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Rusai kliudo susitarti
Laivynas Hungham uoste 

z '

Gruodžio 13 d. buvo pranešta, kad laivynas pra
dėjo evakuaciją Jungt. Tautų pajėgų iš Hungham 
uosto. Pradėta pakrauti į laivus kariškos medžiagos 
ir susodinti kariuomenė. Jung., Tautų pajėgų, kurias 
sudaro Jung. Valst. 10 korpusas ir kiti daginiai, čia 
yra apie 60,000 vyrų. Evakuacija buvo pradėta vyk
dyti’ tvarkingai, nes raudonieji buvo gana atokiai 
nuo uosto ir jų artilerijos ugnis evakuacijos veiks
mus netrukdė.

Kontaktas su priešu
Gruodžio 14 d. Jungt. Valst. 3-čia divizija, kuri 

saugojo Hamhung - Hungham prietiltį, turėjo šioje 
srityje smarkų susidūrimą su priešu ir po 4-riu va
landų kovos buvo priversta trauktis. Jungt. Tautų 
pėstininkai vykdė priešpuolį ir priešą atmetė atgal. 
Manoma, kad priešas puola su 100,000 kariuomenės 
pajėga, kuri gali sukliudyti evakuaciją, uostas stip- __ 
riai apsaugotas jūros ir oro pajėgų.

Kinai amerikiečių uniformose
Gruodžio 13 d. 3-čia Jung. Valst. divizija užklu

po prie savo prietilčio pozicijų smulkų kinų dalinį 
amerikiečių uniformose. Masinės priešo pajėgos, 
kurios puolė 3-čią diviziją, buvo savo reguliariose 
uniformose, bet dalis dėvėjo ir amerikiečių, Kokiais 
sumetimais priešas tai daro, neišaiškinta: nuo šalčio 
apsisaugoti ar klastingais sumetimais.

8-tos armijos fronte
jau 15-ka dienų po smarkių mūšių prie Pyon- 

gyang su kinais nesusidurta. 8-tos armijos praneši
mai sako, kad šiaurės vakarų fronte pasitaiko tik 
amerikiečių ir pietų korėjiečių patrulių su priešo 
patriŪXl[ft suj^MrU«»C.ŽvSTgybos pranešimai sako, 
kad j pietus nuo Pyongyang nepastebėta raudonųjų 
kariuomenės judėjimo. Kiek toliau oro žvalgyba pa
stebėjusi judančią koloną, bet nebuvo galima nusta
tyti kieno: kinų, šiaurės korėjiečių ar pabėgėlių.

Kova su sovietų lėktuvais
Gruodžio 14 d, apie 14 ar 16 rusų kilmės lėktu

vų MIQ-15s užpuolė prie Sinuijų amerikiečių lėktuvą 
F-80. Sovietųlėktuvai buvo atmušti ir pasitraukė ne
padarę jokių nuostolių. Tai buvo didesnio masto ko
va su rusiškais lėktuvais nuo to laiko, kai Kinijos 
komunistai įsimaišė į Korėjos karą.

STUDIJUOJA TRUMANO
- ' PLANĄ

New York.Prezi
dentas Trumanas pasiūlė 
Jungtinėms Ta u t o m s 
atominės bombos kontro
lę. Jungtinės Tautos pre
zidento pasiūlymą priė
mė 47 balsais prieš 5 (so
vietų bloko), Jugoslavi
ja, Pakistanas ir Indone-

Trumanas planuoja 4-rių milijonų armijų
Prezi- 
nori 
Jung. 
prog-

Trumanas planuoja iki 
1952 m. vidurio pakelti 
armijos vyrų skaičių iki 
keturių milijonų ir su
mobilizuoti yįsus vyrus 
18 m. amžiaus.

Pagal dabartinį mobili
zacijos planą iki 1951 m. 
liepos 1 d. turi būti pa

šis skaičius, palyginus su 
II Pasaulinio karo aukš
čiausiu skaičiumi 2,364,- 
000 vyrų,

Washington. — 
dentas Trumanas 
smarkiai išplėsti 
Valst. apsigynimo 
ramą. Karinės tarnybos
komiteto pirmininkas de
mokratas Carl Vinson iš 
Georgia po susitikimo su 
prezidentu Baltuose Rū
muose, pareiškė, kad šaukta Jau ir

POPIEŽIUS APIE FILMAS 
IR TELEVIZIJĄ

juje. Be abejo, bus pa- 
kainų ir algų 
ir taip pat su-

yra aukštas. 
Vinsonas pasakė, 

laikas
kad 

turės 
nuo 21 

mėnesių ir

tarnybos 
būti pratęstas 
mėn. iki 24 
apimti visus vyrus 18 m. 
amžius.

zija nedalyvavo. Jungti
nės Tautos sudarė iš 12 
tautų komitetą studijuo
ti prezidento Trumano 
pasiūlymą. Komitetas tu
ri paruošti savo pasiūly
mus • ir juos perduoti 
1951 m. pilnaties susirin
kimui.

J

i^bm kekrefortaa George C. ManhaB sveikina nau*

Vatikanas. — Popie
žius Pijus XII gruodžio skelbta 
12 d. kreipdamasis į 160 kontrolė 
laikraščių redaktorių ir varžymas pirkti ir par- 
leidėjų iš 10 įvairių kraš
tų, apgailestavo, kad ki
nas (movies) ir televizi
ja atitraukia žmones nuo 
spaudos, ypač gerų kny
gų skaitymo. Jis atkrei
pė dėmesį, kad kinas ir 
televizija, perduodama 
dažniausiai tuščius smal
sumui patenkinti daly
kus, atitraukia žmones, 
ypač jaunimą, nuo rimtų 
dalykų ir sudaro pavojų 
jų intelektualiniam su
smukimui.

Taigi Šv. Tėvas pripa
žindamas svarbą mūsų 
laikams kino ir televizi
jos, pramato ir jų pavo
jų jaunuomenės intelek
tualiam išsivystymui, o 
tai pat ir visų intelektu
aliniam sumenkėjimui.

duoti reikmenis, reikalin
gas gynybai.

, Pasmerktas mirti
Quebec, Kanada — Ge- 

nereux Ruest, 
laikrodininkas, 
tas mirties bausme 
tai, kad jis savo dirbtine 
bomba nužudė 23 lėktuvo 
keleivius praeito rugsėjo 
23 d., 1949 m. Jis bus pa
kartas kovo 16 d., 1951.

Reikalauja vieningo 
fronto

Boston, Mass. — John 
O. Pastore, Providence,- 
R. I., gubernatorius ir 
išrinktas senatorius, kal
bėdamas Bostono univer
siteto skyriui, pareiškė, 
kad visi piliečiai turėtų 
dirbti vieningai krašto 
gerovei ir pagerbti savo 

'išrinktus valdininkus.

Paskelbs karo stovį
VVarhington, D. C. —

Prezidentas Trumanas, 
gavęs sutikimą kongreso 

7 vadų, penktadienį, gruo-
jąj Amerikos Raudonojo Kryžiaus pirmininką E. Rolanda*< džio 15 d. vakare, pa- 
Harrbnaną. ’ skelbs tautą esant pavo-

raišas 
nuteis 

už

Arkivyskupą išvežė 
iš namų

H’ashington, D. C. —
NCWC informacijų biu
ras gavo žinių iš Čeko
slovakijos, kad komunis
tų policija slaptai išvežė 
iš namų Pragos arkivys
kupą Juozą Beran ir pa
dėjo į kalėjimą ar kon
centracijos stovyklą.

Sulaikė Maršalo pagelią
Washington, D. C. —

Jung. Valstybės sulaikė 
Maršalo pagelbą Britani
jai pradedant sausio 1 d., 
1951 m. todėl, kad to 
krašto ekonominė padė
tis yra pagerėjusi.

ISPANIJA BENDRADARBIAUS
Madridas, Ispanija — 

Užsienio reikalų ministe- 
ris Alberto Martin Ara- 
jo pareiškė, kad taikos 
pavojuje Ispanija yra 
pasiruošus užimti svar
bią poziciją Vakarų civi
lizacijos gynyboje, 
nisteris 
Ispanija

Mi- 
pareiškė, kad 
yra pasiryžusi

Lake Success, N. Y. — 
Jakobas A. Malikas nu
stebino visus savo pasiū
lymu, kad Kinijos komu
nistų armija atitrauks 
savo ginkluotas pajėgas 
iš Korėjos, jeigu tai pa
darys ir kitos svetimša
lių armijos.

Jeigu Rusija nekontro
liuotų tų kiniečių “sava
norių”, tai kaip ji galėtų 
tvirtinti, kad jie bus ati
traukti? Tačiau Rusija 
nori, kad Jungtinės Tau
tos pirmiau atitrauktų 
savo ginkluotas pajėgas 
ir paliktų Korėją rusų 
kontrolei. Be to, sovietai 
nesutinka derėtis jokio
mis sąlygomis, jei jų siū
lymas nebūtų priimtas.

Kaikurie senatoriai ir 
vadai reikalauja, kad 
JAV atitrauktų savo ka
riuomenę ne tik iš Korė
jos, bet ir iš visų užsie
nio kraštų. Bet tas rei
kalavimas nepriimtinas, 
nes JAV liktų geležinėje 
uždangoje. Europa būtų 
Sovietų Rusijos kontro
lėje.

Trylikos Azijos tautų 
pasiūlymas nutraukti ka
rą Korėjoje priimtas 51 
balsu prieš 5 (sovietų 
bloką), nacionalistų Ki
nijai susilaikius.

10 miliony kalėjimuose
Paryžius. — Austrijos 

inžinierius liudijo pran
cūzų teisme, kad po 1936 
m. valymo Rusijoje buvo 
daugiau, kai 10 milijonų

ginti vakarų civilizaciją, 
sudaryti tarptautinius 
santykius su Vakarais ir 
kitais klausimais.
• CIO Elektrikos unija 

reikalauja, kad būtų pa
keltos algos pirm negu 
bus įvesta algų ir kainų 
kontrolė.

Paskelbs jubiliejinius metus 
visame pasaulyje

Vatikanas. — Gruodžio 
12 d. Vatikano šaltiniai 
pareiškė, kad š. m. Kū- 
čiose Šv. Tėvas paskelbs 
1951 m. šv. Metais visa
me pasaulyje, išskyrus 
Romą. Laukiama tuo rei
kalu išleidžiant bulę. To
kiu būdu bus suteikta 
galimybė laimėti Šv. Me
tų Jubiliejinius atlaidus 
4-iems milijonams kata-

žmonių kalėjimuose ir 
stovyklose.

Inžinierius H . VVeis- 
berg kartu su kitais bu
vo išvežtas į kalėjimo 
stovyklą po to, kai jis su 
įsitikinimu ir entuziaz
mu tarnavęs komunisti
nei Rusijai, buvo apšauk
tas trockistu, sąmoksli
ninku prieš Staliną, sa- 
botažninku ir šnipu.

Trūksta kalinių
Dublin, Airija — Gen. 

MacEoin, Airijos 5 kalė
jimų viršininkas, pareiš
kė Dublino Komercijos 
Rūmams, kad jam susi
daro rimta problema, 
kaip išlaikyti kalėjimus, 
nes sėdi tik 69 vyrai ir 
62 moterys, 
nio”.

Nėra “biz-

Medžiotojas nubaustas 
$700

Saco, Maine — Arthur 
Taschereau iš šiaurės 
Kennebunkport areštuo
tas už medžiojimą naktį 

,irlaikymą užtaisyto gin
klo automobilyj. Nu
baustas $400 už medžio
jimą naktį ir $300 už lai
kymą užtaisyto ginklo.

Malda už taiką
New York — Protes

tantų bažnyčios paskelbė 
gruodžio 24 maldos die
ną už taiką ir už prezi
dentą Trumaną.

sietinos 7l N105

likų, kurie negalėjo at
vykti šiais Šv. Metais 
laimėti juos Romon.

Š. m. Kūčių dieną Šv. 
Tėvas uždarys Šv. Petro 
bazilikos Šv. Duris to
kiomis taip pat apeigo
mis, kaip jos buvo ati
darytos ir tuo bus baigti 
Šv. Metai Romoje. Šie 
metai yra 25-ti Šv. Metai 
bažnyčios istorijoje.

A Nacionalistinė Kinija turi 700,000 gerai išla
vintų ir išbandytų kautynėse kareivių, kuriuos gali 
bet kada pastatyti prieš komunistų armijas.

A Pijus XII Nekalto Prasidėjimo šventėje atna
šavo šv. Mišias už taiką. Vatikanas pamaldas trans
liavo per radiją. Pijus XII užbaigė pamaldas kreipi
musi į Kristų: “Jėzau duok mums taiką, palaikyk 
taiką pasaulyj”.

A Gruodžio 12 antikomunistiniai kinai piketavo 
prie Jung. Tautų rūmų, kur dabar yra atvykę komu
nistinės Kinijos atstovai. Apie 12 asmenų vaikštinė
jo su plakatais jrie durų, pro kurias įeina Jung. Tau
tų delegatai.

A Irano vidaus reikalų ministeris uždraudė ro
dymą sovietų filmos “Berlyno kritimas”, kadangi ta 
filmą yra prokomunistinė demonstracija.

A Višinskis kaltino prezidentą Trumaną, kad 
grasino pasauliui atomine bomba. Višinskį labai ner
vina, kad atominės bombos pavartojimas Kdrėjoje 
paliktas prezidento Trumano nuožiūrai.

A Artimi vyriausybei sluogsniai pareiškė, kad 
Italija prašys Jung. Valst. keletą šimtų milijonų do
lerių paremti šio krašto prisidėjimui prie Atlanto 
pakto gynybos sistemos.

A Valstš sekretorius Achesonas ir Armijos sekr. 
Frank Pace sekmadienį išskrenda į Briuseli, kur da
lyvaus Vakarų Europos gynybos planui pagreitinti 
konferencijoje, kuri prasidės ateinantį pirmadienį ar 
antradienį.

A Višinskis siūlo pasitarimą tarp Indijos ir Pa
kistano ginčui dėl Kashmir sureguliuoti. Tas ginčas 
tarp šių dviejų tautų yra patiektas Jung. Tautoms.

A Indokinijoje prancūzai pradėjo cžėngflĮAJCiBŠ 
Vietminth sukilėlius. Iš lėktuvų apmėtė bombųipis ir 
apšaudė jų masinius susitelkimus naujai ofenzyvai 
apie 40 mylių į šiaurę nuo Tonkin.
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Kazy* Vertikas

Ar galėjo nebūti šito karo?
Cicero, Illinois. — Gal kam atrodys šitas klausimas jier- 

daug pasenęs — istoriškas. Galėjo ar negalėjo, bet jau karas 
* yru — tai kum čia dabar tokiu svarbiu momentu knaisiotis po 

praeities šiukšles. Ne. ne taip. Ir dabar daroma daug dalykų, 
ku ric tikėti atitolinti karą, o faktinai tą karą artina ir plečia.

/ šiaurės korėjiečiai būtų pradėję savo puolimą, jei So
vietų Rusija nebūtų liepusi ir padėjusi jiems? Ne. niekada. 
Ar raudonieji kiniečiai kada nors būtų išdrįsę statyti tokį pa
žeminantį ultimatumą Amerikai, jei Sovietai nestovėtų jų už
pakalyje’ Ne, niekada ir sapne nebūtų sapnavę apie tokius 
stebuklus.

Ec-t iš kur tie Sovietai pasidarė tokie galingi, kad jie gali 
visiems i®liepti. visiems net gi Amerikai, net visai Jungtinių 
Taut i Organizacijai grasinti ir be jokios atodairos visus nie
kinti? Juk visi puikiai atsmename. kad ta rusų “nenugalima" 
raudonoji armija galvatrūkčiais net iki Volgos nupyškėjo, kai 
tik ją vokiečiai paspaudė kaip reikiant pirmą kartą. Tai iš kur 
dabar ta drąsa ir puikybė?

Priminsime tik trumpai. Nes faktai visiems gerai žinomi, 
tik Sovietų propagandos šiukšlių apnešti, ir ne visi juos bema
to. Visų pirma tai Amerika davė Sovietams 11 (vienuolika) 
bilijonų dolerių paskolą, kurią grąžinti Sovietai niekada ir ne
manė. Tik įsigilinkime ir pagalvokime — vienuolika bilijonų 
dolerių. Pamėginkime tą skaitlinę parašyti ant popierio, tai su
prasime, ką tatai reiškia. Tai buvo ne tik karo ginklai, bet ir 
šiaip visokios ūkiškos gėrybės, kurių Sovietai per aną karą 
jokiu būdu nesunaudojo ir rezervavo ateičiai, panaudojo savo 
karo pramonei sukurti. Jie žinojo jau tada, kad jie turės tai 
grąžinti Amerikai... kulkų ar sviedinių pavidale, savo ar kitų 
raudonųjų rankomis.

Toliau visi atsimena, kad praėjusio karo galutina pergalė 
davė tik ir vieninteliai Amerikos išsikėlimas Normandijoje. 
Tokį įsiveržimą >š jūros galėjo padaryti tik Amerikos genijus. 
Amerikos karo pramonės galybė ir tobulumas, tik Amerikos 
giliai karo technikoje išmokslintas karys. Kokius gi “laimėji
mus“ atsiekė po to raudonoji armija?

“Puikius”. Amerikos armija praskynė rusams kelią į Ber
lyną. Patys bet gi nėjo į Berlyną. Sustojo. Mat taip buvo su
tarta, kad Sovietai turi būti Berlyno “užkariautojai”. Kitas 
Vokietijos vietas vakarų sąjungininkai taip pat buvo užėmę, 
bet laukė kol “nenugalimoji” prišliauš ir tada pasitraukė. Ir 
čia Sovietai turėjo būti padaryti baisiausiais “nugalėtojais". 
Maža to. Lietuva. Estija. Latvija, Rumunija. Bulgarija, Ven
grija, Čekoslovakija. Lenkija buvo grūste įgrūstos į Sovietų 
nasrus. Jų turtus, jų pramonę Sovietai pasisavino ir išgabeno. 
Jų žmones pavertė vergais savo karo pramonėje. Ką jau be
kalbėti apie Sovietų-užimtos Afokietijos turtus ir kariška* pa
slaptis bei UraAbuaįjfejkj^^sovrftai išvogė atomMĮT bftn- 
bos paslaptis? Dabar, atrodo, viskas gerai suprantama.

Kodėl taip buvo padaryta? Daug kas mėgina aiškinti, kad 
kitaip nebuvo galima. Priešingai padarius, būt tekę tuojau ka
riauti su Sovietais. Kas gi tuojau po antrojo karo norėjo ka
riauti? Taip ir ne. Tai atskira temą. Bet buvo galima labai 
lengvai daug gerų dalykų ir be jokio karo padaryti. Paminėsiu 
tik vieną pavyzdį, ką galėjo vakarų sąjungininkai ir be karo 
atlikti. Pavyzdžiui buvo galima savo ištikimą karo sąjunginin
ką likviduoti, sukurti raudoną Kiniją ir atiduoti ją Maskvos 
globai. Sąžinės varžtų čia neatsirado. Daug tokių ir panašių 
dalykų buvo galima atlikti Sovietų atžvilgiu ir tai “gražiai”, be 
jokio karo.

Šiandien neturėtume nei Korėjos karo, nei raudonųjų kinų 
ultimatumo, nei tos “nenugalimos” ir visur lendančios Sovieti- 
jos. Svarbiausia gi. kad ir dabar dar daug dalykų galima pa
daryti be karo. Apie tai kiek vėliau pakalbėsime.

