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DERASI DĖL DEMARKACIJOS 
UNIJOS Churchillis vėl Anglijos premieras

Tokio. — Sugriautame Pan- 
munjan kaime prasidėjusios po 
64 dienų pertraukos karo pa
liaubų Korėjoje derybos kol 
kas rezultatų nedaug tepasiekė. 
Pirmuoju klausimu švaistoma, 
kur turi būti pravesta tarp a- 
biejų kariaujančių pusių de
markacijos linija. Bet susitarti 
dar nepavyko. Jungt. Tautų 
atstovai pasiūlė, kad ta linija 
būtų pustrečios mylios pločio 
ir eitų dabartine fronto linija. 
Komunistai daugiau neberei- 
kalauja, kad ta linija, eitų 38 
paralele, bet jų pasiūlyta linija 
yra apie 12 mylių j pietus nuo 
dabartinės fronto linijos — jie 
įtikinėja, kad iš tikro ten e- 
santi fronto linija. Jų linija 
priimdami, sąjungininkai turė
tų komunistams vėl perleisti 
1,000 kvadratinių mylių, kurios 
buvo kietai kovojant užimtos. 
Vis dėlto tikimasi, jog tuo 
klausimu susitarti pavyks.

Kovos fronte
Paskutinėmis dienomis sau

sumoje vyko tik siauresnio 
masto kovos, kurių metu sąjun
gininkams pavyko komunistus 
išstumti iš keletos aukštumų 
pozicijų. Bet yra pastebėta, 
kad priešas paskutiniųjų dide
lių kovų metu patirtus nuosto
lius yra išlyginęs naujai į fron- nįnkus vėl pradėti darbą., aefr 
tą pasiųstais dalintais h* skubiai tai sudaro grėsmę krašto sau- 
gabena nakties metu jiems į- 
vairius karinius reikmenis. Tik

VEIKAS GALI PERSKELTI 
Į PRANCCZMĄ

gumui. AFL tarptautinės uos
tų darbininkų sąjungos pirmi
ninkas Ryan, kuris nuo pat 

pradžios pasisakė prieš šį strei
ką, pasiuntė prezidentui teleg
ramą, kad nestreikuojanti dar- 

Prancūzų vyriausybė yra su- bininkai eis ir pro streikininkų 
teikusi VLIKo nariams vizas 
įvažiuoti ir apsigyventi Pran
cūzijoje. URT valdytojas prof. 
J. Brazaitis buvo išvykęs į 
Prancūziją konkrečiai susipa
žinti su įsikūrimo sąlygomis 
vietoje.

X

PABALTIJO DIPLOMATŲ
PASITARIMAS

Paryžius. — Rugsėjo 27 d. 
įvyko pasitarimas Pabaltijo 
diplomatų, reziduojančių Pa
ryžiuje. Tartasi įvairias aktua
liais klausimais. Iš lietuvių da
lyvavo Dr. S. A. Bačkis ir prof. 
J. Baltrušaitis, iš latvių— mi- 
nist. O. Grosvaldas ir K. Be- 
rendzas, iš estų — A. Rei, estų 
tautinės tarybos pirmininkas, 
buv. Estijos prezidenas ir mi- 
nisteris pirmininkas. Jis buvo 
specialiai atvykęs į Paryžių ir 
tarėsi su Dr. S. A. Bačkiu, kaip, 
estai galėtų pasiųsti savo atsto
vą politiniams reikalams Pran
cūzijoje. Dabar estus atsto
vauja Dr. S. A. Bačkis. (El
ta).

PASIŪLYS EUROPOS 
FEDERACIJĄ

Paryžius. — Prancūzijos už
sienio reikalų ministeris R. 
Schumanas paskelbė, kad .jis 
artimiausiai Europos Tarybos 
sesijai pasiūlys Europos fede
racijos planą. Tam planui jau 
pritarę anglai ir JAV. Federa
cija turėtų būti galimai grei
čiau sudaryta, nes tai labai pa
dėtų pastūmėti pirmyn Euro
pos armijos organizavimą ir 
Schumano plano įgyvendini
mą. I Europos federaciją nu
matoma pakviesti visus Euro
pos Taryboje atstovaujamus 
kraštus, neatsižvelgiant, ar. 
yra prisidėję prie Europos ar
mijos ir Schumano plano.

t

šeštadienio naktį buvo paste
bėta fronto kryptimi judančių 
5,000 įvairių automašinų.

Sausumoje kovoms sumažė
jus, jau aštuonios dienos kaip 
nuolat vyksa plataus masto o- 
ro kautynės. Komunistų nai
kintuvai stengiasi-Jungt. Tau
tų oro pajėgoms kelią j svar
biuosius karinius taikinius jų 
fronto užnugarėje užkirsti. Bet 
sąjungininkai taip pat padidino 
savo naikintuvų veiklą ir jų 
apsaugoj bombonešiai galėjo 
pasiekti bei sunaikinti svarbius 
priešo, karinius taikinius.

KORREJOS KARO 
NUOSTOLIAI

H’ashingtonas.— JAV gyny
bos departamentas paskelbė, 
kad komunistų karo nuostoliai 
Korėjoj yra pasiekę 1,414,635 
vyrų. Taigi nuo spalio 2 d. tie 
nuostoliai yra padidėję 67,912. 
JAV Korėjos karo nuostoliai li
gi spalio 24 d. pasiekė 92,997 
vyrų žuvusių, sužeistų, pateku
sių į nelaisvę ir. dingusių be 
žinios.

UOSTŲ STREIKAS GALI 
BtTI BAIGTAS

New Y orkas. — Prez. Tru
manas paragino streikuojan

čius New Yorko uosto darbi- 

sargybas į darbą. Tuo tarpu 
streikininkų vadovas Sampson 
tvirtina, kad iš tikro darbo su
tartis darbininkų nepriimta, kaip 

tvirtina Ryan, ir prašo paskirti 
komisiją šiam reikalui ištirti. 
Tuo atveju streikininkai pra
dėtų darbą.

Esąs įspūdis, kad streiko 
nuotaika mažėja, ir manoma, 
kad darbas būsiąs vėl pradė
tas.

SUDANAS PRIE
NENORI

EGIPTO JUNGTIS

Chartumas. — Sudano par
lamentas priėmė rezoliuciją, 
kurioje pasisakoma prieš E- 
gipto pastangas prisijungti Su
daną. Taip pat buvo pareikšta 
padėka anglams už pažada, kad 
ateity Sudanui bus duota gali
mybė pačiam savo likimą bei 
reikalus spręsti. Anglai yra pa
žadėję, kad ligi ateinančių 
metų pabaigos bus išleista kon
stitucija, kuri suteiks Sudanui 
savivaldą.

Dabartiniam Sudano parla
mente daugumą turi Sudano 
nepriklausomybės partija. E- 
giptui palanki Ashigga partija 
1948 m. įvykusius rinkimus 
boikotavo.

EGIPTAS RUOŠIASI 
MOBILIZACIJAI

Kairas. — Egipto valstybės 
taryba nutarė vykdyti visuoti
ną mobilizaciją ir pašaukti į 
karo tarnybą 18-50 m. vyrus, 
"jei kiltų arba grėstų karas.” 
Taip. pa( nutarta sudaryti pa
ties nrinisterio pirmininko va- 
dovaūjsfrrtą karo tarybą.

fcgiptč Vyriausybė oficialiai 
Anglijai pranešė apie savo jau

Londonas---- Anglijos rinki
mus, kaip daugelis ir spėjo, 
laimėjo W. Churchillio vado
vaujama konservatorių partija, 
gavusi 27 atstovus daugiau, 
kaip Darbo partija, ir 18 at
stovų daugiau, kaip visos kitas 
partijos kartu.

Laikydamasis parlamento 
tradicijų, ligšiolinis min. pirm. 
Attlee atsistatydino ir naują 
vyriausybę sudarė ligšiolinis 
opozicijos lyderis W. Churchil
lis. Min. pirmininko pavaduoto-

VEDYBOM REIKIA POLITI
NES IŠTIKIMYBES

Berlynas. — Rytų Vokietijos 
komunistų partija išleido po
tvarkį, kuriuo jos narių vedy
boms statoma sąlyga, kad jų 
vedybų partneris būtų politiš
kai patikimas asmuo. Partijos 
narės prieš vestuves turės sa
vo būsimų vyrų pavardes pra
nešti partijai, kad jį patikrin
tų, ar jie yra politiškai patiki
mi.

prieš dvi savaites padarytus 
nutarimas nutraukti sutartis, 
bet anglai, sutraukę žymius sa
vo karinių pajėgų pastiprini
mus nerodo jokių žymių, kad 
jie būtų pasiryžę Egipto reika- 
navimus priimti. 

ju ir užs. reikalų ministerių 
paskirtas A. Edenas, jau du 
kartu buvęs tose pareigose ir 
anksčiau.

Naujos Anglijos vyriausybės 
užsienio politikos svarbiausieji 
tikslai būsią šie: konferencija 
su Stalinu tarptautiniam įtem
pimui sumažinti ir susitarimui 
pasiekti, glaudūs ryšiai su 
JAV, Eufppos susivienijimo

TREMTŲJŲ ĮSILEIDIMO 
PROGRAMA BUS {VY

KINTA

Washingtonas. — Išvietintų 
Asmenų Komisijos pirminin
kas J. W. Gibson pareiškė, kad, 
kongresui paskyrus lėšų, ligi 
gruodžio 31 *d. įstatymo numa- 
ltytą išvietintų asmenų skai
čių galima bus pervežti ir nu
matytą programą pilnai įvykin
ti. Išvietintų asmenų įstatymas 
buvo numatęs šiems asmenims 
įsileisti 314,000 vizų. Ligi šiol 
tokių vių išduota 290,766. Tai
gi ligi gruodžio 31 d. dar 23,- 
234 tremtiniai gali gauti tuo į- 
statymu vizas ir įvažiuoti į 
JAV.

JAV NORI LIKVIDUOTI 
IRANO NAFTOS KRIZŲ

Wa8hingtoaM. — JAV nu- 

naujų pastangų Irano ir Angli
jos naftos ginčui likviduoti. Ma
noma, kad galima būtų susi
tarti ir priimant Irano naftos 
suvalstvbinimo įstatymą bei 
sutinkant likviduoti anglų naf
tos bendrovės nuosavybes Ira
ne. Naujam susitarimui pa
grindu numatomi šie punktai:
1. anglai perimtų tvirtomis did- 
menų prekybos kainomis Irano 
naftos pardavimą, iš kurio gau
tų nustatytą pelną, 2. už nusa
vintas anglų nuosavybes turi 
būti atlyginta ir 3. susitarimas 
dėl priemonių, kurios sudary
tų sąlygas toliau Irano naftos 
pramonei be kliūčių veikti. Ga
myba greičiausiai būtų Irano 
įstaigų priežiūroj vedama ne
utralaus asmens, o ją vykdytų 
tarptautinis anglų, amerikie
čių ir olandų technikų štabas.•
ITALIJA IR ABESINUA AT
NAUJINA DIPLOMATINIUS 

SANTYKIUS
Roma. — Italija ir Abesinija 

oficialiai atnaujino diplomati
nius santykius. Jie buvo nu
traukti Mussoliniui užpuolus 
Abesiniją ir ištisus šešiolika 
metų nebuvo atnaujinti. 

pagreitinimas ir glaudus bend
radarbiavimas visais ūkiniais 
bei politiniais klausimais Britų 
imperijos valstybių, išlaikant 
stiprų bei vieningą frontą vi
sais tarptautinės politikos 
klausimais.

Pastebėtina, kad komunistai, 
kurie buvo išstatę 10 kandida
tų, nelaimėjo nė vienos vietos.

JUGOSLAVIJA BUS APRC- 
PINTA MODERNIAIS JAV 

GINKLAIS

H’ashingtonas. — Vyriausy
bės pareigūnai paskelbė, kad 
po ilgesnių derybų artimiau
siomis dienomis bus su Jugo
slavija pasirašyta sutartis, ku
ria bus suteikta Jugoslavijai 
modernių sunkiųjų JAV gink
lų, sustiprinant jos pajėgas 
prieš galimą Sovietų ar jų sa
telitų puolimą. Lengvieji gink
lai ir municija Jugoslavijai bu
vo pradėta teikti jau maždaug 
prieš metus laiko.

Anksčiau nenorėjusi su tuo 
sutikti, Jugoslavijos vyriausy
bės pagaliau s u t i - 

ko, kad JAV paskirtų savo ka
rinę misiją, kuri tikrins, ar 
JAV teikiami ginklai yra pa
naudojami skirtam tikslui.

SLAPTA GINKLUOJAMI 
▼AMARŲ VURoEnKMI 

KOMUNISTAI -
Bonna. — Vakarų Vokieti

jos vidaus reikalų ministeris 
pareiškė, jog kraštui sudaro 
pavojų komunistų slaptai ga
benami ginklai, kuriuos jie 
krauna slaptuose sandėliuose, 
norėdami pasiruošti galimybei 
paimti valdžią į savo rankas, 
jei pritaikytų tinkama proga, 
ir paremti Sovietus, jei iškiltų 
karas. Valdinėse įstaigose ir į- 
monėse esą taip pat įlindusių 
daug komunistų šnipų. Vakarų 
Vokietijos vyriausybė esanti 
pasiryžusi su komunistų kės
lais pradėti griežtą kovą. Da
bar renkama medžiaga ir, jei 
bus reikiami duomenys, komu
nistų partija Vakarų Vokietijoj 
gai būti uždrausta.

PRIIMS l KARO PAJĖGAS 
DAR 72,000 MOTERŲ

Washingtonas. — Gynybos 
Departamentas planuoja ligi 
liepos mėnesio j karinę tarny
bą priimti dar 72,000 moterų 
ir jų skaičių ginkluotose pajė
gose pakelti ligi 120,000. Sava
norių telkimą numatoma pra- 
dėit lapkričio 11 d.

10 CENTŲ

Yorke uoste streikuojantis darbininkas pyksta ant dĮrtisnHp 
savo draugu. Ui ju matyti policija, kuri saugoja, kad tarp streikinin
ku ir dirbančiųjų neprasidėtu peitynėe.

KINIJOJ DAUG KOMUNISTŲ PRIEŠŲ
Hong-Kongas. — Kiek yra 

iš tikro Kinijoj prieškomunis- 
tinių partizanų, tikrų žinių nė
ra. Kinų nacionalistai skelbia, 
kad jų esama apie 2,000,000. 
Patys komunistai sako, kad jų 
esą tik kelios dešimtys tūkstan- 
etų. Bet ia pačių konrarasEų pa
skelbtų duomenų daroma išva
da, kad jų skaičius turi būti 
gana žymus. Pietinės Kinijos 
komunistų karinis viršininkas 
paskelbė, jog nuo pernai metų 
spalio mėn. ligi šių metų rugsė
jo mėn. iš viso buvę sunaikinta 
52,620 antikomunistinių parti
zanų ir atimta iš jų 452 pat
rankos, 1171 kulkosvaidis, 127,- 
324 šautuvai ir dideli kiekiai 
municijos. Taip pat 89,701 
“kontrevoliucionierių” buvę su
imta ir 28,332 asmenims už 
prieškomunistinę veiklą įvy
kinta mirties bausmė.

Šie komunistų paskelbti skai
čiai rodo, kad pasipriešinimas 
turi vykti plačiu mastu. Juo la

$IICL4V$TO$ ŽINIOS
• Prez. Trumanas pareiškė, kad sąjūdis dėl gen. Clark skyri

mo ambasadorium Vatikanui buvo mažesnis, negu jis tikėjosi. 
Prezidentas yra įsitikinęs, kad ambasadoriaus Vatikanui skyri
mas su valstybės ir bažnyčios JAV atskyrimu yra visiškai sude
rinamas.

• Laivyno sekretorius Kimball, sugrįžęs iš inspekcinės ke
lionės, paskelbė, kad JAV laivynas Viduržemio jūroj padidintas 
ligi 60-70 laivų ir pasiruošęs Europos gynybai panaudoti ir ato
mines bombas.

• Japonijos parlamentas ratifikavo San Francisco pasirašytą 
taikos sutartį ir saugumo paktą su JAV.

' • Prancūzų užsienių reikalų ministerijos atstovai pareiškė,
kad JAV, Anglija ir Prancūzija priimti Italiją į Jungt. Tautas pa
siūlys visumos posėdžiuose, jei tasai pasiūlymas nepraeitų Saugu
mo Taryboj.

• Spk'Ho 6 ir 7 d. Paryžiuje įvyko Europos federalistų sąjun
gos centro komiteto posėdis. Lietuvius atstovavo prof. J. Baltru
šaitis. Iš Pabaltijo tautų kol kas šioje sąjungoje dalyvauja tik lie
tuviai.
• Irano policija susekė komunistų sąmokslą nuversti šachą 

Pahlevi. Nemaža komunistų suimta.
• Vakarų Vokietijos vyriausybė kreipėsi į Prancūziją, kad 

nutrauktų jaunų vokiečių verbavimą į svetimšalių legioną.
• Nevadoje įvykdytas naujas, jau devynioliktas, atominių 

ginklų bandymas, šiuo kartu, kaip manoma, buvo susprogdinta 
iš lėktuvo numesta vidutinio dydžio bomba.

• SudanieČių naujai konstitucijai paruošti komisija kreipės 
į Jungt. Tautas, kad jos paskirtų tarptautinę komisiją, kuri padė 
tų Sudanui gauti nepriklausomybę ir teisę pačiam savo reikalus 
tvarkyti.

biau, kad turimi duomenys ro
do, jog komunistai kai kuriuo* 
skaičius yra gerokai sumažinę 
Pavyzdžiui, yra pagrįstų ži
nių, kad mirties bausmė buvc 
įvykinta ne 28,332 asmenims, 
bet apie 100,000.

GABENIMĄ PRT-
PAŽĮSTA PATI MASKVA•
Maskva. — "Praveja” p" 

kelbė, kad 1949-1950 m. buv< 
atgabenta į Aukštąją Silezifr 
dirbti jos pramonėj apie 650. 
000 azijatų, daugiausia kinie
čių. Dar šiais metais numato 
ma atgabenti ten pat 250,00h 
Rumunijoj jau apgyvendini 
300,000 mongolų, kurie te’- 
dirba naftos pramonėj, o Ka 
raliaučiaus srity apie 100.00C 
Ateinančiais metais Sovietą i 
numato į Europą perkelti apie 
tris milijonus Azijos gyvento
ju-
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Spalio 25 d. Romoje mirė 
vyskupas Pranciškus Petras 
Būčys, eidamas 80 savo gyve
nimo metus. Su juo mirtimi 
vėl praretėjo mūsų vyresnioji 
karta, kuri taip kūrybingai 
reiškėsi dar spaudos draudimo 
laikais, vėliau energingai kovo
jo dėl Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės metais reiškėsi 
kaip šakotos kūrybingos as
menybės moksle, literatūroje, 
visuomeniniame gyvenime. 
Šiais sunkiais laikais švietė šios 
asmenybės ir stiprino taip pat 
nenuilstamai kovoti už tuos 
pačius idealus. Jie buvo ir 
moraliniai mūsų autoritetai ir 
gyvieji mūsų istorijos liūdi to
jai.

