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Kauno botanikos sodas prieš žiemą (“Ateities” kliši)

Jung. Valstybės nesitrauks iš Korėjos

Pasitraukia iš i Korėjos
Atidavė Pyongyang

Gruodžio 6 d. U. S. aštuntoji armija traukėsi 
nuo Pyongyang į 38-tą paralelę, šiaurės rytuose dar 

buvo užkirstas kelias pasitraukti. Priešo pajėgos pa
jūrio srityje padidino pavojų. Kinijos komunistų 
kariuomenė užėmė Pyongyang antradienį gruodžio 
5 d. Komunistams įžengiant miestas buvo apsiaustas 
tirštu dūmų debesiu. Visokios atsargos ir amunicija 
buvo sunaikintos.

Aviacija tirštai puola
JAV lėktuvai smarkiai puolė priešo su

koncentruotą kariuomenę Pyongyang srityje. Prie
šas buvo bepradedąs trauktis iš Pyongyang. Puoli
mo metu buvo užmušta apie 2,500 komunistų. Prie 
Koto ir Hagaru atkirstiems U. S. daliniams oro ir 
jūrų pajėgos sudarė tam tikrą oro kelią, kuriuo 
siunčiama jiems tūkstančiai automatinių ginklų, ra- 
kietų, sviedinių.

10-ta armija kovoja dėl kelio atgal
Gruodžio 7 d. U. S. marinai ir pėstininkų dali

niai prasimušė nuo Hagarų ir paslinko 10 mylių į 
pietus, kad susijungti su kitomis marinų pajėgomis 
prie Koto. Jie pradėjo kovą prasimušti prie jūros. 
10-to korpo pranešėjas sakė, kad pirmoji pasitrauki
mo fazė nuo Hagarų iki Koto buvo sėkminga, nes 
pavyko pasitraukti su mažiausiais nuostoliais. Ta
čiau pastebėjo, kad komunistai metė sutelkę apie 
100,000, ir pradėjo stipriai spausti. Kiti 10-tos armi
jos daliniai kovoja į šiaurę nuo Hamhung. JAV lai
vynas Hungam uoste parengtas evakuoti marinus.

Kova dėl VVonsan
VVonsan uostas yra pridengiamas trijų U.* S. 

nvHsžutoJų iaiyū. - Amerikiečių' * daliniai : pradėjo 
trauktis iš Wonsan, kai marinai pasiekė Koto, nes 
kinų komunistai pradėjo grasyti šiam miestui iš 
pietų.
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Jungtinių Tautų ginkluo
tos pajėgos kovos su 
priešu tiek, kiek bus ga
lima, nebent būtų pada
ryta sutartis. Tačiau 
klausimas kyla, ar Jung
tinės Tautos galės atlai
kyti raudonųjų puolimą 
ir išvengti priverstino Europą nuo 

jos kareiviai bendrai su pasitraukimo.'* 
amerikiečiais kovos tol, 
kol karas bus Korėjoje. 
Attlee sakė: “Jūs galite 
būti tikri, kad “gražiame 
ar blogame ore, kol Ame
rikos žvaigždėta vėliava 
plevėsuos Korėjoj, tai 
šalia jos plevėsuos ir 
Britų vėliava”.

Prezidento Trumano ir 
Anglijos premjero Attlee. 
pareiškimai parodo, kad

VVashington, D. C. —
Prezidentas Trumanas 
aiškiai pasakė Anglijos 
premierui Attlee, kad 
JAV yra apsisprendusios 
laisva valia nesitraukti 
iš Korėjos. Kovos iki 
pergalės. Britų premie- 
ras pareiškė, kad Angli-

Naujas kontaktas su priešu
pirmą kartą buvo sudarytas prie Kokson. Nau

ja gynybos linija dar yra neaiški. AP koresponden
tas Don Huth sako, kad pastebima didelė Jungt. 
Tautų pajėgų koncentracija apie 38-tą paralelę. Ma
noma, kad čia bus sudaryta nauja apsigynimo linija.

Pietų Korėjos prezidentas Syngman Rhee visoje 
Pietų Korėjc^e paskelbė karo stovį.jiichį/hos tINIOS PRANCŪZIJA SUTINKA

didelis JAV laimėjimas. 
Amerikiečiai nori kaip 
galima greičiau įtraukti 
vokiečius į Europos ar
miją.

Reikalauja daugiau žinių
VVashington, D. C. — 

Senatorius Taft iš Ohio 
reikalauja, kad preziden
tas Trumanas duotų dau
giau žinių apie susida
riusią krizę Azijoj ir Eu
ropoj. Senatorius Taft 
mano, kad prezidentas 
Trumanas turėtų pla
čiau informuoti piliečius 
apie pasikalbėjimus 
Anglijos premjeru 
tlee.

A Staigiai mirė nuo širdies atakos Charles G. 
Ross, 65 m., prezidento Trumano sekretorius.

A Prancūzai pasiuntė į Indokiniją gen. Jean de 
Latrre de Tassigny, kuris savo metu vadovavo pran
cūzų kariuomenei vakarų Vokietijoje ir Berlyne. Tai 
rodo, kad padėtis Indokinijoje yra rimta.

A Olandija pradėjo platesnio mąsto mobilizaciją 
pagal Atlanto pakto sutartį. Pareikšta, kad neitralu- 
mas Olandijai būsimame kare išlaikyti yra perma
noma. (

A Irane dėl susidariusios krizės Korėjoje sulaiky
tas kareivių atleidimas iš karo tarnybos atostogoms.

A Senatorius Knowland reikalauja, kad būtų duo
ta pakalba Čiankaišeko armijai Formozoj ir įsakyta 
Kinijos raudoniesiems pasitraukti iš Korėjos.

A Komisionierius Charles F. J. Harrington pa
reiškė, kad nepakeitė apdraudos kainų, kaip buvo 
paskelbta prieš kiek laiko.

A Warren O. Johnson, valstybės meteorologas, 
apskaičiavo, kad lapkričio šalčiai padarė $20,000,000 
nuostolių Floridos derliui.

A Albanija įteikė Jungtinėms Tautoms raštą, ku
riame kaltina, kad Graikijos kariuomenė jau kelis 
kartus pažeidė jos teritoriją. Diplomatiniuose sluoks
niuose įžiūrima nauja bolševikų provokacija Balka
nuose.

A Vakarų Vokietijos valstybė sutiko pripažinti ir 
mokėti skolas, kurias Hitleris Vokietijos vardu už
traukė prieš praėjusį karą.

A Catania, Sicilija — Dėl Etnos ugniakalnio lavos 
600 Rennazo kaimo gyventojų buvo priversti išsi
kraustyti iš savo namų. Išsiliejusi lava sunaikino 
sodus, vynuogynus ir namus.
A JAV Kongresas pritaria pratęsti nuomų kon

trolę 90 dienų.
A Federalinis apeliacinis teismas pripažino, kad 

Judith Coplon šnipinėjo Rusijos naudai, tačiau pa
keitė apskrities teismo ir sprendimą ir įsakė atnau
jinti bylą.

Paryžius — Prancūzi
jos informacijų ministe- 
ris Albert Gazier prane
ša, kad Prancūzija su
tinka, kad būtų sudaryti 
vakarų vokiečių ginkluo
tos pajėgos ir įtrauktų į 
šiaurės Atlanto tautų ar
miją. Tuo reikalu Pran
cūzijos valdžia kitą mė
nesį sušauks vakarų Eu
ropos tautų susirinkimą 
Paryžiuje.

Prieš kiek laiko Pran
cūzija priešinosi vokiečių 
apginklavimui. Ji norėjo 
pirmiausia sudaryti eu
ropiečių gynybos minis
teriją. Dabar pakeitė sa
vo nusiteikimą. Tai yra

/

PIJAUS XII TAIKOS 
ATSIŠAUKIMAS

Vatikanas — Popiežius 
Pijus XII gruodžio 6 d. 
išleido atsišaukimą į vi
są pasaulį dėl religinio 
karo už taiką. Jis prašo 
visų tautų tikinčiuosius 
per devynias dienas prieš 
Kalėdas melstis, kad 
Dievas suteiktų angelo 
paskelbtą ramybę žmo
nėms geros valios. Šv. 
Tėvas nepaminėjo tiesio
giniai atominės bombos 
savo enciklikinieme laiš
ke, bet pažymėjo naują

Prezidentas Trumanas 
ir Anglijos premieras 
Attlee davė suprasti ko
munistiniam pasauliui, 
kad vakarų valstybės 
energingai stiprins At
lanto gynybą prieš so
vietų Rusijos agresiją. 
Iš Baltųjų Rūmų prane
šama, kad dėl pasaulinės 
krizės prezidentas 
manas ir Anglijos 

Tru- 
pre-

su 
At-

pa-ginklą, kuris sukelia 
sibaisėjimo.

Popiežius Pijus XII sa
vo enciklikoje sako, kad 
žmogiškasis genijus, su
kurtas kilniesiems tiks
lams, išrado tokį baisų 
ginklą, kuris ąpkelia 
siaubo išgąstį kiekvieno
je padorioje sieloje.

Vatikano šaltiniai sa
ko, kad ta enciklika yra 
tvirčiausias Pijaus XII 
pasisakymas už taiką.

mieras susitarė vienin
gai veikti. Buvo supras
ta, kad yra būtinas rei
kalas stiprinti 12 šiaurės 
Atlanto tautų kariuome
nę, gaminti daugiau gin
klų ir medžiagų. Svar
biausias dalykas ginti

> Sovietų Ru
sijos agresijos. Su Kini
ja nei Anglija nei Ame- 
dika nenori kariauti.

Kandidatai i Maskvostatai į Maskvos 
tarybų

Maskva —Maskvos ra
dijo paskelbė kandidatus 
besiartinantiems rinki
mams į Maskvos Tarybą. 
Pirmuoju kandidatu są
raše eina Stalinas, ant
ruoju Molotovas, toliau 
Malenkovas, Berija, Vo- 
rošilovas, Miko j a n a s, 
Bulaginas, Kaganovi- 
čius, Andriev, Chrusz- 
czev, Kosygin, Švernik, 
Suslov ir Ponomarenko.

Beveik visi yra polit- 
biuro nariai. Molotovas 
užima pirmą vietą po 
Stalino ir tik antroj Ma
lenkovas. Tenka atkreip
ti dėmesį, kad į galą yra 
nustumtas Chuszczovas.

Kvailas nusistatymas
VVashington, D. C. — 

Kongresmanas Hale iš 
Maine pareiškė, kad ofi
cialus JAV nusiteikimas 
Ispanijai yra “kvailas”. 
Jis reikalavo, kad JAV 
kuogreičiausiai užmegs- 
tų santykius su Ispanija.

Laikinai sumažės!; darbai
New York — Valdžia 

prisibijo, kad kitų metų 
pradžioje iš civilės į ka
rinę produkciją perei
nant gali laikinai suma
žėti darbai. Pramoninin
kai gi sako, kad paėmus 
karo tarnybon daugiau 
vyrų, gali būti darbinin
kų trūkumas.

• Popiežius Pijus XII 
pakeitė taisykles vienuo
lynams. Vienuoliai da
bar galės priimti lanky- kretoriato darbininkai ir 
tojus ir dar plačiau išeiti lankytojai, kurie nori su- 
į viešumą. sikaupti ir apmąstyti su- ir nėra.

Lake Success, N. Y. — 
13 tautų — Indija, Filifi- 
nai, Pakistanas, Afga
nistanas, Indo n e z i j a, 
Burma, Egiptas, Iranas, 
Irakas, Lebanonas, Sau- 
di Arabija, Sirija ir Ye- 
men — kreipėsi į raudo
nąją Kiniją, kad ji su
stotų prie 38 paralelės. 
Raudonosios Kinijos am
basadorius Wu Hsiu- 
Chuan į tai nieko neat
sakė. Už jį kalbėjo Sovie
tų Rusijos atstovas An
drius Višinskis. Jis puolė 
13 tautų už jų kreipimą
si. Kiniečių atstovas ne
suprantąs, kodėl toks at
sišaukimas buvo pasiųs
tas tik jo valdžiai. Jis 
pareiškė, kad tas atsi
šaukimas turėjo būti pa
siųstas ir JAV. Raudo
noji Kinija ir sovietų Ru
sija teigia, kad 
Valstybės užpuolė 
ją-

Jungtinių Tautų

Jung. 
Korė-

susi-

ATMESTAS SOVIETŲ
RUSIJOS SIŪLYMAS

New York. — Sovietų 
užsienio reikalų ministe- 
ris A. Višinskis buvo pa
siūlęs Jungtinių Tautų 
pilnaties posėdžiui, kad 
jis su savo bloku sutinka 
priimti į Jungtinių Tau
tų narius Italiją, Austri
ją ir dar šešias kitas 
valstybes, jei bus priim
ti ir Sovietų Rusijos siū
lomi jos satelitai, kaip 
Rumunija, Bulgarija, 
Vengrija. Šitoks jo pa
siūlymas, paremtas mai
nais, buvo atmestas. Pil
naties posėdis pavedė 
Saugumo Tarybai per-

ADENAUERIS APIE
‘ DABARTINĘ PADĖTĮ

Va-Bonn, Vokietija 
karų Vokietijos kancle
ris Adenaueris pareiškė 
Jung. Valst. žurnalistui 
Hugh Bullie savo pažiū
ras į dabartinę pasaulio 
padėtį. Jis sakė, kad So
vietų Rusija nori įtrauk
ti Jung. Valstybes į ilgą 
karą Azijoje, kad pa
lengvintų sau pasiglemž
ti visą Europą. Rusija 
siekia pasidaryti di
džiausia pajėga pasauly
je, ko ji galėtų pasiekti, 
jeigu ne Jung. Valstybės. 
Todėl siekia jas, kaip 
įmanydama susilpninti. 
Tada galės Europą užim
ti nenustodama nei vieno 
kareivio.

KAMBARYS SUSITELKTI
Lake Success, N. Y. — 

Jungtinių Tautų genera- 
lio sekretoriaus įsakymu 
atidarytas kambarys, į 
kurį sueina atstovai, se- 

rinkimas 51 balsu prieš 5 
(sovietų blokas) nubal
savo šešių valstybių rei
kalavimą, kad J. T. su
stabdytų kiniečių komu
nistų veiksmus Korėjoj 
perduoti politiniam ko
mitetui. Tuoj po to še
šios valstybės įteikė re
zoliuciją, kad raudonoji 
Kinija atitrauktų ka
riuomenę iš Korėjos.

Prašo ginklų
VVashington, D.

Pietų korėjiečiai 
Jung. Valstybių 
ginklų 
kovai su komunistais ta
me krašte. Prašymą įtei
kė tiesioginiai preziden
tui Trumanui Korėjos 
ambasadorius John M. 
Chang. Ambasadorius 
sakė prezidentui, kad 
“Korėja niekad nesi
duos apmaldyti ir daryti 
kompromisus su užpuoli
ku”.

C. — 
prašo 
duoti
vyrųmilijonui

svarstyti senai jau įteik
tus prašymus priimti į 
Jungtines Tautas Italiją, 
Austriją, Suomiją, Airi
ją, Portugaliją, P. Korė
ją ir kaikurias kitas. Jų 
priėmimą visą laiką 
trukdo Sov. Rusija.

Suvaržo eksportą į Kiniją
VVashington, D. C. —

Komercijos departamen
tas, reikalaujant senato
riams, suvaržo prekių 
siuntimą į raudonąją Ki
niją. Taip pat reikalau
jama, kad ir Britanija tą 
padarytų.

Amerika kartais yra 
užsispyrusi, pareiškė A- 
denaueris, tad ją sunku 
atitraukti nuo savo užsi
brėžto tikslo. Adenaue- 
ris, žinoma, norėtų ma
tyti, kad Jung. Valstybės 
nebūtų įtrauktos į karą 
Azijoje.

Algų ir kainų kontrole
VVashington, D. C. —

JAV iždo sekretorius 
Snyder sako, kad jeigu 
norime išvengti infliaci
jos, tai turime 
liuoti algas ir
Taigi galima tikėtis, kad 
neužilgo bus kontroliuo
jamos algos ir kainos.

kontro- 
kainas.

sidariusį pavojų taikai.
Tai vieta lyg ir maldai. 

Tik Dievo vardo vis dar 
bijomasi, nes Malikas 
gali “vetuoti”,’ kad Jo nė
ra iš viso. Jungtinių Tau
tų chartoje iš tikrųjų Jo
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Kodėl nenori atsiklaupti 
prieš raudonuosius?

Cicero, Illinoi*. — Leninas mokino savo komunistinę sai
ką, kad bolke»ikn tik tada užvaldys visą pasaulį, kai jie turės 
Aziją savo kišenėje. Stalinas tą mokslą dar labiau sukonkreti
no. Jam paaiškėjo, kad nei Europos, nei pasaulio j s nevaldys, 
kol jis nepaklupdys Amerikos. Negi tu nugalėsi Ameriką ka
riaudamas Europoje. Šitą faktą patvirtino ir visi buvusieji ka
rai Europoje. Gali tu kiek nori užkariauti Europą, bet ant pa
baigos ateina Amerika ir vėl viską kitaip sutvarko. Svarbiau
sia gi, koi Europoje kariaunama. tai Amerika tinkamai pasi
ruošia. o tie tariamieji Europos užkariautojai susilpnėja beka
riaudami. Tai gi pagal naujausį Stalino mokslą išeina šitaip. 
Pirmučiausia pulk Ameriką. O svarbiausia pulk Ameriką, kol 
ji nėra tinkamai pasiruošusi. Kai pasiruoš,' tada nebeįkasi. 
Puldamas Ameriką ramink Europą, apsimesk, kad Europa tau 
neperdaugiausia rūpi.

Maskva šitaip savo pianui ruošėsi jau prieš praėjusio karo 
pradžią. Gi per praėjusį karą Maskva tą planą jau pradėjo vi
sai konkrečiai vykdyti. Ji šaltai, bet neabejingai priėmė iš savo . 
buvusiųjų tuo laiku sąjungiifinkų visas jai dovanotas strategi
nes pozicijas Azijoje. Po karo Sovietų buvusieji sąjungininkai 
davė Maskvai dai vieną didelę dovaną. Jie išmetė iš savo tar
po tautinę Kiniją ir padovanojo Maskvai raudonąją. Anglija 
pasiskubino tą dovaną ir formaliai patvirtinti, kad nebūtų jo
kių abejonių. Pripažino raudonuosius visagalinčiais Kinijos val
dovais. Amerika, kad ir spiriama, kad ir viliojama visokiomis 
gerybėmis, tos dovanos nepripažino. Čenkaišeko taip pat dar 
neatidavė raudoniesiems. Čenkaišekas tuo tarpu padėtas į For- 
mozos “refrigiratorių”, bet jis dar gyvas Gal greit jis bus iš 
ten išimtas. Kas jį valgys, ar ką jis valgys, pamatysime.

Dabar istorija plaukia toliau. Raudonieji kiniečiai, karo 
Amerikai nepaskelbę, siunčia šimtus tūkstančiu savo karių Ko- 
rėjon ir daro Amerikai daug nuostolių. Žada daryti dar dau
giau, jeigu Amerika neišeis iš visos Korėjos, jeigu neatiduos 
jiems Formozos su visu čenkaišeku ir nepakvies jų į Jungtinių 
Tautų Organizaciją drauge su Višinskiu ir visomis demokrati
nėmis pasaulio valstybėmis atšvęsti vakarų demokratijos pa
baigtuves.

Raudonosios Kinijos reikalavimai, žinoma, “nieko sau, 
gražūs". Yra nemažai tokių filosofų, kurie tvirtina, kad girdi 
kinų tauta pasidarė vakarams labai nedėkinga. Tiek daug Ki
nijai gero padaryta, o dabar, še tau. ką jie daro. Bet už kągi 
jie turėtų būti dėkingi? Ar gi už tai, kad jie turi šokti pagal 
Stalino muziką, guldyti ąavo^Mvas ir dar ko gero gauti ato
mą per pakaušį? -j į ' Ji" -J

Visa Europa, žinoma, iš to labai jaudinasi. Jeigu Ameri
ka ginsis nuo komunistų, tai kas tada gins Europą? Todėl vi
sai suprantami Europos patarimai. Duokite tiems raudonie
siems kinams viską, ko jie reikalauja; prašykite, maldaukite, 
kad tik anie nekariautų. Intencija, žinoma, labai gera. Kiekvie
nam savo kailis arčiau. Bet gi supraskime kinus - raudonuo
sius. Ką jie gali pagalvoti, jeigu jų taip prašo ir bijo? Atsa
kymas trumpas: jei jau taip, tai rizikos didelės nėra — 
“spausk". O svarbiausia raudoniesiems ’kinams galvoti mekr.s 
neduoda. Maskva galvoja. Galvojo jau nebe nuo vakar dienos, 
kol sudarė sau tokią linksmą padėtį. Taigi su raudonųjų kinų 
galvojimu baigta.

