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Spaudos žiniomis, Maurice 
Thorez, prancūzų komunistų 
vadas, partijos vardu, reika
laująs, kad, “savisaugai nuo 
galimo atgimstančios Vokieti
jos pavojaus ateityje”, būtų 
sudarytas Prancūzų - Rusų 
paktas, kuris esąs būtinas tai
kos išlaikymui. “Rusų atominė 
bomba” — pabrėžia Maurice 
Thorez — “įrodo, kad SSSR iš
eina į priekį tautų varžytinėse 
dėl pirmenybių...”

Nieko stebėtino, kad prancū
zų tautos išdavikas Thorezas 
šitokius klausimus ir kelia. Juk 
jau senokai jis yra pasisakęs, 
jog, jeigu kiltų karas tarp 
Prancūzijos ir Sovietų Sąjun
gos, prancūzų komunistai ko
votų sovietų pusėj...

Reikia manyti, kad Thore
zas nebūtų priešingas ir, gal
būt, sutiktų, jei Prancūzija, 
netgi ir šiandien, susigalvotų į- 
sijungti į “broliškų” Sovietų 
Sąjungos respublikų tarpą ir 
jos gyventojai, vietoj moder
niausių Paryžiaus madų, užsi
vilktų sovietiškomis “rubaško- 
mis”...

•

Sovietų Sąjungoj, kaip žino
me, be plano — nė žingsnio. 
Ten viskas, o viskas, “planuo
jama”. Štai, “Tiesoje” Nr. 238, 
iš spalio 8 d., skaitome Kauno 
apskrities Raudondvario vals
čiaus “Pergalės” kolūkio kiau
lių šėrė jos Magdės šalčiūtės to
kius “šedevriškus” planavimo
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J. Š. POPIEŽIUS PIJUS XII 
PAAUKŠTINO Į PRELATUS 

KUN. I. KELMELĮ
nu-Antradienį, lapkričio 29 davęs. Tokiu būdu jis 

Basta- skriaudęs valdžią, 
lietu- 
N. J., staigiai 

prane-Į teisme ir pasidavė teismo 
Teismas pada-

d. š. m. kun. Pr. 
kys, Švč. Trejybes 
vių par., Newark, 
vikaras, telephonu 
še, kad Jo Šventenybė Po-'maloniai, 
piežius Pijus XII, J. E.1 rys sprendimą gruodžio 9 
Arkivyskupui Thomas J. d. Jis gali gauti daugiau- 
Walsh tarpininkaujant, šia 32 metus kalėjimo ir 
paaukštino prelatu kun. $40,000 piniginės baus-

____ a s JC * I _ . T —

Kongresmanas Thomas 
nutraukė kovą

mes.Ignotą Kelmelį, švč. Tre
jybės lietuvių parapijos 
kleboną.

Prelatas Ignotas Kelme
lis įšventintas kunigu 
1916 metais. Yra klebona
vęs Elizabeth, N. J. ir ki
tur. 1922 m. 
paskirtas Švč. 
lietuvių parapijos, New- fise, 366 W. Broaduay, 
ark, N. J., klebonu, kuris So. Boston, Mass. įvyks 
tose pareigose tebėra ir LDS Naujosios Anglijos 
šiandien.

Sveikiname 
notą Kelmelį 
Dievo palaimos — ilgiau
sių metų.

LDS Naujosios Anglijos 
Apskrities Valdybos 
Šratas Susirinkimas

*■ Sekmadienį, gruodžio 4 
vasario 1 d. d., 5 vai. po pietų, “Darbi- 

Trejybės įlinko” Administracijos o-'

•»

Prelatą Ig- 
ir linkime

Kinijos Nadonatatai Laužo 
Jung. Valstybių Teises

{Apskrities valdybos svar
bus susirinkimas.

Valdyba kviečia ir LDS 
Centro Valdybos narius 
šiame susirinkime daly
vauti.

Pirm. VI. Paulauskas 
Rast. Tanias Versiackas

Washington, D. C. — 
Jung. Valstybių sekreto
rius Acheson pareiškė, 
kad šaudymas į Amerikos 
prekybinius laivus yra 
laužimas teisių. Tačiau

v< 
m ĮsMyių Prieš Raudo- _ _ _ _nUOSIIIS MOKylOJIIS

Albany, N. Y. — Taip 
vadinama? Feinberg įsta-

400,000 Angliakasių Sustreikavo

k4

Dešinėje buvęs Pennsylvanijos valstijos gene- 
ral. prokuroifis, Charles Margiotti, aplanko su 
Salerno arkivyskupu vieną mažą benamių vaikų 
koloniją Italijoje. Ch. Margiotti yra Pennsylvani
jos komiteto sukelti lėšų įkurti benamių vaikų 
kolonijai kur nors Italijoje pirmininkas.

KOMUNISTĄ IŠTRENKĖ 
IŠ MIESTO TARYBOS

Prezidentas Trumanas Seka Streiko 
Eigą. - Lewis Atidėjo Unijos Komi

teto Susirinkimą.
Pittsburgh, Pa. — Ket

virtadienį, gruodžio 1 d. 
vėl 400,000 angliakasių iš
ėjo į streiką. Buvo veda
mos derybos, bet nesusi
taikė. Darbininkai neturė
jo kitos išeities.

Kompanijos sako, kad 
visas ginčas yra dėl 30c. 
daugiau už kiekvieną to
ną. Kaltina John L. 
Lewis, unijos prezidentą, 
kad jis pertraukęs dery
bas ir nešaukęs unijos po
litinio komiteto susirinki
mo, kaip buvo numatyta. 
John L. Lewis nesakė, 
kad darbininkai turi 
streikuoti. Jis tylėjo, bet 
tas jo tylėjimas buvo sig
nalu darbininkams strei
kuoti.

Streikuoja tik minkšto
sios anglies kasyklų dar
bininkai.

viso pasaulio komunistai 
įpareigojami kovoti prieš 
Tito komunistus.

Vakarų diplomatai spė
ja, kad šioje kominformo 
konferencijoje buvo iš
dirbtas konkretus planas 
Tito valdžiai nuversti. Pa
starosios savaitės bėgyje 
iš tam tikrų šaltinių 
sklinda žinios New Yor- 
ke, kad pasikėsinimas 
prieš Tito rėžimą įvyksiąs 
tarpe Kalėdų ir Velykų.

Berlynas Yra Vatam 
Apsigynimo Sviftas m- - i a- -

rUnKTIS

Kominfonno Kenferendja 
Prieš Titų

agreso-

Bridges gaudavęs įsaky-
lapkr. 28 d. mus nuo Sam Darcey, tuo-

(atsiprašau, — kolūkio) 
lių ūkį.

Pirmiausia, charakteringa, 
kad ši tarybininkė, “Pergalės” 
kiaulių šėrėją, nuoširdžiai pasi
sako, jog jų “pergalėje” pra
džioje tebuvusios tik keturios 
kiaulės. (Žinokime, kad visi 
sovietiškieji ubagynai — kolū
kiai tveriami tokiais ubagiškais 
pagrindais)...

Tačiau, pažiūrėkime, kaip bu
vo užplanuota kolūkio kiaulių 
ūkį praplėsti. Tekalba pati 
Magdė šalčiūtė: “Šių metų pa
vasarį, kai mūsų kolektyvinio 
ūkio valdyba ir nariai svarstė 
trimečio planą visuomeninei 
gyvulininkystei išvystyti ir nu
tarė dar šiais metais įsteigti 
keturias fermas, mane paskyrė 
tvarkyti mūsų kolūkio būsimą 
kiaulių fermą. Tuo metu tetu
rėjome vos keturias kiaules. 
Tada aš dar per maža teturė
jau žinių apie kiaulių, o ypač 
paršiukų, gerą priežiūrą ir šė
rimą. Bet buvau įsitikinusi, jog 
geri norai ir pasiryžimas viską 
nugali. Man nemaža padėjo gy
vulininkystės fermų vedėjas 
Jurgis Garšva ir Raudondva
rio valsčiaus zootechnikas Juo
zas Rameika. Jų dėka išaiški
nome, jog mūsų turimos kiau
lės yra geros veislės — didžių
jų jorkširų, tik labai apleistos. 
Pirmoje eilėje ėmiausi jas ati
taisyti ir dar iki žiemos gauti 
iš jų bent po dešimtį paršiukų. 
Svarbiausia buvo gauti suau
gusį geros veislės 
mums padėjo Žemės ūkio mi
nisterija, išskyrusi didžiųjų 
jorkširų veislės kuilį. Su juo ir 
sukergėme mūsų kiaules pa
gal paruoštą planą (mano pabr. 
Pr. Al.), t.y. su savaitės, dvie
jų savaičių tarpais...” Na, pas
kiau, žinoma, vėl viskas vyko 
“pagal planą”: , kiaulės turėjo 
atvesti nustatytą skaičių pąr; 
šiukų, šėrėją, “pagal nustaty
tą planą” juos prižiūrėjo .ir

Tęsinys 2-rame pusi

Berlynas — Atlanto su
tarties valstybių vadai tu
rėjo pasitarimą kaip ap
ginkluoti visų kraštų jė
gas apsigynimui nuo So
vietų Rusijos, kuri pasi
rodė didžiausias 
rius.

Berlynas yra svarbus 
Vakarų Europos apsigy
nimo punktas. Taigi buvo 
kalbama ir apie Vokieti
jos ginkluotų jėgų atgai
vinimą.

' Viseoun t Montgomery „ 
kuris dabar lankosi Jung. 
Valstybėse pareiškė, kad 
Jung. Valstybės neturi

Maskva—Kominformas, 
kurio dabar vyksta slapta 
konferencija kažkur Ven
grijoje, kreipėsi į viso pa
saulio komunistus, kad jie 

I padėtų nuversti dabartinę 
Tito komunistinę valdžią. 
Priimtoje šios konferenci
jos rezoliucijoje kaltina-1 taip greit nutraukti mili- 
mas Titas ir jo klika išda- tarės pagalbos Vakarų 
vyste ir žmogžudyste, ir | Europai.

New Yorko, N. Y. 
Pirmadienį, 
Miesto Taryba savo susi- metinio Komunistų parti- 
rinkime 15 balĮiĮ prieš 0 jos distrikto organizato-

ėjo, kad laivai,-ku? JY111“’ • w~ -'   — ——a—■— ~ ------ — i
plaukia i blokados Mų tarybai (įmesti vie^ ištrenkė ii toe tarybos riaus. Streikui^ vadovavę

tie įplaukia į blokados 
vandenyno sritį, patys sa
ve išstato į pavojų.

Kongresmanas Ikaras Bus
NUTcISiBS UnlOuZlO 7.*•11

VVasbington, D. C. — 
Kongresmanas J. Parnell 
Thomas kaltinamas suk- 

tčiavimu. Jis panaudojęs 
kai kurių merginų vardus 
ir įsgaudavęs joms čekius, 
kaip jo raštininkėms. 
Thomas čekius išmainy-*simą.

šųjų mokyklų komunistus 
arba jų pakeleivius moky
tojus, tapo panaikintas. 
Valstijos Aukšči ausis 
Teismas pripažino, kad 
įstatymas yra nekonstitu- 
cinis.

Valstijos prokuroras Na- 
thaniel L. Goldstein tuo
jau pareiškė, kad valstija 
kreipsis į apeliacijos teis
mą, kad kaipo aukščiau
sia įstaiga išaiškintų tą 
svarbų konstitucinį klau-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
• Clevalando Lietuvių Kultu-1 • Liet Vyčių Chdaąos ap-

-- — ----- —--- —

Benjamin J. Davis, Jr., raudonieji, 
vieną iš vienuolikos ko- Jeigu bus įrodyta, kad 
munistų vadų, kurie spa- Harry R. Bridges sumela- 
lių 14 d. buvo pripažinti vo sakydamas, kad jis ne
kaltais už sąmokslą jėga priklausė Komunistų par- 
nuversti Jung. Valstybių tijai, tai jis gali netekti 
valdžią. pilietybes.

Dvylika ■ demokratų ir 
trys respublikonai balsa
vo, kad Davis, Jr., išmesti 
iš tarybos, o du tarybinin-| 
kai — Stanley M. Isaacs 
ir Louis P. Goldberg susi
laikė nuo balsavimo.

Benjamin J. Davis, Jr., 
baisiai pasipiktino tokiu 
tarybos nubalsavimu ir . . _ v .........................
sakęs, kad jis reikalai!- ,12" lektnmnkų unlJas'
siąs viešo išklausinėjimo. *" n

ftomumsTM uznne 
inunKnę^

Honk Kong — Naciona
listinė Kinijos vyriausybė 
apleido Chungkingą, kurį 
komunistai užėmė be ko
vos. Nacionalistinės vy-

kuilį. Čia

ros Fondo Skyrius siekdamas 
didesnio Clevelando lietuvių 
visuomenės susiartinimo kultū
riniame darbe, nutarė surengti 
visą eilę paskaitų penktadie- tis. 
niais 7 vai. vak. Norvood Li- 
berty patalpose. Paskaitas'mokytojai buvo sušaukę Chica- 
skaitys įvairių sričių lietuvių goję apsigyvenusių įvairių rū- 
kultūros darbininkai ir visuo- šių mokytojų susirinkimą, ku- 
menininkai
• Lituanistikos Klasė. Detroi- sirinkimui vadovavo 

te prie Šv. Antano parapijos Rudys, kuris su Dr. P. Joniku, 
mokyklos įsisteigė lituanistikos Dr. šešplaukiu ir mok. Velička 
klasė, kur senieji ir naujai at-.buvo paskirti organizuoti lietu- 
vykusieji lietuviai galės leisti 
savo vaikus pasimokyti lietuvių 
kalbos ir literatūros, Lietuvos 
istorijos ir geografijos, lietu
viškų dainų bei šokių, šioje 
klasėje dirba cenzuoti mokyto- Kongresą, kuris dar kartą nu- 
jai.
• Chicagoje įsikfirusieJI atei

tininkai glaudžiai bendradar
biaus su Liet Vyčiais Dr. K. 
Bobelis, pulk. Bobelio sūnus, 
išrinktas vadovauti Chicagoje 
įsikūrusiems ateitininkams. Ti
kimasi, kad jis suburs visus 
lietuvius katalikus moksleivius 
ir juos įjungs į vietos katalikų 
veikimą. Jo pasisakymą ben
dradarbiauti su Liet Vyčiais 
Chicagos Vyčiai savo seime'Prancūzijos lietuvių pastangas 
nuoširdžiai priėmė. | stipriau susiorganizuoti

skritis neseniai įvykusiame sei
me nutarė pakeisti vardą, ir 
dabar vadinasi Lietuvos Vyčių 
Illinois - Indiana valst. apskri

| • Lapkričio 12 d. lietuviai

riame dalyvavo 40 atstovų. Su
mok. St

Truman Remia CK) Elektrikos
Darbininkų Vienetas

Philadelphia, Pa. — Šio- praneša, kad sovietinėje 
mis dienomis Prezidentas Rytų Vokietijos zonoje į- 
Trumanas viešai užgyrė vyko uranijaus kasyklose 
CIO anti-komunistines e- didelis sprogimas, per ku

rį žuvo 2,000 žmonių. Šią 
Hsi - Shan atvyko j mies-Į Raip Hnoma; e. žinią perdavė ir Amerikos

ST re£alo į* Che”*t“>. ^ris.randasi radijas RIAS Pogrindine,
Jeigu jis yra komunistas,175 mylios j siaurės vaka- braukla į CIį Naujoji socialistų veiklos iltiniai
kaip teismas jį pripažino, “»>> sužauttS seimą, ku- So™*1! zonoje tvirtina,
tai turėtų tylėti. Sovietų P“į.e11?? U miestą naują- riaįe dal 0 £ kad sprogimas Įvykęs gi-
Rusijoje be balsavimo iš- Kinijos karo sostine, pirmininkas Philip Mur- !lai Erz ka,nuo8®. Johann
meta iš partijos, iš val
džios įstaigų, iš dirbtuvių.

Bri Lddęs Itaidonte-
-- M- -U-----  «» --- M*,
IIS TMOVaUn JireKlN

i I

pirmininkas Philip Mur- 
ray. Prezidentas Truma-u-i e -• m a aaa ray. rreziueuias iruma-VČl SlIStrriklVO 4,000 nas prisiuntė sveikinimą

PHenoMMnkg ’ ’ ” '
Moi^ssen, Pa. — Vėl 

sustreikavo 4,000 Pitts-, 
burgh Plieno kompanijos 
'darbininkų. Jie išėjo į

i ir užgyrė. Jis sakė, kad 
naujoji unija yra lojali 
agentūra.

San Francisco, Cal. - -
Dabar yra vedama Harry streiką protestuo darni, 
R. Bridges, matininkų u- kad kompanija kai ku- 
nijos pirmininko byla. Jis 7J?08 “^foininkus atlei-. 
yra kaltinamas, kad išim- ° ^1,tus vercia s^u‘ 
damas pilietybės popieras ®iau dirbtL 
nepasakė, kad jis priklau
so Komunistų partijai.

Buvęs Komunistų par
tijos organizatorius, John 
H. Schomaker liudija Fe-I 
deraliame Teisme, kad sužinota, kad Jung. Vals- 

Australijoj Liet Katalikų cen-Įftary r. Bridges yra pa- tybės už poros savaičių 
trą — Lithuanian Catholic sirašęs Komunistų parti- pradės siųsti kanuoles ir

vių mokytojų sekciją prie 
Tremtinių Draugijos.

jB Prof. Pr. Padalskis kalbėjo 
lapkričio 12 d. lietuvių radijo 
programoje apie įvykusį V AL

skambėjo radijo bangomis per 
pasaulį.
• Lietuviai katalikai įsteigė

Center, Cusa Navy Club, 5 
Young St., Circular Quay, Syd- 
ney, Australia, Rev. J. Tamu
lis.
• Lietuvių šalpos Draugija 

Prancūzijoj pradėjo leisti ne
periodinį biuletenį. Kas rodo

Uranijas Kasyklose Žuvo 
2,010 OarbHnfai

Slys Ginklus Europos 
Valstybėms

Iš diplomatinių šaltinių

Berlinas — Britų licen- 
ciuotas vokiečių laikraš
tis “Telegraf”, leidžiamas 
Britų Berlyno sektoriuje,

liai Erz kalnuose, Johann 
Georgenstat kasyklose, 
kurios randasi 150 mylių 
į pietus nuo Berlyno. 
Sprogimas įvykęs dėl 
trumpo elektros laidų su
sijungimo kasyklose.

Paminėtasis vokiečių 
laikraštis “Telegraf’ tvir
tina, kad iš 2,500 darbi
ninkų išsigelbėjo tik 300. 
Panašios katastrofos vo
kiečių kasyklų istorijoje 
nėra buvę.

Lietuvių Radio Programa
WESX —1230 kilocycles, Salėm, Mass.

šeštadienį, gruodžio 3 d., 1:15 vai. po pietų j vyks
jos narystės aplikaciją vė- kitokius ginklus į tuos Lietuvių Radio Valandos programa. Iš WE8X radio 
lai rudenį 1933 m., gavo kraštus, kurie yra pasira- stoties — 1230 kilocycles, Salėm, Mass. bus tranaliuo- 
narystės knygutę, mokėjo šę šiaurės Atlanto sutar- jamos liaudies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, 
partijai duokles per kele- tį. 'sveikinimai ir kalbos.
ta metų ir raginęs kitus Kaip žinoma, Paryžiuje* Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai 
rašytis į partiją. |buvo tų valstybių konfe- siųskite savo pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu:

Tas pats liudininkas pa- rencija ir ten galutinai LITHUANIAN RAMO HOUR
sakė, kad marininkų susitarta apsigynimo rei-Į 366 W. Broadway So. Boston 27. Maso*
streiko * metu Harry R.’kalu. - I Tekęhoaai: SOuth Bestos 34008 arba NOmood 1-1443
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Kazimieras Būga, Didis Mūsų Kalbininkas StM «D M URVVBUUAM MMMII! DABARTIES PASTABOS

25-rių metų jo mirties sukakties proga

Vienas greta didžiųjų 
mūsų bendrinės kalbos 
kūrėjų, 
niaus, Jono Jablonskio,— 
kurie padėjo dabartinei 
lietuvių kalbos gramati
kai mokslinius pagrindus 
ir nustatė jos rašybos 
dėsnius, buvo ir Kazimie
ras Būga. Šią kalbą vėliau 
ugdė ir tebeugdo žymieji buvo siunčiamas į užsie- 
mūsų rašytojai: Maironis, nius pagilinti savo 
Ad. Jakštas, V. Krėvė-!jas, bet kilęs pirmasis pa 
Mickevičius, Vaižgantas,' saulinis karas tai sutruk
B. Sruoga, Žemaitė ir kiti. 
Jos mokslinius pagrindus 
saugo ir tobulina jų įpėdi
niai ir mokiniai: J. Balči
konis. Pr. Skardžius, A. 
Salys ir kiti jaunesnieji li
tuanistai., Ši pareiga yra 
ir kiekvieno mūsų.