Skaitykite ir Platinkite Jėzaus Širdies Pasiuntinį
“ŽVAIGŽDĘ”

Kaina metams $2.<M). Užsienyje $2.50
Adresas: “ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA

488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.

HEATING SYSTEMS — AUTOMAT1C OIL BURNERS

SAN1TARY PLUMBING — WATER SUPPLY SYSTEMS

GEORGE G. ENGEL PLUMBING CO.

194 MARELE ST.

ATHOL. MASS. Tel. 1000

RANKŲ DARBO MEDŽIO DIRBINIAI —

lietuvių liaudies įvairūs
f

o KRYŽIAI IR KOPLYTĖLĖS 
yra vertingiausia 

KALĖDOMS DOVANA
Gaunami “DARBININKO” ADMINISTRACIJOJE

306 W. Breadway, South Boston 27, Mass.

Kainos kryžių nuo 4 iki 6 dol. Koplytėlių nuo 5^ — 7.5 dol. 
Pasiuntimo išlaidos vienam gaminiui 50 c.

■ Kiekvienam sekančiam toje pat siuntoje 20c. 
Atstnntasiems pinigus gaminį tuojau išsiusime.

‘ /* * •

DARBININKAS

Graikų aviacija gelbsti apsuptus ir sužeistus marinus.

praėjusio 
tebedidina 
ir visur 

karus”, 
“sa-

kaip Marksas, En- 
Co., kurie su mate- 
pasaulėžiūra nuodi- 
ir gimdė bolševiz-

Skursta Lietuvos žemė ūkis
Nepasėti žiemkenčiai — 

trūksta sėklų
Iš bolševikų spaudos maty

ti, kad rudens sėja Lietuvoje 
šiemet vyko labai silpnai ir 
žymia dalimi * suvėlinta. Dar 
lapkričio pradžioje buvo daug 
nepasėta žiemkenčių, nes trū
ko sėklų. ‘“Tiesos” praneši
mais. daugelis kolchozininkų 
išsidalinę grūdus, o kai reikė
ję sėti — nebuvo kuo. Kitose 
vieose sėklai buvę palikti pa
tys blogiausi grūdai.

Traktoriai nevažiuoja — 
reikia arklių 

Tiesa” 1950. XL 1 
šioja kolchozininkams, 
jie nesiima iniciatyvos 
laukus. Daugelyje vietų šiam 
reikalui trūksta traukiamo
sios jėgos. Laikraštis jau ne
berašo, kad iš “broli " res
publikų ateis i ” kie
kiai traktorių, o siūlo susiras
ti lietuviškus arkliukus ir juos 
įkinkyti į arklus ir vežimus.

Cukriniai runkeliai ir 
bulvės tebėra lauke

Lietuvos žmonės negauna 
cukraus, nes visus saldumy
nus čia nusigraibo maskoliai. 
Taigi nesiskubina ir su cukri
nių runkelių derliaus nuėmi
au. “Tiesa” 1950. XI. 1 ir ki
tomis progomis skundžiasi, 
kad jau užėję šalnos, o cuk
riniai runkeliai daug kur ne
nurauti arba tebėra laukuose 
net nesudėti į krūvas. Laik
raštis ragina juos surinkti ir 
apdėti lapais, šiaudais bei py
nėmis. nes išvežti vistiek nėsą 
galimybės — komunistams 
trūksta susisiekimo priemo
nių.

Negeriau ir su bulvėmis. 
Kolchozai, anot “Tiesos”, tu-

rį sudaryti - “grafiką" bulvia
kasiui užbaigti. Agronomai 
moko kolchozininkus, kad nu
kastų bulvių nereikią palikti 
laukuose be priežiūros
kią apsaugoti nuo šalčio pa
našiu būdu, kaip ir runkelius. 
Ta pačia proga nurodo, kad 
šakniavaisius smarkiai apga
dinę grybinės ir bakterinės li
gos.

««< prikai- 
kodėl 

suarti

Širvintų rajone fumyko 
gyvulininkystė 

1950. XI. 2 d. “Tiesą” 
rodo, kad nežiūrint visų 
planavimų ir gyvulių “j 
tvirtinimų", II-osios okupaci
jos metu 1945 - 1950 m. čia 
smarkiai sunykusi gyvulinin
kystė. Iš esančių rajone 111 
kolchozų 35 visiškai nelaiką 
galvijų; 45 kolchozai neturį
kiaulių ; 59-iuose kol
chozuose nesą avių, o 35 kol- 
chozai neturį netgi paukščių. 
Daugelyje vietų nesiruošiama 
statyti tvartus. Kitose vieto
se. kur yrą šiek tiek galvijų, 
jau dabar jiems trūksta pa
šaro. Eilėje kolchozų pašarų 
surinkimas įvykdytas vos ke
liolika procentų, o ir tuos 
pačius pašarus baigia vogti 
kolchozininkai.

kaviškio, Panemunės rajonai; 
linų nenurovę Daugų, Nau
miesčio, Kazlų Rūdos ir kiti 
rajonai. Bulvių nenukasę —

rei- Ukmerkės, Vilkaviškio, Žiež
marių, Naumiesčio rajonai. 
Agronomai nurodo, kad jau 
lapkričio mėnuo, taigi ir su 
šiais darbais reikią skubėti... 
Čia pat jie duoda agronomiš
kus pamokymus, kaip šiuo 
metu reikia javus džiovinti.
■ Visa eilė maskoliškų kny

gų kolchozų klausimais pas
kutiniu metu išversta iš rusų 
į mūsų kalbą ir pasiųsta į 
kolchozus.

nu- 
už- 

pri-

Nenuimtas derlius
LTSR žemės ūkio ministeri

jos agronomų grupė: A. Alek
navičius. J. Bausys. A. Cerno- 
va, P. Kolcovas. A. Skirka ir 
J. Steigūnas 1950. XI. 1 d. 
"Tiesoje" kolektyviniu pareiš
kimu 
sios 
kams. 
krašto
liaus. Ypač atsilikę Kuršėnų. 
Linkuvos. Pasvalio. Joniškė
lio. Pagėgių, Skaudvilės. Vii-

prikaišioja okupuoto- 
Lietuvos kolchozinin- 

kodėl šie daugelyje 
vietų nenuėmę der-

KETUM AMERIKIEČIAI GAVO NOBELIO PREMIJAS
Stockholm, Švedija — Apie 

$200,000 išdalinta Nobelio 
premijos devyniems asmenims 
iš keturių tautų. Tarp jų yra 
keturi amerikiečiai, du britai, 
du vokiečiai ir vienas šveica
ras.-

Švedijos karalius Gustaf VI 
asmeniškai įteikė premiją 
William Faulkner iš Oxford. 
Miss.. už pasižymėjimą litera
tūroje $30.007. Norvegijos 
karalius Haakon. Osloj, įteikė 
1950 taikos premiją $31,674 
amerikiečiui negrui Dr. Ralph 
J. Bunche už pasidarbavimą 
kaip Jungtinių Tautų tarpi
ninkui Palestinos karo metu. 
Kiti du amerikiečiai, Dr. Phil- 
lip S. Hench ir Dr. Edward 
C. Kendall iš Mayo klinikos, 
Rochester.
$10.571 už pasižymėjimus me
dicinoje. ir taip pat Dr. Reich- 
stein iš Šveicarijos. Bazelio 
universiteto medicinos profe
sorius. Prof. Cecil F. Povėli

iš Bristol (Anglijos) gavo 
$31.715 už darbą kosminių 
spindulių srityje. Dr. Otto 
Diels ir prof. Kurt Adler. vo
kiečiai. gavo $31.715 už Dien 
sintezės
Russell, 
$31.715

išradimą. Bertrand 
britų filosofas, gavo 
už literatūrą.

Minn.. gavo po

Gražus artino meilės 
darbas

Columbus, Ohio — Būrys 
vyrų, dienai brėkštant, arti 
WesterviHe, stovėdami sniege 
sukalbėjo* maišą h*, po to stojo 
darban. Jie ėmėsi statyti na
mą našlei Mrs. Brace Bam- 
hart su keturiais vaikučiais. 
Dar saulei nenusileidus, ketu
rių kambarių moderniškas na
melis buvo pastatytas į vietą 
sudegusio. Dirbo 85 vyrai. 
Jie aukojo savo laiką ir 
bą. Šimtai žmonių dėjo 
gus medžiagai nupirkti.

"GibrUtir# dar
nenesaime

dar- 
pini-

Ispa-Madridas. — Franco,
nijos diktatorius pareiškęs, 
kad Gibraltaras yra Ispanijos 
malonėje, tačiau dėl jo "ne
verta kariauti“. Ispanijos 
laikraštis “Arriba” per dvi 
savaites vedė propagandą, 
kad Gibraltaras turi būti grą
žintas Ispanijai. Franco prily
gino Gibraltarą prie prino
kusio vaisio, “kuris betkurią 
dieną turi tekti Ispanijai". Jis 
nuoširdžiai pagyrė karštuo
lius. tačiau patarė tuo tarpu 
Gibraltaro neliesti.

KAI KADA IR TEISTU PARAŠO
jų pastebėjęs ir įspėjęs, kad 
komunizmas yra Dievo rykš
tė. Bet kiekviena rykštė, kai 
atlieka savo paskirtį, numeta
ma į patvorį.
• “Vilnis” nusiskundžia, kad 

McCarrano antikomunistinis 
įstatymas daug kam uždeda 
“spyną ant lūpų”. Ji pataria 
respublikono W. Richardsono 
žodžiais “pirmiausia užra
kinti burnas mokytojam ir 
mokslininkams’ ’ (Nr. 285).
Žodžiai tikrai geri ir taiklūs. 
Seniai reikėjo užrakinti bur
nas visiems tokiems < moksli
ninkams, 
gelsas ir 
rialistine 
jo protus
mą. Nereikėtų dabar ieškoti 
spynų ar skolinti iš “mokyto
jo ir mokslininko Stalino”, 
kuris laiko užrakinęs bumas 
visiems, kas jo “mokslo” ne
skelbia.

“Laisvė”, ir ta vis dėlto 
Kalėdų nuotaikos yra pajutu
si. Ji teisingai pastebi, kad 
“taikos ir ramybės yra ištroš
kusi visa žmonija”, bet čia 
pat nurodo, kad “kitaip mano 
karo kurstytojai. Kol kas jie 
viešpatauja” (Nr. 236). Tik
rai, kol kas viešpatauja jie, 
tie karo kurstytojai bolševi
kai, kurie nuo pat 
karo tebelaiko ir 
savo kariuomenę 
kursto “naminius
remdamiesi įvairiausiais 
vanoriais”.
• “Vilnis” pamini kažkokį 

kunigą baptistą, misionierių 
Dryven Phels, kuris dirbęs 
Kinijoje. Jis pasakęs, kad 
“Dievas eina su tais komunis
tais...” (Nr. 298). Mes tuo 
nesistebim: yra kunigų ir ne 
baptistų, nuėjusi su komunis
tais. bet kitas klausimas, ar 
jie yra nuėję su Dievu. Paga
liau, daug kas yra iš tikinčių-

AMERICAVOICE OF 
LIETUVIŠKAI

kad 
viduryje 
duos ir

Valstybės Departamento 
Pabaltijo skyriaus direktorius 
Harald Wederal pranešė Ame
rikos Lietuvių Tarybai, 
vasario mėnesio 
“Voice of America”
lietuvišką programą. Pradžio
je kas dieną bus skirta 15 
minučių ,o vėliau — pusę va
landos.

“Voice of America“ yra su
organizuota tiems kraštams, 
kuriuos okupavo Sovietų Są
junga. Jos tikslas nušviest ir 
informuoti tų kraštų gyvento
jus, kad netikėtų rusų varo
ma ppppąganda ir išgirstų 
teisybės Žodį apie Vakarų de
mokratijas bei daromus jų žy
gius. Šiuo metu transliacijos 
vyksta 29 kalbom. Jų siųstu
vai yra išmėtyti 
vietas,
=iems kraštams.
jungos vadams dėl to sugėlė 
visus dantis. Jie ėmėsi kontra-

po įvairias 
pritaikyti siunčiamie- 

Tarybų Są-

priemonių ir aplink Maskvą 
įrengė apie 100 trukdymo 
punktų.

Ar šitoji programa pasieks 
Lietuvą, kur visi aparatai yra 
taip įrengti, kad būtų galima 
klausyti tik Maskvos nudėvė
tas plokšteles apie Staliną. 
Be to, per visą transliuojamą 
programą jie duos kačių mu
ziką, birbs devyniais svirp
liais. O tačiau vis tiek girdės. 
Girdės ir tie, kurie yra aukš
čiau pakopę valdžioje, poniš
kai valgo, kabinas per šventes 
svarinius ordinus ir turi gerus 
radijo priimtuvus. Paklausys 
tfe šuneliai. Ir gal pasidarys 
nejauku. O gal susimąstys. 
Girdės ir kiti žmonės, atras 
būdų ir priemonių patys pasi
gaminti radijo aparatą. Vie
nas išgirdęs, gyvom lūpom at
sargiai žinias skleis tolyn. 
Tuo “Voice of America” įneš 
daug šviesos į lietuvių naktį.

BOLŠEVIKAMS BOA SU ANGLIAKASIAIS
Berlynas. — Iš Berlyno 

pranešama, kad sovietų ka
riuomenės daliniai buvo sku
biai pasiųsti į Saksoniją — 
anglies kasyklas, kur rytų 
Vokietijos darbininkai, nepa
tenkinti sunkiomis darbo są
lygomis;' perdidele užkrauta 
norma ir maisto trūkumu, 
buvo sustabdę darbą ir ban
dę streikuoti. Bet sovietų vai- 
domuose kraštuose streikų 
negali būti — tuo pasirūpina 
raudonosios kariuomenės ir 
policijos daliniai.

Vengrijoje angliakasiams |ar BaMbė SMMUMta 
apraminti griebtųsi kitų prie- _ 12 istorijų ir 12 pasakų. Pa- 
monių. Jiems, pažadėta Kalė- rašė Antanas Vaičiulaitis. Kny- 
doms prisiųsti drabužių, apa- ga turi 288 pusi. Kultūros In-

■ Sudarytoji VLIKo delega
cija šiomis dienomis vyksta 
Bonon, kur su atatinkamais 
valdžios pareigūnais bus aiški
namasi lietuvių bei Lietuvos 
reikalais. <

PLB OR6ANIZACUOS EKA
zilijs. JAV PLB reikalai la
bai pagerėjo, bet dar ligi šio- 
liai nepavyko jų įstatyt į rei
kiamas vėžes. Kai tik ten
kalsi susitvarkys. bus imama
si iniciatyvos sukurti PLB 
Vyriausiasis Organizacinis 

turės su
šaukti Pasaulio Lietuvių Sei
mą. Seimas galima bus su
šaukti 
rinktos kraštų tarybos ir su
darytos valdybos. Todėl pra
šomi visų kraštų PLB. LOKai 
greičiau pravesti, tarybų.Jin*j 
kimus. . • ’•

PLB 
pasistūmėjo gana toli, 
eilė valstybių jau yra išsirin
kusios savo kraštų tarybas ir 
tuo būdu išėjusios iš organi
zacinės stadijos. Didžiuma tu
ri dar tik laikinuosius organi
zacinius komitetus. Visur Komitetas, kuris 
rengiamasi prie Tarybų rinki
mo. Vienur darbas varomas 
sklandžiau kitur su kliūtimis. 
Rimčiausias kliūtis sudaro tos 
ar kitos rūšies tarpusaviai ne
sutikimai. Tikimasi, kad jos 
bus laįmtągai nugalėtos. 
LOKų dar neturi JAV ir Bra-

organizaci jos darbas 
Visa

rei-

tik tada, kai bus iš-

vo ir padidinti maisto nor
mas.

Taigi, komunistinėje tvar
koje darbininkai jau neprašo 
pakelti atlyginimo 2 ar 5 cen
tais, kaip Amerikoje, o prašo 
pirmiausia duonos ir rūbų. 
Taip yra su angliakasiais. O 
kaip yra su tais, kurie dirba 
šiaip paprastus darbus, dėl 
kurių komunistai perdaug ne
sijaudina. Anglis yra kas ki
ta. Ji palaiko arba pakerta 
visą pramonę. Dėl to ir grie
biasi šautuvo arba... pažadų.

! 
! 
!
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Patenkino Brodttoniečius 
pęr 60 metų, teikdama anglius ir aliejų. 

Parduodame
L«dą—Anglius—Coke—Aliejų—Oil Burnerius

MOTOM KE1C0ALC0 I
27 Lawnaee St, Brockton, Mass. į

Tel. 180

>
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Demokratų silpnumas 
provokuoja

Stalino prakeikimas
Meilė gali virsti neapy

kanta dėl menkiausio ne
apsižiūrėjimo. Sakoma, 
taip yra atsitikę ir su 
Stalino meile Titui. Karš
ta abišalė meilė, užsi
mezgusi kada Juozapas 
Broz dar mokėsi pas 
Juozapą Džiugašvilį, vir
to dar karštesne neapy
kanta. Stalinas savo au
gintinį prakeikė ir kaip 
eretiką iš bolševikinės 
“bažnyčios” išskyrė. Ko- 
minformas, ta komunis
tų “šventoji kolegija”, 
Tito žemę taip pat seniai 
jau apleido. Ji nusikėlė į 
Onos Pauker “rūtų dar
želį”. Bet šiuo metu apie 
Oną Pauker nei žodžio 
nesigirdi, o Tito valdo ir 
lengvai nepasiduoda.

Vienam sostas, o kitam 
kartuvės

Tito, dar būdamas Juo
zapu Broz, jau grūdinosi 
Kremliuje, o paskui Is
panijos pilietiniame ka
re. Naciams užėmus Ju
goslaviją, jis partizanu 
slampinėjo po kalnus ir 
iš pasalų klojo savo prie
šus — vokiečius ir nevo- 
kiečius. Bet per jų lavo
nus valdžios nebūtų pa
siekęs, jei nebūtų suartė- 
jęs su W. Churchillio sū
numi Ralphu. Britai iš
kėlė Titą prieš monar- 
chistą Michail o v 1 č i ų. 
Vieną į sostą įsodino, o 
kitą išdavė kartuvėms. 
Generolui jos buvo pa
keistos kulka. Stalinui 
dėl to nereikėjo tepti 
rankų, kad savo patep
tąjį pasodintų prie Adri
jos marių. Patikėta jam 
buvo ir Albaniją sutvar
kyti. Tito meistriškai tą 
darbą atliko, bet ir daug 
ko pasimokė.

Kazoko šokti neišmoko
Napoleoniškos natūros, 

bet dailesnės povyzos, 
Tito greitai susigriebė, 
kad bolševikai jį tiktai

Kai meilė virsta neapykanta
Kalėdinės dovanos Tito eglaitei

Albanijoje 
jį iš visų 

paveikslus 
sienų. Ta- 
Kremliaus

Tikras demokratas nėra agresorius. Jam atro
do, kad galima rasti išeitį ir nepavartojus ginklo. 
Dėlto jis pirma išbando visas priemones, kol įsitiki
na, kad kalba ne su tokiu pat demokratu, o su verž
liu priešu, kuris į jokias taikias kalbas nesi
leidžia. Mat, ne taikos ir teisybės ieško tie veržlieji, 
o savo naudos ir pergalės. Jie eina savo keliu be ato
dairos, kaip bolševikai, kurie težino vieną tikslą: nu
galėti ir paklupdyti. Prieš demokratus jie visada 
turi ir ir didelę pirmenybę: neturi jokios užpakalinės 
minties nusileisti. Kas ieško su jais nuolaidų, parodo 
savo silpnumą.