Vysk. Petras Būčys priklau
so tai dižiajai kartai, kurioje 
reiškėsi Maironis, Jakštas, 
Vaižgantas, nors jis už juos 
jaunesnis, vėliau atėjo į visuo
meninį gyvenmą, bet savo dar
bo entuziazmu, išsilavinimu ir _ __ _
didžia meile lietuvių tautai, ša- loję, o 1883 m. įstojo į Mari- 
/o dideliais darbais jungiasi į jampolės gimnaziją. Po šešerfų

AR BUS APGINTA EUROPA?
šiuo metu gen. Eisenho- 

•.verio karinė organizacija jau 
yra padariusi didžiulę pažangą. 
Žurnalistai jau gana drąsiai 
kalba, kad jeigu tuojau po ka
ro vakariečiai galėjo tikėtis 
bolševikų agresijos atveju atsi
laikyti tik priei Pirenėjų, jeigu 
vėliaus buvo tikimasi apginti 
Reino liniją, tai šiuo metu jau 
esą neabejojama, kad. eventua
laus Europos karo pradžioje 
jau būsią atsilaikoma Kiel’o- 
Kassel’io linijoje ir veikiai bū
sią galima veržtis į rytus. Šiuos 
mums įdomius apskaičiavimus 
sutvirt: ię ne tik padarytoji 
Vakarų Europos apginklavimo 
pažanga, bet ir kintančios pa
žiūros į sovietinių armijų kari
nį pajėgumą. Tuo tarpu mažai 
kalbama apie už geležinės už
dangos esančių tautų vaidmenį 
būsimo konflikto atveju, nes. 
matyt, tam dar neatėjo laikas. 
Tačiau jau labai atvirai kalba
ma apie įgytąjį patyrimą Ko
rėjos kare ir apie padarytas iš
vadas galimo Europos karo at
veju. Yra aišku, kad gen. Ei- 
senhoweris labai seka Korėjos 
karą ir taiko ten įgytąjį paty
rimą savo organizuojamam 
frontui.

Sakoma, kad kada gen. Ei- 
senhoveris atvyko į Europą ir 
perėmė tenykščių armijų va
dovybę, jis manė, kad norint 
.atlaikyti bolševikų agresiją. 
Vakaru Europai reikia turėti 
mažiausiai 40-60 divizijų. Kai 
kurie jo patarėjai kalbėjo net 
apie 8 0 divizijų reikalingumą.

Puolimą būtų galima atlai
kyti su 20-25 divizijomis, ir šis 
tikėjimas remiamas Korėjos 
karo patirtimi. Kadangi seniai 
buvo žinoma, kad Sovietai *uri 
parengę apie 200 divizijų ar
miją. stačiai reikėjo stebėtis, iš 
kur išaugo toks didelis pasiti
kėjimas savimi. Stebint Korė
joje naudojamas divizijas, ku-

e

, P. Būčys 
1S49 m.

AW klišė

mūsų tautos pačių garbingųjų 
vyrų eiles. Su liūdesiu palydė- . 
darni jį Amžinajame Mieste į 
kapus, kartu reiškiame viltį, 
kad vieną kartą jo palaikai 
bus parvežti į tėvynę ir pagerb
ti šalia mūsų didžiųjų vyrų.

SUVALKUOS LYGUMOSE
Velionies tėviškė yra Suval

kijoje, Sakių apskr., Slavikų 
parapijoje, Silgalių kaime. Jis 
gimė 1872 m. rugpiūčio 20 d. 
kaip pirmas vaikas. (Jo tėvas 
Jonas turėjo 7 sūnus). Gražios 
Suvalkijos lygumos ir kaimo 
gyvenimas supo jo vaikystę. 
Kada skambėjo ganyklų var
peliai ir vakarinės dainos, jis 
pajuto mokslo ilgesį. Atsime
name ir tuometinės Suvalkijos 
ūkininkų tradicijas — išleisti 
vieną sūnų į mokslus. Todėl ir 
jaunasis Pranukas anskti sė
dosi prie knygos. Iki 1877 m. 
mokėsi namie, o 1880 m. atsi
randi. Slavikų pradžia mokyk- 

rios yra organizuotos sovietų 
pavyzdžiu, pasirodė, kad tos di
vizijos turi tik 55% to vyrų 
skačiaus, kokj normaliai turi 
reguliari vakariečių divizija. Iš 
to ir padaryta išvada, kad so
vietų armija yra daug mažes
nė. negu tai galėtų rodyti divi
zijų skaičius. Pagal paskutinius 
galimus gauti duomenis sovie
tų divizijos buvo taip išskirsty
tos:

Rytų Vokietijoje
10 rusų šarvuotų divizijų
25 rusų pėstininkų divizijos
5 vadinama vokiečių polici

jos divizijos

Rytų Suropaje
5 rusų šarvuotos divizijos
25 rusų pėstininkų‘divizijos
25 vadinamos liaudies demo

kratijų (satel. kraštų) chvizi-
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metų jis išvyksta į Seinų ku
nigų seminariją, o 1895 m. at
siduria Petrapilio Dvasinėje A- 
kademijoje. 1899 m. kovo 25 
įšventintas kunigu. Bet mokslo 
buvo dar negana. Tais pačiais 
metais jis išvyksta studijuoti į 
Šveicariją, į Fribourgą ir už 
istorinę apologetinę tezę gavo 
daktaro laipsnį.

Išsimokslinęs jis grįžo savo 
tėviškėn ir 4 mėnesius bu
vo Slavikuose vikaru. Po to jis 
iškeliavo profesoriauti į Seinų 
kunigų seminariją, iš jos — į 
Petrapilio Dvasinę Akademiją.

Vyskupas P. P. Būdys reiš
kėsi įvairiose gyvenimo srityse.

Kristaus apaštalo keliu
Pirmiausia vysk. Būčys buvo 

kunigas. Dvasininko luomui jis 
atsidėjęs rengėsi, mokslinos. Ir 
kaip kunigas daugiausia veikė. 
Ši veikla nuspalvino ir kitus jo 
darbus.

Tik keletą mėnesių tebuvęs 
parapijoje, jis tačiau nepaliko 
sausas profesorius. Jis nuolat 
jautė gyvenimą, ir to dėstomi 
dalykai buvo taip pat grąžina
mi į gyvenimą, į praktšką 
veiklą.

Petrapilio Dvasinėje Akade
mijoje js skaitė apologetikos 
kursą. Šalia Akademijos pana
šų apologetikos kursą surengė 
ir katalikams studentams ir 
organizavo katalikų padegogų 
draugiją, kuri turėdavo savo 
posėdžius prie šv. Kotrynos 
bažnyčios. 1905 m. atsidūręs 
Petrapilio Dvasinėje seminari
joje, 1912 m. buvo jau akade
mijos prorektorius. 1913 m. ge
gužės mėn. ji* ėjo rektoriaus 
parfegas, bet tikru rektorium 
nebuvo paskirtas, nes toji vie
ta buvo lenkų nuolat valdoma. 
Vėliau antru kartu (1914. VIU. 
28—1915. IH. 1.) ėjo rekto
riaus pareigas. Tuo metu jis 
jau buvo vienuolis, f marijonų 
vienuolyną, kurį atgaivino kun. 
prof. J. Matulevičius, (vėliau 
tapęs vyskupu), jis įstojo 1909
m. rugpiūčio 28 d. Kada P. Bu-

Rusijoje
20 šarvuotų divizijų
90 pėstininkų divizijų 
Viso 205 divizijos.
Pagal atitinkamų organų 

nuomonę šis skaičius neviršija 
žmonėmis 140 vakariečių divi
zijų. Pradžioje tik centriniame 
sektoriuje stovinčios divizijos 
galėtų būti panaudotos puoli
mui. O tokių esama ne daugiau, 
Kaip 35 sovietų divizijos ir apie 
8 satelitų divizijos, kurių ko
vingumas labai abejotinas.

Kitas karo atvejui svarbus 
klausimas yra divizijų apgink
lavimo klausimas. Korėjos 
praktika parodžiusi, kad rau
donųjų divizijų ugnies galingu
mas tesieksiąs tik 66% vaka-
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Ėjo visur, kur laukė darbas. 
Niekada nežiūrėdamas savęs, 
jis dirbo, su didele me le nusi
lenkdamas būtenybei. Ir visur 
įspaudė savo pėdsakus. Kaip 
reta asmenybė, jis išsišakojo ir 
apėmė įvairias sritis. Sunku 
būtų pasakyti, kuri jo darbo 
šaka buvo svarbesnė. Prie 
kiekvieno darbo jis priė'o su 
giliu moksliniu pasirengimu, 
su gryna intencija ir meile, vi
sur ieškojo gėrio ir gynė tie
są. Todėl jo asmenyje ir sutel
pa vyskupas ir veinuolis. rašy
tojas ir mokslininkas, profeso
rius ir aukštųjų mokyklų orga
nizatorius.

čys nebuvo paskirtas rektoriu
mi, vienuolyno generolas 
J. Matulevičius pasipiktino to
kiu elgesiu, nes lietuviškumas 
negalėjo būti kliūtis, ir kun. P. 
Bučį atšaukė iš Dvasinės Aka
demijos į Marijampolę.

Tuo metu jau ėjo karas, ir 
vokiečių kariumenė užėmė Ma
rijampolę. Kun. Būčys negalė
jo sugrįžti. Tada jis pasiliko 
Maskvos lietuvių kolonijoje ir 
viename priemiestyje, Izmai- 
lovskaja Rošča, mokytejavo 
pradedamoje mokykloje. 1916 
m. jis gavo įsakymą vykti pas 
Amerikos marijonus į Chicagą. 
Keliaudamas per Suomiją, Šve
diją, Norvegiją, Angliją, Pran
cūziją ir Italiją, jis 1916 m. 
lapkričio 3 d. pasiekė Brook- 
lyną. Amerikoje išbuvo iki 
1921 m. Tada vėl grįžo į Lie
tuvą. Marijonų vienuolyne jau 
nuo 1923 m. buvo generolo pa
vaduotoju. Mirus, vysk. J. Ma- 
tutevičiui, jis m. VU. 22. 
išrenkamas vienuolyno genero
lu ir 1928 m. išvyko gyventi į 
Romą. Tada generolo pareigas 
ėjo 6 metus ir 5 mėn.

Jo rankose marijonų vienuo
lynas sustiprėjo, vienuolių 
skaičius iš 319 pakilo ligi 431, 
iš 13 namų atsirado 18. Nauji 
namai buvo įkurti Panevėžyje, 
žemaičių Kalvarijoje, Rezeknė- 

riečių galingumo. Raudonųjų 
turiimeji T-34 tankai pasirodė 
negalį atsilaikyti prieš naujuo
sius, lengvai manevruojančius 
ir stipriomis patrankomis gink
luotus amerikiečių tankus T- 
42. Pagal Amerikos J. V. ar
mijos štabo viršininko gen. 
Lawton J. Collins tvirtinimą 
nė vienas amerikiečių T-42 
modelio tankas Korėjoje nebu
vęs sunaikintas, kai tuo tarpu 
beveik tūkstantis įvairaus tipo 
raudonųjų tankų išvesta iš ri
kiuotės. Daugelis tų tankų pa
šauta vadinamaisiais bazuka, 
kurių gamybos kaina esanti tik 
$65 vienam. Amerikos armija 
esanti sėkmingai išbandžiusi 
eilę naujų prieštankinių gink
lų, kurie gali iš arti ir iš gana 
toli naikinti priešo tankus.

Korėjos karas taip pat paro
dęs amerikiečio oro ir jūros pa
jėgų pranašumą. Vienintelis 
silpnesnis taškas buvę vadina
mi “jet fighters”. Bolševikai, 
matyt .su vokiečių inžinierių 
pagalba turi pasistatę MIG ko
vos lėktuvus, kurio pasirodė 
greitesni už greičiausius ame
rikiečių turimus lėktuvus. Taip 
pat Korėjoje išbandyta naujos 
transporto galimybės perkelti 
greitai kariuomenę oro keliu. 
Ir čia amerikiečių pranešumas 
yra aiškus.

Tat Korėjoje vakariečių, 
daugiausia amerikiečių, lieja
mas kraujas stiprina ne tik 
Azijos, bet ir Eurpos tautų vil
tis ir teikia be galo vertingos 
medžiagos Europos gynimo or
ganizatoriams, kurie į klausi
mą, ar bus apginta Europa — 
drąsiai sako — taip.

K. MOCKUS 

je (Latvijoje), W ashingtone 
bei Thompsone, Conn. Sutvar
kė vienuolyno statutus, parašė 
instrukcijas ordino nariams pa
rapijose, auklybos statutus, pa
saulinių brolių apaštalavimo 
taisykles ir dalyvavo trijuose 
tarptautiniuose kongresuose: 
Sydnėjuje (Australijoje), Kar
taginoje (Afrikoje) ir Dubline 
(Airijoje).

Kaip gerai mokąs rusų kal
bą ir pažįstąs rasų papročius, 
jis nuo 1929 buvo Popiežiaus 
Komisijos Rusijai patarėjas.

Popiežius Pijus XI, norėda
mas sustiprinti graikų katali
kų veiklą, 1930 m. VII. 6 d. jį 
paskyrė rytų apeigų vyskupų 
(tituliniu Olimpo vyskupu). 
Tada vysk. Būčys pradėio lan
kyti visus rusus graikų katali
kus.

1934 m. jis vėl grįžo į Lie
tuvą, kur ėjo įvairias pareigas, 
buvo Telšių Kunigų Seminari
jos Dvasios Vadas. Prieš antrą 
pasaulinį karą jis vėl išvyko į 
Romą, kur vėl buvo marijonų 
vienuolijos generolu.

Dar neseniai prieš porą mė
nesių jis dėl senatvės ir pašli
jusios sveikatos pasitraukė iš 
generolo pareigų.

MOKSLININKAS
Pagrindinės jo studijos buvo 

apologetika. Ją ir dėstė Petra
pilio Dvasinėje Akademijoje. 
Šioje srityje jis ir parašė stam
biausius mokslo veikalus. Bet 
ir čia jis pasiliko ne sausas

I

Laik rašei y redaktorius ir rašytojas
Dar prieš 60 metų (t. y. niose, Lietuvių laikraštyje, Ne- 

1891 m.) jis pradėjo reikštis dėldienio skaitymuose, 
spaudoje. Jei viską surinktume 
į krūvą, susidarytų daugel to
mų.

Spaudos draudimo laikais
jis pradėjo rašinėti į laikraš- Paskui, padirbęs keliose lietu

vių parapijose Amerikoje, jis 
vėl sugrįžo pire “Draugo” ir šį 
kartą redagavo nuo 1918. XII. 
1. iki 1921. VII. 30. Jo publicis
tika gyva. Greitai jis reagavo 
į visuomeninio gyvenimo reiš-

čius. Bendradarbiavo Kauno 
klierikų Viltyje, Ūkininke, Var
pe, Apžvalgoje, Vienybėje Lie
tuvininkų, Tėvynės Sarge, Ži- 
nyčioje, Dirvoje — Žinyne; at- ’ 
gavus spaudą — Vilniaus ži-

Musų tikrinimo metodas
Drive” Jums apsimoka!
Mūsų Fordo Tarnybos naudojamas 
“TfM Drive” metodas « i t i k r i n a, 
kad darbas atlikta* serai.

Praktika mus pamokė, kad geriau
sias būdas patikrinti atlikta darbą ir 
Jus apsaugoti, nuo rūpesčių, tai ma
šina išbandyti. Štai kodėl mes tšban. 
(tome “Tęst Drive“) visą mūsų atlikta 
ii'.itKKKL . -

r
Ai pasirašyta anUpauda ant Jūmj 
ufaakymo k« nor* pataisyti yra <e- 
riaasias įrodymas, kad Fordo Tarny
ba atlieka darbo Kerai bet kartoje 
vietoje.
Tai yra dvigubas atžymčjimas ant 
Jūsų patiekto užsakymo. Jis užtikri
na, kad darbas atliktas gerai ir ma
šina asmeniškai išbandyta.

Kaip ir visada. Jums siūlome 4 
būrim sutaupyti pintim. kai naudoja
te* Forrfn Tarnyba
Darb* atlieka Fordo mechanikai, jie
naudojasi mūsų įmončs išbandytais ■ VIllzV
metodais, specialiais Fordo įrankiais
ir tikromis (genuine) Fordo mašinų J S *
dalimis... tai sutaupė, jums laiką, pini-

« gą ir mašinų.
“VAŽU OK ATSARGIAI, VES TOJI GYVYBE. KI RU APSAUGAI. GALI BCTI TAVOJI”

ATSTOVAI GERIAUSIAI
EORDĮ PAŽĮSTA

mokslininkas, bet praktikas, kinius, rasdamas jiems tinka- 
kuriam rūpėjo, kad jo &dla pa- mą sprendimą, 
siektų platesnes* visuomenės, 
mases. Jis ir gyvenime buvo 
apologetas. Savo pamoktuose, 
rekolekcijose ir raštuose veikė 
ne tik dėstomomis mintimis, 
bet ir savo asmeniu. Kaip apo
logetas jis nusileidžia iš dėsty
tojo katedros ir eina su popu
liariu žodžiu į liaudį, rašo net 
pamokančias apysakas (Dinkė, 
Rapukus kaupiant), kur paro
do, kokia galinga yra tikėjimo 
jėga praktiškame gyvenime.

Lietuvos universi- 
kuris vėliau buvo 

ir su kai kuriais 
priimtas. 1922 m.

MOKYKLŲ ORGANIZA
TORIUS

1921 m., grįžus iš Amerikos, 
vysk. P. Karevičius jį paskyrė 
sekretoriumi katalikų universi
tetui rengti. Jis parengė planą 
teologijos fakultetui ir su abie
jų tuometinių vyskupų para
šais ir įgaliojimais vyko į Ro
mą, kur Studijų Kongregacijai 
įteikė fakulteto planą ir kartu 
net profesūros sąrašą. 1922 m. 
sausio mėn. seimas jam pave
dė sudaryti 
teto planą, 
diskutuotas 
pakeitimais
II. 16 d. įkūrus universitetą, 
jis buvo paskirtas į teol. - filo
sofijos fakulteto branduolį fun
damentinės teologiojs katedros 
vedėju, vėliau buvo fakulteto 
dekanu, nuo 1924 m. universi
teto prorektorium. Nuo 1924. 
IX. 1. iki 1925. IX. 1. — uni
versiteto rektorium.

Savo pažiūras apie lietuviš
kos mokyklos organizavimą jis 
yra išdėstęs “Apie apšvietę” 
veikale, parašytame dar nepri
klausomybės angoje, ir vėliau 
knygelėje “Tėvų teisė ir parei
ga auklėti savo vaikus”. Jo iš
keltos krikščioniškos mokyklos 
problemos liko neįgyvendintos, 
Let ir šiandien aktualios.

Atvažiavęs j Chicagą, 1917.
H. 1. pradėjo redaguoti “Drau
gą”. Šį kartą redaktoriaus pa
reigose buvo keletą mėnesių.
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- Mokėdamas keletą kalbų žo
džiu Ir raštu, jis nesitenkina 
vien lietuvišku spausdintu žo
džiu. Jis rašo lotyniškai, len- 
kinškai, rusiškai, prancūziškai 
ir angliškai, bendradarbiauja 
tų tautų kalbų spaudoje ir tuo 
būdu išeina į platų pasaulį. Šių 
raštų gausybė tiesiog stebina 
kiekvieną. Ir juose spindi ta pa
ti reali išmintis ir gilus gyveni
mo pajautimas. Iškeliamieji 
klausimai tokie įvairūs ir gyvi 
ir kartu giliai suprasti. Ne vel
tui jis buvo vadinamas enci- 
klopedistu.

VISUOMENININKAS

Visuomenės veikloje reiškėsi 
visi mūsų vyresnės kartos žmo
nės. Buvo tai tikra būtenybė 
organizuoti, kurti draugijas, va
žinėti į seimus. Jį matome Di
džiajam Vilniaus Seime. Jis su 
Maironiu, Jakštu rašo ir Krik
ščionių Demokratų a partijos 
programą. Jis kuria pedagogų 
draugiją Petrapilyje, padeda 
laikraščiams, pats ir per savo 
draugus juos platina.

Vėliau tapęs vienuolyno ge
nerolu, jis taip pat pasineria į 
jo sutvarkymą. Gyvendamas 
Romoje ir kartu išėjęs į tarp
tautinę spaudą, jis buvo paskir
tas Tarptautiniams Eucha
ristiniams Kongresams Rengti 
Komiteto nariu.

KELIAUTOJAS
Pilnas darbų gyvenimas ne

pririšo jo prie vienos vietos. Jis 
nuolat keliavo ten, kur buvo 
reikalinga jo pagalba. Jis apsu
ko visą žemės kamuolį. JAV-se 
buvo net 5 kartus, paskutinį 
kartą prieš porą metų. Nebijo
damas senyvo amžiaus, jis 
skraidė lėktuvu. Kai 1949 m. 
iš Romos skrido į P. Ameriką, 
kad ten aplankytų marijonų 
vienuolynus, lėktuvo įgula nu
stebo, argi toks senutis vysku
pas atlaikys kelionę. Bet jis 
linksmas kopė į lėktuvą ir ap- 
Ireliavo Pietų ir Siaurės An>e- 
rikas, Angliją.

