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PRANCŪZAI APIE UKRAINIE
ČIŲ KATALIKŲ PERSE

KIOJIMUS
Paryžius. Paryžiaus 

katalikų laikraštis “La 
Croix” pradėjo spausdin
ti reportažą, kuriame iš
vardinamos Ukr a i n o s 
krikščionių aukos raudo
najam persekiojimų sli
binui. Laikraštis rašo: 
“Maskvos radijas trium
fuodamas paskelbė Tas- 
so pranešimą, kad nuo 
1948 sausio 1 Tarybinėj 
Ukrainos respub 1 i k o j 
oficialiai nustojo veikusi 
Bizantijos apeigų katali
kų bažnyčia.” Ši lakoniš
ka žinia slepia jaudinan
čią tragediją, kurios 
reikšmės krikščioniška
sis pasaulis pilnai dar 
nesuprato.

Bizantijos apeigų kata
likų bažnyčia buvo viena 
iš stipriausių 
bės tvirtovių 
Europoje. Jai 
apie 1 piilijonas tikinčių
jų. Jos kunigai yra de
portuoti arba 1942 me
tais nukryžiuoti ant ka
lėjimų sienų. Mons. Sli- 
pyj buvo spaudžiamas, 
kad atskirtų Ukrainos 
Katalikų bažnyčią nuo 
Romos. Bandymui nepa
vykus, buvo griebtasi 
suiminėti dvasiškius. Bu-
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vo sunaikinta šimtai ku
nigų ir tūkstančiai inte
lektualų, kaimiečių, dar
bininkų, amatininkų. Bu
vo sudarytas komitetas 
su uždaviniu paruošti 
Bizantijos apeigų katali
kų susijungimą su orto
doksais. Komitetui nesi
sekė. 3,600 kunigų atsi
sakė prisidėti prie tos 
komedijos. Tik trys pa
kliuvo į atsiskiriančiųjų 
sąrašus. 1945 liepos 5 
300 Ukrainos dvasiškių 
pareiškė protestą, bet po 
to persekiojimai buvo 
dar padvigubinti.

kataliky- 
rytinėje 

priklausė

m.
Lojalu- 
balan-

De^ionstracijcs prieš 
raudonuosius

Nevv York. 
mo Dieną, š.
džio mėn. 29, tūkstančiai 
New Yorko gyventojų, 
nepaisydami 
ir lietaus, dalyvavo ma
siniame parade, kuris už
liejo visą Fifth Avenue. 
Demonstrantai tuo norė
jo išreikšti savo lojalu
mą JAV ir jos demokra
tinei santvarkai ir kartu 
pareiškė protestą komu
nizmui, kuris kasasi po 
JAV laisvės pamatais.
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vėsaus oro

PALEISTAS BELGIJOS 
PARLAMENTAS

Briuselis. — Balandžio 
mėn. 29 d. regentas prin
cas Charles ir ministerio 
pirmininko pareigas ei
nąs Gaston Eyskens ir 
pasirašė raštą, kuriuo 
parlamentas yra paleis
tas ir skelbiami nauji 
rinkimai, kurie turi įvyk
ti per 40 dienų. Parla
mentas paleistas nesusi
tarus dėl karaliaus Leo- 

' poldo II grąžinimo į sos
tą-

Tito nori gerų santykių 
su Austrija

Belgradas — Premie
ras Tito pasakė gana 
svarbią vidaus ir užsie
nio klausimais. Toje kal
boje jis pareiškė, kad Ju
goslavija tuojau paskirs
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Rytų Vokietijoje atkuriama

yra atkurta vokiečių ka
riuomenė, kurią sudaro 
apie 30-40,000 vyrų gerai 
kariškai parengtų jūrinei 
tarnybai.
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Iš kairės į dešinę: E. Karnėnas, J. Vembrė, Gub. Paul A. Dever, St. Lizdėnienė,* adv. <1.
Grigalius ir A. Keturakis. (žiūr. aprašymą 8 pusi.)

Berlynas.—šiomis die- tai Rytų Vokietijos “po- 
nomis JAV kariniame "licijai”, kuri iš tikrųjų 
teisme Berlyne buvo 
svarstoma byla dviejų 
vokiečių, buvusių hitleri
nės armijos karių, Heinz 
Erich Nocht ir Welhelm 
Roloff. Jie buvo suimti 
amerikiečių zonoje uni
formuoti, kariškai gin
kluoti ir gabenę karinę 
medžiagą. Už šį nusikal
timą jiems gręsia mirties 
bausmė. Teisindamies jie 
papasakojo, kad priklau
so Sovietų suorganizuo-

Šis liudijimas laikomas 
svarbiu įrodymu, kad 
Sovietai yra sulaužę pa
sirašytas ankstyvesnes 
sutartis vokiečių negin
kluoti. Manoma, kad po 
bylos bus įteiktas Sovie
tų Sąjungai protestas.

HOOVER SIŪLO NAUJĄ 
TAUTŲ SANTARVĘ

komunistų užmačias vis 
labiau varžyti religijos 
laisvę, š. m. balandžio 
mėn. 28 d. įvyko pasita
rimas tarp komunistų 
vadų, ministerio pirm. 
Otto Groewohl, bei jo pa
vaduotojo Walter Ulb- 
right iš vienos pusės ir 
evangelikų vysk. Otto 
Dibelius bei Marburgo 
katalikų vyskupo sufra
gano Wilhel Weskamann, 
iš antros. Susitarta, kad

* religijai laisvė ir toliau 
'j w bus.ffcrMrtuoU.
} KTetfK Tomais ga

rantija ilgai truks kitas 
klausimas.

NORIMA PRIPAŽINTI DIDESNES TEISES 
VAKARŲ VOKIETIJAI
Jung. užsienių politikos reika- kluotas 
dabar luose ir paruošus kelią šiam paktui ginti. 
Vak. Vak. Vokietijos priėmi

mui į Šiaurės Atlanto 
tautų^eTmąr^'" 

Pirmasis klausimas ne
paliečia vokiečių apgin
klavimo klausimo. Ta
čiau sąryšyje su antruo
ju iškyla klausimas ir 
Vokietijos dalyvavimo 
Šiaurės Atlanto pakte ir 
tuo pačiu Vokietijos gin-

H’ashington —
Valst. vyriausybė 
svarsto visą • eilę

pajėgos įnašas

• ♦

Hooverio

ambasadorių į Atėnus ir 
atnaujins diplomatinius 
santykius su Graikija. 
Jis tvirtino, kad jo vado
vaujama vyriausybė nori 
užmegsti ir palaikyti 
draugiškus santykius ir 
su Austrija.

■i Trečiadienį, balan
džio 26 d. Werner Horst 
Schaede, 24 m., buvęs 
Hitlerio jaunimo grupės 
narys, slaptai bandė iš
lipti iš laivo ir pasilikti 
Jung. Valstybėse. Tačiau 
ir ši kartą, jau ketvirtą, 
jam nepavyko pasprukti. 
Šių žodžių rašėjui teko 
sutikti tą slapuką. Laik
raštininkai jį fotografa
vo. Jis yra sulaikytas ir 
bus teisiamas Jung. 
Valstybių teisme.

kad padidinus Vak. Vo
kietijos respublikos au
toritetą ir ją suartinus 
su Atlanto pakto valsty
bėmis.

Federalinių valdininkų 
tie klausimai yra apsvar- 
stomi ir bus patiekti _ 
Jung. Valst., Didž. Brita
nijos ir Prancūzijos už
sienių ministerių konfe
rencijos dienotva r k ė n 
Londone. Jie yra sekan
ti:

1. Sudarymas naujos 
Atlanto Tarybos, kuri 
koordinuotų ūkio politi
ką ir bendrąją politinę 
taktiką nekomunistinių 
Atlanto valstybių, įimant 
ir Vak. Vokietiją. Ši nau
joji taryba ateityje turė
tų pakeisti ligi šiolinę 
Vakarų Europos atstaty
mo programą. 2. Revizija 
Jung. Valstybių, Britani
jos ir Prancūzijos Vak. 
Vokietijos okupac i n i o 
statuto ta prasme, kad - 
suteikus Bonos vyriau
sybei daugiau laisvės

Sumanymas pripažinti

remiamas kaip Valsty
bės, taip ir Gynybos De
partamentų. Tik dar ne- 
nusistatyta kokiu būdu 
šis sumanymas bus įvyk
dytas. Šiuo klausimu da
bartiniu laiku vyksta pa
sitarimai VVashingtone.

PASIKEITIMAI ČEKOSLOVA
KIJOS KABINETE

H’ashington, D. C. —

Buvęs JAV prezidentas 
Hoover vienoje savo kal
boje išsireiškė, kad rei
kėtų steigti naują Tautų 
Santarvę, kadangi rusų 
destruktyvinė takt i k a 
neleidžia sėkmingai veik
ti prieš penkerius metus 
įkurtajai UN.
iškelta mintis Kongrese 
rado nemažo pritarimo, 
bet taip pat pasigirdo ir 
priešingų balsų. T 
kas bijo,-kad toks ži

--gis gan tildai
i karą, nes pasam 

suskiltų į dvi sferas.

Šiuo metu jis yra ir 
taip suskilęs. UN yra la
bai menkas saitas, ar ge
riau, sovietų 
dos įrankis, 
savo dienas, 
ševikams 
atėjęs metas užpulti va
dinamąjį kapitalistinį 
pasaulį.

propogan- 
kuris baigs 
kai tik bol- 

atrodys jau

TRYGVE LIE,
UN generalinis sekretorius išvykstąs į Europą ir, gali

mas daiktas, j Maskvą, atsisveikina su savo dukterimi, ku
ri linki jam laimingos kelionės. Mes galėtume dar pridėti... 
laimės pas “Kremliaus tėvelį”.

Praga — Čekoslovaki
jos kabinete įvyko pasi
keitimų. Prezidento Gott- 
waldo žentas, dr. Alek- 
siej Cepicka, kuris ligi 
šiolei buvo teisingumo ir 
religijų ministerių, pa
skirtas Liaudies Gyny
bos ministerių. Gi ligi 
šiolinis gynybos ministe- 
ris generolas, Liudvikas 
Svoboda, paskirtas vice- 
premieru, kurio žiniai 
yra pavesta fizinė kultū
ra ir sportas.

Paskyrimas prezidento 
žento Liaudies Gynybos 
ministerių reiškia: 1. Če-

THOMAS MANN GINA 
“TAIKĄ”

New York. — Nobelio 
laureatas, vokiečių rašy
tojas Thomas Mann, ku
ris gyvena JAV nuo to 
meto, kai dėl savo žydiš
kos kilmės turėjo bėgti 
nuo Hitlerio, kalbėdamas 
New Yorke pasakė, kad 
yra “pavojingas dalykas 
laikyti komunistu kiek
vieną, kuris rūpinasi tai
ka”. Jis kalbėjo pobūvy
je, surengtam pagerbti 
astronomą Harlow Shap- 
ley, įtariamą esant ko
munistuojančiu. Pobūvis 
buvo surengtas vadina
mos tautinės tarybos me-

koslovakijos komunistai 
laiko, jog perorganizavi
mo darbas senosios Če
koslovakijos teisinės sis
temos komunistiniais pa
grindais yra baigtas, 2. 
Čekoslovakijos ginkluo
tosios pajėgos, kurių ka
rininkų ir puskarininkų 
korpusas dviejų metų 
bėgyje kelis kartus perė
jo per valymo ugnį, rei
kalingos intensy v a u s 
perauklėjimo komunisti
niais pagrindais.

Dr. Cepicka yra laiko
mas beato d a i r i š k a i 
Kremliui ištikimu ir vi
suomet užėmė svarbias 
vietas komunistiniame 
Čekoslovakijos rėžime.

Komunistai laikinai 
nusileido

Berlynas. — Praėjusį 
sekmadienį katalikų ir 
protes t a n t ų dvasinin
kams Rytų Vokietijoje 
griežtai pasisakius prieš

Nužudytas Vale univmi- 
teto profesarius

Jakarta, Indonezija. — 
Vakarinėje Javoje uni
formuotų vyrų buvo už
pulti ir nužudyti prof. 
Raymond Kennedy, Yale 
univ. profesorius sociolo
gas, ir Robert Doyle, 
“Time” ir “Life” kores
pondentas. Jiedu toj gra
žioj ir egzotiškoj saloj 
buvo nuvykę mokslinių 
tyrinėjimų tikslais. Kai 
kas spėja, kad žudikai 
priklauso subversyvinei 
organizacijai.

Suglaustos žinios

nui ir mokslui palaikyti. 
Ši taryba 1949 metais 
New York buvo suorga
nizavusi “taikos konfe
renciją”, kurioje dalyva
vo visa eilė atstovų iš 
Sovietų Rusijos ir jos sa
telitų.

Čia reikėtų pastebėti, 
kad kai kieno propoguo- 
jama “taika” yra ne kas 
kita, kaip migdymas va
kariečių 
Sovietų 
lengviau 
liui savo 
ką”.

budrumo, kad 
Sąjungai būtų 
primesti pasau- 
“ raudonąją tai-

FBI turi įtariamųjų 
sąrašus

Atlantic City, N. J. — 
Vyriausiasis prokuroras 
McGrath pareiškė, jeigu 
kiltų karas su Rusija, 
FBI yra pasiruošusi tuo
jau čiupti visus įtaria
muosius ir juos padėti į 
stovyklas. FBI turi suda
riusi tokių įtariamųjų 
sąrašus. Ji vartoja pas
kutinio karo metu įgytą 
patyrimą rinkti žinioms 
apie neištikimus pilie
čius. Jeigu patektų į to- 
kias stovyklas nepavo
jingas žmogus, jis būtų 
tuojau išleistas.

A Connecticut valstybėje dar šiais metais bus pa
statyta naujų namų 10,000 šeimynų. Tam reikalui 
paskirta 95 milijonai dolerių.

▲ Aliaskos gubernatorius Ernest Gruening pra
šęs Senato, kad paskubintų ir teigiamai išspręstų 
klausimą Aliaskos priėmimo į JAV lygiateisiu na
riu (49 valstybe).

▲ Turkija senus karavanų kelius su JAV inžinie
rių pagelba pertaiso į moderniškas autostradas, ku
riomis galėtų lengvai pravažiuoti kariniai automo
biliai.

A Italija atmetė Jugoslavijos pasiūlymą Triesto 
uostą iškeisti į Gorizia, kuri yra daugiau į šiaurę ir 
atskirtų Triestą nuo Italijos teritorijos.

A Vokietijoje, kaip gynybos departamentas viešai 
praneša, šiuo metu yra 146,000 Amerikos karių, iš 
kurių 85,000 sukoncentruoti Berlyne.

A Belgijos parlamento rinkimai paskirti š. m. bir
želio 4 dienai. Tai bus jau tretieji rinkimai vienerių 
metų laikotarpyje. Parlamentas buvo paleistas nega
lint sudaryti ministerių kabineto, kuris sutartų ka
raliaus Leopoldo klausimu.

A Komunistų partija Panamoje uždrausta ir pa
skelbta nelegali. Prezidentas Arnulfo Arias savo pa
sirašytame uždraudimo įstatyme pabrėžia, kad ko
munistų partija “paneigianti bet kokią demokrati
ją”-

A Austrijos vyriausybė rengiasi įteikti Tautų Są
jungai (UN) skundą prieš Sovietų Rusiją, kuri kliu
do sudaryti su Austrija taikos sutartį.
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REIKALAUJA TEISTI 
BROWDER, FIELD

Washingtoii, D. C. — 
Beri Brmvder ir Frede- 
riek Vauderbižt Fieid ne
sutikę atsakyti į klausi
mus Stena komisijos, 
kuri tyrinėją komunistų 
skverbimosi į y aisty bes 
departamentą.

Valstybės eękre torius 
Dean Acheąon ir trys ki
ti buvusieji valstybės se
kretoriai paneigė, kad 
Owen Dsūimore būtų 
buyęs Tolimųjų Rytų po
litikos “ąpchitektąs”. Ta
čiau senatorius McCar
thy iš Wiaconsin tvirti
no, kad Lattimore buvo 
komunistas, “vyriausias 
soyįetų arenus” ir, kai
po patarėjas buyo ir “ar
chitektas Tolimųjų Ry
tų klausime.

Senato komisiją • pa
kvietė Bari Browder, bu
vusį komunistų partijos 
vadi, ir Fieid liudyti 
apie Lattimore, bet jie 
nesutiko atsakyti į kąi 
kuriuos klausimus. Sena
torius Tydings (D., iš 
Maryland), komi sijos 
pirmininkas, įpareigojo 
komisijos patarėją, Ed- 
wąnį P. Morgan, paruoš
ti ir iškelti bylą Earl 
Brovder ir Fieid už nesi
skaitymą su Senato ko
misiją.

tt BįiMd MRį

NeseniaiMastys.
Maskvoje išleista brošiū
ra, skirta vilioti pabėgu
siems grįžti “pląpiojon 
tėvynėn’*. Joje rašoma, 
kad apie 400X1)0 ' *&>vie
tų piliečių” dar nėra po

KOMUNISTŲ PARTIJA 
SKAIČIAIS

Mąskva. — Maskyos 
spauda skelbia, kad šiuo 
metu visame pasaulyje 
priskąitojna ąpįe 25^26 
milijonai komunistų par
tijos narių. Pirmąją yie- 
tą užima pati Sovietų 
Rusija su 7JXX),000 ko
munistų, antrąją — Ki
nija su 4,000,000, trečią
ją — Italija su 2,532,000 
ir ketvirtąją — Čekoslo
vakija su 2,300,000. Ki
tuose kraštuose komu
nistų skaičius yra suma
žėjęs : Prancūzijoje iš 
1,300,000 (1947 m.) nu
krito iki 800JMK), Vengri
joje iš 1,150,000 — iki 
900,000, Bulgarijoje iš 
500900 — iki 400900.

KVIETIMAS
šių metų Nekalto Prasidėjiųio Giidot» 

SEIMAS
Įvyks gegs#» mėn. 21 dieną, trečiąjį gekmMbesi,

Nekalto Prasidėjimo Vienuolyne, Putnam, Coną.

Seimo programa:

11:00 vųl. Šv. Mišios,
12:30 vai. Seimo dalyvių ir svečių pietas.
2:00 va). Seimo posėdis,
4:30 va). Meniška programa,
5:00 vai. Palaiminimas Švč. SakrameųUi-

Kviečiame visus Gildos narius. Kongregacijos rėmėjus, ge
radarius ir prijaučiančiuosius kuo skaitlingiausiai dalyvauti. 
Atvykite profesionalai ir biznieriai, atvykite darbo žmonės.

Šis šventųjų metų Seimas skinamas Šv. Metų Paminklo — 
X. P. Seserų Vienuolyno koplyčios statymo reikalams.

Bus nepaprastai įdomi, bet neilga, paskaita iš neramiosios 
Europos katalikų gyvenimo, pranešimai ir diskusijos apie Gil
dos atliktus ir numatomus darbus, revoliucijos, rinkimai.

Dar kartą prašome — atvykite į šią Naujosios Anglijos 
pirmąją pavasario šventę.

Iki ptrimatymo!
N. P. Scąen? Gikk* Ceatoo VaMyba.

karo sugrįžę. Kviečiama 
“susiprasti”, netikėti vi
sokiems ‘šmeižikams Ru
sijos pagerėjusio gyveni
mo, ir grįžti- Žadama pa
dėti “gerai” įsikurti ir 
nebausti net tų, kurie ko
vojo vokiečių kariuome
nėje.

Tai sena lapės giesmė 
parsikviesti tuos, kurie 
paspruko iš “Sovietų ro
jaus”, įr dabar pasaulyje 
atidengia bolševikų kru
viną veidą. Kas paklau
sytų ir pargrįžtų, rastų 
“puikų gyvenimą”... Sibi
ro katorgoje.