Sako, žadėkite raudoniesiems kinams daug gerybių — gal 
suviliosite. Lengva pasakyti. Ką tu jiems bepažadėsi, kad vis
kas. kas buvo ne savo, jau ne tik pažadėta, bet jau ir atiduota 
sovietams. Gi savo žemės be karo niekas nedavė ir niekada ne
duos. Kitas dalykas svetimas žemes ir žmones dovanoti. Sovie
tai čia yra daug laisvesni. Sovietai raudoniesiems kinams tiek 

daug svetimų žemių žada Azijoje, kad ir imti nebesuspėja.

Tai kokios gi išvados iš to? Išvados tokios, kad keikia 
“kalbėtis“ su pačiais “bosais" — su sovietais. Nes tai jų pla
nas. jų režisūra. Artistai ne daug ką šiuo atveju tegali pasa
kyti.

Prezidentas H. Trumaaas ir britų ministeris pirminin
kas C. Attire susitinka Baituose Rūmuose.

Iš pavergtosios Lietuvos
Neįtikina dėstytojai
Lietuvos gyventojų daugu

ma įpareigoti vakarais lanky
ti visokius politinius kursus, 
kuriuose aiškinama kompar
tijos istorija ir nurodoma, ką 
davė tarybų valdžia Lietuvos 
darbo žmogui. Suprantama, 
kad tuos mokslus dėstyti ne
lengva.. Net maskviniai lekto
riai nevisada pataiko pagal
liniją ir būva apkaltinti Sta
lino mokslo iškreipimu. To 
pasekmės žinomos. “Tiesa" 
(1950. 9. 3.) nurodo, kad vien 
Kauno marksistiniame “uni
versitete” per metus 5 kartus 
pasikeitė lektoriai. Tas pats 
laikraštis pažymi, kad Kau
ne ir Klaipėdoje toki kursai 
vyksta labai sunkiai. Daug

“Iš 128 propagandininkų Kau
ne kursus lanko tik 25-30 
procentų klausytojų. Kaune 
ir Klaipėdoje padaryta klaidų 
parenkant dėstytojų kadrus.

aule IsoaniiiT*” ' GINČAS DĖL

Tik todėl skaitomos dėstytojų 
paskaitos nevisuomet buvo 
aukšto politinio — idėjinio ly- 
gio .

Partinio švietimo padėtis, 
primena “Tiesa", esanti labai 
apverktina: “jsišakny ja to
kios bolševikiniam darbo sti
liui svetimos negerovės, kaip 
neprincipiškumas, vertelgiš- 
kumas...”

Apdovanoti rusintojai
Už ypatingus nuopelnus 

Lietuvos rusinimui garbės 
raštais atžymėti artistai ir 
menininkai: Anatoli j Abra- 
mov, Georgij 'Ancic, Jurij 
Bublikov, Vera Budreiko, Ov- 
siej Kagan. Ina Kondrotjeva, 
Anatolij Kuznecov, Valentin 
Lebedev, Ivan Nazaro V, Alek- 
siej Abrartcov. Vladimir Taš- 
kin. Ruvin šapiro, Ananij 
Šachmatov, Sergej Morscicin, 
Aleksandr Stupalski. Ivan 
Uralski. Michailov Bielov, 
Aleksandr Kozlov.

MEKSIKOJE OUŽMAMA RELIGINE LAISVE

Boston, Mass. — Arkivys
kupas Cushing pareiškė, kad 
tas pats politinio galvojimo 
oūdas lemia nusistatymą ne
teikti Ispanijai pagalbos, ku
ris savo laiku nulėmė spren
dimą neteikti pagalbos laisva
jai Kinijai. Už tai dabar mo
kame savo krauju Korėjoje. 
Tai -yra pasibaisėtinas hypo- 
krazijos (veidmainiškumo) 
įrodymas, kuris verčia sakyti: 
badaujančiai Jugoslavijai tei
kiame pagalbą, kai tuo pačiu 
laiku Ispaniją stengiamės ba
du išmarinti. Tokia politika ir 
tokia moralė ir diplomatija, 
arkivyskupo nuomone, never
ta pagyrimo, kai remiasi pa
žiūra. kad negalima teikti pa
ramos tam Europos nariui, 
kuris labiausia spiriasi komu
nizmui Europoje.

A-H------ -------------■ Iii A 1
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Buffaio, N. Y. — Hubert
Wilkins, Šiaurės Lediniuotojo 
vandenyno tyrinėtojas, yra 
pareiškęs, kad ik Amerikos į 
Sovietų Rusiją galima povan
deniniais laivais nuplaukti pa
čiu tiesiausiu keliu — -pasinė
rus po Šiaurės ašigalio (Ark
tikos) ledu. Jis tvirtino, kad 
po juo nėra jokių ledų kalnų, 
kurie kliūdytų laivams. Tuo 
būdu JAV kariuomenę visai 
saugiai galima privežti prie 
pačių Sovietų Rusijos durų.

Pareikalavo pratęsti 
imamos kontrolę

Hnshington. — Amerikos 
Darbo Federacijos (AFL) 
pirmininkas William Green 
kreipėsi į Kongresą siūlyda
mas pratęsi butų nuomos 
kontrolę iki sekančių metų 
kovo mėn. 31 d. Tas turėtų 
būti padaryta dar šio Kon
greso, kad pd naujų metų su
sirinkęs naujas kongresas tu
rėtų dar laiko tą klausimą la
biau pastudijuoti ir tinkamiau 
išspręsti.

Apdėti mokesčiais

Dabar Formozos reikalai 
jau suripynė su Korėja, lyg 
ir nustelbdami tą paskutinį 
Ciankaifeko bastioną, bet jis 
Mao-Tsetungui yra pirmos ei
lės. Tačiau raudonoji Kinija 
šiuo atžvilgiu darys taip, kaip 
Kremlius diktuos, Vašingtono 
nusistatymas Formozos klau
simą sureguliuoti taikos su
tartimi pasiliks bereikšmis, 
jei Maskva kitaip yra nu
sprendusi. O ji, atrodo, yra 
nusprendusi įvelti Kiniją į ka
rą su JAV ne tiek dėl Korė
jos, kiek dėl Formozos. Ver
ta tad tą salą kiek arčiau pa
žinti.

Iš Formozos praeities
Istorija Formozą mini jau 

nuo Kristaus gimimo laikų. 
Apie 14 šimtmetį Formozą 
kėsinosi kolonizuoti japonai, 
bet apie 1620 m. savo tikslo 
galutinai atsisakė. Pirmieji 
europiečiai - portugalai ir is
panai — Formozon įžengė 
prieš 400 metų. Kai portuga
lai pasitenkino vien tik Macao 
slėniu, ispanai ėmėsi rimtų 
pastangų Formozą įjungti sa
vo galingon kolonijalįnėn im
perijon.

Kai 1593 m. Pilypo II eks
pedicija dėl balsaus taifūno 
nepavyko, tai ispanai šiauri
niame salos iškyšuly, prie Ki 
Lung, pastatė tvirtovę, kurios 
griuvėsiai dar ir šiandien te
beriogso.

Tačiau ispanų užsimojimus 
1620 m. olandai, išsikeldami 
Formozoje, pavertė niekais. 
Bet ir jie jau 1661 m. kinie
čių buvo išvaryti, o 1683 m. 
kiniečiai Formozą galutinai 
užvaldė. Tačiau absoliutinės 
galios Kinijos valdovai For
mozoje niekad neturėjo, o 
ypač 18 šimtmetis pasižymėjo 
vidaus kojomis ir neramu
mais tarp pačių kiniečių bei 
vietinių jūrų plėšikų tautelių.

Ir vėlesnioji Formozos isto
rija turtinga margais epizo
dais.

1768 m. į Formozą buvo 
numačiusi kėsintis Austrija, 
bet jos planus sutrukdė danai. 
Apie 1860 m. Napoleonas m

FORMQZOS
ketino Formoifcje įrengti karo 
bazę, bet jo užmačias su
trukdė angiai, pažadėdami ki
niečiams pagalbą prancūzų 
invazijos atveju. O Prancū
zijos imperijos žlugimas galu
tinai palaidojo ir tuos planus. 
Tuo pačiu metu ir vokiečiuo
se buvo balsų už Formozos 
aneksiją, bet tuometinis kanc
leris Bismarckas šiam planui 
nepritarė.

Tokiu būdu formali Formo- 
zos priklausomybė Kinijai bu
vo išsaugota iki 1894 m. ja
ponų - kinų karo, kada ki
nams pralaimėjus, sala buvo 
įjungta Japonijos imperijon.

Nežiūrint betgi didžiulių 
pastangų, per 50 valdymo 
metų japonams nepavyko 
Formozoje galutinai įsikurti 
ir įgyti daugumą. Antrojo pa
saulinio . karo metu įvykęs 
gyventojų surašinėjimas pa
rodė 85% kiniečių prieš 5% 
japonų. Likusius 10% sudaro 
polinezai, kurie jau nuo am
žių čia gyvena.

Nors japonai Formozos 
ūkiui pakelti daug pasidarbo- 
vo, bet vistiek etnografinės 
aplinkybės aiškiai kalba Kini
jos naudai.
Formozą — svarbesnė strate

ginė vieta už Korėją
Formalių pretenzijų į For

mozą Kinija vistik negali įro
dyti, tuo-mažiau raudonoji 
Mao Tse-Tungo Kinija. Todėl 
JAV nusistatymas Formozos 
klausimą išspręsti taikos su
tartimi, yra neabejotinai tei
singas.

Ar Mao Tse-Tungo Kinija 
mėgins ginčą spręsti ginklu, 
nežiūrint to. kad 7-toji JAV 
jūrų flotilija Fukijos kanalą 
saugo, o Ciangkaišeko yra 
kariuomenė pačioje saloje? Iš 
Korėjos įvykių ir raud. Kini
jos- delegacijos lafkyzeros J 
Tautose atrodo, kad konflik
tas bręsta. Tuo atveju šalto
jo karo fikciją dar sunkiau 
būtų išlaikyti, nei Korėjos at
veju ir netenka abejoti, kad 
JAV ginkluota intervencija 
būtų išprovokuota.

Karolis Milkovaitis.

RANKŲ DARBO MEDŽIO DIRBINIAI —

lietuvių liaudies įvairūs

KRYŽIAI IR KOPLYTĖLĖS 
yra vertingiausia 

KALĖDOMS DOVANA
Gaunami “DARBININKO" ADMINI8TRACUME 

, * 366 W. Broaduay, South Boston 27, Mass.

Kabios kryžių nuo 4 iki 6 dol. Koplytėlių nuo 5.5 — 7.5 dol. 
Pashintimo išlaidos vienam gaminiui 50 c.

Kiekvienam sekančiam toje pat siuntoje 20c, 
Atoiuntusiems pinigus gaminį tuojau išsiūsime.

Meksika. — Meksikos prezi
dentas Mą|uel Alemon įteikė 
kongresui pasiūlymą' panai
kinti 1926 metais priimtą an
tireliginį įstatymą. Dėl to 
įstatymo, kaip žinoma, Meksi
koje buvo vykdomas žiaurus 
ir kruvinas katalikų persekio
jimas. Per tą laiką 5 arkivys
kupai bei vyskupai buvo iš
tremti. 12 vyskupų buvo iš
vyti iš savo vyskupijų. 40 ku
nigų nužudyta ir 2.500 kuni
gų turėjo slapstytis. Labai 
daug buvo nukankinta ir iš
žudyta vienuolių ir tikinčiųjų. 
Persekiojimas buvo vykdo
mas masonų ir socialistų. 
Daugiausia žiaurumų įvykdė 
prezidentas Cales. kuris į isto
riją įėjo Nerono II vardu.

Atominių
užtaros HE jo

U. S. atsargos admirolas 
Leslie Gehres mano, kad US 
armiją Korėjoje galima būtų 
apsaugoti nuo kinų masiškų 
ordų, užnuodijant atominėmis 
bombomis 50 mylių platumo 
juostą pagal Yalu upę. Per 
tą juostą joks komunistų ka
reivis iš Kinijos negalėtų pra
eiti. Tokiu būdu galėtų būti 
sulaikytas Kinijos komunistų 
antplūdis Korėjon.

* Jau kabinasi k į Japani ję
Londonas. — Kinijos komu

nistai kaltina Jung. Valstybes, 
kad jos naudojančios Japoni
ją. kaipo bazę agresijai prieš 
Azijos tautas. Tarp kita ko 
kaltina Jung. Valstybes dar 
ir tuo. kad jos atginkluojan-

Mes InstalliMlame Visokios Rūžies AHejomi
—

r

Šildomus Bumerhts
Brockton OH Heot, Ine.

27 Legion Parkuay, 
Brockton, Mass. 
Tel. Brockton 323

čios Japoniją. Reikalauja, kad 
JAV sudarytų su Japęnija 
taikos sutartį ir kad tą sutar
tį sudarant būtų leista' ir Ki
nijos komunistams dalyvauti. 
Po taikos sutarties pasirašy
mo JAV turėtų tuojau savo 
okupacinius dalinius iš Japo
nijos atšaukti.

Bankininkas platino 
netikrus pinigus

Tampa, Fla. — Valstybės 
bankos pareigūnas, James 
Wallace Williamson Apopka, 
Fla. susitaręs su netikrų pini
gų platintoju Longw'*ll iškei
tęs $1000. Williamson pradė
jęs platinti ’ netikrus pinigus. 
FBI agentai susekė ir jį areš
tavo. Jis sakęs, kad Longwell 
jam prižadėjęs $200 už netik
rų pinigų išplatinimą. Tai jis 
daręs, norėdamas pasidaryti 
pinigų Kalėdoms. Dabar Wil- 
liamson ir Longwell laukia 
teismo. Longwell išleistas 
$5000 užstatu., o Williamson 
negalėdamas gauti $2000 už
stato. sėdi kalėjime.

i\8S Kliudo genocido 

konvencijai?
Newark, N. J. — Amerikos 

Darbo Federacijos (AFL) vi
cepirmininkas Mathew Woll 
yra pareiškęs, kad jis reika
laus Apravesti tardymą ir nu
statyti kas kliudo ratifikuoti 
genocido konvenciją. Jis įta
ria. kad American Bar Asso- 
ciation skiria nemažas sumas 
tam. kad sunkliudytų genoci
do konvėheljos ratifikaciją 
Senate.

Washingtoh. — Amerikos 
Darbo Federacija (AFL) pa
siūlė Kongresui apdėti dides
niais mokesčiais stambias 
įmones, kurios visai lengvai 
galėtų valstybei sumokėti dar 
šešis bilionus dolerių. Respu
blikonų atstovas Robertas A. 
Taftas,pareiškęs, kad tai neį
manoma, ypač šio kongreso 
sesijos metu. Jam prikišama, 
kad jis ginąs stambių biznie
rių pelną.

Bethlehem, Pa. — Bethle- 
hem Steel bendrovė pakėlė sa
vo 15,000 darbininkų algas 10 
proc.

NEDOVANOJO
— Ko verki, Katriute?
— Mane Janukas mušė...
— Kada?
— Rytą, tėveli...
— Tai ko gi dabar, vakarą, 

sumanei verkti? — stebisi tė
vas.

— Juk tavęs, tėveli, iki šiol 
namie nebuvo...

VARDAS
— Ko ieškai, Antanuti, ka

lendoriuje? — klausia tėvas.
— Noriu žinoti, kada bus 

mūsų mokytojo vardinės.
— O kuo jis vardu?
— Jesiūnas.

DRĄSIAUSIAS
— Koks žmogus yra drą

siausias?
— Plikis.
— Kodėl?
— Plikiui niekuomet iš bai

mės nesieto ja plaukai ant gal
vos.

KAIP BOLŠEVIKAI CNJLP1A AUSTRIJĄ
Viena.— Sovietų Rusija yra 

užgriebusi Austrijoje labai 
daug įmonių ir krautuvių, ku
rios esą priklaususios na
ciams ir kaip grobis rusų val
domos. Tos bolševikų nusa
vintos įmonės, nuo paprastos 
kavinės (cafe) iki didžiulio 
fabriko, nemoka jokių mokes
čių, naudojasi nemokamai su
sisiekimo priemonėmis (sunk
vežimiais ir geležinkeliais) ir 
gali prekes iš krašto vežti ar
ba įvežti be jokių muitų. Tuo 
būdu*varo didelį biznį Austri
jos iždo nenaudai. Vienas pre
kes atveža iš Čekijos, Vengri
jos arba Bulgarijos, o kitas 
veža ten arba į Rusiją. Taip 
čiulpia Austrijos žmones ir 
kraštą. Austrui tas bolševiki

nes įmones *vadina “valyto- 
jais” (cleaner), kurie valo 
Austrijos iždą ir griauna eko
nominį gyvenimą.

Vokiečiai smerkit oUndy

Londonas — Vakarų Vokie
tija griežtai išėjo prieš Olan
dijos pasiūlytą kompromisinį 
pianą panaudoti vokiečių ka
reivius Šiaurės Atlanto armi
jai Europai. Vakarų vokiečių 
vadas Bonn’e pareiškė, kad 
pasiūlytas planas “diskrimi
nuoja Vakarų Vokietiją” ir 
jis vokiečiams nepriimtinas, 
nes vokiečiai nepripažįstami 
pilnais 12 tautų narių sąjun
gininkais.

Padovanok, ką nors 
savo namams

Kalėdinių švenčių proga, nupirk ir savo namams, ką notų 

gfttfatts, praktiško, atmintum.

LIETUVIŲ BALDŲ KRAUTUVĖJE rasi didelį pasi
rinkimų Menių, praktiškų ir gražių dovanų. Užeik, apsMai- 
rjk, pasiteirauk ir pasirink, kas jums patinka. Nupirktus 
dUktos greit pristatome, kad ir už Bostono ribų. Duodame 
issimokėjhnui, lengvomis sąlygomis. TmM kviečiame atsi
lankyti į —

LITHUAN1AN FURNITURE CO.
326 - 328 Broadffay (tarp D Ir E gatvių) So. Bontoa, Mum.
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Tretysis karas bus totališkas nebegalėtų lengvai jos 
pereiti. Mat, pastaruoju 
laiku vis daugiau žmonių 
ir net pačių komunistų 
pradėjo bėgti į Vakarus. 
Kiekvienas pagautasis 
prie sienos baudžiamas 
mažiausia penkerių metų 
kalėjimu vergų stovyklo
je.

įdomu, kad Lenkijos 
komunistai nestiprina 
savo rytų sienos. Mat, ta 
kryptimi, kuri veda į šlo
vinamąjį “rojų”, niekas 
nesiveržia.

Gražiai Įvertino
“Chicago Daily Tri

būne” (1950. 9. 7.) daug 
vietos skyrė lietuvių 
tremtinių dailės parodos 
aprašymui. Savo rapor- 
taže Gladys Priddy pa
brėžia, kad kalba apie 
meną tautos, kuri, šimt
mečius vergavus, atgavo 
laisvę, kad jos vėl netek
tų. Ypatingai lankytoms 
traukią 
aprašo 
Kaupo, 
giaus, 
kūrinius.
laikraštis padėjo 3 paro
dos nuotraukas: kry
žiaus, Kasiulio “Tremti
niai” ir lėkštę su Vytau- 

; to Didžiojo paveikslu.

Jau antrasis Pasaulinis 
karas nesiribojo vien 
fronto veiksmais, ir avia
cijos • veikla apimdavo 
labai tolimas nuo fronto 
ir jam svetimas sritis: 
tolimoje užfrontėje dėl 
aviacijos kentėjo ir žū
davo civiliniai gyvento
jai, buvo bombarduoja
mos bažnyčios, mokyk
los, kitokios kultūrinės 
įstaigos bei pramonės 
įmonės, neatsižvelgiant į 
tai ar jos tarnavo karo 
ar grynai civilių gyven
tojų būtiniesiems reika
lams. Busimasis 
bus dar labiau 
kas, * be atodairos 
naikinąs. Bus 
tuo pačiu metu visur ir 
visokiomis priemonėmis, 
neišskiriant ir atominės 
bombos. Visiškai ramios 
užfrontės niekur nebus. 
Penktosios kolonos veik
la vers užfrontės gyven
tojus vesti su ja kovą 
krašto viduje.

Penktoji kolona
Kad taip bus, liudija 

penktosios kolonos (ko
munistų) paruošimas, ką 
įrodo neseniai į Jung. 
Valst. saugumo organų 
rankas patekusios penk
tajai kolonai skirtos ins
trukcijos. Jos informuo
ja komunistus, kaip or
ganizuoti tūlame krašte 
sabotažo veiksmus pra
monėje, dezorganizuoti 
politinį bei visuomeninį 
gyvenimą, ypač ekono
minį, kad su paralyžavus 
karišką pajėgumą to 
krašto, kuris mėgins 
spirtis prieš sovietų ag
resiją. Tokiu būdu įvai
riuose kraštuose vidaus 
komunistai yra jau iš 
anksto slaptomis ins
trukcijomis ruoš i a m i, 
kenkti savo krašto gyny
bai, o dar labiau civili
niams gyventojams, nes 
išsprogdinus elektros jė
gaines, tunelius, tiltus, 
užnuodinus bakterijo
mis ar cheminiu būdu 
vandens tiekimo siste
mą, labiausiai nukentėtų, 
ypač miestų civiliniai 
gyventojai. Kaip rodo į 

Kazys Veržikas. saugumo valdininkų ran-
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South Boston, Mass. karas 
totališ- 

visa 
vedamas

Pirmu-

Kas bus jei nusileis?
Cicero, Ulinois. — Rašant šias eilutes dar visai 

neaišku, kaip pasielgs vakarų demokratijos su rau
donaisiais kiniečiais. Ar griežtai atmes jų reikalavi
mus, ar nusileis, ar bus surastas koks išorinis pa
kenčiamas “Miunchenas” — kompromisas, 
čiausia, koks reikalas dabar nusileisti?

