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AR IŠSTOS IŠ JUNGTINIŲ
Britai

kad
Londonas.

rimtai susirūpinę, 
Maskvos spaudoje pasi
rodė straipsniai, 
riuose grasinama 
Jungtines Tautas, jei jos 
negrįž į tokią padėt},' ko
kia buvo prieš Korėjos 
karą. Sovietai noHtų, 
kad būtų nutraukta^ ka
ras Korėjoje, atšauktas 
agresorės kaltinimas Ki
nijai ir nieko nespren
džiama be veto.

ku- 
mesti

Vieni mano, kad bolše
vikai tuo tik gąsdina, o 
kiti sprendžia, kad So
vietų Rusija tikrai pasi
ryžusi iš Jungtinių Tau
tų išeiti. Tam nurodomos 
kelios priežastys: 1. so
vietai jau negali su savo 
veto trankytis, kaip 
anksčiau; 2. Jungtinių 
Tautų tribūna, iš kurios 
jie skleidė savo propa
gandą ir baisiai apsime- 
lavo, nustoja jiems savo

LŠEVIKAI SULAUŽĖ ŽODĮ

TAUTŲ?

Korėjos fronte
Priešas neteko 11,000 žmonių

Kovo 7 d. sąjungininkai 70 mylių fronto ruože
vykdė ofensyvą ir visame šiame fronte paslinko apie 
4 mylias pirmyn. Priešas kontraofensyvos metu pa
tyrė didžiausius nuostolius.

Vakariniame fronte
Čia JAV armija persikėlė per Han upę į rytus 

nuo Seoul ir prašiverzetriKmpIū gilyn. Šiose opera
cijose komunistams buvo padaryta 5250 nuostolių 
žmonėmis.

Viduriniame fronte
buvo kovojama dviejuose svarbiausiuose punk

tuose: Changpyang ir į vakarus, kur komunistai 
dieną prieš tai vykdė kontraatakas. 8-tos armijos 
vyr. būstinė praneša, kad čia priešui padaryti di
džiausi nuostoliai: vien tik paimant 6600 pėdų “Dra- 
gon Door” aukštumas buvo užmušti 2300 komunis
tų. Viso komunistai čia neteko savo karių užmuštais 
ir sužeistais apie 11,000. Tai yra sunkiausi priešo 
nuostoliai iš visų šių metų.

Oro žvalgyba
praneša, kad pastebėjusi apie 900 priešo vežimų 

slenkant iš Mandžiūrijos į pietus, kurių didelė dalis 
ir du traukiniai buvo oro pajėgų sunaikinti. Spėja
ma, kad tai daromi pasirengimai pavasario ofenzy
vai.

■i Gen. MacArthur pranešė, kad priešo pastaro
mis dienomis patirti vienkartiniai nuostoliai yra di
džiausi ne tik šiais metais, bet visame Korėjos kare. 
Jung. Tautų vyr. vadas mano, kad tai labai sukrėtė 
priešą ir atvėsina jų įkarštį.

SOVIETŲ PASIRENGIMAI 
VENGRIJOJE

Frankfurtas — Pabė
gėliai iš Vengrijos pra
neša, kad sovietai įstei
gė naują savo karinių 
pajėgų Balkanams būsti
nę šiaurinėje Vengrijoje, 
Miskole mieste. Miskole 
miestas yra netoli Jugo
slavijos pasienio ir jame 
susikerta geležinkeliai iš 
Sovietų Sąjungos ir Če
koslovakijos.

Informacijos iš Vengri
jos dar rodo, kad dvi mo
dernios vengrų divizijos, 
pervestos prie Jugosla
vijos sienos. Silpnesni 
daliniai, pastiprinti so
vietiškais, juda ta pačia 
kryptimi. Aukštieji so
vietų karininkai 
netoli Miskole 
viešbučiuose. Kai 
se aerodromuose 
lėktuvai ir oro kelio sig-

nalizacijos ženklai 
keisti sovietiškais, 
rorte įsteigta 450 
ligoninė ir žymiai 
plėsta Miskole miesto 
goninė.

Jie nieko nepaiso

pa- 
Ku- 
lovų 
pra- 

li-

įsikūrė 
kurorto 
kuriuo- 
vengrų

Bernas, Šveicarija. — 
Čekijos atstovas Šveica
rijoje, Arnost Tauber, 
paskelbė visiems laikraš
tininkams, kad jie susi
rinktų išklausyti jo pa
aiškinimų, dėl ko Vokie
tijos atginklavimas Švei
carijai yra pavojingas. 
Visa šveicarų spauda 
konferenciją boikotavo, 
o vyriausybė raudonąjį 
atstovą įspėjo, kad jis 
peržengia diplomato tei
ses ir griebiasi svetimam 
krašte agitacijos.

Armija reikalauja
Frank C. Pace, armijos 

sekretorius, išsiuntė raš
tus didžiausiai Amerikos 
vilnų bendrovei (Ameri- 
can Woolen Co.) ir teks
tilės darbininkų unijai 
(Textile Workers Union 
CIO), kad v ibio s verpyk- 
loąe ir audyRloM 
būtų pradėtas ______
Streikas, prasidėjęs va
sario 16 d. ir apimąs apie 
700,000 darbininkų, pa
liečia armiją Korėjoje. 
Reikalaujama tuojau su
sitarti ir imtis darbo ar
mijos užsakymams išpil
dyti.

Susirinkę keturių vals
tybių užsienio reikalų 
viceministeriai iš pirmos 
dienos susidūrė su bolše
vikų sabotažu. Sovietų 
viceministeris Andriejus 
Gromyko, tas pats, kuris 
ilgą laiką griaudė Jung
tinėse Tautose pagarsė
jusiais veto, Paryžiuje 
sugriaudė įprasta propa
ganda, kaltindama^ va
kariečius, kad jie taiką 
griauja ir karui rengiasi. 
JAV atstovas, Phillip C. 
Jessup, palaikomas Bri
tanijos ir Prancūzijos, 

e tuojau pareiškė protestą. Jis 
dirbąs, nurodė, kad pačių sovie

tų buvo reikalaujama ir

JAV atominės 
nes yra tikra, 
būti sunaikinta 
klausimo. Dėlto

Sumažėjo 33 procentais
Vašingtonas. — Vals

tybės Departamento su
rinktais daviniais, Vaka
rų Europoje, palyginus 
su 1946 metais, komunis
tų sumažėjo 1,295,000 ar
ba visu trečdaliu.

RAUDONIEJI
Vašingtonas. — Carna- 

gie Instituto Vašingtone 
pirmininkas, žymus ame
rikiečių mokslininkas Dr. 
Vannevar Bush, yra pa
reiškęs, kad Sovietų Ru
sija bijo 
bombos, 
kad gali 
be jokio
ji privengia karą pradė
ti. Tačiau būtų klaida 
manyti, kad tik atominė 
bomba gali sulaikyti bol
ševikus nuo agresijos. 
Tam yra taip pat reika
linga ir stipri sausumos 
armija.

Be to, Carnegie Insti
tutas paskyrė stambias 
sumas studijuoti antiko
munistiniam judėjimui 
Sovietų Rusijos okupuo
tuose kraštuose ir tą ju
dėjimą paremti.

Stalinui užtveriamas 
kelias

Vašingtonas. Ypa
tingas ambasa d o r tu s 
John Foster Dailės;’'grį
žęs iš Toli'mųjų Rytų,

susitarta klausimų iš es
mės nediskutuoti, o tik 
sudaryti darbotvarkę bū
simam ministerių pasita
rimui. Taip pat buvo su
sitarta nieko viešai apie 
pasitarimus neskelbti, 
kol jie pasibaigs. Tuo 
tarpu Maskvos spaudoje 
jau pirmas posėdis rie
biai aprašytas su Gro- 
myko propagandine kal
ba. Tuo būdu bolševikai 
dvigubai sulaužė jų duo
tą žodį. Jei ir toliau jie 
taip elgsis, tai pasitari
mai gali staiga n rūkti, 
o ministerių Į ja
visai neįvyks.

reikšmės; 3. bolševikai 
įsitikinę, kad ir jiems iš
ėjus, demokratinės vals
tybės pirmos jų nepuls; 
4. jie nori sudaryti savas 
“Jungtines Tautas” iš 
įvairių komunistuojančių 
tarptautinių organizaci
jų ir satelitinių valsty
bių.

Čia reikia pažymėti, 
kas prieš aną karą iš 
Tautų Sąjungos pirmieji 
išstojo japonai, vokiečiai 
ir italai. Jie karą pradė
jo ir kartu vedė. Bolševi
kai, matyti, taip pat 
tuo pačiu keliu.

Duos per galvą
Belgradas. — Tito 

vyriausi generolai, štabo 
viršininkas Koca Popo- 
vic ir titiško politbiuro 
narys gen. Mosea Pijada, 
didžiulei žmonių demons
tracijai pareiškė, kad 
bolševikams “bus suskal
dytos galvos, jei tik jie 
bandys pulti Jugoslaviją.”

Reikalaus bausti
Lake Success. — JAV 

yra pasirengusios reika
lauti, kad Jungtinių Tau
tų speciali komisija pra
dėtų svarstyti, kokias 
sankcijas reikia pritai
kyti agresorei Kinijai, 
kuri apie taiką ir kalbėti 
nenori.

eis

du

Pijus X — palaimintasis
Roma. —Pijus X, šven

tai gyvenęs ir raginęs 
pasaulį grįžti į Kristų 
(“Viską atnaujinti Kris
tuje”), bus paskelbtas 
palaimintuoju š. m. bir
želio 3 d. Paskutinis po
piežius, pripažintas pa
laimintuoju šventuoju 
prieš 240 metų, buvo Pi
jus V.

Tėvas Justinas Vaškys,
Lietuvos pranciškonų 

Amerikoje provinciolas 
vienuolyno reikalais 
skrenda į Romą.

NUŽUDYTAS PERSIJOS 
PREMIERAS

EISONHOWER’IS PASIKVIETĖ 
ŠTABĄ

Gen. Ei-
pasikvietė

Paryžius 
senhower’is 
septynis generolus į sa-

3 britus, 2 
1 italą ir 1 
Iš britų pa- 
pajėgų vice-

vo štabą: 
prancūzus, 
amerikietį, 
kvietė oro 
maršalą E. C. Hundles- 
ton, gen. maj. Sir Te- 
rence Sydney Airey ir 
gen. maj. F. W. Festing; 
prancūzų — gen. lt. Mar- 

BIJO BOMBOS
kur jis derėjosi dėl Japo
nijos taikos ir numatomo 
Pacifiko pakto, pareiškė, 
kad taika su Japonija 
uždaro Stalinui kelią pra
siveržti į Vakarus per 
Rytus.

Iš įvairių šaltinių yra 
jau paaiškęję, kad Sovie
tų Rusijos planas buvo 
per Korėją, Formozą ir 
Japoniją įsigalėti Pacifi- 
ke ir per jį pasiekti JAV, 
o kartu pulti ir Vakarų 
Europą. Nesėkmė Korė
joje planus sumaišė.

cel - Maurice Carpentier, 
ir gen. maj. Pierre Louis 
Bodel; italų — adm. Fer- 
rante Capponi ir JAV — 
gen. maj. Edmond 
Leavey.

Kovo 6 
Britanija 
Londone 
karo daliniai gali 
kilnojami iš vienos 
karų Vokietijos zonos į 
kitą. Tuojau po to JAV 
armija Frankfurte pra
nešė, kad amerikiečių zo- 
non ateina prancūzų da
liniai pastiprinti JAV 
garnizonams Sovietų Są
jungos ir Čekoslovakijos 
pasienyje.

Britų ambasadorius
Madridas — Lordas 

Balfour, naujasis britų 
ambasadorius. Ispanijai, 
kovo 3 d. atvyko į Mad
ridą. Jo sutikti į šiaurės 
Madrido stotį buvo nu
vykęs ir JAV ambasado
rius Madride Stanton 
Griffis.

TeheftMM, Persijoj 
premjeras gen. Ali-Raz- 
mara nušautas neskel
biamo asmens, kuris yra 
areštuotas. Krašte įvesta 
sustiprinta padėtis. Nu
žudytas premieras 
pareigose išbuvo 
giau kaip metus 
Jis buvo remiamas 
ir vykdė reformas,

savo 
dau- 

laiko.
JAV 

kurių

nekentė ų^didą^ turčių ___
kasta. Paskutiniu laiku 
buvo palinkęs jis daryti 
nuolaidų rusams, tad iš
vijo amerikiečių ir ang
lų atsikvietstus inžinie
rius ir ekonomistus pa
dėti kraštui aptvarkyti. 
Neigiama, kad jį būtų 
nužudęs koks komunistų 
agentas.

—J

H.

D.d. JAV ir 
ir Prancūzija 

susitarė, kad 
būti 
Va-

§\icwvno$ /INIOS

BRAZILIJA PRIPAŽĮSTA

A Vakarų Vokietijai leista turėti savo užsienio 
reikalų ministerį ir diplomatus nekomunistiniuose 
kraštuose.

A Prancūzų vyriausybės krizė tebesitęsia. Nau
jos vyriausybės nepavyko sudaryti nei katalikui 
Georgės Bidault nei socialistui Guy Mollet. Bando ją 
vėl klijuoti nugriautas premieras Henri Queuille, ra- 
dikalinis socialistas.

A Italų premieras katalikas De Gasperi parla
mente gavo nepaprastai didelį pasitikėjimą (325 
prieš 25). Pasitikėjimo balsavimas buvo sujungtas 
su ginklavimosi programa. Komunistai išėjo iš po
sėdžio šaukdami, kad jie Italijos nuo Sovietų Rusi
jos negins. Tokie jie “patriotai”.

A Komunistinė Kinija ir Tibetas pradėjo susi
tarimo derybas. Kiniečiai jau nebesiekia viso Tibeto 
užimti.

A Arkadijus A. Sobolevas, buvęs Jungtinių Tau
tų generalinio sekretoriaus pagelbininkas, New Yor
ke, paskirtas bolševikų atstovu bolševikinamoje 
Lenkijoje.

A Daugiau kai 20,000 buvo įteikta peticijų, rei
kalaujančių naujų rinkimų D. Britanijoje, kadangi 
darbiečių vyriausybė jau neatstovaujanti daugumos.

A Italijoje jau sudaryta “darbininkų judėjimo 
partija”, nukreipta prieš Maskvą. Jai vadovauja 
Valdo Magnani ir Alco Cucchi, iš stoję iš stalininės 
kompartijos.

A Nuo to meto, kai Amerikoje žmonės pradėjo 
važinėti automobiliu, po jo ratais žuvo jau 966,250. 
Iki milijono trūksta dar 33,750, bet Tautinio Saugu
mo Taryba tikisi, kad gruodžio mėnesyje bus jau 
pilnas milijonas. Kas turės “garbės” žūti Nr. 1,000, v 
000, dar nežinoma. Eina lenktynės.

A Amerikai pritrūko smulkių pinigų — centų.

liojimus, atstovavo Lie
tuvą kaip specialus mi
nisteris. Šie įgaliojimai 
buvo skirti Brazilijos už
sienio reikalų ministe- 
riui. Jų pagrindu Dr. F. 
Meieris buvo priimtas 
Prezidento Vargo ir da
lyvavo iškilmėse, lygio-

F.Mewri®/gavį- iš Dį- ^3 teisėmis sų_ kitų _ ,____ __  r............ ... ......., - ___
plomatijoa Šefo S. Lozo valstybių specialiais at- .nikelių, daimų ir kvoterių. Yra numatyta jų nukal- 
raičio atitinkamus įga- stovais. - f . ...tfmti už $1,430,000.

Sausio mėn. 31 dieną, 
naujojo Brazilijos Prezi
dento Getulio Vargo val
džios perėmimo Rio de 
Janeiro iškilmėse, kurio
se 53 valstybės buvo at
stovaujamos specialių 
ambasadorių ar pasiunti
nių, Lietuvos Charge 
d’Affaires Brazilijoj Dr.

A .
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Pijui XII 7 5 Metai
Š. m. kovo mėn. 2 d. popiežius Pijus XII sulaukė 75 metų 

amžiaus. Tą pačią dieną suėjo ir 12 metų, kaip išrinktas Kris
taus vietininku. Karūnacija įvyko kovo mėn. 12 d. Šias kelias 
sukaktis Šventas Tėvas praleidžia dirbdamas įprastą kasdie
ninį darbą, patį sunkiausį iš visų, užimančių kurį nors sostą.

Pasaulio valdovai daugiausia vartoja priemones žemiškas: 
kur nepraeina geruoju, prasimuša fiziška jėga. Popiežius šitos 
jėgos neturi, tad kaikam atrodo toks silpnas, kad net pasišai
poma iš jo: jis juk divizijų nevaldo. Ir kas taip sako, popiežių 
puola labiau negu valdovą, apsitverusį šimtais divizijų. Tai ro
do, kad popiežius valdo kita, nežemiška galia, kuri Šv. Sostą 
praveda pro visus laikus ir visus sąmyšius. Čia susitelkia tokia 
moralinė jėga, tokia tvirta dvasia, kad tiktai jos netekę, pajustu
me, kokią didelę reikšmę ji turi žmonijai. Liktų vyrauti tiktai 
kumštis, be vilties rasti kur nors užuovėjos ir paguodos su
tryptai dvasiai.

Bet išlaikyti kilnią ir šviesią žmonijos dvasią nėra lengva. 
To nepasieksi kitu būdu, kaip tik kreipdamasis į patį žmogų 
ir ragindamas jį laikytis Dievo įsakymų. Popiežiai nuolat tai 
primena savo žodžiu, bet ir mato, kaip jų žodis dažnai nu
skamba balsu dykumose. Žmonės tada klimsta varguose, žudo
si besikivirčidami, daužosi be vilties išeiti iš klampynių į tik
rąjį Dievo kelią. O rasti jį, rodos, nėra sunku: jame stovi Pet
ro Uola, nepajudinama, neįveikiama nei žemės nei pragaro ga
lybių. Iš čia visą laiką aidi Kristaus balsas: ateikite visi, ku
rie esate apsunkinti.

Pareigą priminti žmonėms Kristaus žodžius teko popie
žiui Pijui XII nepaprastai sunkiais laikais. Jis buvo išrinktas 
Kristaus vietininku 1939 m. kovo 2 d., kai karas jau grėsė pa
sauliui. Kiek Pijus XII besistengė karą sustabdyti, nepavyko. 
Romos balso kartais užsispyrusiai neklausoma. Ar tai nesuda
ro popiežių tragizmo? Matai, kaip žmonija smunka į prarają, 
tiesi jai ranką, o ji atstumia ją ir... nusiverčia. Gali tik šaukti, 
nurodinėti ir melstis — priversti jėgos nėra. Prievarta dvasią 
žudo, ne taiso.

Šias sunkias pareigas popiežius Pijus XII eina jau dvylik
tuosius metus. Jis yra lieknas, aukštas ir tiesus, ne vien savo 
ūgiu, bet ir protu, išmiklintu įvairiausioms pareigoms prie šv. 
Sosto ir svetimuose kraštuose. Romoje gimęs (1876. III. 2) ir 
užaugęs, nuo pat kunigystės pradžios buvo šv. Tėvo artumoje, 
tarytumei ruošdamasis tosioms pareigoms. Aštraus įžvalgaus 
proto, gilios erudicijos ir išminties, malonaus būdo ir švelnaus 
takto, jis anksti traukė į save Vatikano dėmesį. Mong. Euge
nijus Pacelli jau pirmojo karo metu buvo nepaprastų Bažny
čios reikalų sekretorius, vėliau nuncijus Vokietijoje ir Vatika
no valstybės sekretorius. Išrinktas popiežium, kai vainikavosi 
(1939. III. 12), Austrija jau buvo užimta, po trijų dienų nu
griebta Čekija, o po vienuolikos dienų — Klaipėda. Lietuvai 
krito smūgis greičiau negu laukta, vos spėta su Šv. Sostu san
tykius pataisyti.

Kai bolševikai sugarmėjo į Lietuvą, jiė iš plhnos dienos 
pravijo popiežiaus nuncijų arkivysk. Centozą, jam pareiškus 
protestą dėl vienašališko tarptautinių sutarčių laužymo ir Lie
tuvos okupacijos. Jis dar pabrėžė, kad Šv. Sostas konkordato 
su Lietuva ir toliau laikysis. Popiežius XII ir šiandien jo laiko
si ir Lietuvos atstovas tebėra Vatikane. Iš čia Lietuvos vardas 
sklysta ne vien per radijo valandėles, bet ir įvairiausiomis pro
gomis.

Teisingas reikalas ir pažeista teisė labiausia atjau- 
čiama kaip tiktai šv. Sosto. Jei žmonės daugiau jo paklausytų, 
tai imtų realizuoti ir Pijaus XII penkis taikos straipsnius, ku
rie pranoksta ir keturias Roosevelto laisves ir Atlanto chartą. 
Pijus XII tuojau po karo pasiūlė:

1. Visos tautos turi teisę į nepriklausomą gyvenimą. Vie
nos tautos noras gyventi niekada neturi reikšti mirtį kitai tau
tai. Kur šios teisės buvo pažeistos ar paniekintos, ten repara
cijos (atlyginimas) turi būti vykdomas teisingai.

2. Tautos turi būti išlaisvintos iš ginklavimosi vergijos ir 
svetimųjų užviešpatavimo baimės. Nusiginklavimas turi būti 
drauge ir medžiagiškas ir dvasiškas. Turi būti užtikrintas tau
toms saugumas.

3. Turi būti įsteigta tarptautinė institucija, kuri užtikrintų 
tarptautinių sutarčių vykdymą ir prireikus jas peržiūrėtų bei 
taisytų.

4. Reikia atsižvelgti į teisingus tautų ir mažumų reikalus 
net tada, kai nėra tegalinęs (įstatyminės) teisės. Turi būti pa
siremta abišalio pasitikėjimo pagrindu.

5. Tarp tautų ir jų vadovų turi įsivyrauti stiprus atsakin
gumo pajautimas, paisant šventos ir nepažeidžiamos Dievo 
teisės.