Daug kartų nusileisdami, ir vakarų demokratai 
pasirodė silpni tiek praėjusio karo metu, tiek ir po
kariniais laikais. Tiktai dėlto Sovietų Rusija galėjo 
taip plačiai išsikėsti. Priešingai, kur tiktai demokra
tai buvo stipresni, tenai bolševikai nepraėjo. Nepra
ėjo pro Graikiją, pro Persiją, Turkiją ir pro Mar- 
shallo planą. Triukšmą kėlė didelį, bet grasinimais 
viskas ir pasibaigė.

Tada pabandė dar Korėjoje, bet čia jau ir gin
klai prakalbėjo. Tiktai toje jų kalboje galima buvo 
išgirsti ir silpnus demokratų balsus. Tai tie balsai, 
kurie iš pat pradžios griebėsi tarpininkauti tarp 
JAV ir Sovietų Rusijos, lyg tai būtų karas tik Ame
rikos su Rusija. Tokie pat silpni balsai stabdė prie 
38 paralelės. Kaip tik šis demokratų nesutikimas iš
vedė į karo lauką Kiniją.

Kinijai daug geriau buvo pajudėti dar vasarą 
prie Pusan, o ne žiemą prie Mandžiūrijos. Bet ji lūku
riavo ne dėlto, kad buvo nepasiruošusi, o kad buvo 
pritrenkta labai stiprios vakarų demokratų akcijos 
ir ginklo. Vėliau jis ėmė silpnėti. Kovėsi vieni ameri
kiečiai, labai menkai kitų paremiami. Pagalba iš ki
tų tautų nėjo. Vadinasi, kiti nenori čia kišti rankų. 

.Tada jas sukišo maskvinė Kinija. Kremlius padėtį 
išstudijavo ir priėjo išvados, kad demokratai dar vi- 
sutinio karo nepradės, o ieškos nuolaidų.

Kiek tas jų apskaičiavimas buvo tikras,, rodo daug kraujo.

įrankiu laiko, 
rusai išstūmė 
pozicijų, o jo 
nukarstė nuo 
da jis namie
bosą padėjo antroje vie
toje, o rusus politrukus 
sukišo į gražias vilas, 
kur jie galėjo sau šokti, 
bet negalėjo Tito šokdy- 
ti. Kad ir rusę vedęs, jis 
tautiško Maskvos šokio 
nesimokė. Buvo mėginta 
j| pamokyti perversmu, 
bet apsukrus diktatorius 
vienus į kalėjimą sukišo, 
o patj vyriausi, generolą 
Jovanovičių, prie sienos 
kulka nukirto. Ji kartu 
nukirto ir paskutinį mei
lės ryšį su Stalinu.

Vienas prieš visus
Dabar Tito liko vienas, 

kaip su partizanų būriu 
kalnuose. Priešai jį ap- 
rietė iš visų pusių, tarsi 
kokiu geležiniu lanku. 
Geležinė siena pirmiau
sia atkirto jį nuo Ven
grijos, Rumunijos, Bul
garijos ir Albanijos. Li
ko tiktai pleištas į Grai
kiją (dėl to jis neberėmė 
toliau maskvinių Graiki
jos partizanų) ir liko 
kaiminystė su Italija 
(dėl to jis pasidarė su
kalbamesnis dėl Triesto). 
Toliau prieš jį susidarė 
stipri opozicija viduje. 
Ji galėtų jį suvynioti 
kiekvienu metu, jei būtų 
vieninga. Tito laimė, jog 
opozicija niekada negali 
būti vieninga.

Argi gali, sakysime, 
dėtis į krūvą komunistai 
ortodoksai (Maskvos pa
tento) su buvusiais fa
šistais (serbų Lojtičio 
partija)? Sunku taip pat 
sulipdyti demokratų gru
pę (Kroatijos ir Slovėni
jos katalikus, serbų pra-

užkulisiniai pokalbiai. Gi kalbos apie nuolaidas vi
sada* eina demokratų sąskait^n, kol prieinama prie 
negalimos ribos. Bet priešas tada būna užėmęs to
kias stiprias pozicijas, kad iš jų išsimušti prireikia 

L. Kn-va.

voslavus) su monarchis- 
tais (Karageorgevičių di
nastijos šalininkais). Y- 
ra dar nepatenkintos 
įvaios tautinės mažumos.

Visi veda atskirą par
tizaninę kovą, glaustosi 
kalnuose, kaip seniau 
nuo turkų, bet į lygumas 
nusileisti neįstengia. Čia 
valdo Tito slapta ir vieša 
policija ir kariuomenė — 
tikri jo janičarai, 
riems kraujas verda, 
kitų teka.

Kraujas ir badas
Kraują žmonėms Tito 

nuleidžia dvejopu būdu: 
vieniems iš karto užčiau
pia burną, o kitiems nie
ko neduoda įsidėti į bur
ną. Pirmuoju atveju jis 
žmones atrenka. Taip 
“atrinko” daug katalikų, 
kunigų ir vyskupų. Dėl 
jų savo “mielaus šyps
nio” Tito neapniaukia. 
Bet kai miršta žmonės iš 
bado, tai jų atrinkti ne
gali: miršta ir jo paties 
šalininkai, miršta ir so
cialistinė svajonė.

Ji nekaip Jugoslavijoje 
atrodo iš menkos darbi
ninkų algos, tuščių krau
tuvių, apiplyšusių žmo
nių, išblyškusių vaikų ir 
visos tautos, šaukiančios 
“duonos!” Jei tas balsas 
nėra dar plačiau girdi
mas, tai dėl to, kad Tito 
policija dar įstengė ji 
pritildyti, kaip ji įstengė 
komunistinėmis refor
momis sugriauti kitados 
klestėjusį krašto ūki. 
Stalinas raito ūsą ir gal
voja: “Šioje vietoje aš 
tave prispausiu kazoką 
šokti. Marinu ir aš savo 
žmones, bet ir milionus 
jų turiu. Taviškiai grei
tai išretės”.

Kylį varo kyliu
Į dviejų komunistinio 

pasaulio kūrėjų nesan
taiką įsikišo treti. Jiems 
rūpi ne tiek padėti ba
daujantiems, kiek pa
remti komunistinį Napo-

ku
kai

leoną prieš komunistinį 
carą. Tito turi apie 35 
divizijas ir dar 80,000 
policijos. Tai yra tiek, 
kiek Atlanto paktas pla
nuoja pastatyti prie Rei
no arba kiek Jungtinės 
Tautos (iš tikrųjų Jung
tinės Valstybės) sutelkė 
Korėjoje. Balkanuose no
rima susidaryti "antroji 
Korėja”, bet ar ji atlai
kytų, kitas klausimas. 
Vis dėlto mėginti reikia: 
vienu komunistiniu kyliu 
varyti kitą.

Ar galima Belzebubu 
patikėti?

Vienas klausimas lie
ka neaiškus, ypač tiems, 
kas prisimena Kristaus 
klausimą: “jei šėtonas 
pats su savim nesutinka, 
kaip išliks jo karalys
tė?” Viltis yra tik ta, 
kad žmonės, nors ir vel
nio apsėsti, dar gali tarp 
savęs susikirsti. Gali bū
ti, kad Tito jam teikia
mą paskolą, kaip “Kalė
dinę dovaną”, nepanau
dos tuo būdu, kaip pa
naudojo gausią UNRA 
pagalbą. Žmonės ir tada 
(1945 m.) liko alkani, bet

Pagelta Jugoslavijai - '
\Vashingtonas — Rū

mai 225 balsais prieš 142 
gruodžio 13 d. nubalsavo 
Jugoslavijai maisto pa
skolos $38,000,000 bilių. 
Senatas praleido šį bilių 
praeitą pirmadienį, gruo
džio 11 d. Įskaitant 
$12,000,000 iš Marshalo 
plano fondo, abeji rūmai 
sutiko leisti naudoti Ju
goslavijos paskolai $50,- 
000,000. Paskolos sąskai- 
ton maisto gėrybės tuo
jau yra išsiunčiamos Ju
goslavijon.

Prezidentas Trumanas 
daro spaudimą į kongre
są, kad Jugoslavijai rei
kalinga ir didesnė pasko
la, norint ją palaikyti 
prieš kominformo spau
dimą ir išsaugoti Tito 
armijos divizijas

buvo aprengta ir apgin
kluota kariuomenė to
kios valstybės, kuri ilgai 
bendravo su Sovietais, o 
ir dabar dar Jungtinių 
Tautų posėdžiuose susi
laiko arba ir palaiko se
nas simpatijas buvusiam 
“mokytojui ir draugui”. 
Meilė, virtusi neapykan
ta, gali vėl prie geros 
progos įsidegti, jei rei
kės padegti dabartinius 
rėmėjus.

Pr. Eivydas

Joacpfa H. Hhort (driUnėjr*) paakirta* presideato Tru- 
mano sekretorių. Buvęs sekretorius CL- Rosk a«we-
niai mhi

i » '. •

Panelė nebuvai čekistų rankose 
ir negali įsivaizduoti, kaip jie elgiasi. Jie ge
rai išstudijavę anatomiją ir žino, kuri gįsle- 
lė daugiausia skausmo suteikia. Jie niekad 
tame neklysta.

— Gerai sakai, kad čionykščiai tipai ro
dyte rodo, jog čekistams žmogų kankinti sa
votiško malonumo padaro, tarsi gertų deg
tinę ir rūgščiais agurkais ar dešra užsikąs
tų.

— Ir lytišką smagumą kankindami jaučia. 
Olga nervingai susipurtė.

— Ir tokią valdžią mes pakenčiam! Vers
kim ją! — šūktelėjo Olga.

— Graužkim tą rūdyjančią grandinę! — 
pritarė Šurka.

Tarsi juodvarnio karksena koridoriuj už 
durų suaidėjo Berdičevos balsas.

— Graužkim tą rūdyjančią grandinę! 
Graužkit, graužkit, mergužėlės, kol dar jau
ni dantukai, kol dar revoliucijos laimėjimų 
griovimas sudaro jums lytiško malonumo. 
Paskui bus pervėlu. Ha! ha! ha!

Merginos taip sustulbo, kad vos neapalpo. 
Jautėsi kaip pritrenktos. Visai prarado kal
bą, tik šiurpiomis akimis viena į kitą žiūrė
jo. Jau, jau rodės vėl pasigirs pragariškas 
Chajos juokas, bet visur buvo tylu. Labai 
nusigandusios laukė dar porą minučių. Joms 
atrodė, kad porą valandų. Pagaliau Šurka 
įsidrąsinus išėjo į koridorių, visur apsidairė 
— nieko nėra. Sugrįžus į kambarį, pranešė 
Olgai, kad Berdičevos nėra.

— Kas daryt? — paklausė Olga.
— Bėgt! — atsakė nėkiek nedvejodama 

šurka.
— Kada?
— Dabar, šią minutę.
— Taip kaip stovime? Visai nepasiruošus?
— Kaip stovime. Nedelst nė minutės, kol 

jie nesusigriebė. Kiekviena sekundė brangi.
— Bet kaip su durimis? Kas jas atrakys?
— Aš turiu raktą.
— 0 kaip gi sargas? Jis neišleis.
— Aš pasakysiu, kad einam pasivaikščio

ti. Jis mane pažįsta. Ar tik nebus ryšinin
kas. 0 kad ir nebūtų, jis paleis. Juk mudvi 
nedėvime kalėjimo uniformų. Greičiau, kol 
jie neatėjo mūs areštuot.

— Manai, kad areštuos?
— Taip tikrai, kaip aš vadinuosi Visbaly- 

tė. Aš žinau, ką reiškia Berdičevos kvatoji
mas. Eime!

— Bet kur mudvi eisiva?
— Į saugią vietą. Čia pat priemiesty, ne

reiks toli eit. Na, greičiau. Nė sekundės.
Šurkos balsas skambėjo ryžtingai, tarsi 

karininko kautynių metu. Ji pagriebė Olgą 
už rankos, išsivedė į koridorių, atrakino du
ris ir pirmiau išstūmė į gatvę Olgą, paskui 
pati išėjo. Kareivis pastojo joms kelią.

— Kur? — griežtai paklausė ir atkišo 
durtuvą.

— Einam pasivaikščiot, Jurgi. Ar gi tu 
manęs nepažįsti? Čia komdarmo sekretorė.

— Ar ne pėrvėlai išeinat, panelės? — šyp
telėjo raudonarmietis. Jei pėrvėlai grįšite, 
aš neįleisiu.

— Dėkui už gerą žodį, parsuoli, — tarė 
Šurka. — Bet mudvi ilgai neužtruksiva. Na, 
kol kas lik sveikas!

— keliaukit sveikos.
Kareivis kažkaip, suprantančiai šypsojosi.

šurka ilgiau nelaukė. Delsti buvo pavo
jinga. Berdičeva gal jau jų ieško ir neradusi 
organizuoja vytį. Dar ne temsta. Pavasarį 
dienos ilgos. Bet laukti kol sutems negalima. 
Ir taip jau kojos dreba, širdis trankosi, ner
vai įtempti iki negalimumo. Iš kalėjimo jos 
išėjo neskubiai, bet atsidūrusios už kampo, 
pagreitino žingsnius.

— Kas būtų, jeigu pasivytų? — paklausė 
Olga.

Užuot atsakyti, šurka patraukė Olgos 
ranką prie savo pašonės.

— Pačiupinėk.
— Čia kažkas kieto, — tarė Olga. — kas 

tai būtų?
— Pištalietąs.
— Šitaip?!
— Aš visados turiu prie savęs ginklą. Jei 

kas kokio — jiems penki, man šeštas.
— Taip ir šautum ?
— Kaip mane gyvą matai. Aš ne tokia jau 

durniukė, kaip mano Berdičeva, — šyptelėjo 
Šurka. — Dabar jau taip nebemano, tik dan
timis griežia.

— Ar teko kada ginklas panaudoti? — do- 
minosi Olga.

— Kol tarnavau kalėjime — ne. Bet pir
miau... Žinot, tie jūsų rusai labai landūs prie 
moterų. Kad tik kiek, tai tuojau “mergaika” 
ir “mergaika”. Raudonarmiečiai dar kiek 
prisibijo, jei pagąsdinsi karo teismu, bet če
kistai tai mano, kad jiems viskas leistina. 
Kai gauna per snukį, tuojau vedasi į čeką 
apkaltinti kontrrevoliucija, tardyti ir kan
kinti. Mane vieną kartą du užpuolė, bet vie
nam kirtau į panosę, kad net juka pasipylė. 
Kits griebėsi už ginklo. Aš ginklo neturėjau 
ir būčiau žuvusi, tačiau lyg iš žemės išlindęs 
mano brolis užpuoliką nukovė. Teko abiem 
su broliu bėgti pas partizanus.

— O būnant pas partizanus, ar teko gin
klas panaudoti?

— Teko. Tris Ivanus tai tikrai turiu ant 
savo sąžinės.

— Kaip tai atsitiko? — žėrinčiom akimis 
paklausė Olga.

šurka kiek pagalvojo: ar bus laiko papa
sakot? Dar eiti gerokas galas, o besikalbant 
lyg jaukiau keliauti, nes ne tiek rūpi, kad 
pagaus. Tad papasakojo.

— Tai buvo mano gimtame mieste M. Ta
me apskrityje labai smarkavo šeši komisa
rai. Žvėriškai virš normos ėmė pyliavas, vo
gė, prievartavo, mušė vyrus, moteris ir vai
kus ir už mažiausį dalykėlį tempė žmones į 
čeką tardyti ir tremti į Sibirą. Ūkininkų gy
venimas pasidarė nepakenčiamas. Partiza
nai nusprendė juos likviduoti. Sugalvojo aD- 
vesdinti vieną mūsų aktyvistę, apsimetusią 
karšta komuniste su partizanu, kurs taip 
pat buvo apsimetęs uoliu komunistu. Vedy
bos, žinoma, buvo netikros — užsirašė ko
munistų raštinėj, ir tiek. Tačiau iškėlė vai
šingas vestuves, į kurias pakvietė visus še
šis komisarus. Jie mielu noru pakvietimus 
priėmė ir laukė gausių vaišių. Neapsiriko. 
Vaišės buvo tikrai lietuviškos. Kadangi jau
navedžiai buvo “komunistai”, tai jiems leng
vai pavyko gauti valgių ir gėrimų. Į stalą 
pasisiūlė nešti šešios merginos, visos geros 
patriotės. Kadangi buvo jaunos ir gražios, 
tai komisarai nesiteiravo apie iu valstybinę 
ištikimybę. Pasisiūliau ir aš. Visoms davė 
ginklus, kad ir mes turėtume progos nuskin
ti pe vieną komisarą. Kiekviena iš anksto 
pasirinko taikinį. Aš prašiau, kad man patį 
storiausį paliktų, nes taikiai šauti dar nebu
vau įgudusi. Vaišės ėjo triukšmingai. Komi
sarai gėrė be jokios atodairos.



Penktadienis, Gruodžio 15, ’50 DAKBINIWtA3 1

Lietuviška mokykla išeivijoje
K. Mockus

Mūsų emigrantai yra paro
dę nuostabiai daug pastangų 
sukurti savas mokyklas, ir tos 
pastangos ir dabar nėra su- 
mažč jusios. Daugiausia ta 
prasme padaryta, be abejo, 
JAV lietuvių katalikų. Reta 
lietuvių parapija neturi savo 
mokyklos. Toms mokykloms 
pačių lietuvių pinigais pasta
tyti ir tebestatomi puikūs pa
statai. Parapijose dažniausiai 
dirba lietuvės seselės - vie
nuolės. ir ten išeinama astuo
nių skyrių programa. Viskas, 
žinoma, mokoma anglų kalba. 
Būna ir lietuvių kalbos pamo
kos. Visa bėda, kad lituanis
tikos dalykams dėstyti ir tau
tiniam auklėjimui pravesti ne
būtą jokio specialaus parengi
mo. Pedagoginis personalas, 
paruoštas šio krašto sąlygose, 
dirba pagal čia pasisavintus 
metodus, o lituanistikos daly
kai dažniausia dėstomi pagal 
kiekvienos dėstytojos asmeni
nius sugebėjimus. Turint gal
voj, kad gyvenamojo krašto 
aplinka savaime veikia tauti
nio susipratimo nenaudai, ne
turime stebėtis, kad rezulta
tai iš mūsų parapijinių mo
kyklų nėra džiuginantys.

Tas pats pasakytina ir apie 
aukštesnio laipsnio mokyklas, 
kurias Amerikoje yra įsteigę 
ir tebeišlaiko betuvižki vie
nuolynai Privatinių mokyklų 
su pensijonatais išlaikymas 
brangiai kaštuoja, todėl atsi
tinka ir taip, kad liethvių jė
gomis vedamose ir lietuviams 
skirtoje mokykloje studentų 
daugumą sudaro n^ betariu 

tautiniam auklėjimui pridera
mų atmosferų praktiškai paša

lė tremtim atvyko neriašai 
mokinių ir jte daugiausia įsi
liejo į parapines mokyklas. Su 
jais kartu atvykę jų mokyto

aštvRgki parengtas jaunuolis
jau gali būti siunčiamas toli

HARTFORDO ŽINIOS
IM. s*> n kf, IMM» 

naują valdybą
Gruodžio -4-tą dieną, Hart- 

ford’o Moterų Sąjungos 17 
kp. savo kambariuose įvyko 
metinis susirinkimas. Išrinkta 
nauja valdyba, kuri susidaro: 
pirm. p. Agnieška Gižas, vice- 
pirm. p. Rožė Mončiūnas, fin. 
rast. p. Charlotte Servo, rašt. 
p. Nellie Marcin, ižd. p. Ona 
Navickas, korespondentė p. 
Apolonija Kadis. Kuopa turi 
suvirs šimto narių. Šia proga 
sąjungietės turėjo ir savo ka
lėdinį vakarėlį, į kurį atvyko 
trisdešimt dalyvių. Atsilankė 
Kalėdų diedukas, kuris visoms 
suteikė dovanas. Prelatas Jo- z

nas J. Ambotas pasveikino 
naują valdybą ir kuopai pa
linkėjo kuo gražiausios atei
ties.

