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Paralelė vėl peržengta
Nehru puola ekspansyvišką komunizmą

New Delbi — Kovo 31 d. Indijos premieras Nehru 
pasisakė už paliaubas Korėjoje ir pareiškė, kad In
dija per savo ambasadą Peipinge mielai tarpinin
kautų. Ta proga Indijos premieras pareiškė savo 
nuomonę apie komunizmą. Jis sakė, kad komunistinė 
ekspansija ir daugelyje kraštų komunistinių vyriau
sybių panaikinimas žmogaus laisvių yra pasibaisėti
nas, nesuderinamas su K. Markso teorija. Pagyrė 
gen. D. MacArthuro paliaubų pasiūlymą, į kurį Ki
nijos komunistai atsakė ofensyva.

JAV tankai buvo perėję 38-tą paralelę
Kovo 30 d. vakariniame Korėjos fronto ruože 

JAV tankai, mėgindami priešo pajėgas, buvo perėję 
38-tą paralelę toje vietoje, kur prieš keturis mėn. Ki
nijos komunistai įsiveržė į Pietų Korėją. Po susikir
timo už jos su priešu vėl pasitraukė į savo linijas, 
kadangi buvo tik patrulinis žygis. Pietų korėjiečiai 
į šiaurę nuo Munsan persikėlė per Imjin upę.

Viduriniame fronte
Jung. Tautų patruliai į šiaurę nuo Chunchon 

buvo priartėję prie pat 38-tos paralelės. JAV tankai 
šaudė per 38-tą paralelę į kinų raudonuosius, bet di
desnių karo veiksmų neįvyko. Apskritai visoje Ko
rėjoje frontas eina pagal 38-tą paralelę, rytuose pe
reidamas apie 10-12 mylių už jos į šiaurę.

Komunistai telkiami ofenzyvai
Gen. MacArthur’as ir 8-tos armijos vadas gen.

Matthew B. Ridgway įspėja, kad Kinijos komunistai Vokietijoje esanti JAV rai. Tai pasiruošimas ko- kais ginklais. Lenkijon
telkia už 38-tos paralelės apie 300,000 armiją puoli- 7-toji armija yra pa- kiam nors bolševikų ka- atsiųstas ir naujas Mas-
mui. Tuos įspėjimus patvirtina ir Jungt. Tautų laku- rengties padėtyje. Ji gali riniam ar politiniam tiks- kvos atstovas Arkadijus
nai, kurie pastebėję Šiaurės Korėjos keliuose apie pradėti karo veiksmus lui. Sobolevas, buvęs Ameri-
2300 sunkvežimių. Tai yrą pats didžiausias pastebė- kiekvienu momentu, jei Be to bolševikų maniev- koje, dalyvavęs Potsdamo 

įtikėto įvyktų, šios ra, pradedami ir Tokijo- pasitarimuose ir maršalo 
J

tąsi dėlto, kad balandžio 
o Kinų komunistus išstūmus iš pietinės Korėjos, mėn. 1 d. Rytų Vokietijo- 

daugelyje vietų rasta gilūs ir platūs groviai priiaido- je 30 bolševikų divizijų 
tų žuvusiųjų komunistų karių. Vietomis žemė buvo pradėjo didžiulius karo 
taip sulyginu, kad negalima būtų pažinti, jog tai pratimus Turingijos ir 
masinės kapinės. Tuo būdu raudonieji slėpė baisius Brandenburgo provinci- 
savo nuostolius. jos, prie pat Vakarų Vo-

m Armijos vadovybė mano, kad raudonųjų Ko- kietijos sienos. Manievrai 
rėjos kare nuostoliai siekia 760,300 vyrų, Amerikos truks ištisus septynis mė- 
tuo pačiu laiku siekia tik apie 57,000.

■■ Kanados užsienių ministeris L. B. Pearson 
kaltina gen. D. MacArthur’ą, kad jis peržengęs savo 
įgaliojimus paskelbdamas Kinijos komunistams ulti
matumą.

■b Seoul miesto katedra išlikusi sveika. Kovo 
mėn. 17 d. joje vėi suskambėjo varpai, kurie buvo 
nutilę dešimčiai savaičių, kai komunistai buvo Seoul 
antrą kartą užėmę. Pirmąsias pamaldas atlaikė vie
nuolis Patrick O’Connor, S.S.C.
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Kai prezidentas Harry Trumą n dar ilsė josi Floridoje, jj supo jūrininkų garbės sar

gyba, kuri saugojo “Mažuosius Baltuosius Rūmus” Key West, Fla.

VOKIETIJOJE JAV ARMIJA BUDI

Paskutinėmis dienomis 
viso pasaulio spauda ir 
radijas pranešė apie ne
ramumus Albanijoje, ko
munistų valdomoje nedi
delėje valstybėlėje prie 
Adrijos jūros, tarp Grai
kijos ir Jugoslavijos. Bu
vo pranešta, kad Albani
joje prasidėjęs sukilimas 
prieš Maskvos pastatytą 
diktatorių Enter Hoxha. 
Sukilimą sukėlę svetimi 
lėktuvai atskridę iš Va
karų, Italijos, numesda
mi į Albaniją kurstančių 
atsišaukimų ir partiza
nams ginklų. Tuos lėktu
vus sutikusi priešlėktu
vinė artilerija, o policija 
uždraudusi žmonėms iš
eiti iš namų, kol bus su
rankioti išmėtyti lape
liai. Vietomis prasidėjęs 
ir ginkluotas susirėmi
mas. Albanijai į pagalbą 
pasiųsti bolševikų sprau- 
sminiai lėktuvai ir para
šiutininkų daliniai.

Visos
iš vienos 
Kiek jose 
patikrinti, 
tik dabar nurodoma, kad 
atsišaukimai buvo mėto
mi jau prieš metus laiko, 
o paskutinį kartą—gruo
džio mėn. Abejojama, 
kad juos būtų mėtę lėk
tuvai, pakilę iš Italijos, 
kur yra prisiglaudę pa
bėgę albanai ir sudarę 
antikomunistinį sąjūdį. 
Vargu, ar italų vyriau
sybė galėjo leisti tai da
ryti. Kaikas linkęs ma
nyti, kad tai darė arba 
Jugoslavijos lėktuvai ar
ba pačių bolševikų. Bol
ševikams reikia pagrindo

labiau įsikišti į Albani
jos vidaus reikalus ir čia 
sudaryti stiprią atramą 
prie Viduržemio jūrų. Po 
sukilimo priedanga jie 
gali ten ir daugiau ka
riuomenės įvesti ir kraš
tą labiau išvalyti.

Jugoslavams tokia pro
vokacija yra pavojinga, 
bet kartu ir naudinga. 
Tito, laukdamas bolševi
kų puolimo, nori atkreip
ti didesnį Vakarų dėmesį 
ir daugiau iškaulyti pa
ramos. žodžiu, tik toli
mesni įvykiai parodys, 
ar Albanijoje tikrai žmo
nes subruzdo prieš ko
munistinę vyriausybę, ar 
ten griebiamasi kurios 
nors provokacijos.

šios žinios eina 
Jugoslavijos, 

tiesos, sunku 
Pavyzdžiui,

.
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Praėjusį

nesiūs. Niekas netiki, kad
tai yra paprasti maniev- apginkluojama

menės daliniai iš Sovietų kad paskirtas žmogus, ku- 
Rusijos, Čekoslovakijos ir ris gerai pažįsta Ameri- 
Vokietijos. Vokiečius su
daro vadinamoji “liaudies 
milicija”, nuo vasario 
mėn. ginkluota tankais ir 
artilerija.

Lenkijos kariuomenė 
maršalo Rokosovskio nau
jai perorganizuojama ir 

sovietiš-

kos užsienio politiką ir 
orientuojasi kariniuose 
klausimuose.

NUSIKALTĖLIUS ČIUPINĖS 
IR TOLIAU?

sukęs ir britų karinių pa
jėgų vadas Viduriniuose 
Rytuose Sir Brian Ro- 
bertson.

Visi tie vizitai stiprina 
turkų viltis, kad jie ne
bus palikti vieni prie 
Bosforo, kai pro jį pra
dės plaukti raudonoji 
bolševikų armija.
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AR PRIIMS TURKIJĄ 
Į ATLANTO SĄJUNGĄ

Istanbul
rudenį Turkija buvo pa
prašiusi įglausti ją į At
lanto Sąjungos gynybos 
planą. Turkams buvo 
mandagiai, bet kietai at
sakyta. Dabar jau papū
tė kiti vėjai, ir Turkija 
tikisi, kad JAV ją praves 
į Atlanto karinį ansam
blį. Ji tai sprendžia iš žy
mių lankytojų, kurie 
paskutiniu laiku taip pa
dažnėjo.

Turkiją du kartu lankė linio teismo jury pripaži- 
admirolas Robert Car- no kaltais tris svarbius 
ney, JAV laivyno vadas šnipus Amerikos piliečius 
Viduržemio jūroje ir Va- — Julijų ir jo žmoną Ei- 
kariniame Atlante. Pas- thel Rozenbergus bei Mo- 
kui čia buvo atvykęs rion Sobell, — kurie laike 
JAV oro pajėgų sekreto- karo išdavinėjo atomines 
rius Thomas Finletter, paslaptis Sovietų Rusijai, 
kuris inspektavo oro ba
zes. Valstybės departa
mento vicesekretorius 
George C. McGhee buvo 
nuvykęs į Istanbulą kai 
čia posėdžiavo JAV am
basadoriai iš Artimųjų 
Rytų. Pagaliau buvo už-

Senato sudaryta 
kaitimams tyrinėti 
sija, kuriai pirmininkau
ja šen. Estes Kefauver, 
dirbs dar vieną mėnesį, o 
gal ir ilgiau. Tuo tarpu 
jai terminas pratęstas 
vienam mėnesiui ir pa
vesta per tą laiką pa
rengti Senatui praneši
mą. Tačiau į komisiją 
plūsta iš įvairių vietų 
laiškai, kuriuose šaukia
masis atvykti ir padary
ti viešus tardymus, koks 
buvo paskutinį kartą 
New Yorke. Pirmoje vie-

nusi- 
komi-

toje šaukiasi Naujoji 
Anglija su savo didmies
čiu Bostonu. Gauna 20,- 
000 laiškų ir telegramų, 
kas rodo, kad visuomenė 
šaukiasi valdžios priemo
nių prieš visokius nusi
kaltėlius.

New Yorko valstybės 
gubern. Dewey, atsisakęs 
atvykti ir liudyti New 
Yorke, dabar sudarė pen
kių asmenų panašią ko
misiją savo valstybei. Ji 
gavo dar platesnius įga
liojimus, negu šen. Ke
fauver komisija.

New Yorkas — Federa-
- • • V •

yra už griežtą bausmę. 
Ta proga teisėjas Kauf- 
man išsireiškė: “Aš tu
riu individualiai pasaky
ti nesu laimingas, nes tai 
yra liūdna diena Ameri
kai, kadangi tie piliečiai 
aukojosi dėl sunaikinimo 

baisiausiusavo krašto 
ginklu, koks yra žino
mas”.

Visi trys apkaltinti da- 
__________  ___ ‘ ‘ j tarptautiniame 

Įtaikė proceso baus<ŠtTibinėjimo tinkle, ku- 
’jdlo______________i.ll: Klaus

. Teisėjas Kaufman Fuehs, praeitais metais
jis arėštuotas Anglijoje. Pa-

Sprendimas ir bausmės 
bus paskelbta balandžio 
5 d. Pripažintiesiems kal
tais gresia mirties baus- lyvavę 
mės.
mės dydis nebuvo mini- riam vadovavo 
mas. ’ 
jury pareiškė, kad

slaptys, kurias jie išda
vinėjo Sovietų Rusijai, 
sudaro braižiniai atomi
nės bombos, kuri buvo 
numesta 1945 m. ant Na
gasaki Japonijoj.

J. Rozenbergas ir Mor. 
Sobell sprendimą sutiko 
ramiai, Eithel Rozen- 
berg išgirdusi sukrito 
ant grindų. Nuteistieji 
laiko save nekaltais tais 
nusikaltimais, kuriais 
juos teismas pripažino, 
ir pareiškė, T sprendimą 
apeliuosią aukščiausiam 
teismui.

Gerai besimokančiu Į karo 
tarnybą neims

Vašingtonas. — Prezi
dentas Trumanas pasi
rašė potvarkį, kuriuo 
gali būti atidėta karinė 
prievolė jaunuoliams, ei
nantiems aukštuosius 
mokslus, bet ne vyres
niems kaip 26 metų. Gen. 
Lewis B. Hershy, karinės 
prievolės (Selective Ser
vice) vyriausiam vvkdy- 
tojui pavesta sudaryti 
taisykles, kain ta karinė 
prievolė gali būti atidėta 
ir kokioms studentų gru
pėms. Tam tikslui bus 
žiūrima gabumo mokslui. 
Yra numatyta pravesti 
egzaminai gegužės 26 ir 
birželio 16 ir 30 d. Jie 
bus nemokami, reikės tik 
pačiam nuvykti į paskir
tą vietą. Smulkesnės in
strukcijos ir anketos pa
reiškimams bus galima 
gauti naujokų ėmimo 
punktuose nuo balandžio 
12 d.

Indija pasmerkė vergų 
darbą

Bombėjus. — Labai 
gausiame indų kultūros 
kongrese buvo priimta 
rezoliucija, pasmerkian
ti Sovietų Rusijoje vergų 
darbą ir koncentracijos 
stovyklas, kur žmonės 
laikomi už vielų ir prie
vartos darbu marinami. 
Rezoliucijoje raginamos 
visos pasaulio demokra
tinės organizacijos kelti 
balsą prieš tokį Sovietų 
Rusijos nežmoniškumą.

Apsemtas Hew Jersey
New York. — Po smar

kaus lietaus patvinusios 
upės ir vandens rezer
vuarai apsėmė rytinę da
lį New Jersey valstybės. 
Daug žmonių turėjo bū
ti evakuota. Keturi yra 
žuvę.

§iichv$to$ 2INI0V

Greenglass’as laukia 
sprendimo

Eithel Rozenbergienės 
brolis Dovydas Green- 
glass’as, kuris irgi daly
vavo toje šnipinėjimo 
kompanijoje, laukia 
sprendimo. Dar minimas 
ir 5-tas šios kompanijos 
dalyvis tūlas Anatoli Ja- 
kovlev, kuris, spėjama, 
bus pasprukęs nuo baus
mės Sovietų Rusijon.

A1 Charles E. Wilson, viršininkas krašto gynybai 
organizuoti, pareiškė, kad JAV 1953 metais bus vi
siškai pasirengusios pradėti betkurį jai primestą ka
rą. Tuo tarpu reikia susispausti ir daryti visą, kad 
JAV stiprėtų ūkiškai ir kariškai.

A Belgijos ministeris pirmininkas Joseph Pho- 
lien, atvykęs į JAV oficialaus vizito, praėjusį sek
madienį dalyvavo pamaldose šv. Patricko katedroje 
New Yorke ir buvo pasveikintas kard. Spellmano.

A Atskilusieji nuo Maskvos italų komunistai 
įsteigė “vienybininkų ir nepriklausomųjų partiją”, 
kuri būsianti komunistinė, bet nepriklausoma nuo 
Sovietų Rusijos. Vadinasi, komuniznho dar neatsi- 
kando; tik kitaip jį nori kramtyti.

A Sovietų Rusija uždarė Jugoslavijoje savo kon
sulatus Zagrebe ir Splite. Palikta tiktai viena atsto
vybė Belgrade formaliems santykiams su Titu palai
kyti.

A Nemaža eskadrilė bolševikų orlaivių ir spraus- 
minių lėktuvų per Jugoslavijos teritoriją perskrido 
į Albaniją ir nusileido jos sostinėje, Tiranojoje.

A JAV 17 karo laivų ir lėktuvnešis “Coral Sea” 
atplaukė į Gibraltarą, šiuo metu JAV laivyno pajė
gos Viduržemio jūroje pasiekė beveik to paties stip
rumo, kaip buvo karo metu.

A Prancūzija įteikė JAV ir Britanijai protesto 
notas, kuriose pareiškia savo nepasitenkinimą, kad 
nepakviesta į konferenciją Viduržemio jūros reika
lais. Tariasi tik JAV su Britanija.

A Indija sutiko aprūpinti JAV mineralais, kurie 
reikalingi atominėms bomboms gaminti.

A Šveicarijos delegacija išvyko į Angliją tartis 
dėl leidimo gaminti angliškus tankus kraštui ginti.
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MIRĖ LIETUVOS VYČIŲ 
STEIGĖJAS

DARBININKAS

PRANCŪZIJOS PREZIDENTAS AMERIKOJE Dr. Kazys Sruoga-Veržikas
Kovo 29 d. Prancūzijos 

prezidentas Vincent Au- 
riol su žmona; lydimas 
užsienių reikalų ministe- 
rio R. Schumano, atvykc 
į JAV ir yra prezidento 
Trumano svečias. Buvo 
sutiktas Washingtone su 
panašiomis iškilmėmis, 
kaip 1939 m. Anglijos 
karališkoji šeima. Tai 
yra pirmas atsitikimas 
Amerikos istorijoje, kad 
Prancūzijos prezidentas 
oficialiai šį kraštą lanko.

Prancūzija yra nuo A- 
merikos nepriklausomy
bės laikų iki šios dienos 
nuoširdus sąjungininkas. 
Už tokią draugystę kal
ba daugelis žinomų ame
rikiečiams prancūzų var
dų iš JAV laisvės kovų 
laikų. Prezidentas V. Au- 
riol pareiškė, kad jis at

vykęs ne tik JAV ir 
Prancūzijos draugystę 
patvirtinti, bet ir sustip
rinti. Jis yra patikimas 
Amerikos sąjungininkas 
kovoje su sovietišku im
perializmu. Prancūzijai 
šią kovą labai apsunkina 
iš vidaus stiprus komu
nistiškas išdavikiškas 
elementas, kuris gaudo
mas įsakymus iš Mas
kvos streikais ir sabota
žu trukdo ūkišką Pran
cūzijos atsistatymą, o iš 
išorės tiesioginiai gresia 
Sovietų agresija.

Žinoma, šis Prancūzi
jos galvos vizitas nėra 
vien paprasto draugišku
mo. Jis bus išnaudotas 
sureguliavimui kaikurių 
dabartinių abiems kraš
tams aktualių politinių 
klausimų. Tai galima

ŠVEDAI PRITRENKTI

MYKOLAS A. NORKŪNAS
Š. m. balandžio 1 d. 10 vai. 

rytą, Bon Secours ligoninėje, 
Lawrence (Methuen), Mass., 
mirė garbingas ir patriotingas 
lietuvis, Lietuvos Vyčių orga
nizacijos įsteigėjas, uolus lie
tuviškos katalikiškos spaudos 
rėmėjas ir platintojas — My
kolas A. Norkūnas, 81 metų 
amžiaus, gyv. Lawrence, 
Mass. Velionis pašarvotas 
John Breen laidotuvių direk
toriaus koplyčioje, Hampshire 
Cross - Tremont St., Law 
rence. Laidojamas iškilmingai 
trečiadienį, balandžio 4 <į., 9 
vai. rytą iš Šv. Pranciškaus 
lietuvių parapijos bažnyčios 
Bradford street. Velionis pa
liko nuliūdusias 4 dukteris ir 
vieną sūnų, kurie kviečia vi
sus. ypač Vyčius dalyvauti jų 
tėvelio šermenyse ir laidotu
vėse.

A. a. Mykolas A. Norkūnas 
gimė gruodžio mėn. 1 d., 1869 
m. Dainavos šalyje, Krūmi
nių kaime. Valkininkų par., 
Trakų apskrityj iš tėvų And
riaus ir Onos (Lasauskaitės) 
Norkūnų. Jis buvo vyriausias 
sūnus ir linkęs mokslui. Jau
nas būdamas slaptai mokėsi 
ir padėjo knygnešiams platin
ti lietuviškas knygas. Jam te
ko pabūti ir kalėjime už lietu

viškos knygos platinimą. Į 
JAV atvyko 1892 metais ir 
apsistojo Bostone. Vakarais 
mokėsi kalbos ir amatų. Iš 
Bostono persikėlė į Lawrence, 
o vėliau į Brocktoną. Jis, pri
sižiūrėjęs į lenkus, pasitaręs 
su kitais, pradėjo organizuoti 
jaunimą. 1913 m. Lavvrence 
įvyko trijų kuopelių ir veikėjų 
pirmas jaunimo — L. Vyčių 
organizacijos suvažiavimas. 
Mykolas A. Norkūnas gyven
damas Lavvrence ir Brocktone 
turėjo vėliavų, ženklelių ir 
foto įstaigą. Labai daug auko
jo ir dirbo idėjai. Netekus 
klausos, jam buvo labai sun
ku orientuotis suvažiavimuo- 
se-seimuose. Tačiau jis jų ne- 
apleisdavo. Tai buvo nuošir
dus ir didelės širdies žmogus.