Protas*

sy protestantų 
i raudonojoje 

įteikė raštą

tudndMiidū*

New Verk,. — šešias
dešimts aštuoni protes
tantų vadovaujant i e j i 
dvasiškiai, kurie palaiko 
ryšius i 
misijomis 
Kinijoje 
valstybės sekret oriui 
Dean Achesonųi, senato
riui Tom Connally (Se
nato užsienio reikalų ko
misijos pirmininkui) ir 
atstovui Jobo Key (Ats
tovų Rūmų ute- reikalų 
komisijos pirmininkui), 
prašydami pripažinti Ro- 
muntotinę Kinijos vy
riausybę. Jie nurodė, kad 
tai būtu tas patą, kas da
bar yra su “gą|ešinės už
dangos valstybėmis*’, su 
kuriomis JAV palaiko 
ryšius. Pareiškime sako
ma, kad protestantų mi- 

i rijos raudonojoje 
•jo> pripririmno 
laukią.

etus pr
4 mil., tąi tiek

Apskritai, už Sovietų 
Sąjungos ribų priskaito- 
mą apie 18900,000 komu
nistų, urbs tiek pat, kaip 
1949 m. Kadangi per 
šiuos metus prisidėjo Ki
nija su 
pat jų sumažėjo kituose 
kraštuose. Vadinasi, ko
munistų populiarumas 
nyksta, ypač ten, kur 
hoJšeyikaį ilgiau pavaldo. 
Be to, įsidėmėtina, kad 
tik 26 mij. komwni«tų sa- 
yo vergišką valdžią yra 
primėtė ąpie 800 mil. 
žmonių. Kur demokrati
ja? Kas būtų, jei paverg
tiems leistų laisvai pa
balsuoti? Kiek tada be
peiktų komunistų?
L - - ■- 1 I I"1 -1 1 J. "T—

**«>* oriria pejks priririto dti Ktirimri pareigą*.
PrteMifcą priimt gyąriteą mtintorimt Loto* (šrifaSje):
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SKAUTIŠKAS “MIESTAS" PRIE ROMOS
Bonui. Vis labiau pa- 

yąsarėjant, Romą už
plūsta vis didesnes maldi
ninkų minios. Tafp kitų, 
taip pat atvyksta ii įvai
rių kraštų nemažos gru
pės skautų. Nekartą ne
juokais iškyla nakvynės 
klausimas. Italų skautų 
draugija, šalia Romos, 
taip vadinamoje Tre 
Fontani vietovėje, kur 
pagal seną padavimą bu
vo nukirsdintas apašta
las šv. Povilas, įkūrė pa
lapinių miestą. Čia gali 
būti iš karto patalpinta 
apie 1000 asmenų. Pala
pinėse yra įrengtą visi 
moderniški patogumai: 

Kini- • yanduo, elektra ir k- &*- 
Mbai lia humtmių paSpimų 

yra dar paliktas didšiu- 
— lis laisvas laukas, kur 

galima įsikurti su savo 
privačiomis palapinėmis, 
šį “palapinių miestą” iš
kilmingai pašventino Jo 
Eminenciją kard. Nicola 
Canali. Apeigų metu Jo 
Eminencija pasakė kal
bą, kurioje, tarp kitko, 
pabrėžė: “Čia jaunieji
maldininkai nebus sveti
mame krašte. Jie bus 
priimti bendrojo Tėyo, 
Kaip ir visi Dięyo vaikai,

T"?

į Demo-

(Pirmininkas Boyle pa
tvirtino Senatoriaus Theo- 
dore Francis Green, dabar
tinio Tautybių Skyriaus 
Pirmininko, paskyrimą į 
Demokratų Tautinio Komi
teto vice-pjrHūninkus).

Wiiliam M. Boyle, ’Jr., 
Demokratų Tautinio Ko
miteto pirmininkas nese
niai pranešė apie pasky
rimą Senatoriaus Theo- 
dore Francis Green, iš 
Rhode Island, 
kratų Tautinio Komite
to vice-pirmininkus. Tuo 
paskyrimu džiaug i a s i 
svetimos kilmės ameri
kiečiai.

“Nuo pat paskyrimo, 
Jung. Valstybių Senato
rius, Theodore F. Green, 
buvo pirmininko, J. ljo- 
ward McGrath, pageibi- 
ninku. Jis. rūpinosi Ko
miteto kasdieninėms pro
blemoms ir rekomendaci
joms federalių paskyri
mų.

Tai yra džiuginantis 
dalykas, Demokratų Tau
tiniam Komitetui, r* Pa* 
reiškė Chairman Boyle, 
— matyti, kaip, rimtai 
34 milijonai amerikiečių 
svetimos kilmės aktyviai 
dalyvauja šios tautos po- 

kurie ateina pagerbti 
Kristaus Vietininko že
mėjo, kuris, kaip Mozė, 
šaukia ir veda tautas į 
Pažadėtąją žemę, žemę 
atpirkimo ir dieviškosios 
malonės”. Toliau kardi
nolas Nicola Canali pri
minė, kad ir Kristus sa
vo žemiškosios veiklos 
metu nekartą gyveno ke
liauninko gyvenimu ir 
ant Genezareto ežero 
krantų ar prie Jordano, 
šalia šulinio ar šaltinio, 
po palme ar ant kalno 
viršūnės. Šios šv. Jurgio 
stovyklos tikslas — kal
bėjo kardinolas yra 
jaunystės jėgų klestėji
me įr broliškoje sielų 
vienybėje parodyti tikė
jimo karštį ir religinį už
sidegimą, kuris pasireiš
kia tvarką ir lengvu sto
vyklos nepatogumų pa
kėlimu. Cįa aiškiai paro
doma valios tvirtumas, 
maldingo įr stipraus 
auklėjimo didžiadvasiš
kumas, jaunatviškai gai
valingas troškimas dalin
tis su savo bendraam
žiais šventu meilės ir 
Dievo baimės džiaugs
mu, artimo meilės platu
mas, žavingumas ir pa-

Kuritctii paętrbia tautybių gnyci
litiniame gyyenįme. De
mokratų Partija stovį už 
ly^ąs teises visiems pi- į.arj^įų pagįjUyin^ pra- 
pečiams, pežįūnpt rases, -----“ r-
tikybos ąr tautmės kil
mės. 34 milijonai ameri
kiečių svetimos kilmės 
suprantą, kad Demokra
tų Partiją yra vienintelė 
partija, kuriai rūpi jų 
gerbūvis.

tMMŠti pašalto K 
šratą panto

Paryžius, Prancūzija.
— Prancūzijos vyriausy
bė atleido iš pareigų ko
munistuojantį mokslinin
ką Frederic Joliot-Curie, 
kuris buvo atominės 
energijos komisijos pir
mininkas Prancūzijoje. 
Jis taip pat atleistas iš 
mokslinių tyrinėjimo in
stituto.

Frederie Joliot-Curie 
yra sūnus žymios moks
lininkės, ponios Marie 
Curie - Sklodowska, len
kiškos kilmės, kuri su 
savo vyru aptiko radio- 
aktynes medžiagas.

Su svetimu krauju tau
tos kūne susikrauna liz
dus ir svetimos aistros.

K. Adam j

krikščįony- 
Toliąu Jo 
kardinolas 

sporto

trauklumas tyriausių ir 
aukščiausių 
bes idealų.”
Eminencija 
Canali iškėlė sporto 
reikšmę auklėjime, jo 
dažnus iškrypimus ir pa
brėžė, kad žmogaus kū
nas ir siela, kaip to pa
ties Dieyo kūriniai ir su
darą vientisą asmenybę, 
turi visuomet eiti kartu 
ir kartu garbinti Kūrėją.

Naujas Vatikano monetos
Vatikanas. Velykoms į 

apyvartą buyo paleisti 
nauji Vatikano valstybės 
metaliniai pinigai, skirti 
specialiai Šventųjų Matų 
atminimui, yįenos lyros 
monetoje vienoje pusėje 
yra vaizduojamą Švento
sios Durys, antroje pusė
je — Pijaus XII herbas; 
dviejų lyrų monetoje — 
vienoje pusėje Popie
žiaus atvaizdas, antroje 
balandis; monetos nuo 5 
ligi 1D lyrų vaizduoja šv. 
Tėvą žengiantį par Šven
tųjų Durų slenkstį. Bus 
taip pat paleistos į apy
vartą ir auksinė 100 lyrų 
monetos, kurioje vaiz
duojama Šventųjų Durų 
atidarymo yyksmąs.

Berjpaą. Raudono
sios armijos leidžiamas 
Berlyne laikraštis “Tą#g- 
lįche Bindschau”, kaip ir 
buyo laikoma, atmetė va- 

yesti Berlyne Jaisyus rin
kimus ir sudaryti vieną 
miesto tarybą. Bolševi
kai sako, kad Berlyno 
suvienyti negalima, kol 
iš jo neišsikraustė vaka
riečiai.

Jei nori gerai išmokti 
anglų kalbos, įsigyk 
angliškai - lietuviška
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Antanę Gustaitį
Dramos teatro vaid-inimas 

gimsta, darniai bendradar
biaujant rašytojui, režisieriui, 
dailininkui ir aktoriams.

Gegužės 7 d. statomų sce
nos veikalų rašytojas — An
tanas Gustaite. Kaip asmuo 
jisai yra mielas, patrauklus, 
visada kupinas juoko ir sąmo
jaus, kiekvienu atveju suge
bąs pažvelgti į artimo širdį. 
Jis ištikimas draugas, kilnus 
žmogus ir tai ne komplimen
tai Antanui Gustaičiui. Tuos 
jo būdo bruožus pažįsta ne tik 
Bostono lietuviai, kurių tarpe 
jisai nūdien gyvena, bet ir 
platesnė lietuvių visuomenė, 
neseniai atkilusi į šį kraštą.

Antanas Gustaitis gmė 1907 
m- kovo 12 d., Suvalkijoj, 
Gustaičių kaime. Mokėsi Ma- 
riampolėj įr Kaune Vytauto 
Didžiojo Universiteto Huma- 
nitariniy mokslų fakultete. 
Studijavo lietuvių ir vokiečių 
kalbas bei literatūras ir peda
gogiką. Uoliai lankė prof. Ba
lio Sruogos vadovaujamą Te
atro Seminarą. Bet Antanas 
Gustaitis — ūkininko sūnus. 
Tėvai niekad per daug lėšų 
neturėjo, nelengvas buvo jo 
mokslo dienos. Antanas Gus
taitis pats mokėsi, o drauge ir 
kitus mokė, kad turėtų už ką 
toliau studijas tęsti. Be lite
ratūros, yra labai pamėgęs 
matematiką, tai toji jam ir 
padėjo sunkiąsias dienas nu
galėti.

Lietuvių literatūros baruo
se Aut Gustaitis pasirodė, 
rašydamas eilėraščius, straips

nius ir sceųos veikalus. Ypa
čiai gausią duoklę jisai yra 
atidavęs Lietuvos radijofo- 
nams, kurdamas jiems radijo 
vaidinimus. Tie radijo vaidini
mai — tai naujas literatūrinis 
žanras, atsiradęs drauge su 
technikos pažanga Ant. Gus
taitis tą žanrą gerai pažįsto, 
todėl jo parašyti radijo vai
dinimai klausytoju buvo mė
giami, o to ...

Turėdamas stiprų polinkį į 
humorą ir satyrą, Antanas 
Gustaitis yra sukūręs 5 veiks
mų komediją “Slogučiai“. To
ji komedija 1938 m- buvo pa
statytą Valstybiniame Klaipė
dos Teatre, kai ten dirbo to- 
Jeptingasis režisierius R. Juk
nevičius ir šio vaidinimo reži
sierius akt. Henr. Kačinskas. 
Ano meto Lietuvoj “Slogu
čiai” teatro kritikų tarpe bu
vo sukėlę nemaža ginčų. 1943 
m. toji komedija buvo at
spausdinta literatūros alma- 
nąehe “Varpai”.

Lėlių Teatrui, dail. Ušinskio 
vadovaujamam, Ant. Gustai
tis parašė pjesę vaikams 
“Silvestrus Dūdelė”. Deja, 

y#i- 
dinlmg, o toą* pat ir “Sifr- 
Dūdelė” karo metu vra riimzp 
arbą likę Lietuvoj.

Ryškų vridą turi Aut. Gus- 
toific icAAii 

degutis mėnuo yra. skiri j|¥C. P. MA
RIJOS garbąė. Lietuvoje fanooės kaimuose rink
davosi j bcrteUais nukaitytas seklyčias ir ten 
suklaupę prie Dievo Motinos paveikslo užtrauk- 
davo SyiĮį£A MARIJA. DIEVO MOTINA! Pa
tapytame tęs |r»4tae tradicija ir ^^onąa Anieri 
koje — mrįąrimta prie Marijos per gegužės mė-
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raš&ų rašytojas. Tie jo eilė
raščiai yra puikūs savo for
ma ir savo rimtim. Dažniau
sia — tai juokas pro ašaras. 
Taikliai Ant. Gustaitis patai
ko į žmogiškuosius silpnumus, 
galingu talentu doroja mūsų 
dienų sunkiuosius klausimus. 
Savo humaristika Ant. Gus
taitis buvo žinomas Lietuvoj, 
populiarus tremty, jau yra 
gražiai vertinamas ir JAV. 
Turi parašęs humoristinių ei- 
lėraščių rinkinį, kurį Ameri
koj yra pasiryžęs išleisti.

Maža tėra lietuvių rašytojų, 
kurie iš rašto valgė duoną. 
Nors dvasinė kultūra ir me
džiaginė gerovė Nepr. Lietu
voj leido nesulaikomai, bet 
daugumas rašytojų turėjo 
dirbti kitus darbus, kad galė
tų atliekamu laiku rašyti. Ir 
Ant. Gustaičiui teko išmėginti 
visokių tarnybų. Kurį laiką 
jis buvo gimnazijos mokyto
jas. Kai Klaipėdoj buvo pasta
tyta radijo stotis — Ant. 
Gustaitis buvo pirmasis Klai
pėdos radijofono direktorius. 
Tas pačias pareigas ėjo Vil
niaus radijofone, kai žiloji 
Lietuvos sostinė grįžo į* Nepr. 
Lietuvą. 1940 m- — buyo pa
skirtas Valst. Vilniaus Dra
mos direktorium.

Tremty, drauge su žmona, 
buvo suorganizavę Lietuvių 
Teatrą Ravensburge. Be to, 
Ant. Gustaitis yra aplankęs 
visą eilę tremtinių stovyklų, 
dalyvaudamas ten rengiamuo
se literatūros vakaruose.

Bostone vaidinamas Ant. 
Gustaičio “Sekminių Vaini
kas“ yra atspausdintas rašy
tojų metrašty “Tremties Me
tuose*’. Šiam vaidinimui auto
rius tą savo veikalėlį naujai 
perredagavo, 
čiai” — jau JAV rašytas A. 
Gustaičio scenos veikalas. 
Akt. Henrikas Kačinskas su 
savo vaidinto jais pirmą kartą 
to naujo kūrinio žodį išneša į 
sceną, norėdamas parodyti, 
nors dalelę lietuvių teatro lai
mėjimų.

Lietuviškas žodis yra amži
nas. Tam lietuviškam žodžiui 
visa širdimi tarnauja Ant. 

'Gustaitis. Tikiu, kad ir Bosto
no lietuviai ras tame žody 
grožio ir atsigaivinimo.

Stasys Santvaras.

“Silkiniai Pan-

• r i 1

ULF smlėlrie gauti 
drabužiai irldH daiktai

Pennsylvania:
Easton, Šv. Mykolo parapi

ja 815; Kingston, K. Kučins
kas 18; Lansdale, V. Aukze- 
mas 29; Philadelphia, A. Oze
lis 65, Mary M. 29; Vander- 
grift, K. Križanauskas 9.

iiNitoMM
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Mokyklų vaikai verčiami 
melstis į - Staliną

Vengrijoj, kaip ir visur, komunistai išmetė iš 
mokyklų religiją: pašalino kryžius, atstatė kapelio
nus, panaikino tikybos dėstymą ir maldą prieš pamo
kas. Tai jų paprastos bedieviškos reformos. Vieton 
religijos jie įvedė mokyklose taip vadinamus “raudo
nus kampelius”. Kiekvienam kambary vienas kam
pas yra specijaliai paruoštas komunistinei propa
gandai. Ten pakabinti Markso, Lenino ir Stalino pa
veikslai, prikrauta komunistinės literatūros, paveiks
lėlių iš prancūzų ir rusų revoliucijos, aprašymų apie 
jaunamečių revoliucijos “didvyrių” darbus, pijonie- 
rių žygius, antireliginių karikatūrų ir tam panašių 
“meniškų” kąsnelių. Tie raudoni kampeliai privalomi 
visoms mokykloms ne tik Rusijoj, bet ir visuose bol
ševikų pavergtuose kraštuose. Visi vaikai priverčia
mi ten lankyti ir ką nors iš bolševikinės literatūros 
ar istorijos atmintinai papasakoti. Ten prikaltas prie 
sienos Sovietijos žemėlapis, ir visiems lietuvių ar ki
tų pavergtų tautų vaikams rodoma, kaip didelė jų 
tėvynė Rusija ir graži jų sostinė — Maskva.

Tos nubedievinimo ir nutautinimo ceremonijos 
jau seniai galioja. Tačiau paskutiniomis dienomis 
atėjo žinia, kad Vengrjoj pradėta mokyti vaikus 
melstis į — Staliną. Toj maldoj išgiriama Stalinas, 
prižadama jam meilė ir ištikimybė, pareiškiama pa
siryžimas dirbti komunizmui ir vieton Amen sako
ma: pirmyn. Iš viso, tai kiek panašu į totorių “na- 
magą” (savotiška mahometonų malda). Žinoma, vai
kai ką gi darys? Priversti melstis į tą “saulę”, kuri 
“miestus gaisrais išdegina” ir žmonių sielas išprie
vartauja ir smegenis samanomis paverčia.

Kol kas nėra žinių, ar ta stabmeldystė iš Mas
kvos yra nurodyta, ar tik koks Vengrijos karjeristas 
norėjo Stalinui prisilaižyti ir tokią mužikišką išdai
gą bei meškos patarnavimą Sovietų diktatoriui atlik
ti. Nesinorėtų tikėti, kad tas žmogus, kurs jaunas 
būdamas Seminarijoj dienos metu pamaldžiai ėjo 
klieriko pareigas ir net cerkvėje “ant klyroso” (cho
re) giedojo, o naktimis eidavo į bolševikų mitingus— 
kad toks gudrus arki-veidmainys įkristų į stabmel
dišką savigarbą. Tačiau visko gali būti. Senatvė, su
vaikėjimas. Išsigimimas dėl kasdienio kruvino tero
ro. Žaidimas su nezaležninkyste — žodžiu, visiškas 
iškrypimas iš normalaus gyvenimo.

Ir vėl, yra žinių, kad už geležinės uždangos ne 
viskas normalu. Penkiolika stambesnių generolų

Balandžio 24 d. Fede- sukurta ne tik Jung. 
raliniame Teis i n i n k ų Valst. sutvirtinti, bet ir 
Draugijos bankiete, Wa- kitiems laisviems kraš- 
shingtone, prez. Trumą- tams padėti apsisaugoti 
nas pasakė kalbą prieš nuo agresijos. Nuo karo 
komunizmą. Čia patie- pabaigos ši programa 
kiamos suglaustos svar- vykdoma dar negirdėtu

pasaulio istoriioje mas
tu. Ji pasireiškia Graiki
jos - Turkijos Dagal^os 
programa. Marshalo pla
nu. Šiaurės Atlanto Pak
tu. Karinės pagalbos pro- 

ir didėle narama. 
dirbant Jung. Tautose. 
U.S. Varinės pa jėgos vra 
«?tinrios ir budi.
Mums komunizmo pavo

jus gresia re svietur 
Komunizmo pavojus, 

pareiškė prezi d e n t a s. 
Jungt. Valstybėms gre
sia iš svietur, o ne iš vi
daus. "Šio krašto viduie 
komunistai yra “triukš
minga. bet nežymi ir vi
su paniekinta grupė”. 
Didžiausias mūsų kraš
tui komunizmo pavojus 
kyla iš užsienio komunis
tinio imperializmo cent
ro. kuriame slvpi jo mili- 
tarinė ir ekonominė ^a- 
lia. Prezidentas pabrėžė, 
kad tas navoius vra rea
lus. nes tas imperialisti
nis komunizmas gali už
valdyti ir likusias lais
vas pasaulio tautas, ir 
to išdavoje dar labiau 
sustiprėjęs, atsig r ę ž t i 
prieš mus.