TIMKEN 

OIL HEAT

Mes InslaBmjnK Ykakfe Rš9es Mejmi

f

jai tuo tarpu, neturi galimy
bės toliau lydėti jų auklėjimo 
keliu, Šiaip ar taip, tremtinių 
vaikų parengimas tautiniu at
žvilgiu skiriasi nuo čia gimu
siųjų. Kitaip ir būti negali

Rodos, ir klausimo negali 
būti, kad reikėtų stengtis tau
tinio auklėjimo atžvilgiu čia 
gimusiuosius vaikus pakeiti 
ligi tremtinių vaikų. Jokiu 
būdu nepageidaujamas prie
šingas procesas.

Kadangi veikiančių mokyk
lų rėmuose kolkas nepasisekė 
to klausimo išspręsti, todėl 
pats gyvenimas pagimdė vadi
namąsias šeštadienines mo
kyklas. Jos su dideliu vargu 
užpildo esamąją spragą, ta
čiau ilgai šitokia padėtis ne
turėtų išsilaikyti.

Amerikos lietuvių katalikų 
visuomenės vadams, pirmoj 
eilėj kunigams, priklauso mū
sų visų pagarba ir dėkingu
mas už ligi šiol įdėtas pastan
gas kurti lietuviškas mokyk
las. Ne iš ko kito, o tik iš tų 
pačių vadų galima laukti tų 
mokyklų patobulinimo, pritai
kymo esamo meto reikalavi
mams. Ligi šiol labai daug 
padaryta ugdant jaunimą re
nginiu bei doroviniu atžvilgiu. 
Dabar atsirado galimybė su
stiprinti tautini auklėjimą ir 
nenorėtame abejoti, kad to 
neims padaryta.

Gal atsiras ir kitų, kurie 
imsis panašaus uždavinio. Ta
čiau tuomet galvoj ligšiolinę 
praktikų, su tikru pasisekimu 
galėtų tų darbų vesti tik vie- 
mmšjrsni visuomenės atitinka
mai paremti

Ugi aukštesniosios mokyk- 
mikismsi tautiniu

mesniam mokslinimui ir į ne
beturiu vedamas institucijas.
Jo tautinius interesus paten
kins lietuvių organizacijos.

Moterų sąjunga išrinko ko
mitetą Naujų Metų baliaus ir 
šokių parengimui. Komitetą 
sudaro: p. A. Kadis, Julija 
Monchun, Juozapina Krivicky, 
Sophija Vyteli ir Paulina Am
brose. Šokiams gros Edvardo 
Galasko orkestras. Visi para
pijiečiai kviečiami dalyvauti 
šiame pasilinksminime parapi
jos salėje, kad kuo gražiau
siai sutiktume Naujus Metus.

Liet Vyrių 6-tos kp. veikla
Liet Vyčių 6 kp., savo me

tiniame susirinkime išrinko 
tokią- valdybą: pirm. Kazi
mieras Busky, vice-pirra. Ella 
Stapm, rašt. Ona Zablaitytė, 
ižd. Danielius Medekša, ir fin. 
rašt. Teresė Endreliūnaitė. Į 
susirinkimą buvo atsilankę 
parapijos kunigai ir pagyrė 
vyčių aktyvią darbuotę. Atei-

Sle kaita tavo Iday Mtaarije. taip, SeotUe ooroivoMi, Va.

ATMINTINA DIENA 
Nuvted, Mass.

Gruodžio 19-tą atmintina 
norwoodiečiams diena todėl, 
kad šią dieną 1915 metais 
Nonroodo lietuviai katalikai 
pasistatė savo bažnyčią. Š. m. 
gruodžio 19 dieną sukanka 35 
metai, kai pirmą kartą nor- 
uoodiečiai savo naujai pasta
tytoje bažnyčioje išklausė šv. 
Mišias ir padėkojo Dievui už 
tą suteiktą didelę malonę, 
kad įstengė pasistatyti savo 
bažnyčią. Tą dieną buvo gra
žus sekmadienio rytas ir 
skaistūs saulės spinduliai gra
žiai apšvietė bažnyčios bokš
tą, kuris, rodos, ragino žmo
nes rinktis bažnyčion. Žmonės 
kupini džiaugsmo rinkosi ir 
pripildė pilnutėlę naująją baž
nyčią.

Šv. Mišias atnašavo prelatas 
J. MacCormick, airių Šv. Kot- 
rinos parapijos klebonas, pa
šventino altorių, bažnyčios vi
dų ir pasakė gražų pamoksią 
angliškai. Jis pagyrė lietuvius, 
pažymėdamas, kad atsinešė 
čion iš savo tėvynės Lietuvos 
tikėjimą; ir Amerikoje būda
mi nepamiršo Dievo ir jam 
pastatė namą — bažnyčią. 
Ragino būti visuomet ištiki
mais Dievui, mylėti bažnyčią, 
savo tėvynę Lietuvą bei būti 
gerai Amerikos piliečiais.

nantiems metams numatyta 
iškilmingai švęsti patrono šv. 
Kazimiero dieną. Tam reika
lui sudarytas komitetas iš 
Vincento Juselio, Reginos Za- 
lankaitės, Irenos Yankauskai- 
tės.. D. Medekšio ir Alberto 
Adakonio, kurie rūpinsis Ct 
Lietuvių seimu, kuris įvyks 
vyčių patalpose 21 dieną sau
sio. Šią žiemą p. Albertui 
Gayson vadovaujant, vėl ren
giamas išvažiavimas pačiuži
nėti baltuose kalnuose. Po su
sirinkimo Vladas Kruk paro
dė judamus paveikslus iš vy
čių Halloween party, kuri įvy
ko jų klube pereitą mėnesį. 
Antrą kartą visiems buvo 
gardaus juoko bežiūrint į sa
ve bėginėjant filmoje.

Įvyko Keterų GiMos 
susteinkhnM

Gruodžio 12 d. Edricb res
torane, įvyko šv. Trejybės 
Moterų Gildos kalėdinis vaka
rėlis. Atsilankė penkiasde
šimtis narių. Parapijos kuni
gai buvo gildos svečiai. Pirm, 
p. Pranciška Brookbanks bu
vo suruošiusi gražią progra
mėlę. Be kalbų buvo ir kalė
dinių dainų, šokiai ir trijų 
kaimiškų bobų skitas. FJP.

Kun. A. Daugis, pirmas Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos kle
bonas, pasakė labai gražų pa
mokslą lietuviškai. Jis pažy
mėjo kaip didelė yra dovana 
žmogui bažnyčia. Ragino vi
sus vieningai dirbti bažnyčios 
labui. Džiaugėsi, kad galėjo 
susilaukti savo bažnyčios ir 
išgirsti gimtąja kalba Dievo 
žodį. Buvo matoma daugeliui 
žmonių iš džiaugsmo riedant 
per veidus ašaras.

Pati parapija buvo suorga
nizuota 1912 metais kovo 31 
dieną. Pradžioje įsirašė tik 17 
asmenų, %ūtent: V. J. Kudir
ka, P. Kudirka, P. Kuras, K. 
Klimavičius, A. Saulenas, K. 
Akstinas, K. Kraunelis, A. 
Pečiukonis, A. Grudinckas, I. 
Grudinckas, J. Ruškys, S. 
Versiackas, K. Abukevičius, 
K. Grigas, K. Lukšinas, J. 
Kašėta ir J. Cervokas. Iš jų 
keli jau yra mirę. Lai sutei
kia jiems Dievas amžinu ra
mybę.

Prašant J. E. Kardinolo 
O’ConneU, kad lietuviams leis
tų lietuviškas pamaldas, Jo 
Eminencija prašymą patenki
no ir paskyrė kun. J. Kras- 
nicką pamaldoms laikyti. Kun. 
J. Krasnickas tuo laiku buvo 
lietuvių R. K. Nekalto Prasi
dėjimo Šv. Panelės parapijos 
klebonas Cambridge, Mass. 
Jis pradėjo Nonroodo lietu
viams laikyti šv. Mišias sek
madienį, gegužės 14, 1913 m., 
8 vai. rytais Šv. Kotrinos pa
rapijos svetainėje. Į čia jis 
atvaduodavo iš Cambridge, 
Mass., atlaikydavo šv. Mišias 
ir grįždavo į savo parapija 
Cambridge laikyti kitas šv. 
Mišias. ' Kun. J. Krasnickas 
Nonroodo lietuviams laikė 
pamaldas iki 1914 metų vasa
rio mėnesio.

Kun. J. Kracnickas daug 
padėjo parapijai susiorgani
zuoti darbu ir aukomis. Vasa
rio mėensį J. E Kardinolas 
O’Connell paskyrė kun. A. 
Daugį pirmuoju šv. Jurgio 
lietuvių parapijos klebonu. Jis 
pasišventusiai su parapijie
čiais dirbo, kad bažnyčią grei
čiau pastačius ir 1914 m. 
gruodžio 19 d. tikslas buvo 
pasiektas: Nonroodo lietuviai 
katalikai su Dievo pagelta įsi
gijo gražią bažnyčią, į kurią 
dabar renkasi šimtai žmonių 
pagarbinti Dievą.

Tiesa, buvo Nonroode ir to
kių, kurie nenorėjo, kad baž-

Grąžąs reapaastųjv pasvei- 
kšsimaa KaiHtMM

Jau kelinti metai šv. Alfon
so bažnyčia, ačiū jos klebonui 
kun. dr-ui Mendeliui, apsčiai 
remia raupsuotųjų pagalbos 
fondą Kalėdų švenčių proga. 
Raupsai yra labai bšauri liga, 
prieš kurią kol kas medicina 
neturi priemonių. U 2 milijo
nų raupsuotųjų pasauly apie 
25 tūkstančiai yra katalikai, 
globojami katalikų kunigų, 
vienuolių ir seselių. Pavaiz
duoti sunkiai raupsuotųjų ir 
jų globėjų būčiai bažnyčios 
prieangyje yra iškabinta daug 
paveiksiu, kurie kalba dau
giau, negu jautriausi žodžiai.

Klebonas Mendelis visas pe
reitos savaitės pamaldas pa
skyrė raupsuotųjų pagalbai. 
Pasakė daug jautrių pamoks
lų lietuvių ir anglų kalbomis 
šių nelaimingųjų pagalbas rei
kalu. Jautrios sielos parapijie
čiai labai šiltai priėmė klebo
no žodžius ir sudėjo apie 4 
tūkstančius doL raupsuotųjų 
pagalbos fondui Kalėdoms. 
Tai labai gražus artimo mei
lės pavyzdys^ šis baltimorie- 
čių mostas yra bene tinka
miausias tų nelaimingųjų pa
sveikinimas Kalėdų švenčių 
proga.

Baigtas drabužių vajus 
nekentė justam ana kare
Šv. Alfonso parapijoje pe

reitą savaitę baigėsi drabužių 
ir kitų reikmenų vajus nuo 
karo nukentėjusiems Europo
je ir tebekenčiantiems Korė
joje. Parapijiečiai, ypač sve
timtaučiai, šį vajų gausiai rė
mė. Suaukota per tūkstantį 
svarų visai gerų drabužių, 
avalynės ir kitų reikmenų. 
Visa yra perduota vyskupijai, 
iš kur artimiausiu laiku juos 
gaus tie, kam jie labiausiai 
reikalingi. Kun. Klebono d-ro 
Hendelio rūpesčiu iš Baltimo
rės tokių siuntų išsiųsta nebe 
viena. Jos jau daug kam pa- 
ledgvino sunkią dalį be tėvy- nK

Lietuviškos mdiodijos nelie
tuviškam dHmtesty

Artėjančių Kalėdų švenčių 
proga iš šv. Alfonso bažny
čios raštinės perduodama gar
siakalbiu iš plokštelių kalėdi
nės giesmės ir muzika. Kaip

Kalėdų Dovanų Dėžėse
Dovanok jam cigarų, kuriuos jis rū
kydamas vertina. Didelis pasirinki
mas Havana FIBer 7-20-4 ir Dester 
cigarų, kurie paruošti Kalėdų Dova
nų Dėžėse po 25 ir 50. Klausk jų, 
kur tik cigarai yra pardavinėjami.

Dvidešimts Penki ir
50-simts Vienoj!

for tyality Since 1874
flLG*SUXXIVAN INC. MANCHESTER, N. H.

BALTIMORES ŽINIOS
yra miela lietuviui, ypač ne
seniai netekusiam savo tėvy
nės, svetimo didmiesčio 
triukšmingoj aplinkumoj iš
girsti pažįstamą ir už širdies 
sveriančią meliodiją. Dažnas, 
praeidamas pro šv. Alfonso 
bažnyčią lyg staptelia, stebisi 
ir džiaugiasi netikėdamas, ar 
čia tikrovė ar tik sapnas. 
Taip, tai yra tikrovė — lietu
viškos meliodijos nelietuviš
kam didmiesty.

Pamaldos taikai išprašyti
Sekmadienį, gruodžio 10 d., 

prasidėjo specialios lietuviš
kos pamaldos taikai pasaulyje 
išprašyti. Jos tęsis per devy
nias dienas po pusvalandį kas 
vakaras. Bus kalbamas ro
žančius ir teikiamas palaimi
nimas. Kadangi dabar pasau
lyje yra labai daug ašarų ir 
kraujo dėl taikos nebuvimo, 
ir geros valios žmonės šian
dien tik teisingos taikos tebe- 
trokšta, tai visi lietuviai te
jaučia pareigą šiose pamaldo
se dalyvauti ir tuo prie tai
kos įgyvendinimo prisidėti.

Nesilankysiu ten, kur
-te a______ — •« -JMK1B

Sekmadieni gruodžio 10 d., 
šv. Alfonso bažnyčioje buvo 
viešai pasmerkta pikta, sėją 
veiksniai, kaip nepadorios ki
no filmos, didmiesčio landy
nės ir kita, kas sėja nepado
rumą — nuodėmę, ir iškilmin
gai pasižadėta lankytis tik to
kiose vietose, kur nesudaro
mos aplinkybės, vedančias į 
pikta. Pasižadėjimai buvo 
duodami per visas sekmadie
nio pamaldas, vadovaujant 
pamokslą sakiusiam kunigui.

Ir aš jan sodsiietė
Nekalto Prasidėjimo šventė 

šv. Alfonso bažnyčioje buvo 
švenčiama iškilmingai. Visose 
dienos pamaldose dalyvavo la
bai daug žmonių. Per 9 vai. 
šv. Mišias dalyvavo visame 
sąstate parapijinė mokykla. 
Mergaitės, sodalietės ir būsi
mos sodalietės, buvo apsiren
gusios bažnytinių iškilmių 
drabužiais. Klebonas d-ras 
Mendelis pasakė šventei pri
taikintą jautrų pamokslą ir 
pagerbė Baltimorės seselių 
kazimieriečių Motinėlę Imma- 
culatą, daug metų dirbančią 
Dievo garbei ir Lietuvos nau

dai Be to, ta pačia proga bu
vo prirašytos į sodalietės 24 
mokyklos mergaitės, būtent: 
B. Bačianskaitė, B. Bogutaitė, 
I. Diliauskaitė, A. Gelažytė. 
A. Gelažytė, R. Jaunytė, M. 
Karpers, E. Kvedaraitė, L. 
Lendzaitė, R. Liberto, V. Mi
siūnaitė, S. Norkutė, J. Palu
binskaitė, R. Petraška, D. 
Pukelytė, I. Radauakaitė, V. 
Rūdaitė, L. Šidlauskaitė, V. 
Sličytė, N. Skinaitytė, Z. Ski- 
naitytė, J. Smith ir S. Wright.

Po pamaldų naujosios soda
lietės Motinėlės Imn^aculatos 
ir savo mokytojoms seselėms 
pagerbti ir brangiai dienai 
paminėti mokyklos patalpose 
turėjo kuklią kavutę. Naujo
sioms sodalietėms linkima vi
sus savo gyvenimo žingsnius 
grįsti šios organizacijos prin
cipais ir niekad nepalūžti.

Palaidotas Antanas 
Urbonaviflus-Urbonas

Š. m. gruodžio 5 d. rytą 
staigiai mirė senas baltimo- 
rietis lietuvis Antanas Urbo
nas. Buvo pašarvotas savo 
namuose. Palaidotas gruodžio 
9 d. Redeemer kapuose. Lai
dotuvių apeigas gražiai su
tvarkė Kazimieras Kučiaus- 
kas. Laidotuvės buvo labai iš
kilmingos. Klebonas d-ras 
Mendelis pasakė gražų pa
mokslą. Į kapus palydėjo di
delis būrys baltomoriečių.

Velionis paliko 3 ištekėju
sias dukteris, Oną, Mariją ir 
Eleną, ir vedusį sūnų Steponą. 
Antrasis vėlionies sūnus Juo
zas yra žuvęs praėjusio karo 
metu Belgijoje, kaip amerikie
čių armijos karys.

Baltimorės lietuviai včlio- 
nies vaikams, jo giminėms ir 
artimiesiems, pasilikusiems di
deliame liūdesyje, reiškia už
uojautą- Tebūnie jam lengva 
žemė.

