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ARKIVYSKUPAS BERAN 
IŠTREMTAS JI PRAGOS

Praga — Kovo 10 d. 
komunistų buvo ištrem
tas iš Pragos R. Katali
kų arkivyskupas Joseph 
Beran, kuris tenai nuo 
1949 m. birželio mėn. bu
vo laikomas naminiame 
arešte, ir dabar įkalintas 
kitoje vietoje.. Į kokią 
vietą ark. Joseph Beran 
yra ištremtas, tuo tarpu 
nežinoma. Oficialus Pra
gos radijo pranešimas 
sako, kad Pragos arki
vyskupas Joseph dr. Be
ran. buvo administracijos 
valdžios nubaustas už 
“negatyvišką laikymą

PASITRAUKĖ BEVINAS
Londonas — Kovo 9 d. 

savo 70 m. gimtadienio 
proga pasitraukė' dėl 
sveikatos D. Britanijos 
užsienių reikalų sekreto
rius Bevinas. Jo vietą už
ėmė Herbert Morrison, 
premiero Clement deši
nioji ranka. Manoma, 
kad dėl to neįvyks pasi
keitimų užsienio politi
koje su JAV ar Intam va
karų kraštais. Bevinas 
pasilieka kabinete kaip 
Privataus Atns p a u d o 
Lordas.

Naujasis užsienių se
kretorius yra griežtas 
komunizmo priešininkas 
ir laikysis iki šiolei ves
tos E. Bevino užsienių 
politikos. E. Bevinas bu
vo vienos nuomonės su 

rai bus šaukiami dviejų 
metų karo tarnybon, kai 
bus išimti vyrų rezervai 
nuo 19-kos iki 26-ių me
tų. Šis įstatymo projek
tas dabar perduodamas 
rūmams, kur manoma 
sukels dideles diskusijas.

JAV už Vakarų Vokieti- Senate buvo priimtas po 
jos apginklavimą, nežiū- 2-jų savaičių svarstymo.

Korėjos fronte
Per 3 dienas neteko 25,000 karių

Sąjungininkų daliniai 37 mylių vidurinio fronto 
ruože iš palengvo stūmė priešą į šiaurę. Priešas be
sipriešindamas per 3 paskutiniąsias dienas neteko 
25,000 savo karių. Kovo 12 d. sąjungininkų pėstinin
kų daliniai prasiveržė pirmyn ir užėmė kalvas domi
nuojančias Hongchon miestą, kuriame yra kinų fron
to būstinė ir svarbus tiekimo centras. Šiose operaci
jose dalyvauja britų daliniai ir JAV kavalerijos 
1-moji divizija.

‘Vakarų fronte
JAV daliniai paremiami tankų pasivarė apie 

51/2 mylios pirmyn į šiaurę nuo Han upės ir pagilino 
savo prietiltį prie Seoul, vis labiau apsupdami Seoul 
miestą. Kinų komunistai įsakę savo kariams laikyti 
bet kokia kaina frontą, iki prisius pastiprinimų iš 
Mandžiūrijos. Žvalgybos pranešimai skelbia, kad 
tūkstančiai komunistų vežimų keliasi per Yalu upę 
ir slenka į pietus, kad sulaikyt Jung. Tautų slinki
mą į šiaurę.

Rytų fronte
Jung. Tautų daliniai spaudė komunistus Taemi 

kalvų srityje ir sulaikė komunistų veržimąsi prie 
Amidong miesto. Pietų korėjiečiai paslinko apie 3 
mylias į šiaurę nuo Pangnim.

■■ Kovo 10 d. buvo lengvai sužeistas auto nelai
mėje Amerikos legijono vadas (kamandierius) Cocke 
ir generolas Frank E. Lowe laike vienos ekspedicinės 
kelionės viduriniame fronte. Mr. Cocke lankėsi fron
te, kaip specialus prezidento Trumano pasiuntinys.

m Mr. Cock pareiškė, kad Amerikos fronto ka
rių moralė yra aukšta, kuri remiasi pasitikėjimu.

m Naujosios Zelandijos kariai buvo-evakuoti iš 
fronto zonos dėl ten pasireiškusių^raupų .* jų karių 
tarpe. Medicinos personalo tarnyba pareiškė, kad tai 
yra pirmas atsitikimas ne korėjiečių tarpe. Pietų ko
rėjiečių tarpe tokių atsitikimų yra buvę.

si” bažnytinių įsakymų 
atžvilgiu ir išsiųstas iš 
Pragos diecezijos. Jo pa
reigas perėmęs ‘gen. ka
pitulos vikaras Canon 
Stehlik, “patriotiškas ku
nigas”, kuris neva buvęs 
kapitulos išrinktas ir ga
vęs vyriausybės patvirti
nimą.

Kaip su tuo ten išrin’-i- 
mu yra, nežinia, tačiau 
Vatikanas savo laiku yra 
paskelbęs, kad kiekvie
nas katalikų kunigas, 
kuris priima paskyrimu'' 
iš valstybės, ekskomuni- 
kuojamas.

rint griežtos kai kurių 
darbiečių opoz i c i j o s, 
ypač paskutiniais lai
kais. Ši įtampa teks atei
tyje patirti ir Morriso- 
nui.

Senatas pritaria mobili
zacijos planui

Washingtonas — Sena
tas 79 balsų dauguma 
prieš 5 priėmė visuotinos 
18-kos metų vyrų karo 
tarnybos planą, pagal 
kurį visi šio amžiaus vy

LŪS Kuopų Vaidybų 
Dėmesiui

Pirmadienį, kovo 19 d. 
švęsime šv. Juozapo, 
LDS organizacijos globė
jo dieną. Kiekviena kuo
pa turėtų šiokiu ar kito
kiu būdu organizacijos 
g’obėjo šventę paminėti 
bažnyčiose ir salėse. Bū
tų naudinga, kad kuopų 
valdvbos sekmadienį, ko
vo 18 d. užprašytų šv. 
Mišias už gyvus ir miru
sius narius ir po pietų ar 
vakare suruoštų paskai- ' 
tas ar prakalbas. Tai bū
tų proga geriau susipa
žinti su šv. Juozapo gy
venimu ir ta pačia pro
ga pakviesti ir kitus lie
tuvius katalikus įsirašy
ti į LDS organizaciją.

Šnipų byla
Neseniai New Yorke 

prasidėjo šnipų byla, ku
rioje jie kaltinami perda
vinėjamu paslapčių, lie
čiančių atominės energi
jos reikalus Sovietų Ru
sijai. Kaltinamieji yra: 
elektroteknikos inž. Ju
lius Rozenberg, 34 m.; jo 
žmona Ethel ir Morton 
Sobell, radaro ekspertas, 
ir David Greenglass, bu
vęs armijos seržantas. 
Davyd Greenglass, Ro- 
senbergo žmonos Ethel 
brolis, kuris dirbo prie 
atominės energijos dar
bų, parodė, kad atominės 
energijos paslaptis per
duodavo savo žmonai 
Ethel, o ši pastaroji savo 
broliui Juliui Rosenber- 
gui. Morton Sobell per
duodavo Los Almos’e pa
slaptis sovietams. Tai 
yra giminių šnipinėjimo 
byla. D. Greenglass kal
tinamas padėjusiu šnipi
nėti.

i

Už šį nusikaltimą gre
sia mirties bausmė. Kai- 
kurie jų kaltinami ir tuo, 
kad bendradarbiavo su 
Philadelphijos chemiku 
Goldem, kuris palaikė 
ryšius su D. Britanijos 
mokslininku Klaus Fuk- 
su, kuris ten buvo nu
baustas už šnipinėjimą.

Jo šventenybė Popiežius Pijus XII, savo gimtadienio 
ir 12-kos mėty išrinkimo popiežium sukakties proga — 
praleido dieną be ypatingo minėjimo — prie kasdieninio 
darbo.

SCHUMANO PLANO PRIEŠAI
Didžiausi Schumano kos į taip svarbias Vaka-

plano priešai yra senieji 
Hitlerio draugai, kurie 
yra už Ruhro krašte-pra
monės centralizaciją. 
Schumano planas numa
to plieno ir anglių pra
monės Ruhro krašto de
centralizaciją, nes praei
ties karai parodė, ką 
reiškia to krašto pramo
nės • sukoncentravimas 
vienose rankose.

Pagal Schumano planą 
vykdoma decentralizaci
ja šiuo būdu: pirma su
skaldant tą milžinišką 
jungtinę vokiečių plieno 
bendrovę, kurios metinė 
produkcija siekia apie 
pusę milijono tonų plie
no, į mažesnes bendro
ves; antra — panaiki
nant vokiečių anglių pre
kybos monopolį, kuris 
yra vykdomas per Vo
kiečių Koelno prekybos 
bendrovę. Tas monopolis 
kontroliuoja visą Vaka
rų Europos anglies ir 
kokso prekybą ir to išda
voje turi lemiamos įta

rų Europos pramonės 
sritis. Palaikymas tokio 
monopolio yra nesuderi
namas su Schumano pla
no principais, kuris nori 
patikrinti visiems lygias 
galimybes prieiti prie ža
liavų šaltinių. Trečia 
Schumano planas siekia 
atskirti vokiečių plieno 
bendrovę nuo buv. anglių 
bendrovės, kurios savi
ninkai, Ruhro krašto ba
ronai, graso Schumano 
plano nepasisekimu, jei
gu Paryžius Washingto- 
nas atsitrauktų nuo de
centralizacijos reikala
vimo.

Prancūzija ir Jung. 
Valstybės yra susirūpi
nusios pasireiškiančiais 
faktais,' siekiančiais so- 
batuoti Ruhro krašto de
centralizacijos planą Du- 
esseldorfo ponai reika
lauja. kad jų rankose 
laisvai būtų paliktos 
anglių kasyklos, kad ga
lėtų aprūpinti plieno pra
monę ir tuo būdu, žino-
ma kontroliuoti Vakarų 
Europos plieno produk
ciją.

Nubaustas pasikėsinto jas 
prieš Trumaną

VVashington— Portori- 
kietis Oscar Colazzo, ku
ris kėsinosi praėjusiais 
metais liepos 1 d. nužu
dyti prezidentą Trumaną 
ir nužudė Baltųjų Rūmų 
sargybinį. Federalinio 
prisiekusiųjų teismo nu
baustas mirties bausme 
elektrinėje kėdėje.
• Turkijos vyriausybė, 

kuri susidėjo iš demo
kratų partijos narių, at
sistatydino. Nemanoma, 
kad šis vyriausybės pasi- 
kejtimas, reikštų pasi
keitimą ir Turkijos už
sienių politikoje.

Sovietai ruošia užpuolimą
Belgradas — Kovo 9 d. 

Jugoslavija apkal tino 
Sovietų Rusiją ir Balka
nų satelitus, kad jie pla
nuoja agresiją prieš an- 
tisovietinį maršalo Tito 
režimą. Jugoslavijos vy
riausybė išleido 481 pusi, 
baltąją knygą, kurioje 
nurodoma, kad Sovietų 
Rusija telkia savo dali
nius Rumunijoje ir Ven
grijoje, ginkluoja tuos 
kraštus ir Bulgariją puo
limui. Apie 2000 pasienio 
incidentų rodo jau prasi
dėjusį nuolatinį 
karą”.

Baltoje knygoje sako
ma, kad pagal visą Jugo
slavijos sieną rusai ir jų 
satelitai iškeldinėja gy
ventojus, deda minas, 
daro spigi iuotų vielų už
tvaras, kast apkasus, 
ruošia artilerijos įtvirti
nimus ir kulkosvaidžių 
lizdus. Pasienyje prave
dami nauji keliai ir sta
tomi aerodromai, vis 
daugiau pastebima ka
riškų dalinių, atliekančių 
intensyvią mankštą pa
sienyje.

Baltosios knygos kopi
jos buvo įteiktos Jungt. 
Tautų sekretoriui Tryg- 
ve Lie. Jugoslavijos už
sienio _reikalų ministerio 
pavaduotojas Iva Vejvo- 

svvi'tSTos ŽINIOS
A Kovo 9 d. areštuotas Pakistano General. štabo 

viršininkas, britų auklėtas generolas, Akbar Khan 
su žmona ir kitais dviem pareigūnais, kaip įtarti 
suokalbyje prieš valstybę.

A Devvey administracija pasiūlė papildomą New 
Yorko valstybės biudžetą $56,185,490. Naujasis pa
siūlymas pakelia Nevv Yorko valstybės metinį biu
džetą iki $999,726,249. Tai būtų didžiausias šios vals
tybės istorijoje biudžetas.

A New Yorko mayor’as Impellitteri pareiškė, 
kad federalinė ir vietos valdžia turi skirti daugiau 
kaip $350,000,000, kad būtų galima tinkamai įvykdy
ti New Yorko miesto civilinės gynybos programą. 
15% šios sumos skirtų steitas ir 85'v federalinė val
džia.

A Indijos vyriausybė griežtai atmetė Indijos ko
munistų pasiūlymą, reikalaujanti valstybės konsti
tucijos refomų. Ta proga pirmą kartą buvo oficialiai 
prasižiota apie tarptautinių komunistų partijos ag
resijos charakterį.

A Prezidentas Trumanas ir jo kariniai patarė
jai reiškia baimės, kad armijos skaičiais apribojimas 
gali turėti kenksmingas kraštui pasėkas.

A Vakarų informacijos skelbia, kad areštuotas 
Pragoję Čekoslovakijos tautos saugumo ministerio 
pagelbininkas gen. Josef Pavel, kuris yra čekoslova- 
kų komunistų partijos centrinio komiteto narys. Tos 
pačios informacijos teigia, kad yra areštuoti gyny
bos ministerio pagelbininkas gen. Bedrich Keicin ir 
generalinio štabo viršininkas gen. Kopold. Kaltinami 
išdavystėmis.

A Šachas Mohammed Rėza Pashlevi kovo 10 d. 
paskyrė nauju Persijos premieru Hussein Ala, kuris 
yra senas diplomatas ir žinomas antikomunistas. Jis 
yra buvęs ministerių pirmininku ir 1946 m. pasižy
mėjo kovoje prieš Sovietus dėl Azerbaijano provin
cijos.

A Prancūzijos parlamentas po 9-nių dienų kabi
neto kryzio kovo 9 d. 359 balsais patvirtino Henri 
Queuille premieru. Henri Queuille yra 66 m. radical- 
socialistų (konservatorių) partijos narys, yra buvęs 
premieru 1948-49 metais.

ba pareiškė, kad bus dėl 
to patiektas formalus 
skundas Jungt. Tautoms, 
jeigu padėtis dar labiau 
pablogės.

3 Didieji modifikavę savo 
pasiūlymus

Paryžius — Po penkių 
dienų pasitarimo 
rių Didžiųjų 
ministerių 
susitikimui 
nustatymo, derybos tuo 
reikalu atsidūrė mirties 

mažąjį _taške. Kovo 10 d. trys
Vakarų užsienių ministe-

» dėl 4-
Užsienių 

numatomam 
programos

rių atstovai, nenorėdami 
užkirsti kelią tolimes
niems pasitarimams ry
šyje su Sovietų atstovo 
Gromyko priekaištais, 
nutarė savo pasiūlymus 
pakeisti. Pakeitimai tuo 
tarpu nežinomi.

LDS Centro Valdvbos 
SUSIRINKIMAS

įvyks ketvirtadienį, ko
vo 15 d., 7 vai. vakare 
“Darbininko” adminis
tracijos raštinėje, 366 W. 
Broadway, So. Bostone. 
Visi valdybos ir komisi
jų nariai kviečiami daly
vauti.

Kun. Pr. M. Juras, pirm.
A. F. Kneižvs, sekr.

Gen. Mattheu B. Ridguay klampoja per purvą prie Uonju
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Pasikalt ;ji .nac aktualiais klausi iriais su
Kaip niekados, dabar pasau

lį užplūdo pranašystės, aiškia
regystės ir dar kažkas. Tikro
ji pranašystė bus čia išdėta, 
kuo tik norit pasiremiant, ir 
tiks ir atsitiks. Mat ši prana
šystė yra paremta gyvąja 
realybe, tebetrunkančia mūsų 
akivaizdoje jau kelioliką me
tų, o jai atramos punktas — 
tai praėjęs 2-sis karas, kuris 
daug kam užnėrė kilpą: vie
niems tą kilpą patraukė, ki
tiems — patrauks.

TAIGI, AR BIS 3-sis PAS. 
KARAS?

Bus, kaip nebuvęs! Jis eina, 
kaip pašėlęs. Nebuvo net su
stojęs. Prasidėjo Miunchene. 
Graži tada diena buvo. Bet 
parasono reikėjo. O paskui— 
Jaltos, Teheranai, Potsdamai! 
O paskui Atlanto chartos 
punktai... O paskum — visos 
žmogaus, tautų ir valstybių 
(žinoma, nykštukų) teisės... 
ilsisi pakištos po žaliais sta
lais. putojančio vyno ir riebių 
algų nukrautais. O užėjus 
naujai audrai (ji užeis) —pa
rasono nebereikės. Farasonai 
tetinka giedančioms vištoms 
baidyti. Dusinančioms slo
goms išrūkyti reiks atombom- 
bių, jei jos belaukdamos pa
čios nenuskris ten, iš kur vėl 
grįžtų purkštaudamos ir 
spjaudydamos.

KOKS BUS 3-sis KARAS ?
4Jis bus nebe tautų — pa

vergtųjų tautu ir valstybių 
vaduojamasis karas, bet žmo
nijos gelbėjimo karas. O žo
dis “žmonija", (nenustebkit!), 
gavo naują prasmę: “žmoni
ja” — tai tas pasaulis likusy
sis, kur dar Rusijos nepaverg
tas. Tik dėl tokios •"‘žmoni
jos” tekariaus, jei tą “žmoni
ją" Rusija pultų. Bet Rusija 
tą “žmoniją” puls tada, kada 
vėl sudarys pakankamai ka
riuomenės iš pavergtųjų tau
tų ir tada (kaip Korėjoje) ne 
Rusija puls, bet “puls” kitos 
tautos, nes bolševikinis rusas 
visados mėgo užpakaly slaps
tytis. Iš čia ir senas rusiškas 
priežodis: russkij mužik krie- 
pok zadnim urnom — rusų 
mužikas tvirtas užpakaliniu 
protu.

KAS ATSITIKS SU UNO?
Neseniai dar buvę sakoma, 

kad UNO prestižas pašlijęs. 
Dabar rašoma, kad su Korė

jos karu vėl atšlijęs. Ten, kur 
yra “veto!” (draudžiu!), ten 
šlys ir šlys. Pasaulis, beje, 
"žmonija” (tas likusysis pa
saulis !) nežino iš Lietuvos ir 
Lenkijos istorijos rusų pa
pirktą bajorpalaikio Cičinsky- 
Cičinsko. Vienas Čičinsko 
tryptelėjimas — buvo “veto!” 
Ir kas pasidarė ?! Lenkija ir 
Lietuva buvo užsmaugta ca- 
rienė Kotrynos išsiplėtusio si
jono. Bet pranašaujama, kad 
didžioji pasaulio spauda nė 
nemėgins sužinoti, kas pasi
darys iš UNO? Ar valdys ją 
vieni amerikiečiai, ar tik vie
nas (UNO) raudonasis Kat
rės palikuonis?

AR BOLŠEVIKAI IŠEIS
Iš UNO?

Ne! Nors -jie moka išeitį. 
Jie paskutinį kartą "guskom" 
(žąsele) išėjo iš kitur, iš to
kio grandiozinio subuvimo 
Nevv Yorke, Astorijos viešbu
tyje, kur gubernatorius jiems 
išpliekė, kad Sov. Rusijoje 
keliasdešimt milijonų tikriau
sių vergų. — Bet pro kitas 
dureles vėl jie ras malonios 
progos savo galvelytes kyšte
lėti. Prigimtis kitaip neleidžia.

AR RUSIJA UŽIMS 
EUROPA?

Rusija jau turėjo užimti vi
są Europą, ir būtų užėmusi, 
jei ne Ispanijos divi
zijos parengtyje. Bet nuopel
nai yra ne tik čia. bet ir ten: 
pačioje Rusijoje, kur “penk
toji kolona” didesnė prieš 
Kremlių, negu migdančiai 
skelbia šios pusės spaudos 
koncernai, bijodami žmogų ir 
tautas išvaduoti ir tevaduo- 
dąmi “žmoniją", — likusį ra
mų ir? beliūliuojamą pasaulį. 
Tam pramanytas vad. “šalta
sis karas”.

AR NUSTOS PREKIAUTI 
SU RUSIJA?

Nustos! Bet suras būdų, 
kaip neprekiaujant prekiauti, 
nes gi “kompanijoms" nepre
kiaujant būtų ne tik nepel
ninga ,bet ir nuostolinga. DP 
— atsimenat amžinojo atmi
nimo garsiąją UNRRĄ?! O 
juk ji — tirštojo pasaulio 
tirštų valdininkų milijardais 
skaičiusi organizacija tarp
tautinė buvo tik internaciona
lui remti. Įdomu, ar UNRRA 
vagonėlių nerandama dabar
tiniame Korėjos fronte pas 
raudonuosius ?

AR PASKELBS SLAPTAS 
SUTARTIS?

