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POPIEŽIUS PIJUS XII

Prieš vienuoliką metų dar kardinolo rūbuose.

POPI ŽIUS PIJUS XII ŠVENTE 
11-ję PONTIFIKATO SUKAKTĮ

Paskutinio dešimtmečio metai taip greitai pra
bėgo, kad sunku beįtikėti, jog jau suėjo 11 metų nuo 
to laiko, kai buvo išrinktas popiežiumi Pijus XII. Ro
dos dar visai neseniai skaitėme spaudoje ar girdėjo
me per radiją kalbant tik apie veiklųjį, gabų Vati
kano diplomatą ir valstybės sekretorių, kardinolą 
Eugenijų Pacelli. Tačiau taip yra, nes kovo 2 d., 1939

popiežiumi, Cur^prisičme vardą Pijaus XII-jo.
Jo pontifikato pradžia sutampa su labai nera

mių laikų pradžia: vos pusei metų praslinkus nuo jo 
išrinkimo į Šv. Sostą, kilo baisusis Antrasis Pasau
linis karas, o jo išdavoje prievartos ir negirdėto 
žiaurumo laikotarpis, kuris ir šiandien nėra pasibai
gęs. Pasaulis gyvena nuolatinėje baisaus karo grės
mėje, komunistinio režimo ir toliau vykdoma paverg
tų tautų vergija ir žiaurus naikinimas, milijonai ka
talikų už geležinės uždangos stengiamasi atplėšti 
nuo Katalikų Bažnyčios ar įvesti į klystkeles.

Visus tuos karo žiaurumus ir dabartinę netei
singą prievartą prieš pavergtas tautas ir tikinčiuo
sius jautri Šventojo Tėvo širdis skaudžiai pergyveno 
ir dabar pergyvena. Daug kartų savo pontifikato 
laikotarpyje yra kreipęsis į viso pasaulio tautas, 
kviesdamas jas prie taikos ir grįžti prįe žmogiškumo 
principų, bet jo kvietimai iki šiolei nedavė pageidau
jamų vaisių. Negalima būtų sakyti, kad Pijaus XII 
kalbos nebuvo pasaulio išgirstos. Jo kalbų visas pa
saulis klauso, jas komentuoja, bet ne visi pasaulio 
tautų vadai jo balso paklauso. Tat ir geros valios 
tautos negali pasiekti taikos, kai ne visos, ypač di
džiosios, tautos, jos siekia ir taikingo balso klauso.

Popiežiaus balsas visuomet randa jautriausią 
atgarsį milijonuose viso pasaulio katalikų, ir jis la
biausiai pasitiki jų dvasiniais ginklais, nes istorijos 
bėgyje yra jais daugiau laimėjęs, - negu Bažnyčios 
priešai fizine jėga.

VYSKUPO WRIGHT INGRESO 
CEREMONIJOSE DALYVAUS 

937 DVASIŠKIAI
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pontifi- 
o J. E. 

Cushing

D. D. atnašaus 
kales šv. Mišias, 
Arkivyskupas 
pasakys pamokslą.

Dalyvaus aukštieji J. 
V. viršininkai, valstijos 
ir miesto valdininkai, ku
riems vadovaus Massa- 
chusetts valstijos Guber
natorius Paul A. Dever.

Įvedimo ceremonijos ir 
pamaldos bus perduotos 
garsiakalbiais. Ke 1 i o s 
vietos radio stotis ir taip 
pat Boston stotis WMEX 
transliuos nuo 10 vai. 
ryto iki 11:30 vai.

Šiose ceremonijose da-

Worcester, Mass. — 
Antradienį, kovo 7 d. Šv. 
Povilo Katedroje įvyks 
iškilmingoj J. E. vysku
po John J. Wright, D.D., 
kaipo naujo Worcesterio 
diecezijos vyskupo, , įve
dimo ceremonijos. Daly
vaus 19 Amerikos Kata
likų hierarcrijos vadų, 
trys vienuolių vyresnieji, 
14 prelatų ir apie 900 kū- 

. nigų.
J. E. Arkivysyupas Ri- 

chard J. Cushing, D. D. 
atliks naujo vyskupo įve
dimo ceremonijas prieš 
10 vai. rytą. Po to J. E. 
vysk. John J. Wrigh. • lyvaus ir liet, kunigai.

J A C

< S c

DARBININKAS
W •• * " V a/ aj X v

** C F R c r

r. V* f* AT
«*• w <1 v w X
r y C A p a

X A>

AMERIKOS LIETUVIŲ E

PIRM

JTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

v

onday), KOVAS (March), 6 D., 1950 M.

Angliakasiai Laimėjo Streiką
Popiežius priėmė 

Kardinolu Spellman
Vatikanas — Kovo 3 d. 

Jo Šventenybė Popiežius 
Pijus XII priėmė priva- 
čion audienciįon J. E. 
Kardinolą Francis Spell
man, New Yorko arki
vyskupijos ganytoją.

Kardinolas Spellman, 
kuris yra labai artimas 
Popiežiui Pijui XII, kal
bėjo per 40 minučių su 
Šventuoju Tėvu. Jis pa
sveikino Popiežių Pijų 
XII jo 74-to gimtadienio 
proga Amerikos katalikų 
vardu.

Jo Šventenybė Popie
žius Pijus XII, padėkojęs 
Kardinolui už sveikini
mą, suteikė specialų pa
laiminimą visiems ame
rikiečiams.

bandymams

Bolševikai kaltina japonus
Maskva. —Maskvos ra

dio skelbia, kad karo me
tu japonai* vietoj jūros 
kiaulyčių 
naudojo rusų karo be
laisvius, 
pasirengę priešą apkrės
ti choleros ir kitų ligų

Japonai buvo

Japonijos armijos kari
ninkų.

Melas paaiški iš pirmo 
žodžio. Sovietų Rusija iš
ėjo prieš Japoniją tik 
prieš kapituliaciją. Japo
nai neturėjo laiko jau jo
kiems bandymams. Be 
to, kokiam tikslui bolše
vikai laiko japonų karo 
belaisvius ir kitų kraštų 
žmones?

ANGTJA^/SHJS TTT^TStNO
Washington, D. C. — 

Federalinio teismo teisė
jas Keech, išklausęs val
džios prokuroro kaltini
mų ir angliakasių unijos 
pasiteisinimo, pripažino, 
kad unija teismo nėra 
niekinusi. Angliakasių 
unijos advokatai įrodė, 
kad vadovybė ragino 
streikuojančius grįžti 
darban, bet darbininkai 
nepaklausė. Taigi unijos 
negalima kaltinti.

Teisėjas Keech tarp 
kitko pasakė: “Galimas 
dalykas, kad unijos na
riams buvo įsakyta ma
siškai streikuoti ar juos 
padrąsinti, ko nėra „ užra
šuose, ir teismas nedali 
bausti pasiremdamas tik 
įtarimu. Be to valdžios 
advokatai neįrodė, kad 
unijos vadai, ragindami 
darbininkus grižti dar- 

tai dars Ho^a
’;a”.

Atstatomos bažnyčios Ir
0-0-J   0-a-t—-MMirOS ĮSTM90S

Madridas. — Šiuo me
tu Ispanijoj imamasi 
bažnyčių ir kitų kata’i- 
kiš’:ų įstaigų atstatymo, 
kurios per pilietini karą 
’abai nukentėjo. Iki šiol 
jau pilnai atstatyta 976
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TITO APIE TAIKĄ SU STALINU
Belgradas —- Kovo 5 d. 

Jugosla vijos diktato
rius, maršalas Tito, apie 
80,000 miniai Žmonių pa
sakė kalbą, kurioje pa
lietė Rusijos ir Jugosla
vijos santykius. Šiuo 
klausimu Tito pareiškė: 
Jei Sovietų Sąjunga nori 
su Jugoslavija taikos, tai 
premieras Juozas Stali
nas turi pirmiau atsipra
šyti Jugoslaviją, ir tik 
tada pradėti derybas.

Kalbėdamas apie skili
mą Adrijos pajūryje, Ti
to atmetė beVkokią idėją 
ieškoti susitarimo su so
vietų Rusija.

Kasa Uraatat Rusijai
Berlynas, — Vakarų 

žvalgybos žiniomis apie 
100,000 vokiečių yra pri
versti kasti uraniumą 
Rusijos atominių ginklų 
imonėms. Sovietų armi
jos karininkų prižiūrimi 
vokiečiai vergiškai dirba. 
“Mažame Sibire*’ — 800 
ketvirtainių mylių plote, 
Erzbirgo kalnuose, Sak
sonijoj. Visąsfritis ap-

Fnręs nnnvs isikoo 
d'augi iš kalėjimo

Worcester, Mass. —Bu
vęs kalinys, Charles E. 
Dubeau iš Millbury, 
Mass., apsiginklavęs re
volveriu, įsibriovė į ap
skrities kalėjimo kiemą 
kovo 5 d., 1:45 vai. rytą 
ir, susitikęs kieme sargą, 

paraDijinės bažnyčios. 
Atstatymas dar tebevyk
sta 642 bažnyčių: Taipgi 
jau atstatyta 44 prie
glaudos ir ligoninės, te
bevyksta atstatymo dar
bai 129 labdaros ir nemo
kamo mokymo įstaigų. 
Pažymima, kad 60% iš
laidų, skirtų atstatymo 
darbams, ten ka atstaty
mui patalpų vargingųjų 
rajonuose, 22% religinių 
įstaigų patalpoms ir tik 
18% procentų teskirta 
atstatymui valstybinių 
ar savivaldybinių patal
pų.

R-sams Hitleriomuštu
Berlynas, Vokietija — 

Apleistame rūsyje, So
vietu Rusijos sektoryj, 
skulptorius Kurt Fall ga
mina iš bronzos Adolfo 
Hitlerio biustus. Jis turi 
gerą pasisekimą. Rusų 
karininkai yra geriausi 
pirkėjai. Skulpt orius 
Fall Parduoda Hitlerio 
biustus rusu karinin
kams. kurie gržta v Rusi- 
jp. Tie, turi būt, prisime
na Stalino - Hitlerį- pa
sibučiavimą. Naciai mie
lai priimami į komunist1; 
partiją.

William Shilalį, privertė 
jį grįžti į kalėjimą.

Kalėjime sutiko kitus 
tris sargus, Herbert S. 
Buss. Jr., Kazį Paulaus
ką ir John Mother. Vi
sus 4 sargus suvarė į cė- 
lį ir užrakino. Gavęs rak
tą, savo drausrą Gerald 
G. Richards išleido iš ce
lės. Atrakinęs ir kitas 
celes, tačiau neatsirado 
kalinių, kurie bėgtą. Du
beau ir Richards, išbėgę 
į gatvę, privertė taxi 
vairutoją juos vežti į Au- 
bum, kur jie išlipo prie 
vienos valgyklos ir din
go.

Ištikimi kaliniai išlei
do sargus, kurie tuojau 
pranešė policijai apie pa
bėgusius kalinius.

Įsakė uždaryti informaci
nes tarnybas

Bukareštas — Rumu
nijos vyriausybė įsakė 
uždaryti Anglijos ir A- 
merikos inf ormac i n e s 
tarnybas. Įsakymas buvo 
pareikštas žodžiu pasi-
<_ ________ _ A______________ ____ •

vienių ministeriją.
Prieš kurį laiką Ven

grija buvo paprašiusi 
Jung. Valst. ir Angliją 
sumažinti savo atstovy
bių personalo skaičių.

GinkJus užgrobė, 
ispanus areštavo

Toulouse, Prancūzija— 
Prancūzijos policija Bar- 
bazano srityje, pietinėje 
Prancūzijoje surado ir 
užgrobė daug įvairių 
ginklų, kurie svėrė 7 to
nus, ir areštavo 6 ispa
nus, kurie pasisakė esą 
komunistai.

heridente buvo dauge
liui krikšto tėra

Buenos Aires. — Tėvas 
Fillippe, padedant ki
tiems keturiems kuni
gams, parengė ir pa
krikštijo 850 japonų vai
kų ir jaunuolių, kurie 
šiuo metu reziduoja Ar
gentinoje. Šio masinio 
krikšto iškilmės įvyko 
vasarinėj Argent i n o s 
Prezidento Peron rezi
dencijoj. Krikšto cere
monijose dalyvavo ir 
pats prezidentas ir ponia 
prezidentienė, kurie dau
geliui taipgi buvo krikš
to tėvais.

i R įsiją
Fort Devens, Mass. — 

Majoras Gen. Robert W. 
Grow, vyriausias Port 
Devens vadas per pasta
ruosius dvejus metus, y- 
ra naskirtas Jung. Vals- 
tv’ iv kariniu atstovu į 
Rusiją. Jis užims Majoro 
nen. John W. O’Daniel 
vietą.
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Pasirašė sutartį. -Lewis įsakė 
darbininkams grįžti darban

•9

Washington, D. C. — 
Ilgai užsitęsęs minkšto
sios anglies kasyklų 
streikas pasibaigė darbi
ninkų laimėjimu. John L. 
Lewis, angliakasių uni
jos prezidentas ir kasyk
lų savininkai pasirašė 
sutartį kovo 5 d., kuri 
galios iki liepos 1 d., 
1952 m., tačiau po balan
džio 1 d., 1951 gali būti 
derybos algų klausimu.

John L. Lewis tuojau 
įsakė 372,000 angliaka
sių grįžti į kasyklas, pa
reikšdamas, kad anglia
kasių unija “vėl atsiekė 
negalimumą”. Anglia
kasiai gaus maždaug 
apie $1.40 daugiau mo
kesnio į dieną. Pagal 
naują sutartį pagrindinė 
alga bus $14.75 į dieną. 
Be to kasyklų savinin
kai dabar mokės nuo 
kiekvieno tono po 30 c. į 
angliakasių šalpos, po
mirtinių ir pensijų fon
dą.

Tearia toin naf išaldm*ė- 
jo, kad kasyklų savinin
kai panaikintų visas by
las prieš uniją, kurias jie 
iškėlė teismuose.

Mntt’fa an’e JAV

New York — Gynybos 
Sekretorius Johnson, už
sienių spaudos klube, 
įspėjo Amerikos visuo
menę, kad karo atveju ji 
turi skaitytis su Ameri
kos miestu atominio 
bombardavimo galimybe.

“Nepažadame ir nega
lime visiems Amerikos 
gyventojams užtikrinti 
apsaugos nuo atominių 
bombų — pareiškė sekre
torius Johnson. Kai ku
rie priešo lėktuvai gali 

Suglaustos žinios
★ Mrs. Roswell Fitch (New Milford, Conn.) kovo 

mėn. 1 d. šventė savo 103 gimtadienį. Susirinkusiems 
svečiams ir viešnioms ją pagerbti, ji paskambino 
pianu.
★ Gubernat. Alfred E. Driscoll įsakymu, New Jer

sey valstija paėmė savo kontrolėn Bell Telephone 
kompanijos įstaigą, kad išvengtų streiko.
★ Italijos senatas kovo mėn. 1 d. 176 balsais prieš 

110 patvirtino premiero Alcide de Gasperi’s naują 
anti - komunistinį kabinetą. Dešimts senatorių susi
laikė nuo balsavimo.

★ Britų parlamento pirmininku vėl išrinktas Clif- 
ton Brown. Pagal tradiciją išrinktasis pirmininkas 
atsisakinėjo. Tuo tarpu Attlee ir Churchill jį gyrė, 
kalbėjo apie jo atliktus darbus.

★ Prezidentas Trumanas kovo 2 d. pareiškė spau
dos atstovams, kad Maskvon jis nevažiuos tartis su 
Stalinu. Atomų kontrolės ir kitus reikalus galima 
išspręsti per Jungtines Tautas.
★ Prancūzijos prezidentas Vincent Auriol vyks į 

Londoną ir lankysis pas Anglijos karalių. Manoma, 
kad abiejų valstybių vadai tarsis svarbiais klausi
mais.
★ J. V. senatoriai Connally ir Lucas prašo Vn’stv- 

bės Departamentą neduot vizų tiap vadina: o pr- 
linio Kongreso Taikos Partizanų atstovams k : ? 
rengiasi atvykti Amerikon, nes toji organizacija yra 
komunistinis frontas.

1
I

prasiskverbti nepastebėti 
su atominėmis bombomis 
pro mūsų gynybos siste
mą, kaip ji stipri bebūtų. 
Šios srities Jungt. Valst. 
gynybos 
numatyta 
didžiausią 
skaičių, 
su atominėmis bombo
mis prie Jung. Valst. te
ritorijos ir tuo suduoti 
priešui tokį smūgį, kad 
jis toliau nemėgintų pa
našių atakų. Tačiau ne
galima užtikrinti visišką 
apsaugą, nes dalis priešo 
savažudžių fanatikų mė
gins prasiveržti pro mū
sų linijas, kad sunaiki
nus Amerikos miestus.

planuose yra 
sunaikinti kuo 

priešo lėktu- 
besiartinančių

Britanijos Kąra Viršinin
kas esąs komuniste

Londonas—Lordo Bea- 
verbrook’so pro-konser- 
vatyvus laikraštis “Eve- 
ning Standard” pirmame 
puslapyj paskelbė, kad 
naujas karo ministeris, 
JohA Strachey esąs ar 
buvęs komunistas, ir jis 
niekad viešai neužginči
jo, kad jis tikįs komuniz
mui.

Britanijos premieras 
Attlee griežtai pasmerkė 
to laikraščio žinias ir pa
sakė, kad netiesa, ką yra 
rašoma apie Strachey. 
Pastarasis yra buvęs At- 
tlee’s valdžioje maisto 
ministeriu.

Plarrj
Washington, D. C. — 

Atstovų Rūmų užsienio 
reikalų komisija 
pagal Maršalo 
duoti daugiau pagelbos 
Italijai, Prancūzijai ir 
Britanijai.

nutarė 
planą
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katalikus,

yra būdingasis

ELTOS bendradarbis 
kreipės į Vykdomosios 
Takybos Užsienių Reika
lų Tarnybos Valdytoją 
prof. J. Brazaitį, kuris 
sutiko painformuoti pa
saulio lietuvius apie da
bartinę tarptautinę Lie
tuvos padėtį ir kovos dėl 
Lietuvos išlaisvinimo ei
gą bei artimuosius užda
vinius.

1. Kokiom prielaidom 
yra pagrįsta kova dėl 
Lietuvos išlaisvinimo ir 
kaip reikia vertinti tarp
tautinė šio meto padėtis?

Lietuvos išlaisvinimas 
remiasi dviem pagrindi
nėm prielaidom: 1) Rytų 
ir Vakarų interesų prie
šingumas ir iš to einan
čiu konfliktu; 2) lietu
viškųjų jėgų budrumu, 
pasirengimu ir veikliu 
įsijungimu į vakarų ak
ciją.

Rytų - Vakarų santy
kių barometras nervin
gai šokinėja. Po mėgini
mų susiprasti Vakarai 
nedviprasmiškai ėmė ri
kiuoti savo jėgas, pirmoj 
eilėj ūkiškai stiprindami 
ir kariškai ginkluodami 
Vakarų Europą. Nevisi 
Europos punktai duoda
si stiprinami. Pietų Eu
ropa, kuri turėjo būt eu
ropinės galybės atrama, 
nepateisina dėtų vilčių. 
Jos vietoj europinio pasi
priešinimo centrų pa
versti Vokietiją trukdo 
dar neišgyventas nepasi
tikėjimas, kurį dar la
biau sustiprino pačių vo
kiečių provokaciniai ul- 
tra nacionalistiniai bal
sai. Jugoslavija, Turkija, 
Ispanija yra realują. jją- 
jėgos, kurios noriiha 
įtraukti į pasipriešinimo 
ratą, bęt kuriom dėl vie
nų ar kitų priežasčių dar 
nedrįstama rodyti galu
tinio 
būdu 
jėgos 
savo 
savo lokalinio pobūdžio 
problemom, nustelbian- 
čiom visus bendruosius 
interesus, nėra pasiren
gusios didžiajai misijai 
— pasipriešinti bolševi
kiniam Rytų imperializ
mui. Tikimasi tas visas 
palaidas jėgas apjungti, 
ir tą jungtinę Europą 
paversti pasipriešinimo 
atrama. Tenka laukti, iki 
tas lėtai einančio apjun
gimo vyksmas duos vai
sių. Laukimas — ne san-

pasitikėjimo. Tuo 
Europos atskiros 
savo smulkumu, 

vidaus suglebimu,

i
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tykių tarp Rytų ir Vaka
rų išsilyginimo, bei Eu
ropos apsi jungimo, su
stiprėjimo ir pasirengi
mo
ženklas Vakaram. '

2. Jei Vakarai tebėra 
’aakime ženkle, tai ko
kia* ženkle yra Rytai?

Rytai?... Rytai tuo tar
pu skubiai plečia savo 
ekspansiją ten, kur su
tinka mažiausiai pasi
priešinimo. Vakar Kini
ja, šiandien Indokinija, 
rytoj gal Burmą, Indija... 
O gal ten sustos ir pra
dės judėti Europos šiau
rė ar rytpiečiai. Rytų 
rankose iniciatyva. Jų 
rankose veikimo kryptis 
ir tempas.

Šitokiame Rytų - Va
karų santykių fone nu
stojo prasmės lig šiol tų 
dviejų galybių užimtos 
pozicijos Pabaltijo reika
lu. Nustojo prasmės so
vietinės pastangos tarp
tautiniame santykiavime 
legalizuoti sovie tinęs 
Baltijos respublikas. Me
tę šias pastangas, sovie
tai intensyviai stengiasi 
Baltijos valstybes faktiš
kai • likviduoti, gyyento- 
jus paskubinti deportuo
jant, teritoriją apgyven
dinant nelietuviais, ad
ministracinę santvarką 
pritaikant rusiškam šab
lonui, gyvenimo lygį nu- 
mušant iki sovietinio. Jei 
sovietai Lietuvoje išar- 
dino ežias tarp vieno ūki
ninko žemės ir kito, kad 
padarytų kolchozą, tai 
šiandien jie lygiai sten
giasi išardinti sienas ir 
tarp Sovietų Sąjungos ir 
Baltijos valstybių, dary
dami, kaip caro laikais, 
“edinuju - nedielimuju”.
3. O Vakarų laikymasis 

Baltijos valstybių atžvil
giu pagerėjęs, pablogėjęs 
ar nepakitęs?