JAUNIMO BIČIULIS

Visa širdimi jis buvo atsida
vęs jaunimui. Metai neišskyrė 
jo iš jaunimo tarpo. Iš kiekvie
nos kelionės jis vežėsi prisirin
kęs visokiausių muziejinių re-

nukelta į 3 psl.
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PATALKINKIME SVARBIEMS 
DARBAMS •

Amerikos Lietuvių R. K. Federacija, minėdama savo jsistei- 
gimo 45 metų sukaktį, yra užsimojusi praplėsti ir sustiprinti da
bartinę veiklą, šiuo tikslu ji kreipiasi į visuomenę, prašydama pa
ramos. Yra išsiuntinėti iš sekretoriato specialūs laiškai kunigams 
klebonams ir draugijoms. Siuntinėjami prašymai ir atskiriems 
asmenims. Prašoma ALRKF žinioje esančiam Lietuvių Katalikų 
Akcijos Fondui paramos šiems reikalams:

1. Lietuvių Kultūros Institutui, leidžiančiam knygas, vai
kams mėnesinį laikraštėlį “Eglutę”, medžiaginiai remiančiam 
liet, -kat kultūrinę veiklą.

2. ALKA (Am. Liet. Knygynui ir Archyvui), surinkusiam 
daug vertingos medžiagos iš mūsų veikimo ir gyvenimo istorijos, 
įsteigusiam savo centrą Nukryžiuotojo Jėzaus Seselių vienuolyne 
Brockton, Mass.

3. Amerikos Lietuvių Katalikų Akcijos sekcijai, besirūpi
nančiai pasauliečių apaštalavimu, bandančiai suorganizuoti pa
rapijose šiam tikslui veiklius branduolius.

4. ALRKF Imigracijos Komisijai, atlikusiai stambių darbų 
praeityje, dar negalinčiai likviduotis, nes toli gražu, dar ne visi 
lietuvių tremtinių reikalai yra aprūpinti.

5. ALRKF sekretoriato išlaikymui ir šio mūsų katalikų vei
kimo centro darbų bei jo kontaktų su NCCM ir NCCW ir kito
mis lietuvių ir nelietuvių organizacijomis finansavimui.

6. Atsiranda daug ir nenumatytų dalykų, kurie pareikalauja 
ALRKF ir LKAF dėmesio ir medžiaginės paramos.

Reikia manyti, kad lietuvių visuomenė bus dosni šiems tik
rai svarbiems reikalams. Neužmirškime, kad ALRFK ir Lietuvos 
laisvinimo darbuose aktyviai dalyvauja. Ji turi stiprią reprezen
taciją Amerikos Lietuvių Taryboje ir, kai yra reikalas, ir atskirai 
padaro tinkamų žygių ir naudingų darbų atlieka. Aktyviai da
lyvauja BALFo if kituose tremtinių šalpos ir įkurdinimo darbuo
se.

Šiandien mūsų tauta susiduria dar su didesnėmis ir skaudes
nėmis problemomis, negu ji buvo susidūrusi prieš 45 metus. Tu
rime būti stipriai organizuoti, vieningi ir veiklūs. ALRKF. ap
jungianti visą mūsų organizuotąją visuomenę, turi būti pajėgi ir 
finansiškai. Todėl kiekvienas iš mūsų laikykime savo pareiga pa
remti mūsų veikimo centrą. (Neužmirškime ALRKF iždininko 
preL Pr. Juro adreso: 94 Bradford St., Lawrence, Mass.).

Daugelis kolonijų šiomis dienomis mini karaliaus Mindaugo 
krikšto 700 metų sukaktį. Kad jos prisidėtų ir prie lietuvių kata
likų vieningos akcijos sustiprinimo, jų metu parinkime aukų ir 
jų pelno dalį paskirkime Lietuvių Katalikų Akcijos Fondui.

ALRKF Sekretoriatas

Kiekvieno žmogaus gyveni
mas yra įpintas į bendrą visa
tos tėkmę ir joje reiškiasi dau- 
giariopu būdu.

Visi mes greičiausia pastebi
me žmogaus medžiaginį reiški
mąsi. Turėdami materialų kū
ną, kiekveinas užimame visatoj 
tam tikrą vietą ir būname tam 
tikru laiku. Dėl to ir šovė tū
lam mintis galvon, kad žmogus 
nėra nieks daugiau, kaip vien 
medžiaginis dribsnis, tobuliau- 
sioji mašina, varoma cheminių 
fizinių jėgų.

Tiesa, žmoguje vyksta nuo
latinė medžiagų apykaita. Per 
keletą metu jis medžiagiškai 
visiškai pasikeičia. Tačiau dėl 
to mes nelaikom žmogaus visai 
kitu. Kitaip jis turėtų būti lai
komas tiek kartų miręs, kiek 
kartų persikeitė jo kūno me
džiagos.

Iš tikrųjų, vien medžiaginiu 
požiūriu žmogaus būtis neišse
miama. Jame yra kaž kas dau
giau. Tai seniai žinoma. Mate
rialistinė teorija moksliškai 
skaitoma sen’af bankrutavo®, 
nors gyvenime jos atgarsiai 
dar reiškiasi ir spiriasi prie*
savo paskutiniąsias dienas.

Be medžiagos žmogus tur 
dar gyvybės nradą. d?ug to
bulesnę už nača medžiaga. J 
medžiagą apvaldo, Derdirh? 
tvarko ir šalina, ir dėl to nes* 
leidžia lyginama su medžią?'

Gyvybė kūdikyje reiškiu 
paisto šauksmu, vaiko amžių 
je žaismu, jaunuolyje rizika : 
ryžtu, subrendusiam? Orabyl- 
meilės kalba, senstelėjusiam 
— praktiškojo gvvenimo rū
pesčiu, .senatvėje — ha’mr 
mirties. Ir ji pati baigiasi s^ 
fizine mirtimi. Taigi ir gyvybė~ 
psichologinė būsena nėra pa
stovi.

Per ištisa žmogaus gyvenime 
ji pasikeičia daug kartų. S’- 
vaikystės metais baigiasi vai
kiškos iliuziios. Pasakos jau
nuolio daugia nežavi. Jatmun- 
lis turi savo pasaulį, bet irm 
laikiną. Subrendusio p:rmosio'- 
meilės idealizmas yra taip ?af 
vienkartinis. , Vėliau jis lie’-ą 
tik gražiu prisiminmu. Senė- 
jančiam tiek vaikystės iliuri- 
jos, tiek žaismingumas. jau
nuolio išsvajotasis idealiz
mas. yra lygiai menkaverčiai 
praeities dalvkai. Net ir prak
tiškasis senstančioje gyveni
mas mirties akvvaizdoip tam
pa taip pat menkaverčiu.

Taigi ir psichologiniu požiū
riu žmogaus gyvenimas kei
čiasi daugelį kartu. Dingsta 
vaikystė, užleisdama vietą jau
nystei. Bet ir pastaroji su visu 
savo turiniu praeina nesugržį- 
tamai. O senatvė palaidoja

VĖLINIŲ PRASME
svajonių ir utopijų planus. Pa
ganau žmogus nusivilia ir ma
terialių gėrybių nepastovumu. 
Žmogus miršta psichologiškai 
daugelį kartų. Pagaliau savo 
fizinio gyvenimo pabaigoje 
žmogus miršta ii- gyvybiškai.

Tačiau nei tai viso žmogaus 
nenumarina. Jau Horacijus, se
novės romėnų poetas. įžvelgė 
rašydamas, ‘Ne visas mirsiu. 
Išliks dalis manoji." Yra žmo
guje dar aukštesnis pradas, 
kuris liekasi egzistuoti toliau 
ir už mirties slenksčio. Tai 
žmogaus dvasinė būtis. Ji yra 
ta nuolatos. pasisekančioji 
jungtis. kurios akivaizdoje 
vyksta materialinis žmogaus 
keitimasis ir kuri stebi jo psi
chologinį atmainumą. Ji yra 
betarpinė liudytoja ir fizinės 
žmogaus mirties. Tik dvasinis 
pradas jungia ilgą ir įvairų 
žmogaus gyvenimą i viena da
barties momentą. Tik žmogaus 
dvasia gali stebėti žmogaus

BERNARDAS 
BRAZDŽIONIS

K A P Į 
V ART A I

Mes regėjom — daug nuvyto čia vainikų, 
mes regėjom — prakeliavo daug pro mus, 
mes regėjom, kaip jti žemės sapnas nyko 
ir kaip rado jie čia amžinus namus.

Mes girdėjom — verksmą kūdikio nekalto, 
mes girdėjom — raudą mylinčių širdžių,

. mes girdėjom — duslūs dūžiai nakt,* šaltą, 
ir raudojimas nualpusių žvaigždžių.

Grįžta žingsniai tų, kurie viešėjo, 
grįžta žingsniai mylimųjų ir našlių, n
grįžta žingsniai morų mirusio nešėjo, 
koply tėles sargo, daug čia laisčiusio gėlių ...

Tik negrįši tu, čia ramų atilsį suradęs, 
nepraeisi niekad atgalios pro mus, 
kaip šalta mirtis, bejausmis ir bežadis, 
radęs diena savo Ten, o čia — namus...

DK. P. CELIESITS

praeitį dabarties akimis, lyg 
rodos visas žmogaus gyveni
mas leistus suprastinamas ir 
sutraukiamas į vieną dabarties 
momentą.

Net ir nuoširdžiausio mate
rialisto įstikinimas savo pažiū
rų tikinimu yra jo dvasinio 
prado išpažinimas. Medžiaga 
yra klosti: ji gali būti klostoma 
savo sudedamosiomis dalimis 
viena šalia kitos. Bet ji nie
kados negali iš perspektyvos 
pažvelgti pati į save. Medžiaga 
negali pati spręsti apie save. 
Teisingai Kcelno universiteto 
profesorius Jonas Hessen pa
stebi: “Rpikia turėti dvasios 
dvasiai paneigti”. Kitais žo
džiais tariant, reikia pirmiau 
turėti dvasinį pradą,* kad galė
tum išpažinti save esant mate
rialistu. Juk niekuomet negali 
medžiagai dingtelti mintis, kad 

ji yra tik medžiaga. Jau pats 
tokio sprendimo gimimas rodo 
savo dvasine kilmą. Gelbėjimas 
spręsti ir mąstyti pakankamai 
liudija esantį žmoguje neme- 
džiaginį pradą, jo sielą, kuri iš
lieka ir imi žmogaus fizinės 
mirties.

Siela, būdama dvasinės pri
gimties, nesileidžia įglaudina- 
ma net į tysią medžiagą, nei j 
praeinantį laiką, šiedu matai 
jos atžvilgiu yru tik atsitikti
niai. Siela yra matuojama to
bulybės laipsniu.

Sielos tobulybės laipsnis 
priklauso nuo jos pačios ii- nuo 
kitų sielų teikiamos pagalljos. 
Būdas, kuriuo viena sielą kitai 
teikia pagalobs, yra malda ir 
išmalda, šiuo būdu dvasia su 
dvasia gail bendrauti, būda
mos net ir labai dideliu erdvės 
ir laiko tarpu atskirtos. Siela 
net ir žmogaus kūne būdama, 
gali bendrauti su bendralaiklų 
žmonių sielomis lygiai taip 

pat, kaip Ir su sielomis senai 
.mirusiųjų, žodžiu, mūsų sielos 
gali bendrauti su sielomis, e- 
sandomis tobulybės būsenoj— 
danguje ir taip pat gali !>end- 
rauti su sielomis, esančiomis 
dar neatbaigtoje tobulybės bū
senoje — skaistykloje

Todėl ir Katalikų Bažnyč a. 
skirdama bažny tiniame kalen
doriuje metuose vieną dieną, 
prisiminti mirusiųjų žmonių 
sieloms, nori, kad mes tą dieną 
ypatingu būdu atkreiptume dė
mesio į sielas, esančias neat
baigtos tobulybės būsenoj 
skaistykloje. Mūsų galioje via 
suteikti joms dvasine nag»'';ą 
maldos ir išmaldos būdu. Tuo 
būdu mes galime padėti jonus 
greičiau prisiartinti prie joms 
skirtos aukščiausios tobulybės.

"Reųuiem aetemam dona eis 
Domine, et lux pemetua k'c»^t 
eis” teskamba ta diena ne tik
tai Bažnyčios mirtį reiškian-'io 
kunigo lūpose, bet taip pat ir 
kiekvieno krikščionies širdyje.

Mirė vvsk. P. Būrvs
pradžia 2 pusi, 

tenybių, kurias an'_sč’?u būrė 
Marijampolėje. Ir išdėstęs vi
sus eksponatus. aiškino jaunie
siems. Romoje nuolat keliau
davo su studentai® nėr ga’eri- 
jas, muziejus ir aiškmdavo ne
sigailėdamas laiko. Ir gyvas 
buvo vyskupo žodis ir patrauk
lus. nes buvo tyra ir gera jo 
širdis.

•
Vysk. P. P. Bučio asmenvbė 

šakota ir patraukli. J s ilgus 
metus praleido svetimo®? že
mėse, iš ten sėmėsi rrok-'lo. iš 
ten veikė ir niekada Lietuvos 
neužmiršo. Priešingai, jo visa 
veikla žodžiu ir raštu h>>vo 
skirta tėvynei, tik jos dorai ir 
gerovei pakelti.

Jaudinosi ir dėl dabartinių 
tautos kančių ir nuolat s?vė vi
siems, kad ateis diena, kai visi 
grįšime į namus, ir jis r rmasis 
ten parvažiuos. B^t Apvaizda 
panorėk), kad ji® at®’gultų 
Šventajame Mieste, kur kanki
nių ir apaštalų palaikai, fr iš 
ten bylotų mu’u®. kaitantiems 
didžiuose pasaulio kefuose. Da
bar nepastatysime iam pa
minklo. nes jis pasi®tatp savo 
darbais, bet jo prisirišimas 
prie Lietuvos tegu būna mums 
pavyzdžiu. Kain jis svetimuose 
kraštuose .subrendo ir išsimok
slino. kad tėvynei būtų labiau 
naudingas, taip ir mes, išsau
goję savo dvasines vertybes ir 
visokeriopai jas praturtinę, pa
gerbsime visų mūsų didžiųjų 
vyrų darbus.

A. Džn’GENAS

— Gal draugas pasakytumei, kaip jūsų brigada 
pasiekė aukštų išdirbio rodiklių? — užvedė jį ant ke
lio priekinėj eilėj sėdėjęs draugas Bezlepovas.

— Taigi, apie tai aš ir norėjau pasakyti,—susiga
vęs tęsė savo kalbą Dzidolikas. — Matot, dirbdami vi
suomeniniam žemės ūky, draugo Stalino ir priešakinės 
agrotechnikos dėka, mes įgaunam naujų patyrimų. 
Aukštiems išdirbio rodikliams gauti reikia charakte
rio. Aš, matot, kieto charakterio: pasakyta — padary
ta. Mūsų brigada dirba nuo ankstyvo ryto ligi vėlyvo 
vakaro. Komunistinei darbo žmonių partijai pasiūlius, 
mūsų brigada nutarė dirbti ilgesnes valandas, kad ta
rybinei vyriausybei duotų daugiau produktų ir suda
rytų stiprėjančią materialinę bazę. Aš palaikau darbo 
drausmę. Kiekvienam įtartinam gaivalui neleidžiu dar
bo metu maskuotis už krūmo ir ten simuliuoti arba 
gaudyt užanty blusą. Yra, sakau, pertrauka, savo pri
vatinius reikalus tuomet kiekvienas galit atlikti. Pra- 
gulkų taip pat nepraleidžiu: pasivėlinai penkias minutes 

— ketvirtis mėnesinio įdirbio atskaityta. O jei kas 
pradeda sabotuoti ir neatlieka išdirbio normos, su to
kiu gaivalu aš daug nesiterlioju. Padirbėsi, sakau, prie 
mėnulio lempelės — štai ir viskas.

Kadangi Dzidolikas, kaip ir paprastai spartuoliai, 
buvo trumpakalbis, tai savo pranešimą tuo ir baigė. 

Po jo žodį gavo čičerkienė. Ji buvo ne tik žinoma 
spartuolė, bet ir tarybinė darbuotoja. Ypač ji pasižy
mėjo suorganizuodama moterų kontrolinius sėjos pos
tus, kurie saugojo, kad sėjikai negrobstytų sėklos savo 
reikalams, bet visą išsėtų į dirvą. Jos pastangomis buvo 
padarytas svarbus žingsnis, uždraudžiant sėjikams pa- 
siraišiot galus kelinių, kas leido ligi tpl jiems ten nema
ža grūdų susipilti. Už šį visuomeninio turto grobstytojų 
demaskavimą ji buvo gavusi net pagyrimą ir priimta 
kandidate į kompartiją. Taip pat ji kursuose buvo įsigi
jusi melžimo meisterio vardą. Tad jos pranešimui ypa
tingai daug reikšmės buvo skiriama.

— Kaip draugai žinot, — pradėjo ji. — mes, ta
rybinė liaudis, draugui Stalinui vadovaujant, kovojame 
už produktyvią gyvulininkyste, kuri išvystoma nagai 
planą. Savo kolūky mes nutarėme sudaryti priešakinę 
pieno ferm^. Tik pradžioj neturėjome karvių. Bet, su 
bolševikišku atkaklumu savo tikslo siekdami, išeiti su
radome. Mūsų kolūkiečiai beveik visi turė'o po priva
čią karvę, kiti net ir po dvi. Tad mes ir pasiūlėme jiems 
sudaryti su kolūkiu kontrakcijos sutartis ir gyvulius iš 
privačios nuosavybės pervesti į visuomeninę. Daugelis, 
būdami susipratę tarybiniai piliečiai, su džiaugsmu, 
kad gali prisidėti prie pažangiausio pasauly kolektyvi
nio mūsų šalies ūkio stiprinimo, tuojau gyvulius kolū
kiui perleido. Taip susidarė nemažas karvių fondas. O 
jį dar papildėme, kai buvo gyvuliai paimti iš tų antita
rybinių gaivalų, kurie buvo nutarę kolūkio pieno fer
mos sudarymą boikotuoti ir kontrakcijos sutarties ne- 
sirašyti.

Šitaip sudarę karvių bandą, mes ėmėmės priešaki
nės priežiūros metodų. Aš pastebėjau, kad, norint pa

didinti išmilžtį ir gauti aukštus primelžimus, reikia kar
ves geriau šerti. Bet mums sunkumų sudarė nepakan
kama pašarų bazė. Vis dėlto ir čia radome išeitį. Gy
vulininkystes mechanikas draugas Golotinec mums 
nurodė, kad karvėms šerti labai tinka plonos medžių 
šakos. Broliškose respublikose šiuo būdu pasiekta ge
rų pasekmių, neš šakose yra daug vitaminų, tai karvėms 
būna ne tik sotu, bet dar ir labai sveika. Tad mes ir iš
naudojom šį šalutinį pašaro šaltinį. Tik patyriau, kad 
karvėms kartais sunku pačioms stambų pašarą su
kramtyti, todėl mes. naudodamies pažangesnių tary
biniu respublikų patyrimu, ryžomės stambų pašarą su
smulkinti. šakas sukaDOdami, o šiaudus supjaudami į 
kapojus. Galiu pasakyti, kad tai buvo labai reikšmingas 
žingsnis. Nuo to laiko nė vienai karvei pilve šakalys 
neužsiskersino ir žarnų nepradūrė. Toliau dar paty
riau. kad ne visos karvės tą patį pašarą mėgsta. Vie
nos gerai ėda ir šakas, kitos jų nenori ir geriau peša 
net iš stogo šiaudus. Tad mes ir ėmėmės šerti pagal in
dividualu skonį. Kai mus “Raudonojo Artojo” kolūkio 
melžėjos iššaukė į soclenktynes, mes jas tuojau pat pri
ėmėm ar išskyrėme dvidešimt karvių aukštam primelži- 
mui gauti, kurias dar papildomai pašeriam. Aš esu pri
tvirtinta prie dešimties karvių ir su visa mūsų melžėjų 
grandim kovoju, kad šias soclenktynes laimėtume. Ti
kiuosi. kad draugui Stalinui vadovaujant ir naudoda
mos priešakinę melžimo techniką, tas lenktynes mūsų 
kolūkio garbei mes ir laimėsime.