Jaltos, Teherano, Potsdamo 
konferencijų ir '“nuotaikingų" 
sutartėlių dar greit nepa
skelbs. Nepatogu! Partneris 
užsigaus! Ir “griekeliai” ne
maži! Ir, suk devyni kenčian
čias tautas, nušluotas valsty
bes ir kasdien tebeaugančius 
DP (politinių tremtinių) kad
rus emigracijai, imigracijai ir 
migracijai į “naujuosius pa-

Žvėrių dresiruotojax CĮjde Beattj sutvarko “Princą”, 
metu cirke (Dctroit) buvo pradėjęs ta r šyti tigrą.

kuris vaidinimų

KUK PADĖS GENOCIDĄ?
Genocido įstatymas žmogui 

ir tautoms gelbėti niekados 
nebus praktiškai panaudotas / 
ten, kur reikia. O jo reikia 
“už geležinės uždangos", kur 
yra 25-40 milijonų vergų ka- 
cetininkų. Bet kai ‘ savi marš
kiniai artimesni”, tai joks 
biznierius bizmerė ir joks 
mistras ar mistrisa iš komisi
jų veikimo neišeis į praktišką 
žmogaus iš tautų vadavimo 
darbą su konkrečiais ginklais. 
Tad “galingoji koncerninė 
spauda” migdžiusi migdys pi-

- lietį, ir tas manys, kad ta 
spauda humaniška ir sau bei 
“kaikam" nepataikaujanti.

AR TITO JAU NUSIRITO?
Ne! Tito dar nesirito ir ne

siūs nuo to “kito”, kuris jį 
surito kaip gniūžtę sniego. 
Jugoslavijos trys tautos bus 
ir toliau tebesmaugiamos. 
Maskvos dialektinio marksis
tinio komunizmo patrauklu
mas geruoju neapleis Jugosla
vijos. Neveltui Tito atstovai 
UNOje ir Saugumo Taryboje 
visados nusirita į šoną, kai 
zefiras (lengvas vėjelis!) at
sisuka iš Kremliaus taifūno 
(didžiosios audros!), kuri pu
čia į nemarksistinio (likusio!) 
pasaulio prakiurusių burių lai
vą be vairo. Ir nesusilaiko: 
paskutinį kartą Jugoslavija 
UNOje balsavo prieš “žmoni
ją“, kuri kyštelėjo jai doleri
nės paramos gerokai. Ir to
liau taip bus.

KAS BUS SU PENKTĄJA 
KOLONA?

Penktosios: kolonos (bolše
vikinė filija palaimintojoje 
likusioje “žmonijoje") ' taip 
lengvai neišnyks, kaip jas ty
čia naikina “kaikas” spaudoje 
už rublius ir prižadus galvų 
nenuimstyti, kad ta kolona 
būtų dar labiau paslėpta. Ir 
nesuprantama, kaip gi demo
kratijoje leidžiama antidemo
kratinei “penktai kolonai" 
veikti. O pranašystėje labai 
paprasta: Kremliaus kvapas 
spinduliuoja pro skylutes ir 
dolerius..., kol ateis tie, kas 
pasakys: “Kvit!” “Penkta ko
lona" — dabar visas pasaulis.

AR PASIBAIGS SKRY
NINGAI?

Aš pats buvau skryninguo- 
jamas net 7 kartus. Turiu už
sirašęs ir jų turinius... istori
jai, bet nekokiai. Ji dar nepa
sibaigusi, nes skryningai nesi
baigs. Kitoje žmonijos pusėje 
“už geležinės sienos" jie da
romi reguliariai kas ketvirtis, 
arba "kvoteris” metų kiekvie
nam ir kiekvienai. Paskui 
siunčiami į “šaltąją" t. y. Si
birą. Ir kaip tie skryningai 
gali baigtis?! Atminkim, kad 
XX amžiaus vidurys! Juk ir •urvinis žmogus jau mokėjo
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SOVIETUI - VIENAS KALĖJIMAS
Prancūzų laikraštis “Com- 

bat“ (1950. 12. 6) išspausdi
no estų pastoriaus Juhkenta- 
lio įspūdžius, pavadintus “Ma
no patyrimai iš Sovietų pri
verčiamųjų darbų stovyklų". 
Minimas pastorius 1941 m. 
vasarą buvo iš Talino išga
bentas pro Leningradą į Kot- 
los priverčiamųjų darbų sto
vyklą. Daug kitų Talino pas
torių buvo išvežti birželio 13 
d. Išvežimas buvo žvėriškas. 
Negeresnės sąlygos buvo ir 
Kotloj. Ten visi buvo laikomi 
labai griežtoj MVD priežiū
roj. -Maisto gaudavo po 800 
gr. duonos į dieną, 2 lėkštes 
sriubos ir truputį košės. Tai 
buvo tikras kalėjimas.

Kalinius sudaro ne tik 15 
milionų esančių kalėjimuose, 
bet ir kiekvienas Sovietų pi
lietis yra tikras kalinys. Ar 
įmanoma kalbėti apie laisvę 
krašte, kur negalima nieko - 
kito skaityti ir klausyti, iš
skyrus oficialią bolševikų 
partijos propagandą, kur 
žmona negali pasitikėti vyru 
ir vyras žmona?

Iš jų būrio kiekvieną dieną 
mirdavo po 4 ar 6 žmones 
plaučių uždegimu ir kruviną
ja. Jįems reikėjo dirbti po 12 
vai. per dieną ir 50 laipsnių 
šalty kirsti medžius. Tačiau 
ir to buvo per maža. Visi jie, 
be to, turėjo “atsiversti”, pa
sidaryti atgailojančiais komu
nistais ir dergti savo senąsias 
tėvynes.

1942 m. vasario mėnesį bu
vo pareikalauta savanorių į 
frontą. Tai buvo vienintelė 
proga išsivaduoti — ir 20 
žmonių iš jų 200 būrio pasi
siūlė. Cebarko vietovėje, kur 
juos nugabeno, jau buvo apie 
20,000 estų aprengtų sovieti
nėmis uniformomis. Tačiau 
ir tais dar nepasitikėta, nes 
mankštinta tik mediniais šau
tuvais. Iš tų pačių dalį vėl 
atmesdavo. Tarp atmestųjų 
buvo ir pastorius. Juos nuga- 

rašyti... ir skryninguoti. Da
bar ir lėktuvai, savo uodego
mis leisdami dūmus, mat kaip 
gražiai rašinėja skryninguoja 
padebesyse!

GAL SUSITAIKYS?
Amerikos pilietis, pastebė

ta. varo susitaikinimo politi
ką: aš nebijau bolševikų, aš 
nekaltas, jie man nieko neda
rys. Darbovietėse tai stačiai 
užsikrėtimo liga. Panašūs 
reiškiniai buvo ir 1917 m. po 
Rusijos bolševikinės revoliuci
jos. Bet Zodiako krypsniai ro
do, kad ir šįkart tokie “pilie
čiai" apsiriks, nes — tertium 
non dat. t. y. trečio karto ne
belauk. Pasaka mėgsta “3“ 
kartus, bet šįkart pasakėlė 
baigsis tik “2” kartus: pirmą, 
kartą patiems rusams, antrą 
kartą — “kinkadrebiui pilie
čiui".

beno į Uržunkos stovyklą, 
kur gyvenimo sąlygos buvo 
dar žiauresnės. Tada 5 iš jų 
pasiryžo bėgti. Jų visas išsi
gelbėjimas buvo nedidelis So
vietų atlasas. Nuduodami iš 
fronto dėl silpnos sveikatos 
grįžtančius karius ir valdi
ninkus, jie pasiekė Afganis
taną. Ten jie vėl buvo 2 me
tus išlaikyti kalėjime. Kiek
vieną dieną turėdavo drebėti, 
kad nebūtų grąžinti. Pagaliau 
jų pasigailėjo britai, ir 1944 
m. gegužės 22 d. jie buvo įsi
leisti į Indiją. Dabar jis, susi
radęs sąvo šeimą, dirba kaip 
tarnas D. Britanijoj.

Pastorius po tų visų siau
bingų išgyvenimų daro tokią 
išvadą: tikra tiesa, jog di
džioji gyventojų dalis Sov. 
Sąjungoj yra pervargusi ir 
nusivylusi rėžimu. Šiuo metu 
daug trimituojama apie reli- 
gijor laisvę Sov. Sąjungoj, 
tačiau pastorius, gavęs apke
liauti apie 10,000 km., tvirti
na, kad nėra matęs nė vienos 
vienintelės bažnyčios, kuri 
nebūtų buvusi paversta mu
ziejum ar kokiu nors centru. 
Senoji karta, tiesa, laikosi se
nojo tikėjimo ir įprastinių 
tradicijų, tačiau didžiąją dalį 
jaunosios kartos jau yra pra
rijusi valstybė. (Elta).

• AUSTRALIJOS DP IMI
GRANTAI KOVOJA UŽ 

SAVO TEISES

“Australijos Lietuvis” s. m. 
2 nr. rašo, kaip prie Adelai
dės Finsbury stovykloje gy
veną DP imigrantai pareiškė 
griežtą protestą valdžios or
ganams, kurie davė parėdymą 
išsikraustyti visiems DP imi
grantams ir ją užleisti ang
lams imigrantams. Šita sto
vykla yra geresnė, todėl ir 
norėjo ten įkurdyti anglus. 
Bendrame susirinkime buvo 
pareikšta, kad “Mes nesame 
čigonai, kurie keliaują iš sto
vyklos į stovykĮą55. Vieningai 
nutarta iš stovyklos nesikelti, 
nors būtų naudojama ir jėga. 
Susirinkimas buvo baigtas 
tautiniu himnu.

Reikalas atsidūrė pas Imi
gracijos ministerį, kuris nu
sprendė DP imigrantus pa
likti stovykloje, kol bus pa
ruoštos jiems kitos tinkamos 
patalpos. Toks ministerio 
sprendimas sutiktas su dide
liu pasitenkinimu.

■ MOTERYS SUNKIEMS 
DARBAMS

Sovietų Rusija vykdo savo 
skelbiamą “visų lygybę”. Mo
terys dirba anglių kasyklose, 
durpynuose, akmens laužyklo
se, kanalų kasimuose, namų 
statybose, kelių grindime, 
miškų kirtime ir sunkiausiuo
se žemės darbuose, vietomis 
pačios artHą laikydamos ir 
pačios ji savaimi traukdamos.

LDS N. A. apskr. suvažia
vimas įvyko sausio 7 d., 1951 
m. Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės Šv. liet, parapijoj, Cam
bridge, Mass.

Suvažiavimo posėdį atidarė 
apskr. pirm. Vladas Paulaus
kas ir pakvietė vietos kleboną 
kun. Pr. Juškaitį atkalbėti 
maldą. Atkalbėjęs maldą kle
bonas pasveikino delegatus ir 
pasakė įžanginę kalbą.

Apskričio pirmininkas Vla
das Paulauskas taip pąt svei
kino suvažiavimą ir paskelbė 
tos dienos darbų tvarką.

Posėdžiams vesti vienbalsiai 
išrinkta apskričio valdyba, 
būtent: pirm. Vladas Paulaus
kas, vicepirm. Juozas Glavec
kas ir raštininkas Tomas 
Versiąckas, rezoliucijų komi- 
sijon kun. Kazys Mažutis, 
dr-as Petras Kaladė ir Vincas 
Kudirka.

Buvo užregistruoti iš šių 
kuopų mandatai: 2-ros kuo
pos Brockton, Mass. — Dr. 
Juozas Petronis; 3-čios kp. 
Norwood, Mass. — Vincas 
Kudirka ir Antanas F. Knei- 
žys; 8-tos kp. Cambridge, 
Mass. — kun. Pr. Juškaitis, 
kun. Juozas Petrauskas, A. 
Zaveckas, A. Daukantas, B. 
Jakutis, H. A. Plechavičius, 
M. Norbutas ir Pr. Janiūnas; 
70-tos kp. Lawrence, Mass. — 
kun. Pr. M. Juras; 97-tos kp. 
Lowell. Mass. — Vladas Pau
lauskas ir T. Versiackas; 108- 
tos kp. Aušros Vartų parap., 
Worcester, Mass. — J. Gla- 
vickas; 112-tos kp. Hąverhill, 
Mass. — Bernardas Jurkevi
čius ir Petras Svirskas.

Garbės svečiais buvo užre
gistruoti kun. Justinas Vaš- 
kys, kun. Jonas Klimas ir Dr. 
Peras Kaladė. Svečiais užre
gistruoti Anelė Svirskiene, 
Ona Jurkevičienė ir Ona 
Svirskaitė.

Visiems svečiams suteiktas 
sprendžiamas balsas. Buvo 
perskaitytas protokolas iš pe
reito suvažiavimo, vykusio 
Worcester, Mass. rugpjūčio 
10 d. 1950 m. Priimtas be pa
taisų. Perskaitytas laiškas 
LDS N. A. apskričio dvasios 
vado kun. Jono Bernatonio. 
Priimtas taip pat.

LDS Centro pirm. kun. Pr. 
M. Juras sveikinimo žodyje 
paminėjo tamsos vaikų ener
giją bei ryžtingumą ir tiesos 
vaikų neveiklumą, o tik pasy
vų pasipriešinimą blogiui. 
Baigdamas ragino ypač nau
jai atvykusius tautiečius ra
šytis į LDS.

Kun. Just. Vaškys savo pa
skaitoje išreiškė susirūpinimą 
dėl lietuvių kalbos ir lietuviš
kos spaudos išlaikymo Dr. 
Juozas Petronis užgyrė Tėvo 
Vaškio išvedžiojimus, pabrėž
damas, kad būtų atkreiptas 
ypatingas dėmesis į spaudos 
platinimą. Vincas Kudirka pa- 
pasąkojo apie senesniųjų čia 
gyvenančių lietuvių kovas dėl 
lietuvybės, savo spaudos ir 
savų organizacijų. Dr-as Ka
ladė trumpoj kalboj pasisakė 
prieš pesimistines kalbas apie 
Lietuvos ateitį, nes jos viltys 
sudėtos ne tiek į armijos ir 
politikų kombinacijas, kiek į 
galingą Marijos globą. Kun. 
Juozas Petrauskas savo kal
boje pažadėjo LDS visokerio
pą paramą. Kun. Kazimieras 
Mažutis patiekė eilę klausimų.

AP SID AIRY TINA
Išleidžiama knygų kitų kraš

tų autorių, kur liečiama ir 
Lietuva, ir Vilnius, ir M. Lie
tuva. Liečiama komentarais, 
statistikomis ir ypač visiems 
vaizdžiąja priemone žemėla
piais. Kartais viskas tvarkoje, 
kartais ne, ypač Vilniaus - 
Lietuvos sostinės reikalu. 
Kartais mūsų atstovybes ir 

Jis prašė suvažiavimą svars- I 
tyti pirmoj eilėj sąjungos or
ganizacijos klausimus ir ap
tarti konkrečius darbo žmo
nių reikalus.

Darbininkų Sąjunga turi 
rūpintis pirmoj eilėj darbo 
žmonių reikalais. Kalbėtojas 
pasisakė prieš pesimizmo 
skleidimą, kuris trukdo kūry
binį darbą Lietuvos atvada
vimo reikalas yra labai sun
kus, bet Lietuvos ateitis yra 
Dievo rankose, (plačiau apie 
tai buvo parašyta “Darbinin
ke” sausio 12 d. 1951. Red.). 
Kun. Jonas Klimas kalbėjo 
apie naujų ir senų ateivių 
santykius, bet ilgiau sustojo 
prie spaudos platinimo klausi
mo. Jis pažadėjo aplankyti 
kiekvieną parapiją ir' pravesti 
joje spaudos dieną. Kun. Pr. 
Juras pranešė, kad dar gali
ma gauti vyskupo Brizgio iš
leistų Enciklikų rinkinį Be to. 
pažadėjo pasirūpinti, kad so
cialinės enciklikos būtų išleis
tos ir plačiai paskleistos. Kun. 
Just. Vaškys pareiškė, kad 
apsiima pasirūpinti enciklikų 
išleidimu ir užtikrino, kad ku
ris nors iš tėvų pranciškonų 
eis sąjungos instruktoriaus 
pareigas. Rezoliucijų Komisi
ja įteikė paruoštas rezoliuci
jas, kurios buvo priimtos.

REZOLIUCIJOS
priimtos LDS suvažiavime, 

įvykusiame 1951 metais 7 d. 
sausio Cambridge, Mass.

1. Pagyvinti LDS kuopų 
veikimą ir steigti naujas ten, 
kur jų dar nėra.

2. Centrui būtina turėti in
struktorius, kurių uždavinys 
būtų lankyti kuopas ir stip
rinti veikimą.

3. Organizuoti darbininkams 
paskaitas socialiniais kiausi- 
ihais, aiškinant, socialines en
ciklikas.

4. Rūpintis, kad lietuviams 
darbininkams būtų išleista 
atitinkama literatūra. kuri 
supažindintų darbininkija su 
socialiniu Bažnyčios mokslu 
ir atremtų marksistines ir pa
našias klaidas.

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

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

Buvo renkama valdyba, ku
rion perrinkti tie patys, bū
tent: dv. vadas kun. Jonas 
Bernatonis, pirm. Vladas Pau
lauskas, vicepirm. Juozas Gla
veckas, rast. Tarnas Versiac
kas. iždin. Juozas Guzevičius. 
iždo glob. Benediktas Jakutis 
ir Julius Baronas, ir kores
pondentas Vincas Kudirka.

Išreikšta nuoširdi padėka 
kleb. kun. Pr. Juškaičiui už 
suteikimą patalpų suvažiavi
mui ir taipgi 8-tos kuopos 
valdybai ir nariams už malo
nų priėmimą. Posėdžiai baigti 
5 vai. vak. malda, kurią at
kalbėjo kun. Justinas Vaškys.

Po posėdžių 8-tos kuopos 
valdyba ir nariai pakvietė de
legatus užkandžiams, kurių 
metu delegatai gėrėjosi suva
žiavimo pasisekimu ir priim
tais nutarimais, kuriuos pasi
žadėjo kiekvienas kaipo savo 
pareigą pildyt.

Rašt. Tarnas Versiackas.

kitos mūsų svarbios informa
cinės ar atstovaujamosios 
įstaigos tokių knygų gali ir iš 
anksto užsisakyti, dar joms 
rankraščiu tebesant. Tai tada 
geriausia proga patirti, ar 
Lietuvos reikalu viskas kny
goje ir žemėlapiuose tvarkoje, 
o jei nebūtų tvarkoje — lai
ku atitaisyti. D.



r^JalbininJfOflR
V „ MW«OS IOJVIU " f A^’S Z

THE WORKER
'ublisbed Semi-Weeklv e^cept holiday weeks. «vhen issued veekhv 

-------  by -------
SAINT JOSEPM’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATED OF LA80R

Cntered u accocd-claa* matter Sept 12, 1915 at the post office at Boston 
Mass tmder the Act of March 3. 1870.

'ccepCince for mailing at spėriai rate of postage provided for in Sectlon 
UOS. Act of October 8. 1917 authorized on July 12. 1918.

SUBSCRIPTION RATES Į PRENUMERATOS KAINA

Rusijos darbininkas ir jo gyvenimas SPORTININKAI MELDŽIASI

Oomeatic yeariy _____ ____- $5.001 Anyrikoje metams ---- ----------- $5.00
Oomeetic once per week yeariy $3.001 Viena kart savaitėje metams $3.00
Foreigu yeariy___ __ _____ $5.50* Užsieny metams . .....   $5.50
*orelgn once per week yeariy $3.50 Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3 so 
<66 West Broadvay, , South Boston, Mass

Teiephone: Redakcijai — SO 8-8808, Administracijai — SO 8-2880

Kainų ir algų problemos
1950 m. Produkcijos Apsaugos įstatymas bando 

stabilizuoti darbininkams ir kitiems vartotojams 
reikalingų pragyvenimui daiktų kainas patikrinti 
atitinkamam jų pragyvenimo standartui. Tai nėra 
lengvas dalykas, nes paliečia apie 61 milijoną Jung. 
Valstybių eivilinių darbininkų. Į šią sritį įeina apie 
4 milijonai biznio įmonių, kurių daugiau negu pusę 
sudaro smulkūs prekybininkai ir jų aptarnautojai; 
240 tūkstančių fabrikų, kurie kasmet išmoka apie 40 
bilijonų dolerių algų savo darbininkams, iš kurių 16 
milijonų yra unijų nariai; toliau 6 milijonai ūkių, 
kurie apima apie 1 bilijoną akerių žemės. Nelengva 
tokios milžiniškos apimties krašto ūkiui greitai nu
statyti kainų ir algų kontrolę ir jai vykdyti organi
zaciją. Politinio ir ūkinio gyvenimo aplinkybės ver
tai, ir tam pradžia turėjo būti padaryta. Dėl to ir yra 
šioje srityje netobulumų, kurie stengiamasi dabar 
pašalinti.

Praeitais metais pradėdama vykdyti šią progra
mą Ekonomine Stabilizavimo Įstaiga pradėjo sava
noriška kainų kontrole bizniui ir priverstina kainų 
ir algų kontrole-eutomobilių pramonei. Tai buvo lai
kinas dalykas, nea tos įstaigos viršininkai gerai jau
tė, kad savanoriškai kontrolei paliktose prekybos 
srityse kainos kils, kas faktinai ir vyko. Todėl š. m. 
sausio 26 d. išleido įsakymą užšaldyti algas ir dauge
liui dalykų kainas. Tai antrasis laikinosios ekonomi
nės kontrolės žygis.

Š. m. sausio mėn. pabaigoje kainų kontrolės įsa
kymas sušaldė algas ir daugumai daiktų kainas. Kai 
kurie gamintojai vykdė savanorišką kontrolę, nes jų 
kainos, paskelbiant kainų užšaldymą, buvo rastos 
žemesnės, negu jų konkurentų. Atrodė, kad pasiekta 
tuo teisingumo, bet buvo palikta daug ir neteisingu
mų. Todėl Ekonominės Stabilizacijos Įstaiga, kuriai 
priklauso ir Kainų Stabilizacijos Biuras bei Algų 
Stabilizavimo Taryba, praslinkus vos kelioms die
noms po užšaldymo įsakymo išleidimo, pradėjo ko
reguoti tuos nelygumus ir šalinti netikslumus.