A. a. Mykolas A. Norkūnas 
buvo ne tik L. Vyčių įsteigė
jas ir garbės narys, bet ir 
LDS organizacijos garbės na
rys. Jo vardas yra įamžintas 
mūsų organizacijose, mūsų vi
suomenėje.

“Darbininko” redakcija ir 
administracija, velionio dukte
rims, sūnui ir giminėms reiš
kia nuoširdžią užuojautą di
džio liūdesio valandoje. Die
vas tesuramina, o a, a. Myko
lui tesuteikia amžiną ramybę.

Stockholmas — švedus 
labai nustebino žinia, 
kad JAV atsisakė prista
tyti radaro aparatus, ku
rie buvo užsakyti dar 
1947 metais. Atsisakyta 
dėl to, kad Švedija nepri
klauso Atlanto Sąjungai, 
kuri pirmoji turi būti 
aprūpinta. Švedų karo 
ministeris Allan Voūgt 
pareiškė, kad tuo sukliu- 
domi Švedijos gynimosi 
planai, bet jie vistiek 
bus vykdomi ir stengia
masi radaro aparatus 
gauti kur kitur.

Galima būtų patarti jų 
pajieškoti ten, kur Šve
dijos “saugumas” nuve

dė mirčiai išduotus bol
ševikams tremtinius.

Ginasi ptpiežiMS 
neįžeidusi

Chieti. — Italų komu
nistų vadinama “tvas
kanti moteris” — jų at
stovė parlamente Laura 
Diaz — buvo nuteista 8 
mėnesiems kalėjimu už 
tai, kad vienoje prakal
boje išsitarė, jog “Pijaus 
XII rankos varva krau
ju”. Teisme ji gynėsi to 
nesakiusi, bet teismas 
rado ją kaltą. Kas žino, 
kaip komunistai mėgsta 
kitus šmeižti ir kolioti, 
tuo nesistebi.

VIDURŽEMIO PAJŪRIUOSE 
NERAMU

LDS SEIMAS
Š. m. birželio 3 ir 4 d. (sekmadienį ir pirmadienį) Šv. Juo

zapo lietuvių parapijoje, Waterbury, Conn., šaukiamas Ame
rikos Lietuvių Katalikų Šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos 
(LDS) metinis seimas. Seimas bus pradėtas iškilmingomis šv. 
Mišiomis 11 vai. rytą. Po pamaldų bus bendri pusryčiai atsto- 
vams-ėms. Apie 1:30 vai. po pietų bus posėdžiai parapijos sa
lėje. 6 vai. vakare bus vakarienė ir šokiai. Vakarienės metu 
bus graži meninė programa.

Kiekviena LDS kuopa siunčia vieną atstovą, jei nėra dau
giau dešimties narių, arba po vieną atstovą nuo kiekvienos de
šimties narių, jei yra daugiau; likutį virš dešimties narių laiky
ti pilna dešimtimi. Apskritys siunčia po du atstovus. Atstovų 
įgaliojimus turi pasirašyti kuopų bei apskričių valdybos (dva
sios vadas, pirmininkas ir sekretorius). Taip pat prašome iš 
ąnksto parengti ir prisiųsti savo sumanymus, pasiūlymus ir 
pageidavimus.

LDS ęENTRO VALDYBA
Kun. Pr. M. Juras, pirmininkas 

Antanas F. Kneižys, sekretorius

Viduržemio pajūrio bazės 
karo atveju turi begalinės 
reikšmės ,nes be jų Europos 
gynyba būtų beveik neįmano
ma. Prie šios svarbios srities 
priklauso ir Art. Rytai, kur 
dabar prie Persijos sienos 
vyksta sovietų kariuomenės 
manievrai.

Persijos parlamentas nese
niai panaikino apie 50 metų 
egzistavusį britų naftos mo
nopolį ir godžia akimi dar 
žiūri į amerikiečių pramonę 
Persų įlankoje. Bahrein salo
je. Be to, dabar vyksta Per
sijoje streikas, nukreiptas 
prieš anglų naftos bendrovę. 
Persijos neapykanta anglams 
randa atgarsį Arabijoj ir Ira
ke. Irake jau pasireiškia judė
jimas. reikalaująs perimti 
naftos pramonę į valdžios 
rankas.

Egipte pasireiškia demons
tracijos. kuriose reikalauja 
išvaryti britus iš Suezo kana
lo. Afrikoj. Maroke, kur JAV

įrengia svarbias strategines 
bazes, keliamas nacionalinis 
bruzdėjimas prieš parancūzus. 

.Vakarinėje Viduržemio jū
ros srityje, Ispanijoje, kurs
toma opozicija prieš Franką. 
Tai socialinio pobūdžio nera
mumai, bet jie užkabino ir 
Viduržemio jūros vartus — 
Gibraltarą. Visa tai vyksta 
beveik vienu kartu, sakytu
me, pagal tam tikrą planą.

Amerikai tenka apsispręsti: 
ar remti bruzdančias jėgas ar 
palaikyti vyriausybes, ku
rioms jos graso. Visu pirma, 
tai liečia britus Art. Rytuose 
ir prancūzus Maroke. Vieni ir 
antri yra geri JAV draugai. 
Iš antros pusės remiant jų 
kolonialinę sistemą, galima tų 
kraštų gyventojus pastūmėti 
sovietų pusėn.

Šių įvykių akivaizdoje gy
nybos sekretorius George 
Marshall’as pareiškė, kad pa
dėtis nepagerėjo, bet dar pa
blogėjo.

spręsti iš svarbių jo poli
tinių ir karo patarėjų 
štabo, kuris lydi prezi
dentą šioje kelionėje. Be 
to, reikia pastebėti, kad 
pagal Prancūzijos kons
tituciją prezidentas yra 
ir vyriausias prancūzų 
ginkluotų pajėgų vadas. 
Laukiama, kad aukštasis 
Prancūzijos svečias pa
sakys JAV kongreso na
riams kalbą.

Prezidentas V. Auriol 
yra kilęs iš paprastos 
darbininkų kepėjų šei
mos ir tik savo kieta va
lia ir darbu išsimušęs į 
Prancūzijos vir š ū n e s. 
Laike nacių okupacijos 
nebendradarbiavo su Vi- 
chy vyriausybe ir buvo 
patekęs kalėjiman, daly
vavo prancūzų rezisten
ciniame judėjime, buvo 
laisvosios. Prancūzijos 
delegatas 1945 San Fran- 
cisko Jung. Tautų pir
moje konferencijoje.

Paleido Ciangkaišeko 
patarėją

Bildchen, Vokietija. — 
Šiomis dienomis iš Belgi
jos į Vokietiją perėjo 
sieną nacių laikų marša
las Aleksander von Fal- 
kenhausen, kuris prieš 
praėjusį karą buvo Čian- 
kaišeko karinis patarė
jas. Jis buvo teisiamas 
Belgijoje kaip koks kri
minalistas. Teismas jam 
priteisė 12 metų, bet dvi
gubai užskaitė atsėdėtą 
laiką ir paleido. Paklaus
tas, ar jis neketina ir vėl 
vykti pas čįankaišeką, 
nieko tikro nepasakė.
nuošė nusipirkti nebus gali
ma. Kiekviena knyga turės 
santrauką arba turinio atpa
sakojimą anglų kalba, kad ją 
galėtų ir kitataučiai pasinau
doti. Užsakykite šį leidinį sa
vo miesto bibliotekai ir tuo 
pagarsinsite lietuvių vardą.

Jokių aukų iš nieko nepra
šoma, nes tai nėra nei elgeta
vimas, nei biznio dalykas. Jei 
kas atsiųs daugiau pinigų, tai 
gaus atitinkamai didesnį kny
gų skaičių. Kuo daugiau bus 
prenumeratorių, tuo geresnės 
bus knygos, tuo daugiau mū
sų tautos dvasinio turto bus 
paleista į pasaulį. Užsakymus 
ir pinigus prašoma siųsti šiuo 
adresu: Dr. Jonas Balys, In
diana University, Btooming- 
ton, Ind.

Garsusis Auerkactas 
jau kalėjime

Vietos vokiečių (Schwarz- 
waelder Bote Nr. 40 1951. III. 
12 d. ir amerikiečių (N. Z. 
Nr. 61 1951. IR 13 d.) spau
dos pranešimais — pastaro-

PRIEŠO ĮSIVERŽIMAS 
AMERIKON

• Klausimas aštrėja
• Tris kartus jau buvo įsiveržęs
• Ginti Europą, ar ginti tik Ameriką?
• Ginti, net prieš Europos norą

CICERO, ILLINOIS. — Vis dar didėja propaganda už tai. 
kad Amerika nustotų rūpintis kitų tautų, ypačiai Europos gy
nimu. Reikalaujama, kad Amerika būtų pasiruošusi ginti tik 
savo valstybės sienas. Ir visdėlto Amerikos vyriausybė tos pro
pagandos nepaiso. Dideliu greičiu organizuoja Europos frontą. 
Siunčia dar 4 divizijas Europon. Kodėl taip yra?

Nuo 1774 taetų (maždaug nuo Amerikos Jungtinių Vals
tybių nepriklausomybės paskelbimo) Europos kilmės priešas 
buvo jau faktinai įsiveržęs į Amerikos kontinentą tris kartus. 
Tokių įsiveržimo planų būta ir daugiau. Tai peY pirmą ir antrą 
pasaulinį karą.

Du kartu į Ameriką buvę įsibrovę britai: per karą už 
Amerikos nepriklausomybę ir 1812 metais. Trečią kartą prie
šas buvo įsibrovęs į Meksiką — 1860. Tiesa, anuo laiku su to
mis invazijomis susidorota. Jos likviduotos. Bet faktas lieka 
faktu — priešas mėgino kelti koją į Amerikos žemę. Ateityje 
gali vėl mėginti. Ypačiai toks priešas, kurs turės užėmęs geras 
pozicijas Azijoje ir Europoje. Atseit, klausimas nėra vien tik 
teoretiškas.

Tad kaip geriau galima Amerika apsaugoti nuo priešo in
vazijos? Ar geriau Amerikai gintis pačiai vienai, ar geriau 
jieškoti talkininkų sąjungininkų? Ar gintis nuo priešo tik tada, 
kai priešas jau prie durų (ar ant galvos), ar geriau priešą 
patikti toli nuo savo žemės — kitoje vandenyno pusėje? Šitaip 
klausimą svarstant, aiškėja, kodėl Amerika rimtai žiūri į Eu
ropos gynimą.

Bet gi klausimas: gal Amerika galėtų nuo Europos atsi
sakyti? Ko ''erta Europa, kaip karo sąjungininkas? Kas atsi
tiktų, jei Amerika nebeturėtų Europos savo pusėje? Dar 
svarbiau. kas būtų, jei Europa atsidurtų Amerikos priešo pu
sėje? Čia yra daug visokių argumentų ir samprotavimų. Sumi
nėsiu tik kelis iš jų.

Pirmučiausia nurodoma į milžinišką laisvoje Europoje 
žmonių skaičių, kurį Amerika (ar jos priešas) galėtų įjungti j 
karo pajėgas ar panaudoti karo pramonės gamybai. Priskai
čiuojama net iki 180 milijonų gyventojų. Vadinasi, daugiau 
negu vjsose JAV. Toliau, ypatingas dėmesys kreipiamas Euro
pos žmonių išmokslinimui įvairiuose darbo, gamybos ir karo 
srityse. Nepaprastos svarbos teikiama Europos pramonei ir 
jos žemės turtams. Tai anglis, plienas ir kiti metalai bei Mine
ralai. Be Europos jūrų ir oro'laivyno bazių Amerikos žemę 
sėkmingai ginti vargiai ar būtų įmanoma. Yra žinovų, kurie 
tvirtina, kad visa dar laisva Europa, drauge paimta, karo me
tu galėtų reikšti bent nemažiau kaip JAV atskirai paimtos.

Suprantama, kad visuose šituose skaičiavimuose ir sam
protavimuose gali būti daug klaidų. Pagaliau, tai karo specia
listų sritis. Bet viena idėja vis vien yra. Jokia valstybė, rimtu 
momentu, geruoju pati neatsisakys nuo tokio karo sąjungi
ninko, koks dabar yra Europa. Dar daugiau. Jokia valstybė 
geruoju neleis savo priešui paimti tokį karo faktorį, koks šiuo 
momentu yra Europa. Europa reikėtų ginti nuo sovietų net gi 
prieš pačios Europos norą. Ir vargu, ar pastarasis galvojimas 
būtų klaidingas. Bent strateginiu atžvilgiu. Nes gi Europos gy
nimas yra Amerikos gynimas nuo priešo įsiveržimo į jos žemę, 
nuo priešo atomo bombų virš Amerikos miestų.

mis dienomis vokiečių proku
ratūros parėdymu, yra areš
tuotas ir patalpintas kalėji
man buv. Bavarijos krašto 
Nuostoliams Atlyginti Įstai
gos viršininkas Dr. Phillipp 
Auerbach.

Jis kaltinamas dokumentų 
klastojimu ir pasisavinimu 
stambių, pinigų sumų, skirtų 
išmokėti buv. KZ kaliniams, 
spekuliacija juodoje biržoje 
ir kitokiomis milioninėmis 
malversaci jomis.

Prisimintina, kad minimas 
Auerbach&s nuolat protegavo, 
tik vienos tautybės tremti-

nius, o kitus, tame skaičiuje 
ir lietuvius, dažnomis progo
mis nepagrįstai įžeidinėdavo, 
apšaukdamas juos antisemi- 

Tikimasi, kad likvidavus šią 
tais ir pan.

VARDAS NESUNKU 
PARINKTI

Krikšto tėvas: Tai sakyk, 
kaimyne, iš kur jūs ištraukėte 
tokį keistą vardą savo sūnui?

Tėvas: Tai buvo visai ne
sunku. Mūsų giminėje yra tik 
vienas toks vyriškas vardas 
žinomo turtuolio. Ar nemanai, 
kad mano sūnus taip pat bus 
turtingas?

L'ETUVIU TAUTOSAKOS LOBYNAS

1

v.
H 
i!

„„„ -u D coniko pnstrtome, vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
r piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite: i

KORIS BEVERAGE CO. |
J. ARLAUSKAS, Savininkas J

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

Pristatome Alų ir Tonika
€ t

4es turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir

Turėdamas daug tūkstan
čių nespausdintų mūsų tauto
sakos arba folkloro dalykų, 
surinktų Lietuvoje ir iš Ame
rikoje gyvenančių lietuvių, 
noriu juos atspausdinti ir tuo 
būdu apsaugoti nuo pražuvi
mo. Tegul jie tarnauja moks
lui ir. mūsų tautos garbei. 
Šiandie išleisti Amerikoje lie
tuvišką knygą yra sunkiau, 
negu buvo prieš 45 metus. 
Tad kviečiu į talką tautiečius, 
kurie supras šio darbo svar
bumą ir norės jį paremti.

Parama labai paprasta: už
siprenumeruokite pirmas dvi 
"Lobyno" knygas, sumokėda
mi $2.06. Maždaug per metus 
laiko prenumeratoriai gaus 
dvi knygas: DVASIOS IR

ŽMONES (legendos iš visos 
Lietuvos) ir LIAUDIES MA
GIJA IR MEDICINA (tauto
sakinės retenybės — magiš
kos formulos ir užkalbėjimai). 
Kiekviena knyga turės apie 
šimtą spausdintų puslapių. 
Knygų dydis ir spaudos tobu
lumas pareis nuo to, kiek at
siras prenumeratorių. Jei lais
vame pasaulyje gyvenantieji 
tautiečiai gausiai atsilieps į šį 
kvietimą, tai vėliau bus gali
ma imtis ir didesnių darbų: 
išleisti stambius mūsų liaudies 
dainų ir pasakų rinkinius.

“Lobyno" bus spausdinama 
tiek egzempliorių, kiek bus 
prenumeratorių. pridedant 
tam tikrą skaičių bibliote
koms. Tad šį leidinį knygy-

Pric Airijos krantų yra dingęs JAV transportinis 
lėktuvas C-74 Globemaster su 52 žmonių įgula ir bri
gados gen. Paul T. Cullen (kairėje). Lėktuvas skrido 
iš Limestone, Me., j Mildenhal, Anglijon.
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Lietuvos bažnytinei provincijai 25 metai

Padugnės ir viršūnės
Žmonės negali būti be valdžios ir neapseina be 

nusikaltimų. Valdžios reikia, kad visuomenėj būtų 
tvarka. Nusikaltimų nereikia, bet jų negalima visai 
išvengti. Ir geriausioje visuomenėje atsiranda žmo
nių, kurie tvarkos nesilaiko. Jie nepaiso jokių įstaty
mų ar draudimų, verčiasi apgavystėmis ir sukčiavi
mais, žudo net paskirus žmones, jei jiems ant kelio 
atsistoja. Tai padugnės. Jų visada daugiau prisiren
ka, jei valdžia to mažiau paiso. Dar prasčiau pasida
ro, kai valdžios žmonės susiuosto su tomis padugnė
mis ir vieni kitus paremia. Visuomenė panori apsiva
lyti nuo padugnių, bet užkabina valdžion pasodytus. 
Tada visas reikalas ima ir užkliūva.

Taip pradėjo kliūti ir nusikaltimų tyrinėjimo 
komisijos darbas, kuris dar pratęstas vienam mėne
siui. Vieni balsai šaukia, kad ji savo darbą tęstų, kol 
iškratys visas padugnes, o kiti įtikinėja, kad ji mes
tų rodžiusi visuomenei, kas jo šaknis graužia. Pats 
komisijos pirmininkas šen. Estes Kefauver pareiškė 
kad komisija parodė, kas yra prasta, ir dabar lieka 
pačiai visuomenei imtis priemonių. Gerai vienas laik
raštis (The Boston Post) atkirto: o kokiomis prie
monėmis visuomenė gali to pasiekti, jei ne valdžios, 
kuriai pavedė tvarkos žiūrėti? Čia ir susidaro už
burtas ratas tarp padugnių ir viršūnių.

Tačiau turi ir tiesos komisijos pirmininkas tvir
tindamas, kad reikia stiprinti visuomenės moralę. 
Kokia visuomenė, tokia esti ir valdžia. Išimčių ne
daug pasitaiko. O šio krašto visuomenėje yra nema
žai prasto, kurį ji pati palaiko, nežinodama ką daro. 
įnikime pavyzdžiui visokius “komikus”, su smulkme
nomis aprašomus nusikaltimus, kriminalinius roma
nus, vedusiųjų skyrybas ir visokį kitą purvą, kuris 
drabstomas per spaudą, radiją, televiziją, kino teat
rus ir k. Iš nusikaltėlių padaromi “herojai”: rodoma, 
kaip jie “yargšai” teisinasi, o išsiteisinę ir pavargę 
šildosi pietų saulutėje ar su kelinta pamainyta pa
čia jachtomis nardosi.

Taip dideliame krašte nevalomas purvas 
atiteka iki valdžios vietų, į kurias visuomenė sodina 
žmones ir jiems pasitiki, kad tvarkos žiūrėtų. Ji turi 
teisę iš valdančiųjų reikalauti, kad jie savo pareigas 
eitų sąžiningai, naikindami įsiveisusį piktą. Visuo
menės balsas, matyti, ir paveikė, kad komisijos dar
bas dar mėnesiui pratęstas. L. Kn-va

Šiemet su karaliaus 
Mindaugo krikštu, įvy
kusiu prieš 700 metų, su
tampa ir Lietuvos baž
nytinės provincijos 25 
metų sukaktis. 1926 me
tų balandžio mėn. 4 d. 
apaštališkuoju raštu 
“Lituanorum. gente” po
piežius Pijus XI sudarė 
savarankišką, tiesiai nuo 
Šv. Sosto priklausomą 
bažnytinę prov i n c i j ą. 
Lietuvių tauta to laukė 
675 metus.

K. Bažnyčia senoje 
Lietuvos valstybėje

Lietuvos krikštu pir
mas yra rūpinęsis kara
lius Mindaugas, apsi
krikštijęs pats su savo 
šeima ir nemažu savo ša
lininkų būriu (1251). Jis 
taip pat išsirūpino, kad 
pirmoji Lietuvos vysku
pija, įkurta Žemaičiuose, 
priklausytų tiesiai nuo 
popiežiaus. Nepriklauso
mam bažnytiniam Lietu
vos gyvenimui buvo pa
dėti geri pagrindai, bet 

Pirmasis LietuvosMetropolitas 
ARKIV. JUOZAPAS SKVIRECKAS,

jie neišsilaikė. Juos turė
jo naujinti Vytautas Di
dysis ir Jogaila. Vytau
tas labai rimtai rūpinosi, 
kad būtų įkurta nepri
klausoma bažnytinė Lie
tuvos metropolija, bet 
mirtis neleido jam darbo 
užbaigti. Iš Vytauto lai
kų liko tiktai didelės Vil
niaus (1387) ir Žemaičių 
(1421) vyskupijos, ku
rios ligi Lietuvos - Len
kijos padalinimų priklau
sė nuo lenkų bažnytinės 
provincijos. Tuo būdu 
Lietuvos bažnyčiose buvo 
palaikoma stipri lenkų 
įtaka.