KADA REIKIA NUSIIMTI
KEPURĘ

Vienas skaitytojas paklausė 
savo laikraštį, kada manda
gus žmogus turi nusiimti ke
purę. Laikraštis atsakė gana 
greitai:

— Kai šluostome kaktą, kai 
maudomės, valgome, miega
me. Be to, kai renkamos au
kos, šukuojami plaukai ar no
rime atsistoti ant galvos.
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Kaip sunaikinti komunizmą?
Dr. J. Gintautas

Į mano straipsnį “Aš komu
nizmui nepritariu" “Darbinin
ke" buvo atsiliepęs Savas, ku
ris kritikuoja mano mintis ir 
prieina šitokios pagrindinės 
išvados: “Nelaikąs dabar tvir
tinti, kad krikščionių doras ir 
'pavyzdingas gyvenimas ko
munizmui nugalėti yra gin
klas, galingesnis už atominę 
bombą. Nors ir visi krikščio
nys ištikimai vykdytų savo 
krikščioniškas pareigas, da
bar viešpataujantį bolševikinį 
komunizmą tuo jie nepanai
kins. Čia kaip tik reikalinga 
atominė bomba,
čiau ji bus panaudota, 
bus greičiau išsivaduota 
diktatūrinių - bolševikinių 
riausybių, o žlugus toms
riausybėms, savaime žlugs 
bolševikinis komunizmas".

ir juo grei- 
tuo 

iš 
vy- 
vy- 

ir

Komuaiamat* nėra tik 
pelitinė sistema

Man atrodo, kad p. Savas 
klysta galvodamas, kad ko
munizmas sunaikinamas gin
klu, nes jis žiūri į komuniz
mą grynai politiškai. Tiesa, 
kad daugelis politikų, ypač 
Anglijoj ir JAV-se, komuniz
mą taip pat supranta kaip po
litinę sistemą — vienos parti
jos žiaurią diktatūrą. Tačiau 
toks komunizmo supratimas 
yra paviršutiniškas ir siauras. 
Sovietų Sąjungoj įsigalėjęs 
komunizmas nėra tik politinė 
sistema, paremta saviška eko
nomine ir militarine jėga. Ko
munizmas pirmiausia yra fa
natiška materialistinė pisau- 
lėžiūra (iš dalies filosofija, iš 
dalies religija be Dievo) su 
savo koiektivistine naudos eti
ka, išvirtusi į politiškai vals
tybinę sistemą. Savo straips
ny "Aš komunizmui neprita
riu” sutikau, kad komunizmo 
ekonominę, militarinę ir poli
tinę sistemą, kuri yra išbu
jojusi Sovietų S-goj, galima 
sunaikinti priešingomis eko
nominėmis, militarinėmis ir 
politinėmis priemonėmis. Tai
gi galbūt galima Sov. S-gą 
sunaikinti ir atomine bomba 
(čia nesvarstau klausimo, 
kiek atominės bombos vartoji
mas būtų etiškas), tačiau tuo 
bolševistinio komunizmo klau
simas neišsprendžiamas, nes 
komunizmo šaknys, kaip ma
tėme, yra gilesnės. Sunaikinus 
politinę ir militarinę galybę, 
dar pasiliktų komunistinė pa
saulėžiūra, etika ir psichologi
ja ne tik Rusijoj ir jos sateli
tuose, bet ir visame pasauly, 
kur tik yra atitinkamai pa
lankių socialinių aplinkybių.

Komunizmas daug gilesnis 
už fašizmą

Tie, kurie galvoja apie ko
munizmo sunaikinimą politi
nėmis, turi dažnai galvoje fa- 

F

nėmis .turi dažnai galvoje fa
šizmą ir nacionalsocializmą. 
Nors politiškai tos sistemos 
panašios, tačiau toli gražu ne- 
tapatingO6. Jos panašios ir re
liginiu atžvilgiu, nes visos 
priešiškai nusistačiusios prieš 
krikščionių religijas ir krikš
čionišką dorovę. Tačiau ko
munizmas yra gilesnis, nuo
seklesnis, fanatiškesnis, tarp- 
tautiškesnis, negu fašizmas ir 
nacizmas. Ir šitos dvi politi
nės sistemos yra daugiau ko
munizmo imitacija, pritaikin
ta vietos aplinkybėms su tam 
tikrais kompromisais. Tačiau 
nereikia manyti, kad šitos dvi 
sistemos ir srovės jau yra 
sunaikintos, nugalėjus Musso- 
linio Italiją ir Hitlerio Vokie
tiją. Ne! Nacizmo idėjos, eti
ka ir nuotaikos, net griuvus 
jų sistemoms, tebėra gyvos 
tiek Vokietijoj, tiek Italijoj, 
nors jos 
kadangi 
gajesnis 
fašizmą 
mą, todėl nėra ko manyti, kad 
su sovietinės sistemos žlugi
mu jau išnyktų komunistinė 
pasaulėžiūra, etika ir psicho
logija.

Korėjiečiai bėga iš kiaų užimto* srities.

vietos į kitą. Apsistojome ne
toli šv. Morkaus aikštės ir ka
tedros. Turėdami angliškai 
kalbantį vadovą, apžiūrėjome 
įvairias istorines vietas. Mūsų 
vadovas paaiškino istoriją šv. 
Morkaus katedros, kun yra 
statyta dar devintame šimt
metyje ir nepaprastai turtin
ga įvairiomis senienomis bei 
mozaika, šalia yra buvę kara
lių rūmai ir turtingas muzie
jus, kuriame yra brangūs pie
šiniai, viduryj du dideli sieni
niai laikrodžiai keturių šimtų 
metų senumo. įvairių senovi
nių kariškų ginklų, erdvi teis
mo salė, iš kurios per tiltą .pa
tą patenki į požemyje buvusį 
kalėjimą, kuris be galo žiau
riai atrodo: tik akmenys be 
šviesos ir 
lovomis, 
skrajoja
kuriuos lankytojai gerai mai
tina. Aukštai yra iškeltas 
varpas, kuris, automatiškai 
sudavus šalia stovinčiai bron
zinei figūrai, išmuša valandas 
ir jo garsas nuskamba per vi
są miestą.

anksti rytą vandeniu į gele
žinkelio stotį. Pavažiavę trau
kiniu apie valandą laiko, pa
siekėme Veronos miestą. Čia 
pabuvoję apie pusvalandį, 
persėdome į kitą traukinį ir 
apie penktą vai. popiet pasie
kėm Austrijos miestą 
bruck.

Ins-

buvo 
bet 

dažė

dar su akmeninėmis 
Išėjus į aikštę, čia 

šimtai balandėlių.

ir persekiojamos. O 
komunizmas gilesnis, 
ir labiau • išplitęs už 
ar nacionalsočializ-

komunisti-
jos žiau-

ĮSPŪDŽIAI I§ KELIONES 
l

vadiname Žoline, švenčia 
italų tauta. Tą dieną vi- 
įstaigos uždarytos, tikin- 
skaitlingai lankosi baž-

Žmonių mintys bomba 
nesunaikinamos

Šie dalykai glūdi ne siste
moj ir ne daiktuose, bet žmo
nių prote, valioje, jausmuose 
ir geismuose, trumpai kal
bant, žmonių sieloje. O kas 
glūdi žmonių sieloje, tai nesu
naikinama jokiomis materiali
nėmis priemonėmis, kad ir 
kaip jos būtų galingos. Taigi 
nesunaikinami nė atomine 
bomba žmonių mintys, jaus
mai ir pasiryžimai, kad ir 
kaip klaidingi ir blogi bebūtų.

Todėl nieko nuostabaus, 
kad šiandien komunistinio 
materializmo idėjų ir nuotai
kų randame daug toliau negu 
Sovietų Sąjungos sferoj. Jų 
rasime visur, kur tik gyveni
mas eina antikrikščioniška 
materialistine srove. Tų ko- 

(žmogus 
naudingas; 
priemones; 
kas nau- 

ir t.t.) ra-
kurie sakosi

munistinių pradų 
tiek vertas, kiek 
tikslas pateisina 
gera ir dora visa, 
dingą kolektyvui; 
sime net tuose,
komunizmui nepritarią, rasi
me ir katalikuose, kurie pini
gą ir turtą stato aukščiau 
artimo. Todėl gali atsitikti 
net taip, kad, bolševikinę sis
temą nugalėjus Rusijoj ir jos 
satelituose, komunistine doro
ve gali užsikrėsti nugalėtojai, 
nes tik tada prasidės patys 
didieji atstatymo sunkumai 
Kadangi komunistų viešai iš
pažįstamo materializmo baci
lų yra daugiau ar mažiau vi
sur, todėl aname savo straips-

Kas brangina lietuvybę ir nori prisidėti prie jos išsau- < 
gojimo ir išugdymo, tas remia vienintelį vaikų mėnesinį < 
žurnal, — “EGLUTĘ”. Jį leidžia Lietuvių Kultūros Institu
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dovanėlę. Jie liks amžinai dė- i

ny ir raginau susirūpinti dva
siniais, doroviniais ir sociali
niais ginklais.

Neužtenka tik drausti 
ir peikti

“Aš komunizmui nepritariu“ 
straipsny taip pat pasisakiau 
prieš negatyvią kovą, kuri 
nukreipiama prieš komuniz
mą. Neužtenka komunizmą 
peikti, nurodinėti 
nes sistemos ydas,
rybes ir skriaudas. Nesakau, 
kad tai nereikalinga, bet to 
neužtenka. Kada politikai ir 
laikraštininkai komunizmą tik 
peikia, o valstybės vyrai tik 
neigiamas priemones taiko 
(uždraudžia ar suvaržo komu
nistinių draugijų veikimą, ne
leidžia komunistams užimti 
valdiškų vietų), jie tik komu
nizmą susilpnina — vienus 
žmonės sulaiko, nuo prisidė
jimo prie komunistinių orga
nizacijų, o silpnesnius komu
nistus - oportunistus atitrau
kia nuo jų draugų. Tačiau ši
taip jie komunizmui šaknų 
nepakerta, o kaikuriais atve
jais gal net jį sustiprina. Kad 
tuo įsitikintume tenka primin
ti, kad nuo 1848 metų ligi 
šiol komunizmas nebuvo glos
tomas — daugelis ekonomis
tų, politikų, sociologų, laik
raštininkų marksistinį socia
lizmą puolė ir kritikavo, dau
gelis valstybių socialistus ir 
komunistus persekiojo ir į ka
lėjimus dėjo, — tačiau nei so
cialistinės bei komunistinės 
idėjos nei komunistinė veikla 
dėl to nežuvo. Priešingai, ji 
augo ir plito, kol pradėjo grą- 
sinti, ypač šiandien iš Sovietų 
S-gos, visam pasauliui. Taip 
atsitiko dėl to, kad buvo prieš 
komunizmą kovojama neigia
mai, o pozityviai, nors ir ne- 
tiesiog jis buvo palaikomas— 
gyvenimas buvo įvairiai krei
piamas nekrikščioniška kryp
timi, materializmas buvo skel
biamas ne tik teorijoj, bet ir 
uoliai vykdomas gyvenime, 
net krikščionių, socialinės ne
teisybės ir skriaudos palaiko
mos net durtuvų jėga ir tX

Nieko nepadės gražios kalbos 
be darbų

O iš tikrųjų tiek kovoje su 
komunizmu, tiek su kitomis 
blogybėmis, neigiamos kovos, 
ypač neigiamos 
vos. neužtenka, 
monės tik tada 
gos. kai pirma
greta jų eina pozityvios reli
ginės, dorovinės, socialinės ir 
kultūrinės priemonės. Juk 
žmogaus sielą giliausiai palie- 

iš pagrindų 
ir dvasinė

bet ne politiką, kuri 
gyvenimo paviršių. O 
komunistinė politinė 

yra išaugusi

Rugpiūčio 15 d. Šv. Panelės 
Dangun Ėmimo šventę, kurią 
mes 
visa 
sos 
tieji
nyčiose. Nuvykom ir mes į Šv. 
Petro baziliką, lydimi rekto
riaus kun. L. Tulabos. Čia 
kun. J. Bernatonis ir kun. A. 
Abračinskas atnašavo šv. Mi
šias. Mes, trečią kartą šią 
šventovę aplankėme. Užėjome 
į Šv. Praksedos bažnyčią, kur 
turėjome progos pamatyti jos 
rankos relikviją ir dalį stulpo 
prie kurio buvo plaktas V. Jė
zus.

Grįžę kolegijon, radom at
vykusį Jo Eksc. vyskupą P. 
Bučį su kun. J. Mačiulioniu. 
Mums visiems liks atmintina 
ši diena, nes turėjome progos 
prie vieno stalo su Jo Eksce
lencija valgytą pietus. Po pie
tų buvo pareikšta visa eilė 
gražių minčių bei padėkos žo
džių. Kolegijos rektorius nuo
širdžiai sveikino ir linkėjo lai
mingai mums toliau tęsti savo 
kelionę. Po pietų lydimi kun. 
Z. Ignatavičiaus ir kun. J. 
Bernatonio aplankėme Lietu
vos ministerj St. Lozoraitį, 
kuris su savo ponia ir jaunes
niuoju sūnumi mus priėmė.

P. Lozoraičiai gyvena gra
žioj Romos miesto daly puoš
nioj rezidencijoj. Juos aplan
kant, mums parodė 
širdumo.

Rugpjūčio 16 d. 
klausėme šv. Mišių
miero koplyčioj. 8 vai. rytą 
lydimi rektoriaus ir kun. Ig
natavičiaus išvykome į gele
žinkelio stotį ir taip palikome 
Romą. Gaila buvo skirtis su 
geraisiais globėjais ir su šv. 
Miestu, kur buvo pasimelsta.

Traukiniu kelionė buvo ne-

nuobodi. Vykome pilni įspū
džių iš Romos. Kun. Z. Igna
tavičiaus buvome apščiai ap
rūpinti įvairiais vaisiais iš šv. 
Kazimiero nuosavo ūkio, o 
kun. L. Tulabos saldainiais. 
Nė nepajutome, kai apie 5-tą 
vai. po piet pasiekėm garsųjį, 
ant vandens esantį, Venecijos 
miestą.

Stoty mus sutiko viešbučio 
“Europa” patarnautojas. Ve
necijos miestas be galo įdo
mus: visas mieste susisieki
mas vyksta vandeniu. Plau
kiojome gandolohis iš vienos

Aplankėme ir seną istorinę 
Šv. P. Marijos Dangun Ėmi
mo bažnyčią. Šiame mieste 
yra 72 bažnyčios. Buvome 
užėję į brangių įvairių stiklų 
dirbtuvę bei įvairaus siuvinė
jimo bei nėrimo mokyklą. Bu
vo labai įdomu pamatyti. Kai
nos Amerikos pinigais maža 
ką žemesnės, kaip pas mus. o 
kai kurie daiktai net branges
ni. Veneciją palikome rugp. 
18 d. 7-tą vai. rytą. Turėjome 
daug malonumo išplaukti

daug nuo-

anksti iš- 
šv. Kazi-

politinės ko- 
Politinės prie- 
tampa vaisin
ių arba bent

vietą skiria- 
santykiams 

teisingumui, 
gražiausios

iš tam 
ir doro-

čia ir gyvenimą 
keičia tik religija 
kultūra, 
rikiuoja 
kadangi 
sistema
tikros pasaulėžiūros 
vės (materializmo), kur buvo 
tam palankios socialinės ap
linkybės, todėl ir kova prieš 
komunizmą turi erti pirmiau-

sia tose srityse. Kadangi žmo
gaus sielos galmės, kur glūdi 
komunizmo diegai, pasiekia 
tik religijos ir dvasinės kul
tūros priemonės, todėl joms 
tenka atiduoti pirmenybę ko
voje su komunizmu. Tačiau, 
kai kalbame apie kultūrines 
priemones, žymią 
me socialiniams 
ir socialiniam 
maža ką padės
kalbos ir storiausi tomai raš
tų apie teisybę ir artimo mei
lę, apie žmogaus vertę, jei gy
venime žmogus bus vertina
mas pagal daiktą, jei gobšūs 
darbdaviai skriaus dirban
čiuosius. o šie degs pavydo ir 
keršto ugnimi prieš darbdavį.

Daugiau soriaUnio teisingumo
Socialinių santykių švelnu

mo ir socialinės teisybės vie
nais įstatymais įgyvendinti 
negalima, tačiau negalima ir 
be įstatymų. Todėl tie valsty- 

pabaiga 6 pusi.

vai. vakaro 
staigmeną: 

prie telefono.
savo ginu

Traukiniu važiuojant, 
matomi gražūs vaizdai, 
pats Insbruck miestas 
šiurpų vaizdą: kiekvienoj gat
vėje vieni karo griuvėsiai. 
Apsistojome viešbutyje “Eu
ropa". Viešbutį aptarnauja tik 
moterys. Vyrų kiek mažiau 
buvo matoma ir visame mies
te. Šalia miesto stūkso labai 
aukšti kalnai: kai pažvelgi į 
juos, tai nematai viršūnės.

Apie dešimtą 
turėjau ypatingą 
pašaukė mane
ir išgirdau balsą 
naičio. kurio nebuvau mačiusi 
daugiau kai trejus metus. Pa
sitikrinęs. kad aš čia esu. ry
tojaus dieną su savo sūneliu 
atvažiavo 150 mylių pasima
tymui. Susitikome. Buvo be* 
galo džiugu.

Čia aplankėme dvi gražias 
puošnias bažnyčias. Mūsų ku
nigai jose atnašavo šv. Mi
šias. Vienoj bažnyčioje matėm 
po altoriais apgipsuotus Šv. 
Benigno ir šv. Vitaliaus kū
nus. Čia turėjau progos pasi
melsti prie patrono savo a. a. 
mirusio sūnelio Vitaliaus. 
Rugp. 19 d. palikome Insbru- 
cką ir autobusu išvykom i 
Vokietiją Oberammergau.

(Bus daugiau) B. M.

DOfltrNIOm S*NOWICH 
GRILL IR WAFFlt IROM; 
galima kepti ir troškinti.

$14.95

WESTINGHOUSE ROASTER 
Išverda valgi dėl 8 ar 10 
žmonių, lygiai aprudina. K- 
timokijimui $39.96

TOASTMASTER... nereikia 
saugoti, nesudegs, nereikia
sukioti. viskas automatiš
kai. $23.00

ELEKTRIKINES DOVANOS 
GERIAUSIOS DUOTI...GERIAUSIOS GAUTI

G-E ELEKTRIKINIS BLAN- 
KIETAS (dvigubo dy<±io) 
su kontroliumi puikini til
do. Ijgimokėjimui $44.95

CASCO STEAR* IR DRY 
PROSĄ*. praeina su šty- 
mu ar sausai: puikios pa
sekmes- *19.95

SUNBEAM MIMMASTER 
maišymui parodomu 

maišo, sumuša, išsklai- 
Duodama išsimokėj imui. 

$46.50

DOMINIOI* ELECTRIC 
CORN POPPER iškepina 
korimus, keturi plastikiniai 
indeliai. $6.45

TELECHRON VIRTUVĖS 
LAIKRODIS puiku* ‘ ‘Prū
de nce” modeli* su plasti
ko* viriumi. rySki lent*lė. 

*4.50 dus tak*ad

'SUN BOWL dėlei 
puikaus apšildymo bile 
kambariui—išima šiurpumą.

$8.95

G-E ALARM LAIKRODYS. 
puikiai t<ri. ryškus ,,Wink”. 
švelniai skambina. $4.50 

(plūs taksus)

G E PROSAS su "dial-the- 
fabric" insfckatorium —grei
tai įkaista, greitai atšala. 
AC ar DC $11.95

SUNBEAM AUTOMATU- 
KAS TOASTERIS: šutoma- 
tiškai duona pakelia ir nu
leidžia: puikūs rezultatai.

$26.50

/
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• Silvija Sabonyti iškyla 
kaip nauja lietuvių pianistė. 
Ji yra baigusi Chicagos kon
servatoriją ir dabar yra mu
zikos mokyklos direktorė. Tuo 
pačiu metu ji reiškiasi kaip 
pianistė. Lapkričio 21 d. ji 
davė fortepiano rečitalį lietu
viams gerai žinomoje Kimall 
Hali.
• Balys Gaidžiūnas, filma

vęs lietuvių gyvenimą tremty
je, dabar gyvenąs Clevelande, 
žada vykti į Kanadą, kur ne 
tik parodys savo įdomias fil
mas, bet taip pat nufilmuos ir 
Kanados lietuvių gyvenimą.
• Jonas Mulokas, dipl. inž., 

šiuo metu dirba Chicagos sta
tybos firmoje. Jis yra vienas 
darbštesniųjų mūsų kartos in
žinierių, parengęs visokiausių 
projektų ir tremtyje pagarsė
jęs lietuviškais kryžių dirbi
niais.