Rimčiausia kainų kontrolės problema iškyla že
mės ūkio srityje su jo produktų kainomis. Pagal 
įstatymą, kuris veikia jau nuo 1942 m., valdžia regu
liariai nustato žemės ūkių produktams kainas, ku
rios turi patikrinti ūkininkams teisingą atlyginimą,

Rusijos darbininkai yra 
pririšti prie darbo, kaip 
ir senovinės Graikijos 
Spartos vergai. Rusijos 
“rojaus” darbininko gy
venimas, palyginus jį su 
demokratinių kraštų dar
bininkų gyvenimu yra 
labai skurdus. Neseniai 
atliktas palyginimo bū
du tyrinėjimas Rusijos 
darbininko gyvenimo są
lygų, toli gražu rodo vi
sai ką kita apie “proleta
riato rojų”, negu Sovietų 
propaganda skelbia.

Tylūs skaitmens
Tyrinėjimai Sovietų 

kainų ir darbininkų atly
ginimo, palyginant juos 
su Amerikos kainoms ir 
darbininkų atlyginimu, 
štai ką sako. Rusijoje 
darbininkas, kad uždirb
tų kilogramą (apie 2 sva
rus) duonos, turi dirbti 
dvi valandas, tuo tarpu 
Amerikos darbininkas 
tiek duonos uždirba tik 
per 15 minučių. Kilogra
mui sūdyto sviesto Rusi
jos darbininkas turi 
dirbti 13 vai. 13 min., A- 
merikos darbininkas — 
tik 1 vai. ir 4 min.; kilo
gramui bulvių Rusijos 
darbininkas turi dirbti 
18 minučių, Amerikos 
darbininkas tik — 4 min. 
Panašiai ir kitiems mais
to produktams, kaip: 
mėsai, kiaušiniams, cuk
rui žuvims ir tt.

Jeigu Rusijos darbinin
kas nori įsigyti kostiu
mą (siūtą), jis turi dirb
ti 311 vai., kai tuo tarpu 
Amerikos darbininkui 
reikia dirbti tik 21 vai.; 
porai darbinių batų rusų 
darbininkui reikia 66 
vai., Amerikos darbinin
kui — tik 3 vai.

Vidutiniai darbininkas 
gauna apie 600 rublių į

mėnesį, ši suma negali 
būti tiksliai išreiškiama 
doleriais dėl Rusijos val
džios dirbtinai nustatyto 
rublio kurso. Be to, dar
bininkas yra apkrautas 
mokesčiais (taksomis) ir 
įvairiomis “savanoriško
mis” aukomis, kurios jo 
uždarbį sumažina vienu 
šeštadaliu. Sovietų pro
paganda skelbia, kad 
darbininkai pas juos 
naudojasi nemokamu gy
dymu, socialine apsauga 
ir taip toliau. Giliau pa
tyrinėjus šį dalyką, pa
aiškėja, kad darbininkas 
Sovietų Rusijoje jokių 
patogumų neturi, ypač 
buto atžvilgiu.

Sovietijoje yra įpras
tas dalykas, kad viename 
nedideliame bute gyvena 
po keturias ar daugiau 
šeimas. Dažniausiai gy
vena po dvi ar daugiau 
šeimas viename kamba
ryje.
Darbininkas prirakintas 

prie darbo
Sovietų Sąjungoje dar

bininkui neabėjo tinai 
yra patikrintas vienas 
dalykas, tai vergiškos 
sąlygos — prie darbo 
prirakinimas. Darbinin
kas negali pakeisti darbo 
be savo įmonės viršinin
ko leidimo. Jeigu jis tai 
daro, jam gresia nuo 
2-jų iki 4-rių mėn. kalė
jimas; jeigu išeitų iš ka
riško pobūdžio įmonės 
darbo ar transporto tar
nybos, gresia kalėjimas 
iki 10 ir daugiau metų.

Streikai, nors ir nėra 
formaliai įstatymu už
drausti, bet dėl darbinin
ko prie įmonės pririšimo, 
neįmanomi: kiekvienas
streiko mėginimas laiko
mas sabotažu, ar net ir 
kontrarevoliucija. Tad

griežtai baudžiamas. Be 
to vyriausybė iki šiolei 
palaiko viešus karo nuo
status, pagal kuriuos 
tam tikrų sričių darbi- 
ninkti, kaip inžinieriai ir 
kitokių kvalifikacijų, ga
li būti siunčiami valdžios 
nuožiūra, kur jai patin
ka.

Sovietų Sąjungoje dar
bininkų unijos, taip vadi
namos ten profesinėmis 
sąjungomis, yra valdžios 
agentūros, kurios rūpi
nasi ne darbininkų gero
ve, bet valdžios intere
sais: kaip geriau įvykdy
ti valdžios įsakymus dar
bininką pavergiančius 
įmonei.

New York. — Čikagos 
Tribūnos sporto pusla
pių redaktorius Arch 
Ward viename savo 
straipsnyje pasiūlė, kad 
kiekvienas futbolo rung
tynės būtų pradėtos mal
da už taiką. Straipsnio 
autorius mano, kad mal
da yra vienintelė prie
monė, kurios žmonija 
šiandien turi griebtis, 
norėdama išgelbėti tai
ką. Pagal Arch Ward, 
milijonai žiūrėtojų ir žai
dėjų prieš kiekvienas 
rungtynes turėtų visi 
drauge bent pusę minu
tės susikaupti ir melstis 
už pasaulio taiką. Ši pa
girtina idėja amerikiečių

žurnalistui buvo pasiūly
ta JAV Notre Dame Ka
talikų Universiteto fut
bolo komandos, kuri, 
pradėdama naują žaidi
mo sezoną, meldėsi už 
taiką drauge su didžiule 
minia susirinkusių žiū
rovų.

Vašingtonas. —Vašing
tono sluogsniuose reiš
kiama mintis, kad pasi
rašius su *Japonija tai
kos sutartį, bus suorga
nizuotas Pacifiko gyny
bos paktas, panašus į At
lanto sutartį. Jis apimtų 
Japoniją, Austr a 1 i j ą, 
Naująją Zelandiją ir Fi
lipinų salas.

žinoma kaip kainų “parity”. Kas yra nelengva prie 
dabartinių aplinkybių nustatyti.

Kitoms pramonės šakoms jau yra ruošiami pa
stovūs nuostatai. Ekonominės Stabilizavimo Įstaigos 
galva Eric Johnson mano, kad apie š. m. birželio, 
liepos mėn. kainos bus galutinai nustatytos. C.C. (“Varpelio” klišė)KARYS FRONTE
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XLLX.
— Kur jūsų šoferis? — paklausė Dičkis.
Iš tiesų keista: nieks nepagalvojo apie šo

ferį. Jis gi čekistas, turėjo būt apsiginklavęs 
bent revolveriu ir rankinėmis granatomis. 
Jo darbas — vairuoti, tačiau tokiam atsiti
kime kaip dabar, jo pagalba būtų labai pa
ranki. Bet jo nebėr, kur būtų dingęs?

— Turbūt pabėgo, — atsakė Girinis. — 
Kaip mes galėjom jį pamiršt? Juk jis viens 
galėjo mus visus iššaudyti, kuomet taip sun
kiai turėjom kamuotis su kitais komunis
tais, kol juos nuginklavom. Kokia laimė, kad 
jį pamiršom! Kitaip, gal būtų mums pritrū
kę ryžtingumo.

— Sakoma, kad nežinystė kartais atneša 
žmogui laimę, — tarė Dičkis. Šiuo kartu pa
miršimas ir neapsižiūrėjimas išėjo jūsų nau
dai. Aišku, kad šoferis pabėgo, jūsų narsą 
pastebėjęs. Be reikalo sakoma, kad čekistai 
narsūs. Tai netiesa. Jie žvėriškai žiaurūs, o 
kiekvienas žiaurys — niekšas ir bailys. Če
kistas tik komisaro verčiamas eina kautis. 
Šiaip, jei turi progos, jis bėga iš kautynės 
kaip zuikis. Na, užteks apie tai. Verčiau ap- 
svarstykim, kas mums dabar darytina.

— Nieko nelaukiant, pult visus ir sunai
kint! — ryžtingai nusprendė vienas skautas. 
— Revolveriais, granatomis... visus iki pas
kutinio! Gaila, kad šoferis pabėgo. Ir tą rei
kėtų likviduoti!

— Revolveriais dar šiaip taip, bet grana
tomis, tai jau ne, — tarė Dičkis.

— Kodėl gi ne? — nusivylė skautas.

— Dėlto, narsuoli, kad čia daugiau saviš
kių nei maskolių. Granatomis ir saviškius 
gali susprogdinti.

— Aš apie tai nepagalvojau, — sumišo 
skautas.

— Kai būsi partizanas, tai verčiau pagal
vok, — patarė Dičkis.

— Chi, chi, chi! — juokėsi iš išsišokėlio 
draugai.

— Matot, vyrai, neapsižiūrėjimas tik ret
karčiais būna naudingas, — tarė Dičkis. — 
Tai labai reta, sakyčiau, netikėta išskirtis. 
Normaliai elgiantis, visuomet reikia apsi
žiūrėti. Ir štai jums pavyzdys. Matote, kad 
į šiuos sunkvežimius mažai kas tešaudo, 
dėlto, kad čia daug tremtinių, o visai mažai 
sargų. Partizanai labai atsargūs. Ir bolševi
kai tik retkarčiais kokį šūvį paleidžia, nes 
tamsoje partizanų nemato. O žiūrėkit iš to 
paskutinio sunkvežimio kartais iš kulko
svaidžio šaudo. Tai reiškia, kad ten vieni tik 
sargybiniai susispietę. Partizanai tai žino ir 
smarkiau tą sunkvežimį apšaudo.

— Bet, vade, iš kur jūs tai žinot? — pa
klausė Girinis.

— Mes tai žinom iš žvalgybos, o kad tai 
tiesa, aišku iš to ką pasakiau. Tad, kaip ma
tote, mūsiškai yra suvaržyti. Jie negali at
virai pulti, nes iš ano sunkvežimio kulko
svaidžiais juos apšaudo. Taigi mes turim 
ateiti jiems į pagalbą. Ar žinote, kas mums 
darytina?

— Sunaikinti tą paskutinį sunkvežimį, — 
atsiliepė keli balsai.

— Puikiai atsakyta. Tad nedelsiant jiems 
padėsime ir štai, kaip. Slinkime pasieniais, 
beveik prisiglaudę prie sunkvežimių. Tokiu 
būdu jiems beveik negalima mus nušauti, 
jei kas šautų vien ranką iškišęs. Jei iškiš 
galvą, mes greičiau į ją patai kysim.

Priėję prie paskutinio sunkvežimio, taip 
pat turime eit pasieniu, nes tuomet kulko

svaidis mūs nekliudys. Bet kas paskui da
ryt? Kaip pasiekt priešus? - -

— Įsibraut į sunkvežimį ir juos sušaudyt!
— greit atsiliepė viens balsas. . .

— Tai lengva pasakyt, vyručiai, — tarė 
Dičkis, — bet tikrenybėje tai jie greičiau 
mus sušaudys, nei mes juos. Jų mažiausia 
dvigubai daugiau kaip mūs. Be to, įbes tu
rime į sunkvežimį įlipti, o jie jau mūs lauks 
su revolveriais rankose. Lengva suprasti, 
kokios bus pasekmės. Vargu kas iš mūs be
išliks gyvas. Na, sakykit, ar yra koks kitas 
būdas juos likviduoti?

Nė viens su patarimu nesisiūlė, taigi Dič
kis pats nusprendė.

— Matote, aš čia turiu savotišką planą. 
Man Dievulis davė didelę fizinę spėką. Aš 
manau pajėgsiu apversti sunkvežimį — ne 
aukštyn ratais ,bet paguldyt jį ant šono. 
Tuomet galėsite darbuotis kaip tinkami: re
volveriais, šautuvais, granatomis... Na, kaip 
patinka mano sumanymas?

Jie tiek nustebo, kad iš karto nieko nega
lėjo atsakyti. Paskui džiaugsmingai sušuko
— valio! Šūkaut buvo neatsargu, bet jie ne
paisė. Pagaliau kulkosvaidžių tarškėsena tą 
šūksnį nustelbė.

— Dabar viskas aišku, tad visi į darbą. 
Dieve padėk! — tarė Dičkis ir pats pradėjo 
slinkti pirmyn. Kiti ėjo paskui.

Viskas vyko kaip Dičkis buvo pasakęs. 
Viens kits revolveris iš sunkvežimio kyštelė
jo, bet Dičkis ranką grybštelėjo, ranka 
brakštelėjo, ginklas iškrito ir kažkas viduje 
nežmonišku balsu spygtelėjo. Viens galvą 
iškišo. Dičkis ją lazda bakstelėjo, ir iš gal
vos smegenys ištyško.

Priselinę prie paskutinio sunkvežimio, ku
riame čekistai iš kulkosvaidžio šaudė, visi 
glaudžiai susimetė į pasienį. Dičkis pusiau 
palindo po apačia ir stipriai kojomis į žemę 
atsirėmęs mėgino išjudinti milžinišką, tro

bos dydžio vežimą. Sunkvežimis pajudėjo, 
bet Dičkis pajuto, kad prireiks ilgesnio ban
dymo jam parversti. Tam nebuvo laiko, tad 
jis riktelėjo:

— Na, vyrai, visi urmu į pagalbą!
Įsakymo kartoti nereikėjo. Ir pagalbos 

buvo perdaug. Vieno komjaunuolio būtų už
tekę, o čia visi devyni įsikibo. Sunkvežimis 
ūžtelėjo ir iš karto ant šono atsigulė. Būtų 
aukštyn ratais užvertę, bet Dičkis juos su
laikė.

— Užteks. Dabar pasitraukit 30 žingsnių 
atgal ir paleiskit darban granatas.

Kas toliau įvyko, lengviau įsivaizduoti, 
negu aprašyti. Kulkosvaidžių tarškena nu
trūko. Vieton to pasigir.do žvėriški čekistų 
šauksmai. Tik vienas jausmas juose teskam
bėjo: desperatiška gyvulių baimė. Pasitrau
kę atgal skautai iškėlė rankas su granato
mis, bet jų nesviedė. Valandėlę klausėsi tų 
šauksmų kaip saldžios muzikos. Dičkis nie
ko jiems nesakė: suprato jų jausmus. Tegu 
atsidžiaugia jaunuoliai. Iš tiesų, jie klausė
si lyg sužavėti. Jų mintys buvo vienodos. 
“Nors dabar supraskite, budeliai, koks yra 
Lietuvos skausmas. Jūs visi užspringsite jos 
krauju”...

Dičkio mintys susijo su jų mintimis. Bet 
— užteks gėrėtis. Tekrinta smūgiai ant kru
vinų budelių darbų.

— Na, vyrai, bus gana džiaugtis jų muzi
ka. Duokim jiems mūsų muzikos paragauti. 
Visi urmu — viens, du, trys!

Trinktelėjo. Dešimt granatų kartu spro
go ir — tyla. Be ne ilgam, nes nutilus skaus
mo šauksmam, suspigo dejonių klyksmai. 
Reiškia, ne visus bombos sudraskė.

— Pribaigt juos! Pirmyn! — sukomanda
vo Dičkis.

— Valio! — užgriovė skautai ir strimagal- 
viu metėsi į sunkvežimio griuvėsius.
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butas”. Atlikęs tą formalumą, 
pasakė “good night” ir išva
žiavo.

Kelionė į Ravalpindį
Pamatėm, kad čia laukda

mi nieko neatsieksime. Nuta
rėm patys jieškoti priemonių, 
kaip greičiau iš čia ištrūkus. 
Einame į oro susisiekimo 
bendrovę teirautis, ar nebūtų 
galimybės Ravalpindį pasiekti 
oro keliu Pasirodo visai pa
prasta : tik reikia nusipirkti 
bilietą ir skriski

Nutarėm patys apsimokėti 
tą kelionę, nes tai bus daug 
pigiau, negu čia laukti dar 
mėnesį ar daugiau. Tik nelei
džiama daugiau bagažo imtis, 
o norint reikią apsimokėti už 
svarą po 1/4 rupijos. Persi
skirti su paskutiniais daik
tais šiame krašte rizikinga, 
nes nežinia, kada paskui jo 
sulauksi. Be to, visi įspėjo, 
kad tai rizikingas dalykas. 
Gauti lagaminus gausi vėliau 
ar anksčiau, tik atidaręs juos 
vietoje daiktų greičiausiai 
purvinus skudurus ir plytga
lius rasi.

Pagaliau nusiperkam bilie
tus, apsimokame bagažą ir 
5-to spalio lėktuvu pakilame 
iš Laharos aerodromo ir 
skrendame į Ravalpindį. Sės
dami lėktuvan daug pasitikė
jimo jam neturėjome, nes jis' 
gana mizernai atrodė: nedide
lis dvi motorinis lėktuvėlis. 
Atsargumui priėmėm visi 
dramaminą, turimą dar iš Vo
kietijos. Įlipus lėktuvan vos 
galima buvo pakelti karštį. 
Sėdynės nepatogios: pagal 
sienas esančiuose geležiniuose 
suoluose įspaustos duobės ir 
gramozdiški diržai prisitvir- 
tinimui. Prilipo daug žmonių, 
nors sėdimų vietų tik 24. Bet 
keleivių buvo truputį daugiau 
26-27, tiek suskaičiau. Daug 
krovinio. Per vidurį prikrau
ta įvairiausių pintinių su įvai
riausiais lapais ir kitomis pre
kėmis. Šiek tiek nusiramino
me, kai pamatėme, kad pilotas 
baltasis. Jis nurodė kaip dir
žus prisitvirtinti ir pranešė, 
kad tuoj kilsime.

Motorai urzgia, burzgia net 
dreba visas lėktuvėlis. Paga
liau pradėjo po truputį siū
buotis, linguoti. Po kiek laiko 
pilotas ‘pranešė “all right”. 

• Europiečių teskrido mūsų šei
ma ir čekų daktarų šeima, 
kurie turėjo vykti Pešavaran. 

tai dar toliau už Ravalpindį. 
Bulgaras gydytojas buvo pa
skirtas į Karachi, nes jis pa
siprašė į laivyną ir spalių 10 
išvyko į ten, nes tarp Karachi 
ir Lahoros nebuvo susisieki
mas nutrauktas traukiniais. 
Visi kiti keleiviai buvo vieti
niai.

Skridome valandą laiko, 
Lėktuvą gerokai supo ir daž
nai patekdavo į oro duobes. 
Daugelis keleivių sirgo jūros 
liga. Varė viską čia pat, nes 
jokių maišelių niekas nedavė. 
Mums matomai , dramaminas 
padėjo, ir mes išsilaikėm. Po 
5 vai. laimingai nusileidome 
Ravalpindį aerodrome. Lėktu
vui nusileidus, vietiniai pra
dėjo džiaugtis ir rankomis 
ploti.

x RAVALPINDĮ
Aerodrome mus pasitiko 

vienas gydytojas ir mašina 
atvežė į menką barakėlį. Ne
sitikėdami nieko gero, galvo
jome, kad toksai bus mūsų 
butas. Raminomės ir svars- 
tėm, kaip tvarkysimės. Čekų 
šeimai pareiškė, kad rytoj 
bus traukiniu pasiųsti į Pe- 
šavarą, o šią naktį turės čia 
kartu su mumis pernakvoti. 
Nelabai žavingai atrodė tos 
patalpos: mažyčiai du kamba
rėliai ir prausykla, kokia bu
vo Lahoroje ir Karachi. Jo
kios virtuvės, jokių patogumų 
nesimatė. Kiemas nešvarus. 
Nieko nebesakėm. Džiaugia
mės, kad pagaliau esame pa
siekę kelionės tikslą ir galėsi
me tvarkytis, kaip mums pa
tinka ir maitytis mums įpras
tu maistu. Mūsų nustebimui, 
sutemus atvyko ir mums pra
nešė, kad mums esąs rezer
vuotas ir paruoštas butas ir, 
jei turime norą, galime tuo
jau dar šiandieną jį užimti.

Nudžiugome ir prašėm, jei 
nesudaro sunkumų, tuojau 
mus ten nugabenti. Norėjosi 
bent kartą turėti savo pasto
vią buveinę. Atsiuntė mašiną 
ir mes, pasikrovę savo “babe
kus”, išvažiavome. Atvežė į 
didžiulį kiemą, kuriame buvo 
trys didžiuliai mūriniai — 
plytų, dviejų aukštų namai. 
Įvedė į vieno namo antrą 
aukštą, atrakino butą, padavė 
raktus ir pasakė: “Čia jūsų

ĮSIKŪRIMAS RAVALPINDĮ
Pradėjom buto apžiūrėjimą. 

Kambariai šviesūs, dideli ir 
aukšti, tik visur nešvaru: pil
na dulkių ir šiukšlių. Einame 
iš kambario į kambarį ir 
džiaugiamės, kad pagaliau 
galėsime pradėti sėslų ir ra
mų gyvenimą. Butas iš tikro 
gražus. Didžiulis balkonas su 
stogu, kad karštomis dieno
mis apsaugojus kambarius 
nuo karštų saulės spindulių. 
Tai graži veranda. Iš jos ma
tyti tolumoje Himalajų kal
nai. Tai tik 35 mylios. Ten 
yra gražus kurortas, kuriame 
karščių metu suvažiuoja visi 
turtingieji ir apie kurį tiek 
daug girdėjome Karachi ir 
Lahoroje. Tai Pakistano pasi
didžiavimas. Jų Šveicarija ir 
visų svajonė. Štai mes pateko
me taip arti to viso. Iš kitos 
pusės dar dvi mažesnės to
kios verandos - balkonai. Yra: 
vonia, vandentiekis, tualetas 
visai europieiškas, elektra ir 
visuose kambariuose fenai 
(tai svarbiausia, nes be jų 
karščių metu neįmanoma). 
Ieškome dar tik virtuvės. 
Randame porą mažesnių kam
barių. Viename prausykla in
dams plauti ir medinė spin
telė džiovinimui. Už to kam
barėlio dar vienas, bet tam
sus, nurūkęs, tikra suodžių 
skylė. Susirandame išjungtu- 
vą šviesai uždegti ir, užžibinę 
šviesą, pamatome, kad čia 
virtuvė. Net ir geležinė gera 
plytelė yra, tik viduryje grin
dų padarytas keturkampis, 
kuriame pilna apdegusių mal
kų, anglių ir pelenų. Suprato
me tuojau, kad čia anksčiau 
buvo gyventa pakistaniečių 
karininko šeimos. Jie verda 
maistą tokiu būdu.