Išvengti karo? Ne argumentas. Jau kariaujama. 
Nusileidimas reiškia karišką nepajėgumą, pasidavi
mą, išsigandimą, net nepradėjus dar kaip reikiant 
kariauti su tais besipučiančiais raudonaisiais kinais. 
Tai reiškia ne tik Amerikos, bet ir Jungtinių Tautų 
Organizacijos autoriteto subyrėjimą. Dar daugiau. 
Tai reiškia vakarų demokratijos pabaigtuvės. Tai 
reiškia paniką visiems tiems, kurie save ramino ir 
guodė, ar tai Amerikos ar bendrai demokratijos pa- 
gelba prieš raudonąjį siaubą. Ar tokioje atmosferoje 
begalės kas nors rimtai kalbėti apie organizavimą 
pasipriešinimo bolševikams Europoje, ar kur nors 
kitur?

Bet gi bus išvengta pasaulinio karo, bus išveng
ta karo su Sovietais? Pagaliau, jei jau reikės ka
riauti, tai bus kariaujama ne ten, kur Maskva nori, 
atseit ne Kinijoje, bet pačioje Sovietijoje. Vadinasi, 
ten kur reikia, iš kur viskas tas išeina. Svarbiausia 
bus galima mesti visą karišką svorį Europai ginti. 
Nes gi, jei Sovietai okupuotų Europą, tai, nėra abe
jonės, būtų milžiniška katastrofa vakarų pasauliui.

Paskutinis argumentas iš tikrųjų yra pagrindi
niai svarus. Niekas todėl nesnstebi, kad Europą api
ma siaubas ir jos atsakingi vadai atakuoja Ameri
ką, šaukdami: “Susopk, ką darai, pražūsime!” Da
bar lieka tik klausimas, ar nusileidimas raudonie
siems kiniečiams išgelbėtų nuo pasaulinio karo, nuo 
karo su Sovietų Rusija. Abejotina. Vienas dalykas 
betgi yra visiškai aiškus. Sovietai gautų Azijoje be 
jokio kraujo pralėjimo naujas strategines pozicijas, 
kurios netarpiškai jau grasintų Amerikai. Sovietų 
svoris padidėtų ne tik raudonųjų kinų akyse, bet 
skersai ir išilgai visos Azijos. Kas gi ten besipriešin
tų sovietams? Niekas.

Gerai. Bet gi gal būtų išlošta šiek tiek laiko ap
siginkluoti iki karo su sovietais? Sovietai ne tam tą 
visą košę verda, kad padėtų savo priešams ginkluo
tis.

apžiūrėjimu — nuspręsti 
jų. svarbą susisiekimui, 
kuris karo atveju 5-sios 
kolonos sprogdinimais 
turėtų būti trukdomas.

karu yra 
instrukcijo-

kas neseniai patekusios 
instrukcijos šiuos veiks
mus turės atlikti vidaus 
komunistai, taip vadina
moji penktoji kolona, 
kuri su ruošiamu išorės 
komunistų 
slaptomis
mis suaktyvinama.

Penktoji kolona prieš 
II-jį Pasaulini Karą

Laikraštininkų Fendall 
Yerxa ir Ogden R. Reid 
nuomone, penktosios ko
lonos mankšta kenkti sa
vam kraštui buvo pradė
ta jau prieš antrąjį Pa
saulinį karą. Dėl kilusio 
bolševikų karo su naciais 
ji savo mankštą Jungti
nėse Valstybėse karo 
metu pertraukė. Tačiau 
pokario laikotarpyje 
vo vėl atnaujinta su 
kūrimu kominterno 
miniormo pavidale.

Pokario metu
Prisimename, kaip 1946 

m. aukšti sovietų eks
pertai su- savo štabais at
sibastė į Jung. Valstybes 
“studijuoti” jų gyvenimo 
kultūriniam ir ekonomi
niam šių kraštų suartė
jimui. Jie lankėsi po 
svarbiuosius Amerikos 
pramonės centrus prade
dant New Yorku, Chica- 
ga ir baigiant San Fran- 

• cisco. Gyvai domėjosi šių 
ir kitų Amerikos did
miesčių įstaigomis, įvai
riais jų įrengimais, ypač 
vandentekių, užtvanko
mis, tiltais, tuneliais ir 
kitais. Nuodugniai juos 

' apžiūrinėjo, 
braižinius, 
favo.

bu- 
at- 
ko-

Ir visuomenė turi būti 
paruošta kovai

Tam tikslui krašto vi
duje ir ruošiama penkto
ji kolona, kaip vykdoma
sis aparatas krašto vi
duje sabotažo veiks
mams. Nemaža jos jau 
yra paruošta, kas pasta
romis dienomis yra nu
statyta. Apie tai turi ži
noti visi krašto gyvento
jai, kad nebūtų užklupti 
nepasiruošę, nes tai yra 
grėsmė, su kuria tenka 
skaitytis. Gyventojai ne 
tik apie tai turi žinoti, 
bet ir paruošti būti ko
vai su ta kraštui kenks
minga veikla.

Šia prasme karas bus 
dar labiau totališkas, nes 
karys kovos prieš išorinį 
priešą fronte, o krašto 
viduje kiekvienas ir 
kiekvienoje vietoje prieš 
vidaus priešus, kurie yra 
išorinio priešo daliniai 
krašto viduje. Sekmin-

pas i <1 a r c 
nusifotogra-

r:

Jung. Valst. gal tada 
tikėjo, kad tai daroma 
dėl kultūrinio suartėji
mo, tačiau jie turėjo vi
sai kitus tikslus. Jiems 
buvo svarbu susigadinti 
su vandentėkio sistema 
bakterialoginiam ar che
miniam karui; susipažin
ti su kitomis įstaigomis 
— nustatyti jų reikšmę 
krašto ekonominiam gy- 
venimui; tiltų ir tunelių

Sukėlęs

giausiai prieš juos gali 
būti kovojama tik tų pa
čių gyventojų, kurių tar
pe jie juda ir savo pra
gaištingus sumanymus 
planuoja ir priešo įsaky
mu vykdo. J. L-kas

Tito paleidžia tiktai 
savuosius

Belgradas.
badą su savo komunisti
niu rėžimu, Jugoslavijos 
diktatorius Tito, kuris 
maldauja ir jau gauna 
JAV pagalbą, pradėjo 
rodyti nuolaidumo. Jis 
šiomis dienomis paleido 
iš vergų stovyklos 620 
darbininkų, nuteistų už 
palaikymą kominformo, 
arba Stalino linijos.

Klausimas, kada Tito 
pradės paleisdinėti tuos, 
kurie yra nuteisti už 
priešinimąsi komunizmui 
apskritai, o taip pat ku
nigus, vienuolius ir arki
vyskupą Stepinec?

Lenkai sustiprino sienos 
apšaus

* Berlynas. — Iš Berly
no pranešama, kad ko
munistinė Lenkija padi
dino ir sustiprino savo 
kariuomenę prie vakari
nės sienos, kad niekas

kryžiai. Toliau 
Petrav i č i a u s, 
Kiaulėno, Au- 

Valeškos, Varno 
Kitoj vietoj

Naktj apšaudo priešą raketomis (bazook).
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Na, už 
“madam” atsilygino, ir gerai. Bet kam tas 
nežmoniškas kerštas pasodyt.mane prie to 
beprotiško “Kapitalo”?

XXX.
Olga sėdi prie “Kapitalo” ir nieko nema

to. Jos mintys kitur skrenda. Jai vis terūpi 
išrišt klausimas: kuriais sumetimais ta in
teligentė šurka apsimetė paprasta kaimiete 
ir dar apykvaile, ir tarnauja čekos virtuvė
je? Žinoma, visų pirma dėl duonos kąsnio ir, 
kas svarbiau, savo gyvybei išsaugoti. Inteli
gentę komunistai vis vien būtų likvidavę, 
tik dėlto, kad ji inteligentė. Geriausiu atve
ju ištremtų ją į Sibirą, bet ir ten jos lauktų 
kelių metų kančios ir mirtis. Taigi čia pa
prasčiausia savisauga. Apsimetimas laikinai 
ją išgelbėjo. Tačiau kam jai reikėjo lįsti į 
patį budelių urvą ir išstatyti save kasdieni
niam pavojui būti demaskuotai, areštuotai, 
gyvuliškai tardytai ir likviduotai? Čia sle
piasi kažkoks kitas tikslas, ne tik kasdienės 
duonos klausimas. Kad ji heroiška pasišven- 
tėlė, tai aišku, bet koks jos uždavinys? Žval
gybininke? Ryšininkė? O gal teroriste?

Tuos žodžius Olga jau buvo girdėjusi, 
kai Goremyka jai pasiūlė dalyvauti kažko
kiam sąmoksle išgelbėti vieną nekaltai areš
tuotą merginą. Goremyka jai pasiūlė ne
reikšmingą rolę: gudriai patraukti į save 
Balaganovo dėmesį, kad jis nekliudytų to 
sąmokslo įvykdymo. Olga apsiėmė tai pada
ryti, nes jos rolė, palyginti, buvo nesunki.

Be to, ją masino tas avantiūristinis suma
nymas, ypač kilnus jo tikslas: išlaisvinti ne
kaltą teroro auką. Paskui ji sužinojo, ar 
verčiau nujuto, kad sąmokslas pavyko, nes 
mergelė kalėjime daugiau nepasirodė ir 
Chaja Berdičeva kurį laiką buvo lyg pri
trenkta ir nepaprastai suerzinta. Jei ta mer
gelė būtų išgabenta į kitą kalėjimą, Chajos 
nuotaika būtų kitoniška. Kokie sąmoksli
ninkai tą žygį atliko, Olga nežinojo. Gore
myka lyg minėjo partizanus, bet' jie į kalė
jimą juk neįsibrovė ir areštantės neišvogė. 
Tokio įvykio nebūtų galėję paslėpti. Tad 
kas nors iš vidaus tam žygiui turėjo pasi
tarnauti. Ar kartais ne Šurka? Ta mintis 
pradėjo Olgą dominti.

Kokiu sumetimu Šurka jai, Olgai, atsi
skleidė kaipo kvailiuke apsimetusi inteli
gentė? Prieš kitus slepiasi, o jai taip aiškiai 
pasisakė. Koks būtų jos tikslas? Aišku, jog 
ji savo širdyje pajuto, kad Olgai galima pa
sitikėti. Ji nori arčiau su Olga susidraugau
ti ir gal į savo paslaptingą veiklą ją įtrauk
ti. Kaip romantiška! Olga pajuto didelę Šur- 
kai simpatiją. Vargšė heroiška mergelė. 
Šioj klaikioj aplinkoj ji ieško draugingos 
širdies savo sunkiam gyvenimui kiek pa
lengvinti. Olga visiškai jai pasišvęstų ir vi
same kame padėtų. Deja, ji nieko negali. Ji 
pati griežtoj priežiūroj ir dabar prirakinta 
prie to nelemto “Kapitalo” gilintis į kažko
kią besmegenišką teoriją, iš kurios išsivys
tė tokia pasibaisėtina praktika... Ir ji pati 
trokšta draugiškos širdies...

Olgos svajones nutraukė šiurkštokas 
Berdičevos balsas.

— Nepamiršk, Olga Pavlovna, kad į Mark
so “Kapitalą” neužtenka tik žiūrėti, bet rei
kia ir jo mintis pasisavinti. Gerai, kad pri
sipažinai, jog Markso mokslo nepažįsti. Bū

čiau pamiršus “Kapitalą” tau pakišti. Ma
tyt, tavo sąžinė atbunda ir primena, kad rei
kia rimtai į komunizmo mokslą gilintis. Ta
vo susipratimas mane džiugina. Tačiau ge
rų norų neužtenka, reikia jie vykdyti. Tad 
sąžiningai mokykis, nes bus kvotimai.

“Galas mane nešė išsišoki su tuo Marksu, 
— negalėjo sau dovanot Olga. — Dabar ne 
tik kankina, bet ir tyčiojasi, biaurybė. Kvo
timais dar grasina”.

Ir įknibo vargšė į “Kapitalą”. Dabar 
skaitė atidžiau, nes kvotimai gręsia. Sausa 
Markso kalba, tai sausa, bet jo dėstomieji 
dalykai pradėjo kiek aiškėti, ir Olga vis 
ryškiau stebėjo, kad naivi popierinė Mark
so svajonė nėkiek nepanaši į dabartinę be
gėdišką žulikystę, kurią vadinama komuniz
mu. Reiškia, Kremliaus ponai, pasiremdami 
skysta Markso teorija, apdūmė akis šimtam 
milijonų praščiokėlių, sukišo juos į maišą, 
tampriai užrišo ir dabar sau švilpauja, nė
kiek nepaisydami, kad tie maiše sukimšti 
vergai, palikę be oro, be šviesos, be maisto, 
be laisvės, baigia užtrokšti. Tai štai kokie 
dalykai. Jei Berdičeva pasikėsins kvotimus 
padaryti, tai jai teks gailėtis, kad Olgai 
“Kapitalą” pakišo. Ji pamatys, kokias išva
das “nepilnai išlavintas protas” gali pada
ryti. Olga tiek į Marksą įsigilino, kad lyg ką 
nujausdama Berdičeva patarė jai taip go
džiai Markso neskaityti, kad neįgudusios 
sunkiai galvoti smegenys perdaug nepailstų 
ir neprarastų noro įtemptai darbuotis.

— Marksas be komentarų persunkus su
prasti. Reikia jis derinti su Stalino ir Lenino 
paaiškinimais, — perspėjo Berdičeva.

— Man geriau patinka originalas, Chaja 
Abramovna, — saldžiai atsakė Olga. — Jis 
toks... svajingas, taip nepanašus į tą pilką, 
klaikiu tikrovę. Kaip norėtųsi matyli, kad 

visi žmonės būtų lygūs, kaip teigia Marksas.
— Ką?! — net nusigando Berdičeva. — Aš 

tau sakiau, kad skaitytum su Stalino ir Le
nino paaiškinimais. Net Bibliją skaitoma su 
komentarais, o ji — Marksą savo protu. Ką 
gi tu supranti ? Ar nori būt už Staliną išmin
tingesnė?! Jis pritaiko Marksą prie realaus 
gyvenimo, o tau tik svajonės galvoj. Nebūk 
gi užsispyrėle. Klausyk manęs, senos komu
nistės. Aš jau išėjus gyvenimo universitetą, 
o ką gi tu, žąsiuke, supranti?

— Reiškia, man pavojinga Marksą skaity
ti? Tai kam jį man davei? Sakai reikia į jį 
gilintis, o kaip čia gilintis, kad neleistina sa
vo protu naudoti? Svetimu protu galvoti tik 
beždžionė ir papūga tegali.

— Et! — visai jau supyko Berdičeva ir 
ištraukė jai iš rankų “Kapitalą”.

Olga padarė nepatenkintą miną, bet šir
dyje triumfavo. “Daugiau “Kapitalu” nebe 
kankins, o kvotimai bus atidėti iki graikiškų 
kalėdų. Aiškiau tariant, niekad neįvyks. Dėl 
tokio laimėjimo Olga beveik būtų pasiryžusi 
Berdičevą išbučiuoti, bet juodi auklėtojos 
ūseliai nuo to atgrasino.

Po to trumpo bet ryškaus pokalbio, Ol
gos su Berdičeva santykiai pakitėjo. Berdi
čeva pradėjo rimčiau į Olgą žiūrėti ir man
dagiau su ja elgtis. Pašiepti jos proto dau
giau nebe išdrįso. Ji negalėjo nepastebėti, 
kad Olga giliau protauja, negu kitos jos 
amžiaus merginos. Kai ji sakėsi Marksas 
esąs jai neįkandamas, tai tik apsimesdinėjo, 
nes vos valandą jį pastudijavus, žiūrėk, jau 
kokias išvadas priėjo. Iš viso, tai pavojingas 
tipas. Prie pastabaus proto pridėjus miklią, 
vingiuotą, aitrią galvoseną, sklandžią iškal
bą ir atkaklų užsispyrimą, net baugu pama* 
nyti, kur ji nueis. Girdi, savo protu nori 
galvoti.
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Ir da esama tragedijos
J. Kmitas

Šis straipsnis žinomojo 
mūsų veterano veikėjo ir 
rašytpjo tilpo “Aidų” Nr. 
3. Kadangi ne visi “Ai
dus" turi, kas skaito ‘Dar. 
bininką’, tai, manome, bus 
ne pro šalį jį pakartoti.

Atvykęs iš tremties. Jonas 
Smalsys tuojau pastebėjo, 
kad Amerika visai kitokia, ne
gu jo paties ir kitų tremtinių 
buvo įsivaizduota. Tiesa, pas 
laivą jį mandagiai pasitiko, 
nuoširdžiai pasveikino ir sku
biai nugabeno į paskirtąją vie
tą, kur jo taip pat laukė jau
kus priėmimas. Tačiau paskui 
prasidėjo pilkas kasdieninis 
gyvenimas, kurs visiškai iš
blaškė pirmąjį labai malonų 
įspūdį. Atsibudimas iš svajo
nių buvo labai nejaukus. 
Smalsys pajuto, kad Amerika 
visai ne aukso šalis. Čia reikia 
sunkiai dirbti, kol šiokį tokį 
duonos kąsnį užsidirbsi O 
kiek teks privargti, kol darbą 
gausi... Kaip naiviai buvo 
vaizduotas! apie Amerikos 
aukso kalnus!

Paskui jau, kiek apsipratus, 
krito akysna kitas nemalonus 
reiškinys: nugi išgarsinta A- 
merikos lietuvybė — kur ji 
yra? Kas tik kiek išgali, grie
biasi anglų kalbas — daugiau
sia tie, kurie angliškai mažiau
siai moka. Na, gal nori iš
mokti, tai dažnai praktikuoja; 
tačiau taip, matyt, išeina, kad 
besipraktikuodami įgauna įpro
čio lietuviškai nebekalbėti, ar
ba vartoti kažkokį lietuviškai- 
anglišką šiupinį, kurį Lietuvos 
ateivis vos beįkanda. Kaip 
keista ir neskanu...

Vieną kartą Smalsys nuvy
ko į vienas lietuvių prakalbas, 
kurios Lietuvoje būtų vadi
namos “mitingu”. Nors čia 
jau teko nudžiugti, kad tas 
pobūvis lietuviškiau užvardy- 
tas, negu pačioj Lietuvoj. Nu
džiugti teko dar ir dėl to, kad 
svarbiausias kalbėtojas varto
jo gana taisyklingą lietuvių 
kalbą. Vadinasi, išeivija ne be 
pliusų. Tačiau Smalsio džiuge
sys buvo tik dalinis — dėl kal
bos grynumo. Turinys gi su
darė skaudaus įspūdžio, nes 
kalbėtojas vaizdžiai atskleidė 
tikrąją išeivijos nelaimę, bū
tent, kad čia gimusieji lietu
viai tautiniu atžvilgiu tirpsta 
kaip sniegas pavasarį. Gerai, 
jeigu tirptų kaip ledas — jis 
ilgiau išsilaiko — bet tiesiog 
kaip sniegas: akyse žlunga, 
garuoja ir — nyksta. Tai be 
galo liūdna. Kad tai būtų ne
tiesa! Deja, Smalsys jau iš 
trumpo patyrimo mate, kad 
kalbėtojas tiesą sako. Gal kiek 
perdeda, bet ne per daugiau
sia.

— Kas jis per vienas? Kaip 
pavardė? — teiravosi Smalsys

pas greta sėdintį savo draugą 
Tyruolį, ilgesnį laiką Ameri
koj pagyvenusį.
— Jo pavardė Karys, — at

sakė Tyruolis.
9- Kairys?
— Ne. Tiesiog Karys.
— Ar jis taip pasivadino?
— Nežinau. Vadinasi Karys, 

ir tiek. Tur būt, tikra pavardė, 
ir gerai jam tinka, nes tai ge
ras už lietuvybę kovotojas.
— Ar jis čia gimęs?
— Tikrai nežinau. Sakoma, 

kad čia, bet Lietuvoj ilgai gy
venęs.

— Aha! Dėl to taip gerai lie
tuviškai kalba.