Vakarai nustojo sau
goję taip rūpestingai 
anksčiau laikytą tylą Pa
baltijo reikalu. Baltijos 
kraštai Vakarų lūpose 
jau virsta kaltinimu So
vietų Sąjungai. Genocido 
reiksdu padaryti žygiai 
paskutinėje JTO sesijoje 
rado didesnio atgarsio 
nei anksčiau. Jungtinėms 
Valstybėms ratifikuo
jant genocido konvenciją 
lietuviai 
svarbių 
klaustų 
sovietų 
cido.

virto vienu iš 
oficialiai ap- 
liudininkų dėl 

vykdomo geno-

Baltijos kraštus Vaka
rai jau linkę laikyti va- 
karietinės šeimos na
riais. Lietuviai, latviai, 
estai priimti pilnateisiais 
Europinio Sąjūdžio na
riais. Mūsų partijos jau 
įeina į tarptautinius sa
vos krypties grupių sam
būrius. įSosialdenąokratai 
dalyvauja BISe (rytų ir 
centro Europos socialis
tų susivienijime) ir tarp
tautiniame socialistų są
jūdyje Europos Unijai 
remti. Mūsų liberalai da
lyvauja liberalų interna
cionale (Union Liberale 
Mondiale). Krikščionys 
demokratai priimti į NEI 
(Nouvelles Eųuipes In- 
ternationales). Lietuviai 
žurnalistai dalyvavo lais
vųjų žurnalistų kongre
se Londone (1949). Lie
tuvių atstovai 
siais

pilnatei- 
nariais dalyvavo 

tarptautiniame katalikų 
žurnalistų suvažiavime 
Italijoje (1950). Į Lietu
vą pradedama žiūrėti 
kaip į tokį Vakarų šei
mos narį, kuris gali pasi
rodyti ne tik stebėtoju 
užčiaupta burna, bet ir 
su pozityviais įnašais 
tarptautiniame gyvenime 
bei jo problemų sprendi
me. Iš visa to eitų išva
da, kad Baltijos valsty
bės Vakaruose yra susi
laukusios daugiau dėme
sio ir pripažinimo.
4. Ar šis Baltijos kraš

tą ir konkrečiai Lietuvos 
iategravimasis į Vakaras 
ttg šiol ėjo be klinčių ir tanių tautos atžvilgiu pa- 
Muknmų?

Lietuvos lygiai ir kitų 
Baltijos kraštų įsijungi
mo į Vakarus proaaaaB 
neina savaime. Niekas 
atvirų durų mum nelai
ko. Reikia w išsikovoti. 
Reikėjo kietai pakovoti, 
iki įeita į europinį kul
tūros kongresą (1949), o 
per jį į Europinį Sąjūdį. 
Ir katalikų žurnalistų 
kongresas nenorom ati
darė mūsiškiam savo du
ris. Darant pastangų įei
ti į NEI tekę pasakyti: 
arba mes pilnateisiai, ar
ba mum visai nereikia... 
Liudininkais į Jungtinių 
Valstybių senato komisi
ją genocido konvencijos 
ratifikavimo reikalams 
pasisekė prasimušti tik 
didelėmis ALTO atstovų 
pastangomis. Pastangos, 
nuolatinės pastangos.
5. Kokio poveikio Lie

tuvos laisvinimo darbui

KUN. M. KEMEŽIS, šv. Mykolo parapijos klebonas, Bay- 
joBjic, N. audiencijos pas Popiežių Pijų XII, stovi prie
Konsistorijos salės priekinių durų Vatikane tarp dviejų popie
žiais sargybinių. Aprašymą žiūr. 6 pust *

vykdo*

j užjū-

inten- 
neatsi-

turr intensyviai 
mas tremtinių perkėli
mas iš Europos 
rius?

Mūsų pastangų 
gyvumui negalėjo 
liepti masinė emigracija. 
Dėl emigracijos sumažė
jo (bent laikinai) darbui 
būtinos lėšos ir darbui 
reikalingi žmonės. Vis-. 
tiek per tą laiką nebuvo 
praleistas nė vienas mo
mentas, kur mūsų byla 
galėjo būti pajudinta. 
Tam reikėjo sutelkti vi
sas likusias jėgas ir lė
šas.
6. Koki Lietuvos ir iie- 

mūsų veiklos 
aliarmuoti ir 
kankinamo ir 
krašto, eiti į

grindiniai konkretūs ar- 
timiausio meto uždavi
niai?

Palankėjaati tarptau
tinė dirva labiau įpras
mina mūsų pastangas, 
bet sykiu ir labiau visus 
mus įpareigoja. Įparei
goja neatleisti jėgų pa
grindinėm 
kryptim: 
kovoti dėl 
naikinamo 
Vakarų šeimą ir per ją 
veikti, keliant Lietuvos 
ir lietuvių vardą aktyviu 
pozityviu dalyva v i m u 
Europos problemų spren
dime, mūsąsias paver
čiant europinėmis; orga
nizuojant pasaulio lietu
vių vieningą bendruome
nę ir ją paverčiant nuo
latiniu šaltiniu materiali
nių ir moralinių jėgų ko
vai dėl krašto, dėl tautos 
potencialo išlikimo, dėl 
lietuvių kultūros palai
kymo ir ugdymo.
7. Kaip geriausiu būdu 

į šių uždavinių vykdymą 
gali įsijungti eilinis pa
saulio lietuvis?

Kaip lig šiol, taip ir 
ateity Lietuvos laisvini
mo ir lietuvių tautos iš
laikymo kova vadovau- 
jantiem organam būtų 
nepakeliama, jeigu toje 
kovoje vadovaujančiųjų 
organų neparemtų visi 
laisvojo ' pasaulio lietu
viai. Čia didžiausį vaid
menį yra suvaidinę Jung
tinių Valstybių lietuviai. 
Paskutiniu metu jų eiles 
žymiai papildo naujieji 
Amerikos lietuviai, buvę 
tremtiniai. Visiems pa
saulio lietuviams, o pir
miausia tiems, kurie tik 
neseniai iš Europos yra 
nukilę anapus vandenų, 
taikomas tas pats, kaip 
seniau prašymas:

1. populiarinti ir vykdy
ti vadovaujančiųjų orga
nų (Vyriausiojo Lietuvos 
lil-ii'j viii iiu<_» Ko n ’ i te to, 

Vykdomosios Tarybos, 
Amerikos Lietuvių Tary
bos) sumanymus tarp 
lietuvių;

2. populiarinti Lietuvos 
laisvinimo reikalą ir kon
krečiais atvejais vado
vaujančiųjų organų su
gestijas tarp svetimųjų, 
jų spaudoje ir visuome
nėje;

3. įvesti Vokietijoje tarp 
tremtinių prigijusį nuo
latinį apsidėjimą įnašais 
i "Tautos Fondą Lietuvos 
laisvinimo reikalui.

Tik glaudus visų lietu
vių bendradarbiavimas į- 
galins ištesėti mūsų vei
klą, iki Rytų - Vakarų 
santykiai ilgainiui iš
sirutuliuos į Lietuvai iš
laisvinti reikalingą fazę,
— baigė Vykdomosios 
Tarybos Užsienių Reika
lų Tarnybos Vaidytojas 
prof. Brazaitis. ELTA 

Vatam mkykb Fribap

Friburgas. — Agentū
ra Kipa praneša, kad 
Šveicarijos Friburgo u- 
niversitetas ir šiais me
tais organizuoja “Vasa
ros mokyklą”, kuri tęsis 
nuo liepos 17 d. iki rug
piūčio 19 d. Joj bus trys 
sekcijos: 1-oji nagrinės
tema — Europa: jos pa
veldėjimas ir evoliucija, 
kurioje bus nagrinėjama 
istorija, filosofija, socio
logija, politika ir ekono
mija; 2-ji sekcija 
tieji metai, 
nagrinėjama 
bažnyčios istorijos vyks
mas ir apologetika; 3-ji
— kalbos ir literatūros— 
prancūzų ir vokiečių.

Paskaitas skaitys 25 
profesoriai priklausą 14 
tautybių. Kursams bai
giantis, įvyks egzaminai. 
Kursų klausytojų pagei
davimu, kurių jau nema
žai yra užsiregistravu
sių, vyks įvairios religi
nio ir kultūrinio pobū
džio manifestacijos bei 
ekskursijos. Kursams 
pasibaigus, pramatomas 
apsilankymas Romoje.

New York. — Viena 
knygų leidykla New Yor
ke balandžio mėn. išlei
džia naują Louis F. Bu- 
denca knygą, kurioje tas 
buvęs Amerikos komu
nistų šulas ir “Daily 
Worker” redaktorius ap
rašo “slaptą pogrindinį 
komunistų veikimą New 
Yorko E 13th St.”, arba 
“mažąjį Kremlį Ameri- 
koje”.

>ven_- 
kurioje bus 

dabartinis

— Ispanijos skaitlingi 
pranciškonų tretininkai 
kreipėsi į 
kviesdami juos vieningai 
kovai prieš daromą pro
testantų masone rijos 
dvasinę žalą, o taipgi 
skleidžiamą religinį indi
ferentizmą, įvairiose gy
venimo srytyse nemora
lumą.

-r- MMantaškos priežas
timi Jeruzalėje tarp kit
ko yra ir jos gyventojų 
religinis bei tautinis 
skirtingumas. 1945 metų 
žiniomis ten yra 100 tūk
stančių izraelitų, 65,000 
mosoimonų arabų, 45,000 
krikščionių ir apie 50,000 
įvairių kitų religijų.

Via Caacttmaimal, pa
grindinė gatvė, kuri jun
gia Vatikaną ir šv. Petro 
aikštę su Romos miestu, 
yr» baigiama tvarkyti. 
Po ža&nos pertraukos 
pradėta vidaus įrengimo 

‘ darbai dviejų didžiųjų 
Vatikane statomų namų, 

1 ir tikimasi Velykoms 
juos užbaigti. Juose bus 
surengtos didžiules, acti- 
vitas catotica, ars saera 
ir misijų parodos.
— Bukarešto Notre 

Dame di Sion bažnyčia 
vyriausybės parėdymu 
uždaryta, kuri bus pa
versta kino teatro sale.
— Vokiečių 

laikraštis, “i 
Beobachter”, 
ėjęs savaitėje 
pirmos taps 
“Katho’lische 
ter” 1945 metais pasiro
dė, kaip neperijodinis, 
vėliau savaitinis, dvisa
vaitinis ir nuo dabar 

1 tampa dienraščiu. Vokie
čių katalikams dienraš
čio turėjimas yra būti

katalikų 
Katholischer 

du kartu 
nuo kovo 

dienraštis. 
Beobach-

nas.
— Katalikų Loyoios uni
versiteto inicijativa New 
Orlean’e bus įsteigta ka
talikų socialinė mokyk
la.
— Garsioji Bavarijos 

Altotting’o Marijos šven
tovė šiais metais švęs 12 
šimtmečių jubiliejų. Ju
biliejinės iškilmėse vyks 
rugpiūčio 15 d. Marijos į 
dangų ėmimo šventėje. 
Vietos gyventojai dar at
simena apsila n k y m ą 
anuometinio kardinolo 
Paceli Nuncijaus Vokie
tijoj, dabartinio Popie
žiaus Pijaus XII, šioje jų 
šventovėje.

Pavergtoje lietuvoje
— Vasilijus Pisarevas 

yra, taip vadinamos Ta
rybinės Lietuvos minis
terio pirmininko Gedvi- 
los, pavaduotojas. Ųž lie
tuvių tautos žudymą 
Aukščausiosios Tarybos 
prezidiumo apdovanotas 
Garbės raštu. Taigi ko
munistiniai išgamos sa
vo tautos žudikus apdo
vanoja net garbės raš
tais.
— Nesirūpina trakto

riais. Tarybinė spauda 
varo propagandą, už 
traktorių remontą. Dau
gelis jų esą pamesti lau
kuose ir palikti savo liki
mui- Panašiai esą ir sų 
kitokiu invenLo r i u m i. 
Lietuvos žemdirbys žino, 
kad kolchoze dirba ne 
sau, tad ir jo inventoriu
mi nesirūpina. Nepri
klausomoje Lietu v o j e 
buvo nereikalinga propa-

paskutinysis 
kariuomenės vyskupas 
Rarkowski, 77 m. amž. 
vasario 23 d. Muenchene.* 
1936 metais Apaštalų so
stas paskyrė vokiečių 
kariuomenės Apaštališ
kuoju administratorium, 
suteikdamas Gerocesa- 
reos arkivyskupo titulą. 
Mouą. Ra*kowski nacių 
laikais buvo griežtoje ge
stapo prirežiuoje ir ne
galėjo eiti savo pareigų 
kariuomenėj. 1945' me
tais per ą
Berlyne buvo sužeistas, 
ir nuo to laiko nebuvo 
atgavęs sveikatos. Lai
dotuvių pamaldas atlai
kė Muneheno kardinolas 
Faulhaber’is.

MąMą aplankė 
L®00,000 maldininkų, per 
1949 metus, ir tai dau
giausia ligoniai. Skaitlin
gos gydytojų įvairių li
gų specialistų grupės 
nuolat atsidėję tikrina 
ligonius. Per šiuos metus 
registruota 73 stebuklin
gi pagijimai, kūne dar 
Misų tyrinėjami iki ga- 
lutiuai gydytojų komisi
ja nustatys ir oficialiai 
bažnytinei vyriausybei 
apie tai praneš.

iWK0S
Kairas, Egiptas — 

Skaitlingos katalikų lab
daros organizacijos krei
piasi į vieritioles seseris, 
prašydamos jų talkos. 
Koptų ortodoksų ligoni
nė pakvietė seseris elz- 
bietietes. Taipgi Tanto 
Mohumęd Aly organiza
cija ir; Dispanseris rau
donasis mėnulis Man- 
sour’i išreiškė pageidavi
mą savo įstaigose turėti 
seseris vienuoles.

Bomd|e
Vatikano Miestas — 

Kaip oficialiai praneša 
kard. Frederieo Tedes- 
chini šv. Petro bazilikoje 
Pelenų dieną, pelenų pa
barstyme dalyvavo tūks
tančiai įvairių įmonių 
darbininkų, kurių tarpe 
nemažas skaičius ir Šv. 
Metų maldininkų. Kardi
nolas pabarstė pelenais 
galvas vyskupams ir 
prelatams, primindamas 
jiems “dulkė esi į dulkes 
pavirsi”.

ganda, kad ūkininkai 
saugotų savo inventorių 
ar jį atsiremontuotų. 
Kiekvienas tai pats žino
jo-
— Lebedev’as moko lie

tuviškos spaudos redak
torius ir žurnalistus, ku
riuos kviečia kiekvieną 
savaitę į “Tiesos” redak
ciją Vilniuje, kur teikia 
svarbius maskoliškus pa
mokymus.
— Graaidn, aukštas ta

rybinės Lietuvos parei
gūnas, apgailės t a u j a, 
kad Lietuvos žmones ne
sidomi komunistine pro
paganda. Kas blogiausiai 
esą, kad ir patys propa
gandistai yra visa kam 
abejingi. Didele 
propagandistų 
maliai į savo 
žiūri: nelanko 
blogai ruošiasi 
mamų.

dalis 
tik for- 
pareigas 

seminarų, 
užsiėmi-
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Baimės politika
/

Nugąsdinti A ir H bombų grėsme, Britanijos ir 
Prancūzijos vadai pradeda nerimastauti. Jeigu Eu
ropai teks būti busimojo karo lauku, tai ji liks vi
siškai sunaikinta. Ten yra daug didmiesčių ir visi 
beveik greta viens kito. Anglijos mokslininkai tei
gia, kad H bomba sugriautų visą Londoną ir savo nai 
kinančia jėga pasiektų jo priemiesčius iki 16-kos 
mylių tolio. Be to, sukeltų jūrų ir upių vandenis, ku
rie užlietų ištisas apygardas. Tie baubai gal daug 
perdėti, bet visuomenė jiems tiki ir daro spaudimą į 
savo vyriausybes, kad ką nors darytų toms baiseny
bėms pašalinti, ar bent jas kiek sutrukdyti.

Tad valstybių vadai yra verčiami ar šiaip ar ki
taip, kol kas neoficijaliai, pasisakyti. Ir jie pasisa
ko, kad tik viena tebelieka išeitis: karui ištikus, pa
siskelbti neutraliais... Žinoma, taip darydami, jie vi
siškai pasiduotų Stalino maloniai, ar verčiau, jo dik
tatoriškai sauvaliai, • ir pirmiau ar paskiau paliktų 
Sovietų satelitais, kaip Vengrija, Čekoslovakija, Bul
garija, Rumunija, Lenkija. To likimo jie tikisi iš
vengsią, nes pirmiau pasiskelbdami neutraliais, jie 
pasitartų su Stalinu. Jie puikiai žino, ką reiškia su 
Stalinu tartis. Stalinas, žinoma, prioažintų jiems 
pilną tiesą ir, jei karas įvyktų, suprantama, su Am' 
rika, tai dar būtų jiems dėkingas už neutralumą, bet 
paskui, jei karą su J.A.V. laimėtų, tai anglo-prancū- 
zai taptų neužginčyjama komunizmo auka. Tai labai 
juodas ateities vaizdas, ir Amerikos talkininkai ne
gali jo nežinoti, o bet gi jie pareiškia, jog Washing- 
tono politika toliau tęsti “šaltąjį karą” veda tik prie 
vis didesnių Rusijos laimėjimų. Tai tiesa, bet kas gi 
daryti? Pradėti tikrąjį karą? Bet jie kaip tiktai to 
ir bijo ir prieina išvados tartis su Stalinu dėl neutra
lumo. Tai parodo kaip nedėkingas savo talkininko 
ir geradario apleidimas, jei to dar smarkesniu vardu 
nepavadinus. Tačiau anglo - prancūzai nepaiso, kaip 
juos ’:as vadins: baimė turi dideles akis.

Kaip žiūri' į tai Valstybės Departamentas? At
rodo, kad jis ignoruoja kai kurių laikraščių sukeltą 
pavojaus signalą. Kaip tik šiuo alermo momentu 
Trumanas pasakė kovingą kalbą, kurioj be jokių 
diplomatinių vingių bei švelnybių pareiškia, kad im
perialistinis komunizmas užsimojo pavergti pasaulį 
ir atimti žmonijai laisvę; gi už tai jis ginkluota jėga 
sudraustinas. Ką tai, reiškia? Ten dreba iš baimės, 
čia meta pirštinę. Gal Demokratijų žvalgyba nevie
nodai veikia? O gal tos pačios žinios vieniems bai
mės įvaro, kitiems akis atidaro? Ar tik tas bolševi
kų laimėjimas Kinijoj nebus perdaug išpūstas — iš 
pliuso virtęs minusu? Perdaug praryta ir nesiduos 
suvirškinama? Pagaliau, gali būt ir šitokia kombi
nacija: anglo - prancūzai, žinodami, kad Rusija ne
begali šiuo momentu kariauti, nes iš savo “laimėji
mų” turi daugiau minusų, negu pliusų, yra tikri, jog 
Stalinas bus labai sušnekamas. Tai visai nerealus 
spėliojimas, bet šiais keistais laikais betkas įmano
ma. K.

Itahi laikraštis **ll Giomale 
d’ltalia” spausdina buvusio 
komunisto Enriko Castro Del- 
gado atsiminimus. Autorius 
yra ispanas, Maskvoj dirbos 
komint4*rne, praradęs tikėji
mą j komunizmų, ištrukęs iš 
NKVD nagų, skeitra daug 
įdomių kominterno veiklos pa
slapčių. (ia duodame "D Gior- 
nale d’ltalia” 1950 m. vasario 
X d. Nr. 23 tilpusių jo atsimi
nimų iškarpą, kurioje liečia
ma Lietuva. (ELI)

. 1940 m. liepos 9 d.
Lietuva, Latviia. Esti

ja prijungtos prie Sovie
tu Saiungos. Maskvoje 
visi džiūgauja: Lenin
gradas apsaugotas nuo 
puolimo grėsmės iš pie
tų; įgytas svarbus judė
jimo laisvės plotas vo
kiškojo militarizmo lop
šio — Prūsijos — pašo
nėje; bet užvis svarbiau 
tai, kad esame į socialis
tini pasauli įjungę keletą 
milijonu žmonių, išlais
vindami juos iš kapita
listinio pasaulio vergijos.

Bet... kada gi suduosi- 
me lemiamą smūgį? Kai 
kas mano, kad dabar 
pats gerasis laikas: Vo
kietija dar nespėjusi su
virškinti užgrobtųjų že
mių, pačios vokiečiu tau
tos vidaus pasipriešini
mas dar galutinai nepa

Pranas Lembertas

Benamio dalia
Švinas dienos — naktis,
Švinas kraujas — širdis,
Ir mintys pripildytos švino.
Nesimato žvaigždžių
Ant aukštųjų skliautų,
Nes skausmo lig dangui pritvino.

Ar užteks kankinių?
Ar užteks jau maldų
Nuplaut neteisybėj be krašto?
Kad sulaukus dienų,
Vėl kaip sniegas baltų,
Širdyse, jausmuose, o ne raštuos...

•

Žydi sodnai baltai,
Krenta žemėn žiedai,
O to kraujo vis teka upeliai.
Ir tik skausmo daina,
Palydovė viena, 
Pasiliko benamio man daliai.