Laimė, kad dar plytelė te
bėra, dažniausiai ją visai pa
šalina. Supratome, kodėl bu
tas toks nešvarus ir jame net 
sienos ir lubos kaikuriuose 
kambariuose dūmais aprūku
sios. Na, bet šiuo metu į tai 
daug dėmesio nekreipėm. 
nors ir nelabai prie širdies tai 
buvo. Besidžiaugdami butu 
net nepastebėjome, kad jame 
nėra veik jokių baldų. Tik 
pradėję galvoti, kaip tvarky
tis pirmąją naktį, pastebėjo
me, kad viename kambaryje 
tėra dvi geležinės lovelės, ki-

DARBININKAS

Prie Inchon paimti kiniečiai belaisviai

tame tokios pat kariškos dvi 
lovelės ir trečiame aplūžęs 
nedidelis stalas ir keturios su- 
krypusios kėdės. Kaip gultis? 
Kaip vaikus guldyti? Nei ant
klodžių, nei matracų, nei pa
klodžių. Vėl įsiutome ir pyk
tis suėmė.

Atvyko pas mus tuo laiku 
vieno gydytojo — latvio, ku
ris čia atvyko pereitų metų 
gruodžio mėnesyje ir kuris 
apačioje gyveno, žmona. Sto
vime pilnomis ašarų akimis ir 
drebančiomis lūpomis ir skun
džiamės jai, kas daryti? O ji 
pradeda visokiomis kalbomis 
ir įvairiausiais išsireiškimais 
plūsti vietinius ir ramina mus, 
kad nesijaudintumėm, nes čia 
reikia daug kantrybės: reikia 
tik gerai, anot jos. visus plūs
ti ir griežtai reikalauti. Sako, 
kad turėjo viską paruošti. Pa
taria imti vaikus, pasisamdyti 
tongą (taip vadinami čia ve
žikai) ir važiuoti, kur reikia. 
Pati pažadėjo vėliau, mums 
atvykus, atsiųsti per savo tar
ną arbatos, nes kitokio val
gio turėjome iš Lahoros pasi
ėmę.

ĮSIKŪRIMO RŪPESČIAI
Taip ir padarėm. Vargais 

negalais susiradome tą vietą, 
kur reikėjo. Pažadėjo sutvar
kyti ir liepė grįžti atgal. Su
grįžus ir begeriant arbatą, 
tos ponios atsiųstą, atvežė 
matracus, antklodes, paklodes 
ir pagalvius su apvalkalais. 
Apvalę ir išplovę grindis vie
name kambaryje, apie vidur

naktį suguldėme vaikus ir pa
tys nuėjome poilsio. Bet ar 
užmigsi. Kalbamės, kaip pra
dėti tvarkytis ir gyventi. Ki- 
šeniuje tik apie 30 rupijų, 
kaip išsiversti visą mėnesį iki 
mokės algą ir iš viso dar ne
žinome, ar mokės, nes daug 
avansų jau buvome paėmę pa
dengimui sąskaitų Lahoroje. 
Neturime nei vieno puoduko, 
nei lėkštės, šaukšto, peilio, 
puodo valgiui išsivirti. Vieną 
kitą daiktelį bei indelį pasiė
mėm, bet tai sunkiajame ba
gaže, kuris laivu plaukia ir 
nežinia, kada mus pasieks.

Rūpesčių kalnai, o išeities 
nerandame. Nutarėm, kad Ja
ne turi rytoj eiti į įstaigas ir 
prašyti avanso. Kitą dieną iš 
pat ryto išėjo vyriausybei pri
sistatyti ir reikalą tvarkyti, o 
aš tvarkausi po truputį. Tik į 
trečią dieną tepavyko jai 200 
rupijų išplėšti avanso ir taip 
visą mėnesį turėjome iš to 
gyventi. Žinoma, vien maistui 
tų pinigų jokiu būdu nepaka
ko ir nežinia kaip būtume iš
sivertę, jei viena vietinė gydy
toja, kuri labai širdinga yra, 
nebūtų paskolinusi. Ji daug 
mums padėjo ir mus sunkiose 
valandose parėmė.

Ravalpindi yra bent šešios 
buvusių D.P. gydytojų šei
mos, bet niekas iš jų mus ne
aplankė ir nepaklausė ir pa
tarimais nepagelbėjo.

Daug privargome iki išva- 
lėm savo butą. Naktimis abu 
dirbome. Plovėm langus, spin-
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centrinę,
“Tegy-

■ Rumunijoje, 
iššaukus telefono 
pirmiausia pasigirsta: 
vuoja rumunų liaudies respu
blika! Kokį numerį pageidau
jate?”

■ Vengras kompozitorius pa
rašė dainą ir pavadino “Jūsų 
bučkis man nuodai”. Komu
nistams nepatiko, girdi, toks 
pavadinimas esąs vakariefiš- 
kas. Vargšas kompozitorius 
turėjo rašyti viešą atsiprašy
mą ir atgailauti už klaidas. 
Po to jis savo dainą 
krikštijo” — “! 
bame prie staklių dėl 
ateities”.

■ Jeigu jūs norėsite 
žindyti savo draugą su 
metų mergaite, ji pirmiausia 
paklaus: “Kaip jis atrodo, ar 
jis gražus?” 22-jų metų mo
teris paklaus: “Kas jis toks? 
Ar įdomus?” 27-nių metų gra
žuolė norės sužinoti: “Ką jis 
turi, ar ir automobilį?” 35-kių 
metų panelė sušuks: “Kur jis 
yra?”

“per-
Męs abu dir- 

didelės

supa-
18-kos

tas, grindis, šveitėm sienas ir 
visus pakampius. O rudų ir 
didžiulių tarakonų — knibž
dėte knibždėjo, naktį tiesiog 
baisu iš lovos išlipti. Ilgai te
ko su jais kovoti iki jie pali
ko mus ramybėje. Dirbti turė
jome naktimis, nes čia nepri
imta, kad europietis, net ir 
pakistanietis ponas dirbtų. 
Bet iš vietinių tarnų maža 
nauda. Gali stovėti visą dieną 
ir rodyti jam. bet jis nieko 
nepadarys, o tik dar daugiau 
priterš.

Per ilgus prašymus ir lan
džiojimus po įvairiausias įstai
gas, galop padarė remontą 
mūsų bute. Butas dabar gra
žus ir švarus, o tarakono nei 
su žvake nerasi. Pasirodo 
prieš juos geriausias ginklas, 
tai švara. Jie jos nemėgsta ir 
nešdinasi į kitus butus, kur 
gyvena pakistaniečių šeimos. 
Ten jiem rojus ir puikiausios 
sąlygos užsilaikymui.

Atėjo ir didysis bagažas. 
Tai didelė laimė, nes kitaip 
šaltume. Dabar čia prasideda 
žiema. Tiesa, sniego nėra, bet 
naktimis ir rytais šalta. Tem
peratūra : aukščiausia apie 
22° ir žemiausia apie 40°C. 
sausio, vasario mėnesyje. Kas 
dieną darosi šalčiau ir visi 
sako, kad sausis ir vasaris 
bus visai šalti.

ves,

■ Kanadoje praeitais metais 
vienas laikrodininkas rugsėjo 
9 d. įdėjo bombą į lėktuvą, 
kuriuo skrido 22 asmenys ir 
jo žmona Rita. Išskridus 
bomba sprogo, ir žuvo visi ke
leiviai. Pasirodo, kad laikro
dininkas norėjo gauti draudi
mą už žmoną. Kanados teis
mas laikrodininką Quory nu
teisė mirti pakariant.
H Viena laidotuvių direkcija 

(USA) įdėjo tokį reklaminį 
skelbimą: “Atliekame laidotu- 

kuriomis jūs tikrai 
džiaugsitės, nes amžiams pa
lengvins jūsų rūpesčius ir jū
sų šeimas padarys laimingas. 
Taigi ateikite pas mus. Mes 
jus geriausiai palaidosime”.
■ Chaldas, graikų pilietis, 

mirė besijuokdamas, kaip su
žinojo, kad tą dieną jam kaž
kas pranašavo mirtį.
■ Heinrich Noste, austrų 

muzikas, gali skambinti piani
nu ne rankomis, bet liežuviu.
■ Laisvės statula, stovinti 

New Yorko įlankoje , Bedloe 
saloje, 1886 m. buvo Prancū
zijos padovanota amerikiečių 
visuomenei. Ji yra padaryta / ’ 
prancūzų skulptoriaus Fridri
ko Bartholdi. Sveria 200 jo
nų ir yra 46 m. aukščio.
■ Kolumbo palaikai. San Do

mingo sostinėje Frujilo (Pie
tų Amerikoje) yra per 400 m. 
turinti katedra, o joje trijuose 
grabuose: švino, kristalo ir 
bronzos yra sudėti 
Kristupo Kolumbo, 
atradusio Ameriką, 
stovi ant dviejų 
stulpų ir pridengtas marmu
ro paminklu kaip baldakimu.
■ Italų monarchijos pirmoji 

sostinė buvo ne Roma, bet 
Florencija, kurią ir Dan
tė savo “Dieviškojoje Kome
dijoje” apdainuoja.
■ Atlantą iš Europos į Ame

riką pirmasis garlaivis (garo 
varomas laivas) perplaukė 
1819 metais.
■ 750 svarų—500 sv.=250 sv. 

Tai tiek svarų daugiau už sa
vo vyrą svėrė Bett y Horell 
mirė, New Orleans. Ligoni
nėn ją nešė 8 vyrai, o ji gu
lėjo per 2 lovas. Tos poros 
butui buvo iškirstos plačios 
durys.
■ Etiopijos (Abisinijos) ka

ralius Haile Salassie sakos 
esąs žydų giminės, Saliamono 
ir karalienės Sabos palikuo
nis.

palaikai 
1492 m. 
Grabas 

marmuro

NEVEIKLUMAS YRA 
IŠDAVYSTE

KUN. P. M. JURAS
Visuomenė yra sužalota ir mes. jos nariai, tai jau

čiame. Mūsų Motina Bažnyčia niekinama ir drasko
ma. Katalikiškoji ir tautinė akcija slopinama. Lietu
viškieji reikalai nutrinami. Čia sušauktas seimelis 
tam, kad paskatintų katalikus pagyvinti katalikiš
kąją ir tautinę akciją, nes dėl neveiklumo mes silp- 
nėjame ir religiškai ir tautiškai. Iš prelegentų laukia
ma nurodymų, kaip geriausiai veikti šiais neramumo 
laikais, kada kova prieš Dievą ir Jo Bažnyčią yra pa
siekusi aukščiausio laipsnio. Visi “istai” ir Liberalai 
yra susibūrę į vieną frontą po ateistine vėliava ir 
veikia išvien. Pirmiausiai jie puola katalikiškas šalis, 
katalikiškas šeimas, katalikų vadus. Ir Lietuva yra 
viena iš pirmutinių aukų. Kadą mūsų priešininkas su 
savo armija, kaip kriokiąs liūtas kėsinasi mus pra
ryti, mūsų neveiklumą katalikiškame fronte reikia 
priskirti prie didžiausių išdavysčių. Todėl aš savo 
paskaitą galiu suimti į vieną žodį—DARBUOKIMĖS. 
Darbuokimės po Kristaus vėliava, Kristaus vadovy
bėje.

Šventame Rašte yra pasakyta, kad žmpgus gims
ta darbuotis, kaip paukštis skrajoti. “Savo veido pra
kaite valgysi duoną”. O šv. Povilas sako, kad “jei 
kas nenori dirbti, tegul ir nevalgo” (2 Tęsal. 3, 10). 
Kristus pasakė dar daugiau: “Kas nerenka su ma
nim. tas barsto” (Luko 11, 23). Jis Liepia melstis, 
budėti ir dirbti. “Tegul jūsų šviesa taip šviečia žmo
nių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir 
garbintų jūsų Tėvą, kurs yra danguje" (Mato 5, 16). 
“Žmogus yra gyvas ne viena duona, bet kiekvienu 
žodžiu, kurs išeina iš Dievo burnos” (Mato 4, 4). 
“Darbuokitės ne dėl žūnančio valgio', bet pasiliekan
čio amžinajam gyvenimu” (Jono 6. 28). Vadinasi. 

žmogui ne gana purenti žemę, statyti namus, gamin
ti reikmenis dėl duonos kąsnio. Jis turi paleisti apy
varton savo talentus, ištobuiuiti. savo būdą, pasiekti 
gyvenimo pilnybę ir šviesti gražiu pavyzdžiu kitiems. 
O tai neįmanoma be darbo, be vargo, be kovos. Be 
pastangų gyvenimas neištobules.

Mūsų gyvenimo ir visų darbų tikslas yra įgyven
dinti dangiškojo Tėvo valią. Mums reikia ir patiems 
vaikščioti išganymo keliais ir kitiems padėti juos su
rasti. Šv. Povilas laiške galatams rašo: “Kolei turime 
laiko, darykime gerą visiems, o labiausiai tiems, ku
rie yra iš tikėjimo šeimynos” (Gal. 6, 10). ‘ Žmogus 
tik tiek žmogus, kiek jis turi valios gera daryti”, sa
ko šv. Augustinas.

Pagal Kristaus Evangeliją mūsų veikimo pagrin
de turi būti meilė ir teisingumas. Prieš melą reikia 
statyti tiesą, prieš kerštą ir neapykantą — meilę, 
prieš blogą — gėrį. Tikroji meilė nepasitenkina žo
džiais. bet veržiasi pasireikšti darbais. Išganytojas 
vadina veidmainiu tokį žmogų, kuris myli vien žo
džiais. Tikroji meilė, sujungta su darbais, nugali visa.

Įsivaizdinkime scenoje statomas veikalas. Gauni 
paskirtą rolę, bet jos nesimokini. Vaidinimo metu iš
eini, kada nori, ir elgies sauvakškai. nepaisydamas 
kitų. Ar nebūtų nusikaltimas? Ir kokią, pagaliau, 
nauda iš tokio asmens? Pasaulį galima prilyginti sce
nai; gyvenimą — dramai. Žmonės yra aktoriai, o vy
riausias mokytojas — Kristus.

Kantrusis Jobas gyvenimą pavadino kareiviavimu. 
Kareiviavimas yra sujungtas su vargu, pavojais, bu
dėjimais. kovomis. Per krikštą patapome Kristaus 
karalystės piliečiais; per sutvirtinimo sakramentą ap- 
sivilkome Jo kareivių šarvais. Atpirkti didžia kaina, 
tapę dieviškosios prigimties dalininkais, įgyję teisių 
prie dangiškojo Tėvo turtų tampame Kristaus ben- 
dratėvoniais ir bendradarbiais. Be to Kristus yra mū
sų Karalius ir Vadas. Mes turime sekti Jį ir su Juo- 
mi kovoti tol, kol Jis bus atidavęs karalystę Dievui 

ir Tėvui ir bus panaikinęs visas priešingas pragaro 
galybes. Pašauktiems kariauti už Dievo karalystę yra 
didelis nusikaltimas nukreipti savo jėgas vien žemiš
kiems reikalams ir neiti su Kristumi gintis ir pulti. 
Brangų kovos laiką pašvęsti dykinėjimams, patogu
mams, smagumams arba kad ir mokslo, išradimo, 
kultūros ar pažangos reikalams žemiškais sumeti
mais — reiškia pasitraukimą iš Kristaus kovotojų 
eilių ir išdavystę, nes tokie nenori būti nei kareiviais, 
nei gelbėtojais nei statytojais. Kristus aiškiai pasa
kė: “Kas ne su manim, tas prieš mane ir kas su ma
nim nerenka, tas eikvoja”.

79 metais prieš Kristų Vezuvijaus lava apdengė 
visą Pompėjos apylinkę. Ten buvo palaidotas ištiki
mas sargyboje kareivis. Ir šiandien jo šalmas, šarvai 
ir jietis yra brangiausias Neapolio Museo Borbonico 
turtas; jie primena rymiečio kareivio ištikimybę pa
reigoms. Šventieji dar daugiau mums pasako apie iš
tikimybę pareigoms.

Nei vienas nesame laisvas nuo pareigų savo Die
vui, savo artimui, savo Bažnyčiai ir savo tėvynei. 
Kada akis nerodo aiškiai matomų dalykų ar rankos 
bei kojos atsisako klausyti, skaitai tas kūno dalis li
gotomis ir dėi to nukenčia visas kūnas. Žmogus yra 
mistinio Kūno — Bažnyčios — ir visuomenės narys. 
Jei jis nepajėgia eiti savo pareigų jis yra ligonis. O 
jei galėdamas neatlieka jam skirtų pareigų, elgiasi 
sauvališkai ir nepildo Sutvėrėjo ir Atpirkėjo nuosta
tų, jis yra sabotažninkas, desertyras.

Kristus atėjo ant žemės gelbėti klystančių bei 
žūstančių ir pakvietė mus būti Jo bendradarbiais. 
Kas nesirūpina suprasti ir įgyvendinti pasaulyje Die
vo karalystės ir nieko nedaro gelbėjimui klystančių 
bei žūstančių, tas neatlieka paties Dievo jam skirtų 
krikščioniškų pareigų. O, jei tolerancija pateisiname 
artimo klaidingąjį gyvenimą, tada padrąsiname jį pa
silikti klaidoje bei nuodėmėje. Ką besakyti apie tuos 
katalikus, kurie tvirtina, kad jau atėjęs laikas pa

likti nuošaliai religinius ir pasaulėžiūrinius skirtumus 
ir remia draugijas, nusistačiusias prieš Kristaus 
mokslą ir Jo Bažnyčią. Vyskupas V. Brizgys rašo: 
“Pasaulėžiūros, srovės, grupės, paneigiančios nekin
tančius prigimties įstatymus, pozityvius Dievo įsta
tymus, krikščionybę, žmonijai yra visos pavojingos. 
Nė kiek mažiau pavojingos yra tos srovės ar grupės, 
kurios, Dievą bei jo tvarką tarsi pripažindamos, kė
sinasi paneigti reikalą pagal Dievo valią tvarkyti 
privatų ’ar viešą gyvenimą, ar kurią nors to gyveni
mo sritį... Visa eilė organizacijų stengiasi piršti ir 
kitiems, bet ypatingai jaunimui, bendrą platformą, į 
kurią kopiant reikia žemai palikti visus religinius, 
pasaulėžiūrinius skirtumus, o pasiimti su savimi tik 
bendrą — kažkokio nežinomo dievo idėją. Netrūksta 
ir tokių, kurie apie jokią dievybę iš viso nebekalba, 
o kalba tik apie meilę žmogui, gyvuliui, gamtai”. Ar 
čia nėra užgiriamas žodžiu ar gyvenimu skelbiamas 
indiferentizmas ir modemiškasis pagonizmas? Mora
liai ar medžiaginiai parėmimas šių idėjų ar nėra pri
sidėjimas prie Kristaus mokslo priešininkų? Taigi, 
pasišalinimas kovos metu iš katalikiškojo fronto ato
stogoms, suteikimas moralinės ar medžiaginės pagal
bos priešui ir pasyvus arba aktyvus paraližavimas 
katalikiškosios akcijos yra lygus išdavystei

Imkime kad ir spaudą. Talentu ar pinigu remian- 
tieji ir skaitantieji geltonąją ar “neutraliąją” spau
dą pasitarnauja krikščionybės ir lietuvybės idealų 
griovėjams. Bažnyčia pakartotinai primena kiekvie
no kataliko šventą pareigą remti katalikišką spaudą, 
kuri formuoja žmogaus dvasią ir tarnąuja tiesai. 
“Leidimas laikraščių ir žurnalų, kurie populiariai iš
aiškina ir gina katalikiškas dogmas, yra mūsų lai
kais ne tik naudingas, bet ir absoliučiai būtinas dar
bas, imant domėn liūdnus griuvėsius, kuriuos padarė 
tautoje nepadorioji ir religijai priešingoji spauda", 
sako popiežius Pijus X. Susilpnėjus katalikiškai spau
dai. silpnėja tikėjimas ir skverbiasi indiferentizmas,
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Dvasios riteriai
JONAS KUZMICKIS

Didvyriškumo reikia kiek
viename žingsnyje.

Paprastas darbininko dar
bas reikalauja ne tik jėgų, ne 
tik valios ar proto įtampos, 
bet ir pasiaukojimo.

Žmogus, kuris bet kokį dar
bą dirba pasiaukojęs, į tą 
darbą įdeda ir savo sielos da
lį. O tai jau yra atspindys 
didvyriškumo, kuris reikalau
ja bendrą naudą statyti aukš
čiau už savo paties asmeni
nius reikalus.

Yra didvyriškų žygių, ku
rie nepamirštami kurio nors 
miesto ar net viso krašto. 
Jais didžiuojasi ištisos kartos, 
pasakodamos apie juos jau
nosioms kartoms.

Pasiaukojimas
Hitlerinio rėžimo metu Aus

trijoje gyveno jaunas dvide
šimties metų vyras Jonas Jur
gis von Heintchel - Heinegg. 
Matydamas, kaip nacijonaliz- 
mas laidoja dvasines žmonių 
galias, Jonas Jurgis priėjo iš
vados, kad Austrija pašaukta 
atlikti didelę misiją Bažnyčiai 
ir krikščioniškajam pasauliui.