Visi aukščiau paminė
tieji didieji mūsų bendri-:

bendrinės
— Kazimiero Jau-

1905 m. išlaikęs ekster
nu egzaminus brandos a- 
testatui, tų pačių metų 
rudenį įstojo į Petrapilio1 
universitetą, filologijos 
skyrių, kurį baigė 1911 m. 
Baigus buvo paliktas prie 
palyginamųjų mokslų ka
tedros rengtis akademiš
kam gyvenimui. 1914 m.

studi-

dė. Tada išlaikęs magiste- 
rio egzaminus, įsigijo tei
sę būti Petrapilio univer
siteto privatdocentu. 1916 
skiriamas su tokiu pat 

į titulu į naujai atidarytą 
Permės universitetą, kur 

!nuo 1917 m. buvo pakeltas 
: ekstraordinariniu 
sorium.

nes, kitaip pasakius mok-' K. BŪGA NEPRIKLAU- 
slinės, kalbos kūrėjai jau į SOMOJE LIETUVOJE 
yra visi išmirę: Kazimie-į Atgavus Lietuvai nepri- 
ras Jaunius miręs vasario klausomybę, K. Būga 
2 d., 1908 m.; Jonas Jab-įl920 grįžta Lietuvon, kur 
lonskis — vasario 23 d..' 
1930 m.: Kazimieras Būga 
— gruodžio 1 d. 1924 m J 
Šiemet gruodžio 1 d. su
kako lygiai 25 metai nuo! 
šio didžiojo mūsų kalbi-! 
ninko mirties. Jis mirė, J 
kaipo mokslininkas, gana 
anksti — tik 44 metų am
žiaus tesulaukęs, t. y. pa
čiame kūrybinių jėgų išsi
skleidime.

KELETAS BIOGRAFI
NIŲ’ BRUOŽŲ

Kazimieras Būga gimė 
lapkričio 6 d. (pagal nau
jąjį stilių), 1879 m. Pažie- 
gėje, Dusetų parap., Zara-,1924 m. Būga pasirodė su 
sų apskrityje. Pačią mok- lietuvių kalbos žodyno I- 
slo pradžią gavo namuo- ju sąsiuviniu, bet jis tik 
se: jo tėvas pramokė jįfšruo sąsiuviniu ir turėjo 
skaityti iš elementoriaus.'progos pasidžiaugti, nes 
Toliau tęsdamas pradžios jis buvo pirmas ir pasku- 
mokslą, apie porą i 
mokėsi privačiai ir apieįn-ras liet, kalbos žodyno 
tiek pat laiko Dusetų sąsiuvinys buvo 
valse, pradžios ir Zarasų 
apskrities mok y k 1 o s e. 
1892 met. tėvas jį išvežė į 
Petrapilį, kur jis išėjo Šv. 
Stanislovo mokykloje 3 
klases. Nors jo tėvai buvo 
nelabai pasiturinti, bet lė
šų sūnaus mokslui nesi
gailėjo, tikėdamiesi susi
laukti iš sūnaus kunigo.
Įsigijęs keturių klasių se. Nelaukta jo mirtis bu- 
mokslo cenzą, 1897 m. ru- vo skaudi 
deni įstojo į Petrapilio ku
nigų seminariją. Kadangi 
nejautė pašaukimo būti 
kunigu, po metų iš jos iš
stojo. Nuo tada prasidėjo 
sunkus jo mokslo kelias, 
nes pašalpos iš tėvų dau
giau negavo.

profe-Į
į 
I)

logiją Petrapilio universi
tete ir išleido 1908 m. 
Nors jis šiąja savo studi
ja buvo apsivylęs ir nuo 
jos vėliau atsisakė, bet jo
je buvo surinkta daug 
kalbotyrai medžiagos. Di
džiausias jo atliktas dar
bas, tai žodynui medžia
gos surinkimas. Žodynui 
rankioti medžiagą jis pra
dėjo dar spaudos draudi
mo laikais būdamas semi
narijoje. Parvažiavęs va
saros atostogų, niekeno 

: neraginamas rin k d a v o 
tautosaką: dainas, pasa
kas, priežodžius ir mįsles, 

į kuriose tūno mūsų kalbos 
turtai. Daug jos įsigijo 
būdamas Jauniaus sekre
toriumi iš jo kalbinio lo
byno, skaitydamas tuo 
laiku išleistus pasakų, 
dainų rinkinius, Daukan
to, Valančiaus, Ivinskio iri

UtMam Mb Sava Mėsas Teatro Salės
Į Tautinių Šokių Grupės me-’ 

tenį parengimą So. Bostone 
praėjusį sekmadienį lietuviai 
rinkosi kaip į didelę tautinę 
šventę. £jo dideli ir maži, se
nimas ir jaunimas. Net ir iš 
kaimyninių kolonija svečių ma
tėsi. Sį kartą ne {Malkos traukė, 
bet visus viliojo lietuviški tau
tiniai šokiai, lietuviška daina, 
muzika ir gyvas lietuviškas 
žodis. Tokiai šventei permaža
buvo keturkampė Municipal temperamentingas 
Building’o salė, o ypač jos sce- patiko visiems, 
na (estrada). Apie tokią šven- Bostoniečiams buvo labai į- 
tę neužtenka vien kelių eilučių domu susipažinti su jaunu dai- 
laikraštyje. , nininku p. Julium Kazėnu, Vil-

Toliau Naujosios Anglijos, 
konservatorijos abitur i e n t ė 
sutilrimnkė p. Alicė Pavoksi
te, akomponuojant muzikos, 
mokytojai p. Amelijai Tataro- 
nytei, pagrojo smuiku
Norvegian dance (Edward 
Grieg Op. 35) ir Jelousy (Ja* 
cob Jade). Jaunos debiutantės 
asmeny mes matome talentin
gą muzikę.

Būdingai įdomus Žiogelis ir 
Kazokėlis

Pradžia 1-me pudapyj

taip kyto kiaulių ūkis, tarytum 
‘ant mielių”...

O už o darbą kiaulių šė
rėją šalčiūtė — gaunanti “ga
na gerą atlyginimą”, nes per 

sotoįmėnesį uždirbanti, maždaug, 
“po 50 darbadienių, o rugsėjo 
mėtteą — uždirbusi net 67 dar
badienius”...

Matome, ką reiškia “sovieti-

niame rojuje” žmogui darbas. 
Ten net uždarbiai — ne valiu
tiniais vienetais skaičiuojami, 
— bet “darbadieniais”... '

Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse, Lake Success, N. Y., pa
sidarė tikra teatralinė arena. 
Ten, kiekvienais metais, maž
daug, šiuo laiku, vyksta pilna 
žodžio prasme komędijtniai 
spektakliai. Vyriausiuoju akto
riumi tuose spektakliuose, ži
noma, pirmiau buvo Molotovas, 
o dabar — Višinskis...

Gal kas pasakytų, kad ten 
vyksta politiniai - diplomatiniai 
pasitarimai, konferencijos? De
ja, būtų galima su tuo ir nesu
tikti, pastatant klausimą: tai 
kas gi poatyvaus bent kartą 
ten buvo nutarta?... Galima sa
kyti nieko ir, visiškai, nieko! 
Jau keturi metai, kaip diplo
matai UNO posėdžiuose tariasi 
taikos įgyvendinimo tikslu, o 
tos taikos pasaulyje — nė su 
mikroskopu nebūtų galima į- 
žiūrėti. Valstybės, UNO pa
unksnyje besivėdindamos, gin
kluojasi pragarišku tempu ir... 
ruošiasi trečiam pasauliniam 
karui. Stabdis taikos įgyvendi
nimui? — tik “taiką mylintie
ji” sovietai...

Štai, Toronto dienraštis “The 
Globė and Mail”„ iš lapkričio 
17 d., aprašo vieną tokio spek
taklio aktą, vykusį tą dieną 
UNO politinio komiteto posė
dyje. Esą, kai 59 to komiteto 
nariai tarėsi, diskutavo ir ieš
kojo kelių dėl nuoširdaus koo- 
peravimo Rytų su ‘Vakarais, 
tai Višinskis... visą laiką mie
gojo...

Tačiau, kuomet tas “sovietiš
kas meisteris” atsibudo, jis sa
vo “rolę” išpildė “pasigėrėti- 
—i” puikiai...

Pirmiausia jis iškoliojo vaka
riečius pž norą “sukelti Rusi
joj revohuają’”, kurios, esą, 
siekiama per British Broadcas- 
ting Corporation ir Voice 
America radio siųstuvus...

Dėl tos tad priežasties, 
išinskis pabrėžė, jog niekad 
! būsią atidarytas vakariečiams 
’langas pažvelgti į Sovietų Są
jungos vidų, atseit, geležinė 
uždanga niekad nebus pakelta, 
nes pro ją veržtųsi pragaištin
ga Vakarų propaganda ir pra
dėtų lankytis vakariečiai žur
nalistai, kurie, esą, tėra tik 
JAV ir Britanijos samdyti šni
pai... Tai Višinskio žodžiai, tai 
jo “gražbylystė”...

Deja, kaip matome, Vakarų 
diplomatams dar vis nenusi
bosta dalyvauti tuose •spektak
liuose ir tie vaidinimai tebesi
tęsia...

Ach, kada gi jiems.atsibos?.. 
. Pr. Al.

torio damą iš operos “Martha” 
(Fr. von Flotov).

Paskutinius tris tautinius šo- 
kius: Jonkelį, Mikitą ir Malū
nėlį šoko ir sukaktuvininkai, 
kurie prieš 10 metų šoko Pa- 

Parengimą atidarė Grupės niaus operos solistu. Akompo-fsauiinėj Parodoj New Yorke. 
vedėja p. Ona Ivaškienė, pa- nuojant konųioatoriui J. Ka- 
sveikindama skaitlingai susi- čmstai, jis maloniu ir stipriu 
rinkusius. Paminėjusi, kad pro- baritonu padainavo dvi dainas: 
gramoje dalyvauja svečiai šve-( Visur tyla (J. Gruodžio) ir 
dai, ji kalbėjo: i Tamsiojoj naktelėj (St. Šim-
— Tokie parengimai daromi kaus). Džiugu pažymėti, kad 

tam, kad ne tik svetimtaučius, dabar jau ir So. Bostono lietu- 
bet ir savuosius supažindinti (vių kolonija negali skųstis dai- 
su lietuviškųjų tautinių šokių nininkų solistų trūkumu, 

įmenu ir sukelti pinigų daly-į Pagirtinas yra kultūrinis 
i festivaliuose. Tie (bendravimas su kitataučiais?

-------------- organizuojami, kad (Buvo labai įdomu pamatyti šo- 
palaikyti Amerikoje gyvas tau-'kančius švedus. Dviem atvejais 
tas ir jų meną. — Ir supažm-jjįe pašoko net aštuonis švedų 
dino publiką su savo padėjėju 
med. stu3. Otonu Vaitkevičium. Lietuvos kaimynas per Baltijos 

Programa pradėta tautiniu jūrą. Mes jiems pavydime, kad 
šokiu Kubilas. Sekė Lenciūge- jie... gali į savo tėvynę 

' lis. Jau tie du šokiai užbūrė telefonu paskambinti, 
publiką. O kai išėjo du nemaži 
būreliai tautiškais rūbais apsi
rengusių lietuvaičių “lėlyčių” 
(7-10 m. mergaitės) šokti Kal
velio, Noriu miego ir šusto, —

1 publika buvo visai pritrenkta. 
Koks džiaugsmas buvo jų ma
mytėms ir tėveliams! Noriu 
miego šokiui daina pritarė due
tu jaunuoliai: Vandd Grigana- 
vičitttė ir Mamertas Simonavi- 
čiu8, besimieji dideli daininin
kai. Pažymėtina, kad ir toliau 
visiems šokiams akomponavo vių Tautinių šbbbi Grupės var
ne vien akordkmas (Kymantas 
Ivaška), bet ir pianinas (p. 
Marijona Valatkienė), ir kan
klės (p. Ona Ivaškienė), ir tai- 
knriems smuikas (p. Alicė Ple- 
vokaitė), kas ypač padidino 
tautinių šokių nrazikalinę ver
tę-

Montažas Tėvynės ilgesys ne 
vienam publikoje išspaudė aša
ras. Jį išpildė šokėjos mergi
nos. B. Brazdžionio Maldą de
klamavo Vanda Griganavičiūtė, 
daina pritarė Mamertas Shno- 
navičius. J. Aisčio Maldą de
klamavo Danguolė Pulkaunin- 
kaitė; skambėjo melodijos Oi 
varge, varge ir Leiskit į tėvy
nę.

kitų raštus, redaguoda-, yguf į tautų 
imas Juškevičiaus žodyno festivaliai
II-rą tomą ir kitomis pro-

_ _____ gomis.
Pirmiausiai! Kai grįžo iš Rusijos į

jo laukė sunkus intensy
vus darbas. i_________ _
pakviečiamas į Švietimo!Lietuvą, jo pargabenta 
Ministerijos Knygų Leidi- žodyno medžiaga svėrė 4 
mo Komisiją, ir jam pa- pūdus. Lietuvoje nuo 1921 
vedama organizuoti lietu- iki 1923 m. 

Ivių kalbos žodyno leidi-!
I mas. 1922 m. atidarius 
Lietuvos Universitete So- 
cialogijos Fakultetą, o vė
liau humanitarinių moks
lų, buvo pakviestas profe
sorium į šį fakultetą. Bū-1 
damas čia profesoriumi, 
nepaprastai daug ir inten
syviai dirbo, rengdamas 
lietuvių kalbos žodyną.

jis duvo pirmas ir PasKU” I įšildo 
metų tinis prie jo gyvos galvos. Mažmož

sąsiuvinys buvo išleistas 
po jo mirties. Tai ir vis
kas, ką jis suspėjo pada
ryti savo didžiajam dar
bui įgyvendinti. Jis mirė, 
kaip jau buvo paminėta, 
gruodžio 1 d., 1924 m., be
sigydydamas Karaliau
čiuje. Jo kūnas buvo par
vežtas į Lietuvą ir ilsisi 
palaidotas Kauno kapuo-

žinia lietuvių
tautai.

JO DIDIEJI NUVEIKTI 
DARBAI

Tarp didelių nuveiktų 
darbų kalbotyros srityje 
tenka priskirti ir “Aistiš- 
ki Studijai”, kurią jis pa
ruošė studijuodamas filo-

KALĖDOS IR TREMTINIAI
Jau neužilgo susilauksime Šv. Kalėdų ir Naujų 

Metų. Taikos ir ramybes ištroškęs pasaulis švęs Kris
taus Gimimo šventę su naujomis viltimis. Lietuviai, 
išsisklaidę po pasaulį prisimins Kūčių Vakarą tuos 
savo šeimos narius, bičiulius ir artimuosius, kurie dėl 
padarytos baisios Lietuvai skriaudos iš komunistų 
pusės, negali ramiai švęsti tos šventės savo pastogėje 
ir savo šeimos židiny.

Brangūs tautiečiai. Amerikos lietuviai, seniau čia 
įsikūrę ir naujai atvykusieji, prisiminkime savo bro
lius ii seses tremtinius, kurie ne dėl jų kaltės liko ir 
toliau vargti skurdžiose Europos stovyklose. Jų tarpe 
apie 6,000 motorų našlių su mažais vaikučiais, nes jų 
nekviečia nei i Ameriką, nei jų ima į kitus kraštus, 
todėl tie vargšeliai palieka skursti sunaikintoje Vo
kietijoje. Ištieskite jiems Jūsų dosniąją ranką Kalėdų 
Švenčių proga. Kiekviena Jūsų auka, ar tai pinigais, 
ar daiktais, nudžiugins tremtinių ir jų vaikučių pri
slėgta nuotaiką ir atgaivins viltį. Tad paaukokite 
tremtiniams. Parinkite jiems aukų ir prisiųskite 
BALF-ui, kuris persiųs tremtiniams j Europą.'Už Jū
sų gailestingumo darbus ir aukas Dievas laimins gau
siomis malonėmis.

Kun. Dr. Juozai B. Komius,
BALF Pirmininkas.

tautinius šokius. Švedija yra

jos pririnko 
iki 10-13 pūdų. Nors K. 
Būga Lietuvoje turėjo 
daug žodyno talkininkų, 
tačiau visas darbo sunku
mas teko jam vienam pa
kelti, nes kitiems trūko 
šiame darbe patyrimo ir 
gabumų.

JO ATLIKTI DARBAI 
RAŠYBAI

K. Būga rūpinosi ir lie
tuvių rašybos pagerinimo 
ir palengvinimo reikalais; 
ruošė rašybos vadovėlį. 
Tačiau neturėdamas laiko 
jį ištisai parašyti, 1913 m. 

savo “Rašybos 
Mažmožius”, tuo norėda
mas padaryti pradžią mū
sų rašybos suvienodini
mui, nors visiško lietuvių 
rašybos vienodumo ir iki 
šiolei nepasiekta. Jis buvo 
padėjęs kilminį rašybai 
pagrindą, nuo kurio Jo
nas Jablonskis kiek labiau 
buvo nutolęs. Šia proga 
tenka pastebėti, kad vė
liau iki Jablonskio mir
ties ir paskutiniojo karo 
Lietuvoje lyg ir buvo tvir
čiau nusistovėjusi Jab- 
lonskinė rašyba. Tačiau 
tremtyje, kiek pastebima 
iš tenai išleidžiamų kai 
kurių veikalų ir žurnalų 
(Aidai), vėl grįžtama prie 
būginės rašybos ir rašo
ma: augštas, bėgkimc, 
jieško, vietoj iki šiol nusi
stovėjusios Jablonskinės 
(fonetinės) aukštas, bėki
me, ieško ir t.t.

KITI BŪGOS DAR&AI 
IR VEIKLA

Be jau suminėtų K. Bū
gos mokslinių darbų, jis 
yra parašęs ir atspausdi
nęs dar šiuos darbus: 
“Aisčių praeitis”, “Kalbos 
dalykai”, “Kalbų mokslas 
bei mūsų senovė”, “Kalba 
ir senovė” ir kitus. Tai vis 
veikalai išimtinai kalbos 
klausimais. Rodos yra pa
rašęs vieną kitą veikalą 
pritaikintą : 
kalbiniais klau simais 
“Varpe”, “Tėvynės Sar
ge”, “Žinyčioje”, “Dirvo
je”, “Žinyne”, “Vilniaus 
Žiniose”, “1 
“Švietimo Darbe” ir pa
skelbęs daug savo straips
nių rusų ir lenkų mokslo 
žurnaluose. .

Bcto, kurį laiką buvodMg ką semiąs iš mteų 
“Tautos ir žodžio” redak-

ne tik 
bet ir 

laisvai nuvažiuoti... švedų šo
kiai atitinka jų ramiam gyve
nimui Skandinavijoj po to, kai 
jų narsieji protėviai išnarstė 
jūres ir išbraidžiojo kone visą 
Europą, turėję įtakos į Lietu
vos istoriją ir likimą. Jų šokiai 
visai skirtingi nuo mūsų. Polo- 
nezos melodija vyrauja. Šoka 
lengvai, plastiškai, šis Svedish 
Folk Dance Club of Boston, 
Axel W. Spongberg vadovybė
je, yra p. O. Ivaškienės Lietu-

Ypač Mikita, šokamas su laz
domis, yra įdomus šokis, kuris 
ir kitataučiams bene labiausiai 
patinka.

Programa baigta šokėjų pa
radu (be mažųjų), maršu ir 
dovanų įteikimu. Buvo ypatin
gai pagerbtos ir pagerbti tie 
šokėjai, kurie prieš 10 metų 
šoko ir dabar šoka.
— 10 metų atgal jie nebuvo 

jaunimas, jie buvo vaikai, — 
kalbėjo p. O. Ivaškienė, prisi
minusi su jais sėkmingą daly
vavimą New Yorke ir Lietuvos 
Konsulato atidaryme Bostone, 
kada šie sukaktuvininkai šoko. 
Dovanas įteikti ji pakvietė Lie
tuvos konsulą adv. A. O. Shall- 
ną.
— Amerikos lietuviai džiau

giasi, o Bostono lietuviai di
džiuojasi, — kalbėjo konsulas, 
— kad mes turime Ivaškų šei
mą... Mes laimingi turėti tokią 
veiklią vadovę. Jūs įvertinate 
Ivaškienę, o Ivaškienė įvertina 
tų jaunų šokėjų pasišventimą.

Dovanų įteikta Dr. A. Šapo
kos knyga “Lathuania Through 
The Ages” šiems iš tų pirmųjų]nai

- juk tai “nieko 
Juk mes pratę 
gražius dalykus

torius, 1901 m. Petrapily
je slaptai leido laikraštį— 
“Žiburys”, 1918 m. Toms
ke redagavo “Sibiro Lie
tuvių Žinias”. Taigi Bū
gos veikla pasireiškė ne 
tik mokslinėje, bet ir vi
suomeninėje srityje.
BCGOS NETEKIMAS — 
DIDELIS NUOSTOLIS 
LIETUVIŲ TAUTINEI 

KULTŪRAI
Negailestingoji mirtis šį

šovas (konkurentas) tautų fes
tivaliuose. Jų tautiniai rūbai 
spalvoti, įdomūs, bet ne toki 
meniški kaip mūsų.

Antrąją programos dalį pra.- 
dėjo mažos mergaitės šokiu 
Gegutė. Jos šoka kaip didelės,, 
kaip šokiams gimusios — lais
vai, ritmiškai, plastiškai. Iš šių 
mažų gracijų galima tikėtis lie
tuviškų žvaigždžių Amerikoje.

Kad paauglės merginos ir į 
vyrus žengiantieji berneliai 
gražiai šoka 
nuostabaus”, 
scenoje tik
matyti. Įdomus šokis Kepurinė 
(merginų), bet Oželis (vyrų) 
visada net juoktis publiką pri
verčia, nes gi scenoje matome 
tikras ožių budynes. Ir beveik 
visi mūsų tautiniai šokiai yra 
būdingi, originalūs, iš lietuviš
kojo gyvenimo, paremti liau
dies dainomis. Tuo jie ir ski
riasi ypatingai iš visų kitų tau
tų šokių. Štai tad ir Rugučiai. 
Į šitą šokį žiūrėdami ir girdė
dami dainų (“Aš pasėjau rugu
čius nei mažyčius, nei di- 
džtas...”), taip ir matome ru- 
giapiūtę Lietuvoje...