Nepaleidžiama iš akių 
ir naminiai komunistai
Iš naminių komunistų 

nėra didesnio pavojaus 
mūsų kraštui, bet mes 
nelaukiame, kol jie su
tvirtės.

Iš vienos pusės, kalbė
jo prezidentas, stengia-

besnės mintys.
Tyraniškos jėgos nepri

pažįsta teisingumo 
Kalbos pradžioje prezi

dentas priminė, kad 
Jung. Va’st. teisininkams 
tenka didelė atsakomybė 
dėl teisingumo išlaiky
mo, ypač tiems, kuriems 
valstybinėje tarnyboje 
tenka ginti viešąjį inte
resą. Čia pat prezidentas 
pridūrė, kad viešuoju 
reikalu nereikia suprasti 
vien tik valstybinių inte
resų gynimo, bet ir at
skirų piliečių apsaugą. 
Teisingumas yra tikro
sios demokratijos pa
grindas. Jung. Valst. tei
singumo sistema saugoja 
individualines vertybes ir 
laisves, kaip minties, žo
džio ir kt.

Tačiau yra šiandien 
pasaulyje tyraniškų val
džių, kurios teisingumo 
nepripažįsta. Kur tokia 
tyraniška galia prievar
tos ar apgaulės būdu iš- 
sikleidžia, ten jau neeg
zistuoja nei minties, nei 
žodžio, nei religijos lais
vės.

U.S. kovoja už laisvę
Prieš tas tyraniškąsias 

jėgas, kuriomis reiškiasi 
komunizmas, tvirčiau
sias kovotojas yra Jung. 
Valstybės. Jos prieš šias 
negatyvines jėgas stato 
pozityvią programą lais
vei ir demokratijai stip
rinti. Ši programa yra 

staigiai miršta. Ką gi, žmonės turi kada nors mirti. 
Bet vis dėlto keistas supuolimas — visi drauge, tar
tum susitarę. Pusė partijos viršininkų pašalinta bei 
likviduota. Nebeskelbiama, kad “piatilietka” turi būt 
atlikta į keturis metus. Spaudoje šaukiama, kad pra
monėje vyksta daug sabotavimo — reikia ieškoti 
kaltininkų ir juos likviduoti. Trūksta patikimų kan
didatų į vadus, kuriuos reikia siųsti į pavergtus 
kraštus, kad palaikytų Sovietų valdžios prestižą.

Iš viso, netrūksta priežaščių, kurios gali ir kie
čiaus! diktatorių išstumti iš pusiausvyros. K.

masi sukurti Jung. Vals
tybėse tokias gyvenimo 
sąlygas, kuriose komu
nizmas negalėtų tarpti, 
iš antros pusės griežtai 
kovojama prieš subversi- 
nius elementus, kur tik 
jie užtinkami. Pirmu at
veju stengiamasi praves
ti vidaus programa, kuri 
pakeltu visos mūsų tau
tos gyvenimo standartą, 
patikrintų visiems vieno
da laimę. Ši programa 
negalinti būti laikoma 
specialiai antikomunisti- 
-p p^e^one. Ji būtu tai- 

jni«ni ne tik mūs” 
' rašte, bet ir visame pa- 
♦’a’dvje, nė vieno ’*omu- 
nisto nebūtu. Tačiau ji 
”ra "ali”Gausias antiko
munistinis ginklas visa
me mūsų ginklų arsenale. .

Prieš komunizmą 
kovojama 

Kovojama prieš sub- 
versinį komunizmą ne 
tik žodžiais, bet pritai
komi ir įstatymai, kai 
komunistų aktyvumas 
tampa grėsme šio krašto 
laisvei. Buvo nuteista 11 
aukšto rango komunistų 
partijos vadų (kaip žino
me už subversinę veikla 
šioje šalyje — Red.), 
buvo eilė ir kitų bylų, 
kuriose, komunistai ar 
jų bendradarbiai gavo 
įvairias bausmes.

Per 1000 bylų, 
kuriose tyrinėjama, ar 

nereikėtų imtis” žygių pi
lietybei atšaukti dėl jų 
priešvalstybinės veiklos. 
138 komunistai rengia
masi deportuoti tuo pa
grindu, kad jie komunis
tai, ne šio krašto piliečiai. 
Nėra nei vienos subversi- 
nio komunizmo instituci
jos, kuri nebūtų perse
kiojama, nė vienos Ame
rikos gyvenimo srities, 
kurioje komunizmas pir
mautų.

FBI netaps gestapu
Sąryšyje su šia akcija 

prezidentas pašte bėjo, 
kad vyriausybė nesiren
gia FBI paversti geštapo 
organizacija, per kurią

PREZIDENTAS HARRY TRUMAN
dalyvavo kariuomenta manievruoee Foit Beaing, Ga. 

• Armijos sekretorius Krank Pace rodo prezidentui naują 
tanko modelį.

kontroliuotų, ką gyven
tojai skaito, kalba ar 
galvoja. Ji nemano pa
versti Jung. Valstybes 
dešiniojo totalitarizmo 
valstybe, kad sustab
džius kairiojo totaltariz- 
mo pavojų. Savo išvado
se pabrėžė, mes dirbame 
prieš subversinį komu
nizmą ramiai, bet efek
tingai. Vyriausybė nenie
kins pagrindinio žmo
gaus teisių įstatymo, o 
jį visa savo galia gins.
Nėra komunistų valsty

binėse įstaigose
Prezidentas įsitikinęs, 

kad nėra nė vieno komu
nisto valstybinėse įstai
gose. Sako, kad prieš tre
jus metus sudarytoji tar
nautojų ištikimybei tik- 
rnti komisija, patikrinusi 
tarnautojų lojalumą ir, 
kurie buvo rasti įtartini, 
buvę atleisti. Tokių buvo 
rasta apie 1%. Preziden
tas prašė piliečius dabar 
nurodyti nors vieną ko
munistą ar kitą subver
sinį asmenį, esantį kurioj 
nors federalinėj tarny
boj, patiekiant įrodymus, 
Generaliniam Prokurorui 
ar FBI. Užtikrino, kad 
kiekvienas rimtas įtari
mas bus ištirtas. Prezi
dentas pažymėjo, kad 

pirmą kartą US istorijoj 
buvo sudaryta lojalumo 
programa, kuri sėkmin
gai vykdoma.

U. S. komunistai 
neskaitlingi 

Proporcionaliai Jungt. 
Valstybėse komunistų 
yra daug mažiau, negu 
kituose pasaulio kraštuo
se. Nors jie ir nėra dide
le šio krašto grėsme, bet 
sudaro kai kurių trukdy
mų. Jie stengėsi įsi
skverbti į darbininkų u- 
nijas, į vyriausybę, bet 
abiejuose frontuose at
stumti. Jie dabar tapę 
paniekinimo verta grupe.

J. L.

LINAI IR TU
Ant žalio arimo, 
Kur tu gyvenai — 
Siūbuoja surimę 
Pražydę Jinai.
Ateis rudenėlis.
Lineliai linguos... 
Ir lauks veidužėliai 
Stiklelio languos
Pabals greit lineliai 
Žiedeliai nuvys, 
0 tau i sakelių 
Vien ašaros kris...
Papūs šaltas vėjas, 
Nuraus linelius. 
Raudos verpėjėlės, 
Tavęs dar nebus...

AL Kairys*

SUSITIKIMAS
( ii]

------ Jonas Gailius --------------  
4.

— Tu... tu turi mylimąją? — paklausia.
— Nežinau, ar turiu, bet turėjau, — atsa

ko. — Slėptis nenoriu. Ak, Vilnele!... — ir 
tvirtai įsikabina į eglaitės liemenį, kad net 
visos šakos sujunda. — Kad aš galėčiau, tą 
tironą į žemės vidurį įgrūsčiau!..

Tolumoje taukšteli šūvis. Po kurio laiko 
drioksteli kitas.

— Į rūsį, Vilnele! — šūkteli, tartum iš 
miego pabudęs, Alvydas.

Abu įsliuogia į rūsį. Alvydas pradeda 
tartis su vyrais, Vilnelė atsisėda kertėje ir 
ilgai rymo kaip smūtkelis. Šį akimirksnį jai 
vistiek — ramu bus ar kulkos zvimbs.

Pavakarėj Alvydas išeina. Jo kišenėje 
užtaisytas ginklas.

Jis eina savo pažadą vygdyti.
Alvydas eina ir grumiasi pats su savimi.
Naktis svajinga, tamsi ir tyli. Jis girdi 

sunkų miško alsavimą, girdi paukščio čypte- 
lėjimą, apuoko sparnų lapatavimą.

Naktis nugirdo Alvydą alpinančiais bur
tais ir plėšo širdį.

Jis, šitos žemės sūnus, šito krašto sulti
mis užaugintas, eina kaip vagis ir, įtempęs 
ausis, klausosi. O taip norėtų kristi ant ža
lios Vejelės, užmigti kietu miegu ir pabusti 
savo kambarėlyje, klausytis motinos niūnia
vimo ir atsikėlęs bėgti pas Indrę.

Norėtų vakare išeiti į laukus, kuždėti 
Indrei apie savo ilgesį, žiūrėti į ramiai mir
gančias žvaigždes ir įsiklausyti jaunimo 
dainų fonę, kaip ateities gyvenimo pasaką 
seka mylimoji.

Kaip gera būtų dainuoti amžinos vasaros 
krašte apie amžiną meilę!

Krūpteli. Prisišlieja prie medžio. Ak, tai 
vargšas zuikutis sprūstelėjo iš nakties guo
liu ir nušuoliavo samanų patalu.

Alvydas eina toliau.
Jis, kuris mokėsi žmoniškumo ir gyveno 

visų žmonių meile, šią juodą naktį eina kaip 
galvažudys, kad išsigimęs, niekšas žmogus 
daugiau nespiaudytų kryžiuojamai Lietuvai 
į veidą.

Eina nubausti, eina išpildyti mirštančių 
lietuvių valią.

Miesto žiburiai pažadina jį iš minčių 
sapno. Valandėlę stovi ir žiūri. Pažįstamas, 
mielas miestas, žinomos krautuvės, namai, 
gyventojai. Kas dabar tuose namuose gyve
na, kieno rankos uždega jaukius žiburius va
kare?

Perbėga kelią, juodais laukais selina kaip 
medžioklinis šuo, artinasi prie pirmųjų na
mų.

Gatve skrieja sunkvežimiai. Girdėti sun
kūs dejavimai, aimanos, net giesmės. Kart
kartėmis nakties tylą sutrikdo rusiškas 
keiksmas.

Subilda daužomos durys. Vėl rusiški 
keiksmai ir patyčios.

Juodi šešėliai bėga iš miesto, žemė su
dunda. Vienas prabėga čia pat ]5ro jį. Vos 
neužkliudo.

— O gal grįžti? Gal neiti toliau? — sua
bejoja Alvydas. — Ne, eisiu! Kai toks su
mišimas, dar geriau.

Vėl perbėga kelias gatveles, skersgatvė- 
mis slenka į priekį, arčiau stoties. Ten lau
kia jo draugas. Su žiniomis. Jam saugiau, — 
gali daugiau žinių sugraibstyti.

Sunkvežimiai burzgia, motorai kriokia, 

ūžia. Bet jie ne tušti: juose žmonės — iškėlę 
rankas, susispaudę, susibūrę į krūvą.

— Vilkas! — išgirsta.
— Geležinis! — atsako ir spusteli delną.

— Kas čia per velniava? Vėl tremia?
— Taigi, matai! Galvatrūkčiais lekia į 

stotį, tartum kas degtų, — atsako vidutinio 
ūkio vyras. — Trumpai: išdavikas dirba; 
visą dieną ir naktį. Šiąnakt nieko nebus. 
Reiktų pagalvoti apie traukinio nuleidimą.

— Būtinai! — užspringsta Alvydas.
— Grįžk ir organizuok! AŠ gelbėsiu kas 

galima. Vilkas!
— Geležinis! — atsako Alvydas ir pasi

lieka vienas.
Tačiau negrįžta. Dar keli šuoliai ir pro 

namų kertę mato stotį.
Sunkvežimiai tebeburzgia. Vieni važiuoja 

tušti, grįždami atgal, kiti atšamatoja su 
naujais tremiamaisiais.

Klyksmas, šauksmas, maldos ir aimanos. 
Moterys ir vaikai, jaunos mergaitės ir se
niai.

Alvydas, tartum suparaližuotas, stovi 
vietoje ir negali atsiplėšti nuo žemės. Jo ko
jos, lyg medžių šaknys, rodos, įauga į lietu
višką žemę, pasidaro sunkios kaip švinas, 
sustingusios.

Kairę ranką visą laiką laiko kišenėje ir 
pirštais, lyg replėmis, gniaužo naganą.

Jis nori, tartum, prisisotinti vaizdais, 
baisiais ir nežmoniškais reginiais, kad trem
tinių aimanos draskytų krūtinę, plėšytų šir
dį ir degintų žūtbūtinės kovos pašėlimu.

Alvydas mato, kaip du mongolai, laiky
dami rankose durklais žėruojančius šautu
vus, stumia, moterį, kurios glėbyje klykia 
kūdikis. Kokių trejų metų berniukas, įsitvė
ręs jos rankos, šaukia, rėkia ir vos bespėja 
bėgti. ____

— Pirmyn, kale, — vėl stumia ją durklu 
kareivis, — su savo benkartu!

— Šuns vaike, greičiau! — griaudžia ant
rasis.

“Kaip ji ištvers, iš ko gyvens?” — pačios 
mintys piausto Alvydo galvą. — “Juk ji nie
ko neturi, tik mažus kūdikius!..”

Iš sunkvežimio pasipila krūva siaubingai 
išsigandusių žmonių. Pagyvenusi moteris 
tveriasi už širdies ir sukniumba po mongolo 
kojomis. Nejuda, nesiblaško ir guli kaip nu
mirusi.

— Mama, mamyte! — puola prie jos pa
augusi mergaitė.

— Pasitrauk! Tegu dvesia! — griebia 
mergaitę už rankos mongolas ir grūda į va
goną.

Pagyvenęs vyras priklaupia, bučiuoja že
mę, rankomis rausiasi tarp akmenų ir pila į 
nosinę smėlį.

— Mano žeme! — dejuoja jis. — Mano 
šventa žeme!

Jaunos mergaitės eina susikabinusios į 
vagoną, kaip į dujų kamerą. Su ryšulėliais, 
su maišais.

Iš sunkvežimio kareivis meta pailgą bal
tą ryšulėlį. Atsitrenkęs į tvorą, net džekteli.

— Mano kūdikis! Mano nelaimingas kū
dikis! — vos girdimu balsu sielvartauja mo
teris.

Bet ji negali pajudėti: du kareiviai nu
tveria ją, kaip medžio pliauską, už kojų ir 
rankų ir kiša į vagoną.

Alvydas negali atsiplėšti nuo žemės. Jo 
akys kaip bepročio siaubingos, degančios. 
Kakta čiurkšlėmis bėga prakaitas.

Uždaryto vagono sienos bilda nuo kumš
čių ir kojų smūgių. Kaip mirštančių pasku
tinis riksmas, vaikų, moterų ir vyrų balsai 
ligi užkimimo šaukia:
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LOUIS BUDENZ IR OWEN LATTIMORE

snsitiuirs Senato užsienio -riklių komisijos posėdyje. Mr. Mrs. Owen Lattimore 
(sėdi kairėje) nusigręžta nuo L. Badene, kuris įeina į posėdžio salę. Dešinėje L. Bu- 
denz, buvęs komunistinio laikraščio “Daily Worker” redaktorius, o dabar Fordham 
CoHege profesorius, liudija, kad jb buvo gavęs instrukcijų laikyti Lattimore komu
nistu. Tas instrukcijas 1944 m. jam davęs Jask Stacbel, vienas iš 11 nuteistąją komu
nistų vadų. Owen Lattimore, valstybės departamento ekspertas Tolimiesiems Ry- 

'/■ tams, ginasi neturėjęs jokių ryžių su raudonaisiais.
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TREMTINIŲ PROBLEMOS
KĄ IRO YRA NUVEIKUSI?

IRO tremtinių problemą 
sprendė trejopai: repatrijavi
mu, įkurdinimu įvairiuose 
kraštuose ir įjungimu į vietos 
ūkį Vokietijoje ar Austrijoje.

Nors UNRRA repatriaciją 
į kilmės kraštus vykdė bruta
liai, per visą laiką iki 1949. 
12. 31. repatrijavo į savo kil
mės kraštus tik 68,778 trem
tiniai. IRO negalvoja, kad 
ateity repatriacija paimtų di
desnį kiekį esamų tremtinių, 
juoba, kad valstybės, į kurias 
daugiausia repatriavo (Lenki - 
kija, Čekoslovakija) nutrau
kė su IRO santykius ir išva-' 
rė IRO delegacijas. Rumunai1 
apskritai nenori priimti savo 
pabėgėlių. Tik SS ligi šiol te- 
begalanda dantis į Baltijos 
valstybių tremtinius. Iki 1949. 
12. 31. IRO: įkurdino — 690,- 
145; repatrijuodino — 68,778; 
tebegloboja — 588,768, iš jų 
visuotinę (medžiaginę ir teisi
nę) globą turi — 318,323; tik 
teisinę globą (emigracijos tei
sė) — 270,445; gruodžio m. 
JRO globą gavo 
4,242; nuo pradžios 
los IRO globojo —

Statistika rodo, 
core skaičius bus žymiai ma
žesnis ir emigruotinų bus žy
miai daugiau, nei anksčiau 
buvo skaičiuota.

Neįkurlinamųjų (cas diffici- 
les) susidaro 24,877, 
skirstoma į dvi rūšis: 
privalo tiesioginės globos ir 
8.727 yra jų šeimos nariai. 
Didžiausią dalį neįkurdina
mųjų sudaro: a) džiovininkai 
(7.425 plaučių, 350 kita), b) 
seno amžiaus žmonės (4,700 
asmenų); c) sunkūs chroniš
ki ligoniai (1,632 žm.); d) in
validai (1,485 žm.); e) psi
chiniai ligoniai (1,143 žm.). 
Dar 1949 m. vasarą IRO Ge-

naujų — 
savo veik- 
1,431,000.

kad hard

nėralinšs Tarybos sesijoje ne
įkurdinamųjų skaičius buvo 
galvojamas iki 140,000.

KĄ UK) DARYS SU 
NEĮKURDINAMA1SIAI8?

IRO nusistatymas neįkurdi
namųjų atžvilgiu yra toks: 
tiesioginės globos privalantie
ji ir nedarbingieji jų šeimos 
nariai turi būti godojamai
siais tol, kol reikės. IRO juos 
globos savo lėšomis iki 1950. 
12. 31., eventualiai iki 195L 3. 
31. Po to juos turės globoto 
Vokietijos ir Austrijos vy
riausybės. Į jų globą galės 
įsijungti labdaros organizaci
jos (voluntary agencies). Tam 
reikalui su Vokietija ir Aus
trija bus sudarytos tam tik
ros tarptautinės sutartys. 
IRO nustojus veikti, neįkur
dinamųjų globą vykdys Aukš
tasis JTO Komisaras. Tos 
globos vykdymas numatytas 
įtraukti į taikos sutartos su 
Vokietija ir Austrija.