Tuojau jis nutraukė saitus 
su vokiškomis ambicijomis ir 
kartu su kun. K. Scholzu ir 
R. Strasseriu pradėjo organi
zuoti kryžiaus kovą prieš na
cizmą. Kai šitas sąjūdis vis 
labiau stiprėjo, Jonas Jurgis 
1940 m. liepos 23 d. Gestapo 
buvo suimtas.

Ilgos dienos ir mėnesiai ka
lėjime, nuolatiniai šaukimai 
tardyti užgrūdino 22 metų 
vyro sielą. Pagaliau viena 
sunki naktis uždegė jame, 
mintį, kad vokiečių tauta, su
sitepusi hitlerizmu, turi at
pirkti savo kaltę kokiu nepa
prastai didvyrišku darbu. Jo 
nuomone, austrų 
sąjūdis turįs būti 
vadovaujamas.

Neilgai trukus
mintys uždegė austrus, kurie 
jame pradėjo matyti tiesos, 
laisvės ir Evangelijos tiesų 
įkūnijimą.

Dvasios riteriai
Jonas Jurgis nemanė palūž

ti. Priešingai, — jis giliai per
mąstę visą gyvenimą ir pasi
ryžo Krefeld kalėjimo tamsy
bėse įsteigti Riterių vienuoliją 
Šv. Dvasios vardu.

pogrindinis 
Šv. Dvasios

Jono Jurgio

skaitytojų, o idealistai platin
tojai išvadinami biznieriais, 
spekuliantais.

Vienas anglas konvertitas, 
matydamas, kaip tremtiniai 
katalikai nebrąngina savo ti
kėjimo, rašo:

—'■ Tegu jie susidomi anglų 
katalikų žygiais, tegu sužino 
apie didvyrišką kovą, vestą 
čia 350 persekiojimo metų lai
ku, kad išlaikytume gyvą 
mūsų Šventą Tikėjimą!

Keikia dvasios rtfęrių
Kai apie mus ir mūsų tarpe 

toks niūrus dvasinis vaizdas, 
ir mums reikia šauktis dva
sios riterių, dvasios didvyrių.

Ne, mes neimportuosime jų 
iš kitur: jų turį atsirasti mū
sų pačių tarpe.

Mes turime įsisąmoninti, 
kad gyva dvasia, gyvas tikė
jimas stiprina mūsų gretas. 
Taip, mums privalu kalbėti 
apie suglaustas gretas, nors 
tuo tarpu niekas mūsų nakti
mis nemedžioja ir į stepes ne- 
tremia. Reikia rengtis iš anks
to. Rengtis laimėjimui, • 
kuris neateina tiems, kurie 
sudėję rankas ramiai snūdu
riuoja arba apie oro permai
nas tepakalba.

Jei šeimos tėvas ar motina 
gyventų dvasios riterio misi
ja, — niekam nereiktų bai
mintis apie vaikų nutolimą 
nuo tėvynės Lietuvos ar tikė
jimo dvasios.

Jeigu jaunuoliai rodytų 
daugiau dėmesio dvasinei kul
tūrai ir idealizmui, — nereik
tų aimanuoti dėl spaudos sun
kumų ar nutautėjimo.

Kiekvienas lietuvis galėtų 
labai daug padaryti, jei bent 
truputį parodytų ncro prisi
dėti prie bendrų tautos reika- 
hi-

Iždangos, uždangos...
Pro. geležinę uždangą prasi- 

akvęrlfta vis baisesnių žinių.
Kalinami ir baudžiami vys

kupai. įvairūs išdavikai ap
šaukiami moderniškais didvy
riais ir jiems statomi pamink
lai.

Tąčiąu nevieną ir laisvą 
žmogų gaubia tiršto rūko už
danga, kuria jis užsidengia 
nuo bendrų tautos interesų. 
Vienas daug dirba, — neju- 
dinkit jo; kitas naktį dirba,— 
nejudinkit jo dieną; trečias 
jau pavargęs, persidirbęs, — 
tegu kitas tiek padaro.

Mūsų permažai, kad ieško
tume pavaduotojų. Mūsų tau
tą turi perdaug aukų, kad vie-

lydimas bedievybe. O prie ko priveda bedievybė, kal
ba mirtinai sužalotas pasaulis.

Yra žmonių, kurie sako, jog reikią skaityti viso
kius laikraščius, kad žinotum, kas dedasi mūsų Baž
nyčios priešų fronte ir eiti į jų draugijas, kad juos 
atverstum. Ir mūsų vadas Kristus, girdi, draugavo ir 
valgė su nusidėjėliais ir liepė eiti mokyti visas tau
tas. Taip, tikrai. Dievas yra visų Tėvas; mes Jo vai
kai. Didysis Dievo įsakymas įpareigoja mylėti arti
mą. Kristus už visus mirė ir trokšta visų išganymo. 
Nekeršijo nei Erodui nei budeliams. Išdavėjui Judui 
net kojas mazgojo. Kristus buvo tėviškai gailestin
gas didžiausiems nusidėjėliams, kurie tik parodė gerą 
valią, atgailojo ir ryžosi pataisyti sąvo gyvenimą. 
Bet fariziejus ir Rašto žinovus, kurie girdėdami ne
priėmė Jo mokslo, pasmerkė skaudžiausiais žodžiais. 
Kas nepriima Kristaus mokslo, tas daro sunkesnę 
nuodėmę, negu visos sodomiečių ir gomoriečių paleis
tuvystės. už kurias Dievas juos nubaudė siera ir ug
nimi. šv. Povilas, turėdamas mintyje suklydusius 
krikščionis, rašo efeziečiams: “Nebūkite jų bendri
ninkai... Elgkitės kaip šviesos vaikai... Ištirkite, kas 
patinka Dievui, ir nedalyvaukite nevaisinguose tam
sybės darbuose” (Efez. 5, 7-11).

Griauti visada lengviau, negu statyti Stipresnis 
visada nugali silpnesnį. Ar daug mūsiškių ginkluoja
si tikėjimo šarvais ir ar daug kas eina į priešininkų 
pozicijas su intencija, kad juos atvesti į tikrąjį Ke
lią, Tiesą ir Gyvenimą? Ką gera nuveikia miegantie
ji ir mirusieji? “Blogiausiai yra tai”, sako Maederis. 
“kad daugelio miegas virto liga, o liga veda prie 
mirties". Reikia gyvų, veiklių pasaulionių apaštalų, 
išlavintų ir drąsių kareivių, pasišventusių dėl Kris
taus karalijos laimėti kuo daugiausiai sielų. “Mums 
nereikia geresnės katalikybės, bet mums reikia ge
resnės, didesnės, gyvesnės ir ląbia.u liepsnojančios 
katalikybės tuose, kurie save vadina katalikais”, sa-
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1944 m. balandžio 30 d. pir
mieji trys naujokai padarė 
iškilmingus įžadus. Visi trys 
vyrai jau tuo metu žinojo, 
kad buvo nubausti mirties 
bausme. Po kelių mėnesių jų 
pėdomis pasekė dar keli nauji 
kandidatai.

1944 m. gegužės 11 d. Jo
nas Jurgis turėjo būti nužu
dytas. Jam dar buvo leista 
išklausyti Šv. Mišių ir priimti 
Šv. Komuniją. Jauną kalinį 
gaubė nepaprastas vilnis 
džiaugsmas. Nušvitusiu veidu 
jis % skaitė savo draugams, 
taipgi laukiantiems mirties 
įvykdymo, šventąjį Raštą.

prieš pačią egzekuciją bu
delis liepė Jjonui Jurgiui išeiti 
į priekį. Mirties bausmė jam 
atidėta iki gniodžio 5 d.

Mirties bausmė jam įvykdy
ta bebaigiant kalbėti “Credo- 
Tikiu”.

Apvaizdos noru dalis Vie
nuolijos narių sulaukė Austri
jos laisvės ir išėjo iš kalėji
mo. Jie Jšgi. šios dienos yra 
Šv. Dvasios Vienuolijos na
riais ir sėkmingai apaštalauja 
Vienoje.

Niūrus vaizdas
Dabarties vaizdas labai niū

rus.
Šiuo metu, kada visų dėme

sys sutelktas į pasaulio kari
nius pasirengimus ir į neįti
kėtiną tautų suskilimą, — 
mažai kas kreipia dėmesį į 
dvasinį žmonių gyvenimą. 
Nesistebima divorsais, netvar
kingai gyvenantiems dažnai 
užleidžiami garbingi visuome
nės postai, nemėgstama kal
bėti ar rašyti apie šeimų pa
reigas bei vaikų auklėjimą, 
pro pirštus žiūrima į tikėji
mą, bažnyčią, religinę prakti
ką.

Kuo šiandien gyvena dauge
lis šeimų? Kuo gyvena jau
nuoliai?

Kažkaip klaikiai skamba, 
kad dabar, kada tremtiniai 
pradedą mąterijaliai atkusti, 
lietuviška knyga nerodo be
veik jokių gyvybės ženklų. 
Nėra kas ją skaito, dėl to 
nėra kas ją leidžia.

Lietuviškas laikraštis jau 
nustojo savo nuostabaus cha
rakterio, kurį turėjo pumo
mis pokario dienomis, šian
dien jam taipgi sunku rasti

■ • ♦ • - • .
ko, Fiedleris. “Jeigu mes katalikai krikščionys, ne 
atskiri žmonės, bet visi, nors kartą pajustume tą vi
są ir karčią atsakomybę už žmonijos gerovę ir išga
nysią; jeigu mes visi pagalvotume, kad mes ieškan
tiems turime būti ne neperžengiama kliūtis, bet pa
galba; jeigu kiekvienas mūsų turėtų noro būti Dievo 
Karalystės pasiuntiniu ir kelrodžiu, tai Dievo Kara
lystės atėjimui būtų pašalinta iš kelio labai daug 
kliūčių... Ne dviejų tūkstančių metų senumo Bažny
čia yra pasenusi, silpna ir netikusi, bet mes 20, 30, 
40. 50 metų amžiaus žmonės turime išklišusias kojas 
ir šaltas širdis, mūsiį batai perdaug apsivėlę šio pa
saulio molių, o mūsų sieloj, permaža Dievo Karalys
tės karščio. Ne Bažnyčios skelbiama Evangelija yra 
pasidariusi netinkama,, bet daugelis mūsų nebetinka
me būti žemės druska, pasaulio šviesa. Jie Evangeli
ją tegirdėjo tik puse ausies, ją pamilo tik puse sie
los. ją tevykdė tik puse valios... Mes esame žmonės, 
kuriems tikėjimas yra ne kardas, bet kriukiai, žmo
nės be ugnies ir užsidegimo; žmonės, kurie vadina 
savę Kristaus mokiniais, o turi mažiau drąsos, negu 
Maskvos gyventojai; žmonės, kurių sąnariai susty- 
rę ir nebetinka žygiui; žmonės, kurie su savo krikš
čionybe slepiasi kampuose ir, jeigu reikia išeiti į gat
vę, tai užsivelku apsiaustą, kad tos krikščionybės 
niekas nebepamatytų”.

Jei ūkininkas palaisto savo sėją darbu ir prakai
tu jis laukia daugiau grūdų. Dieviškąjį grūdą mūsų 
širdyse Kristus palaistė savo prakaitų ir brangiau
siuoju krauju. Ir jeigu mumyse nepasirodo gerų dar
bų vaisių, ar neįžeidžiama gailestingoji Jėzaus širdis0 
Sūnus palaidūnas tik tada suteikia Tėvui džiaugsmo, 
kada jis išsižada savo palaido gyvenimo ir grįžta į 
savo Tėvo namus darbuotis. Pikto problemo knygoje 
A. Jakštas rašo: “Klausant sveiko proto, mums tu
rėtų labiau rūpėti siela, negu kūnas, nes kūnas — 
tai molio krėsta lūšna, o siela jos gyventoja; kūnas—

Priešlėktuvinė batarėja Korėjos fronte. Ortakiais, vadi
namais “skrajojančiomis dėžėmis”, pristatoma amunicija.

KAIP ATRODO SOVIETŲ 
KARO MAŠINA

telkta ofensyvai prieš Vakarų 
Europą. Pagal Kaliįvovv pasa
kojimą Sovietų generaliniame 
štabe buvo nesutarimo dėl 
būsimo karo taktikos. Viena 
grupė buvo už tankų divizijų 
padidinimą; antra nurodinėjo, 
kad vakarų prieštankiniai 
ginklai labai ištobulinti, ir bu
vo už judrios artilerijos nau
dojimą busimajame kare.

Atrodo, kad sovietų karo 
ekspertai paėmę vidurio ke
lią ir nusprendę sudaryti 49 
šarvuotas divizijas kiekvieno
je po 225 tankus ir prie kiek
vienos tokios šarvuočių divizi
jos artilerijos subbrigadas 
kiekvienoje po 225 artilerijos 
pabūklus. Tokios subbrigados 
turi bendradarbiauti su savo 
šarvuočių divizijomis, ypač 
sparnams dengti, priešpuoliui 
ir pasitraukimui. Papildomai 
sudaroma tam tikras skaičius, 
taip vadinamų nepriklauso
mų sunkiosios motorizuotos 
artilerijos divizijų su 70 ton. 
Stalino pabūklais, 50 ton. — 
Molotovo ir 40 ton. — Voroši- 
lovo.

vokiško typo 
submarinais ir 

specialiais gink- 
gamina vokiečių

■ Tankai

• Jūrų laivynas ir kiti ginklai
Pastebi, kad smarkiai ple

čiamas sovietų jūros laivy
nas, ypač povandeninis, kuris 
aprūpintas 
"Schnorkel” 
apginkluotas 
lais, kuliuos
pagrobti mokslininkai.

■ Prancūzų viešoji nuomonė
Prancūzijos užsienių tarny

ba š. m. vasario 27 d. ryšyje 
su Sovietų kaltinimais dėl at- 
siginklavimo pareiškė, kad 
šiuo metu sovietai turi pašau
kę prie ginklo apie 4-rių —5- 
ių klasių vyrus, kas sudaro,— 
turint galvoj kiekvienoje kla
sėje po 1.200.000, — apie
5,000,000 armiją. Pažymėjo, 
kad kariškos tarnybos laikas 
armijoje — 2 metai, aviacijoj 
— 3 met. ir laivyne — 4 m. 
Patvirtina beveik tuos pačius 
skaičius, kokie ir Kalinou’o 
buvo patiekti, būtent, kad da
bar Sovietų armiją sudaro 
170 divizijų, iš kurių apie 50 
yra sukoncentruota prie Va
karų Europos. Iš jų apie 20 
Rytų Vokietijoje, kitos Aus
trijoje. Bulgarijoje, Vengrijo
je ir Rumunijoje. J. L-kas.

Šveicarų žurnalas ‘Curieux’ 
paskelbė straipsnį praėjusiais 
metais perbėgusio sovietų ge
neralinio štabo pulk. Kyrilo 
Kalinovo, kuris rašo apie So
vietų karines pajėgas iki 1949 
m.

būdu yra

■ General štabo pulk, 
liudijimas

Neseniai Maskva tvirtino, 
kad visos sovietų ginkluoto- 
sio pajėgos sudaro tik 2,500,- 
000 vyrų. Tokiu
daug mažesnės, negu kombi
nuota Vakarų armija. Tuo 
tarpu pabėgusis pulk. Kyrilas 
Kalinovas nurodo, kad dar 
1949 m. specialiame kariška
me komitete, kuriam pirmi
ninkavo maršalas Vorošilovas, 
sovietų kariškos pajėgos buvo 
apskaičiuotos taip: 169 pėsti
ninkų divizijos, kurios sudarė 
1,859,000 vyrų; jūros laivyno 
pajėgos — 325.000 vyrai ir 
oro pajėgos — 310.000 vyrų. 
Į šį skaičių neįeina policijos 
daliniai.

nas kitas ar trečias turėtų 
teisę ilsėtis.

Ir mažas mūsų darbelis tau
tos reikalui parodo, kad did
vyriškumas tebegyvas mumy
se.

■ Satelitų ginkluotos pajėgos
Lenkijos — 23 divizijos, Če

koslovakijos — 9, Vengrijos 
— 4, Rumunijos — 9, Bulga
rijos — 4, Albanijos ir Rytų 
Vokietijos ginkluoti policijos 
daliniai buvo vertinami apie 
100,000 vyrų. Sovietų divizijos 
yra mažesnės negu amerikie
čių. Sovietiškoje pėstininkų 
divizijoje yra apie 11,000 vy
rų, motorizuotoje divizijoje— 
apie 13,000, kavalerijos divizi
joje — apie 5,000.

■ Karo pajėgų išdėsty mas
Srityje tarp Baltijos ir Juo

dosios jūrų sovietų 29 ir jų 
satelitų 49 divizijos, iš kurių 
beveik pusė yra šarvuočių 
vizijos; Baltijos kraštuose 
27 divizijos, Baltgudijoje 
25, pietvakarių Ukrainoje 
30, Juodosios jūros ir Kaspi
jos srityse — 35 divizijos, ku
rios nukreiptos prieš Turki
ją, Iraką. Iraną ir gynimui 
Batum - Baku. Kitos divizijos 
išdėstytos Azijoje: Vidurinė
je Azijoje — 10, Rytų Azijo
je — 8, Kamčatkoje — 3 ir 
Arktikoje — 3.

■ Didžiausia koncentracija
sovietų kariuomenės pagal 

K. Kalinow liudijimą yra Ry
tų Europoje, kur sovietų su-

di-

K. Kalinow duomenis 
tankų skaičius verti- Kyla Hermann 

Hesse
Tankai

20% lengvieji

ši

Pagal 
sovietų 
namas 30,000, iš kurių 11.025 
buvo paruošti kovai, 
įvairaus tipo:
tankai. 60% — vidutinniai ir 
apie 20% — sunkieji tankai. 
Apie 20,000 tankų rezerve.

■ Aviacija
Pulk. Kalinow nuomone,

ginklų rūšis dar buvo silp
niausia. Oro laivynas padaly
tas į septynis rajonus, bū
tent: Arktikos, Šiaurės vaka
rų (Pabaltis), pietvakarių 
(Ukraina), vidurinės Azijos. 
Sibiro ir Tolimųjų Rytų. Kiek
viename rajone yra po 1,500 
lėktuvų. Esą dar nepriklauso
mi rezerviniai oro korpai su 
apie 750 lėktuvų. Jų vienas 
priskirtas prie Maskvos gen. 
štabo, kitas su savo štabu tu
ri bazes Irkutske. Apie 1000 
sunkiųjų bombonešių yra Le
ningrade ir kitos menkesnės 
oro pajėgos — Vladivostoke.

■ Sovietų aviacija skaičiais
Pulk. K. Kalinow mano, kad 

ji siekianti apie 3,500 bomba- 
nešių ir kovos lėktuvų. Jam 
pabėgant iš Rusijos buvę apie 
keturios 
ninku — 
rų ir kiti 
vinami.

brigados parašiuti- 
viso apie 30,000 vy- 
apie 75,000 vyrų la-

pirmąją 
premiją 
rašyto- 

gyvenąs 
kas

antrojo karo 
literatūros 

vokiečių
Hesse, 
Jo vardas 
aukštyn visuose 

• pačioje Vokieti-

Po
Nobelio 
buvo gavęs 1 
jas Herman 
Šveicarijoje, 
kartą kopia 
kraštuose. Ir 
joje jis darosi vis populiares
nis.

Praeitais metais jis gavo 
Wilhelm - Raabe premiją, ku
ri iš 1000 markių buvo pakel
ta į 3000. Muencheno lietera- 
tūros profesorius dr. Artur 
Kutscher kas metai studentų 
tarpe paleidžia anketą, kurio
je išrenka 20 didžiųjų rašyto
jų po natūralizmo vokiečių Li
teratūroje. Šitas viršūnes il
gai laikė R. M. Rilke ir G. 
Hauptmann. Šiemet Hermann 
Hesse buvo pripažintas svar
biausiu rašytojų. Toliau ri
kiuojasi tokie literatūros šu
lai: Gerhart Hauptmann, Rai- 
ner Maria Rilke. Thomas 
Mann (gyvenąs Amerikoje), 
Ernst VViechert. Hans Caros- 
sa. Bert Brecht, Werner 
Bergengruen, Franz Kafka, 
Carl Zuckmayer, Franz Wer- 
fel, Hugo von Hofmannstahl 
ir Ernst Juenger.

tai laivelis, o siela — jos vairininke; kūnas tai joja
masis asilėlis, o siela — jojikė. Taigi reiktų kur kas 
daugiau rūpintis gyventoja, vairininke, jojike, negu 
lūšna, laiveliu, asilėliu. Deja, mes elgiamės priešin
gai' (Psl. 159). Daleiskim, žmogus išgyveno 60 me
tų. Miegodamas po 8 vai. į parą miegui praleidžia 20 
metų. Darbui irgi maž daug tiek pat. Maldai, atėmus 
kūdikystės 7 m., apie 212 d. O kiek la.bdarybei ir 
idejiniems reikalams? Visur jaučiama darbininkų 
stoka. Religinio, tautinio ir kultūrinio gyvenimo ba
ruose begalinės reikšmės turi šeima, mokyklos, drau
gijos, spauda. Kol šios įstaigos nebus persunktos die
viškuoju mokslu, tol ateistinio komunizmo visuome
nei daromos žaizdos neužgys. Kiek laiko pašvenčiame 
minėtųjų įstaigų gerbūviui?

Pitagoro patarimas kasdien po du kartu pasvars
tyti. ką nuveikiau, ko nenuveikiau ir ar visa nuvei
kiau, ką turėjau nuveikti, tinka ir mums. Ypač šiais 
laikais, kada pragarinėmis jėgomis vykdomas genoci
das ir daugeliui gręsia pavojus nukrikščionėti ir nu
tautėtu

Sutraukoje siūlau įgyvendinti šiuos uždavinius:
1. Laisvąsias nuo darbo valandas pašvęsti ideji

niems tikslams.
2. Kiekvienas katalikas turėtų priklausyti prie baž

nytinės ir socialinės ar fraternalės draugijos ir jose 
veikti.