Švinas dienos — naktis,
Švinas kraujas — širdis,
Ir mintys pripildytos švino. 
Nesimato žvaigždžių 
Ant aukštųjų skliautų, 
Nes skausmo lig dangui pritvino.

laužtas, invazijos bandy
mai į Angliją sugniužo... 
Mes atstovaujame mili
jonų žmogiškų jų būtybių 
viltims. Ko tad laukia
me? Nežinau.

Maskvos krautuvės ga
vo daug naujų prekių: 
medžiagų, batų, muilo, 
dantim pastos, šukų, 
skutimosi maš i n ė 1 i ų, 
maisto produktų ir kt. 
Mūsų darbas pradeda 
duoti vaisių. Esu paten
kintas. Ne dėl to, kad 
galvočiau apie didesnį 
atsipirkimą. Ne. Man 
smagu matyti, kad krau
tuvės pilnos prekių, apie 
kurias tiek metų svajo
jome.

Mikojanas triumfuoja. 
Lengvoji pramonė ir so
vietų prekyba kyla kaip 
ant mielių.

Išeiname * apsipirkti. 
Pinigų nedaug, bet ir 
mūsų norai kuklūs: dan
tims valyt šepetėlis, dan
tims pastos, tualetinio 
muilo. Bet visa tai be 
stovėjimo ilgoj uodegoj 
prie krautuvės... ir pi
giai.

Grįžtame su pirkiniais 
džiaugdamies kaip vai
kai: 3 dantims valyt še
petėliai, dantų pastos tū
belė, 2 tualetinio muilo 
gabalai, dvejos šukos.

Einame pro kitą preky- 
langį. Stebimės ir gėri
mės. Šypsomės laimingi. 
Speranza (žmona) nusi
perka kojines. Sustojame 
prie maisto produktų 
krautuvės, nors n i ‘'o 
n^p^rkamo. Smagu pasi
žiūrėti į pilnas lentynas.

Grižę suvedame sąskai
tas. Išleidome 47 rublius, 
bet už tai turime po še
petėlį dantims, dantų 
pastos tūbelę visiems, 2 
muilo gaba’ūlius, dveias 
šukas, o Speranza dar 
šilkines kojines.

lakant raudamas sku
bu prausvklon ir valau 
dantis. Kas p^r p Uos! 
Kas per kvepėjimas! Už
simerkiu ir man rodos, 
kad sapnuoju... Laimin
gas. Bet Speranza neuž
merkia aki:\ ji sunito. 
Jos veidas staiga pakala 
ir jame pasirodo susijau
dinimo ženklai. Žiūriu 
nustebęs. Kas atsitiko?
— Visi šitie daiktai iš 

Lietuvęs, — sako ii.
Žiūriu ir aš, ir tyliu.

— Argi nematai nieko?
— sniriasi ji.

Taip, matau, bet geriau 
būtų buvę nematyti. Va
dinas, mūsų prekybinė 
pažanga ne Mikojano 
darbas ir ne socialistinės 
ūkio pažangos vaisius. 
Ir kam visa tai? Ar ne
geriau būt buvus be dan
tims valyti šepetėliu, be 
pastos ir muilo? Neturė
ti šukų, kurios kanda 
kiekvieną kartą kai jas 
vartoji? Ar negeriau, 
kad Speranza nebūt įgi
jus ta porą šilkinių koji
niu? Ka dabar galvoja 
lietuviai? Sovietai paten
kinti: patenkintas jų il
gametis troškimas gaut 
prekių. Turime dagtims 
šepetėliu iš Lietuvos, 
pastos iš Lietuvos, mui’o 
ir šukas iš Lietuvos, ši’- 
kines kojines iš Lietuvos. 
Vokiečiai taip pat turi 
šilkiniu kojiniu ir kvepa
lu iš Prancūzijos, vvro, 
iš Burgundijos, kristalą 
iš Čekoslovakijos, naftos 
iš Rumunijos, skanėstų 
iš Flandrijos. Vokiečiai 
prisigrobė daug iš visur, 
ir mes...

Paleidžiu visa gerkle 
bliauti garsiakalbi, kad 
niekas negirdėtų mano 
keiksmo, kuris veržiasi 
be mano valios. Nenoriu

Lietuvos Generalinio Konsulo
£

Jung. Amer. Valstybėms 
žodis naujai atvykusiems 

tautiečiams
Mieli Tauti ’čiai:

Jūsų jau čia atvyko 
dvidešimts tūkstančiu: 
pagal D. P. bilių, šešių 
metu kvotas ir apie 1.000 
atgavusių JAV pilietybę, 
sulig gimimo šioje šalv
ie. Kiek galėdami tiek 
mes, tiek mūsų kolegos, 
prisidė jome prie J ūsu 
atvykimo, parūpindami 
metrikas, surasdami gi
mines ir draugus. Pa^al 
Jūsų nurodymus giminės 
buvo ieškomi per spau
da. radi ja. ne tik JAV, 
b'4 paieškojimus per- 
siusdavome ir i Kanadą 
ir Pietų Ameriką. Atsa
kyti pajėgdavome tik at
siliepus giminėms, arba 
kai kada “kaimynams”, 
kilusiems iš tų pačių vie
tų Lietuvoje.

Džiaugdamiesi Jūsų at
vykimu belo norėtumėm, 
kad mūsų su Jumis ry
šiai nebūtų nutraukti ir 
ateityje — Jūsų pačių 
naudai. Mes turime tur
tingą kartoteką, kuri 
virs centraline, jei Jūs 
visi, kur bebūtumėt, koo
peruosite, suteikdami 
pirmą kartą žinias apie 
save: vardą, pavardę, gi
mimo datas ir vietas vi
sų šeimos narių, ištekė
jusių moterų mergauti
nes pavardes, kokioje 
nuolatinėje stovykloje 
gyvenote prieš išvykimą, 
galutinai įgytą mokslą, 
profesiją ar amatą. Atei
tyje, keisdami gyv. vietą, 
praneškite atviruku seną 
ir naują adresą. Tą pa
darykite nežiūrint kur 
gyventumėt: . JAV, Ka- 

Pirmosios maisto korte
lės buvo įvestos 1915 me- 

, . t tais sausio 25 d. Tuo bū-
nadoje ar kur kitur; mes cĮu šjemet sausio 25 d. 
turime adresų is dauge- majsto kortelei suėjo 35 
lio salių ir norime pa- metaį Tiesa, I-jo pasau- 
siekti to, kad Nevy Yorke jjo karo metu maisto kor- 
Gen. Konsulato kartote- teigS tebuvo Vokietijoje. 

a butų toji vieta, kur u_jo pasaulio karo metu 
maisto kortelės buvo pa- 

jo girdėt ne pats, nei naudota ir kituose kraš- 
Speranža neturi girdėti, tuose. Maisto kortelės ap- 
Tad juo daugiau triukš- saugojo Vokietiją nuo ba- 
mo... O ant mūsų kuk- do ir tuo būdu išgelbėjo 
lauš stalelio stovi šukos, milijonams gyvybę. Šiuo 
dantų šepetėliai, pasta, metu vakarinėj Vokietijo- 
muilas ir šilkinės koji- je kortelė bėra likusi cuk- 
rės: viskas už 47 rub- rui, bet ir ta atrodo vei- 
lius... viskas... iš Lietu- kiai nustos būt reikalin- 
vos. ga.

lietuvis lietuvi galėtu su
rasti, kas glaudžiai suriš 
mus visus. Jūs patys ga
lite pasinaudoti kartote
ka. tik rašvdami m”ms 
rašykite aiškiai ko ieško
te, paduokite ir pirmą 
savo pilną varda. ne vien 
tik pirmaia raide, nes 
“A.” gali būti ir Anta
nas, Aleksandras, Algi
mantas ir pan.. ir mes 
ta pačia pavarde turime 
po kelis. Rašvdami pri
dėkite adresuotą Jums 
patiems voką ar atvirutę 
su pašto ženklais atsaky
mui ir darbo sutaunvmui 
mums. Ir neužduokite 
migliu bent mums: mes 
su Jumis susinaž’stame 
iš atvykusiu sarsiu, ta
čiau registruojantis iau 
gauname laiškus iš “Joe, 
John, etc.”.

Daugelis jau esate ieš
komi savo giminių ar 
draugų iš Anglijos, Aus
tralijos, Venezuelos, bet 
sulig atvykimo sąrašų 
siųstieji laiškai grįžta: 
adresatas nežinomas, iš
vyko nežinia kur. Iš 
20.000 atvykusių savo 
adresus mums pranešė 
tik dvidešimtoji dalis!

Pagalvokite, atsiliepki
te, laukiu!

Su geriausiais linkėji
mais,

Jonas Budrys, 
Generalinis Konsulas 
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

Maisto kortelei 35 metai

Balys Eimgailaitis

Netikėtas svečias
Vakar vakare, sugrįžęs iš darbo, tik spė

jau savo uždarbį paduoti žmonai savaitės iš
laidoms, — girdžiu žingsnius... Lipa laip
tais... Mūsų buto laukujinės durys, mat, nie
kuomet nerakinamos. Atleidžiu užraktą. Į 
pravertą plyšį spraudžiasi kepurėta dailiai 
nuskusto veido senyvo amžiaus vyriškio gal
va. Ji ant tvirtų kalvio pečių. Rankos tokios 
drąsios, kad atrodė, lyg nejaustų mano kaip 
įnamio teisių būtinumo. Viena apžiojo durų 
kraštą ties rankena, antroji įtaktą, ir ilgos 
stangios kojos įverčia visą milžiną tiesiai į 
virtuvę.

— Matai, aš žinau Tamstą čia gyvenant. 
Ir nujaučiau, kad jau dolerius skaičiuoji.

Lig dar nesuspėjus sumoti, kaip turėčiau 
tokį žinovą sutikti, į vieną kėdę numetęs sa
vo kepurę, į kitą jau sėdosi pats ir, atsiko
sėjęs, varė toliau:

— Manau, galėsiu iš tamstos laimėti tą, 
kas man labiausiai rūpi.

Žinote, man jau pasidarė nejauku. Kvai
las, ar kas? — Ir aš, vis dar neprasižiojęs, 
jaučiaus lyg kalbą pametęs. Savo akimis ke
lis kartus permečiau interesantą nuo kojų 
iki galvos ir aštriu klaustuku įsikabinau į 
mėlynas giliai įdubusias jo akis. Jos buvo 
užvirtusios taisyklingai į abu šonus nudry

kusiais antakių kuokštais, pavytusiais kaip 
karklynai ant nusekusios upės atkriaušių. 
Iš antakių pertakės dribo žemyn riebi plati 
nosi. Jos galas buvo užtrukęs ant pravartos 
burnos, kaip grobio tykanti ūdra ant gur
guliuojančios eketės. Smakras, išbėgęs iš pa
lupęs ir nudribusių žandų, smailių kastuvu 
pažvelniai kirto žemyn. Jo juo sunkiai kilo
josi plati krūtinę. Tuo tarpu mano baimė 
prasišiepė. Pasirodę puikūs į raudonus sme
genis įtverti dramblio kaulo dantys. O ausų 
grybai — kairiosios išdygęs truputį aukš
čiau už dešiniosios — tiek pasislinko į už
pakalį ir ankštyn, kad net kvadratinį skalpą 
pakilojo. Kaktos raukšlės susitampė ir nu- 
sišlavė kaip vandens ribuliai, vėjo gūžčiams 
nutiekus. Akys pasidarė gilios, kaip sietu
vos. Paskui visas pratrūko kratančiu juoku. 
Po tuo sunkiu krūviu maža kėdutė teliūška
vo ir traškėjo, kaip risorinė brička, per ari
mą važiuojama.

— Bene išgąsdinau aš tamstą? Ką žino
si, ką dabar čia žmones galvoja, ko jų sme- 
gens pilni: ir tų, kurie užeina, ir tų, pas ku
riuos užeina. — Eh-che-che-che.

Su nauju nusikvatojimu pro lūpų kraštus 
blizgėjo aštrūs iltiniai dantys. Ant krūtinės 

. nuo kišenaitės per liemenės susegimų kilpą 
žlagėjo sunki, tariamai auksinė, grandinėlė, 
su amuletiniu priekalu, nutysusiu iš sagutės 
žiedelio. Į grandinėlės taktą lapnojo platūs 
pilko raudonai langėto puspalčio skvamai.

Pro lentų sieną iš kaimyno buto veržėsi 

rodi jo transliacija: moteriškų balsų kvarte
tas “Open doors, open eyes...”. Mano svečias 
linksmai ją pagavo: “and open purse”.

— Pirkite naują televizijos komplektą, 
patobulintos konstrukcijos. Dviejų raktų. 
Penkerių metų vaikas lengvai gali naudotis. 
Kiekvieną suvaitgalį, kiekvieną vakarą kino 
žvaigždės, teatrai, koncertai, mokslai, laik
raščiai, — viso pasaulio įvykiai bus namie: 
poilsio kėdėje, virtuvėje, galione, kur tik jūs 
norėsite, jūsų žmonai, jūsų vaikams. Dailus 
baldas kambaryje.

Žavėtina, gerai išmokta geradario kalba 
iš naujo pagavo mano dėmesį. Tik kalbėtojas 
tai klaidingai suprato savo biznio naudai. 
Patenkintas net iš kėdės atsistojo. Ir toliau 
rėžė komplimentus: t

— Tamsta, matau, gyvenimo valandą 
brangini. Skubėsi pasigauti laimę, kurią su
teiks mūsų naujas televizijos aparatas, ir 
rytoj pat jos taurę trauksi iki dugno.

Ir kas galėtų tikėti, kad tas senyvas žmo
gus išsities kaip gvardijos karys ir pradės 
kuone Figaro vaidmenį mūsų kuklutėj sce
noj — virtuvėj — prieš itin nelygaus meni
nio pajėgumo auditoriją, paprastai, šiuo 
metu susirenkančią vakarienės. Vakarienė 
jau garavo puode ant židinio. Bet visas šio 
aktoriaus menas tik pajudino tą jausmų 
naštą, su kuria žmogus, pergyvenęs daug 
sunkių valandų, ilgai nesiskiria. Kiekvieną 
kartą, kai tik pamato kitą žmogų, *besigru- 
miantį su sunkumais dėl duonos kąsnio, su

serga ir jojo bėdomis, ypač kai nieko negali 
bedaliui padėti. Mano žmona, matyt, gyvą 
turėjo tą jausmą; o gal įprastinis svetingu
mo jausmas dagino, — ji rado kompromisi
nę išeitį:

— Gal ponas su mumis vakarienės? Pra
šom, turime...

— O, ne ne! Aš...
Ir, lyg nusivylęs savo naujomis pastan

gomis, lyg kažką toli toli matydamas, ar ką 
seniai užmiršto atsiminęs, nutrūko savo kal
boje ir susimąstė.

— Tikrai, prašom. Ir tamsta atsikvėpsi, 
ir mums bus malonu su senesniu amerikonu 
pasišnekėti. Juk gal dar esame iš vieno Lie
tuvos kampo kilę. Atsiras kas tą televiziją 
nupirks. Tėvai, vesk poną minutėlei į kam
barį.

Į kambarį, svečias nuėjo atkritęs į pir
mykštę savo judesių ir išvaizdos formą. Mus 
atsekė mūsų mažiausias penkerių metų Da- 
niukas, ir jis, užsikrempęs ant mano kelių, 
spogsojo į tylintį dėdę.

Dėdės pavargusios akys, paklajojusios 
po apytuštį kambarį, žvilgterėjusios pro lan
gą, susitiko su Stasiuko akimis.

— Kuo tu vardu?
— Daniukas. — Aš moku lietuviškai 

skaityti. Iš elementoriaus. Atsivežiau iš sto
vyklos.

Čia pat turėjo ir elementorių.
(Bus daugiau).
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KUN. KAZIMIERO BIČKAUSKO AR REIKIA TIESTI PAGALBOS 
25 METŲ KUNIGYSTES RANKĄ LIETUVIUI TREMTI- 

JUBILIEJUS NIUI VOKIETIJOJE?

Koe- 
Kos- 
prie-

Jubiliatas gimė Lietuvoje 
balandžio 8 d. 1888 metais. 
Kunigu buvo įšventintas sau
sio 19 d. 1913 Vyskupo Karo
so Seinuose Lietuvoje. Vika
ravo Krosnoj ir Simne laike 
pirmojo karo. Pabaigoje 1915 
metų buvo priverstas apleisti 
Simną, ir atsidūrė Maskvoje. 
Iš Maskvos buvo pakviestas į 
Zarasbazą lietuvių tremtinių 
komiteto gimnazijoje darbuo
tis. Po metų arkivyskupas 
Ciepliakas paskyrė jį į 
tromą klebonu. Globojo 
tromoj lietuvių našlaičių 
glaudą ir senelių namą.

Iškilus revoliucijai buvo pa
naikintos visos įstaigos ir jos 
nusavintos. Bolševikai pradė
jo kibti ir prie klebono. Tada 
Arkivyskupas telegrama pa
skyrė į Tomsko guberniją 
klebonu trims parapijoms: 
lietuvių, lenkų ir latvių. Iš 
ten buvo paskirtas į Jeni- 
siensko guberniją. Čia būda
mas ti<ėjo ir ūkininkauti. Ry
te Mišias atsilaikęs visą die
ną darbavosi laukuose. Bolše
vikai varydavo kunigus sun
kiems ir biauriems darbams, 
kad išniekinus kunigystę. Bu
vo nekaltai į kalėjimą įmes
tas ir sušaudymui paskirtas, 
bet jo draugas komisaras, 
kuris pirma pas jį buvo za
kristijonu, parapijiečiams, 
paršant, jį išgelbėjo. 1921 pa
sisekė gyvam ištrukti iš ko
munistų vergijos ir sugrįžti į 
Lietuvą. Sugrįžus į Lietuvą, 
vyskupas J. Karosas laikinai 
paskyrė į Višakio - Rūdą, o 
iš ten vasario 1922 met. į 
Kazlų - Rūdą organizuoti nau
ją parapiją. Nupirko klebo
nijai namą ir kitus pastatus. 
Reikėjo ir bažnyčią pastatyti, 
bet pinigų nebuvo. 1922 me
tais išvažiavo į Ameriką aukų 
rinkti naujai bažnyčiai staty
ti. Bet čia greitai tas darbas 
nebuvo įmanomas. Apsilan
kius pas kun. J. Židanavičių, 
Amsterdam. N. Y., kuris pri
statė jį Albany vyskupui,

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI
Netrukus “Darbininko” atkarpoje spausdinsime 

naują Jono Gailiaus apysaką
SUSITIKIMAS.

Šioje apysakoje autorius vaizduoja bolševikmetį 
Lietuvoje, žmonių trėmimus, bėgimą į Vakarus, par
tizanų kovas ir sąlytį su tremtiniais.

Apysakoje veikia: našlaitė Indrė — tremtinė 
mokytoja; jos sužiedotinis Alvydas, kuris, ištremtas 
į Rusijos gilumas, sugrįžta į Lietuvą ir įsijungia į 
partizanų sąjūdį; abiejų mokslo draugas Karolis, 
įstojęs į kunigų seminariją ir eilė kitų veikėjų.

Sekite kiekvieną “Darbininko” numerį!

Re v Montgomery, ginkluotas šautuvu, palydi savo žmoną 
su kūdikiu miestan apsipirkti tuo meta, kai buvo ieškomas pa- 
bėgęs iš Linkoln Purk zoologijos sodo leopardas Oklahoma CV 
tj, Ūkia.

Kun. K. Bičkauskas

kad ji paskirtų klebonu Sche- 
nectady, N. Y. organizuoti 
naują lietuvių parapiją. Čia 
tuojau nupirko žydų sinago
gą ir įsteigė katalikų bažny
čią.

1925 m. kun. Kazimieras 
Bičkauskas paskirtas India
na Harbor klebonu. Čia atvy
kęs, energingai griebėsi darbo, 
kad parapiją sutvarkius, nes 
nebuvo nei klebonijos, nei 
mokyklos, nei seselėms namo, 
nei salės, tik skolos $18,000. 
Atvykęs naujas klebonas į ke
lius mėnesius pastatė ir įren
gė kleboniją. 1926 metais gra
žiai išdekoravo bažnyčią ir 
bažnytinių drabužių nupirko. 
1927 metais pastatė seselėms 
namą ir įrengė mokyklą. 1928 
metais nupirko naujus vargo
nus. 1929 metais pastatė gra
žią salę. 1930 m. sudėjo baž
nyčion 
Stengėsi 
1947 m.
jo. Dabar šioji parapija yra 
viena iš geniausių visais 
žvilgsniais. Pereitais ir šiais 
metais šioji parapija padidėjo 
50 nuošimčių. Nes apie 400 
DP yra atvykę į šią parapiją. 
Šįmet kuvo .mėnesio 5 dieną 
klebonas, Šv. Pranciškaus pa
rapijos šventė sidabrinį klebo
navimo jubiliejų šioj parapi
joj. Pagerbimo puota įvyks 
balandžio mėn. 23 d.

vitražinius langus, 
skolas išmokėti, ir 

visas skolas išmokė-

paklausy- 
šauksmo, 
vienintelė 

išsilaikyti,

to pagalbos

1950 m. vasario mėn. 9 d.
Emigracijos bangai plečian

tis vis didesnis skaičius lietu* 
_ vių tremtinių palieka Vokieti

ją ir įsikuria kituose kraštuo
se, susirasdami naujas tėvynes. 
Daugiausia jų įsikuria Naują- 
jam Pasauly, Amerikoj. Jie 
pradeda ir naują gyvenimą, 
juos veda viltis vėl tapti žmo
gumi ir gyventi naują, norma
lų gyvenimą.

Paviršutiniai atrodytų, kad 
lyg ir visakas būtų tvarkoje, 
kad lietuvių tremtinių proble
ma eina prie galutinio, laimin
go išsprendimo.