Išeina scenon mūsų Didysis

dalyvių, šokusių Pasaulinėje 
Parodoje New Yorke ir šian
dien šioje grupėje šokančių, 
būtent: Lilijai Romanskytei, 
Veronikai Ivanauskaitei, Anta
nui Benzevičiui, Arnoldui Pie
votai ir Rymontui Ivaškai.

Baigiant reikia pažymėti, kad; 
ne tik muzikaliniu ir meniniu į 
požiūriais ši šventė buvo aukš-j 
tam lygyje, bet ir sceniškai ge
rai organizuota — visa progra
ma praėjo sklandžiai, be jokio 
rikiavimosi, be komandavimo, 
ką ir festivalių organizatoriai 
yra pastebėję ir p. O. Ivaškie- 
nei už tai pagyrimų nesigailė
ję. Didelė garbė ir didelis dė
kingumas p. O. Ivaškienei, 
skaitlingam šokėjų būriui ir to 
gražaus lietuviškojo atžalyno 
tėveliams, kurie su džiaugsmu 
leidžia ji prie tokio kultūringo 
užsiėmimo, nesigailėdami išlai
dų aprangai ir kelionei į tautų 
pasirodymus. Ed. Karnenas.

i

of

Vi-
ne-

Atvyko 113 Lietuvių Tremtinių

rikas Kačinskas! Daug kas 
girdi jį gal pirmą kartą. Jis 
prabyla — ir visi nutyla. Dai- 
ua apie Aią iš Vinco Krevės-| 
IHckevičiaus “Dainavos šalies

Gen. Adankevičius labai gerai nusi
teikęs. - Dvi smarkios audros nuvar

gino keleivius. - Tik senutė lietuvė, 
90 m. amžiaus, nesirgusi.

Trečiadienį, lapkričio 30 žiuojąs pas pp. Rožčnus 4 
d. į Commonwealth uostą,-Raynham, Mass. Visi nu- 
So. Boston, Mass. įplaukė į siskundė audromis, kurios 

padavimai”. Gal ne visi bostoį transportinis laivas “Gen.'juos labai nuvargino. Tik 
Sturgis” ir atvežė 1300 iš- 
vietintų žmonių, tarp ku
rių 113 lietuvių.

Atvykusius laive pasvei
kino Masachusetts valsti
jos išvietintiems žmonėms 
priimti komisijos nariai. 
Lietuvius sveikino tos ko
misijos narys Antanas F. 
Kneižys. Po to teko sueiti 
pasikalbėti su lietuviais ir 
kitų tautybių revietirrtais 
žmonėmis. Gen. Adamkc- 
vičius buvo gerai nosttei-

. mečiai dzūkai žino, tad tai di- 
Į detto dzūkų rašytojo ir apie 

Dzūkiją (Dainavos šalį) para
šyta. O tikrai dzūkai gali di-scenai. Rašė neį kultūrai smūgis. J. Ja

blonskis SU ŠirdgSa apieįdžhrotiz, nes garsi buvo Daina- 
ją rašo: “su K. Būga mū
sų kalbos mokslas austo- 

--------- ja. pogrindinio savo šulo, 
Draugijoje”, didštojo savo tyrėjo. To 

šulo drauge su mūsų kal
bos mokslu nustoja ir vi
sas lyginamasis indoeuro
piečių kalbos mokslas,

ves šalis., davusi Lietuvai daug 
arų, kurie laisvę brązgino dau
giau negu gyvybę... H. Kačins
kas palydėtas ir pakartotinai 
scenon iššauktas ilgu plojimu.

Po švedų antro pasirodymo, 
baritonas Julius Kazėnas, a- 
kadąmnuojant J. Kačinskui, 
ptdtMavT) KaMfefcte arijų » to-

viena senutė lietuvė, 90 
metų amžiaus, p. Kons
tancija Makaravičienė ne
sirgusi. Ji nuvyko į Chi- 
cago, III.

Lietuvaitės, vadovybėje 
p. Bronės Cunienės, LDS 
Centro iždininkės, patar
navo visiems uoste.

kalbos”. J. L-kBūJl*** "Žyde” (fUkvy) ir P&r-lkęs ir džiaugėsi, kad va-

Yra numatyta, kad ki
tas laivas į Bostoną at
plauks penktadieni, gruo
džio 2 d., jeigu audros ne
sutrukdys.
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Kruvinojo Despotizmo Tiranai 
Atšventė Sukaktuvių Puotą

Rašo A. VYTENIS

Koks laikraštis, 
toks ir papuošalas

“Žemė valstiečiams, vi
sa valdžia sovietams, ša
lin karas”. — Su šitais 
melagingais propagandos 
obalsiais 1917 metais pa
vyko komunistams su
gundyti Rusijos valstie
čius bei darbininkus ir 
nuversti tik šešis mėne
sius buvusia F" 
vyriausybę. Kronštato jū
rininkai ir Putilovo gink
lų fabriko darbininkai bu
vo pirmieji, kurie stojo 
komunistų pusėn. Rusijos 
darbininkas tada dar ne
mokėjo atskirti melo nuo 
tiesos, propagandos nuo 
tikrovės.

Leninas, Trockis ir Sta
linas tai puikiai suprato 
ir pažadų nesigailėjo. To 
laiko Rusijos demokrati
nių partijų pažadai, kurie 
galėjo būti įvykdyti ir ku
rie maždaug atitiko tik
rovei buvo komunistų už
rėkti ir nustelbti. Žmonių 
masės troško taikos, dar
bininkai pakenčiamų dar- 

• Ibo sąlygų, o valstiečiai 
’ žemės. Bolševikų pažadai 
toli pralenkė žmonių troš
kimus. Bet, komunistai 

I įsisėdę į valdžios vežimą,

visai ir nemanė pildyti sa
vo pasižadėjimų.

Darbo masės nusivvlė. 
Nepraėjus nei pusei metų, 
pirmieji sukilo Kronštato 
jūrininkai. Tai tie patvs, 
kurie padėjo komunis- 

itams įlipti i valdžią. Tūk
stančiai Kronštato iūri- 

► sušaudyta, 
juos apšaukiant kaoitaliz- 
mo tarnais ir liaudies 
priešais. Putilovo fabriko 
darbininkai, užsto darni 
jūrininkus taip pat sukilo, 
bet jų likimas sekė jūri- 

1 ninku likimą.
NEPASISEKIMU 

“ATPIRKIMO OŽIAI”
Juo Rusijos liaudis rodė 

komunizmui didesnį pasi
priešinimą, juo žiauriau 
sukilimai buvo malšina
mi. Buvo įvestas baisus 
šnipinėjimo ir provokaci
jų metodas. Dėl liaudies 
skurdo ir ekonominių ne
pasisekimų visada buvo 
surasti “atpirkimo ožiai” 
— tai vadovaujantieji ko
munistinės ūkio sistemos 
žmonės, kurie prieš tai 
buvo geri komunistai ir 
Stalino patikėtiniai. Ne

Kerenskio nįnkų buvo

Stalinui ir ne komunizmo 
sistemai buvo suversta 
kaltė, bet žemesniems pa
reigūnams tą sistemą 
vykdantiems. Jie buvo vi
sada apšaukiami sabotaž- 
ninkais ir be pasigailėji
mo šaudomi.

Aiškėjant pačios siste
mos beprotiškumui, atsi
rado pačių komunistų 
tarpe nukrypimų tai į de
šine tai i kairę. Iš žvmiu- 
jų komunistų pirmasis iš
drįso pakelti galvą Rau
donosios Armijos kūrėjas 
ir jos vadas Trockis. Bet 
jis savo galva pasoėjo iš
nešti i užsienį. Užtat jo 
pasekėjai, ypač Raudono
joje Armijoje, dešimtimis 
tūkstančių buvo iššaudy
ti.

Liko tik trockininkų 
vardas, kuris 
visada surišamas 
viko, kapitalistų 
liaudies priešo 
Toliau sekė visa
miųjų komunistu,

1 savo galvomis apmokėjo 
komunizmo sistemos trū
kumus. Bolševikinėje Ru
sijoje žmogaus sušaudy
mas pasidarė paprasta 
kasdienybė. Šaudomi ‘ma
žieji’, bet neaplenkiami ir 
‘didieji’. Visi, kas Stalinui 
pasipriešina, išnyksta iš 
gyvųjų tarpo. Zinovjovas, 
Tuchačevskis, Ordzoni- 
kidze,, Muklevič, Haleps-

Per metų metus “Keleivio” skiltis puošia “Pasi
kalbėjimas Maikio su Tėvu”. Kas gali pamanyt, kad 
žodis “puošia” čia pažemintas. Visai ne. Jis čia savo 
vietoj: koks laikraštis, toks ir papuošalas. Ir redakto
riai neklysta manydami, kad tamsesnieji skaitytojai 
pirmiausiai tą “jumoro” kūrinėlį su pasigėrėjimu 
perskaito: kokie skaitytojai, toks ir jumoras. Vis dėl
to tenka pripažinti, kad straipsnelio rašytojas ir laik
raščio leidėjai parodo herojišką savigarbos atsižadė
jimą, tokį sutvėrimą leisdami apyvarton. Bet už tai 
medžiaginiu atžvilgiu jie tikisi susilaukti keletą pliu
sų. Ir neapsirinka. Visų pirma pririša prie laikraščio 
visą tamsesnįjį Amerikos lietuvių elementą: be Mai
kio ir Tėvo jiems nebe gyvenimas. Jiems tai atstoja ir 
teatrą, ir koncertą ir visokias komedijas be pinigų 
(tiesa, ne visai be pinigų, nes reikia užsimokėti prenu
meratą — bet tai tik niekis už kelis dolerius gauti 
tiek dvasinio peno!) Ir gatvinio jumoro mėgėjų entu
ziazmas ne koks tuščias burbulas, jis ir dovanėlėmis 
pasireiškia. Iš visų Amerikos pakampių plaukte plau
kia doleriukai ir pusdoleriukai — beveik visi tėvui: 
kad kiek švariau apsivilktų, naują pypkę įsitaisytų, 
tabako nusipirktų ir t.t. Maikiui mažai tetenką —koks 
dolerius knygai nusipirkti, bet jis ir be to viską žino: 
į vaikėzo galvutę sukimšta seno socialisto protas. 
Vaikištys moko tėvą — anot žmonių pasakos: kiauši
nis vištą mokina.

Tačiau pastaraisiais laikais Maikutis lyg ir ap
kvaito. Pirmiau drąsiai drožė iš Markso, dabar Mark
sas nebe madoj. Kas daryt? Marksą suvirškino Leni
nas, juodu abudu suvirškino Stalinas, ir jų visų trijų 
mokiniai, anot vieno socialisto išsireiškimo, virto di
džiausiais pasaulio istorijoj atžagareiviais. Maikis li
ko be pagrindo, ir jo teikiami tėvui pamokslai atrodo 
kaip kokio susmukusio buržujėlio filosofija. Nuobo
dus, ir tiek. Nė seno socialisto smegenys neišveža.

0 bet gi autorius nuo savo tikslo nenutolsta: aky- 
plėša sūnus moko savo driskių tėvą. Reiškia, čia pa
neigimas įgimtos tvarkos, ardymas šeimos, skiepiji- 
ms jaunajai kartai neklusnybės, pašiepimas senovės, 
iškoneveikimas lietuvių kalbos (koks nesvietiškas 
tėvo žargonas!) ir tiesioginis prieštaravimas lietuvių 
tautos himnui: “Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę 
semia”.

Jei tas skurdeiva senis yra mūsų bočių tipas, tai 
kaip mes patrauksim čia gimusį jaunimą į lietuvybę? 
Ar jo skarmalai ir nežmoniškai sudarkytas lietuviš
kas žargonas patrauks jaunimą į lietuvybę tuo sume
timu, kad reikia gi pakelti lietuvių tautą iš tamsos ir 
skurdo? Ne. Kaip tik priešingai: jaunimo širdy kils 
panieka visam tam kas lietuviška. Tėvai tamsūnai, ologija, kurią Maikis su Tėvu taip, tinkamai atvaiz- prastą bolševizmo prie- 
skurdeivos ir girtuokliai, vaikai akyplėšiški pakvai- duoja. Reiškia, privatinio biznio kromelis, ant gatvi- spaudą. Po antrojo pasau
sę socialistėliai — tai tokia lietuvių tauta?! Viena gė- nės demagogijos pastatytas...

Rusiioje 
su išda- 
tarno ir 
sąvoka. 
ePė žy- 

kurie

SUSIPAŽINKIME SU . 
GYVENIMO KNYGA 

T. Klemensas Žalalis, O.F.M.
J

ki, Orlov, Kaminev, Alks- jraščio tiesa, 
nis, Eidman, Uborevič, Ia- 
kir, Jagorov — tai vis žy
miosios bolševikų figūros, 
generolai arba admirolai, 
kuriuos Stalinas į kapus 
nuvarė.

Jis švęsdamas šiemet

Niekas jau dabar nebeabejoja apie šventraščio 
išsireiškimo formų buvimą ir jų didelę reikšmę, no
rint gerai suprasti užrašytą Dievo žodį. Juk panašus 
reiškinys ir šiais laikais pasireiškia; tas pats žmogus, 
rošydamas aritmetikos vadovėlį, naudos vienoki sti
lių, rašydamas eilėraščius, panaudos poezijos taisyk
les, o novelė je ar romane, rašys vėl kitaip ,negu mate
matikos vadovėly, šventraščio rašytojai, rašydami 
prisitaikė prie tu laikų rašymo formų ir, galima sa
kyti, jog jie aklai laikėsi tų formų, prie rytiečiams 
priprastų išsireiškimo būdų. Imkime pavyzdį iš istori
jos. Ir senovėje buvo rašomos istorijos, kuriose buvo , 
anrašomi tikri faktai, nors ir be citatų, kaip kad rašo 
XX amžiaus istorikai. Ir jie galėjo turėti šaltinius: 
karalių laiškus, susitarimų dokumentus, žodžiu per
duodamas žinias. Pastebėtina, kad senovėje daug įvy
kių iš kartos į kartą buvo perduodama žodžiu ir net 
nepakeičiant nė vieno žodžio. Tačiau istoriją rašė ki
tokiu būdu, negu dabartiniai istorikai. Rytiečiams ne
buvo svarbu perduoti iš eilės chronologiją. Jie maišy
davo faktus, perduodami giminių sąrašą, irgi nesilai
kydavo griežtos eilės. Tokiu būdu senelis ar prosene
lis yra pažymimas kieno nors tėvu, kai tuo tarpu 
tarp “tėvo” ir sūnaus, gal būt, koks šimtmetis yra 
praslinkęs. Skaičiuose nepaduoda tikro skaičiaus, bet 
apytikrį arba šventą skaičių, kaip 7, 40 ar panašiai. 
Įvykių aprašymą neduoda tiesioginiai, bet tam tik
rais rotais ir pakartotinai ir tik po kelių tokių pasa
kojimų žmogus gali susigaudyti ,ką autorius norėjo 
pasakyti. Visos šios formos randamos ir šventraštyje. 
Istorija tokiu būdu yra atpasakota tikrais faktais, 
bet ne tokiu būdu, kaip dabar. Štai, kodėl ir reikia ge
rai pažinti tas formas, ar bent žinoti, kad jos yra nau
dojamos, nes kitaip sunku būtų suprasti tikroji Švent-

T. Klemensas Žalalis, O.F.M.

da prie tokios tautybės prisipažinti. Ir dar giliau pa
sineria jaunuoliai nutautinimo bangose.

Tačiau kur paliesta lenkiškas krakoviakas, senis 
skurdeiva visas atgyja. Ir su tuo “tancium” puikiai 
apsipažinęs, ir krakoviako dainelę taisyklinga lenkų savo septyniasdešimts me- 
kalba pacitavo. Kas kam įgimta, tai įgimta. Tik, žino-i tų sukaktuves, gali drą- 
ma, ne tėvui, o straipsnio autoriui. Na, jeigu ir čia!sįaį didžiuotis, 
autorius manė pliuso susilaukti, tai jau ne pas lietu- vienas teliko iš tų, 

vykdė komunizmo
Bet retas žimą

vius. Čia demagogija pilnai išdegė. u>

dar toliau išsiplėtė į Va
karų Europą ir į Aziją. 
Visur tais pačiais propa
gandos metodais, visur 
su žiauria tironija.

Kas iš mūsų nėra girdė
jęs Maskvos radio ar 
skaitęs propagandinės li- 

kurie teratūros? Žmonėms, per- 
siste- gyvenusiems Sovietų rė- 

nervus sukrečia,

kad jis

Tačiau pamėginkime paimti ir autoriaus pusę. mą Rusijoje.
Su teik im ir jam kiek geros valios. Daleiskim, kad jis, kuris iš anų mirė be drau- kai, klausant Maskvos ra- 

siekia pažadinti gO Stalino žinios. Šitas dio, išgirstama žodžiai — 
“taika”, “demo- 
Bet ne jiems 

Maskva tą gražbylystę ir 
taiko. Ji skiriama tiems, 
kas komunizmo nepažįsta, 
kas iliuzijomis gyvena. 
Kiekvienas iš sovietų Ru-

pašiepdamas tą nusišmeižusį tėvą, siekia pažadinti gO Stalino žinios, f 
tamsią liaudį į apšvietą ir geresnį gyvenimą. Juk pa- despotizmas Sovietų Ru- “laisvė”, 
šaipa yra stiprus akstinas žmogui iš balos prikelti, sijoje jau tęsiasi trisde- (krotija”. 
Tegu čia pašaipa riebi ir gramozdiška, bet ką padary- gimt du metai!

KOMUNISTINE PROPA
GANDA IR TIKROVE
Rusų liaudis įstumta į

Marija Pečkauskaitė

Mergaitės Kelias
Mergaitės asmenybė

LEGENDA APIE ŠV. PETRO MOTINĄ
Švedų rašytoja Seimą Lagerlof yra para

šiusi gražią legendą, kurios turinys yra 
toks:

Vieną kartą vaikščioja Viešpats Jėzus po 
dangaus sodą, džiaugdamasis išrinktųjų lai
me, ir pamato prie medžio liūdintį šventą 
Petrą.

Susirūpino Viešpats savo mokiniu ir pri
ėjęs klausia:

— Kas tau, Petrai?
0 Petras puola ant kelių, apkabina Mo

kytojo kojas ir sako:
— Viešpatie! Davei man laimę, kurios nei 

akis neregėjo, nei ausis negirdėjo. Bet nega
liu ja tikrai gėrėtis, nes mano motina ken
čia ten pakalnėje, tamsybių ir verksmo ša
lyje. Nepyk, Viešpatie, juk liepei mylėti sa
vo tėvą ir motiną!

— Kiekvienas gauna tai, ko trokšta, ir 
nueina ten kur veržiasi, — tarė Kristus.

— Aš žinau, Viešpatie, kad tavo teismas 
yra teisybė ir tiesa, bet liūdna man, kad nė
ra čia mano motinos.

Pagailo Viešpačiui savo mokinio, kurį 
taip mylėjo ir davė jam dangaus karalystės

ma, kad ir užsieniuose y- 
ra lietuvių, kurie palaiko 
komunizmą. Kiekvienas 
iš mūsų bėgdamas nuo ti
ronijos, buvome tikras, 
kad pasaulis pakankamai 
informuotas. Negalima 
tiesiog tikėti, kad kur 
nors Argentinoje ar Ka
nadoje yra lietuvių, kurie 
tarnauja kruvinai despa- 
tijai ir didžiausiam darbo 
žmonių priešui. Negalima 
tačiau būtų tikėti, kad jie 
nori savo tautai ir visai 
žmonijai pražūties.

Stalinas gydo savo į ša
lį nukrypusius komunis
tus šaudymais ir kartuvė
mis, tačiau savo agen
tams užsieniuose įsako 
kalbėti apie laisvę ir bro- - 
lybę. Stalinas jau trisde
šimts du metai, kai nemo
ka darbininkams Rusijoje 
algų, neskaitant tų kelių 

bolše- kurie duodami tik

Tegu čia pašaipa riebi ir gramozdiška, bet ką padary
si, jei autorius nieko kultūringesnio iš savo lobyno, 
neišspaudžia. Kaip moka, taip šoka. Gal tos “neigia-1 
mo įrodinėjimo” pastangos atneša kiek naudos visuo
menei? Gal —

Bet — kas gi čia? To paties laikraščio skiltyse didžiausią skurdą be rin-Įsijos ištrūkęs nepaprastai 
krinta į akį štai koks skelbimas: kimų teisės, be žodžio nustemba, kai sužino, kad

“Didysis Sapnininkas su Salemono Galva, Gra- laisvės pasidarė visiškai (Vakarų Europoje yra
$ioicr mnltmoio noronlzono dolierioii ^"~*'~~ŽmOniU* kUTie UŽgtnjžl bol“

ševizmo tironijos sistemą.
Mums lietuviams masė-i 

mis bėgusiems nuo . . ... ..
vizmo ir tiems mūsų bro-ld?onos ”uslPlrktl> o. meti- 
liams . ir seserims, kurie nes “■"“P“ "eistenka 
tėvynėje tebekenėia prie-.1161 del dve« marsk™M- 
spaudą, visai nesupranta-' Tęsinys 5-tame pusi.