Ir iš tiesų, gera lietuviška 
tarsena Karys pliekė tautinį 
lietuvių sunegalėjimą. i
— Kiek Amerikoj lietuvių, 

tikrai nežinia, — kalbėjo Ka
rys. — Tikslios statistikos čia 
nepadaryta. Prieš 40 metų 
vienas lietuvis patriotas buvo 
padaręs, esą apytikslę statisti
ką, pagal kurią lietuvių išeivi
ja Amerikoj siekė arti pusės 
milijono gyventojų. Kai kurie 
mano, kad tai per pusę perdė
ta. bet anaiptol ne per pusę. 
Vis dėlto tais laikais galėjo 
būt ne mažiau kaip 400,000 
lietuvių Amerikoje. Prie vidu
tinio prieauglio, tas skaičius 
per 40 metų galėjo pašokti iki 
milijono, ypač turint omeny, 
kad nuo 1905 iki 1914 metų 
ateiviai iš Lietuvos plaukė 
gausia srove. O kaip tasai 
prieauglis gyvenime pasireiš
kia? Labai liūdnai. Kurie il
giau Amerikoje gyvenate, tie 
galite prisiminti, kad 30-35 m. 
atgalios mūsų išeivijos lietu
viškumas žydėte žydėjo. Mū
sų pobūviuose, seimuose, mi
tinguose, koncertuose, teat
ruose skambėjo tik lietuviška 
kalba Ir daina. Dabar patys, gi 
žinote: su jaunąja karta lietu
viškai kaip ir nesusikalbam. 
Vieni nekalba dėl nedrąsos, 
nes lietuviškai vos vos graba
lioja; kiti ir getai mokėdami 
nenori lietuviškai kalbėti: kam 
čia, girdi, ta kalba reikalinga? 
Nepriklausomybės metu dar 
buvo klek vilties, kad išeivijos 
jaunimas glaudžiai susidrau
gaus su Lietuvos jaunimu — 
mat, sportas sudarė santykia
vimo tiltą. Dabar, kai Lietuva 
vėl pavergta, visi santykiai 
savaime nutrūko, ir tas faktas 
gresia lietuvybės likviduote, 
bent jaunimo tarpe, nes se
nesnieji laikysis, kol visi iš
mirs. Tad prailginti lietuvybei 
Amerikoj yra būtina išorinė 
pagalba, kurią gali suteikti at- 
vykstantieji iš Vokietijos lie
tuviai tremtiniai. Jų skaičius 
vidutiniškas, ir jų įtaka visuo
meniniam gyvenime jau reiš
kiasi. Tai tarsi netikėta pa
spirtis, atvykusi sustiprinti sa-
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Casper's Grožio Salonas
Rytmečiais turi nupiginimų 

ant permanent wave.
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Amerikiečių tankas prie Maadžiurijos sienos, iš kur pra
siveržė marfe kinų “savanorių”.

BALTIMORĖS ŽINIOS

viskius žūtbūtinės kovos metu. 
Tačiau, iš mūsų pusės, ar mes 
iš tiesų jau taip žūtbūtingai 
kovojam?

Savo romane “Potop” (Tva
nas) Henrikas Sinkevičius pa
teikia štai kokį vaizdą. Septy
nioliktam amžiuje, karo metu 
su Švedija, Lietuvos raitelių 
būrys susikovė su švedų raite
liais. Švedai neatlaikė lietuvių 
antpuolio ir pasileido bėgti. 
Lietuviai besivydami negailes
tingai juos kardais kapojo. 
Kai kurie švedai dar mėgino 
gintis, bet daugumas lenkė sa
vo sprandus, kad lietuviams 
būtų lengviau kirsti. Ar dau
gelio mūsų šiaudadūšiškumas 
nepanašus į švedų poelgį?

Tai buvo fizinės kautynės. 
Panašiai būna ir dvasinėj ko
voj. Tačiau kaip tas pavyzdys 
pritaikytinas mūsų išeivijai? 
Juk mes nekovojam prieš 
Amerikon kultūrą; priešingai, 
su džiaugsmu ją priimam. Ot, 
čia kaip tik ir glūdi mūsų ne
susipratimas. Medžiaginę Ame
rikos kultūrą ir demokratinę 
tvarką mums privalu su 
džiaugsmu priimti; tačiau ne
mažiau privatu ir išlaikyti sa
vo tėvų kalbą, ir tam Ameri
kos visuomenė nė kiek neprie- 
šinga. Ji net pagiria tai, nes 
visai teisingai mano, kad ger
biąs savo tėvų kalbą žmogus 
yra pats geriausias ir ištiki
miausias pilietis. Gi priešin
gai, tėvų negerbiąs “džiakis” 
lengvai laužo šalies įstatymus 
ir vien policininko lazda tėra 
suvaldomas. O kiek tokių lais- 
vadariškų “džiakių" yra kalė
jimuose ir pamišėlių namuose.

Kurį laiką Amerikos jauni
mo tarpe buvo pasklydęs šū
kis: lietuvis be lietuvių kalbos 
bei lietuvis dvasioje. Nepaty- 
rusiems ir menkai teišmokslin-

kaip vokiečiai, rusai ir lenkai, 
pasigrobę kokią silpnesnę tau
tą. tuojau mėgina išrauti jos 
kalbą ir jai primesti savo kal
bą. Jie žino, kad tik tuo būdu 
patrauks ją į savo tautybę. 
Ana, Vilniaus kraštas kodėl 
didele dalimi buvo nuo Lietu
vos atkritęs? Ogi dėl to, kad 
pamiršo lietuviškai ir —prie
varta, ar savo valia — išmo
ko lenkiškai. Tas pat ir su 
Prūsų Lietuva. Senovėje ten 
vieni lietuviai gyveno, dabar 
daugiausia jie kalba vokiškai, 
ir kaip tik dėlto vokiečiais yra 
laikomi. Tokių pavyzdžių daug 
galima nurodyti.

Lietuva dabar gyvena bai
sią, kruviną tragediją. Ji did
vyriškai kovoja prieš visišką 
sunaikinimą. Carai nubraukė 
Lietuvos vardą nuo žemėlapio, 
tačiau tautos branduolio nesu
naikino, — priešingai, perse
kiojimu dar jį užgrūdino, nes 
carai nemokėjo taip naikinti 
kaip bolševikai. Šitie laikinai 
paliko Lietuvos vardą, kaip 
klastingą iškabą. Bet ta iška
ba sudaro tik nereikšmingą 
lukštą. Jie atsidėję ėda bran
duolį — tautos esmę. Kuomet 
ją sunaikins, vardas savaime 
atpuls, kaip nukabinama nuo 
krautuvės durų iškaba, kai 
prekių ten nėra. Pasibaisėtina 
Lietuvos tragedija.

Tačiau, gerbiamieji, gal nu
stebsite, kai jums pasakysiu, 
kad Amerikos lietuvių išeiviją 
taip pat pergyvena tragediją 
— ne kruviną, ne didvyrišką 
kaip Lietuvoje, bet pastovaus 
merdėjimo tragediją. Ji pa
lengvėle miršta ir, kas skau
džiausia, daugumas miršta sa
vo valia — savažudiškai. Kie
tas tai žodis ir nemalonu jo 
klausyti, bet kas nuneigs, kad 
tai netiesa? —

Mokinių vakaras
Šv. Alfonso parapijinė mo

kykla. vedamą seselių kaai- 
mieriečių, šį sekmadienį, gruo
džio 10 d., rengia tradicinį 
mokinių vakarą - teatrą. Rū
pestingai parengta įdomi pro
grama, kurioje dalyvaus visi 
mokyklos mokiniai. Parapijie
čiai, ypač mokinių tėvai, ma
loniai kviečiami į šį vakarėlį 
atsilankyti, savo vaikų įdėto 
darbo pasižiūrėti, parapijinę 
mokyklą paremti ir mokyto
jų kazimieriečių tylų, bet la
bai kruopštų, darbą įvertinti.

Išvyko kun. Budreckan
Kun. Valteris Budreckas, 

gana trumpai ėjęs pareigas 
šv. Alfonso parapijoje, š. m. 
lapkričio 28 d. iš Baltimorės 
išvyko į Brooklyn’ą. Parapi
jiečiai kun. Budrecko gailisi, 
kaip gero pamokslininko, 
Baltimorės lieutvių choro ve
dėjo ir šiaip malonaus žmo
gaus. Visi kun. Budreckui lin
ki naujoje vietoje pastoviau 
įsikurti ir sėkmingai dirbti 
pastoracijos darbą.

Lietuvių choras ryžtasi 
veikti

Lietuvių chorAs, netekęs 
savo vedėjo kun. Budrecko š. 
m. gruodžio 1 d. buvo susi
rinkęs choro ateities veiklai 
apsvarstyti. Tuo tarpu kito 
asmens, kuris galėtų lietuvių 
chorui vadovauti, Baltimorėje, 
neatsiranda. Choristai, bemaž 
visi tremtiniai, nutarė vis dėl
to nepakrikti ir dirbti, many
dami, kad nėra padėties be 
laimingos išeities. Kurį laiką 
bažnyčioje sekmadieniais vis- 
tiek giedos ir rengsis Vasario 
16 minėjimui. Toks gražus 
ryžtas yra sveikintinas ir 
gerbtinas. Tikimasi, kad ener
gingas choro administrato
rius, Kęstutis Požemėnas, 
chorą iš šios krizės išves.

Taut šokių grupė atgijo
Gana gražiai veikusi taut. 

šokių grupė po vasaros atos
togų pertraukos vėl pradėjo 
darbą. Šokių repeticijas daro 
kas šeštadienis vakarais. Tam 
reikalui patalpas mielai davė 
šv.* Alfonso parapijos klebo
nas kun. dr-as Mendelis. Nors 
visi taut. šokių dalyviai sun
kiai dirba įmonėse, lanko va
karines mokyklas bei kursus, 
bet savo trumpučiuką laisva
laikį skiria gražiam tikslui, 

tės. Gi pagalba jau čia pat. 
Lietuvos tragedija ne be pa
sėkų. Jos geriausi sūnūs, pri
versti bėgti nuo mirties iš bol
ševikų rankų, būriais pas mus 
atvyksta. Kai jų skaičius iki

Tautinių šokių grupei linkima 
sėkmingo darbo.

Naujas lietuviškas žurnalas
Lietuvos kariuomenės šven

tės proga gautas pasaulio lie
tuvių karių žurnalas “Karys”. 
Jį platino Lietuvos kariuo
menės kūrėjas - savanoris 
pulk. Kazys Požemėnas LTB 
susirinkime ir lietuvių spau
dos platinimo punktas. Kas 
šio naujo lietuviško žurnalo 
dar neįsigijo, turėtų nedel
siant įsigyti, nes jis įdomus 
ir naudingas kiekvienam lie
tuviui. Gražus žurnalo virše-. 
lis, įdomios nuotraukos ir 
vertingi straipsniai nusako 
žurnalo vertę. Jis gražiai pa
pildė laisvame pasaulyje mi
nėtą Lietuvos kariuomenės 
šventę.

Ir vėl lietuvių kolonija 
praretėjo

Pereitą savaitę mirtis pa
kirto du senus baltimoriečius 
lietuvius.

Gruodžio 1 d., neilgai sir
gęs, mirė Antanas Ambrasas. 
Liko jo duktė Viktorija Ne- 
murienė ir sūnus Vincas. Pa
laidotas antradienį gruodžio 
5d.

Gruodžio 2 d., ilgai ir sun
kiai sirgęs, mirė Domininkas 
Dovydaitis. Liko našlė Mari
ja Dovydaitienė, jų duktė 
Blanche ir artimų giminių. 
Laidotuvės buvo trečiadienį, 
gruodžio 6 d.

Abiejų palaikai pašarvoti 
laidotuvių tvarkytojo, Juozo 
Kašinsko, koplyčioje. Laidotu
vių pamaldos atlaikytos šv. 
Alfonso bažnyčioje.

tano vėlę, sukalbėdami rožan
čių.

Baltimorės lietuvių kolonija 
a. a. Antano Ambraso ir Do
mininko Dovydaičio šeimų 
nariams, jų giminėms ir vi
siems artimiesiems, pasiliko- 
siems giliam liūdesy, reiškia 
nuoširdžią užuojautą.

Susirinkimų savaitė
Pereitą savaitė šv. Alfonso 

parapijoje buvo turtinga su
sirinkimais.

Trečiadienį, lapkričio 29 d., 
parapijos patalpose įvyko Mo
terų Sodaliečių d-jos susirin
kimas. Be kitų svarbių reika
lų, buvo apsvarstytas metinio 
baliaus surengimas, kuris nu
matytas š. m. gruodžio 27 d. 
Pasiskirstyta darbu. Moterų 
sodaliečių balius būsiąs įdo
mus.

Parapijos M. S. D-jai sėk
mingai vadovauja p. Neville. 
pirmininkė, p. Sedboras, vice
pirmininkė, ir p. Adams, se
kretorė.

Sekmadienį, gruodžio 3 d., 
įvyko Liet. K. Susivienijimo 
Amerikoje susi rinkimas. 
Svarstyti svarbūs einamieji 
reikalai. Skyriaus pirminin
kei Emilijai Grigorienei išvy
kus į Floridą, numatytos val
dybos perrinkimas. Dabar 
šiam skyriui vadovauja Ona 
Kisielienė, vice - pirmininkė. 
Juozas Budelis, finansų se
kretorius, ir Antanas Sajaus
kas, iždininkas. Pažymėtina, 
kad Juozas Budelis yra vie
nas iš seniausių susivienijimo 
narių Baltimorėje ir jam sėk
mingai vadovauja per 20 me
tų. (nukelta į 6-tą pusi.)

A. a. Antanas Ambrasis 
buvo ilgametis šv. Vardo Vy
rų d-jos narys. Draugijos vy
rai ir klebonas kun. dr-as Nemuno Ilgesys, 
Mendelis sekmadienį, gruo- poezija. Parašė J. Aistis. Išleido 
džio 3 d., Juozo Kašinsko ko- Lietuvos Pranciškonai. 78 pusi. 
plyčioje meldėsi už a. a. An- Kaina $1.00.

DABAR
Laika Įsigyti

KAILINIUS
keleto tūkstančių pašoks, mū
sų išeivijoj pradės reikštis at
siginsimo vaisdai. Taip, mes 
nuoširdžiai trokštame, kad šių

tiems jaunuoliams toks šūkis 
buvo labai patrauklus, ypač 
tiems, kurie tingėjo lietuviš
kai mokytis. “Nelietuviškas 
lietuvis” gana ilgai buvo ma
doj. Ypač džiūgavo tinginiai, 
“laimingai” nežinodami, kad 
tauta be kalbos — nebe tau
ta, tik neatsakingų pakrikėlių 
grupė, lengva bet kuriam vė
jui išblaškyti. Na. jie bent 
mėgino nuraminti sąžinę, pa
tys save apsigauliodami esą 
lietuviai. Gi jų pasekėjai bei 
įpėdiniai ir to skrupulo nebe
turi:: jie atvirai paneigia lie
tuvybę ir kur tik gali ją likvi
duoja, nepaisydami ištikimų 
lietuvių pasipiktinimo ir pasi- 
biaurėjimo. Deja, viešoji lietu
vių opinija jau tiek susnūdusi 
ir sudemoralizuota, kad persi- 
metėliai su ja nebesiskaito.

Jei išeivijoje dar yra Užsili
kusių “nelietuviškų lietuvių", 
ir jie naiviai dar tebetiki, kad 
tauta be kalbos gali išsilaiky
ti. tai jiems primintina, kad 
visi patentuoti nutautintojai,

Čia kalbėtojas staptelėjo, 
lyg laukdamas, kad kas nu
neigtų. Tačiau vietoj neigimo 
pasigirdo skystas delnų ploji
mas. Plojantieji, tur būt, neži
nojo ką darą, nes nustebusiam 
kalbėtojui pažvelgus, plojimas 
tuojau nutrūko. Matyt, ne
gausūs plojikai susiprato išsi
šokę.
— Niekas neneigia, tad man 

aišku, kad nuo tiesos nenuto- 
lau. — tarė kalbėtojas. —Ta
čiau, gerbiamieji, turiu apsi
drausti. kad nevisi —toli gra
žu nevisi — savanoriškai mirš
ta. Yra nemaža ryžtuolių, ku
rie iš visų pajėgų stengiasi 
užtvenkti nutautimo bangą. 
Tatai sunku, — oi, kaip sun
ku! Tačiau jie dirba nesudė- 
dami rankų, nors žino, kad 
kovoja pralaimėjimo kovą: lie
tuvybė nesulaikomai slysta 
jiems iš rankų... ,

O vis dėlto padėtis, nors ir 
be galo sunki, nėra be vilties. 
Kovotojams reikia geros pa
galbos. ir viskas greitai paki-

laikų. ateiviai, apginkluoti 
karšta Tėvynes meile, tikru 
mokslu lt tikros lietuviškos
laisvės jausmu. įneštų į mūsų 
tarpą tūkstančius tohų lietu
viško susipratimo ir įsamony- 
tų amerikiečiams Lietuvos 
gelbėjimo reikalą.

Tais žodžiais Karys baigė 
savo kalbą. Jam plojo ilgai, 
nuoširdžiai, triukšmingai.
— Kaip jam ploja! — džiau

gėsi . Smalsys. — Pasirodo, 
kad išeivijoj dar tebėr lietu
viško susipratimo.

— Dėl to netenka abejoti, — 
tarė Tyruolis. Susipratimo ii 
gerų norų yra pakankamai 
tik jėgų trūksta. Nebent jūs—

— O! mes savo dalį atliksim 
Kad tik patys —
— Amerikos sūkuriuose ne

sukluptumėt,
pavaduoti Tyruolis.

ginsiu kalti.
— Tai man vyras! — pa 

spaudė jam ranką Tyruolis.

Jau artinasi šaltas ru
duo, paskui žiaurioji žie
ma. Tat dabar yra ge
riausias laikas pagalvo
ti apie įsigijimą naujų, 
elegantiškų kailinių pas 
I. J. FOX, kuri yra di
džiausia moteriškų kai
linių firma Amerikoje. 
Pas mus yra plačiausias 
kailinių pasirink imas 
naujosios 1951 m. ma
dos.

Reikia žinoti, kad atė
jus žiemai kailinių kai
nos labai pakyla. Taigi, 
dabar laikas juos įsigy

ti. Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, 
kad Jums patarnautų šios krautuvės lietuvis at
stovas BERNARDAS KORAITIS, kuris yra kaili
nių žinovas ir ekspertas. Jis primieruos Jums kai
linius pagal Jūsų skonį ir figūrą.

Drabužis, kuris pritaikytas asmens figūrai la
bai yra vertinamas, o prie to patys kailiniai už sa
ve kalba žiemos metu. Tai mielas drabužis, kuris 
teikia sveikatai apsaugą. O kas nenori būti svei
ku ir turėti per žiemos šalčius malonumo dėvint 
šiltus ir skoningai pritaikytus kailinius.

Užeikite pas mus Šiandien ar kitą dieną.
Kailinius galite pirkti su mažu įmokėjimu, o 

paskui išsimokė
site kas mėnuo 
pagal jūsų išga
lės.

411 Waahiagtoa St, Boston

— Aš to kaip tik prisibijau 
Bet — kol geležis karšta, mė
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tik gal ne
sąmoningas, 
Komunistai,

Lietuviškos organizacijos ir 
kultūrinis gyvenimas 

Ne visi Argentinos lietuviai 
priklauso kokiai organizacijai, 
nariais, bet beveik visi savo 
pritarimu ir simpatijomis. Or
ganizacinis pasiskirstymas čia 
yra labai įvairus, 
toks ryškus ir 
kaip Amerikoje,
proporcingai imant, po Urug
vajaus užima bene pirmą vie
tą iš visų lietuviškų kolonijų. 
Komunizmui plisti sąlygos bu
vo čia palankios, nes beveik 
visą laiką trūko intelektuali
nių pajėgų, kunigų ir stipres
nių laikraščių. Bet paskuti
niuoju laiku raudonieji tos 
įtakos pradeda nustoti ir dau
gelis “atsiverčia”.

Kovai už Lietuvos reikalus 
yra Lietuvai Išlaisvinti Cent
ras Argentinoje, kurį sudaro 
katalikiškų, tautiškų ir kultū
rinių - patriotinių organizacijų 
atstovai. Tai'nėra tikra pras
me organizacija, bet tik reika
lo iššauktas sambūris tiesio-• 
girnai kovai prieš okupaciją. 
Šiais metais jis atšventė 10- 
ties metų savo darbo sukaktį. 
Katalikiškų organizacijų veik
lesnės yra Argentinos Lietu
vių Jaunimo Dr-ja, Vyčių S-ga 
(čia gimęs'jaunimas), Moterų- 
Mergaičių Dr-ja “Birutė”, Gy
vojo Rožančiaus ir Labdaros 
brolija. Yra dar Katalikų Vy
rų S-ga, bet ji beveik nerodo 
gyvybės ženklų. Taip pat dar 
vis mažai gyvybės terodo ir 
šiais metais 
ninku S-gos 
rius.

munintiik&i nusistatę senieji 
lietuviai. Turi šiose sąlygose 
gana įdomiai vedamus politinį, 
religinį, skautų bei mokslo, 
meno ir literatūros skyrius.