Bet, deja, visai kitoks vaiz
das pažvelgus į nuogą tikrovę, 
į tūkstančius praūžusio karo 
audrų sugurintų tautiečių, te
besančių Vokietijoje, ir ne dėl 
savo kaltės negalinčių išemi
gruoti.

Paklausykite tų nelaimingų 
tautiečių balso iš sulikvidusimų 
IRO stovyklų, iš vokiečių pabė
gėlių lagerių, kuriuose prisi
glaudę išskryninguotieji bei 
grįžusieji be sveikatos iš Bel
gijos, iš senatorijų, 
kime
kurio pagrindinė ir 
gaida — padėkite 
nes patys nebepajėgiame.

1. Juozas Šidlauskas, Dietes- 
heim a/M. Krs. Offenbach 
1950. I. 15 rašo:

Brangūs Amerikos Lietuviai, 
Esu paskutinio karo invali

das. Žiauriuose kovų verpetuo
se, raudonajai lavinai baigiant 
užlieti gimtosios tėviškės klo
nius, netekau kairiosios kojos. 
Tai įvyko 1944 m. spalių mėn. 
10 d., netoli Klaipėdos, gamtai 
verkiant ne šaltomis akaromis, 
bet mirtį. nešančiomis švino 
kulkomis. 'Pasiknigus karki, at
sidūriau U.N.R-A-os globoje, 
kaip ir daugelis mano tautie
čių. Ta globa neilgai galėjau 
naudotis, nes buvau priverstas 
pereiti į vokiečių ūkį. ‘ Be to, 
man taip jau likimas lėmė, kad 
neturiu giminių nei tremtyje, 
nei Amerikoje. Esu vienišas, 
kaip tas palaukės beržas svy
ruoklis. Todėl, nematfdamas 
kitos išeities, kreipiuosi į Jus, 
brangūs Amerikos lietuviai! 
Vardan brangios tėvynės, kuri 
dabar neša neįsivaizduojamai 
žiaurų vergijos jungą, tikiu, 
kad Jūs man kuo galėdami pa
dėsite.

Juozas Šidlauskas.
2. Stasys Vertelis, . 
Weyarn O. B. 776, IRO 
Rehabilitation Center 
for Blind
Data: 1950. I. 4.

Esu visu 100% aklas, be to, 
yra sugedę dantys, kuriuos 
būtinai reikia taisyti. Netu
rėdamas galimybės pasitaisy
ti dantų. atrofuojasi dantų 
smegenys, genda kiti dar likė 
dantys ir yra rimto pavojaus 
sugesti virškinamiesiems or
ganams. Nuolankiai prašau 
gerbiamų tautiečių atsižvelgti 
į mano kritišką padėtį ir pa
dėti man šiuo atveju, už ką 
būsiu amžinai dėkingas. Be 
to, nuolankiai prašau patvir
tinti siunčiamą dantų dakta
ro sąskaitą, sumoje 75. - DM., 
ir grąžinti man, nes kitaip 
daktaras nesutinka toliau tai
syti dantų. Buvo daryta daug 
žygių į IRO dantų gydytojus, 
bet jie nesutiko mano dantų 
taisyti.

Priedas: dantų daktaro są
skaita.

Prašytojas: Vertelis
3. Ipolitas Tvirbutas, 
Gauting b/Munchen, 
BĮ. C/n, Z. 117 
IRO TBC sanatorija

1950. I. 6. rašo:
. BALF — Lietuvos Raudo

nojo Kryžiaus, Muncheno 
Skyriui.

Prašau paremti mane pini
gine pašalpa, sumoje 55.— 
DM. Si suma reikalinga nusi
pirkti vaistų Tb. ir Pas. Pra
šau neatsisakyti suteikti tą 
paramą galimai greičiau, nes 
prie fhano ligos stovio vais
tai skubiausiai reikalingi.

Tariu pagarbos žodį i
L Tvirbutas

Be nuolatinio džiovininkams 
kas mėnesį duodamo iš BAL
F-o sandelių maisto priedo, 
nesenai p. I. Tvirbutui esame 
davę vaistams įsigyti 5 sva
rus kavos ir 2,5 svaro kakao. 
Visi ABC sergą ligoniai pra
šo pinigų vaistams, vaisiams 
ir kitoms smulkioms išlai
doms. O tų ligonių yra virš 
500 vien Vokietijoje.

Vien smulkioms išlaidoms 
vienam ligoniui mėnesiui rei
kėtų duoti bent po 5.—DM. 
Tai per mėnesį susidarytų 
virš 500 dolerių. Deja, BAL
F-o ir LRK ištekliai neišneša 
net šito minimumo ir tai lie
ka ligonių ir juos besisten
giančių globoti įstaigų tik 
svajonė.

IRO ligoniams pinigų į ran
kas niekad neduoda. Tat vie
nišo ligonio padėtis, kartais 
esti labai tragiška, nes jis 
neturi už ką nusipirkti net 
pašto ženkliuko ar laikraščio.

4. Leonardas Kerulis, 
Neuburg/D., IRO DP 
Schule

Mano žmona 1945 m. susir
go TBC. Išgulėjusi 9 mėne
sius Gauting TBC sanatorijo
je grįžo atgal į stovyklą. Po 
to visą laiką gydėsi namie bei 
IRO ligoninėse ir vokiečių gy
dytojus. Tas gydymas ir ata
tinkamas ąuūatas sudarė 
daug išlaidų. 1949 m. liepos 
mėn., sveikatai vėl pablogė
jus, atsigulė į vokiečių ligo
ninę Neuburg, iš kur tolimes
niam gydymui perkelta į vo
kiečių sanatoriją — Heilstatte 
Wasach, prie Obersdorf. Kiek 
galėdamas, išsiparduodamas 
savo nuosavus daiktus, ją šel
piau maistu ir pinigais, už 
kuriuos ji galėdavo nusipirk
ti vaisių ir kitokių ligoniui 
reikalingų dalykėlių. Bet šiuo 
metu priėjau liepto galą, ka
dangi nei daugiau išteklių, nei 
daiktų parduoti nebeturiu. O 
dar su manimi gyvena mano 
2 maži vaikučiai. Todėl pra
šau p. Įgaliotinį sušelpti ma
ne pinigais 100.—DM., kad ir 
toliau galėčiau gydyti savo 
sergančią žmoną.

Reiškiu pagarbą,
L. Kerulfo

5. Albinas Zyle, Reg. La- 
ger A, Hevsbruck b. 
Numberg

Data: 1950. 1. 21.
Prašau Jūsų mane sušelpti. 

1949 m. gruodžio mėn. 22 d. 
grįžau iš Lietuvos. Bėgant 
per Lenkiją mane buvo suga
vusi lenkų policija. Sėdėjau 
Varšuvos kalėjime, iš kur 
Dievas davė laimės pabėgti, 
su vienu lenku. Dabar gyvenu 
vokiečių pabėgėlių lageryje. 
Mano likimas yra labai sun
kus. Vienas Dievas žino, kaip 
su manim bus. Maistas labai 
blogas, gyvenamosios patal
pos taip pat Drabužių taip 
pat neturiu, nes pabėgau tik 
su tais drabužiais, kuriais da
bar esu apsirengęs. Prašau 
mane sušelpti maistu, drabu
žiais, o taip pat ir pinigais. 
Neturiu nei . vieno pfenigio 
net būtiniausiems reikalams, 
kaip plaukų apsikirpimui ar 
nusifotografavimui paso gavi
mo reikalu.

Laukiu Jūsų atsakymu, 
brangūs lietuviai

AfttaM Zylė

6. Vincas Babrauskas, 
Reg, Lager A, Hevsbruck 
b. Nurnberg

Data: 1950. L 21.
Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui, Munchen. 
1949 m. grįžau iš Belgijos, 

anglių kasyklose prarasta 
sveikata. Dabar su žmona 
gyvenu vokiečių pabėgėlių la
geryje, labai sunkiose sąly
gose. Gyvenamos patalpos la
bai blogos, taip pat labai bk*- 
gas ir maistas. Prašau p. Įga
liotinį sušelpti mus maistu, 
rūbais ir nors trupučiu pinigų 
būtiniausiems reikalams Lau
kiu atsakymo.

V. Ra brau akan

7. Albertas Rakauskas, 
Munchen, Warner Kaserne 

Data: 1950. I. 6. rašo:
BALF Atstovui J. Valaičiui.
Atsidūręs labai sunkiojė ir 

tiesiog keblioje padėtyje iš
drįsau kreiptis į Tamstą šiuo 
dideliu prašymu. Laukiu iš
vykimo Amerikon, jei tik 
Dievas leis laimingai pereiti 
komisijas. Bet blogiausia yra 
tai, kad aš neturiu jokių civi
linių rūbų — nei "kostiumo, 
nei palto. Nusipirkti taip pat 
neturiu iš ko. Turiu tiktai a- 
merikiečių “armijos juodai da
žytus rūbus, kuriuos gavau 
tarnaudamas kuopose. Gali 
kilti mintis, kodėl aš neįsigi- 
jau rūbų tarnaudamas. Turiu 
didelę šeimą iš penkių asme
nų, kurią visą laiką rėmiau 
kaip išmanydamas. Tamsta 
puikiai suprantate, koks sun
kus būtų buvęs mano šeimos 
gyvenimas be mano paramos. 
Dėl virš išdėstyto, prašau ko
kiu nors būdu padėti įsigyti 
civilinius rūbus.

Reiškiu gilią pagarbą,
Albertas Rakauskas

8. Konstantinas Jasevičius, 
Langenaų b. Ulm, TBC li
gonis, su neužgyjančia po 
operacijų* žaizda krūtinėje, 
šeima žmona ir trys maži 
vaikučiai, šelpiamas laikas 
nuo laiko, švenčių proga 
apdovanotas CARE pakie- 
tu, laiške iš š. m. II. 4 rašo: 

Aukštai Gerb. p. BALF 
Įgaliotini,

Labai nuoširdžiai prašau 
man prisiųsti taip man labai 
svarbių vaistų — penicilino 
ir streptomicino. Vietinio dak
taro reseptą, patvirtintą vy
riausio Ulm miesto sveikatos 
daktaro, siunčiu Jums su šiuo 
laišku. Tikiu nors dalį šitų 
vaistų greitu laiku sulaukti ir 
tariu mano širdingiausią ačiū 
iš anksto.

Širdingiausiai dėkoju BAL- 
F-ui savo, ir savo šeimos var
du už mums šventėms dova
notą CARE pakietą. Man a- 
šaros bėgo iš susijaudinimo, 
kai mačiau žmonos bei vaiku
čių džiaugsmą, jų laime ži
bančias akis. Mūsų gyvenime 
mus aplankė pirmas CARE 
siuntinys. Baigdami iškraus
tyti pakietą, atradome tokią 
nepaprastai didelę plytelę šo
kolado, kad mano mažytė, iš 
to didelio džiaugsmo, neišma
nė, kaip nuo jos atsikąsti. 
Mes visi dėkojam Jums už 
Jūsų geras kilnias širdis, at
jaučiant mūsų sunkų ir liūd
ną gyvenimą. Taip pat prašo
me Jūsų padėkoti už mus ir 
už Atlanto gyvenantiems ge
raširdžiams lietuviams, kurie 
tuos siuntinius aukojo bei 
persiuntė.

Su širdingiausiais linkėji
mais.*

Jums dėkingas
K. Jaaevičtaa.

Panašių BALF gauna kas
dien ird gelbsti pagal išgales. 
Bet tos pagelbos reikia daug 
daugiau negu jos gauname. 
Todėl ir toliau aukas siųskite: 

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Ine., 

105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

“ŠTAI ŽMOGUS” .
Gavėnios knygutė

Gavėnioje yra patogiausias 
laikas susitelkti ir apmąstyti 
mūsų 'Išganytojo Jėzaus Kris
taus Kruvinąją Kančią. Kad 
palengvinus apmąstymus da
ryti, “Darbininkas” turi išlei
dęs Gavėnios knygutę —ŠTAI 
ŽMOGUS, kurioje yra 40 
Kristaus Kančios apmąstymų, 
tai yra kiekvienai iienai. Ga
le šios knygutės yra ir šven
toji Valanda”, kurioje mąsto
ma apie V. Jėzaus maldą ir 
Jo Širdies Kančią Alyvų dar
že. Ši knyga yra maldaknygės 
formato. Gali ją parankiai 
skaityti vykdamas į darbą ar 
iš darbo. Knyga 186 pusi. 
Kaina $2.00.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS,

866 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

DARBININKO Administracijai:
Šiuomi siunčiu $2.00 ir prašau prisiųsti Gavėnios knygutę:

Vardas__

Adresas

AMERIKOS LAIKRAŠČIAI HUSO 2NI*J APIE LIETUVA 
Vasario U minėjimas

Athol, Mass.
Lietuvos Nepriklausomybės 

paskelbimo sukaktis čia buvo 
minima vasario 19 d.

Į
Šventė pradėta iškilmingo

mis mišiomis Atholio šv. 
Pranciškaus lietuvių bažny
čioje su tai dienai pritaikytu 
klebono kun. P. Juraičio pa
moksiu. Tremtinė Jadvyga 
Adomavičienė solo su vargo
nais pagiedojo - Beethoveno 
Sanctus ir Dambrausko Mal
dą už Tėvynę.

Vakare minėjimą parapijos 
salėje surengė vietos Vyčių 
kuopa. Po kun. P. Juraičio 
įžangos žodžio, šios šventės 
prasmę vaizdžiai apibūdino 
specialiai šiai dienai atvykęs 
kalbėtojas kun. Mažukna. Jis 
ypač pabrėžė amerikoniškos 
spaudos nuolat beaugantį do
mėjimąsi Lietuva bei Lietu
vos reikalais. Kai ankščiau 
net to vardo nežinota, dabar 
reporteriai patys ieško ir pra
šosi žinių apie Lietuvą ir lie
tuvius.

Sekė. deklamacijos ir kon
certinė dalis, kurią atliko dai
nininkė J. Adomavičienė, V. 
Adomavičiui akompanuojant. 
Jautriai padainavusi Kača- 
nausko Mano Gimtinę, V. Ku-' 
previčiaus Lakštingalos Gies
mę ir St. Šimkaus Oi, grei
čiau, greičiau, ji sudarė tinka
mą šios šventės minėjimo 
nuotaiką... Lietuviška daina 
šiame mieste nėra skambėjusi 
jau daugelį metų.

Pabaigai Vyčiai, daugumo- A. Nendrė.

Atliekame Spaudos Darbus 1
ii 

Laikraštis “Darbinin 
kas” turi Įrengęs mo
demišką spaus t u v ę. 
kurioje atlieka i va i 
riausius spaudos dar 
bus, s- ubiai ir • ebršr ' ■ 
ziai '

SPMTSDfNAME: i
ygas. pemf lėtus, ai 

v irutes, konstitucijas, i
plakatus, tikietus. vizitines korteles, parehgimu 
programas, įvairius cirkuliorus, laiškams antras 
tęs, konvertus, vestuvių pakvietimus ir i' k» 
spaudos darbus.

Visais reikalais kreipkitės:
“DARBININKAS*

366 W. Broadvay So. Boston 27, Mass.
1 , .ir i" — - - -

je čia gimę, suvaidino 2 v. 
scenos vaizdelį “Sugriautas 
Gyvenimas”. Vaidinime daly
vavo: A. Sukolaitė, A. Priž- 
gintaitė, D. Valinčiūtė, J. Be- 
nešiūnas, K. Pinigis, J. Mic- 
kūnas, Pr. Einoris, J. Vaitke
vičius, L. Davidonis ir A. Ne- 
vedauskas. Režisavo. J. Bene- 
šiūnas. Veikale buvo parodyta 
kaip ir kodėl tremtiniai aplei
do savo tėviškę, pasitraukda
mi į vakarus nuo naujo ko
munistų antplūdžio.

Minėjimą sekė pilnutėlė sa
lė žiūrovų. •

1949 metams pasibaigus at
sistatydino senoji vietinio 
BALFo skyriaus valdyba, iš
dirbusi šešerius metus. Nau
joji — išrinkta šios sudėties: 
pirm. Stella Jasinskienė, vice- 
pirm. J. Žvirblis, sekr. P. Si- 
manauskas ir VI. Adomavi
čius, kasininkas J. Gailiūnas. 
Į skyrių yra įstoję ir dalis 
naujai atvykusių tremtinių.

Nors skyrius teturi 23 na
rius, tačiau savo garbės pir
mininko klebono kun. P. Ju
raičio skatinamas ir vietos 
lietuvių remiamas sėkmingai 
veikia, šešiems šimtams liet, 
tremtinių ūkininkų į JAV at
gabenti, skyrius vasario 12 d. 
buvo surengęs vakarą su vai
šėmis ir dovanomis. Vakaro 
paįvairinimui solistė J. Ado
mavičienė padainavo lietuviš
kai ir angliškai. Grynų paja
mų 100 dol. Pelnyti 53 dol. 
pasiųsti į BALF"o centrą.
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TAI AS, NEBIJOKITE! «

Popiežiaus Pijaus XII išrinkimo ir vainikavimo 
metines prisimenant

KAM ABEJOJAI?...
Kartą buvo vėlus ir 

niaurus vakaras, kai 
Kristus, atleidęs savo 
mokytinius, nuėjo į nuo
šalį pasimelsti. Apašta
lai, įgudę žvejai, vieni 
nusiyrė vėtros įaudrintu 
ežeru, Genezjireto jūra 
vadinamu. Nors jie visą 
savo amžių žūklavo, ir 
beito buvo net jų delnai 
sukietėję, bet jie sunkiai 
prieš bangas besilaikė. O 
čia dar kažkokia šmėkla 
pasivaidė, lyg mirties še
šėlis. Nusigandę žvejai 
ėmė šaukti nesavo balsu, 
kai staiga išgirdo švelnų 
ir tvirtą savo Mokytojo 
balsą: “Tai aš, nebijoki
te!” Argi jie nebuvo Jo 
palikę pakrantėje? Kaip 
Jis atėjo per putojantį 
vandenį ir audras? Pet
ras šokterėjo Kristaus 
sutikti, bet susvyravęs 
ėmė grimsti. “Žmogau 
menko tikėjimo, kam 
abejojai?” — pasakė jam 
Kristus, už rankos nu
griebęs.

Čia yra įpėdinis Petro, 
šokusio į siautėjusias 
bangas. Dabar jis Popie
žiumi vadinamas. Silp
nas, kaip ir kiekvienas 
žmogus, kartais atrodo 
grimstąs su visu savo 
Laivu — priešų puolama 
Katalikų Bažnyčia. Bet 
Dieviškasis Mokytojas 
vis jį prilaiko už rankos 
ir audras apramina. Čia 
yra Popiežiaus stiprybė 
ir jo vienintelis ginklas. 
Nuo pat pradžios, kai 
Kristus įsakė Petrui kiš
ti kalaviją į makštį, po
piežiai neturėjo ir nebe
turi grąsios (fizinės) jė
gos, kad net šaiposi kai- 
kas iš jų. “Vatikanas ne
turi patrankų” — kartą 
pasakė ministras mažos 
valstybės. “Kiek popie
žius turi divizijų?” — 
šaiposi Kremliaus raudo
nasis valdovas širsda- 
mas.

visame pasaulyje. Ji api
ma visas tautas, visas 
rases, visus luomus, vi
sokiausios padėties žmo
nes, skirtingus papročius 
ir būdą — visus žmones 
su visomis jų aistromis 
ir silpnybėmis, nesutari
mais ir priešingumais. O 
tačiau visi turi būti vie
nos minties ir išlaikyti 
vieną neiškreiptą Kris
taus mokslą, kuris net 
apaštalams rodėsi esąs 
kietas. “Šitie žodžiai kie
ti, ir kas gali jų klausy
ti?” O reikia ne tiktai 
klausyti, bet ir įgyven
dinti didžiausiuose prie
šingumuose, net tada, 
kai dvi krikščioniškos 
tautos susipjauna arba 
kai toje pat katalikiško
je tautoje susikivirčija 
Valstybė su Bažnyčia.

Darbo klausimais

ANGLIJOS KATALIKAI 
APIE STREIKUS

LIEŽUVIAI NUDILĘ 
NUO ŠNEKŲ

Žmonijos gyvenimą 
dažnai purto kruvinos 
revoliucijos, žiaurūs ka
rai, persekiojimai ir te
roras, lyg kokios baisios 
audros. Žmones tada 
grimsta j neviltį, apima 
juos išgąstis ir gailios 
raudos prasiveržia iš su
skaudusios širdies. Štai, 
ir šiuo metu dar jaučia
mas kraujo tvaikas pa
saulyje, dar smilksta ka
ro liepsnos po suverstais 
griuvėsiais, dar šėlsta į- 
tužimas viską 
vergti. Įgudę 
kurių liežuviai 
lo nuo šnekų 
beviltiškai 
apie tą piktą, ir pragie- 

vis nesimato, 
visus

žudyti ir 
politikai, 

jau nudi- 
ir derybų, 

skerėč i o j a

PASITIKĖKITE,
TAI Aš!

Žmogaus akimis žiū
rint, popiežius, iš tikrų
jų, yra silpnas valdovas. 
Dar tik sodinamas į sos
tą, jis tris kartus išsigy
nė savo Mokytojo. Ta
čiau Dievo Sūnus iš silp
no žmogaus sukūrė tvir
tą Uolą ir ją padėjo po 
Bažnyčios pamatais. Ir 
po šiai dienai jos neįvei
kia ir neįveiks jokia jė
ga. Popiežių sostas švyti 
ir išsilaiko viršum visų 
istorijos sąmyšių ir re
voliucijų. Jis pranoksta 
visus laikus ir visus sos
tus savo patvarumu ir 
pastovumu, savo neže
miška jėga — anuo bal
su iš Galilėjos: “Pasiti
kėkite, tai aš!”