Jei šiais Pijaus XII taikos principais būtų pradėtas grįsti 
tarptautinis gyvenimas, taika pati ateitų, išnyktų prievarta, ir 
mes būtume laisvi ir laimingi.

S. Suž.

POPIEŽIUS PIJUS XII

KATALIKŲ PASAULYJE

SENATAS APRIBOJO JAV
ARMIJĄ 4 MILIJONAIS

HasUiUgton — Kovo 7 d. 
senatas 49 balsais prieš 41 
apribojo visas JAV gikluotą- 
sias pajėgas 4 milijonais vy
rų. Rūmų ginkluotųjų pajėgų 
komiteto pirmininkas Carl. 
V iriso n pareiškė pasitenkini
mą dėl šio nutarimo, kurį jis 
laiko labai išmintingu. Tačiau 
ginkluotųjų pajėgų sekreto
rius gen. G. C. Marshall tokį 
apribojimą griežtai pasmerkė. 
Jis sakė ,tai yra tiesiog žaidi
mas tautos likimu dabartinė
je pasaulinėje padėtyje.

Prisidėdami prie gynybos

sekr. G. Marshall’o nuomonės 
stipriai pasisakė prieš mobili
zacijos apribojimą Jung. Šta
bų viršininkas gen. Omar N. 
Bradlev, Armijos štabo virši
ninkas gen. J. Lawton Collins 
ir Oro Pajėgų štabo viršinin
kas gen. Hoyt S. Vandenberg. 
kurie mano, kad tuo bus pas
katinta sovietų agresija.

• Armija praneša, kad bus 
pašaukta karo tarnybon iki 
birželio 29 d. 12.650 karinin
kų — vyrų ir moterų, ir me
dicinos personalo.

kinčiųjų moterystė buvo pri
pažinta kaip sakramentai, tė
vams religinio vaikų auklėji
mo teisė valstybinėse mokyk
lose; tikintiesiems teisė orga
nizuotis į Kat. Akciją reli
giniais ir dvasiniais tikslais.

■ POGRINDŽIO DARBAS 
16 AVIŽIUJE

Kai 16 Jtožiuje Europos 
pietryčius — Ispaniją, Portu
galiją... užplūdo musulmonų 
pasaulis — turkai, pranciško
nų vienuoliai ėmę persirengė 
ūkininkais ir dirbo religinimo 
darbą liaudyje. Kad nesusek
tų, jie užsiaugino, kaip ir kiti 
laukininkai, ūsus ir būdavo 
vadinami “dėdėmis". Turkus 
išvijus ir Bažnyčios persekio
jimui pasibaigus, popiežius 
leido jiems ir toliau auginti 
ūsus. Anuose kraštuose ir ligi 
šiol tėvai vienuoliai žmonių 
tebevadinami “dėdėmis’’.
■ APAŠTALAVIMAS TARP 

DARBININKŲ
Prieš dešimt metų Prancū

zijoje buvo pradėtas didelis 
darbas grąžinti Katalikų Baž
nyčiai nukrikščionėjusius dar
bininkus. Pirmas šį darbą 
pradėjo kun. Godin, radęs 
pritarimo ir tarp kitų kunigų. 
1942 m. Lisieux mieste buvo 
įsteigta ir speciali kunigų se
minarija. kurioje šiuo metu 
yra 150 klierikų. Jie ne tik 
studijuoja teologiją ir filoso
fiją. bet mokomi pažinti, su
prasti bei pamilti tuos, tarp 
kurių jiems teks dirbti. Prak
tišką paruošimą jie atlieka 
dirbdami, kaip paprasti dar
bininkai fabrikuose, ūkiuose, 
uostuose, laivuose ir k. šios 
seminarijos auklėtiniai jau 
tvarko 75 parapijas Prancū
zijoje.

Iš savo pusės vienuoliai do
mininkonai, kapucinai, pran
ciškonai, jėzuitai irgi yra su
kūrę misijų grupes. Jie visi 
dirba su dideliu pasiaukojimu. 
Rezultatai yra labai geri.

Jau 26 metus vienas profe
sorius jieško visokių garsiųjų 
kapų. Jis jau surado gimtąjį 
Abraomo miestelį. Darbas ei
na toliau, ir netrukus tikimasi 
surasti visus miestus it ka
pus. kurie yra Šv. Rašte pa
žymėti. Jėzaus Kristaus iš
vaikščioti.
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■ ŠV. TĖVO LABDARA

Vasario 4 d. “L’Osservatore 
Romano” patalpino straipsnį 
apie Šv. labdarybę, kuri api
ma visas pasaulio tautas. 
Valdydamas Bažnyčią karų ir 
pasaulinių konfliktų metais. 
Pijus XII nenuilstamai gina 
tarptautini bei socialinį tei
singumą ir su tikra artimo 
mdtte sflcuba į pagalbą visiems 
vargstantiems ir nelaimių iš
tiktiems. Geografiškai Šv. Tė
vo labdarybės veikla yra išpli
tusi visame pasaulyje: nuo 
Italijos iki Kinijos, nuo Suo
mijos iki Irano. Indijos. Fili
pinų ir Japonijos. Jei kaiku- 
riuos kraštus nepasiekė Šv. 
Tėvo duosnumas, tai tik to
dėl, kad jis rado ten uždary
tas duris. Popiežiaus labdary
bės įstaigų pagalbą patyrė 
nuo karo .nukentėjusieji, pa
bėgėliai iš Jugoslavijos, Len
kijos, Vengrijos. Čekoslovaki
jos. Rumunijos. Lietuvos, 
Latvijos. Estijos, našlaičiai, 
ligoniai, neturtingi studentai...

■ POPIEŽIUS APGYNĖ
ROMĄ

Jei 1943 m. per 2-jį pasau
linį karą Roma liko nesunai
kinta. tai yra popiežiaus Pi
jaus XII nuopelnas, kaip tvir-

tino buv. Vokietijos ambasa
dorius Vatikane Ernst von 
VVeizsaecker Tarptautiniame 
Teisme karo nusikaltėliams 
teisti. Roma išliko Vokietijos 
armijos nesubombarduota dėl 
popiežiaus intervencijos.

*

■ PIRMASIS POPIEŽIUS 
BUVO VEDĘS

Apaštalas šv. Petras, pir
masis popiežius, buvo vedęs. 
Vėliau Vakarų Bažnyčioje bu
vo paprotys, kad kunigais bu
vo šventinami nevedę vyrai, 
o Rytų Bažnyčioje — vedę. 
Nuo 4 amžiaus Vakarų Baž
nyčioje išteistas įstatymas, 
kad tik nevedę vyrai gali bū
ti kunigais šventinami. Rytų 
Bažnyčioje ir šiandien kuni
gais šventinami vedę vyrai.
■ “ŽAIBO KONKORDATAS”

Istorijoje taip yra vadina
mas Lietuvos konkordatas su 
šv. Sostu 1926 m. Konkorda
tas. pripažindamas visas pri
klausančias teises civiliai vals
tybės valdžiai, pripažįsta ir K. 
Bažnyčios misiją tautoje, 
bažnyčios teises auklėti savo 
dvasininkus ir administruoti 
sakramentus. Tuo būdu įkur
ta bažnytinė metropolija Kau
ne, 4 Vyskupijos ir apaštališ
koji prelatūra Klaipėdoje; ti-

Karas ir tremtiniai Amerikoje
Cicero, lllinois. — Amreika šiandien yra priešakyje visų 

tų tautų, kurios ruošiasi žūtbūtinei kovai su Sovietų Rusija, 
tai yra su tuo kraštu, kuris pavergė Lietuvą ir žiauriausiu bū
du žudo mūsų tautą. Dar daugiau, Amerika jau kariauja su 
sovietais, nors tas karas ir vadinamas Korėjos karu. Kitaip 
sakant, karas už Lietuvos išlaisvinimą jau faktinai prasidėjo, 
nors ir labai iš toli. Niekas negali tikrai pasakyti, kada ta gin
kluota kova persimes į Europą ir artės prie Lietuvos žemių. 
Gal dar ne greit, o gal neužilgo, gal visai greit ir netikėtai.

Todėl šiandien kiekvienas Europos tremtinis ir, žinoma, 
kiekvienas lietuvis tremtinis nori ir privalo galvoti, kuogi jis 
gali jau dabar, jau nei kiek nebeatidšliodamas, prisidėti prie 
tų kovų laimėjimo. Nes tos kovos reiškia ir mūsų tėvynės iš
laisvinimo pradžia.

Žinoma, būdų ir ginklų yra visokių. Bet gi lietuvis trem
tinys turi vieną ginklą, kurio net daugumas amerikiečių neturi. 
Tas ginklas — tai nuodugnus ir asmeniškas pažinimas bolševiz
mo. Lietuvis tremtinys pats savo akimis matė, koks gyvenimas 
buvo Nepriklausomoje Lietuvoje ir kas pasidarė, kai Lietuvą 
okupavo bolševikai. Jis taip pat gerai žino, kaip rusai sovietai 
dėjosi geriausiais Lietuvos draugais tol, kol su Hitlerio pagal
ba pavergė Lietuvą.

Su šituo ginklu kiekvienas lietuvis tremtinys privalo tuč
tuojau eiti į talką kariaujančiai Amerikai. Tiesa, dauguma 
Amerikos žmonių jau supranta, ką reiškia bolševizmas. Tatai 
matome iš kovų Korėjoje ir iš milžiniško pasiruošimo priešintis 
tiesioginiam sovietų užpuolimui — Europpje ar kur kitur. Bet 
gi karo baimė neretai priverčia užmerkti akis net prieš tokį 
pavojų, kuris baisesnis už mirtį. Taip yra visuose kraštuose, 
taip yra daugelio amerikiečių tarpe. Tuo mikliai naudojasi so
vietų apmokama propaganda. Taip darosi jau dabar. 0 kas 
bus, jei Sovietai pradės puolimą.

Todėl kiekvieno lietuvio šventa pareiga Lietuvos ir Ame
rikos atžvilgiu nepraleisti nei mažiausios progos ir pasakyti, 
kas yra bolševizmas, kas yra Sovietai ir kodėl jie nori vis 
daugiau ir daugiau svetimų žemių užgrobti. O progų mes trem
tiniai turime tokių ir tiek daug, kiek mes niekada neturėjome. 
Mes gi esame fabrikų darbininkai ir kasdien kalbamės su 
tūkstančiais.

PARYŽIUS JAU DEGA
2000 metų sukaktį prisiminęs

Paryžius — nerūpestinga vena kūrybos įkarščiu. 
Prancūzijos širdis. Ji žaidžia Šiemet Paryžius puošiasi 
ir kuria, kad ne tik jos žemei visos galerijos iškabina nau- 
bet ir kitiems būtų linksmiau, jus paveikslus ir vakarais už- 
Seniau iš čia spindėjo “kara- sidega mirgančiom šviesom 
liai saulės” visai Europai. Čia visas miestas, kviesdamas vi- 
veržėsi minia į laisvę revoliu- so pasaulio turistus pasigro- 
eijų siautime. Ir kam neplaz- žėti jų švente. Šiemet Pary- 
dėjo širdis tada, kai Pary- žius švenčia 2000 metų su
žais skelbė laisvę, lygybę ir kaktį. Tai senųjų romėnų 
broliškumą. Čia sušvito Napo- miestas, Cezario pavadintas 
leono žvaigždė ir čia užgeso Parisii. Trukšminguose kar- 
didieji jo sapnai. navahiose jie vaizduoja visą

Nūnai Paryžius nebeturi miesto p* .?’tį, muziejai su
spindinčių karalių. Tik rūmai dėstė visus dokumentus, kad 
ir vieniši sodai liudija seną jie liudytų pulsuojančią isto- 
gadynę. Šiandien Paryžiuje riją.
karaliauja rašytojai ir daili- O vis dėlto Paryžius nebėra 
ninkai. Tai menininkų mies- pasaulio centras. Tik senu 
tas. iš kurio sklinda visos įpratimu dar pasimaišo poli- 
naujovės. Kiekvieno dailinin- tikai, bet jie nebeturi visus 
ko svajonė nuvykti į tą didįjį užburančių idėjų. Seniau Pa- 
pasaulio dvarą ir ten pagar- ryžius visiems buvo naujo 
sėti. Užkariauti Paryžių — gyvenimo ir idėjų miestas, 
reiškia tuo pačiu laimėti pa- dabar — tik meno ir pramo- 
saulio pripažinimą. Ir kiek gų. O jos pridUsino žmones, 
ten dailininkų susitelkę gy- jų ryžtą gyventi pavogė. A

SVERTOJI ŽEME
Dabar Betliejus atrodo vi

sai kitoks, negu Kristaus lai
kais. Gimimo urvas jau nebė
ra uolose iškirstas tvartelis. 
Jis paverstas požemio bažny
tėlė. aukščiau kurios kyla 4-6 
amžiaus bazilika. Ta bažnyčia 
priklauso graikams ir armė
nams. Katalikai teturi tik tą 
vietelę, kurioj stovėjo Išga
nytojo lopšys. Ten katalikai 
kiekvieną rytą laiko pamaldas 
ir meldžiasi, o Kalėdų naktį 
Jeruzalės patriarkas padeda į 
šiaudus kūdikėlio Jėzaus 
Kristaus statulėlę, vieno ispa
nų dailininko amžiną kūrinį.

Katalikai mokslininkai sten
giasi įžvelgti pro amžių rūką, 
norėdami atvaizduoti Šventą
ją Žemę tokią, kokia ji buvo 
Kristui gimujs. Didelės valsty
bės ruošia ten archeologijos 
eksfiedicijas. Iškasenos nu
šviečia Biblijos lapus. Netoli 
Palestinos atrastas apgadin-

tas molinis cilinderis, į kurį 
įrašytas vardas “Abraham". 
Anglų prof. Sayce sako, kad 
tai babiloniečių vardas ir yra 
to laiko, kur Biblijoj aprašy
tas Abraomo gyvenimas.

Pačioje Palestinoje, Jeru
zalės lygumos rytuose, suras
tas Astartos dievnamis. labai 
dažnai minimas sename testa
mente. Šioje šventykloje po 
pralaimėtos kovos buvo paka
binti karaliaus Saulio šarvai, 
šventraštyje ta vieta vadina
ma Beth Zhan. o dabar Zei- 
zanu. Po tūkstančių metų vie
tų vardai paliko beveik tie 
patys.

Prieš kiek laiko mokslinin
kams senienų kasinėtojams 
pasisekė atidaryti garsųjį Ap- 
salomo kapą. Tuo pat metu 
jie surado ir karaliaus Juo- 
zafato kapą, tačiau jie darbo 
toliau varyti nebegalėjo, ka
dangi vietiniai žmonės pasi
priešino.

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

DARBININKAS
išeinąs du kartus į savaitę ir too atžvilgiu vienintelis 

toks lietuvių laikraštis Amerikoje.
DARBININKAS duoda naujausias ir svarbiausias žinias 

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

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

DARBININKAS plačiai informuoja apie darbininkų gyve
nimą ir jų rūpesčius.

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

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

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

Prenumerata metams tiktai $5. Užsienyje — $5.50.
r

Adresas: 360 W. Brcaduay, So. Boston 27. Mass.



Penktadienis, Kovo 9 d., 1951 DARBININKAS 3

jJJifibininkarJPį
C. ««* “™“-*“ f

THE WORKER . .
'ublished Semi-Weekly e^cept holiday weeks.'wben issued we^kh 

------- by ---------
8AINT JOSEFH’8 LITHUANIAN R. C. ASSOCIATED OF LABOR 

totered m aecood-claM matter SepL 12. 1915 at the post office at Boston 
Mass under the Act of March 3. 1870.

Kcceptance for mailing at spėriai rate of postage provided for in Rectior 
1103. Act of October 8. 1917 authorized on July 12. 1918

SUBSCRIPTION RATES Į PRENUMERATOS KAINA
Domestic yearly ___________ $5.001 Amerikoje metams ---------------  $5.00
Domestic once per week yearly $3.00 Į Vieną kart savaitėje metama $3.00 
Foreign yearly ____________ $5.50'Užsieny metams  _______  $5.50
Foreign once per week yearly $3.50 Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3 50 
<66 West Broadway, South Boston. Mass

Telephone: Redakcijai — 80 8-6608; Administracijai — 80 8-2680

K. MOCKUS
Tuo metu, kai VLIKas 

vis garsiau ragina visų 
kraštų lietuvius jungtis 
į tautines bendruomenes 
ir kai daug kur to siekia
ma arba jau pasiekta, čia 
vis delsiama. Tam turi 
būti kurios nors priežas
tys, ir jos yra.

Begėdiška programa
Veržlieji neturi gėdos. Jie griebiasi visokiausių 

priemonių, pačių sukčiausių, kad tik savo tikslą pa
siektų. Kas jiems stovi ant kelio, o koja nuspirti ne
gali, tą ima tašyti purvinu liežuviu.

Tokį nešvarų liežuvį turi ir Sovietų Sąjunga. Ji 
prisigaudę vadinamųjų “kultūrininkų bei politikų” 
ir jų liežuviais vis prašneka į pasaulį, kad kelią ko
munizmui išlygintų. Prieš metus tam tikslui paleido 
iš Stockholmo suktą “taikos peticiją”. Sprogus tam 
burbului, kuriuo buvo dengiama numatyta invazija 
Korėjoje, iš Berlyno šiomis dienomis paleistas nau
jas Kremliaus balandis — “taikos programa”. Jos 
punktai aiškiai rodo bolševikinį galvojimą ir begė
diškumą.

Vienu punktu reikalaujama “Jungtines Tautas 
grąžinti prie jomš nuskirto taikos darbo”. Ligi Ko
rėjos karo tokio reikalavimo nebuvo. Jungtinės Tau
tos tada nieko nesakė bolševikams dėl pasigrobtų že
mių; priiminėjo kaip antausius Molotovo ir Gromy- 
ko veto; užšaldė planą patikrinti, kas kiek turi ka
riuomenės, ir sukontroliuoti atominių ginklų gamv- 
bą. Visą sulaikė Kremlius. Tai buvo “taikos vykdy
mo darbas”, kurį sovietai norėtų toliau tęsti tomi° 
pačiomis priemonėmis.

Kitas punktas spiria “Jungtines Tautas atšauki 
mestą Kinijai agresorės vardą”. Siūlymas tikrai be
gėdiškas: padaryti iš juodo baltą, kaip bolševikai 
daro, o kas balta — apjuodinti, arba dar geriau — 
suraudoninti.

Trečias noras, teisingai suprastas, yra visai ge
ras. Šaukiama “organizuoti pasaulinį sąjūdį karinei 
gamybai sunaikinti”. Reikėtų tuojau ir imtis griauti 
karinę gamybę Sovietų Rusijoje, kur ji nesustojo ne 
tiktai po šio karo, bet nuo 1917 metų. Bolševikams 
partija įsako be paliovos ginkluotis, kol yra bent vie
na nekomunistinė šalis. O dabar yra net Atlanto 
paktas, kuris bolševikams bado akis. Laikykime jį 
organizuotu sąjūdžiu Kremliaus karinei mašinai su
laikyti. Tada tikrai bus taika.

Pagaliau norima keturių konferencijos Vokieti
jos klausimui ir penkių (su Mao) — Azijos reika
lams. Vadinasi, padalyk ir valdysi. Begėdžiams la-r 
bai nepatinka, jei kas prieš juos vieningai laikosi. 
Jiems tada sunkiau pralysti ir su kumščiu ir su pik
tu liežuviu.

Kodėl taip yra?
Kituose kraštuose 

tuviai iš seno sudarė ir 
tebesudaro nedidelias ko
lonijas. O mažesniame 
skaičiuje ir lengviau su
tarti ir gyviau atjaučia
mas vieningo darbo rei
kalas. Antra, į tas ne
gausias kolonijas įsijun
gė gana gausus skaičius 
atvykusiųjų iš Vokieti
jos, kur jie jau buvo 
įpratę ir išbandę ben
druomeniškai tvarkytis. 
Tie du veiksniai ir pa
lengvina PLB kūrimą.

JAV yra skirtingos są
lygos. Iš tremties čia at
vyko daugiausia, bet ir 
daugiausia rado įvairių 
lietuviškų organizacijų, 
turinčių savo dešimtme- 
tines tradicijas. Seniau 
atvykusieji ir čia gimu
sieji skaičiumi taip pat 
toli pralenkia tremtinius. 
Už juos jie ir medžiagiš
kai pajėgesni. Jų nuopel
nai Lietuvai ir savo tau
tai yra dideli, bet gyve
namoji aplinka, apsipra
timas ir amžiaus našta 
yra jau įspaudę savo 
antspaudą senesniesiems, 
o naujai išaugusi karta 
yra gerokai 
nėjusi. Nebi 
užgautas, je 
kad dėl sn 
ypač čia gimusiems, Lie
tuva yra daugiau jausmo 
dalykas. Tuo tarpu dar

lie-

suameriko- 
įs gal niekas 
i pareikšime, 
į priežasčių,

vo, yra ir bus. Nėra žino
ma tokių tremtinių, ku
rie būtų jai nepalankūs.

Tačiau ALTo darbas 
yra grynai politinis. Lie
tuvos laisvę atgavus, jo 
pobūdis savaime turės 
keistis, bet kova už lietu
vybę paliks kaip ir bu
vus. Ji gyvai reikalinga 
ir dabar. Gi šios kultūri
nės misijos ALTas nesii
ma ir tokioje struktūro
je, kaip yra, vargu ar ga
lės imtis. Reikia organi
zacijos, kaip lietuvių 
bendruomenės, kuri im
tųsi šio uždavinio ir tai 
nieko nedelsiant.