“A. L. Balsas” eina jau 22 
metus. Jis yra socialistiškai - 
liberalinės krypties, bet ne vi
suomet išlaiko vienodą veidą. 
Pavarčius jo ankstyvesnius 
numerius, krinta į akis jo idė
jinis keitimasis pagal reikalą. 
Dažnai rašęs prieš Lietuvos 
valdžią nepriklausomybės lai
kais, pirmosios okupacijos me
tu ir keletą metų po jis buvo 
aiškiai prokomunistiškas, svei
kinęs “išlaisvintojus” ir tarpi
ninkavęs įsigyti sovietiškus 
pasus. Ar savo pažiūromis yra 
pasikeitę “A. L. Balso” leidė
jas P. Ožinskas ir redakto
rius K. Norkus, sunku pasaky
ti, bet laikraštis, tremtiniams 
atvažiavus, tikrai pasikeitė, 
nors ir dabar kartais savo li-

ĮSPŪDŽIAI IŠ KELIONES 
Į ROMĄ

įsikūręs Ateiti- 
Argentinos sky-

organizacijų vei-

dytis patriotiniame fronte. Jos 
abi yra kairiojo sparno gru
pės, bet apsivaliusios arba ap- 
tildžiusios komunistines prie
maišas, kurios ten buvo užė
musios gana svarią vietą, pra
deda visai teigiamai reikštis 
lietuviškoje visuomenėje.

Kitose kolonijose yra daž
niausiai po dvi lygiagretes or
ganizacijas. Berisso kolonijoje 
savišalpinės ir kultūrinės or
ganizacijos “Mindaugas” ir 
“Vargdienis” (paskutiniu lai
ku pasivadinęs “Nemunu”), 
kurių pirmajai priklauso nuo 
katalikų iki kairiųjų antiko- 
munistų, o “Nemunas” suima 
nuo tikrų patriotų iki komu
nistų. Rosario kolonijoje yra 
Lietuvių Bendruomenė ir Lais
vosios Lietuvos klubas (ko
munistai), Cordoboje Susivie- nij°s neišlaiko ir, ką per kelis 
nijimas ir “Neptūnas” (komu
nistų persvara).

Kultūrinių 
kla taip pat labai žymi ir įta
kinga. Šiemet 20-tąsias meti
nes atšventęs šv. Cecilijos cho
ras yra vienas iš judriausių 
lietuviškos dainos skleidėjų. 
Jis turi savo lėšomis išlaikomą 
ir lietuvių pramoninkų remia
mą radijo valandėlę, pavadin
tą “Lietuvos Aidais”. Antra
sis, su dideliu palankumu su
tiktas ir jau keletą kartų vie
šai pasirodęs Buenos Aires, 
Rosario ir Berisso kolonijose 
ir su dideliu nuoširdumu dir
bąs, yra Tautinis Lietuvių An
samblis. Jį sudaro išimtinai 
tremtiniai. Paėmus
žinomam pianistui ir 
Kauno Konservatorijos profe
soriui And. Kuprevičiui, tiki
masi dar geresnių rezultatų. 
Kaip auklėjimo vienetas, Skau
tų brolija labai gražiai dirba ir 
jau spėjo sutraukti nemažą 
skaičių lietuviškojo jaunimo. 
Vilniaus klubo (tautininkų) 
jau kuris laikas viešumoje ne
simato.

Dvi savišalpos 
organizacijos —
mas Lietuvių Argentinoje ir 
Dr. J. Basanavičiaus vardo 
Lietuvių Centras — paskuti
niu laiku taip pat pradeda ro-

Lietuvių parapija
Vienintelė lietuvių parapija 

Argentinoje šiuo metu yra ne 
tik religinio, bet ir tautinio • 
kultūrinio lietuviško darbo 
centras. Įsikūrusi ji tik prieš 
10 metų. Dabar turi bažnyčią, 
salę, kurioje lietuvių vaikams 
po bendrųjų pamokų mokoma 
lietuvių kalbos, istorijos ir 
geografijos, vaikų darželį. Ji 
yra didžiausiame Bueonos Ai
res priemiestyje Avellanedoje, 
kur daugiausiai lietuvių gyve
na, bet savo patarnavimais 
apima visus išsisklaidžiusius 
lietuvius. Po įvairių bandymų 
ir nepasisekimų anksčiau čia 
įkurti lietuvišką parapiją, 
Amerikos Tėvai Marijonai — 
a. a. A. Andriušis, J. Jakaitis 
ir K. Vengras — su nepapras
ta energija per trumpą laiką 
užėmė stiprias pozicijas lietu
vių tarpe.

vadovauti 
buv.

ir kultūros 
Susivieniji-

Lietuviški laikraščiai
Argentinoje buvo įvairių lie

tuviškų laikraščių — nuo reli
ginių iki komunistinių, kurių 
vieni ilgiau, kiti trumpiau išsi
laikė. Dabar yra du laikraš
čiai (neskaitant komunistų 
“Tėvynės”, išeinančios neregu
liariai), kurie išeina kas dvi 
savaitės, būtent “Laikas” ir 
“Argentinos Lietuvių Balsas”. 
Pirmasis krikščioniškos tautiš
kos krypties yra visai moder
nus ir geros išvaizdos laikraš
tis, pradėtas leisti 1948 m., 
Argentinon suvažiavus dides
niam skaičiui tremtinių. Reda
guojamas redakcinės kolegi
jos, kurią sudaro, be kelių vie
tinių lietuvių, beveik visi trem
tiniai. Vyriausias redaktorius 
yra kun. Dr. P. Brazys. Lei
džia Garbės Leidėjų kolekty
vas, kurio kiekvienas apmoka 
dalį atskiro numerio, o kitą 
dalį padengia, iš prenumeratų 
ir skelbimų. Šio laikraščio 
skaitytojai yra ne tik tremti
niai, bet taip pat ię prieško-

HEATING SYSTEMS — AUTOMATIC Ott. BURNER8

SANITARY PLUMBING — VVATER SUPPLY SYSTEMS

GEORGE G. ENGEL PLUMBING CO.

194 MARELE ST.

ATHOL, MASS. Tel. 1INI0

Mažos rendos — Mažesnes kainos 
Veltui pristatymas — Išsimokėjimui 

Ateikite į krautuve, kurioje 
garantuotas sutaupymas

J. CORONIS & SON 
FURNITURE CO.

168 W. Pearl St., Nashua, N. H.

numerius prieš bolševizmą pa
rašo, dažnai vienu kokiu 
straipsneliu Vėl sugfiauja. Bet 
šio laikraščio leidėjas P. Ožins- 
kas, būdamas gabus verslinin
kas, laikydamas geroje vieto
je restoraną ir klubą, sugebėjo 
iki šiol laikraštį ne tik išlai
kyti, bet, padedamas dar ke
lių lietuvių pramoninkų, šiais 
metais yra įsigijęs savo spaus
tuvę, kuri žymiai palengvina 
gana sunkų šiame krašte 
spaudos darbą. “A. L. Balsas” 
turi taip pat politinį, straips
nių ir literatūros, moterų bei 
religinį (biblistų) skyrius.

Dėl straipsnelio “Lietuvių 
Kely”

Prie šios Argentinos lietuvių 
gyvenimo apžvalgos dar reikia 
pridėti paaiškinimą dėl straips
nelio “Argentinos lietuvių gy
venimo apžvalgos dar reikia 
pridėti paaiškinimą dėl straips
nelio “Argentinos lietuvių gy
venimas”, tūpusio “Lietuvių 
Kely”. Autorius prikiša, kad 
vienas Argentinos lietuvių 
laikraštis “spausdinamas kar
tu su slavų ir raudonųjų lietu
vių komunistų laikraščiais” 
svetimųjų spaustuvėje, net ne
primindamas, kad jis tas ži
nias ėmė tik iš vieno piktų 
gandų šaltinio, o nepasistengė 
sužinoti, kaip iš tikrų yra. Pa
siteiravus tikrai paaiškėjo, 
kad toje spaustuvėje kuri lai
ką buvo spausdinamas lietuvių 
įcomunistų laikraštis, bet tada 
ten buvo spausdinamas ir “A. 
L. Balsas”, net 20 metų. Mano- 
žiniomis tai buvo dėl to, kad 
ta spaustuvė buvo vienintelė 
turėjusi lietuviškas raides. Tai 
buvo reikalas spaustuvės savi
ninkų, kurie nors nėra komu
nistai, bet tik gryni biznieriai. 
Dabar tą patį daro ir “A. L. 
Balso” leidėjas Ožinskas, savo 
spaustuvėje spausdind amas 
Urugvajaus komunistams tal
kininkaujantį laikraštį “Kultu
vę” (Gabrio - Parkaičio “įga
lioto ministerio” organą). Šis 
laikraštis skelbiasi “juokų 
laikraščiu”, bet ten nėra jokio 
juoko, o tik kova prieš visus, 
kurie pasisako prieš Lietuvos 
okupaciją. Komunistiniai laik
raščiai rašo atvirai apie “iš
laisvintojus", ir tuo parodo 
savo tikrąją vertę, o šis, prisi
dengdamas svetimu drabužiu, 
juo labiau klaidina mažiau są
moningus lietuvius. Tuo tarpu 
ana spaustuvė jau kuris laikas 
atsisakė spausdinti komunisti
nius laikraščius. Dėl ko ‘“Lai
kas” nespausdinamas “Balso— 
Voz” spaustuvėje, neteko su
žinoti, bet iš kolonijos nuotai
kų tai galima suprasti.

Antanas Ambrasas

išklausė šimtai 
priėmė sv. Ko-

kolegiją, užėjo-

Rugpiūčio 13 d. aplankėme 
antrą kartą šv. Panelės Snie
ginės baziliką. Bazilika garsi 
tuo. kad buvo pastatyta pa
ties Dievo nuostabiai apreikš
tu būdu vietoje; čia rugpiūčio 
29 d., kaip buvo apreikšta per 
sapną, iš nakties buvo rasta 
sniego. Šioj bazilikoje mūsų 
kelionės kunigai atnašavo šv. 
Mišias, kurių 
maldininkų ir 
muniją.

Grįždami į
me į Nuolatinės Pagalbos 
Motinos šv. bažnyčią, kur yra 
jos stebuklingas paveikslas. 
Čia lankytojai nuoširdžiai 
meldžiasi ir yra apturėję įvai
rių Dievo malonių. Tai liudija 
palikti įvairūs padėkos ženk
lai.

Po pietų, lydimi kolegijos 
rektoriaus L. Tulabos, išvy
kom į kolegijos ūkį — vilą, 
kuri yra apie 30 amerikoniš
kų mylių už Romos. Pakeliui 
į vilą aplankėm tėvų marijonų 
įstaigą, kur turėjome progos 
pasveikinti Jo Eksc. vyskupą 
P. Būčį ir kun. Mačiulionį. Jo 
Eksc., nežiūrint jau geroko 
metų skaičiaus, dar nepapras
tai linksmas ir gan tvirtas. Iš 
čia išvykę, pasiekėme už kelių 
minučių šv. Kazimiero lietuvių 
kolegijos vilą. Vila labai gra
ži. Ją puošia palmės, gėlės, ir 
įvairūs vaismedžiai, kurių čia 
yra apie keturi šimtai, turi ir 
gražų, didelį vynuogyną. Na
mas taip pat gražus, jaukus ir 
stovi gan aukštame upės 
krante. Susitikome su lietu
viais kunigais, bei klerikais, 
kurie visi yra iš tremties. Čia 
darbuojasi ir dvi vokietės šv.
Katrinos ordino seselės ir po
ra italų. Paviešėję ir pasi
džiaugę šia gražia vieta, kuri 
mums labai priminė mūsų, 
amerikiečių. Maria n a p o 1 į. 
linksmi grįžom Romon.

Rugpiūčio 14 d. pirmadienį, 
nuvykom į šv. 
taip pat antrą 
jome progos 
Mišių, kurias
kelionės kunigai ir mūsų pa
lydovas kun. Z. Ignatavičius. 
Iš čia autobusu nuvykome į 
tėvų trapistų vietovę, kuri 
yra apie 14-ka mylių už Ro
mos.

Sv. Povilo bažnyčia yra to- 
X vietoje, kur buvo nukirsta 
šv. Povylo galva. Pagal pada
vimus galvai pašokus tris 
kartus, atsivėrė trys šaltiniai, 
kurie ir dabar yra šioj baž
nyčioj, kaipo šulniai. Jie lai
komi užrakinti, nes karo me
tu vienas kažkoks piktadaris 
buvo išniekinęs. Už šių šulinių 
yra kalėjimas, kur buvo lai
komas ir kankinamas, šv. Po
vilas, kurio kūnas yra bazili
koj.

Pasimeldę ir palikę aukeles, 
nuvykom išėsti į Apreiškimo

Povilo baziliką 
kart. Čia turė- 
išklausyti šv. 

atnašavo mūsų

NEB1JO
— Kazeli, geriau pažiūrėk, ar 

nėra obuoly kirmėlės... Argi 
nebijai jos suvalgyti?
— Tegul kirmėlė bijo...

Šv. Panelės 
puošia žmonių 
bei pagijimų 
bronzinė lenta

statula, 
sudėtos 
ženklą n 
su įra-

Kalną. Šį kalną lanko šimtai 
maldininkų. Jis yra pagarsė
jęs tuo, kad prieš keliolika 
metų, atvykus iš Romos vie
nam burnotojui prieš Dievą 
skelbti bedievybę susirinku
siems smalsuoliams, pasirodė 
Šv. Panelė ir perspėjo.

Tas italas atsivertė į tikėji
mą ir dabar dar gyvena ir 
dirba gatvekaryje. Yra labai 
iškalbus, visur kalba už tikė
jimą ir skelbia Šv. Panelės 
apsireiškimą tame kalne, ant 
kurio yra graži, maža koply
tėlė su 
kurią 
gėlės 
didelė 
šais.

Grįžę vėl Romon, nuvykome 
į šv. Cecilijos bažnyčią, kuri 
yra labai skurdžioj Romos 
miesto dalyje. Ši bažnyčia pa
statyta ant jos gyvento namo 
pamatų. Jos kūnas buvo pa
laidotas katakombose ir tik 
19- tame šimtmetyje perkel
tas į šią bažnyčią, kur yra 
karste po didžiuoju altoriumi. 
Dešinėje altoriaus pusėje yra 
jos originalus paveikslas, iš 
kurio karo metu piktadariai 
išpiovė šventosios galvą. Šios 
bažnyčios rūsyje yra likęs 
sandėlis, kuriame šventoji lai
kė grūdus neturtingiems 
vargdieniams šelpti. Čia ma
tėme ir tą kambarį, kuriame 
šventoji buvo pagonų verdan
čiame vandenyje nukankinta 
už tikėjimą.

Lankėme Panteono šven
tyklą, kur yra Italijos kara
lių palaikai, kurie čia buvo 
laidojami, nuo 12-to šimtme
čio. Dar aplankėme Šv. Katri
nos ir Viktorijos bazilikas, 
kur yra po altoriais jų kūnai. 
Taip pat Šv. Sakramento baž
nyčią, kurioje visą laiką yra 
išstatytas Šv. Sakramentas 
ir per dienas bei naktis pa
kaitomis garbinamas vienuo
lių ir pasauliečių. Buvome ir 
šv. Ignaco bazilikoj, kur |>o 
altoriumi yra jo kūnas. Ši ba
zilika neapsakomai puošni ir 
turtinga įvairiomis relikvijo
mis. Užlaikoma tėvų jėzuitų.

Lankant bažnyčias teko 
matyti daug dvasiškių gatvė
se vietinių ir atvykusių iš Eu
ropos. Didelis skirtumas tarp 
mūsų, Amerikos, dvasiškių ir 
jų rūbų, kurie dažniausiai yra 
nudėvėti ir apiplyšę, veidai 
išblyškę. Kaikurie atvažiavę 
dviračiais, dažnai pėsti.

(bus daugiau) B. B.

JAV Kongreso lyderiai tariasi, dėl Korėjos krizės ir mobi
lizacijos.

...

LIETUVIAI PASAULYJE
Argentina. Keli lietu

viai pramoninkai išstatė savo 
gaminius Finansų ministerijos 
Avellanedoje surengtoje pa
rodoje.

Kun. Alf. G rausi ys, išbuvęs 
Argentinoje ketverius metus, 
vieno vyskupo kviečiamas, 
lapkričio pirmoje pusėje iš
vyko į JAV-bes.

Australija. Buvusi Kau
no baleto artistė J. Čunocienė 
pastatė “Gulbių ežero" ir 
“Copellios” baletus ir su skra
jojančiu Linley Wilson teatru 
keliauja po visą Australiją. 
Elena Kepalaitė, šokėja, gra
žiai pasirodė Melbourno mies
te. Adelaidėje rugsėjo
įvyko pirmasis lietuvių religi
nės muzikos koncertas. ku
riame dalyvavo: sopranas G. 
Vasiliauskienė. smuikininkas 
P. Matiukas ir mišrus choras, 
vedamas V. Šimkaus. Išpildy
ti lietuvių ir 
rių kūriniai.

Australijos 
partamentas 
sus metus
nojamą parodą, 
vauja vietiniai 
važiavę dailininkai su savo 
tautų daile. Lietuviškąjį sky
rių parodoje organizuoja dail. 
J. Bistrickas.

8 d.

kitų kompozito-

de-
vi- 

kil-

imigracijos 
organizuoja 

užtruksiančią
Joje daly-

ir naujai nu-

KODEL BOBUTE PASENO
— Aš šiandien nesiprausiu,— 

priešinosi maža Onytė.
— Tai būsi labai negraži. O- 

nele, — kalbėjo bobutė. — Kai 
aš buvau maža, tai kasdien 
prausiaus.

—- Taigi ir matai, bobut, ko
kia tu dabar - — atsakė Onytė.

Kanada. Toronte sudary
tas rusų pavergtų tautų ko
mitetas, į kurį įeina lietuviai, 
latviai, estai, gudai, ukrainie
čiai. slovakai, rumunai, veng
rai. kroatai ir kazokai. Lap
kričio 26 d. didžiausioje To
ronto salėje, Massey Hali, su
rengė didžiulį mitingą, kuria
me išryškino bolševizmo im
perializmą ir proklemavo vi-

soms pavergtoms 
laisvę.

Toronte lietuviškai 
čiai statyti 
plataus i 
kviesdamas 
prisidėti.

Lapkričio 
salėje buvo 
menės šventė.

Montrealyje lapkričio 18 d.
Lietuvos 

susirinki-

fondas 
masto i 

> visus

tautoms

bažny- 
pradėjo 

rinkliavas, 
tautiečius

24 dieną lenkų 
paminėta kariuo-

įvyko Mažosios 
Draugijos bičiulių 
mas su įdomia programa.

Pagalbą lietuviams tremti
niams organizuoja Delhi apy
linkės laikinasis komitetas ir 
Tillsonburgo Lietuvių Ūkinin
kų Klubas. Jie paskelbė atsi
šaukimą. kad kiekvienas, kas 
tik gali, pagelbėtų tremtyje 
pasilikusiems 
nelieka nei 
tremtinio-nės 
į šį kra'štą.
atvažiuoti”, sako jie savo at
sišaukime.

lietuviams. “Te- 
vieno lietuvio 

neatsikvietusio 
kurie norėtų čia

Dail. A. Tamošaitis, gyve
nąs Kanadoje, deda pastangas 
įkurti lietuvišką kaimą. Turi 
jau numatęs ir vietą pusiau
kelėje tarp Montrealio ir To
ronto, šalia Lauryno upės. 
Kanados lietuviai steigiamu 
kaimu labai domisi.
• Šiuo laiku Lietuvių Šv. 

Kazimiero Kolegijoje Romoje 
yra apsistoję šie lietuviai 
maldininkai: iš Anglijos: Kun. 
J. Gutauskas, P. Giedraitis ir 
P. Gudaitis; iš Vokietijos: 
Kun. Neverauskas. Baigiantis 
šv. Metams, maldininkų skai
čius vis gausėja. Artimiausiu 
laiku laukiama nemaža lietu
vių maldininkų iš Anglijos ir 
JAV.

Marija viskį gan pas Dievą!
Jei spaudžia vargas,

graužia rūpestis.

sielojiesi Lietuvos ir

Korėjos reikalais tariasi krašto gynybos sekretorius pa
vaduotojas Robert Lovett (kairėje) su gen. Alfred M. 
Gruenther, karo štabo viršininko pavaduotoju, tr karo rei
kalams komisijos nariu šen. Millard Tydings.

žmonijos nelaime, tai 

kreipkis į Mariją.

Nekaltai Pradėtąją Mariją ■
Novena prasideda lapkričio 29 dieną ir 

baigiasi gruodžio 7 dieną.

Nekalto Prasidėjimo Vienuolyne, Putnam, Conn. 
laikoma Novena į

Norėdami įsijungti į šią Noveną, siųskite 
savo intencijas šiuo adresu:

Immaculate Conception C'onvent 
R. F. D. 2, Putnam, Conn.