Anglijos katalikai
Anglų katalikų kuni

gas McKevitt sako:
“Kur būtų šiandien 

darbininkas, jei jis netu
rėtų teisės streikuoti? 
Juk tik perdažai darbi
nių batų, grindinį dau
žančių garsai tėra vie
nintelė darbdaviams su
prantama kalba. Katali
kų Bažnyčia remia teisę 
streikuoti, nes streikai 
yra vienintelė priemonė 
užtikrinanti dirbantie
siems pakankama pragy
venimui atlyginimą, pa
kenčiamas darbo sąlygas 
ir kitą, kas gyvenimui 
reikalinga.

Streikas yra galinga 
jėga, kuri gali būti pa

naudojama geram ir blo
gam. Neapgalvotai pra
dėtas streikas gali su
naikinti darbą ir preky
bą, paraližuoti ūkinį gy
venimą, sukurti chaosą 
ir nepasitenkinimą vi
suomenėje”.

Leistino streiko 
sąlygos

Streikui pradėti minė
tas kunigas numato pen
kias sąlygas: 1. streikas 
turįs remti teisingus ir 
protingus reikalavimus, 
2. pagerinimas, kurio 
streiku siekiama, turįs 
būti didesnis, negu blo
gis, kurį tas streikas su
kelia, 3. streiką pradėti 
esą galima, tik išmėgi-

kraujas ir 
vargstančiųjų

drėjimo
Pikto siautėjimas 
gąsdina. Žmonės daug 
kur šaukia iš baimės ne
savo balsu, Dieviškasis 
Mokytojas, rodos, būtų 
palikęs kažkur nuošalė
je. Palikęs žmones, net 
savo ištikimuosius, aud
ros siausmui.

SUNKIAUSIAS 
VAINIKAS

Gera yra, žinoma, 
Dievo ranka 
ramsto ir saugo, 
naštos nuo jo pečių ne- 
nuima, o dar užkrauja. 
Tai yra atsakingiausios 
pareigos, kokios z tegali 
būti pasaulyje. Popie
žiaus ' tijara yra pats 
sunkiausias valdoviškas 
vainikas. Sunki ji ne dėl
to, kad yra trilaiptė, lyg 
bažnyčios bokštas, bet 
kad iš po jos dažnai kru
vinas prakaitas sunkiasi, 
kaip Alyvų kalne Kris
tui, kuris popiežių savo 
vietoje paliko. Ne vienas 
kardinolas yra krūptelė
jęs ir išbalęs, kaip ir da
bartinis popiežius Pijus 
XII, išgirdęs savo vardą 
po rinkimų. “Teesie Tavo 
valia” — jis ištaręs.

Pagalvokime tik apie

kai 
popiežių 

tačiau

KIEK POPIEŽIUS 
TURI DIVIZIJŲ?

Tačiau ir sunkiausio
se valandose, tikroje is
torijos klampynėje, visa
da aidi tvirtas ir guo- 
džiąs balsas: “Pasitikė
kite, tai aš, nebijokite!” 
(Mat. 14, 27). Tas dieviš
kas balsas girdimas iš 
kiekvieno Bažnyčios al
toriaus 4r žemiškojo 
Viešpaties sosto prie šv. _ _ _ __
Petro bazilikos Romoje. Kat. Bažnyčią, išplitusią

DAŽNAI NESI MERKIA 
AKYS...

Be to, pas popiežių su
plaukia rūpesčiai ir var
gai ne tiktai iš pusket
virto šimto milijonų ka
talikų, bet ir viso pasau
lio. Suteka pas jį perse
kiojamųjų 
ašaros,
skurdas ir alkis, ant jo 
stalo sugula visos ap- 
šmeižos ir dergliojimas 
Bažnyčios, grąsimai ir 
įtūžimas. Atklysta pas jį 
ir pačių tikinčiųjų nesu
tarimas, klaidos ir nuo
dėmės, atkritėlių grūmo
jimai, kartu su ištikimų
jų pasiaukojimu ir mal
domis.

Po visų dienos rūpes
čių, priėmimų ir pasita
rimų, išvargęs ir iškan
kintas, popiežius paskęs
ta maldoje, dažnai pra- 
klūpo iki vidurnakčio, 
vienui vienas, be bičiulių 
ir draugų, kurie saldžiai 
sumiega. Popiežiui daž
nai nesimerkia akys, kai 
širdis prisipildo graudu
lio ir skausmo. Jis ge
riausiai iš visų žmonių 
mato, kaip piktas miršta 
prieš gėrį ir kiek daug 
jis aukų nusineša. Čia ir 
užgula širdį kruvinas 
skausmas. Popiežių kan
kina žinia, kiek žmonių 
miršta nekrikštytų ir ne
tiesoje, net po pačiu kry
žiumi, kurio žmonės ne
mato. Ne! jį dar apspiau- 
do, sumindo, altorius ap
verčia, sudaužo relikvi
jas ir monstrancijas, ku
nigus išžudo. O padėti 
mažai ką gali. Gali tiktai 
melstis ir šaukti į pasau
lį, kad susiprastų ir Die
vo nerūstintų. Ne visada 
paklauso.

Detroit’o policininkas tardo (klausinėja) du kaltininkus, 
kurie jį apšaudė sniego sviediniais.

nus visas taikingas prie
mones, kaip antai: tai
kingus pasitarimus ir ki
tas, 4. turinti būti rasta 
vidutiniška susitarimui 
pasiekti galimybė ir 5. 
streikas turįs būti veda
mas, nenusižengiant mo
ralės įstatymams.

Teisingas reikala
vimas

Reikalavimas teisingas 
yra tik tada, kai darbi
ninkas reikalauja tai, 
kas jam aiškiai priklau
so ir ką darbdavys pajė
gia išpildyti, pav., reika
linga pragyvenimui atly
ginimo, socialinio drau
dimo ar senatvės pensijų 
fondų ir panašiai.

Siekiamas streiku 
pagerinimas

Antroji sąlyga — gerų 
streiko išdavų palygini
mas su blogais jo pada
riniais sudaro labai jautr 
rią problemą. Savaime 
aišku, kad negali būti 
pateisinamas stre i k a s 
nors ir teisingas, pavyz
džiui, ligoninės tarnau
tojų, jeigu jis .niekuo ne
kaltiems ligoniams grą- 
so mirtimi.

Pagaliau, darbininkai, 
kurie pristatinėja mais
to produktus, atlieka la
bai svarbias visuomeni
nes pareigas, prieš pra
dėdami streiką, turi ge
rai apsvarstyti visus pa
darinius. Jeigu jie būtų 
įsitikinę, kad moraliai y- 
ra įpareigoti tęsti savo 
darbą, tai jie turi ieško
ti kitų priemonių pa
reikšti, kad nenusileidžią 
ir nesutinka su neteisė-

visuomet. Darbininkų u- 
nijų vadai neša didelę at
sakomybę, siūl y d a m i 
darbininkams « streiką, 
net ir esant leistino 
streiko sąlygoms. Netu
rime užmiršti, kad pra
džioje atrodąs nežymus 
ginčas gali išsivystyti į 
rimtą konfliktą, įtrauk
damas didęlę darbininki
jos dalį, o* kita, gal ne
mažesnė, darbininkijos 
dalis, kaip jau buvo mi
nėta, gali netekti darbo 
dėl pirmųjų streiko. Ži
noma, darbininkai yra ir 
turi būti solidarūs, au
kodamiesi vieni už kitų 
reikalus.

Streiko pasiektų lai
mėjimų moralinė 

pusė
Negalima apie streiko 

laimėjimus spręsti vien 
iš materialinio požiūrio. 
Finansiniu žvilgsniu lai
mėjimas gali būti labai 
menkas, palyginus su 
darbininkų nuostoliu dėl 
streiko uždarbiu ir uni
jos fondų išeikvojimu. 
Tačiau yra ir moralinė 
pasiektų streiku laimėji
mų pusė. Susijungę dar
bininkai unijose laike 
streiko parodo savo pa
jėgumą, demonstruoda
mi prie ‘daromą jiems 
darbdavių neteisingumą, 
patikrina geresnes dar
bo sąlygas ateičiai, jų u- 
nijos priverčia darbda
vius daugiau skaitytis su 
darbininkų reikalavimais 
ateityje.

Tokias maždaug min
tis dėl streikų kelia pa
minėtas anglų katalikų 
kunigas laikraštyje “Ca- 
tholic Worker”.

BALSAS TYRUOSE
Kai popiežius Leonas 

XIII ragino susirūpinti 
darbininkais ir jų ne
skriausti, nepaklausė net 
katalikai turčiai, ir tada 
išsiplėtė marksizmas, į 
bolševizmą išaugęs. Ne-

paklausė popiežių Pijaus 
IX ir Pijaus X, kurie 
kvietė žmones “yisą at
naujinti Kristui*’, ir pa
saulį ėmė vis labiau ap
imti ateizmas,' kuris bai
gia ėsti šeimų ir tautų 
dorovinius pamatus. Ne
išgirdo valstybių vyrai 
popiežiaus Pijaus XI 
įspėjimo nedievinti savęs 
ir savo tautos, nors ir 
labai vertingos, ir pasau
lis susilaukė fašizmo, na
cizmo ir šovinizmo, ku
rios tautos vedė į pra
pultį. Pagaliau, nei Be
nediktas XV nei dabarti
nis popiežius Pijus XII, 
neatkalbėjo nup abiejų 
pasaulinių karų. Romos 
balso kartais užsispyru
siai neklausoma, kaip 
šaukiančiojo dykumose.

TIKRASIS 
GELBĖTOJAS

Tiktai po didžių nelai
mių ir karų, kai apima 
išgąstis ir desperacija, 
žmonės pasidaro atydes- 
ni Romai ir ima telktis 
apie tą dvasinę Uolą, už 
kurią nėra stipresnės pa
saulyje. Šiandien apie ją 
telkiasi visi, kurie mato, 
kaip žmonių rankos yra 
silpnos įveikti raudono 
tvano putas. Bolševizmo 
sukelta audra siunta, 
kunkuliuoja It šiurpu nu
krečia. Daug kas bai
minasi ir nuogąstauja, 
nevisi išdrįsta griebtis 
už rankos tikrojo Gelbė
tojo, kuris guodžia ir 
drąsina: “Pasitikėkite,
tai aš, nebijokite!”

S. Suž.

tomis darbo sąlygomis.

Pradėti streiką, tik 
išmėginus visas tai
kingas priemones
Valstybė yra įpareigo

ta tarpininkauti ir ginti 
darbininkų teises. Kur 
tik darbininkų teisės yra 
pažeidžiamos, byla turi 
būti perduodama trečių
jų (tarpininkų) teismui. 
Darbininkams ir darb
daviams priimtini tarpi
ninkai turi pareikšti sa
vo nuomonę, mėgindami 
juos sutaikinti.

Kitos pastabos
Teisė streikuoti nėra 

absoliuti, kaip ir žmo
gaus laisvė, kai ji kenkia 
kitiems. Negalima saky
ti, kad ji galiotų visur ir

Komunizmas — Anti
kristo Religija

Parašė K Čibiras, išleido kun. 
Pr. M. Juras. “Darbininko” 
spauda, 1947 m.

Apie baisiąją bolševizmo sis
temą. kuri turi Antikristo reli
gijos bruožus, ši rimta studija 
iškelia daug naujų faktų, ypač 
iš Lietuvos įvykių ir komunistų 
veiklos J. A. Valstybėse. Tinka 
platinti didesniais kiekiais. Kai
na 25 ct.

. Nusišypsoki
Surašė J. K. M. Išleista 1935 

m., 150 pusi.
Sakoma: juoktis sveika. Nu

sišypsok! pripasakoja visokių 
juokų ir ilgesnių linksmų nuo
tykių. Kaina $1.00.

“Darbininkas”,
366 W. Broadway, 

Boston. Mass.

Angliškai - Lie'u viskas

20DYNAS
English • Lithuanian Dictiopary

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

Kiekvienam yra 
būtinai reikalingas 
kaip geras kalbos 

mokytojas ir patarėjas.
Jūs galite jj gauti 

papiginta kaina 
tik už $8.00.

DARBININKAS
366 W. Broadvvay 

So. Boston 27, Mass.

Šiuo siunčiu $3.00 ir prašau prisiųsti man Žodyną.

..............-..........................--................................  pavardė

........................... -..................................................  adresas
♦

Dar Galima Užsisakyti šiems Metams

“MUZIKOS ŽINIOS”
"MUZIKOS ŽINIOS' yra vienintelis perijodinis bažnyti

nės. lietuvių tautinės muzikos ir dainos bei liaudies meno laik
raštis.

“MUZIKOS ŽINIOS” šalę žinių apie mūs muzikų, chorų ir 
ansamblių veikimą, kiekviename numeryje telpa giesmė arba 
daina (su gaidomis) parašyta solo balsui arba chorui.

“MUZIKOS ŽINIOS” leidžia Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Vargonininkų Sąjunga, kuriai priklauso beveik visi 
Amerikos Lietuviai vargonininkai, daug artistų, menininkų, 
muzikos ir dainų mylėtojų.

“MUZIKOS ŽINIOS” prenumerata metams tiktai $1.00, 
užsienyje SI.50. Prenumeratas reikia siųsti administratoriui 
šiuo adresu: Mr. Leonard J. Šimutis, Jr., 6322 So.,Troy St.. 
Chicago 29. III. Gi visus raštus tam laikraščiui reikia siųsti 
šiuo adresu: Mr. Ignas Sakalas, 2056 West 23rd St., Chicago 
8, IlE -

Malonu Yra Melstis iš 
Lietuviškos Maldaknygės! 

"Darbininko" Knygyne Galite Įsigyti Puikiausių 
Lietuviškų Sekančių Maldaknygių:

1. DIDYSIS ItAMYBfiS ŠALTINIS, antroji laida. Su
rinko ir išleido kun. P. M. Juras. “Darbininko” spau
da. 788 puls. ............................    $4.00
RAMYBES ŠALTINIS, antroji laida. Surinko ir iš
leido kun. Pr. M. Juras. “Darbininko” spauda. 544 
puslapių ------------------ ------- ----------------------------- $3.00
ATLAIDŲ ŠALTINIS, trečioji pataisyta laida. Surinko 
Tėvas Kazimieras Kapucinas. Išleido “Darbininkas”. 547 
pusi. Odos apdarai. Didelėmis stambiomis raidėmis. 
Kaina $3.75. Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
366 West Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

2.

3.

Šiuomi siunčiu $

Adresas

Vardas

ir prašau prisiųsti maldaknygę
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CAMBRIDGE,

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE *■

Paminėta N. Prasidėjimo 
parapijos sukaktis

Cambridge lietuviui Nekalto 
Prasidėjimo parapija gražiai 
atšventė 40 m. sukaktį. Vasa
rio 18 d. buvo atnašautos ge
dulingos šv. Mišios už visus 
mirusius parapijiečius. Vasa
rio 19 d. sekmadienį, buvo iš
kilmingos šv. Mišios už visus 
gyvus parapijiečius. Tą pačią 
dieną vakare katalikų kliube 
buvo surengta vakarienė paį
vairinta gražia muzikaline 
programa, kurią išpildė solis
tai, P. Kazėnas ir M. Grybai
tė, akompanuojant muzikui J. 
Narkevičiui. Be to, visi daly
viai sudainavo keletą dainų.

Balsys, Lietuvoje 
nužudytojo kun. 
atvykęs į Jung. 
ir apsigyvenęs

< *oetf K. GrigMtytė - Gra- 
dnitenė greit išleidžia savo 
lyrikos antrąją knygą. Šis 
rinkinys vadinsis ‘Paslaptys’.
• tar. VL Vilimas, kuris at

vykęs iš tremties apsigyveno 
Dayton, Ohio, skaitė ameri- 
kinfiams paskaitą apie komu- 
nianaą ir jo pavojus laisva
jam pasauliui.
« “Baytoa Daily News” va

sario 15 d. laidoje patalpino 
ilgą L. Valiuko straipsnį apie 
lietuvių kalbos senumą, grožį 
ir dabarties kančias, kokias 
ten kenčia komunistų kanki
nami lietuviai
< Kun. Urbanavičius,, MIC., 

Tėvų Marijonų seminarijos 
istorijos profesorius ir Lietu
vos Vyčių seniorų kuopos va
das, Loyola universitete įsi
gijo Psichologijos magistrato 
laipsnį.
< Stasys 

bolševikų 
brolis, yra 
Valstybes 
Bnooklyne.
> Dr. Adolfas Damušis Va

sario 16 minėjimo proga buvo 
atvykęs Philadelphijon, kur 
dalyvavo minėjime ir ateiti
ninkų pasitarime.
• Gen. V. Nagius (Nagevi- 

ėius) dalyvavo Willoughby, 
Ohio, (apie 30 myL nuo Cleve- 
lando) vietos lietuvių susirin
kime, kuris buvo# sušauktas 
susiorganizavimo reikalu.
• Ark. G. Bergan dalyvavo 

Omaha, Nebr. Vasario 16-tos 
minėjime ir pasakė lietuvių 
kančias ir Lietuvą užjaučian
čius žodžius.
• Bronislovas Jakaitis, sū

nus W. ir D. Jakaičių, paskir
tas North Chicago miesto in
žinieriumi su $4,800 metine 
alga.
• Floridoje gyvena apie 300 

lietuvių šeimų, kurių tarpe 
keletas yra ir “maskoliško nu
siteikimo” raudonųjų.
• Chicagos viešosios moky

klos, dirbs įtik 4 dienas sa
vaitėje, nes anglių atsargos 
esančios tik 10 dienų. Moki
niams pamokos orgšnizuoja- 
jamos per radiją. Parapijinės 
mokyklos mano dirbti tik pu
sę dienos.
4 BALF skyr. Brooklyne nu- 

t**rė kreiptis į visas draugijas, 
kurios priklauso . BALF’ui, 
kad jos iš savo parengimų 
gauto pelno 5r/r skirtų trem
tiniu šalpos reikalams.
• Kun. J. Vnlantiejus, šv. 

Juozapo parap. klebonas Wa- 
terburvie, gavo žinią iš Lietu
vos, kad ten mirė jo motina. 
Veronika ValantiĄienė. Senu
tė buvo komunistų išmesta iš 
s*ivo namų ir gyveno prieš 
mirtį Gaurėje. Palaidota Er
žvilko kapuose.

Parapijos istoriją nušvietė 
Bronius Paliulis, papasakoda
mas, kaip ji prasidėjo, augo 
ir iškilo kone į pirmą vietą 
Bostono apylinkėje. Dabar pa
rapija turi gražią bažnyčią, 
mokyklą, vienuolyną ir klebo
niją. Visos skolos išmokėtos. 
Seniau vos galėjo pragyventi 
vienas kunigas, o dabar yra 
trys kunigai ir septynios se

selės mokytojos.
Kalbėjo taip pat kun. Pr. 

Virmauskis, So. Bostono kle
bonas, kun. Jonas Žeromskis, 
kun. A. Klimas iš Brocktono, 
kun. Jonas Daunis, kun. Pr. 
Beksha ir vietos klebonas ku
nigas Pr. Juškaitis.

Vakarienėje dalyvavo polici
jos viršininkas Chief King. 
Miesto mayoras ir miesto 
menedžerius, negalėdami da
lyvauti, prisiuntė sveikinimus 
laišku.

Minėjimui surengti 
aukavo:

Nekalto prasidėjimo faarapi- 
jos minėjimui surengti auka
vo: $20 Jankauskų Teklės
šeima; po $10. — Mr. & Mrs. 
J. M. Snappy. (University 
Iiardware Co.), K. F. Janiū
nai, B. Šidlauskas, Aug. Var
nas, Mrs. D. Žukas, Mr. & 
Mrs. Z. Kozlowsky; po $5.00: 
M r. & Mis. Baltrušaitis, Mrs.
V. Harvey. James Cabral, Jo
nas Mockevičius, W. McDer- 
mott, K. Miniauskienė, Mrs. 
M. šapamis, K. Zdanevičienė, 
Mr. & Mrs. C. Zinkus, Anna 
Kozlowsky. Po $3.00: 
Anuškevičienė, Jonas 1 
Mrs. N. O’Leary.
Andrius Burbulis, B. Pocius,
W. Sayman, C. Smith, Jonas 
Tamolynas, W. Žukas, Mrs. 
Lukošiūnas, Mrs. Valeika, M. 
Mockevičienė. Po $1.00: Jonas 
Bunevičius, Ona Mockevičius, 
Mrs. Petrušauskas, Ona Pil
koms, Antanas Šimkus, Emily 
Vitkauskienė ir Walsh. Taipgi 
gėrimais ir valgiais aukavo: 
Berkshire Bottling Co., Jan
kauskienė, Duonkepiai Geleži
nio iš Brighton ir Budra vie
tinis.

Mrs.
Kiūrąs,

Po $2.00,:

Padėka
Šiuomi reiškiu nuoširdžiau

sią padėką visiems aukoto
jams; šeimininkėms M. Zavec- 
kienei, E. Povilaitienei ir M. 
Kirslienei už jų darbą valgius 
pagaminant; p.p. Daukantui, 
Zaveckui, J. Mockevičiui ir J. 
J u skaičiui už svetainės paren
gimą. Labiausiai dėkoju kun. 
J. Dauniui, kurs daug dirbo 
rengdamas šią puikią vakarie
nę. žodžiu visiems ir visoms 
dėkoju už visą: aukas ir dar
bus. Lai Dievas gausiai savo 
malonėmis atlygina. Lankyda
masis šventose vietose, ypač 
Romoje, už jus visus ir visas 
melsimosi.

Sudiev visiems
Kun. P. J. Juškaitis,

klebonas.

f

enkavedistų 
su žmona

vaidinimą

LIETUVOS KANČIOS SCENOJE
WORCESTER, MASS.