Kadangi čičerkienės pranešimas iš tikro buvo pla
tus ir nuodugnus, visi jai stipriai paplojo. Jos kalba ko
lūkiečiams priminė, kokia Iškilminga diena buvo, kai jie 
perdavė savo buvusias privatines karves kolūkio reika
lams. Visi su savo karvėmis jie susirinko vienon vieton, 
susirikiavo po du ir taip iškilmingai žygiavo į kolūkio 
centrą. Prieky buvo nešama raudonoji darbo žmonių vė
liava ir transparentai su šūkiu: “Mes remiame produkty
vią kolektyvinę gyvulininkystę”, gi po jų ėjo karvių 
prieky Stipiniokas, tampydamas armoniką ir grodamas 
šaunias tarybinių dainų melodijas. O kokį jie palengvė

jimą pajuto, kai, atidavę kolūkiui karves, atsikratė tary
biniam valstiečiui netinkančios ir nereikalingos privati
nės gyvulių nuosavybės. Privati gyvulių nuosavybė yra 
tik vienas rūpestis, čia tu rūpinkis pašaru, kuris ne kartą 
ir dorą tarybinį pilietį veda į pagundą savo reikalams 
pasinaudoti visuomeniniu pašarų fondu, nes kapitalisti
nės santvarkos liekanos tuoj sukelia ir kapitalistinių lai
kų godumo ydą. Čia turėk galvoj pieno ir mėsos tieki
mo prievolę valstybei. O ypač mėsos tiekimas buvo su
dėtingas reikalas. Karvės gabalo neatpiausi. Tad teli
ko, jei turi, padurti paršelį, juodoj rinkoj jos ieškoti ar
ba, visai grupei susitarus, traukti burtus, kurio karvę 
teks šį kartą duoklei piauti. Bet kiekvienam slypi tas pats, 
dar iš kapitalistinių laikų išlikęs, godumas. Kiekvienas 
nori savo karvę išlaikyti. Kitas net suktybių imasi, kad 
tik ne jo, o kito karvė būtų papiauta. O ir naudos iš pri
vačios karvės labai nedaug, nes ji dažniausiai bergždžia. 
Negali gi reikalauti, kad kolūkis laikytų kieno priva
čioms karvėms bulių. Tai būtų ne tik išėjimas iš kolūkio 
gyvulininkės plano, bet ir neleistinas kolektyvinio ūkio 
jėgomis rėmimas privatinio ūkio. O privatinį bulių kolek
tyvinio ūkio laikais negi laikysi. Bulius yra ne vartoji
mo, bet produkcijos dalykas, o kiekvienas gamybinis 
dalykas privačiose rankose yra išnaudojimo priemonė. 
Todėl ir iš Stragio buliukas buvo atimtas, kai jis užsi
mojo jį auginti ir paskui ekploatuoti kitus kolūkiečius, 
imdamas už jo panaudojimą pinigą.

Nusikratę privačiomis karvėmis, “Kūjo ir Pjautu
vo” kolūkiečiai pajuto lyg akmenį nuo krūtinės nusiritus 
ir suprato, kaip gera gyventi, kai nieko neturi—nei tau 
reikia rūpintis, nei dirbti, nei yra pavojus, kad nustips 
ar kas pavogs. Tad jie labai dėkingi buvo draugui Stali
nui ir komunistų partijai, kad juos nuo tos kapitalistinių 
laikų naštos išvadavo.

Draugui Abramickiui padėkojus čičerkienei už pa
sidalinimą su kitais tarybiniais darbuotojais bei kolū
kiečiais savo patyrimais, naudojantis priešakine tarybi
nės gyvulininkystės technika, buvo vėl pereita prie nau
jo darbų tvarkos punkto — savikritikos.
u,- * į , (t)US daugiau)
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PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI
Šis miestas tai Čikagos ryti

nis priemiestis, atsirėmęs į Mi- 
chigano ežero krantą.

PRAMONE IR DULKES
Čia dabar susikoncentravo 

pramonė. Dieną ir naktį rūks
ta šimtai kaminų, dieną ir 
naktį tūkstančiai rankų gami
na tai, kas pasaulio rinkai rei
kalinga. Čia nuo dūmų dulkių 
ir garų net saulė raudona, o 
mėnulis vos matomas, tik ke
lios žvaigždės teįžiūrimos, nuo 
suodžių net žvirbliai juodi, 
kambariniai šunes ir tie murzi
ni. Oras pilnas dulkių ir kva
po. Gamta skurdi.

Pirmieji ateiviai lietuviai pa
sakoja, kad visai netolimoje 
praeityje tose vietose, kur šian
dien stovi didžiuliai fabrikai, 
dar buvo ežeras. Dar šių metų 
pavasarį prie vieno fabriko ty
vuliavo vanduo, o dabar toj 
vietoj kaminai rūksa ir kas va
landą pagamina tūkstančius 
tonų geriausio plieno.

DARBAI
Jaunam sveikam vyrui dar

bą gauti čia nėra jokių sunku
mų. Be to, čia kiek geresnis ir 
atlyginimas. Moterims kiek 
sunkiau. Tik paskutiniuoju lai
ku ir jos priimamos į plieno bei 
kitus fabrikus. Vyrų bedarbių 
nėra. Susirasti butą — sunku, 
bet gatvėje niekas negyvena, 
visi lenda kur papuolė, net į 
rūsius.

SENIEJI LIETUVIAI
Tarp daugelio tūkstančių 

gyventojų nemaža yra ir lie
tuvių iš senesnių laikų. Dauge
lis turi nuosavus namus, gra
žias santaupas ir išmokslino 
vaikus. Savo darbštumu, tvar
kingumu ne vienas lietuvis už
ėmė aukštas ir atsakingas vie
tas fabrikuose ir valdžios į-

VERTA DĖMESIO AUKA
“Darbininke” jau buvo pra

nešta, kad Antanas Norkus, 
gyvenąs 52 Fairmont St., 
Brockton, Mass., paaukojo T. 
Pranciškonams $100. Redakci
jos atstovas šiomis dienomis 
aplankė šį kilnų geradarį, pa
sikalbėjo su juo ir čia nori pa
sidalinti patirtais įspūdžiais bei 
perduoti visiems skaitytojams 
seno “Darbininko” skaitytojo 
mintis.

A. Norkus yra žemaitis iš 
Tryškių parapijos, atvykęs į šį 
kraštą 1899 m. ir čia jau vedęs 
nuo Nevarėnų kilusią žmoną. 
Turi vieną dukterį, jau ištekė
jusią už čia augusio lietuvio. 
Visi kartu gyvena savo nuosa
vame name. A. Norkus jau 79 
m. amžiaus ir fabrike nebedir
ba jau keletas metų. Tačiau te
bėra geros sveikatos ir gerai 
atrodo. Turi keletą savo namų, 
juos prižiūri ir iš jų verčiasi. 
Yra senas LDS narys, taip pat 
priklauso Šv. Kazimiero ir L. 
Piliečių Dr-jai. Labai aktyvus 
lietuviškos Brocktono parapi
jos narys, džiaugiasi, kad da
bartinis klebonas uoliai rūpina
si naujosios bažnyčios statyba 
ir tam tikslui yra surinkęs di
delę sumą pinigų. Prie tos su
mos sukėlimo A. Norkus taip 
pat uoliai prisidėjęs.

— Kokias mintis turėjai, 
siųsdamas T. Pranciškonams 
gana stambią auką? — klausiu 
A. Norkų.

— Pirmiausia norėjau pa
remti “Darbininką", — šypso- 
damas.s sako Norkus. — Da
bar “Darbininkas" man ištin
ka. Anksčiau "Darbininko” tu
rinys buvo silpnas, nebuvo jo 
kam redaguoti. Da- 
l’ir “Darbininkas” man yra 
labči įdomus, tik mano senes
nės akys sunkiau įskaito smul
kias rai Vs. Tačiau redaktoriai 
per laik.ra.Xj man jau išaiški
no, kad smu'kiau rašant gali
ma daugiau pi "'rašyti, ir aš 
tai supratau. Aus'Klamas Tė
vams Pranciškonams $100, pa
rašiau už tą sumą tPx viene
rius metus siuntinėti “Dai«k*

INDIANA HARBOR, IN.

staigose. Be to, vienas kitas ir 
biznyje neblogai verčiasi.

LIETUVIŠKA PARAPIJA
Praktikuoją lietuviai katali

kai yra susispietę prie šv. 
Pranciškaus lietuvių parapijos 
kurioje jau 25 metus klebonau
ja kun. Kazimieras Bičkaus
kas. Apie jį čia sukasi visas lie
tuviškas ir katalikiškasis gy
venimas. Be to, kun. K. Bič
kauskas yra nepamainomas 
administdatorius, organizato
rius ir visuomenininkas. Jo pa
stangomis šių metų pradžioje iš 
tremties atvažiavo kun. dr. P. 
Celeišius ir čia pasiliko vikaru.

Bažnyčia. Mūrinę bažnyčią 
pastatė 1913 m. Skolų neturi. 
Pirmame aukšte yra įrengta 
mokykla, antrame pati bažny
čia. Ji nors kukli, bet jauki, 
maloni ir lietuviška. Pamaldų 
metu jauties esąs ne Ameriko
je, bet Lietuvoje.

Mokykla. Joje darbuojasi ka- 
zimierietės seserys, kurios ir 
bažnyčiai patarnauja. Atsira
dus daugiau tremtinių, vaikai 
pradėjo lankyti parapijinę mo
kyklą. Tada mokyklos vyriau
sias “bosas” kun. K. Bičkaus
kas vfeiems lietuviams vai
kams normalių pamokų metu 
įvedė tikybą, lietuvių kalbą, 
Lietuvos istoriją ir geografiją 
lietuviškai. Lituanistikos daly
kus dėsto kun. dr. P. Celiečius 
ir viena seselė. Šiuo atžvilgiu 
ar tik nebus pirmutinė mokyk
la, kur lygiomis teisėmis įves
ta ir lietuvių kalbaa. Šventadie
niai per 9 vai. pamaldas visi 
mokyklos vaikai gieda lietu
viškai. Be to, rengia dažnai vi
sokius minėjimus ar pasirody
mus, kur vaikai atlieka lietu
višką ir anglišką prorgamą.

Lietuviškoji spauda. Bažny
čios piteangyje tremtinys Edv.

geriems dar-

ninką”, o kitus pinigus sunau
doti savo nuožiūra. Aš žinau, 
kad T. Pranciškonai dirba kil
nius darbus ir pinigų nė cento 
be reikalo neišleidžia. Mano 
auka tebūna pavyzdys kitiems 
lietuviams katalikams, pirmoje 
eilėje vyresnio amžiaus žmo
nėms. Štai, neseniai mirė mano 
geras pažįstamas, buvo be šei
mos ir turėjo $25,000. Niekam 
jų neaukojo, nors buvo katali
kas. Dabar tą sumą paveldėjo 
jo broliai, kurie yra komunis
tai ir ko gero už tuos pinigus 
rems “Laisvę”. Taip negalima 
elgtis, — sako A. Norkus, — 
reikia aukoti 
bams. Ir mano ši auka yra tik 
pirmoji, bet manau ir ne pas
kutinė. Tikiuosi, kad galėsiąs 
paremti ir T. Pranciškonus.

— Ar turi savo namuose gy
venančių tremtinių, — klausiu 
A. Norkų.

— Taip, esu padėjęs atvykti 
J šį kraštą iš Vokietijos trem
tiniui Kaziui Ploniui su žmona 
ir trimis valkais, kilimo nuo 
Nevarėnų. Jie pas mane ir da
bar gyvena. Brocktono gyvena 
jau nemaža iš tremties atvy
kusių lietuvių. Daugumas jų ir 
geri žmonės, ir geri katalikai. 
Man jie patinka, jie padės su
stiprinti lietuvių gyvenimą A- 
merikoje ir todėl man atrodo, 
kad be reikalo kai kurie seni 
lietuviai amerikiečiai 
juos apšnekėti.

Korespondentas iš 
jautėsi aplankęs kilnų 
kietį lietuvį, kurio nei 
amžiaus sunkus darbas, nei pa
lyginant senyvas amžius nepa- 
’aužė. Jis gyvas. įdomus kilnia
dvasis lietuvis, kurio pavyzdys 
iš tikrųjų tepaskatina kitus 
ryžtis kilniems darbams. Jei 
tokių, kaip A. Norkus, atsiras
tų didesnis skaičius, T. Pran
ciškonai iš tikrųjų galėtų nu
veikti labai didelius darbus.

Aukščiausiojo palaima ir tė
vynės Lietuvos dėkingumas te
būna jam didžiausias atlygini
mas. K. M. 

bando

tikrųjų 
ameri- 

viso

l

Vilutis nuo praeitų metų pra
džios pardavinėja knygas. Jo 
stalas gana turtingas ir nau
jausiomis lietuviškomis knygo
mis. Galima užsisakyti ir įvai
riausių lietuviškų laikraščių ir 
jų prenumeratą pratęsti. Di- 
dižiausi knygų pirkėjai yra 
naujakuriai.

Choras. Ne tik šventadie
niais per pamaldas, bet ir per 
įvairius minėjimus lietuvių 
choras uoliai pasirodo. Chorui 
vadovauja tremtinys Rimkevi
čius.
ĮVAIRIOS ORGANIZACIJOS
Veikia keletas lietuviškų ka

talikiškų organizacijų. Kai ku
rios jos gana gyvos, ypač Vy
čiai, Sodalietės, Saldžiausio 
vardo ir kitos draugijos. Daž
nai daro susirinkimus, minėji
mus, pobūvius ir pasirodymus.

BALFas. Ši organizacija gra
žiai ir solidariai veikia. Vado
vauja senas lietuvis Slėnis, ku
ris Main St. turi laikrodžių ir

Kaip M. Čiurlionis rinko dainas?
M. K. Čiurlionis gimė 1875 

m. Druskininkuose, Vilniaus 
krašte. Augo 11 vaikų šeimo
je, iš jų išaugo tik 9 vaikai.

Tėvas buvo vargonininkas ir 
vargoninkavo 30 metų. Jis bu
vo kilęs iš Liškiavos, Gubinių 
km., motina iš Seirijų. Ji turė
jo gražų balsą ir visą laiką dai
navo gražiu sopranu.

Tėvai išmokino visus devy
nis vaikus. Jauniausias šeimoje 
vaikas buvo Jadvyga Čiurlio
nytė, žinoma muzikė, ilgą laiką 
dirbusi Lietuvių Tautosakos 
Archyve .tvarkydama liaudies 
melodijas. Parašė ji ir stambes
nį darbą — “Lietuvių liaudies 
melodijos” (išleido Liet. Tauto
sakos Archyvas). Jadvyga 
Čiurlionytė buvo M. K. Čiurlio
nio krikšto duktė.

Užrašinėja dainas

Motina nuolat dainavo liau
dies dainas, o tėvas dažnai 
skambino pianinu. Todėl ne
nuostabu ,kad šitoje muzikalio
je šeimoje atsirado net du mu
zikai.

Mikalojus Konstantinas, par
vykęs iš studijų Varšuvoje ar 
Berlyne, kreipdavosi taip, pra
šydamas dainų:

— Mamyte, mes dirbsime su 
mamyte dabar!

Mamytė jam taip atsakyda
vo:

— Kastule, vaikeli, jau išsė- 
mei iš manęs visas dainas!

— Neišsėmiau, mamyte, dar 
atsiras!, — sakydavo M. K. 
Čiurlionis. Mamytė nusišypso
davo ir pradėdavo gražiai dai
nuoti “Bėkit, bareliai” ir kitas 
liaudies dainas.

Beveik visas dainas jis ir už
rašė, iš mamytės, pav. Giria, 
giria, Prapuoliau motule, Ant 
kalno gluosnys. Išėjo mergaitė, 
Du broliukai kunigai ir kit.

Liaudies dainas rašė iš mo
tinos. o muziką — iš tėvo. Už
rašinėdavo dainų ir iš kitų, bet 
mažai. “Vėversėlio” dainų rin
kinys buvo surašytas iš moti
nos.

Pats M. K. Čiurlionis daina
vo jaukiu galingu tenoru.

rx

Prancūzu nžs. reik. min. Schumanas 
įteikia l'N sekr. Tryrre Ue raktus 
nuo Cbaillot rūmu Paryžiuje, kur bus 

visumos pos'-džiai.

DARBININKAS

šiaip įvairių daiktų parduotu
vę.

Naojkūriai. Manoma, kad 
čia lietuvių tremtinių yra apie 
400. Kai kurie gana gražjai į- 
sikūrė, nusipirko namus ir ge
ria uždirba. Keletas naujaku
rių net namą savo lėšomis pa
sistatė. Gaila, kad tik labai 
mažas nuošimtis naujakurių te
priklauso organizacijoms. Ten 
pati Tremtinių draugija tik 
vegetuoja, nors tarp jų yra ir 
stiprių intelektualinių pajėgų.

Lietuviški žydai, čia yra apie 
30 šeimų lieuviškų žydų. Dau
guma jų kalba gana gražiai 
lietuviškai, yra ir tokių, kurie 
mielai lietuviams padeda susi
rasti butą ar darbą.

Atskalūnai. Iš tos gražios Ue- 
tuviškos šeimos yra kai kurie 
atskilę. Vieni nuėjo Bacho gar
binti, o kiti Staliną. Jie niekuo 
nepatenkinti, viską kritikuoja. 
Jiems gera tik ten, kur tvarko 
Stalino ranka. Paskutinių laiku 
kai kurie pradeda praregėti ir 
nusivilti komunistų varoma 
propaganda.

Jonas Ervydis

Piešia paveikslus
M. K. Čiurlionis piešdavo 

Druskininkuose pas tėvus. Ma
mytė jam buvo pavedus specia
lų kambarį, kurio visas sienas 
jis nukabino paveikslais. Bai
gęs piešti ,tuojau bėgdavo prie 
pianino ir skambindavo, ką 
nors naujo kurdavo.

Mirtis
M. K. Čiurlionis mirė Varšu

voje .sulaukęs 36 metų. Jis la
bai mėgo Vilnių ir galvojo ja
me apsigyventi. Todėl jam mi
rus, jo draugai, muzikas Mu
rauskas ir kiti, jo kūną perkė
lė į jo mėgiamą vietą — Vil
nių.

Užrašyta iš pasakojimų jo 
sesers Juzės Čiurlionytės 

Sulginskienės, gyv. Nebras- 
koje. J. Mga

MARTYNO JANKAUS
vaikai; duktė KM ir sūnus 

Kristupą*, atvyko į Kanadą. 
Lietuvos veikėjas aušrininkas 
Martynas Jankus, iš Bitėnų, 
mirė 1945 m. Vokietijoj kaip 
DP, o jo vaikai gyveno stovyk
lose Vokietijoj gana sunkiose 
sąlygose. Jie rengėsi vykti į 
JAV ir apie 3 mėn. gyveno per- 
einamoj sovykloj Wentorfe, 
bet Kristupas Jankus, kaip ne
regys, nebuvo praleistas, ir 
gavę leidimą jie skrido lėktuvu 
į Kanadą, apie ką prašo pa
skelbti spaudoj.

Jų dabartinis adresas: Miss 
Elzė Jankutė, Tourist Home 
14 (or 41) Dundonald St., To
ronto, Ont., Canada.