Daugiau atsargumo ir 
bendro sutarimo

Minėto “Sandaros” ko
respondento tremtiniams 
dar prikišama, kad jie 
automobilius ir namus 
perkasi, o Lietuvos rei
kalui mažai aukoja. Man 
rodos, reikia tik džiaug
tis, kad atvykusieji ke
liasi iš skurdo, bet kartu 
nepamiršta ir bendruo
meninių reikalų. Negalė
čiau skaičiais operuoti iš 
Worcesterio, 
kad ten 
aktyviai 
viskame 
tone gi
Vasario 16 rinkliavą at
vykusieji tikrai negali 
būti kaltinami, kad ne
aukojo. Taip pat ir 
ALTo, ir BALFo, ir Su
sivienijimų ir ypač spau
dos darbe tremtiniai 
stipriai reiškiasi. Bosto
ne jau antri metai veikia 
lietuviškai kultūrai rem
ti draugija, kurios nariai

• kas mėnuo moka po vie-
• ną dolerį. Narių daugu

ma (apie 100), deja, su
daro tremtiniai iš tūks
tančiais skaitomų seniau 
atvykusiųjų.

Tad 
reikia 
mo ir 
kai tą 
rie mūsų 
venime užima atsakingas 
pozicijas. O pačios ben
druomenės reikalais pla
čiau kalbėkimės ir jieš- 
kokime bendro sutarimo, 
ne vien tuščių kaltinimų.

korespondento iš Wor- 
cesterio. Kadangi redak
cija nepridėjo jokios pa
stabos, tai reikia laikyti, 
jog ir redakcijos yra to
kios pat nuomonės. Va
dinasi, mūsų liberalinėje 
spaudoje praeina pasisa
kymai prieš bendruome
nę.

Toje pačioje liberalinė
je ir socialistinėje spau
doje, iš antrčs pusės, už
sipuolamos lietuvių pa
rapinės mokyklos tauti
niu atžvilgiu. Niekas ne
nori užmerkti akių prieš 
sunkiai įveikiamus trū
kumus, tačiau katalikų 
visuomenė daug daro 
tam reikalui pagerinti, 
nors ir nevisur dar sėk
mingai. Jei kitų pasaulė
žiūrų lietuviai pasiten
kins tik kritika, o nesi- 
dės į organizuojamą ben
drą darbą lietuvybei iš
laikyti, kuo jie mato sa
ve pateisinti mūsų tau
tos istorijoje?

Bendruomenė ne vien 
tremtiniams

Kartais norima 
ryti įspūdis, kad
druomenė yra tik tremti
nių reikalas ir kad jie 
permažai dedasi prie 
ALTo, peršykščiai auko
ja, šalinasi senųjų lietu
viškų organizacijų. Yra 
tiesos, kad kaikurie 
tremtiniai pergreitai su
sitraukė į asmeninio pa
togumo kiautą ir vis la
biau tolsta nuo gyvybi-

neseniai iš gimtojo kraš
to išblokštiems — ji yra 
gyvenimo tikrovė.

Kur sutaria, o kur 
įssiskiria

Visi lietuviai, išskyrus 
komunistus, vieningai 
sutaria ir siekia, kad 
Lietuva vėl būtų laisva; 
ir paramos tai kovai ne
pagaili nei pinigais nei 
savo jėgomis. Skirtumai, 
paties gyvenimo sukurti, 
pasirodo, kai kalbam 
apie lietuvybės išlaiky
mą, apie lietuviško jau
nimo ugdymą emigraci
joje ir jo parengimą Lie
tuvai atstatyti. Tų skir
tumų negalima nematyti, 
bet nereikia jų ir aštrin
ti. Reikia dar džiaugtis 
ir žavėtis, kad esama ne
maža senesniųjų, kurių 
lietuvybės supratimas 
yra be priekaištų, 
čiau savo 
visdėlto 
Net 
gose 
i jas 
kaip 
ba pragyvenimo šaltinį. 
Jie savo lietuviškas pa
reigas atlieka šabloniš
kai ir dėlto jų vaidmuo 
gyvajame liet u v y b ė s 
fronte pasidaro nepaten
kinamas. Reikia manyti, 
kad tai kliudo ir ben
druomenės idėją reali
zuoti. Be to, prisideda ir 
pačios tos idėjos nepa
kankamas supratimas.
, Priekaištai be pagrindo

Kartais Amerikos lie
tuvių spaudoje ir aiškiai . nių savo tautos reikalų, 
pasisakoma prieš ben
druomenę. Naiviai tvirti- 

, narna, kad norima Ame
rikoj įvesti stovyklinį 
gyvenimą. Taip neseniai 
buvo rašyta “Sandaros”

Ta- 
skaičiumi jie 

nėra gausūs, 
atsakingose parei- 
esama tokių, kurie 
įpratę žiūrėti tiktai 
į garbės reikalą ar-

suda- 
ben-

nors žinau, 
daug tremtinių 
reiškiasi lietu- 
gyvenime. Bos- 
per paskutinę

žūtbūt rei- 
kaip juos

tremtiniai

Numatydami, kad ir šis burbulas gali sprogti, 
sovietai savo spaudoje draugo Oleščiuko lūpomis pa
reiškė, kad jie pames Jungtines Tautas, jei “Berlyno 
programa” nebus priimta. Ar nebus tada Jungti
nėms Tautoms lengviau vykdyti taikos principu^ 
užtikrinti visiems laisvę ir saugumą. Daug tautų to 
seniai laukia. L. Kn-va.

Bet taip pat tiesa, kad 
tremtinių įnašas į Ame
rikos lietuvių gyvenimą 
darosi vis didesnis. Nėra 
reikalo, kad tremtiniai 
išlaikytų pripuolamai su
kurtas ir merdinčias kai- 
kurias senas organizaci
jas. Svarbu, kad jie at
liktų savo tautinę parei
gą ir gyvai reikštųsi ko
voje už lietuvybe ir Lie
tuvos laisvę. Čia ALTo 
vaidmuo labai didelis bu-

100,000
Tai suma, kurią šiemet 

Amerikos lietuviai turi 
surinkti Lietuvos laisvi
nimo reikalams. Ar ją 
surinks? O kiek surinks, 
galima matyti, nes 16-os 
Vasario vajus jau įvy
kęs. Kitos pajamos pri
klausys nuo daug aplin
kybių ir daug nežinomų
jų. 0 pinigai 
kalingi. Tat 
surinkti?!

Waterburio
apsidėjo tautinio solida
rumo įnašu po 50 et. dar
bingi ir vaikai po 10 et. į 
mėnesį. Jau penktas mė
nuo pinigus tremtiniai 
moka. Moka iš širdies ir 
iš susipratimo. Pasitai
ko, kad dėl aiškiai sun
kios šeimyninės padėties 
negali nusistatytos su
mos sumokėti. Tuomet 
moka, kiek gali. Bet vis- 
tiek moka. Pasitaiko, 
kad moka ne po 50 et., 
bet po dolerį ir net dau
giau į mėnesį. Waterbu- 
ry tremtinių nedaug, tik 
300, gal kiek su virš. Va
sario 16-os šventės metu 
įnašu buvo $534.20. Čia 
neminima įteiktos tai pa
čiai inašų rinkimo komi
sijai šventės proga au
kos, nors ju buvo palygi
nus daug. Straipsnį ra
šant įnašu yra vėl dau
giau. Waterburic tremti
niai nėr metus sudės 
1.000 dol. tautinio solida
rumo įnašu, t. y. po 4 do
lerius kiekvienas tremti
nys.

Rašinio tikslas ne anie 
Waterburio rink 1 i a v ą 
Vaihėti. Stamfordo trem
tiniai moka nn doleri i 
mėnesi. Jie Waterhv»~r 
du kartus
^trainsnelin tiksiąs paro
dyti, kaip 100,000 dolerių 
surinkti.

Jau 25,000 yra Ameri
kone tremtiniu. Ir 
4 dol. kiekvienas! 
CTarantuota.

Visos tremtiniu
gijos i darba? Apsidėti 
įnašu ir ji rinkti nuo pra- 

(Nukelta j 6-tą pusi.)

nralenkia.
viešai ką skelbiant 
daugiau apdairu- 
atsargumo, ynač 
daro asmenys, ku- 

viešajame gy- t'k no 
Suma

(Irnn-
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Tuo momentu iš kažin kur atsiradęs Gri- 
kietis visu svoriu atsirėmė vienam čekistui 
į pašonę ir tas atsirėmė į kitą. Abudu iššovė, 
bet kulkos nulėkė į šalį. Grikietis pagriebė 
vieno šautuvą ir atrėmė į antrojo krūtinę.

— Pasiduokit! — griaustinio balsu užgrio
vė Grikietis.

Sustulbę čekistai pasidavė. Stovintieji 
pas duris čekistai pamatė, kad čia nebe juo
kai, ir nusprendė, jog ir jiems jau metas 
šaudyti. Susispietę apie jį skautai suprato, 
kad čia gręsia mirtis. Visi septyni tarsi susi
tarę krito ant žemės ir griebė čekistams už 
kojų tik tuo momentu, kada čekistai pa
spaudė mygtuką. Kulkos vėl kreivai nulėkė. 
Ant grindų įvyko žūtbūtinės kautynės sep
tynių skautų su dviem čekistais. Čekistai 
stambūs, įsiganę, pajėgingi, bet ir skautai 
ryžtingai kovoją už savo laisvę ir gyvybę 
vartojo nagus, dantis ir kumščius taip sėk
mingai, kad čekistai nepajėgė jais nusikra
tyti. Grikietis su Griežlių saugojo du nugin
kluotus enkavedistus ir negalėjo ateiti skau
tams į pagalbą. Girinis tebesikamavo su par
blokštu ant žemės enkavedistu.

Pradžioje maskolius smarkiai muistėsi ir 
vos nenusikratė užgulusio ant jo Girinio. At- 

, rėmė smakrą į krūtinę, atsirėmė rankoms ir 
keliais į žemę ir mėgino atsistoti. Bet tuo 
kritingu momentu Giriniui pavyko sučiupti 
maskoliaus gerklę, kurią lyg replėmis su
spaudė. Čekistas vėl ant žemės susmuko ir 
ėmė baisiai kriokti. Girinis jo nepaleido, kol 

maskolius visai sustyro.
Kaip tik tuo momentu pasigirdo pas du

ris šūvis: tai vienas skautų parblokštas če
kistas sugebėjo išsitraukti revolverį ir pa
spausti mygtuką. Įsikibęs į maskoliaus ger
klę skautas atleido pirštus ir nusirito šalin. 
Bet kiti du kruvinais nagais sugriebė mas
koliaus gerklę, o trečias šokinėjo ant jo krū
tinės. Atėjęs pagalbon Girinis rado lesgyvį 
čekistą ir negailestingai mušančius jį skau
tus. Ir antras čekistas buvo beveik jau pri
baigtas. Girinis liepė jiems liautis ir atimti 
visus priešų ginklus.- Skautai nenoriai su
tramdė savo kerštą, bet nudžiugo gavę tiek 
pageidaujamų ginklų. Taip pat nuginklavo 
ir tuos du sargus, kuriuos dabojo Grikietis 
su Griežlių. Visiems gyviems čekistams su
rišo rankas. Penktasis, kurs buvo dabojęs 
Girinį gulėjo nebe gyvas. Apsirūpinę su sar
gais, skautai mėgino atgaivinti pašautą sa
vo draugą, bet jis jau buvo pastiręs: kulka 
pataikė į širdį. Smarkus keršto sąjūdis kilo 
skautų tarpe.

— Visus maskolius linčuot! Mirtis bude
liams!

Girinis mėgino juos nuraminti.
— Palaukit, ■ draugučiai, nesikarščiuokit. ’ 

Budeliai neišvengs mirties. Bet, žinote, mes 
patys negalim jų likviduoti. Mes turim pri
silaikyti civilizacijos taisyklių: sužeistųjų ir 
belaisvių nežudyti.

— Bolševikai visus likviduoja. Net mote
ris ir vaikus kankina ir žudo, — atrėžė viens 
skautas.

— Aš tą puikiai žinau, — tarė Girinis, — 
bet bolševikai laukiniai žvėrys, o mes civili
zuoti lietuviai.

Tas pagelbėjo. Skautai nurimo. Dabar rei
kėjo apsvarstyti, kas toliau darytina. Giri
nis mėgino išaiškinti susidariusią padėtį.

— Netenka abejoti, kad partizanai užpuo

lė mūsų transportą ir peršovė sunkvežimio 
padangas. Susišaudymas tebevyksta, reiš
kia, uždavinys dar tebevykdomas, šaudosi 
mūsų užnugary, priekyje ramu. Reiškia, pir
ma mūs priešo nebėr. O mes žinom, kad bent 
viens sunkvežimis pirma mūs važiavo. Klau
simas: kur jis dingo?

— Taigi, taigi, kur jis dingo? — užgriovė 
kymus basas, ir į sunkvežimį įžengė milži
nas, laikas vienoj rankoj revolverį, kitoj ša
kotą baslį.

— Aha ! TC ą aš matau! — tarė apsidairęs. 
— Čia nebereik šūkauti “rankas aukštyn!” 
nes darbas jau atliktas. Ir šauniai atliktas. 
Būrelis jaunuolių nuginklavo kelis čekistus 
ir — be nuostolių! A! vienas vargšelis štai 
nukautas. Bet ir jų vienas štai guli — riebus 
kaip meitėlis. Kaip jūs tai padarėt? Tai tik
ras stebuklas. Kuris čia vadas?

Skautai susižvelgė: iš tiesų, kas jų va
das? Tikrojo oficijalaus vado čia nėra: jis 
buvo rusas. Šitas jų būrelis vado dar neišsi
rinko. Skautai nejučiomis pažvelgė į Girinį. 
Tas irgi tylėjo. Pagaliau atsiliepė Grikietis. 
Jis nurodė Girinį.

— Tai lyg būtų šis vyrukas mūsų vadas.
— Šitaip. Sveikinu, sveikinu. Tamsta būsi 

puikus partizanų būrininkas.
Girinis visas paraudo. Jis gynėsi nuo va

dovybės. Jis tiesiog pareiškė, kad viskas čia 
savaime pasidarė, be jokio vado ir be jokių 
įsakymų. Gi jis, Girinis, tik tą čekistą pa
smaugė, daugiau nieko. Iš viso, šie jaunuo
liai tiek sumanūs, kad be vado apsėjo.

Milžinas (tai buvo Dičkis) pakraipė galvą.
— Na, na. Kas manytų, kad tamsta turi 

tokią milžinišką spėką. Tokį meškiną pa
smaugti... Pats kovingiausias partizanas to 
pavydėtų.

— Tai buvo lengva... aš iš užpakalio... — 
lyg teisinosi Girinis.

— Lengva! Tai kas tamstai sunku? Iš už
pakalio, sakai. Vis vien tokį bulių grynom 
rankom sudaroti, tai jau tikras žygdarbis. 
Tam reikia rinktinės drąsos ir plieno rankų. 
Tačiau ir jūs visi tokie puikūs kariai, kad 
negaliu atsigėrėti. Bet, žinote, mūsų darbas 
dar nebaigtas. Viens sunkvežimis važiavo 
pirm jūs. Mes jį praleidom, nes jame tik vie
ni čekistai. Tegu sau važiuoja, mums bus 
lengviau. Tačiau jie gali sugrįžti. Jei su
grįš, mūs uždavinys tą sunkvežimį sunai
kinti. Tad būkite pasiruošė. Turit ginklų pa
kankamai ir turbūt žinote, kaip apseiti su 
rankinėm granatomis?

— Žinom! Žinom! — vienbalsiai atsakė 
skautai.

— Tai ir gerai. Dabar išeisim laukan ir 
lauksim to čekistų sunkvežimio. Jei sugrįš, 
šaukim pirmiausiai į padangas. Paskui aš 
pasakysiu, kas daryti.

— O ka darysim su šiais bolševikais? — 
paklausė Girinis.

— Tegu viens skautas juos kol kas pada- 
boja, paskui atiduosim vadui.

— Tai tamsta ne vadas?
— Šioks toks, bet ne vyriausias. Tikras 

vadas centre.
— O kur centras? — susidomino viens 

skautas.
Dičkis patakšnojo jam per petį.

— Įstok, berneli, į partizanus, tai sužinosi.
— Žinoma, kad įstosiu! — žybtelėjo aki

mis skautas.
— Ot tai man vyras! — pagyrė Dičkis. — 

Tiesą pasakius, dabar jums visiems tai vie
nintelė išeitis. Na, vyrai į darbą. Kol pabė
gęs sunkvežimis sugrįš, mes apžiūrėsim tą 
paskutinį, kuriame sėdi vieni komunistai. 
Ten bus gražaus darbo.
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IŠ BALFo NUTARIMŲ IR DARBŲ IS AMSL1 JOS
• Kas remia BALF*?
BALFo V Seimas posė

džiavęs 1951 m. sausio 5-6 d., 
New Yorke, išreiškė padėką 
šioms organizacijoms ir įstai
goms, kurios materialiai ir 
moraliai rėmė BALFo veik
lą : Advisory Committee on 
Voluntary Foreign Aid of the 
United Statės Government, 
Displaced Persons Commis- 
sion, Amerikos Episkopatui, 
War Relief Services — N.C. 
W. C., American Council of 
Voluntary Agencies, Interna- 
tional Refugee Organization, 
Congregational Christian Ser- 
vice Committee, International 
Rescue Committee, Church 
World Service, National Lu- 
theran Council, Cooperative 
for American Remittances to 
Europe, American Federation 
of International Institutes, 
Boy Scouts of America, 
BALF Vajų Komitetams, A- 
merikos lietuvių laikraščių re
daktoriams, Lietuviškų Radi
jo programų vedėjams. Lietu
viškų parapijų klebonams, A.
L. K. Susivienijimui Ameri
koje, Susivienijimui Lietuvių 
Amerikoje, Amerikos Lietu
vių Tarybai, Amerikos Vy
čiams, Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui, Lietuvių Bendruome
nei Vokietijoje, Buvusių trem
tinių organizacijoms, Kana
dos lietuvių organizacijoms, 
Didžiausios Britanijos Lietu
vių Sąjungai, Lietuvių šalpos 
Draugijai Prancūzijoje, ir vi
soms kitoms lietuvių organi
zacijoms bet kuo prisidėju
sioms prie lietuvių tremtinių 
šalpos, imigracijos ir įkurdi
nimo darbo Amerikoje ir ki
tur.

• Įsteigs apskritis ir 
rečiau posėdžiaus

BALFo V-sis seimas nuta
rė įkurti BALF apskritis, ku
rių skaičių ir geografines ri
bas nustato Centro adminis
tracija. Apskričiai šaukia sa
vo apygardų suvažiavimus 
pagal reikalą, bet nerečiau 
vieno karto per metus.

BALFo seimus, kad mažiau 
būtų išlaidų, nutarta ateityje 
šaukti kartą į dvejus metus.
• Suaktyvins BALF’o ir 

jo skyrių veiklą
Nemaža lietuvių tremtinių 

Vokietijoje ir kitose Euronos 
valstybėse turės palikti dėl 
to, kad jie neatitinka imigra
cinių įstatymų reikalavimams 
arba neturi D. P. teisių. Jų 
dauguma dėl ligos, nesveika
tos ir senyvo amžiaus reika
lingi medžiaginės ir morali
nės globos. Be to, bręsta rei
kalas teikti globą bėdon pate
kusiems lietuviams jų įkurdi
nimo kraštuose, tarptautiniai 
įvykiai dar gali pastatyti Eu
ropoje palikusius lietuvius 

Izraelio valstybė susilaukė JAV ambaMidortaas Mou- 
nett B. Davis (kairėje), kurį priima Izraelio prezidentas 
C'haim Weizmann (dešinėje). Prie jo stori ir žydų užsie
nio reikalų ministeris Moshc Sharrtt.

prieš naujus bandymus. Dėl 
viso to BALFo V Seimas nu
tarė: savo veiklą ne tik tęsti, 
bet dar labiau išplėsti. Tam 
tikslui BALFo Taryba ir Val
dyba sieks, kad daugiau Ame
rikos lietuvių organizacijų 
įstotų nariais į BALFą ir kad 
daugiau įsisteigtų BALFo 
skyrių.

• Ragina tremtinius 
įsijungti į BALFą

Buvusieji tremtiniai, išnešę 
skaudžią tremtinio dalią ir 
daugumoje patys pasinaudoję 
BALFo medžiagine parama, 
gerai supranta ir atjaučia sa
vo brolių ir seserų nepavydė
tiną padėtį Vokietijoje ir ki
tose Vakarų Europos valsty
bėse ir veikliai įsijungia į 
Amerikos lietuvių šalpos dar
bą. Bet yra ir nuošalyje sto
vinčiųjų. Kviečiami, kurie dar 
iki šiol neįsijungė, organizuo
tai ar individualiai stoti į 
BALF skyrius ir prisidėti 
prie Amerikos lietuvių vykdo
mo kilnaus šalpos darbo.

• Imigracija ir 
įkurdinimas

Iš bendros tremtinių masės 
Vokietijoje, Austrijoje ir Ita
lijoje iki šiol atvyko į JAV ir 
čia įsikūrė daugiau kaip 23,- 
000 lietuvių tremtinių. BAL
Fo V-sis seimas už tai iš
reiškė padėką Imigracinės
Komisijos pirmininkei Alenai

PASKUBĖKITE
Lietuvių tremtinių propor

cingai (be žydų) į Ameriką 
atvyko daugiau negu kitų 
tautybių, tačiau nemažas 
skaičius yra užkliuvusių dėl 
nesveikatos, senyvo amžiaus 
ir kitų priežasčių. BALF da
ro viską jiems pagelbėti ir 
pagreitinti jų atvykimą į 
JAV. Iš kai kurių užkliuvu- 
siųjų federalinė valdžia reika
lauja užstato $500 ar $1,000. 
Šios rūšies užstatus parūpinti 
jau padariau atatinkamus žy
gius. Jei kuris tremtinys Eu
ropoje dar yra reikalingas už
stato, tesikreipia į BALF 
Centrą (United Lithuanian 
Relief Fund of America, Ine., 
105 Grand Street, Brooklyn 
11, N. Y.), ir viskas bus su
tvarkyta. Susijusioms su šiuo 
reikalu ištaidoms padengti 
bus reikalinga sumokėti kiek
vienam po $20.00, bet jeigu 
tremtinys Amerikoje neturi 
giminių ir pažįstamų, kurie 
galėtą tą sumą sumokėti, už
statas visvien bus parūpintas, 
o tremtinys atvykęs į Ameri
ką galės tą sumą sumokėti 
vėliau.