*
Susibūrus šiame didmiesty 

didesniam lietuvių - naujaku
rių skaičiui, tuoj susikūrė 
tremtinių “Meno Ratelis”, jau 
pereitą vasarą pastatęs mon- 
tažėlį “Prie Malūno”, daly
vaujant ir solistei J. Krišto- 
laitytei.

Nepriklausomybės šventės 
proga ši meno mėgėjų grupė 
paruošė didesnės apimties še
šių paveikslų
“Kenčianti Tauta”, kurio au
torius ir režisierius yra p. Jo- 
kubauskas. Šis veikalas buvo 
suvaidintas vasario 12 d. liet, 
klubo salėje ir 16 d. Aušros 
Vartų parapijos salėje po kal
bų ir minėjimui pritaikytų 
paskaitų.

Scenoje parodytas vienos 
liet, šeimos gyvenimas. Caro 
okupacijos metu tremiamas į 
Sibirą tėvas — knygnešis. Jo 
abu sūnūs dalyvauja laisvės

Šildomus
Mes hstaBuojame Visokios Rūšies Aliejumi |

on *ua«Mcn

Pirm Ptrksiant Karą, 

Atsilankyk Pas Mus. 

Atidaryta Vakarais.

kovose. Vienas jų žuvo, kitas 
— susilaukė Nepriklausomy
bės ir,' kaip savanoris, gavo 
ūkį, kur su savo motina ir se
serim gražiai įsikūrė. Mes 
matome margą, džiaugsmingą 
pabaigtuvių šventę. Vos spėjo 
sukurti šeimą ir vėl nelaimės 
užgula tėviškę: rusų komunis
tų okupacija! Sūnus seka tė
vo pėdomis — 
žiauriai išvežamas
ir kūdikiu į Sibirą. Seka nau
jas okupantas, kuris pabuvęs, 
pasmarkavęs, vėl užleidžia 
vietą pirmajam. Ūkininkai ta
riasi: bėgti?... nebėgti?... Taip 
vieni jų traukiasi į vakarus, 
kiti lieka tėvynėje... Pabaigai 
matome gana vykusiai, vaiz
dingai ir bene pirmą kartą 
scenoje parodytus žaliųjų miš
kų brolius " — partizanus. 
Veiksmas baigiamas partiza
nų vado “Žaliojo Velnio” pra
nešimu, kad visoje Sovietų 
okupuotoje teritorijoje prade
damas visuotinis sukilimas...
Tarp atskirų veiksmų įterpta 
deklamacijos ir paaiškinimai.
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16. VASARIO WASHINGTONT

TIMKEN

OIL HEAT

Bumelius
Brockton 01 Heat, Ine. 

t Legion Parktvay, 

Brockton, Mass.
Tel. Brockton 323

Veikalas, paįvairintas choro 
dainomis bei šokiais, priminė 
Vokietijoje pagarsėjusius mū
sų ansamblių pastatymus. Ne
paisant sunkesnių pasiruoši
mo sąlygų (dalyviai visi dir
bą), buvo
Trupė turi stiprokų vaidinto
jų. Ir šiaip vaidyba buvo stip
resnė už muzikinę dalį. Parti
zanų dainos buvo nuotaikin
gai atliktos Geri buvo taut. 
šokiai, L. Savickaitės pareng
ti.

neblogai atliktas.

Te!. 8-1340

MAHONEY & FA Y, IHC
119 Belmont St.,
Brockton, Mass.

VASARIO 16 CINCINNATI, Ohio, bavo atšvęsta labai 
iškilmingai. Aprašymas tilpo praėjusiam" “Darbininko” nu
meryje. Čia matome minėjimo rengėjai su svečiais. Iš kairės 
į dešinę: Kun. Pov. Gaiievičius, O. P., Mrs. Eleanore Wall, 
Pranas Tamulionis, Mrs. Barbora Eaffalo, James Med, Mrs. 
Viola Moore.

KUN. M. KEMEŽIS LANKĖSI 
PAS POPIEŽIŲ 

Bayonne, N. J.
m. vasario 21 d. kun. 

Kemežis, Šv. Mykolo 
parapijos klebonas, 

Romos ir tos dienos

Š.
Mykolas 
lietuvių 
grįžo iš
vakare parapijos salėje, pasa
kojo savo t įspūdžius parapijie
čiams ir kunigams, kurie buvo 
susirinkę jį pasveikinti. Jis 
buvo nuvykęs į Romą ir daly
vavo Popiežiaus Pijaus XII 
audiencijoj vasario 3 ir 11 d., 
drauge su 13 kardinolų, 28 
vyskupais ir 27 valstybių at
stovais. Taip pat turėjo pri
vačią audienciją su Kardino
lu Pizzardo, kuris pasižadėjo 
atnašauti šv. Mišias už Šv. 
Mykolo parapiją.

Pats kųn. M. Kemežis atna
šavo šv. Mišias Šv. Petro Ba
zilikoje, Šv. Jono Laterano, 
Švč. P. Marijos Maggiore ir 
Šv. Povilo.

Kun. M. Kemežis pirmjausia 
matė Šventąjį Tėvą 
d. žvakių įteikimo 
jose. “Ceremonijų 
vyrai iš kiekvienos

Prasidėjimo 'kongregacija Ro
moje buvo surengusi pietus 
kun. M. Kemežiui pagerbti. 
Romoje matėsi su J. E. vys
kupu Petru Buėiu, MIC. Iš 
Romos grįžo vasario 21 d. Su
tiktas buvo savo mamytės p. 
Onos Kemežienės, Tėvo Prano 
Aukštikalnio, S. J. ir Tėvo 
Geraldo Motejūno, C. P. Šv. 
Mykolo parapijos draugijos 
grįžusiam nuoširdžiam kle
bonui surengė vakarienę pa
rapijos salėje, kur svečiai ku
nigai ir draugijų atstovai jį 
nuoširdžiai sveikino ir klausė
si jo pasakojimų.

vasario 2 
ceremoni- 
metu, du 
kolegijos

ar seminarijos įteikė Popiežiui 
žvakes kaipo ištikimybės žen
klą. Salė buvo pilna maldi
ninkų, daugiausia vokiečių, 
kuriems vadovavo jų klebo
nas. Popiežius suteikė visiems 
palaiminimą. Po to jis sveiki
no maldininkus šešiomis kal
bomis: italų, ispanų, anglų, 
portugalų, vokiečių ir pran
cūzų”.

Kun. M. Kemežis taip pat
♦

dalyvavo beatifikacijoje Ma
rijos iš Aostos. Maldininkų 
buvo apiy 80,000. Aplankė Šv. 
Kaliksto katakumbas, šv. Ce
cilijos kriptą, kur atnašavo 
šv. Mišias, buvo Asyžiuje ir 
Anzio.

Iš Romos buvo 
Paryžių aplankyti 
naičių, p.p. Jurgio 
nos Vaitaukų, o
kartu buvo nuvykę į Liurdą. 
Liurdo šventovėje jis atnaša
vo šv. Mišias už tuos, 
dalyvauja šv. Mykolo 
noje.

Būdamas Paryžiuje,
šv. Mišias Stebuklingojo Me- 
dalikėlio šventovėje Paryžiaus 
lietuviams • ir minint nepri 
klausomybės sukaktį.

Vykdamas į Romą buvo su
stojęs Lisabonoje ir šv. P. 
Marijos apsireiškimo vietoje, 
Fatimoje. Iš ten buvo nuvykęs 
į Madridą, Tunisą ir Alžyrių.

Švč. P. Marijos Nekalto

nuvykęs į 
savo gimi- 
ir Marijo- 

iš ten visi

kurie 
Nove-

laikė

Vasario 16 Romoje
Roma. — Nepriklausomybės 

šventė Romos lietuvių koloni
joj nors kukliai, bet prasmin
gai buvo paminėta. Vasario 
16 d., 10 valandą, lietuvių Šv. 
Kazimiero kolegijos koplyčioj 
atlaikė pamaldas ir pasakė 
pamokslą Jo Eminencija Kar
dinolas Pizzardo, Universite
tų ir Seminarijų Prefectas, 
kuris galima neklystant pava
dinti ne tik Romos lietuvių, 
bet ir Lietuvos Protektorium. 
Savo pamoksle apibūdinęs da
bartines kraštutiniai skirtin
gas pasauly ideologijas: krik
ščioniškąją ir jai kraštutinai 
priešingą materialistiniai ate
istinę, išriškino krikščioniško
sios prakilnumą ir jos palai
mingą ir pozityvią reikšmę 
kaip atskiram žmogui, taip 
ištisoms tautoms, kai tuotar- 
pu ateistinė, būdama priešin
ga žmogiškajai prigimčiai, ne 
tik paneigia dvasios pirmeny
bę žmoguje, bet dar destruk
tyviai veikia į žmonių ben
druomenes, atnešdama tiek 
dvasinę tiek fizinę vergiją. 
Prisimindamas lietuvių šiuo 
metu kančias ir nepalaužiamą 
pasiryžimą, kovoje už krikš
čioniškąją ir tautinę laisvę, 
savo istoriją, savo tautos 
šventoves, ragino turėti nepa
laužiamą viltį, kad kataliky
bė pergyvens šių dienų krizį, 
pagaliau tiesa nugalės.

Po pamaldų kolegijos salė
je susirinkimas, kur Lietuvių 
centrinio komiteto pirminin
kas Italijoj, kun. 
vaikis pasakė 
kalbą, ministeris 
tis savo kalboje
lietė šios šventės reikšmę, pa
brėžė lietuvių kovos už lais
vę ir nepriklausomybę prakil
numą. Priminė, kad kiekvieno* 
lietuvio, kuriam krašte jis ne
būtų, yra šventa pareiga prie 
šios kovos prisidėti.

Kardinolas Pizzardo pasi
grožėjęs lietuvių kolonijos 
energinga ir ryžtinga laikyse
na, palinkėjo greit sulaukti 
laisvės dienų. Po piet 17 vai. 
pas min. Lozoraitį buvo priė
mimas, kuriame dalyvavo 
daugumas Romos lietuvių.

Vasario 16-tos išvakarėse 
per Romos radijofoną buvo 
transliuojamas lietuviškųjų 
dainų koncertas.

Visai lietuvių tautai ši bran
gi diena buvo iškilmingai pa
minėta šio krašto sostinėje, 
VVashington’e. Pasitaikė šilta 
ir saulėta diena, lyg, pati 
gamta norėjo pareikšti užuo
jautos dėl jiergyvenamos tra
gedijos Lietuvoje.

Virš Lietuvos pasiuntinybės 
Rūmų plevėsavo didžiulė mū
sų trispalvė vėliava. Broliš
kos tautps atstovas, Ministras 
Feldmans, mūsų šventę pa
gerbė, iškeldamas Latvijos 
vėliavą ir asmeniškai atsilan
kydamas Lietuvos Pasiuntiny
bėm Tą pat padarė ir Estijos 
atstovas, p. Kaiv, kuris atvy
ko tam tikslui iš New York’o.

Buvo suruošta puspiečiai 
pasiuntinybėje pagerbimui 
garbės svečių ir pasiuntinybės 
štabo. Vakarop, įvyko priėmi
mas Amerikos Lietuvių Drau
gijos narių ir tremtinių, ku
rie neseniai atvykę ir apsigy
venę Washington’e ir jo apy
linkėse. Department of Statė 
tradiciniu būdu pasveikino 
Lietuvos Ministrą, atsiųsda
mas korteles vardu Sevretary 
of Statė ir kitų vyresniųjų 
pareigūnų. Diplomatinio kor
puso dekanas atsiuntė savo 
sveikinimą. Taip pat atsiuntė 
sveikinimus ir keletas kitų 
diplomatinių misijų šefų. Pa
siuntinybė kuone visa buvo 
užversta gėlėmis, kurias at
siuntė įvairūs Lietuvos bičiu
liai. Pasiuntinybėje šią dieną 
buvo atskleistas didžiulis pa
veikslas, p. Kalpjokos pieštas 
kūrinys, vaizduojąs Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
momentą Vilniuje, kada Dr. 
Jonas Basanavičius visos Lie
tuvos Tarybos vardu'paskaitė 
Lietuvos nepriklausomybės 
aktą, kaipo vieningą lietuvių 
tautos valios pareiškimą.

Yra būdinga paminėti, kad 
atvykstantieji tremtiniai lie
tuviai nuo laivo GENERAL 
Wm. BLACK atsiuntė vasario 
15 d. radio telegramą, kurioje 
sveikino visus Amerikos lie
tuvius ir išreiškė padėką 
Jung. Valst. vyriausybei už 
jos pagalbą lietuviams.

Buvo ir daugiau linkėjimų
bei sveikinimų. Buvo gautas Hkišką spaudą — laikraštį 
sveikinimas ir Lietuvos ryti- “Darbininką”! 
nio kaimyno, baltgudžių, ku
rių linkėjimus prisiuntė Ame
rikos Baltgudžių Komiteto 
pirmininkas, Eipanuel Jasiuk, 
linkėdamas Lietuvai laisvės ir 
nepriklausomybės.

Laike minėjimo Pasiuntiny
bėje, Amerikos kapitolyj, se
nato ir atstovų rūmuose, iš 
tribūnos pasigirdo iškalbingos 
senatorių ir kongresmonų kal
bos, skirtos Lietuvos vadavi
mui. Ypatingai įspūdingos 
pasakytos buvo kalbos sena
torių Herbert Lehman, buvu
sio New
riaus; Robert 
Pennsylvania; 
Illinois.

Netolimoj
Baltimorę, vasario 16 d. va
kare įvyko tradicinis Lietuvos 
pagerbimas, atžymėtas gu
bernatoriaus Lane ir Baltimo- 
re’s mayor’o
proklamacijomis. Tose iškil
mėse Lietuvos Pasiuntinybė 
buvo atstovaujama p. J. Ra
jecko, Ministro pagelbininko. 
Ta proga Pasiuntinybės dele
gatas ir Maryland’o State’o 
kongresmonai pasakė momen
tui pritaikytas kalbas. Susi-

Baltimoręje įvyko antra- 
Lietuvos nepriklausomv- 

paskelbimo minėjimas, 
skaitlingai dalyvavo Lie-

rinkimas vienbalsiai | >riėrnė 
rezoliuciją, kurioje buvo rei
kalaujama, kad okupantas iš
sinešdintų iš Lietuvos.

Po trijų dienų Lietuvių sa
lėje 
sis 
bes 
Čia
tuvos tremtiniai ir puikiai pa
sirodė su savo naujai suor
ganizuotu choru, kuriam va
dovavo iš tremties atvykęs 
muzikas p. Jonušas. Buvo pa
sakytos atitinkamos prakal
bos. Vietos klebonas kun.'Dr. 
Mendelis sužavėjo publiką sa
vo nuoširdumu ir padėdamas 
gausią auką Lietuves 
mui.

Populiarus Lietuvos 
sukaktuvių minėjimas 
ir pačiame Washington’e. Čia 
Lietuvių Draugijos iniciatyva 
įvyko bažnytinės apeigos sek
madienį, vasario 19 d., laike 
kurių klebonas kun. Giedra 
pasakė pamokslą, kuriame 
išreiškė paguoda lietuvių tau
tai. Į pamaldas atsilankė Lie
tuvos Ministras Žadeikis, Lat
vijos Ministras su žmona ir 
prof. Stanka su žmona ir Wa- 
shington’o Lietuvių Draugijos 
nariai, kurie po pamaldų su
sirinko į Lafayette viešbutį ir 
patriotiškoje nuotaikoje, iš
klausė prakalbų, užbaigė šių 
metų iškilmįų programą. Lai
ke iškilmių buvo pakartotinai 
kalbėtojų prisiminta, kad iš 
20 Lietuvos Tarybų narių, pa
sirašiusiųjų vasario 16-tos 
1918 aktą, yra atvykęs Ame
rikon tik vienas jų, būtent, 
Mykolas Biržiška. Amerikos 
lietuviai gausingai šelpė prof. 
Biržišką, kada jis su dviem 
kitais broliais Vaclovu ir Vik
toru profesoriavo Hamburgo 
Baltic Universitete. Prof. My
kolas Biržiška Vasario 16-tos 
sukaktuvių proga nuvyko pas 
čikagiečius. Iš Washington’o 
ir kitų kolonijų tegul plaukia 
tam didvyriui parama ne tik 
moralė, bet ir medžiaginė, o 
taip pat ir visiems tremtyje 
užsilikusiems.

vada vi-
I

Skaitykite ir platinkite kata-

Ed. Krause atvyksta 
Į Brockton^

York’o gubernato-
Taft, p. Myerš, 

Scott Lucas,

kaimynystėje,

dr. V. Pa- 
atidaromąją 
St. Lozorai- 
trumpai pa- D’Alessandro

INCOME TAXES
Kiekvienas gyventojas, ku

ris turėjo uždarbio 1949 me
tais privalo išpildyti ir priduoti 
valdžiai apyskaitą.

Jonas Jį Romanas ir Staras 
kas vakarą nuo 6:30 iki 9:30 
valandos ir šeštadieniais nuo 
10 vai. ryte iki 6 vai. vakare 
bus Amerikos Legijono Stepo-

Vasario 18 d. šis veikalas no Dariaus Posto No. 317 na- 
buvo suvaidintas Neprikišu- me, 265 C Street, South Bosto- 
somybės* šventės minėjime ne, padėti tiems, kuriems bus 
Gardner, Mass. lietuvių visuo- reikalinga pagalba išpildyme 
menės. A. Nendrė. minėtų apyskaitų. (-UI-12)

t

į CADILLAC

f

Žinomas lietuvis sportinin
kas, čikagietis, dabar Notre 
Damė universiteto fizinio la
vinimo direktorius. Ed. Krau
se (Krasauskas), pakviestas 
Šv. Vardo Draugijos, atvyks
ta į Brocktoną dalyvauti 
sporto vakare, kuris įvyks š. 

.m. kovo mėn. 11 d. (šeštadie
nį). Bilietus galima gauti pas 
Šv. Vardo 
parapijos 
skiriamas 
fondui.

Draugijos narius ir 
kunigus. Pelnas 
naujos bažnyčios

PONTIAC

WM. H. BASSETT CO.
1782 Main St 33 M3in St.

tr-

I ž
i

BROCKTON, MASS. BRIDGEVVATER, MASS. J
__________________ _ t



Pirmadienis, Kovo 6 d., 1950

ŠACHMATAI 7

JAV šachmatų viršūnė 
stipresnė už Jugotdavų

Iš radijo rungtynių JAV- 
Jugosiavija matosi, kad tik 
JAV pirmasis ketvirtukas bė
ra pasaulinio masto varžovas, 
gi žemesnės lentos reikalingos 
ieškoti pakaitų iš jaunesniųjų 
JAV pajėgų. Bendra rungty
nių pasekmė llY? - 814* Jugo
slavijos naudai (544 - 4*X> ir 
6-4).

Reshersky - Gligoric 1—1 
Fine - Pire 1—1
Horowitz - Trifunavic 1—1
Denker - Rabar l1/-*—Yz

■ *4 1 i

Maasachusetts valstijos šach-

dalyvaus meisteris P. Taut
vaiša ir K. Merkis. Pirmeny
bės bus įvykdytos šveicarų 
sistema kovo 11-12, 18-19, 25- 
26 ir balandžio 1-12 dienomis. 
Pirmenybių laimėtojui skiria
ma premija $1.00. 2v. — $50 
ir '3v — $25. Laukiama gau
saus dalyvių skaičiaus. Pir
menybės vyks Boylstono 
šachmatų klube paminėtom 
dienom nuo 2 v. p.p.

Ariaimkas su Australijos 
meisteriu lygiomis

Pietų Australija (Adelaide) 
vasario 18 d. turėjo šachmatų 
rungtynes (telegrafu) su New 
South Wales (Sydney) ir pra
laimėjo 3-7. Pirmoj lentoj žai
dė lietuvių meisteris Romanas 
Arlauskas, kaip Pietų Austra
lijos meisteris, prieš naująjį 
Australijos meisterį Purdy. 
Rungtynės baigėsi lygiomis. 
Antroj lentoj žaidė latvių 
meisteris Endrelins, tačiau 
įkliuvo į spąstus ir pralaimė
jo Košnitskiui (Sydney).

Pietų Australijos rinktinėj 
pasižymėjo veik vieni baltie- 
čiai: 1 lentoj — Arlauskas V2, 
4-toj — Lidums Y?, 5-toj — 
Berzarikš ’/•» ir 8-toj Stoja- 
novsky 1.

V. Karpuška, Chicagos 
“Grandies” šachmatininkų va
dovas, viešėjo Bostone ir ma
tėsi su vietos lietuvių šachma
tininkais, sveikindamas juos

chicagiečjų vardu už puikius 
laimėjimus Bostone.

“Vyties'' šachmatininkai ne
trukus žada prtfėti tarpusa
vio turnyrą, kad išryškintų 
žaidėjų pajėgumo eilę. Stip
riausi jų vyrai esą: Antanai
tis, Estka, Z. Stančius su sū
num Algiu, Ksaveras ir Jonas 
Kaušai, ir K. Šalkauskas.

Bostono lietuvių šachmati
ninkų klubas reiškia padėką 
visiems brangiems tautie
čiams, prisidėjusiems malonia 
savo parama, sveikinimais ir 
darbu prie meisterio Tautvai
šos pagerbimo parengimo, va
sario 18 d. So. Bostono Lietu
vių Piliečių klube.

Baftimorėj kovo 5 d. buvo 
šauktas vietos lietuvių šach
matininkų susirinkimas Wur- 
ttembergo lietuvių meisterio 
M. Brazausko iniciatyvą.