New Yorke 
for Ameri- 
to Europe 
direktorių

Šiomis dienomis 
įvyko Cooperative 
can Remittances 
(CARE) metinis 
susirinkimas, kuriame išklau
syti įvairių pareigūnų praneši
mai apie CARE veiklą šalpos 
ir nukentėjusių atkurdinimo 
srityse. Tarp kitko paaiškėjo, 
kad nuo 1946 m. iki 1950 m. 
gruodžio mėn. CARE yra išda
linęs įvairioms šalpos organi
zacijoms maisto produktų ir 
kitų gėrybių $7,009,694.83 su-

“NEGALINTIEMS EMIGRUOTI, DUO 
RIME DUONOS IR PASTOGĘ!”

Iš BALF Direktorių

Šių metų spalio 13 d. BALF 
Centro raštinėje, 105 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. įvyko 
Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo Direktorių Tary
bos visuotinas susirinkimas; 
dalyvavo 14 direktorių.

Susirinkimo duotos apyskai
tos iš devynių mėnesių veiklos, 
iš kurių paaiškėjo, kad per tą 
laikotarpį organizacijai įplaukė 
$25,522.46 grynais pinigais ir 
$47,100.25 įvairiomis gerybė
mis, išviso: $72,622.71. Per tą 
laiką tiesioginei šalpai lietu
viams: Anglijoje, Austrijoje, 
Vokietijoje, Prancūzijoje, Šve
dijoj ir Lenkijoj išmokėta $63,- 
780.34.

Pereitą laiką gėrybių iš viso 
gauta $47,100.25 vertės, iš 
kurių $35,708.40 gauta iš Ame
rikos lietuvių, o $11,391.85 
gauti maistu iš CARE ir Jung
tinių Amerikos Valstybių mai
sto atsargų perteklių.

Imigracijos ir įkurdinimo 
darbas šiemet buvo ypatingai 
intensyvus, nes reikėjo, per pa
lyginti trumpą laiką, parūpinti 
kuodaugiausiai garantijų liku
siems Vokietijoje lietuviams. 

ma. BALF, kaip CARE narys, 
už dalyvavimą toje organizaci
joje gavo nemokamai maisto 
pakietų už $61,922.94, kurie iš
dalinti lietuviams tremtiniams

Lapkričio mėn. 20 d. New 
Yorke įvyksta CARE organiza
cijos posėdis, kuriame pakvies
tas dalyvauti ir BALFas. Ka
dangi netrukus baigias CARE 
organizacijos veiklos laikotar
pis ,tai posėdžio tikslas yra pa
keisti CARE statutą, kad or
ganizacija galėtų veikti neribo
tą laiką.

suvažiavimo

Tą darbą BALF atliko 
mingai ,nes visi galintieji emi-

sek-

gruoti iš Vokietijos — aprū-į 
pinti garantijomis, o šalia to, t 
likusiems parūpintos nevardi- j 
nės garantijos, pagal kurias 
atvyksta visi, kurie Amerikoje 
neturi nei giminių, nei pažįs
tamų ir kuriems darbus ir bu-' 
tus Amerikoje parūpina BAL
Fas. Pažymėtina, kad pagal to
kias garantijas atvykę lietu
viai visi įkurdinti be jokių y- 
patingų kliūčių, kai tuo tarpu 
kitos organizaciojs New Yorke, 
Bostone ir New Orleans vieš
bučiuose laiko šimtus 
žmonių.

Esantiems Vokietijoje 
bus išduodamos iki šių

tokių

vizos 
metų 

gruodžio 31 d., bet jų gabeni- ( 
mas į Ameriką Užsitęs dar 3-4 
mėnesius.

Priimdama visa tai dėmesin,! 
BALF Direktorių Taryba nu- j 
tarė toliau tęsti imigracijos ir 
įkurdinimo darbą iki jis bus 
galutinai baigtas.

Vajaus reikalais Taryba nu
tarė sustiprinti akciją, sukelti 
bent $100,000.00 grynais pini
gais ir iki šių metų lapkričio 
mėn. pabaigos surinkti 100,000 
svarų drabužių.

BALF

HUDSON, MASS.
Iš lietuvių organizacijų 

veiklos
Nors ir nedidelė Hudsono 

lietuvių kolonija, bet prieš kurį 
laiką čia organizacinis gyveni
mas reiškėsi gana gyvai. Net' 
ir didelės lietuvių kolonijos iši 
mūsų ėmė sau pavyzdį. Čia 
veikė visų lietuviškų organiza
cijų skyriai.LDS 56 kuopa. Mo
terų S-gos 45 kuopa, ALRKF, 
223 kp„ Vyčių ko., ALS kp.. ir 
kt. Tai buvo prieš 20-30 metų.! 
Tenka apgailestauti, kad dabar, 
viskas sunyko. Senieji veikėjai; 
išmiršta, o .jaunieji, čia gimę 
nors dar ir kalba lietuviškai, ; 
bet į lietuvišką veiklą nesijun-' 
gia ir nenori priklausyti prie 
lietuviškų organizacijų.

Naujų lietuvių taip pat į 
mūsų kolinia mažai atvažiavo. 
Naujieji ateivia norėtų kartais 
išjudinti ergainzaienį veikimą, 
bet ir jiems nelabai vyksta, nes, 
senieji jų kalbos nelabai su- 
pr.m/a. Senieji pageidautų, kad 
naujiej iateivlai stengtųsi savo 
kalbose prisiderinti prie senes
niųjų vartojimų žodžių, gžfi 
tada būtą galima šis tas pada
ryk- M. P.

Spalio 30, 1951

Bažnyčia ir pasaulis
Kiek negrų ir indėnų 

katalikų JAV*
Katalikų Misijų žiniomis 

USA yra katal. 380,000 negrų 
ir indėnų. New Oorleans arki
diecezijoje gyvena 62,098 neg
rų katalikų, Lafayette diecezi
joje 62,000. Negrų mažesni 
skaičiai randami kitose arki- 
diecezijose ir diecezijose. New 
Yorke jų yra 31,824, Wa- 
shingtone 28,900, Chicagoje 
20,000, Galvestone 16,111, 
Philadelphijoje 10,000, Mobile 

, 10,000, Los Angeles 8,877, St.
Louis 85,000, Detroit 7000, 
Lauisville 5000 ir Cincinnati 
4000. Praeitais metais pakrikš
tyta iš viso 8596 suaugę neg
rai. Septyniolikoje negrų para
pijos mokyklų, kurios buvo pe-

j Korėjietė džiaugiau gavusi CARE
i siuntini. Nepamirškime lietuvių 
Vokietijoje!

reitais metais įsteigtos ir ku
riose drauge su jau anksčiau 
esančiomis mokyklomis moko
si 67,733 vaikai. Bet veikia 22 
specialios įstaigos, 10 ligoninių, 
20 klinikų ir 25 labdarybės 
draugijos. 4428 negrų švento
vėse suteikia jiems dvasinio pa
tarnavimo 613 kunigų.
New Yorko arkidiecezijoje y- 

ra 25 parapijos, kurių penkiose 
veikia tik negrų kongregacijos, 
turinčios parapijos mokyklas. 
Daugiau negu 50 nuošimčių 
negrų vaikų lanko New Yorko 
parapijos mokyklas.

Indėnai katalikai susispietę 
penkiose diecezijose. Jų skai
čius siekia 96.959. Gallup die
cezija jų turi 12,000, Rapid Ci
ty 11,008, Tucson 8000, Santa 
Fe arkidiecezija 7500, Helena 
diecezija 6000, Great Falls 
5071 ir Fargo 5000. Du Tėvai 
Jėzuitai aprūpina Indėnų dva
sinius reikalus Rapid City, kur 
gyvena jų 3500. Helena diece
zijoje indėnai sudaro 10 nuo
šimčių visų katalikų skaičiaus.

Dr. J. Januškevičius

• “Tėve mūsų, kuris esi 
Maskvoje...” — tokiais žo
džiais prasideda ‘poteriai”, ku
rių mokoma Čekijos mokyklo
se. Moko pasauliečiai, pekeitę 
kunigus. Ar reikia dar didesnio 
komuinstų akiplėšiškumo?

• Čekoslovakijoje, taip vadi
nami “patriotiniai kunigai”, 
kurie ieško būdų bendradar
biauti su komunistais, iš val
džios įstaigų gavo įsakymą sa
vo pamoksluose neminėti sie
los nemirtingumo ir amžinojo 
gyvenimo.

• Tėvas Tomas Brown šio
mis dienomis atvyko su kitais 
dviem misionieriais iš Kinijos 
į Nevv Yorką. Jis pareiškė, kad 
Kinijos komunistai Bažnyčią 
laiko pirmuoju savo priešu ir 
jų neapykanta katalikams, y- 
pač misionieriams, nuolat au
ga. Šios žinios apie katalikų 
persekioijmus Kinijoje vaiz
džiai kalba laisvajam pasauliui 
apie tą didelę grėsmę, krikščio
niškai civilizacijai iš ateistinio 
komunizmo.

• Pasauliečių Apaštalavimo 
Kongrese dalyvavusieji Arki
vyskupai ir Vyskupai įteikė 
Šventajam Tėvui prašymą, kad 
būtų pradėta Palaimintojo Po
piežiaus Pijaus X kanonizacijos 
byla.

• Anglijos princesė Elzbieta, 
lankydamasi Kanadoje. Quebe- 
co provincijoje, kur dominuo
ja katalikai, padarė vizitą Que- 
beco arkivyskupui Maurice 
Roy ir kartu su arkivvskupu 
ir savo vyru princu Philin, ap
lankė Lavai kat. universitetą.

• “Catholic Telegraoh”, lei
džiamas Cincinnati, Ohio, at
šventė 120 metų sukakti. 
Laikraštis buvo įsteigtas kun. 
James Mullen. Jo padėjėju-rin- 
kėįu ir spaustuvininku -— buvo 
konvertitas Josue M. Yong. 
kuris vėliau tapo kunigu ir vys
kupu. Laikraštis neišėio tik 
1832 m., spalio mėn.. kai Chi- 
cinnati buvo palietusi choleros 
epidemija.

• Gen. Van Flee*. vyriausias 
vadas Korėjoje, prisiuntė ka-d. 
Spellmanui laišką, kuriame dė
koja 600 vienuolių katalikių 
Manhattane ir Bronx, davusių 
sužeistiems kariams kraujo.
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• Kolchozai — žmonių kapinės • Rusų karo invalidai — elgetos • Kaip žmonės ginasi nuo bado • 
šluotoms gaminti reikia leidimo • 15 metų kalėjimo už niekus. • iš Rusijos veža arbūzus o išveža 

duoną • Raudonųjų buržujų automobiliai išklerę

Ketvirtas tęsinys. Pabėgę 
lietuviai pasakoja apie kolcho
zus ir žmonių skurdą, juodąją 
rinką, badą, didelį brangumą. 
Pradžią žiūr. Darbininko 49 
Nr.

Sistema sudaryta tokia, kad 
kolchozininkas nežino, kiek jis 
iš tikro yra uždirbęs. Pirmiau
sia viską atsiima valstybė ir 
kolchozas, o jei po tų visų atsi
ėmimų jam nieko nebefiks — 
niekas dėl to sau galvos ne
kvaršins. Sakys: maitinkis iš tų 
savo 30 arų.

Javai pūva, o karvės dvėsta

KOLCHOZAI
Suvežą akmenų krūvą, kur nu
matyta statyti kolchozą, atva
žiuoja iš kurio nors laikraščio 
reporteris (o dabar po laikraš
tį leidžia jau kiekvienas aps
krities miestas, kai kur net dar 
mažesni) ir rašo: “Štai kaip 
dygsta nauji kolchozai, smenga 
į praeitį senasis buržuazinis 
Lietuvos kaimas, tamsus ir 
juodas, atsilikęs visais atžvil
giais.” Ir baigtas kriukis. Kol
chozas skaitosi įsteigtas.

Taigi, viskas gražiai atrodo 
propagandoje, bet ne tikrovėje. 
Paprastai kolchozams priklau
so 600-800 ha žemės, jie turi 
kokius 20 karvių, šiek tiek 
gauna mineralinių trąšų, ir vis
kas. Traktorių stotys net kele- 

metai neįsivežė kaip rei-ri

vėliau atėjo įsakymas viską da
ryti pagal planą, todėl dabar, 
pamatę tą netvarką, nuleido 
rankas net ir tie, kurie išsyk 
tikėjosi, kad, rasi, bus dar ga
lima šiaip taip išsiversti. Viską 
suėda tos bolševikų nustatyto
sios normos. O ką jie ten rašo 
laikraščiuose, kas ten juos su
gaudys. Tikrovė rodo visai ką 
kita.

Pvz., jie giriasi laukus tręšią 
iš lėktuvų. Iš tikro kartais taip 
ir padaro — greičiau dėl pro
pagandos, bet ne dėl reikalo. 
Bet kokie ten tręšimai. Saky
sim, šiemet Klaipėdos apskri
ty taip pat tręšė iš lėktuvų, bet 
patręšę kur ganėsi karvės, tai 
dalis jų nuo salėtros pastipo.

mių, vis tiek dar drįsta "savin
tis visuomenės turtą”, tai jau 
iš to galima suprasti, kokios 
sunkios ten turi būti gyvenimo 
sąlygos. O jos turi būti dar 
sunkesnės, jei atsiranda darbo 
valstiečių, kurie prašosi pri
imami net į kolchozus, ir vis 
tiek ten negali pakliūti.

O kaip gyvena visai negalintie
ji dirbti?

Toks ten jų. gyveniams, ly
giai kaip ir aprūpinimas senat
vėje, kuriuo taip mėgsta girtis 
bolševikų spauda. Kas neturi 
artimų giminių, gauna eiti į 
vadin. senelių prieglaudą. Bet 
ten teks skursti, maistas blo- 

/

Koks iš tikro yra gyvenimas 
Lietuvos kolchozuose?

Reikia gerai pažinti visas jų 
gyvenimo sąlygas. Jei pagal 
sov. sistemą kiekvienas darbi
ninkas ir šiaip gyventojas 
stengiamasi vienu ar kitu bū
du pririšti prie fabriko ar į- 
monės ir padaryti specialistu, 
kuris būtų “pritvirtintas” prie 
tos vietovės ir praktiškai ne
norėtų ar negalėtų laisvai ju
dėti, tai ypač šia prasme prie 
žemės neatšaukiamai yra “pri
tvirtinti” kolchozininkai.

Kas kolchozininku gimė, tas, 
galima sakyti, tokiu turės ir 
mirti. Tiesa, vad. kolūkio įsta
tymu kolchozininkui leidžia- 
džiama laikyti vieną karvę, po
rą avių, porą šeimų bičių. Taip 
galima laikyti, bet tai dar ne
reiškia, jog iš tikro galima ir 
išlaikyti. Viską jam kolūkis 
duoda už vad. darbadienį. Sov. 
sistemoj reikia atlikti bet ko
kią normą, visa, kas skirta. To
dėl žmogus gauna praktiškai 
dirbti už vieną darbadienį, kol 
skirtą normą atlieka, dvi die
nas, o rudenį net ir tris. Jei 
žmogus per metus išdirba 150 
darbadienių, tai labai gerai. 
Reikia dirbti tada išsijuosus. 
Šiaip dažniausiai išdirba vos 
100-110 darbadienių.

Iš darbadienių jis turi ir 
maitintis. Jei jo neatliksi, nie
kas neduoda tau bulvių, cuk
raus ir kitų gėrybių. Tiesa, kol
chozininkui leidžiama pasinau
doti savo reikalams po 30-60 
akrų žemės, bet joje negalima 
sėti varpinių javų. Dažniausia 
ten sodinamos bulvės. Bet ir 
už tą žemę reikia nuo 60 arų 
atiduoti valstybei dar 6 cent- 
rius bulvių, 40 kg kiaulie
nos. apie 20 kiaušinių, už kar
vę 250 litrų pieno. Kur karvę 
laikysi? Aišku, kolektyve. O 
už ganyklą vėl atidirbk darba
dienį. Taip tik už vieną šieno 
vežimą tenka atidirbti 20 dar
badienių. Už kiaulę— vėl dar
badieniai. O nepasakysi ir ne
pasiaiškinsi. kad negali. Jei 
nenueisi dirbti — įskaitys 5 
darbadienius.

Tokiu būdu žmogus dirba vi
sus kiaurus metus, verčia tuos 
darbadienius vieną po kito ir 
viskas eina kolchozui, valsty
bei. Galų gale rudenyje šeimai 
už visą tą plušimą išena tik 
po 3 kapeikas — vos druskai 
nusipirkti. Pirmiausiai tenka a- 
tiduoti viską valstvbei, pas
kum paliekama sėklai, o varg
šui darbininkui už .jo kruviną 
darbą mokama dirsėmis.

Nepriklausomos Lietuvos gražiosios sodybos paverčiamos dykynėmis, o žmonės turi kastis “zemliankas". 
Bolševikai tai vadina “pažanga.”

kiant. Lietuvoj jaučiamas labai 
didelis darbo jėgos trūkumas. 
Tų žadėtųjų mašinų nematyti. 
Bulves kirkuoja su kauptukais, 
daug kur jos palieka nekastos, 
avižos pūva laukuose. Jei žmo
nės galėtų patys tvarkytis kol
chozuose ,ir tai daug kas būtų 
kitaip, geriau.

Iš pradžių taip ir buvo, bet

Rusai turi pavyzdinius kol
chozus, kur iš tikro šis tas yra 
— bent propagandai. Ten ve
žami užsieniečiai ir įtikinėja
mi ,kaip viskas Sov. Sąjungoje 
aukštai pastatyta. Tačiau tik 
tokiuose pavyzdiniuose ūkiuo
se, ne visur. Lietuvoje nė tokių 
pavyzdžių nėra, kur viskas bū
tų lyg parodai išstatyta.

Minta juoda duonos pluta

Dažnai pasitaiko, kad 
naujiems kolchozams 

suvežtus akmenis 
ir

iš- 
tuo visos naujosios 
pasibaigia, žodžiu, 
kaime dabar matysi 
sugriuvimą, sako a- 
liudininkai.. •. ....

Rusijoj laikraščiai niekad 
nerašo apie pralaimėjimus, ne
pasisekimus, bet vis tik apie 
naujus laimėjimus. Visur vis
kas išeina su pelnu, pagal pla
ną. 0 planas nuostolių padary
ti nenumato, todėl kitaip ir bū
ti negali. Bet tas įdomiausia, 
kad kartais ir į tuos planus įsi
veržia kiti planuotojai ir pa
stato viską aukštyn kojomis. 
Atvyksta kokios nors kitos ži
nybos nauja komisija — ir vi
sus senuosius planus tiesiog iš
maišo, 
net ir 
statyti 
varto,
statybos 
Lietuvos 
tik vieną 
kivaizdūs

Ir su motorizacija bei me
chanizacija yra visai ne taip, 
kaip kad skelbia kompropa- 
ganda. Paarė kokiu trakto
rium — žiūrėk brakšt vidury 
lauko ir sustojo. Tokiai Ukrai
nai kombainai gal ir pritaiko
mi. o kas išeina čia. kai kartu 
kerta ir kulia? Ne:šdžiovinus. 
apie pusė grūdu nueina vekui. 
bet, žinoma, dėl to sau niekas 
per daug galvų nekvaršina.

Ar yra ūkio ne<wvarytų 
j kolchozus?,

Tam. d-.r yra. het labai ma
žai. Tai dažniausiai tie, kurie

TAI TI\f: KNYGA—TAUTOS JĖGA!
VENTOS (J. Rimeikio, Vokietijoje) leidiniai : — naujau

sia lietuvių filosofijos, poezijos, beletristikos kūryba. Reika
laukite šiuo adresu: V. JONIKAS. 30’ Water St., Brooklyn 1,

seniau spyrėsi, nenorėjo eiti ,o 
dabar jų nepriima jau patys 
kolchozai, nes iš jų — jokios 
tiems naudos. Taip pat yra kol
chozams nepriklausančių ir to
kių ūkių, kurie toli nuo cent
rų, žemė akmeninga, arba vie
ni smėlynai su ganyklomis.