3. Studijų bei diskusijų rateliuose nustatyti būdus 
bei priemones Katalikiškai Akcijai, kad lengviau 
būti^ veikti su Bažnyčia.

4. Religinėj bei tautinės akcijos bendrame fronte, 
visi katalikai privalo laikytis vieningos linijos.

5. Neprisidėti talentais ar finansais prie draugijų, 
priešingų Kristaus Bažnyčiai, ir neremti jų spaudos.

(Pabaiga)
z

Katalikas, kurs neremia katalikiškos spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris

Amerikos lietuvių — darbo žmonių daugiausia yra 
skaitomas jau 37-sius metus leidžiamas

DARBININKAS
išeinąs du kartus į savaitę ir tuo atžvilgiu vienintelis 

toks lietuvių laikraštis Amerikoje.
DARBININKAS duoda naujausias ir svarbiausias žinias 

iš Amerikos gyvenimo, lietuvių kolonijų, pa
vergtosios Lietuvos, tremties ir viso pasaulio 
įvykių.

DARBININKAS patiekia įdomių straipsnių politiniais, 
kultūriniais ir religiniais klausimais, nes turi 
gausiai bendradarbių Amerikoje ir Europoje.

DARBININKAS plačiai informuoja apie darbininkų gyve
nimą ir jų rūpesčius.

DARBININKAS yra gausiai iliustruojamas pasaulio įvy
kių ir Amerikos lietuvių gyvenimo vaizdais, 

telkimės apie “Darbininką’’, vienintelį katalikišką 
laikraštį, skiriamą darbo žmonėms.

Nelikime ir šiais metais be “Darbininko”. Paraginkime ir 
kitus užsiprenumeruoti.

Prenumerata metams tiktai $5. Užsienyje — $5.50.

Visi

Adresas: 366 W. Broaduay, So. Boston 27, Mass.



BALF VELYKŲ MARGUČIAI

• Kun. J. Dambrauskas, M. 
. C., Milwaukee, Wisc. lietu- 
ių parapijos klebonas, pirmi- 
inkavo T.T. Marijonų Ben- 
radarbių seimui, kuris įvyko 
:ovo 11 d. Chicagoje, Aušros 
'artų parapijoje.
• Portlande, Oregon įsteigta 
iet. vyčių kuopa. Ji, tiesa, 
egausi nariais, nes ir lietuvių 
olonija čia negausi, bet gyva 
r judri. Jai vadovauja judrus 
merikietis lietuvis E. Pečiu- 
onis, neseniai atsikėlęs iš 
Jetroit’o.
• J. Kasparas, vytis wor- 
esterietis, įstojo į Amerikos 
ro laivyną ir lanko karo mo- 
yklą. Anksčiau jis mokėsi 
Vorcesterio Technikos kolegi- 
)je.
• Prof. K. Oželis, buvęs 
7yt. Didžiojo universiteto kil
ikų direktorius, jau antri 
lėtai dirba Manteno statė 
lospital, kaipo patologas.
• Saliamonas Baltūsis, buv. 
/yr. Lietuvos Tribunolo tei- 
ėjas, žymus Lietuvos teisi- 
dnkas, iš Detroit’o persikėlė į 
Ihicagą. Jo žmona čia gavo

Nashua, N. H.
Šįmet šv. Kazimiero šventė 

buvo švenčiama maldos ir su
sikaupimo ženkle. Išpažinčių 
klausyti ir pamokslus pasa
kyti, buvo atvykęs iš Thomp- 
son, Conn. kun. Jonas Pet
rauskas, marijonas. Šv. Kazi
miero mergaičių klubas ėjo 
bendrai prie šv. Komunijos.

3 vai. po pietų buvo suruoš
ta šv. Valanda, šv. Kazimiero 
garbei. Pamokslą pasakė ir 
šv. Valandą pravedė kun. A. 
Vainauskas, Šv. Kazimiero 
parapijos vikaras. Po šv. Va
landos, parapijos salėje, inž. 
K. Daugėla rodė paveikslus 
apie buv. Nepriklausomos Lie
tuvos gyvenimą. Į šv. Valan
dą ir paveikslus susirinko 
daug žmonių.

Matysime Romą
Maldos Apaštalavimo drau

gijos pirmininkės Teklės Mit- 
chell rūpesčiu kovo mėn. 11 d. 
po mišparų, 3:30 vai. bažny
čios salėje kun. Bernatonis 
rodė paveikslus apie Romą ir 
kitas Europos įdomesnes vie
tas. T.

LDS 65 kuopa
rengiasi minėti šv. Juozapo 

savo globėjo šventę sekmadie
nį, kovo 18 d. Tą dieną 8 va.1, 
rytą bus atnašaujamos šv.

mišios už gyvus ir mirusiuo
sius narius ir visi nariai ben
drai eis prie šv. Komunijos. 
Taip pat pobažnytinėje salėje 
įvyks bendri pusryčiai, ku
riuose prašome visus narius 
dalyvauti ir jeigu kas norėtų 
prisirašyti prie LDS kuopos.

Naujas lietuvis policininkas
Jau buvo minėta, kad mūsų 

mieste yra 4 lietuviai polici
ninkai. Dabar pradėjo dirbti 
dar vienas, būtent, karo vete
ranas Stasys Karčiauskas, 
kuris buvo paskirtas vienas iš 
18 kandidatų. Sveikiname St. 
Karčiauską ir linkime sėkmės 
naujose pareigose.

Mirė
Kovo 3 d. buvo palaidota 

Jeva Tamulioniūtė - Oraškie- 
nė. Palaidota su bažnytinėmis 
apeigomis iš šv. Kazimiero 
bažnyčios. Prie laidotuvių pa
sitarnavo laidotuvių direkto
rius Kazys Kazlauskas. Pali
ko du sūnus ir dukterį.

Kovo 4 d. mirė Juozas Mi
liauskas, 80 m., kuris išgyve
no Nashua 50 metų. Paliko 2 
nuliūdusius sūnus ir tris duk
teris, 10 anūkų. Palaidotas 
buvo iš šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčios. Prie laidojimo 
patarnavo graborius Sullivan.

Kazys.

I BALF Pirmininko Kan. 
Prof. J. B. Končiaus laiškus 
lietuviams klebonams ir lietu
viškoms parapijinėms mokyk
loms prašant Velykų proga 
prisiminti vargstančius Euro
poje lietuvius tremtinius, ypač 
vaikučius, senelius ir ligonius, 
atsakymai į BALF Centrą jau 
ateina. Štai keletas tokių at
sakymų:

BALTIMORE, MD.—BALF 
64 skyriaus iždininkas K. Ma- 
tuliauskas rašo: “Siunčiu 
$300.00 sumai čekį, kurį Gerb. 
Klebonas Kun. L. J. Mendelis 
perdavė BALF 64 skyriaus 
iždininkui. Aukojo sekančiai: 
Vasario 18 d. šv. Alfonso 
bažnyčioje surinkta: $233.71; 
mokyklos vaikučiai surinko: 
33.00; kun. L. J. Mendelis au
kojo: 33.29. Viso — $300.00.

DETROIT, MICH. — Kun. 
V. Masevičia rašo: “Gavęs 
Jūsų laišką prašant pagalbos 
vaikučiams, seneliams ir ligo

niams Vokietijoje, nuo savęs 
siunčiu $50.00. Kitą $50.00 
surinkau bažnyčioje. Priimki
te nuo manęs tą $100.00 ir 
lai Dievas Jums padeda Jūsų 
mielaširdingame darbe”.

ROCHESTER, N. Y. — 
“Kun. J. Bakšys, taurios dva
sios tėvynainis, mielu noru 
šiam kilniam tikslui pritarė ir 
pats į tautišką spalvų dėžutę 
auką įmetė. Mes turime vos 
105 mokinius, tačiau žinau, 
kad Jūs įvertinsite jų gerus 
norus ir jų jaunuolišką, patri- 
jotišką nuoširdumą. Šį vajų 
pravedėt labai patogiu laiku, 
nes jiems išsižadant keletą 
“movies” ir saldainių gavė
nios metu, bus garbė Dievui 
ir tėvynei. Mokyklos vedėja, 
Seselė Juozapina”.

Aukas siųskite: 
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

AUKOS LIETUVOS LAISVEI PERVIRŠIJO KVOTA
Amsterdam, N. Y. dabartines jos kančias. Meras

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventė buvo iškilmingai pami
nėta vasario 25 d. Rytą iškil
mingos Mišios buvo aukoja
mos už Lietuvos laisvės atga
vimą, o po pietų Amsterdamo 
Lietuvių Komitetas surengė 
šventės paminėjimą A. L. C. 
salėje. Programai vadovavo 
M. Kerbelis. Dr. Vytautas 
Majauskas iškalbingai primi
nė Lietuvos laisvės dienas ir

Vladas ir Ona Keibai, Eduar
das ir Jadviga Sinkevičiai, 
Mykolas ir Genovaitė Žido- 
niai, Zigmas ir Janina Knyš- 
tautai, Jonas Giedrikas, Anas
tazija Barauskienė. Po 5 dol.: 
kun. A Grigaitis, Antanas 
Lukšys, Eduardas ir Ona 
Stakniai, Januškevičiūtė, J. 
Sviderskas, P. Sargelis, A. 
Radzevičius, J. Schell, J. Sin- 
čius, Dr. V. Majauskas, Jaku- 
lienė, Kisieliai, Dubickas, J. ir 
K. Gaškai, J. Kiškis, J. Šasi- 
jonas, P. Sargelis, Jr., S. 
Rimkūnas, Mykolas Stakaus- 
kas, P. Gobis, A. Rukuiža, J.

Aleksa, D. Kisielius, St. Le- 
kutis, P. Lalas, J. Hartvigas, 
įv. Ralys, V. Sakalas, A. Be
leckas, V. Bagdonas, J. Mikė- 
nienė, V. Targonskis, E. Tė- 
vainis, J. Žemaitis, K. Paniuš- 
kis, J. Urbasevičius, J. Gyvas, 
E. Žiausys, J. Griganavičius, 
A. Skruzdys ($10.), J. Alek
na, A Budnikas, B. Raziunas, 
P. Užkuraitis, M. Petrukevi- 
čius, A Rimkus, V. Staškevi
čius, J. Valikonis, A. Valaitis, 
L. Ksečkauskas ($7.00), V. 
Gusarovas, L. Ralys, A. Džek- 
čiorius, A. Andriūnas, T. Va
likonis. Vietinis.

arbą Šv. Kryžiaus ligoninėje.
• Teisėjas T. Žiūrys, žino- 
nas lietuvių veikėjas, visas 
nėnesis atostogauja Floridoj.
• Dolores Vydūnaitė, p.p. 
Vydūnų iš Kingston, Pa., duk- 
ė, gavo Murray Guggenheim 
ledalį už pažymėtinus slau- 
ės gabumus, parodytus kvo- 
mų metu Mount Sinai slau- 
ių mokykloje New Yorke. 
)abar D. Vydūnaitė gavo Si
tai ligoninėje atitinkamą tar
ybą.

Jau spausdinama
Kun. M. Vembrė iš Stough- 

on yra išvertęs į lietuvių 
:albą labai įdomią knygą — 
‘Marija kalba pasauliui”, šio- 
e knygoje aprašomi švč. Ma- 
ijos apsireiškimai Fatimoje 
1917 m. Knyga jau yra spau- 
loje.

Stoughtono žinios

Geriausia vaikam* dovana — 
_ vaikų mėnesinis žurnalas

m Velykų senelė, nors ir pa
vėlavusi, kovo mėn. 1 d. išsi
rengė į Europą. Ketino užeiti 
į Gautingo ligonių sanatoriją, 
į Dorfeną ir dviejose vietose 
į Muhldorfą an Inn. Pasiėmė 
su savim dvi kavos dėžutes ir 
keletą eilučių moteriškų vir
šutinių rūbų bei moterišką 
paltą. Rūbus parinko Elena 
Valunt, o vietoje margučių 
(per 3 savaites jie gali suges
ti) žadėjo pinigais apdovanoti. 
Pinigų kelionei įdėjo: Adomas 
Jermalavičius 20 dol., kun. M. 
Vembrė 5, Jonas ir Elena Va
lunt — 2, Antanina Vasilevi- 
čienė — 1.

m Kad atsispirtų Stalino 
rengiamam karui, išvyko į 
kariuomenę šie Stoughtono 
lietuviai: Justinas Gili, 25 mt. 
39 Brook St.; Edvardas Gili, 
21 mt., 39 Brook St; Alber
tas Budrikas 21, 84 Water

m Per šv. Kazimierą meldė
mės už Lietuvą ir ta proga 
sudėjo' Lietuvos išlaisvinimui 
aukų: po 5 dol. — X. Y., kun. 
M. Vembrė; po 2 dol. — Jo
nas ir Elena Valunt, A. Miš
kinis; po 1 dol. — Z. Antulo- 
nis, M. Kasperas, Ona Klimie- 
nė, Viktorija Anusevičienė, 
Ona Kubelle, Elzbieta Jocas. 
Pinigai pasiųsti VLIK’ui. Mik,

Aukavo Lietuvos 
išlaisvinimui 
Norwood, Mass.

Vasario 18 dieną įvykusia
me Lietuvos nepriklausomy
bės 33 metų sukakties minė
jime buvo surinkta aukų — 
$116.10. Išmokėjus išlaidas, 
pasiųsta į Federacijos centrą 
$100.00. Paskirta: 50 dol. A- 
merikos Lietuvių Tarybai ir 
50 dol. BALFui.

Aukavo: kun. F. E. Norbu-

■Ina: Amerikoj* S3.00; kitur—R3.M 
Pinigu* Ir užsakymu* siųskite: 

EGLUTĖ, P. O. Box 22, 
or.teUo Station, B-ockton 68, Mass.

St. Šį mėn. dar išeis Walter 
Storkus, 21 m. 166 Water St.

■■ Jau antra savaitė, kai 
sunkiai serga Jonas Vasilevi- 
čius. Vasario 26 jam padary
ta vidurių operacija. Guli Ge
neral Hospital ligoninėje. Lie
tuviai aplankykite savuosius!

tas — $10. Po $5 — A. Liut- 
kevičienė, P. Jakštys. Po $3— 
kun. A. P. Janiūnas, P. Kviet- 
kauskas. Po $2. — B. Daniso- 
vas, M. Tamulionis, J. Šesta- 
vickas, Ona Šimenaitė, O. Ra- 
zulevičienė. A. Navickas, A. 
Kurienė, K. Šimėnas, A. Tu-

Atlaidų Šaltinis
Tėvo Kazimiero Kapucino 

Paminklinė Maldaknygė
Yra tikrai patraukli, graži ir turininga. Atspausta stambiomis raidėmis, stipriai* 

odos apdarais, turi paauksuotus kraštus ir lietuvišką kryžių viršelyje. Švenčių ka
lendorius siekia iki 1993 metų, kas retoje maldaknygėje pasitaiko. Turi 574 pust ir 
kainuoja tik $3.75.

Atlaidų maldas yra peržiūrėjęs Tėvas Dr. Kl. Žalalis, O.F.M. Užsakant “Atlaidų 
Šaltinį” prašome užpildyti šį kuponą:

DARBININKO Administracijai
366 W. Broadway, So. Boston 27. Mass.
Šiuo siunčiu $3.75 ir prašau man prisiųsti “ATLAIDŲ ŠALTINI”.
Vardas ir pavardė ___________ ___________________________

mas. Po $1. — S. Dulkienė, J. 
Dirsa, A. Gaidulis, T. Jocienė, 
J. Smelstorius, A. Palevičius, 
U. Repšienė, O. Alukonienė, 
O. Okulevičienė, E. Pakarklie- 
nė, A. Kašėtienė, U. Paznio- 
kienė, J. Bartulis, S. Jasioni3, 
A. Kavaliauskas, A. Kavoly- 
nas, J. Akunevičius, H. J. Ba
lutis, P. Kudirka, A. Viškelis, 
G. Kakanauskas, A. Samso
nas, J. Antanaitis, Ieva Tvas- 
kienė, V. Kamantauskas, J. 
Zaranka, A F. Kneižys, D. 
Razulevičius, E. Martišius, J. 
Tabaras, A. Kudirkienė, A. 
Lopeta, B. Stonis, P. Rukšte- 
lis, L. Palevičius, K. Mačys, 
A. Venckus, J. Pauplis, B. 
Adomaitienė, J. Sitkauskas, 
M. Cvilikienė, O. Lašinskienė, 
M. Jazavitienė, M. Balutienė, 
Iz. Vasiliauskienė, U. Navic
kienė, O. Pešinaitė, P. Zaran- 
kienė, J. Versiackas, E. Kve- 
deravičienė, Z. Strašunskas, 
A. Valatkienė, A. Tūlis, A. 
Strašunskienė, S. Aukštuolie- 
nė, J. Vilkišius, V. J. Kudir
ka, P. Zeringis, P. Vėla, J. 
Uždavinis. B. Lapinskas, K. 
Kašėta, G. Pazniokas.

Negalima nepaminėti ir 
Norvood anglų laikraščio 
“Norvood Messenger”, kuris 
labai plačiai aprašė Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimą ir 
įdėjo paveikslus gubernato
riaus Paul A. Dever ,kuris pa
skelbė Vasario 16 dieną Lie
tuvos nepriklausomybės die
na. Taip pat įtalpino savo 
skiltyse priimtą paminėjime 
rezoliuciją ir nuo savęs plačiai 
aprašė žiaurius rusų komunis
tų darbus Lietuvoje: nekaltų 
žmonių žudymą,- trėmimus į 
Sibirą, o kitus privertė apleis
ti savo gimtąją žemę. Reikia 
pažymėti niekada to laikraš
čio istorijoje nebuvo taip pla
čiai kuri nors tauta aprašyta, 
kaip šį kartą lietuvių tauta. 
Malonu, kad svetimtaučių 
spauda taip prielankiai Lietu
vą aprašė. Už tai mes lietu
viai dėkingi “Norwood Mes
senger” laikraščiui ir kleb. 
kun. F. E. Norbutui bei kun. 
A. P. Janiūnui, kurių pastan
gos daug prisidėjo prie to ap
rašymo. Žvalgas.

Burtis Deal pranašiškai nuro
dė į Lietuvos prisikėlimą ar
timoje ateityje. Klebonas kun. 
J. Raštutis pabrėžė visų lietu
vių vienybės reikalą. Po šių 
trumpų ugningų kalbų, Irena 
Petuskaitė, Hudson, N. Y. ir 
Vytautas Valaitis padeklama
vo, tautiškų šokių grupė va
dovaujant A Paniuškienei pa
šoko keletą šokių. Juozo Ol
šausko vadovaujamas šv. Ka
zimiero choras padainavo ke
letą skambių dainų.

Svečias iš New Yorko ope
ros solistas Ipolitas Nauragis 
buvo meninės programos vir
šūnė. Visi amsterdamiečiai 
džiaugiasi, turėdami progos 
išgirsti šį pasaulinio garso 
dainininką savo kolonijoje. J. 
Hartvigo ir K Ralio rūpesčiu 
scena buvo įspūdingai papuoš
ta. Programa buvo skoningai 
sutvarkyta ir užsitęsė tik 2 
vai. 30 min. Dalyvavo virš 
500 žmonių. Dalyviai jautriai 
gražiai atsiliepė į kun. Kęs
tučio Balčio ir Antano Valai
čio raginimus duoti savo lie
tuviškos širdies auką tautos 
laisvės reikalams.

Rinkliavos metu salėje buvo 
surinkta 438 dol. Kiekvienas 
tremtinys aukojo bent po 5 
dol. Tuo būdu perviršyta nu
statytoji 500 dol. kvota, šie
met aukų buvo 3 kartus dau
giau negu pernai. Aukos bus 
perduotos A L. Tarybai ir 
VLIKui.

Aukojo po 20 dol.: Kun. J. 
Raštutis, Stanaitis. Po 15 dol: 
Jonas, Aldona ir Vytenis Miš
kiniai. Po 10 doL: kun. K. 
Balčys, M. Kerbelis, S. Raila, 
Bronius ir Aniceta Kriščiūnai,

Į

Valdo M&gnani, filosofijos 
profesorius ir komunistų ats
tovas, išstojęs iš partijos, da
bar organizuoja Italijoje nau
ją komunistų sąjūdį, priešin
gą Maskvai.

. . . over three times the present population 
of Lawrence h avė opened account* here.

Yon are 
eordiaily invitrd 

to n*e 
onr many 

friendly 
aervice*.

This tradition of saving at the “E«sex,” 
ha* continued and inereased for over a century.

ESSEZ ANO LAWRENCE STREETS. 
LAWRENCE. MASSACHUSETTS

SKAITYTU7 REMKITE 
LIETUVIŠKĄ KNYGĄ

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

tų proga, ši įdomi 224 psl. knyga liečia pačius aktu
aliausius lietuvių tautos religinius ir kultūrinius 
klausimus. Joje yra daug beletristikos ir poezijos 

ji Kainavo $2.50, parduodama ------------------------- $1.00•
(KUR BAKŪŽE SAMANOTA Ant. Vaičiulaitis. Beletris- 

tikos kūrinys. 288 psL Išleido Kultūros Institutas. 
Kaina -------------- ------------------------------------ - $2.00I NEMUNO ILGESYS, J. Aistis. Nauja eilėraščių knyga.
Išleido TT. Pranciškonai. Kaina ______________  50c.