IRO nusistačius juo daugiau 
šios rūšies žmonių perkelti į 
kitus kraštus. Prancūzija jau 
yra sutikusi paimt globoti 
apie 1,000 senelių (Petites 

apie 4-500, 
neregių ir 

Švedija — 
150 jų pa- 
apie 300

Soeurs), Belgija—
Norvegija
100 jų palydovų,
150 džiovininkų ir 
lydovų, Šveicarija 
džiovininkų. Tikimasi, kad ne
mažai jų priglaus ir globos 

kuriuos Olandija, D. Britanija ir N.
16,150

100

Zelandija.
Lietuvos Raudonojo Kry

žiaus ir Lietuvių Bendruome
nės Centro vardu įteiktame 
IRO centrui rašte šiuo reikalu 
iškelta mintis, ar negalėtų 
IRO kai kuriuos privalančius 
globos perduoti atskiriems 
asmenims primokant jiem už 
globojimą. Manyta, kad kai 
kuriuos invalidus, nevisiškai 
aklus, senelius, nepersunkiau-

. — I

VI8I LIETUVIAI SKAITO

savaitinį, gausiai iliustruotą laikraštį

LIETUVIŲ ŽINIAS
LIETUVIŲ ŽINIOS kiekvieną savaitę savo skaitytojams 

pateikia pačių svarbiausių politinių įvy
kių santvaruką ir komentarus,

LIETUVIŲ ŽINIOS plačiai informuoja apie pasaulio lietu
vius ir Amerikos lietuvių veiklą,

LIETUVIŲ ŽINIOS savo puslapius pagražina tiek lietuvių, 
tiek politinio gyvenimo nuotraukomis, 

LIETUVIŲ ŽINIŲ korespondentai Argentinoj, Ispanijoj, 
Vokietijoj, Anglijoj ir kituose kraštuo
se žinias surenka iš pačių pirmųjų šal
tinių.

TODĖL TUOJAU UŽSISAKYKITE “LIETUVIŲ ŽINIAS”, 
KURIOS METAMS KAINUOJA TIK $3.

LIETUVIŲ ŽINIOS 
2211 Sarah 8L, Httsbofgh 3, Pa.

K.

sius chroniškuosius ligonius, 
galėtų globoto jų giminės. IRO 
centras į tai žiūri palankiai 
Tokias sutartis turėtų su IRO 
sudaryti kuri labdaros orga
nizacija arba BALFas, kuris 
savo ruožtu jau turėtų * rūpin
tis privatiniais globėjais.

PADĖTIS BELGIJOJE
Savo metu į Belgiją išvy

kusių lietuvių padėtis sunki. 
Jie tikėjosi, atlikę dvejų me
tų sutarties prievolę, galės 
grįžt į Vokietiją ir drauge su 
kitais emigruoti į užjūrius, 
arba, pasitikdami Belgijoje, 
laisvai pasirinkti sau darbą 
norimoj srity. Išvykusieji 
tvirtina, kad tokie pažadai 
buvę duoti, bet dabar jų ne
paisoma. Kaip į juos žiūri 
IRO?

IRO juos laiko įkurdintais 
ir neturinčiais teises į IRO 
pagalbą. JV DP įstatymas 
jiems taip pat netaikomas. Jis 
liečia tik Vokietijoje, Austri
joje be to Italijoje esančius 
tremtinius. Australija juos su
tiktų priimti, jei IRO atly
gintų jų kelionės išlaidas. IRO 
nesutinka. Į Belgiją yra at
vykę apie 40,000 DP į anglies 
kasyklas. Jų kelionės išlaidos 
į Australiją sudarytų 40 - 50.- 
000,000 dolerių. Tuo tarpu 
IRO nusistačius kiek galima 
daugiau tremtinių išvežti iš 
Vokietijos ir Austrijos.

VLIKo delegacija Ženevoje 
dėl Belgijos lietuvių darė 
daug demaršų. Apeliacinio 
teismo pirmininkui įteikė raš
tą, kad DP, atlikę Belgijoje 2 
metų sutarties prievolę, nors 
ir nelegaliai patekę į Vokieti
ją, būtų pripažinta bent tei
sinė IRO globa. Plačiai aiškin
tasi su IRO Belgijos skyriaus 
vedėja.

Po ilgų pasiaiškinimų gau
tas pažadėjimas, kad IRO, 
nors Belgijon išvykusius DP 
laiko įkurdintais, atskirais 
atvejais galės paremti kai ku
rių DP grupių emigraciją į 
kitus kraštus pagal tam tik
rus sąrašus. Į tokius sąrašus 
tegali patekti ligoniai, netin
ką anglių kasyklų darbui. Ne
legaliai į Vokietiją grįžusiųjų 
šeimos nariai būsią įgalinti, 
jei norės, grįžti į Vokietiją. 
Belgų Caritas pažadėjo inter- 
venuoti lietuvių naudai IRO 
ir per Belgijos Raudonąjį 
Kryžių. Išsiaiškinus Belgijos 
kazusą su IRO deputy direk
torium, gautas tas pats atsa
kymas, kaip ir iš IRO Belgi
jos skyriaus vedėjos.

AUKŽTABIS TREMTINIŲ 
KbšhSAfclATAs

Per trejus savo veikios me
tus IRO nesuspėjo galutinai 
sutvarkyti tremtinių reikalus. 
Aišku, kad IRO to nespės at-

likti ir iki 1951. 3. 31. Todėl 
JTO Visumos Susirinkimas 
19449. 12. 3. yra nutaręs nuo 
1951. 1. 1. tremtinių reikalus 
tvarkyti pavesti Aukštajam 
Tremtinių Komisarui, kurio 
įstaigą (Aukštąjį Tremtinių 
Komisariatą) išlaikys JTO. 
Aukštojo Tremtinių Komisą* 
ro veikla numatyta iki 1953 
m. gruodžio 31 d. Jo būstinė 
numatyta Ženevoje. Kokie 
bus Aukštojo Tremtinių Ko* 
misaro uždaviniai — šiandien 
dar nežinoma. Aišku tik, kad 
jis neteiks tremtiniams mate
rialinio aprūpinimo, o bus ap* 

-ribotas tik jų teisinės padė
ties reikalais ir priežiūra vyk
dymo tos globos, kurią turės 

.teikti Vokietija arba Austrija 
neįkurdinamiem seneliam, in
validam, tignniam Halini aa
daiktas, kad savo sąmatoje 
jis turės lėšų ir materialinei 
tremtinių paramai atskirais 
ekstra atvejais.

Aukštasis Tremtinių Komi
saras prireikus atskiruos 
kraštuos galės turėti savo 
įgaliotinius.

Teisinei tremtinių padėčiai 
ir tarptautinei globai nustaty
ti ir vykdyti yra ruošiama 
tarptautini konvencija. Tam 
tikras komitetas, į kurį įeina 
dvylikos valstybių atstovai, 
jau yra paruošęs tai konven-

cijai atj^inkamą projektą. 
Konvencijai projektą ruošda
mas tas komitetas buvo įtrau
kęs ir kai kurias privatines 
organizacijas. Gaila, visos jos 
buvo tik vienos tautybės. Tą 
konvencijos projektą 1950 m. 
birželio - liepos mėnesį savo 
sesijoj svarstyt numačiusi 
JTO Ūkio ir Socialinių Reika
lų Taryba.

Konvencijos projekte yra 
žymiai tikslesnė tremtinio 
aptartos, nei buvo IRO kons
titucijoje. Jei ji bus priimta, 
daug dabar nelaikomų trem
tiniais galės naudotis Aukš
tojo Tremtinių Komisaro glo
ba. Pagal ją ATK globa ne
galėtų naudotis tik nusikaltę 
Tarptautinio Karinio Tribuno
lo statuto 6 str. numatytais 
nusikaltimais arba nusikaltę 
kitais veiksmais, priešingais 
JTO tikslam ir JT Chartai.

LIETUVIAI PASAULYJE
A N. Zelandijos lietuviai, 

kurią ten yra apie 200, išleido 
pirmąjį lietuvių kalba biulete
nį “N. Zelandijos Lietuvis”, 
kurį jie pasiryžę leisti ir to
liau.

ė

A Oea. V. GrigaUtete - Glo
vackis gyvena Kolumbijoje ir 
rašo Belgijoje leidžiamame 
lietuvių laikraštyje “Gimtoji 
Žalis” apie to krašto gyveni
mo įspūdžius.

A Gen. T. Dauba sis n, buvęs 
Lietuvos Krašto Apsaugos 
ministeris ir Lietuvos konsu
las Pietų Amerikai, neseniai 
atvyko iš tremties Argenti
non. Šiuo metu aktyviai daly
vauja Buenos Aires lietuvių 
kultūrinėje veikloje.
■ Žanu Pr. Alšėnas, rašyt 

Marija Aukštaitė ir keletas
kitą Kanados lietuvių žada žuvusiųjų šeimas 
persikelti į Juhgt. Valstybes, užuojautą.

■ Rengiasi emigruoti. Kele
tas mūsų tautiečių Belgijoje 
vargais negalais gavo emigra
cijai reikalingi ic dokumentus 
ir rengiasi kelionei: Stepas 
Paulauskas su šeima, Gegec- 
kų šeima, Visockiai, Cipkū- 
nas ir Venckaitis į Kanadą, 
Sadauskas su šeima ir J. 
kumpis — į Australiją.

gyvena Austrijoje 
vienuolyne, Velykų 
proga buvo atvykęs 
Su juo drauge buvo

■ Ark. J. Skvireckas, kuris 
nuolat 
Kimš 
švenčių 
Romon.
atvykę ir kiti tremtyje gyve
nantieji vyskupai: vysk. V. 
Podolskus ir V. Brizgys.

B Rašyt Vydūnas, dabar 
gyv. Vokietijoj, anglų zonoje, 
Detmolde, buvo nuvykęs į 
Berlyną palaidoti savo jau
niausiąją seserį, kuri buvo 77 
m. amž., ir paguosti vyresnią
ją einančią 80-tus metus.

A Priedais, pirmas lietuvis, 
kuris kovo 21-d. žuvo Belgijo
je, Quaregnon Rieu du Coeur, 
anglų kasyklose laike užgriu- 
vimo. Drauge su juo žuvo trys 
italai ir vienas afrikietis. 
Touraai vyskupas aplankė 

ir pareiškė

■ V. Kazokas, buv. katalikų 
veikėjas tremtyje, dabar yra 
naujuoju redaktoriumi Aus
tralijoje išeinančio laikraščio 
“Užuovėja”. Jo administrato
riumi Stakauskas.
■ Petras Adomonis* kels 

metus dirbęs Kanados miš
kuose, pagaliau persikėlė gy
venti Montreaiin.

j

DVIGUBAS SUTAuHfMAS. — Jūs sutaupote plitigų, sutaupote 

kdrą! KUBAS 8U DVIGUBA GARANTIJA, 
(i) Garantuojame daugiau šilumos už doleri, 

(t) Garautubjame

Dabar!
NEW ENGLAND COKE 

Y ra Labai Sumažintos Kainos - 
Sutdupymas Visiems Metams!
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NEW ENGLAND COKE
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Pripildyk savo aruodų siaitdieii! 
Nupiginamas ribotdni laikui!

KK, SKUBĖK, PigtaM nokė iš viso meto! Apširt-
strttestel žire Ir pnakmodoMte New Edgfamd Coke

DIDELIU Paviaarinlu Ndpigininm. Pašaukite New Ęaglaad Čeke šian- 
diett — HUbterd 2-4670 arba susiaiekite su artimiausiu autorisuotu New 
Ėagiaad tėte dyteria. Taupykite šeimos budžetą su eztra sutaupymn — 
Juodame LENGVAIS MENESiNiAiST&SliiOfcfthMAiS.
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ĮSPŪDŽIAI iš keliones 
PO EUROPĄ

T. Justino Vaikio, pranciškonu provincijolo, pasikalbę* 
jimas su Vatikano radio lietuviu valandėles vedėju 

kun. Br. Liubinu.
Didžiosios Savaitės pradžio

je kaip maldininkai atvyko iš 
Amerikos Romon 4 lietuviai 
kunigai: lietuvių pranciškonų 
šv. Kazimiero provincijos pro
vincijolas Tėv. Justinas Vaš- 
kys, Cambridge klebonas kun. 
Pr. Juškaitis, Waterburo kle
bonas kun. Valantiejus ir Fi
ladelfijos lietuvių parapijos 
vikaras kun. St. Raila. Balan
džio 16 d. Tėv. Provincijolas 
malonėjo pasidalinti 
lionės įspūdžiais su 
radijo lietuviškosios 

o per jį
jos klausyto-

savo ke- 
Vatikano 
valandė- 
ir su vi-

kelionės tiks- 
Tėv. Provin-

kitose vietovėse. Paryžiuje su
tiko lieutvių. Ten jų esą apie 
400. Daugumas sunkiai ver
čiasi. Stengiasi emigruoti. Su
sitiko su ministeriu Bačkiu, 
dailininku Galdiku ir daugeliu 
kitų lietuvių. Dalyvavo lietu
viškose pamaldose, kurias 
pravedė jėzuitas Tėv. Liauna. 
Didelį įspūdį padarė Liurdo 
šventovė. Ten knibždėte 
knibžda būriai maldininkų. 
Bendrai Prancūzijos religinis 
gyvenimas yra nelengvoje 
būklėje. Jeigu sakoma, kad 
ten prasideda religinis atgimi
mas, tai 
siaurais 
niais.

jis tėra apsiribojęs 
inteligentijos sluoks-

DARBiNINKAS

Padekite plytelę
L.

SENELIŲ PRIEGLAUDAI- 
Ištieskite Gailestingumo Ranką

perkėlusios savo Motinišką 
Brocktoną, ėmė rūpintis 

vyrams seneliams prie- 
Trijų metų bėgyje sukelta

Jėzaus Nukryžiuotojo Seserys 
1945 m. 
Namą į 
įkurdinti 
glaudą.
fondas ir pastatyta seneliams prie
glauda. Už šio darbo įvykdinimą Se
serys yra dėkingos visiems,* 
kokiu nors būdu prisidėjo prie 
gailestingo darbo.

Dabar pradėtas yra moterų

kurie
šio

se-
no-

lės vedėju, 
sais mielaisiais 
jais.

— Pagrindinis 
las — pareiškė
cijolas — yra pelnyti Šven
tųjų Metų atlaidus, šalia to, 
reikia atlikti visą eilę kitų už
davinių, būtent, Aplankyti 
Pranciškonų generolą ir pa
kalbėti su juo provincijos rei
kalais, aplankyti Italijoj, Vo- 
kietijij, Austrijoj ir Belgijoj 
esančius lietuvius pranciško
nus ir kita. Vienu iš kelionės 
akstinų buvo taip pat noras 
asmeniškai susipažinti su Eu
ropoj esančiais DP ir jų sąly
gomis, kad būtų galima veiks
mingiau jiems pagelbėti. Visi 
4 maldininkai lankėsi Portu
galijoj, Ispanijoj ir Prancūzi
joj-

PORTUGALIJOJ

aplankė Fatimą. Lankėsi 
paprastą dieną ir šventovę ra
do apytuštę. Nepalyginsi su 
Ldurdu. Dar viskas kūrimosi 
stadijoje. Atrodo, suplanuota 
gerai. Netoliese dar neužbaig
tos bazilikos, statomos didžiu
lės ligoninės. Portugalijos re
liginis gyvenimas nekoks. 
Ekonominis gyvenimo lygis 
geresnis, negu kituose lanky
tuose

ITALIJA
ekonomiškai pastebimai at

gyja. Daug padeda amerikie
čiai. Tačiau dar daug vargo, 
ypač pietinėje dalyje. Religi
nis gyvenimas nepergeriau
sias. Daug kunigų, bet, jie, at
rodo, nepadaro to, ką galėtų 
padaryti. Bendras įspūdis ge
resnis, negu Prancūzijoje. Kai 
kur matyti karo liekanų — 
griuvėsių. Gaila Monte Casi- 
no. Iš didingo istorinio pa
minklo nelikę “akmens ant 
akmens”. Pati Roma padariu
si didžiulį įspūdį. Dalyvavo 
bendroje šv. Tėvo audiencijo
je, kartu su 40,000 įvairių 
kraštų tikinčiųjų. Velykinių 
pamaldų metu lydėjo J. E. 
vyskupą Bučį, 
laimės iš arti
gas Popiežiaus šv. Mišias. Jo
se dalyvavo pirmąjį kartą sa
vo gyvenime. Popiežių Pijų 
XII buvo matęs 1936 metais, 
jam dar tebesant kardinolu. 
Nepaisant amžiaus ir pareigų 
naštos, Jo Šventenybė atrodo 
stiprus ir kupinas jaunatviš
kos energijos.

Įspūdingas buvęs ir jubilie
jinis bazilikų lankymas. Čia 
pajuntama
dabarties ryšis su garbingąja 
praeitimi. Romoje gyvai pri
sistato visas krikščionybės 
nueitas kelias, pradedant nuo 
kankinių krauju aplaistytos 
kolozėjaus arenos, einant per 
jų kapus mistiškuose kata
kombų požemiuose, susimąs- 
tant prie Konstantino Didžio
jo statytosios bazilikos griu
vėsių, žvelgiant į amžių bėgy
je iškilusius didingus krikščio
nybės paminklus. Suklupus 
šimtatūkstantinėje tarptauti
nėje brolių minioje priimti šv.

už tai turėjo 
sekti iškilmin-

Jėzaus Nukryžiuotojo koagregacijos seserys, pasirengusios įvilktuvių ir įžadų šventei, 
kuri įvyks š. m. balandžio mėa 11 d. Dabar jos laukia jubiliejinio seimelio š. m. birželio mė 
n. 18 d.

Tėvo palaiminimo, teikiamo 
“urbi et orbi”, žmogus pasi
junti, nepaisant viso savo 
menkumo, esąs sudedamąja 
dalelyte organizmo, kuris yra 
amžinas, to organizmo, kuris 
iš pirmųjų kankinių kraujo 
sėklos išsivystė į didingą Mis
tinio Kristaus Kūno bendruo
menę, kurios “nei pragaro 
vartai nenugalės”.
APIE LIETUVIŲ ĮSTAIGAS 

ROMOJE
Toliau Tėv. Provincijolas 

pareiškė džiaugsmą dėl Ro
moj veikiančios lietuvių 
Kazimiero kolegijos. Jos 
vimas katalikybės centre 
gyvas liudininkas visam 
šauliui, kad lietuvių tauta

administruoja vieną 
Jie leidžia religinį 
“Varpelį”, kultūrinį 
“Aidus” ir politinį

Europos kraštuose.
ISPANIJA.

be galo sunkus ekono- 
gyvenimas. Kraštas yra

Čia 
minis 
neturtingas, o paramos iš nie
kur negauna. Labai aiškiai 
krinta praeiviui į akis laisvės 
varžymas. Nė žingsnio nepa
žengsi be policijos žinios. Cen
zūruojamos net gramatikos. 
Religinis ispanų gyvenimas 
gilesni?, negu, pav., Italijoj ar 
Prancūzijoj, tačiau nėra toks, 
kaip Vokietijoj ar kituose 
kraštuose.

PRANCŪZIJA.
Lankėsi Paryžiuje, Liurde ir

nepertraukiamas
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lekcijas, 
parapiją, 
žurnalą 
žurnalą
savaitraštį “Lietuvių Žinias”. 
Leidžia taip pat įvairaus turi
nio knygų. Ruošiasi įkurti sa
vo spaustuvę.