D. P. Imigracijos įstatymas 
baigiasi š. m. birželio mėnesį, 
todėl kiekvienam tremtiniui 

Devenienei, komisijos na
riams — Juozui B. Laučkai, 
J. Ginkui ir B. Spudienet, 
BALF Centro administracijai 
ir sponsoriams. Seimas prašė 
Komisiją rūpintis, kad visi 
lietuviai tremtiniai, kvalifi
kuoti emigracijai ir įkurdini
mui JAV galėtų atvykti į šį 
kraštą, pasinaudodami IRO 
teikiamomis transporto leng
vatomis.

• Stengsis įsigyti ūkį
Yra numatyta įsigyti dides

nius namus ar ūkį, kur rastų 
globą ir prieglaudą sulaukę 
senatvės, nedarbingi ar ne
sveiki lietuviai, neturintieji 
savų išteklių ar artimųjų.

• Ir mažučiai prisimena 
vargan patekusius

Jau antri metai Elizabeth, 
N. J. vaikučiai prieš Velykų 
Šventę prisimena lietuvius 
vaikučius, senelius ir ligonius 
pasilikusius vargti Vokietijoj.

Šv. Petro ir Povilo lietuvių 
parapijos, Elizabeth, N. J. 
mokyklos vaikučiai, seselių 
pranciškiečių vadovaujami ir 
pritariant klebonui kun. J. Si
monaičiui, sumanė ypatingu 
būdu sukelti pinigų lietuvių 
vaikučių, senelių ir ligonių 
šalpai Vokietijoje. Mokyklos 
berniukai parūpino dešrelių, 
mergaitės pyragaičių, kuriuos 
pardavinėjo ir gavo gražaus 
pelno — $75.00.

norinčiam ir galinčiam atvyk
ti į U.S.A. privalom būtinai 
pasirūpinti darbo ir buto ga
rantiją kovo mėnesį. Jei ku
ris tremtinys Vokietijoje, 
Austrijoje ar Italijoje dar ne
turi garantijos, kuo skubiau
siai turi pranešti apie tai 
BALF Centrui, o mūsų orga
nizacija kiekvienam kvietimą 
tuojau parūpins. Užkliuvusie- 
ji dėl neteisingų įskundimų 
bei įtarimų privalo kreiptis į 
mūsų Centrą Europoje, 20 
Rauchstr., Munich, Germany,
U. S. Zone arba į BALF Cen
trą Amerikoje. Mums svarbu, 
kad Europoje nepasiliktų nė 
vieno lietuvio tremtinio, ku
ris nori ir kvalifikuotas at
vykti į Ameriką, bet negali 
vien dėl to, kad neturi kvieti
mo ar užstato.

Mūsų organizarfja smarkiai 
vykdė imigraciją nuo pat pra
džios, o dabar norime šį svar
bų darbą baigti sėkmingai.

Kan. Prof. J. B. Končius,
BALF Pirmininkas.

Padėka
“Širdingai dėkoju BALF už 

nesenai gautą pakietėlį. Jį ga
vęs labai apsidžiaugiau ir sa
vo mintimis atsidūriau toli
moje Amerikoje, brolių ir se
sių tautiečių, nors ir nepažįs
tamų, tačiau man artimų ir 
mielų, tarpe.

Šiuo metu esu labai sunkio
je būklėje. Išemigravimo 
klausimas visai neaiškus, nes 
nacių laikais būdamas kon
centracinėje stovykloje nusto
jau 55% darbingumo. Kol 
Butzbache buvo stovykla, dir
bau virtuvėje ir šiaip taip 
verčiausi. Stovyklą likvida
vus, atsidūriau labai keblioje 
būklėje.

Atėjus žiemai, be Jūsų au
kų, mieli šelpėjai Amerikoje, 
turėčiau pusnuogis vaikščioti 
ir badanti. Prašau nepamiršti 
manęs ir ateityje, nes Jūs. 
mieli Amerikos lietuviai, esa
te mano vienintelė viltis*’.

Vytautas Gudas,
Butzbach, U. S. Zone.

Siųskite aukas pei BALFą.

PARBINIHEAS

• Nidos spaustuvė Coventry 
sunkiose sąlygose šį tą veikia. 
Spausdina pakvietimus, vizi- 
tėles, atvirukus ir k. Neilgai 
trukus žada baigti spausdinti 
K. Barėno verstą didesnę kny
gą-
• Lietuvių namai Londone 

jau pašventinti ir juose vyks
ta įtemptas kultūrinis darbas. 
Namus sumaniai administruo
ja p. J. Dėdinas. Atskiri 
DBLS skyriai ar asmenys ne 
tik perka akcijas, bet ir dova
nų siunčia. Neseniai Man- 
chesterio lietuviai dovanojo 
gražų lietuvišką kryžių.
• Sukaktuvės, šių metų va

sarą, birželio mėnesį, du lietu
viai kunigai — J. Kuzmickis 
ir B. Pacevičrus — švęs 15 
metų kunigystės jubiliejų. 
Kun. B. Pacevičius, ligi šiol 
sėkmingai dirbęs Coventry, 
rengiasi išvykti į Kanadą, 
kur j, kaip muziką, kviečiasi 
vienas vyskupas. Kun. J. Kuz- 
mickis tebegyvena Bradforde 
ir lanko plačioje apylinkėje 
išsisklaidžiusius lietuvius.
• Bradfordo lietuviai Angli

joje žada pirkti savo namus 
pagal Londono pavyzdį. Ši
tuose namuose būtų įkurtos 
visos lietuviškos įstaigos.
• Kunigai misijumeriai. Sve

timtaučių kunigų rekolekcijo
se Birminghame, kur dalyva
vo 5 lietuviai kunigai, lankėsi 
Nottinghamo Vyskupas E. Ei
tis. Savo kalboje Vyskupas 
pabrėžė, kad tremtiniai kuni
gai Anglijoje yra tikri misi- 
jonieriai. nes jie patys turi 
ieškoti išsiskirsčiusius žmones 
ir, be to, gyventi tarp protes
tantų arba tikrų pagonių. 
Vyskupas viso Anglijos ir Va- 
tijos Episkopato vardu ir to
liau žadėjo visišką paramą 
svetimtaučiams kunigams.
• Vėl emigracija. Iš Angli

jos lietuviai mažomis dalimis 
emigruoja į JAV arba Kana
dą. Vieni ieško savo giminių 
ir artimųjų, kiti tikisi geres
nį gyvenimą rasią, dar kiti 
tvirtina, jog visur ne namai, 
tad neverta ilgai viename 
krašte užsibūti.
• Lietuvių mokykla Brad

forde visą laiką veikia. Joje 
dirba net šeši mokytojai, o 
lanko apie 30 vaikų. Sunku su 
patalpomis, nelengva su kny
gomis. Nevisi ir tėvai supran
ta savos mokyklos reikšmę ir 
kartais net nenori leisti vai
kų. Mokyklai vadovauja ir 
jos m ateri vdinius reikalus 
tvarko vietos kapelionas kun.
J. Kuzmickis.
• Britanijos Lietuvis, savai

tinis DBLS Centro Valdybos 
leidžiamas ir K. Obolėno re
daguojamas savaitraštis sten
giasi informuoti vietos lietu
vius apie kitur įsikūrusius 
tautiečius ir padeda spręsti 
eilę vietinio pobūdžio reikalų. 
Laikraščiui, atrodo, stinga di
desnio bendradarbių skai
čiaus. o ypačiai beletristų. Ta
čiau jame nerandame nei F. 
Neveravičiaus, nei R. Spalio, 
nei VI. šlaito, nei S. Prapuo- 
lenytės, nors visi žino, kad 
jie rašo ir kai ką kitur spaus
dina.
• Išeivių Draugas pasidarė 

visišku Škotijos lietuvių loka
liniu organu ir skelbia me
džiagą, kuri tiesiogiai liečia 
Škotijos lietuvius. Laikraščio 
turinys ir forma nepadarė jo
kios pažangos, nors, atrodė, 
anksčiau tam buvo neblogų 
perspektyvų.

• Ankštasis Amerikos ko
misaras Vokietijoje J. J. Mc- 
Cloy pasirašė įsakymą, kad 
ateityje tremtiniai bus teisia
mi vokiečių teismų.

Betos ir įspūdingos iškilmės
Sekmadienį, kovo 4 d., Bal

timorės hetuvių kolonijoje 
įvyko nepaprastos iškilmės. 
Tai naujakurių diena, kurios 
tikslas padėkoti Dievui ir 
tremtinius gelbėjusiai NCWC 
organizacijai jos vyriausiojo 
vadovo Baltimorės Arkivys
kupo asmeny už suteiktą vi
sokeriopą pagalbą išemigruoti 
iš Vokietijos, Italijos ir Aus
trijos DP stovyklų.

Iškilmių centras buvo šv. 
Alfonso lietuvių parapijos 
bažnyčia, kurioje įvyko spe
cialios pamaldos, jose daly
vaujant Jo Ekscelencijai Bal
timorės Arkivyskupui Francis 
P. Keough, D. D., katalikų 
įkurdinimo komiteto direkto
riui Mons. John J. Daly, daug 
aukštųjų dvasiškių, Lietuvos 
Respublikos Pasiuntinybės 
Washingtone ‘patarėjui p. 
Juozui KajeckUi su šeima, 
Marylando Gubernatoriui Mc- 
Kekiin, Baltimorės Burmis
trui D. Alesandrui, senato
riams O’Conor ir Butler ir k. 
Aukštuosius svečius pasitiko 
uniformuoti Kolumbo Vyčiai. 
Šv. Vardo Dr-jos vyrai ir 
tremtiniai moksleiviai tautiš
kais drabužiais. Arkivyskupas 
iškilmingai buvo įvestas į 
bažnyčią.

Pamaldose dalyvavo per 
500 tremtinių, kurie visi buvo 
prisisegę NCWC ženklelius, 
gautus emigracinėse stovyk
lose Europoje. Tremtiniai bu
vo parapijos svečiai. Daug da
lyvavo senųjų lietuvių ir ne
lietuvių oaitimoriečių. Šv. Mi
šios atnašautos už Lietuvą ir 
jos vaiku kančias, atėmus 
krašto nepriklausomybę, šv. 
mišias laikė kleb. kun. Mende- 
lis. asistuojant kun. D. Dirsch 
ir kun J. Baltrušaičiui. Pa
maldų metu giedojo šv. Al
fonso bažnyčios choras, veda
mas Fr. Kline Brown. Pa
mokslus pasakė kun. P. Pat
laba lietuviškai ir kūn. J.

JUOKIAUSIOS ĮSTAIGOS
Sovietų Rusijos “Čeką” 

įsteigta prieš 30 metų. Jai 
vadovavo Feliksas Džeržms- 
kis, lenkas bajoras nuo Aš
menos, mokęsis Vilniuje, so
cialdemokratas. čekos vardui 
savo politinio teroro darbais 
snsiniekinus. 1922 m. tos pa
čios taktikos įstaiga komunis
tų buvo perkrikštyta į “GPU” 
(Gosudarstvenno je Polrtičes- 
koje Upravlenije). Ir tas 
vardas buvo pabaisa pilie
čiams. ir prieš II pasaulinį 
karą vėl bflvo pakeista į 
“NKVD” (Narodnyj Komis- 
sarijat Vnutrennych Diel — 
Vidaus Reikalų Liaudies Ko- 
misarijalas), o kai 1946 m. 
iš komisarijatų pasidarė mi
nisterijos ir iš komisarų — 
ministeriai, nuo Vidaus Rei

BALTIMORES ŽINIOS
Duggan angliškai.

Kun. Patlaba tremtinių var
du dėkojo Viešpačiui už jo 
malonę ištrūkti iš komunizmo 
nasrų ir geradariams: Jo 
Ekscelencijai Arkivyskupui, 
įkurdinimo komiteto direkto
riui mons. Daly ir klebonui 
d-rui Mendeliui už ištiestą pa
galbos ranką, kai ji buvo rei
kalingiausia. Kun. Duggan Jo 
Ekscelencijos vardu pareiškė 
pasitenkinimą lietuvių nuo
širdumu Bažnyčiai, lojalumu 
naujajai tėvynei ir tvirtu nu
sistatymu prieš krikščioniško
sios kultūros pabaisą — ko
munizmą. Dauguma tremtinių 
atsidėkodami priėmė šv. Ko
muniją. Pamaldos baigtos A- 
merikos ir Lietuvos himnais, 
kuriuos sugiedojo visa bažny
čia.

Po pamaldų prie bažnyčios 
buvo padaryta daug nuotrau
kų su Ganytoju ir aukštai
siais svečiais. Jo Ekscelenci
ja tremtiniams parodė tiek 
daug simpatijos, kad skyrė 
dalį savo brangaus laiko as
meniškai su tremtiniais pasi
matyti ir palaiminti. Tremti
niai per savo atstovus Jo 
Ekscelencijai Arkivyskupui ir 
mons. Daly įteikė meniškus 
padėkos adresus. Arkivysku
pui dar padovanojo Lietuvos 
ąžuolinį kryžių, kurį paruošė 
tremt. p. Buračas. Kryžius 
stilizuotas tautiniais orna
mentais. Jo papėdėje meldžia
si lietuvaitė, surakintomis 
rankomis. Šalia padėtas sky
das. Tai pavergta, kenčianti 
ir kovojanti Lietuva, Marijos 
žemė. Ant sidabrinės lentelės 
įrašas “Most Reverend Fran
cis P. Keough, DD, Archbi- 
shop of Baltimore” ir medyje 
lietuvių ir anglų kalbomis 
“Dieve, gelbėk Lietuvą”, “Lie
tuviai DP*’. Padėkos Dienos 
proga bažnyčiai paaukota 
300.00 dol.

Bendrai, iškilmės buvo labai 

kalų Ministerijos buvo at
skelta atskira “MGB’’ (Mi
nisterija Gosudarstvennoj 
Bezopastnosti — Valstybės 
Saugumo Ministerija

Kadangi Čeką — GPU — 
NKVD — MGB yra nekaltų 
aukų “ašarų pakalnės" ir mi
lijonų žmonių naikinimo įstai
gos, tai tokiu Sov. Rusijos 
pavyzdžiu buvo pasekę ir kiti 
totalistiniai režimai: fašistinė 
Italija turėjo "ORRĄ". o na
cionalsocialistinė (nacinė) Vo
kietija — “GESTAPU”. Visi 
Sov. Rusijos it buv. hitlerinės 
Vokietijos žmonės turėjo ir 
turi per tas įstaigas pereiti, 
kaip rodo ir liudija Pabaltijo 
valstybių gyvenimas tų oku
pacijų metais. 

įspūdingos. . Aukštųjų svečių 
ir nelietuviškosios visuomenės 
buvo reiškiama nuomonė, kad 
lietuviai tremtiniai yra aukš
tos kultūros tautos žmonės ir 
verti paremti savo laisvei at
gauti. Taigi, tremtinių atsira
dimas Amerikoje ne tik su
stiprina lietuvybę, bet ir 
trumpina jos kelią į Nepri
klausomybę.

Padėkos Dienai surengti 
daug iniciatyvos parodė ir 
konkretaus darbo įdėjo klebo
nas kun. d-ras Mendelis. Už 
visa tai nuo tremtinių balti- 
moriečių jam tenka nuoširdi 
padėka ir pagarba.

Gavėnia atgailos ir susikau
pimo laikas

Parapijos klebono rūpesčiu 
yra parvežta šiam laikotar
piui tinkama kino filmą 
“Kristaus Kančia”. Šį sekma
dienį, kovo 11 d., ji bus rodo
ma parapijos salėje po pieti
nių pamaldų. Įėjimas be bi
lietų. Visi parapijiečiai malo
niai kviečiami atvykti šios 
filmos pamatyti. Yra reta 
proga Kristaus kančią pama
tyti ir gavėnios sekmadienio 
laisvalaikį praleisti. Taigi, pa
sistenkime šią filmą pamatyti.

Naujas mokytojas
Lietuviškoji šeštadienio mo

kykla buvo reikalinga IV-jo 
mokytojo. Turint galvoj dide
lę mokyklos reikšmę lituanis
tikos dalykų mokymui ir lais
vas rankas šiam darbui dirb
ti, ilgesnį laiką neatsiradus 
mokytojo, sutiko mokykloje 
dirbti Lietuvių Tremtinių 
D-jos pats pirmininkas, p. 
Matas Bražauskas. Jis kurį 
laiką mokytojo darbą yra dir
bęs nepriklausomoj Lietuvoj, 
turėdamas mokytojo cenzą ir 
vardą.

Matui Brazauskui, sunkiai 
dirbančiam duonai pelnytis ir 
turinčiam daug darbo trem
tinių vadovybėje, sutikusiam 
dar mokykloje padirbėti jau
nosios lietuviškosios kartos 
labui nuoširdžiai dėkojama.

Atliko pareigą artimui
Sekmadienį, ko$o 4 d. šv. 

Alfonso bažnyčioje per visas 
pamaldas buvo daroma rink
liava uždarais vokais Ameri
kos Vyskupų Fondui dėl karo 
tapusiems vargšais sušelpti. 
Nusistatyta Amerikos šiam 
fondui surinkti 5 mil. dol. Ka
dangi karų yra nužmogintų 
per 20 mil. žmonių, tai su
prantama, Kad ši suma yra 
neperdidelė ir, visiems esant 
geros valios, lengvai surenka
ma. Klebonas ir kun. Patlaba 
yra plačiai parapijiečiams iš
sitarę apie pagalbą artimui. 
Kas tinkamai tai suprato, įro
dė savo duosnia auka. Klebo
nas Mendelis asmeniškai pa
aukojo 100.00 dol. Proga pa
galvoti, ar visi atlikome savo 
pareigą artimui ?
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Dr. Kleistas pasakoja Vargo visiškai nepašalinsi

Susirūpino po laiko
“Trečiojo reicho rytų poli

tika 1944 m. ėjo į galą kaip 
vaiduokliški šešėliai. Raudo
noji armija užėmė Baltijos 
kraštus, išskyrus Kuršo kati
lą. Didžiulė estų, latvių ir lie
tuvių banga su vokiečių ka
riuomene plūstelėjo į Vokieti
ją. Tik dabar, dešimt minučių 
po dvyliktos, 1944 m. lapkri
čio ųiėn. susigriebė obergup- 
penfuhreris Bergeris. Savo 
dvilypės padėties — rytų mi
nisterijoje ir SS vyriausiojoj 
vadovybėje — dėka latviam 
ir estam, kurie narsiai kovėsi, 
norėjo sudaryti egzilines vy
riausybes. Sukliudė Hitlerio 
pasipriešinimas, ir mėnesius 
užtrukusios derybos davė tik 
sutikimą steigti “tautinį ko
mitetą”. Latvių gen. Ban- 
gerskis, latvių SS dalinių va
das, kreipėsi į mane su pra
šymu, kad pasakyčiau jam 
atvirai savo nuomonę dėl 
projekto. Tai buvo keblus 
klausimas. Tegalėjau jam at
sakyti: “Pasitraukite gyventi 
privačiai netoli kur Šveicari
jos sienos”. Jam taip pat pa
sakiau — daugiau kaip ištisi 
metai buvau išėjęs iš Omi ir 
grįžęs į užsienių reikalų mi
nisteriją — kad steigiant tau
tinį komitetą užsienių reikalų 
ministerija nebus atstovauja
ma.

Mažos lietuvio pastabos
Tai tik dalis tų beprotiškos 

politikos reiškinių, kuriuos 
vykdė okupacinis vokiečių re
žimas Baltijos kraštuose. Bet 
lietuviui įdomūs šitie faktai 
ne tik dėl to, kad jie juos lie
čia. Įdomi čia atvaizduota už
kulisinė virtuvė, iš kurios visi 
tie anais laikais sunkiai su
prantami vokiečių aktai ėjo. 
Teisingai čia autorius išsky
rė trejopus veiksnius, kurie 
tada reiškėsi vokiečių politi
koje Lietuvoje ir kituose oku
puotuose kraštuose: kariuo
menę, SD ir civilfervaltungą. 
Teisingumas reikalauja iš
skirti juos ir net pažymėti, 
kad dėl politinės linijos jie 
tarp savęs rungėsi. Palankiau
siai lietuvių aspiracijoms reiš
kėsi kariuomenė. Protarpiais 
dar protingesnės linijos laikė
si net SD, bet civilfervaltun- 
gas Lietuvoje ir vieną ir ant
rą nurungė ir jų įtaką Lietu
voje išjungė. Lietuviai tą 
skirtumą ir anais laikais darė.

Tauta rėmėsi liaudimi
Bet autorius neišskiria trijų riausybei perduoti įspėjimą ternuotas britų zonoje ir ten 

Baltijos tautų, kalbėdamas susilaikyti nuo suverenumą parašė savo knygą, 
apie baltiškai vokiškąjį aukš- reiškiančių titulų vartojimo, (Pabaiga)

Tankas pridengia amerikiečių pėstininkus

“Tautinis komitetas”
Bangerskis suprato, kad 

nauja institucija neturės tarp
tautinio statuso. Ėjo piktas 
žaidimas su SS vadu, kuris 
baigėsi tuo, kad 1945 m. va
sario mėn. buvo išgautas su
tikimas tokį komitetą steigti 
prieš pačių latvių norą. Dėl 
priežasčių, kurių šiandien ne
beprisimenu, iškilmingas stei
gimas turėjo būti atliktas 
Drezdene. Tam tikras kiekis 
latvių ir vokiečių išvyko į 
Drezdeną vakare ir buvo liu
dininkai žiauriausio ir bepras- 
miškiausio žygdarbio Atlanto 
Chartos vardan. "Tautinis ko
mitetas” paskui keletą savai
čių vėliau paskelbtas Potsda
me”.