žiais mėlynais viršeliais, parankaus formato, daugiau apatiška. Visos Rusijos 
kaip 300 puslapių, kuriuose surašyta apie 1,500 viso- pakraščiais, pavergtosios 
kių sapnų. Kaina $2, bet “Keleivio” skaitytojams tik tautos, pradedant nuo 
$1. Gaunama “Keleivio” knygyne. Baltijos krantų, Kaukazo

Ehe! Štai kur atsiskleidžia tikroji laikraščio ide- ir Azijos, kenčia nepa-

raktus ir pavedė ganyti savo aveles. Ir jis 
mokytoją mylėjo, kad nebijojo taip baisiai 
mirti, kaip ir Jis. Glostydamas jo ištikimą 
galvą, tarė:

— Žinai, Petrai, kad nėra išėjimo iš tos 
baisios šalies. Bet tau noriu padaryti tai, 
kas nepadaroma. Tegu ateina tavo motina į 
dangaus sodą.

Mostelėjo Viešpats ranka, ir prieš jį at
sistojo didžiasparnis angelas su baltesniais 
už sniegą drabužiais. Ir liepė jam Viešpats 
Jėzus lėkti į pragarą Petro motinos atnešti.

Džiaugsmo pilnas nubėgo Petras į dan
gaus skardį, norėdamas kuo greičiausiai pa
matyti motiną, ir pirmas ją pasveikinti toje 
laimės šalyje. Ten, žemai, dangaus apačioje, 
juodavo pragaro armens.

Pasilenkęs žiūri Petras, kaip angelas, iš 
lėto sparnais plasnodamas, leidžias į tą pa
kalnę, aplink save viską nušviesdamas. Štai 
jis jau kaip gulbė, štai jau kaip baltas dru
gelis, pagaliau, kaip šviesus taškelis. Ir jam 
bešviečiant, mato Petras ten žemai baisias 
uolas ir daug tamsių, sustingusių, pusiau 
suakmenėjusių žmogystų. Jų buvo tokia 
daugybė, kad Petras ėmė nerimauti, ar an
gelas galės surasti jo motiną.

Bet angelas, valandėlę stabtelėjęs, strėle 
nusileido į pragaro dugną — kaip žuvėdra 
kad leidžiasi į bangą, pamačiusi grobį — ir 
viena ranka apkabinęs žmogystą, ėmė kilti 
aukštyn. Ir pažino Petras, kad tai jo motina.

Paliestas angelo šviesos, pragaras atgijo.

K. linio karo bolševizmas

Juodos sustingusios žmogystos sujudo, ėmė 
tiesti rankas, kelti aukštyn galvas, verkti, 
dejuoti ir vienu balsu šaukti: “Paimk ir ma
ne! Paimk ir mane!” Ir kai kurioms, gal ko
kiai dvylikai, pavyko įsikibti į Petro motiną. 
0 Petrą paėmė baimė, ar angelas pajėgs 
lėkti su tokia našta. Bet angelas kilo aukš
tyn greit ir lengvai, tartum nešdamas glėby
je kūdikį.

Neapsakomu džiaugsmu patvino Petro 
širdis. Kiek laimės ir malonės suteikė Vieš
pats jo motinai, kad ji ne tik pati įeis į dan
gaus sodus, bet tiek žmonių dar išvaduos iš 
pragaro gelmių.

Ūmai Petras pamatė baisų dalyką. Jo 
motina ima ranguotis angelo glėbyje ir ran
kom siekti į ją įsikibusius žmones. Ji at
lankstė jų pirštus, ir tie po kits kito ėmė 
kristi atgal į pragarą. Ji neklausė nelaimin
gųjų verksmo, maldavimų ir keiksmų, tik 
metė juos ir metė nesiliaudama.

Bepaliko jau tik viena moteris. Ir nuosta
bu! Juo lengvyn ėjo angelo našta, juo sun
kiau jis lėkė. Nors ir dažnai plasnojo ilgais 
sparnais, bet vos vos kilo aukštyn. Tačiau 
vis dėlto jis yra taip arti dangaus pakraš
čio, jog Petras tiesia ranką į motiną, norė
damas ją paimt į savo glėbį. Tik štai ūmai 
liaujasi plasnoję angelo sparnai, jo veidas 
pasidaro rūstus, lyg naktis, nes Petro moti
na ima plėšti paskutines ant jos kaklo ka
bančios moters rankas. Ir tol drasko, kol ir

ta nelaimingoji puola žemyn, kaip anieji. 
Tuomet angelui nepakeliama. Jo nusmilkusi 
ranka išsitiesia, ir Petro motina akmeniu 
krinta į juodąjį armenį. O angelas, kartą 
sparnais plasterėjęs, grįžta vienas į dangų.

Gailiai verkdamas puola Petras Viešpa
čiui po kojų, o Mokytojo gailestingas veidas 
meilingai prie jo lenkiasi, ir dieviškas balsas 
sako:

— Ko gi aš labiau trokštu, jei ne jums 
visiems dovanoti amžinosios laimės rojų. 
Bet kol žmonės negyvens taip, kaip aš mo
kiau, neatsižadės savęs ir nemylės savo arti
mo kaip savęs, tol nebus nei danguje, nei že
mėje tokios vietos, kur nelaimė ir skausmas 
jų negalėtų pasiekti.

Daug minčių sukelia mums ši legenda. 
Kokį ilgą pykčio, neapykantos ir pavydo ke
lią reikia išeiti žmogui, kol jo širdis taip su- 
akmenės, kaip šv. Petro motinos, kol iš mažo 
kasdieninio pragarėlio įgrims į tokį pragarą, 
iš kurio nei Dievo valia nebegali išvaduoti. 
Ką šv. Petro motina būtų veikusi danguje, 
amžinosios Meilės karalystėje? Nors ange
las ir būtų ją atnešęs, nors ir būtų įvykę 
tai, kas nėra galima, ji bematant ir dangų 
būtų pavertusi pragaru. Kiekvienas gauna 
tai, ko trokšta, ir nueina ten, kur veržiasi. 
Kiek daug trokšta pragaro ir į jį veržiasi! 
Kur tik pasisuks, žiūrėk, jau aplinkui ir pra
garėlis.

(Bus daugiau).
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•kyrių, kųrimne skulptūros nio-lti katalikišką lietuvišką kny< 
ko pats geriausias profesorius 
ir į kurį priimami tik atrinkti 
studentai. Tuo tarpu tame sky
riuje mokoei tik trys studen
tai: du vietiniai ir mūsiškis 
Donatas. Būdamas Vokietijoje, 
skulptūros jis mokėsi Stutt- 
garto meno mokykloje. Dabar 
D. Buračas pusę dienos dirba 
fabrike, likusį laiką skįria savo 
studijoms.

Amerikos Lieturių Legionierių 
Postas 154

Lapkričio mėn. 27 d. turėjo 
savo metines iškilmingas šv. 
Mišias Šv. Alfonso bažnyčioje. 
Prieš pamaldas Posto vyrai ir 
moters padėjėjos išsirikiavo 
prie parapijos salės. Kun. Dr. 
L. Mendelis liturginiuose rū
buose iškilmės dalyvius atvedė 
į bažnyčią. Prie vėliavų ėjo 
sargybą uniformuoti vyrai su 
ginklais. Posto vadovui A. 
Dranginiui vadovaujant. Per 
šv. Mišias giedojo “Dainos” 
choras. Savo prakalboje kun. 
klebonas, pasidžiaugęs gražia 
legionierių iškilme, kvietė susi
rinkusius pasimelsti ne tik už 
lietuvius karius, žuvusius po 
Amerikos vėliava, bet taip pat 
už lietuvius, savo gjnybę atida
vusius už Lietuvos žemę ir jos 
laisvę. Mišioms patarnavo du 
uniformuoti legionieriai: Ed
vardas Budelis ir Antanas Ki
sielius. kuriuodu per Mišias 
priėmė Šv. Komuniją. Visą iš
kilmę užbaigė, įspūdingai su
giedodami Amerikos ir Lietu
vos himnus.

susilaukė užtarnauto 
pagyrimo. Paskui ėjo 
minėjimo dalis. Akto- 
Palubinskas įspūdingai 
priešmirtinį Kudirkos

gą, jis buvo ir pats pirmutinis 
stambus šių knygų pirkėjas.

šv. Alfonso Parapijos Įnašas 
Į Misijų Darbą

Lapkričio mėn. 18-20 d. Bal- 
timorėje posėdžiavo Penktas 
Regionalinis Krikščioniškojo 
Mokslo Brolijos Kongresas. Bi
tas Kongresas atstovavo Balti- 
morės bažnytinei provincijai ir 
Washington arkidiec e z i j a L

i Kongresas svarstė vidaus ir 
užsienio misijų reikalus.

Kongreso proga paskelbta

Dr. Vinco Kudirkos Minėjimas

Baltimorės Lietuvių Draugi
jų Taryba lapkričio mėn. 27 d. 
Lietuvių svetainėje suruošė Dr. 
V. Kudirkos 50 metų jo mir
ties sukaktuvių minėjimą. Pa
rengime ir pačiame minėjime 
dalyvavo Amerikos Lietuvių 
Legionierių Postas 154, Amer. 
Lietuvių Legionierių Padėjė
jos 154, Lietuvių Kareivių. .Mo
tinos. Šv.

Į sceną išeina garbės prezi
diumas ir "Dainos” Draugijos 
choras. L. Bakarskienės vado
vaujamas. Legionerių Posto

Alfonso skautės.

akaita 
dalyvių 
meninė 
rius J. 
pasakė
monologą iš K Inčiūros dra
mos veikalo. Padeklamavo: 
Čaplikaitė “Maniesiems”, 
Pažemėnas — “Varpas“ 
“Gražu, gražiau ir gražiausiai”, 
A. Dranginis — “Ne tas yra 
didis”. Smuikininkas A. Paukš
tys smuiku pagrojo du dalyku. 
“Dainos” choras padainavo: 
Lietuva brangi. Dainelė pinsiu 
ir Lietuviais esame mes gimę. 
Smuikui ir chorui akompanavo 
EI. Juškauskaitč. Programos 
išpildymą publika, kurios buvo 
pilna salė, priėmė su pagyrimu, 
ypač gyvai plota smuikininkui.

Tarybos pirmininkas J. Mi- 
ceika gražiai padėkojo visiems 
minėjimo ruošėjams, progra
mos pildytojams ir dalyviams. 
Žinoma, padėka priklauso ir 
pačiam J. Miceikai, Tarybos 
pirmininkui, kuris mokėjo į 
ruošimo ir minėjimo darbą į- 
traukti visus. Minėjimas baig
tas tautiniais himnais.

tf

B. 
K.
ir

Lietuviškos knygos platinimas

Poetui K. Bradūnui skati
nant. Baltimorės ateitininkai Baltimorės arkidiecezijos Misi- 
suorganizavo lietuviškos kny- jų Brolijos metinė apyskaita, 
gos platinimą. Mūsų bažnyčios Iš šios oficialinės apyskaitos 
prieangyje įtaisyta vitrina, ku- matyti, kad kalbamoji Brolija 
rią lietuviškame stiliuj pagami-’per apyskaitos metus iš viso- 
no D. Buračas. Knygos ir laik-Jkių šaltinių (visų arkidieceš- 
raščiai bus pardavinėjami sek-Įjos parapijų, mokyklų, draugi- 
madieniais po 8:30 ir 11:00 v. Į jų ir atskirų asmenų) iš viso 
pamaldų. Pradėta pardavinėti pajamų turėjo 343,092.92 dote- 
lapkričio 27 d. Pardavinėjimo rių. Tuo tarpu tik viena Šv. 
darbą atliks ateitininkų spau- Alfonso parapija misijų reika- 
dos sekcijos nariai. Ateitinin-: lams įnešė 68.669.79 dolerių, 
kai visai aiškiai pareiškia, kad i Kita parapija, kuri seka po Šv. 
šis sumanymas pasisekė įvyk- Alfonso parapijos, yra St. Ma- 
dyti tik reikalą parėmus kun. ry — 
Dr. L. Mendeliui. Jis mielai už
leido bažnyčios prieangyje vie
tą knygų vitrinai, duoda visas 
kitas priemonės knygų platini
mui. Lapkričio 27 d. per savo 
pamokslus jis. kun. Klebonas, 
labai plačiai ir su tikra meile 
išgarsino pradėtą darbą. Para
pijiečius raginte ragino skaity-

Govans, įnešusi tik 
9,055.94 dolerių. Kaip matyti, 
mūsų parapija misijų šelpime, 
yra pralenkusi visas Baltimo- 
rės parapijas, net 
džiausiąs. Nereikia
kad toks parapijos laimėjimas 
yra klebono kun. Dr. L. Men- 
delio sumanumo, energijos ir 
uolumo nuopelnas.

pačias di- 
ir sakyti,

i Ateitininkai

Lapkričio 20 d. buvo susirin
kę pasitarti dėl savo veikimo. 
Nutarta imtis darbo dviem 
sekcijomis — socialine ir spau
dos.

Socialinė sekcija pirmiausia 
imasi organizuoti pagalbą savo 
draugams, Vokietijoje liku
siems. Pasiryžta ateinančioms 
šventėms pasiųsti siuntinėlių 
draugams, pasitikusiems Vokie
tijoje. Tam tikslui būrelio na
riai sumetė po kelis dolerius. 
Renkamos aukos ir iš kitų. Vi
sus aukotojus savo auka virši-

vadovui sukomandavus, į sceną jo kun. Dr. L. Mendetis: jis 
iškilmingai atnešamos vėliavos, paukojo 50 dol. Šita auka vie- 
kurių tarpe ir Lietuvos vėliava, na su kaupu pranešė visą turi- 

Sugiedami Amerikos ir Lie- mą kuopelės “kapitalą”. Ateiti- 
tuvos himnai. Pats minėjimas ninkai nuoširdžiai dėkoja šiam 
pradedamas malda, kurią skai- savo globėjui ir didžiam 
to kun. P. Dambrauskas. Mok. jui. 
Kazys Dūlys skaito apie Dr.- 
V. Kudirkos gyvenimą ir veik-' 
lą. Paskaitininkas aiškiai ir 
vaizdingai nupasakojo svar
biausius Dr. V. Kudirkos gy
venimo atsitikimus ir atskleidė
jo nuopelnus mūsų tautai. Pa- čas priimtas į tą šios mokyklos

rėmę-

me VU , |Wb Teko girdėti, kad jau seiunėią'mininknn, ir Ofcelevičienė, Šv.
ra milijoną dolerių (flJflO,- dieną kai kas paprašė garinti- Onos D-jos pirmininkė, kvietė 
000.00) nuostolių. jų blankų naujom sutartim. I visus jungtis į vietines jau e-

Teismo byla įvyko Philadel- Prie Ho vakaro pasisekimo samas organizacijas ir tęsti 
pbia, Pa. Mat navininkų ang- labai daug prisidėjo St. Augu- tradicinį lietuvių darbą toliau, 
lių kasyklų žemės yra Girard lis, padėdamas režisuoti ir pa-Į A. Masionis, pasinaudodamas 
Metate, kurį sulyg Girard tęs- darydamas paukščių ir gyvulių ta proga, kreipėsi į visus susi- 
tamento, valdo Philadelphijos kaukes, kurios taip grašiai tiko (rinkusius, paragindamas stoti 
miestas. Shenandoah bylą lai- jauniems vaidintojams ir var- į Lietuviškos Knygos rėmėjų 
mėjo. Teismas miesteliui pripa- gouiainkas p. V. Justas. eiles ir pažadėdamas norin- 
žino $800,000X10 nuostolių. Phi- ............. . i (tiems patarpininkauti ir surin-
ladeiphia toiamo nuosprendžiu Pnvyadys tremtinių jaunimui kęs persiųsti knygų pronume- 
nopatenkintas apeliavo į aukš- Į Patersoną yra atvykusių ratas. Tuo pat užsirašė 25 kny- 
tesnj teismą. Kaip tas viskas daugiau kaip 100 tremtinių, gų prenumeratoriai. 10 aumo- 
užsibaigs, nežinia. Per tą trumpą laiką, nuo ku- kijo prenumeratas iš karto,

Teismo byla yra labai įdomi, rio tremtiniai pradėjo į Ameri- kiti pažadėjo tai padaryti arti- 
ir ji paliečia daugelį Shenan- ką vykti, jau turėjome dvejas miausioj ateity.
doah lietuvių namų savininkų, tremtinių vestuves. Malonu pa-; 
Atrodo, kad jeigu miestas by- žymėti, kad abu tremtiniai vy- 
lą laimės, tai tuomet ir namų rai vedė Amerikoje gimusias ir 
savininkai turės teisę reikliau- augusias lietuvaites, būtent, J. 
ti už nuostolius atlyginimo.

t

jo $1,800.00; pašalpų $557.00. 
Mūsų 59 kuopa duoklių Cent- 

SąjmsIečiM 25 m. Jubiliejus rai »,482.28. Laiko-
Lapkriėio 20 d.. 1949 m. Mo.itarP>* 25 “• 59 kuoI>a

ten, Sąjungos 59 kp. apvaikš-^"^“5 realams sukėlė ir iš- 
čiojo 25 m. jubilieju. Byte per'n“>*e->°.*7:892^4- 
9:00 vaL šv. Mišias sąjungietės 
bendrai ėjo prie šv. Komunijos.-____
Vakare 7:30 turėjo 
jankieto formoje 
jažnyčios svetainėje.

Svetainė ir stalai

Donatas Buračas
Priimtas į aukštąją 

mokyklą Marlyn Institute Bal- 
timorėje tikruoju studentu. 
Dar pažymėtina, kad D. Bura-

meno

Kiekvienas Lietuvis Skaito
Vienintelį Pasaulio Lietuvių Kultūros Žurnalą

AIDAI
Nuo Spalių 4, 1949 Metų Mėnesinį 

Kultūros Žurnalą

AIDAI
perėmė leisti

LIETUVOS PRANCIŠKONAI AMERIKOJE
yra vienintelis mėnesinis mokslo, literatūros bei 
meno ir visuomeninio gyvenimo žurnalas 
žadins tautinės kultūros kūrybą ir skelbs jos lai
mėjimus
burs aplink save visas mūsų tautos intelektualines, 
menines ir religines pajėgas
iki Naujų Metų bus leidžiami Vokietijoje, nuo Sau
sio 1, 1950 
redaguos redakcinis kolektyvas, sudarytas iš žy

mių lietuvių mokslininkų, rašytojų ir kitų kultū
rininkų. Vyriausias redaktorius — rašytojas An
tanas Vaičiulaitis.
prenumerata metams: Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse. Pietų Amerikoje. Meksikoje ir Ispanijoje— 
$5.00; Kanadoje — $5.50; kituose kraštuose — 
$6.00
Atskiras numeris JAV’ — 50c., kituose kraštuose 
— 55c.

redakcija: Ant. Vaičiulaitis, 2087 N. Main Avė, 
Scranton 8, Pa.

administracija: AIDAI, Kennebunk Port, Maine. 
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Jungtinėse Amerikos Valstybėse

SNEHANDOAH, PA.

Po to sekė vaišės, ir pasi
linksminimas, kurie praėjo 
gražioj ir draugiškoj nuotaikoj.

Gražų padėkos žodį rengė
jams ir visiems Amerikos lietu
viams tari kapitonas J. Kubi
liūnas, suminėdamas Amerikos 

į lietuvių vaidmenį atkuriant 
Lietuvą po ano karo ir gelbs- 

i tint lietuvius visais laikais, y- 
Lapkričio 23 d. ŠTiozimie- P*4 d*b»r 3tv5'‘

kus. Koresp.

Glinka vedė F. Glaniauskaitę, o 
M. Balčietis O. Vaičaitytę. 
Laukiama ir daugiau pasekant 
jų pavyzdžiu.

fATBBOHIlJ.
Gražini pavykęs vakaras

Š. m. lapkričio 20 d. vietos 
BALF’o skyrius surengė vaka
rą. Programą atliko tremtinių 
vaikai, vadovaujami E. Augu-'ro D-jos iniciatyva šv. Kazi

miero parapijos salėje buvo su
rengtas su tremtiniais susiarti
nimo vakaras. Prie parengimo 
prisidėjo ir Šv. Onos D-ja ir 
Amerikos L. Katalikų Susivie
nijimo kuopa. Į susiartinimo 
vakarą buvo pakviesti visi vie
tos tremtiniai ir minėtų drau
gijų nariai.

Pradžioje J. Spranaitis, ati
darydamas susirinkimą kvietė 
naujai atvykusius jaustis kaip, 
namie, dėtis prie bendro darbo 
ir sudaryti vieną gražią ir dar
nią lietuvių šeimą. Toliau kal
bėjo kleb. kun. J. Kinta, svei
kindamas naujai atvykusius ir 
žadėdamas savo, kaip klebono, 
visokeriopą pagalbą. J. Lecha- 

garantijom. Knčius, Šv. Kazimiero D-jos pir-

lienės. Buvo suvaidinta “Pas 
mamytę“ ir “Ramutės sapnas”. 
Be to, priede buvo pačios va
dovės sudarytas montažas iš 
tautinių šokių, dainų ir dekla
macijų.

Vakaras praėjo su dideliu 
pasisekimu, nes vaikučiai gra
žiai suvaidino, programa buvo 
turininga ir rimta, ir visus gra
žiai nuteikė. Tik gaila, kad tru
putį mažoka buvo publikos.

Pelno gauta per 100 dolerių. 
Jis bus skirtas BALF’o naudai

Jonas Spraaaitis, BALF’o 
skyriaus pirmininkas, 
ta proga
miršti dar Europoje pasiliku
sių tremtinių ir aprūpinti ir 
juos reikalingom

PtL PASTATYMO PAMINKLU 
AtMleftkykit* pu 

6He Clty Monanent Co.
GRANITU MCMORIALS 

$21 W. Hollis SL, 
Nashua, N. H.