ATVYKSTA Į AMERIKĄ

į Cleve-

Adelė, 
Mindau- 
N. Y.
j Rich-

DAKTARAI

PAIEŠKAI’ savo brolių: 
Zigmantą, Kostantą ir Juoza
pą Pavlavskių. Atsišaukite jei 
esate Vokietijoje stovyklose 
ar kur kitur. Kilę iš Šiaulių 
miesto. Ieškotoja: Em. Pav- 
lavskaitė, 2 Litchfield St., 
Birghton 35, Mass. (3-7-10)

Išvykusių lietuvių į JAV į 
New York uostą laivu “Gene
ral Hersey” 1950 m. vasario 
mėn. 26 d. sąrašas.

Aukštuolis Antanas. Bar
bora į Brockton, Mass.

Česna Jonas. Anė, Marta į 
Middle Groce, New York.

Girnius Vytautas, Genovai
tė, Kymantas į Lawrence, 
Mass.

Gubilas Aleksandras, Vero
nika, Deivinta, Selvinija, Vio
leta į Plattsburgh, N. Y.

Jarašūnas Vytautą, Algir
das, Kęstutis į Long 
N. J.

Kemerzunas Jonas,
į Plattsburg,

Kobelkstis 
ter, Mass.

Mateivienė
Harrison, N. Y.

Petravičius, Vytautas, A- 
leksandras, Salomėja, Regina 
į Great 'Neck^ L.I., N. Y.

Pūkelis Marijonas, Vanda, 
Jurgis, Danutė • į Hartford 
County, Maryland.

Rudavičius Jadvyga į Har- kepenų 
ford County, Md.

Račkauskas Aleksandras. 
Petronėlė, Aldona, Regina į 
Leicester, Mass.

Skladaitis Vincas į Water- 
bury, Conn.

Visockis Jonas į Eddystone. 
Pa.

Abartis Petras, Cezarija, 
Cezarija, Vanda į Clinton, Pa.

Grybauskas Juozas į Chi
cago, III. c

Puronas Pranas, 
Romualdas, Girda 
Brunswick, N. J.

Šidlauskas 
dham, Mass.

Baltrūnas
go, I1L

Kinstleris
Mridgman, Mich.

Klygis Mindaugas, 
į Chicago, UI.

Lukašiūnaitė Elzbieta į Chi
cago, III.

N. Y. 
Jonas į

Beach,

Magdė

Leices-

Petrė, Vanda į

Antanas į Lawren-

Jonas į Chicago,
4

Malaschitsevas Serge,
na, Edi į Willow Springs, Mo.

Naujokaitis Juozas į Chica
go, IU.

Panaras Mikas, Matilda, 
Arvydas, Raimundas į Chica
go, m.

Sabaliauskas Vytautas, Ve
ronika, Saulius į Chicago, III.

Stanevičius Antanas, Domi
cėlė, Jonas, Vytautas į Law- 
rence, Mass.

Totoraitis Petras Aliz. kun. 
į Manchester, Conn.

Vasiliauskas Kazys, Euge
nija, Donatas į Cicero, III.

Černiauskas Stefa, Vidman
tas j Frankfurt, UI.

An-

ĮVAIM5 SKELBIMAI

■n S, 7
Neues Lager, Camp,

Munsingen, Germany, 
French Zonr-’.

Norvil&itis, Povilą^, darbi
ninkas; Emilija.
Glocheugasse 24, Herzogenau- 

rach Krs. HochstAdt/A, 
Germaay S. Zose 

Pilzenas, Voldemaras gim.
1906, darbininkas; Valė 1906. 

Schlotaskaserne, D.P. Camp, 
Keinpten / Ailg., Germany, 

U. S. Zone
Kruzikas, Pranas gim. 1924, 

šveicuoto jas; Ėleanora 1925, 
šeimininkė; Rikardas 1946.

Kavaliūnas,
šaltkalvis; 
šeimininkė; 
tekintojas; 
kinys.

Sipavičius, Zigmuntas 
darbininkas; - Laime%
mezgėja; Edvardas 1949.

Baltramonaitis, Kazys
mūrininkas; Janina 1910, šei
mininkė; Aldona 1932, moki
nė; Vytautas 1942, mokinė; 
Irena 1946.

Gudeikienė, Konstancija 
1884.

Lazauskienė. Anelė 1912, 
šeimininkė; Juraitė 1940, mo
kinys; Albinas 1942.

Mariiyn A. Marvin, slidinin
kų (ski) karalaitė išrinkta 19- 
me metiniame žiemos sezono 
karoivale, Mkldlebury College.

Birutė. 1 Irena, Edmundas į 
Chicago, Ind.

Rimkevičius Balys, Teresė 
į Jackson, Mich.

Cerekas Algis į Jackson, 
Mich.

Rimkevičius Marytė į Jack
son, Mich.

Slepavičius Olga, Aleksan
dras į Brockton, Mass.

Abaravičius Kazimieras, 
Antanina, Algimantas, Danu
tė j Chicago, III.

Gedminas Jurgis į Chicago, 
Illinois.

Giedrimas Petras į Chicago, 
Illinois.

Gladkauskas Bronius, Ste
fanija, Aldona, Algirdas į 
Utica, Mich.

Gudenas Kazimieras, Kuni
gunda, Justina į Brooklyn, 
N. Y.

Gusarovas Mikas, Julija, 
Vladas, Valentina į Roches
ter, N. Y.

Jablonskis Boneventūras. 
Aleksandra, Sigitas į Balti- 
more, Maryland.

Jatužis Kazys, Bronislava į 
Waterbury, Conn.

Kučinskas Jonas. Aldona, 
Jonas į Brooklyn, N. Y.

Marcincikas Vytautas, Bi
rutė, Stanislovas į Chicago, 
Indiana.

Martišius
Edvardas į 

Palionis
mark, North Dakota.

-Sirautas Vladas, Stasė, Ni
jolė į Bloomfield Hills, Mich. 

Skertonas
Illinois.

Stanaitis 
Illinois.

Sųlgaitė
Creek, Mich.

Surantas Stasys,
į Brooklyn, N. Y.

Jurgis 1901,
Genovaitė 1900, 
Jeronimas 1928, 

Pranas 1932, mo-

1919.
1921,

1908,

AstltMakas Vincas, Aųelė, 
Juosrs, , Birutė į Baltimorę, 
Maryland. ’

Dagiene Irena,’ Anatolijus, 
Ona, Arnoldas, Irena 
land, Ohio.

Grebliūnas Jonas, 
Zigmas, Gediminas, 
gas, Sigitas į Victor, 

Gudaitis Antanas 
mond H31, N .Y.

Gudenas Gediminas į Ches
ter, N. Y.

Jasinskas Mykolas į Brook
lyn, N. Y.

Kilikauskas Kazys į Wor- 
cester, Mass.

Kežys Jurgis, Eugenija, Ro
mualdas, Danutė į Brooklyn, 
N. Y.

Laumytė Ona Argod, India
na.

Matonis
ce, Mass.

Miglinas 
Illinois.

Neimanas Stasys, Kazimie
ra, Margarita, Stasys, Ieva, 
Jonas į Argos, Indiana.

Novickas Silvestras į Chi
cago, HL

Pūkelis Stasys, Birutė, Ra
mūnas į Windsor City, Ver- 
mont.

Rutkauskas Simas, Valenti
na Margarita į Chicago, III.

Sateikis Vladas, Ona į St. 
Benedict, Oregon.

Sneideraitienė Berta į Slay- 
ton, Minn.

Striugienė Vladislava, Emi
lija į Cleveland, Ohio.

Urba Pranas, Apolonija į 
Athol, Mass.

Banys Eustachijus, Valeri
ja, Gytis, Neringa į Chicago, 
Ind.

Kazlauskas Pranas, Valeri
ja, Vytautas į Olymer, Pa.

Paulauskas, Pranas, Ona,

Edvardas, 
Nonvood, 
Saliomėja

Bronė, 
Mass.
į Bis-

Mari-
Alber-

8. 1919, statybininkas; 
ja 29. 2. 1925, siuvėja; 
tas 26. 7. 1949. 
statybininkas; Marija 
1907, gail. sesuo.

Rupeikienė, Emilija
1878. šeimininkė.

Dzerkelis, Domas 25. 10. 
1896. garv. mašinistas; Adelė 
16. 7. 1905, siuvėja.

Sereika, Vaclovas 7. 5. 1923, 
stalius; Marija 1. 2. 1927, šei
mininkė.

Butkus, Jurgis 23. 4. 1892, 
daržininkas.

Rimkus, Adolfas 23. 7. 1906. 
stalius.

Stankevičius. Pranas 12.
10. 1897, stalius.

Kemezys, Stasys 16. 2.
1922, šoferis; Danutė 19. 6. 
1925, siuvėja; Algirdas 23. 
12. 1947.

Blinstrugas, Aleksas 
1917, pienininkas.

Brunevičius, Petras
1923, šoferis; Marta 
1914, padavėja.

Jurkšaitis. Gustavas
1905. tekstil. darb.;
1914, gails. sesuo;
11. 4. 1935; Osvita
1944.

IRO Area 3, Ansbach, 
Germany, U. S. Zone

Valys, Albertas 1905, dar
bininkas.

Matiukienė - Valytė, Jadvy
ga 1911, darbininkė.

118/kr. Guzenhausen, (13a) 
Wettelsheim, Germany, 

U. S. Zone
Puzinkevičius. Kazys 1907, 

darbininkas; žmona ir dvi 
dukros.

26. 7.

5. 3.
GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
Fanerai Hon>

254 W. Broaduay 
South Boston Mass

IOSEPH BARASEVICII* 
laidotuvių Direktorių- 

NOTARV PUBLIC
Patarrunmas Dieną ir Naai 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boeton 8-2590

AVenue 2-2484

Sofija j Chicago,

Julija į Chicago,

Pranė į Battle

I
i

h

i

Danguolė i
AUKSINES ŠAKNELES

Auksinės Šaknelės 
(Golden Seal) yra 
didelės vertės vais
tas nuo kataro, 
baltųjų, akių užde
gimo, 
nuo 

gedimo, 
vidurinių skaudulių, 

sugedusios burnos.

-'JZl

*r p

nuo rožės, 
drugio, nuo 
nuo skilvio

ir kitų 
nuo 
Auksinės Šaknelės veikia tiktai 
nesveiką kūno dalį, kuri serga. 
Kitaip sakant, jos gydo viso
kias ligas. Ir tai ne mūsų pa
sakyta, bet taip sakoma viso
kiose daktariškose knygose. 
Puodukas verdančio vandens ir 
šaukštukas sutrintų Auksinių 
Šaknelių, gert po čerkutę kelis 
kartus perdien, arba plauti ser
gančias kūno dalis. Svaras

Daguolė, Auksinių Šaknelių kainuoja 
į New $15.00. Perkant mažiau, unci- 

' ja kainuoja $1.00.
Veronika į De- ALEXANDEIC’S CO. 

414 West Breedway 
South Boston 27, Mass.Juozas

Marija įKarlis,

Aldona

/

į Chica-

■TISirEITr 
turint PECIŲGfiLĄ
- Raumeninių pečiųgėių palengvini
mui, uždėkite Johnson’o PEČIŲ 
PLASTERI — beveik tas pats, ką 
dėvėtum bildančią paduėkaitą 
prie darbo. Jis veikia trejopai: 
(1) Atgabena tildantį, gydantį krau
ją į skaudamą vistą. (2) Suvaržo 
raumenų trūkčiojimus — sumažina 
skausmo smūgius. (3) PaduėkaMė 
neprileidžia žalčio.
" Gaukite Johnson’o PEČIŲ P L ES
TERĮ, pagamintą Johnson A John- 
san — žinomi per 62 metus MtflrM- 
jai puikių chirurgiškų produktų. 
Gaunamas visose vaistinėse

j
ii 
ii 
i!
ii

1
1
I
1
:
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Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite

KORIS BEVERAGE CO.
. J. ARLAUSKAS, Savininkas

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

UŽMsakyite Toniko Pas Mos 
Priristom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainas prieinamos.

« a

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Ave^ IsUngton, Masa

TeL Dedham 1304-W
PRANAS GERU1AKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

!

! 
!
!
I

PRAŠO GARANTIJŲ
D. P. Camp, Lanjboygta*. 84, 

Hanaa a/M, fifrmaay,
U. S. Zose

Karia, Antanas 20. 3. 1900, 
šveicuotojąp.

Lukoševičius, Stasys 10. 4.
1914, šaltkalvis.

Naglius, Antanas 8. 9. 1906, 
mėsininkas.

Valaitienė, Veronika 25.' 4.
1916, šeimininkė.

Slikas, Jonas 18. 8.
darbininkas; Vanda
4922, šeimininkė; Lida 
1946.

Karazija, Bronius 
1895, vindirbys.

Paulauskas, Stasys 
1918, siuvėjas.

Mašeika, Alfonsas
1918, Dipl. ekonom.

Leskys, Antanas 
1908, mašinistas. ~

Dambrauskas, Petras 20.
1915, tarnautojas.

Rutkauskas, Jonas 20.
1885, namų prižiūri

Iljasevičrus, Stepas 7. 2. 
1908, šaltkalvis; Aleksas 24. 
12. 1934, mokinys; Elena 11. 
8. 1869; Zinaida 27. 3. 1894, 
siuvėja.

Aponavičius, Vytautas 1. 9. 
1911, siuvėjas.

Vingerdorfas, Adolfas 7. 1. 
1897, keramikas.

Sakalauskas, Bronius 18.
11. 1926, šaltkalvis; Gertrū
da 16. 2. 1925, šeimininkė;
Algirdas 1. 2. 1948.

D. P. Canip, iMnbaystr. 84, 
Manau n/lL Germany,

U. S. Zone

16.
21.

šeimininkė; Nijolė

3.
6.

30.

28.
25.

7.

6.
Pr
i.

CASPER
FUNERAL KOMI

187 Dorchester Streel 
South Boston, Mass 

Joseph W. Casper 
(KASPERASi 

■autotuvių D irę k toru- 
Batesmuotojas 

NOTARY PUBLJi 
eatamarimas Dieną ir Nhk> 
koplyčia Šermenims- Dvu 

Tel SO 8-1437 
SOuth Boston 8 3!M»

1923,
5. 10.
19. 10.

6. 10.

28.

28.

13.

4.

4.

6.

2.

5.

1896, ūkininkas; Eugenija 24. 
12. 1946, 'šeimininkė.

Lapinskas, Juozas 
1911, šoferis; Elena 
1922,
Rim. 21. 1. 1947.

Slivinskienė, Teofile 26. 10. 
1907, siuvėja.

Slivinskas, Algimantas 1. 4. 
1938, mokinys.

Kisonas, Adolfas 6. 6. 1920, 
šoferis.

Borkertas, Jurgis 13. 1.
1891, mašinistas.

Burba, Jonas 17. 10. 1865, 
batsiuvys; Adolfina 11. 7. 
1885, šeimininkė.

Mankienė, Skolastika 2. 6. 
1906, šeimininkė.

Mikstas, Martynas 15. 5. 
1925, šaltkalvis.

Satuiis, Petras 6. 7. 1904.
Meškauskas, Vaclovas 23.

19. 9. 
; Ona 3. 5. 

Arnoldas
23. 7.

YAKAVON15 
r uneral H<m~

741 No. Main SI
Brockton. Mato

V. YAKAVONlh 
uaidotuvlų Direktorių* <• , 

8alsamuotoja>
Patarnavimas Dieną ir N akt 

Koplyčia Šermenims Dyku1
Tel Brockton 8-19BT

l

Ii

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E Sth St., So. Bouton, Masa. 
TeL SOuth Boston 8-1298. 

Vlce-Plrminlnkė—B. Gailiūnienė.
8 Winfield 8L, So. Boeton, Man 

Prot. Rast. — Stela Overkiene,
555 E. 6th St., So. Boeton, Mass. 

Finansų Ražt — B. Cūnienė,
29 Goukl St., W. Roxbury, Mass. 

T«L Parkway — 1864-W 
Iždininkė — Ona Šiauria,

51 Tampa 8L, Mattapan, Man 
Tvąrkdarė — M. Matejoškienė.

866 E. 5th St., So. Boeton, Mass. 
Kasas fiH.—Elzbieta Aukštikalnytė

110 H St, So. Boston. Maas. 
Diaiąpja savo susirinkimus laiko kaa 

satoą antradieni mėnesio. 7:30 v. 
vakare, Parapijos salėje, 492 E. 
flournfh BL, So. Boston, Masa. 

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas prototsdų raštininkę.

Stukas, Juozas 22. 5. 1909, 1 į 
i!mašinistas.

Girsienė, Emilija 27. 10. 
1879, šeimininkė.

Jezerskas, Juozas 1. 8. 1898. 
laikrodininkas; Stefanija 7. 1. 
1912, šeimininkė.

Butkevičius, Antanas 22. 8. 
1907, prekybininkas; Barbora 
4. 12. 1908, šeimininkė; Vy
tautas 13. 5. 1936, mokinys; 
Rūtenis 3. 9. 1930.

Iijasevjčiut. Kostai 11. 8

*V. JONO EV. BL. PA6ALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. — Vincas Stakutis.
684 Sixth St. So Boston Mas.*

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

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška. 
440 E. Sixth St.. So. Boston. Mass

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

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 Broadvvay. So Boston. Maas

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienj kiekvieno mėnesio. 

2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 E. 7th SL. So. Boston. Maaa
Visais draugijos reikalais kreipki 

tės pas protokolų raštininką

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

W A I T T
FUNERAL HOMf

30 Emersoo Avė 
Brockton, Maso 

Edward J. Waitt 
(VVaitekūiias) 

laidotuvių Direktorių* 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naku 
Koplyčia Šermenims Dyka’ 

Tel. Brockton 33B8

VAITKUS
* UNERAI HO»»*

197 Webster Avė.
Cambridge, Mass

PRANAS WAITRUS 
laidotuvių Direktorių* l» 

RaJtuunuotojB*
Notary PubUc

Hatarnavimae tleną u naKt, 
Nauja modernia ka koplyčia Ser 
menima dykai Aptarnauja Caro 
bridge ir Bostono kolonija* »* 
nlausiamir kainomis

Kaino -«• pačio* 
-lestu*

<

Vincas Balukonis, Savininkas

Pagamina gerus lietuviškus pie 
tus, užlaiko geriausį alų, vyną n 

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

Reikale ėauklte. Tei TR-6-643*

t



Pirmadienis Kovo € d 185G DARBIMINKAS

BOSTONO ŽINIOS
Tėvas A. Jurgelaitis 

skaitys paskaitą
Providence Kolegijos ispa

nų kalbos mokytojas T. An- 
taninas Jurgelaitis, O. P., ko
vo 12 d., 3 v. p.p., skaitys pa
skaitą, pailiustruodamas jos 
turinį paveikslais, apie Pietų 
Amerikos grožybes ir keiste
nybes. Kun. prof. Jurgelaitis 
ilgokai yra gyvenęs Pietų A- 
merikoje, gerai ją pažįsta, 
daug yra pasidaręs šio krašto 
žymesnių vietų nuotraukų, 
kurių parodys susirinkusiems 
kitą sekmadienį. Visi kviečia
mi atsilankyti.

Po to įvyks Seserų Nekalto 
Prasidėjimo gildos susirinki
mas.

Atvyko Tėv. J. Kubilius
Nesenai iš Prancūzijos at

vyko tėvas Jėzuitas Kubilius, 
sustojo Bostono Kolegijoje ir 
So. Bostono lietuvių kleboni
joje. Sekmadienį,šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje Tėv. J. Ku
bilius laikė sumą ir pasakė 
gražų pamokslą apie šv. Ka
zimierą. Tėvas J. Kubilius il
gesnį laiką darbavosi Katali
kų misijose ir ilgesnį laiką 
gyveno Prancūzijoje. Paskuti
niu laiku lankėsi Vokietijoje 
ir dabar vyksta Chicagoje.

Pratybos
Antradienį 4 v. p.p., šv. 

Petro parapijos bažnyčioje, 
bus pratybos mergaitėms, ku
rios nori barstyti gėles 40 va
landų atlaidų procesijoje.

Atgimė lapelis
•Šv. Petro parapijos praneši

mų lapelis buvo spausdinamas 
prie kun. Pr. Strakausko. 
Kun. Albertas’ Kontautas irgi 
buvo jį tūlams laikui atgaivi
nęs. Dabar kun. Jonas Klimas 
vėl atgaivino šį lapelį ir yra 
pasiryžęs jį redaguoti.

Tas pranešimų lapelis, sek
madieniais, bus dalinamas 
prie kolektorių stalelių. Para
pijiečiai čia galės jį pasiimti 
ir iš jo sužinoti visos savaitės 
savo parapijos bažnyčios pa
maldų tvarką. Tad bažnyčioje 
pamaldų tvarka nebebus skel
biama.

Įsigykite 
Paminklinę

T. Kazimiero Kapucino 
Didėlėmis Raidėmis

i Tėvas Kazimieru

MALDAKNYGĘ- 

atlaidų Šaltinis
Tai tikrai įspūdinga, patraukli ir graži maldaknygė, 

574 puslapių, odos stipriais viršeliais, apskritais kampais, 
paauksuotais kraštais. Ant viršelio gražus dekoratyvinis 
lietuviškas auksinis kryžius.

Maldų atlaidus patikrino Tėvas Dr. Klemensas Žalalis. 
O.F.M. Maldaknygės kaina $3.75.

Šioje maldaknygėje keliamųjų katalikiškųjų švenčių 
kalendorius siekia iki 1993 m. Tai reta maldaknygė turi to
kį ilgą kalendorių.

Užsisakant maldaknygę, nereikia rašyti laišką, tik iš
kirpę apačioje pridėtą kuponą, įdėję į konvertą su money 
orderiu ar pinigais, pasiųskite “Darbininkui”, 366 West 
Broadway, South Boston 27, Mass. ir tuojau gausite mal
daknygę.

DARBININKO Administracija,
366 W. Broadvay, So. Boston 27, Mass.