Pirmieji į kolchozus lėkė 
“buožės”, kad jų neapkaltintų 
ir neišvežtų į Sibirą. Kai kam 
tokiu būdu ir pavyko išsisau
goti. Gi mažažemiai ir nauja
kuriai, turėję po 2-3 ha. nesto
ję tada į kolūkius, buvo ap
krauti tokiais mokesčiais, kad 
dabar tik laukia, kada jiems 
teks eiti į kalėjimą.

Jie gauna misti viena juodos 
duonos pluta. Žiemos metas 
jiems už visus blogiausias. Visi 
jie išblyškę, išbadėję, lengvos 
aukos yisokių ligų ir kitokių 
“kvarabų”.

Yra buvę atsitikimų, kad 
už kolchozui priklausančios 
vištos papiovimą arba 200 
gramų cukraus “pasisavini
mą”, kitaip tarius, bendruome
nės turto “vogimą” ar “grobi
mą”, yra gavę po 7 motus ka
lėjimo.

Kolchoze yra pats prasčiau
sias ir sunkiausias gyvenimas. 
Prie kolchozo žmogus prirašy
tas ligi gyvos galvos — ir baig
ta. Jei kolchozininkas kur 
nors ir komandiruojamas, tai 
paskiau vis tiek tūri grįžti at
gal į kolchozą, kur yra “pri
tvirtintas”. Jei žmogus, nepai
sydamas tokių griPžtų baus-

gas. 0 ir prieglaudose vaizdas 
labai liūdnas, seneliai varomi ir 
ten prie darbo, gauna atlikti 
nustatytas “išdirbio normas”, 
nes sov. sistemoj “kas nedirba 
— tas nevalgo.”

Blogai aprūpinami net elge
tos ir karo invalidai. Už jų se
nus ordinus prieš kiek laiko 
jiems dar mokėjo po 15 rub
lių, bet dabar valstybė už 
juos jiems jau nieko nemoka. 
Visokių karo invalidų į Lietu
vą buvo prigužėję galybė, bet 
paskiau surinko juos nuo gat
vių ir išvežė, kur — niekas ne
žino. sakė — į kurortus. Kas 
spėjo vežimų metu nuo gat
vių pabėgti ir pasislėpti, tie iš
liko.

Klaipėdoj buvo įkurta invali
dų prieglauda. Suvažiavę buvo 
ten be rankų ir be kojų, apsi
kabinę ordinais, prašinėdami 
su ištiesta ranka “Broli, broli”, 
bet tarp žmonių, ne tų pačių 
rusų, pagarbos jie neturi. Kai 
tuoj po karo, būtent 1946 m. 
už avižinės duonos bulką Rusi
joj teko mokėti po 122 rub
lius, tai visi taip ir patraukė 

Vakarus, kur bado šmėkla
I

i

r

Nepriklausomoje Lietuvoje taip pat 
buvo dirbama traktoriais didesniuose 

ūkiuose, bet jie nebraškėjo.

nebuvo tokia baisi. O Lietuva 
tada jiems buvo kaip pažadė
toji žemė.

Tas pat vaizdas Kaune ir 
Vilniuj. Kiti, ypač dirbantieji 
artelėse, sukombinuoja namuo
se— kas puspadį prikala ar pa
siuva "juodai” eilutę arba šiaip 
kokį drabužį suraukia. Dar 
kiti stoja j naktinius sargus: 
mat, šie dažniausiai turi laisvo 
laiko. Atidirbai parą—ir kitos 
dvi laisvos, todėl gali eiti kirsti 
malkų ar šiaip ką padirbėti. 
Taip žmonės ir verčiasi.

Yra tokių, kurie šiuo būdu 
uždirba sezono metu net 600- 
80 rublių, o šiaip darbin nko 
vidutinis mėn. uždarbis retai 
kada siekia per 300 rublių.

B ADAS
s ir

SPEKULIACIJA
Liūdna žmonių padėtis. Nuo 

bado ginasi visokiais įmano
mais būdais: perka duoną, bul
ves, kas nutveria kokią nors 
žuvį — ir taip stengiasi “kir
miną nuvaryti.” Bet jei pagau
tą paprastą žuvį parduosi ki
tam — bus jau spekuliacija, 
už kurią smarkiai baudžia.

Tai žmonės ten nespeknlrjoja?

Kur nespekuliuos. Bet negi iš 
gero. Jei būtų visko į valias, 
tada išnyktų ir visokios spe
kuliacijos. Gi spekuliuodami ar 
pirkdami juodojoj biržoj gali 
gauti duonos kg už 2,80 rub
lio, už rugių centnerį juodojoj 
biržoj ar slapta kolūkio vedė
jui mokama iki 300 rublių. 
Nors spekuliantai gaudomi ir 
dažniausia gauna po 7 metus 
kalėjimo, tačiau juodoji rinka 
neišnykusi. Pasitaiko ne kar
tą. kad jos patarnavimu pasi
naudoja net patys gaudytojai. 
Džiaugiasi, jei kam už ją įker
ta tik 3 metus. Todėl nereikia 
stebėtis, jei žmonės viską va
gia. Užtat tikrinimai visur po 
darbo didžiausi. Klaipėdoj Išei
ną iš prekybos uosto visi tikri
nami. Jei rastų nors 100 gra
mų cukraus, į tą uostą daugiau 
dirbti neateitum.

Kartą moteriai po sijonu su
rado paslėptą žuvį — ir už tai 
ji buvo apšaukta spekuliante. 
Panaši padėtis taip pat Vilniu
je, Kaune ir kitur.

Juodos biržos tnrgai

Juodosios biržos turgai ir 
dabar neišnyko, nors juose 
gaunamų prekių kokybė ir kie
kis vis nuolat mažėja ir prastė-

ja. Tokiuose turguose gali 
gauti nukniauktos žuvies, gry
bų. uogų, batų, kelnių, bet už
ėjus “oblavai”, ir tokie pre
kiautojai griebiami kaip spe
kuliantai.

Bet jei pardavinės senelis 
šluotas, tai tiems nieko neda
ro. Tokie tik turi išsiimti iš 
kombinato leidimą pardavinė
ti. gauna sumokėti mokestį ir 
pagal planą turi parduoti nu
statytą kiekį šluotų ar kitų 
leistų reikmenių. Visi pinigai 
eis kombinatams, o už parda
vinėjimą seneliui 
ga išmokama 30

Šitaip tokiose 
nedraudžiama 
dirbtinių gėlių, 
kokias 5-6
rublius, seną suknelę. Rusai at
neša senų padėvėtų drabužių, 
ypač paltų, bet visos tos pre
kės turi būti ne paties paga
mintos. Tai jau būtų spekulia
cija.

Maisto produktų taip pat lei
do pardavinėti, 
skersti kiaulę, 
vykd. komiteto 
vet. gydytojo 
štampuota. Taip
mokėti reikalingus mokesčius, 
o jau bazė nustatys, kur ir ku
rią dieną 
kiauti.

bus kaip al- 
proc.
prekyviet ėse 
pardavinėti 

galima turėti
nosinukes, po 3

Bet jei nori 
turi gauti iš 
leidimą, net 
turi būti su- 
pat turėsi su-

bus leista tau pre-

įsigyti drabuž?
daugokai prekių bu-

Kaip

Seniau
vo atvežama iš Rygos. Ten, sa
kysim, už kostiumą mokėjo 
400 r., o čia jau ima 700. Ypač 
visokie pardavimai vyksta 
prieš didžiąsias šventes, nes vi
siems tada itin reikia pinigų. 
Kad nenutvertų, kostiumų par
davinėtojai dabar jau išgudrė- 
jo ir juos siūlo prekyvietėj pa
gal skiauteles, o susitarus ve
da į namus. Mat. tik vienas 
pasiuvimas iš geros medžiagos 
atsieina apie 400 r., o kur dar 
visi kiti priedai. Yra miestuo
se medžiagų krautuvių, kur ge
rą kostiumą gali gauti pasiūtą 
už 1,200 rublių, bet jie gauna-

mi tik pagal pirkt, leidimus, 
kuriuos įstaigos duoda tik pa
sižymėjusiems ar šiaip ištiki
miems komuinstams. 1948 m. 
vienu metu dar buvo užvežę 
kostiumams medžiagų iš Rygos 
po 380-400 r. metras, paskum 
dar šiek tiek iš Lenkijos, bet 
1949 nv užtrūko ir tie šaltiniai.

Tačiau net ir dėl blogiausios 
medžiagos stovi 
lės. Rusai seniau 
Petrą vaikščiojo 
mis” ir vailokais,
jau užtenkamai visko prisigro
bę. taip nebeina. Iš pradžių jų 
ne vienas net su vyžomis eida
vo.

ilgiausios ei- 
net per šv. 
su “fufaiko- 
bet dabar,

Kode! taip yra?

Mat, viskas eina kariuome
nei, valstybei. Kariuomenė net 
jau ’ metai dar nėra demobili
zuota. Reikia ruoštis karui, 
mokėti partiniams algas, mes
ti dideles sumas propagandai, 
tad tos išlaidos viską ir sury
ja. Ne visada net pasagų gau
si, bet ar tai turi reikšti, kad 
Rusijoj nebūtų geležies? Ne, 
tat visa turi kitą paskirtį: su
triuškinti kapitalizmą, kaip 
kad skelbia sovietinė propa
ganda.

Apsivilkimas rodo vis dides
nį skurdą. Tiesa, mieste vaiz
das kiek geresnis. Yra ir koji
nių šilkinių, nors jos ir ne to
kios geros, kaip kad Vakaruo
se ,ir skrybėlaičių. Taip pat 
matysi žmonių su visais gerais 
drabužiais. Jei tai nėra apda
ras aukštesnių pareigūnų ar 
partinių, tai kiti piliečiai jį yra 
dažniausiai išsilaikę iš senų lai
kų. Tačiau dabar jau ir tos 
atsargos senka, vis daugiau pa
leidžiamos į apyvartą už kąsni 
duonos. Dabartinės medžiagos 
prastos. Kaimui dar liūdniau.

Iš kitų reikmių ypač stinga 
cukraus miltų. Žmonėms svar
biausia, ką pavalgys ir kuo ap
sirengs. Jau iš vakaro sustoja 
dideliausios eilės, prastovi visą 
naktį prie cukraus, nebūdamos 
tikros, ar nors pusę k. gaus.

Tuo tarpu maisto didžiausi 
ešalonai sviesto, bekono, žu
vies, miško ir kitų gėrybių nuo
lat eina į Rusiją. Tačiau apie 
tai komspauda nerašo. Ji tik 
pila apie tą tariamą pagalKą. 
kuri. esą. ateinanti iš “broliškų 
respublikų.” Jei visų tų gėry
bių neišvežtų. savojo maisto 
krašte užtektų. Tuo tarpu ba
do šmėkla vaidenasi jau ir ne 
vienam mūsų tautiečiui.

Žinoma, ne visi badavo ir ne 
visi badaus. Ypač nukęsti teks 
tiems, kurie neturėjo jokių 
maisto ar drabužių atsargų, 
pirmoj eilėj bežemiu, naujaku
riu ir mažažemiu šeimos, kur 
yra daugiau mažų vaikų. Jie 
tiesiog su pavydu žiūri į nuo
lat į Rytus beriedančius su lie
tuviškomis gėrybėmis trans
portus: grūdus, mėsą. žuvį, bul
ves. Net ir Klaipėdoj apdirba
ma žuvis daugiausia siunčiama 
ne laivais, bet gabenama trau-

kiniais į "plačiąją tėvynę.’i L’e- 
tuviai i> sako: tegu mums at
veža duonos, ne arbūzų. Be 
jų. į Lietuvą iš Rytų dar atve
ža žibalo, riešutų, ypač valaki- 
nių, ryžių kruopų, tik prastu, 
juodų, ne tokių, kokių kad se
niau gaudavo Lietuvos darbo 
žmonės visur laisvai kiek norė
dami pirktis. Net iš ten atve
žama drsuka yra nevalyta, juo
da.

Tiek turto Sovietai neišvežė 
nei iš Latvijos ar Estijos, kiek 
iš Lietuvos, žmonės šneka, kad 
ir visus lietuviškuosius kvie
čius išveža vis į “užsienį”. 1948 
m. Ukrainoje žmonės mirė ba
du, todėl dalis tų gėrybių ėjo 
ten. Ir šiuo metu ne kartą pra
eina pro Lietuvą transportai su 
dideliais gėrybių kiekiai-' Ne
seniai buvo pravežta nemaža 
arklių, sunkvežimių, iš kur — 
nežinia. Kartais atvežama dro
bės, perkelio, pamušalų, bet 
geros vilnos, angliškos kostiu
mams medžiagos negausi. Jų 
ten visai nėra, išskyrus ta, jei 
kas yra tos medžiagos kostiu
mų turėjęs iš seniau.

Automobiliai tik komhur- 
žujams

k
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Gali ir Lietuvoje pamatyti 
sunkvežimių ir net automobi
lių. bot šiuos turi tik įvairūs 
pareigūnai ar ištaigią šefai, en
kavedistai. taip pat raud. ar
mijos karininkai. Prastuomenė 
džiaugias, jei gauna įsigyti nors 
dviratį. Ir tiems reikia daug 
pinigo. Dviratis kaštuoja taip 
vidutiniškai apie 860 r., bet ir 
tuos tuoj išgrobsto, o pavasarį 
jų nė su žvake nerasi. Tiesa, 
Šiaulių dviračių fabrike gami
nami po 400 rublių, bet jie tin
ka greičiau vaikams važinėt’ 
Konstrukcija labai menka, po 
pusės met ųpasidaro tikri klc- 
oeriai. Trūksta dalių, bet tuo 
sov. planuotojai nesirūpina.
Pabaiga bus kitame numeryje
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• Kun. J. Jaučius, MIC, tė
vų Marijonų provinciolas, iš
vyksta j Romą kitoms parei
goms. Jam marijonų bendra
darbių Chicagos apskritis spa
lio 24 d. suruošė išleistuves.

Kun. J. Pužauskas, Wau- 
kegan, HL, šv. Baltramiejaus 
parapijos klebonas, spalio 14 
d. atšventė 20 metų šioje para
pijoje klebonavimo jubiliejų.

• Tautų šventė ruošiama 
Milwaukee, Wisc., lapkričio 17- 
18 d.d. Šventėje dalyvaus lie
tuvių kultūros klubas, Racinės 
choras, vad. Grimskio ir tauti
nių šokių grupė, vad. Vindašio.

• Lietuvos Vyčių seniorų 
tradicinis pobūvis įvyko spalio 
21 d. Vyčių salėje, Chicagoje. 
Svečiai buvo pavaišinti ant ieš
mo kepta avim.

• Cpl. Bronius Žvirgždys, 
tarnaują JAV kariuomenėje, 
yra sužeistas kautynėse ir šiuo 
metu guli San Francisco, Cal. 
ligoninėje.

• Dramos sambūris Wauke- 
gan, Dl. spalio 28 d. Roselande 
vaidins Lietuvos partizanus ko
vojančius už laisvę. Vakaras 
ruošiamas BALFo naudai.

• Adv. Juozas Paprockis 
kandidatuoja į Rochesterio 
miesto teisėjus. Visi lietuviai 
balsuos už jo kandidatūrą.

• P. Jnrgėia, Lietuvos skau
tų įkūrėjas ir studentų korp. 
‘Vytis” garbės narys, savo 50 
metų jubiliejaus proga buvo 
pagerbtas skautų ir skautinin
kų.

Pfc. Vyt. Gruzdys tarnauja 
JAV kariuomenės Special Ser
vice dalinyje. Jis, dalinio pa
dedamas, ruošia koncertus ka
reiviams. Paskutiniu metu vra 
pakviestas dainuoti televizijos 
programoje New Yorke.

• Socialinis klubas Hartford, 
Conn., suruošė bankietą mies
to policijos kapitonui šeigiui 
pagerbti.

• Chicagos ateitininkai lap
kričio 11 d. Chicagos lietuvių 
auditorijoje ruošia koncertinę 
programą, kurią išpildys solis
tai I. Motiekaitienė ir St. Bara
nauskas. komp. VI. Jokubėnas 
ir smuikininkas V. Paukštys. 
Dalis pelno bus skiriama Tau
tos Fondui ir likusiems Vokie
tijoje lietuviams sušelpti.
MYK. BIRŽIŠKOS LAIŠKAS

Malonioj Redakcija!
Leiski man Tamstų “Darbi

ninke” padėkoti visiems, kurie 
Mykolinėmis mane ir mano šei
mą parėmė tiek gyvu žodžiu ar 
maloniu raštu ,tiek ir materia
line parama, tiek losangelie- 
čiams su M. Aftukiene ir V. 
Bakūnu priekyje ,tiek ir atsi
liepusiems iš kitų miestų tau
tiečiams, Mykolinių organiza
toriui Kultūros ir Labdaros 
klubams Los Angelėje ir vi
soms kitoms organizacijoms, 
mus sušelpusioms.

Svarbi yra mano padėtyje 
materialinė parama, bet ypač 
miela jausti maloni savo tautie
čių užuojauta .svetur atsidūrus 
nesijausti apleistam. Lengva 
tuomet ir bendras darbas dirb
ti. Dėkui.

M. Biržiška 
1048 W. Washington Blvd. 
Los Angeles 15, Calif.

LDS N. Anglijos Apskrities 

Metinis suvažiavimas
šaukiamas lapkričio 11 d., So. Bostone, šv. Petro lietuvių para

pijos salėje (5th Street). Posėdžiai prasidės 1 vai. po pietų.
Visos kuopos prašomos būtinai atsiųsti savo atstovus. Bus 

aptariami svarbūs organizaciniai reikalai ir renkama nauja 
valdyba.

LDS N. A APSKRITIES VALDYBA:
Dvasios vadas Kun. Jonas Bernatonis. 
Pirmininkas Vladas Paulauskas, 
Raštininkas Tomas Varaiackaa,

TARP AMERIKOS LIETUVIŲ
CLEVELAND, OHIO

Lietuvišku švietimu 
besirūpinant

Šiais mokslo metais neturint 
lietuvių kalbos pamokų šv. 
Jurgio parapijos mokykloje ir 
negalint pradėti darbo šešta
dieninei ltuanistikos mokyklai, 
padėčiai išsiaiškinti spalio 19 
d. buvo sukviestas tėvų susi
rinkimas. Jame pranešimą pa
darė tėvų komiteto pirminin
kas P. Stravinskas. Iš praneši
mo paaiškėjo visos tos gausios 
pastangos, kurios buvo skirtos 
lietuviškam lietuvių vaikų 
švietimui sutvarkyti. Deja, jos 
patenkinamų vaisių nedavė, nes 
nepavyko susitarti su parapijos 
klebonu nei dėl lietuvių kalbos 
pamokų laiko šv. Jurgio para
pijos mokykloje, nei dėl patal
pų šeštadieninei mokyklai, nei 
dėl lietuviškų pamaldų vai
kams.

Bet šitos parapijos kūrėjai 
lietuviai, be abejo, norėjo, kad 
ji tenkintų ir tautinius lietuvių 
reikalus. Kaip sako vyskupas 
V. Brizgys savo svarbiame 
straipsnyje “Aidų” žurnale (7 
nr.), tautinės parapijos paskir
tis taip pat saugoti ir ugdyti 
tautines kultūrines vertybes. 
Todėl dabartinę padėtį reikia 
laikyti nenormalia. Nepavyks- 
tant susitarti su pačiu klebo
nu, šiuo opiu reikalu vėl tenka 
kreiptis į vyresnę instanciją. 
Tuo būdu buvo parašytas pla
tus motyvuotas raštas Cleve
lando vyskupui E. Hobanui ir 
įteiktas vyskupijos kurijai. Ja
me prašoma šių dalykų: 1. leis
ti naudotis šeštadieninei litua
nistikos mokyklai šv. Jurgio 
parapijos mokykloms patalpo
mis, kaip jai vyskupo buvo leis
ta naudotis pereitais mokslo 
metais: 2. skirti tinkamą ir pa
kankamą laiką lietuvių kalbos 
ir tikybos gimtąja kalba pamo
koms pačioje šv. Jurgio para
pijos mokykloje tiems vai
kams, kurių tėvai jų norės; 3.
leisti vaikams turėti parapijos 
bažnyčioje pamaldas lietuvių 
kalba. Taip pat vyskupas rašte 
prašomas padaryti klebonui į- 
takos, kad santykiuose su pra
šytojais jis laikytųsi mandagu
mo dėsnių.