Caro okupacijos metu
Rusams Lietuvą už

griebus (1795), Vilniaus 
ir Žemaičių vyskupijos 
buvo palenktos Mohilevo 
arkivyskupo priežiūrai. 
Jis kartu buvo ir metro
politas arba vyriausias 
valdytojas visų katalikų 
bažnyčių Rusijos imperi
joje. Tiktai Lenkijos baž
nyčių jisai -netvarkė. 

• • •

Lenkija turėjo atskirą 
Varšuvos metropolitą, 
kuriam priklausė Seinų 
vyskupija dar iš Napole
ono laikų (1815). Be to, 
Žemaičių vyskupijai bu
vo priskirtos kaikurios 
sritys Latvijoje, kur bu
vo suskaldyta bažnytinė 
provincija, išlikusi iš vo
kiečių kalavininkų laikų. 
Kai Mindaugas krikšti
josi, tai visa Žemaičių 
vyskupija buvo norima 
priskirti Rygos arkivys
kupui. Istorijos įvykiai 
nuvedė priešingu keliu: 
dalis Latvijos žemių 
(Kuršas) priskirta Že
maičių vyskupijai. Taip 
suskaldyta Lietuvos baž
nytinė santvarka išliko 
iki pirmojo Didžiojo ka
ro ir dar kelerius metus 
jam pasibaigus.
Nepriklausomai Lietuvai 

atsistačius
Pasibaigus Nepriklau

somybės karams (1920), 
Lietuvos bažnytiniai rei
kalai atrodė dar prastes
ni. Iš Vilniaus vyskupi
jos Lietuvai paliko tik 
siauras ruožas palei de
markacijos liniją. Šioms 
parapijoms tvarkyti bu
vo paskirtas administra
torium Vilniaus kapitu
los kan. Juozapas Kukta. 
Seinų vyskupija 
savo rezidencijos
lies parapijų. Seinų vys
kupas A. Karosas turėjo 
laikinai įsikurti Vilka
viškyje. Atgavus Klaipė
dą (1923), Lietuvos pu
sėje paliko kelios parapi
jos, kurios priklausė 
Warmijos vyskupui
kietijoje. Tuo tarpu ne
maža parapijų, kurios 
priklausė Žemaičių vys
kupijai, atsidūrė už Lat
vijos sienos. Tuo būdu 
naujos politinės sienos 
suraižė Lietuvos vysku
pijas ir parapijas. Tvar
kyti bažnytinius reikalus 
buvo sunku ir keblu.

Vo- kalus.

Opi politinė padėtis
Žemaičių vyskupija po 

Didžiojo karo buvo pali
kusi pati didžiausia ir 
mažiausiai suskaldyta. 
Kaip ir Mindaugo lai
kais, ji ėmėsi iniciatyvos 
sudaryti Lietuvai vienin-
gą bažnytinę provinciją. 
Žemaičių vysk. Pranciš
kus Karevičius pats pa- 

neteko siūlė Šv. Sostui pavesti 
ir da- Rygos arkivyskupui tas 

parapijas, kurios buvo 
Latvijos pusėje. Tas 
klausimas buvo ir leng
viausi išsprendžiamas. 
Toliau reikėjo galvoti, 
kaip sutvarkyti kitus 
Lietuvos bažnytinius rei- 

prisitaikant prie
pakitusios politinės pa
dėties. Lietuvai ji buvo 
labai opi, nes visas Vil
niaus kraštas su pačiu 
miestu lenkų buvo suktai 
užgriebtas. Lietuviai ne
galėjo priimti prievarta 
jiems primestos ir 
skriaudžios sienos. Dėl 
to juos turėjo užgauti ir 
tokia bažnytinės admi

Apaštališkasis,. Vizitatorius
ARKIVYSK. JURGIS MATULEVIČIUS,

nistracijos siena, kuri 
nuo Lietuvos atpjautų 
Vilniaus kraštą. Šiems 
opiems reikalams ap
spręsti buvo paskirtas 
vysk. Jurgis Matulevi
čius, lenkų priverstas pa
likti Vilniaus vyskupiją 
ir persikelti į Romą. Iš 
ten jis Šv. Tėvo buvo at
siųstas į Lietuvą kaip 
apaštališkasis vizitato
rius.

Sudaromas projektas 
atskirai provincijai

Vysk. Jurgis Matulevi
čius drauge su kitais 
Lietuvos vyskupais sun
kiai ir kruopščiai dirbo, 
kol parengė Šv. Sostui 
pasiūlymą, (1923. II. 25), 
kokia galėtų būti suda
ryta Lietuvos bažnytinė 
provincija. Pirmiausia 
buvo numatyta p~ stam
bi Žemaičių vyskupija 
padalyti į tris: Kauno 
arkivyskupiją ir Panevė
žio bei Telšių vyskupijas. 
Telšių vyskupijai pri
skirta Klaipėdos prelatū- 

(Nukeita j 4 pusi.)

JUOKAI PRO AŠARAS
Budapešto mokykloje mažasis Janos turi 

duoti šalutinio sakinio pavyzdį. Jis sako: 
“Mūsų katė atsivedė dešimt kačiukų, kurie 
visi yra komunistai”. Mokytojas buvo suža-

• vėtąs, kad partinė ideologija taip vaikui 
įskiepinta, jog net sakiniuose komunistinį 
mokslą pritaiko. Tuo būtinai mokytojas pa
sididžiuos prieš mokyklų inspektorių. Pro
gos sulaukė. Inspektoriaus akivaizdoje mo
kytojas drąsiai duoda tą patį uždavinį Ja- 
noB. Vaikas atsako: “Mūsų katė atsivedė de
šimt kačiukų, kurie visi yra vakarų demo
kratai”. — “Bet, Janos, — nustebo ir išsi
gando mokytojas, — praeitą savaitę juk tu 
sakei kitaip. Sakei, kad jauni kačiukai yra 
geri komunistai”. “Taip, tada taip sakiau,— 
dar labiau sumišęs pasiteisino Janos: “Bet 
kad dabar jie visi jau mato?”.

☆
Prahoje per visą dieną du partijos parei

gūnai vykdė įsakymus iš Maskvos. Vakare 
nuvargę abudu laukė tramvajaus ir kalbė
josi:

— Tai kaip tu dabar galvoji apie mūsų 
krašto ateitį komunistų valdžioje? — pa
klausė vienas.

— Taip kaip ir tu.
—Taip, drauge, taip, — tarė pirmasis, bet 

jei taip, tai aš turiu apie tave pranešti 
NKVD.

☆
Rumunijos sostinės pilietis išėjo iš savo 

namelio į gatvę ir žiūri — sienos purvais ap
taškytos. Ėmė koliotis: “Ak, tie skarmaliai,

• driskiai, tuščiagalviai...” Nespėjo jis toliau 
visos litanijos išdėti, kai ant peties užgulė 
sunki milicininko ranka.

— Prašau, drauge, į miliciją. Tamstą 
areštuoju dėl valstybinės paslapties išdavi
mo ir vyriausybės koneveikimo.

— Vyriausybės? — nustebo rumunas. — 
Betgi vyriausybės nė žodeliu neužsiminiau.

— Neužsiminei tai neužsiminei, bet ją la
bai tiksliai ir aiškiai nusakei. Gudrūs, jūs 
reakcioneriai.

☆
Vengrijoj archeologai surado iš kažkur ir 

kažkurio amžiaus mumiją. Tai nugirdusi 
Maskva tuojau įsakė:

— Visom priemonėm pasistengti įrodyti, 
kad tai Džingis Kano mumija. Toks radinys 
pakels susidomėjimą sovietiniais tyrinėji
mais.

Netrukus Vengrijos antropologijos insti
tutas paskelbė, kad mumija tikrai esanti 
Džingis Kano.

— Ir kaip jūs tai įrodėte? — paklausė ins
tituto direktorių pareigūnai.

— Visai paprastai. Mes visą reikalą per
davėm NKVD.

— Na, ir?
— Visai paprastai. Mumija pati prisipaži

no.
☆

Prahoje buvo išleisti pašto ženklai su 
Gotwaldo (prezidento) paveikslu. Pašto vir
šininkas patyrė, kad retai kas gauna laiš
kus su Gotwaldo paveikslu. Pasišaukęs pa
reigūną teiraujas: kas yra, kad Gotwaldo 
ženklai neina į apyvartą.

— Kad šie ženklai nelimpa prie laiškų.
—- Kaip tai nelimpa? — nustebo viršinin

kas ir spjovęs į ženklą jį prilipdė. — Matai? 
. — Draugui viršininkui tai limpa. Bet kad 
žmonės spjaudo vis ne į tą pusę.

☆

Vienam rumunų dvarininkui buvo atim
tas ūkis ir visas turtas. Negalėjo pasikei
tusių sąlygų pakelti ir ryžosi nusižudyti. Bet 
jo luomui pritinkančios priemonės — pisto
leto — nebuvo, nes viskas buvo atimta. Net 
pinigų virvei nusipirkti ar nuodams neturė
jo. Nusprendė pasidaryti galą režimui pri
tinkamu būdu. Nuėjęs prie Anna Pauker 
ministerijos, kur stovėjo sargyba, ėmė šauk
ti:

— Šalin Anna Pauker! Pakart Anna Pau
ker! Lai gyvuoja laisvė! — Ir taip po kelis 
kartus kartojo, laukdamas, kada sargyba jį 
nušaus. Nustebo, kai sargybiniai, vienas į 
kitą pasižiūrėjo, metė ginklus, puolėsi prie 
jo ir džiaugsmingai klausė:

— Drauge tautieti, negi tikrai jau atėjo 
amerikonai?

☆
Maskvoje siuvėjų artelė padovanojo Sta

linui puikios medžiagos gabalą. Stalinas lie
pė pašaukti siuvėją ir paklausė, ką iš tos 
medžiagos galima padaryti.

— Nieko daugiau kaip tik geras kelnes,— 
atsakė Maskvos siuvėjas.

Stalinas tą medžiagą pasiuntė į Varšuvą. 
Iš Varšuvos siuvėjo gavo atsakymą, kad 
medžiagos užteks visam kostiumui. Nuste
bintas ir sudomintas Stalinas pasiuntė tą 
medžiagą dar ir į Londoną. Londono siuvė
jas pranešė, kad išeis kostiumas ir dar pri
dėtinės kelnės. Stalinas dar labiau susido
mėjo, kodėl taip nevienodai apskaitė siuvė
jai. Jam atsakė Londono siuvėjas. (Ką atsa
kė?). (O gi kad medžiagos dydis yra tas 
pats, bet Stalino dydis nebe tas pats Mas
kvoj ir Londone).

☆
Rusijoje surašinėjo gyventojus. Pareigū

nas teiraujas davinių iš senioko;

— Na, drauge tėvai, kiek jau metelių nu
gyvenai pasaulyje?

— Tai jau, ponui draugai, bus trisdešimt 
penkeri.

Pareigūnas mato, kad senis nukalbėjo ne
tiesą, ir užėmė jį, kad tikrai pasakytų.

— Tai jau, ponui, — pasitaisė seniokas, — 
iš viso būtų šešiasdešimt ir penkeri, bet ką 
jau čia tuos paskutinius trisdešimt skaityt, 
kas čia buvo per gyvenimas.

☆
Dėl Voice of America įvairių transliaci

jų daug nepasitenkinimo pasakoma ir para
šoma. Vienos tautos atstovai kreipėsi su 
klausimu, kodėl per Voice of America lei
džiami kalbėti tik vienos pakraipos žmonės, 
kitus tik retkarčiais įmaišant kaip spirgus į 
košę.

— Juk transliacijos skiriamos kraštui. 
Reikia kraštui parodyti, kad visos pakrai
pos į juos kreipiasi, o ne viena.

— Kraštui tai kraštui, bet gal kraštas ir 
negirdės. Juk ten draudžiama klausyti. Bet 
tikriausiai girdės aukštieji pareigūnai.

— Tai kas iš to?
— Nagi jiems įdomu išgirsti gyvą balsą 

savo partijos draugų ir prietelių, — paaiš
kino organizatoriai.

☆
Susitinka du mokyklos draugai. Vienas 

dabar bedarbis intelektualas, kitas Badeno 
prezidentas. Pirmasis prašo prezidentą tar
nybos.

— Gerai, — atsako prezidentas. — bet su 
kokia alga: su 1000 DM? Per maža?

— Ką tu juokiesi iš manęs. Kur aš tiek 
uždirbsiu!

— Na, galima ir už 200, bet tada reikės 
dirbti.
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LIETUVIŲ MOKYKLOS 
VOKIETIJOJE

JAV ir kitų kraštų lietu
viai susirinkimuose ir per 
spaudą kartas nuo karto iš
girsta apie Vokietijos lietuvių 
tremtinių pastangas išlaikyti 
lietuvišką gimnaziją ir eilę ki
tokių mokyklų. Tos žinios 
jungiamos dažniausiai su pra
šymais paremti jas aukomis.

Visiškai suprantamas daly
kas, kad daugeliui iškyla abe
jonių dS tų aukų reikalingu
mo. Tūliems gali atrodyti, kad 
Vokietijos lietuvių vadovybė 
turėtų išsiversti savo krašte 
surenkamomis lėšomis, ir ne
vertėtų dėl to varginti kitų 
kraštų tautiečių. Laikau tat 
savo pareiga patiekti šią in
formaciją.

šiuo metu turime Vak. Vo
kietijoje virš 2000 įregistruo
tų mokyklinio amžiaus lietu
viukų. Jie gyvena 160 vietų, 
po visą Vokietiją išsklaidyto
se lietuvių bendruomenėse. 
Vokietijos lietuvių bendruo
menės vadovybė laiko savo 
pirmaeiliu uždaviniu, nežiū
rint labai pasunkėjusių gyve
nimo ir organizacinio darbo 
sąlygų, dėti visas pastangas, 
kad kuo didesnis skaičius lie
tuvių vaikų mokytųsi lietu
viškose mokyklose. Didžiau
sia tam kliūtis yra perdidelis 
mūsų žmonių išsisklaidymas.

Lig šiol pajėgėme suburti 
apie 600 moksleivių į savo 
mokyklas. Tatai sudaro apie 
35% visos mūsų jaunuome
nės. Mūsų tikslas ir kitus 
65% išlaikyti nenutautusius, 
ištikimus lietuvių kalbai, lie
tuviškai jaučiančius ir galvo
jančius. Ypač 
džioji
grupė — Maž. 
viai, kuriems 
nomų priežasčių 
pavojus yra didžiausias.

Demokratinės Vak. Vokieti
jos įstatymai netrukdo laikyti 
tautines mokyklas. Kažkurio
se Vokietijos šalyse dar gau
name vieną kitą apmokamą 
mokytojų etatą. Tačiau tat 
neišsprendžia mūsų švietimo

mūsų
mums rūpi di- 

bendruomenės 
Lietuvos lietu- 
dėl visiems ži- 

nutautimo

reikalo. Viską nulemia lėšų 
klausimas. Vokietijos lietuviai 
savo įnašais tepadengia vos 
10-15% šiuo metu turimų iš
laidų švietimo reikalams. Jie 
tegalėtų išlaikyti keletą nedi
delių vargo mokyklėlių. Apie 
gimnazijos išlaikymą negalėtų 
būti nė kalbos, jeigu tam ne
gautume paramos iš kitur.

Vasario 16 gimnazijai Diep- 
holze ir mokinių bendrabu
čiui išlaikyti lig šiol išleista 
po 3000 - 4000 DM kas mė
nuo. Daugiausia kainuoja mo
kinių išlaikymas bendrabutyje 
(po 60 DM arba 14 dol. per 
mėnesį vienam mokiniui). Be 
to, mokamos yra kad ir nedi
delės algos mokytojams. Šios 
gimnazijos išlaikymo išlaidos 
dar padidės augant mokinių 
skaičiui, stojant į darbą di
desniam skaičiui mokytojų ir 
labai kylant maisto produktų 
kainoms.

Nusprendus laikyti gimna
ziją, buvo kreiptasi ir gauta 
vienkartinės paramos iš VLI- 
Ko (4500 DM) ir iš Britų zo
nos BALFo (1420 lbs maisto 
produktų ir 280 lbs drabužių). 
Turėjo ir Vokietijos Krašto 
Valdyba visus savo piniginius 
rezervus paskirti gimnazijai. 
Mokinių bendrabutis nėra to
kia įstaiga, kurią galima būtų 
aprūpinti pažadais. Mokinius 
papenėti ir jų kambarius pa
kūrenti reikia kasdieną, nega
lima tų dalykų nei nutraukti 
nei atidėlioti, nes tai reikštų 
gimnazijai galą. Mokiniai, ne
gaudami valgyti, išvažinėtų į 
namus ir daugiau jau nebe- 
atvažiuotų.

Jau iš pat pradžių buvo 
suprasta, kad tik nuolatinės 
ir iš visų kraštų siunčiamos 
aukos įgalintų mus tą vienin
telį lietuvišką kultūros ir švie
sos židinį išlaikyti, 
ir tvirtai tikėdami
tuvių kolonijose atsirasiant 
kilnių ir švietimo reikalui pri
jaučiančių žmonių, išdrįsome 
šauktis jų pagalbos. Tikėji
mas mūsų neapvylė. Pagalbos

sulaukėme. Kova dėl lietuviu
ko bus tęsiama visu atkaklu
mu. Kol broliai iš užjūrių mus 
rems — nepasiduosime ir ran
kų nenuleisime.

Vasario 16 gimnaziją drįso- 
me pavadinti šiuo reikšmingu 
vardu. Tegul toji mokslo įstai
ga, ruošianti Lietuvai naujus 
darbininkų kadrus, bus gyva
sis paminklas, kurį pastatė ir 
išlaikys viso pasaulio lietuviai 
tremtiniai savo močiutei Lie
tuvai jos nepriklausomybės 
paskelbimo 33-sias sukaktu
ves minėdami. Geresnio ir 
prasmingesnio paminklo nega
li pastatyti tauta, kuri savo 
istoriją rašo prakaitu, ašaro
mis ir krauju.

Pr. Karalius,
švietimo Inspektorius.

1951. 3. 51
Bad Salzuflen.

• Vladas Martišius, Dort- 
mund / Husen, Wortiekerstr. 
58, rašo:

“Didžiai gerbiami BALF-ui 
aukotojai. Dortmundo ir apy
linkės Lietuvių Draugija, su
sirinkusi apkalbėti 
kalus ir prisiminusi 
gerą, kurį susilaukė 
tų didelio trūkumo 
tekliaus metais —
Tamstoms nuoširdžiausią pa
dėką ir iš visos širdies linki 
Naujais 1951 metais geriau
sios kloties. Tepavyksta Jū
sų kilnusis darbas, tepasiekia 
jis kiekvieną globos reikalin
gą, karo apystovų nuvargintą 
lietuvį”.

savo rei- 
visą tą 

iš Tams- 
ir neda- 

siunčia

Žinodami
visose lie-

LITUANORUM GENTE■...
(Atkelta iš 3 pust)

ra, kad tai sutiktų su 
Klaipėdos autonomijos 
statutu. Iš Vilniaus vys
kupijos parapijų sudary
ta nauja Kaišedorių vys
kupija, bet ji palikta nu- 
tyšusi palei visą demar
kacijos liniją, nenormali 
ir sunkiai administruoja
ma, kad Vilnių atgavus 
galima būtų kitaip susi
tvarkyti. Tas pats pada
ryta ir su Seinų vyskupi
ja, kurios centru parink
tas Vilkaviškis, o visa 
kita palikta neliesta. 
Daugiausia buvo paliesta 
Žemaičių vyskupija: per
tvarkytos parapijos ir 
dekanatai. Šį kruopštų 
darbą atliko Žemaičių 
generalvi karas vysk. 
Juozapas Skvireckas. Vi
su projektu daugiausia 
rūpinosi vysk. Jurgis 
Matulevičius ir būdamas 
Lietuvoje, ir paskui 
vykęs į Romą.