POEZIJA Jurgis Baltrušaitis. Išleido Kun. Pr. Juras.
270 psl. Kaina _________________ ._________  $1.00

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

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

VAI LŪKITE DAINOS. Paruošė Kun. J. Dabrila. Išleido 
Kun. P. Juras. Įdėta 200 gražiausių dainų. Kaina $1.00 

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA Paruošė Kun. Dr.
J. Starkus. 208 psl. Raina _ ________________ $1.50

ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS ŽODYNAS. Paruošė A.
Herlitas. 400 psL Kaina____________________  $3.00

NAUJAS TESTAMENTAS. Vertė Arkivysk. Juozapas 
Skvireckas. Išleido Kun. Pr. Juras. Kaina — $2.00 
Audeklo apdarais ________________________ $3.00

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

JI KRISTAUS SEKIMAS, Tomas Kempietis. Iš prancūzų 
kalbos vertė O. Labanauskaitė. Išleido Kun. Pr. Ju
ras. 424 psl. Kaina —____ _________________ $2.00
PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, T. Damazas Daveau, 

O.F.M. Išleido TT. Pranciškonai. Verta įsigyti kiek
vienam, norinčiam susipažinti su šv. Pranciškaus 
gyvenimu ir darbais. 178 psl. Kaina___________ 50c.
PRANCIŠKAUS PĖDOMIS, T. Pr. Bizauskas, 

O.F.M. Naujas Trečiojo Ordino vadovėlis ir ritua
las. 300 psl —-------------------------- ------------ - 50c.
ANTANO PADUVIEČIO GYVENIMAS. Vertė Ant 
Vaičiulaitis. Netrukus išeis iš spaudos. Leidžia TT. 
Pranciškonai...........________________________  $1.00
PRIE VILTIES KRYŽIAUS, Kun. Dr. J. Prunskis. Išlei

do Kun. Pr. Juras. Žymių asmenų atsivertimai. 142 
psl. Kaina ................... .......................................$1.00

LEKCIJOS IR EVANGELIJOS. Išleido Arkivysk. Juo
zapas Skvireckas. Evangelijos ir lekcijos skiriamos 
kiek 'ienam sekmadieniui ir šventadieniui. Kietais 
viršeliais. Kaina ____ _____________________  $2.50

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS. Puiki maldaknjjė.
Surinko ir išleido Kun. P. Juras. Antroji laida. 787 
psl. Kaina __ ;__________  __________________ $4.00

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

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

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

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

DARBININKAS
366 W. Broadway So. Boston 27, Mass
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Antradienis, Kovo 13, 1951 m.

ŠACHMATAI
—veda K. Merkis —

v iešnagė 
lietuviai 

dvejas 
Pirmą 

Bostono

9’2-5'
paliko gerą 

pirmosios len- 
Staknys. New 
ryžtingi, entu- 
žaidimo vidur- 
iki paskutinės

□ Niujorkiečių
Bostone. New Yorko 
kovo 3-4 d.d. turėjo 
rungtynes Bostone, 
dieną jie rungėsi su
lietuviais, nežymiai pralaimė
dami 3’/2-4’/o ir kitą dieną, 
draug su pastaraisiais, gra
žiai prisidėjo prie bendros 
lietuvių pergalės prieš Boyls
ton Chess Club

Niujorkiečiai 
įspūdį, ypač jų 
tos: Repečka, 
Yorko žaidėjai 
ziastingi ir jų 
kis prasitęsia
lentos. Tai geras komandos 
pažymys. Trūksta jiems rung- 
tyninio kietumo, ko Bostono 
komandoje nebesijaučia. Štai 
palyginimas: Bostono pirmos 
6 lentos, kurios pastoviai da
lyvauja pirmenybėse, laimėjo 
prieš niujorkiečius 4’^-1’-, 
bet užtat komandos gaias ga
vo pylos nuo niujorkieč.ų 
sausai.

Išdavoje, belieka linkėti.

ABIPUSIŠKA NAUDA

Pageidaujama 
Įsikūrimo 

viengungiams ir ve- 
be šeimos. Suintere- 

prašomi kreiptis į

;, vykdomos 
Toiiau reikės

kad New Yorko lietuvių ko
manda išeitų į viešumą, įsi
jungdama į lygos pirmenybes 
su amerikiečiais, juo labiau, 
kad savo eiles gali sutvirtinti 
jėgomis, kaip Paškevičių^, 
Vilpišauskas ir kt.» kurie ne
galėjo atvykti į Bostoną.

Rungtynių pasekmės. New 
Yorko - Bostono lietuviai: 
Repečka - Škėma 0-1, Stak- 
nys - Merkys 1-0, Trojanas - 
Keturakis 0-1, Merkevičius - 
Kubilius 0-1, Kondratas - 
Kontautas ’/j-’Zi, Galminas - 
Starinskas 0-1, Šukys - Vilu- 
tis 1-0, Volskis - Karosas 1-0.

Su Boylston klubu: Škėma- 
Heising 1-9, Stanknys - S. Ly- 
mon 0-1, Keturakis - Gring 
0-1, Trojanas - Coulter 0-1, 
Kontautas - Magnin 
Starinskas - Hodges 0-1. Šu
kys - Levine 1-0, Zeidat - 
Freeman 1-0, Repečka - Daly 
1-0, Merkis - Taylor 1-0, Ku
bilius - Carson 1-0, Merkevi
čius - Nute 0-1, Kondratas - 
Glichsteen 1-0, Galminas - As
ton 1-0, Balta - Davis 1-0.

□ Bostono lietuvių šachma
tų klubas dėkoja už New Yot- 
Yorko žaidėjų priėmimą: p.p. 
Kapočiams, Škėmams, Kubi
liams, Kontautams. Makai- 
čiams, Vilučiams ir Merkiams, 
o So. Bostono Lietuvių Pilie
čių klubui už patalpas ir pa
žadėtą tų rungtynių laimėto
jui dovaną.
Q JAV open pirmenybės nu

skirtos liepos 9-21, 1951 Fort 
Worth mieste.
□ JAV pirmenybės, kurios 

turėjo įvykti pr. metais, bus 
įvykdytos šiais metais po 
open pirmenybių. Tai paskuti
nės JAV p-bės 
kvietimo būdu, 
įsikvalifikuoti.
□ Reshevsky 

su argentiniečių 
čo rungtynėse. 
Manhattan Chess Club.

nori susitikti
Najdorf mat- 

Finansuos

i-----------
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Pranešimas
Gražiame Chicagos prie- 

miestyj, Melrose Parke, lietu
vių choro padidinimui reika
lingi moteriški ir vyriški bal
sai. Pageidaujama dainavę 
choruose. Įsikūrimo sąlygos 
geresnės 
dusiem 
suotieji 
choro valdybą sekančiu adre
su: 903 N. 19th Avenue Mel
rose Park, Illinois.

Choro Valdyba.

ĮVAIRŪS SKELBIMAIA. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 VV. Broadvvay

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

WEST
TeL

ROXBURY, MASS.
PA — 7-1233-VV

J. CORONIS & SON 
FURNITURE CO.

168 W. Pearl St., Nashua, N. H.
Mažos rendos — Mažesnės kainos

Veltui pristatymas — Išsimokėjimui 
Ateikite į krautuvę, kurioje 

garantuotas sutaupymas

Tel. 4008

Atliekame Spaudos Darbus
Laikraštis “Darbinin

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

SPAUSDINAME:
knygas, pemfletus, at
virutes, konstitucijas, 

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

Visais reikalais kreipkitės:
“DARBININKAS”

366 W. Broadvvay So. Boston 27, Mass.

PAIEŠKOJIMAI
Balsaitytė - Jurgaitienė, A- 

gie, ir vyras Jurgaitis, Jonas, 
gyvenę Waukegan, III., ir jos 
sesuo Balsaitytė, Ona.

Baltrušaitytė. Gertrūda ir 
Ona, iš Meištų km., Bublelių 
vi., Šakių ap.

Beliauskas, Antanas. Juozas 
ir Konstantinas, iš Kiškelio 
km., Alytaus ap.

Bolevičius (Bolys), Domi
me; jo tėvas kilęs iš Merki
nės.

Čulkys. Jurgis, iš Stankai
čių, km., Klaipėdos apskr.

Drasutis, Stasys, ir jo bro
lis, iš Ubagiškių km., Gruš- 
laukės par.. Darbėnų vi., Kre
tingos ap.

Ginčauskaitės - Miniotienės, 
Pranciškos, ir Minioto, Juozą, 
dukterys Miniotaitės prašo
mos atsiliepti. Motina kilusi 
iš Šilalelės par., Tauragės ap.

, Giržudas. .....................
Gružinskaitė - Pežienė, Elz

bieta.
Juška, Feliksas ir Vincen

tas, iš Sedos vi., Domenų 
Mažeikių ap.

Kaluževičius, Aleksas ir 
nas, iš Domeikiemio km., 
lytaus ap.

Kartenka (Skirtenko), 
nas, gyvenęs Brooklvne.

Krauza, Jurgis iš Dauglan- 
kių km., Tauragės vi.

Labunovskaitė.
Mockus, iš Nausėdų

Darbėnų vi., Kretingos
yra dirbęs anglių kasyklose.

Pilkowski, Gottlieb ir Wil- 
helm, kilę iš Lietuvos ar jų 
įpėdiniai.

Šalnius, Antanas.
Sankowski - Surkevičiūtė, 

Teresė, iš Kėdainių ap.
Šidlauskaitė, Konstancija, 

iš Reketijos km.. Liubavo v., 
Marijampolės ap.

Skyrys,
Skaudvilės.

Sūnelis -
iš Čekiškės
gyvenęs Betygalos vi., Rasei
nių ap.

Surkevičiūtė. Julija.
Sventickas, Antanas,

Maišymų km., Rudaminos
Želvys, Vladas Walter), iš 

Padubysio, Raseinių ap.
Ieškomieji arba apie juos 

žinantieji maloniai prašomi 
atsiliepti į: Consulate General 
of Lithuania, 41 West 82nd 
St., New York 24, N. Y.

Burmos prezidento sūnus Sao Hsen Ong, baigęs 
mokslus Anglijoje, kelia vestuves su burmiete Sao 
Hom Noan. čia jie gauna palaižyti pasaldintų ryžių, 
kad gyvenimas būtų saldus.

k.,

Jo-
A-

Jo-

km..
ap.,
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WE CABRY A COMPLETE LINE OF

FARM NEEDS
Farmall Tractors

McCormick - Deering Farm Machines 
Intemational Trucks, Parts & Service 

Refrigerators & Home Freezers 
Good Used Trucks and Used Farm 

'Machinery
McCARTHY EQUIPMENT COMPANY

1740 MAIN ST,
Teis. 6385

*
*
*
*
*
*
* 
*

• *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

BROCKTON, MASS. *
8-0771 J

*

Hendrikas. iš

Sūnelaitis, Juozas,
vi., Kauno ap.,

KALORIJOS
KAIP IR M VALGYTI, KAD STIPRUS BŪTUM

Pagrindiniai maisto elemen
tai yra baltymai, riebalai ir 
angliavandeniai. Baltymai — 
svarbiausios medžiagos, ku
rios sudaro mūsų kūną ir ku
rių organizmas, būtinai turi 
gauti su maistu. Baltymų 
daugiausia yra mėsoje, žuvy
je, kiaušiniuose, piene, pupo
se, žirniuose; riebalų yra la
šiniuose, riebioje mėsoje, grie
tinėje, svieste, alyvoje. Ang
liavandenių (cukraus ir krak
molo) daugiausia randame 
duonoje, bulvėse, vaisiuose ir 
daržovėse.

Riebalai duoda beveik du 
kartus tiek kalorijų, kaip 
angliavandeniai ir baltymai. 
Kadangi žmogąus organizmui 
yra svarbu gauti pakankamą 
kalorijų kiekį, nežiūrint į de- 
ganiosios medžiagos rūšį, tai 
maisto medžiagas galima vie
ną kita pakeisti.

Imant kalorijomis, suaugu
siam žmogui jier parą reikia: 
gulinčiam — 2000 
vai dirbančiam — 
vidut. dirbančiam 
3500 kai., sunkiai 
— 4000 - 6000 kai.

to paruošimas ir įvairumas. 
Vienodas maistas, nors ir ge
ros kokybės, sveikatai žalin
gas: daro virškinimo sutriki
mų. Kelis kartus iš naujo pa
šildytas maistas yra menka
vertis, nes tik pasotina, o or
ganizmui naudos nedaug te
duoda. Tada didelė dalis 
maistingųjų medžiagų suar
dyta rūgimo ar panašių pro
cesų.

Lengviausias būdas •‘dipu
kui” išmokti angliškai, — tai 
visuomet su senąja kaita lie
tuviškai kalbėti: jis išmoks 
mūsų bendrinės kalbos, o mes 
angliškai, štai pavyzdys: man 
išeinant miestan šio to nusi
pirkti, mano buto sena šeimi
ninkė rūpestingai mane Įiers- 
pėja — “kaip vežeteblio ir 
čeizo nusipirkęs išeisi iš gro- 
sernės ir eisi į drugštorę me- 
dicino pirkti, priseis tau k ros 
strito pereiti, užtat vačykis, 
kad treinas, trokai ar neatsar
gus karo kreiveris tau triube- 
lio nepadarytų”.

Ve, kiek vienu kartu aš žo
džių išmokau; priseina pas
kiau tik į žodyną pažiūrėt, 
kokiais “jeroglifais” tie žo
džiai rašomi.

AUTOMATIC LAUNDRY
Namie skalbti neąpsimoka.

Atneškite baltinius mums ii 
kai bematant išskalbsime 

gerai ir pigiau 
South Boston, Mass.

396 W. Broadvvay, 
Lietuvis Cbaries J. Kay, savGRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Hom*

254 W. Broadvvay 
South Boston, Mass

JOSEPH BARASEVIČIUS 
laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

Patarnavimas Dieną ir Nakt; 
Koplyčia 8e—nenims Dyka’ 
Tel SOuth Boston 8-259C 

AVenue 2-2484

kai., leng- 
2500 kai..
— 3000 - 

dirbančiam

Mažos maisto porcijos ge
riau virškinamos 
jamos organizme. Todėl daug 
sveikiau valgyti mažiau, bet 
dažniau, negu vienu kartu 
perdaug pe:.-sivaigyti. Valgyti 
reikia neskubant, gerai su- 
kramtar.t, kad maistas tinka
mai susimaišytų su seilėmis 
ir geriau virškintųsi; paval
gius — pailsėti. Tada maistas 
bus tinkamiausiai sunaudoja
mas, ir virškinamasis apara
tas išvengs didelių apkrovimų 
ir galės be jokių 
veikti. “L. V.” Nr.

ir sunaudo-

Med.

sutrikimų
7 (10). ' 
gyd. J. R.

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

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

ALENANDER’S CO.
414 W. Broadvvay

South Boston 27, Mass.

I

CASPER
Funeral Home

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass. 

Joss-ph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SO 8-1437

SOuth Boston 8-3960

VYTAUTAS YAKAVONIS

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

Žiedų svaras $2.50

Funeral Home
711 No. Mala Street 

Brockton, Mass.
V. YAKAVONIS

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas

Patari: avimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai

Tel. Brockton 8-1580

W A I T K U S

Draugijų Valdybų Adresai
Funeral Home

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS W ATIKUS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
(Notary Pubiic)

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

Kainos tos pačios ir į kitus
miestus. i

Reikale šaukike: Tel. TR 6-6434.
I . . .Į

Šį kalorijų kiekį ir turi duo
ti suvartojamas maistas. Jei 
nepakankamas maisto kiekis, 
organizmas ima naudoti sa
vyje sukrautas atsargines me
džiagas, ir tuo būdu kūnas 
ima silpti.

Kai kurių produktų kalorin
gumas: 100 g. pagamintos 
valgiui medžiagos turi: balta 
duona — 250 kai., juoda duo
na — 220, makaronai — 340, 
sausainiai — 350, ryžiai — 
365, žirniai — 255, kvietiniai 
miltai — 340. ruginiai miltai
— 340. pienas — 70, bulvės— 
91, sūris paprastasis — 190. 
sūris šveicariškasis — 420, 
sviestas — 760. lašiniai •—675, 
margarinas — $25, kiaulės 
taukai — 885, alyva — 900, 
1 kiaušinis — 75, vynuogės— 
70, riešutai — 480, cukrus — 
410, medus — 300, šokoladas
— 500, kakao — 480, baltas- 
raudonas vynas 8-9% — 70, 
šampanas — 150, konjakas — 
300, romas — 420, benedikti
nas — 440. juodas alus — 70, 
šviesus alus ■— 
spiritas — 700.

Nevisos m R isto medžiagos 
vienodai organizme 
jamos. Todėl geriausios yra 
tos medžiagos, kurios palieka 
mažiau liekanų ir geriau su
dega, pvz.. iebalai, cukrus. 
Duona geriau virškinama ir 
sugeriama į rgamzmą, ir ma-

LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

Tel. SOuth Boston 8-1298.
Vice-Pirmininkė—B. Gailiūnicnė,

8 Winfieid SU, So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Stefanija Overkienė,

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

Finansų Rašt. — B. CūnienS,
409 Broadway, So. Boston, Mass. Fin. Rašt. 

Tel. So-8-0948. i 440 m s
Iždininke — Ona Siauris,

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

866 E. 5th St., So. Boston, Mass. 
Kasos GL—Elzbieta Aukštikalnyte,

110 H St.. So. Boston, Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

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

visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštlnlnkf

iv. JONO EV. Bl pasalpinf 
DRAUGIJOS VALDYBA

PirmininKas — Viktoras Medoms,
21 Sanger St., So. Bcstou, Maso 

Vice-Pirm. — Vincas Stakutis,
684 Sixth St., So. Boston Mass

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

"" " ". — Aleksandras Ivaška,
440 E. 9ixth St., So. Boston, Mass 

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
člą sekmadienį kiekvieno mėnesio.

2 vai. po pietų Parapijos salėj, 
492 E Tth St, So. Boston, Mass
Visais draugijos reikalais kreipki- 

i tfes pas protokolų raštininką

f ___

W A I T r
-UNtRAl -1OM

30 Emerson Avė 
Brockton,

Edward J. Waiti
(VVaitekūnas)

u«ldotuvių Direktorių.
Balsamuotojas 

-a<*rnavlmaa Dieną Ir Nakt, 
koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 336?

Pristatome Alų ir Totiikę . i 
lies turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir a

PASAKŲ KNYGA

Parašė A. Vaičiulaitis
Šioje apysakų knygoje “KUR BAKŪŽE SAMANOTA”

iš 
vi.

, , . ___ ^■tel
pa be galo įdomių 12 istorijų ir 12 pasakų, kaip tai: “PABĖGĖ
LIAI”, “LOKYS IR VOVERE”, “OŽIO BALSAS”, “ADOMAS 
IR IEVA”, “UODAS”, “POPIEŽIAUS PAUKŠTYTE”, “SENAS 
KARVELIS ALEKSANDRAS”, “ŽIOGŲ DAINA” ir tt

Knyga 288 puslapių .Kaina $2.00. Užsakant šią knygą ne
reikia mums lašką rašyti, tik įdėkite iškirptą kuponą su $2.00 j 
konvertą ir prisiųskite “Darbinnkui”. Gavę kuponą, tuojau nu- 
siųsfne jums knygą. Rašykite:

“DARBININKAS”
So. Boston 27, Mass.

1

:oniko pristatome, vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems £ 
r piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite: 4

BORIS BEVERAGE CO. -
J. ARLAUSKAS, Savininkas

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

366 W. Broadvvay

“DARBININKO" ADMINISTRACIJAI: —
Šiuomi siunčiu jums $2.00 ir prašau atsiųsti pasakų kny

gą — “KUR BAKŪŽE SAMANOTA”.
Vardas__________ __________________ __ ______ ____
Adresas ....----------------------------- -----------------------

PARSIDUODA UŽ $4600

40, grynas

išnaudo-

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir Visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

4
i

ZALETSKAS
Funeral Home

564 East Broadvvay 
South Boston, Mass 

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

Patarnavimas dieną t? naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PVBLIC 
Tel. SO 8-0815

SOuth Boston 8-2809

I

Tel. AV 2-4026

Netoli nuo Švento Petro 
Lietuvių Bažnyčios, trijų šei
mynų namas, geroj padėtyje 
iš vidaus ir iš lauko. 3-4-4 
kambariai su maudynėmis, 
šiitas vanduo ir baltos sinkos 
kiekvienai šeimynai. Rendų
ateina $833. per metus. Dėiw žiau duoda liekanų, jei valgo- 
platesnių informacijų kreipki- ma ne sausa, bet su 'sviestu: 
tės pas A. J. Kupstis^.ę559 bulvės su j tdažu daug ge- 
East Broadvvay. South Bo6- riausvirškinamos, negu sau- 

(9 to 9) sos. Be te labai svarbu mais-tu u.

!

1

! !

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

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

I 
t
4

t

J. Repshis, M.D
Lietuvis Gydytojas
495 Columhia Road 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Mass.

Ofteo Val&udM- 2—4 ir 6—8
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Religinės muzikos koncertas

CAMBRIDGE, MASS.

Amerikos Episkopatas
per NCWC socialinio sky

riaus pirmininką, Washingto- 
no Arkivyskupą Patricką A. 
O’Boyle, ragina katalikiškąją 
Amerikos visuomenę kuo iš
kilmingiausiai minėti šiemet 
socialinių enciklikų Rerum 
novarum ir Quadragesimo an- 
no sukaktį, atžymint tą su
kaktį kuriais nors konkre
čiais žygiais ar darbais.

Susikaupimo dienos,
t. y., 40-ties valandų pamal

dos, įvykusios Liet. šv. Petro 
bažnyčioje South Bostone, 
paliko gilų įspūdį. Jos prasi
dėjo kovo mėn. 8 d. ir užsi
baigė kovo 11 d. Pamokslus 
sakė be vietinių kunigų sve
čiai: kun. A. Vainauskas, kun. 
S. Saulėnas, kun. K. Jenkus 
ir kan. F. Kapočius. Pamaldos 
buvo gausiai lankomis vaka
rais, ypač skaitlingai dalyva
vo žmonės sekmadienį po pie
tų atlaidų užbaigos pamaldo
se.