šį raštą pasirašė įvairių kul
tūrinių lietuvių organizacijų 
atstovai, ir dabar laukiamas 
atsakymas. Kovotojams dėl lie
tuviško švietimo pareikštas 
pritarimas ir parama.

Pasitraukus senajam, šiame 
susirinkime taip pat buvo iš
rinktas ir naujas tėvų komite
tas: B. Graužinis (pirm.), A. 
Laikūnas (sekr. ir ižd.),' A. 
Juodvalkienė, dr. Ad. Damušis 
ir A. Garkauskas.

Kritišku žvilgsniu j save
Spalio 21 d. lietuvių salėje 

įvyko Lietuvių Tremtinių 
Draugijos susirinkimas. Drau
gija savo svoriu prisidėjo prie 
platesnio masto birželio trėmi
mų minėjimo surengimo ir 
prieškomunistinės propagan
dos suorganizavimo, tad valdy
bos pirmininkui P. Stravinskui 
buvo proga padaryti kritišką 
viso to parengimo įvertinimą. 
Jis pavyzdžiai iškėlė aikštėn į 
tremtinių visuomenę besime-

• St Pilka lapkričio 4 d. lan
kysis Rochestery, N. Y. ir duos 
dramos rečitalį. 

tantį pasyvumą, tingumą, ne
jautrumą bendrajam reikalui, 
nusiskundė neatsakingu kriti
kavimu dirbančiųjų, pareigin
gumo stoka ir bendram darbui 
kenkiančiomis partinėmis ais
tromis, apgailestavo grubų su
materialėjimą, kai šykštimasi 
net centų visos tautos skaus
mui prisiminti ir jį pasauliui 
priminti. Iš antros pusės buvo 
pasidžiaugta ir šviesiais pasi
aukojimo bei darbštumo pa
vyzdžiais.

Ryšium su pranešimu kilo 
gyvos diskusijos, kurias vyku
siai tvarkė pirmininkaująs J. 
Daugėla.

• Šv. Jurgio parapijos 40 
vai. atlaiduose solo giedojo A. 
Stempužienė, Jf. Kazėnas, V. 
Bakūnas, V. Jurgelis, V. Matu
lionis ir M. Kikelis. Tuo pa
tikslinamas ir iš dalies atitai
somas mūsų ankstyvesnis pra
nešimas.

• Kultūros Fondo koncerte 
spalio 28 d. Public Auditorium 
didžiojoj balių salėje dainavo 
solistai J. Krištolaitytė ir St 
Liepas, dalyvavo pianistė B. 
Smetonienė ir smuikininkas 
Amerikos lietuvis V. Kušleika, 
akompanavo muz. A. Kučiūnas.

• Lietuvių ir latvių jaunimo 
susiartinimo šokiai buvo su
rengti spalio 21 d. lietuvių sa
lėje. Atsilankė nemaža jauni
mo, grojo R. Gylio kapela.

A. B.

• Lietuvos Vyčių 25 kuopos 
pasilinksminimo vakaras su 
dovanomis ir vaišėmis įvyks 
spalio 31 d. (Halloween) pir
mininko Jurgio Brazio puikioje 
ir didelėje rezidencijoje (14 
kambarių) 1626 Magnolia Dr., 
Cleveland. Braziai yra dideli 
biznieriai, turi Jvariausių vy
riškų rūbų 3 krautuves. Jie ir 
visi vyčiai maloniai kviečia vi-
sus, mylinčius lietuvišką jauni-
mą, gausiai atsilankyti. Vykti 
Wade Park gatvės autobusu 
ir išlipti 111 ar 115 sustojimo 
vietoje, o paskui eiti iki 112 
“stop” ir už vieno bloko bus 
Magnolia Dr. Vyčių šokiai dar 
bus Padėkos dieną 8 vai. vak. 
lietuvių salėje. Jaunimas pra
šomas gausiai atsilankyti.

• 40 valandų atlaidai šv. 
Jurgio parapijoje buvo labai 
gausiai lankomi. Žmonių visą 
laiką buvo pilna bažnyčia ir 
daug svečių kunigų. Vargoni
ninko muz. Ambrozo vedamas 
choras ir solistai gražiai giedo
jo. Per rytines pamaldas gie
dojo moksleivių choras ir solio 
kun. B. Ivanauskas, turįs ma
lonų ir gražų balsą.

• E. M. Benori susilaukė 
pirmgimės dukrelės. Labai pa
tenkinti tėvai ir seneliai Obeli
niai, didelės kepyklos savinin
kai Seneliai žada savo dukte
riai ir dukraitei ((anūkei) pa
statydinti namą.

.P. G.

OMAHA,
Pagerbkime žuvusius, prisimin

kime gyvuosius
Lapkričio 23 d. minėsime 

Lietuvos kariuomenės įsikūri
mo sukaktį. Ta proga specia
liomis pamaldomis siusime 
Aukščiausiajam maldas, pra
šydami mūsų kritusių karžygių 
vėlėms amžinosios ramybės. 
Lietuviškų kolonijų salėse 
rengsime minėjimus, kur pre
legentai nušvies Lietuvos sava
norių — kūrėjų atliktus žy
gius bei pakeltas sunkias kovas 
iki mūsų Tėvynei buvo iško
vota laisvė. Kolonijų chorai 
bei kiti meno kolektyvai pa
gerbs jų atminimą menine 
programa. Visa tai labai gra
žu ir reikalinga, nes vyrai, ku
rie paaukojo gyvybę už savąjį 
kraštą, tikrai yra nusipelnę sa
vo tautiečių meilės ir pagar
bos.

Bet tai ne viskas. Prisimin
kime, jog dalis savanorių-kū- 
rėjų grįžo iš kovų lauko nete-

DARBININKAS

. BR IDGEVILLE, PA.
Piknikas

Mūsų parapija, tarsi atsi
sveikindama su vasaros malo
numais ir džiaugsmais, Darbo 
dienoje surengė gana šaunų 
pikniką, į kurį buvo suplaukę 
ne tik visi parapijiečiai, bet ir 
gražus būrys svečių iš kitur— 
McKeesport’o, South Sidės ir 
Canonsbui^’o, Pa. Buvo labai 
malonu sutikti piknike kun. M. 
Kazėną, ilgametį šv. Kazimie
ro parapijos kleboną, South Si-, 
dėje, ir kun. V. Abromaitį, šv. 
Izidoriaus parapijos kleboną, 
Braddock’e. Saulėta, graži die
na ir šiltas oras davė svečiams 
progos pasidžiaugti gražia ru
denėjančia Pensilvanijos gam
ta. Parapijai pats piknikas at
nešė gražaus pelno.

Pirmoji Komunija
Rugpiūčio 19 d. gana gražus 

mūsų parapijos vaikučių būre
lis priėmė pirmąją šv. Komuni
ją. Didysis bažnyčios altorius 
skendo gėlės, kurias paaukojo 
poros vaikučių tėveliai. Mišių 
metu parapijos choras gražiai 
giedojo religines giesmes, o vai
kučiai priėmė šv. Komuniją 
kartu su savo tėveliais ir ar
timaisiais ir atnaujino krikšto 
įžadus. Kleb. T. Aleksandras 
Žiubrys, O.F.M. visiems vaiku
čiams įteikė pirmos šv. Komu
nijos pažymėjimus.

40 Valandų atlaidai
Tai parapijos metinė, eucha

ristinė šventė, šiemet .ji buvo 
rugsėjo 14, 15 ir 16 d. Pasitai
kė labai gražus, šiltas oras. 
Ti^k rytais tiek vakarais lan
kėsi gana daug žmonių. Beveik 
visa parapija su mažomis išim
timis atliko ta proga išpažintį 
ir priėmė šv. Komuniją, šven
tų sakramentų praktika mūsų 
parapijoje per paskutinius dve
jus metus smarkiai pakilo. 
Klebonui į pagalbą per 40 va
landų pamaldas buvo atvykę 
labai daug artimesnių ir toli
mesnių apylinkių kunigų. At
laidai buvo užbaigti iškilmin
gais mišparais ir procesija. Jie 
praėjo šventiškoje, pakilioje 
nuotaikoje. Tai buvo metine 
parapijos triumfo šventė Kris
tui Švenčiausiame Sakramente.

Card Party. Klebonijoje ap
šildymo sistema, ištarnavusi 
daugiau kaip 30 metų, visiškai 
sugriuvo. Verkiant reikėjo 
naujo apšildymo. Mūsų veik
liosios moterys nenuleido ran
kų. Rugsėjo 22 d. jos buvo su
rengusios specialią loteriją ir 
Card Party. Parengimas ir lo
terija atnešė pakankamai lėšų 
šildymui apmokėti. Spalio 21 
d, jos vėl surengė šaunią Card 
Party, kuri sutraukė gana 
daug žmonių ir atnešė gražaus 
pelno.

Šią naują bažnytinę šventę 
mūsų parapija šiais metais 
prašventė labai iškilmingai. Vi
są dieną parapijos bažnyčioje 
buvo išstatytas švenč. Sakra
mentas. Žmonės ėjo permal
dauti Kristaus už daromus Die
vui įžeidimus ir šventvagystes, 
kurios ant žmonijos dabar 
krinta sunkia rykšte. Vakare 
buvo iškilmingos pamaldos su

NEBR.
kę sveikatos — invalidai. Lais
voje Tėvynėje jie turėjo valsty
binę globą ir jų būtis buvo už
tikrinta. Tėvynei netekus lais
vės, jie neteko visko ir be svei
katos atsidūrė svetimame 
krašte. Jais pasirūpinti dabar 
mūsų visų lietuvių ir pareiga ir 
garbės reikalas!

Omahos Lietuvių Tremtinių 
Bendruomenė š. m. rugsėjo 
mėnesio 30 dieną specialiai tam 
riekalui sušauktame susirinki
me nutarė:

1. Minint Lietuvos kariuo
menės šventę, savo tarpe pra
vesti piniginę rinkliavą vargan 
patekusių Lietuvos Karo Inva
lidų naudai. ,

2. Kadangi Omahos lietuvių 
kolonija, minėdama š. m. Va
sario 16-tąją, pirmoji išpildė 
ALTo nustatytą Laisvės Mobi
lizacijos Vajaus kvotą net 12%, 
todėl jaučiasi turinti moralinę 
teisę kviesti visas lietuvių ko
lonijas lapkričio 23-čiosios pra

vyru procesija ir iškilminga iš
tikimybės priesaika Kristui — 
žmonijos Karaliui.

Nauji parapijiečiai. Visa 
parapija nuoširdžiai sveikina 
Mr. Danielių Mahoney ir Mis. 
Andriulionienę, sukūi-usius 
naują šeimos židinį ir įsijungu
sius j mūsų parapiją. Jiems lin
kime, kaip galima greičiau, su
sipažinti su visais mūsų parapi
jiečiais ir greitai pasijausti tik
ru mūsų šv. Antano šeimos na
riai.

Parapijos naujagimiai. Mr. 
ir Mrs. Petras Papeika susilau
kė naujo šeimos nario — duk
relės. Prieš porą savaičių duk
relė buvo pakrikštyta Teresė
lės vardu. Tėveliams linkime 
gražiai išauginti ir išauklėti tą 
naują šeimos narį.

Mr. Mrs. William Kasputis 
prieš mėnesį laiko susilaukė 
taip pat naujos dukrelės. Pe
reitą sekmadienį ją pakrikštijo 
Jonės Kotrynos vardu. Tėve
liams linkime auginti ją svei
ką ir gerą.

Laidotuvės. Mirtis staiga iš
plėšė vėl vieną mūsų parapijos 
narę. Rugsėjo 21 d. nuo širdies 
smūgio mirė Ona Streliauskie- 
nė. Velionė buvo mūsų parapi
jos Altoriaus draugijos pavyz
dinga narė ir uoli šv. Pranciš
kaus mylėtoja - tretininkė. Ve
lionė buvo iškilmingai su tre
jomis šventomis mišiomis pa
laidota rugsėjo 25 d. Bridgevil- 
lės katalikiškose kapinėse. Di
džiame nuliūdime parko savo 
vienintelį sūnų Juozą Streliaus- 
ką ir du brolius bei kitas gimi
nes ir draugus.

Susižedė ir serga. Mrs. Kas
putis, eidama nuo laiptų, par
puolė ir gana smarkiai susižei
dė. Ji dabar guli Canonsburg 
ligoninėje. Ligonei linkime kaip 
gailma greičiau pasveikti.

Grįžo iš ligoninės. William 
Tkach, vienas mūsų uoliausių > 
choristų, besnortuodamas buvo 
susižeidęs koją ir buvo pagul
dytas šv. Pranciškaus ligoninė
je Pittsburghe. Po dviejų sa
vaičių ligonis pasveiko ir sugrį
žo prie savo įprasto darbo.

Vestuvės. Tkach šeima ir 
vėl sumažėja, nes vienas sūnų 
Jonas lapkričio 10 d. kelia ves
tuves ir išsikelia gyventi į 
Pittsburghą. Jaunavedžiams 
linkime kuo geriausios sėkmės.

Vienuolyno naujienos
Po 40 valandų atlaidų, vyk

damas į Clevelandą, vienai die
nai buvo pas mus sustojęs kun. 
Vacį. Sadauskas. Donoros lie
tuvių parapijos klebonas. Lai
kas nuo laiko mus aplanko ir 
didysis Pranciškonų prietelis 
kun. M. Kazėnas, šiomis dieno
mis vienuolyne lankėsi tėvas 
Justinas Vaškys, OF.M., Lie
tuvos Pranciškonų Amerikoje 
provincionals. Jis su įvairiais 
reikalais buvo sustojęs Pitts
burghe visai savaitei.

Paskutiniu laiku Bridgeville, 
pranciškonų vienuolyne įvyko 
didesnių permainų. Pereitą sa
vaitę pas mus atvyko ir laiki
nai apsistojo tėvas Benediktas 
Bagdonas, OFM.. buvęs Lietu
vos Tėvų Pranciškonų Provin
ciolas. Linkime pas mus Da ilsė
ti ir sustiprinti savo pašlijusią 
sveikatą. Beveik kartu su juo 
pas mus atvvko ir brolis Hor- 
tulanas Sedeika. OFM. Brolis 
Hortulanas Sedeika 1945 m. 
pabėgo su kitais mūsiškiais nuo 
kruvinojo bolševikų teroro, 
baigė Voiketijoje noviciatą — 
naujokyną ir pramoko ten ?- 
mato. Jis yra nepamainomas 
siuvėjas ir daržininkas. Linki
me broliui Hortulanui greitai 
apsiprasti naujoje vietoie ir gy
venti kartu su mumis ilgus, il
gus metus. Parapijietis 

ga pravesti pas save rinkliavas 
Lietuvos Karo Invalidų naudai 
ir surinktus pinigus siųsti In
validams šelpti Komiteto Pir
mininkui Gen. Nagiui-Nagevi- 
čiui.

Nerasi, oi niekur.
Niekur nerasi, —
Ką tau savanoriai
Parnešė basi.

Spalio 30, 1951

Vyriausio amžiaus pilotas pasaulyje, James W. Montee, savo gimtuvių 
dieną skraido virtum Los Angeles su savo dukterimi ir anūkais, Senis 
pats vairuoja lėktuvą.

NEW HAVEN, CONN.
LDS Conn. apskrt. seimas 

įvyko spalio 14 d. šv. Kazimie
ro parapijos salėje. Suvažiavi
mą atidarė vietinės kuopos 
pirm. J. Mišeikis. Maldą sukal
bėjo vietos klebonas kun. Gra- 
deckis. Po maldos, savo trum
poje kalboje klebonas apgai
lestavo, kad seime dalyvauti 
negalės dėl kitų rimtų parei
gų. Seimui pirmininkauti pa
kviestas J. Bernotas, vice- 
pirm. N. Meškūnienė, sekreto
rium S. Sapranienė. Mandatų 
komisiją sudarė dr. V. Mau
rutis, ir S. šrupša. Reporteris 
A. Pateckis.

N. Meškūnienė padarė apys
kaitą iš buvusios trilypinės ge
gužinės, kuri davė gražaus pel
no. Kun. J. Valantiejus, Wa- 
terbury klebonas, savo kalboje 
suvažiavimui patiekė labai gra
žių minčių.

N. Meškūnienė padarė labai 
išsamų praneišmą iš LDS vi
suotino metinio suvažiavimo. 
Yra labai retas atsitikimas, 
kad iš čia gimusių lietuvių, taip 
puikiai kalbėtų lietuviškai ir 
taip uoliai būtų įsijungę į lie
tuvišką veiklą, kaip N. Mes- -j demęs sakyti, 
kūnienė. Ji išrinkta atstove (Tytuvėnai, Raseinių aps.) 
nuo Conn. LDS apskričio ir į Užrašė J. Būga

£ Telefonas: EV 7-7411
■į KLEEN KOL COAL CO.

l LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
* Anglys, Coke ir Aliejus
į 496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
i Gyvenimo vieta
T 65-43 Grand Avė. Maspeth, N. Y.
| Tel. TWining 4-8087

f KLAUSYKIT RADIJO!
į KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 11 VALANDĄ RYTO

iJetuviy Radijo Draugijos

PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius

SESTADIENIAIS t V AL. POPIET. —z— WWRL 16M ke

GYVUOJA PER 15 METŲ
Oro bangonis transliuojami j vairūs visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika (vietinės žinios, parengimai: koncertai.

Šokiai, ir Lt. Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)

195 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9293

| J. P. OINKDS AD. JEZA VITAS V. CBAREVICIU8

1 Direktorius Muzikos Dir. Pranešimu Dir.

Lietuvos Atsiminimu"
RADIJO VALANDŲ

sštadieniais, 4:45 - 5:30 vai. p.p ?
___ s

Stotis VVEVD (New York) — ? 

1330 kiL, 107.5 meg.

JACK J. STUKAS, Dir.

264 VVhite St, Hillside, N. J. A 
Tel. WAverly 6-3325 |

11-ti metai kai visi klauso—t

sekantį LDS seimą. Apskrities 
Valdyba perrinkta ta pati.

Pasibaigus suvažiavimo dar
bams, vietos kuopos pirm. J. 
Mišeikis, visus suvažiavimo da
lyvius pakvietė į vaišes pas 
vietos kuopos narį Morkūną, 
kuriis tur nuosavą viešbutį ant 
jūros kranto. Prie gražiai ir 
turtingai papuoštų stalų suva
žiavimo dalyviai užkandžiavo 
ir pasidalino suvažiavimo įspū
džiais. New Haven LDS kuopa 
verta padėkos už gražiai suor
ganizuotą suvažiavimą ir nuo
širdų svečių priėmimą.

A P.

DZŪKO IŠPAŽINTIS
r

Vienas dzūkas ėjo išpažin
ties. Priėjo prie klausyklos ir, 
tyli. Tada kunigas ir klausia 
dzūko:

— Ar nepadarei to ir to, ar 
nepaėmei to ir to, ar nebuvai 
ten ir ten?

Dzūkas sako: “Ne, ne ir ne.” 
Jis galvojo, kad kunigas viską 
žino ir nepasakius. Tokiu būdu 
jis išsisuko nuo pareigos nuo-
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~ DARBININKAS

H\RTFORD, CONN,
St. Trtjybfe par. žinios DndMUą Ir apavo rinkliava,

išeina jau kelintas sekmadie- Visi Hartfordo ir apylinkių lie- 
nis. Jose telpa šv. mišių kro- tuviai prašomi paaukoti atlie

kamų vyriškų moteriškų ir vai

po pergalės ir šių metų sezono 
pabaigoje iškovoti JAV mėgė
jų meisterio titulą.

Al. Vakselis

niką ir jvairios informacijos. 
Biuletenis - žinios dalinama dy
kai, tad iš sakyklos skelbimai 
nekartojami, o tik paskaitoma 
Evangelijos ir pasakoma pa
mokslas. Bravo! Ir senai taip 
reikėjo, nes išskaičiuoti, kas 
kokiai dienai Mišias užprašė, 
užima daug laiko. Žinios tobu
lėja ir lietuvių kalba.