Pirmoji Lietuvos 
metropolija

Popiežius Pijus XI
vo dekretu “Lituanorum 
gente” (1926. IV. 4) be
veik ištisai patvirtino 
jam patiektą projektą. 
Pirmuoju Lietuvos met
ropolitu ir Kauno arki
vyskupu buvo paskirtas 
vysk. Juozapas Skvirec
ką^, S Y. Bąšto į lietuvių

nu-

sa-

kalbą vertėjas. Žemaičių 
vysk. Pranciškus Kare
vičius, pakeltas į arki
vyskupus, pasitraukė ir 
įstojo į Marijonų vienuo
lyną. Telšių vyskupu bu
vo paskirtas kan. Justi
nas Staugaitis, Aukšto
sios Panemunės klebo
nas ir Seimo vicepirmi
ninkas, Panevėžio— kan. 
Kazimieras Paltarokas, 
Kauno kunigų seminari
jos profesorius, Kaišiado
rių — kan. Juozapas 
Kukta, administratorius 
Lietuvai atitekusios Vil
niaus vyskupijos dalies. 
Vilkaviškio vyskupija 
pasiliko Seinų vysk. An
tano Karoso rankose.

Pirmojo Lietuvos met
ropolito Juozapo Skvi
recko ingresas į Kauno 
Baziliką įvyko 1926 m. 
gegužės 13 a. — Dangun 
Žengimo šventėje. Tai 
buvo šventė ir visos Lie
tuvos, kuri po ilgų amžių 
susil a u k ė savarankiš
kos bažnytinės santvar
kos. Tam istoriniam įvy
kiui šiemet sueina 25 me
tai. Gaila, kad negalima 
jo paminėti 
kur religinis 
gyvenimas vėl 
tas. Melskime 
siąjį, kad sutrumpintų 
Lietuvos kančias ir leis
tų jai vėl džiaugtis reli
gine ir tautine laisve.

________ & &IZ. K

Lietuvoje, 
Lietuvos 

sudru ms- 
Aukščiau-

DARBININKAS --------

SAULES SPINDULIAI GYDO
Saulės spinduliai gydomai 

ten geriau veikia, kur yra 
sausas ir tyras oras, aukštes
nėse vietose. Profesoriai dr. 
A. Borchard ir R. Stich sako, 
kad miestuose, kur daugybė 
dulkių ir netyras oras, tik 
10% saulės spindulių veikia 
gydomai, kiti žūsta; juos su
geria dulkės ir netyras mies
tą oras. Pabrėžia, kad saulės 
spinduliai yra ir smarkūs 
bakterijoms nuodai. Žymūs 
mokslininkai, kaip dr. Dow- 
res, Blunt, R. Kock, Kitasato, 
Geisler, nurodo, kad daugybė 
bakterijų nuo saulės spindulių 
žūsta per valandą; kitos, likę 
gyvos, tiek susilpnėja, kad 
žmogui lieka mažai arba net 
visai nepavojingos — neuž- 
krečiamos; be to, tokios bak
terijos nė veistis nebegali.

Net tokios atsparios bakte
rijos, kaip džiovos bacilos, 
saulės spindulių užmušamos 
per 2 vai., bet, jei oras drėg
nas, koks yra prie jūrų, arba 
dulkėtas, netyras, 
tuose, reikia joms 
vai. ir daugiau

Garsus 
Dieudonne, 
įrodė, kad 
užmuša ir
rios yra negiliai 
vandenyje, žemėje ir tt. Sau
lės spinduliai nuolat naikina 
bakterijas ir kliudo joms 
greit veistis žemės paviršiuje. 
Todėl taip retai ir pasitaiko 
baisių epidemijų.

kaip mies- 
užmušti 5

Esmarchs,gyd-
savo tyrinėjimais 
saulės spinduliai 

tas bakterijas, ku- 
mūsų kūne,

STAMBAUS BIZNIO PELNAS 
LABAI PADIDĖJO

Nilb praeitų metų liepos 1 
d. iki š. m. kovo mėn. pabai
gos mokesčių į Valstybės iždą 
įplaukė 31 milijardas 272 mi
lijonai dolerių. Tai yra apie 
18% daugiau negu praeitais 
metais per tą patį laikotarpį. 
Valstybės iždas vietoj defici
to, kaip buvo praeitais me
tais, turi 4 milijardus pertek
lių. Pajamų padidėjimas įvyko 
dėl padidėjusio bendrovių pel
no iš kurio įplaukė į iždą apie 
3 milijardai 334 milijonai do
lerių kas mėnuo.

Tačiau, John Harrimano 
nuomone tas mokesčių mokė
tojų padėties nepagerina. Da
bartiniai valstybiniai užsaky
mai siekia apie 5 milijardus 
dol. kas mėnesį. Tuojau pra
dedamos pristatyti 
muisi medžiagos, 
valdžia turi mokėti,
du nyksta pajamų perteklius, 

tenka mokėti 
i už pristato- 

Dideli pelnai 
ir iš jų žy-

gyventojus apipešioja.
Ekonominės stabilizacijos 

direktorius Eric Johnston pa
lygindamas stambaus biznio 
1950 m. pelną su 1949 m. pel
nu nurodo, kad 1950 m. šios 
rūšies biznio pelnas vidutiniš
kai padidėjęs 33%. Įvairių 
kasyklų bendrovių pelnas pa
didėjęs 67%, tekstilės (audi
mo) pramonėje — 56%, gu
mos pram. — 90%, geležinke
lių ūkio — apie 82% ir tt. Tie 
skaičiai
tus, tai yra ir mėnesius prieš 
Korėjos karą, kai pelnas bu
vo žymiai mažesnis. Galimas 
daiktas, kad tas pelnas pas
kutiniais 1950 m. mėnesiais 
galėjo siekti kaikuriais atsiti
kimais iki 100%.

Todėl ekonominės stabiliza
cijos direktorius Eric Johns
ton reikalauja nustatyti ribas 
stambiojo biznio učdarbiams.

liečia visus 1950 me-

ginklavi- 
už kurias 
Tokiu bū*

nes valstybei 1 
aukštas kainas 
mus reikmenis, 
stambaus biznio 
mios valstybės pajamos nieko 
faktiškai nepadeda, o tik dar 
labiau pakeliamais mokesčiais

• Žymiausias saules tyrinė
jimo centras bus nauja JAV 
Michigano universiteto obser
vatorija (dangaus stebykla) 
Stinckfield Woods netoli Ann 
Arbor, Mich.

Po lietingų ir ūkanotų va
sarų labai padažnėja susirgi
mai aktinomikoziu , (liga, su- 
ekliama tam tikrų parazitinių 
grybelių — aktinomicetų), ir 
ši liga beveik išnyksta po 
sausų saulėtų vasarų. Patal
pos, kuriose gyvename ir mie
game, turi būti saulėtos tyros 
ir švarios. Labai gerai švitin- 
tis saulės spinduliais, susirgus 
angliškąja liga (rachitas), 
skrofula (vaikų liga, pasireiš
kianti limfimių liaukų patini
mu, egzemomis ir kt.), odos 
išbėrimu, odos niežėjimu, se
natvėje mažakrau jams (bet 
čia reikia taikyti saulės spin
duliai atsargiai, kitaip gali 
pabloginti), šlapiuo jančiomis 
egzemomis, sąnarių skausmu. 
Kaulų ir odos džiovą saulės 
spinduliai ir tyras oras be 
galo gerai gydo. Liaukų suti
nimu, arteriosklerozu su pa
didintu kraujo spaudimu, reu
matu, podagrų, inkstų susir
gimu, neurastenija ir turint 
sunkiai gydomų žaizdų irgi 
gerai švitintis saulės spindu
liais.

Saulės spinduliais negalima 
švitintis: plaučių džiovoje, kai 
temperatūra pakilusi ir var
gina naktiniai prakaitavimai; 
labai smarkiai išvargintiems 
ligoniams, sergant užkrečia
momis ligomis su aukšta tem
peratūra. sergant mažakrau
jyste. Prieš švitinantis reikia 
pasitarti su gydytoju.
• Saulės dėmės 1946 metais 

saulėje buvo pastebėtos nau
jos milžiniškos dėmės ilgio li
gi 130,000 km. ir pločio ligi 
70,000 km, t. y. 22 kartus di
desnės, negu mūsų žemė. Sau
lės dėmės atsiranda tada, kai 
saulėje vietomis jos normalio
ji temperatūra nuo 6,000 
krenta ligi 4,000 laipsnių. 
Saulės dėmės turi
planetai Žemei tam tikrų įta
kų : pasitaiko 
jimų, šiaurės

ir mūsų

požemio drebė- 
pašvaisčių ma

tyti, didžiulių perkūnijų, ra
dijo bangų ryškių trukdymų, 
žmonijos neramumų.
• Dangaus stebykla Grinvi

čo miestelyj, Anglijoje, įsteig
ta 1675 m., dėl nuolatinių rū
kų yra keliama į Haurstamen- 
ceux Castle Susexe. Be to, 
Grinvičas turi būti smarkiai 
šviečiamas, kad katastrofų 
neatsitiktų, o švietimas kliu
do dangaus stebėjimams ir 
fotografavimams.

TTKRAS MENININKAS
Petras: Kaip sekasi?
Paulius: Puikiai, 

gavau užsakymą iš 
lionieriaus. Jis nori 
vo vaikų portretus,
jie atrodytų, kaip tikri bjau
rybės.

Petras: Puikus užsakymas. 
Tik tu tą ir gali padaryti.

Šiandien 
vieno mi- 
turėti sa- 

bet kad

t *
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Išvaduotos Seoul sostinės vaikai sveiki 
na atžygiuojančius amerikiečių karius.

KNISASI PO
Kaikuriuose fabrikuose (a- 

merikoniškai — šapose) ligi 
koktumo tipai susimesdami 
šnibždasi, sakysim, žydiškai, 
kad kiti nesuprastų:
— Ar pasiseks?
— Nesulaukiam.
— Žiūrėsim.
— Turi būti.
— Ir vis nėra...”

Iš įtartino susimetėlių dai- 
rymosi tikrai aišku, kad ne 
apie perekšles vištas pasibur- 
kuojuna, ypač jau iš anks
čiau žinant jų promaskvines 
nuotaikas. D.

■ DIDESNIS GREIČIAU 
IR SUSERGA

Šiapus geležinės sienos nėra 
tokio komunistų vado, kuris 
nebūtų gydęsis Sovietų Rusi
joje. Liga priklauso nuo to, 
kokio didumo valstybę jis turi 
Stalinui nugriebti i juo dides
nę, juo greičiau ir suserga. 
Mao-Tsetungas, milžiniškos 
Kinijos valdytojas, greičiau
sia turėjo vykti į Maskvą gy
dytis. Jį pavaduoja pirmasis 
pavaduotojas. Jei tas nebus

VALSTYBE
geras .atsiras antrasis ir tre
tysis, kuris jau nesirgs.

Mažos Lietuvos “preziden
tas” Paleckis nėra ’ dar Rusi
joje gydęsis. Jis persirgo sme
genų susimaišymo liga dar 
pirmos bolševikų okupacijos 
metu Kaune. Nuo to laiko yra 
“sveikas”.

• Komunistai milionieriai
“Tėv. Balsas” (1950 m. Nr.

48, 2 pusi.) skelbia, kad Kau
no srities “Pirmūno” kotekio 
sąskaitoje jau yra 800,000 
rublių. Šiais metais kolūkio 
piginęs pajamos viršijo mi- 
lioną rublių. Dideles pajamas 
gavo taip pat “Gintaro” kolū
kis. Jo sąskaitoje jau yra apie 
700.000 rublių, o iki metų pa
baigos pasieks milioną rublių. 
Taigi, skelbiama milionie- 
riams kova ir kartu gamina
mi nauji milionieriai. Kaip pa
prastai bolševikinėj sistemoj: 
vieni gyvena pertekliuj ir di
džiuojasi milionais, o tikrieji 
turto krovėjai kolūkiuose ne
turi nė 5 bulvių alkiui numal
šinti.

Zydy šalpa ir organizacija
MILIJONAI IZRAELIUI

Neseniai skaitėme laikraščiuose, kad Amerikos 
žydai per tris valandas suaukavo vargstantiems žy
dams tris milijonus dolerių. Pasitalkininkavo visas 
propagandos priemones: spaudą, radiją, televiziją. 
Tuoj suplaukė didžiuliai pinigai. 1950 m. jie surinko 
šalpai 270 milijonų. Šiemet Izraelio valstybei yra pa
sirengę surinkti vieną bilijoną dolerių.

Izraelio valstybė, įkurta Palestinos dykumose, 
virsta žydinčiu kraštu. Visos pasaulio žydai ne žo
džiais myli savąją pažadėtą žemę, bet pila didžiausius 
pinigus. Dykumos, kur seniau blaškėsi vėjai, žaliuoja 
apelsinų laukais. Kuriami miesteliai, statomi fabri
kai. Dirba su tokia energija, kaip reta. Tel-Avivas 
išaugo modernus miestas, kuriame klesti žydiškoji 
kultūra. Vargu rasime kitą miestą, kurio gyvento
jai taip mėgtų muziką, knygas, mokslą. Ten vyksta 
nuolatiniai geriausios muzikos koncertai, ten auga 
naujieji mokslininkai, kurie su dideliu atkaklumu 
rengiasi tarnauti savo tautai.

Bepigu jiems ten organizuotis, kad žydai yra reali 
pasaulio galybė, susiklausiusi ir paėmusi pinigus į 
savo rankas. Tačiau kaip ten bebūtų, tas susiklausy
mas ar nesako mum, kad būkime ir mes tokie: nie
kada ir niekur neišduokime savo tautos reikalų, gi
liau juos supraskime ir labiau jiems aukokime.

Žydai tarp savęs yra irgi susiskaldę į visokias or
ganizacijas, kurios nereiškia jokių sugyvenimo ženk
lų. Eet tai tik jų vidaus dalykas. Kur liečia jų ben
druosius reikalus, ten eina visi kaip vienas. Biznyje, 
gyvenime niekas taip nepataiko vienas kito, kaip žy
dai. Tūkstančiai klajonės metų juos išmokė gyventi, 
kad nežūtų tautų sukūriuose.
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Bažnyčia ir socialinis klausimas
S. m. kovo mėn. 12 d., po

piežiaus Pijaus XII vainika
vimo metinėse, Ispanijos sos
tinėje, Madride, įvyko milži
niškas Ispanijos darbininkų 
kongresas. Jo metu buvo pa
siaukota Kristui Atpirkėjui ir 
pareikšta ištikimybė Šv. Tė
vui. Jis iš savo pusės, nepai
sydamas iškilmių, kurios tų 
dieną gaubė Vatikaną, tarė 
Ispanijos darbininkams žodį 
apie Katalikų Bažnyčią ir so
cialinį klausimą. Čia patie
kiamos pagrindinės Pijaus 
XII kalbos mintys, kurios 
kartu užsimena ir apie enci
klikos “Rerum Novarum” su
kaktį.

Darbininkui, žmogui vedan
čiam kietą ir sunkų gyveni
mą, kuriame šalia dienos 
klausimų ramybės neduoda 
susirūpinimas rytojumi, ypač 
mūsų laikais, buvo siūloma 
jieškoti atsakymo po įvairio
mis išsigelbėjimo vėliavomis.

Tačiau jūs esate ištikimi 
Kristaus vėliavai. Ir su pir
muoju Popiežium šv. Petru 
viešai ir iškilmingai išpažįs
ta te: “Niekur kitur negalima 
rasti išsigelbėjimo, nes nėra 
kito vardo po dangumi, ku
riuo žmonės galėtų išsigelbėti. 
Jam, Kristui, Jo įsteigtai Baž
nyčiai ir šv. Petro įpėdiniui 
jūs norite pasilikti ištikimi 
betkokia kaina. Bet ištikimy
bė perkama tik ištikimybe. 
Dėlto jūs laukiate pasisaky
mo, ką jums Bažnyčia gali 
duoti jūsų gyvenimui užtik
rinti, patenkinti jūsų teisin
gus reikalavimus. Jūsų lau
kiamą žodį ir norime jums pa
sakyti su visu tėvišku prie
lankumu. Jį išreikšime trimiy 
punktais.

I.

Niekas negali kaltinti Baž
nyčios, kad ji nesidomi darbi
ninkų ir socialiniu klausimu, 
arba kad jo niekas nelaiko 
pakankamai svarbiu. Maža 
yra klausimų, kurie taip rū
pėjo Bažnyčiai, kaip šie du, 
jau nuo to laiko, kai didysis 
popiežius Leonas XIII savo 
enciklika “Rerum Novarum” 
įdavė į darbininkų rankas di
dįjį ją teisių dokumentą.

Bažnyčia visuomet pilnai žmonių mases. Ekonominė ne-

pažino ir pažįsta savo atsako
mybę. Be Bažnyčios socialinis 
klausimas negali būti išrištas. 
Bet taip pat ir ji negali šio 
klausimo išspręsti viena. Rei
kia, kad su ja bendradarbiau
tų viešųjų galių intelektuali
nės, techninės ir ekonominės 
pajėgos. Bažnyčia iš savo pu
sės patiekė religinį - moralinį 
kiekvienos socialinės santvar
kos pagrindą. Įvairių kraštų 
socialiniai įstatymai didele da
limi yra ne kas kitas, kaip 
pritaikymas Bažnyčios nusta
tytų dėsnių. Neužmirškite 
taip pat, kad visa, kas yra 
gero, teisingo kitose sistemo
se, yra taip pat ir socialinia
me katalikų moksle. Ir kai 
tos kitos sistemos darbininkų 
sąjūdžiams primeta tikslus, 
kuriuos Bažnyčia smerkia, 
jos visuomet siekia netikro 
gėrio, kuriam paaukojama 
tiesa, žmogaus vertė, sociali
nis teisingumas ir tikroji visų 
piliečių gerovė.

n.
Savo dviejų tūkstančių me

tų istorijoj Bažnyčia pergyve
no įvairiausias socialines 
struktūras, pradedant senąja 
su savo vergija ir baigiant 
moderniąja ekonomine siste
ma, paženklinta žodžiais: ka
pitalizmas ir proletariatas. 
Bažnyčia niekad neskelbė so
cialinės revoliucijos, bet visa
da ir visur, pradedant šv. 
Pauliaus laišku Filemonui iki 
XIX ir XX amžiaus popiežių 
socialinių pamokymų, ji nenu
ilstamai dirbo siekdama, kad 
pirmoj eilėj būtų žiūrima 
žmogaus, o ne ekonominių ir 
techninių laimėjimų, kad būtų 
daroma visa, kas galima, ku
riant žmogui krikščioniškas 
ir žmoniškas gyvenimo sąly
gas. Dėlto Bažnyčia gina pri
vačios nuosavybės teisę, teisę, 
kurią ji laiko pagrindine ir 
neliečiama. Tačiau taip pat ji 
pabrėžia teisingesnio nuosa
vybės Dadalinimo reikalą ir 
smerkia tai, kas yra priešinga 
prigimčiai susidariusioje so
cialinėje padėtyje, kurioje ša
lia mažos grupės privilegijuo
tų, turtais pertekusių, gyvena 

"plačios, į skurdą patekusių

lygybė pasiliks visuomet. Ta
čiau visi tie, kurie gali kokiu 
nors būdu daryti įtaką į ben
druomenės vystymąsi, turi 
stengtis pasiekti tokią padėtį, 
kuri leistų visiems, ne tik 
gyventi, bet ir susitaupyti.

Daug yra veiksnių, kurie 
turi prisidėti prie didesnio 
nuosavybės paplitimo. Bet pa
grindinis veiksnys visuomet 
bus teisingas atlyginimas. Jūs 
labai gerai žinote, mylimieji 
sūnūs, kad teisingas atlygini
mas ir geresnis gamtos turtų 
padalinimas yra du iš pačių 
svarbiausių reikalavimų so
cialinėje Bažnyčios programo
je. Ji labai palankiai vertina 
ir taip pat skatina visa tai, 
kas aplinkybių leidžiamose ri
bose siekia įvesti bendruome
ninių sutarčių elementus į 
darbo sutartis ir kas apskri
tai gerina darbininko padėtį. 
Bažnyčia taip pat ragina į vi
sa tai, kas padeda darbdavių 
ir darbininkų santykius pada
ryti žmoniškesniais, krikščio- 
niškesniais ir kas juos gaivi
na abipusio pasitikėjimo dva
sia. Klasių kova niekuomet 
negali būti socialinis tikslas. 
Darbdavių ir darbininkų de
rybų tikslas visuomet turi bū
ti santaika ir bendradarbiavi
mas.