Jeigu būtų daugiau Tėvų, 
būtų galima veiklą dar pla
čiau išplėsti. Ypač būtų gali
ma daugiau jėgų skirti Kana
dai, kur dabar yra vienas lie
tuvių pranciškonų vienuoly
nas, priklausąs šv. Kazimiero 
provincijai. Tėvo Provincijolo 
manymu, jauni lietuviai ku
nigai, norėdami daugiau pasi
tarnauti lietuvių tautiškumo 
išlaikymui, turėtų stoti į lie
tuviškus vienuolynus. Mat, 
bendrai Amerikos vyskupai 
nėra linkę kurti tautinių pa
rapijų. Stengiamasi laikytis 
amerikoniškos tautiškumo po
litikos. O vienuolynai nuo 
vyskupų nedaug tėra pri
klausomi. Čia viską tvarko 
provincijolas, turįs vyskupo 

tai iš lietuviškųjų 
veiksmingiausiai 

galinga tautišku-

Darbo klausimais
BARBO PAKUS 

AMERIKOJE

Imant atskirais 
kai kuriuose gali

Šv.
bu-
yra 
pa
yra

katalikiška. Lietuvių kolegija 
berūksianti darbininku? Lie
tuvos dvasiniam atnaujinimui, 
reiškia lietuvių tautos gyvą 
tikėjimą greit jai išaušiančiu 
laisvės rytu. Amerikos lietu
viai katalikai turėtų visomis 
išgalėmis remti šią taip svar
bią katalikybės ir lietuvybės 
tvirtovė
— Antroji lietuvių tvirtovė 

Romoje yra tarptautinė Tėvų 
Marijonų kolegija. Čia irgi 
nuolat gyvena būrelis jaunų 
lietuvių studentų, besiruošian
čių atsakingam kunigo dar
bui. Dabar čia gyvena taip 
pat garbingasis ganytojas J. 
E. vysk. Būčys. Lankėsi Tėv. 
Provincijolas kartu su kitais 
bendrakeleiviais taip pat pas 
Romoje reziduojantį lietuvių 
diplomatijos šefą ir pas Lie
tuvos Atstovybės prie Švento
jo Sosto attache, p. Stasį Lo
zoraitį Jr.
APtE PRANCIŠKONŲ LIKI
MĄ LIETUVOJE IR VEIK

LĄ AMERIKOJE
Tėv. Provincijolas buvo pa

klaustas apie pranciškonus 
Lietuvoje ir JAV.
— Su Lietuva neturima jo

kio ryšio. Atrodo, kad visi 
vienuolynai ten likviduoti, o 
tėvai išvežti arba išžudyti. 
Atbėgę, į Vakarus partizanai 
pasakoja, kad tikrai nužudyti pats nemaža

ten vedamos lietuviškosios ra
dijo valandėlės paįvairinimo. 
Kun. Stanislovas Raila yra ži
nomas kaip didelis tremtinių 
globėjas. Jis savo vardu yra 
parsitraukęs į JAV 73 asme
nis, b jo rūpesčiu sudaryta 
apie 300 darbo sutarčių. Už 
tai ir keliaudamas pelnyti ju
biliejinių atlaidų kartu turėjo 
tikslą aplankyti Europoj 
vargstančius DP.

Jau lankėsi Italijoj Bagnoli 
lageryje, kur susitiko keletą 
šeimų, kurioms padeda emi
gruoti. Lankysis taip pat Vo
kietijoj tremtinių lageriuose. 
Rūpinsis pagelbėti keletai šei
mų užkliuvusių emigracijos

Kretingos vienuolyno vyres
nieji. Tuo tarpu kai Lietuvoje 
ilgos vargingų metų eilės dar
bas yra visai sugriautas, lie
tuviai pranciškonai pradėjo jį 
atgaivinti svetimuose kraš
tuose. J.A. Valstybėse yra 
įsikūrusi lietuvių pranciškonų 
šv. Kazimiero provincija, ku
ri didžiulėje pasaulio pranciš
konų šeimoje veikia kaip sa
vistovus vienetas. Jai pri
klauso 4 vienuolynai, kuriuose 
yra virš 50 narių. Tėvų pran
ciškonų veikla nesiriboja vien 
religine sritimi. Ji apima kar
tu tautinę ir kultūrinę. Tėvai 
pranciškonai Amerikos lietu
vių tarpe veda misijas, roko

Tėv. Provincijolas 
kas įvyktų 

pran-

teises. Už 
vienuolynų 
gali tekėti 
mo srovė.

Pagaliau
buvo paklaustas, 
su Amerikos lietuvių 
ciškonų šv. Kazimiero provin
cija susidarius galimybei grįž
ti į laisvą Lietuvą. Tėv. Pro
vincijolas atsakė, ji liktųsi 
atskira savarankiška provinci
ja, bet glaudžiai bendradar
biautų su pranciškonų provin
cija Lietuvoje ir, žinoma, jai 
padėtų atsikurti. — Baigda
mas Tėv. Provincijolas dar 
pasisakė bendrai apie Ameri
kos katalikų religinę būklę. 
Ten vykstąs stiprus religinis 
gyvenimas. Puikiai
kytas sakramentų adminis
travimas.

KUN. ST. RAILA
Savo kelionės įspūdžiais pa

su Vatikano radijo 
valandėlės vedė- 
kun. Stanislovas 

Philadelphijoje 
prisideda prie

%utvar-

sidalino 
lietuviškosios 
ju tkip pat 
Raila, kuris

Dabartiniu metu Amerikoje 
yra be darbo apie 4,684,000 
darbininkų. Šios srities eks
pertų nuomone birželio ir lie
pos mėnesiais šis bedarbių 
skaičius gali prašokti 5,000,- 
000, kas reiškia apie 7% visų 
dirbančiųjų, 
rajonais,
siekti net iki 12%. Blogiau
siai yra 
kur išsivysčiusi tekstilės pra
monė, toliau eina vakarinės ir 
vidurinės valstybės.

Gegužės mėnesyje gali lai
kinai bedarbių skaičius kristi 
iki 4,200,000 sąryšyje su ūkio 
ir kitais sezoniniais darbais. 
Tačiau po to vėl darbių skai
čius pakilsiąs sąryšyje su pa
sirodymu darbo rinkoje viso 
metinio darbo jėgos prieauglio 
baigusiųjų aukštesniąsias ir 
įvairias amatų mokyklas.

1941 m. prieš pradedant 
pramonei dirbti karo reika
lams, bedarbių skaičius buvo 
pasiekęs apie 5,600,000, nežiū
rint 59.9 milijonų dirbančiųjų.

1948 m. bedarbių skaičius 
buvo apie 2 milijonai, tai yra 
3% bendro dirbančiųjų skai
čiaus, kas reiškia padėtį pri
lygstančią pilnai dirbančia jai. 
Priešpaskutiniais metais ne
dirbančiųjų skaičius pakilo iki 
3 milijonų, tai yra 5% visų 
dirbančiųjų.

Pirmasis kasmetinis naujos 
darbo jėgos darbo rinkoje pa
sirodymas, tuo tarpu gaminių 
rinkai atitinkamu santykiu 
nepadidėja. Antroj — gamy
bos metodų patobulinimas ir 
gyvosios darbo jėgos pakeiti
mas mašinomis, kurios 
met atpalaiduoja apie

o praeitais me- 
praei-

Naujoje Anglijoje,

kas-
3%

darbininkų, 
tais net iki 5%. Pav.. 
tais metais automobilių pra
monė pagamino 18% daugiau 
automobilių su 3% mažesniu 
skaičiumi darbininkų. Cela- 
nese Bendrovėj Cumberlande 
savo laiku dirbo 10 tūkstan
čių darbininkų. Dabar tedirba 
tik 5,500 išvysty darni tą pačią 
produkciją, nors ta bendrovė 
nuo karo pabaigos investavo

GaUestingas Samarietis
“Palaimintieji gailestin- nelių prieglaudai fondas. Šiemet 

gieji, nes jie laimės gailės- rime fondą padidinti, kad galima 
tingumo”. (Mat. 5, 7.) būtų kuo greičiausiai pradėti prie- 
------------------------------------- glaudos statybą, nes atsiranda daug 
senų moterų, kurios neturi jokios globos. Prieglaudoje jos ras 
malonią priežiūrą, patarnavimą ligoje ir aprūpinimą sielos bei 
kūno reikalų iki mirties.

Taigi, būkite Gailestingu Samariečiu, kurį Kristus pagyrė 
už jo gailestingumą artimui. Prašome neatsisakyti ištiesti gai
lestingą ranką ir mūsų senoms moterims, atsidūrusioms sun
kioje padėtyje.

Geradarių intencija bus atlaikyta Šv. Mišių Novena. Be to, 
Seserys už savo Rėmėjus per visus metus atlaikys 32 Nove- 
nas, kalbės keletą maldų kasdieną, visas savo maldas ir darbus 
aukos Jūsų intencijai. Už mirusius geradarius užprašys 3 Šv. 
Mišias ir paukos trijų dienų savo atliktus darbus ir atkalbės 
maldas.

Šią savaitę Senelių Statybos Fondui aukojo: 
K. Kucborska, Bridgevvater, Mass.
Anthony Yoncza, Trenton, N. J. ......... ......
Mr. T. Tamulevich, Branford, Conn. 
B. Baltrukaitis, New York, N. Y...............
A. Bražinskas, Somerville, Conn...... .....
J. Indolis, Lawrence, Mass..........................
Joseph Aikus, N. Chicago, III.....................
Anne Brazinsky, Worcester, Mass.............
A. Kazlauskienė, Brooklyn, N. Y. ......
Mrs. J. Weisengoff, Baltimore, Md...........
A. Paškauskas, Waukegan, III.................
Anna Bartkus, Brooklyn. N. Y. ................
John Riekes, Albany, N. Y......................
Anna Bebrausky, Brooklyn, N. Y............
V. Romozas, Plantsville, Conn. 
V. Romaška, Brooklyn, N. Y....................
A. Mažukaitis, Waterbury, Conn..............
J. G. Poplis, Worcester, Mass...................
Pauline Shapunas, Shenandoah, Penna. 
Beatriče Kalašius, S. Boston, Mass. .......
S. Smigeskis, S. Boston, Mass. ...............
Jurgis J. Wensus, Middleport, Penna.
I. Šalkauskas, Baltimore, Md................
M. Vainis, Brooklyn, N. Y. ........... .........
Mr. &. Mrs. Vitkus, Brooklyn. N. Y. 
Anna Starr. Nevvark, N. J........................
M. Neveris, Nevvark. N. J. ___
Mr. & Mrs. P. Yuras, Brooklyn, N. Y. 
M. Bučinskas, Worcester, Mass. ......
T. Krulskienė, Chester, Penna.
Anna Talisauckienė, Shamokin, Penna. 
V. Rachynskas, Amsterdam, N. Y. ........
A. ir P. Bartkus, Sheboygan, III. ...........
J. Kisielienė, Gilberton, Penna. .......... ......
A. Karsokas, Grand Rapids, Mich............
B. Giedrienė, Baltimore, Md.
Mrs. Ragelis, Brooklyn, N. Y....................
P. Žibutis, VVestfield, Mass. ...........
Mrs. Plioplis, Brooklyn, N. Y....................
Mrs. K. Vasnick, Philadfelphia. Penna. 
J. Milauskas, Lawrer.ce. Mass. .................
M. Valeška, Rocfr.ester, N. Y.......................
Anna Butkus, Amsterdam. N. Y. 
V. Ermalavik, Seymour. Conn. ........ ........
A. Winskus, Bridgeport, Conn. .t...............
Martha Micevičiūtė, Elmhurst, Penna. 
Zidoras Marozas, Newark, N. J. 
Frank Russell, So. Boston, Mass. 
Mrs. M. Lukas, Brooklyn, N. Y.......
Mary Žukas, Amsterdam, N. Y. 
V. Vaičiūnas, Brooklyn, N. Y...................
Elizabeth Navickas, VVorcester, Mass.

Kanaporienė, Amsterdam, N. Y. ........
Rukus, Manchester, Conn. 
Chedekowsky, Providence, R. I. 
Alukievičius, Athol, Mass.
Daukant,

Ona Rupšis,
C. Chepulis,
Eva Riekus, 
Anna Witkauskas, Chicago, III.
Anna Rudinas, Chicago, III................... .....
D. Klimas, Cb’.cago, III. 
Mrs. J. Snmlskis. Silver Creek, Penna.
B. Pūkis, S. Milwaukee, Wis......................
Joseph Vasilauskas, Du Bois, Penna. 
Z. Zekienč, Waukegan. III.............................
A. Valatka, Chicago. III.................................
A. Tamasionis, Norwood, Mass.

Visiems aukotojams ir aukotojoms nuoširdžiausiai dėko
jame. Lai Dievulis atlygina visiems .

Jėzaus Nukryžiuotojo Seserų vardu. 
Motina Ligorija, 

Vienuolyno Viršininkė.
(Bus dąugiau)

Seserų kongregacijos ir rėtnėjy jubiliejinis sel-

E.
M.
M.
A.
U. Brooklyn, N. Y........

Wilkes Barre, Penna.
Springfield, Ui.............
Philadelphia, Penna.

/.

painiavose. Taip pat dės pa
stangų pagelbėti kai kuriems 
ligoniams išemigruoti į JAV.

Visi 4 minėtieji maldininkai 
šiuo metu lanko šiaurinės Ita
lijos įžymybes, balandžio 24 
išvyko į Palestiną, iš ten per 
Italiją keliaus į Šveicariją, 
Austriją, Vokietiją. Belgiją, 
Olandiją, Angliją, o gegužio 
25 išplauks atgal į JAV. 
20 milijonų dolerių fabriko . „ _ _
sumodeminimui. melis^Jvykjąta birželio 18 d.. Brocktoh, Mass.
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ŽIDINIUOSE
L. VYČIU NAUJOSIOS ANGLIJOS APSKRITIES 

SUVAŽIAVIMAS

• Lietuviai kunigai. Balan
džio 18 d. laivu “General Tay- 
lor” atvyko New Yorko uos- 
tan šie: kun. Julijonas Korsa
kas ir kun. Pijus Kirvelaitis— 
j Chicago, III., kun. Vincentas 
Zajenčkauskas į Greene, Me.

• IMaojaus legionierių vykd. 
komitetas nutarė imtis akci
jos prieš komunistus. Reika
laujama skrininguoti norin
čius įstoti į legionierių eiles.

. ą Dr. V. Viliamas galutinai 
įsikuria Chicagoje, j kur jau 
su visa šeima persikėlė iš 
Dayton, Ohio. Aplinkybėms 
leidžiant, pasiryžęs darbuotis 
su ateitininkais bei vyčiais ir 
apskritai dalyvauti visuome
niniame gyvenime.
9 Kum. Jonas Jutkevičius, 

centro lietuviškųjų reikalų 
pirmininkas, sveikina Chica
gos vyčius už jų gražią dar
buotę Dievo garbei ir Tėvynės 
labui.

• Apgynė savo teises. Pater- 
sono, N. J. mieste vienas žydų 
tautybės surašinėtojas apie 
15 naujakurių lietuvių užraši
nėjo gimusiais Rusijoje, ir jo
kie aiškinimai nieko negelbė
jo. Tik, buv. dypukų vardu 
St. Mikniui nusiskundus ati
tinkamos apylinkės surašinėji
mo vadovui, lietuviai iš rusų, 
vėl buvo pertaisyti lietuviais.
• Du lietuviai klerikai: Pra

nas Klepšas ir Leonardas 
Vaišvilas gegužės 3 d. bus 
įšvęsti į kunigus Mundelein 
seminarijoj. Pastaruoju metu 
šioj seminarijoj yra 10 lietu
vių klerikų.

• Prof. inž. St. Dirmantas, 
vienas žymiausių Lietuvos 
geodezijos specialistų, atvyko 
iš tremties ir apsigyveno pas 
savo dukterį Chicagoje.

• Chicagos paštas, paskelbus 
pašto departamentui, patar
navimų susiaurinimą, atleis iš 
visų savo skyrių apie 500 tar
nautojų. Pirmiausiai bus at
leisti visi pavaduotojai nuola
tinių tarnautojų.
• Adv. St. Simon, buvęs Lie

tuvos Vyčių 19-tos kuopos, 
Pittsburgh, Pa. pirmininkas, 
buvo gražiai pagerbtas Lietu
vių Prekybos Rūmų. Prie pa
gerbimo daug prisidėjo vietos

. vyčiai.
• Kun. J. Prunskis balandžio 

23 d. Lietuvos Vyčių salėje 
Chicagos ateitininkų susirinki
me skaitė paskaitą iš savo ke
lionės įspūdžių po Pietų Ame
riką.

WATERBUBY, CONN.

Naujosios Anglijos L. Vy
čiai š. m. balandžio mėn. 
22/23 d., kaip tiktai per šv. 
Jurgio, jaunimo globėjo šven
tę, buvo suvažiavę į savo me
tinį seimelį Waterbury, Conn. 
Suvažiavimą surengė ir priė
mė Waterbury L. Vyčių 7 kp., 
vadovaujama energingo jos 
pirmininko Antano Jenkino. 
Išskyrus dvi kuopas, visos ki
tos Naujosios Anglijos L. Vy
čių kuopos prisiuntė savo at
stovus ir gausų svečių buri.

Suvažiavimas prasidėjo šeš
tadienio popietį. Jam vadova
vo N. Anglijos apskrities pir
mininkas Bronius Kudirka iš 
Nonvood, Mass. Pirmas suva
žiavimą pasveikino kun. V. 
Ražaitis. Jis sveikino vardu 
Waterbury klebono ir L. Vy
čių garbės nario kun. J. Va- 
lantiejaus, kuris šiuo metu 
yra Romoje. Toliau nuošir
džiai ir jautriai sveikino kun. 
J. C. Jutkevičius. L. Vyčių 
dvasios vadas, iš Worcester, 
Mass. ir kun. C. Vasio vardu 
(garbės nario ir Kun. Vieny
bės Pirmininko), kun. V. Pui
dokas iš Westfield, Mass., 
kun. J. Vilčiauskas iš Hart
ford, Conn., kun. A. Kacevi- 
čiU8 iš Providence, R. I. savo 
ir klebono kun. J. Vaitekūno 
(garbės nario) vardu. Labai 
malonu buvo suvažiavusiems 
išgirsti L. Vyčių steigėjo ir 
garbės pirmininko M. Norkū
no sveikinimą, kuriame jis 
dar labai stipriu žodžiu 
pasidžiaugė L. Vyčių gyvumu 
ir veiklumu. Nuoširdžiai svei
kino žodžiu ir raštu taip pat 
prof. J. Aleksis (garbės na
rys) iš Waterbury, Conn., 
Jurgis Jonikas iš Čikagos, 
Pranas Vaškas iš Newark, N. 
J., Lietuvos garbės konsulas 
adv. A. O. Shallna iš So. Bos
tono, advokatas A. J. Young- 
Jankauskas iš So. Bostono, 
“Vyties” redakcijos vardu F. 
Grendalytė, “Darbininko” re
dakcijos vardu A. F. Kneižys 
ir k.

Labai gausiai suvažiavime 
buvo atstovaujamas pats L. 
Vyčių Centras. Centro pirmi
ninkas Jonas L. Juozaitis, 
kaip tik šiuo metu lankąs 
Naujos Anglijos kuopas, svei
kindamas kartu padarė ir pla
tų pranešimą apie L. Vyčių 
veiklą ir tolimesnius užsimoji
mus. Kalbėjo ir sveikino taip 
pat Centro nariai: Bertha

Čiočytė, vicepirmininkė, He- 
len Pinkin, iždo globėja, Syl- 
vija Račkiūtė, raštininkė.