Eugenijus Manys, dipl. 
inž., dirba Stone and VVebster 
statybos koncerne Bostone ir 
yra b-vės “Lithuanian Cross 
Co.” vedėjas.
• Architektas T. J. Vizgir

da, gyvenąs Bostone. “Drau
go” dienraštyje redaguoja 
mėnesinį priedą — Architek
tūra. technika ir ūkis.
• Clevelande lietuvių stato

mai bažnyčiai konkurso keliu 
išrinktas inž. J. Augustinavi- 
čiaus projektas, vitražams 
dail. K. Varnelio piešiniai. 
Kun. Angelaitis, parapijos 
klebonas ir didelis Lietuvos 
patrijotas. vienas iš pirmųjų 
suprato, kad lietuvių tautinės 
bendruomenės gyvenimas turi 
būti kuriamas tų pačių lietu
vių rankomis. Nežiūrint kai 
kurių sunkumų, jis savo su
manymą pravedė iki galo.
• Fabijonas Gudas yra an

glų kalbos profesorium Min- 
nesotos universitete, kur jis 
kadaise įgijo filosofijos dak
taro laipsnį. Jo tėvai Pranas 
ir Uršulė Gudai yra seni A- 
merikos lietuvių rašytojai. 
Savu laiku P .Gudas yra re-

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

“ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELĮ”. 
Jame spausdinami religinio ir patrijotinio 

pobūdžio straipsniai, eilėraščiai, žinios iš 
katalikų pasaulio ir Lietuvos.

”$V, PRANCIŠKAUS VARPaiO"
kaina — metams 2 dol.

Adresas
Franciscan Fathers Kennebunk Port, Me.

•fr

JAUNUOLIAI,
Norį pasišvęsti Dievo garbei ir Lietuvių Tautos 

gerovei, kviečiami stoti į

LIETUVIŲ PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNĄ
KENNEBUNK PORT, MAINE

Į KLERIKUS PRIIMAMI
Lietuvių katalikų šeimų sūnūs, baigę bent 

k SKYRIŲ PRADŽIOS MOKYKLĄ.
Priimami taip pat 

KANDIDATAI I BROLIUS.

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

Franciscan Fathers Kennebunk Port, Me.
J-  l B. ' ~ A 1 JT

O-

ŽIDINIUOSE
VAIKŲ TEATRAS

Chicago, III.

V

Gruodžio 2 ir 3 Chicagoje 
atidarytas vaikų teatras. Su 
dideliu pasisekimu suvaidinta 
Viktoro Šimaičio "Devyni bro
liai ir sesuo Elenytė”. Pasi- 
tajkininkavęs vaikus ir vieną 
kitą prityrus) scenos darbi
ninką, režisavo Stasys Pilka, 
vienas iš pirmųjų Kauno teat
ro darbuotojų, su pasisekimu 
reiškęsis tremtyje ir Ameri
koje pasiryžęs puoselėti teat
ro meną.

Šį įvykį reikia atžymėti 
kaip didelį laimėjimą lietuviš
kųjų kolonijų gyvenime. Juk 
tie jaunieji, kurie dabar daž
niausiai lanko ne lietuvių kal
ba dėstomas mokyklas, kurie 
žiūri amerikoniškų filmų, bus 
mūsų ateitis. Jie turės veikti 
ir reikštis atstatytoje Lietu
voje. Ir juo anksčiau jie pa
žins tautos dvasią, jos praeitį, 
vargus ir džiaugsmus, juo 
bus geriau. Vyresnieji susi
randa kur kas daugiau pra
mogų. Jiems ir lietuviškoji 
spauda su įvairiomis proble
momis prieinama. Mūsų vai
kučiams šiuo metu tik “Eglu
tė” atėjo į talką, pasakodama 
ne tik pasakas, bet kartu pra
skleisdama ir mūsų tautą. Ar 
"Eglutė” lanko visus mūsų 
vaikučius? Atrodo, kad ne. 
Argi mūsų tėvams nerūpėtų 
jų vaikų lietuviškas auklėji
mas.

Vaikų teatras, vaidindamas 

dagavęs ir “Darbininką”, bu
vęs “Draugo” redakcijos na
rys. U. Gudienė spaudoje pa
sirašydavo U. Gurkliūtė.
• Antanas Žymantas, -Ame

rikos lietuvis, gimęs Pennsyl- 
^anijoje, jau pusantrų metų 
kaip mechanikas dirba Gene- 
ral Luminated Product, Ine., 
fabrike. Paskutiniu laiku jis 
padarė išradimą, atlikdamas 
vienas pats darbą, prie kurio 
seniau dirbo net trys darbi
ninkai. Fabriko vadovybė ža
da jį apdovanoti.
• Dalia Zolpytė, antrosios 

kartos lietuvaitė iš Chicagos. 
įstojo į Lietuvių Kalbos Drau
giją-

pasakas, kaip tik prieina prie 
mažųjų psichologijos. Su pa
saka jie skleidžia mūsų tau
tos veidą, prikelia senus lai
kus ir ugdo busimuosius tau
tos vyrus. Tautinio auklėjimo 
bare šis teatras atliks dide
lius darbus. Reikia linkėti, 
kad jis neštų kuo daugiau 
džiaugsmo vaikučiams, kad 
visur rastų pasisekimo ir iš 
tėvų pusės pritarimą. Ne vi
sos lietuviškos kolonijos te
gali turėti tokį teatrą. Tad 
reikia linkėti, kad jie neuž
mirštų visų. Tegu aplanko 
kiek galima daugiau mūsų 
lietuviškų židinių ir tegu su 
meile pasakoja mūsų tautos 
pasaką. P J.

Ii mūsų kolonijos 
veiklos 

’WatertNiry, Conn.
Gruodžio 10 d. 11 vai. buvo 

atnašaujamos ateitininkų ke
turiasdešimties m. organizaci
jos įsikūrimo ir 2 m. Ameri
kon jos atsikėlimo proga šv. 
Mišios, į kurias ateitininkai 
atžygiavo organizuotai prie
šakyje nešdami Amerikos ir 
Lietuvos vėliavas. Tai teikė 
labai gražų įspūdį ypač tau
tiškais rūbais apsirengusios 
moters. Po šv. Mišių įvyko 
posėdis ir naujų narių priėmi
mas. Susirinkusiems padarė 
didelį įspūdį momentas, kai 
nauji nariai duodami priesai
ką pabučiavo Amerikos ir 
Lietuvos vėliavas. Prisaikdino 
kun. kapelionas Cebatorius. 
Po priesaikos naujas narys 
Gelumbauskas pasakė kalbą. 
I posėdį atsilankė ir Centro 
pirmininkas Laučka; taip pat 
posėdyje dalyvavo Kauno 
konservatorijos profesorius 
Jonas Žukas, kleb. kun. J. 
Valantiejus, komp. Aleksis, 
draugijų atstovai ir daug kitų 
žymių svečių. Posėdis pradė
tas ir užbaigtas Amerikos, 
Lietuvos bei ateitininkų him
nais. Po to įvyko pietūs, ku
riuos suruošė ateitininkai.

Tą pačią gruodžio 10 d. va
kare šv. Juozapo parap. baž
nyčioje įvyko religinis kon
certas. Programą išpildė var
gonų virtuozas prof. Jonas 
Žukas,. Vilniaus operos solis
tas St. Liepas, vietos bažny
tinis choras, solistai bei solis
tės, vadovaujami komp. J. A. 
Aleksio.

Taip pat tą dieną įvyko ir 
Šv. Vardo dr-jos senesniųjų 
skyriaus susirinkimas. Nutar
ta ateinančią vasarą suruošti 
du atvirame ore pasilinksmi
nimus: vieną gegužės paskuti
nį sekmadienį, antrą — rug
pjūčio antrą sekmadienį. 1951 
m. valdybon išrinkta: pirm. 
Juozas Žemaitis, vice-pirm. 
Jonas Jakštas, raštininkas V. 
Pabilionis ir p. Jakubauskas, 
iždininkas M. Bogušas, mar
šalka A. Šambaris. Atstovais 
į federaciją: J. Žemaitis ir J. 
Jakštas; į Tarybą — J. Gir
dzijauskas ir S. Zdanys.

Koresp.

KIEK BES*
— Kai aš tau duosiu du kra- 

liku — klausia mokytojas — 
tėvas duos tau dar du, kraliku, 
tai kiek tu jų turėsi?
— Penkis, ponas mokytojau.
— Kodėl?
— Jau aš vieną turiu namie.

DAHONIECIU KALĖDINĖS DOVANOS
Dayton, Ohio. — Vyčių pa

stangomis vargstantiems Eu
ropoje surinkta apie 130.00 
dol., kurie bus pasiųsti Balfui. 
Iniciatyvos tam darbui ėmėsi 
vyčiai, skirdami patys pirmie
ji iš savo kasos 25 dol. Neat
siliko nė kiti — Lietuvių De
mokratų Klubas paaukojo 50 
dol., Draugijų Sąryšys — 25 
dol.

Be to, šiek tiek surinkta iš 
pavienių asmenų. Pavieniai 
asmenys duosnumu nepasižy
mėjo, nors per pamokslus 
bažnyčioje bent porą kartų 
buvo kreiptasi į kolonijos na
rius tuo reikalu. Pavyzdys 
gražus, sektinas visoms lietu
vių kolonijoms. Jei visos pa
sektų daytoniečių , pėdomis, 
tai į Ralfo kasą įplauktų ke
liasdešimt tūkstančių dolerių. 
Nė vienas neturėtų sėsti prie 
kalėdinio stalo, neprisiminęs 
vienu kitu doleriu vargtančių- 
jų Europoje. t

■b Laikraščių prenumeratos 
pratęsimui bei kartu užsisa
kymui tarpininkauja kun. V. 
Kata rakis ir L Valiukas. Per 
juos galima užsisakyti visus 
katalikiškus laikraščius bei 
žurnalus (“Draugas”, “Darbi
ninkas”, “Tėviškės Žiburiai”, 

VYČIAI GYVAI VEIKIA
Lewlston, Me.

Iš organizacijų dabar akty
viausia yra Vyčių antroji kuo
pa, kuri per ilgą laiką buvo 
mirusi. Greene, Me. tėvų 
pranciškonų globoje, pirmi
ninkaujant p. H. Readmanui, 
gan sėkmingai pradėjo veikti.

Artinantis pavasariui, suju
do iškilmingai atšvęsti Šv. 
Kazimiero, Vyčių ir Lietuvos 
globėjo šventę. Dalyvavo iš
kilmingame Vasario 16-tos 
minėjime. Suruošė šaunią Mo
tinos Dienos šventę su ben
dra Šv. Komunija ir salėje 
Motinoms pagerbti pietus su 
menine 'programa, išpildyta 
pačių vyčių jėgomis. Kalbos, 
deklamacijos, p. Stelos Simo- 
kaitienės solo sujaudino ligi 
ašarų mamytes, o padovano
tos joms rožės sukėlė tėvams 
pavydą ir reikėjo čia pat juos 
nuraminti, pažadant jų garbei 
tėvų pranciškonų miške su
ruošti pikniką Tėvų dieną ir 
apdovantoti po cigarą, kas ir 
buvo įvykdyta. Po vasaros 
poilsio prie gražių Maine eže
rų ir Atlanto vandenyno su
rengėm vakarienę, kuri pui
kiai pasisekė.

Šių metų gruodžio mėn. 16 
dieną vakare Lietuvių salėje 
vyčiai ruošia pačiam jauniau
siam jaunimui, vaikučiams. 
Eglutę su Kalėdų Dieduku, 
kurio maišas nebus tuščias.

KAIP SUNAIKINU
tąsa iš -5 pusi.

bes vyrai (politikai), kurie 
nori sėkmingai kovoti prieš 
komunizmą, pirmiausia pas 
save turi išleisti gerus socia
linius įstatymus ir juos vyk
dyti. Dirbantysis už asvo dar
bą turi gauti tokį atlyginimą, 
kad jis galėtų padoriai kultū
ringai gyventi. Todėl vedęs 
dirbantysis turi gauti šeimos 
priedą pagal šeimos dydį, kad 
žmona galėtų likti namuose. 
Be to darbininkas turi būti 
apdraustas ne tik nuo nelai
mingų atsitikimų, bet ir nuo 
ligos, nuo nedarbo ir senat
vei. Kol šitų dalykų politikai 
nėra pas save įgyvendinę, tol 
jų neigiama kova prieš komu
nizmą pasiliks abejotinos ver
tės.

Vien Kristaus mokslas gali 
padėti

Tačiau socialinio teisingu-

“Laiškai Lietuviams”, “Ai
dai”, “Lietuvių Dienos”, 
“Ateitis”, “Eglutė”, "The 
Marion”, “Vytis” ir k.).
■ L. Prašmantas, prieš pus

antrų metų atvykęs iš Vokie
tijos, įstojo savanoriu į JAV 
karo aviaciją. Šiuo metu jis 
yra San Antonio, Texas valst.
■ Gruodžio mėn. 10 d. vy

čiai organizuotai ėjo prie šv. 
Komunijos, po to turėjo ben
drus užkandžius, kurių metu 
trys kuopos nariai pakeliami 
į trečią laipsnį.

m Sausio mėn. 6 d. vyčių 
kuopa rengia uždarą vakarėlį. 
Laukia bendraminčių iš Co- 
lumbus, Cincinnati ir Spring- 
field, Ohio.

m Gruodžio mėn. 17 d. (sek
madienį) įvyksta metinis vy
čių kuopos susirinkimas, ku
rio metu bus renkama kuo
pos valdyba 1951 metams. 
Kandidatų suradimui įvai
rioms valdybos pareigoms yra 
sudaryta speciali komisija, 
vadovaujama Pr. Gudelio. Vi
sa eilė darbščių ir veiklių 
kuopos narių davė sutikimus 
kandidatuoti į naująją valdy
bą įvairioms pareigoms. Tiki
masi išrinkti tikrai pajėgią 
valdybą. L.R.

Be to, bus išpildyta kalėdinė 
programėlė. Vyčiai kviečia vi
sus atsilankyti: senus, viduti
nius, jaunus, kurie tik gali 
pastovėti ant kojų, arba ma
rytei talkininkaujant.

šiuos metus baigiant, vyčiai 
rengia gruodžio mėn. 31 die
ną Lietuvių salėje palydėjimą 
senųjų metų ir sutiktuves 
Naujųjų, pilnų laimės Metų. 
Programa bus labai įvairi, 
nes kiekvienas dalyvis gaus 
po kepurę ir birbynę, su ku
ria gaišo prisisaukti laimę per 
visus 1951 metus. Pakviesti 
yra visi lietuviai ne tik iš 
Lewiston - Aubum - Greene, 
Me., bet ir iš sostinės Augus
tas, Rumford - Mexico, Ken
nebunk Port, Portland, Bidde- 
ford. Peru ir Millinocket, 
Mainės plačiai, bet negausiai 
išsisklaidę. Kviečiami taip pat 
ir iš kitų kolonijų: Floridos, 
Kalifornijos ir visi kaimynai.

D. K.

Kitos žinios
Šį rudenį mirė šie kolonijos 

lietuviai: Ališiūnienė, Vaznys, 
Vameckis, Meinoris, Tomkus 
ir Bates fabrike žuvo Meidzie- 
nė. Mūsų kolonijoje serga: 
Ceraškienė, Pausis, Plekavi- 
čius, Balčiūnas ir kiti. Šv. Ka
lėdų proga visiems sergan
tiems bus suteikta galimybė 
priimti šv. Komuniją. Tėvai 
pranciškonai iš Greene tą

KOMUNIZMĄ?
mo įgyvendinimas liečia ne 
tik politikas. Jis liečia visus, 
nes jis prasideda nuo kiek
vieno asmens, nuo šeimos, 
nuo santykių su artimaisiais. 
Kiekvieno mūsų kova už savo 
paties dorovinį tobulumą ir 
socialinį teisingumą, jau yra 
kova, nors ir netiesioginė, 
prieš komunizmą. Bet kadan
gi niekas žmogui nėra nuro
dęs kilnesnio dorovinio idealo 
kaip Kristus, todėl jo mokslo 
įgyvendinimas įgyvendinimas 
mumyse pačiuose, mūsų šei
mose ir mūsų aplinkoj yra ra
dikaliausias, nors ir sunkiau
sias, kelias kovoje su komu
nistinio materializmo barbary
bėmis — žiaurybėmis, vergija, 
skurdu. Kiti keliai, sakysim, 
politiniai, gali atrodyti leng
vesni ir trumpesni, tačiau jie 
yra bejėgiai išrauti blogy
bėms, kurių šaknys slepiasi 
žmonij sielose. Juk tam ir 
Dievo pagelba yra reikalinga.

IŠTIESKIME RANKĄ LIETU- 
VIŲ GIMNAZIJAI^’

Vokietijoje. Diebholze, vei
kia vienintelė lietuvių gimna
zija. Jos sąlygos sunkios, ma
ža parama iš IRO pusės ne
leidžia jai išsilaikyti, o mūsų 
jaunimas nori mokytis. Į ją 
suvažiavo mokiniai iš visų zo
nų, iš visų kampelių, nes vi
sur lietuviškos gimnazijos jau 
panaikintos.

Neseniai Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Komitetas Vo
kietijoje kreipėsi per spaudą, 
prašydamas paramos. Ameri
kos lietuvių bendruomenė ne

dvasinį patarnavimą mūsų li
goniams maloniai atliks, juos 
lankydami ir paguosdami 
ypač ilgai sergančius.

Kalėdų naktį kaip kiekvie
nais metais, taip ir šiais bus 
tėvų pranciškonų Greene, Me. 
koplyčioje Šv. Mišios. Kviečia
mi ' visi lietuviai dalyvauti. Iš 
Lewiston, Me. bus su mašino
mis - carais atvesti ir vėl grą
žinti. Tad lietuviai pasinaudo
kite progą. Koresp.

Vyčių pramogėle
Worcester, Mass.

Penktadienį, gruodžio 15 d., 
8 vai. vakare, Aušros Vartų 
parapijos salėje, 153 Sterling 
Street, įvyks Lietuvos Vyčių 
116 kuopos “Military Whist” 
pramogėlė. Bus dovanų ir už
kandžių. Įeinant mokamą 60c.

Parengimo komisiją suda
ro Marijona ir Irena Baluko- 
nytės, Robertas Stevens, Rai
mundas Daniels, Elena Gvaz- 
dauskas. Jonas Pūras, David 
Vaškas, Teresė Kasperaitė, 
Louisė Totilaitė.

Komisija kviečia, senus ir 
jaunus, dalyvauti parengime 
ir linksmai čia praleisite va
karą. Korėtą).

D AB
7

t

B. Koraitis 

ti. Atėjusios į krautuvę 
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. v|

a ■ »•»>* 1
411 WasNngton SL, Boėtoh

paliko kurti šitam jų prašy
mui : jiems ištiesė pagalbos 
ranką, kad visi norintieji ga
lėtų mokytis ir baigti lietu
višką mokyklą. Įvairiais bū
dais reiškiasi šis rėmimas. 
Los Angeles lietuviškoji kolo
nija sumanė paremti VII kla
sę. Per savo susirinkimus jau 
pradėjo rinkliavą. Sudaryta 
net tam tikri atstovai, globė
jai, kuriais sutiko būti prof. 
M. Biržiška ir kun. J. Kučins
kas. Ir Baltimorėje jautriai 
mūsų tautiečiai reagavo. Ka
nadoje, Toronte, nemažas lie
tuvių būrelis apsidėjo mėnesi
niu mokesčiu šiai gimnazijai 
išlaikyti.