Norintieji pu mus atvykti, telefonuo- 
kitę Nuhun 4S1. Trauportuij* 

dykai, nežiūrint, kad nepirktumMe.

I Išmokėjimai buvo sekanti: 
[Parapijos bažnyčios reikalams 

iškilmingą $5’252 62’ varKuomenčs šalpai 
vakarienę S999-20- Lietuvos reikalams — 

1627.00 ir kitiems reikalams 
.......... .......... ........jubiliejaus: smulkesnėmis sumomis.

proga buvo papuošti Lietuvos! Laike karo, kuopa pardavė 
. .. - . . j J. V. bonų ir ženklų $16,643.00.tautinėmis spalvomis ir sida- * *
briniais vainikais. Vakarienėje^^93‘^”'1?"''™°,' 
dalyvavo apie 200 svečių. Ma-j 
tesi svečių ir iš kitų šios apy-!
linkės miestelių, kaip antai.:;
Girardville. Minersville,
Phila. ir Tamaąua.

Laike vakarienės sąjungiečių,
-n i u i — ■ -4.

Ma Jas. Ligonėms yra siunčiama 
J gėlės su linkėjimais greit pe- 

sveikti. Narei mirus, yra už- 
New P^ka11108 šv. Mišios už miru- 

jsios sielą. Mirusios šeimai kuo- 
| pa pareiškia užuojautą.

59 kp. choras, vadovaujant mo| Moteni Ss>Jung3 turi 
Kvfoč,; . .I„r. 79 ir aP'e a-009

Moterų Sąjungos iždas siekia 
$129,265.00.

Dabartinė Moterų Sąjungos 
59-tos kuopos valdybą sudaro: 

‘Ona Aidukonienė — pirm.; O- 
na Poškienė, sekr.; Marijona 
Janulaitienė, ižd. Iždo globėjos 
yra Ona Twardzik ir Magdale
na Sadauskienė.

kytojai - sąjungietei J ievai Jur
kevičiūtei. sugiedojo M. 
Himną ir kelioliką tautinių dai
nų. i

Programos vedėja buvo Jie va į 
Jurkevičienė. Kalbas pasakė 
Ona Tamanauskienė iš Miners- 
ville, Pa., kun. dr. K. Batutis 
iš Tamaąua. Pa., daktarė Ma
rijona Rameikaitė (59 kp. narė 
jau 12 metų) ir kun. J. A. Ka
ralius.

Įdomūs Daviniai.
Marijona Rameikaitė savo kal
boje nupiešė 59 kp. istoriją, su-' 
teikdama labai įdomių davinių.

Kuopa tapo suorganizuota 
gruodžio mėn. 1923 m. Tais 
metais prisirašė 20 narių. 1939 
m .kuopa turėjo 78 nares. Da
bar 1949 m. narių turi 62; iš 
jų 32 narės yra čion J. V. gi
musios, o 30 Lietuvoje. Kuopoes 
narių 25 m. laikotarpyje išmirė 
26.

Moterų Sąjungos Centras 59 
kp. narėms pomirtinių išmokė-

S.

S. V. 
narių.

Juozu Kūrinsiąs
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 VYashington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8M5
LUnosinai dėl visokių reikalų.
PatarnavUMa Pienų ir Nakų.

i Dėl $1,560,008.00 Teismo Byla
Daktarė' Shenandoah miestelis įsikū- 

'ręs tarpkalnyje. To tarpkalnio 
ipožemyje yra dideli sluoksniai 
kietųjų anglių. Anglis kasant, 
buvo pasikasta po žymia mies
telio dalimL Prieš keliolika me- 

, tų, žemės paviršius įlinko, gat
vės ir šaligatviai suskilo, dau
gelis namų ir dvi didelės mo
kyklos iškrypo, langų stiklai 
suskeldėjo, kanalizacija ir van- 
lentraukiai sugedo. Žodžiu sa
kant, žemės, įlinkimas padarė 

t miesto administracijai didelius 
nuostolius.

Atsakomingiems organams 
patyrinėjus, pasirodė, kad ka
sant anglis, nesilaikyta įstaty
mų, kurie reikalauja,, kad ka
sant anglis po miestu reikia 
palikti tam tikro dydžio ir at
stumo anglies stulpus, kurie 
palaikytų žemės paviršių.

Miestelio valdyba su kasyk
lų savininkais vedė ilgas dery
bas dėl nuostolių, bet nieko ne
laimėjo. Galutinai užvedė teii-

ragino
susjrmkuaius neuž-

PABANDYKIT!

o

įmokėtinai

SHOrSBOSTON

\ Opai Sotvrrfvys until Chrisfinaa 9:30 AM te 5:15 F.M

Yra visokių spahVT raus
vos, melsvos, žalsvos ir 
cedriate. Lengvutėm skal
biamos. Taip, skalbiamos!

Kožnai lovai tiktai viena 
antklodė pirkti, klot, 
skalbt, laikyt Susitaupo 
labui dnog.

MST 70

PABANDYKIT!

PABANDYKIT!
’HTTnSiatyk kiek nori ši- 
fcnoii ir gulk. Turėsi ra
mi ir sveika miegą. Gerai 
išbandyta, užtikrinta.

: 30 dienų išban- 
fcsi, kad General 

Automatfc Blanket yra ge- 
dktaN miegui — atgausi pi-

/
Twin . Lovom. M x M coliai, 
Vtonat ■ viena kontroM...........
(yra ir kitų modelių ir saigų)

PABANDYKIT!

OIVl ELECTRICAl APPLIANCES
TO



(Prof. K. Pakšto paskaita Amerikos Lietuviu Kongrese 
lapkričio 4—6,1949, New Yorkel

milinio i

“Danguje pasirodė didelis 
ženklas: Saule apsiausta mote
ris .mėnulis po jos kojomis, ir 
ant jos galvos dvylikos žvaigž
džių vainikas”, (Apr. 12:1).

2. SENOJI IR NAUJOJI EMIGRACIJA
“Aušros” laikais prasidėjo masinė lietuvių emi

gracija į Ameriką. Jos svarbiausia priežastimi laiko
me ūkišką Lietuvos skurdą po sunkia Rusijos letena. 
Emigravo jaunimas ir vidutinio amžiaus žmonės, ieš
kodami geresnių progų prasigyventi. Per porą deset- 
kų metų jau beveik visi žymieji rytinės Amerikos 
miestai turėjo lietuviškas bendruomenes, dažnai net 
bažnyčias. Emigrantų masė savo kultūriniu lygiu bu
vo tokia pat pusiau raštinga, kaip ir namie likusioji feė davė Mari jai* buvo~jos išrinkimas tapti Dievo Mo- 
didžiuma. Mažaraštė visuomenė bet kur nuvykusi tjna. Dievo motinystės privilegija yra garbingiausia 
sunkiai ir lėtai pasiduoda nutautėjimui. Jai sunku privilegija ir svarbiausia misija, kurią Dievas yra ka-

Mielasai Skaitytojau:
Apokaliptiškoji Moteris įvaizdina du dalyku, bū- 

ent: Mariją jos Šventumo ir nekaltumo garbėje ir 
katalikų Bažnyčią, triumfuojančią Danguje.

Didžiausia privilegija, kurią švenčiausioji Trejy-

naujos kalbos pramokti ir persiimti naujais papro- nors paskyręs žmogiškai būtybei. Marijos misija 
čiais. Ir vietiniai gyventojai tos rūšies ateivius sun- buvo pradėti iš šventosios Dvasios ir pagimdyti dis-
kiau įsileidžia į savo bendruomenę, į draugijas ir klu
bus. Tad naujokams tenka ilgai izoliuotai gyventi.________
Tai verčia juos greit sukurti savo parapijas, draugi- nįo pirmųjų tėvų kaltės. Tuo tikslu Dievas apsaugojo 
jas, klubus, laikraščius, maisto bei rūbų krautuves ir - - ...... • ---- 21-----
gausias smukles. Fabrikuose jie irgi labai dažnai at
siduria tarp savų tautiečių arba tarp kaimynų iš cen-_________
trinės Europos. Šita izoliacija labai palaiko ateivių grotoje pati Marija pasakė Šv. Bernadetai 
kalbą, papročius ir jų naujas įstaigas^ Bet su laišku garbingą titulą: “Aš esu Nekaltas Prasidėjimas”.

Apsaugodamas Mariją nuo paveldėjimo pirmųjų 
ėvų kaltės, Dievas tartum atkūrė nenusikaltusios 

žmonijos pavyzdį ir parodė, koks gražus buvo Dievo 
lukurtas žmogus! Nekalto Prasidėjimo privilegija 
mvo duota Marijai jos dieviškojo Sūnaus, mūsų Vieš- 
)aties Jėzaus Kristaus kančios ir mirties nuopelnų 

galia. Taigi Marijos Atpirkimas įvyko pirmiau, negu 
jį prasidėjo savo motinos iščiuje.

Minėdami Marijos Nekalto Prasidėjimo šventę

višką asmenį, mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Tos misijos 
išpildymas būtinai reikalavo, kad Marija būtų laisva

: Aariją nuo paveldėjimo pirmųjų tėvų kaltės pačiame 
os prasidėjimo momente. Taigi tik jai vienai priklau

so Nekalto Prasidėjimo titulas. Apsireikšdama Liur- 
*1 šavo

svetimi žodžiai skverbiasi jų kalbom Susikuria lietu
viškai - lenkiškai - angliškas žargonas. Ogi jų vaikai 
parsineša iš mokyklos anglišką kalbą, kuri dažnai ir 
žargoną išstumia jaunųjų tarpe. Tai daorsi visų tautų 
ateivių bendruomenėse. Vienos tautos ištautėja tru
putį sparčiau, kitos lėčiau. Bendrai paėmus, aukštes
nio kultūrinio lygio tautos (vokiečiai, skandinavai) 
Amerikoje žymiai greičiau nutautėjo.

Politinių išeivių senoje emigracijos srovėje maža _____________ ______ ......
būdavo; ne tūkstančiais jie skaitomi, užtenka kelių gruodžio 8 dieną, dėkokime gerąjątn Dievui už Nekal- 
šimtelių. ..................... _ . to Prasidėjimo privilegiją suteiktą Marijai; nes iš ne

kas kita naujoji emigracijos srove. Ji beveik vi- pra<Jėtos Panos Marijos gimė Jėzus Kristus,
sa vien politinė. Savo masyvumu ji bent du snntu kar- mūgų Atpirkėjas ir Išganytojas, kurio kančios ir mir
tų didesne už tą sukilėlių skaičių, kurs pabėgo į Va- tįes nuopelnų dėka ir galia mes turime vilties laimėti 
karus po 1863 metų pralošto prieš rusus sukilimo. Per įįganymą. 
tūkstantį metų joks karas, joks maras ar badas ne- ——— 
privertė iš Lietuvos bėgti ilgam laikui 75,000 žmonių, nančios tautinės kultūros spindulių: jie nepereina per 
Senieji emigrantai sava valia vyko iš pratesnio į ge- geležinę sieną.
resnį gyvenimą. Naujoji emigrantų srovė buvo bai
sios klaikios ir galingos vergijos ūmai išmesta į daug 
blogesnį tremtMkhgyveaimą' Vakarų Europoje ir f * ______ *_____________________________ _
bai netikrą ateitį tolimose šalyse. Senasai išeivis bu- bai'skirtingų'epizodų. Tuos epizodus reikia suprasti, 
vo veik tikras pagerinsiąs savo materialinį gyvenimą, tuomet suprasime tarpusavio skirtumus, išmoksime 

juos toleruoti ir darniai gyventi, net pasilaikydami 
kai kuriuos skirtumus.

(Bus daugiau) ~

Dr. B. Paulius. O. P.

Senieji ir naujieji ateiviai, rimtai imant, neturi 
iau£ pamato vieni kitiems ką nors esminio prikaišioti. A- 
į la- bi jų -srovės yra padaras Lietuvos dramos dviejų la-

Ogi naujasai ateivis to pagerinimo labai retai galėjo 
tikėtis, nes jam savoje tėvynėje jau buvo gan gera ir 
jauku gyventi ir niekur nesiruošė jis išvykti apsigy 
venimo tikslais. Tad jei teisingą psichologinį analyzi 
darysime, tai suprasime, kad naujasai ateivis tur 
moralinės teisės nešiotis su savimi giliausią sielos 
skausmą. Jo turėtą nirvaną svetimi pavertė į infemo, 
kuriame pabuvęs ir viską patyręs, viską pametęs, jis 
skubiai bėgo, kad išgelbėjus nors gyvybę. Ir bėgo jis 
kaž kokius atklonius, kuriuos jam įsteigė šiurkšt 
UNRRA.

Naujoji emigracija kartu su Lietuva buvo iškilu
si į aukštesnį kultūrinį lygį. Dažniausia ji moka lais
vai vokiškai kalbėti. Tai jai palengvins ir anglų kal
bos greičiau pramokti. Apie žargoną jai ir nebeteks 
rūpintis: jis jau paruoštas senosios išeivijos. Kiek 
teko patirti, tas žargonas sparčiai plinta ir tarp nau
jos išeivijos. Daugeliui naujų ateivių netenka būti ii- niniame gyvenime, 
goję izoliacijoj. Jie taps palengva tos svetimos visuo
menės nariais, kuri juos lengvai priims į savo tarpą. 
Tad progų ištautėti jai bus žymiai daugiau, negu se
najai išeivijai. Atydžiai seku 2-3 metus Amerikoj gy
venusių šnekas ir ateivių kunigų pamokslus ir gir
džiu, kaip jie greit prisiima savo gražion kalbon nau
jus barbarizmus. Žinoma, vien tik kalbos sudarkymas 
dar nepadarys jų svetimtaučiais. Jie ilgai liks gerais naudiškumui, braukia bet kokį lekcijos pagaliau ta tolimesnės 
lietuviais, bet stambūs jų nugarose įlinkimai rodys, trumparegiškumą, skina kelią' studijos V. D. Universitete 
kad sunkūs raiteliai ant jų jodinėjo, laužė jų nugaras, kūrybai Taip norėtųsi charato Kaune įrodė mūsų sukaktuvi- 
svetimų kraštų dulkės apnešė jų lietuvišką dvasią, tertauoti Tėv. Kazimierą Zvirb-'ninko vispusišką pasiautojimą 
Ogi iš pavergtos Lietuvos dabar jau neateina gaivi- lį, O. P. 25 metų spaudos ben- brangiosios Lietuvos labui, žo- 

dradarbį, religinės - tautinės džiu ta raštu jis apaštalavo, 
kultūros veikėją ir Providence
— domininkonų kolegijos Pro
fesorių.

L Ne karklyno švtabtelte^
Tiesa, Žvirblis jis yra, bet 

ne iš karklyno. Ne ten jis pa-

REIKŠMINGA TEV. KAZIMIE
RO ŽVIRBLIO, O. P., 25 METŲ 

KULTŪRINE SUKAKTIS
Vyt. Grigoriškis

“Gyvoji dvasia — Kristaus Domininkonų provincijos at- 
dvasia. Ji, kaip Dievo ir žmo- naujinimui. Abu entuzijastus 
gaus valios pastovi, gaivalinga sutiko kietas ir sunkus atnau- 
harmonija, besireiškianti žmo- jinimo darbas. Pagalbon vė- 
guje ir už jo ribų — visuome- liau pribuvo iš Amerikos Tėv. 

, yra ryš- Em. Yonkus, Tėv. Humbertas 
klausias asmenybės bruožas”, Wrubliauskas ir iš Anglijos 
— teisingai pastebi Tėv. Tomas Tėv. Kaz. Casas.
Žiūraitis, O.P. (“Naujasis Žmo
gus”, 1949, Nr. 1(3), psk 21).
Tokia dvasia yra kiekvieno'darbas, katalikiškos 
nuoširdaus ir vispusiško veikė-, ei jos, mokyklos dėstymas gim- 
jo dvasia. Ji netarnauja sava- nacijoje, vėliau misijos, reko-

Plačios Raseinių parapijos 
organiza-

D.

it

PASAKŲ KNYGA-

Kur Bakūžė Samanota
Parašė JL Vaičiulaitis

ir
Rašyti pradėjo 1924 m. angliš
kai. Rašė įvairiomis temomis 
straipsnius ir, be didelių pre
tenzijų, eilėraščius. Eiliavo ne 
tik angliškai, bet ir lotyniškai. 
Jau tada savo straipsniais gar
sino Lietuvos vardą, nors jos 

kartą jis sučirškė New York’oĮdar adravo matęs. Lietuviškon 
paunksnėje, Brooklyn’o mieste spaudon’ įstyingė, dirbdamas 
1906 m. spalių mėn. 2 d. Pra- Lietuvoje, 1933 meteis. Rašė į 

_ , ‘Mūsų Laikraštį’, “Pa-
, ‘Moterį’, ‘Vyrų 2y- 

*XX Amžių’.

Stoję apysakų knygoje “KUR BAKŪŽE SAMANOTA” tai- šaulio šviesą išvydo. Pirmą 
pa be galo įdomių 12 istorijų ta 12 pasakų, kaip tai: “PABĖGS* karta ūs sučirškė New York’o UAT’, “LOKYS IR VOVTC”, “OŽIO BALSAS ”, “ADOMAS aucirsae new zona o
IR IEVA”, “UODAI”, “POPIEŽIAUS PAUKŠTYTE”, “SENAS 
KARVELIS ALEKSANDRAS”, “ŽIOGŲ DAINA” ir ttKnyga 289 * ’ “ ' ...... ......................
reikia mums F 
tonvertą ta prisiųidute “barto 
siųsme jums knygą. Rašykite:

"DAMININKAS”
886 W. Broadway įio. Boston 27, Maaa

8i* kny£* dšios mokyklą ir aukštuosius "Rytą”, ^^^^^^e^tertotankui”. G^k&t“feAmerikoje.

"DARBININKO” ADMINISTRACIJAI 
šiuomi siunčiu 

gą — “KUR 1
Vardas___________ _____ __
Adresas-------- _ ---------------

9

gi studijas šv. Teologijos Lėk- gins’, ‘Liepsnas’, 
toriaus ir Licencijato' laips--į Ad. Jakšto ‘Draugiją’, Tiesos 
niais. į domininkonus įstojo* Keltą”. Jau stipriai jis buvo į- 
1924 m. (jau 25 ■>. Ordine) Įsijungęs į kultūrinį darbą, bet 
Somerset, Ohto; kunigu jšven-, staiga 1940 meteis turėjo vyk- 

1091 m TVmlMUUJti ▲.vnArilmn imk TJainvnift ne.atsiųsti pasakų kny- tįj^ 1931 įv. Domininkoįti Amerikon, nes Lietuvoje ne- 
BAKŪŽE SAMANOTA . bažnyčioje Washiagtoa’e. Po «*!«>> atnaujinti savo amen-

tonišką pasą. Su Lietuva tada 
laikinai, tik 6 mėnesiams atsi-

šventimų išvyto 1932 m. su
TĮ^or. o.r. 1 -į-

ILietttvą, J Raseinius Lietuvos nepamiršo. Prtafflngdi!

| R, KŠtote Amerikoje, MM
Lietuvoje

Grįžęs Amerikon, be tiesio- 
ginaų pareigų, dirba toliau Lie
tuvos gerovei Tėvynės ašaros 
— jo ašaros; tėvynės džiaugs
mas — jo džiaugsmas. Tikras 
tovūnas sentimentais, nors ir 
gražiausi būtų, nesitenkina. 
Imasi rimtos akcijos. Kreipiasi 
dH Lietuvos genocido į šio 
laisvojo krašto aukščiausias 
teatsncijas

Rašo liet organizacijų vardu 
Praridsntsu ir šiaip įtakin
giems JAV vyrams raštus, me
morandumus. Pav., 1944 m. 
spalių mėn. 28 d. pasiuntė do
kumentuotą raštą prez. Fran- 
klin D. Rooseveit mūsų tautos 
tragedijos ir tremtinių šalpos 
reikalu. 1949 ai. Vasario mėn. 
17 d. siunčia organizacijų var
du memorandumą prez. Tru
mo, JAV valatybšs sekreto
riui J. F. Byrnes ir vyriau
siam JAV totais gynėjui J. H. 
MeGrath. Ms pastarasis yra 
baigęs 1929 metais Providence 
domininkonų kolegiją ir jis yra 
Tėv. K.# Žvirblio, kurso drau
gas, geras pažįstamas, kurį 
Tėv. K. Ž. laikas nuo laiko iš
samiai informuoja Lietuvos 
reikalu. Minėtas J. H. MeGrath 
dabar yra vyriausias JAV At- 
torney General teisės gynėjas 
ir labai nuoširdus mūsų sie
kiams. Taigi, “netikėtas” J. H. 
MeGrath pasirodymas 
Visuotiname Kongrese 
York’e yra didele dalimi ir mū
sų sukaktuvininko nuopelnas.
- žodžiu, nebuvo dar didesnio 

ar mažesnio susibūrimo Lietu
vos naudai, kur Tėv. Kaz. 
Žvirblis, O.P. nebūtų tiesiogi
niai arba netiesioginiai prisidė
jęs. Garbė Amerikos lietu
viams! Gimusiam, augusiam ir 
dirbančiam svetimame krašte, 
lengva nutautėti, ypač Ameri
koje. Ačiū Dievui, turime čia 
vietinių lietuvių terpe nemaža 
Šviesių tėvynės meilės pavyz
džių, kurie yra gyvas įspėji
mas ne vienam buv. liet. DP!... 
Kaikurie mūsų buv. DP. mėgi
na vaidinti amerikonus: pavar
des pasikeičia (tik prie sudar
kytos pavardės nedrįsta kaž 
kodėl airišką “Mc” pridėti!), 
jau jiems ir angliški žodžiai 
lietuviškon “maišosi”, lietuviš
ka kalba jau, žiūrėk, anglišką 
niuansavimą, kirtį “įgavusi” ir 
Lt. Aišku, gerbtam mes atvy
kėliai šį laisvės kraštą. Bet dar 
nereiškia, kad turime savo tė
vų būdą, kalbą, papročius ir 
tradicijas paneigti. Patys ame
rikonai iš tokių žmonių nuošir
džiai šypsosi. Ir suprantama 
kodėl. Pagaliau kaip betrum- 
pintumėte sąvo dokumentus, 
kaip besiketatumėte (iš “gud
rumo” arba neapdairumo) nie
kas jūsų tikru amerikonu ne
skaitys, niekas privilegijų ir tų 
dolerių veltui neduos, nekal
bant jau apie svarbesnes žmo
gaus savybes. Vienas dalykas 
aiškus: kas negerbia pato sa
vęs, (ceris toris iš kitą saa pa
garbos. Kas teršia savąjį lizdą, 
tas ir sveti 
tesU Sveti 
o svetimas 
šia... Kaip žmogus save 
gandinėtą, minėto prigimties 
įstatymo nepakeis! -