Antroji suvažiavimo diena, 
sekmadienį, buvo pradėta iš
kilmingomis pamaldomis Šv. 
Juozapo lietuvių parapijos 
bažnyčioje. Pamaldas laikė 
kun. V. Ražaitis. Po pamaldų 
sekė tolimesni posėdžiai. Juo
zas Matačinskas, Komisijos 
Lietuvos Reikalams pirminin
kas, padarė pranešimą apie 
jos veiklą ir akciją už Lietu
vos išlaisvinimą. Buvo priim
ta protesto rezoliucija prieš 
bolševikų okupaciją Lietuvoje 
ir pasiųsta Baltiesiems Rū
mams į Washingtoną. Toliau 
plačiai aptarti Naujosios Ang
lijos L. Vyčių tolimesnio vei
kimo ir “Sporto dienos” rei
kalai: sporto diena ir vyčių 
iškila rengiama š. m. gegužės 
mėn. 21 d. Thompson, Conn. 
Taip pat buvo pagerbtas L. 
Vyčių steigėjas M. Norkūnas 
jo 80 metų sukakties proga. 
Centro pirmininkas Jonas L. 
Juozaitis jam įteikė atmini
mui gražiai aptaisytą knygą, 
perdavė Centro geriausius lin
kėjimus ir sveikinimus. J. Lo- 
la patiekė pranešimą apie 
rengtą š. m. gruodžio mėn. 4 
d. bankietą M. Norkūnui pa
gerbti.

Suvažiavimo buvo išrinkta 
ir nauja Apskričio Valdyba: 
pirmininkas Juozas Lola, vice
pirmininkas E. Vaškas, pro
tokolų sekretorius K. Jakutis, 
korespondencijų sekretorius 
A. Masionytė, iždininkas Ka
zimieras Pinigis, iždo globėjai 
Vincas Gražulis ir J. Remei
ka. Dvasios Vadu, kurį paski
ria Kunigų Vienybė, pagei
dautas kun. A. Kacevičius.

Nuotaikingas, darbingas ir 
smagus suvažiavimas baigtas 
surengtomis atstovams ir sve
čiams vaišėmis, kurias gra
žiai paruošė Waterbury kuo
pos vytės ir vyčių rėmėjos. 
Joms didelis ačiū. F.

ganizacijos tikslus bei užda
vinius. Išrinkta kuopos valdy
ba, kurią sudaro: pirmininkas 
adv. Juozas J. Černiauskas, 
vicepirmininkai F. Strapins- 
kas ir Olga Savickaitė, sekre
torės Ona Karitytė ir Ella 
Diržiūtė, iždininkas Jonas A. 
Sabutis, maršalka Stasys Var- 
šalka.

L. Vyčių Naujosios Angį. 
Apskrities veikla

Jau penkti metai, kaip vie
nas iš mūsų didžiųjų sporti
ninkų — lietuvis Lieut. AL 
BLOZIS savo gyvastį aukojo 
ne tiktai už mūsų šalį Ameri
ką, bet taip pat už kitas pa
vergtas tautas ir Lietuvą.

Lietuvos Vyčiai, neužmirš
dami savo lietuviško jaunimo, 
kasmet pagerbia ir mūsų 
sportininką, Al Blozį. Numa
tyta surengti pikniką ir tin
kamas ceremonijas. Dalis 
pelno bus paaukota mūsų lie
tuviškai įstaigai, Marianapolio 
vienuolynui.

Šįmet vyčiai rengia ketvir
tą metinę gegužinę—SPORTS 
DAY, mūsų gražioje Marijonų 
kolegijos aikštėje, Thompson, 
Conn., sekmadienį, gegužės 
21 d. Tą dieną šv. Mišios bus 
atnašautos 11:30 vai. ryte. 
Numatytas lietuvis sportinin
kas pakviestas dalyvauti ce
remonijose. Be to, bus “soft- 
ball” žaidimas tarpe New 
York’o ir New Jersey Vyčių 
apskričių ir Naujosios Angli
jos Vyčių apskrities. Bus pa
ruošta skanių valgių, šokiams 
gros gera muzika. Bus progos 
diena praleisti draugiškai ir 
linksmai.

Visi — seni ir jauni, kvie
čiami kartu dalyvauti su Vy
čiais ir tie lietuviai, kurie bu
vo priversti išvykti iš Lietu
vos, ir po daugelio sunkeny
bių atsirado šiame krašte. Ko
misija visose kolonijose rūpi
nasi susisiekimo priemonėmis 
(transportaci  ja).

Bronius Kudirka,
Pikniko dienos pirmininkas.

Šventųjų Metu procesija 
perniesti

LAMBENCE, MASS.

fi. m. balandžio 23 d., bai
gus Tėvui Bružikui sėkmingas 
misijas, Šv. Pranciškaus lietu
vių parapija, vadovaujant kle
bonui kun. P. Jurui ir misio
nieriui Tėvui Bružikui, suruo
šė viešą bažnyčių lankymą 
Šv. Metų atlaidams gauti. Iš
sitiesė didžiulė procesija ir 
žygiavo per miestą su kryžiu
mi ir kunigais priešakyje. 
Procesijos vyriausiu tvarky
toju buvo kun. P. Šakalys. 
Specialūs mieste policininkai, 
kur žygiavo procesija, stabdė 
judėjimą.

Aplankyta keturios bažny
čios ir pasimelsta. Grįžus į 

,Šv. Pranciškaus parapijos lie
tuvių bažnyčią, Tėvas Bruži- 
kas įspūdingai užbaigė misi- • ojas.

Šis lietuvių gražus viešas 
pasirodymas padarė ir Law- 
rence, Mass. miesto visuome
nei malonaus įspūdžio.

Kur silkes rankomis gaudo...

• Emilija Juršėnaitė, buv. 
Vorkutos tremtinė, dabar gy
venanti Chicagoje, gavo šir
dies ataką. Gydosi namuose. 
Pavojus gyvybei praėjęs.

SuslorgMlzavo Lieknos 
Vyčiai

ANSONIA, CONN.

Š. m. balandžio mėn. 24 d., 
švenčiant “L. Vyčių Organi
zacijos Dieną”, Naujosios An
glijos Vyčiai paaugo dar vie
na kuopa, kuri buvo įsteigta 
Ansonia, Conn. Šv. Antano 
lietuvių parapijos klebono 
kun. Benedikto Gauronskio 
pastangomis.

Lietuvos Vyčių Organizaci
jos centro pirmininkas Jonas 
L. Juozaitis iš Chicagos daly
vavo steigiamajame susirinki
me ir paaiškino L. Vyčių or-

Stasio Šimkaus
33 LIAUDIES DAINOS

Ką tik išėjo iš spaudos kompozitoriaus STASIO 
ŠIMKAUS solo ir chorams skirtų dainų naujas rinki

nys. Surinko ir parengė spaudai kompo
zitoriaus sūnus Algis Šimkus. Išleido 
kun. Pr. M. Juras. Knyga puikiais vir
šeliais, su plastikos juostele, 64 pusi., 
labai lengvai atsidaro ir puslapiai skam- 
binan pianu neužsiverčia. Kaina $2.00. 

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadvvay, So. Boston 27, Mass.
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PARODYKIME ARTIMO 
MEILES

MINERSVILLE, PA.

Kovo mėnesyje BALF cen
tro įgaliotinis, gen. J. Černius, 
lankėsi mūsų apylinkės kolo
nijose ir įsteigė daug naujų 
BALF skyrių, kurių vieno 
vardu ir aš čia kalbu. Tai 
yra 74 skyriaus Minersville, 
Pa., kaip jo pirmininkas, pa
reikšdamas džiaugsmo ir pa
dėka tiems, kurie prie šio sky
riaus šios labdaringos draugi
jos prisirašė. Prisirašė jau 27 
nariai, iš kurių 24 priimt pil
nais nariais. Tai pakelia man 
ūpą ir paskatina daugiau 
veikti mūsų vargstančių trem
tyje brolių lietuvių labui.

Šios taip naudingos orga
nizacijos pareigos nesunkios— 
tik vienas doleris nario mo
kesčio metama, kas reiškia tik 
kelis centus į mėnesį, o kokią 
didelę paramą jie neša mūsų * 
tautiečiams tremtyje. Jeigu 
kiekvienas parapijietis mūsų 
lietuviškose kolonijose prie 
šios labdaringos organizacijos 
priklausytų, tai jau kaip daug 
per BALF’o centrą galėtu
mėm sušelpti savo tautiečių 
tremties varge atsidūrusių.

Taigi broliai, lietuviai, esa
te kviečiami stoti į šią labda
ros tarnybą. Tuo parodysime 
artimo meilės ir pagelbėsime 
varge savo broliams lietu
viams.

J. Klimas,
74 skyr. pirmininkas.

Artimo meilės darbas
STOUGHTON, MASS.

Kun. M. Vembrės paraginti 
Stoughtono lietuviai noriai 
aukavo tremty pasitikusiems 
ir sergantiems Gautingo džio
vininkams. Aukojo: Klem. 
Jurgutis 2 dol. Ant. Opolins- 
kas 1 d., Kubelienė 5, Zen. 
Antulionis 2 dol. ir knygą 
“Šv. P. M. Apsireiškimai Liur- 
de”, Josefa Tamulevičienė 2, 
Jadv. Volungevičienė 2, Agnės 
Anusevičienė 2, Juzefą čėsna- 
tienė 2, Anelė Miškinis 2, Jo
nas Valuntukevičius 2, Aleks. 
Gilys 2, Marija Kasperienė 2, 
L. Banys 5, ir kiti.

Mrs. X rašančiam šias eilu
tes paūkavo 20 dol. nusiųsti 
savo tėvams. Kadangi motina 
mirusi Lietuvoje, o tėvas iš
vežtas į Sibirą, netoli Baikalo 
ežero, už 6,000 mylių nuo Lie
tuvos (irgi miręs ir bado ir 
šalčio), tai bijodamas siųsti 
giminėms, kurias dar labiau 
aglėtų apsunkinti, gautus pi
nigus taip pat paskyrė Gau
tingo lietuviams ligoniams.

Už surinktus pinigus nu
pirkta ir išsiųsta į Gautingą 4 
dėžės siuntinių po 22 svarus.

Dieve būk gailestingas tiems 
už ką aukojo ir atlygink au
kavusiems, kad pamatytų kur 
Tiesa, Kelias ir Gyvenimas.

Balandžio 23 d., sekmadie
nį, po lietuviškųjų pamaldų, 
ateina pas mane p. Savickas 
ir klausia, ar aš nenorėčiau 
pamatyti, kur silkes ranko
mis gaudo?
— Ir dar kaip! — atsakiau 

geram mano prieteliui.
— Bet aš noriu vežtis visą 

šeimą, — nedrąsiai prasitarė 
p. Wiliam.
— Tai dar geriau! Daugiau 

sugausim žuvų!
Sėdom į mašiną ir pasilei

dom Middleboro link. Pirma 
aplankėme jo simpatiškus ir 
vaišingus uošvius p. Drevins- 
kus. Namai gražūs ir švarūs, 
kaip ir visų amerikonų, tik 
kieme daug jau žolynų, ką 
randi tik pas lietuvius: čia 
buvo diemedis (atleiskit mer
gaitės, kad nenuo rūtos pra
dėjau), rūtos, pina vi jos, nar- 
cyzai, šalavijai ir daug kitų 
gėlių. Kambary buvo lietuviš
ka dilgynė, palergonija, kak
tusai (iš Lietuvos!), fikusai ir 
daui kitų žolynų.
— Bet kur gi silkės? — pa

klausiau. — Važiavom silkių 
gaudyti, o čia skiname gėles...
— Bus ir silkės! Važiuokim 

toliau, kol nesutemo!

Seninusį ir jauninusį pali
kom ūkio saugoti, o kiti, susi- 
kimšę J “karą” (tik be bom
bų!) nudūmėm. Už kokios 
mylios nuo namų, bet tajne 
pat mieste radom upelį ir 
tvenkinį. Žmonių nebuvo, nes 
diena buvo nesaulėta. Arčiau 
privažiavę, pamatėm kyšan
čias iš vandens nei tai galvas, 
nei tai uodegas. Netikėjau 
savo akimis. Ar tai galėtų 
būt žuvys? Priėję radom ke-

kančias gėlo vandens, rames
nės ir šiltesnės vietos nerštui.

Kitais metais čia suvažiuo
davo pirkliai iš miesto atpirk
davo žuvis, sumokėdavo iki 
8,000 dolerių. Tų žuvų gausy
bės be Middleboro yra dar 
Wetareham, Westhaunover, 
Taunton. Jos pradeda neršti 
balandžio pradžioj, kol suža
liuoja medžiai. Šiemet paste
bėtos atplaukiant apie 9 ba
landžio. Pirkliai — žuvininkai 
kartais prigaudo jų iki 500 
statinių po 125 galionus.

Gaudo tokiais tinklais, kad 
net su motoru reikia traukti į 
krantą!

Senniau čia gyveno indėnai. 
Jie naudojo žuvis valgiui ir 
laukam tręšti. Prie kiekvieno 
korno (kukurūzo) grūdo pa
dėdavo žuvį ir užkasdavo. Pa
sakojo, kad ir dabar gyven
tojai parsineša po maišą žu
vų ir daržuose sodina taip 
kornus.

Bet ir katės mėgsta žuvis. 
Aptikusios darže, išsikasa ir 
nusineša.. Nevisados jas suė
da, ypač kai žuvis ilgesnį lai
ką išoūna žemėje. Katės jas 
pameta patvory, o tada jas 
užpuola musės, kurių daug 
privista. Dabar policija drau
džia žuvimis daržus tręšti.

Gamtos mėgėjams, ypač 
jaunimui, siūlyčiau pasinau
dot gražiomis pavasario die
nomis ir atvykti pasigerėti 
žuvų didele “minia”.

Gražiai ir skaniai p. Dre- 
vinskų pavaišinti grįžome į 
namus, mąstydami apie tą di
delę žuvų gausybę ir ųuosta- 
bų Dievo pasaulį. MXk.

Skaitykite ir platinkite kata
likišką spaudą — laikraštį 
"Darbininką"!

HOUOUJOS YCiyiįi
Dvi žydų pietinės giminės 

Nabuchodonosoro (plg. Josif 
Vasarjonovič Džiugošvili - 
Stalin!) buvo išvarytos į Ba
biloniją 605 m. prieš Kr. Ant
rasis trėmimas su pranašu 

. Ezekielium buvo 597 m. prieš 
Kr. Nabuchodonosorui užė
mus ir sunaikinus Jeruzalę 
(kaip dabar Pabaltijį), buvo 
587(586) m. tretysis ir bai
siausias trėmimas. 70 metų 
žydai buvo ištremti Persijos 
karalius Kyras, nukariavęs 
naująją Babilonijos valstybę, 
538 m. leido žydams grįžti į 
tėvynę.

Betgi ta vergija buvo ne
palyginti lengvesnė už dabar
tinę T. Rusijoje, ypač Pabal
tijo valstybėse, įtaisytą ver
giją. Žydai nebuvo genocido, 
t. y. išnaikinimo paliesti, ir 
žydų tremtinių gyvenimas ne
buvo labai sunkus. Kad taip 
būta, tai štai kas liudija: kai 
jau buvo galima į tėvynę 
grįžti, daugelis Babilonijoje 
praturtėjusių žydų tėvynėn 
nebegrįžo. O dabar T. Rusi
joje yra būklė tokia, kad, 
jei rusai nuimtų “geležinę už
dangą” — visas Pabaltijys, 
mažiausia 90% pačių rusų, 
paskutinį skarmalą palikę, 
pėsčia keliautų į šią pusę. 

A. žiemeaa.

lėtą vaikų, kurie pasilenkę 
kažką grobė vandenyj. Tai 
buvo silkės. Dievuliau, kiek 
čia jų daug! Aš pats nebesu- 
silaikiau, priėjęs arčiau prie 
vandens, kišau ranką, grie
biau vieną, kitą... kiek nori! 
Bet apsidairęs pastebėjau iš
kabą : “privati nuosavybė”. 
Man nebuvo kaip nešti maši
non — paleidau vandenin.

Aš buvau skaitęs, kad In
dijoje žuvimis tręšiami lau
kai, kad japonai Sachaline 
vežimais žuvis gaudo. Tai bu
vo knygose rašyta. Sunku 
man buvo įsivaizduoti realy
bėje... Dabar pats mačiau sa
vo rankomis gaudžiau.

Silkės, kaip žinia, iš jūrų 
plaukia nerštui į gėlų vande
nį, ten palieka kiaušinėlius 
(ikrus) ir paskui vėl grįžta į 
jūras. Mes matom jas plau
kiančias prieš vandenį — ieš-

• Justinas Petkevičius, bai
gęs Vilniaus universitetą ir 
įsigijęs daktarato laipsnį Tu- 
bingeno universitete, pradėjo 
dirbti, kaip Asst. Office Ma
nager pas Henriką Rabinavi- 
Čių, New Yorke, jo gyvybės 
draudimo įstaigoje.
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Florai Designs 

Wed<ding Flovers 

Cut Flowers

į

į

D OIL CO.
Pečiams ir šildymui aliejus. 

Urmu ir Retail
Mes įdedame apšildymui sistemą 

“Metered Service”

BROTHERHOO

| 574 No. Montello SL I
Tel. 6140 ;S

CADILLAC PONTIAC
WM. H. BASSETT CO.

1782 MainSt.
BROCKTON, MASS.

33 Main St
i

Pirm Ptrksiant Karą, 

Atsilankyk Pas Mus. 

Atidaryta Vakarais.

MAHONEY l FAY, INC.
119 Belmont St., 
Brockton, Mass.



Antradienis, Gegužės 2 d., 1950

f ( «n
tų veiklą ir . apsistojęs ant 
Massachusetts''Statė, paduoda 
įvykusių Metropolitaa Chess 
League pirmenybių aprašymą 
ir lentelę, kurioje Lithuanian 
Chess Club stovi antroje vie
toje. Be to pažymėta, kad 
Lietuvių šachmatų klubas 
neseniai organizuotas ir jo 
nariai Tautvaiša ir Merkis 
pelnė iš pavienių žaidėjų per 
tas 
šią

lygos pirmenybes daugiau- 
tarkų, būtent po 6-2.

kad Massachusetts pirmeny
bių rezultatai mūsų šachmati
ninkams labai palankūs.

Kaip žinome Tautvaiša, Ke
turakis ir Merkis tose pirme
nybėse randasi pirmų penkių 
laimėtojų skaičiuje.

PASLAPTINGAS GAISRAS,
apėmęs Atominės Energijos Komisijos namus Berke- 

iey, Cahf. ir sunaikinęs svarbius dokumentus.

Chicagos “Graudiet” 
šachmatininkai

turėję draugiškas rungty
nes: balandžio 11 d. su Ha- 
milton Park klubu 6-6 ir ba-♦ 
landžio 15 d. su So. Town 
šachmatų klubu 4*4-114-

Su Hamilton 
pelnė: Estka 14,

r

ŠACHMATAI
— veda K. Merkis —

Mučinskaitė,

BALF Centre gautos aukos 1950 m., kova mėa
Connecticut:

Bridgeport, BALF 8 sky
rius $30; E. Hartford. Ann 
Ručinskas $1;
Rauchienė $1; W.
V. Gailiūnienė $2; 
ven, B. Strimaitis 
namnam, Kun. St. 
$5; Tnompsonville, 
nas $15; Waterbury, Mrs. E.
Lukas $2.

Illinois:
Chicago, Vyt. Radžius — 

Uetuvių Tremt. Vyrų Choro 
vardu F. Kuizin $1; Cicero, 
SLA 301 kp. $2.50; Riverside, 
M. A. Mikolaitienė $5; Rock- 
ford, BALF 85 skyrius $50; 
Springfield, V. Cernauskas $5.

Maine:
Lewiston, Liet. Tremtinių

Apgyv. Komitetas $40.
Masachusetts:

Gardner, Vas. 16 d.

E. Hartford.
Hartford. N. 

Hartford. 
New Ha- 
82; Put- 

Būdavas 
F. Lutwi-

K-tas $10: Haverhill, BaLF 
59 skyrius $30; Worcester, 
BALF Vajaus K-tas $500.