Kovojo už savo laisvę
“Tebus čia pažymėta, kad 

visos neįsivaizduojamos vokie
čių okupacinės politikos kvai
lybės nuo pat Lohses įžygia- 
vimo į Rygą ligi nejaukaus 
brukimo į Drezdeną ir Pots
damą neprivertė Baltijos tau
tų imtis pasipriešinimo politi
kos ir nepaiaužė jų karinių 
dalinių kovingumo. Tai buvo 
pasisakymas ne už Vokietiją 
ar nacionalsocializmą, bet už 
laisvę prieš priešą, kuris šian
dien nesitenkina jų kraštus 
aneksavęs, bet fiziškai naiki
na ir deportuoja be vadovy
bės esančius gyventojų liku
čius” (169 p.).

tąjį luomą. Bent kiek liečia 
Lietuvą, jis neturėjo jokios 
reikšmės lietuvių tautai prie
šinantis prieš rusifikaciją 
caristiniais laikais. O reiktų 
pasakyti ir dėl kitų dviejų 
Baltijos tautų, kad ir ten 
tautos atsparumas ėjo ne iš 
aukštojo luomo, bet iš ūkinin
ko ir iš jo kilusio inteligento.

Neišskirdamas šių trijų tau
tų likimo, autorius negali bū
ti teisingas Lietuvos atžvilgiu, 
kada jis teigia, jog reicho po
litika buvo neutrali. Lietuva 
kaip artimiausias kaimynas 
tatai pajuto savo kailiu.

Ministerių nesi vadink!
Pasakodamas apie savo at

vykimą į Kauną ir pasikalbė
jimą su taringais lietuviais, 
autorius supainiojo laikinąją 
vyriausybę su savivalda. Lie
pos 12 d. atvykęs gen. von 
Rocąues įstaigoje Dr. Kleis
tas pasikalbėjimą turėjo kaip 
tik su laikinajai vyriausybei 
pirmininkaujančiu. Ir ne von 
Rocąues turėjo laikinajai vy- 

bet jį perdavė pats Dr. Kleist. 
Tačiau reikia pasakyti, jis tai 
padarė labai korektiškai, net 
draugiškai, įspėdamas Besiva
dinti ministerių titulais bent 
kreipiantis į vokiečių įstaigas. 
Kad į tai kitaip žiūrėjo von 
Rocąues įstaigos žmonės, ga
lima buvo spėti ir iš to, kad 
į kelias valandas po pasikal
bėjimo su Dr. Kleistu. feM- 
komendantas gen. Pohl krei
pėsi į laikinajai vyriausybei 
pirmininkaujantį ir krašto 
apsaugos ministerį raštu kaip 
tik tais titulais, prieš kuriuos 
protestavo Berlynas.

Lietuviški kurmiai
Visai kitaip pasielgė Dr. 

Greffe, taip pat atsiųstas iš 
Berlyno. Jis grasino kacetu 
laikinosios vyriausybės na
riam, jeigu jie nepasivadins 
tarėjais ir neatsisakys nuo 
ministerių (suverenumą reiš
kiančių) titulų. Brutalumo ir 
klastos jau ėmėsi SD žmogus 
Kurmis (kilęs iš M. Lietu
vos), kuris ėmėsi šantažo 
prieš laikinosios vyriausybės 
žmones. O ir tai nepasisekus, 
panaudojo Pyragių ir lietu
vius avanturistus, kurie tada 
virto gestapo ir nacionalso- 
cializmo simpatikais, kad su
organizuotų sukilimą, pačių 
lietuvių sukilimą, prieš laiki
nąją vyriausybę ir tokiu bū
du nuvalytų kelią civilferval- 
tungui.

Tiesa saviesiems
Šitos pastabos nemažina 

Kleisto knygos vertės. Ji juo 
labiau f vertinga, kad tai 
žvilgsniu vokiečio, kuris išdrį
so saviesiems pasakyti tiesos 
žodį. O tai reikalinga, nes lig 
šiol vokiečiai vis sakos, kad 
jie nieko nežinoję apie tai, ką 
jų kariai ir administratoriai 
darė kituose kraštuose. Auto
rius vienas iš tų, kurie išmin
tingiau vertina vokiečių sie
kimus ir juos sugeba derinti 
su kitų tautų siekimais. Grįž
tant Vokietijai į pasaulinio 
politinio žaidimo lauką, toji 
politinė išmintis vėl bus labai 
reikalinga.

Kas tas Kleist?
Pats Dr. Peter Kleist gimęs 

1904 m. netoli Marienburgo. 
Nuo 1936 m. dirbo Ribben- 
tropo biure, paskui perėjo į 
Ostministerium, nuo 1943
užsienių ministerijoj. 1939 
metais lankėsi Lietuvoje tir
damas visuomenės nuotaikas. 
Palaikė santykius su lietu
viais. šio karo pabaigoje 
Stokholme tyrė galimybes se- 
paratinei taikai su sovietais.

Po karo atsėdėjo metus in-

Popiežius Pi jus XII meldžiasi, paskelbęs palaimin
tuoju italę misionierių Aiberico Crescitelli, kuris bu
vo Kini joje nužudytas 1900 m.

KĄ GALI MALDA IR 
PASNINKAS

Atgailotojo Abdallah Charbel kapas 
daro stebuklus

Mrg. Michael H. Abraham. 
šv. Širdies bažnyčios klebo
nas, Michigan City. Ind. grį
žęs iš Palestinos, pasakoja, 
kad 1950 m. rugsėjo mėn. ap
lankė koplyčią Ananya, kur 
yra palaidotas vienuolis atgai
lautojas Abdallah Charbel, 
apie kurį labai plačiai kalba
ma Lebanon’e ir kaimynystė
je.

Tėvas AbdaHaeh Charbel 
buvo kilęs iš mažo kaimo Li- 
banon’e. Paaugęs įstojp į šv. 
Antano Didžiojo vienuolyną. 
Po šventimų pradėjo uolaus 
pasninkautojo, atgailotojo gy
venimą. Paskui, gavęs leidi
mą, išstojo iš vienuolyno ir 
pasidarė atsiskyrėliu (ere
mitu ), pasišvęsdamas tik 
maldai ir pasninkui. Tokiu ir 
mirė.

1949 m. vieną žiemos naktį 
Tėv. Aboona Younas, virši
ninkas vienuolyno, kuriame 
Charbel gyveno, buvo prikel
tas nematomos rankos palieti
mo ir balso: "Eik prie mano 
karsto”. Trečią kartą, balsas 
dar pridėjo: "Aš esu Char
bel". •

Younas, pasikvietęs dar du 
broliu, nuėjo ir pamatė iš 
karsto tekančią kraujo srove
lę. Charbel kūnas buvo nepa- 
liestas. Oras buvo prikvipęs 
bažnyčios smilkalais. Virši
ninkas, kad nebūtų prigautas, 
kreipėsi į Bažnyčios bei civili
nės valdžios atstovus ir gydy

PRANAŠYSTE APIE 1951 METUS
Kadaise Prancūzijoje gyve

no tūlas Nostra-lamns (1503- 
1566), pagarsėjęs astrologas, 
karalių, kardinolų ir kitų di
džiųjų asmenų gydytojas. Bū
damas jaunas medicinos stu
dentas. jis šokosi stabdyti 
maro epidemijos. Nežinia, ko
kiu būdu tas jaunas studen
tas kuo sėkmingiausiai gydė. 
Taip jis yra pasireiškęs bent 
dvejose maro enid*Tnijose. Jo 
drąsa ir pasisek mas išgarsi
no jį, kad pats karalius Hen
rikas II pakvietė jį į Paryžių, 
kur jis ir apsigy veno. Ten jis 
ir parašė savo garsiąją prana
šysčių knygą Amžiai" (Sie- 
cles) ir padovanojo karaliui. 
Įvairiose kalbose gausu lite
ratūros, kuri ragrinė^ Nos- 
tradamo gyvenimą, o ypač 
pranašysčių knygą, kuri api
ma 1555 - 1999 metų laiko

tojus. Mirusiojo tėvo Charbel 
veidas buvo uždengtas hume- 
rolu (liturginiu rūbu), ant 
kurio buvo atsimušęs miru
siojo veidas.

Žinios plačiai pasklido po 
kraštą. Net mahometonai pra
dėjo karstą lankyti. Vienas 
aklas mahometonas, iš tolo 
atėjęs pasibeldė į karsto mar
murinę lentą ir tarė: “Char
bel. Charbel. tu pasirodei 
man Damaske ir sakei ateiti. 
Tu nori išgydyti mane”. Ir 
jis išgijo.

Msgn. Abraham pats matė 
motiną, kuri padėjo sunkiai 
sergantį vaiką prie Charbel 
karsto, o pati atsiklaupė pasi
melsti. Vaikas staiga pagijo 
nuo pavojingos mažakraujis- 
tės.

Ignotą Mobarak, Bejruto 
arkivyskupą. 1950 m. gydyto
jai jau buvo atsisakę gydyti. 
Jis kreipėsi į tėvą Charbel. 
Tuojau atgavo jėgas ir atliko 
padėkos kelionę į Amanya, 
nebejausdamas jokių skaus
mų.

Mansour Awad, renkąs me
džiagą, Charbel kanonizaci
jai, pareiškė, kad yra užre
gistruota jau 600 stebėtinų 
išgyjimų.

Msgn. Abraham matė prie 
Charbel karsto atvykusių iš 
Bagdado. Chaldėjos. Indijos 
ir Eigipto. Dauguma buvo ne 
krikščionių. Mik.

tarpį. Apie šią knygą Ameri
kos rašytojas See McGann pa
sakė: tai yra “istorija ne tik 
nuo 16 amžiaus, bet kasdien 
patvirtina didelio laikų tyri
nėtojo Nostradamus žodžius. 
Jis priklauso praeičiai, dabar
čiai ir tolimai ateičiai”.

šitoje knygoje jis yra aiš
kiai ir smulkmeniškai išpra
našavęs abu paskutiniuosius 
didžiuosius karus ir Tautų 
Sąjungos menkystę. Kaip to
liau pildysis visos jo prana
šystės sunku pasakyti. Apie 
III pasaulinį karą jis taip ra
šė: “Kai Marsas ir Skeptras 
susijungs Vėžio ženkle bus 
siaubingas karas. Netrukus 
po to į <ostą įžengs naujas 
karalius, kuris ilgam laikui 
duos taiką kraštui...’’ šitas 
planetų susijungimas turės 
įvykti 1951 metais birželio

T. DR. KLEMENSAS 2ALAL1S. O.F.M.

Popiežius Leonas XIII savo enciklikoje “Rerum Novarum” 
aiškiai pabrėžia, kad veltui visos teorijos ir visi bandymai 
spręsti socialinius klausimus be tikėjimo. Be Bažnyčios pagal
bos nėra jokios galimybės pagerinti darbininkų padėtį. Kai 
kam atrodytų, kad tai per daug kategoriškai pasakyta, ar ma
žų mažiausiai vienpusiškai. Tiems Leonas XIII atsako: "Bažny
čia savo mokslą ima iš Evangelijos, kuri gali sutaikinti ar su
mažinti konfliktą (t. y. tarp turtingųjų ir darbininkų klasės); 
ji (Bažnyčia) savais pamokymais nenori apšviesti tik protus, 
bet pataisyti kiekvieno gyvenimą ir papročius; ji stengiasi pa
gerinti žmonių gerbūvį per įvairias pašalpos ar savo gerada- 
rybės įstaigas: ji trokšta ir nori, kad visų socialinių klasių pa
jėgos ir patarimai susivienytų ir jieškotų pagelbėti darbinin
kijos naudai; taip pat tiki, kad tam tikrose aplinkybėse turėtų 
tam bendradarbiauti patys išleistieji įstatymai ir valdžios orga
nai’’.

Toliau Leonas XIII pastebi, kad dabartinėse sąlygose rei
kia atsižvelgti į žmonių nelygumą. Šio nelygumo visai paša
linti nėra galimybės. Nevisi žmonės yra to paties gabumo, ne
visi turi tą patį norą dirbti, nevisi vienodos sveikatos ir pajėgų.

Be to, jei prieš pirmą nuodėmę darbas būtų buvęs malo
nus, dabar sujungtas su prakaitu. Dar daugiau — su vargu, 
kurio negalima pašalinti iš šio pasaulio. Jis lydės kiekvieną iki 
karsto lentos. Nėra ir nebus pasaulyje tokios priemonės, kuri 
galėtų panaikinti vargą ir skausmą.

Popiežius todėl pareiškia: “tie. kurie sako galį viską ir pa
žada kenčiančiai žmonijai gražų gyvenimą, be skausmų ir var
gų, taikingą ir malonų gyvenimą, apgauna žmones ir veda tais 
keliais, kurie yra daug skausmingesni negu dabartiniai. Ge
riausias būdas žiūrėti į žmonių gyvenimą, koks jis yra ir tuo 
pačiu metu jieškoti būdų ar priemonių pasipriešinti blogiui“.

Tie būdai ir priemonės yra teisingas nustatymas santykių 
tarp turtingųjų ir beturčių, kokios pareigos yra uždedamos 
turtingiesiems, kaip Evangelija žiūri į pasiturinčius ir netur
tinguosius. Viso to žiūrėdami valdžios organai turi ginti šei
mos teises, privačios nuosavybės teises, teisėtų streikų sąly
gas, atlyginimo ir darbo didumą.

Jei visi klausytų šių Bažnyčios nurodymų ir valstybė 
glaudžiai bendrautų su ja, jei darbdaviai ir darbininkai laiky
tųsi šių patarimų, tada tikrai būtų atstatytas taikus ir visiems 
teisingas gyvenimas.

PAVERTIMA
Lietuva buvo gražių viensė

džių kraštas. Kiekvienas vien
kiemis turėjo sau sodelį, kele
lį į vieškelį, dažnas ir bityną. 
Dabar, kiek gali iš laiškų ir 
rusiškos spaudos suprasti, 
Lietuva vėl paverčiama Rusi
jos “krajum”: viensėdijų tro
besiai baigiami griauti, sodai 
naikinti, bitės išnyko, šuliniai 

mėnesį. Naujo karaliaus įžen
gimas sostan turėtų reikšti 
Burbonų dinastijos grįžimą į 
Prancūzijos sostą, šitame ka
re, kaip pastebi Nostradamus, 
“nebus sėkmingi" nei fašistai 
nei komunistai, šio tūkstant
mečio pabaigoje, anot jo, bū
sią revaliucijos ir dideli su
krėtimai, po kurio prasidėsiąs 
“auksinis" tūkstant mėtis. 
Kaip vertinti šias pranašys
tes, skaitytojų reikalas.

Atliekame Spaudos Darbus
Laikraštis “Darbinin

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

SPAUSDINAME:
knyg*as, pemfletus, at
virutes, konstitucijas,

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

Visais reikalais kreipkitės:
"DARBININKAS”

366 W. Broadvvay So. Boston 27, Mass.

J. CORONIS & SON 
FURNITURE CO.

168 W. Pearl St., Nashua, N. H. TH. 4008 
Mažos rendos — Mažesnes kainos

Veltui pristatymas — Išsimokėjimui 
Ateikite j krautuvę, kurioje 

garantuotas sutaupymas

“K R A J U M T
užverčiami. Visas keliama j 
kolchozus (kolūkius) ir sta
toma be plano ir tvarkos ap
link kokio dvaro centrą, ku
riame visa valdžia iš atgaben
tųjų rusų činauninkų, kurie 
tik vieni ginkluoti.

Dabar Lietuvoje yra iš Ru
sijos prigrūstųjų kaip iš ve
žimo išmestųjų visokiausio 
plauko žmonių. Lietuviai savo 
krašto šeimininkai, paskelbti 
“vnie zakona”, t. y. už įstaty
mų ribos, beteisiai. Atgaben
tieji iš Rusijos gilumos turi 
visas teises Lietuvos piliečiais 
pasidaryti, savintis jų lietu
viškąsias pavardes, grobstyti 
lietuvių turtą. Bet ir jie nelai
mingi: tupi kaip ant žarijų ir 
dreba tiek pat. nes žino, kad 
taip ilgai nepatvers. Kas gi 
nežino, kad lazda turi du ga
lus?! D.
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• “Motinėlės” sukaktis
Lietuvių Katalikų Apšvie

tos Draugija “Motinėlė” buvo 
įregistruota 1901 metais ko
vo mėn. 11 d. Luzerne Coun- 
ty, Pa. Tuo būdu oficialiai yra 
sulaukusi 50 metų, nors bu
vo" įsteigta kiek anksčiau. 
“Motinėlės” Draugija per tą 
laiką yra išvariusi gilią kultū
rinio darbo vagą. Ji yra pa
dėjusi daug kam išeiti moks
lus. Jos stipendininkais yra 
buvę: rašytoja M. Pečkaus- 
kaitė (Šatrijos Ragana), prof. 
Pr. Dovydaitis, prof. St. Šal
kauskis, poetas V. Mykolaitis- 
Putinas, vysk. Borisevičius, 
muz. St. Šimkus, Dr. A. Rač- 
kus, J. Laučka, O. Vosilaitė, 
L. Šimutis ir daug kitų, taip 
pat vienuolių, studijavusių 
Lietuvoje. Draugijos pirmi
ninkais yra buvę: kun. J. Ži
linskas, kun. A .Miliukas, kun. 
J. Kuras, kun. J. Kaulakis, 
kun. Dr. J. Končius, kun. Ig. 
Valančiūnas ir k.
• Mykolas Saulius, mūsų ži

nomas violončelistas šiuo me
tu, kaipo simf. orkestro kon
certų dalyvis, gastroliuoja 
Meksikos įlankos pakraščio 
miestuose.

M. Saulius dirba San Anto- 
nio (Texas) moderniame 
6,500 vietų teatre, kur groja 
simfonijų ir operų pastaty
muose. Šis muzikas jau ant
rus metus dirba Amerikos di
džiojoje scenoje.
• Kun. d-ras Širvaitis pa

kviestas II-am semestrui dės
tyti socialogiją šv. Jono Var
do kolegijoje, Clevelande, O.
• Prof. Vacį. Biržiška 

gia tvarkyti 
lui iš senųjų 
gų istorijos.
• D-ras A.

ninku susirinkime Clevelande 
nuosekliai nagrinėjo ateitinin
ko pareigas. Tame pačiame 
susirinkime buvo išrinkta 
nauja valdyba: A. Kazlas. L. 
Balčiūnaitė ir A. Čepulis.
• Muz. K. Budriūno veda

mas choras Detroit, Mich., va
sario 25 d. koncertavo Wind- 
sore, Kanadoje.
• Apolinaras Elskis, 46 me

tų. gyv. Detroite, 
blokštas 
vairr.-'i 
pripažino,
pergreitai, nenuvalęs prieki
nių langų ir be akinių. Apoli
naras Elskis, nugabentas į li
goninę, mirė.

bai-
medžiagą veika- 

lietuviškų kny-

Damušis ateiti-

buvo par
ku rįautomobilio,

Th. Curdo. Policija 
kad jis važiavo

Monuments and Markers 
Cemetery Lettering- 

NASHUA MONUMENT CO. 
83 Kinsley St. Tel. 2155-W 

Nashua. N. H.

Res. SO 8-5961 SO 8-4618

Lithuanian Furnitūra Co.
MOVERS — 
Inuured and 

Bondeo 
Locai & Long 

Oistance 
Moving

826 - 328 W. Broadwav
So. Boston, Mass.

Waterbury, Conn. Žinios
Tautos šventės atgarsiai
Lietuvos nepriklausomybės 

šventė buvo kukliai, bet pa
vyzdingai atžymėta mūsų ko
lonijoj vasario 18 d. Federaci
jos skyriaus užprašytos šv. 
mišios už Lietuvos laisvės ko
votojus gyvus ir mirusius bu
vo atnašautos 11 vai. ryto. 
Visų širdis ypač sujaudino 
“Malda Už Tėvynę”, kurią 
choras giedojo. Po šv. mišių 
buvo sugiedotas Lietuvos 
himnas.

7 vai. vakare Šv. Juozapo 
salėje, įvyko VVaterbury A- 
merikos Lietuvių Tarybos su
rengtos prakalbos. Programą, 
atidarė dr. M. J. Colney, mal
dą atkalbėjo klebonas kun. J. 
J. Valantiejus. Meninę dalį iš
pildė Šv. Juozapo parapijos 
choras, vadovaujamas komp. 
A. J. Aleksio ir lituanistikos 
kursų mokiniai.

Kalbėjo miesto meras Ray- 
mond Snyder, dr. Antanas 
Šerkšnas, Kipras Bielinis, 
Yale universiteto profesorius 
bei genocido panaikinimo są
jūdžio įsteigėjas ar. Raphael 
Lemkin ir kiti. Atitinkamą 
rezoliuciją perskaitė M. An- 
drikytė, kuri vienbalsiai buvo 
priimta ir pasiųsta preziden
tui Trumanui bei kitiems val
džios pareigūnams.

Vakaro programą ir aukų 
rinkliavą pravedė vietos A. L. 
T,, skyriaus pirm. komp. A. J. 
Aleksis. Buvo surinkta — 
$2,237.77 aukų Lietuvos lais
vės reikalams. Vėl garbė Wa- 
terbury lietuviams už taip di
dį jų patriotiškumo pasireiš
kimą bei pasiaukojimą 
nės labui.