Trečiadieniais
vyksta šv. Teresėlės nove

na. Pamokslus sako kun. A. 
Jurgelaitis, O.P. Kryžiaus Ke
liai bei Stacijos būna penkta
dieniais 3 vai. ir 7:30 vai. va
karo.

Verbų sekmadienį
visos šv. mišios, išskyrus 

paskutiniąsias, prasidės 15 
minučių anksčiau. 9:45 iškil
mingas verbų šventinimas ir 
procesija.
Sušelpkime džiovininkus

Švenčių proga pagalvokime 
ne tik apie save, bet ir apie 
Vokietijoje likusius ligonis. 
Adresų reikalu kreipiamės į 
kun. K. Mažutį, 50 W. 6th St., 
So. Boston, Mass.

Tautinė šventovė
Kongresmanas John W. 

McCormack telegrama iš Wa- 
shingtono praneša Bostono 
miesto mayorui, kad Dorches
ter Heights bus formaliai per
vesta Vidaus Departamento 
Tautinių Parkų Tarnybai ko
vo 17 d.

Kovo 17 diena
yra tai didžiausia šventė So. 

Bostone, būtent, paminėjimas 
anglų ginkluotų ‘Tajėgų išsi
traukimą ir Šv. Patriko, Ai
rijos globėjo, šventė. Tą dieną 
bažnyčiose įvyks pamaldos, 
viešos paminėjimo iškilmės 
Dorchester Heights, 2 vai. po 
pietų bėgikų lenktynės ir 
2:15 vai. po pietų paradas.

“Laiškai Lietuviams”
paskelbė anketą. Ar ją per

skaitei. Ar ją užpildęs nu
siuntė! nurodytu adresu.

Angliškai - Lietuviškas 

ŽODYNAS
English - Lithuanian Dictionary

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

Kiekvienam yra 
būtinai reikalingas 
kaip geras kalbos 

mokytojas ir patarėjas 
Jūs galite jį gauti 
papiginta kaina 

tik už $3.00.DARBININKAS
366 W. Broadvvay

So. Boston 27, Mass.

Verbų sekmadienį, š. m. ko
vo 18 d., 3 vai. p.p. Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioje, 
So. Bostone rengiamas religi
nės muzikos koncertas. Šios 
rūšies parengimai rečiau pa
sitaiko, todėl susidomėjimas 
religine muzika dažnai būna 
nemažesnis kaip dainų ar pa
saulinės muzikos koncertais. 
Rami ir didinga religinė nuo
taika palieka klausytojo dva
sioje dar gilesnių įspūdžių. 
Jau seniai Šv. Petro parapi
jos bažnyčioje beskambėjo 
koncertiniu būdu išpildomi 
kūriniai. Todėl minėtą paren
gimą reikia laikyti žymesniu 
įvykiu mūsų religiniame ir 
kultūriniame gyvenime. Suda
rant programą buvo siekiama 
daugiau įvairumo stiliuose. 
Čia išgirsime įvairių epochų 
kūrinių, pradedant A. Stra- 
della, J. S. Bach, Fr. Haedel, 
baigiant romantikais ir vėles
niųjų laikų kompozitoriais. Į 
programą įtraukti ir keli lie
tuvių kompozitorių kūriniai: 
J. Naujalio “Kad širdį tau 
skausmas”, J. Gaubo “Exal- 
tabo te Domine”, J. Gruodžio 
“Tėve mūsų” ir J. Kačinsko 
“Rex Christe”.

Muz. J. Gaubas prieš pusę 
metų atvyko iš Vokietijos. 
Dabar gyvena Bostone ir var- 
goninkauja vienoje katalikų 
bažnyčioje.

Solo dalykus atliks mums 
gerai pažįstami buvę Vilniaus 
operos solistai: Juzė Krišto- 
laitytė ir Stasys Liepas, turį 
nemažą patyrimą religinių 
veikalų išpildyme.

Pažymėtini W. A. Mozarto 
garsi bažnytinė arija “Tu 
Virginum Corona” sopranui 
solo su vargonais ir G. Verdi 
“In flamatus” sopranui, cho
rui ir vargonams ir “Ketvir
tas Žodis” solo bartonui iš T. 
Dubois kantatos “Septyni 
Kristaus žodžiai”.

Šv. Petro par. choras kon

Mirė
A. a. Izidorius Jasas

Kovo 11 d. mirė, ilgai sir
gęs, Izidorius Jasas, 77 metų, 
gyv. 39 Old Harbor St. Ame
rikoje pragyvenęs 47 metus. 
Paliko žmoną Kotryną (Ber
notaitę) ir dukterį. Pašarvo
tas pas laidotuvių direktorių 
J. Kasparą, 187 Dorchester 
St. Laidojamas kovo 14 d., 10 
vai. r., Šv. Mykolo kapinėse.

A. a, Juozapas Venckus
Kovo 9 d. mirė miesto ligo

ninėje, Juozas Venckus, 60 
m., gyv. 353 E. 8th St. Kilęs 
iš Papilės parapijos. Ameri
koje pragyveno 40 metų. Pa
liko žmoną Oną (Simonavičiū- 
tę), brolį ir seserį. Buvo pa
laidotas iš šv. Petro parapijos 

Šiuo siunčiu $3.00 ir prašau prisiųsti man Žodyną.
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certe turės nelengvą uždavinį 
atlikti išpildydamas keletą 
kruopštaus pasiruošimo rei
kalaujančių bažnytinių choro 
kūrinių. Kas negirdėjo klasi
nio perlo — Mozarto “Avė 
Verum”, kuris užima svarbią 
vietą “garsiųjų chorų reper
tuare.

Programos gale solistė, 
choras ir vargonai atliks G. 
Verdi “In flamatus”. Pasku
tiniojo teismo trimitai pasi
girsta šiame kūrinyje ir nuo
dėmingo žmogaus balsas tą 
baisiąją dieną maldauja Visa
galio pasigailėjimo.

Muzikas Algis Šimkus

Šiame koncerte maloniai su
tiko talkininkauti Lawrence 
par. vargonininkas A. Šim
kus.

Muz. J. Kačinskas atliks 
du stambesnius kūrinius var
gonams: J. S. Bacho “Fanta
zija ir Fuga” A major ir L. 
van Beethoven sonatos D 
major antrąją dalį. Čia tik 
trumpai paminėta busimojo 
koncerto programa. Bostono 
visuomenė atsilankiusi į kon
certą, pati susidarys sau pla
tesnį vaizdą. Koncerto tech
nišką pusę tvarko Šv. Petro 
par. bažnyčios vikaras kun. 
A. Abračinskas.

bažnyčios, kovo 12 d., 9 v.r., 
Šv. Benedikto kapinėse.

A.a. Marijona Eimutienė
Kovo 10 d. mirė Marijona 

Rimutienė (Rimšauskaitė), 64 
m., gyv- 19 Ronan St., Dor
chester. Kilusi iš Kaunatavos 
parapijos. Amerikoje pragy
veno 44 metus. Paliko sūnų 
Benediktą, dukterį — Jevą ir 
Oną. Pašarvota pas laidotuvių 
direktorių D. A. Zaletską, 
564 Broadway. Laidojama iš 
Šv. Petro parapijos bažnyčios, 
kovo 13 d. 10 v. r. Naujos 
Kalvarijos kapinėse.

A. a. Vincas Neviera, 
gyv. 265 Gold St., So. Bos

tone, mirė kovo 12 d. Jis bu
vo 70 m. amžiaus. Velionis

saukiamas susirinkimas
Cambridge Tremtinių Rate

lis praneša visiems Cambridge 
apylinkės lietuviams naujaku
riams, kad š. m. kovo mėn. 
17 d. 7 vai. vakare Lietuvių
Katalikų Klubo patalpose, 
163 Harvard St. įvyksta vi
suotinas Tremtinių Ratelio 
susirinkimas. Darbotvarkė: 
ataskaitinis pranešimas praei
tų metų veiklos, naujos val
dybos rinkimas ir kiti svar
būs dabarties einamieji reika
lai. Ratelio nariams dalyva
vimas būtinas, prašome atsi
lankyti ir ne narius, kuriems 
rūpi lietuvybės palaikymas.

Cambr. Tremt. Ratelio 
Valdyba.

ALT’o Padėka
Vasario 16 d. minėjime, ku

rį suruošė Cambridge ALT’o 
skyr. vasario mėn. 11 d. Ro- 
berts School salėje, aukavo 
dėl Lietuvos išlaisvinimo šie 
asmenis: Cambr. 71 LSS kp. 
10 dol. Po 5 dol. — J. An- 
drew, P. Chapas, P. Luzackas,
L. Šilkinis ir J. Zenis. Po 2 
dol. — J. Venčiūnas ir A. Wa- 
leikas. Visi kiti po dolerį ir 
mažiau. Viso 88 dol. 89 cL 
Pinigai atskaičius rengimo iš

pašarvotas Juozo Kaspero, 
laidotuvių direktoriaus, kop
lyčioje, 187 Dorchester St. 
Paliko nuliūdusią žmoną Ma
rijoną Nevierienę ,tris dukte
ris, du sūnus ir 10 anūkų.

Laidojamas ketvirtadienį, 
kovo 15 d., 10 vai. rytą iš Šv. 
Petro lietuvių par. bažnyčios.

A. A. Antanas 
Sakatauskas

Kovo 11 d. ilgai sirgęs mirė 
Antanas Sakatauskas, 70 m., 
gyv. 850 E. Broadway. Kilęs 
iš Pilviškių parapijos. Ameri
koje pragyveno 58 metus. Pa
liko du broliu ir seserį. Pašar
votas pas laidotuvių direkto
rių Juozą Kasparą, 187 Dor
chester. Laidojamas iš Šv. 
Petro parapijos bažnyčios ko
vo 14 d. 11 v.r. Naujos Kal
varijos kapinėse.
Tremtiniu susirinkimas

Ateinantį šeštadienį (kovo 
mėn. 18 d.) 7 vai. vakaro, 309 
E St. (senojoj Piliečių klubo 
salėje), šaukiamas svarbus 
Bostono tremtinių susirinki
mas. Darbotvarkėje yra nu
matyta: 1) tremtinių gera
dariams rengiamo pagerbimo 
vakaro reikalai, 2) praneši
mas iš įvykusio N. Anglijos 
tremtinių pasitarimo Hart
forde, 3) atstovų rinkimas į 
įvykstantį Rytinių JAV steitų 
tremtinių suvažiavimą įvyks
tantį New Yorke š. m. balan
džio mėn. 15 d. ir 4) kiti bė
gamieji reikalai. Tremtinius 
kviečiame kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti. Atskiri pakvietimai 
siuntinėjami nebus.

Tremtinių Valdyba.
Kun. M. J. Šavelis

išvertė į lietuvių kalbą di
delę knygą, pavadintą “Ma
rija kalba pasauliui”. Kalbą 
taisė buv. Liet. Rašytojų 
Draugijos pirmininkas Stasys 
Santvaras. Knyga spausdina
ma Bostone.

Ar žinai
ką Marija pasakė pasauliui 

savo pasirodymuose Fatimoje. 
Jei dar visko nežinai, tai sku
biai įsigyk knygą “Marija kal
ba pasauliui”. Užsakymus ir 
pinigus (2 dol.) siųsk adresu: 
Kun. M. Vembrė, 122 Canton 
St., Stoughton, Mass.

Ar jau nusiuntei ką 
Velykoms ligoniui

Jei dar ne ir neturi pažįsta
mo džiovininko Vokietijoje, 
skubiai rašyk kun. K. Mažu
čiui, 50 W. 6th, So. Bostone. •

laidas bus pasiųsti ALT’o 
Centrui Chicagon.

Cambridge ALT’o skyrius 
nuoširdžiai dėkoja visiems 
aukotojams už supratimą mū
sų Tėvynės Lietuvos reikalų 
ir tikisi, kad visi, kurie dar 
šios pareigos neatliko, atliks 
su meile mūsų tėvynei. Aukas 
galima skirti per ALT’o 
Cambr. skyrių, būtent — 
1 Carlisle St., Cambridge 39, 
Mass.

ALT’o Cambr. Skyrius.

Nuoširdi Padėka
Nedidelis tremtinių būrelis 

apsigyvenęs Cambridge, Va
sario 16 d. proga suaukojo 
254 dolerius Lietuvos Išlaisvi
nimo Fondui. Tai girtinas su
pratimas mūsų tautos reika
lų. Pusę Cambridge skirtos 
sumos užpildė tremtinių bū
relis. Aukojo sekančiai: po 
$25 — J. ir B. Galiniai; po 
15 dol. — St. ir E. Šmitai ir 
NN; 12 dol. — E. ir St. Kaz- 
lauskaių po 10 dol. — J. Čer
nienė, A. ir C. Daukantai, A. 
Dovydaitis, St. Durickas, P. 
Eidimtas, W. Kasinskas, A. 
Monkevičius, J. Nausėda, V. 
Norkevičius, Br. Paliulis, A. 
Paliulis ir V. Steponaitis. Po 
6 dol. — V. Bendikas, M. Ga
velis, A. Jakniūnas, R. Jasiū- 
nas, St. Martišauskas, J. Nar
kevičius, Z. Petrauskienė ir K. 
Povydienė. Po 2 dol. — J. 
Freimanas. 1 dol. B. Klimavi
čius.

Tremtinių ratelio valdyba 
džiaugiasi pravesto vajaus 
rezultatais ir visiems aukoto
jams reiškia nuoširdų lietuviš
ką ačiū.

Visi suaukoti pinigai, at
skaičius pašto išlaidas, pa
siųsti ALT’o centrui Chica
goje.

Tremtinių Ratelio Valdyba.
Anglijoje Britų Muziejus 

turi pačią didžiausią krašto 
biblioteką. Ji ir kataloguoja 
knygas. Iki šiol jų katalogas 
sudaro 102 didžiuliai tomai.

ATSIŠAUKIMAS
Į visus visame pasaulyje lie
tuviškų knygų autorius, lei

dėjus, laikraščių ir biuletenių 
redaktorius

Po šio karo Romoje įsteig
ta Lietuvių Šv. Kazimiero Ko
legija gražiai tarpsta. Tuo ga
lėjo įsitikinti visi, kurie Šven
taisiais Metais ar kita proga 
lankėsi Kolegijoje. Šiuo metu 
ji yra vienintelė Europoje, o 
gal ir visame pasaulyje, gry
nai lietuvių kultūrinė, dvasi
nė ir tautinė įstaiga.

Tačiau daugelis joje apsi- 
lankusiųjų pasigesdavo gau
sesnių lietuviškų leidinių. Jų 
manymu, Lietuvių šv. Kazi
miero Kolegijoje, kaip centre, 
turėtų būti visi lietuviški lei
diniai : knygos, laikraščiai
etc., po šio karo išleisti Euro
poje, Amerikoje ir kitose pa
saulio dalyse. Kolegijos Vado
vybė tam širdingai pritarda
ma, deja, neturi lėšų visiems 
lietuviškiems leidiniams, kny
goms, laikraščiams etc. pžsa- 
kyti. Todėl yra priversta 
kreiptis į Jus, lietuviškos 
spaudos Mylėtojus: rašyto
jus, leidėjus, redaktorius, pra
šydama Kolegijai siuntinėti 
savo turimų ar leisimų leidi
nių po vieną egzempliorių. 
Prašoma siųsti šiuo adresu: 
Collegio Utuano a San Casi- 
miro, Via Casalmonferrato 
20, Roma — Itaha.

Šia proga širdingai dėkoja
me iki šiol siuntusiems savo 
leidinius.

Visi lietuviški laikraščiai 
prašomi šį atsišaukimą persi
spausdinti.

.Lietuvių šv. Kazimiero 
) Kolegijos Romoje Vadovybe.

Žodis kaip žirklės
tj

• Kartą skaičiau apie žodį trumpus posakius, vadinamus
aforizmus. Labiausiai man patiko žodžio sugretinimas su žirk
lėmis: “žodis yra... tos žirklės, kurios perpjauna visus, ligšioli
nius ryšius”. Man patiko dėlto, kad tai turėtų būti ne koks 
atbukęs ar atšipęs, o aštrus, gerokai nugaląstas žodis, kurio 
mes labai dažnai trūkstame. Pavyzdžiui, surengia katalikui ga
vėnioje šokius, kad ir sekmadienį, tai reikia jiems pasakyti 
aštrų žodį, kad nupjautų visus ligšiolinius ryšius su apglebusia 
jų katalikybe. Dairausi į tuds, kurie tokį žodį turėtų pasakyti, 
ir jo nesulauki. Užpila dar “gaivinančio balzamo lašų”, kaip 
tuos aforizmuose buvo pasakyta. Tai vadiname kompromisu. 0 
religiniai ir doriniai principai kompromisų ir nuolaidų yra krai
pomi. Arba, sakysime, kaikurie katalikai nepaiso šventos die
nos. Lauki taip pat žodžio kaip žirklių, ir jo nėra, kartais net 
rekolekcijose. O bolševikai savo žodį turi ir gana aštrų: dirbsi 
ir šventomis dienomis. '

• Patiko man tas posakis dar ir kitu atžvilgiu. Dažnai skai
tome laikraščiuose, kas kur pakruta, pakalba, papirmininkau- 
ja, kokį sumanymą iškelia ir kartais pats jį aprašo. Visuome
nei tai naudinga žinoti. Žiburio niekas po puodu nevožia. Bet 
tie visi žodžiai, perdažni ir kartais labai jau smulkūs, surinkti 
apie vieną asmenį, pasidaro jau žirklėmis, kurios ima kirpti 
ligšiolines visuomenės simpatijas tam garbiam asmeniui. Mat 
žodžiai pradeda jau “barškėti” ne tiktai “lūpomis ir plunksna”, 
kaip aforizmuose gerai pasakyta, bet ir išpūsta pagyra. O tas 
žmones pjauna aštriau negu žirklės. Yra juk viskam saikas — 
ėst modus in rebus.

• Aštrus žodis geras dar “kaukėms” nuimti. Va, kitą kar
tą sėdi kokiame susirinkime ir klausaisi, kaip aiškinama, įro
dinėjama, kritikuojama ir remiamasi visokiais kilniais argu
mentais. Jei apkarpytum tuos visus žodžius, kaip žirklėmis, 
liktų tiktai asmeniški interesai. Jie dažnai neturi nieko bendro 
su tuo, kas įrodinėjama. Arba keliamas spaudoje sumanymas 
naujo sąjūdžio ar naujos talkos visuomeniškam darbui. Para
šyti tik savo vardu — persilpnas pagrindas. Tuomet susistip- 
rini ir sakai: yra susidaręs iniciatorių būrelis, to visuomenė 
pageidauja, taip žmonės kalba. Toks žodis yra jau svarus ir 
aštrus kaip žirklės, kurios kitus įpjauja. Tik savoje kaukėje 
neišpjauna skylutės, pro kurią matytųsi tos “visuomenės” in
dividualus veidas.

• Žodis kaip žirklės — nepaprastas daiktas. Gydytojai žirk
lėmis daugiau žmonių pagydo negu papjauna. Žmonės tiesiais 
ir aštriais žodžiais taip pat galėtų daug ką pagydyti. Žodis ta
da pasidarytų “jėga, kuri sprogdina didžiausias... blogio tvir
toves“ (Draugas, Nr. 53). S.

RS.IGUOS PERSEKIOrMAI PABALTYIE
Stockholmas— Latvijos pa

bėgėlių laikraštis “Latvija” 
patiekia žinių apie religinius 
persekiojimus Latvijoje ir ki
tuose Pabalčio kraštuose, tai
gi ir Lietuvoje. Norėdami eiti 
į bažnyčią Pabalčio katalikai 
turi išsiimti iš atitinkamų ko
munistinių įstaigų tam tikrą 
leidimą, kurį reikia parodyti 
prie bažnyčios durų slaptosios 
policijos agentui. Šios naujos 
tikėjimo persekiojimo priemo
nės niekuo nesiskiria nuo tie
sioginio žmonių kankinimo už 
tikėjimą, nes kiekvienas, ku
ris išdrįsta prašyti leidimo 
lankyti bažnyčiai, yra įtrau
kiamas į išvežamųjų sąrašus 
Sibiran.

Laikraštis rašo, kad pagal 
jau ankstesnius komunistų 
potvarkius pamaldos bažny
čioje gali būti tik anksti rytą. 
Po darbo valandos yra rezer
vuotos įvairiems politiniams 
mitingams ir susirinkimams, 
kurie privalomi. Kas mėgina 
užsiimti kuo kitu yra apkal
tinamas sabotažu. Tikinčiųjų 
padėtį apsunkina dar ir ta 
aplinkybė, kad nuo vienos iki 
kitos bažnyčios atstumas yra 

Paremkime Raudonąjį Kryžių.

nustatytas 7 kilometrai, ne
darant išimties ir miestams.

Komunistinės valdžias už
drausta organizuoti bažnyti
nių pastatų atnaujinimo dar
bus. Uždraudimas motyvuoja
mas tuo, kad visos jėgos turi 
būti nukreiptos valstybiniams 
darbams, ir negali tarnauti 
privatinių įsitikinimų prakti
kai ir religijos, kuri vadina
ma prietarais, palaikymui.

Tas pats laikraštis praneša, 
kad kiekvieną kartą, kai no
rima bažnyčioje giedoti kokią 
nors šv. giesmę, nors ji ir se
niausia būtų, reikia prašyti 
valdžios leidimo, patiekiant 
jos tekstą cenzūrai. Tokiu 
būdu aiškinamasi, kad norima 
apsisaugoti nuo buržuazinės 
ir antidemokratinės propa
gandos.

Mūsų broliai katalikai Lie
tuvoje kenčia persekiojimus 
dėl tikėjimo ne vienu kuriuo 
būdu, bet įvairiais.
• Belgijoje automobilio ne

laimėje susižeidė kun. J. Dė
dinas. Jis guli Briuselio ligo
ninėje jau penktas mėnuo.