III.
Bet šį darbą atlikti tegali 

tik tie žmonės, kurie gyvena 
tikėjimu ir pildo savo pareigą 
Kristaus dvasioje. Socialinio 

klausimo išsprendimas nie
kuomet nebuvo ' lengvas. Bet 
neišsakomos šio amžiaus ka
tastrofos jį dar nepaprastai 
paaštrino. Klasių sutaikymas, 
aukos dvasia, abipusis res- 
pektas, gyvenimo paprastu
mas, prabangos atsižadėji
mas, kurio būtinai reikalauja 
dabartinė ekonominė padėtis, 
ir daugelis kitų dalykų gali 
būti pasiekti tik su Apvaizdos 
ir Dievo • malonės pagalba. 
Būkite tad maldos žmonės. 
Pakelkite į Dievą savo ran
kas, kad Jis, nežiūrint visų 
sunkumų, dėl savo gailestin
gumo įvykdytų šį didįjį dar
bą.

Šia proga negalime praeiti 
nepagyrę jūsų tėviškais žo
džiais už tas gausias institu
cijas, >kurias esate įkūrę ir 
kuriate jaunų darbininkų auk
lėjimui, padarydami iš jų pui
kius savo srities specialistus 
ir drauge sąmoningus krikš
čionis. Negalėjote padaryti 
nieko geresnio. Šių darbų ug
dyme ir klestėjime įžvelgiame 
daug žadantį ateities ženklą.

Katalikų tikėjimas papras
tai yra kaltinamas už tai, kad 
guodžia gyvenimo kovą kovo
jančius mirtinguosius pomir
tinio gyvenimo viltimi. Sako
ma. kad Bažnyčia nesugeba 
padėti žmogui žemiškame gy
venime. Nieko negali būti 
klaidingesnio už tai. Niekas 
nėra pasiūlęs programos, kuri 
viršytų Bažnyčios doktriną 

savo saugumu, patvarumu ir 
realizmu. Dėlto juo didesnę ji 
turi teisę visus drąsinti ir 
guosti, jiems primenant, kad 
šio gyvenimo prasmė yra ana
pus, amžinajame gyvenime. 
Kuo labiau jūs būsite persiė
mę šia tiesa, tuo labiau paju
site pareigą bendradarbiauti, 
jieškoti priimtino socialinio 
klausimo išsprendimo. Visuo
met pasitvirtins tiesa, kad 
pats brangiausias dalykas, 
kurį Bažnyčia gali šiam tiks
lui duoti, yra žmogus, kuris 
turėdamas tvirtą Kristaus ir 
amžinojo gyvenimo tikėjimo 
pagrindą, jo gaivinamas, at
lieka šio gyvenimo pareigas.

"DIRVA" KAIKA
“Dirva”, jei tik kur gali, 

neiškenčia Vatikanui neįžny
busi. Vis prisimena tautininkų 
nuzulintą priekaištą, kad Ro
mos Kurija atidavė lenkams 
Vilnių, kai buvo įsteigtos Kai
šiadorių ir Vilkaviškio vysku
pijos. Tai užsiminta ir “Dir
voje" Nr. 13 (kovo mėn. 29 
d.) rašant apie Amerikos lie
tuvių parapijas. Suprask, 
žmogau, kad ir čia Vatikanas 
kaltas, lyg “Dirvos” redakto
riai nežinotų, kad popiežius 
betarpiškai netvarko parapi
jos reikalų. Yra K. Bažny
čioje centralizacija, bet yra ir 
laisvė vietos reikalams. 0 jau 
politinių sienų tai Vatikanas 
tikrai netvarko, nes fizinės
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m Renkama medžiaga 2-jų 
Vengrijos vyskupų beatifika
cijai, kurie buvo 1945 m. rusų 
komunistų kareivių nužudyti 
už tai, kad gynė tų kareivių 
užpultų moterų ir mergaičių 
garbę. Tai yra vyskupai Apor 
ir Prochaszka.

m Lordas Craigavon, gene
rolas Sir Gifford Martel ir ki
ti įteikė anglikonų Canterbu- 
ry katedros raudonajam de
kanui Johnson reikalavimą 
atsisakyti nuo komunizmo ar
ba nuo anglikonų bažnyčios 
dekano pareigų. Reikalavimo 
laiške apgailestaujama, kad 
dekanas Johnson užsispyręs 
palaiko ateistinę tironiją, kuri 
atsakinga už milijonų krikš
čionių kančių ir nekaltą krau
ją. Be to nurodoma, kad ateis
tinis komunizmas nesuderina
mas su krikščionybe.

■b Vengrijoje komunistinė 
vyriausybė smarkiai užsipuo
lė katalikus, kam jie remia 
beatifikaciją vysk. Aporo. 
bolševikų nušauto 1945 me
tais, kai jis gynė niekinamas 
moteris, ir vysk. Prohaszkos, 
mirusio dar 1927 metais, bet 
didžiai pasižymėjusio savo 
socialine veikla tarp vargšų 
dainininkų. Jam pastatytas 
paminklas bolševikų 1947 me
tais buvo nugriautas. Keisti 
tie raudonieji: K. Bažnyčios 
nepripažįsta, o jos šventųjų 
bijo. Bijo taip pat ir tokių 
žmonių, kurie darbininkams

VIS PAMIRŠTA
jėgos tam neturi. “Dirva" tą 
galėtų gerai žinoti. Pirma ne
gu Stalinas pareiškė, 
piežius neturi divizijų, tauti
ninkų vyriausybės užsienio rei
kalų mmisteris, išvydamas iš 
Lietuvos popiežiaus pasiunti
nį. pabrėžė. kad Vatikanas 
patrankų neturi. Vadinasi, nė
ra ko skaitytis. Gerai dar. kad 
suspėjo santykius su Vatika
nu prieš pat karą aptvarkyti. 
Dabar Lietuvos atstovybėje 
prie šv. Sosto rado sau prie
glaudą ir kitas tautininkų^me- 
to užsienio reikalų ministeris. 
Rodos nereikėtų drabstytis į 
tą lizdą, kuriam tenka pa
tiems nutūpti. 

gerą darė ar tebedaro. Kam 
tada skelbtis darbininkų glo
bėjais ?
* Popiežius Pijus XII pa

skelbė Arkangelą Gabrielių 
globėju radijo, telefono, tele
grafo ir televizijos — žodžiu, 
susisiekimo oro bangomis. Sa
vo rašte popiežius nurodo, 
kad visos šios technikos prie
monės žmonijai gali atnešti 
daug gero, jei bus geram 
tikslui naudojamos.

"LIETUVIŲ DIENŲ”
No. 2 jau išėjo iš spaudos. 

Jo viršelyje telpa VLIK pirm, 
prel. M. Krupavičius, viduje 
randame Los Angeles miesto 
burmistrą su lietuvių delega
cija. Min. Girdvainį pas po
piežių, iš partizanų veiklos 
Lietuvoje, Chicagos lietuvių 
Vasario 16-tos minėjimo. “Tė
viškės Žiburių” red. Dr. A. 
Šapoką ir gausus būrys rėmė
jų, kun. R. R. Klumbis su in- 
dijonais, gen. Clay parade 
New Yorke, Waterburio bur
mistras atidaro lietuvių su
rengtą genocido parodą, dau
gelis puikių Lietuvos vaizdų 
ir šiaip įvairių pasaulio lietu
vių veikimo nuotraukos.

Tarp straipsnių paminėtina: 
prof. Mykolo Biržiškos “Ne
priklausomybės Akto skelbė
jai”. komp. Žilevičiaus — 
“Česlovo Sasnausko muzika”, 
Mykolo Vaitkaus — “Jakštas 
išvarė Vaižgantą" ir daugelis 
kitų įdomių straipsnių lietuvių 
ir anglų kalboje.

“Lietuvių Dienų” magazinas 
leidžiamas — 9204 S. Broad
vvay, Los Angeles 3, Calif. 
Metinė prenumeratą trys do
leriai. Prrisiuntus adresą vie- 

kad po- nas numeris siunčiamas susi-
pažinimui nemokamai. A. M.

Visi mokslininkai istorikai, 
rašydami apie Lietuvos praei
tį, nustato, kad Lietuvoje va
gystės nebuvo žinomos. Va
gys, arkliavagiai Lietuvoje at
sirado su rusais. Pats rusų 
mokslininkas Afansajev pri
pažįsta, kad lietuviai senovėje 
nieko neslėpdavo nuo savo 
tarnų. Taip pat vokiečių 
mokslininkas C. F. Heilsberg 
sako, kad lietuviui jokiu būdu 
negalima prikišti, kad jis bū
tų klastingas ar nepatikimas. 

Irv is Gedainis.

KAIP ŽYDAI IŠKILO | PAVIRŠIŲ’?

Žinome iš istorijos, kad 70 metais po Kristaus 
Roma sugriovė Jeruzalę, net ją užakėjo, žydus išsi
vedė vergais į savo imperijos miestus. Vėliau, atėjus 
krikščionybei, niekas nieko jiems nežadėjo. Žmonės 
buvo prieš juos nusistatę. Jie sklido visur, maišėsi po 
žmones, prekiavo ir tuo uždirbo nemažus pinigėlius. 
Bet dar vis nebuvo galybė.

Italų rašytojas Giovani Papini viename straipsny
je vaizduoja, kad žydai sąmoningai jieškojo būdą 
keršyti krikščionybei. Sakoma, kad 17 ar 18 amžiu
je buvusi slapta rabinų konferencija, kurioje aptarė 
viską: kaip iškilti ir įgyvendyti savo planus. Joje 
nutarė: kad žydai turi paimti didžiuosius pinigus į 
savo rankas, muštis į mokslus, menus ir ten padaryti 
revoliuciją, nukreiptą prieš krikščionybę. Visiems 
įsakyta laikytis griežčiausių bendruomenės dėsnių. 
Šios bendruomenės galva buvo rabinas. Jis tvarkė 
visus reikalus su žydų taryba.

Kaip istorija rodo, nuo 18 a.-pradeda žydai kilti. 
Stambieji bankininkai, biznieriai atsirado beveik iš 
nakties. Rabinų ir komitetų įsakymu kiekvienas tu
rėjo aukoti didžiausius pinigus, kad tuo padėtų iškil
ti keliem gabiem biznieriam. Vėliau tuos pinigus ap
sukę ir apvarę kelis kartus per biznio mašinas, jie 
grąžino.

Visai panašiai atsitiko ir po šio karo Vokietijoje, 
kada buvo padaryta pinigų reforma — pakeistos se
nos markės naujom. Kiekvienam gyventojui buvo iš
mokėta po 40 markių. Pirmom dienom, kada buvo 
maža pinigų apyvartoje, svyravo prekių kainos, ir 
galėjo daryti didelius biznius. Wasseralfingeno žydų 
stovykla, įsakius komitetui, sudėjo visus gautuosius 
pinigus į krūvą, ir tuoj lagerio biznieriai pasileido 
bizniauti. Po dviejų dienų jie kiekvienam grąžino ne 
40, bet 60 markių ir tuo pačiu dar sau uždirbdami 
dideles sumas, kurios leido toliau sėkmingai pre
kiauti.

Europoje 18 ir 19 amžiuje pinigas pamėgsta žy
dišką pastogę, ten yra visom jėgom telkiamas, Pa
ryžiuje, Londone, Berlyne žydų bankai pasidaro pa
jėgiausi.

Nemokyta tamsi žydų bendruomenė pradėjo ro- 
pote ropoti į mokslus. Su didele kantrybe ir ištver
mingumu jie siekė pačių aukščiausių viršūnių, išra
dėjų. Žydai ateina į Europos universitetus, į foloso- 
fiją, meną ir stengiasi nukreipti tai savo naudai. Ša
lia to, kiekvienas žydelis, prisitaikydamas prie kraš
to, reikšdamas lojalumą, veržiasi į aukščiausius pos
tus: ministerius, burmistrus ar jų padėjėjus. Kodėl? 
Iš vienos pusės juos vilioja garbė, bet svarbiausia, 
jie visom jėgom stengiasi patarnauti savo žmonėms.

Karolis Marksas, žydas, sukuria komunizmo teo
rijas, parašo savo garsųjį veikalą “Kapitalą", kad 
sugriautų to meto kapitalistinę santvarką, kuri buvo 
nežydiška, o įkurtų žydišką valstybinį kapitalizmą, 
koks dabar yra Rusijoje. Heinrich Heine, Vokietijos 
žydas, su tokiu talentu pasuko nusistovėjusią poezi
ją į lengvą nerūpestingą žaismą, į lėkštumą. Jis bu
vo geras poetas, vokiškai mokėjęs geriau negu pa
tys vokiečiai, bet savo dvasia pasilikęs žydas. Į mu
ziką įsiveržia ištisa plejada žydų. Dar ir dabar Ame
rikoje visam muzikiniam gyvenimui diriguoja tik žy
dai. Nuo jų malonės priklauso visos operos ir kon
certai.

Taip žydai jau 19 a. gale pasidarė tokia galybė, 
su kuria kiekviena vyriausybė norom nenorom turė
jo skaityti; t. 1

BENDRUOMENES ORGANIZACIJA

Savoje uždaroje bendruomenėje žydam padėjo iš
silaikyti jų skirtinga religija. Viskas buvo yąlenkta 
sinagogai. Tačiau ir pas juos atsirado liberalų ir be
dievių. Tas jų neišjungė iš bendruomenės. Jie nėjo 
grauti rabinų autoriteto, bet priešingai jį taip pat 
rėmė.

Kiekvienoje vietoje, kur daugiau gyvena žydų, su

daro griežtą uždarą bendruomenę. Kiekvienas jai 
moka mokesčius. O jie nustatomi nuo biznio. Jei kas 
daugiau uždirba, tas daugiau ir moka. Atsisakyti ir 
išsisukinėti negalima, nes tiems taikomos įvairiausios 
bausmės. Per šitą bendruomenės komitetą eina visas 
gyvenimas. Ji stebi savo gyventojus ir stengiasi įspė
ti, ko kam reikia. Yra vedybų skyrius, kuris rūpina
si, kad žydas vestų tik savo tautietę. Į dideles meiles 
čia nežiūrima, svarbu — kraitis. Jei vyras talentin
gas ir turi padaryti didelius biznius, tai jam priper
ša tokią, kuri turi daug pinigų. Mirdamas kiekvienas 
turi palikti tam tikrą dalį turto bendruomenei. Tai 
laidojimo mokestis. Išvesti į kitus kapus, išsisukant 
puo didelio mokesčio, negalima. Pvz., savo metu Lie
tuvoje mirė Jonavos baldų fabriko savininkas. Už 
kapus bendruomenė nutarė paimti 5000 litų. Sūnus 
pabūgęs tos sumos, norėjo įšmuguliuoti tėvo palai
kus į Kėdainių žydų kapines. Jau buvo ir palaidoję, 
bet Jonavos bendruomenė padarė savo: gavo iškasti 
ir parvežti, sumokėti visą sumą net su bauda.

GREITAI PASTATOMAS ANT KOJŲ

Taip kiekviena žydų bendruomenė turi savo ran
kose nemažą kapitalą, kurį naudoja bendriems rei
kalams. Jei kur užsipuola valdžia, tai tuoj trinkteli 
keletą tūkstančių ir nutildo. Kartą iš Lietuvos išbė
go subankrutavęs žydelis į Belgiją. Jis nuėjo į mūsų 
pasiuntinybę, ši priskyrė studentą lietuvį, kad padė
tų jam įsikurti. Žydelis studento paklausė, kur gyve
na jo tautiečiai. Nuėjo į jų gatvę ir dingo. Pripuola
mai studentas susitiko po dviejų savaičių ir paklau
sė, kaip gyveni. Gerai, atsakė šis. Jis jau turėjo vie
noje iš didžiausių Briuselio gatvių kiną, gražų butą. 
Studentas labai nustebo, kaip taip galėjo greit pra
turtėti. Žydelis ir paaiškino. Bendruomenės pirminin
kas paklausė, ką jis turįs ir ką mokąs. Turėjo tik 
laikroduką, daugiau nieko. —Mažai, — sako pirmi
ninkas. Mokėjo šiek tiek optikos. Tada jam bendruo
menė nupirko kiną, pastatė jį ant kojų. ,■__ . _

MUZIEJUS IR NEMUZIE4US

Užėmus vokiečiam Kauną, senamiestyje buvo iš
verstas toks nedidelis žydų etnografinis muziejus. At
rodė jis — laužas, buvo daugiausia uždarytas. Jei 
kas mėgino įeiti, vis būdavo nustumiamas, kad nesu
tvarkytas. Kai kada jj atidarydavo labai trumpam. 
Tačiau ten buvo ne muziejus, bet slaptos organizaci
jos biuras, centrinė. Šita organizacija sekė prekių ju
dėjimus visam pasaulyje, kainų kilimus. Pranešimus 
gaudavo net iš New Yorko. Taip pat buvo įvairūs 
skyriai apie valstybes. Ten rasta net ir slapti mūsų 
ministerių nutarimų nuorašai, visi pasisakymai apie 
kainas ir būsimus muitus. Štai jie iš anksto žinojo, 
kada bus pakelti muitai, kada kils ar puls prekių kai
nos. Šitas įgalino lanksčiai prekiauti ir neturėti nuos
tolių.

MUMS PAVYZDYS

Šiuo metu jie būtų mums pavyzdys dideliu savo 
susiklausimu. susiorganizavimu. Mes esame dideli 
individualistai, sunkiai paklūstame bendruomenei. O 
reikia jungtis į vieną ir pagrindiniuose reikaluose 
sutarti. Reikia ne tik sutarti, bet ir kiekvienam be 
jokių įskaičiavimų padėti. Reikia, kad mūsų kolonijų 
bendruomenė komitetai būtų kuo pajėgiausi: sutelk
tų stiprias asmenybes ir didelis pinigus. Jeigu savo 
tarpe ir pasipešame, dėl to nesijaudinkime Į>er daug. 
Gyvenimas visada toks yra, net du tos pačios moti
nos vaikai skiriasi. Nenorėkime visus suvienodinii. 
Tačiau nenorėkime ir kitų pažeminti. Su meile reikia 
eiti prie visų žmonių, su gera valia. Kažkas yra pa
sakęs. jei kas turi didelį veiklumą ir yra teisingas 
žmogus, tas visada daug padarys. O mums reikia 
nuveikti labai daug, net gal per daug yra uždedama 
mūsų kartai: nenuilstama kova už laisvę, kilirhas į 
kultūros ir kūrybos aukštumas. Kokios plačios sri
tys ir galimybės! Juo būsime susiglaudinę. juo dau
giau padarysime ir mūsų niekas neįveiks!

Algirdas, Džiugėnas.



• Matas Šimonis, Detroit 
Gear Division įmonėje sutei
kia apie 28 žmonėms nuolati
nį darbą, be to, jis su fabriko 
darbininkais Duikiai sugyvena.
• Ieva Turauskaitė, Phila- 

delphijos įžymaus veikėjo 
Juozo Turausko duktė, viena
me labdaringame parengime 
laimėjo televizijos aparatą. 
Senas Philadelphijos jurgietis 
sveikina ją su laimėjimu.
• Kun. Pr. Juras, liet, para

pijos Lawrence, Mass., klebo
nas Didįjį šeštadienį kalbėjo 
per radijo stotį WESX.
• Pirmoji premija už rašinį 

apie šv. Kazimierą teko E. 
Marijošaitei, antroji — D. 
Petronytei. Konkursą paskel
bė N. Pr. seserų vienuolynas.

• Algirdas Brazys, žymus 
Amerikos lietuvių dainininkas, 
atvyko į New Yorką, kur ba
landžio 8 d. 5:30 vai. p.p. dai
nuos koncerte Camegie Hali. 
Atvyko dar geroka savaite 
prieš koncertą, kad geriau 
pasiruoštų pasirodymui sce
noje. Žymią koncerto progra
mos dalį užims lietuvių kom
pozitorių kūriniai.
• Prof. K. Pakštas Ameri

kos Geografų sąjungos konfe
rencijoje užmezgė kontaktą 
su kai kuriais įtakingais ame
rikiečiais. Konferencijoje da
lyvavo virš 600 profesorių, 
kurių tarpe iš lietuvių prof.
K. Pakštas kaip atstovas Du- 
ąuesne universiteto ir dr. VI. 
Vilimas. Į konferencija buvo 
atsiuntęs tris savo atstovus 
ir valst. departamentas.
• Laiškų rašymo. akcija į 

amerikiečių spaudą. vedama 
Lietuvos vyčių, duoda nuosta
biai gerų vaisių. Paskutiniu 
laiku “Tyndall Topics" 
džiamajame Floridoje 
kun. J. C. Jutkevičius,

lei- 
rašo 

paly-

Mažutė Nannettc Lutjeans Chicagoje meldžiasi, kad tė
velis grįžti!. Jis priklausė 52 kariu įgulai, kuri dingo su 
lėktinu C-74 Globemaster.

Metas Zujus — ‘ Garso” redaktorius
25 metu sukaktis

Wilkes Barre, Pa.