Nemaža mūsų šviesuolių 
yra labai sunkiose sąlygose 
ėję į mokslus. Kiekviena pa
galba jiems buvo labai brangi. 
Sąlygos ir dabar nepagerėjo 
tiems mūsų tautiečiams, kurie 
yra likę Vokietijoje ir nežinia, 
ar kada galės išemigruoti. 
Džiugu girdėti, kad mūsų vi
suomenė gyvai reagdvo ir iš
tiesė ranką. O kad atsirastų 
daugiau tokių lietuviškų ben
druomenių, įvairių . draugijų, 
kurios sutiktų pašelpti tuos 
mūsų jaunuosius, kurie ilgisi 
šviesos ir lietuviškojo žodžio. 
Tegu visi prisimena savo 
mokslo dienas, kaip jiems pa
dėjo ta pati visuomenė, ir da
bar nors ir kukliausiomis au
komis teateina į talką.

LABAI SUMANI
Petras giriasi Jonui, kad jo 

žmona galinti kalbėti visą va
landą apie bet kokį dalyką.

— Niekai, ■— atsako Jonas. 
— Mano moteris gali tris va- 
landas kalbėti be pertraukos 
apie nieką. ’

. » A. j. M -

. A - ’ -

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. F0X, 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- 
visuomet reikalaukite,
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bu-
socialįstai, kurių 
pf liko komunis-

i
gruodžio mėnesį

nyčia būtų 
vo to laiko 
vėliau dalis 
tais.

1912 m.
lietuvių socialistų kuopa su
rengė viešas diskusijas ir bal
savo, kad Dievo nėra. Po tos 
jų kvailystės sekė kerštas 
bažnyčiai ir neapykanta Die
vui, kurį patys pripažino nė- 
samu. Tačiau visos tos jų pa
stangos buvo veltui: katalikai 
puikią pasistatė bažnyčią ir 
dabar čia garbina Dievą. Be 
to, Norwoodo katalikai turi 
13 įvairių organizacijų kaip 
vyrų, taip moterų ir jaunimo. 
Visos tos organizacijos pri
klauso Federaoijos 10-tam 
skyriui. Jos yra susispietusios 
po bažnyčios vėliava, dirba 
jos, bažnyčios, tautišką, lab
darybės ir kultūros darbą.

Per tą laiką šv. Jurgio lie
tuvių parapijos dvasios vadais 
buvo: pirmas jos klebonas 
kun. A. Daugis, prie kurio bu
vo pastatyta bažnyčia, antras 

Švagždys, 
Taakūnas, 
pastatyta 

dabartinis

garagę, kuris kainavo apie 2 
tūkstančiu dolerių. Dabar Šv. 
Jurgio lietuvių parapija jokių 
skolų neturi ir parapijos rei
kalai stovi gerai Parapija tu
ri du chorus: Šv. Cecilijos 
mažąjį ir didįjį, kuriems vado
vauja iš tremties atvykęs 
vargonininkas V. Kamantaus
kas. Vaikučius tikybos moki
na iš So. Bostono seselės, pa
augusius vaikus mokina pats 
klebonas
Lietuvių kalbos vaikučius mo
kina iš tremties atvykusi mo
kytoja p. Tumėnienė, jaunimą 
mokina lietuvių
tremties atvykęs Kazys 
naa.

Kun. A. F. Janiūnas 
rūpinasi visus parapijos 
prirašyti prie šv. Vardo 
gijos, prie kurios

kun. F. E. Norbutas.

kalbos iš 
šimė-

klebonas kun. J. 
trečias kun. V. K. 
prie kurio buvo 
klebonija, ketvirtas
prel. K. Urbonavičius, prie 
kurio tada buvo vikaru da
bartinis kleb. kun. F. E. Nor- 
butas. Penktas klebonas buvo 
kun. S. Kneižis, kuris mirė 
Norvvoode 1947 metais gegu
žės 27 dieną. Dabar klebonas 
yra kun. F. E. Norbutas ir 
vikaras kun. A. F. Janiūnas. 
Visi buvę šv. Jurgio parapijos 
dvasios vadai vieningai dirbo 
su parapijiečiais ir mažindami 
parapijos skolą. Dabartiniai 
dvasios vadai klebonas kun. 
F. E. Norbutas ir kun. A. F. 
Janiūnas rūpinasi, kad lietu
viai katalikai stovėtų aukštai 
svetimtaučių akyse.

Klebonas kun. F. E. Norbu-

labai 
vyrus ' 
drau- 

priklauso
jau 100 vyrų. Sako, kai visi 
vyrai priklausys, tai parapija 
galės pasidžiaugti. 

Sekmadienį, gruodžio 17 d., 
įvyks šv. Jurgio lietuvių para
pijos, bažnyčios 35 metų su
kakties iškilmingos pamaldos 
už visus gyvus Ir mirusius 
dvasios vadus, parapijiečius 
ir rėmėjus. Šv. Mišios bus at
našaujamos 9 valandą rytą. 
Visi lietuviai parapijiečiai ma
loniai prašomi tose šv. Mišio
se dalyvauti ir pasimelsti už 
tuos, kurie jau yra nukeliavę 
amžinybėn. Žvalgas.

Susirūpino jaunimo 
auklėjimu 

Energingas lietuvių parapi
jos vikaras kun. A. Janiūnas 
yra pasiryžęs ir jau daro pa
stangų sukurti lietuvių para
pijoje skautų 
Girtinas 
įtakos į 
ugdymą, 
kolonija 
kyklinio
ganizacijos, kuri juos jungtų 
ir auklėtų už mokyklos ribų. 

taS jAU 'teigė mokėtF-parapi- - Linkime geros ir gražios sek- 
jos skolas ir šiemet pastatė mės. Norvoodietis.

organizaciją, 
ryžtas, kuris turės 
lietuviškos sąmonės 

Iki šiol ši lietuvių 
neturėjo jokios mo- 
amžiaus vaikams or-

BALF Centre gautos aukos 
1950 m. lapkričio mėn.

CoBBecticut
Ansonia, Kęstutis Švelnys 

$5.00; Naugatuck, Edmund 
Bazenas 5.00; New Britam, J. 
Dlugauskas 1.00, K. Demikis 
2.00; Stamford, BALF 36 
skyrius 50.00.

Btiaofo
Chicago, Zarasiškių klubas 

$10, A. Grigėnas $5, K. Belgą 
$1.; Melrose Park, BALF 117 
skyr. $246.89.

Indiana
St. Mary of the Woods, 

Henrikas Idzelevičius $5.
Massachusetts

Brockton, Anna Kavalaus- 
kas $5; Easthampton, Ona 
Gustienė $10; W. Lynn, Ona 
Balzerytė $20.

Michigan
Albion, V. Simaškevičius — 

$15.46; Detroit, Anna Yan- 
kus $13., Kun.#J. čižauskas— 
$175.; Grand Rapids, K. Ku
nigėlis $10.

New Jersey
Bayonne, J. Jodzevich $20; 

Jersey City, V. Sruoginis $6; 
Kearny, Michalina Roskel $5.

New York
Amsterdam, Šv. Kazimiero 

parap. $100; Brooklyn, A. 
Bagdonavičius $1, J. Maldutis 
$2; Hudson, John Pauža $10; 
New Yorko Tag Day Komite
tas $5,720.03.

Ohk>
Cleveland, A. Kilikevičienė 

$40, BĄLF 38 skyrius $275; 
Columbus, Colųmbus lietuviai 
$T2; Scio, Fedoravičius $5.

Pennsylvania f
’Du Bois, kun. M. J. Urbonas 

$100; W ii kės - Barre. Treti
ninkų d^ja $10.

Canada
Toronto, Kanados Lietuvių 

Sąjunga $153.30.
Massachusetts

Brockton, Mrs. E. Kelley — 
2.00.

Michigan
Detroit, Anna Yankus 13.00; 

Britton, A. Ruzgis 7.00.
Nebraska

Omaha, Liet Tremt. Bendr. 
sk. 14.26.

New York
Brooklyn, J. Starka 5.00. 

Tautininkų klubas (Tag) 10., 
Pr. Kunigėlis 1-00; Buffalo, 
J. V. 10.00.

' PeMBsytvania
Mt. CarmeL BALF 1 sk. — 

42.00.
NARIŲ MOKESČIAI:

BALF 12 sk., Hartford, Ct. 
66.00; BALF 36 sk., Stam
ford, Conn. 4.00; BALF 84 sk., 
Springfield, III. 19.00; BALF 
100 sk., Brooklyn, N. Y. 17.; 
BALF 117 sk., Melrose Park, 
III. 7.; BALF 123 sk., Brook
lyn, N .Y. 10.

BALF 22 skyr., Nonvood, 
Mass. — 11.00; BALF 36 
skyr., Stamford, Conn. $1.00; 
BALF 82 skyr., Brooklyn, N. 
Y. — $5.00; BALF 93 skyr., 
Wilkes - Barre, Pa. $14.50; 
BALF 133 skyr., Yonkers, N. 
Y. — $8.50.

KALĖDINIAI ATVIRUKAI
Kun. P. Ragažinskas. So. 

America 30.00.
BALF Vadovybė nuoširdžiai 

dėkoja visiems aukotojams ir 
rėmėjams už aukas ir talką 
vykdant šių metų vajus.

BALF”o rėmimas ir jam tal
kininkavimas yra aiškus įro
dymas, kad Amerikos lietuviai 
senkūriai ir naujakuriai dar 
atjaučia mūsų brolių ir sesių 
vargus Europoje.

Apsupti taikia pagelbos

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Feliksas i

Janina, Da-

Vytautas, Virginija, Adomas 
į Philadelphia.

Krasnauskas.
Worcester.

Kutka, Petras,
nutė į Philadelphia.

Lexnius, Antanas j Chicago.
Nekrasovas. Jonas į Fair- 

view, N .J.
Panavas, Juozas į Worces- 

ter, Mass.
Ramanauskas, Vytautas. 

Domicėlė į Cleveland.
Rėzaitė, Elzė i Waukegan.
Vasiliauskas. Juozas į Oma- 

ha. Nebraska.
BALF Imigracijos Komitetas.

ą

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums iSegzam-nuot* 

akis ir pritaikinti akinius.
Mea padarome dirbtinas aki-

Tel. 6-1944
Rcom 206

207 PARK Bl ILDING 
Worcester, Mass.

275 Main St., W«*l»ster, Maw

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

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

ĮVEST R0XBURY, MASS. 
Tel. PA — 7-1233-W

: ■

i
į

Likusių atvirukų parduota 
$10.00.

BALF Direktorių Valdyba 
nuoširdžiai dėkoja visiems au
kotojams ir rėmėjams, ypač 
visiems talkininkams, kurie 
taip gražiai pasirodė įvairiose 
rinkliavose.

BALF Seimui besiruošiant 
girdėjome, kad daugelis 
BALF skyrių bei kitų organi
zacijų rengiasi seimui įteikti 
savo aukas.

N. Y. Rinkliavos Komitetas 
dalį surinktų pinigų BALF 
Centrui jau perdavė, o liku
sius įteiks Seimo metu. Rin
kėjų ir atskirai aukavusių 
rinkliavos metu sąrašas Va
jaus Komiteto skelbiamas 
spaudoje atskirai.

Antanas, Mili- 
Vladas į West-

Jurgis, Kons- 
Vy tautas į

AbsurdMs yra tvirtinti, kad 
vyras negali būti visada išti
kimas savo žmonai, lygiai 
kaip absurdiška yra manyti, 
jog genialiai muzikai smuiki
ninkas turi keisti smuikus.

ATVYKO
Karalius, Vytautas, Irena,
Gruodžio 13 d. laivu “Gene- 

ral Muir” į New Yorką: —
Adomėnas, Teofilius į Chi

cago. IUinois.
Anufrijevas,

ja, Leonardas, 
port, Conn.

Barkauskas, 
tancija, Elena,
New York, N. Y.

Binzas, Janas į Newark.
Diedonis, Bernardas į Cleve

land, Ohio.
Dieninis, Lionginas į Chica

go, Illinois.
Kvederavičius, Pranas į 

Chicago.
Jakaitis, Edmundas, Pran

ciška, Domicėlė, Izabelė į 
Creydon, Pa.

Juozapaitis, Jurgis, Ona, 
Elė, Marija, Ieva, Algirdas į 
Detroit. - *

Karalius, Jeronimas į Him- 
man, Minn.

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.

TREJANKA

mo ligi 
ponijoje

I

SKAITYKITE IR REMKITE 
LIETUVIŠKĄ KNYGĄ 

j %
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 LAISVĘ, Jonas Kmitas. Eilėraščių knyga.
352 psl. Kaina .............................................................. $1.00

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

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

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

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

NAUJAS TESTAMENTAS. Vertė Ar k i vysk. 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-

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
LANDŽIUS

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

Pritaiko akiniu*.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8

53* E. Broadvray, 
South Boston, Mass.

TeĮ AV 2-4026

L RepsHs, MJ.
Lietuvis Gydytojas
495 Columbia Road 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Mass.

Oflao Valanda*- 2—4 iv a—a

šymas. Knyga paveiksluotą, įrišta kietais viršeliais. d*
936 psl. Kaina ....  ±....... $2.00 '936 psl. I____

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

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. j 
Vaičiulaitis. Netrukus išeis iš spaudos. Leidžia TT. 
Pranciškonai. .....................................   $1.00 i

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

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

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

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

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

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

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

x :< C

DARBININKAS
366 W. Broadnay So. Bobton 27, Mass,

NAMŲ SAVININKAMS

I

Monuments and Markeri 
Cemetery Lettenng 

NASHUA MONUMENT CO. 8j Kinsley St. Tet. 2155-W 
Nashua, N. H.

GRABO RI AI

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

saulės nusileidimo. Ja- 
pirmučiausia saulė te

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 po čer- 
kutę viso pasaulio gerą mišinį. 
75 
sų

už pokelį. Prisiunčiam į jū- 
namus.

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadway 

South Boston 27, Mass.

AUTOMATfC LAUNDRY
Namie skalbti neapsimoka. 

Atneškite baltinius mums ir 
kai bematant išskalbsime 

gerai ir pigiai. 
South Boston, Mass.

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

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir Visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington, Mass.
!Tel. Dedham 1304-W

PRANAS GERULSKIS, Namų TeL Dedham 1304-R

!
!

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

i'

!
!
!

Į

toniko pristatome, vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
r piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Saukite: 

ROBIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Saviainkaa

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

Draugijų Valdybų Adresai

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

Patarnavimas Diena ir N ak U 
Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. »Outh Boston 8-2590 

AVenus 2-2484

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
•outh Besten, Mm. 

loseph W.Casper 
(KASPERA8) 

••dėtuvių Direktorių* <- 
Balsam uoto jas 

NOTARY PUBLJC 
Patarnavimas Dieną ir N ak t 
Koplyčia Šermenims Dyka’ 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boston 8-3990

»

’ ’ »
VYTAUTAS YAKAVONIS

i

rnneral Hone
741 No. Main St

Srocktcn Mass

V. YAKAVOND* 
OtrehSorlus

Balsamuotojai |‘
^atarnavimaB Dieną tr Naxt
Koplyčia Šermenims Dyk»

▼ei Brockton 8-1590

W A I T K U S
Funeral Home

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS
Laidotuvių Direktores ir 

Balzamuotojas 
(Notary Public)

Patarnavimas dieną ir naktj. 
Nauja modemiėka koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge tr Bostono kolonijas te 
minusiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir j kitus 
miestus.

Reikale teuklte: Tel. TR S-4434.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva Markalenė,
•25 E. 8th 8t, So. Boston, Mtea. 

TeL SOuth Boaton 8-1298.
Vlce-Ptnninlnkė—B. GaiUOnienė.

8 Wtafleld St, So. Boaton, Mass. 
Prot. Ra8t — Stela Overkienė,

555 E. 6th St, So. Boston, Maaa. 
Finansų Raftt — B. COnienS,

409 Broadway, So. Boston, Mass 
Tel. So-8-0948.

iždininkė — Ona Šiauria,
51 Tampa St, Mattapan, Maaa 

Tvarkdarė — M. Matejoikienė,
866 E. 5th St, So. Boston, Mass. 

Kaaoa GI—Elzbieta AukėtikalnyU,
110 H St. So. Boaton, Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kai 
antrą antradieni mėnesio, 7:30 v. 
▼•kare, Parapijos salėje, 492 E. 
Brventh St, 8o. Boston. Mass.

Visais draugijos MkaMif kreipkite 
pas protokolų raitininką.

•V. JONO EV. BL. FA9ALPINC8 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktoras Medonia,
21 Sanger St, So. Boaton, Mms.

Vice-Plrm. — Vincas Stakutis,
684 Sbcth St., So. Boaton. Mana 

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

Ftn. Rait. — Aleksandras Ivafka.
440 E. Sbcth St, So. Boston, Mase 

Iždininkas—Stasys K. Grlganavidus, 
699 E. Seventh St, S. Boston, Mase

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
cia sekmadieni kiekviena mėnesio, 

2 vai po pietų. Parapijos saHj.
492 E 7th St. So. Boston, Mase
Visais draugijos reikalais kreipki- 

tAo pu protokolu

4
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Kun. Pr. Virmauskis,
Šv. Petro parapijos klebo

nas So. Bostone sunkiai su
sirgo. Išvežtas ir paguldytas 
į Carney ligoninę. Vienu metu 
sveikatos stovis buvo kritiš
kas. Dabar sveikata yra pa
gerėjusi ir pamažu taisosi. 
Parapijiečiai prašomi pasi
melsti, kad greičiau pasveik
tų.

Lietuvių parapijos 
moterų klubas

So. Boston rengia Whist 
party ir pupų lošimą šeštadie
nį, gruodžio - Dec. 16, 1950,
*7:30 vai. vakare parapijos 
svetainėj East 7th Street, So. 
Boston, Mass. Yra labai gra
žių dovanų. Atėję nesigailėsi
te. Pelnas skiriamas pirkti 
uždangai koplyčios langams.

Kviečia Valdyba.

Anketų pusmetiniams 
pranešimams

gali gauti pas adv, A. Juk
nevičių BALFo skyriaus raš
tinėje, 545 Broadway, So. 
Boston (Ivas real estate of- 
fice). Pusmetiniai pranešimai 
visiems DP teisėmis atvyku- 
siems reikia siųsti į DP Com- 
mission Washington. Jie turi 
tą įstaigą pasiekti ne vėliau 
sausio 1 d. Geriausiai ne
laukti ir išsiųsti dar prieš 
Kalėdas, po gruodžio 15 d.

Pranešimas tremtiniam*
š. m. gruodžio mėn. 16 d. 7 

vai. vak. parapijos salėje, po 
bažnyčia, įvyksta So. Bostono 
tremtinių visuotinis susirinki
mas. Darbotvarkėje metinė 
valdybos apyskaita, naujos 
valdybos ir revizijos komisi
jos rinkimai.

Ta pačia proga prašome vi
sus tremtinius, kurie dar nėra 
sumokėję nario mokesčio, jį 
sumokti V. Stelmokui, So. 
Boston 545 Broadway (Ivo 
namų pardavimo kontoroje).

Ratelio Valdyba

Anglijos princesė Margarita aplanko skautų sueigą

LIETUVIŲ KATALIKIŠKOJO JAUNIMO ŽURNALAS

ATEITIS
ATEITYJE rašo žymiausieji mūsų literatai .visuomeninin

kai bei mokslininkai, tačiau

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

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

ATEI'ltU^ Redakcijos ir administracijos adresas:
417 Grand St, Brooklyn 11, N. Y.