Kiekvienas pataika1 
da prie išsigimimo; 
mas — prie savęs nuvertinimo 
ir išnykimo! Tik stiprūs cha
rakteriai verti pagarbos; tik 
vertybėmis liepsnoją aukurai 
savęs nepraranda, jokių audrų 
neboja. Vienas tų tauriųjų Lie
tuvos aukurų yra mūsų sukak
tuvininkas, kurį mūsų didysis 
Tautos Vyras Prel. M. Krupa
vičius, dedikuodamas Tėv. K. 
Žvirbliui, O. P. savo “Krikščio
niškąją Demokratiją” šitaip jį 
charakterizuoja: “Savo balta
jam tėveliui Žvirbliui..., kuris 
su Dievo žodžiu, šypsena lūpo
se ir lietuviška giesme gaiviną 
savo tėvų žemelės, meilę, sveti-

Pradžia S-čiamt pusi. 
Argi galima rodos tikėti, 
kad laisvų kraštų darbi
ninkai norėtų sovietiško 
“rojaus”?
BĖGANT BOLŠEVI

KAMS B LIETUVOS, 
PIRMIEJI PRIEŠ JUOS 
SUKILO DARBININKAI

Bėgant bolševikams iš 
Lietuvos 1941 m. birželio 
mėn. pabaigoje, pirmieji 
prieš juos sukilo darbi
ninkai. Kauno priemiesty
je, Šančiuose “Metalo” fa
briko darbininkai, išsista
tę ant Nemuno kranto 
kulkosvaidžius, sulaikė vi
są sovietų armijos divizi
ją. Raudonieji puolė per 
Nemuną valtimis darbi
ninkus, o šie skynė juos iš 
kulkosvaidžių ir, kai dalis 
raudonarmiečių išlipo į 
krantą, visus juos “Meta
lo” fabriko darbininkai 
kuolais užmušė. Tuomet

Kaunas dar buvo “meke
no” žemėje. Tai ar reikia 
geresnio įrodymo, kokie 
santykiai darbo žmonių 
su komunistais po to, kai 
jie pabuvo krašte viene
rius metus!

Galima įsivaizduoti, kas 
įvyktų Sovietų Rusijoje ir 
jos pavergtuos kraštuos, 
jei ten griūtų Stalino val
džia. Ne tik Staliną dar
bininkai į gabalus sudras
kytų, bet įsiutę visus ko
munistus kuolais užmuš
tų. Stalino įsakymu šie
met buvo atšvęsta 32 me
tų revoliucijos metinės, 
su negirdėta pompa ir su 
negirdėtomis iškilmėmis. 
Kiekviena bakūžė buvo 
aplipinėta jo portretais, 
bet tatai vargstančio ir 
alkano žmogaus neapy
kantą komunizmui, nei 
kiek nesumažino. Tai ži
no gerai ir pats Stalinas.

v •

mūsų
New

MisijoniefiaiB Laiškai
' MKMV « VBHBBŪi SVEIKA

(Tęsinys) 
CIGARETES, MADOS 

IR ŠOKIAI
JAV-se prageriama du 

kartu tiek, kiek išleidžia
ma švietimo reikalams. 
Mažame 4 mil. gyventojų 
Hesseno krašte, Vokieti
joje, išgeriama kasmet už 
9,7 mil. markių. Už tiek 
būtų galima * pastatyti 
1.500 šeimų po 4 kamba
rių butą.

VERKIANTI 
JAUNAMARTE

Kartą sėdime už stalo 
aš, šeimininkė ir jauna 
pora. Ji rytojaus dieną 
susituoks. Jaunasis ko tai 
išeina į miestą. Jaunoji 
godžiai rūko cigaretę. Mū
sų kalba sukasi apie ve
dybas. Jaunoji surimtėja. 
Ji padeda cigaretę į šalį. 
Kalba apie ateitį ir atro
do labai susirūpinusi, ar 
jos vedybos bus laimin
gos. Bekalbėdama tiek su
sijaudina, kad pradeda 
verkti. Mes ją guodžiame, 
raminame, nes ji gaunan
ti šaunų vyrą.
mojoj” (Autorius, Tremties 
metei, 1948. XII. 4).

Mielasis Sukaktuvininke, te- 
nepritrūksta Jums jėgų ilgus . 
laikus ta gyvąja dvasia spindu
liuoti, ypač dabar — kovoje už I 
Tėvynės laisvę. ■

Po metų aš išgirstu, kad 
ši šeima jau išsiskyrusi. 
“Kas atsitiko, kodėl?!” — 
“Kiek girdėjau, ji neno
rinti turėti vaikų”, — at
sako ta pati šeimininkė.

ši rūkanti, vien tik ma
lonumų ieškanti moteris 
jau nebepajėgė aukotis ir 
būti motina. Ir Vokietijos 
gimimo statistika tą pat 
rodo. Nuo 1913 m. rūkalų 
suvartojama kasmet 
iy2 karto daugiau; už tat 
ir gimimų skaičius apie 
tiek pat kartų krito. Ame
rikoje, ' kur ir moterys 
daug rūko, 60% gimusįų 
kūdikių nesulaukę 2 metų 
amžiaus miršta. Nikoti
nas labai veikia ir vyrų, 
ypač dar nesuaugusių, šir
dį, virškinimo ir kvėpavi
mo organus.

Svaigalų ir įvairių nar
kotikų vartojimas, apla
mai imant, atitraukia 
žmogų nuo kilnesnių daly
kų, atbukina viskam, kas 
aukšta. Kiek dėl jų mūsų 
tauta netenka žmonių, 
brangaus laiko ir pinigų! 
Ar Jūs, mielas tautieti, 
galite tai sau leisti ir pa
kęsti, kai kiekvienas cen
tas yra mums reikalingas 
ir kiekvienas žmogus 
brangus kovoje dėl Tėvy
nės išlaisvinimo?!

' (Bus daugiau)

Mari ja viską gafi pas Dievą!
Jei spaudžia vargas, 

graužia rūpestis, 

sielojiesi Lietuvos ir 

žmonijos nelaime, tai 

kreipkis į Mariją.

s Vtsaaoiyae, Putnam, Conn.

Nekiltai PndHdi Malk
Novena prasideda lapkričio 29 dieną ir 

baigiasi gruodžio 17 dieną.
Norėdami įsijungti į šią Noveną, siųskite 

savo intencijas šiuo adresu:
Immaculatc Coneeption Convcnt 

R. F. D. 2, Putnam, Conn.
Novenos dalyviais tampa visi, kurie atsiunčia sa

vo intencijas, ir jei gali, nors maža auka paremia šią 
Jauniausią Lietuvaičių 1U Kongregaciją Amerikoje. i

I
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Auetuvtu 
kolojnijoss ‘

Lietuvos Pranciškonu 
Vienuolynas

vienuolyne ap- 
tėvai pranciš- 
brolis. Vienuo- 
paskirtas Tėv.

CAMBRIDGE, MASS.
Novena į Nekaltąjį Prasidėję 

mą P. M. prasidėjo lapkričio, 
29, vakare 7:30. baigsis gruo
džio S v. vakare.

Pamokslus sakys kun. J. 
Vaišnvs. S. J. Jis yra jaunas 
nepaprastai gabus pamoksli
ninkas. Visi iš visur kviečiami 
naudotis Dievo malonėmis.

_________ I
Gruodžio 2, prasidės 40 Va-: 

landų Švč. Sakramento Adora
cijos atlaidai. Pamaldos rytais 
ir vakarais. Šie atlaidai atsibū- 
na tik vieną kartą metuose.' 
Todėl nei vienas jų neapleiski
te: kviečiami visi. Kvieslys.

į 
_____________________________ j

Bridgeville. Pa. — I Jetuvos 
Pranciškonai diaėdami skaičiu
mi ir kaskart labiau plėsdami 
savo veiklą Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse ir Kanadoje, 
šiemet lapkričio mėnesį įkūrė 
savo ketvirtą vienuolyną šv. 
Antano parapijoje Bridgeville. 
Pa. Naujajame 
sigvveno keturi 
konai ir vienas 
lyno viršininku
Dr. Viktoras Gidžiūnas. O.F.M., 
Tėv. Pranciškus Giedgaudas. 
O.F.M.. pavaduos Šv. Antano 
parapijos kleboną kun. A. Jur-. 
gutį. kuris sveikatos dėliai išvy
ko ilgesnėms atostogoms. Tėv. • 
Aleksandi-as Žiubrys, O.F.M..; Pirmadienį, gruodžio 5 d.. 7 j 
kas sekmadienį padės sirgu- vai. vakare Lietuvių Katalikų 
iiuojančiam Šv. Barboros para- klubo salėje,, 163 Harvard St.,* 
pijos klebonui kun. J. Piku- Cambridge, Mass. prasidės Va
ciui. Tėv. Barnabas 
kas. O.F.M. su padidintu 
kolektyvu redaguos vietos 
vaitraštį “Lietuvių Žinias”.

Lapkričio 20 d. jaukioje 
Antano bažnyčioje. Bridgeville. ; 
Lietuvos Pranciškonų Provin- * 
cijolas Tėv. Justinas Vaškys. 
O.F.M. atlaikė iškilmingas Mi- • 
šias ir vienuolyno įkūrimo pro
ga pasakė pritaikintą pamoks
lą kartu pristatydamas gausiai 
susirinkusiems parapijiečiams! 
naujoj vienuolyno gyventojus, j

Kun. A. Jurgučio išleistuvių 
ir Tėvų Pranciškonų Bridgevil
le įsikūrimo proga lapkričio 141 
d. buvo surengtas bankietas. 
kuriame dalyvavo beveik visi’ 
Pittsburgho ir apylinkės lietu
viai kunigai. Lietuvos Pranciš
konų įsikūrimas Bridgeville su
tiktas su dideliu džiaugsmu?

Svarbus Pranešimas

Pirmadienį, gruodžio 5 d.. 7

Mikalaus- karinė mokykla. Visi lietuviai 
red. buv. tremtiniai prašomi susi- 
sa- rinkti ir užsiregistruoti moky- i 

klon pas mokytojus. Pamokos 
bus du vakarus savaitėje. Bus 
mokoma tokie pat dalykai, 
kaip ir miesto mokyklose. 
Miesto mokykla duos mokyto
jus ir suteiks visus reikalingus 
mokymosi reikmenis. Pasinau
dokite šia proga ir gausiai lan-Į 
kykite pamokas.

I

Šv.
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LIETUVOS VYČIŲ ORGANI 
ZACIJOS ŠVENTE

Organizacijos Įsteigėjo — Mykolo A. Norkūno 
Ašuoniasdešimtasis Gimtadienis

Federacijos Apskrities 
Suvažiavimas 

Sekmadienį, gruodžio 11 d., 
Šv. Jurgio lietuvių par. svetai
nėje, St James Avė., 1 vai. po 
pietų įvyks ALRK Federacijos 
apskrities suvažiavimas. Kvie
čia visus lietuvius katalikus da
lyvauti.

Lankėsi Seserys
Šiomis dienomis buvo atvy

kusios iš Chicagos šv. Kazi
miero Vienuolyno Seserys — 
Sesuo M. Lorenza ir Sesuo M. 
Legoria. Sesuo Lorenza yra pp. 
Pazniokų, gyv. 58 Heaton Avė., 
dukrelė, o Sesuo M. Legoria y- 
ra sesuo p. Pešino, gyv. Nor- 
uroode.

NfW BKTAIN, CONN.
Gerai ir Gražiai Pasisekė

Puikiausia Kalėdų Dovana ■ 
Maldaknygė 

ATLAIDŲ ŠALTINIS
Ką tik iš spaudos išėjo a. a. Tėvo 

Kazimiero Kapucino didelėmis raidėmis 
maldaknygė — ATLAIDŲ ŠALTINIS. 
Tai puiki Kalėdų dovana bile kam į- 
teikti. Ji tinkama kaip vyrams, taip ir 
moterims. Ji yra odos apdarais, auksi
niais kraštais, turi 574 puslapius. Gra
žiais paveikslais iliustruota. Kaina su 
prisiuntimu $3.75. Užsakymus siuskit?: 

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

Tėvą* Kazimieras 
Kapucinas

DARBININKO Administracijai:
Šiuomi siunčiu $3.75 ir prašau prisiųsti “ATLAIDŲ ŠALTI

NIS“ sekančiu adresu:

Vardas
9

d. Adresas

Mykolas A. Norkūnas
Gruodžio 1 d., suėjo* lygiai gruodžio 4 d., 1:30 vai. po pie- 

aštuoniasdešimts metų. kaip tų Municipal Building salėje, 
gimė Lietuvos Vyčių organiza- Broadvay, So. Bostone. Ban- 
cijos įsteigėjas Mykolas A. kietas bus gražus, tikimasi su- 
Norkūnas. Per visą savo am- silaukti daug svečių iš toliau, 
žiu Norkūnas buvo nepalaužia- Patarnauja — Caterers. Graži

J . .. ; . • j t-

mos dvasios lietuvis - patrijo- menine programos dalis, 
tas. Dabar, nors astuoniasde-į Tą pačią dieną, tai yra gruo- 
šimts metų jaunuolis, tačiau džio 4-tą 11:30

’ pasiliko jame ta pati lietuviška kūno intencija 
dvasia ir nepalūžusi energija, pamokslas Šv. 
Įvairiuose seimuose seimeliuose par. bažnyčioje.

i visuomet matysi ten Norkūną. Į Į šį bankietą visus vyčius, 
i Jam rūpi lietuviškas veikimas, geros valios lietuvius ir Mykolo 

nuošir-

val. ryte Nor- 
šv. Mišios ir, 

Petro lietuvių

F. Janiūnas.

WATERK!RY, CONN

vakaras. Prisi- 
salė sve-

jo ypač jam miela L. Vyčių or- Norkūno pažįstamus 
! ganizacija. džiai kviečiame.

Mykolą A. Norkūną, jo aš- 
gimtadienio

Mirė Jonas Gailius
Lapkričio 21 d. rytą mirė 

nas Gailius, 
buvo palaidotas iš Šv. Juozapo 
liet, parapijos bažnyčios. Ve
lionis buvo geras katalikų baž
nyčios narys, priklausė prie

L. Vyčiai, suprasdami tą jo 
tėvišką meilę, nutarė jį pagerb- tuoniasdešimtojo 

; ti - pasveikinti sumosiant gra- proga, širdingiausiai sveikina- 
įžų bankietą šį sekmadienį, me! Komitetas,
i ——————1^— ■ ■ —————
I

Gruodžio 4 d., 2:30 vai. po 
t Pietų senosios mokyklos patal-

R . _ J pose įvyks LDS 5-tos kuopos
kortomis lošimas. Prašome 
skaitlingai dalyvauti, ypač na
rius.

Jo- H0RWQ00, MASS.
Sv.

Dedama daug vilčių, kad su jų gv Vard<J' Maldūs Apažtalavi.

Ateinantį sekmadienį 
Vardo draugijos konferencijoje 
dalyvaus Šv. Jurgio lietuvių 
par.

■ sios
Į kiti
Į vai.
ne.

atvykimu pagyvės visas apy
linkės lietuvių kolonijos religi
nis. tautinis ir kultūrinis veiki
mas.

BROCKTON, MASS.

mo. Gyvojo Rožančiaus drau
gijų. Buvo LDS narys. šv. 

.Vardo vyresniųjų skyrius už
prašė giedotines šv. Mišias už 
Jono vėlę.

Paliko nuliūdusias žmoną, 
■ dvi dukteris, sūnų, žentą ir 2 
■anūkus.

Tegul ilsisi Viešpaties Ramy- 
artimie- 

užuojau-

Šv. Vardo draugijos dva- 
vadas kun. Al. Janiūnas ir 
šeši tos draugijos 
Konferencija įvyks

atsto-
Bosto-

Bažnytinis Koncertas
Šv. Roko Parapijos Didysis j

Choras rengia nepaprastai gra-;bėję. Pasitikusiems jo 
žų ir įdomų bažnytinį koncer-į siems reiškiame gilią 
tą. Koncertas įvyks gruodžio tą.
4 d.. 7:30 vai. vakare, 
vaus svečiai choristai, 
šorius Rapolas Juška 
programos metu ir jo 
išlavintas vyrų choras, 
irstrumentalės muzikos.

Vienu žodžiu, atsilankę nesi- ra dainininkė. Ne kartą su sa
vo sesutėmis Jadvyga - moky
toja. Sofija — slauge ir broliu 
yra dainavę ‘Darbininko’ kon
certuose. Linkime geriausios 
sėkmės vedybiniame gyvenime.

•

Daly-1 --------------
Profe-* Lapkričio 26 d. Šv. 
giedos bažnyčioje priėmė Moterystės 
puikiai Sakramentą p. Stravinskas su 
Bus ir panele Stulginskaite. Panelė 

Stulginskaitė yra slaugė ir ge-

Juozapo

gailėsite nė vienas! Kadangi 
p'ograma įvyks Advento metu, 
būtų gražu, kilnu ir naudinga 
visiems praleisti nors vieną 
; 'kmadienio vakarėlį “Kara- 
1 aus Rūmuose’, būtent: baž- 
: včicje. Visas [>elnas bus ski-

Lapkričio 23 d. kleb. kun. J. 
Valantiejus surengė padėkos 
vakarienę tiems, kurie prisidė
jo daina ar darbu prie jo Jubi
liejaus surengimo. Atsilankė į 
šią vakarienę gausiai svečių, y- 
pač jaunimo. Apie jubiliejų pla
čiai aprašė 
kiškoj spaudoj LDS 5-tos kuo- nos par bažnyčioje. Šv. Mišias 
pos raštininkė p. N. Meškūnie- atnašaus J. E. Vyskupas 
nė, kuri nors Amerikoje girnų-: vvright. Dalyvaus ir J. E. Ar
si, bet gražiai lietuviškai kalba kjvyskupas Richard J. Cu- 
ir rašo. Koresp. shing, D.D.

Rūbų rinkimo vajus pavyko. 
Avė Maria Valanda Šv. Jurgio lietuvių parapijos 

-------------- 1 parapijiečiai sunešė nemažai 
Sekmadienį, gruodžio 4 d. j rūbų, batų, muilo ir kitokių 

7:30 vai. per WMEX radijo, daiktų į parapijos svetainę, 
stotį — 1510 bus transliuoja- , Pirmadienį, lapkričio 28 d. 
ma apie šv. Henry iš Švedijos, parapijiečiai, vadovaujant kun. 
kuns, kaipo misionierius, skel- Janiūnui, sutvarkė suauko- 
bė Kristaus mokslą Suomijoje ^us rūbus įr kitokius daiktus, 
ir už tai vieno šio krašto kuni
gaikščių buvo nukankintas.

J. E. Arkivyskupas Cushing 
Norwoode

Gruodžio 3 d. įvyks Katalikių 
___ Moterų konferencija, kuri pra- 

lietuviškoj katali- sįdės šv. Mišiomis Šv. Kotry-

I

šeštadienį, lapkričio 19 
vakare, Lietuvių Sanryšio sa
lėje įvyko susipažinimo su iš 
tremties atvykusiais mūsų bro
liais - sesėmis
pildė pilnutėlė erdvi 
čių, vietinių ir iš tremties. Bu
vo atvykusių ir iš apylinkinių 
kolionijų. Svečiams tremti
niams įėjimas buvo veltui. Jie 
prie durių sutinkant, buvo pa
puošti gėlėmis, kurias aukavo 
gėlininkas K. Giedraitis.

Pačių tremtinių išpildoma 
programa visus sužavėjo. Ji 
susidėjo iš kalbų, tautinių šo
kių ir eilių deklamavimo. Prog
ramą pradėjo šio vakaro pir
mininkas p. Poškus. Toliau jai 
vadovavo prieš pora mėnesių 
atvykęs iš tremties P. Lember- 
tas, kuris iš profesijos yra ad
vokatas. Ponios K. Marijošie- 
nės išlavinti jaunuoliai pašoko 
tautinius šokius, o mažesnieji 
gražiai padeklamavo eiles. Pa
dėkos žodį tremtinių vardu 
perskaitė P. Lembertas ir įtei
kė gražiai paruoštą padėkos 
raštą p. P. Poškui. Taip pat į- 
teikė perskaitęs ir specialų pa
dėkos raštą p. J. Demikiui, ku
ris yra partraukęs 21-ną trem
tinį. ir dar yra išsiuntęs dėl 
13-kos garantijas.