Šių metų balandžio 1-mą 
dieną suėjo lygiai 25-ki metai, 
kai Matas Zujus redaguoja 
Lietuvių R. K. Susivienijimo 
organą savaitraštį “Garsą”.

Jubiliejatas gimė 1892 me
tais, rugpjūčio 14 d., Čiudiš- 
kių kaime, Kleboniškio vals
čiuj, Marijampolės ąpskr.

Mokėsi Prienuose, Seinuose, 
Kaune. 1913 metų rudenį at
vyko Amerikon. Gavęs gimi
nių paramos pateko į Valpa- 
raiso, Ind. Mokėsi, kol lėšos 
išsibaigė. Vėliau dirbo “Drau
go” ir “Kataliko” redakcijose 
ir redagavo 4 metus “Vytį”.

1920 m. rugsėjo mėnesį iš
vyko Lietuvon. Puolant len
kams, įstojo Lietuvos arrmi- 
jon — Karo Mokyklon 4-jon 
laidon. Išbuvo iki Velykų. Li
kusius mėnesius karo tarny
bos atliko Karo Mokslo sky
riuj — “Kario” redakcijos 
štabe. Pabaigus karo tarny
bą kurį laiką buvo apmokamu 
bendradarbiu Kaune leidžia
mo katalikų dienraščio “Lais
vė” ir “Lietuvių Balso” lei
džiamo Wilkes-Barre, Pa. Ra
šė “Garsui” ir kitiems laik
raščiams.

1923 m. rudenį grįžo Ame
rikon, dirbo dienraščio “Drau
go” redakcijoj, Katalikų Fe
deracijos sekretoriate ir “Vy
ties” redaktorium.

1926 m. balandžio 1 d. užė
mė L. R. Katalikų Susivieniji
mo Amerikoje oficialaus or- 

gindamas Korėjos įvykius su 
įvykiais Lietuvoje.
• “Amerika Echo”, Floridos 

lenkų savaitraštis lietuvius 
dypukus laiko pavyzdžiu atsi
dėkojimo savo geradariams. 
Tarp jų pamini dainininkę 
Juzę Augaitytė, gyv. Philadel- 
phia. Pa., ir medicinos dakta
rę Aureliją Bartkaitę. gyv. 
Chicagoje.
• “Kultuvė”, satyros vien

kartinis laikraštis, žinomas 
nuo 1922 m., išėjo balandžio 1 
d. Brooklyne, N. Y.
• “Amerika Pirtyje”, J. Vil- 

kutaičio populiari komedija, 
statoma antrą kartą Apreiš
kimo parapijos salėje Brook
lyne balandžio 29 d. Artistų 
trupei vadovauja V. Žukaus
kas.
• Julius Smetona Clevelande 

išlaikė valstybinius advokato 
egzaminus ir įgijo advokato 
teises.

redaktoriaus 
PO

pra-
mo-

gano “Garso” 
vietą, kurioj darbuojas 
šiai dienai.

Tautinėj veikloj Matas 
dėjo dalyvauti būdamas 
kykloj. Besimokinant Seinuo
se, Matas buvo slaptos lietu
vių moksleivių kuopos rašti
ninku. Jo vardu eidavo susi
rašinėjimai su kitomis slapto
mis studentų, moksleivių ir 
jaunuomenės draugi jomis, 
taip pat literatūra.

1927 metų rugsėjo 8-tą ve
dė Kazimierą Tamošiūnaitę, 
kilusią iš Pušaloto parapijos, 
Biržų apskrities. Zujai turi 
sūnus Matą ir Kazį ir dukterį 
Oną. Vyresnysis sūnus Matas 
penkti metai tarnauja Dėdės 
Šamo kariuomenėje.

Matas kelis metus yra bu
vęs ALR Katalikų Federaci
jos centro valdybos nariu. 
Nuo 1945 metų pavasario yra 
Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo direktorium, 
treti metai eina šios organi
zacijos kontrolės komisijos 
nario pareigas. H. M.

kuopų ži-

svarbus

Svarbus pranešimas
Mot. Są-gos Conn. v. kuopoms

Pranešam visų 
niai, kad Moterų Sąjungos 
Conn. Valstybės 
priešseiminis pusmetinis suva
žiavimas Įvyks balandžio- 
April 15 d. 1951 šv. Kazimie
ro parapijos svetainėje 339 
Greene St., New Haven, Conn. 
Prasidės 1:00 valandą p. p.

Kviečiam visas kuopas 
skaitlingai prisiųsti atstovių 
ir paruošti naudingų įnešimų 
seimui dėl mūsų apskrities ge
rovės. Atstovės vykdamos į 
suvažiavimą kviečiamos atsi
vežti ir savo ženklelius.

Pirm. Adele Hussey 
Rast. Marijona Jokubaitė

Antano Miliausko palikimas 
1951 m. sausio mėn. 15 d.

Philadelphijoje mirė Antanas 
Miliauskas iš Gobenų km., 
Leipalingio vi., Seinų ap. Savo 
testamento dėl turto nepali
ko. Jo seserys Antanina Balts 
ir Albina Lesus mirė anks
čiau, bet liko jų vaikai. Mūsų 
žiniomis mirusiojo Antano 
brolis Jonas dar 1950 m. lap
kričio mėn. buvo gyvas Lietu
voje. Tremtyje, rodos, Kana
doje, turėtų būti 
sūnus 
pan.),
giminių. Giminės 
tieji apie tokius 
siliepti į:

Consulate General

Antaninos 
Petras Baltz (? ar 
o gal yra ir kitokių 

.arba žinan- 
prašomi at- 

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

Prie tos progos
Konsulatas skaito reikalingu 
pranešti sekantį:

Generalinis

Kasdieną

DARBININKAS

LAIKAS RYŠIUS NUTRAUKTI
Gyvename tokį metą, kai 

negali būti daroma jokių nuo
laidų demokratijos ir laisvės 
priešams. Savo veidą ir tiks
lus jie jau pakankamai aiš
kiai parodė. Jie nieko kito ne
paiso, net savo šalies gerovės, 
kad tiktai galėtų visiems pri
mesti Maskvos diktatūrą. Vie
ni iš jų yra sąmoningi bolše
vizmo agentai, nors ir užsi
dangstę, o kiti suklaidinti ir 
vis dar klaidinami. Laikas 
jau apsidairyti ir susiprasti, 
nes paskui gali būti ir vėlu.

Malonu, kad Brocktono lie
tuviai, tai turėdami galvoje, 
aiškiu žodžiu pasako, ką tik
ras ir nuoširdus lietuvis turė
tų daryti, kai komunizmas vis 
labiau graso šiam laisvam 
kraštui ir toliau tebežudo ne
kaltą lietuvių tautą. Tuo rei
kalu čia skelbiama rezoliucija, 
priimta, kovo mėn. 21 dieną 
Brocktono Lietuvių Tarybos 
ir Katalikų Federacijos.

“Kai mūsų tėvų žemėje Lie
tuvoje komunistai vykdo bai
sų genocidą, kai komunistų 
įžiebtame Korėjoje kare lieja
mas Amerikos vyrų kraujas, 
kai komunistinės Rusijos val
dovai stumia pasaulį į trečią 
pasaulinį karą, kai Amerikos 
komunistų priklausomybė nuo 
Maskvos yra neabejotinai 
aiški, kai Amerikos Kongre
sas rado reikalinga priimti 
komunistams suregistruoti 
specialų įstatymą, tai mūsų 
tarpe vis dar tebėra žmonių, 
kurie ligi šiol nenutraukė ry
šių su komunistais, jų spauda, 
radiju ir organizacijomis, be
sislapstančiomis įvairiais ne
kaltais vardai, bet aiškiai dir
bančiomis išdavikišką darbą 
Maskvos naudai. Vieni jų ak
tyviai dalyvauja tose organi
zacijose, spaudoje ir radijo 
programose,' o kiti sąmonin
gai ar nesąmoningai palaiko 
šią akciją, skelbdami, jų pa
rengimus, prenumeruodami 
komunistinę spaudą, duodami 
į ją ir komunistų vedamas ra
dijo programas savo biznio ar 
kitokio pobūdžio skelbimus.

Todėl Brocktono Lietuvių 
Taryba ir Katalikų Federaci
ja, atstovaudamos vietoje vi
sas lietuvių patriotines orga
nizacijas, 
skaudžiu 
gresiančiu Amerikai 
mi, nutarė kreiptis 
vietos lietuvius šiuo pareiški
mu:

1. Komunistai, kaip Mas
kvos agentai ar jų suklaidin
ti fanatiški pasekėjai, yra 
lygūs Amerikos, kaip ir Lie
tuvos priešai.

2. Geras lietuvis ir ištiki
mas Amerikos gyventojas ne
priklauso komunistinėms ar 
prokomunistinėms organiza
cijoms. neremia ir neprenu- 

besisielo j a n č i a s 
Lietuvos likimu ir 

pavoju- 
į visus

susiduriame su paieškojimais 
tikrų brolių ir net tėvų, per 
paskutinius 3 metus atvyku
sių į JAV iš tremties, bet 
daugumas jų neatsižvelgia į 
msų prašymus užsiregistruoti 
mūsų Centrinėje Kartotekoje 
prie Gen. Konsulato. Perspė
jame, kad skelbiame paieško
jimus per spaudą tik senai 
čia gyvenančių, o naujai čia 
atvykusius ir neišpildžiusius 
savo pilietinės pareigos užsi
registruoti ir pranešti naują 
adresą, pakeitus gyv. vietą — 
neieškome.

Užsiregistravusiems (apie 
10,000) tariame ačiū ir mielai 
teikiame adresus. Atsaky
mams pridėkite pašto ženklą 
arba atviruką.

Lietuvos Geneaalinis 
Konsulatas

New Yorke. 

meruoja komunistinės spau
dos, nesiskelbia komunistinės 
radijo programos ir spaudoje, 
o taip pat savo spaudoje ir 
radijo programose neskelbia 
komunistų ruošiamų parengi
mų.

3. Lietuvių organizacijų ne 
tik vadovybėje ar kontrolėje, 
bet netgi narių tarpe negali 
būti komunistų ar jų simpati- 
kų.

4. Boikotuojami visi tie biz
nieriai, profesionalai ir atskiri 
asmenys, kurie priklauso ko
munistinėms organizacijoms, 
remia jas, prenumeruoja ko
munistinę spaudą, skelbiasi 
joje bei komunistų radijo pro
gramose arba savo vedamoje 
spaudoje ir radijo programose 
skelbia komunistų parengi
mus.

5. Komunistų suklaidinti as
menys kviečiami nutraukti 
ryšius su Maskvos agentais, 
įsijungti į garbingų tautiečių 
ir ištikimų šio krašto gyven
tojų eiles, visomis pastango
mis remti šio krašto vyriausy
bę kovoje su subversyviniais 
elementais, kaip tai jau dau
gelis padarė tiek šiame kraš
te, tiek kitose šalyse.

6. Komunistai, jų spauda ir 
radijo programos atpažįstama 
iš to, kaip jie vertina komu
nistų vykdomą Lietuvoje ge
nocidą, sukeltą Korėjoje karą 
ir komunistinės Rusijos veda
mą imperialistinę politiką, ku
rios tikslas pavergti visą pa
saulį. Kas giria vykdomą Lie
tuvoje genocidą, stengiasi pa
teisinti sukeltą Korėjoje karą, 
remia komunistinės Rusijos 
siekimus susidoroti su Ameri
ka ir paskandinti visą pasau
lį ašarose ir kraujuje, tas 
aiškiai yra Maskvos agentas 
ar jo suklaidintas faanatikas, 
kuris yra lygus pirmajam”.

Tikimės, kad ir kitos lietu
vių kolonijos paseks Brock
tono pavyzdžiu. Laikas jau 
visiems žinoti, su kokiais 
priešais turime reikalo. —a.

• Kovo mėn. 31 d. Sandaros 
klubo salėje įvyko eilinis 
Brocktono lietuvių tremtinių 
susirinkimas. Komitetų pirmi
ninkas adv. P. Viščinis pada
rė pranešimą apie aukų rin
kimą Lietuvai laisvinti (sąra
šas buvo paskelbtas praėju
siam “Darbininko” numeryje) 
ALTo nustatytai Brocktono 
normai ($1500) pasiekti te
trūksta $80. Susirinkime taip 
pat kalbėta lituanistikos mo
kyklos klausimu ir pareikš
tas nepasitenkinimas tais tė
vais, naujai atvykusiais, ku
rie jau nesirūpina savo vaikų 
mokyti lietuvių kalbos. Iš
rinkti taip pat atstovai į New 
Yorke šaukiamą tremtinių su
važiavimą, kuris įvyks ba
landžio mėn. 5 d.
• Šiemet sueina 150 metų, 

kai yra gimęs vienas iš žy
miųjų Lietuvos vyskupų ir 
spaudos draudimo meto vei
kėja, vysk. Motiejus Valan
čius. Jam paminėti Federaci
jos skyrius rengia paskaitą ir 
atitinkamą programą šv. Ro
ko parapijos salėje balandžio 
mėn. 8 d. 3 vai. p.p. Paskaitą 
skaitys istorikas S. Sužiedėlis. 
Visus prašome gausiai atsi
lankyti.

Geriausia valkams dovana - 
vaftŲ mhMtato fanaios

J*
KalMi Amerikoj* *3.00; kitur *3.00 

Pinigu* Ir ulsakymu* »lų*ktt*: 
tatUTt, P. O. ««x 22, 

M*nt*ll« ttatten, Brockton M, Ma*a

IŠKILMES VIENUOLYNE 
Brockton, Mass.

Velykų antrąją dieną, kovo 
mėn. 26, Sopulingosios Moti
nos vienuolyne Brocktone bu
vo metinė iškilminga šventė. 
Tą dieną kasmet Jėzaus Nu
kryžiuotojo seserys daro lai
kinuosius arba amžinuosius 
įžadus, šiemet pirmuosius įža
dus prie Viešpaties kryžiaus 
sudėjo Sesuo Kristina — Lud- 
vika Kleponytė iš šv. 
parapijos So. Bostone 
šuo Martiną Marija — 
vaite Zenevičiūtė iš šv.

Lawrence,

Petro 
ir Se- 
Geno- 
Pran-

ciškaus parapijos
Mass.

Iškilmingas šv. 
savo ir įžadus 
vardu priėmė 
kus M. Juras, šv. Pranciškaus

Mišias atna- 
arki vyskupo 

kun. Pranciš-

TĖVŲ DĖMESIUI
Marianapolyje, Tėvų Mari

jonų kolegijoje, yra rengiama 
lietuviams berniukams vasa
ros stovykla. Užsirašymai yra 
jau priimami adresu: Dr. A. 
šerkšnas, 231 Woodstock 
Avė., Putnam, Conn. Berniu
kai stovykloje netik ilsėsis ir 
žais, bet bus mokomi lietuvių 
kalbos, Lietuvos istorijos ir 
Lietuvos geografijos, 
šant pažymėti tėvų adresą, 
vaiko 
kios 
siems

Užsira-

Smul-
užsirašiu-

vardą ir amžių, 
informacijos 
bus suteiktos vėliau.

Padėka,
Reiškiu nuoširdžią padėką 

kun. Vaičiūnui (Nashua) už 
sušelpimą manęs šv. Velykų 
proga ir man sergant. Taip 
pat p.p. Vaičiūnams (kun. tė
veliams, Manchester, N. H.),

SKAITYKITE IR REMKITE 
LIETUVIŠKĄ KNYGĄ

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

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

KUR BAKUŽR 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

KVIESLYS I LAISVE, Jonas Kmitas. Eilėraščių knyga. 
352 psL Kaina ____________________________ $1.00

VYTIS IR ERELIS, Jonas Kmitas. Apysaka. LDS leidi
nys. 576 psl. ______________________________ $1.00

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

LIETU Vlį' KALBOS GRAMATIKA. Paruošė Kun. Dr. 
J. Starkus. 208 psl. Kaina_______ ;__________ $1.50

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

NAUJAS TESTAMENTAS. Vertė Arkivysk. Juozapas
Skvireckas. Išleido Kun. Pr. Juras. Kaina — $2.00 y

______________________  $3.00 
. 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 1 
kalbos vertė O. Labanauskaitė. Išleido Kun. Pr. Ju- T 
ras. 424 psl. Kaina —----------------------------------$2.00
PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, T. Damazas Daveau, 

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

O. F.M. Naujas Trečiojo Ordino vadovėlis ir ritua-
300 ijsl 50c

AJH’ANO PADUVIEČIO GYVENEMAS. Vertė Ant. 
Vaičiulaitis. Netrukus išeis iš spaudos. Leidžia TT. 
Pranciškonai. ------------J----------------------------- $1.00

PELE VILTIES KRYŽIAUS, Kun. Dr. J. Prunskis. Išlei
do Kun. Pr. Juras. Žymių asmenų atsivertimai. 142 
psl. Kaina ______________________________ $1.00

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

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

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

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

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

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

DARBININKAS I
366 W. Broadway So. Boston 27, Masu |

Audeklo apdarais — 
ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI 

I ŠV.

ŠV.

ŠV.

8

parapijos klebonas Lawrence, 
Mass. Jam asistavo jo vikaras 
kun. P. Šakalys ir kun. A. 
Kontautas iš So. Bostono. Da
lyvavo ir daugiau kunigų, 
klierikų .seserų giminės bei 
pažįstami ir didelis būrelis 
vienuolyno bičiulių. Nedidelė 
koplytėlė buvo pilna besimel- 
džiusiųjų už naujas seseris ir 
visą kongregaciją, kuri pama
žu vis auga ir stiprėja.

Pernai ji įsteigė du naujus 
apaštalavimo židinius: šv. 
Marijos parapijoje Kingston, 
Pa., ir Aušros Vartų parapi
joje Worcester, Mass. Baigia
mi įrengti ir senelėms globos 
namai Brockton, Mass.

jų dukrai ir jos vyrui ir p.p. 
Daugėlams. Reiškiu visiems 
kartu nuoširdžią ir gilią pa
dėką už malonų manęs priė
mimą, už padėjimą įsikurti ir 
nuolatinį manimi rūpinimąsi 
ir už visokeriopą pagelbą nuo 
pat įsikūrimo iki šiol, o ypač 
dabar ligoje.

.L. Reivydas.

• Marija Jonelaitienė, Mel- 
dorf, Sudertitmarchen, rašo: 

“Visų Meldorfo seniūnijos 
lietuvių vardu .tariu širdingą 
dėkavonę BALF-ui už 
prisiųstas, taip gausias 
bes. Dėkojame visiems 
žįstamiems Amerikos 
viams aukotojams ir visiems, 
kurie prisidėjo prie rūbų rin
kimo ir jų persiuntimo. Tegul 
Dievas Juos laimina ir laiko 
savo globoje”.

mums 
gėry- 
nepa- 
lietu-

iltūrinius ir
poezijor |

$1.00 J
I

I

1
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Antradienis, Balandžio 3, 1951

ŠACHMATAI
—veda K. Merkis —

i

K. Škėma,
Bostono čempionas su jo 

laimėta dovana

□ Škėma pirmas Amerikos 
Experts žaidėjų tarpe. Pasku
tinis JAV šachmatų Federaci
jos National Chess Ratings 
rodo, kad iš paskelbtų 159 
Experts klasės žaidėjų bostq- 
nietis Kazys Škėma stovi pir
moje vietoje. Škėma įvertintas 
2297, visai prie Masters kla
sės, kuri prasideda nuo 2300, 
o pastarojoje tėra 33 JAV 
žaidėjai, įskaitant Grandmas- 
ters ir Seniormasters kartu.