Maryland:
Baltimorę, BALF 64 

rius $200.
Michigan:

Detroit, Mrs. A. Yankus — 
$23; Grand Rapids, Carl Ku
nigėlis $10; Kingston, F. Cer- 
naskąs $5.

New Jersey:
Elizabeth, Šv. Petro ir Povi

lo mokyklos vaikučiai $50; 
Kearny, BALF 7 skyrius — 
$200. ’

Neu York:
Amsterdam, E. Sinkevičius 

Brooklyn, A. Tvaskienė 
J. Patašius $5, N.N. $4, 
Lankutienė $10; Geneva, 
Beleckas $5; Great Neck, 

20 skyrius $18.50;

sky-

14,
Ra-
Ra-

• —U- % 
$81.30; E. Vandergrift, ŠV. 
ville, LRKSA 187 kuopa $3; 
Lansdale, V. Aukzemas $10; 
Mahanoy City, S. Juodeškienė 
$5; Philadelphia, Wm. Bur- 
ton $1, A. Gustaitis $1; Eva 
Riekus $1, Uet. Tautinio Me
no Ansamblis $150; Pottsvil- 
le, BALF 74 skyrius $17; Ta- 
maųua, k4d. K. Balutis $29: 
W. Hailetou. BALF 47 sky
rius 858. ~

Rhade fadiuBd:
Providence, Vas. 16 d. Ko

mitetas $145. X

Beloit, Jus. Ludvis 82. K. J. 
Brazauskas 82-

C—rada;
Timmins, K.L.B. Tim- 
Apyl. Laik. Org. Komi- 
843.85.

N. 
mins 
tetas

Pasaulio pirmenybėms 
kandidatų turnyras 

vyksta vistik Budapešte. Šis 
FIDE’s nusileidimas rusams, 
stipriai atsiliepė į dalyvių 
skaičių. Vieton FIDE’s numa
tytų 20 kandidatų, dalyvauja 
tik 10. 7 Sovietų S-gos did- 
meisteriai, plius vengras Sza
bo. Iš Vakarų pasaulio tik 2 
dalyviai: argentinietis Naj- 
dorf ir švedas Stahlberg.

Po 6 ratų padėtis tokia: Bo- 
leslavsky, Bronstein ir Keres 
po 4-2 taškų, Kotov 3-3, Naj- 
dorf, Stahlberg po 2 *4.-2 *4, 
Flohr, Smyslov po 214-3*4. 
Liiienthal, Szabo po 2-4 taškų.

Varžybos nepaprastai kie
tos. Vaizduokitės: pirmas tu
ri 4 taškus, o dešimtas—2 tšk.

Be pralaimėjimo eina Brons
tein ir Keres. Jiedu laimėjo 
po 2 partijas ir po keturias 
sužaidė lygiomis.

Laukti' rėiftlh, Tttffl šit0 tur-
■ I. ■■ ■■ I ■ ■ '■ ■ — ■■■ 4

DAKTARAI

(VAIRUS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
Real Estete & 

Insurance
409 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Offlo« Tel. SOuth Boeton 8-0941

Bes. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Masa.

TEL. PA—7-123S-W

nyrąs bus, mažiausiai, 2-jų 
ratų. Turnyro laimėtojas ki
tais metais susitiks su pasau
lio meisteriu M. Botniku.

Vėliausios žinios iš Budapešto
Pasaulio pirmenybėms kan

didatų turnyras Budapešte 
įžengė į antrąją pusę. Prasi
dėjo ' 10 ratas t. y. pradėti 
antri tarpusavio susitikimai. 
Boleslavsky buvo vienintelis, 
užbaigęs savo partiją. Jis 
įveikė Flohrą, visos kitos par
tijos liko nebaigtos — atidė
tos. Padėtis: Boleslavsky 7-3, 
Keres 5*4-314, Bronstein 5-4, 
Stahlberg 5-4, Kotov 4 *4-4 *4, 
Smyslov 4*/2-4*4, Najdorf 4-5, 
Lillienthal 4-5, Szabo 3*4-5*4, 
Flohr 3-7.

Estas Keres 10-tame rate 
lošė su švedu Stahlberg. Par
tija po 5 vai. lošimo nutrauk
ta. 11-tam rate Keres susitiks 
su Boleslavsky. . .......

A. B. Bisguier, JAV Jaunių 
meisteris,*

I

laimėjo Southsea turnyrą, 
Anglijoj. 20 dalyvių. 10 ratų 
— šveicarų sistema.

Bisguier 7 *4 -2 *4, Tartako- 
wer 7*4-214, Golombek, Pen- 
rose Lothar Schmid po 7-3, 
Bogoliubov 6 *4 -3 14, Alexan- 
der, Barden, Newman, Prins, 
Thomas, Trevenen. Wade, visi 
po 6-4 taškų.

Bostono B kl. turnyro 
nugalėtojas

greičiausia, bus Kontautas. 
Jis turi surinkęs 10-2 taškų. 
Starinskas 8-5, Končienė 714- 
5*4, Makaitis 6’4-414, Tamo
šiūnas 6-5, Vilutis 5*/2-3*4, 
Eidintas 5-3, Petraitis 3-2 ir 
kt. mažiau.

Turnyras baigiamas gegu
žės 4 d.

New Yorko Chess Review
balandžio numery patiekia 

paskirų JA valstybių šachma-

Park taškus 
Z. Stančius 

0, Šalkauskas 1, J. Kaunas 0, 
Ks. Kaunas 1, Valančius 
Urbas 0, Al. Stančius 0, 
mašauskas 1,-Karpuška 1, 
caitis 0, Rušinskas 1.

Su So. Town klubu: Sstka 
1, Šalkauskas 1, J. Kaunas 
14, Valančius 0, Ramašaus- 
kas 1. įdomu, kad So. Town 
klubui vienintelį tašką laimė
jo jų komandoje žaidęs lietu
vis Kuršus, įveikęs ^Dr. Valan
čių.

□ Brooklyn, N. Y. LAK 
turnyro padėtis:. Kulpavičius, 
Staknys po 
Merkevičius 
Milčius 5-4, 
Kutkųs 3-5, 
šanskas 21
2-9, Zeidat 1-6 ir Pajaujis 0-3.
□ Baltimorę, Md. Gegužės 7 

d. pradedamas pavasario tur
nyras. Organizuoja Matas 
Brazauskas.* Šachmatininkas 
inž. Radzevičius persikėlė iš 
Baltimorės į Chicago. III.
□ Cicero, JJL LSK “Tauras” 

šachmatų turnyras baigtas ši
taip: Juozas Markauskas 9-1, 
jonas Meržinskąs 814-1*4, 
Edv. Šulaitis 514-414, Jonas 
Vaičiūnas 314-6’4, Kęstutis 
Vaičius 2-8 ir Ajg. Mackus 
l’/2-8>/2.

“Tauro" šachmatininkai nu
mato draugiškas rungtynes su 
Chocagos “Grandimi”.
□ Meisteris Vaitonis iš Ka- 

ntdos rašo, kad Hamiltone 
šachmatais visiškai nelošia, 
tačiau jis lošė Toronto lietu
vių komandoje ir padėjo lai
mėti Toronto pirmenybes.

Meisteris Vaitonis skaito,

9-2, Repečka 8-2,
7-3, Bileris 5-3,

Volskis 314-514, 
Vakselįs 3-7, Li- 

2-6*4, Kondrotas

PAIEŠKOJIMAI
Adomaitis, Juozas, iš Gnie- 

vų km., Šakių ap., sūnus Sta
sio ir Palionės.

Adomaitytės, Kazimiera, O- 
na ir Petronėlė, iš Naumies
čio, Šakių ap.

Barzdaitis, Antanas, iš Tal- 
kiškių km., Paežerių vi., Vil
kaviškio ap.

Dubickas, iš Darsūniškio p., 
Kruono vi.

Jasuinienė
Kastutė.

Rorženiauskas (Kazanews- 
ky), Mike, iš Žiežmarių, Tra
kų ap., gyv. Chicagoje, 6947 
W. Archer Avė.

Koržeaiauskaitės, Darija ir 
Elena, dukterys Mykolo, ište
kėjusiu pavardės nežinomos, 
kil. iš Žiežmarių vi., Trakų a.

Kowaiewsky, Anthony ir 
Joseph, iš Baisogalos.

Mankevidenė - Retuke, Ma
rijona, ir jos duktė Ona.

Margis, Pranas, iš Sereikių.
Mikalauskaitė, Pranė, duktė 

Barboros, iš Mažeikių.
Mitkienė - Vileišytė, Grasil

da, iš Balčiuniškių km., Pum
pėnų vi., Panevėžio ap.

Mučinskaitė Jasiūnienė, 
Kastutė.

Mučinskas, Povilas, iš 
kočių km., Deltuvos vi., 
mergės ap.

Ketuke - Mankevičienė, 
rijona, ir jos duktė Ona.

Rupeikaitė - Vinalis, Eleo
nora ir vyras Vinalis, Viųcas 
bei vaikai.

Snndlytė, 
rionių km., 
mergės ap.

SteHngsttė, Morta, iš Maigų 
km., Viekšnių vi.

Sverdlovaitė - Zaicev, Uo
la, ir vyras Zaicev, išvykę iš 
Uetuvos.

Tamošaitis, Vincas, iš Šiau- 
lekai^ių km., tįsiosios - Geiš- 
tarų par., Vilkaviškio a.

Urbono, Prano, kilusio iš 
Kriokiaiaukio, Alytaus ap., ir 
mirusio Amerikoje, pusbro
liai, pusseserės ir luti giminai
čiai prašomi atsiliepti. Velio
nis buvo sūnus Igno Urbono

Min.

At-
Uk-

Ma-

Saįiomeja, iš Kai-
Šįgvintų vi., Uk-

Kapucinas

Įsigykite
Paminklinę
T, Kazimiero Kapucino

lis Raidėmis
MALDAKNYGĘ
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Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime ll-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, fiaukito

BOBIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

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

i
i 
!
!

!
!

i

ATLAIDŲ ŠALTINIS

Užsisakyite Toniko Pas Mos 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Graftou' Ave^ . Islington, Mase

Teh Dedham 1304-W
:— PRANAS GERULIKIS, Namų Tel Dedham 1304*

1

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.

ir Mortos Navickaitės - Urbo
nienės.

L'župytės, dukterys mirusio 
Jono Užupio, kilusio iš Men- 
kinių km., Sintautų vi., Šakių 
apskr.

VUeišytė - Mitkienė, Grasil
da, iš Balčiuniškių km., Pum
pėnų vi., Panevėžio ap.

Vinalis - Rupeikaitė, Eleo
nora ir vyras Vinalis, Vincas, 
bei vaikai.

Višteliūnaitė, Veronika, iš 
Biržų, gyv. Buenos Aires, Ar
gentinoje.

Zaicev, ir žmona Sverdlovai
te, Uolia, išvykę iš Lietuvos.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi 
atsiliepti į:

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

Orange Sarings Baik

Deposits Insured Under

Massachusetts Laws

Incorporated 1871

Onmge, Mass.

I

$2;
82,
A.
V.
BALF
Herkimer. Amelia Knitze $2; 
Islip, B. Trukas $5; 
BALF 104 skyrius 
Della Getch $2.

New Hampshire:
Manchester, BALF 53 sky

rius $36.
Ohio:

Cleveland, Zigmas Jankus 
$1, D. Mekišius $2. J. Kundro
tas $1, J. F. Daugėla

Pennsylvaaia:
Easton. BALF 47

Kazimiero par. $175;

Utica,
$175,

$2.

skyrius 
Frack-

ĮVAIRU SKELBIMAI

Kaip Tapti AflMrikM

ramesni
Klausimai ir atsakymai ang

lų ir lietuvių kalbomis.
Dar neturintiems Amerikos 

pilietybės ypatingai naudinga 
knygelė. Kaina — 25c.

“DARBININKAS”
366 W. Broadvvay,

South Boston 27, Mass.

AUKSINĖS ŠAKNELĖS
Auksinės Šaknelės 

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

gedimo,
vidurinių skaudulių, 

nuo sugedusios burnos. 
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 yfeo- 
kiose daktariškose knygose. 
Puodukas verdančio vandens ir 
šaukštukas sutrintų Auksinių 
Šaknelių, gert po čerkutę kelis 
kartus perdien, arba plauti ser
gančias kūno dalis. Svaras 
Auksinių Šaknelių kainuoja 
$15.00. Perkant mažiau, unci
ja kainuoja $1.00.

ALEXANDER’S CO.
414 West Broadway 

South Boston 27, Mass.

nuo rožės, 
drugio, nuo 
nuo skilvio

Pittsfield,

Sears, Roebuck & Co.
Mass.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė, 

«25 E. Sth St, So. Boeton, Mass.
TeL SOuth Boston 8-1298. 

Vlce-Pirmininkė—B. Gailiūnienė.
8 VVinfield SL, So. Boston, Mass.

Prot. Rašt. — Stela Overkienė, 
555 E. 6th St., So. Boston, Mass.

Finansų Radt. — B. Cūnienė, 
29 Gould St, W. Rozbury, Mase.

Tel Parkway — 18S4- W 
Iždininkė — Ona Šiauria, 

51 Tampa St, Mattapan, Maaa.
Tvarkdare — M. Matejpškienė, 

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

110 H SL, So. Boston, Mase.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raitininką.

•V. JONO EV. BL. PA5ALPINCR 
DRAUGIJOS VALDYBA

' Pirmininkas — Viktoras Medonis, 
j 21 Sanger SL, So. Boston, Maas.
Vice-Pirm. — Vincas Stakutis, 

684 Sixth St, So. Boeton, Masa
Protokolų Rašt. — Kazys Rusteika 

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

440 E. Sixth St, So. Boston, Maaa. 
Iždininkas—Stasys K. Griganavičiua, 

699 E. Seventh St, S. Boeton, Maaa 
Maršalka — Jonas Zaikis,

787 Broadway, So. Boston, Maaa
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čią sekmadienį kiekvieno mėnesio, 
2 vaL po pietų. Parapijos saMj, 

492 E. 7th SL, So. Boston, Maaa
Visais draugijos reikalais kreipki

tės pas protokolų raštininką.

I
I

GRABORIAI

S. Barasevlfius ir Sūnus
Fanerai Home

254 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną Ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. 8Outh Boston 8-2590

AVenue 2-2484
i

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorehegter Street 
South Boston, Mass.

Joseph V.taper
(KASPERAS) 

uaMotvviv Direktorius •» 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBUC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. SO S-14J7 
SOuth Boeton S-3H0

i

WAITKUS
FUNERAL HOME

Adresas

Vardas

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

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

Vincas Balukonis, Savininkas,

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

-SamBi Mace

i!

I
!
I

į

197 Webster Aven 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS
Laidotuvių Direktorius ir

Babamuotojas
(Notary PubUc)

Patarnavimas dieną lr naJrtJ., 
Nauja moderniška koplyčia *er- 
meninu dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas tą-' 
■niauriomis kainomis. (

Kainos tos padas tr i kitus' 
miestus

Bsttale Saukite; TeL TR-5-5434



Antradienis, Gegužės 2 d., 1950
v
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BOSTONO ŽINIOS BOSTOUO JAUiilMAS TARPTAUTINIAME FESTIVALYJE

NAUJAS DIEVO TARNAS
prieš daugelį metų. Buvo 
tos par. ir draugijose darbuo
tojas. Motina Emilija (Am- 
brozaitė) yra pavyzdirtga ka
talikė. Brolis Andrius Nau
džiūnas, MIC., darbuojasi 
Chicagoje, taip pat ir jo sese
lė Kazimierietė. Broliukas Er
nestas yra Trapistu. Viena 
sesuo ištekėjusi ir brolis Al
bertu yra Sv. Petro parapijos 
kolektorių. Visa Naudžiūnų 
šeima ir Juozas kunigas mo
ka lietuvių kalbą.

vie-

Geg. 3 d, Sv. Kryžiaus ka
tedroje, Archlvyskupas Cu- 
ahjng, D.D., įšventina 27 dia- 
kanus į kunigus. Jų tarpe yra 
lietuvis diakonas Juozapas 
Naudžiūnas. Jis yra 37 jauni
kaitis iš šv. Petro parapijos 
dėjęs į kunigus.

Kun. Juozas Naudžiūnas 
mokėsi So. Bostono pradinėje 
ir aukštesnėje mokyklose, 2 
metus mažojoje Seminarijoje, 
du metu filosofijos kurse ir 4 
metus teologijos kurse Bosto
no diecezijos Seminarijoje. Jo 
tėvelis Andrius yra miręs,

PRADEDA FESTIVALI
Nepaisant tolimos, beveik 

dviejų l>arų kelionės autobusu 
iš Bostono į St. Louis, Mo., 
bostoniečiai puikiai pasirodė 
ten įvykusiame tarptautinia
me liaudies meno festivaly — 
National Folk Festival. Tą 
kelionę atliko Bostono lietuvių 
tautiniu šokių grupės 19 daly
vių. Festivalis įvyko Opera 
House, bal. 12-15 dd. Jo prog
ramoje dalyvavo ap;e 1000 
asmenų suvažiavusių iš įvai
rių Amerikos vietą. Dalyvavo 
net iš Austrijos atvykusi 
Viennos universiteto studentų 
truj>ė. Bostoniečiams buvo 
paskirta dalyvauti atidarymo 
dienoje popietinėje ir vakari
nėje programoje. Jie gražiai 
pašoko: “Čigonėlį”, “Rugu
čius”, “Oželį” ir “Malūną”. 
“Malūno” sparnams pradėjus 
suktis tuojau pasipildavo plo
jimai. Protarpiais grupės ve
dėja Ona Ivaškienė skambino 
kanklėmis, o Vytautas Strolia

kos ir visi sukviesti į mokyk
los auditorija, kur bostonie
čiai pašoko “Kalvelį”, “Rugu
čius”, "Čigonėj”, "Kazokėlį”, 
“Oželį”, “Malūną”, pagrojo 
kanklėmis ir rageliu. Be to 
jaunimas greit susirado ir 
bendrą kalbą — pažaidė bas- 
ket - bąli. Mokykla pavaišino 
bostoniečius pietumis, o mo
kytojai savo automobiliais iš
vežiojo.

ANTRA KARTA ŠOK L
Festivalio vadovybė papra- 
bcstoniečfų dar kartą daly- 

ketvii-tadienio progra-

> • . • . z

(P)alxirlies (PastaZos
Pasijuokime ir patys iš savęs

Vieną kartą gavau tokį raštą*. “Susimildami, laikraščiui

Ajaskrities
Pirminin-
Posčdyje

Primicijų bankietas įvyks 
sekmadienį, gegužio 7 d. 12 
vai. per pietus bažnytinėj sve
tainėj. Rengėjai visus kviečia 
atsilankyti ir ne tik pasivai
šinti akiniais valgiais bet ir 
kartu gražiai pagerbti naują
darbuotoją Kristaus Vynuo- grojo rageliu. Savotiški muzi- 
gyne. Bus graži muzikos pro- 
rama, kurioj dalyvaus Rapo
las Juška ir Dr. Antanėlis. 
Prašom visus kuo greičiausia 
įsigyti bilietus, nevėliau kaip 
trečiadienį, gegužės 3 d., kad 
būtų galima žinoti kiek sve
čių atsilankys pietums. Bilie
tus galima įsigyti “Darbinin
ko” redakcijoj, Casper vaisti
nėj (kampas I ir East Broad
vvay) ir pas bilietų platinto
jus.