Atsilankė į šį vakarą ir pa
rapijos kunigai: kleb. kun. V. 
Karkauskas, kun. J. Matutis ir 
B. Benesevičius. Klebonas nuo
širdžiai pasveikino svečius, pa
linkėdamas jiems gražios atei
ties.'

Komisija ne tik sunkiai dar
bavosi, bet ir aukavo įvairių 
valgių, kad vakaras geriau pa
sisektų. Su auka prisidėjo ir 
valgomų daiktų krautuvės sa
vininkai p.p. V. Abeciūnas ir J. 
Pustelninkas.

Pelno buvo 270 dol., kurie 
buvo paskirti BalFui ir ALT.

Ačiū visiems pasidarbavu
siems bei paaukojusiems.

buvo ypatingai pagerbtas mū
sų bažnyčios globėjas Šv. An
driejus. Pusė po trijų buvo iš
kilmingi Mišparai. Gražų pa
mokantį pamokslą pasakė Tėv. 
Pr. Aukštikalnis, S. J. Į pamal
das buvd atsilankę ir tėvai ma
rijonai: kun. J. Skruodenis ir 
kun. Vaišnoras. Ačiū dv. 
dama už rūpestingumą.

Reiiginė Filmą

va-

d., 4Sekmadienį, gruodžio 
vai. po piet parapijos 
bus rodoma religinė 
Ruošia Maldos Apaštalavimo
Brolija. Kviečiame visus daly
vauti ir pamatyti religinius pa
veikslus.

4
salėje 
filmą.

Lapkričio 27 d. įvyko LRK- 
? :am?s naujos bažnyčios staty-^SA 11-tos kuopos kortomis lo- 
i o fondui. Kviečiame... Visus! išimas. Atsilankė

šv. Roko Parapijos Choras.: žmonių.

Skaitykite ii platinkite 
skaitlingai katalikišką spaudą— laik- 

| rasti “Darbininką”!

Importuotame Stimatra
Suvyniotas

CONNECTICL’T

BROADLEAF VIRŠELIAI

All-Havana Filler

Bnuigiaiiri*
Ginseng šaknys tu
ri reputaciją kaipo 
švelnus sudrutinąs 
vaistas nuo nusilp- 
nėjusių nervų, nuo 
silpno skilvio ir tai
pogi geras nuo du-

sakoma, geras ir dėl 
varymo. Kiniečiai ir

! 
i t

draugijos darbą. Atsiveskir/.e 
ir naujų narių, nes yra dar 
daug, kurie nepriklauso jokiai 
draugijai.

Anastazas Valančius.

Parengimas. Sekm., gruodžio 
11 d. po pietų parapijos salėje 
įvyks vakaras, kurio pelnas 
bus skiriamas A. L. Tarybos 

B.naudai. M.

BRID6EP0RT, CONN.

šis puikjs tabakas užtikrina vyrams 7-20*4 
cigare didelį malonumą. Jei cigarai, kuriuos 
dabar rūkote nėra suvynioti importuotame 
popieriuje, pabandyk 7-20-4 Cigarą.

Pažiūrėk Koki Malonumą
Jūs Gausite!

"v

sulio. Yra 
akmenėlių 

i Korėjiečiai turtuoliai ir varg- 
i dieniai šitas šaknis vartoja per 
šimtmečius kaipo kokį stebuk
lingą vaistą arba apsauga nuo 
! visokių ligų ir jaunystės palai
kymo. Ginseng šaknų nereikia 

'nei kept, nei virti jos lengva 
sukramtyti ir nuryti kaip sal
dainį; jos nėra priklios nei kar
čios. Kaina: svaras $20.00, pu
sė svaro $10.00, kvoteris svaro 
$5.00, šitos šaknys niekad ne
buvo pigios dėlto, kad jas 
ku užauginti. Užsakymus 
siunčiam į namus.

ALEXANDER’8 CO.
414 W. Broadvray 

So. Boston 27, Mass.

Religinis Koncertas
Sekmadienį, lapkričio 20 čL, 

7:30 vai. vakare, Šv. Andrie
jaus bažnyčioje įvyko religinis 
koncertas, kurį surengė šv. Ce
cilijos choras, vaddvaujamas 
profesoriaus V. Marijošiaus. 
Šiame koncerte su savo puikiu 
balsu pasirodė p. S. Liepas, iš 
Amsterdam, N. Y., kuris išpil
dė didesnę koncerto dalį ir la
bai sužavėjo klausytojus.

Bažnyčia buvo pripildyta, 
ne tik parapijiečių bet ir sve
čiais iš apylinkės. Buvo atsilan
kiusių virš 50 vienuolių sesu
čių iš vietinių katalikų bažny
čių. Atsilankė ir Hartfordo 
klebonas prel. J. Ambotas,1 
kun. J. Sabutis, kun. P. Pronc
kus ir kun. Zenevičius iš New 
Haven. Prel. J. 
kė palaiminimą 
mentu.

Ačiū chorui
ir dvasios vadams ir taip pat 
dainininkui p .S. Liepai už at
silankymą ir pakėlimą iš kas
dieniškumo mūsų minčių.

PagcrMaš~Bažnyčios Globėjas
Sekmadienį, lapkričio 27 d.

Svarbus pranešimas šv. An
tano draugijos nariams. Prieš- 
metinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 4 d. 1 vaL p.p. švento 
Antano parapijos svetainėje. 
Ką nariai turės atlikti? Visų 
pirma palikti mokesčių knygu
tes dėl praeitų metų knygų su
vedimo. Jeigu nari&i to neišpil- 
dys bus pasielgta pagal draugi
jos konstitucijos nuostatus. 
Antra visi nariai turi užsimo
kėti už 1949 m. mokesčius. 
Trečia visi nariai privalo at
vykti į šį susirinkimą, nes jame 
bus nustatoma ateinantiems 
metams darbai ir įvyks valdy
bos rinkimas 1950 metams. 
Ketvirta, bus renkami delega
tai į mūsų organizacijas, kaip 
antai: į Federacijos 12-tą sky
rių, į labdarių 3-čios kuopos ir 
kitas panašias organizacijas. 
Penkta, bus renkama komisija 
dėl visų metų draugijos išlaidų 
ir pajamų knygų patikrinimo 
ir kitiems reikalams. Jeigu no
rime, kad mūsų draugija augtų 
ir tarptų, turime visi stoti į

—.........-

Pasisekęs Choro Parengimas
Lapkričio 20, parapijos cho

ro vaidinimas ir koncertas pa
sisekė. Žmonių buvo pilna sve
tainė. Vaidinimai pavyko pui
kiai, nes vaidintojai gerai buvo 
pasirengę. Lietuvišką komediją 
vaidino šie asmenys: Ona Rad
vilaitė, Pranas Kliorikaitis, 
Pranas Sitavičius ir Alfonsas 
Radvilas, anglišką — Lilian 
Argust, Mary Diselts, Helen 
Cibulskienė ir Clara šulinskai- 
tė, taipgi ir Emilijus Dzedelis. 
Choras, vadovaujamas A. Sta- 
nišausko, padainavo gražių dai
nų. J. Bernotas ir J. Bacevi
čius padainavo solo, o O. Rad
vilaitė ir P. Sitavičius duetą.

Daug pasidarbavo svetainėj, 
J. Mikuckis, 
Česikas, B. 
Ruoss, p. O. 
Lučinskienė, 
Sitavičius, J.
Jurkšaičiai, p. J. Minevičiūtė ir 
kiti.

Kleb. kun. J. V. Kazlauskas 
ir vikaras V. Pranskietis labai 
gražiai garsino šį vakarą. 
Tremtinių koncerte daug daly
vavo.

V. Brilvičius, 
Kuklerienė, 

Gludzinskaitė, 
S. Rybokas, P.
Bamotas, broliai

I sun- 
pri-

Ambotas šutei* 
su Švč. Sakra-

bei jo vadovui

P. 
F. 
O.

Dabar choras pradės rengtis 
prie Kalėdų švenčių giesmėms 
ir Mišioms.

Šį metą parapijos vaikučiai 
rengiasi prie Kalėdų dieduko 
programos.

Žurnalistas H. Blazas laukia 
atvykstant iš tremties savo 
dukrelės su vyru. Taipgi p.p. 
Rastapkevičiai laukia savo 
dviejų sūnų ir mano, kad Kalė
doms jie bus jau Bridgeporte.

O.

Casper's Grožio Saliones
NUPIGINO

Ilgalaikį Sušukavimą 
$10 vertės už $5.95 

(no kink ar frizz)
« * «

Expertiškas Plaukų dažymas 
natūraliomis Spalvomis

* * *
Įvairūs moderniški šukavi
mai, pasirenkant iš grožio 

kultūros žurnalų.
* * •

Pagražinimo darbus atlieka
grožio ezpertai.

CAROLINE CASPER, Prop.
CASPER’S BEAUTY SALON

Atdara Ketv. ir Pekt. vakarais
738 East Broadway, South Boston, Mass.

Tel. SO. -8-4645
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PASTABA! Šį Sekmadienį Gruodžio - Dec. 4 d. 
Įvyksta Puikus Bankietas

Pagerbimui L. Vyčių org. įsteigėjui MYKOLUI A. NORKŪNUI, 80 metų gimties sukaktį paminėti. Vieta: Muni 
cipal Building salėje, So. Boston, Mass. Laikas: 1:30 vai. po pietų. Caterer Service. Visi kviečiami. KOMITETAS

A

f'

1 f

VIETINĖS ŽINIOS
ŽINUTES

I visus geros valios tautiečius, 
kviesdama stoti nariais ir vi
sais galimais būdais remti bei 
organizuoti 
ros darbą.i

1 Tikimasi, 
veikiančios,
čios lietuvių organizacijos pa
rems naujos organizacijos pa- 

’ stangas. Padarykime Bostoną 
' lietuvybės tvirtove!

lietuviškos kultu-

kad ir kitos seniau 
labiau pasiturin-

MŪSŲ PADĖKA

A A V V

DAKTARAI

Organizaojami Lietuvių * 
Kultūros Rėmėjai 

Bostone

ne-

DĖKOJA

SO 8-4478

Dr. Joseph F. Anfanefis
OFTOMETRISTAS

515 E. Brosduay
South Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki S-tai 
šeštadieniais nuo 2 iki S-tai.

ir gausias dovanas, 

pat mūsų j
Valtienei (Brockton, 
Juzei Gudaitei, Kibu-

Mes senieji Amerikos lietu
viai ilgus metus dirbome Lietu
vos ir jos sūnų bei dukrų ge
rovei. Mūsų pastangos padėjo 
Lietuvai tapti laisvai ir nepri
klausomai valstybei 1918 me
tais. Mūsų šios pastangos pa
dėjo kilti nepriklausomai Lie
tuvai ekonomiškai. Mes neuž
miršome Lietuvos ir jos vaikų, 
kada kilo antras pasaulinis ka- 
ras. Dirbome ir aukavome. Ne-j 
užmiršome išvietintų lietuvių ir 
per BALFą teikėme, kiek galė
jome, pašaipos ir paramos.

Dabar mes senstame. Neturi
me tiek jėgų ir tos energijos, 
kokią turėjome jaunesni būda
mi. Mūsų meilė Lietuvos ir jos 
sūnų bei dukrų nė kiek nesu
mažėjo, bet turime prisipažinti,

gili padėka kad meg kiek pavargome
Jei ne Tamstų, buvusių Di

pukų, uolus pasiaukavimas ir 
, mūsų viešoji 

rinkliavą Bostone nebūtų turė-

ugdyti, 
ir^teat- 
Bostone 
kultūros 
organi-

i
j

t
Į iš vardintiesiems asmenims: — 

_________ ' Į Mrs. Mary Bud, Mrs. Anna
Trečiadienį, “Darbininke” Gaidis, Mrs. Josephine Griga- 

lankėsi L Vyčių įkūrėjas My- Hties, Mrs. Joseph F. Kates, 
kolas Norkūnas, kuriaam L. Vy- Mrs. Roberth J. Kates, Mrs. 

Helen 
. Ursula Tumie- 

nė, kun. kleb. Pranciškui Vir- ,

SO 8-2712 Res. BIG 9013

tr.lC.SejMV
LANDŽIUS

Lietuvio gydytoju Ir chirurgas. 
Naudoja vSliausi, X-Ray aparatų 

Pritaiko akinius.

584 E. Breslhvay,
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 Iki L

Tel. AV 2-4026

J. Regdfc, MJ>.
Lietuvis Gydytojas

495 OolumMa Boad 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Mase.

Ofiso Valandos: 2—4 ir •—S

Noriu pareikšti širdingą pa
dėką tautiečiams, kurie padėjo 
tinkamai atstovauti savo kraš
tą Smith CoUege ruošiamoje 
svetimtaučių studentų šventėje.

Mielai poniai A Chestnutie- 
nei Brocktone tariu nuoširdų 
ačiū už visokeriopą pagelbą.

Labai dėkoju broektonie- 
čiams naujakuriams: Liūdai 
Mereckytei ir A. Bačiuliui už 
prisiųstus eksponatus.

Taip pat Easthamptone dar. 
neseniai įsikūrusiems tremti- 'ci>e®ter» 
niams: p.p. Balsiukevičiams ir Mass ’ prisiuntusiems mums a-Į 
p.p. DailydAma už eksponatus Savitus į Vokietiją ir suteiku- 
ir nuoširdžius patarimus labai *
ačiū.

Giliai dėkinga Amerikos lie
tuviui, Amhersto studentui, 
Edvardui Valentine visą laiką 
talkininkavusiam šventės ruo
šime ir dalyvavusiam joje.

Visiems padėjusiems lietuviš
kas, nuoširdus ačiū!

Stefanija Šimkutf.
Smith CoUege,

Northampton

čiai, ateinantį sekmadienį, Mu- Anaa Prokapas, Mrs. 
nicipai Building salėje So. Bos- Shanks, Mrs. 
tone, ruošia 80-ties metų su- 1 - 
kakties proga šaunų bankietą. mauskui, Šv. Vincento ir Paulo

PADĖKA
So. Bostono Draugijos Valdy
bai, Mr. Peter Bud, Mr. An- 
drew S. Lane ir Mr. Adam 

'Mitchel, visiems vienu ar kitu 
padėką būdu padėjusiems mums įsi-Reiškiame širdingą 

mūsų bičiuliams Mrs. Mary ir kurti Bostone.
Mr MeiMovą. Dor-] „ TldM, 4. Vtagi«tai. ;

, 6 De Wolf Street, ■______________________________

siesis butą ir globą Bostone, t 
Ši parama yra tuo vertinges- j 
nė, jog gerbiama Palilionių šei
ma globojo mus ilgus mėnesius 
Vokietijoj mūsų prieš tai nepa
žindama. |

Taip pat širdingai dėkojame*

GRABORIAI

Širdingiausiai dėkojame 
paprastai geros širdies Izabelei 
Vaitkun (Cambridge, Mass.), 
šelpusiai mus tremtyje ir suda
rusis! galimybę mums atvykti 
į JAV. Dėkuojame už tokį nuo
širdų priėmimą, motinišką glo
bojimą

Taip 
Liūdai 
Mass.),
riams, Beatričei Karpinskaitei 
ir Dobrovolskiui už dovanas ir - - - —
’Uteikt5L J“6?1’4 jusi tokių pasekmių. M^s len

kiame savo žilas galvas prieš 
jūsų energiją, jūsų sumanumą 
ir pasiaukavimą tėvynės labui.

Penktadienį gruodžio 2 d. 
7:30 vai. vakare, South Bosto
no Lietuvių Piliečių Draugijos 
salėje įvyks metinis BALFo 
17-to skyriaus susirinkimas. 
Bus renkama valdyba ateinan
tiems metąms.

Aš, BALFo 17-to Skyriaus 
pirmininkas šiais metais, norė
čiau matyti, kad jūs 
Amerikos gyventojai 
mėtė vadovybę į savo 
Mano manymu tiktai 
nergija, sumanumas , ir 
mas svarbos BALFo organiza
cijos neleis mūsų skyriui už
migti.

Aš kviečiu Tamstas atvykti 
ir tapti BALFo 17-to Skyriaus 
nariais. Metinis nario mokestis 
yra tiktai vienas doleris. Tas 
Tamstų daug neapsunkins. , 

Tuomi nenoriu, kad Tamstos 
suprastumėte, jog mes senieji 
iš BALFo norime pasitraukti. 
Toli gražu ne! Mes pasieksime 
nariais ir- Tamstoms, mūsų 
naujajai kartai, padėsime ir 
patarsime, kada tik Tamstos 
kreipsitės į mus.

Aš norėčiau perduoti Lietu
vos laisvės žibintą į jūsų jau
nas, tvirtas rankas.

mums besikuriant naujoje tė
vynėje.

Jų gerumo ir nuoširdumo 
mes niekad nepamiršim.

Joana ir Antanas Lipai.

PRANEŠIMAS
Kaip Tvarkosi Bostono 

Lietuviai Skautai

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
— —i—■

IttSIKENDAVOJA du kam
bariai dėl dviejų vyrų. Puiki 
vieta. Atsišaukite: Viktoras 
Žičkus, 80 Corbet St., Dorches- 
ter, Mass. Tel. Bluehill 1292.

(2-6-9)

Jau kuris laikas lietuvių kul
tūrininkų pastangomis įsteigta 
veikia lituanistikos mokykla, 
kurią šiuo metu lanko per 50 
mokinių. Taip pat jau kuris lai
kas veikia žymaus aktoriaus 
ir vaidybos meno profesoriaus 
vedama Lietuvių Teatro studi
ja. Šios visiems lietuviams 
svarbios kultūrinės įstaigos y- 
ra reikalingos organizuotos lie
tuvių visuomenės paramos. 
Taip pat yra reikalas plėsti lie
tuvišką kultūrinę veiklą, ruo
šiant paskaitas, steigiant lietu
višką knygyną bei skaityklą ir 
pan.

I Lietuviškai kultūrai 
pirmoj eilėj mokyklai 
riti remti jau pradėti 
organizuoti Lietuvių 
Rėmėjai, šios naujos
zacijos steigiamasis susirinki
mas įvyko š. m. lapkričio 26 d. 
Šv. Petro parapijos salėje. Iš
siaiškinus organizacijos tikslus, 
susitarta, kad nariai mokės lie
tuvių kultūros reikalams mo
kesčio mažiausiai po $1 į mė
nesį. Nariais kviečiami būti vi- 111(143 ą A. w%/lASBAZOy CP <LCLU4W« -%SBMSM'V 
si lietuviai, kuriems rūpi išlai- kjeto medžio grindys ir
kyti lietuviškas kultūros įstai- kt.). Krautuvė padaro $1000 į 
gas ir plėtoti lietuvišką kultu-(savaitę. Galima padaryti gerą 
rinę veiklą. Visi žinome, kad be pragyvenimą. Kaina $12,500. 
lietuviškos kultūros negali bū
ti lietuvių tautos. Tat plėski- 
me kultūrinę veiklą, 

j Į naujai steigiamų Lietuvių 
Kultūros Rėmėjų pirmąją val
dybą išrinkti: K. Mockus — 
pirm., dr. Gimbutienė — vice- 
pirm., inž. dr. Gimbutas—sekr., 
A. Matjoška — kasin., dr. Laz- 
dinis — narys. Valdyba paruoš 
greitai statutą, atspausdins rei
kalingus blankus ir kreipsis į

BIZNIS IR NAMAS
So. Boston, bizniui labai ge

roj vietoj, parduodama krautu
vė su visais įrengimais ir na
mas (1 šeimos, 8 kamb. mau-

už viską.
B. KALVAITIS

545 E. Broadvay, So. Boston, 
Mass. TeL SO 8-0605

(2)

AVON FARMOS
Švieži Kiaušiniai. 

Pristatome į namus.
Pašaukite: SO. 8-2M3

Iš Amerikos lietuvių legijo- 
nierių 315 Dariaus Posto gau
tąsias patalpas skautai-tės jau 
baigia tvarkyti, dirbdami šeš
tadieniais.

Šiomis dienomis dirbančius 
skautus aplankė p. Stp. Jane- 
liūnas ir, matydamas jaunimo 

rantys <^ar^4 gražius užsimojimus 
jūsų e- 
suprati-

naujieji 
paimtu-

dirbti Dievui, Tėvynei ir Arti- 
mui, remonto darbams paauko
jo 10 doL Geradarys šiuo metu 
turįs 56 metus, prisimena, kaip 
jaunystėje su tėvu gabendavęs 
slaptai per sieną knygas iš 
Prūsų į Lietuvą. Lietuvybei vi
są gyvenimą dirbęs kiek į- 
stengdamas ir lietuviškam rei
kalui nieko nesigailėjęs ir nesi
gailėsiąs.

Bostono skautų-čių 
kija dėkoja gerajam 
už paramą bei jautrią 
ką širdį.

So. Boston Lietuvių Piliečių 
Draugija kviečia kontraktorius 
ir architektus apskaičiuoti nau
jai nupirkto klubo namo, 368- 
372 W. Broadway, So. Boston, 
Mass. remonto darbus. Darbas 
susidės iš geležies, plumbing, 
elektros, dažymo ir t.į. Šio re
monto apskaičiuotojai turi bū
ti atsakingi asmenys. Platesnių 
informacijų dėlei kreipkitės 
pas architektą: William L Gal- 
vin, 386 Brattle St,, Cam
bridge, Mass.