Stambesnes sumas 
A.L.R.K. Ateitininkų
Waterbury skyrius $552; Lie
tuvių 
$498.65; 
$269.59.
Petras
Tarnas ir Aida Matai. Po $50: 
dr. Vincas Šmulkštys, Vincas 
ir Magdalena Šmulkščiai. Po 
$25 — Šv. Juozapo parapijos 
choras, Federacijos skyrius, 
Juozas Ambrozaitis, Ateitinin
kų skyrius, L. Neprigulmin- 
gas Politinis klubas 
Tautinės 
skyrius. 
Šikšnius 
mažas. 
Vaitkai, 
Po $15
Petraškevičių šeima,

Valerija

le), V. Varneckas, A. Mato
mo ir V. Liaukos šeimos, S. ir 
J. Bajorūnai, V. Mikalauskas, 
V. ir V. Paliuliai, V. Puodžiu- 
kaitis, A. Určinas, Jurėnas, J. 
Vaišvila, O. Antanaitienė, pp. 
Vaitkevičiai, Šv. Juozapo 
Maldos ir Tėvynės Mylėtojų 
dr-jos, M. Kašėtaitė, M. Kari- 
nauskienė, Dr. M. J. Colney, 
S. ir S. Zdaniai, A. Stulpinas, 
F. ir S. Tamošaičiai, A. Oran- 
tas, Rose Francis, S. Taraške
vičius, S. Levanienė, Jonas 
Tareila, A. Gureckas, Val
kauskas, J. Šupienius, P. Ne- 
verdauskas, A. L. S-gos “Ra
movė” Waterbury skyrius, A. 
Kirdukas, A. Kidulas, Kan
čios Arkibrolija, LRKSA kp., 
Tretininkų kongregacija, Mo
terų Sąjungos 43 kp., Apašta
lystės Maldos vyresniųjų ir 
jaunųjų skyriai, Mrs. Shukai- 
tis, V. Bacevičius, N. Meškė
nas, A. Bernotas, J. Samoška,
J. Šmulkštys, A. ir O. Keniau- 
siai, E. ir E. Valioniai, A. ir
K. Čampės, B. ir G. Mauru
čiai, L. Blažaitytė, P. Berno- įvairiems pataisymams. Vaka- 
tas, A. Maurutytė, J. Pranu
lis, Z. Klevečka, V. Blažaitis, 
A. Maurutis, J. ir J. Paliuliai, 
Z. Dielininkaitis, J. Dumčius 
ir šeima, K. ir N. Dumčiai, J. 
Tareila.

Lituanistikos mokyklos vai
kučiai aukavo $9, V. ir S. Lu- 
šai $8, M. Andrikytė $6. Kiti 
aukavo po mažiau. Kenčian
čios tėvynės Lietuvos vardu 
Waterbury ALT’o skyrius ta
ria širdingiausią ačiū visiems 
žinomiems ir nežinomiems au
kotojams. Su Dievo pagalba 
“kils mūsų tauta, jei ne šian-

A.

Liet Vyčiai atšventė savo 
globėjo šventę

Hartford’o, šv. Trejybės pa
rapijos vyčių 6 kp. kovo 4 d. 
iškilmingai atšventė savo pat
rono šv. Kazimiero šventę. 
Nariai dalyvavo šv. mišiose ir 
bendrai ėjo prie šv. Komuni
jos, turėjo bendrus pusryčius 
Marųui restaurane. Iš viso 
buvo 30 narių. Kalbėjo buv. 
karo kapelionas kun. Wm. 
Goode. Jo kalbos tema buvo: 
U. N. ir genocido klausimas. 
Šventės iškilmių 
darė 
mas 
Ona 
Tas

komitetą su- 
J ūselis, Ado- 
Ellos Staum, 
Nell Knusto.

Vincentas 
Aidikonis, 
Zablaitė ir 
pat komitetas tvarkė 

‘valentine party”, kuri įvyko 
vas. 17 d. klubo kambariuose. 
Dabartiniu laiku smarkiai 
ruošiamasi gegužiniam meti
niam vaidinimui. Jau išrink
ti vaidintojai. Vaidinimui va
dovauja kuopos kapelionas.

Sėkmingas Mot. Gildos 
parengimas

Šv. Trejybės parapijos Mo
terų Gildos kortų vakaras 
(Military Whist) 
22 d. bažnyčios auditoriume. 
Buvo sėkmingas. Lošė beveik 
šimtas svečių. Pirmą prizą lai
mėjo dr. Edvardas ir Pearl 
Kriksciun ir dr. Juozas ir Lo- 
la Janis. Vakaro pelnas pas
kirtas parapijos mokyklos

įvyko vas.

Vaikučių pasirodymas
Lietuvos Nepriklausomybės 

dieną parapijos mokyklos vai
kučiai atšventė su gražia ir 
įdomia programa. Šią progra
mą pakartojo kovo 4 d., ka
dangi daugelis pageidavo vai
kučius išgirsti dar kartą. As
tuonių skyrių apie 130 moki
nių sudainavo lietuviškas dai
nas, pašoko tautiškus šokius 
ir padeklamavo. Programą 
vedė mokinė Regina Nenor- 
taitė. Kęstutis Skrupskelis, 
mažųjų vaikų deklaracijoje, 
priminė visiems Lietuvos gar
bingą praeitį. Tenka pagirti 
sesutes pranciškietės, kurios 
išmokino vaikučius taip gra
žiai pasirodyti scenoje lietu
viškai ir patriotiškai. Dalyva
vo parapijos kunigai ir vaiku
čių tėvai.

Kolei vaikučių širdyse 
skambės tėvynės meilė ir lie
tuviški papročiai tol gyvuos 
mūsų garbinga tauta. Dabar
tiniu laiku Lituanistikos pa
mokos vedamos šeštadieniais 
parapijos mokykloje mokyto
jų Jucevičienės ir Sireikienės.

Išvyko JAV armijon
Pereitą mėnesį Pranas Ber- 

ir Gediminas Dragunevi- 
neseniai atvykę iš trem- 
pakviesti išvyko Ameri- 
kariuomenėn. Taipogi

tė vy-

įnešė:
S-gos

Tremtinių draugija 
bažnyčioje rinkliava 
Po $100 aukavo dr. 
ir Dr. Vita Vileišiai,

ir A. L. 
Waterbury 
— Petras 

Vincas Ra- 
ir Teresė 

Petrauskas.

S-gos 
Po $20 

ir Julius. 
Viktoras 
Antanas
— Petras Motiečius, 

Juozas 
ir Valerija Gelumbauskai. 
Mykolas Valuckas aukavo — 
$12. Po $10 — kun. J. J. Va- 
lantiejus, komp. A. J. Alek- 
sis, dr. Rafaelis Lemkin, LDS 
5 kp., P. Jokubauskas. J. Ber
notas, M. Bogušas, Z. Kara
lius. P. Šuopys, A. Kondrotas. 
J. Aleksandravičia, Vincas 
Šidlauskas, V. Kalinauskienė, 
T. Bukšinskaitė, L. šeštokai- 
tis, Al. Kundrotas. S. Augai- 
tis. A. Vaišnys, S. ir M. Sen- 
kai. A. ir I. Malakauskai, J. 
ir J. Puodžiūnai, dr. S. ir po
nia Sapranai. Rūtos, Šv. Var
do ir Gyvojo 
draugijos. 
Moterų 
SLA k p., 
pulionis, J. Kemėza, J. Taruš- 
ka. Tremtinių dr-ja. dr. V. 
Maurutis. Bajalių ir Norkeliū- 
nų šeimos, J. Žemaitaitis, J. ir 
G. Kazlauskai. V. ir V. Kuz
mickai, R. Petrauskienė. J. 
Raugalis ir V. Zemblauskas. 
Po $5 — J. Valaitis (Oakvil-

Rožančiaus
LRKSA 91 kp.,

Apšvietos klubas,
V. Valiulis. J. Sta-

ro komitetą sudarė: Pranė 
Brookbanks, Ona Ostrich, 
Agnieška Gižas, Ona Kasava- 
ge, Valerie Ateu, Grace Den- 
rich, Bessie Tamson.

dien tai ryt”. lH.

Iš AthoL Mass. 
padangės 

Prisiminėme Lietuvą
Lietuvos nepriklausomybės 

sukaktį paminėjome sekma
dienį, vasario 4 d. Tą dieną 
buvo atnašautos šv. Mišios, 
kleb. kun. P. Juraitis pasakė 
jautrių pamokslą. Solistės J. 
Adomavičienės giesmės, sve
čio kun. P. Dambrausko turi
ningas pranešimas, deklama
cijos visus nukėlė į tolimą 
mūsų tėvynę. Daugelis susi
jaudino iki ašarų. Minėjimą 
surengė 
Daugiausia 
Benešiūnas, 
buvo suvaidintas iš Lietuvos 
gyvenimo, pačiam autoriui re
žisuojant. Solistei akompana
vo muz. V. Adomavičius.

BALF”o skyriaus veikla
Athol’o skyriaus metinis 

susirinkimas įvyko vasario 11 
d. Perrinkta valdybon pirm. 
Stella Jasinskienė, sekr. P. 
Simanauskas, finansų sekr. V. 
Adomavičius ir kasininkas J. 
Gailiūnas. Nutarta veikti ir 
toliau ir balandžio mėn. su
ruošti vakarą. J. Benešiūnas 
perdavė skyriui per Nepri
klausomybės 
rinktas aukas

Atholiečiai
Greenfieldo, 

kos draugijos 
pėsčiu vasario 25 d. surengė 
Lietuvos 
minėjimą.
Athol’o tremtiniai vaidintojai 
ir dain. J. Adomavičienė. Vai
dinime dalyvavo ir viešnia iš 
Bostono I. Kazlauskaitė. Žodį 
tarė J. Benešiūnas. Nors šia
me mieste tėra tik 30 liet, 
šeimų, tačiau minėjimo daly
vių prisirinko pilna veteranų

vietos tremtiniai, 
pasidarbavo J. 
kurio veikalas

minėjimą su-
$65.50 sumoje.
Greenfielde
Mass. lietuviš-
p. Dėdino rū-

Nepriklausomybės 
Programą atliko
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Vašingtone pagaliau susitarta geležinkeliečiams pakelti 
atlyginimą 12 su puse cento į valandą.

BRIDGEPORT, CONN.
Visi laukiaAukotojų sąrašo papildymas

Praeitam “Darbininko” nu- 
maryje penktadienį Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės 
proga aukavusių buvo praleis
tos nepaminint šios pavardės, 
būtent: $3.00 aukavo Rinke
vičius ir po $2.00: J. Karys, 
V. Domeika, L. Radvilas. La
bai atsiprašoma dėl įvykusių 
klaidų.

nota 
čius, 
ties, 
kos
Charles Litwin, Hartforde pa
garsėjęs lietuvis boksininkas, 
ir Antanas E. Mazotas, kuris 
pereitam kare tarnavo Indi
joj, Kinijoj ir Japonijoj, buvo 
pašaukti atgal į tarnybą.

F. J. P.

BROCKTONO ŽINIOS
Š. m. kovo 4 d. L.R.K. Fe

deracijos Brocktono skyrius 
surengė Mindaugo krikšto 700 
metų jubiliejaus ir Šv. Kazi
miero minėjimus. Į gausiai 
susirinkusius dalyvius pir
miausiai prabilo kun.' A. Kli
mas. Po jo kleb. kun. P. Stra- 
kauskas sklandžia, vaizdinga 
kalba apibūdinęs šių minėji
mų svarbą kvietė susirinku
siuosius į juos giliai įsijausti.

Išklausius atidaromosios 
kalbos, sekė parapinės lietu
vių mokyklos vaikučių, sese
lėms vadovaujant, paruoštoji 
meninė dalis. Gražiomis lietu
viškomis dainelėmis ir dekla
macijomis buvo pavaizduota 
Šv. Kazimieras ir laisvoji bei 
dabar kenčiančioji Lietuva. 
Vaizdelis visus giliai nuteikė. 
Susirinkusieji nuoširdžiai dė
kojo seselėms, kurios taip rū
pestingai ir įspūdingai prog
ramą pravedė.

Toliau apie Mindaugo krikš
tą kalbėjo N. Keblinskienė, o 
apie Šv. Kazimierą iš Bosto
no atvykęs Dr. J. Leimonas. 
Susirinkusieji labai atydžiai 
išklausė paskaitų ir jautriais 
plojimais už paskaitas dėko
jo. Minėjimas buvo baigtas 
kun. kleb. Strakausko kalba, 
kurioj padėkojo kalbėtojams 
bei susirinkusiems. Skatino 
iškeltomis mintimis pasinau
doti ir jas įgyvendinti.

Šia proga pažymėtina, kad 
kun. kleb. Pr. Strakauskas, 
nežiūrint didelio rūpesčio ir 
darbo naujos bažnyčios staty
bos reikalais, yra dar pagrin-

diniaį atremontavęs parapinę 
lietuvių mokyklą. Tai rodo jo 
ypatingai didelę meilę priau
gančiai kartai, vaikučiams. 
Bus taip pat įdomu pažymėti 
kad kun. kleb. Pr.
kas savo vikarą tremtinį kun. 
A. Klimą yra paskyręs dėsty
ti parapinėj mokykloj lietuvių 
kalbą, ką kun. Klimas visu 
uolumu jau senokai sėkmingai 
ir vykdo. J.

NEWARK, N. L
Novena prie šv. Juozapo

Sekmadienį, kovo mėn. 11 
d., šv. Trejybės parapijos 
bažnyčioje prasideda novena 
prie šv. Juozapo. Novena tę
sis 9 dienas — ligi kovo mėn. 
19 dienos. Novena bus lietu
vių ir anglų kalbomis. Anglų 
kalba 5:15 ir 7 vai. vakaro, o 
lietuvių kalba 8 vai. vakaro. 
Novenai vadovaus ir pamoks
lus sakys žinomas ir garsus 
pamokslininkas tėvas Anta
nas Mešlis. Visi parapijiečiai 
kviečiami šv. Juozapo noveno- 
je skaitlingai dalyvauti. Bus 
gera proga visiems prieš Ve
lykas atlikti Velykinę išpa
žintį.

Gavėnios metu, kiekvieną 
trečiadienį 7 vai. vakaro ir 
sekmadieniais 3 vai. po pietų 
giedafni graudūs verksmai, o 
penktadieniais 7 vai. vakaro 
vaikščiojami kryžiaus keliai.

Po graudžių verksnjų ir Kry
žiaus kelių palaiminimas su 
Šv. Sakramentu. Parapijie
čiai šias reikšmingas gavė
nios pamaldas turėtų uoliau 
lankyti. Ypatingai kviečiamas 
jaunimas skaitlingiau daly
vauti pamaldose.

Klebonas ir vikarai.

Dabar visi laukia parapijos 
choro koncerto įvykstančio 
balandžio 22 d. parapijos sve
tainėje ,o ne balandžio 15, nes 
yra viena savaite pakeitimas. 
Atminkite, kad koncertas 
įvyksta balandžio 22 d. Jame 
dalyvauja svetys dainininkas, 
buvęs Lietuvos operos solis
tas Stasys Liepas. Taipgi cho
ras rengiasi naujoms dainoms, 
kuriame choristai padainuos 
duetų ir trijo.

Choras ruošiasi
Choras dabar ruošiasi ir 

prie šv. Velykų švenčių giedo
jimo, choristai lanko pamo
kas. Yra jau prisirašiusių 
naujų narių. Manau, kad 
siras ir daugiau.

at-

►

v

i

salė. Buvo atvykę į minėjimą 
daugelis apylinkės ūkininkų 
bei iš gretimųjų liet, kolonijų.

Per minėjimą surinkta kiek 
aukų Lietuvos vadavimui. 
Programa žiūrovams paliko 
gerą įspūdį.

Misijos
Vasario 25 d. 

šv. Pranciškaus 
prasidėjo misijos,
tėvas P. Aukštikalnis, J. S. 
Misijos gausiai lankomos, visi 
pamokslai atidžiai išklausomi.

A. Nendrė.

Athol’o liet, 
bažnyčioje 
Veda kun.

1MJM
(Atkelta iš 3-čio pusk) 

džios metų. Pinigus rink
ti nieko nelaukiant.

Tremtiniams reikia 
tuojaus sujusti dėl suda
rymo viso krašto tremti
nių laikinos vadovybės ir 
sušaukti viso krašto 
tremtinių atstovų suva
žiavimą. Veikti tuojaus 
ir visiems, nes Tėvynės 
laisvinimo kova to iš mū
sų reikalauja. Tuo būdu 
mes tik tremtiniai su
rinksime 100,000 dolerių, 
ir stipriu petim paremsi- 
me jau daugelio metų 
ALTo intensyvų darbą.

A. Petrauskas.

SKAITYKITE IR REMKITE
t LIETUVIŠKĄ

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

tų proga. Ši įdomi 224 psL knyga liečia pačius aktu
aliausius lietuvių tautos religinius ir kultūrinius 
klausimus. Joje yra daug beletristikos ir poezijos 
Kainavo $2.50, parduodama ------------------------- $1.00

KUR BAKŪŽĖ SAMANOTA, Ant. Vaičiulaitis. Beletris
tikos kūrinys. 288 psl. Išleido Kultūros Institutas. 
Kaina___ -......................... ..... ......... ...........-------  $2.00

NEMUNO ILGESYS, J. Aistis. Nauja eilėraščių knyga. 
Išleido TT. Pranciškonai. Kaina ---------------------- 50c.

POEZIJA, Jurgis Baltrušaitis. Išleido Kun. Pr. Juras. 
270 psL Kaina ___________________________  $1.00

į KVIESLYS { LAISVĘ, Jonas Kmitas. Eilėraščių knyga, 
f 352 psl. Kaina ___________________________  $1-00
VYTIS IR ERELIS, Jonas Kmitas. Apysaka. LDS leidi

nys. 576 psl____________________ _________ _ $1.00
VAI LŪKITE DAINOS. Paruošė Kun. J. Dabrila. Išleido 

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

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

Herlitas. 400 psl. Kaina _____ i---------------------  $3.00
[NAUJAS TESTAMENTAS. Vertė Arkivysk. Juozapas 
. Skvireckas. Išleido Kun. Pr. Juras. Kaina — $2.00 

Audeklo apdarais ________________________  $3.00
1 ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI. Išleido Kun. Pr. Juras. Kiek

vienai metų dienai skiriamas vieno šventojo apra
šymas. Knyga paveiksluotą, įrišta kietais viršeliais.

) 936 psl. Kaina_____ ______________ _______ $2.00
KRISTAUS SEKIMAS, Tomas Kempietis. Iš prancūzų 

kalbos vertė O. Labanauskaitė. Išleido Kun. Pr. Ju
ras. 424 psL Kaina —------ -------------------------- $2.00

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

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

ŠV. ANTANO PADUVIEČIO GYVENIMAS. Vertė Ant. 
Vaičiulaitis. Netrukus išeis iš spaudos. Leidžia TT. 
Pranciškonai. ------------------------------------------ $1.00

PRIE VILTIES KRYŽIAUS, Kun. Dr. J. Prauskis. Išlei
do Kun. Pr. Juras. Žymių asmenų atsivertimai. 142 
psl. Kaina _____________________________  $1.00

LEKCIJOS IR EVANGELIJOS. Išleido Arkivysk. Juo
zapas Skvireckas. Evangelijos ir lekcijos skiriamos 
kiekvienam sekmadieniui ir šventadieniui. Kietais 
viršeliais. Kaina... ............................... ................ $2.50

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS. Puiki maldaknygė. 
Surinko ir išleido Kun. P. Juras. Antroji laida. 787 
psl. Kaina ________________________________ $4.00

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

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

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

KAIP TAPTI AMERIKOS PILIEČIU. Klausimai ir a t- įji 
sakymai anglų ir lietuvių kalbomis. Kaina _____  25c. V

DARBININKAS
366 W. Broadway So. Boston 27, Mass.
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Penktadienis, kovo 9 d., 1951

Du broliai dvynai — Andrell ir Richard Pearson suti
ko dvi seseris dvynukes — -Joanną ir Janieę Lee. Sutiko, 
patiko ir vedė. (Beverly Hill, CaL).

NORVOOD, MASS.
Mirė Juozas Jankevičius

Vasario 21 dieną atsiskyrė 
su šiuo pasauliu a. a. Juozas 
Jankevičius, kuris iškilmingai 
buvo palaidotas vasario 24 d. 
su trejomis šv. mišiomis iš 
šv. Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčios Norwoodo Highland 
kapuose šalia savo žmonos, 
kuri jau daug metų kaip yra 
mirusi. Šv. mišias atnašavo 
klebonas kun. F. E. Norbutaš, 
prie šoninių altorių kun. A. P. 
Janiūnas ir kun. J. Petraus
kas, Cambridge lietuvių para
pijos vikaras.

A. a. Juozas Jankevičius 
paliko nuliūdusius sūnų Pra
ną dukterį Rakelę Karnilienę, 
žentą Stasį, marčią, 22 anū
kus, iš kurių viena anūkė yra 
vienuolė domininkone, daug 
proanūkių ir'kitų giminių.

A. a. Juozas Jankevičius 
priklausė prie šv. Jurgio lietu
vių parapijos, prie LRKSA 
81-mos kuopos/ ir/buvo šv. 
Vardo draugijos narys. Na
riai susirinkę prie pašarvoto 
velionio, vadovaujant klebo
nui kun. F. E. Norbutui at
kalbėjo rožančių už jo sielą.

A. a. Juozas visuomet prisi
dėdavo savo auka prie bažny
čios ir Lietuvos reikalų, nors 
jau buvo 86 metų amž.. bet 
mėgo skaityti laikraščius 
ypač “Darbininką”.

Velionis buvo kilęs iš Lietu
vos, Vilniaus krašto. Žaslių 
parapijos, Paparčių kaimo. 
Amerikon atvyko prieš 40 m. 
Reiškia nuoširdžią užuojautą, 
liūdesio valandoje likusiems 
sūnui .dukteriai ir visai jų šei
mai dėl mylimo jų tėvelio mir
ties. O a. a. Juozo sielai tesu
teikia Dievas amžiną ramybę.

A. a. Frantės Brown 
Dundulienė

Vasario 27 dieną mirė Fran- 
ces (Brown) Dundulienė. Iš
kilmingai palaidota kovo 1 d. 
su šv. mišiomis iš šv. Jurgio 
lietuvių parapijos bažnyčios 
Norwoodo Highland kapuose. 
Šv. mišias atnašavo kun. A. 
P. Janiūnas. Velionė dar bu
vo jauna moteris — vos tesu
laukusi 38 m. Paliko nuliūdi
me savo mylimą vyrą Williarū 
Dundulį, Norwoodo pašto 
tarnautoją — laiškų išnešio
toją, du mažus sūnelius: vie
ną 2-jų su puse metų, kitą — 
vienos savaitės: motina Mrs. 
B. Brown ir tris seseris. A.a. 
Frances Dundulienė nors bu-

ėmė katalikų tikėjimą, ir buvo 
pavyzdinga katalikė.