Šiomis dienomis Bostono 
Tremtinių valdyba (pirm. E. 
Karnėnas, SL Ludenienė, J. 
Vembrė ir A. Keturakis) bu
vo priimti Massachusetts Gub. 
P. A. Dever. Delegaciją lydė
jo Bostono A. L. Tarybos 
pirm. adv. J. J. Grigalius.

kos instrumentai irgi susilau
kė didelio susidomėjimo. Vien- 
nos universiteto studentų tru
pės direktorius Dr. Oskar F. 
Bock, lietuviams pašokus, atė
jo ir nuoširdžiai pasveikino už 
puikų lietuvių tautinių šokių 
išpildymą.

DĖL LIETUVIŠKŲ ŠOKIŲ 
PERTRAUKE PAMOKAS
Normandy Senior High 

School (St. Louis priemiesty) 
specialiai pasikvietė bostonie
čius parodyti mokiniams ir 
mokytojams lietuviškus šo
kius. Ketvirtadienio rytą tam 
tikslui buvo pertraukta pamo-

šė 
vauti 
mos finale. Austrijos studen
te pro-narnos vidury lietuviai 
įbėgo į sieną ir pašoko “Ma
lūną* ir taip bendrai su Euro
pos svečias baigė tos dienos 
programą. Bostoniečius aplan
kė kun. Deksnys ir kun. Ur
bonavičius. Gaila, kad dėl lai
ko stokos nebuvo galima pasi
naudoti kunigų kvietimu ap
lankyti lietuvius.

DIDELIS SUSIDOMĖJIMAS
“Vaice of America” užrašė 

į plokšteles kanklių ir ragelio 
muziką ir pridėjo tų instru
mentų, šokėjų grupės ir lietu
viškų šokių apibudinimą tran
sliacijas į užjurius.

St. Louis spauda daug vie
tos skyrė bostoniečiams. Šo
kių nuotraukas įsidėjo “Post”, 
“Dispatch Star”, “Times” ir 
“Globė - Demokrat”.

Grįžo bal. 16 nuvargę, bet 
puikiai nusitiekę, kad taip ge
rai pavyko tokio didelio mas
to festivaly tinkamai atsto
vauti lietuvių liaudies meną.

Rap.

lietuvių. Iš

Stiprinama l:et*»v»u 
Katalikų Akcija

Praėjusiam sekmadienį, ba
landžio 30 d., Bostono lietuvių 
Šv. Petro parapijos salčj, kle
bono kun. Pr. Virmauskio glo
boj. įvyko Naujosios Anglijos 
Aj>sknties lietuvių katalikų 
vadovų ])osėdis lietuviškos ka
talikiškos akci jos reikalais. 
Posėdžiui pirmininkavo Nau
josios Anglijos 
LRK Federacijos 
kas p. Daukantas,
dalyvavo gausus būrys veikė 
jų, kunigų ir pasauliečių, vy
rų ir moterų, naujai atvyku 
šių tremtinių ir čionai nuo se
niau gyvenančių
Čikagos atvykęs lietuvių ka
talikiškos akcijos direktorius 
kun.. Patlaba padalė platų 
pranešimą ir nusakė ateities 
veikimo gaires. Jo iškeltos 
mintys iššaukė gyvą pasikal
bėjimą, diskusijas. Nusistaty
ta ateityje lietuvišką katali
kišką veiklą dar labiau gilinti, 
plėsti ir taikinti taip pat nau
jų veiklos metodų.

Tais reikalais kalbėjo šio 
skyr. dvasios vadas, kleb 
kun. Pr. Virmauskis; Provi
dence kleb. kun. Vaitiekūnas 
ir kun. J. Švagždys iš Brock
ton, Mass.; Paulauskas iš Lo
pšeli, Mass., Kudirka iš Nor- 
wood, . Mass. ir Zaveckas iš 
Cambridge, Mass. Centro ats
tovas kun. Patlaba, pasidžiau
gė, kad skaitlingai susirinkta. 
Susirinkimas buvo pradėtas 
baigtas malda.

ir

tautos

Kas tie kultūros Rėme jei?

Gubernatorius lietuvių trem
tinių atstovus prriėmė labai 
maloniai, trumpai su jais pa
sikalbėjo, informavosi apie 
naujakurių gyvenimą šioje ša-

BOSTONO TREMTINIU VALDYBA PAS GUB. DEVER
lyje. Tremtiniai įteikė •guber
natoriui Dr. Adlf. Šapokos 
knygą “Lithuania through 
the ages”, lietuvišką kryžių, 
naujai išleistą anglų kalba 
Ipiygą apie lietuvių
golgotos kelią “Genocide” ir 
gėlių, ta proga Gubernato
riaus asmeny padėkojo visai 
USA vyriausybei už parodytą 
globą tremtiniams, esant 
griautoje Vokietijoje ir 
liau suteikiant galimybės 
vykti į šį laisvės kraštą.

su- 
vė- 
at-

P. Stasys Mockus sumokėjo 
savo .našą už metus priekin, 
o Alb. Kazlauskaitė, P. Aver- 
ka, Ad. Kontautaitė ir St. Lū
šys už puse metų.

Gerai ptvykęs koncertas
Lietuvių Radio valandos 

koncertas, įvykęs š. m. balan- 
* džk> 30 d. Bostone, praėjo di-
- dėlių pasisekimu. Tai buvo 

tikra meno šventė, daug su
traukusi gražios lietuviškos 
publikos. Koncertą pradėjo, 
sveikindamas į koncertą atsi
lankiusius ir apibudindamas

- lietuvių kalbos ir lietuvių dai-
- nos grožį, koncerto rengimo
- komiteto Pirmininkas p. Pra-
- nas Razvadauskas. Vėliaus se

kė Bostono Šv. Petro lietuvių 
parapijos choras, meistriškai 
vadovaujamas p. J. Kačinsko, 
ir solistai p. Stasė Daugėlienė, 
p. Stasys Liepas ir p. Susan 
Griška. Choras ir solistai taip 
žavėjo publiką, kad audringi 
plojimai, lydėjusieji kiekvie

ną dainą sunkiai nutildavo. 
Solistams meistriškai akompa
navo muzikai p. Jeronimas 
Kačinskas ir p. Rapolas Juš
ka.

Koncertan atsilankiusi pub
lika yra dėkingas p. A. Knei- 
žiu, Lietuvių Radio 
vadovui, ir visam 
rengimo komitetui 
suruoštą, taip gražų

Valandos 
koncerto 
už jųjų 

koncertą.

Kun. Patlabos gimta
dienio proga

i m. gegužės m/1 d. jojo 
draugai, susirinkę pas kun. 
kleboną Pr. Virmauskį klebo
nijoj kur dabar kun. Patla- 
ba apsistojęs, jį nuoširdžiai 
pasveikino ir sugiedojo ilgiau
sių metų.

žmonių lietuvių, 
Urbonavičius,

I
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LIETUVIŲ TEATRAS BOSTONE 
Henriko Kačinsko 

dramos studija 
stato

Antano Gustaičio
“ŠILKINIAI PANČIAI”

I veiksmo komedija 
r ir

“SEKMINIŲ VAINIKAS”
I veiksmo vaizdelis

Dekoracijos ir kostiumai dali. Viktoro Andriulio

I
• /£

Pirmas vaidinimas įvyks* gegužės mėn. 7 d., 3 vaL p.p. 
Thomas Park High School salėje
Bilietų kainos $L50 ir $1.00 _ . _ _ ..

Visi žinome, kad ateinantį 
sekmadienį, gegužės 7 d., dra
mos studijos labai įdomų vai
dinimą rengia lietuvių kultū
ros rėmėjai Bostone. Kai kas 
klaidingai mano, kad tai 
tremtinių organizacija. Pabrė
žiame, kad kultūros rėmėjais 
yra įsirašę daug iš seno čia 
gyvenančių
kaip prel. K. 
kun. P. Virmauskis, adv. A. 
Šalna ,adv. J. Grigalius, red.
A. Kneižys, J. Kasmauskas, 
S. Mockus ir daugelis kitų. 
Tai visų lietuvių kultūros rei
kalais besirūpinančių lietuvių 
organizacija.

Bilietai (tikietai) į vaidini
mą gaunami iš anksto pas dr.
B. Kalvaitį, 545 Broadway,— 
Lithuanian Agency (Real 
Estate, Mr. Ivas) ir “Darbi
ninko” administracijoje. Vai
dinimo dieną bus gaunami 
nuo 2 vai. p.p. high school, 
bet patariame įsigyti iš anks
to.

Vaidinimo proga yra spaus
dinamas ypatingai specialus 
leidinys apie studiją. Jį gaus 
kiekvienas atėjęs į vaidinimą.

Balandžio mėn. į LKR Bos
tone įsirašė šie lietuviai:

Vyt. Blynas, Dalia Barmu- 
tė, A. Dovydaitis, Petras Dze- 
konskas, Vikt. Kantaravičius, 
Birutė Martinkienė, St. Kaz
lauskas, Regina Norvaišaitė, 
Danutė Paplauškaitė, 
Podelytė, Br. 
Rauba, Kostas 
Kun. Znotinas.

šis 14 naujų
tūros Rėmėjų būrelis priside
da savo $1 mėnesiniu mokes
čiu prie pusantro šimto anks
čiau susiorganizavusių Bosto- skiriama amerikiečiams. Para-
no ir apylinkių lietuvių, no- Sė kun. Dr. Jonas Starkus. Ma- 
rinčių paremti Lietuvių Teat- rianapolio Kolegija, 1938 m., 
ro Studijos, šeštadieninės Li- 208 pusi.
tuanistikos Mokyklos. Lietu- Knyga naudinga išmokti ge- 
vių Tautosakos rinkimo. Vai- rai lietuviškai rašyti ir kalbėti, 
kų Darželio, ir lietuviškos Kaina — $1.00.
skaityklos — bibliotekos or- DARBININKAS,

. ganizavimo . bei palaikymo 366 W. Broadvvay,
darbus. So. Boston 27, Mass>

Išvyko Į Clevelandą
Bal. 23, kviečiamas vienos 

ligoninės išvyko į Clevelandą 
Dr. V. Ramanauskas prieš 
metus atvykęs iš tremties į 
Bostoną. Nors dirbo apie pu
sę metų vienoje Fall River li
goninėje, bet dėl Mass. Medi- 
cal Board intervencijos turėjo 
iš to darbo pasitraukti.

Dr. V. Ramanauskas yra 
baigęs Lietuvos Universiteto 
Medicinos fakultetą, dirbęs 
Vokietijos ligoninėje ir ėjęs 
pareigas UNRA ir IRO or
ganizacijose kaip “medical of- 
ficer”. Dr. Ramanauskas yra 
buvęs bolševikų tardytas ir 9 
mėn. kalintas. Vėliau buvo ir 
nacių suimtas ir kalintas už 
Lietuvos laisvinimo darbą.

Jo šeima kol-kas liko Bos
tone. Rap.

Dalia 
Paliulis, Fel 

Variakojis,

Lietuvių Kul-

Padidina paskolą iki 
$50,000

So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugija savo susirinkime 
bal. 20 d. vienbalsiai nutarė 
padidinti paskolą iki $50,000 
nupirktojo namo remontui. 
Paskola padidinta įrengimui 
salės antrame aukšte. Seniau 
tame aukšte buvo Bostono 
Viešojo Knygyno skyrius. Na
mo remontui vadovauja lietu
vis kontraktorius Rimtis.

Rap.

Lietuviu Kalbos 
Granuitika

i 

f 
f

Mirt Kun. Zuromskio 
motina

Bal. 25 d. Gertrūda Žuroms-•
kienė (Zalauskaitė) 67 metų, 
gyv. 933 E. Broadway, mirė, 
sirgusi keletą metų. Ji yra ki
lusi iš Merkinės parapijos, 
Amerikoje pragyveno 45 me
tus. Priklausė prie katalikiškų 
draugijų. Veikė labdarybėje. 
Išaugino gražią šeimyną. Pa
liko vyrą Andrių, sūnų kuni
gą Joną ir kitą pasaulietį Juo
zą, dukterį — Bronislavą ir 
Adelę, brolių ir seserų Lietu
voje. Iškilmingai buvo palai
dota iš šv. Petro parapijos 
bažnyčios bal. 27 d., Šv. My
kolo kapinėse. Laidotuvių šv. 
Mišias giedojo sūnus kunigas. 
Asisto je dalyvavo kunigai: 
Albertas Abračinskas, Alber
tas Kontautas ir Jonas Dau- 
nis. Sanktuarijume meldėsi 
prelatas K. Urbonavičius ir 
daug kunigų.

Melskimės už Gertrūdos 
sielą. ,

SNIPSNYTIS
dabar Lietuvoj

Bouling League
Trečiadienį balandžio 19 
vak. Šv. Petro parapijos

▼
verkia, kad reikia daugiau korespondencijų iš įvairių Lietuvių 
kolonijų”. O jei kas verkia, tai reikia jį guosti. Pirmiausia, ži
noma, reikia guosti savo artimuosius. Pasiėmiau tada į ranki: s 
“Darbininką” ir perverčiau nuo Kalėdų iki Velykų. Radau labui 
daug numerių, ypač penktadieniais, kai didesnė pusė laikraščio 
užpildyta korespondencijų, pranešimų, vardų ir pavardžių. Kai 
kurie numeriai turi net 4 puslapius iš 8, kurie aprašo, kas gir
dėti mūsų kolonijose. Na, manau, tu prieteli “Darbininke”, tur 
būt, neverki? Gal bus liesiau tiktai vasarai atėjus, kai žmonės 
visiems parengimams ir subuvimams padarys “stop”. Bet pik
nikai ir čia teikia vilties.

▼ Tas pats “visuomenės balso” atstovas dar skundžiasi, kad 
“Darbininką” greičiausiai “dypukai” užviešpatavo, o kitas tie
siai duria į akis — “dvpukai D. nuspicavo”. Imu taip pat laik
rašti ir įsitikinu, kad tikra tiesa pasakyta. Dauguma straips
nių ir net korespondencijų yra “dypukiški” ir iš viso pasaulio: 
Amerikos, Vokietijos, Anglijos, Kanados, Italijos, Prancūzijos... 
Ar tai yra laikraščio “nuspicavimas”, negalėčiau pasakyti. 
Man tik vienas klausimas kilo: kas būtų, kad tie visi bendra
darbiai imtų ir vieną dieną “nusispieintų”, vadinasi, mestų ra
šę. Ar nebyrėtų laikraščiui ašaros kaip tiktai šioje vietoje?

Bet korespondentas, matyti, turėjo kitą mintį. “Dypukai”, 
žinoma, tegu rašo ir gal net privalo rašyti, bet laikraštį tvar
kyti — tai jau kita šneka. Aš tada atsiverčiau tą patį “Darbi
ninką” (sausio 6 d., pirmąjį numerį) ir įsitikinau, kad niekas 
iš “dypių” nei jėga nei savo noru nesiveržė į . šį darbą. Kas ne
tiki, prašome taip pat paimti į rankas minėtą numei-į ii- atsi
versti pirmą puslapį.

V Pagaliau, padaryta dar vienas priekaištas: “Darbininkas” 
nenori talpinti visos tiesos”. Čia tai jau reikėjo gerai pakaušį 
pakrapštyti, nes smūgis buvo labai stiprus. Koks ten gali būti 
laikraštis, jei jis tiesai netarnauja? Ir vėl ėmiau vartyti laik
raščio lapus, kol aptikau vieną išspausdintą lietuvišką patarlę: 
“Kad ir be kailio liksi, visiems neįtiksi”. Iš tikrųjų, kas nors 
parašo apie ką nors “visą tiesą” — negerai, lupt gauna. Nepa
nori laikraštis talpinti “visos tiesos”, ir vėl kupron gauna. Žmo
nės taip seniai darė ir darys. Kiekvienas giną savąją tiesą, ir 
begindamas dažnai kitam nepripažįsta tiesos.

Bet nėra ko nusiminti. Yra viena Tiesa, kuri visus ištei
sins: vieniems nuims, kas yra perdaug, o kitiems pridės, kas 
iš jų atimama. S. S.

Laiškai Lietuviams
1950 m. balandžio mėn. Nr. 3

Pasipuošęs naujomis vinje
tėmis ir velykiniais varpais, 
“Tretieji Laiškai” atrodo dar 
malonesni ir prašyte prašosi 
imti ir 'skaityti. Šiame nume
ryje rašo: J. Borevičius, S.J., 
Tikėjimo esmė; Kunigas Jo
nas, Dievo planai moterystėje 
(II dalis); VI. Mikalauskas, S. 
J., Ar nesigaili savęs? Juozas 
Vaišnys, S. J., Apsivilsi ir 
gailėsies... (jaunimui); Kas 
knieti žinoti??? J. Sukackas, 
S. J., Dangus skelbia Dievo 
didybę; Tremtinys Andrius, Ir 
aš tau noriu pasakyti (atsa
kymas sponseriui Džianui). 
Šiame numeryje yra skelbia
mi įdomūs skaitytojų atsilie
pimai. Minėtinas J. E. vysk. 
V. Brizgio. Jis rašo:

“Gavome “Laiškus Lietu
viams”. Mudu abu (vysk. Pa- 
dolskis ir aš) abiem rankom 
sveikiname Tėvelių Jėzuitų už
simojimą leisti “Laiškus Lie
tuviams”. .Dievas tepadeda. 
Stenkitės, kad būtų skaitomi 
ne tik Amerikoje. Mums atro
do, kad talkininkų juos platin
ti visur surasite. Iš širdies pa
dėsime ir mudu. Tepaplinta 
jie tarp viso pasaulio lietu
vių!”

“Laiškus Lietuviams” lei
džia Tėvai Jėzuitai. Adresas:

8101 Champlain Avė., Chica
go 19, I1L Redaguoja T. Juo
zas Vaišnys, S. J. Prenume
ratos kaina 1 dol. “L.L.” išei
na kas mėnuo.

I

Laiškas "Darbininko"
Redakcijai

1950 m. balandžio mėn. 11 d.
Pirmiausiai aš dėkoju jums 

už siuntinėjimą man laikraš
tį ir prašau jums Dievo palai
mos. Aš esu labai patenkintas 
jūsų laikraščiu, ir mano visi 
pažįstami Vokietijoje, ir jie 
rašė man laišką, kad aš padė
kočiau jums geraširdžiams už 
laikraštį. Jie rašo, ir džiau
giasi, kad Amerikos lietuviai 
nepamiršta savo tautiečių 
tremtyje.

Dabar esu persikėlęs į kitą 
gyvenamąją vietą. Prašau ir 
toliau siųsti man laikraštį, 
jeigu tas 
kūmų.

Linkiu

jums nesudaro sun-

jums viso geriausio

Povilas Kurganovas.

4 Cooperation St. 
Enderby,

Leicester, England.
d.
vyrai, vadovaujami Šv. Vardo 
Draugijos, gražioje nuotaiko
je užbaigė bowling sezoną. 
Lietuvio, veikėjo' Prano Raz- 
vadausko restorane įvyko 
skanūs pietūs, kuriuose daly
vavo vyrai • sportininkai, jų 
žmonos ir pakviesti draugai. 
Po pietų dvasios vadas, kun. 
Kontautas, išdalino pasižymė
jusiems lošėjams dovanas. 
Alfonsas Brazas ir Julius Ta
mulis, individualiai ir Utah, 
Oklahoma, ir B.C. ratelio var
du laimėjo pinigines dovanas. 
J. Tamulis laimėjo individua
liai ir ratelio vardu dovanas. 
Tad laikė visą glėbį piniginių 
laimėjimų ir nežinojo, kaip 
nuo jų atsikratyti.

Sveikiname p. Jurgį Aukšti
kalnį ir visą komitetą, kurs 
taip sumaniai, suorganizavo 
visus vyrų ratelius ir taip< 
gražiai surengė -sezono už- 
baigtuves. Henr. Kačinsko vadovaujama lietuvių teatro studija Bostone.

Juo daugiau 
nuospaudų yra 
mažiau jų būna 
lose.

vaikų piršti 
namie, juo 
policijos bv- 

J. Quinin.