John J. Grigalus, pirm. 
(26)

CASPER
FUNERAL HOME187 DcrrRiftor Street 

South Boston, Man. 

hteph V.Caąe 
(KASFERAS) 

LaMotuvhi Direktorių Ir

NOTART PVfiŪIC 
Fatamarimn Dieną ir Nakų 
Koplyčia Šermenimis Dykai 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boston S-3M0

vietinin- 
bičiuliui 
lietuviš-

K. N.

A.J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
489 W. Broedway

SO. BOSTON, MASS.
OfTIcs ToL SOuth Boston S-OMS 

Bes. 37 Oriole Street 
Wsst Raktary, Mase.

TEL PA—71233-W

YAKAVONIS 
Hoom 

741 No. Main St. 
Brockton, Mase.

V. TAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimu Diena ir Nakt) 
Koplyfiia Šermenims Dykai 

ToL Brockton *-15*0

t

Draugiu Valdybų Adresai

W AITT
.FUNERAL HOME

80 Emenos Avė,
Brockton, Mate.

Edaard LWaHt 
(Waitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

^tarnavimas Dieną ir Naktį 
Ksglyfle Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3348GERAS INVESTMENTAS
Didelis, gražus, mūrinis na

mas, piazai, 7 butai (3 po 5 ir 
4 po 7 kambarius) steamheat- 
oil, vonios, baltos sinkos, ąžuo
linės grindys, metinė nuoma 
$2760. Kaina $12,500, mažas į- 
mokėjimas.

Medinis, labai stiprus, gražiai 
atnaujintas namas, piazai, 6 
buati po 4 kambarius, metinė 
nuoma $1066, kaina $5500, ma
žas įmokėtinas.

Didelis pasirinkimas namų 8, 
6, 3, 2 ir 1 šeimos So. Bostone, 
Dorchestery, J. Plain, Miitone 
ir kt. pas

ANTANĄ JUKNEVIČIŲ
545 Broadway, So. Boston 

Tel. SO 8-0606

Užsisakyfte Toaifco Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems

Myopia Club Beverage Co
Grafitui Ave^ lai

TeL Dedham 13W-W
PRANAS GERULSKI8, Namų Tel Dedhaa 1304-R

Rengiama Kalėd* Egtatė 
Lietuvių Vaikams

So. Bostone šeštadieniais vei
kiančios lituanistikos mokyklos 
mokinių tėvai ir mokytojai ren
gia vaikams eglutę šių metų 
gruodžio 31 d. 3 vai. p.p. Lie
tuvių Piliečių klubo salėje. Eg
lutei rengiama graži ir turinin
ga programa, kurią daugiausia 
atliks patys mokyklos moki
niai. Eglutės programos pažiū
rėti kviečiami pirmoj eilėj visų 
mokinių tėvai bei gflninės. Taip 
pat kviečiami visi vietos lietu
viai ir jų vaikai, nors jie ir ne
lanko mokyklos.

Tikimasi, kad Kalėdų Senelis 
apdovanos vaikučius dovanėlė
mis, o tėvelius pavaišins Kalė
dų pyragu. Tikrai bus jauki, 
linksma lietuviška nuotaika. 
Visi iš anksto kviečiami ruoš
tis į lietuvių vaikų eglutės pro- 

ą. K.M.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East *roadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletekas, F. E. Zaletekas 
Oratoriai Ir Balaamuotojal 

Patarnavimas Maną ir naktį.
Maąiyeia Šermenims Dykai 

NCTART PUBUC 
TaLBOB-OrU 

BOuth Baaton MM



DARBININKAS
Ant. J. Vasiliauskas.

Artimo Meilė Tarnyboje
1 I

(Tęsiniu) | saulutė slenka vakarop, mato
_ . ... savo gvvenimo dienų skaičiųBuvo ir vra turtingų asmenų. . .. . , , ... ., * . . besibaigianti, kad nežiūrint tokūne savo turtus panaudojai.. , _, . , . . ... .. i ue butų patenkinti!labdaringiems tikslams, tačiau įJ

jų nedaug ir jie visos vargstan-' Mes matome jas beglobojan- 
čiųjų problemos neišsprendžia.; čias kūdikius ir našlaičius, be- 
Tuo labiau skurdo sumažinimo' tiesiančias pagelbos ranką į 
klausimo negali išrišti mažiau į vargą patekusiems tautiečiams, 
pasiturį atskiri asmenys. Išeitį i Iš savo kuklių išteklių, ati
duoda artimo meile paremtos; traukdamos nuo savęs, jos ne 
labdarybės organizacijos. Jos. 
atlieka didelius darbus. Jos vra; 
pakankamai žinomas — nė jų; 
vardų, nė jų darbų čia neiš- j 
skaičiuosiu. Šia proga tepagal- 
vokime apie mūsų pareigas 
toms organizacijoms.

Taigi, artimo meilė reiškiasi 
medžiagine parama, nuoširdžiu 
atjautimu, t. y. tiesiogine dva
sine meile, ir gerais darbais, 
kurių nenupirksi už jokius pi
nigus.

Su didžiausiu malonumu gali- tuvėms mergaitėms. Tai nepa- 
me pasidžiaugti. 1____________
mokslo šviesa šimtmečių bėgy
je- išaugino nemažai ir tokių 
asmenų, kurie pasiryžo ir su
gebėjo išsižadėti savęs, atsi
sakyti savo aš, o savo gyveni
mo uždaviniu ir pareiga pasiė
mė artimo meilę, pagelbą bei 
patarnavimą artimui.

Jei mes pagerbiame ir verti
name tuos, kurie organizuoja 
artimui pagalbą, kurie atiduo
da didesnę ar mažesnę savo 
turto dalį, tai dar daugiau 
verti pagarbos tie asmenys, ku
rie artimo meilės darbams ati
duoda patys save, 
viam pasistiprinimui 
mis malonėmis ir 
pajėgumui pasireikšti 
bais, mes matome 
jungusius į vienuolijas.

Mūsų, lietuvių, širdžiai vie- i 
nos iš artimiausių yra Nek. Pr. 
Švč. P. Marijos seserys. plačiai 
žinomos Vargdienių Seselių! 
vardu. Ir joms, kurios tik ge-l 
ra tedarė, kurių visas gyveni-, 
mas tik Dievo garbei ir artimo1 
labui atiduotas. Tėvynėje nėra! 
vietos. Ir jos šiandien tokios 
pačios tremtinės, kaip dešimtys 
tūkstančių kitų tautiečių be- 
sklindančių po įvairius plataus 
pasaulio kampus. Jos šiame 
krašte naujakuriai, tačiau jau 
matyti jų darbai.

Štai mes matome jas jų pa- • 
čių sukurtuose ir išlaikomuose 
senelių poilsio namuose. Kiek 
pasišventimo, kantrybės ir iš-. 
tvermės reikia turėti betarnau- Į 
jant tiems, kurių gyvenimo j

vieną vertingą siuntinėlį pa
siuntė anapus Atlanto. Ne vie
ną šeimą jos atsikvietė, ne vie
nai sudarė galimumus atke
liauti į šį kraštą. Pagaliau, sa
vo ankštose patalpose, didžiau
siam savo nepatogumui, jos 
davė pirmąją prieglaudą ne 
vienam būsimam Amerikos pi
liečiui.

Su ypatingu dėmesiu reikia 
paminėti jų ruošiamas vasaros 

i stovyklas besimokančioms lie- 
« . . __ — .

kad Kristaus prastai didelis veiksnys mūsų 
jaunimo, mūsų ateinančios 
kartos lietuviškumui išlaikyti. 
Šitai tautos istorikas nepraeis 
nepastebėjęs, nes šiandien, ka
da tėvynėje lietuvių skaičius 
mažinamas fizinėmis priemonė
mis, kada čia, Amerikoje, po 

i Lietuvos didžiausiam lietuvių 
' centre, lietuvių vyresnioji kar
ta pamažu išmiršta, o jauni
mas tolsta nuo lietuvybės ar 
tai dėl didelės laisvės, ar dėl 
per didelio noro įtikti kitiems 
— kiekvienas išsaugotas lietu
vis yra tautos ateičiai neįkai
nuojama vertybė.

Vargdienių Seselės, gal būt, 
geriau kaip kas kitas supranta 
Aukščiausiojo mintį leidžiant į ningai žaloja vaikučių dvasią’ 

. pasaulį tautas, kad jį garbintų šiame laisvės krašte reikalau-l 
visokiais balsais, visokiomis darni ir mokydami 
kalbomis. Jos garbina Viešpatį

Tarpusa- 
dangiško- 
didesniam 
savo dar- 

juos susi-

KUR TAS ŠALTINĖLIS

Kur tas šaltinėlis, 
Kur aš jaunas gėriau? 
Kur ta mano mergužėlė, 
Kurią aš mylėjau? (2 k.) 

Kurią aš mylėjau^ 
Širdelėj turėjau, 
Kas naktelė per sapnelį 
Žodelį kalbėjau?

Jau tas šaltinėlis 
Žolele užaugo, 
Jau ta mano mergužėlė 
Už kito išėjo.

Balnosiu žirgelį, 
Žirgą juodbėrėlį,
Vysiu, vysiu mergužėlę 
Ir josios pulkelį.

UŽSISAKYKITE SAVO VAIKAMS 
vienintelį mėnesinį mažųjų laikraštį 
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Leidžia: 

LIETUV IŲ KULTŪROS INSTITUTAS 
Redaguoja: 

Vytė Nemunėlis
EGLUTES 1 n r. išeina šiais metais prieš Kalėdas. 
EGLUTE

Amerikos Lietuvių Kongreso Antroji Diena, 1949 m. lapkr. 5 d. Atstovų dalis. Už prezidiumo stalo sėdi: rezoliucijų komisijos 
pirm. adv. Kostas R. Jurgėla, BALF pirm. kun. Dr. Juozas B. Končius, Kongreso vicepirm. Petras Pivaronas, pirm. Leonardas Ši
mutis, New Yorko Valst. Gubernatorius Thomas E. Dewey, Kongreso sekr. Dr. Pijus Grigaitis, vicepirm. adv. Antanas A. Olis, ALT 
ižd. Mikas Vaidyla. Stovi: Aldona Valaitytė irLydija Dirkienė.
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Budrys, Konsulas Antanas O. Šalna, konsulas Dr. Petras Daužvardis, Kongreso Rengimo Komiteto vicepirm. Dr. Matas J. Vini- 
kas, ir LAIC sekretorė Marijona Kižytė, Stasys Pieža, ir kiti korespondentai. Gubernatoriaus kalba buvo transliuojama per dvi ra
dio stotis: WMCA ir WHRL.

Ambrazevičius, Andrius, Ona

j Philadel-
«

Antanas j

Nauji Tremtinių Transportai

Augatienė, Agota 
phia, Pa.

( Bacevičius, Agne, 
dvasiai pagalbon stoughton, Mass.

savo gimtąja lietuvių kalba, 
duodamos gražų pavyzdį tiems,! 
kurie sąmoningai ar nesąmo-l

- I 1949 m. gruodžio 2 d., laivu 
juos pir- “G^neral Muir” į Bostoną at- 

m uosius maldos žodžius ir tikę- vyksta šie lietuviai tremtiniai: 
jimo tiesas ne lietuvių kalba.) 
Melstis per tėvus paties Dievo į virginia 
duota kalba visai netrukdo bū-| 
ti geru šio krašto piliečiu!

Seselių besiveržiantis noras, 
eiti artimo < 
pasireiškia ir įrengimu spaus-į Balvočius, Liudas, Zefirina, 
tuvės, už kurią reikia būti dė- Ilona | Boston, Mass. 
kingiems jų mecenatams, o y-| Bartkus, Aurelija, Eugenija 
patingai kun. P. Jurui. Tesutei- j chicago, III.

Bendikas, • Vladas į Cambrid
ge, Mass.

Blazaitis, Vincas į 
sėt, L. I., N. Y.

Baublys, Jonas į 
Mich.

Brazauskas, Pijus 
land, Ohio.

Bluszis, Greta į Grenora, N. 
D.

Cesnakavičius, Vladas į Cha- 
zy, N. Y.

Dobiliauskas, Kazys, Brone,

bus lietuviško žodžio mokykla visame leis- 
vame pasaulyje.

jungs visus lietuvių vaikus į vieną šeimą, 
augančią Lietuvos laisvei ir gerovei.

duos gražios vaikų literatūros — apysakų, 
pasakų, aprašymų, poezijos; didžiųjų žmo
nių biografijų; istorijos ir geografijos raš
tų apie Lietuvą, Ameriką ir tuos kraštus, 
kur tik yra bent viena lietuviška šeima.

EGLUTĖJ E bendradarbiauti kviečiami mėgiamiausi 
vaikų ir kiti rašytojai ir auklėtojai - peda
gogai.

EGLUT2JE bus korespondencijų, galvosiūkių, juokų, 
pačių skaitytojų kūrybos skyriai.

EGLUTE bus iliustruota vaizdais iš Lietuvos, kitų 
kraštų, iš moksleivių gyvenimo ir mūsų 
dailininkų paveikslais; kiekvienas nr. tu
rės naują viršelio paveikslą.

EGLUTES prenumerata: Amerikoje metams — $3; 
kitur — $3.50. Atsk. nr. 30 centų.
Mokykloms ,grupėms ir platintojams už 10 
apmokėtų prenumeratų viena duodama do
vanų.

•EGLUTES adr. B. Brazdžionis, 107 Concord Str., 
Lau rence, Mass.

Užsisakykite iš anksto. Užsakykite savo drau
gams kituose kraštuose.

EGLUTE

EGLUTE

kia Viešpats jam ilgiausių me-j 
tų! Tai bus šaltinis iš kurio 
tekės skaidrūs mokslo ir auk
lėjimo žinių upeliai.

Iš tų kelių pavyzdžių galime 
suprasti, kokios didelės vertės 
artimo meilės darbus atliekai 
seselės. Jos skleidžia dvasines 
ir medžiagines' vertybes, kurių 
taip trūksta negailestingam pa
saulyje.

Kam bent kiek teko arčiau jų 
pabūti, tas matė kiek jos dir-Į 
ba. Ir už tai jos asmeniškai Vladas, Jonas į Gary, Ind. 
negauna jokio užmokesčio, o 
vis dėlto visuomet lipksmos. na, Antenas į Waterbury, Ct. 
visuomet patenkintos... Jos tai į 
daro iš pasišventimo, 
atsižadėjusios savęs, 
turėti akmens širdį, kad visa shington, D. C. 
to neįvertinus!

Tačiau jos ne dvasios, o 
vi, realūs žmonės kaip ir 
kiti. Jos reikalingos visų 
džiaginių gyvenimo sąlygų ir 
veikimui priemonių. Atiduoda
mos visą laiką artimo meilės 
tarnybai, jos pačios reikalingos 
paramos, 
artimo meilės pareiga sakyte 
sako, 
padėti tiems, kurie vien tik ar
timo meilės tarnyboje stovi.

Seselės savo sunkiam darbui 
reikalingos kietos valios, dide
lės ištvermės ir nuolatinio dva
sios jėgų pastiprinimo gauna 
susikaupimo valandose, maldo
je, prie nuolat bespinksinčio 
žiburėlio, prie Išganytojo že
miškos buveinės.

Manhas-

Jackson,

į Cleve-

Gintautas, Antanas, Antani-

Gudavičius, Juozas, Elena į 
visiškai Bloomfield Hills,, Mich. 
Reikėtų Hernaitė, Gertrūda į Wa-

Regina įJonušis, Leonas, 
Brooklyn, N. Y.

Juozevičius, Juozas į Chica
go, Dl.

Jutas, Juozas į Chicago, III. 
Kalvaitiene, Ona į So. Bos

ton, Mass.
Katelis, Brone, Janina į Che- 

Kiekvieno kataliko' zy, N. Y.
Kazlauskas, Antanas, Marce- 

kad pirmoj eilėj reikia iė į Cleveland, Ohio.
Kavarskytė, Kaze į Romulus, 

Mich.
Kerpienė, Barbora į Chicago, 

Hlinois.
Kleme jerytė, Halina į New 

York, N. Y.
Krisciunevičius, Viktoras, 

Katerina į Detroit, Mich.
Kulys, Bronislavas, Sofia,

Jų darbams Regina į Jamaica, L. I., N. Y. 
vis plečiantis ir vis įsijungiant; 
didesniam 
čiui, jos būtinos erdvesnių mal-Į 
dos namų ir kitų materialinių 
priemonių. Tenelieka nei vieno 
lietuvio kataliko, kuriam nebū-

gy- 
visi 
me-

i

Kunskaitė, Natalija į Tama-
qua, Pa.
Kupris, Petras, Ona, Petras į
Brockton, Mass.

Kupcikevičius, Adomas, Fe
licija,, Vytautas į Chicago, III.

Laikunas, Aleksandras, Ka
zimiera, Jūratė į Dayton, Ohio.

Laugalis, Vytautas, Jadvyga,
Robertas į Flushing, N. Y.

Laukaitis, Andrius, Elena į
Brooklyn, N. Y.

Leskys, Mečislovas, Stefania,
Gediminas, Algirdas į
Nebr.

Liutkevičius, Otonas,
Aldona, Algirdas į So.

i Mass.
Lukosevičiūtė, Konstancija į

Elizabeth, N. J.
Melsbakas, Stasys, Marija,

Česlovas, Rimantas, Eduardas į raUS
Austinburg, Ohio. Nauragis

Meskauskas, J. į Athol,
Mass.

Michelevičius, Bronius, Aldo
na, Astra.

Micnta, Domas, Teresė .Biru
tė, Jūratė į Brooklyn, N. Y. I

Nedzinskas, Mar t y n a s į
Brooklyn, N. Y. Į

Olšauskas, Pranas į Frank-
fort, III.

Perkunienė, Albina, Aldona į 
Philadelphia, Pa. '

Petrenas, Algimantas į New
York, N. Y. ! Trumpienė, Anelė į Brook-

Ramanauskas, Vaclovas, Ste- lyn» N. Y.
fanija, Aušra į Chicago, UI. Į vazgauskas. Lidia į Chicago,

Ramanauskas, Povilas, Ona, jy |
Angelika į Philadelphia, Pa. ,

Raskevičius, Juozas, Petras,1
Marija, Vytautas į New Bri
tain, Conn.

Reikenis, Richardas, Živilė į
Philadelphia, Pa.

Rutkauskas, Vytautas, Rūta
į Lawrence, Mass. .

pasišventėlių skai- tų suprantama ir aišku, kad, 
neužtenka žodžiais kalbėti apie' 
artimo meilę, kad tai meilei j 
vykdyti reikia dvasinių ir me-| 
džiaginių priemonių.

Omaha,

Teresė, 
Boston,

Abert R. Barter
Pirmiau — Popa bptical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akla ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 206

207 PARK BUnJHNG
Te vmBlCTf

275 Mate 8t, Wetater, Mmb.

TORONTO, CANADA
Žymus Koncertas 

šeštadienį, gruodžio 3 d., 
v.v. Eaton auditorijoje (kam
pas College ir Young St., įėji- 

•mas iš College St., 2-ros durys 
į nuo Young St.) įvyksta operos 
'arijų ir liet, dainų koncertas, 
j Programą išpildo Lietuvos 

*ai: p. A. Dam- 
' rrhra. p. Ip.

~aranaus-

8

kas. Šis koncertas ruošiamas 
kaip lietuviškajai, taip ir kana- 
diškajai visuomenei, 
nuoja prof. V.

Į Šių žymiųjų 
įninku debiutas 
'diečiams. kokio

Akompa- 
Jakubėnas. 
Lietuvos meni- 
parodys kana- 

aukštumo buvo
muzikos lygis Lietuvoje.

Naudinga būtų, kad kiekvie
nas lietuvis atsivestų į koncer
tą savo pažįstamus anglus - 
kanadiečius. Koncertą globoja 
“Verslo” s-ga.

Rūkas, Petras į I.Ltuoiu Ct. Vaičius, Kazimieras, Anelė, 
Sabrinskienė, Uršulė, Juozas Elena į Santa Monica, Calif.

■ į Chicago, III. | Valeisaitė, Aldona.
Sakadolskis, Juozas. Izabela,' Vaičiūnas, Kazimieras, Jad- 

Ricardas, Romualdas į Chica- vyga. Jurgis. Eglė į Brooklyn, 
go, III. N. Y.

Selivoncikas, Vladas, Magda- Volikas. Jonas į Cleveland, O. 
' Iena į So. Boston, Mass. ' Zelba, Simanas, Elena. Jura-
! Smolinskas, Albinas į Chica- tė - Stase į Chicago, III. 
go, III. { Silenas, Antanas į E. Chica-

Tolksnys, Jonas, Ona į Great go, Ind.
Neck, N. Y. I Kvocas, Leonas į Brockton,

i Massi Trumpienė, Anelė j Brook-
Atvykusius pasitiks organi

zacijų atstovai.

BALF Imigracijos Komitetas.

Mielas kaip Tėviškė Kanados lietuvių laikraštis

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
TĖVIŠKĖS ŽIBURIUS leidžia Kanados Lietuvių Katalikų Kul

tūros Draugija, vyr. redaktorius Dr. A. Šapoka.
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI katalikiškos dvasios laikraštis, kuris na

grinės visas aktualiąsias lietuvių tautos ir lietuvių 
išeivių problemas, skirdamas ypatingo dėmesio lie
tuviškos kultūros puoselėjimui, lietuviškų papročių 
išlaikymui ir lietuviškojo gyvenimo informacijai.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI nuo Naujų Metų eis kas savaitė, bus di
delio laikraštinio formato 8 psl. Pirmieji num. pasiro
dys gruodžio pradžioje.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ prenumerata: Kanadoje $3, USA — $3 a- 
merikoniški, Australijoje, Pietų Amerikoje ir kitur 
$4 amer.
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