Keli palyginimai: Chicagos 
čempionas Paul Poschel 2264, 
New England čempionas 
James Bolton (Conn.) 2225, 
Massachusetts čempionai:
Curdo 2186, Dr. Katz 2172,

AUKOS GAUTOS BALF SEIMO METU, 1951 M. 
SAUSIO 5-6 DD. NEW YORKE

BALF 4 Skyrius, Chicago, III........ _.............................. $100.00
BALF 7 Skyrius, Kearny - Harrison, N. J...................... 50.00
BALF 20 Skyrius, Great Neck, L. I., N. Y.................... 103.09
BALF 22 Skyrius, Norroood Mass. ..............25.00 
BALF 32 Skyrius,’ New rfaven, Conn. ..................   10.00
BALF 44 Skyrius. Pittston, Pa.................................   50.00
BALF 57 Skyrius, Chicago, III.......................................... 9.00
BALF 82 Skyrius (Moterų Vienybė), Brooklyn, N. Y...... 15.00
BALF 85 Skyrius, Rockford, III..................................... 50.00
BALF 117 Skyrius, Melrose Park, III...........................  10.00
BALF 132 Skyrius, Linden, N. J...................................... 10.00
BALF 137 Skyrius, Waterburyą Conn............................ 100.00
BALF 38 Skyrius, Cleveland, Ohio ......  50.00
BALF 16 Skyrius, Maspeth, L. I., N. Y..................... .......  25.00
BALF 76 Skyrius, Detroit, Mich...................................... 10.00
BALF 86 Skyrius, Paterson, N. J..... ................................  75.00
BALF 17 Skyrius, So. Boston, Mass............................... 500.00
New Yorko BALF Vajaus Komitetas ......................... 3,230.90
Chicagos BALF Apskritis ........... _............................ 1,000.00
Lietuvos Ministeris Washingtone P. Žadeikis .................. 50.00
Liet. Siuvėjų A.C.W.A. Unijos 54 Lokalas .....................  55.00
Liet. Chorų Sąjunga, Wyoming Valley, Pa..................  75.00
P. Pivaronas, Pittsburgh, Pa.....................................   10.00
Sandaros Skyrius, Pittsburgh, Pa...................................... 10.00
P. Gemba, Pittsburgh, Pa.................................................  10.00
Kun. M. Kazėnas, Šv. Kazimiero parš kleb........................ 25.00
Julius Štarka, Brooklyn, N. Y............ ............................  7.00
Albinas Banys ...................................       10.00
A. Žilinskas, Brooklyn, N. Y....................   5.50
John Pakel, Chicago, III...............       20.00
Della ir Dan Kuraičiai, Chicago, UI........ . .........   10.00
Matthev Bertash, Chicago, UI.................   10.00
P. Daužvardis, Chicago, UI....................   10.00
Stanley P. Baizekas, Chicago, UI..........._...........   10.00
Justin ir Victorija Mackevičiai, Chicago, III..................... 12.00
Stanley Litwin, Chicago, UI................     10.00
Po $5.00, chicagiečiai — Stanley Kazin, Peter Massie, Dr. J. 
Zubrick, Anthony Radvilas, Frank Bulavv, Mrs. Peter Gaudas, 
Anthony Thomas, Stanley Mankus. Po $1.00 — Mr. Johnson,
Mrs. Antanina Gaudas, John Kvetkauskas, Ralph A. Keiken, 
ir smulkiais $1.00. Viso — $5,807.49.

Draugijų Valdybų Adresai

LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininke — Eva MarkslenA,
625 E. 8th SL, So. Boston, Masa. 

TeL SOuth Boston 8-1298.
Vlce-Plrmininkė—B. Gailiūniinč,

8 Winfleld St., So. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Stefanija Overkienė, 

555 E. 6th SL, So. Boston, Masa. 
Tel. So-8-6029.

Finansų Rašt. — B. CūnlenS, 
409 Broadway, So. Boston, Mass.

TeL So-8-0948.
Iždininkė — Ona Šiauria, 

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

866 E. 5th Sl( So. Boston, Mass.
Kasos Gp—Elzbieta Aukštikalnytė,

110 H SL, So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas • Į- .7^—_ ______a _

v«kare. Parapijos saieje, 492 E. 
Seventh SL, So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raitininku

Protokolų Rašt. — Kazyą Rusteika
206 L SL. So. Boston, Mass.

Fln. RaSt. — Aleksandras Ivaška, 
440 E. 3ixth SL. So. Boston, Mass

Iždininkas—Stasys K. Grlganavlčius, 
699 3. Seventh SL, S. Boston, Mass

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

'' Draugija laiko susirinkimus kas tre- 
__ ________  čią sekmadieni kiekvieno mėnesio, 
antrą antradieni mtaeato, 7:30 v. 2 vaL po platu. Parapija* salėj, 

~___________________ ”___ 492 E. ~th SL. So. Boston. Mase
Visais draugijos reikalais kreipki

tės pas protokolų raštininką

Schrenfeld 2111, Harlow Daly 
2105.
□ Massachusetts pirmeny

bės prasideda balandžio 12 d., 
7:30 v. v. Boston City klubo 
patalpose (Court St.). 8 ratai, 
šveicarų sistema, žaidžiama 
bus kas ketvirtadienis. Starto 
mokestis $5.00.

B klasės Massachusetts pir
menybės vyks tuo pat metu 
Cambridge YMCA patalpose 
kas penktadienis, pradedant 
balandžio 13 d. Starto mokes
tis $2.00.
□ Repečka įveikė -Staknį 

New Yorko LAK turnyre ir 
veik tikra, kad Repečka bus 
LAK turnyro nugalėtojas, o 
Stąknys — antros vietos lai
mėtojas.
□ JAV - Kanados 1951 ko- 

respondencinėse rungtynėse 
Kazio Merkio priešininku pa
skirtas Dr. Wb. Winfrey, 
Dundec, Prov. Que.
□ Botvinnik - Bronstein, 

Maskvoje sužaidė 6 partijas. 
4 baigėsi lygiom, penktą lai
mėjo Bronstein, o šeštą — 
Botvinnik. Padėtis 3-3.
□ Boston College laimėjo 

Jesuit Collegiate Chess 
League pirmenybes be pralai
mėjimo, santykiu 4-0; For- 
dham 3-1; Georgetown lVž- 
2>X>; Loyola 1-3; Holy Cross 
J/2-3'/2.

tv. JONO EV. B L. PASALPIN88 
j DRAUGIJOS VALDYBA

I Pirmininkas — Viktoras Medonls,
21 Sanger SL, So. Boston. Maaa 

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

" I/J1 1 ”»■ I
Boston College komandoje 

žaidžia: J. White N. W. Gui- 
nard, A. Deerfield, J. Halla- 
han, J. Musante.
□ Latvis Žemgalis prieš iš

vykdamas į JAV Stuttgarte 
turėjo atsisveikinimo turnyrą. 
1. Žemgalis 71/2-^z, 2. Dilmer 
5^6-, 3. Shuster 4!^, 4.
Sshmidt 4*X».
□ Bogoliubov laimėjo Augs

burge 10V>, Kieninger 8, Nie- 
phans 7!Ą. Taigi, Bogoliubov 
greta. Unzickerio bus Vokieti
jos dalyviai Europos pirmeny
bėse, Pyrmonte.
______________ •

Taupioji Virėja
Jau atspausdinta naujausia, 

visų moterų — namų šeimi
ninkių seniai laukiama virimo 
knyga

“Taupioj Virėja”,
kurią paruošė p. H. Mačiuly
tė - Daugirdienė.

šioje knygoje rasite naujau
sios mokslo žinias apie žmo
gaus maistą ir maisto gami
nimą.

“Taupioji Virėja” moko, 
kaip sveikai, skaniai ir greitai 
maistą pagaminti.

“Taupioj Virėja” patiekia 
300 įvairių valgių gaminimo 
receptų, daugumoj pačios au
torės išbandytų.

“Taupiojoj Virėjoj” rasime, 
kaip pasigaminti mūsų mėgia
muosius lietuviškus valgius. 
Taip pat joje rasime žinių ir 
apie pačius naujausius šių 
dienų kulinarijos (virimo 
mokslo) laimėjimus.

“Taupioj Virėja” yra būti
nai reikalinga visoms šeimi
ninkėms .kurios rūpinasi sa
va ir savo šeimos sveikata. 
Sveikas ir skanus valgis su
taupo mūsų sveikatą ir pini
gus!

‘ “Taupioj Virėja” ateina vi
soms į pagalbą.

“Taupipj Virėja” plastika 
įrišta. Atidarius knygą, ji ne- 
užsiverčia. Tai šeimininkėms 
sudaro didelį parankamą. 
Knygos kaina $2.00.

Užsakymus siųskite: 
DARBININKAS 

366 W. Broadvvay, 
So. Boston 27, Mass.

ATVYKO
Kovo 12 d. 1951 m. laivu 

“General Stewart” į New Yor- 
ką:

Abraitiš. Juozas, Aleksan
dra, Vytautas, Romas. Graži
na į Philadelphia.

Albaitienė, Adelė į Chicago.
Audzijonis, Antanas į Chi

cago.
Augaitienė, Konstancija, 

Juozas, Jonas į Omaha.
Bacianskas, Feliksas, Irena, 

į Kenosha, Wisc.
Balčiūnas. Petronėlė į Chi

cago.
Breimer, Algirdas, Irgarda, 

Reimund, Maria - Angelich į 
Little Falls, N. J.

Bucevičius, Jurgis, Eva, 
Algirdas. Irena, Alfredas A- 
dolfas, Zigmas į Baltimore.

Dambrauskas, Antanas, Au
gustė, Jonas į Summerfield, 
N. Car.

Giedraitis, Viktoras-J., Ag
nieška, Vytautas į Worcester.

Grudzinskas, , Magdalena, 
Ona į Detroit.

Ilgaudas, Jokūbas, Berta. 
Rūta, Krista. Edeltraut į Wa- 
shington, UI.

Jančfūras, Anelė, Juozas, 
Kazimieras į New York.

Janulevičius, Pranas į Chi
cago.

Juodis, Stasys į Chicago.
Kistaitis, Gertrūda, Karin į 

Winthrop, Iowa- ‘
Kūmautas, Sofija, rūdija. 

Fricis, Paulinus į Omaha.
Maciejauskas. Adomas į

Roekford, III. : _
Menkeliūnas, Jurgis, Ona, 

Petras, Eugenijus j Chicago.

Mikėnas, Bronius į Chicago. 
Pazerūnas, Pijus į Chicago. 
Pečiulis, Bronius, Marija į 

Detroit.
Platakis, Bronius, Janina. 

Jonas į Detroit.
Pupšis, Marija į Alliance, O.
Rutkauskas, Vaclovas, An

tanas į Detroit.
Skirgaila, Valentinas. Olga, 

Juanita, Teodoras, Jonas į 
N. E. Seattle, Wash.

Spelverytė, Agutė į Man- 
chester, Conn.

Starkus, Ignotas į Eliza- 
beth, N. J.

Stauskas, Rūta, Gražina, 
Nemira į Chicago.

Tarutis, Zigmas, Margarita 
į Pittsburgh.

Ulozas, Limas į New Bri
tam, Conn. •

Vaitiekonis, Aleksa, Jonas, 
Birutė į Grand lale City, Vt.

1951 kovo 13 d. laivu “Ge
neral Muir” į New Yorką at
vyko:

Antanavičius, Ona, Giedrys, 
Jonas į Nashua, N. H.

Aschenbachaitė, Ema į So. 
Boston.

Gavelis, Vytautas, Ramunė, 
Marija į Richmond Hill, N.Y.

Gavrilovienė, Stefanija į 
Brockton, Mass.

Jesmantas, Marija, Laimu
tė, Donatas į Cleveland, O.

Liogys, Remigijus.
Juškevičius, Antanas, Anas

tazija, Renė, Anielė, Janina į 
Newark, N. J.

Kaunas, Sigitas, Eufrozina, 
Danguolė į Chicago.

Kiškis, Jonas į Detroit.
Kujus, Mykolas į Long 

Lake, S. Dak.
Macevičius, Antanas, Au

gustina, Antanas. Leonas, 
Emilė į Niles, Mich.

Mardosas, yincas, Anelė, 
Regina, Danguolė į Chicago. 
n Matazinskas, Pranas, Mada- 
lena, Juozas. Stasys į Detroit.

Narbutaitienė, Ona į Cleve
land, O.

Nastonas, Kazys, Olga, Lili
ja, Dora, Toni-į;Detroit.

Narvilaitis, > Povilas, Emili
ja į Detroit.

Norkus, Ona, Nijolė į E. 
Chicago.

Smilgys, Eugenijus, Stanis
lava, Virgilius, Klaudijus į 
Chicago,

Stefanavičienė, Matilda į 
Chester, Pa.

• Telyčėnas, Boleslovas, Adol
fina, Edwardas į Toledo, O.

Tomkus, Aleksas į Chicago.
Valiūnas, Juozas, Elena, 

Rystis į New Haven, Conn.
Viltrakis, Vincas, Zinaida, 

Marija į Chester. Pa.
Valiušis, Antanas į Chicago.

Apie 1951 m. kovo 23 d. 
laivu “General Blatchford” į 
New Yorką atvyko šie lietu
viai tremtiniai:

Aleksa, Ignotas į Cicero.
Astrauskienė, Elena į Wil- 

sonville, III.
Brusokas. Jurgis į Liber- 

more, Pa.
Butkys, Česlovas. Nina. Ser

gijus į Reading. Pa.
Endrikaitis, Alfredas į Lock- 

port, UI.
Eskis, Elsė, Petras į Colog- 

ne, Minn.
Garla, Jonas, Stefanija. Ni

jolė, Gražina į Cleveland.
Gasiūnaitė. Emilija į Mt. 

Vernon, III.
Jurkaitis, Petras, Marta. 

Irena į Chicago, III.
Leonauskas. Justinas, Bar

bara, Romualdas, Algimantas 
į Chicago, III.

Narkus, Antanas į Brook
lyn, N. Y.

Neverauskas, Augustin į 
Chicago, III.

Paliokas, Juozas, Ema, Mor- 
’ta, T’hė’/’Efnife.'Otto, Ewald į 
Detroit,

Pečeliūnas, Juozas į Provi- 
dence, R. I.

Petraitiene, Marija j Hazel-

Korėjoje suaugusieji ir vaikai skiepijami nuo šiltinės, 
raupų ir choleros.

ton, Pa.
Ramoška, Antonia, Jonas į 

Pittsburgh, Pa.
Rutkovskis, Aleksandris, 

Stase, Laima į Chicago, III.
Sabaliauskas. Jonas į Pitts- 

burg. Pa.
Sajukas, Eugenija į Water- 

bury, Conn.
Sopys, Michalinė, Algiman

tas į Chicago, UI.
Strausas, Albina, Edith, 

Robert į Chicago.
Sukarevičius, Petras Chica

go, III.
Tamošaitis, Marcelė, Vytau

tas, Algirdas į E. Moline, III.
Tačiuliauskas, Ona, Algir

das į Detroit.
Apie 1951 m. kovo 26 d. 

laivu “General Sturgis” į New 
Yorką ir apie balandžio 1 d. į 
New Orleaną:
New York:

Adomkaitis, Norbertas, Leo
kadija, Danutė, Alfis į Boston.

Aukštinaitis, Jonas, Eugeni
ja į Chicago.

Kleeblatt, Dagmar.
Geibavičius, Vladislovas į 

East Orwell, Ohio.
Imbras, Regina, Kęstutis į 

Chicago.
Isiunas, Feliksas į Phila.
Karpusla, Petras į Wauke- 

gan, III.
Nainys, Elena, Česlovas, 

Bronislovas į Cleveland.
Palaitis, Gustavas, Julija. 

Elvyra, Jonas, Valdemaras, 
Jone į Hartford. Conn.

Senkevičius, Mečislovas, Ve
ronika į Philadelphia.

Slusnys, Antanas į Chicago. 
, Stasiūnas, Kostas, Veroni
ka, Austa, Viktorija į Grand 
Rapids, Mich.

Zeikus. Vincas, Bernardeta, 
Edmundas, Violeta į Chicago. 
New Orleans:

Augevičius, Vytautas į N. 
Hollywood, Calif.

Budrys, Matas, Juzefą, An
tanas, Vytautas, Alvyd, Vi
lius į Milės, Georgia.

Cytynowicz, Jonas, VVascis- 
lava, Janina V.,- Rycard H. į 
Tucker, Ga.

Juknevičiūtė, Juzefą į St. 
Monica, Calif.

Šliogerienė, Paulina į Santa 
Monica, Cal.

Vaiciekauskienė, Teofilė į 
Normandie, Los Angeles.

BALF Centras.

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir Visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Club Beverage Co.
Islington, Mass.

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

Graftoa Avė.,

Apie 1951 m. balandžio 1 d. 
laivu “General Taylor” į New 
Yorką:

Drazdys, Jurgis, Uršulė į 
Chicago.

Kniukštaitė, Marija į Boston.
Mikalauskas, Jurgis į Stam- 

ford, Conn.
Noreika. Stasys į Chicago.
Ogilvis, Ona, Bruno, Ona į 

Omaha, Nebr.
Srugys, Pranas, Bronislava, 

Aldona, Lilija, Karutė, Irena, 
Rūta į Brockton, Mass.

Steikūnas, Kristina, Lilija į 
Chicago.

Ugianskis, Juozas, Sofija, 
Juozas, Gražina į Grand Ra
pids. Mich.

BALF Centras.

PARSIDUODA UŽ S1600

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, South Bos
ton. (9 to 9)

CHARLES SPORTSWEAR
Sav. K. Krasnakevičius,

515 Washington St., 
Boston, Mass. Room 721-722 
Siuvame kostiumus moterims 

ir vyrams ant užsakymo.
Tel. HA 6-9839

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

(kidneys) ir pūslės ligų, 
gerai ir 

paeinančio nuo 
nesmagumų

Liepos Žiedai,

stų
Liepos Žiedai yra 
nuo kosulio 
šalčio ir gerklės 
ir užkimimo, 
pašutinus gerai dėti ant skau
dulių, ir skaudančių sutinimų, 
žaizdų 
turėtų 
muose 
Liepos 
prisiunčiam į jūsų namus.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadvvay 

South Boston 27, Mass.

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

Žiedų svaras $2.50

I

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

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

WEST R0XBURY, MASS.
TeL PA — 7-1233-W

AUTOMATIC LAUNDRY
Namie skalbti neapsimoka.

Atneškite baltinius mums ii 
kai bematant išskalbsime 

gerai ir pigiai. 
South Boston, Mass.

396 W. Broadvvay, 
Lietuvis Charles J. Kay, sav.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadvvay 
South Boston, Mass

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

n’otary public
Pata.mavima3 Dieną, ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484CASPER
Funeral - Honie

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass. 

joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsam uoto jas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. SO 8-1437

SOuth Boston 8-3960

| VYTAUTAS YAKAVON1S
Funeral Horw

741 Nu. Main Street 
Brockton, Mass.
V, Y.AKAVONIS ||

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas

Patamvimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia šermenims Dykai

Tel. Brockton 8-1580
i W A I T K U S

Funeral Home
197 Wehster Avė.,
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
(Notary Public,

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

Kainos tos pačios ir j kitus 
miestus.

; Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434.

WAITT i
FUNERAL HOMB

30 Emerson Ava 
Brockton, Man.

Edward J. Waitt
(VVaitekūnas) 

.aldotuvių Olrektoriuo •- 
Balsamuotojas 

a.irnavtma* Dieną ir Naxt 
- opiyčia šermeni.tio Dyk« 

Tel Brockton 33»'‘

ZALETSKAS
Funeral flome

.564 East Broadvvay 
South Boston, Mass.

D A. Zaletskas, F. E. Zaletakas 
Graborlai ir Balaamuotojai 

Patarnavimas dieną ir nakų 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 6-0815

SUuth Boston 8-2609

iTel A V 2-4026

J. Repshh, MD
’.ietuvia Gydvtota»
195 Cohimbta Rnad
arti Uphams Comer

Dorchester, M*ss
Vaiandoe
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Antradienis, Balandžio 3. 1951

Tiesos ir meiles 
tarnyboje

Šių metų balandžio mėn. 8 
ir 15 dienomis, Bostono Liet, 
parapijos seserys stato su pa
rapijos jaunimu vaidinimą-, 
kuriame parodomas šv. Pran
ciškaus gyvenimas. Veikalas 
vadinasi: “Tiesos ir meilės 
tarnyboje”. Veikalą parašė 
prel. Hugh F. Blunt, j lietu
vių kalbą jį išvertė prel. dr. 
dr. Kazimieras Urbonavičius.

Vaidinimas vyks salėje po 
bažnyčia. Pradžia 3 vai. p.p.

Parengimas Putnam 
Seselių naudai

Praeitą sekmadienį, bal. 1 
d., Šv. Petro parapijos salėje 
įvyko Nekalto Prasidėjimo 
seserų vienuolyno rėmėjų pa
rengimas, skirtas surinkti pa
ramos seselių rengiamai vasa
ros stovyklai mergaitėms. 
Atidarė pirm. p. Šimkienė. 
Kalbėjo kleb. kun. Pr. Vir- 
mauskis, Dr. P. Kaladė, St. 
Lūšys, kan. F. Kapočius. Se
selės parodė filmą iš praeities 
metų liet, susiartinimo šven
tės Putnam. Conn. Sesuo M. 
Augusta padėkojo visiems rė
mė jams-oms.
Susidomėjimas visuome

niniu teismu
Lietuvių Kultūros Rėmėjų 

ratelio Bostone ruošiamu lie
tuvio emigranto visuomeniniu 
teismu, kuris bus sekmadienį, 
balandžio 8 d., 2:30 vai. po
pietų, So. Bostono, Municipal 
Buildinge, reiškiamas nema
žas susidomėjimas ne tik Bos
tone, bet ir kitose kolonijose. 
Reikia pasakyti, kad mūsų 
teisininkai - visuomenininkai 
prie jo rimtai ruošiasi. Tuo 
reikalu, kovo 28 d'. Liet. Pil. 
patalpose turėjo net antrą 
posėdį ir nutarė dar keletą 
kartų susirinkti. Atsilankiu
sieji išgirs rimtų kaltinimo ir 
gynimo argumentų. Rap.