Novenos dalyviais tampa visi, kurie atsiunčia sa- 
intencijas, ir jei gali, nors maža auka paremia šią 

Jauniausią Lietuvaičių Kongregaciją Amerikoje.
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ŽIDINIUOSE

kūną atkaįbeju 
Pr. Strakauskas. 
pirmininkavo J.

ku-

M. Anglijos Apskričio 
_ _ _ _ suvažiavimas

-*• cm- i
Š. m. gruodžio 10 d. 2 vai. 

p. p. Nekalto Prasidėjimo par. 
svetainėje Cambridge, Mass., 
įvyksta ALRK Federacijos N. 
Anglijos apskrities suvažiavi-.» 
mas. Visi skyriai ir katalikiš
kos organizacijos 
prisiųsti atstovus, 
bių reikalų aptarti,
karna valdyba. Valdyba kvie
čia kuo skaitlingiausiai daly
vauti.
Dv. vadas kun. <1. Vaitiekūnas

Pirmininkas A. Daukantas
Raštininkas B. Jakutis

prašomos
Yra svar-

Bus ren-

BALF-o seimo ban 
kietas sausio S 

New York, N. Y.

5-6 d. 
Hote! 

salėje, 
buvo

sei-
Tri-

Penktasis metinis BALF-o 
seimas įvyks sausio 
New Yorke. Jis bus 
New Yorker posėdžių 
Paskutiniai du seimai
Chicagoje ir Philadelphijoje, 
kur susilaukta labai gražios 
vietinės visuomenės paramos. 
New Yorke seimas iš eilės 
hus jau trečią kartą.

Seimo užbaigoje įvyks 
minis bankietas. Jis bus
jų Karalių šventėje, šeštadie
nį, sausio 6 d. Jam ruošti 
BALF-o centras pakvietė at
skirą komisiją, kuri rūpinasi 
kiek galima daugiau žmonių 
sukviesti į šį bankietą, kurs 
turės būti tikra seimo puoš
mena.

" Bankiete bus visa eilė įžy
mių svečių, kuriuos pakvietė 
BALF-o centro valdyba. Pro- 
gratna bus paįvairinta įdomia 
koncertine dalimi, kurią išpil
dyti maloniai sutiko operos 
ąrtistė Vincė Zaunienė ir pia
nistas Al. Mrozinskas. Bilietai 
po 5 dol. 50 et. gaunami pas 
komisijos narius, BALFo raš
tinėje ir pas platintojus.

■ . Bankieto rengimo komisiją

New Britain, Conn.
Sekmadienį, gruodžio 10 d., 

4 vai. po pietų parapijos sa
lėje bus rodoma religinė fil
mą, kurią parūpino kun. J. 
Mautis ir ruošė Maldos Apaš
talavimo brolija. Kviečiame 
visus atsilankyti ir ją pama
tyti.

Iškilmingai šventėm
Pereitą sekmadienį šven

tėms mūsų bažnyčios globėjo 
šv. Andriejaus šventę. Ta 
proga vakare buvo iškilmingi 
mišparai, dalyvavo apylinkės 
dvasiški ja, šv. Cecilijos cho- ' 
ras gražiai giedojo, pritaikin
tą pamokslą pasakė kun. 
Statkus neseniai atvykęs iš 
tremties.

Mirė
Trijų savaičių bėgyje mirė 

keturi mūsų senesnės kartos 
tautiečiai, būtent: Marijona 
Rizauckienė, Antanas Pilko
ms, Juozas Danesevičius ir E. 
Gulbinas. Visi paliko liūdin
čias šeimas. Palaidoti šv. Ma
rijos kapuose. Tebūna amžina 
ramybė jų sieloms; paguoda 
liūdinčioms šeimoms.

Iš susirinkimų
A. L. Tarytos skyriaus įvy

kusiame susirinkime buvo pa
daryta daug pranešimų ir nu
tarimų, paskirta iš iždo Balfo 
naudai $25.00 auka, kurią pri
siuntė skyriaus iždininkas 
kun. J. Matutis.

Pereitą sekmadienį įvyko 
šv. Rožančiaus draugijos 
prieš metinis susirinkimas. 
Atsilankė klebonas kun. V. 
Karkauskas, kuris padėkojo 
narėms už gausią auką. Per
rinkta 
metams 
čiais metais kiekvieną pirmą 
mėnesio sekmadienį užprašyti 
šv. Mišias šv. Tėvo intencija 
ir už Lietuvą bei pasaulio 
taiką. Prisirašė dvi

BROCKTON O 
ŽINIOS

Solistas bažnyčioje ir 
koncertas

Salia bažnytinio choro,
ris kiekvieną sekmadienį gra
žiai gieda pamaldų metu, pas
kutiniu laiku šv. Roko para
pijos bažnyčioje vis dažniau 
pasirodo solistai. Jau keletą 
kartų giedojo solistas J. Sa- 
lučka, o gruodžio 10 d. giedos

narės — Teresė Subačienė 
Bronė Lukoševičienė. Abi yra 
atvykusios iš tremties. Sveiki- operos solistė J. Krištolaitytė 
nam savo brangias naujai At
vykusias ir įstojusias į mūsų 
tarpą seses bei prisijungusias 
prie mūsų bendrai maldai.

B. M.

valdyba sekantiems 
ir nutarta ateinan-

naujos

sudaro garbės pirm. prel. J. 
Balkūnas, pirm. Ieva Trečio
kienė, vicepirm. Juozas B. 
Laučka. sekr. Aldona Stašins- 
kienė, ižd. Dr. Aldona Šliūpai- 
tė. nariai — Kun. J. Gurins- 
kas. Bronė Spudienė ir inž. 
Al. Novickis.

Mirė V. Mtavičius
Noruood, Masti.

Lapkričio 26 dieną atsisky
rė su šiuo pasauliu a. a. Vin
cas šeštavičius. Lapkričio 29 
d. buvo iškilmingai palaidotas 
su trejomis šv. Mišiomis iš 
šv. Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčios Norwoodo kapinėse.

A. a. Vincas šeštavičius pa
liko dideliame nuliūdime savo 
žmoną, 2 sūnus, 3 dukteris, 2 
žentus, 4 anūkus ir daug kitų 
giminių. Vincas šeštavičius 
buvo susilaukęs 63 metų am
žiaus. Kilęs iš Lietuvos, Vil
niaus krašto Žąslių parapijos. 
Amerikoje išgyveno virš 40 
metų. Velionis priklausė prie 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos, 
Šv. Vardo draugijos ir prie 
LDS 3-čios kuopos. Reiškiame 
jo šeimai nuoširdžią užuojau
tą liūdesio valandoje. Vinco 
sielai tebūna Dievas gailestin
gas.

Surinkta drabužių
Bostono ir visos Amerikos 

Katalikų arkivyskupijose bu
vo paskelbta drabužių vajaus 
savaitė nuo lapkričio 19 iki 
26 d. Korėjoje ir Europoje 
nukentėjusiems nuo karo.

Klebonas kun. F. E. Norbu- 
tas ir kun. A. Janiūnas baž
nyčioje prašė žmones paauko
ti šiam tikslui drabužių. Para
pijiečiai paklausė dvasios va
dų balso suaukojo nemaža 
drabužių, kurie jau yra supa
kuoti išsiuntimui. Surinkta 
virš tūkstančio svarų, nors 
Norwoodo lietuvių kolonija ir 
nėra labai didelė, bet gausiai 
prisideda prie labdaringų dar
bų. Kada tik būna tam tikslui 
daroma kokia rinkliava, vi
suomet norwoodiečiai su pa
sišventimu stoja į tą darbą.

iš Worcester, kuri atvyksta į 
ruošiamą tą dieną koncertą. 
Tai gražus reiškinys. Ypač 
malonu, kad taip susitvarky
ta. jog atvykstantieji į kon
certą solistai dalyvaus ne tik 
koncerto programoje, bet taip 
pat giedos bažnyčioje.

Gruodžio 10 d., sekmadienį 
3 vai. po pietų Winthrop 
school salėje įvykstantis kon
certas — dainų, šokių ir juo
ko vakaras su atsikviečiamais 
įžymiais muzikais, solistais ir 
artistais turi du tikslus. Pir- 

tai reta lietuviška kultū- 
pramoga, kuri duos pro- 
vietos gyventojams malo- 
laiką praleisti ir leis pa- 

meno pajė-

tas malda, 
kleb. kun. 
Susirinkimui
Kumpa ir rast. Malvina Aks-
tinienė. Susirinkusieji draugi
jų atstovai buvo smulkmeniš
kai supažindinti su Federaci
jos Kongreso rezoliucijomis. 
Diskusuota įvairūs klausimai. 
Nutarta ruoštis Vasario 16- 
tos iškilmingam minėjimui, 
kas daroma kiekvienais me
tais. Taipgi nutarta pasiųsti 
atstovus į ALRKF N. Angį. 
Apskričio suvažiavimą, kuris 
įvyksta gruodžio 10, 1950 m., 
Cambridge, Mass. 
skyriaus valdyba 
metams, kurioje 
patys asmenys.

’ Perrinkta 
sekantiems 

pasiliko tie 
Rep.

ma, 
rinė 
gos 
niai
sidžiaugti mūsų 
goms. Antra, koncerto visas 
pelnas skiriamas BALFui, 
kuris rūpinasi Vokietijoje pa
silikusiais lietuviais seneliais 
ir ligonimis, negalinčiais emi
gruoti.

Abiems tikslams- yra labai 
jautrūs vietos gyventojai. Jie 
ilgisi gerų kultūrinių lietuviš
kų pramogų, kurių nepakeičia 
ir neatstoja nei kinai (mo- 
vies), nei televizijos progra
mos, nei kiti parengimai. Jie 
taip pat nori padėti vargs
tantiems mūsų tautiečiams, 
kuriems mes esame vienintelė 
viltis. O šio koncerto atveju 
abudu tikslai taip sujungti, 
kad kiekvienas dalyvis turės 
pageidaujamą ir laukiamą lie
tuvišką kultųripę pramogą, o 
tuo pačiu prisidės prie pagel
tos suteikimo tiems, kurie 
jos būtinai reikalingi.

Koncerto suorganizavimo 
darbą apsiėmė vietos tremti
niai, bet ištikrųjų jis yra vi
sos visuomenės, nes organi
zatoriai atlieka tik organiza
cinį parengimo, darbą, o netu
ri jokios naudos. Iš koncerto 
naudą turės tie. kurie į jį 
ateis, o taip pat tie, 
naudai jis ruošiamas.

☆
Antradienį, gruodžio 

7:30 vai. vakare, šv.
par. svetainėje, įvyko vietinio 
Federacijos skyriaus susirin
kimas. Susirinkimas atidary-

V.
J. Kronkaitis.

Vaitužis.

būtų 
kitus 
labai 
taip

kurių
J.V.

Jau laikas užsisakyti 1951 metams plačiai 
skaitomą mėnesinį religinį-patrijotinį laikraštį 

“ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELĮ”.
Jame spausdinami religinio ir patrijotinio 
pobūdžio stranpsniai, eilėraščiai, žinios iš 

katalikų pasaulio ir Lietuvos.
"SV. PRANCIŠKAUS VARPELIO"

kaina — metams 2 dol.
Adresas

( Franciscan Fathers Kennebunk Port, Me.

I
JAUNUOLIAI,

Norį pasišvęsti Dievo garbei ir Lietuvių Tautos 
gerovei, kviečiami stoti į

LIETUVIŲ PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNĄ
KENNEBUNK PORT, MAINE

Šv. Vardo draugijos metinis 
susirinkimas

Sekmadienį, gruodžio 10 d., 
8 vai. rytą bus atnašaujamos 
šv. Vardo draugijos šv. Mišios 
ir nariai bendrai priims šv. 
Komuniją. Po pamaldų. įvyks 
bendro pusryčiai ir susirinki
mas. Bus renkama valdyba 
1951 metams. Taip pat įvyks 
priėmimas naujų narių. Kun. 
A. Janiūnas, Šv. Vardo drau
gijos dvasios vadas ir valdyba 
prašo visus senus ir naujus 
narius susirinkti į parapijos 
svetainę 7:30 vai. rytą. Iš ten 
visi bendrai eis į bažnyčią. 
Pasistenkime visi dalyvauti 
šv. Mišiose ir šv. Komunijoje.

Žvalgas.
Įdomus Naujųjų M«tų 

sutikimas 
Detroit, Mich.

sutikimas
įvyks gruodžio 31 d. 

ukrainiečių salėje, 
ir Michigan gatvių 

Pradžia 8 vai. vak.
4 vai. ryto. Sutikimą 

Detroito lietuviai 
ir skautės, šokiams

Veiks

5 d., 
Roko

Sėkmingas vakaras
New Haven, Conn.

Moterų Sąjungos 33-čios 
kuopos trijų veiksmų vaidini
mas “Katriutės Gintarai” 
lapkričio 19 d. parapijos sve
tainėje puikiai pasisekė. Vai
dinime dalyvavo S. Leikienė, 
A. Kazickienė, S. Paulionienė, 
S. Tamulienė, J. Šilkienė, T. 
Strimaitienė, Aug. Ramanaus
kas, A. Gruzdis, P-nas Kruve- 
lis. Pjovėjai ir kaimo jauni
mas, A. Kruvelytė, N. Rama
nauskaite, B. Strimaitis, 
Kronkaitis ir
Akordijonistas T.
Visi savo uždavinius taip pui
kiai atliko, kad sunku 
vienus labiau pagirti ar 
papeikti. Publika buvo 
sužavėta ir vaidinimą
atydžiai sekė, kad svetainėje 
viešpatavo visiška tyla, tik 
kartais kiek pertraukiama 
juokingo momento. Vaidinto
jams nesigailėta gausių aplo
dismentų.

Vaidinimą režisavo mūsų 
scenos gabi artistė Stasė Pau
lionienė, kuri ir pati jame 
vaidino gan ilgą čigonės ir 
taip pat svočios roles. Sufle
ris buvo^ V. Paulionis.

Šį veikalą paįvairino gražios 
scenos dekoracijos, kurias nu
piešė mūsų darbštus meninin
kas Bronius Zembliauskas. 
tremtinis. Prie dekoracijų pa
ruošimo daug prisidėjo A. 
Gruzdis, V. Paulionis, J. Šil
kas, J. .Gruodis ir kiti tremti
niai, kurių pravardžių neteko 
sužinoti. Tačiau visi užsitar- 
naujo padėkos, nes scena žy
miai papuošė. Žymiai prisidė
jo prie šio veikalo pasisekimo 
p. Alena Ramanauskienė, kuri 
nugrimavo visus vaidintojus.

Veikalo pažiūrėti atsilankė 
mūsų vikaras kun. A. Zana- 

(Tęsinys 7-tame pusi.)

10-17 
spau- 
kurio 

kuo

I KLERIKUS PRIIMAMI
Lietuvių katalikų šeimų sūnūs, baigę bent 

8 SKYRIŲ PRADŽIOS MOKYKLĄ.
Priimami taip pat

KANDIDATAI Į BROLIUS.

Dėl priėmimo sąlygų kreipkitės:
VERY REV. JUSTINAS VASKYS, O.F.M.

Franciscan Fathers Kennebunk Port, Me.

Amsterdame

Naujųjų Metų
Detroite 
didžiulėj 
Martin 
kampas. 
Pabaiga 
rengia 
skautai
gros geras orkestras, 
turtingas bufetas. Įėjimas tik 
$1.-

Visi Detroito lietuviai malo
niai kviečiami atsilankyti. 
Laukiame svečių ir iš kaimy
ninių kolonijų. Rengėjai.

Spaudos vajus
Maždaug prieš šešis mėne

sius jaunųjų at-kų pastango
mis įsteigtas spaudos kioskas 
nesitenkina vien spaudos pla
tinimu. Š. m. gruodžio 
d. Amsterdame įvyksta 
dos platinimo vajus, 
metu bus stengiamasi
plačiau paskleisti lietuvišką 
spausdintą žodį.

Užsakyta daug naujų kny
gų, meniškų dirbinių (medi
nių kryžių, lėkščių, 
piniginių) ir t. t. 
viltis, kad šis vajus 
didesnį susidomėjimą 
viška spauda.

Kioske galima atnaujinti se-« 
nos prenumeratos ir užsisa
kyti laikraščius. Taip pat tai 
puiki proga pradžiuginti arti
muosius Kalėdų švenčių pro
ga. Puikus kryžius, meniškas 
odos dirbinys, lietuviška kny
ga ar laikraščio bei žurnalo 
prenumerata — tai nepamai
noma dovana, kuri 
mins jos davėją.

Šia proga tenka 
širdų ačiū vietos 
kun. Raštučiui bei

tautinių 
Reikia 
sukels 
lietu-

ilgai pri-

tarti nuo- 
klebonui 

kun. Bal-

Veronika Paulio-

čiui, kurie visokeriopai kiosko 
veiklą remia.

Vajaus metu kioskas veiks 
kaip ir paprastai sekmadie
niais šv. Kazimiero parapijos 
salėje nuo 8:00 vai. iki 12:30 
vai. Vyt. Valaitis.

MLTIMORE, MD.
Tą pačią dieną vakare buvo 

Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikių Moterų S-gos 8 kuo
pos susirinkimas einamie
siems reikalams aptarti. Kuo
pai per 10 metų sėkmingai 
vadovauja Baltimorėje pla
čiai žinoma
nienė, padedant Onai Bekulė- 
vičienei, vice *- pirmininkei, 
Anelei Paškauskienei, finansų 
sekretorei. Veronikai Frenkie- 
nei, iždininkei, ir p. Waisen- 
gof, sekretorei.

Kadangi darbininkams drau- 
dimosi reikalai nelaimingais 
atsitikimais yra labai jautrūs, 
tai senųjų lietuvių susidomė
jimas LKS ir LMS-ga yra di
delis. Ar nelaikąs būtų apie 
šias organizacijas pagalvoti ir 
naujakuriams?

(Pradžia 4-tame pusi.)

šv. Kazimiero akademijos meno skyriaus mokinės gami
na papuošalus ir lietuviškus kryžius iš šiaudų lietuviškai 
eglaitei Chicago Museum of Science and. Industry.

m
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Susidomėjimas svetimtaučių 
lietuviška eglute

dviejose skirtingose vietose.
Vieną tų kryžių Muziejaus 

pareigūnė Laura Moses de
monstravo per televizijos pro
gramą lapkr. 30 d. ir paaiški
no jo reikšmę ir kokios tauty
bės jis padaras. Buvo rodoma 
ir Lietuvos trispalvė vėliavė
lė, kurią galima pamatyt ir 
įsigyt Muziejaus patalpose.

Lietuvos kryžių reprodukci
jos teikia puikiausią progą 
atpasakojimui Lietuvos var
gų. Pasikalbėjimuose su spau
dos, radio, televizijos ir kitais 
informacijų atstovais, aiški
nant apie kryžius, padaro
mas įvadas platesniam žinių 
sutelkimui apie Lietuvą: “Jie 
byloja mūsų tautos kryžiaus 
kelius. Jie čia reprodukuojami 
ir laisvai išstatomi, kai Lietu
voje, kur jie kraštą amžiais 
puošė, yra okupantų išversti 
ir sunaikinti, panašiai, kaip 
ir visa tauta naikinama...”

Eglutės ir kryžių eksponatų 
nuotrauka jau tilpo Chicago 
Sun - Times.

Penktoji lietuviška eglutė 
Chicagos Mokslo ir Pramonės 
Muziejuje puikiai reklamuoja 
lietuvius ir Lietuvą. Malonu 
pateikti kai kuriuos apie tai 
įspūdžius.

Eglutę puošė septynios Šv. 
Kazimiero Akademijos moki
nės, pas<siūliusios tam dar
bui. Puošiant eglutę, Muzie
jaus prezidentas Maj. Lenox 
R. Lohr atsivedė Illinois Ap
saugos Komisiją, kuriai jis 
pirmininkauja, apžiūrėti eglu
tės. Prie mūsų eglutės Maj. 
Lohr paaiškino komisijai, kad 
ji yra įdomiausia, trumpai 
komisijos narius supažindino 
su dabartine Lietuvos okupa
cija ir paaiškino, kad konsu
las Daužvardis yra laisvosios 
Lietuvos konsulas.

Laikraščių fotografai, ap
žiūrėję visas eglaites, pir
miausiai pasirinko lieutvių eg
lutę ir ją nufotografavo. Mu
ziejaus Spaudos ir Informaci
jos skyriaus vedėjas šypsoda
masis man pareiškė, kad jis 
turįs nemaža “bėdos” su iš
aiškinimu, * kodėl fotografai 
vis pasirenka mūsų eglutę... 
užtai, kad ji išsiskiria iš visų 
kitų...

Atidarius eglučių parodą, 
vietos laikraščiai ir kiti in
formaciniai leidiniai bei radio 
ir televizijos pranešėjai in
formavo visuomenę apie tau
tas. kurių eglutės yra išstaty
tos.

Šv. Kazimiero Akademijos 
meno skyriaus studentės per 
du mėnesiu turėjo ypatingą 
meno mokslo uždavinį. 38 ke
lių tautybių mokinės, pasitar- 
damos su buvusiomis tremti
nėmis akademijos studentė
mis studijavo vieną būdin
giausių Lietuvos tautodailės 
šakų — senovės Lietuvos 
kryžių stilių. Išstudijavusios 
jos pagamino 20 stilingų kry
žių pavyzdžius iš šiaudukų. 
Darbas buvo taip kruopščiai 
ir rūpestingai atliktas, kad 
Muziejaus viršininkai išstatė 
juos atskira parodėle “Wheels 
of a Century” kambaryje, 
kur yra kitos dvi Kalėdoms 
skirtos parodai. Tokiu būdu, 
Muziejuje visą mėnesį buvo 
rodomas lietuviškas menas

Chicago Daily News įsidėjo 
lieutvišku kostiumu pasipuo
šusios Šv. Kazimiero Ak. stu
dentės Eileen Valinčiūtės nuo
trauką. Ji pozavo su lėle žy
mioje radio kalbėtojos Mary 
Margaret McBride lėlių kolek
cijoje, Muziejuje, kalėdinėje 
parodoje. Fotografai išsireiš
kė, kad Valinčiūtė buvo gra
ži “gyva lietuviška lėlė”.