Reiškiu nuoširdžią užuojau
tą likusiam vyrui Dunduliui 
ir visai jo šeimai jų liūdesio 
valandoje dėl mylimos žmo
nos motinos mirties. A. a. 
Frances sielai gerasis Dievas 
tesuteikia amžiną ramybę.

- Žvalgas.

Padėka
A. a. Juozo Jankevičiaus 

sūnus ir duktė reiškia nuošir
džią padėką klebonui kun. F. 
E. Norbutui. kun. A. P. Ja
niūnui ir kun. J. Petrauskui 
iš Cambridge, Mass. už šv. 
mišias laidotuvių metu, lan
kymą ligoje ir suteiktus dva
siškus patarnavimus, vienuo
lėms domininkonėms, gimi
nėms, draugams. pažįsta
miems ir draugams už paau
kotas šv. mišias, gėles ir vi
siems dalyvavusiems laidotu- 

„vėse. Taip pat dėkoia vargo
nininkui V. Kamantauskui, 
karstnešiams ir graboriui Wa- 
rabow Funeral Service už jo 
patarnavimą. Mes visus gera
dari’.^ atsiminsime savo mal
dose prašydami Dievo, kad 
visiems atlygintų savo gau
siomis malonėmis.

Nuliūdę sūnus Pranas 
Jankevičius, duktė Raketė 

Karnilienė ir šeimos.
Norwood, Mass.

PADĖKA
“Labai nudžiugau gavęs 

siuntinį, už kurį BALF ir A- 
merikos lietuviams reiškiu šir
dingiausią padėką. Džiaugiuo
si, kad nesu užmirštas ir ne
paliktas vienas neaiškiam ir 
tamsiam rytojui.

Septyni metai kaip sergu. 
Lietuviška patarlė sako, kad 
viena bėda ne bėda. Lygiai 
taip ir su manimi. Pačioje 
pradžioj susirgau skrandžiu, 
vėliau ligoninėje surado inks
tų džiovą, o šiuo metu dar 
prisidėjo ir sunki kojų liga. 
Šiuo metu visai negaliu paeiti 
ir pasveikti mažai beturiu vil
ties. Kuo visa tai baigsis, vie
nas Dievas težino... Neužmirš
kite manęs”

Jonas Sabattis.
Wurzburg, Luitpold 

Krankenhaus.
Siųskite aukas per BALF"ą.

« • •

vo auklėta nekatalikų tikėji
me, bet prieš ištekėdama pri-

Geriausia vaikam* dovana — 
vaikų mėnesinis žurnalas

K*fM: Amerikoj* tlOO: kitur—82.88 
Pinigus Ir užšekymuš Mųtkltet 

EGLUTĖ, P. O. Box 22, 
Montello Stotion, Brockton 68. Maso.

PARSIDUODA UŽ *46410

Netoli nuo švento Petro 
Lietuvių Bažnyčios, trijų šei
mynų namas, geroj padėtyje 
iš vidaus ir iš lauko. 3-4-4 
kambariai su maudynėmis, 
šiltas vanduo ir baltos sinkos 
kiekvienai šeimynai. Rendų 
ateina $833. per metus. Dėl 
platesnių informacijų kreipki
tės pas A. J. Kupstis, 559 
East Broadway, Soufh Bos
ton, (9 to 9j

DARBININKAS

DĖKOJIMAI “DARBININKO” 
KALENDORIAUS LEIDĖJAMS

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

Už šią nepaprastą dovaną jau spėjo atsidėkoti šie:

Jchn Daniels, Worcester, Mass. ................    1.00
S. Velička, Buckland, Conn.......... .....................   1.00
Juozas Kodis, Folsom, Pa........ . ............. .......—........ — 1.00
Bernardas Stasas, Chester, Pa...................... . .............. — 1.00
Povilas Simononis, Chester, Pa.................    1.00
Jokūbas Puzinas, Cambridge, Mass. ....     3.00
Petras Radaitis, Cambridge, Mass..... . ......... .. ................— 1.00
A. Malinauskienė, Cambridge, Mass.......... ............  1.00
Jonas Danusevičius, Brockton, Mass.... .........—................ 1.00
Benediktas Jakutis, Medford, Mass..............   1.00
Teklė Banys, Cambridge, Mass...............   1.00
Juozapas Mackevičius, Cambridge, Mass.............   1.00
Antanas Zaveckas, Cambridge, Mass. ...............   1.00
Joana Daldenienė, Cambridge, Mass................................... 1.00
Mataušas Norbutaš, Cambridge, Mass. ............  1.00
Marijona Piskinas, Cambridge, Mass........... .... ._............. 1.00
Stanislovas Luinys, Cambridge, Mass............   50
Nellie Gaigalienė, Cambridge, Mass. ... .......   50
Peter Grigas, South Boston, Mass................................._...... 50
Veronika Matenienė, Cleveland, Ohio ...............................  50
Mrs. Anna Rekasie, Pittsburgh, Pa...... ..............  1.00
Anthony Dundulis, Nonvood, Mass..............     1.00
Kostantas Yukna, Bridgewater, Mass.................   1.00
Alexander Stigas, Dorchester, Mass...............   1.00
Mr. Kazlauskas, Phila., Pa.......................... .........r,........... 5.00
Konstancija Gustus, Detroit, Mich......... .............   1.00
Barbara Bacevice, Cleveland, Ohio .................................... 1.00
Martin Mategunas. East Cleveland, Ohio ......................... 2.00
C. Weese, Cleveland, Ohio _______ ._______________  1.00
J. Ambrose, Detroit, Mich............... ...............  1.00
Frank Jenušonis, New Britain, Conn........ .......... ............. _. 1.00
A. Yukna, Middleboro, Mass........ ...........  1.00
Jugasia Grigas, Chelsea, Mass...................-..... ..........:...... 1.00
John Chiakavieh, Nanty Glo, Pa..............   1.00
Mrs. Rose Ravish, Holyoke, Mass...................... £:......   1.00
W. J. Slifka, Dolgeviile. N. Y  ...............^.-................ 1.00
Mrs. A. Dzwonkas, Westmoreland, N. Y..............  1.00
M. Pajaujienė, Woreester, Mass......................... „i........ ...... 1.00
Mrrs. Delia Ginewicz, Boston, Mass......................  1.00
Mrs. Margaret Brazonis, Waterbury, Ccmn........................  1.00
Mrs. uršida Comer, Cleveland, Ohio i?.;/?.........; 1.00
M. Kuderauskas, So. Boston, Mass......... ............. ....... 1.00
James ir Mary Ambrose, Dorchester, Mass........................  1.00
Jonas Avižinis. Nonvood, Mass----------- ------------- ------- 1.00
Mrs. Jonas Narbutas, Cleveland, Ohio --------- d.............. 1.00
B. Gelusevičienė, Worcester, Mass. .............  ...-.t____ 1.00
Mrs. P. Miltenis. Brooklyn, N. Y.............   2.00
M. Valučkas, Waterbury, Conn........ .........  ........J._  1.00
Mrs. A. Vyšniauskienė, Cleveland, Ohio ...............     1D0
Jonas Everlinas, Peterborough, Ont. Canada .................. 1.00 
Jonas Leskevičius, Montreal, Canada .........  1.00
Louis Wirmusky, Hoosick Falls, N. Y..................    1.00
Stella Vilkalis, Amsterdam, N. Y...... ..................■.............. 1.00
F. Liutkevičius, South Boston, Mass.....................   1.00
Mrs. Jack Kertenis, Scitico, Conn........ ...................  1.00
Veronika Beliauskienė, Worcester, Mass. ..- ............  1.00 
E. Lubin, Worcester, Mass........ ... .   ~  1.00
Amelia Kraknauskas, New Haven, Conn. .........................  1.00
Frank Liutkevičius, So. Boston, Mass..................  1.00
Ona Pakštienė. Worcester, Mass..... . ..................    1.00
C. Lubeckis, Detroit, Mich............     1.00
Frank Rashenskas, Kankakee, UI. ........     1.00
Mrs. Wiliiam Stanulionis, Newton Falls, Ohio... ..............  1.00
J. Klimavičienė, Detroit, Mich...................................    1.00
Mrs. M. Gorskienė, South Boston. Mass..................  1.00
Kazimieras Witout, Waterbury, Conn.......... . ......  ■.... 1.00
Bernardas Baltrukaitis, New York, N. Y.............   1JJ0
C. Linkevičienė, Phila., Pa.......... .............  1.00
V. Ivanauskienė, Dorchester, Mass   .............. ........... 1.00
Z. Pocius, Rosiindale, Mass.........._........     1.00
M. Norkūnas, Lawrence, Mass. .—....      1.00
V. Vaškys, Baltimore, Md...... .....    1.00
Ignas Sviklas, Worcester, Mass........................ _...... .......... 50
M. Karpavičius. Woreester, Mass..........................    1:00
Mr. V. Yustus, Bayonne, N. J.............................  1.00
P. Marcinkevičius, Phila., Pa..............     1.00
Peter Belis. Terryville, Conn......................... _......   1.00
Catherine Bravis, Brockton, Mass...............      50
Mary Yelmokas, South Boston. Mass..................................  50
A. V. Sedlevičius, Hudson, Mass. .._............   1.00
Veronika Bonalis, Hudson, Mass............................   IjOO
Kazimieras Staniūnas, Hudson, Mass..................................... 1.00
Peter Stanis, Hudson, Mass....................    1.00
Jakubas Petkus, Hudson, Mass. ................     1.00
M. Tamulaitienė, South Boston, Mass...............  80
K. Nevronis, South Boston, Mass...... ................................ 1.00
M. Savalionis, South Boston, Mass.............   80
J. Trinkus. South Boston, Mass................     80
A. Sinkevičius, Dorchester, Mass. ............. ..... ...................... 80
M. Saparnis, Dorchester, Mass....................   50
E. Marks, South Boston, Mass............. _.........   1.00
0. Gaputienė, South Boston, Mass..............     1.00
Kimontas. South Boston, Mass.................. ...........-...........  50
V- Baiatis. Dęręhester, Mass. ............ ...... ....   50
Pranas Stončius, Nashua. N. H.................  ....... L00

■ (bus daugiau)

Gatvės šlavėjas, kuris paša
lina nešvarumą nuo viešųjų 
kelių, yra vertas daugiau pa
garbos, negu tisų gerbiamas 
rašytojas, kuris kitus apkre
kta savo fantazijos nešvaru
mais. Enūl Fiedler.

PROGA ĮSIGYTI
NUOSAVUS NAMUS

Dorchester: Gerame stovy 
3 šeimų namas po 5-5-5 kam
barius. Vonios, baltos sinkos, 
centralinis šildymas. Pardavi
mo atveju savininkai išsikelia 
iš pirmo aukšto. Kaina: $9500. 
Nuomos mėnesiui gaunama 
$109.

City Point: Gerame stovy 3 
šeimų namas po 4-4-5 kamba
rius. Priepat pajūrio rarn’^i 
vietoj. Garažai. nuo
mos mėnesiui $120. Kain. 
$8500. Įmokėti $1500. Bus 
tušti 4 kambariai.

So. Boston: Vienos šeimos. 
8 kambarių namas. Centrali
nis šildymas. Kaina tik $2900. 
Įmokėti $600.

Turima užregistruotų par
davimui namų ir kitose Bos
tono apylinkėse. Kreiptis die
nomis ir vakarais į Bronių 
Mikonį - Mickevičių šiuo ad
resu: Lithuanian Agency, 545 
East Broadway, So. Boston 
27, Mass. Tel. SO. 8-0605; bu
to tel. SO. 8-1611.

ĮVAIRŪS SKELBIMĄ1
A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. Rroadvvay
SO BOSTON, MASS 
Officc Tel SO 8-0948

3“ Oriole Street

WEST ROKBURY. MASS
Tel pa — 7-1233-W

AUTOMATIC LaUNDRY

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 Broadway 
South Boston. Mass

JOSEPH BARASEVIČIUS 
laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

Patarnavimas Dieną tr Naktį 
Koplyčia Se-memms Dykai 
Tel SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C Sejmenr
LANDŽIUS

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

Pritaiko akinius

534 E. Broadway, 
South Boston, Mass.

i Valandos: 2 iki 4 tr 7 BU 8

Dykai Išbandymas 
Reumatiškų Skausmų

Arthritis
Jei dar niekad nevartojai ROSSE 

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

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Leiskite atsiųsti jums 
siuntinį 24 Tabletes Dykai. Jei ne
pilnai būsite patenkintas gaunama 
pagalba, grąžinkite likusią dalj ir 
už tai nebūsite mums skolingas. 
Bandymas nekainuos jums nei vie
no cento. NESIŲSKIT PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vardą ir adre
są greitai j:
Rosse Products Co., Dept X-3
2708 Farvvell Avė.. Chicago 45, III.

SO 8-4478

!>r. Joseph F. Antanėli'
lOTOM PTRIST A «■

515 E. Broadway
>uuh ooatun

Ofiso Valandos išskyrų.- 
Trečiadieniais ir Penktadieni* ;

Vakarais Nuo 7 iki 9-tal 
šeštadieniais nuo 2 iki 8-tal.

Namie skalbti neapsimoka 
Atneškitt baltinius mums i> 

kai bematant išskalbsime 
gerai ir pigiai 

South Boston, Mass
396 W. Broadway.

Lietuvis Charles J. Kay, sav

. Tel. SO 8-2805

Dr. J. L Pasakamis
DR. AMELIA E. RODO

OPTOMETRISTAI

447 W. Broadwai 
So. Boston. Mass

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai dien<»

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

stų (kidneys) ir pūslės ligų.
Liepos Žiedai yra gerai ir 
nuo kosulio paeinančio nuo

CASPER
Funeral Home

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass.

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. SO 8-1437 

SOuth Boston 8-3980

šalčio ir gerklės nesmagumų
ir užkimimo. Liepos Žiedai.

W. J. CWsho*m
GRABORIUS

“Asmenitkas Patarnavimas'

331 Smith St,
PROVIDENCE. ° 1

Telephone
Ofiso: Dexter is62

Namų: PL 8236

VYTAUTAS YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main Street 
Brockton, Mass.
V. YAKAVONIS 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai

Tel. Brcckton 8-1580

pašutinus gerai dėti ant skau
dulių, ir skaudančių sutinimų, 
žaizdų ir vočių. Liepos Žiedai 
turėtų būti visada visų na
muose kaipo naminė gyduolė. 
Liepos Žiedų svaras $2.50 
prisiunčiam į jūsų namus.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway 

South Boston 27, Mass.
Funeral Hom.

W A I T K U S

• •Draugijų Valdybų Adresai
»V. JONO ev. 8l pasalPini 

DRAUGIJOS VALOvSs

PirmintiiKas Viktoras Medums
21 Sanger St, So Bcatou Mx-

Vice-Ptrm
684 Sixtr. St

Vincas Stakutis 
So Roe*»in Ma_-

197 Webster Avė..
Cambndge, Mass

PRANAS WAITKUS 
Lmdotuvių Direktorius ir 

Balsamnoto jas 
(Notary Public)

.nakt}

Kazys Rustetkr
Boston Mass

Aleksandras IvaSr. į

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

BORIS BEVERAGE CO.
i. ARLAUSKAS, Savtninkaa

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

Protokolų Rast
206 L St . So

Fin. Rašt -
440 E Slxth St. So Boston Man

Iždininkas—Stasys K Griganavičius
699 E. Seventh St. S Boston Maj<- 

Maršalka - Jonas Zstkls,
22 Beethoven St., Roxbury. Mass

Draugija laiko susirinkimus kas trr 
člą sekmadienį kiekvieno mėnesi.

2 vai. po pietų Parapijos salėj. 
492 E 7th St. So Boston. Mass 
Visais draugijos reikalais kreipk’ 

tės pas protokolu raštininką

lies turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir

Patarnariiuat dieną ir 
j Nauja moderniška koplyčia šer- į menims dykai. Aptarnauja Cam 
bridge ir Bostono kolonijas že 

! miausiomis kainomis.
Kainos tos pačios ir Į kitus 

miestus. .
Reikale šaukite: Tel. TR 8-8434. |

J

Pristatome Alų ir Toniką |

i

W A I T I 
-UNtRAl HOM»

30 Emerson Avė 
Brockton, Marš 

čdward J. Waitt 
(Wai tekūnas) 

-aldotuvių Direktorius 
Balsamuotojas 

t-alarnavlmas Dieną ir NaJctų 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 338?

V:

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir Visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

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

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

ZALETSKAS
FuneraJ * Home

564 East Broadway 
South Boston, Mass.

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

Patarnavtmas dieną ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8-0815

SOuth Boston 8-2809

Tel. AV 2-4026

J. Repshis, M.D
1 .dėtuvis Gydytojai*

arti Uphams Comer 
Dorchester, Masa.

Oflao Valandos' 2—4 ir



Penktadienis,. Kove 9 d 1951
e

Oalbininltur f
L, «.«.................«*-•........

N. A. LtT. KATALIKŲ SUVAŽIAVIMAS
Š. m. kovo mėn. 4 d. Cam

Kvietė į atlaidus
Sekmadienį vietiniai kunigai 

kvietė ir ragino visus Bosto
no lietuvius atsilankyti į 40 
valandų švenčiausio Sakra
mento adoracijos atlaidus, ku
rie prasideda penktadienį, 8 
v. r. ir baigiasi sekmadienį, 
kovo 11 d., 3 vai. p.p. Jie 
įvyksta labai geru laiku, ku
ris tinkamas prisirengti Ver
bai, Didžiajai Savaitei ir Ve
lykoms. Yra pakviesta daug 
kunigų talkininkauti pamal
dose ir išpažintims klausyti.

Pamokslus sakys šie svečiai 
kunigai: penktadienio vakare
— kun. A. Vainauskas, iš Na- 
shua, N. H.; šeštadienio rytą
— kun. S. Saulėnasį vakare— 
kun. K. Jenkus, iš Lowell, 
Mass.; sekmadienį, 3 v. p.p., 
kan. F. Kapočius.

Parapijos jaunimo 
parengimai

Kaip jau buvo porą sykių 
“Darbininke” skelbta, parapi
jos jaunimas, seserims moky
tojoms vadovaujant, stato 
puikų, pamokinantį ir rimtą 
spektaklį “Taikos ir Meilės 
šviesa”, — trijų veiksmų dra
mą, bal. 8 d., 3 v. p.p. ir bal. 
15 d., 3 v. p.p. salėje po baž
nyčia.

Džiaugiamės matydami, kad 
jaunimas uoliai lanko praty
bas ir ruošiasi vaidinimui. 
Rūpinamies, kad jų tėvai ir 
mūsų visuomenė eitų su jau
nimu, savo pritarimu ir atsi
lankymu paskatintų jaunuo
lius veikti lietuviškoje dirvoje.

Lankėsi
Šią savaitę “Darbininke”• _ 

lankėsi ilgametis veikėjas ir 
LDS Centro vicepirmininkas 
Vincas Kudirka iš Norwood, 
Mass. Atsilankymo proga už
prenumeravo “Darbininką” 
savo giminaičiui, gyvenan
čiam Prancūzijoje.

Religinis koncertas
Š. m. kovo mėn. 18 d., Ver

bų sekmadienį, 3 vai. po pietų 
Šv. Petro bažnyčioje rengia
mas religinis koncertas. Pro
gramą išpildys Vilniaus ope
ros solistai — J. Krištolaitytė 
ir St. Liepas ir šv. Petro pa
rapijos choras, vadovaujamas 
muz. Jer. Kačinsko.

Stasys Kalvaitis,
nesenai atvykęs į Bostoną, 

prašomas atsiimti iš “Darbi
ninko” administracijos jo var
du gautus laiškus ir spaudą.

Dorchesterio Pil. klubo
narių susirinkimas įvyks 

kovo - March 9 d., 8 v. v.
Visi nariai yra kviečiami 

dalyvauti. Valdyba.

Rengiasi vedyboms
P.p. Petrauskų iš 28 Thel- 

ma Road, Dorchester, Mass., 
duktė Julia susižiedavo su Jo
nu Vincu Auskeliu, kuris yra 
sūnus p.p. Auskeliu ,gyv. 152 
Millet St., Dorchester, Mass.

MIRĖ
Pranas Arčikaaskas,

gyv. 26 Story St., So. Bos
tone, mirė vasario 25 d. Pa
laidotas trečiadienį, vasario 
28 d. iš Šv. Petro lietuvių par. 
bažnyčios šv. Mykolo kapuo
se. Velionis paliko žmoną Ma
rijoną (Staniulytę) ir dukterį 
Lilijaną.

Kazys Maneikis,
gyv. 12 Conrad St., Dor

chester ,Mass., mirė vasario 
26 d. Palaidotas kovo 1 d. iš 
šv. Petro lietuvių par. bažny
čios Naujos Kalvarijos kapuo
se. Velionis paliko žmoną 
Stasę Maneikienę, sūnų Kazį, 
dukteris — Mildred, Eleną, 
Jeanette ir Mrs. Julią Mans- 
field.

Antanas Drula,
gyv. 11 Burrill place, So. 

Bostone, mirė vasario 28 d. ir 
palaidotas kovo 3 d. iš Šv. 
Petro lietuvių parapijos baž
nyčios Šv. Benedikto kapuose. 
Velionis paliko seseris — Mrs. 
Marijoną Lubinas, Mrs. Oną 
Zauger, Mrs. Katriną Bononis 
iš Frackville, Pa., Mrs. Agnės 
Mertin, Mrs. Julią Sapiegą iš 
Mahanoy City, Pa. ir Mrs. 
Juozapiną Cibulskis.

Ona Zokienė,
gyv. 33 Navarre St., Roslin- 

dale, Mass., mirė kovo 2 d. 
Palaidota kovo 5 d. iš Sal
džiausios Širdies bažnyčios 
Forest Hills kapuose. Paliko 
vyrą Praną Zoką, sūnų Ro-

P. Jurkus skaitė savo poemą
Kovo 3 d. įvyko eilinis L. 

Rašytojų Klubo susirinkimas 
Internacionalinio Instituto pa
talpose. Susirinkimui vadova
vo klubo pirmininkas poetas 
Faustas Kirša.