Šiuomi siunčiu $3.75 ir prašau prisiųsti Tėvo Kazimie
ro Kapucino paminklinę didelėmis raidėmis maldaknygę — 
ATLAIDŲ ŠALTINIS.

Vardas —----- - ---------- -------------------- --------- -----------

Adresas------- --- ---------------------------------------- t............

Vaikučiai pagerbė
Praeitą sekmadienį, kovo 5 

d. 3 vai. po pietų Šv. Petro 
parapijos mokyklos mpkiniai 
ir vaikų darželio vaikučiai, 
vadovaujami Nukr. Jėzaus se
selių, pagerbė Lietuvos globė
ją, Šv. Kazimierą, ir lietuvių 
spaudos veteraną - rašytoją 
prel. Dr. Kazimierą Urbonavi
čių vardinių proga. Pagerbi
mas įvyko bažnytinėje salėje. 
Publikos prisirinko daugiau, 
negu rengėjai tikėjosi — vos 
besutilpo salėje.

Programą pradėjo mažiau
sieji — vaikų darželio vaiku
čiai, kurie pašoko ir įteikė 
prel. Dr. K. Urbonavičiui do
vaną. Toliau sekė pirmojo 
skyriaus mokinių sveikinimo 
vaizdelis. Kalbėjo prel. Dr.
K. Urbonavičius ir adv. Juk
nevičius.

Meninę programą išpildė 
parapijos mokyklos mokiniai. 
Programa susidėjo iš vaidini
mo — “Nedėkingi Trys”, dai
nelių, eilutės šv. Kazimierui, 
pirmojo skyriaus vaikučių 
maršavo, tam tikrose unifor
mose.

Visa programa buvo išpil
dyta lietuviškai. Visi mažieji 
artistai, kurių buvo gana 
skaitlingai, buvo atitinkamai 
aprėdyti, dėl ko seselės mo
kytojos, matyt, buvo įdėjusios 
daug darbo.

Bostono Katalikų teatras
Šią savaitę, trečiadienį, ket

virtadienį, penktadienį ir šeš
tadienį (kovo 8—11 d.d.) New 
England Mutual Hali vaidins 
“The Hound of Heaven“.

Bilietus galima gauti pas 
Jordan’s, Filene’s ir - prie ka
sos langelio.

( Vyčių studijų rateliai
Šioj kolonijoj gražiai vei

kia lietuvių katalikiškojo jau
nimo vyčių organizacija. Juos 
nuoširdžiai globoja ir jiems 
visokiariopai padeda jųjų dva
sios vadas kun. A. Kontautas. 
Pastaruoju laiku, kun. A. 
Kontauto vadovybėj, įsikūrė 
ir sėkmingai veikia vyčių vy
rų—mergaičių studijų rateliai. 
Tuo būdu Bostono vyčių veik

la tampa pavyzdingai,, moder
niškai sutvarkyta. Neabejoti
na, kad ši gilesnė veikla neš 
ir gerų vaisių.

Mirė Veteranas
Kovo 5 d. miiė veteranas *

Jurgis H. Grimm, 48 m. am
žiaus, gyv. 52 Sudan St., Dor
chester, Mass. Velionis pašar
votas D. A. Zaletskų, laidotu
vių direktorių, koplyčioje* 564 
E. Broadway, So. Boston.

Laidojamas kovo 8 d., 9 
vai. rytą iš Šv. Petro lietuvių 
par. bažnyčios Naujos Kalva
rijos kapinėse.

Paliko dideliame nuliūdime 
žmoną Olgą (Lepeskaitę), tė
vus, seserį ir tris brolius.

Melskimės už mirusius.

Pakrikštyta šie 
naujagimiai

šv. Kazimiero dieną buvo 
pakrikštyta Evelina Ona, duk
tė Jurgio - Onos (Slįčkiūtės) 
Sarafinų, gyv. 181 H St.

Kovo 5 d. buvo pakrikštyta 
Karolina Ona, Kazimiero - 
Stanislavos (Šukytės) Kala- 
kauakų, gyv. 35 Mercer St.

MHCMESia. MASS.
Lietuvių Piliečių klubo
susirinkimas įvyks š. m. 

kovo - March 10 d. 8 vai. vak. 
1810 Dorchester Avė.

VISAME MIESTE
Pagerbė J. E. Vyskupą 
John J. Wright, D.D.
Sekmadienį, kovo 5 d., Cop- 

ley Plaza viešbutyj, Bostone, 
buvo surengtas bankietas J. 
E. Vyskupą John J. Wright,
D. D. pagerbti ir su juo atsi
sveikinti.

Dalyvavo daugiau tūkstan
čio žmonių. Toastmasteriu 
buvo teisėjas Joseph L. Hur- 
ley. Sveikinimo kalbas pasakė 
Gub. Paul A. Dever, J. V. 
darbo sekretorius Maurice J. 
Tobin, Bostono mayoras John 
B .Hynes ir kiti. Prezidentas 
Trumanas prisiuntė savo svei
kinimą.

Gaisras vienuolyne
Kovo 5 d. vakare Šv. Gab

rieliaus vienuolyne, Brighton, 
Mass., kilo gaisras, kuris pra
sidėjęs rašomajame stale. Pa
šaukė gaisrininkus, tačiau kol 
jie atvyko, tai patys. kunigai 
vienuoliai buvo jau beveik už
gesinę.

Gaisrininkų viršininkai ma
no, kad pradėjo degti nuo 
aliejuoto skuduro.

Didelis gaisras
Frank J. Cole, Ine. garaže 

(145 Vassar St, Cambridge, 
Mass.) pridarė $100,000 nuo- 
stolių.Sunkvežimių vairuotojai 
dar suspėjo išgriebti iš gaisro 
sunkvežimius ir dalį įrengimo 
$200,000 sumai.

“Bostono Simfonija“ 
nuostolinga

Gera muzika yra brangus 
žmogui daiktas, bet nepelnin
gas. Štai, pereitais metais 
Bostono Simfonija turėjo 
$139.000 deficito, nors ir buvo 
gavusi $80.000 iš įvairių pali
kimų.

Adv. Henry E. Foley
iš Jamaica Plain mayoro 

John B. Hynes paskirtas ben
dros gerovės prižiūrėtojų ta
rybos pirmininku. Adv. Henry
E. Foley yra buvęs korpora
cijos patarėju ir Bostono Ko
legijos teisių mokyklos virši
ninkas.

Mayoras Hynes perorgani
zuos tarybą šio mėnesio pa
baigoje. Toje taryboje yra 

buvęs ir p. J. Matačinskas iš 
So. Bostono. Tikimės, kad 
mayoras Hynes jį vėl paskirs.

, PADĖKOS
Reiškiame gilią padėką mie

liems Amerikos lietuviams, 
parėmusiems mus materialiai 
bei moraliai sunkiame įsikū
rimo šiame krašte laikotarpy
je. Ypač esame dėkingi: Im- 
maculate Coaception vienuo
lynui Putnam, Conn., p. Jur- 
gėlienei iš Southbridge, Mass., 
p.p. Šimanauskams iš Daniel- 
son, Conn., So. Boston para
pijos klebonui kun. Pr. Vir- 
mauskiui ir p.p. J. Karlonie- 
nei, Raškauskams, Brazaus
kams, Jervams, J. Burdulytei, 
Sinkevičiams, Statskiams ir 
Marcinkui iš So. Boston, 
Mass.

Inž. K. Kriščiukaitis 
su šeima.

Per š. m. vasario 12 d. su
siartinimo vakarienę. suaukojo 
lietuviai biznieriai ir privatūs 
asmenys daug gerų ir vertin
gų dovanų - daiktų, už ku
riuos nuoširdžiai dėkojame. 
Aukojo: J. Kasparienė, Bra- 
siskienė, Mičiulienė ir “Ro- 
nan” Vyriškų rūb. parduotu
vė Adams Str., Dorchester, 
Eidukas, V. Minkai, gėlių 
pard., J. Klimas, V. Vadeiša, 
A. Blinstrub, Cabit Pharm., 
Lithuan. Furnit. Comp., dr. 
Mikalionis, Caspar Pharm., P. 
Baliukonis, dr. Pilka.

Rengimo Komisija.

Nuoširdžiai tariu ačių Ku
nigui Pranciškui Virmauskui, 
So. Boston liet, klebonui už 
parodytą man tikrai tėvišką 
rūpestingumą, suteikiant il
gam laikui būtą bei maistą ir 
nuolatinį susirašynėjimą > su
J. E. Arkivysk. Richard J. 
Cushing, Prel. Camora, Tėvu 
Gunn ir kitais.

Ne tik aš ' džiaugiuos ir dė
koju kunigui Pr. Virmaus
kui, bet, nesuklysiu pasakęs, 
kad beveik visi bostoniečiai 
lietuviai, ypač naujakuriai, 
yra nuoširdžiai dėkingi už tė
višką paramą. Jis išrašė dar
bo bei buto sutartis p.p. Ka
činskams, sielojasi muziku 
Vaičeliūnu, daug kas gauna 
darbą ar butų,jo nurodymais; 
kiti net pinigais ar daiktais 
sušelpiami. Kas turėjo reika
lų su kunigų klebonu Pr. 
Virmausku dėl garantijų, tas 
patyrė, kad tai plačių pažiūrų 
žmogus. Jam rūpi visi į vargą 
.kliuvę lietuviai, rūpi ir lietu
vių teatrą steigti, jis sieloja- 
jasi kaip pertraukti įžymybes 
koncertui, jis neramus dėl 
lietuvių laikraščių padėties; 
net primygtinai ragina raši
nėti, kiek kas gali, sugeba. 
Nežiūrint jo amžiaus, tai gy
vos dvasios žmogus.

Taip pat reiškiu didžią pa
dėką Jo Prakilnybei Prelatui 
Dr. K. Urbonavičiui už nuo
širdžius patarimus, didelį su
sirūpinimą mano padėtimi ir 
parama. Prelatas pats asme
niškai nuvežė mane į Taunton 
ir du kartu į Stoughton.

Taipgi visiems, kurie globo
jo ir šelpė mane, mano nuo
širdus ačiū. Dievas teatlygina 
visiems!

Kun. M. Vembrė,
122 Canton St 

Stoughton, Mass. 
1950. m. I.

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

su trumpomis maldelėmis. Kar
tu yra ir Narių Mokesčių Kny
gelė. Knygutė turi 48 pusi. Kai
na — 30c.

Užsakymus siųskite: 
DARBININKAS 

366 W. Broadway.
Soujth Boston 27, Mass.

Lietuviai 
pasaulyje
• Belgijos Lietuvių Tremti

nių Bendruomenės skyrių at
stovai, suvažiavę Tilleur mjety- 
telyje, išsirinko centro valdy
bą, kurion įeina: pirm. St. 
Paulauskas, vicepirm. J. Za
leskis, sekr. T. J. Amauskas, 
ižd. V. Banevičius, Bpaudos ir 
švietimo reikalų tvarkytojas 
kun. P. Gaida.

• Pulk. Kazys Vaicekauskas, 
vienas mūsų kariuomenės kū
rėjų ir laisvės kovų dalyvių, 
gyvena su šeima Halifaxe.

• 1914-18 m. Anglijoje lie
tuvių .gyvena apie 12,0Q0. Pa
starais metais iš Vokietijos, 
Austrijos ir Danijos atvyko 
apie 6500. Londone gyveno 
1933 m. apie 2,500 lietuvių.

Sao Paulo Brazilijoje veikia 
dvi lietuviškos mokyklos, ku
riose po vieną valandą lietu
viai mokytojai moko lietuviš
kai. Šiaip jau moko brazilai. 
Anksčiau jos buvo grynai lie
tuviškos.
• Dailininkas Rūkštelė gy- 

vena Australijoje. Dalyvavęs 
jau penkiose Australijoje 
rengtose dailininkų parodose 
ir susilaukęs gero įvertinimo.*

• V. Kazokas, žymus katali
kiškosios visuomenės veikė
jas, apsigyveno Australijoje.
• Kun. S. Kulbis, kuris yra 

Lietuvos vyskupų delegatas 
Kanadoje, Montrealyje, aplan
kys visas lietuvių kolonijas 
Gavėnios metu.

Australijos lietuviai įsijungė 
į Pasaulio Lietuvių Bendruo
menę. Valdybon išrinkta: 
Baužė, Pulgis Andružis, Bo- 
gušas, Šliogeris ir kun. Tamu
lis. Valdybos pirmininkas yra 
Baužė. Australijoje yra da
bartiniu metu apie 5,000 lie
tuvių. Sydney yra susiorgani
zavęs Liet. Katalikų Centras.
• M. Ruzgia, sportininkas 

lietuvis, yra Ispanijos valsty
binės krepšinio rinktinės tre
neris (mankštinto  jas).
• Turopinio Sąjūdžio Lietu

vos Tautinis Komitetas pradė
jo pasitarimus su latvių ir es
tų komitetais dėl Baltijos 
valstybių atstovo paskyrimo 
į Europos Sąjūdžio Vykdo
mąjį komitetą.
• Petras Ginevičius, žymus 

Sao Paulo krepšininkas, jau 
ketini metai, kai laiko Sao 
Paulo krepšio čempiono var
dą.
• Voldemaras GudHauskas 

praėjusiais metais laimėjo 
stalo teniso čempijonatą. 
Prieš penkerius metus jį tu
rėjo Stepas Urbietis lietuvis.
• Kritiškame pilietinio ka

ro momente pas Linkolną su
bėgo susirūpinę jo draugai. 
Jie baugiai klausė Linkolną: 
“Ar jūs esate visai tikras, 
kad Dievas yra mūsų pusė
je?"

“Ne, draugai,” atsakė Lin- 
kolnas jiems tada, “ne šis 
klausimas man dabar rūpi. 
Svarbiausias dalykas dabar 
yra bųti patiems Dievo pu
sėje. Aš pats tai stengiuos ir 
rūpinuosi tuo labiausiai”.
• Trumpųjų radio bangų 

siųstuvų mėgėjas Jahanisbur- 
ge, pietinėje Afrikoje, taip 
buvo užsiėmęs savo pokalbiu 
su broliu Australijoje, kad vi
sai negirdėjo, kaip beldėsi į 
duris ir prašėsi įleidžiama jo 
paties žmona, kuri veltui ken
tėjo šaltį lauke. Ji nubėgo 
tada pas artimiausį kaimyną, 
kuris taip pat turėjo trumpų 
bangų siųstuvą. Iš čia buvo 
pranešta per Australiją jos 
vyrui, kad už dužų žala jo 
žmona. Koks buvo to radijo 
mėgėjo nustebimas, kai jis

KATALIKYBE JAPONIJOJE

• Sroviškumo baubai

Sroviškumo termįpas gimė Lietuvoj autoritetinio režimo 
metais, kai buvo užgintos visos politinės partijos išskyrus vie
ną. Pradžioje tik aiškesnius politinius nusistatymus tautininkų 
spauda apšaukdavo sroviniais, o pačią veiklą — srovine veikla. 
Paskui sroviškumu buvo atžymima kiekviena ryškesnė pažiūra, 
kuri valdantiems nepatikdavo ir nuo kurios norėdavo atbaidyti 
visuomenę. Pagaliau sroviškumu pradėta apšaukti net pasau
lėžiūros dalykai. Tatai patiko ir kairesniems liberalams, kurie 
“srovinis”, “sroviškumas” (pav., “Lietuvos Žinios”) nekartą 
taikė katalikų pažiūrai ar veiklai papeikti.

Baidymas sroviškumu silpnesnio charakterio žmonėms da
rė įspūdį ir nevieną pastūmėjo į abejingumą. Autoritetiniam 
režimui tai buvo naudinga. Turbūt, dėl to dar ir dabar tauti
ninkai tą gąsdinimą sroviškumu tebevartoja tiek savo trem
ties spaudoj, tiek savo laikraščiuos Jungtinėse Valstybėse. Ži
noma, kiekvieno yra teisė į visuomenės susigrupavimą žiūrėti 
vienaip ar kitaip, tačiau kas save laiko demokratu turėtų atsi
sakyt noro atgrąsint žmones nuo aiškių pažiūrų bei veiklos.

Abejingumas ir vienodumas visuomeniniame, kultūriniame, 
religiniame gyvenime primena stovintį vandenį. Tuo tarpu sro
vėje, visokių nuosėdų ir drumzlių daug mažiau. Aiški veikla ir 
aiškios pažiūros politikoj ar pasaulėžiūroj nėra ir negali būti 
žmogui jokia yda. Atvirkščiai, kai žmogus neturi savo pažiū
ros į gyvenimo keliamus klausimus, tai ir jo veikla abejotina, 
dažniausiai svyruojanti, pilna prieštaravimų. Toki žmonės tėra 
naudingi diktatoriam, demokratijai — jie pražūtis. Ypač tas 
pavojinga demokratijai šiais laikais, kai fanatiški komunistai 
veržte veržias visur, kur tik gali.

Mums, lietuviams, abejingumas, atseit nesroviškumas. yra 
labai pavojingas dar ir dėl to, kad mes, būdami svetimųjų jū
roje, turime kovoti ir dėl savo asmeninio būvio, ir dėl savo tė
vynės laisvės, ir dėl savos tautybės, savo lietuviškumo ir savo 
tėvų tikėjimo. Tik aiškios pažiūros ir aiški veikla, kas apskri
tai žmogui daro garbę, o ne gėdą, neturi virsti akiplėšiškumu. 
Kito pažiūras.niekinant dar neįrodoma savųjų teisingumo. Kas 
įžeidinėja ir niekina kitą asmenį dėl jo pažiūrų, tas pats pasi
rodo nesubrendęs. Juk visada lengviau kitą neigiamai kritikuo
ti, negu savo pažiūras gražia forma pozityviai dėstyti. Kai šitie 
dalykai užmirštami, tai drumsto vandens mėgėjams sudaroma 
proga rašyti ir kalbėti prieš sroviškumą. * J. Ž-kas

0 Katalikų skaičius. Per du 
tūkstančiu japonų, 700 suau
gusių ir 1500 vaikų, mokosi 
katekizmo pas misionierius 
Kyoto’je. Prieš karą atsiver
timų skaičius buvo nežino
mas. Paskutiniais statistikos 
daviniais Japonijoje yra 119.- 
707 katalikai; 15.278 kate- 
chumenai; 175 japonai kuni
gai; 341 svetimšaliai kunigai; 
155 japonai broliai (vienuo
liai); 109 svetimšaliai broliai; 
1.764 japonės sesers (vienuo
lės); 526 svetimšalės sesers; 
564 katechistai (katekizmo 
monytojai); 867 mokyklų mo
kytojai ir 145 klierikai.

E Bažnyčios anginas. Ofi- 
cialine statistika rodo, kad 
Tokio archidiecezijoje pasku
tiniais metais katalikų ir ka- 
techumenų skaičius padidėjo 
21%. {steigta nauja parapija. 
Dabar yrą 12,441 katalikas ir 
4,209 besirengiantieji priimti 
šv. Krikštą.

tikrai rado už durų laukian
čią savo sušalusią žmoną.

(Paimta iš Cath. Digest 
1950 mt. 4 nr.)

# “Maestro” klausinėjo įky
riai vaišių kaimynas garsų 
muziką Rossinį: “ar atsime
nate dar tas vaišes Milane, 
kuriose buvo patiekta milži
niški makaronai. Aš tada sė
dėjau, kaip tik greta jūsų. Ar 
atsimenate?”

“Iš tikrųjų?”, atsakė kom
pozitorius. “Taip, tiesa, aš 
prisimenu tuos makaronus”.

JEI NORI GREITAI IŠMOKTI ANGLU KALBĄ įSTGYK
"ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAS”

[x] Nekatalikų studentų re
kolekcijos. Dviejų dienų Tėvo 
Kyuno Chigasaki rekolekcijo
se Futaba mergaičių mokyk
loje, Tokio, dalyvavo per 550 
studentų, daugiausiai nekata- 
likų. Mokykloje tėra apie 140 
katalikų. Po rekolekcijų apsi
krikštijo 9 studentai ir vienas 
ją baigęs. Mokykla ‘vedama 
Šv. Maur Seserų.

[x] Budistai vienuoliai klauso 
paskaitų apie krikščionybę. 
Nemažas skaičius vadovau
jančių budistų vienuolių Ja
ponijoje pasikvietė naują kon
vertitą Dr. Dominic Endo - 
Juichi paskaitoms apie krikš
čionybę ir klausė jų su di
džiausiu susidomėjimu. Susi
rinkimo stebėtojams darė di
delį įspūdį budistų domėjima
sis Evangelija. Vienas iš tų 
vienuolių pasakojo, kaip gi
liai jis buvo paveiktas Dr. 
Paul Nagai trijų knygų, jo 
parašytų besigydant ligoninė
je. Nagai, katalikas gydyto
jas Nagasaki, buvo atominės 
bombos auka. Po pusantros 
valandos trukusios Dr. Domi
nic Endo - Juichi kalbos, bu
distai vienuoliai jį klausinėjo 
dar dvi su puse valandos. Su
sirinkimas parodė, kaip krikš
čionybė skverbiasi į plačius 
Japonijos sluoksnius.

įx] Katalikų Enciklopedija. 
Po penkiolikos metų darbo 
nesenai Japonijoje pasirodė 
pirmasis Tokio Katalikų Uni
versiteto Jėzuitai, paprašyti 
savo laiku paties Šv. Tėvo Pi
jaus XI.

Norintiems angliškai paga 
gramatiką išmokti, patariama 
įsigyti knygą ANGLŲ KALBOS 
MOKYTOJAS. Joje yra nau
dingi pasikalbėjimai: keliau
jant traukiniu, pas gydytoja 
pas siuvėją, krautuvėje ir pa 
našiai Knyga turi 174 pusią 
pius. stipriu viršeliu Knvgo* 
<mna tik $2.00

R^KBININK *
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