Filmose bus galima pama
tyt Muziejaus eglučių parodą. 
Ateities šokėjų narė Rūta 
Strubaitė buvo nufilmuota 
prie mūsų eglaitės. Filmą pir
miausia bus rodoma WGN te
levizijos programoje. Iki šiol 
Strubaitės nuotrauka yra vie
na populiariausių eglaičių pa
rodose. Šįmet ji telpa Chica
gos bankų ir kitų didelių 
įstaigų leidiniuose. U.S. Home 
Loan Association talpina ją 
kalėdiniame leidinyje, kuris 
plačiai pasklido visoje Ameri
koje. t

Chicagos televizijos progra
mose bus rodomi būdingiausi 
įvairių tautų eglaičių orna
mentai, kurių tarpe ir mūsų 
šiaudinukai.

J. Daužvardienė.

Patenkino Brocktoniečius
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų, 

j Parduodame
! Ledą—Anglius—Coke—Aliejų—Oil Burnerius

BROCKTON KEICOALCO.
i 21 Lavvrence St., Brockton, Mara.

Tel. 189

PARAMOUNT CLEANBS t UUMfiOS
Vieninteliai Brocktoao Dry Cleaaen su Mothprooftag 

Patarnavimu
(Apdrausta nuo kandžių fcugadinimo per 6 mėnesius) 

Marškiniai gražiai išplaunami 
VELTUI PAIMAME IR PRISTATOME 

Offisas ir Plant Krautuvė
560 Warren Avė., 766 Malu St.
Tcl. 736 — BROCKTON, MASS. — Kampas Grove St,L
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Penktadienis, gruodžio g, 1950

: VEIKLOS .
Waterbury, Cona.

Gruodžio 3 d. 
parapijos patalpose įvyko 
BALF’o 2 skyr. susirinkimas. 
Susirinkimą atidarė pirminin
kas komp. A. J. Aleksis, pro
tokolą perskaitė p. N. Meškū- 
nienė, finansų pranešimą pa
darė p. Sapranienė. Pasvars
čius buvo nutarta abu sky
rius sujungti į vieną skyrių. 
Skyriaus pirmininkas p. A. J. 
Aleksis pasižadėjo tuo su ki
to skyriaus valdyba susitarti 
ir sukviesti abiejų skyrių su
sirinkimą, kuris bus šaukia
mas gruodžio 17 d., 2:30 vai. 
po pietų Šv. Juozapo parapi
jos choro kambariuose.

iš mūsų kotoai jus šeimų 
gyvenimo

Joms Jakštas, kuris turi 
pavyzdingą šeimą anksčiau 
nemokėjo skaityti. Dabar jau 
neblogai skaito knygas ir 
prenumeruoja lietuvišką spau
dą. Jis yra Šv. Vardo draugi
jos vicepirmininkas. Pagei
dautina, kad jis prisirašytų 
prie mūsų LDS kuopos, nes 
beveik visi mūsų Šv. Vardo 
draugijos nariai, yra ir LDS 
nariai, kurie moka $4.00 na
rio mok. per metus ir gauna 
laikraštį “Darbininką ”.

Pranas Kuzminskas labai 
daug sušelpė savo gimines p. 
Kuzminskus atvykusius iš 
Vokietijos. Stasys Kuzmins
kas yra inžinierius, bet dabar 
dirba dirbtuvėje. Jo žmona p. 
Kuzminskienė yra mokytoja 
ir taip pat gera siuvėja. Dirb
tuvėje ji yra viršininkė. Au
gina pavysdingą šeimą.

KopssįH
Gruodžio 3 d. 2 vai. p. p. 

įvyko Mtea Mbterų draugi
jos metinis susiritAimna. 8u- 
sinnkiftias buvo skaitlingas. 
Išrinkta nauja valdyba 1951 
metams: pirm. M. Digimienė, 
vice pirm. V. Žukauskienė, fi
nansų rašt. M. Zailskienė, pa- 
gelbininkė A. Jesutienė, pro
tokolo rašt. U. Laudinskienė, 
duoklirinkė G. Levenavičienė, 
ligonių lankytoja M. Beke- 
rienė, ižd. M. Mikenienė, mar
šalka M. Garbauskienė.

Gruodžio 17 d.
Card Party kartu su 
Ono6 draugija, į kurią 
lankys ir Kalėdų senelis.

rengiamas 
šv. 

atsi- 
Pra- 

šv. Juozapo tome visų atsilankyti ir atsi-
vesti vaikus ir vyrus. Visi tu
rės gražią pramogą.

šiame 
kurios

JAV komunistų vadas Earl

DARBININKAS

čiosios kartos Amerikos lietu
vaitė — ir jos abudu tėvai 
yra gimę čia; tačiau ji puikiai 
kalba lietuviškai.

■ Dainininkė J. Adomavičie
nė, sėkmingai koncertavusi 
Athol’o Trotty Veck klube, 
buvo pakartotinai pakviesta į 
Unity Club, kame atliko lie
tuviškų dainų programą. Jai 
akomponavo jos vyras muz. 
VI. Adomavičius, taip pat pa
skambinęs solo Čiurlionio ir 
Brahmso kūrinius.

/

Z
Dabar choras pradės reng

tis prie šv. Kalėdų švenčių, 
kur galėtų gražiai pasirodyti 
su lietuviškomis giesmėmis.

Drabužių rinkliava
Mūsų parapijoje įvyko dra

bužių rinkliava nuo karo nu- 
kentėjusiems. Žmones sunešė 
gana gražių ir švarių 
Rinkliava jau baigėsi 
bužiai pasiųsti centran.

Lietuvos laisvinimo reikalai
Bridgeporte yra ALT ir 

Balfo skyriai. Pageidautina

rūbų, 
ir dra-

reikalas 
skyrius, 
reikalai

eitų tik
Lietuvos 

j>er ALT

kad kolonijos visas Lietuvos 
laisvinimo
Imt šiuos 
laisvinimo
vietinį skyrių, o šalpos dar
bas. kaip visos aukos, nežiū
rint kur Vokietijos, Prancū
zijos ar Anglijos tremtiniams 
sanatorijose esantiems ar ki
tur i>er BALF skyrių. Nepa
geidautina grupių ar atskirų 
rinkėjų po namus. Šis reika
las bus apsvarstytas ateinan
čiam ALT ir Balfo susirinki
me. O.

A. J. NAMAKSY |
Real Estate A lnsurance Į 

409 W. Broadway Į
SO. BOSTON, MASS.
Office Tel. SO 8-0948
Res. 37 Oriole Street, H

WEST ROXBURY, MASS. ;
Tel. PA — 7-1233-W IDARBAI

LowHl, Mum.

Didžiausia industrija 
mieste yra audinyčioa,
dabartiniu metu silpnai dirba 
ir daugelis jų darbininkų yra 
be darbo. Todėl daug darbi
ninkų yra priversti šį miestą 
palikti ir iškeliauti darbo ieš
koti kitur, ypač Lowellį aplei
džia jaunimas. *

lietuvių visuomeninis 
gyvenimas

Lietuvių gyvenimas yra 
įvairus, tik, gaila, kad niekas 
apie jį spaudoje neparašo. 
Tur būt visi rašėjai iškeliavo Bronder eina | teismą, kur 
kitur darbo ieškoti. Čia gyve- j*n graso kalėjimas 
no ir senas dzūkas Tomas 
Verseckas rašė jas — tikras $««» niekinimą, 
“poetas”. Dabar mes jo pasi
gendame: tur būt ir jis išva
žiavo kitur darbo ieškoti.

įvyko gruodžio 3 d. Buvo 
iškeltas svarbus katalikiško
sios akcijos klausimas. Buvo 
nutarta pasiųsti du atstovus 
į Federacijos suvažiavimą, 
kuris įvyks gruodžio 10 'd. 
Cambridge, Mass. atstovais 
buvo išrinkti VI. Paulauskas 
ir Petras Saulėnas.

arba 
$1,500 pinigini bauda už Kon-

■ Artėjančias Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktuves 
paminėti iniciatyvos šį kartą 
imasi vietos tremtiniai. Su
šauktame tam reikalui susi
rinkime buvo išrinkta minėji
mui pravesti bei programai 
paruošti komisija, kurion įei
na: J. Benešiūnas, O. Mikelio- 
nienė ir VI. Adomavičius. Iš
keltas taip pat sumanymas 
surengti tremtinių globėjams 
bei garantijų davėjams padė
kos vakarą. A. Nendrė.

80 8-2712 Res. B1G 9013

Dr. J. C. Sėjimui
LANDŽIUS

Lietuvi! gydytojas Ir chirurgai. 
Naudoja viliami, X-Ray aparatą 

Pritaiko akinius.

68* E. Broadwny, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8

TURTINGAI ŠEIMAI prie 
3-jų vaikų reikalinga šiek tiek 
mokanti anglų kalbos mergi
na 25-10 metų amž. Sąlygos: 
20-25 dol. 
maistas ir 
tėję laisva,
sąlygų teirautis:
Rd., Mattpan. J. Steponavičių. 
(Galima rašyti atviruką).

(4-8)

savaitėj, butas, 
viena diena savai-

Dėl smulkesnių
15 Faunce GRABORIAI

jvy- 
mu-

TRUPUTIS NAUJIENĄ 
Iš ATHOL’IO, MASS.

■ Lapkričio 12-14 dienomis 
mūsų parapijoje buvo ketu
riasdešimties vai. atlaidai. 
Dalyvavo daug svečių kunigų 
iš visų kaimyninių parapijų. 
Altoriai buvo puikiąi papuošti 
baltomis gėlėmis, iškloti nau
jais kilimais. Parapijiečių 
dauguma ėjo prie šv. Komuni
jos.
■ Margarita Gužonis ir Ar- 

mand Dugas lapkričio 25 d. 
Athol’o liet, bažnyčioje buvo* 
surišti moterystės ryšiais. 
Jaunosios tėvas St. Gužonis 
yra Athol’o liet, klubo pirmi
ninkas. Jaunoji yra jau tre-

Gerai pavyko
Bridgeport, Conn.

Lapkričio 26 d., parapijos 
choro metinis koncertas ir 
vaidinimas praėjo labai gra
žiai. Kadangi iš vakaro ap
lankė mūsų valstiją didelė 
audra, tai ir publikos atvyko 
kiek mažiau, bet kurie atsi
lankė, buvo patenkinti. Cho
ras padainavo daug gražių 
dainų ir solo duetų. Prie vai
dinimo prisidėjo pora gabių 
vaidintojų, tai p. F. Serbentas 
ir A. Kimaitis. Darbu prisidė
jo p. Mikuskis ir 0. Lučins- 
kienė bei visi choristai. Cho
rui ir vaidintojams vadovavo 
A. Stanišaų^kas. Atsilankė 
kleb. kun. J. V. Kazlauskas ir 
vikaras kun. V. Pranskietis.

Tel. AV 2-4026

J. Repshis, M.D.
Lietuvis Gydytojas

495 Columbia Road 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Mass.

Ofiso Valandos - 2—4 Ir 6—S

NAMŲ SAVININKAMS

Tol. so 8-2805

Dr. J. L Pasalomis
DR. AMEUA E. RODO 

OPTOMETRISTAI

447 W. Broadvvay
So. Boeton, Maas.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną.

TREJANKA

Trejan-

žievės.

Mūsų Trejanka yra 
pasaulinė 
ka. Mūsų Trejan- 
kos šaknis.
sėklos, lapai ir kiti 
dalykai surinkti 
nuo saulės tekėji- 

saulės nusileidimo. Ja- 
pirmučiausia saulė te

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broaduay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590 

AMenue 2-2484

I

MNUOMUOJAM1 4 kam
bariai — du dideli miega
mieji ir virtuvėlė su prausyk
la. Apšildomi ir kitokiais įren
gimais. Tinkami gyvent pa
vieniams. Dėl platesnių infor
macijų kreiptis telefonu — 
TAlbot 5-7283.

Re*. SO 8-3729 SO 8-4818

rirmidre vvt

L
movers—
Irmured and

Parapijos mugė
(PęMky

Taip pat gruodžio 3 d. 
ko šv. Juotą po parapijos
g€ (centinte išpardavimas). 
Kaip kas metai, taip ir šiais 
metate buvo suaukota para
pijai nemaža vertingų daiktų, 
kas davė parapijai pelno, o 
publika turėjo progos išmė
ginti savo laimę.

Daug pasidarbavo parapijos 
jaunimas: matėsi prie darbo 
linksmai nusiteikę berniukai 
ir mergaitės. Nuotaikas palai
kė ir pats daug darbo įdėjo 
parapijos vikaras kun. 
Jenkus.

K.

gy-
po

Iškeliauja amžinybėn
Senieji mūsų parapijos 

ventojai apleidžia vienas 
kito šį pasaulį ir iškeliauja
amžinybėn. Neseniai mirė 
Juozas Sabaliauskas, buvęs 
Lourell’io graborius. Lai būna 
jam amžina ramybė ir lengva 
Amerikos žemelė. Pažinis.

(Pradžia 6-me pusL) 
vičius, kuris ta proga pasakė 
kalbą, pasigerėdamas lietuviš
ku veikalu ir kviesdamas to
liau šioje srityje darbuotis. 
Nors klebonas kun. A. E. 
Gradeckas po sunkaus dviejų 
savaičių darbo negalėjo atsi
lankyti, bet daug prisidėjo 
prie šio veikalo išgarsinimo,, 
už ką sąjungietės jam ir vika
rui dėkingos. Sąjungietės nuo
širdžiai dėkoja vaidintojams 
ir visiems, kurie prisidėjo 
prie šio vakaro pasisekimo ar 
į jį atsilankė. Nuoširdus ačiū 
Broniui Zembliauskui ir vi
siems dekoracijų paruošė- 
juns-

Svarbūs susirinkimai
Ketvirtadienį, gruodžio 7 d., 

parapijos mažojoj svetainėje 
įvyks svarbus metinis susi
rinkimas Amerikos Lietuvių 
Tarybos ir BALF skyrių. Vi
sų draugijų atstovai kviečia
mi atsilankyti; 
valios lietuviai
riai bei nares, nes yra svar
bių reikalų aptarti. M.

SKAITYKITE IR REMKITE 
LIETUVIŠKĄ KNYGĄ

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

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

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

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

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

KVIESLYS I LAISVŲ, Jonas Kmitas. Eilėraščių knyga.
352 psl. Kaina ............................................................ $1.00

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

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

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Paruošė Kun. Dr.
J. Starkus. 208 psl. Kaina ........................................$1.50

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

NAUJAS TESTAMENTAS. Vertė Arkivysk. Juozapas 
Skvireckas. Išleido Kun. Pr. Juras. Kaina — $2.00 
Audeklo apdarais .................................................... $3.00

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI Išleido Kun. Pr. Juras. Kiek-
vienai metų dienai skiriamas vieno šventojo apra- 
šymas. Knyga paveiksluotą, įrišta kietais viršeliais. V 
936 psl. Kaina ..................................   $2.00
aru s SKKIMAH Tnmaa komnietii nrflnpūril

Mes namus taisome, penti- 
name iš lauko ir vidaus; tai
some stogus, gatarus ir kami
nus. Nesvarbu kaip toli ir 
kaip didelis ar mažas darbas. 
Reikale parašykite atvyrutę 
arba telefonuokite: John Pet
rus, 131 Pond St., Randolph, 
Mass. Tel. RA 6-1177-J. So. 
Bostono ofisas, 409 Broadway, 
room 4 nuo 5-7 vakarais.

mo ligi 
ponijoje 
ka ir mūsų Trejanka prasideda 
iš Japonijos, Kinijos, Indo-Ki- 
nijos, iš Persijos, iš Egypto, 
Prancūzijos, Ispanijos, Vakarų 
Indijos, Pietų Amerikos, Cen- 
tralinės Amerikos, Mexicos, 
Šiaurės Amerikos, Canados — 
ir čia saulė leidžias. Įmerk Tre- 
janką į ruginę ir gerk i>o čer- 
kutę viso pasaulio gerą mišinį, 

už pokelį. Prisiunčiam į jū- 
namus.

ALEA’ANDER’S OO.
414 W. Broadvvay 

South Boston 27, Mass.

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Man. 

Joseph W. Casper 
(KASPERA8) 

Laidotuvių Direktoriui ir 
Balsamuotojai 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tai. 80 8-1437
SOuth Boston 8-3960

75
sų

AUTOMATO LAUNDRY
Namie skalbti neapsimoka. 

Atneškite baltinius mums 
kai bematant išskalbsime 

gerai ir pigiai. 
South Boston, Mass.
396 W. Broaduay,

Lietuvis Charles J. Kay, sav.

ir

VYTAUTAS YAKAVONIS

■fanerai Home
741 No. Main St

Brockton, Mase.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

Ba kamuoto jai
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai

Tel. Brockton 8-1580

I

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir Visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

%

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

Tel. Dcdham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedhatn 1304-R

!
!
!
! 

i!
I
!

WAITKUS
Funeral Home

197 H’ebster Avė.,
Cambridge, Mass.

PRANAS W AITKUS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojaa 
(Notary Public)

Patarnavimas dieną ir naktj. 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.

Reikale taukite: Tel. TR 8-6434.

WAITT ,
FUNERAL ROME

30 Emenon Ava 
Brscktovi, Mase. 

Edmri J. Valtt

Laidotuvių Direktoriui Ir 
•alumuotsjM 

internavimai Dieną Ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Til. Brockton 8M8
toniko pristatome, vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
r piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite: 

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

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

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

'•9

KRI8TAUS SEKIMAS, Tomas Kempietis. Iš prancūzų 
kalbos vertė O. Labanauskaitė. Išleido Kun. Pr. Ju
ras. 424 psl. Kaina — ..................................... $2.00

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

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

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

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

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

DIDY8IS RAMYBES ŠALTINIS. Puiki maldaknygė.
Surinko ir išleido Kun. P. Juras. Antroji laida. 787 

‘ ‘ i .................................................................... $4.00
ŠALTINIS. Surinko ir išleido Kun. P. Juras, 

laida. Maldaknygė yra patogi, puošniais 
viršeliais, rinktinės maldos ir paveikslai. Kaina—$3.00 

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

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

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

DARBININKAS
386 W. Broadwny So. Boston 27, Mms.

£081. ‘Kaina
RAMYBES ŠA

Antroji la

11!

taipgi geros 
ir BALF na-

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 9 V C.
Plrmlninkt — Eva MarkslenS,

«25 E. 8th St., So. Boston, Mara. 
Tel SOuth Boston 8-1298. 

Vlce-Plrminlnk*—B. Gailiūnienė,
8 Wlnfield 8L, So. Boston, Man. 

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

Finansų RaSt. — B. CūnienA,
409 Broadway, So. Boston, Mass.; 

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

51 Tampa St., Mattapan, Mana. 
Tvarkdarė — M. MatejoSkienė,

866 E. 5th St., So. Boston. Mass.
Kanos GI.—Elzbieta Aukštikalnytė, 

110 H St. So. Boston, Mass.
Draugija aavo susirinkimus laiko kas 

antra antradieni menesio, 7:30 v. 
▼•kare, Parapijos salėje, 492 E. 
Bėventh 8t, So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raitininke.

T
«

•V. JONO EV. B L. PASALPINCt
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. — Vincas Stakutis,
684 Sixth St., So. Boston, Maša 

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

Fin. Ra5t. — Aleksandras IvaSka.
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 

Iždininkas—Stasys K. Griganavlčius,
699 E. Seventh SL, S. Boston, Mass 

Maršalka — Jonas Zaikis,
22 Beethoven St.. Roxbury. Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio,

2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
<92 K. 7tb SL, So. Boston, Maus

’isais draugijos reikalais kreipki
tės pas protokolų raštininkų.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 East Brcadway 
South Boston, Mass. 

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

Patarnavimas dieną Ir naktį. 
Koplyčia šermenims dykai. 

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8-0815

SOuth Boston 8-2809

W. J. CNsMiii
GRABORIUS 

"Aimeniikas Patarnavimai" 

331 Smith St, 
PROVIDENCE, R I.

Telephonc
Ofiso: Dexter lv52

Namų: PI. 8258
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^Dalbininkar
Ar taip atsidėkojame?

Penktadienis, gruodžio 8, 1950

ŽINIOS 8 ši 3
n m *

I

Nepriklausomybės šven
tės minėjimas bus 

vasario 18
Iš A. L. Tarybos Bostono 

skyriaus pirmininko p. Kas- 
mausko teko sužinoti, kad 
Bostone Vasario 15 minėji
mas įvyks sekmadienį, vasa
rio 18 d. 2 vai. po pietų, So. 
Boston High School auditori
joje. Salė jau paimta tai die
nai. Rap.