ALRK Federacijos Aps
krities suvažiavimas

Sekmadienį, gruodžio 10 d., 
Cambridge, Mass. lietuvių pa
rapijoj įvyko ALRK Federa
cijos Apskrities suvažiavimas, 
kuriam vadovavo apskrities 
valdyba — pirm. A. Daukan
tas; vice-pirm. A. Zaveckas, ir 
sekr. B. Jakutis. Sveikinimo 
kalbas pasakė kleb. P. J. Juš- 
kaitis, kun. K. Mažutis, A. F. 
Kneižys, kun. J. Vaitekūnas. 
VI. Paulauskas, V. J. Kudirka, 

•kun. J. Skalandis ir kiti. Pla
čiai kalbėta apie Federacijos 
ir Katalikiškosios akcijos pa
gyvinimą. Išrinkta nauja ap
skrities valdyba: Dvasios va
das kun. Jonas Vaitekūnas; 
pirm. V. J. Kudirka; vicepirm. 
A. Zaveckas; rast. Jonas Bei- 
noris, ir ižd. Jurgis Versiac- 
kas.

Suvažiavimą užbaigė malda 
kun. Jonas Vaitekūnas.

Phyllis Grendal ir 
Larry Švelnis

š. m. gruodžio mėn. 15 d., 
8 vai. vak. dalyvaus Kalėdi
niame festivalyje — tauti
niuose šokiuose, kuriuos ren
gia Intemational Institute of 
Boston, 190 Beacon St. Daly
vaus taip pat ir O. Ivaškienės 
vadovaujama Lietuvių Tauti
nių šokių trupė. Kitus baltie- 
čius atstovaus latviai ir estai.

Ramovės sueiga
Aną šeštadienį pas pasktn. 

S. Gimbutienę buvo Bostono 
liet, skautininkų ramovės su
eiga. Dalyvavo 12 skautinin
kų. Pašnekesį skaitė vyr. 
sktn. dr. -V. Čepas tema apie 
lietuvių skautų santykius su 
užsieniečiais. Diskusijose pa
liesti skautavimo klausimai. 
Priimta * rezoliucija, kuria 
skautiškieji vienetai yra ra
ginami registruotis vietinėse 
skautų organizacijose. Vokie
tijoje džiovininkų sanatorijoje 
vargstančiai sktn. Milvydienei 
paremti parinkta aukų. G.J.

Naujas “Eglutės” 
redaktorius

Rašytojui B. Brazdžioniui 
pasitraukus iš Eglutės” re
daktoriaus pareigų, toliau ją 
redaguoti perėmė Pr. Naujo
kaitis, gyvenąs Brooklyn, N. 
Y. Vokietijoje jis * yra redaga
vęs britų zonoje leistąjį laik
raštį “Lietuvių Žodis”, o Lie
tuvoje yra mokytojavęs ir di
rektoriavęs įvairiose gimnazi
jose. Dėstė lietuvių kalbą ir 
literatūrą. Yra parašęs “Lie
tuvių literatūros istoriją”, iš
leistą Vokietijoje.

Vėl trys tuo pačiu keliu
Neseniai tik buvę Chicago- 

je, kur dalyvavo gerai nusise
kusiame literatūros vakare, 
taip pat į literatūros vakarą, 
surengtą Clevelande š. m. 
gruodžio 10 d., buvo nuvykę 
ir grįžo labai patenkinti — 
poetas B. Brazdžionis, rašyto
jas A. Gustaitis ir aktorius 
H. Kačinskas.

Nubaudė
Suffolk teisėjas Eugene A. 

Hudson nubaudė Hawes Uni- 
tarijonų bažnyčios moderato
rių $200 už teismo paniekini
mą. Teismas įsakė pinigus 
grąžinti adv. Joseph Schnei- 
der, gynėjui tos bažnyčios lie
tuvių grupės, kuriai neleista 
dalyvauti balsavime, kaip bu
vo įsakyta Aukščiausiojo 
Teismo. Tos bažnyčios nariai 
vieni turėjo teisę balsuoti, o 
kiti tos teisės neturėjo, ir lie
tuvių grupė buvo pažymėta 
nebalsuojančių tarpe. Lietu
vių grupės vadu buvo Kubi
lius, buvęs metodistų ministe- 
ris ir iš tos 'sektos išmestas. 
Toji grupė buvo žinoma kaipo 
komunistų arba komunistų se
kėjų. Grupės pirmininku bu
vęs A. J. Kupstis.

Pirmoji nauių mėty 
“ž v a i g i d ė”

Tėvų Jėzuitų leidžiama 
“žvaigždė” pirmoji išėjo su 
naujų metų data. Tai 1951 
metų sausio mėn. 1 Nr. Pir
muoju straipsnius tėvas A. 
Mešlis, S. J. rašo apie Maldos 
Apaštalavimo intenciją sausio 
mėn. — Bažnyčios vienybę 
(“Viena avidė ir vienas Gany
tojas”). Toliau randame įvai
rius religinius ir kultūrinius 
straipsnius: apie misionierius 
Afrikoje, Marijos į Dangų 
Smirną, Jėzaus Meilę, Dievo 
visagalybę, Jėzaus širdies 
prašymus, šv. Antaną ir k. 
Yra įdomi katalikų pasaulio 
apžvalga ir Maldos Apaštala
vimo skyrių darbai.

“žvaigždė” metams kainuo
ja 2 dol. Užsakymams adre
sas: 488 E. Seventh St., So. 
Boston 27, Mass. Redakcija: 
St Robert’s Hali, Pomfret 
Centre, Conn.

Avė Maria valanda
Sekmadienį, gruodžio 17 d., 

5:30 po pietų per radijo stotį 
WMEX — 1510 kilocycles bus 
transliuojama apie domininko- 
nių seserų, vargšams ligo
niams bendruomenės įkūrėją 
Motiną Mary Walsh 44 metų 
šios bendruomenės sukakties 
proga. Dabar šios seserų ben
druomenės yra labai išplitu
sios visuose kio krašto dide
liuose miestuose.

PARKUODAMA “Tuxido”, 
labai mažai vartota ir prieina
ma kaina. Kreiptis: 9 Kenber- 
mard Rd., Dorchester, Mass. 
Tel. GE 6-1208.

JAV vyriausiojo kariuomenės štabo vadas J. Landos 
ColliiM ir 8 armijos vadas Walton H. Walker susitinka Ko
rėjos fronte.

"TEVKttS aw METOttS
Pernai, prieš Kalėdas, Ka

nadoje, Toronto mieste, pasi
rodė naujo lietuviško savait
raščio “Tėviškės Žiburių” pir
masis numeris. Tvirtų pasiry
žėlių — laikraščio leidėjų ir 
redakcinio kolektyvo pastan
gomis, tas laikraštis iš karto 
pradėjo savo kelionę tvirtais 
žingsniais. Jis buvo pradėtas 
leisti aštuonių didelio forma
to puslapių apimtyje, kuriuos 
užpildė prityrę mūsų spaudos 
darbininkai. Metų bėgyje “Tė
viškės Žiburių” bendradarbių 
skaičius išaugo į pasigėrėtinai 
gražią šeimą, štai, jų pavar
dės: Dr. A. Ramūnas, Vyt. 
Tamulaitis, A. Vaičiulaitis, 
Bern. Brazdžionis, S. Sužiedė
lis, Vyt. Kastytis, P. Klevinis, 
Kazys Bradūnas, K. P. Ažu
balis, Pr. Rudinskas, K. Pa
žėraitė, Edy. Karnėnas, A. 
Rinkūnas, St. Bujokas, A. 
Grybas, R. Medelis, Dr. J. Gu
tauskas, J. Kuzmickis, Marija 
Ramūnienė, S. Meškuitis, Ged. 
Galvanauskas, Vysk. V. Briz- 
gys, Dr. K. Sruoga - Verži- 
kas, P. Stočkutė, V. Maciū
nas, J. Kralikauskas, Faustąs 
Kirša, Almos - Šalčius, Dipl. 
mišk. Vyt. Ęarisas, Alė Rūta- 
Nakaitė, Ajjt. šalčiūnas, Prel. 
J. Balkūnas, Alf. Sušinskas, 
V. Poškus, Vyt. Sirvydas, Pr. 
Naujokaitis, Zenonas Ivinskis, 
St. Devenis, Antanas Ramo
nas, Jurgis Kastytis Gliaudą, 
A. Bendrorius, Kun. J. Razu- 
tis, Juozas Lingis, Jonas Grei

Laiškai Lietuviams
1950 m. lapkričio mėn. Nr. 10 svarbiausias klausimas, pra

šiame numeryje pirmuoju lenkęs ir atominę bombą.
straipsniu eina J. Vaišnio, S. 
J., paties redaktoriaus apra
šyta “Marijos Dangun ėmimo 
Dogma”.

Kitas straipsnis J. Bružiko, 
S. J. atsako į klausimą “Ar 
rašytis į lietuviškas parapi
jas?” Kas dar joms nepri
klauso, turėtų atsidėjęs per
skaityti ir apsimąstyti.

Toliau paliečiama labai daž
na ir opi Amerikos gyvenimo 
žaizda kunigo Jo«o straipsniu, 
atsakančiu į klausimą “Kodėl 
nesiskirti?” Kitaip tariant, 
kodėl nepasinaudoti teismu 
nutraukti tam ryšiui, kuris 
buvo sudarytas prie altoriaus. 
Argumentų už skyrybas ga
lima rasti visokių, bet skaity
tojai čia ras argumentus, ku
rie besiskiriantiems, turbūt, 
nevisada ateina į galvą.

Kaikam dar ir dabar ateina 
į galvą kalbėti apie evoliuci
ją (kokia ji'buvo madna dar 
nesenais laikais!). J. Venc
kaus, S. J. straipsnis “Apie 
evoliuciją” parodo, kad leng
viau pagauti beždžionę Afri
kos džiunglėse, negu ją pada
ryti savo prosenele.

“Atsakyk į svarbiausi klau
simą", manome, daug ką pa
trauks ir nušutina. Kalbaipa 
apie modernėjo žmogaus ryšį 
su Dievu. Tikriausiai daug 
kas nemano, jog tai pats

Penktadienis, Gruodžio 15, ’50

. i • , |

O vifidčlto doleris yra geras pinigas
▼ “Associated Presą” agentūra praneša įdomių smulkme

nų iš dabartinio Pragos gyvenimo sukomunistintoje Čekijoje. 
Neapykanta prieš JAV varoma visomis priemonėmis. Prima
nytų, amerikoną šaukšte prigirdytų. Ir už ką? Vien už tai, 
kad žmonės gerai žino, jog gyvenimas Amerikoje yra geresnis 
kaip Sovietu rojuje ir pinigas daug vertingesnis už Stalino 
grašius. Dėlto Pragoję ant visų sienų kabo didžiuliai plakatai 
su stambiomis raidėmis: “Taika vietoje -dolerio”. Gražu, kai 
taip parašyta, bet labai jau negražu, kad kitaip išeina. O išei
na štai kas:

čiūnas, Aloyzas Baronas, L. 
Žitkevičius, J. Grinius, Dr. 
Ag. Šidlauskaitė, J. Aistis, 
Ad. įima, A. Maceina, Ada 
Karvelytė, Dr. Gr. Valančius, 
A. Šapoka, Dr. Vydūnas, Pr. 
Kozulis, P. Minkaitis, Dr. K. 
Valteris, M. Yokubynienė, Jo
nas Stumbrys, A. Abromonis, 
K. Grigaitytė - Greudušienė, 
Ant. Tamošaitis, Inž. A. Vil
niškis, Dr. Henr. Nagys, Ba
lys Rukša, J. Kačinskas, V. 
Venckus, Dr. Karvelienė, Nelė 
Mazalaitė - Krūminienė, Pr. 
Aiženas, St. Bakšys, A. Gra- 
žiūnas, Vanda Ramūnienė, Dr. 
J. Gintautas, St. Yla, Adv. 
Jer. Valaitis, A. Tyruolis, Aid. 
Valickaitė, Gražina Anysaitė, 
Dr. Pr. Gaidamavičius, T. V. 
Gidžiūnas, Paulius Jurkus, V. 
Rocevičius, Roma Jaloveckai- 
tė, V. J. Narbutas, A. Paukš
tys, J. Karys - Kareckas, A. 
Erdvilas, B. Mikalauskas, O. 
Kubilienė, Anis Rūkas ir kit.

“Tėviškės Žiburiuose” talpi
namos Minios iš Kanadps ir vi
so pasaulio lietuvių gyvenimo, 
gerų straipsnių ir geros infor
macijos bendrais klausimais.

Be to, ateinančiais metais 
“Tėviškės Žiburiai” savo me
tiniams prenumeratoriams 
duos priedą — kišeninį kalen
dorių su daugeliu informaci- 
jU- t

“Tėviškės Žiburių” adresas: 
941 Dundas St., W. Toronto, 
Ont. Canada. Pr. AL

V Čekai jau gerai patyrė, kad už tai krautuvėje kalvos ne- 
nuima, bet duoda ko paprašai. Pirmiausia duoda pirkiniams 
kuponus 50,100,500 ir net 1000 čekų kronų vertės. Oficialiu 
keliu gauna ne daugiau 50, su visokiais dar mainų nuskaity
mais. Taigi apsimoka. Ir pirkti toje krautuvėje apsimoka. Čia 
parduodama ryžių po 30 kronų (60 centų) kilogramas (2,2 
svaro), o juodoje rinkoje reikėtų mokėti 300 kronų. Už kakao 
ima 80 kronų vietoje 700, o arbatą duoda už 180 vietoje 1,600. 
Įvairios audeklinės medžiagos taip pat keleriopai pigesnės, jei 
kas ateina su doleriu. O ko nemato lentynoje, tai dolerį pakišęs 
gauna iš po lentynos. Daugiausia perkami rūbai ir maistas. 
Kaip tik tie dalykai, kuriuos komunistai pirmiausia ir žada vi
siems “išlaisvinamiems”.

Tų “išlaisvintų” pirkėjų, kaip vienas korespondentas rašo, 
pro vieną tik Pragos “Darex” praeina kasdien apie 1000. Vienį 
paąižiūri ir scilę nuvarvina, kad neturi dolerio, o kiti (jų dides
nė pusė) išskuba su ryšuliu namo. Eidami pro plakatus “Tai
ka vieloje dolerio”, skaniai nusišypso.

V Nežinau, kaip šypsotųsi tiė "amerikonai”, kurie šian
dien gyvena iš dolerio, važinėja blizgančiais automobiliais, žiū
ri televizijoj, vėdinasi “refridžeitoriais”, geria kakao su “ais- 
krymais”, o kalba apie rublius, rusiškus blynus, “semečkas”, 
kazokiškas “rubaškas”, “marožinas” ir kitus sovietiškus gar
dumynus. Gardu būtų paragauti to gyvenimo, kurio tie “ame
rikonai” norėtų rytoj sulaukti. Mūsų linkėjimai kuo nuošir
džiausi: tegu jiems taip stojas, kaip jie nori. Visi kiti nenorė
tume eiti į “Darex” su slepiamu kišenėje doleriu. Geriau jau į 
“Serve yourself”. S.

Pabaigoje rašoma dar apie. 
“Lietuviškus kryžius”, Besi
blaškančią sielą”, “Ar nusi- 
dedi nežinodamas?”

Nežinojimui pašalinti ir ap
sišviesti patariama skaityti 
“Laiškus Lietuviams”. Juos 
leidžia Tėvai Jėzuitai Chica- 
goje. Adresas: 5541 Pauline 
St, Chicago 36, III. Metams 
kaina tik 1 doleris.

Mirt
Gruodžio 13 d. mirė Kali

nauskienė. Velionė pašarvota 
D. A. Zaletskų koplyčioje, 

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
Nuo 11 Iki 12 vaL vidudlmfo. 

WESX — 1230 klloeyclea, Salėm, Maso.
šeštadienį, gruodžio 16 dieną, 11 valandą rytą, Lietuvių 

Radio Valandos programa. Iš WESX radio stoties — 1280 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 RAMO HOUR
366 West Broadway Bouth Boston 27, Msok

Telephonai: SOuth Boston 8-6608 arba NOrwood 7-1449

564 E. Broadvray, So. Bos

V Čekijai labai reikia užsieninės valiutos žaliavoms pirkti, 
sakysime, kad ir ginklavimosi reikalams. Mat, apie taiką jie 
kalba tiems, kurių galva dar minkšta ir sovietų nepažįsta, o 
ginkluojasi pagal Stalino planą. Pagal tą planą reikia ir do
lerių, kurių Čekijoje žmonės į bankas pagal įsakymą neneša. 
Už tai graso bausmė. Bet kas bausmę skirią, gali skirt ir am
nestiją, jei geriau išeina. Čekijoje yra tokia amnestija visiems, 
kurie sutinka dolerius atnešti į krautuvę, pavyzdžiui “Darex”. 
Lietuviškai tai reiškia “Dovana eksportui”. Devyniuose mies
tuose yra dešimtis tokių komunistinių krautuvių, kurios gaudo 
dolerius, šilingus, frankus, florenus, kronas. Jei užneštam Stali
no rublius ar satelitinius lenkų zlotus, rumunų lejas, — tai pro 
duris išprašytų. Komunistiniai pinigai komunistiniame krašte 
nebegeri. Duok dolerį! O iš kur jį paimsi?

▼ Seniau čekai dolerius gausiai ėmė, kai bolševikai dar ne
buvo jų už sprando paėmę. Kaikam kišenėje dolerių dar liko. 
Kaikam jie ten patenka per laiškus, gaunamus iš giminių Ame
rikoje. Bet tas šaltinis vis labiau užanka. Kiti gauna apdrau- 
das iš senesnių laikų, kai galėdavo Amerikoje draustis. Pra
smunka doleris ir šmugelio keliu. Rizika dėl tokio pinigo ir ko
munistui apsimoka. To jis nedarytų su maskviniu rubliu, nesgi 
menko daikto per sieną, ir dar geležinę, niekas neneša. Neša 
paprastai savo galvą arba gerą prekę. Taip priteka tų dolerių 
nebe į bankus. O reikia, kad jie ten patektų. Ir patenka ten 
per “Darex” krautuves.

Kiekvienas Betaria,

tone. Laidojama šeštadienį, 
gruodžio 16 d. iš šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčios. 
Likusios dideliame nuliūdime
velionės dukterys nuoširdžiai 
kviečia visus dalyvauti jų
mylimos motinėlės šermenyse
ir laidotuėvėse.

KALĖDINIAI RANKDAR
BIAI, Jėzaus Nukryžiuotojo 
Seselių padaryti parsiduoda 
Šv. Petro par. salėje, 7-th St.. 
nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. pie
tų. Gruodžio 17 d. jūs galite 
gauti puikiausias Kalėdų do
vanas. (15)

kuris sielojasi tautinės gyvybės išlaikymu, lietuviškąja 
kultūrine kūryba, Lietuvos laisvės atgavimu, 

skaito, remia ir platina 
pasaulio lietuvių mokslo, literatūros bei meno ir 

visuomeninio gyvenimo mėnesinį žurnalą

AIDUS
AIDUS redaguoja redakcinis kolektyvas sudarytas iš 

žymių lietuvių mokslininkų, rašytojų ir kitų kultūrininkų 
su rašytoju Antanu Vaičiulaičiu priešakyje.

AIDŲ prenumerata metams $5.00

Užsisakyti galima:
pas vietos AIDŲ platintojus ar AIDŲ administracijoje:

AIDAI, Kennebunk Port, Maine
Susipažinimui AIDŲ numeris sidri 

Tenelieka nė vieno lietuvio, deuri 
KULTŪROS ŽUiNADO .