Dainavo kitataučiams
Prieš kelias savaites, Sta

sys Liepas dainavo Interna- 
tional Institute metiniame 
bankete, The Women’s Repu- 
blican Club patalpose. Ten 
buvo susirinkę nemaža žymių 
Bostono visuomenininkų. Pa
grindinę kalbą pasakė Saville 
R. Davis The Christian 
Science Monitor žinių redak
torius. Rap.

Įstatymo projektas
pakelti amžių automobiliui 

vairuoti iš 16 met. iki 18 met. 
nepraėjo, nes buvo prieita iš
vados, kad šešiolikametis taip 
pat gerai vairuoja automibilį, 
kaip ir vyresnis.

Pabėgėliai grįžta į Seoul miestą.

Gubem. Paul A. Daver,
darbo ministeris Maurice J. 

Tobin, Bostono miesto galva 
John B. Hynes ir kiti žymūs 
asmenys dalyvaus lietuvių 
suvienytų klubų rengiamam 
adv. Jono Grigaliaus pagerbi
mo bankiete, kuris įvyks Pi
liečių Draugijos patalpose š. 
m. balandžio mėn. 15 d.

Mums, kaipo lietuviams, ma
lonu, kad mūsų tautiečiai 
aukštai įvertinami ir kartu 
susilaukia atitinkamos para
mos Lietuvos laisvės gynimo 
byloje. Kviečiame tad visus 
šiame iškilmingame pobūvyje 
kuoskaitlingiausiai dalyvauti. 
Bilietų kaina tik $2.50. V. V.

Gresia teismas
Nemaža So. Bostono pašto 

darbininkų gali būti patrauk
ti teisman už apgaulę išgautą 
neuždirbtą atlyginimą. Tai 
įvykdavo tokiu būdu. Neatvy- 
kusiųjų darban kontrolinėse 
kortelėse atvykusieji į darbą 
darbininkai žymėdavę anuos 
jų kontrolinėse kortelėse at
vykusiais. Paskui neatvyku- 
sieji darbininkai dalydavosi 
neuždirbtą atlyginimą su tais 
darbininkais, kurie jų kontro
linėse kortelėse juos atvyku
siais atžymėdavo.

Reikalauja griežtai 
bausti

Massachusetts valstybės 
įstatimda vystės komi tetas 
įspėjo, kad komunizmas su
daro aiškų pavojų šioje vals
tybėje ir pareikalavo priimti 
įstatymą už diversyvinę veik
lą skirti bausme kalėjimą iki 
gvvos galvos. Taip pat reika
lauja, kad būtų patraukti at
sakomybėn keturi komunistų

Skris į Chicagą
South Bostone gyvenąs ba

ritonas Stasys Liepas, balan
džio 15 d. skris orlaiviu į Chi- 
cagą, kur bendrai su Anna 
Kaskas - Katkauskaite išpil
dys ten ruošiamo koncerto 
programą. Rap.

Pranešimas
Bostono tremtiniai, užsire

gistravę dalyvauti geradarių 
pagerbime, prašomi pasirašyti 
padėkos lakštus ir užsimokėti 
už juos.

Rat. valdybos atstovas pra
dedant š.m. bal. 3 d. būdės p. 
Ivos įstaigoje, E. Broadway 
tarp 6 ir 8 vai. vakaro, gi 
šeštadienį, bal. 7 d. — per 
visą dieną. Tremtiniai prašo
mi nenutęsti šio reikalo iki 
paskutinės dienos, kad liktų 
laiko galutinai paruošti tuos 
lakštus.

Geradariams pagerbti vaka
ras įvyksta, kaip numatyta, 
bal. 7 d. 6 vai. vak. Bostono 
Lietuvių Piliečių klubo salėje.

Bostono Tremtiniu Ratelio
Valdyba

Dr. Marija Gimbutienė, 
archeologė, išėjusi mokslus 

Lietuvoje ir Vokietijoje, š. m. 
kovo mėn. 20 d. skaitė pa
skaitą Harvardo ’ universitete 
tema “Prehistoric Geography 
of North - East Indo - Euro- 
peans Throughout 3,000 
Years”. Po paskaitos buvo 
diskusijos su orcheologais ir 
lingvistais, kurie domėjosi 
Lietuva, jos praeitimi ir 
mokslininkais, kaip kalbinin
ku Kaz. Būga. Klausytojų 
tarpe daugiausia buvo profe
sūros ir doktarantų.

Malonu, kad jaunieji mūsų 
mokslininkai praveria duris 
žymiųjų JAV mokslo įstaigų 
ir įneša ten Lietuvos vardą, 
taip ilgai įvairiausių mūsų 
nedraugų nutylimą ar net slo
pintą.
Massachusetts valstybė
rezervuoja 15-ką savo di

džiųjų kelių civilinės gynybos 
ir kariuomenės judėjimo rei
kalams atakos atveju. Valst. 
civilinės gynybos direktorius 
John F.- Stokes pareiškė, kad 
tie keliai bus pažymėti atitin
kamomis lentelėmis. Tas pa
tvarkymas išleistas II-jo pa
saulinio karo nuostatų pagrin
dais, kai dėl civilinio judėji
mo buvo trukdomas kariuo
menės judėjimas.

Gub. Paul Dever
pasirašė įstatymą, sutei

kiantį teisę prisiekusiųjų teis
mui skirti už pirmo laipsnio 
žmogžudystę mirties bausmę 
ar kalėjimą iki gyvos galvos. 
Tas įstatymas buvo keturis 
kartus svarstomas atstovų rū
muose ir pagaliau priimtas.

Mayor’as John Hynes 
paskelbė balandžio mėn. ko

vai su vėžio (cancer) liga 
kviesdama.-^ Bostono gyvento
jus aukoti fondui, kuris yra 
American Cancer Society ži
nioje. Mayor’as pareiškė, kad 
1950 m. nuo šios ligos mirė 
210 tūkstančių žmonių ir dar 
apie 100 tūkstančių kovoja su 
ja dėl gyvybės.

Gambleriai bėga
Laikraščiai rašo, kad apie 

10 ar 14 gamblerių iš Bostono 
pabėgo į Meksiką, nes mano, 
kad pietų saulė bus šaltesnė 
už tyrinėjimo komisiją, kuri 
norima atsikviesti į Bostoną.

Našlių pagerbimo 
vakaras

Dorchesterio Moterų klubas 
šeštadienį, bal. 7 d., 7 vai. va
kare, Dorchesterio Liet. Pil. 
klubo salėje, 1810 Dorchester 
Avė. ruošia našlių pagerbimo 
vakarą. Kviečia visas našles 
ir našlius atsilankyti. Seniau
sia ir jauniausia našlė gaus 
po dovaną. Bus užkandžių ir 
puiki muzika. Kviečia visus. 
Įžanga pigi. Komisija

Vienas istorikas (protestan
tas) suskaičiavo dvylika di
džiausių pasaulio istorijoj ge
nijų ir tarp jų paminėji šv. 
Pranciškų Asyžietį, kaipo 
meilės genijų, nes jis karštai 
mylėjo ne tik Sutvėrėją, bet 
ir Jo tvarinius: žmones, gy
vūnus, dangaus paukščius, 
marių žuvis, gamtos grožį, gė
les, medžius, pievas, javus, 
upes, ežerus, kalnus. Mylėjo 
saulę, mėnulį, žvaigždes; gied
rą, audras, vėjus. Mylėjo net 
tą, ko visi nekenčia ir bijo: 
ligą ir mirtį, kurias vadino 
savo seserimis. Mylėjo nedo
rus žmones ir didžiausius nu
sidėjėlius, kuriuos savo gai
lestinga meile ištraukdavo iš 
nuodėmių ir grąžindavo Die
vo tarnybai. Mylėjo net plėš
rius žvėris ir sakė pamokslą 
“broliui vilkui”. Jis pasiryžo 
užkariauti pasaulį be ginklo— 
manydamas, kad sėkmingiau
sias ginklas nesantaikoms, 
barniams ir karams pašalinti 
yra Dievo ir artimo meilė. Ta 
minitmi užsidegęs, šv. Pran
ciškus nukeliavo net į Egiptą 
ir pačiam sultonui išdrįso 
skelbti Kristaus evangeliją. 
Reikia paskaityti stebuklu, 
kad sultonas netik jo .nenu
žudė, bet labai maloniai su 
juo pasielgė ir leido aplankyti 
šventas Palestinos vietas.

Šiais perversmų ir sukrėti
mų laikais kuomet tiesa, tei
singumas ir tikėjimas turi 
sunkiai kovoti prieš melą, 
smurtą, bedievybę ir barba
riškumą; kuomet visos praga
ro galybės atkakliai kovoja 
prieš Dievo ir. Bažnyčios įsta
tymus; kuomet žmonijos va
dai desperatiškai stengiasi iš
gelbėti civilizacijos laimėji
mus, klaidingai manydami, 
kad tai padarys be Dievo pa
galbos, šiuo kritišku sunkios 
kovos momentu tokie meilės 
didvyriai, kaip šv. Pranciškus 
Asyžietis, būtinai dabar rei
kalingi.

Batų statyba
US. Darbo Departamento 

Darbo Statistikos Biuro di
rektorius Wendell D. MacDo- 
nald pranešė, kad vasario mė
nesyje Bostono apylinkėse 
gyv. namų statyba žymiai su
mažėjo. Vasario mėnesį pra
dėta statyti tik 550 naujų, 
gyvenamųjų namų, kai tuo 
tarpu sausio mėn. buvo pra
dėta 1090. Iš paminėtų 550 
gyv. namų, pradėtų statyti š. 
m. vasario mėn., 490 namų 
yra dėl vienos šeimos ir 60 
dėl dviejų šeimų ar daugiau. 
Iš to seka, kad Bostono apy
linkėje, į kurią įeina 65 mies
tai ir miesteliai, vasario mėn. 
pradėtų statyti namų 88% 
buvo dėl vienos šeimos. Iš 
sausio mėn. pradėtų statyti 
1090 namų 480 buvo dėl vie
nos šeimos, 610 — dėl dviejų 
ar daugiau.

Dėl vienos šeimos butui na
mo pastatymas š. m. vasario 
mėn. pradžioje atsiėjo apie 
$11,400, įskaitant darbą, me
džiagą, kontraktoriaus pelną 
ir panašiai. Taigi Bostono 
apylinkėse per pirmuosius du 
š. m. mėnesius buvo pradėta 
statyti 1640 gyv. namų, iš 
kurių 970 dėl vienos šeimos 
ir 670 dėl dviejų šeimų ar 
daugiau.

Apskritai tenka pažymėti, 
kad Bostono apylinkėse gyv. 
namų statyba turi persvarą 
dėl vienos šeimos butui. Pav., 
iš 1949 m. pastatytų 12,910 
gyv. namų — 7.510 buvo dėl 
vienos šeimos ir 5,400 dėl 
dviejų ar daugiau: 1950 iš 
14.120 pastatytų .gyv.. namų 
10.910 buvo dėl fleMot;■ šeimos 
ir tik 3.210 dėl dviejų ar 
daugiau. —-----  -

MEILES GENIJUS
švento Pranciškaus dvasia 

nemirus. Ji tebegyvuoja dau
gelyje vienuolynų ir milijo
nuose pasauliečių pranciškonų 
— tretininkų. Pasirodo, kad 
to permaža. Reikia, kad jo 
dvasia dar plačiau pasklystų 
po žmoniją, kad visuomenė 
geriau susipažintų su to di
dingo šventojo gyvenimu, su 
jo darbais, jo meile Dievui, 
nusižeminimu, pamėgimu ne
turto ir savęs išsižadėjimu. 
Jei žmonija tik mažam laips
nyje pasektų šv. Pranciškaus 
dorybes, ypač nuostabų jo 
nesavanaudiškumą ir neribotą 
artimo meilę, tai pasaulis pa
mažėliu pradėtų atgimti ir ei
ti Kristaus keliais.

Didžiausia šių dienų blogy
bė — bolševizmas — visai ne
sirūpina žmonių gerbūviu; 
priešingai, atneša jiems ne
laisvę, priespaudą ir didžiau
sią skurdą. Iš bolševikų dar
bų aiškiai matoma, kad svar
biausias jų uždavinys — nai
kinti religiją, dorovingumą ir 
padaryti žmogų klusniu iš
tvirkusios bedieviškos val
džios vergu. Tad sėkmingiausi 
prieš bolševikišką epidemiją 
vaistai, tai dvasinis žmonijos 
atgimimas. Tų vaistų gausiai 
suteikia šv. Pranciškaus pa
vyzdys.

Tam pavyzdžiui priminti š. 
m. balandžio mėn. 8 ir 15 d. 
Bostono lietuvių parapijos se
serys su parapijos jaunimu 
vaidins iš šv. Pranciškaus 
gyvenimo dramą “Tiesos ir 
meilės tarnyboje”. Ši drama 
dalinai atskleidžia kaikuriuos 
vaizdus iš šv. Pranciškaus 
gyvenimo. Būtų labai pagei
dautina, kad jos skaitytojai ir 
stebėtojai užsikrėstų to Mei
lės Didvyrio dvasia.

Prel. K. Urbonavičius
, ęr- f

Nors ir nuobiroms, bet 
prekiauja

South Bostono uoste yra 
pakrauta 400,000 svarų vilno
nės medžiagos, kuri nutrupė
jo nuo kirpėjų žirklių. Ji pa
skirta išvežti į Sovietų Rusi
ją. Šen. Joseph C. O’Mahoney 
iš Wyoming pareikalavo, kad 
tuojau būtų uždėtas draudi
mas ir neleista iš JAV išvežti 
už geležinės sienos.

Tuo tarpu atgabenta dar 12 
sunkvežimių tokių pačių atrai
žų. Krovėjų unijos vicepirmi
ninkas Daniel J. Donovan pa
reiškė, kad jų nebekraus į 
laivus.

Kam vyriausybė dar leidžia 
pirkliams išdarinėti tokius 
daiktus ir pelnytis iš kraujo, 
kuris teka Korėjoje ir bolše
vikų pavergtuose kraštuose ?

Nepalik be 
“DARBININKO” 

ir šiais metais.

Laikraščio “DARBININKO” Metinis

ŠURUM-BURUM
Sekmadienį, Balandžio - April 22,1951 

LIETUVIŲ PILIEČIŲ AUDITORIJOJE, 
368 W. Broadway, South Boston, Mass.

Gros šaunus AL. STEVEN'S Orkestras

Bus išdalyta dovanų $300.00 cash
Skanūs valgiai — puikūs gėrimai.

Įžanga — 75c. n
Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti. RENGĖJAI.-

“A M E N D M E N T AI”
• Jungtinių Amerikos Valstybių konstitucija susilaukė dar 

vienos pataisos — dvidešimts antrosios. Prezidentui dabar ne
bus leista sėdėti Baltuose Rūmuose ilgiau, kaip dešimtį metų, 
kad jis kokiu diktatorium nepasidarytų. Vadinasi, demokrati
jos principai ginami. O demokratija teikia kiekvienam laisvę, 
kiek tai visuomenei nežalinga. Tikroji demokratija niekada ne
laiko žalingu daiktu laikytis savo tautos ir kalbos. Ji net sau
goja šią įgimtą žmogaus teisę. Ar 22-ji pataisa apie tai ką 
nors sako?

• Ne, ji kalba tiktai apie prezideilto rinkimus, kad to pa
ties asmens negalima rinkti trečiam kartui. Bet ta pataisa davė 
progos parodyti mūsų laikraščiams, kaip lengva yra išsukti iš 
lietuviško kelio. Štai, rodos, menkas daiktas, o kaikurie laik
raščiai nerado lietuviško žodžio “amendmentui”. Dar kiek pasi
stūmėjus, sunku bus rasti lietuviški atitikmenys biliui, rekor
dams, taksoms, sabvejams, kontraktoriams, aldermanams?.. 
Seniau atvykusieji labai daug tų žodžių prisigaudę, kaip kita
dos žydai iš vokiečių kalbos. Anie susidarė kažkokį vokišką 
rezginį, o Amerikos lietuviai susikūrė angliškai lietuvišką miš
rainę. Kalti buvo įvairiausi “amendmentai”.

• “Amendmentų’’ pilna ir pavardėse. Iš Obelinio pasidary
tas O’Bell, Maknys pavirto MacKnee, Žalys persitaisė į Shall, 
Raudėnas pakito į Road... Trumpiau, patogiau ir prasmingiau! 
Tik ta prasmė yra jau angliška.

Slavai to mažiau jieško, nors jų pavardes ištarti nei kiek 
nelengviau, kaip Sykorski, Paderewski, Sinkiewicz, Pulaski, 
Koscziuszko. Nei miestų valdybos tų pavardžių netaiso, kai 
jomis aikštes, gatves ir tiltus pavadina. Pataiko angliški laik
raščiai gerai parašyti net kiniškas ir tibetiškas pavardes. 
“Amendmentų” nesigaudo. Išmoksta ir nesipurto.

• O mes patys labai greitai savęs purtomės. Jau ir naujai 
atvykusieji, pavyzdžiui, ima kratytis lietuviškųjų moterų ir 
mergaičių pavardžių. Rašoma vyriškai: Keras, Naujokas, Ju- 
ronis, Dalys, Sabaitis. Taip rašo ir dauguma mūsų laikraščių. 
Ir šiame laikraštyje, jei pabandai korespondencijose lietuviškai 
pataisyti, tai susilauki priekaištų: pavardės esą iškraipomos. 
Kitą kartą ir nenuvoki, mergina tai ar moteris, kai nerandi 
prirašyta “Mrs. ar Miss”. O kam to reikia? Kodėl bent savo 
laikraščiuose negalėtume apseiti be tų “amendmentų” ir rašy
ti: Keraitė, Naujokienė, Juronytė, Sabaitienė, Dalytė. Ar ne 
gražiau? Tai yra mūsų moterų ir mergaičių puošmena, kurią 
kitos tautos jau prarado. Latviai, savo moterų pavardes vo
kiškai apkarpę, vėliau pradėjo taisyti, bet jau sunkiai beįsten
gia. Laiku nesusigriebė.

Viena lietuvė pasakojo, kad anglų kalbos kursuose ji už
sispyrė rašyti “Kienė” ir savo pasiekė, nors tuos kursus lanko 
ir jos vyras “Kas’’. Kursų vedėja suprato, koks čia skirtumas, 
ir “amendmentų” nereikalauja.

• “Amendmentai” nuo žodžių ir pavardžių pereina į dva
sią. Imama taip pat taikytis kitiems papročiams, kitam galvo
jimui ir kitos tautos būdui. Sava vis labiau pamirštama. Žmo
gus pasidaro “pataisytas”, bet neištaisytas. Jis taip ir nugyve
na savo amžių, iš vienos tautos iškritęs, o į kitą neįaugęs. 
“Amendmentai” taip lengvai tautinio charakterio nepakeičia. 
Demokratija to ir nereikalauja. S.

PRAŠO DARBO IR BUTO GARANTIJŲ
RAČKAUSKIENE .Marijo

na, 70 metų amžiaus, našlė, 
kilusi iš Virbalio, šeimininkė. 
Dabartinis adresas: (14b) 
Jordanbad bei Biberach a. d. 
Riss, Germany, French Zone.

LIORENTAITE, Judita, 59 
metų amžiaus, kilusi iš žvirgž
daičių kaimo, Šakių apskr. 
ūkininkė. Adresas: Jordan
bad, bei Biberach / Riss, Ger
many, French Z.

KRATAUSKIENE, Dora, 
jau keletas metų dirba Angli
joje, bet nori imigruoti į U.S. 
Turi Amerikoje pažįstamų, 
bet neturi jų adresų. Dabar
tinis adresas: 14, Cawder St., 

Patricroft, Nr. Manchester, 
England.

VILIUŠIENE, Viktorija, 68 
m! amž., našlė, kilusi iš Vir
balio, šeimininkė. Adresas: 
Berchtesgaden, Altersheim, 
Postfach 34, Germany, U. S. 
Zone.

KARPA VIČIENE, Veroni
ka, 32 m. amž., kilusi iš Siur- 
viliškio, Kėdainių. Vyras din
gęs karo metu. Siuvėja. Turi 
Keturis vaikus — vyriausias 
gimęs 1939 m., jauniausias—■ 
1950 m. Adresas: (23) Oiden- 
burg i/Old., Camp Wehnen, 
Post-ofen, Germany, British 
Zone. BALF’as
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