Latviai minėjo Nepri
klausomybės šventę

Bostono latviai savo tautos 
nepriklausomybės šventę pa
minėjo lapkričio 18 d. Minėji
mo iškilmės turėjo įvykti 
Brooks hall, prie Dudley Sta- 
tion. Nors toje salėje teljra 
apie 600 žmonių, bet latvių 
susirinko apie 1200, todėl mi
nėjimas buvo perkeltas į erd
vesnį, šalimais esantį protes- 
tonų šventnamį. Labai šiltai 
buvo sutiktas “Darbininko" 
sveikinimas latvių kalba. Rap.

Pagerbė naują gaisrinin
kų viršininką

John V. Stapleton, kuris 
šiomis dienomis buvo skirtas 
toms pareigoms, ir taip pat 
pareikšta viltis ir pasimelsta, 
kad jo jauniausias sūnus 
ward D. Stapleton, kuris 
go Korėjos kautynėse, 
rastų. Bankete dalyvavo 
400 gaisrininkų
draugų So. Boston 
School auditorijoj.

t

Ed-
din- 
atsi- 
apie

ir artimųjų 
High

Mirė Zofija Karnylienė,
miesto ligoninėje. Ji buvo 

65 metų. Gyveno 35 Babson 
St., Dorchesteiv. Kilusi iš 
Žaslių, atvyko Amerikon prieš 
40 m. Paliko vyrą, sūnų, bro
lį ir seserį. Pašarvota pas lai
dotuvių direktorių Juozą Kas
parą, 187 Dorchester St. Lai
dojama iš šv. Petro parapijos 
bažnyčios gruodžio 9 d., 9 v. 
r. Naujos Kalvarijos kapinėse.

Bostono dramos studija,
š. m. lapkričio mėn. 23 d. 

buvo pakvietusi VVorcesterio 
Dramos Studiją svečiuosna 
tikslu užmegsti glaudesnį ben
dradarbiavimą tarp šių dviejų 
studijų, kurioms vadovauja 
Lietuvos žymus aktorius p. 
Henrikas Kačinskas.

Worcesteriečius Bostono 
Studija sutiko labai entuzias
tiškai su vaišėmis. Kad vaišės 
būtų smagesnės, 
stengėsi svečius 
ha programėle.

H. Kačinskas

šeimininkai 
užimti kuk-

vaišių metu 
išreiškė širdingiausius linkėji
mus abejoms studijoms ne
pailsti, bet dar su didesne 
meile ir energija siekti akto
riaus laurų. Laikui bėgant 
mes turėsime užpildyti tas 
spragas, kurias nedėkingas 
laikas padarė Lietuvos teatro 
gretose. A.V.

Kun. Jonas Klimas, 
suprasdamas didelę lietuviškos 
spaudos reikšmę, šią savaitę 
So. Bostone pradeda spaudos 
platinimo darbą. Lietuviškos 
Katalikiškos spaudos tikslu 
Kun. J. Klimas aplankys kiek
vieno lietuvio namus.

Turiningas rašytojų klubo 
susirinkimas

Kiekvieno mėnesio pirmąjį 
šeštadienį, taigi ir gruodžio 2 
d., įvyko eilinis Bostono lietu
vių rašytojų klubo susirinki
mas, kurin atvyko beveik visi 
nariai ir gausus būrys svečių. 
Apsilankė ir Lietuvos konsu
las adv. A. Šalna su j>onia.

Susirinkimui vadovavo klu
bo pirmininkas, poetas Faus
tas Kirša. Literatūr inę dalį šį 
jaunimo mėgiamas apysakų 

■autorius. Jis vaizdžiai, su įsi
jautimu paskaitė ištrauką iš 
naujo savo romano “Ra|>oias 
C-elžiits”. Savo kūriniu Sta
sius Būdavus visus jierkėlė į 
Žemaitiją, į Papilės lygumas, 
kur mes pamatėm senį varpi
ninką, mažąjį Rajtoliuką, 
skambinantį šv. Jonu, ir pla
čias to krašto apylinkes su to
lumoj regimais bažnyčios 
bokštais. Tuo pasirodymu St. 
Būdavas lyg ir atsisveikino 
su Bostono lietuvių rašytojų 
klubu, nes jis kaip kunigas 
kartą atliko rašytojas Stasius 
Būdavas ir Dr. P. Galinis.

Mrs. V. Lee džiaugiasi adoptuotu sūnumi, kuris po teis
mo jai paliktas. Anksčiau adoptnotą dukterį tėvai per teis
mą iš jos atsiėmė (Ixvs Angeles).

*

st.

^Dabarties (Pasiabibt
Vakauzo, Jono J. Romano ir 
inžinieriaus Titus Grevis, ku
ris daugiausia draugijos va
dovybę kritikavo.

Revizijos Komisijai valdyba 
pristatė visus kontraktus, są
skaitas, čekių knygas, proto
kolus ir visus dokumentus lie
čiančius namo pirkimą ir 
įrengimą. Pirmininkas Jonas 
Grigalius ir kiti valdybos na
riai asmeniškai atėjo ir atsa
kinėjo į Komisijos klausimus. 
Komisija nuodugniai ištyrinė
jo visus dokumentus ir rado, 
kad knygos teisingai veda
mos, kad namo pirkimas ir 
pataisymas darytas prisilai
kant Statybos Komisijos, Val
dybos ir Draugijos nutarimų. 
Jokių suktybių ar pinigų eik
vojimo 
rado.

Dažnai tenka girdėti nu^- 
skundžiant, kad lietuviai inte
ligentai mažai dalyvauja lie
tuvių visuomeniniame gyveni
me. Už tą lietuvių inteligentų 
nerangumą kaltina profesio
nalus ir biznierius. Bet iš tik
rųjų kaltė yra mūsų pačių.

Mes lietuviai turime vieną 
blogą ydą, kad nemokame 
įvertinti mūsų inteligentijos. 
Užuot pagyrus inteligentiją 
už jų veiklą visuomeniniame 
darbe, mes tuojau pradedame 
juos kritikuoti, apkalbėti ir 
net šmeižti. Dažnai inteligen
tas atsiėmęs tokį užmokestį 
už savo darbą, pakrato ran
kas ir netenka noro dirbti. 
Svetimtaučiai geriau moka 
įvertinti mūsų inteligentų ga
bumus.

Žinoma, toks mūsų elgesys 
ardo vienybę ir kenkia visuo
menės darbui. Tai patenkina 
tiktai mūsų priešus, kurie 
džiaugiasi iš mūsų nesutari
mo. Kiekvienam turėtų būti 
aišku, kad mes vieningai 
dirbdami su mūsų inteligenti
ja daug daugiau gero padary
sime sau ir saviesiems.

Čia noriu kaip pavyzdį pa
imti kad ir iš mūsų South 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos. Tos draugijos pir
mininku jau keli metai yra 
čia gimęs ir augęs jaunas, su
manus ir energingas advoka
tas, vienas iš Massachusetts 
valstijos Metropolitan Dis- 
trikto Komisijonierių, Jonas 
Grigalius.

Jam vadovaujant draugijai,' 
ji nusipirko puikų keturių 
aukštų namą, kuriame įrengė 
moderniškas ir gražias klubo 
patalpas. Namas 
puikiai įrengtas, kad 
taučiai stebisi, jog 
gaiėjo įsigyti tokias 
savo klubui patalpas.

Atrodytų, kad mes 
turėtume iš to tik džiaugtis 
ir būti dėkingi Draugijos pir
mininkui, valdybos nariams ir 
Statybos Komisijai, suside
dančiai iš 15 narių, už jų taip 
sumaniai atliktą darbą, kuris 
iš jų reikalavo tiek daug triū
so. Bet yra kitaip.

Atsirado tokių, kurie uoliai 
pradėjo skleisti gandus, kad 
čia kas nors turėjo pasipelny
ti, kad buvo kyšiai duodami, 

* kad darbas nebuvo tinkamai 
atliktas ir kad Draugijos pini
gai buvo eikvojami. Tie gan
dai didėjo, atrodė, kad jie or- 

i ganizuotai skleidžiami.
Pagaliau draugija išrinko 

Revizijos Komisiją iš advoka
to Young, Stasio Mockaus,

Revizijos Komisija ne-
i

Komisijos narys, Titus 
vis atkartotinai kal- 

būti pa-

ku- 
taip 
Ko- 
kiti 
kad

Prašau neskelbti...
▼ Kartą redakcija gavo tokią pastabą: “Prašau neskelbti 

žinių, kdrios bus dypukų vadų prisiųstos”.
Kad visada pasitaiko nesutarimų tarp senų ir naujų imi

grantų, tai seniai žinoma ir visai suprantama. Pirmieji jau bū
na įsigyvenę, o antrieji dar tik bando įsigyventi. Pirmieji jau 
būna įsivedę savo tvarką, o antrieji dar nepataiko prie 
tos tvarkos pritapti arba ir nenori priimti to, kas prie jų šir
dies nelimpa. Tačiau laikas pamažu skirtumus išlygina. Nau
jiesiems pasirodo, kad ne visą bloga ir prasta, kas yra sena, o 
senieji įsitikina, kad naujybės taip pat nėra blogos; priešingai, 
jos gyvenimą pagyvina ir suakmenėjusią plutą pralaužia. Taip 
visada buvo visuomeniniame gyvenime ir taip bus, nes ne tiktai 
vanduo, bet ir žmogus nestovi vietoje.

Bet nevisi tai supranta, kaip rodo ir aukščiau padėta pa
staba. Ja vadovaujantis tektų nedėti į laikraštį ir labai gerų 
korespondencijų, jei jos bus dypukų rašytos, o galima dėti ir 
prastas, jei bus kitų įteiktos. Nesinorėtų priminti, kad šitaip 
vadovaujasi tiktai diktatūriniai režimai. Ten, jei kuris žmogus 
pakliūva į nemalonę, tai jo raštų jau niekas nespausdina. De
mokratiniuose kraštuose žmonės vertinami pagal jų darbus, o 
ne pagal asmeninę neapykantą.

V Kiek anksčiau redakciją pasiekė ir toks Įiageidavimas:’ 
“Jei dėsite šitą mano rašliavą, tai nenorėčiau, kad ji būtų prie 
X. parašytos”. Pasiteiravus pasirodė, kad jiedu yra kaimynai, 
kuriuos skiria jou kokios 15 metų vienas apsibarimas. Jiems ne 
tiktai sunku vienam pro kitą praeiti, bet dar sunkiau būtų pa
matyti laikraštyje sudėtas jų korespondencijas vieną šalia kitos. 

Kartą viename viešbutyje nakvojo dvaro ponas ir muži
kas. Pasitaikė taip, kad jų batus viešbučio tarnas sustatė už 
durų vienoje eilėje. Tas jonas, tai pastebėjęs, jiasakė: “Dau
giau į jūsų viešbutį neužsuksiu. Kur matyta, kad mano batai 
glaustųsi prie to chamo klumpių”. Kiek iš to viešbutis turėjo 
nuostolio, neaišku, bet tas jonas darė sau tikrą negarbę. Da
bar, rodos, tokie laikai jau praėjo, ypač Amerikoje.

▼ Trečias buvo toks atvejis. Viename suvažiavime prieina 
gana inteligentiškas veikėjas ir pareiškia: “Jei rašysite ką nors 
iš šio suvažiavimo, tai ano dalyvio pavardės neminėkite”. Tokia 
pastaba rodo, kad neminėtinas, turbūt, ir tas, kuris norėjo būti 
jSaminėtas. Keista, kai demokratinėje Amerikoje sutinki tokias 
siauras pažiūras. Yra, tiesa, tokie kraštai, kurie kaij> tik nau
doja tylos sąmokslus: neminėti, ištrinti, nerašyti. Čia, ačiū Die
vui, spauda dar yra laisva. - S-

/

Šios 
Grevis 
bėjo, kad čia turi 
slėptų šunybių. Komisijos kiti
nariai prašėme, kad p. Grevis 
pateiktų mums faktus, 
riais pasiremdamas jis 
kalba. Jis nei vieno fakto 
misijai nepatiekė. Mes, 
nariai, priėjome išvados,
jis jokių faktų tam neturi.

Aišku, kad tos visos paska
los ir priekaištai yra ne dau
giau, kaip tušti burbulai, pa
leisti draugijos nariams su
klaidinti ir mūsų tarpe vienin
gumui ardyti.

ypač 
kelia-

žinomas ir

P. Galinis,

Būdavas 
iš Putnam, Conn., yra 
mas toliau nuo mūsų miesto. 
l>r. P. Galinis kalbėjo apie 
šių metų Nobelio literatūros 
laudeatus anglą Russelį ir 
amerikietį W. Faulknerį, su- 
pažindindamas susirinkusiuo
sius su tų autorių kūryba ir 
asmenybėm. Dr.
nors tarė, kad jis nesąs nau
josios literatūros 
aj>ie minimus autorius 
nemaža įdomių žinių, 
aj>ie VV. Faulknerį ir jo 
vų tiražų.

Rašytojai Bern. Brazdžionis 
ir Ant. Gustaitis gyvai ir vaiz
džiai jtasakojo apie Chicagą, 
kur neseniai jie dalyvavo su
rengtame literatūros vakare.

Ir šiame susirinkime ypa
čiai gyvas diskusijas sukėlė 
VI. Kulboko pranešimas apie 
Amerikos lietuvių ir nauja
kurių santykius. Kalbėjo eilė 
klubo narių, kurių tarpe ir 
adv. A. šalna. Dr. J. Leimo- 
nas tuo klausimu paskaitė ko
misijos surašytą dekleraciją. 
Dėl laiko 
priėmimas 
kalbis tuo 
tas kitam

žinovas, 
davė 
ypač 
leng-

yra taip 
svetim- 

lietuviaj 
puikias

lietuviai

Užuot neteisingai apkalbė
jus draugijos pirmininką ir 
kitus valdybos narius, mes 
turėtume tik džiaugtis ir būti 
dėkingi jiems, kad southbos- 
toniečiai turime savo tarpe 
tokius pasišventusius ir ener
gingus žmones, kurie nesigai
li nei savo brangaus laiko, nei 
triūso dirbti mūsų visuomenės 
labui.

Jei mes norime, kad mūsų 
inteligentai ateitų mums į tal
ką, mes turime juos pagerbti 
ir tinkamai atsilyginti jiems 

' už pasišventimą mūsų labui.
Jonas J. Romanas.

stokos deklaracijos 
ir baigiamasis po- 
opiu reikalu atidė- 
susirinkimui. St.S.

A. L. Tarybos skyriaus 
susirinkimas

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bostono skyriaus _ susirinki
mas įvyks pirmadienį, gruo
džio 11 d. 8 vai. vakare, S. B. 
L. Piliečių draugijos naujose 
jiatalpose. Bus išklausyta pra
nešimai iš Tarybos Centro po
sėdžio ir svarstoma 
16 minėjimas. Visi 
kviečiami dalyvauti.

Avė Maria valanda
Sekmadienį, gruodžio 10 d. 

5:30 vai. po pietų per radijo 
stotį WMEX — 1510 kylo- 
cycles bus transliuojama apie 
žymų katalikų' valstybės vyrą 
Alfred E. Smith paminėjimui 
6-ių met. nuo mirties sukak
ties.

aurvM moouttacijos reikalais (iš kairės į dešinę): kraš
to gynybos sekretorius George C. Marshall, vidaus reikalų 
sekretorius Oscar Chapman ir valstybės iždo sekretoriui 
John W. Snyder.

LIETUVIŲ KATAIJKIŠKOJO JAUNIMO ŽURNAIAS

p-

CAMBRIDGE, MASS.
40-ties valandų pamaldos

Gruodžio mėn. 1-3 d. Nekal
to Prasidėjimo bažnyčioje bu
vo 40 valandų atlaidai. Pa
mokslus per visas dienas sa
kė tėvas Pr. Aukštikalnis, S. 
J. Penktadienio vakare iškil
mingus mišparus laikė kun. 
Aug. Petraitis, Šv. Kazimiero 
parapijos klebonas Worcester. 
Jam asistavo kun. J. Bucevi- 
čius, M. S. ir kun. P. 

šeštadienio vakare 
vo tėvai marijonai:
rauskas, P. Baranauskas 
VI. Brazauskas. Sekmadienį 
mišparus laikė kun. Pr. Vir- 
mauskis. Jam 
pranciškonai 
Port.

Choras, 
Karbausko
jier visas dienas. Visi žmonės 
gėrėjosi.

Seselės gražiai išpuošė alto
rius. Procesijoje dalyvavo 

Iškilmingas novenos užbai
gimas bus penktadienį vaka
re. Jis.

d.
12

Vasario 
atstovai 

Rast.

ATEITIS
ATEITYJE rašo žymiausieji mūsų literatai .visuomeninin

kai bei mokslininkai, tačiau I

ATEITYJE turi progą pasireikšti ir jaunos jėgos — 
pats jaunimas su savo kūryba.

ATEITIES prenumerata metams 3 dol. Garbės pren.
10 dol. Užsieny — pagal dolerio kursą.

I

ATEITIES redakcijos ir administracijos adresas:
417 Grand St, Brooklyn 11, N. Y.

Juras. , 
celebra- 
J. Pet- 

ir

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
Nuo 11 iki 12 vai vidudienio.

WESX — 1280 kilocycles, Salėm, Mass.
šeštadienį, gruodžio 9 dieną, 11 valandą rytą. Lietusių 

Radio Valandos programa. Iš WESX radio stoties — 1230 ki- 
locycles, Salėm, Mass. bus transliuojamos liaudies dainos,-mu
zikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kalbos.

Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai siųskite 
savo pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu:

UTHUANIAN RADIO HOUR
9M Went Broadway South Boston 27, Mm

Telephonzi: SOuth Boston 8-6608 arba NOrvood 7-1449

asistavo tėvai 
iš Kennebunk

vadovaujant M. 
puikiai pasirodė

Pasiųsti drabužiai
Antradienį, gruodžio 5 

pasiųsta į Balfo Centrą 
dėžių drabužių tremtiniams.
Drabužius surūšiuoti ir supa
kuoti daug darbo ir laiko pa
aukojo viena iš tremtinių p. 
B. Monkevičienė. Bet kur bu
vo kiti buv. tremtiniai. Negi 
taip greitai pamiršo, kad ir 
likusiems tremtyje parama 
yra tiek pat reikalinga, kaip 
ir jiems. P. B. Monkevičienei 
didelis ačiū, taip pat ačiū ir 
visiems, kurie aukavo drabu
žius, ypač p.p. Tebėrams ir 
p.p. Houfmanams, kurie 
kavo puikių drabužių.

Nukentėja nuo gaisro
Lapkričio 26 d. J. U. Žukų 

namuose, 332 Hurley St., ant
rame aukšte svetimtaučių šei
moje sprogus aliejaus pečiui, 
įvyko gaisras. Kadangi p.p. 
"Žukai gyvena trečiame aukš
te, tai jiems išsigelbėjimo ke
lias buvo užkirstas, ir tik ug
niagesiai juos išgelbėjo. P. U.

au-

2ukienei apalpusiai nuo dūmų 
pirmoji pagelba buvo suteikta 
vietoje. Jų dukrelė Elena dau
giau nukentėjo ir turėjo būti 
patalpinta ligoninėje. P-lė E; 
Žukaitė, yra gabi mūsų para
pijos choristė. J. U. Žukų šei
mai, reiškiame užuojautą.

Choristų pobūvis
Sekmadienį, gruodžio 4 d. 

Katalikų klubo svetainėje įvy
ko mūsų parapijos choristų 
draugiškumo vakaras - po
būvis. Buvo puikių užkandžių, 
dainų ir muzikos. Visi daly
viai linksmai praleido laiką.

Benediktas ir Marcelė Ja
kučiai gyv. 35 metus Cam
bridge, Mass., dabar persikė
lė su šeima į savo rezidenciją 
į Medford, Mass. Jų sūnus 
Jonas gruodžio 4 d. š. m. iš
vyko į Dėdės Šamo kariuome
nę. Lai Dievas jį laimina dar
be už žmonijos laisvę. A. D.

i Kas brangina lietuvybę ir nori prisidėti prie jos išsau- 
I gojimo ir išugdymo, tas remia vienintelį vaikų mėnesinį 
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žurnal, — “EGLUTĘ”. Jj leidžia Lietuvių Kultūros Institu
tas. Prenumerata metams $3.00. Užsakyk “Eglutę” bernai
čiui ar mergaitei Kalėdoms 
kingi.
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KALĖDŲ DOVANA 
VAIKAMS 

ir 
MERGAITĖMS 

iliustruotas 
mėnesinis žurnalas 

lietuviškoji “EGLUTĖ
Leidžia 

Lietuvių Kultūros 
Institutas 

Prenumerata metams $3.00
Pinigus už prenumeratas 
siųskite administratoriui: 

Rašyk: 
Mr. A. Peldžius, 

32 Wilder Street

dovanėlę. Jie liks amžinai dė-

Brockton, Mass.
r.