Literatūrinę dalį šį kartą 
atliko rašytojas Paulius Jur
kus, dar neseniai atvykęs iš 
Vokietijos. Paulius Jurkus, 
kilęs iš Žemaičių, yra lietuviš
kos mokyklos kūrėjas. Aukš
tuosius mokslus jisai ėjo Kau
ne ir Vilniuje. Jo kūrybinė 
dvasia, jo kūrybiniai polėkiai 
yra giedri, savi lietuviški. 
Paulius Jurkus yra vienas tų 
mūsų jaunesniosios kartos ra
šytojų, kuris neužsikrėtė sve
timybėm. Ir kovo 3 d. jo skai
tytos ištraukos iš poemos 
Juodvarniai — Lietuviška šir
dimi, savaimingu išgyvenimu 
sukurti epiniai vaizdai. Skai
tytų ištraukų forma grakšti, 
poetinės priemonės turtingos, 
įsijautimas į pasaką gilus. 
Neįmanoma šiuo atveju kai-

bėti apie visą Juodvarnių poe
mą, bet atrodo, kad šis Pau
liaus Jurkaus kūrinys bus 
turiningas įnašas į lietuvių 
grožinę literatūrą.

Dr. J. Leimonas perskaitė 
rezoliuciją, aptariančią lietu
vių santykius ir siekius JAV, 
kurią Rašytojų klubo sudary
ta komisija ilgesnį laiką 
svarstė bei redagavo. Arti
miausiu laiku rezoliucija bus 
atiduota spaudai.

Poetas Ant. Rimydis, sve
čias iš New Yorko, kalbėjo 
apie lietuvių kultūrinį gyveni
mą aname didmiesty. Deja, 
tasai gyvenimas nėra labai 
džiuginantis. Jis pasidžiaugė, 
kad Bostone rado susirinkusį 
tokį gražų būrį žmonių, besi
dominčių lietuvių kultūros 
reikalais. Ar kada nors toksai 
būrys susirinks New Yorke— 
poetas Ant. 
ir spėti.

Arbatėlės 
klubo nariai
tuvių Rašytojų Draugijos fon
dą sudėjo šimtą (100) dole
rių. Tie pinigai skiriami pre
mijai už geriausią 1949-50 m. 
lietuvių grožinės literatūros 
veikalą. Tai labai graži bosto- 
niškių auka mūsų dailiajam 
žodžiui, ir tuo reikia nuošir
džiausiai pasidžiaugti.

Rimydis nedrįso

metu Rašytojų 
ir svečiai į Lie-

bertą ir dukterį Anitą Sorti- 
nį, tris brolius ir anūką.

Patricija,
vasario 26 d. dvidešimties 

mėnesių dukrelė Mason ir Al
binos (Vadeikaitės) Leader, 
gyv. So. Bostone, mirė vasa
rio 26 d. Palaidota iš Šv. 
ro lietuvių bažnyčios 
Marijos kapuose Cantone.

Pet- 
Švč.

Cambridge, Mass.
Vyčiai veikia

Vasario 16-tos proga Cam
bridge Liet, vyčių 18 kp. pir
mininkas p. P. Žukas, parašė 
straipsnelį laikraštyje “The 
Boston Post”, aprašydamas 
Lietuvą nepriklausomybės lai
kais ir dabartinę padėtį Lie
tuvos. kuri žiauriai kankina
ma rusų komunistų. P. Žukas, 
savo straipsnyje priminė, kad 
Vasario 16-ji turi būti susi
kaupimo ir maldos diena už 
Lietuvos laisvę. Tokiu būdu 
laikraštis, “The Boston Post” 
perdavė pasauliui Liet. Vyčių 
protesto balsą prieš sistema- 
tišką Lietuvos gyventojų nai
kinimą. Straipsnelis, kurį pa
minėtas laikraštis atspausdino 
savo skiltyse, pavadintas — 
"Lietuva geležiniuose 
čiuose” 
Chains”).
čiams, kurie rūpinasi Lietuvos 
reikalais ir pasirengę aukotis 
už jos laisvę.

Karo tarnybon
Kovo 1 d. išvyko karo 

nybon G. E. Dainių sūnus, p. 
G. Dainis. G. Dainis iš pa
skirstymo punkto, pasiųstas į 
Fort Devens. Linkime G. 
niui geriausios sėkmės 
tarnyboje.

Sodaliečių šv. Mišios
Sekmadienį, kovo 4 d.

vai. šv. mišios buvo atnašau
tos 
čių 
tės 
šv.

tar-

Dai- 
karo

8:30

(“Lithuania 
Garbė mūsų

pan- 
in 

vy-

Moterų Sodalicijos ir vy- 
18 kp. intencija. Sodalie- 
ir vyčiai bendrai ėjo prie 
Komunijos.

Serga
Paskutiniu laiku sirgo p.p. 

K. A. Smitai, M. Preskinienė, 
J. Ajauskienė, M. Mockevičie
nė. Taipgi po susilaužimo ko
jos sveiksta p. M. Versackie- 
nė (Preskiniūtė). Linkime vi
siems greitai pasveikti.

Vyčiai naujose patalpose
Cambridge vyčių 18 kp. įsi

rengė naujas patalpas katali
kų klubo žemutiniame aukšte.

Vyčiai ryžtasi gyviau veikti ir 
pritraukti daugiau Camoridge 
lietuvių jaunimo, stipriau su
siorganizuoti. Parėmimui fi
nansiškai veikimo vyčiai ba
landžio 21 d. South Bostone 
naujose lietuvių klubo patal
pose rengia šokius, šokiai bus 
ir su kitokiais paįvairinimais. 
Vyčiams reikalinga mūsų pa
rama. Paremkime savo jauni
mą.

LDS susirinkimas
Sekmadienį, kovo 11 d., tuoj 

po paskutinių šv. mišių para
pijos svetainėje įvyksta svar
bus LDS 8 kp. susirinkimas. 
Nariai neužsimokėję už orga
ną, “Darbininką” prašomi tai 
atlikti. Taipgi bus diskusuota 
paties laikraščio klausimas. 
Visi nariai raginami daly
vauti.

Federacijos susirinkimas
Kovo 18 d. parapijos sve

tainėje, įvyksta Federacijos 
16-to skyriaus susirinkimas. 
Visų katalikiškų organizacijų 
atstovai ir valdybų nariai ra
ginami dalyvauti. Yra daug 
svarbių reikalų, kurie liečia

bridge įvyko Naujosios Ang
lijos katalikų organizacijų at
stovų suvažiavimas, kurį glo
bojo vietos klebonas kun. P. 
Juškaitis. Suvažiavo atstovai 
iš įvairių Naujosios Anglijos 
vietovių, iš Bostono, Lowellio, 
Norwoodo, Lavvrence, Brock - 
tono, Providence ir k. Dau
giausiai atstovų buvo iš Cam
bridge. Tėvus marijonus at
stovavo Tėvas Petrauskas, o 
tėvus pranciškonus — Tėvas 
L. Andriekus.

Suvažiavimui vadovavo N. 
A. Federacijos Apskrities val
dyba: pirm. V. Kudirka, A. 
Zaveckas ir J. Lašinskas.

Suvažiavimą atidarius, svei
kinimo žodį tarė kun. P. Juš
kaitis. Rezoliucijų komisiją 
sudarė: kun. Kazys Mažutis, 
dr. J. Petronis, V. Paulauskas 
ir A. Žukas.

Kun. P. Juras kalbėjo tema 
“Neveiklumas yra išdavystė”. 
Suvažiavimo tikslas, pareiškė 
prelegentas, yra “paskatinti 
katalikus pagyvinti katalikiš
ką ir tautinę veiklą, nes dėl 
neveiklumo mes silpnėjame. 
Kas nesirūpina įgyvendinti 
pasaulyje Dievo karalystės ir 
nieko nedaro gelbėti klystan
čių bei žūstančių, tas neatlie
ka Dievo jam skirtų krikščio
niškų pareigų.. (Paskaita bus 
atspausdinta “Darbininke”).

Prof. Vasiliauskas kalbėjo 
apie katalikišką akciją, jos 
supratimą, esmę, santykius su 
politika ir grynai bažnytinė
mis draugijomis. Katalikiško
ji akcija yra pasauliečių įsi
jungimas į Bažnyčios darbą. 
Tas pasauliečių apaštalavimas 
vyksta bažnytinės vadovybės 
žinioj.

J. Venys iškėlė mintį, kad į 
kat. akciją turėtų įsijungti 
ypatingai moterys, kurios tu
ri didelę įtaką į šeimą ir jau
nimo auklėjimą.

Kun. Kazys Mažutis pareiš
kė, kad šių dviejų gražių pa
skaitų nuteikti suvažiavimo 
dalyviai pasvarstytų kaiku- 
rius visai konkrečius klausi
mus ir pasiūlė:

1. Sudaryti šių metų veikimo 
planą, šiemet atkreiptinas dė- 
mesis į šiuos parengimus: a) 
kiekvienas Federacijos sky
rius surengia socialinių enci
klikų sukakties minėjimą, b) 
Fatimos Marijos Dieną (apie 
tai bus dar plačiau kalbama) 
ir c) Mindaugo krikšto minė
jimą.

2. Steigti studijų ratelius. 
Idėjos, religinės ir moralinės, 
turi į gyvenimą tiek įtakos, 
kiek jos pasireiškia stipriose 
asmenybėse. Reikalingas ir 
mums visiems auklėjimasis ir 
studijavimas gyvenimo aktu
alijų. Tai geriausiai atsiekti 
mažais studijų rateliais.

3. Patikrinti savo darbo me
todus. Jei konstatuojamas 
faktas, kad nėra noro veikti, 
tai tas reiškinys turi priežas
tis. Pajieškokime tų priežas
čių visų pirma savyje. Pažiū
rėkime, kokiu būdu dirbame, 
kokios taktikos laikomės.

4. Susirūpinkime vadų pa
ruošimu. Pirmas žingsnis į 
katalikiškąjį veikimą yra va
dų paruošimas. Metodų patik
rinimui ir vadų paruošimui 
surengti šią vasarą vadų pa
ruošimo kursus. Parapija tu
rėtų į tuos kursus atsiųsti, 
bent 3 asmenis. Kursų uždavi- 

mūsų katalikišką veiklą. Su
sirinkimas bus specialus.

Kortavimo vakaras
Šeštadienį, kovo 10 d. 7:30 

vai. vakare katalikų klubo 
svetainėje įvyksta kortavimo 
vakaras, kurį rengia pats 
klubas. Kviečiami visi daly
vauti. Įėjimas 50c. A.D.

nys būtų supažindinti kursan
tus su kat. akcijos dvasia, 
tikslais, veikimo būdais, prie
monėmis. Katalikiškasis vei
kimas reikalauja sąmoningu
mo, išminties ir planingumo. 
Tokie kursai yra būtini.

Kun. J. Martinkus pabrėžė, 
kad tokiuose suvažiavimuose 
tikrai reikia daugiau dėmesio 
kreipti į praktiškus ir konkre
čius veikimo reikalus, pasiūly
damas iškeltus klausimus ap
svarstyti.

Pulk. J. Andrius prašė su
važiavimą atkreipti ypatingą 
dėmesį į pasiūlymus, prašyda
mas juos tuojau svarstyti, 
ypatingai socialinių enciklikų 
sukakties minėjimo rengimą 
ir tų enciklikų studijavimą. 
Prieš plačiai išpopuliarintą ir 
paskleistą komunistų, Markso 
ir Lenino mokslą, turime mū
sų laikų žmonijai pastatyti ir 
jai aiškiai parodyti kitą moks
lą, kuris, deja, minioms bei 
masėms yra beveik nežino
mas.

Jonas Beinorius iš Provi- 
denco pareiškė, kad mintis, 
organizuoti socialinių encikli
kų minėjimus ir studijuoti so
cialines enciklikas randa visur 
pritarimą ir suvažiavimas 
vienbalsiai tam pritaria. Kai 
pasaulietis paliečia kokį nors 
klausimą, tai žmonės pyksta. 
Ne jam, — sako, — mus mo
kyti!” Katalikiškosios akcijos 
mintis turi būti dar gerokai 
populiarinama ir aiškinama.

A. Dubauskas ypatingu bū
du užakcentavo reikalingumą 
senesniems ir naujesniems 
ateiviams surasti bendrą kal
bą, iliustruodamas pavyz
džiais, kaip toks nesklandu
mas kenkia religinei ir tauti 
nei mūsų veiklai.

Dr. J. Petronis pabrėžė, kad 
daugelis nutarimų nėra vyk
doma. Reik būtinai ^įieškoti 
priežasčių ir jas pašalinti.

Prof. A. Vasiliauskas pabrė
žė, kad teoretinio pobūdžio 
paskaitos yra reikalingos, bet 
jų tikslas ir yra sudaryti ba
zę diskusijoms ir praktiškoms 
išvadoms. Studijų būreliuose 
kreiptinas dėmesys ne tiek į 
tai, kas kur kaltas ar į pasi
taikančius nesklandumus, kiek 
daugiau į pozityvų darbą.

Kun. Kazys Mažutis prašė 
suvažiavimo dalyvius susirin
kimuose iš viso nekalbėti apie 
pasitaikančius nesklandumus. 
Visi esame žmonės, visi turi
me silpnybių, kaltininkų jieš- 
kojimas nieko gero neatneš. 
Bendras darbas ir dideli už
daviniai, kuriuos turime at
likti, tesujungia mus visus. Iš 
kitos vėl pusės reikia drau
giškoj dvasioj pasidairyti, iš 
kur atsiranda neveiklumas ir 
kokios jo priežastys.

Persvarsčius iškeltus pa
siūlymus, kurie buvo vien
balsiai priimti, pradėta svars
tyti naujas klausimas.

Dr. Petras Kaladė jautriai 
kalbėjo apie Fatimos Marijos 
reikalavimus ir apie jų vyk
dymą. Jis pranešė suvažiavi
mui, kad Bostone jau įsistei
gė lietuviškas Fatimos sąjū
dis ir prašė dalyvius organi
zuoti prie Federacijos specia
lias Fatimos komisijas. Kalbė
tojas pasiūlė taip pat organi
zuoti vasarą arba rudenį Fa
timos Marijos dieną. Ją nu
tarta surengti pas tėvus ma
rijonus Thompsone. Marijo’nų 
kolegijos rektorius. Tėvas 
Petrauskas, tam sumanymui 
pritarė pareikšdamas, kad tė
vai marijonai prie šio darbo 
mielai prisidės.

Dr. Petras Kaladė pareiškė, 
kad vienas liet. Fatimos sąjū
džio siekiamų tikslų yra pro
paguoti mintį, kad visa Lietu
va būtų kuogreičiausiai paau
kota Nekalčiausiai Marijos

POSVeTItDU
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• Skautiškos varžybos
Kanados rajono Toronto 

I-ji skautų vyčių draugovė‘iš
kvietė varžyboms JAV rajono 
— Chicagos pulk. J. Šarausko 
vardo sk. vyčių draugovę. 
Varžybose bus kreipiamas dė
mesys ne tik į skautiškąją, 
bet ir į visuomeninę veiklą, 
minėjimų rengimus, spaudos 
platinimą ir kt.

Kanados rajono vadeiva 
pasktn. Z. Paulionis paskelbė 
šiame rajone “Skautų Aido” 
platinimo varžybas. Jose gali 
dalyvauti draugovės, atskiri 
būreliai ar skiltys ir pavieniai 
skautai. Daugiausia prenume
ratų surinkę trys pavieniai 
skautai bus laikomi 1951 m. 
‘Skautų Aido” garbės prenu
meratoriai ir jį gaus nemoka
mai. Daugiausia prenumeratų 
surinkęs vienetas gaus padė
kos raštą, o didesnis vienetas 
—laimėjęs šias varžybas gaus 
pereinamąją garbės dovaną.
• Jūrų skautai Ontario

ežere
Toronte, Kanadoje, šiuo me

tu vyksta buriavimo kursai 
skautams ir skautėms bei 
šiaip vadeivoms sporto mėgė
jams. Dėsto . jūrų skautinin
kai B. Stundžia, VI. Šarūnas 
ir pažadėjo talkininkauti Lie
tuvos buriavimo pionierius F. 
Buntinas. Lietuviai jūrų skau
tai Toronte turi du plaukioji
mo pastatus — burinę jachtą 
ir motorinę valtį. Jie sutarti
nai veikia su vietos jūrų 
skautais. Vakarinėje miesto 
dalyje yra įrengta jūrų skau
tų bazė, kurioje ir lietuviai 
laiko savo plaukiojimo prie
mones.

• Kęstutėnai garbės 
vienetų tarpe

Bostono Skautų Taryba pa
skelbė 1950 m. pasižymėjusių 
skautų vienetų sąrašus. 52-ji 
DLK Kęstučio draugovė pate
ko garbės vienetų lapan. Už

Širdžiai. Jei Portugalija šian
dien yra karo šmėklos ir žiau
rumų nepaliesta, tai tik todėl, 
Aad ji pasiaukojo Nekalčiau
siai Marijos Širdžiai.

Kun. P. Juras padarė eilę 
pranešimų. Tėvai Pranciško
nai leidžia soc. enciklikų teks
tus su paaiškinimais. Prie 
Kultūros Instituto yra įsteig
tas socialinių studijų centras, 
kuriam vadovauti yra pa
kviestas kun. K. Mažutis. Lie
tuviškojo Fatimos sąjūdžio 
centras yra jau gavęs Kunigų 
Vienybės aprobatą bei sutiki
mą. Kun. P. Jurui prašant čia 
pat buvo sudaryta apskrities 
komisija Mindaugo krikšto 
minėjimui rengti. Komisiją 
sudaro: garbės pirm. kun. P. 
Juras, pirmininkas prof. A. 
Vasiliauskas, sekr. J. Beino
rius, nariai V. Valatka, kun. 
Petrauskas, V. Kudirka, J. 
Petronis, A. Dubauskas, V. 
Paulauskas.

A. Morkūnas, Vyčių Tėvas, 
jautriais žodžiais pareiškė sa
vo padėką kun. Jurui už jo 
darbus ir jo pagalbą vyčiams, 
čia pat įteikdamas kun. Ju
rui gražų albumą,.; kurį sudė
tos rinktinės nuotraukos iš 
Lietuvos. O savo rankų darbo 
erškėčių vainiką, su įvairiais 
pagražinimais. jis paskyrė 
Cambridge klebonui kun. Pr. 
Juškaičiui, norėdamas jam iš
reikšti padėką už nuopelnus 
vyčiams.

Suvažiavimas priėmė sekan
čias rezoliucijas:

-s

skaitlingą dalyvavimą Natio- 
nal Crusade ir 4 punktų prog
ramoje kęstutėnai gavo ME- 
RIT AWARD.

• Tolimoje Australijoje
Australijos lietuvių skautų 

rajono vadeiva pasktn. Vyt. 
Neverauskas š. m. kovo 24-25 
d. pas save Adelaidėje numa
to sušaukti to rajono skautų 
vadovų sąskridį.

• Estų skautų filmą
Švedijoje veikia 20 estų 

skautų tuntų, kurie yra įsi
jungę į vietos skautų organi
zacijas. Viso ten esama 600 
estų skautų — vilkiukų, skau
tų ir sk. vyčių. 1949 m. vasa
rą Ammerm’e (Švedijoje) 
buvo nufilmuota estų skautų 
stovykla. Dabar švedų kino 
teatruose rodoma tos stovyk
los garsinė spalvota filmą.

• Estų skautai laimėjo
varžybas

New Yorke vietos skautų 
varžybose estų skautų skiltis 
su 97 taškais laimėjo pirr-ąją 
vietą. II-ji su 83 ir IlI-ji su 
81 tašku atiteko amerikie
čiams skautams. Besivaržan
čios skiltys turėjo nugalėti po 
10 kliūčių, atlikdamos atitin
kamus uždavinius.

• “Skautų Aidas” 
tvirtėja

Šiemet “Skautų Aidas” vi
siškai atkuto. Kaskart vis 
reiškiasi didesnė pažanga. Va
sario mėn. nuiheryje pažy
mėtinas rimties .alandai skir
tas kun. S. Kulbio, S. J. 
straipsnis “Amžinoji šviesa ir 
žmogus”. Prof. sktn. Stp. Ko
lupaila trumpai apžvelgia 
technikos pažangą XX amžiu
je. Taip pat yra du sukaktu
viniai straipsniai — vasario 
16-sios ir skautybės įkūrėjo 
lordo Baden - Powellio mir
ties dešimtmečio proga. Žur
nalas dabar reguliariai pasiro
do kiekvieno mėnesio pradžio
je. G.J.

1. Laisvąsias nuo darbo va
landas visi stengiamės pašvęs
ti idėjiniems tikslams.

2. Kiekvienas katalikas tū
rėtų priklausyti prie kurios 
nors katalikiškos organizaci
jos ir joje veikti.

3. Studijų rateliuose nusta
tyti būdus ir priemones kata
likiškajai akcijai pagyvinti.

4. Religinės bei tautinės ak
cijos fronte visi katalikai pri
valo laikytis vieningos linijos.

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

6. Kiekvienas Federacijos 
skyrius privalo vykdyti Fede
racijos kongresų ir suvažiavi
mų nutarimus.

7. Apskrities valdyba įpa
reigojama kreiptis į mūsų K. 
Akcijos Centrą prašydama 
organizuoti kursus kat. akci
jos vadams ruošti.

8. Kiekvienas Federacijos 
skyrius pasiryžta šiemet suor
ganizuoti socialinių enciklikų 
ir Mindaugo krikšto minėji
mą.

9. Prašyti katalikų organi
zacijas, kad tų organizacijų 
susirinkimuose nebūtų keliami 
ginčai tarp ankščiau ar vėliau 
atvykusių į JAV, nes tai ardo 
tarpusavius santykius ir ken
kia mūsų visuomeniniam dar
bui.

10. Organizuoti prie kiek
vieno Federacijos skyriaus 
Fatimos Marijos reikalavi
mams vykdyti komisiją. —a.