• BALFo atstovo Valaičio 
pranešimas bus gruodžio 1 d. 
7 vai. vakare, mokykloje. Va
laitis* ką tik grįžo iš Vokieti
jos. Visiems įėjimas laisvas.

• Ateitininkų didelis koncer
tas bus gruodžio 4 d. 4 vai. po 
pietų, mokykloje. Koncertuos 
Providence, R. I., lietuvių pa
rapijos ir mokyklos vaikų cho
ras. Chorams diriguos muz. J. 
Beinoris. Choristai į Hartfordą 
atvyks 12 automobilių. Juos 
atlydės kleb. kun. Vaitiekūnas, 
kun. Kacevičius ir kun. Mar
tiniais. Tarp kitko muzikas J. 
Beinoris pagros akordeonu po
puri “nuo Tėvynės iki Azijos ir 
Arikos džiunglių.” Dainos bus 
užrekorduojamos į plokšteles. 
Po koncerto šokiai, kuriems 
gros geras orkestras. Čia bus 
gera proga susitikti senimui, o 
ypačiai jaunimui, nes suva
žiuos iš Providence, Waterbu- 
ry, New Britain, Worcester, 
Manchester ir kitų vietų.

kiškų drabužių ir avalynės, ku
rie per BALF bus pasiųsti į 
Europą. Galima nunešti bet ku
riuo laiku į mokyklą ir perduo
ti sargui (dženitoriui). Gera 
proga atvykstant į koncertą ar 
į paskaitą. Kas negalėtų pats 
atnešti, kreipkitės telefonu: 
6-8012 arba parašykite atviru 
ką Mrs. Manikas, 205 Hillside 
Avė. Pasiųsti asmenys jūsų au
kojamus drabužius patys pasi
ims iš namų.

• Lietuviška vargo mokykla 
šeštadieniais jau veikia 3 gru
pėse su 30 mokinių. Visi, kurie 
norite savo vaikus pramokyti 
arba gerai išmokyti savo lietu
vių kalbos, siųskite šeštadie
niais 10-12 vai. į parapijos mo
kyklą. Laukiama ir suaugusie
ji, kuriems veiks atskira gru
pė-

• Katalikų jaunimo organi
zacija pagyvino savo veiklą. 
Įsisteigė net jaunučių kuopa, 
rengia koncertą ir t.t. Girdėti 
atvyk? ir naujų jėgų: tai Dr. 
Dulskytė ir Lipčius — sen
draugiai ateitininkai.

• Vykdomas LRKSA vajus. 
Visi prašomi savo gyvybe ir 
sveikatą draustis šioje seniau
sioje ir stipriausioje lietuvių 
fratemalėje apdraudos organi
zacijoje. Smulkesnes informa
cijas teikia telef.: 5-0411.

Gijos

{teiktos asmeninės taurės
Spalio 21 d. Grunskio sve- . 

tainėje LSK futbolininkams, 
laimėjusiems pereitais metais ; 
A klasės meisterio vardą buvo 
įteiktos asmeninės taurės. Pil
nutėlėje svečių salėje (LSK 
tikrai nesitikėjo tokio gausaus 
svečių būrio ir tokio susidomė- 
mo. Pakilioje nutaikoje klu 
bo pirmininkas Katinas, apibu
dinęs šio susibūrimo tikslą ir 
reikšmę, pakvietė įteikti futbo
lininkams taures šio klubo ūkio 
vedėją Simonavičių. Įteikda
mas taures Simonavičius kiek
vienam žaidimui tarė keletą 
malonių žodžių. Po to sekė 
sparto rėmėjų ir klubo bičiulių 
sveikinimai. Daug malonių žo
džių ir nuoširdžių linkėjimų 
futbolininkam pareiškė visa 
eilė kalbėtojų, o nuotaiką pra
linksmino Valst. Teatro akto
rius V. Žukauskas. Futbolinin
kams vakarienę parengė iš sa
vo išteklių Simonavičius su po
nia, už ką klubo vadovybė gra
žiai jiems padėkojo. Klubo sek
retorius J. Atkočius, užbaigda
mas oficialiąją dalį, pranešė, 
kad, jei šiais metais LSK lai
mėtų meisterio vardą, futboli
ninkai švęs šventę ne mažu
tėje salėje, kaip šiais metais, { 
bet jiems bus iškeltas, jo žo
džiais tariant — didelis balius.

Po vakarienės jaunimas link
smai pašoko p. Galminui akor
deonu grojant S. V.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
J. KUMP1KO 

ELEKTRO MOTORU DIRBTUVE 

TAISO:
Electro Motorus — Ventiliatorius— 

Kirpimo bei skutimo mašinas—skal
bimo mašinas ir dulkių siurblius.

105 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Jie Garantuotas ir greita* patarnavimas.

liau, kaip Tuzinienė, Metfindry- 
žio vienk., Bazilionių pšt., Šiau
lių aps.

4. Juozas Norvaišas ir jo se
suo Elena, Raseinių aps. prie 
Kelmės miest.

5. Apolinaras Norvaišas, gy
venęs bene Šlapgiriuose.
patys arba apie juos žinantieji 
maloniai prašomi kuo sku
biausiai atsiliepti:

Consulate General 
of Lithuania

41 West 82nd St., 
Nevv York 24, N. Y.

Ta pačia proga dar kartą 
primename visiems naujai at- 
vykusiems užsiregistruoti Ge
neraliniam Konsulate, paduo
dant apie save žinias. Nesire- j 
gistravimas apsunkina mūsų 
darbą tiek palikimo bylų atve-' 
juose, tiek ir paieškojimuose.

Generalis Konsulatas

I

DAKTARAI ir LAIDOJIMO BIURAI

+———----- —
TeL EVergreen 7-4335

ALA VIJA
Alaviją (Alijošius) 
yra gera nuo vidu
rių nemalimo, už
kietėjimo, malšini
mo gumbo ir dieg
lių, jeigu galva 
skauda nuo netiku-

maisto arba jautiesi pra- 
apsunkintas. Paimk

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
3rooklyn. N. Y.

i-

TeL STagg 2-5043

Bostone 4
i 
i

t

«

Matthew P. Railas
(Bieliauskas)

SPORTAS
LSK—Corc Celtics 12:1 (4:1)

Spalio 21 d. Arctic Ovai (lie
tuvių aikštėje) įvyko pirmojo 
rato National Amateur Cup 
(JAV mėgėjų taurės) rungty
nės. Džiugų buvo stebėti šias 
rungtynes, nes LSK vėl atgavo 
savo pirmykšte formą ir dar 
malonesnį įspūdį darė pilnutė
lės žiūrovų (lietuvių) tribūnos, 
su pasigerėjimu sekusios žaidi
mo eigą.

Teisėjui prisistatė LSK vie
nuolikė: Kligys St., Mileris, Si- 
monavičius; Jėgeris, Saldaitis, 
Steponavičius; Sabaliauskas, 
Jokūbaitis, Adomavičius, Ka
lašinskas, Gražys. •

Corc Celtics vienetas yra ži
nomas, kaip kietai kovojantis 
ir pirmaujantis Metropolitan 
lygos vienetas.

Žaidimo pradžia ne vienam 
žiūrovui gerokai nervus dilgi
no, kai priešininkas staigiais ir 
tiksliais deriniais dažnai atsi
rasdavo LSK baudos aikštės 
ribose. Tas škotų veržlumas 
buvo apvainikuotas pirmuoju 
įvarčiu 0:1 Celtics naudai. To
liau lietuvių atkaklumas ir tik
rai apgalovtas žaidimas sulau
žė priešininko užtvaras ir 18 
min. Jokūbaitis išlygino pasek
mę 1:1. Nuo to momento vis 
labiau jaučiama lietuvių per
svara. Keletas puikių lietuvių 
puolimo ir gynimo derinių už
baigiami smūgiais į vartus, ku
riuos svečių vartininkas sulik- 
viduoja. Adomavičiaus - Kala- 
šinsko - Jokūbaičio - Jėgerio 
gražus derinys baigiamas Ado
mavičius tiksliu šūviu, per
sveria pasekmę LSK nau
dai 2:1. Žaidimo eigoje lietuvių 
puolikai, tiksliai talkininkau

jant saugams, praveda keletą 
pasigėrėtinų antpuolių, ku
riuos Adomavičius galvos smū
giu iš Kalašinsko staigaus pa
davimo fiksuoja 3:1 ir iš jam 
neįprastos padėties sustiprina 
pasekme 4:1. Likusiias 5 min. 
Škotai atkakliai veržiasi LSK 
vartų link, bet jaunas lietuvių 
vartų sargas seno vartininko 
šaltumu visus smūgius sulai
ko.

Antrojo kėlinio pradžia kiek 
aptildo įsisiūbavusias ir džiū
gaujančias žiūrovų nuotaikas, 
kai LSK nenaudai (50 min.) 
priteisiamas baudinys (11 m.). 
Tylą praskrodžia gausūs publi
kos plojimai, kai priešininko 
puolikas baudinį šauna į virps- 
tą. Po 5 min. Kalašinskas iš su
sigrūdimo prie Celtics vartų į- 
ridena 5-ąjį “gabalą”. Gražūs 
deriniai ir tikslūs sviedinio pa
davimai leidžia Gražiui pakelti 
pasekmę iki 8:1. Priešininko 
pasipriešinimas nublanksta 
prieš LSK spartą ir aukštos 
klasės - žaidimą. Adomavičius 
(2 kartus), Kalašinskas ir 
Gražys nesulaikomais šūviais 
škotus visai sugniuždo 12:1. 
Pasiekę tuzino įvarčių, lietu
viai susilaiko, sąmoningai ati
duodami kamuolį priešininko 
vartininkui.

Su malonumu reikia konsta
tuoti, kad LSK visa vienuolikė 
be išimčių žaidė pasigėrėtinai, 
o Adomavičius ir Jokūbaitis sa
vo darbštumu stebino žiūro
vus. Tai dar kartą įrodo, kad 
klubo trenerio K. Brazausko į- 
dėtas darbas pradeda nešti po
zityvius vaisius. Linkėtina 
mūsų reprezentantams futbole 
(LSK) ir toliau skinti pergalę

pįiniiimiiniumiiiimi

Pranciškony Vienuolyno ir Spaustuves

PAŠVENTINIMO IŠKILMĖS
ĮVYKS

1951 M. GRUODŽIO (DECEMBER) 9 D., SEKMADIENĮ,
Po iškilmių bus BENDRA VAKARIENE

5:00 vai. vakare
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE 

North 5th & Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y- 
Pelnas skiriamas pranciškonų veiklai paremti.

Bilietus galima gauti Pranciškonų vienuolyne ir “Darbinin
ke”, 680 Bushwick Avė., vi BrooLdyrso, New Yorko ir

i
I
\
3I

Maspetho lietuvių parapijų kle platintojus.
Bilieto kaina S5.00 -

i

I
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i
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S. Barasevičius ir Sūnus
FUNERAL HOME

254 W. BXŠOADWAY 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC 
Pt^aroavimas Seną ir naktį. 
Koplyčia Šermenims dyaai 
TeL SOuth Bo»U)n 8 2594

AVenuo 8-2484

<>«■

CASPER i
FUNERAL HOME

187 DORCHESTER STREET 
South Boston, Ms— 

Joseph W. Casper 
tKASPERAS) 

Laidotuvių Direktortus ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas dieną ir ,iakti 
Koplyčia šermenims dykai

TeL 80 8-1437 
SOuth Boston 8-3980

Laidotuvių Direktorius 
Notary PubHc

šio 
rūgęs,
Alavijos grūdelių ne daugiau 
kaip žirnio didumo, sukram- 
tyk gerai ir nuryk, arba su- 
tarpyk Alaviją vandenyje L 
išgerk. • Pramuš kad ir kie
čiausius vidurius. Alavijos 
svaras $2.50. Mažiau per
kant 6 uncijų už $1.00. Pri- 
siunčiam į jūsų namus.

I

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway 

South Boston 27, Mass.

Krepšininkai pradės sezoną
LAK krepšinio vienetas lap

kričio 17 d. 7 vi. vak. (šeštadie
nį) Klasčiaus salėje žais pirmą
sias šiame sezone krepšinio 
rungtynes prieš Bostono Lietu
vių Sporto Klubą. Pirmąjį su
sitikimą Bostone LAK krepši-i 
ninkai laimėjo, tačiau šį kartą 
svečiai atvyksta sustiprintos 
sudėties, todėl reikia manyti, 
rungtynes būsiant labai įtemp
tas. Po rungtynių — šokiąi, 
grojant žinomam lietuvių or
kestrui. Įžanga vyrams — 
S0.75, moterims $0.60 ir tak
sos.

Šį sezoną LAK numato kvies
ti iš įvairių lietuvių kolonijų 
krepšinio vienetus: Clevelando,, 
Philadelphijos, Amsterdamo, 
Hartfordo ir vietos 
rinktinę.

I

! 
t

PARDUODAMA
Moderni, pelninga mėsos ir ko- 
lonialinių prekių (grocery) 
krautuvė Montello, Mass. Lan
koma pilkėjų lietuvių, lenkų ir 
kitų tautybių. Puiki proga būti 
pačiam šeimininku ir uždirbti | dt 
S100.00 į savaitę. Kaina tiksli ;; 
ir prieinama, gera proga bend-J;1

«> 
«•
• • 
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Michelio
A.

žiniaiStalo tenisininkų
Nuo spalio 28 d.

Atletų Klube, 168 Marcy Avė., 
Brooklyn 11, N. Y. pradės 
veikti stalo teniso sekcija. Rei
kiamos priemonės jau įgytos. 
Artimoje ateityje, atsiradus 
pakankamam žaidikų skaičiui, 
numatyta pravesti New Yorko 
ir apylinkės stalo tenisininkų 
žaibo turnyrą ir vėliau Nevv 
Yorko pirmenybes. Informuo- 
tis telefonu VI 6-3246R (po 8 
vai. vak.) LAK Vadas

Lietuvių

Skaitykite ir remkite 
“Darbininką”!

IEŠKOMI
Ryšium su palikimo byla 

Lietuvos Generalinis Konsula
tas paieško šiuos asmenis:

1. Stanislava Norvaišienė- 
Tuzinienė.

2. Zigmas Norvaišas, 1940 
m. tarnavęs puskarininkiu 8 p. 
p. 3 kp. Šiauliuose.

3. Julius Tuzinas (Zigmo 
brolis), dabar turėtų būti 21 
m. amž. 1921 m. rudenį Stanis
lava Norvaišienė gyveno Gelu- 
čių dvare, prie Kelmės m., vė-j

t*
< ■
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660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Graborius—balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

O-

JEI NORITE VAŽIUOTI
į kitą miestą, į naują butą, 
į kurortą, į stotį ir t.t — 
visur mūsų automobiliai pi
giai ir greit perveš Jus kar
tu su bagažu ir daiktais.

Užsisakykite telefonu CYpress 9-7879
tarp 6-10 vai. ryto ir 6-10 vaL vakaro

2066 Anthony avė., Nevv York 57, N. Y.
TRANSPORTAI ION BUREAU

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOLNT BAR & GRILL
8TANLEY MISIŪNAS IR SCNUS EDWARD MISIŪNAS 

SAVININKAII
Lietuviška Užeiga, kur visi myB užeiti.

I
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rininkams (partneriams) arba^ t Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti, 
vyrui su žmona. Nepraleiskite :: Importuoti konjakai - Užkandžiai - Televizija - Muzika - Sportas 
šios progos tapti pačiam sau «! 
šeimininku. Rašyti: J Į

DARBININKAS, 366 West
Broadway,So. Boston 27, Mass.

502 GRAND ST., kampas Union Avė. BROOKLYN, N. Y. >•
i •

o
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ZALFTSKAS
FUNERAL HOME

5S4 RAST BROADWAY 
South Boston, Mljs

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai 
Patarnavimas dieną ir naktį. 

Koplyčia žermenim* dykai 
NOTARY PUBLIC
TeL SO 8-0815 

SOuth Boston 8-J6C2

i
i 
Į 

-i

VAITKŲ* !
FUNERAL HOME(

197 VVEBSTER AVĖ. į

Cambrtdge, Mass. |

PRANAS MAUKUS
Laidotuvių Direktorius ir

Balsamuotojas 
(NOTARY PUELIC) 

Patarnavimas dieną ir na.*tt|. 
Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cnm- 
bridge ir Bostono kolonija* že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir 1 kitus 
miestu*.

Reikale laukite: TeL TR 4-4484
-------------------------------------

Kitur

Dykai išbandymas
EEUMATIŠKŲ SKAUSMŲ 

ARTHRITIS
Jei dar niekad nevartojai ROSSE 

TABS nuo raumenų skausmų tan
kiai susijusių su reumatizmu, ar- 
thritis ir neuritis, tai kodėl juos ne
bandyti šiandien mūsų išlaidomis? 
Juos tūkstančiai vartoja jau virš 25 
metų.

šio laikraščio skaitytojams vaistai 
siunčiami dykai.

Mes kviečiame jus juos išbandyti. 
Leiskite atsiųsti jums siuntinį 24 
tabletes dykai. Jei nepilnai būsite 
patenkintas gaunama pagalba, grą
žinkite likusią dalį ir už tai nebūsite 
mums skolingas. Bandymas nekai
nuos jums nė vieno cento. NESIŲS- 
KIT PINIGŲ. Tik tuojau atsiųskite 
savo vardą, pavardę ir adresą.

ROSSE PRODUCTS CO.,
Dept. X-3

2708 FarweU Ave^ Chicago 45, III.
I

Parduodam Namus
Turime gerų namų pardavimui 
— Woodhaven, Richmond Hill 
ir kitose apylinkėse. Taipgi iš- 
nuomuojame kambarius ir pa
tarnaujame visokios apdraudos 
(insurance) reikaluose— grei
tai ir gerai.

J. P. MACHULIS
Real Estate & Insurance

85th St, VVoodhaven 2L N. T.
Tel. Virginia 7-1896

MM

TeL EVergreen 4-9352
4-2442

ALLIANCE HALL
195 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

CATERERS
Parties-Weddings

M E E T I N G

Communion Rreakfasts 
B a n qnets

HALL

• •

• • 
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GRAFTON AVĖ., ISLINGTON, MASS. Z
Tel. Dedham 1304-W >

PRANAS GERULSKIS, Namų TeL Dedham 1304-R

UŽSISAKYKITE TONIKO PAS MUS 6

Pristatom geriausį toniką 
Pikpikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir Visokiems 
Parengimams.

Kainos prieinamos.

EV 4-9293

SALDAINIŲ PALlMlUS

R

TeL POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 ML Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo ištaiga
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai 
ii Kreipkitės dieną ir naktį

įvairūs skelbimai

Geriausios rūšies Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE — ALUS 

Didžiausias pasirinkimas AISKRYMO, namie gaminto U 
geriausios Smetonos

Priimami užsakymai įvairiems parenchvam*

JUOZAS GINKUS
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

!
I

J
LIETUVIŲ UŽEIGA

MAISTAS, GĖRIMAI, MALONUS PATARNAVIMAS

COOPER BAR & GRILL
101 COOPER ST., B’KLYN 7, N. Y.

TcL GL 2-8589
Savininkai: FRANK MILAS

JOHN L RIMŠA
•*w ==

William J. Drake 
(DRAGŪNAS) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
85 - 03 U’AREHAM PL. 

JAMAICA, N. Y.
TeL JAnaaiea 8-77Z2

f:•
i> 
i
i «

Iki Naujų Metų siuntinėsime Darbininką hetrrokamai tfems, 
kurie pirmą kartą užsisakys laikraštį ir apšfmokčs nž 1952 m.

Stephen B rėdės Jr. |
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street
Brooklyn 11, N. Y. '
TeL EVrr*reea 7-tW4

.. ....... ..........

A. J. NAMAKSY
Otfice Tel. SO 8-<feH8

Real F. statė £ Insurance

*a» VV. BKOADMAY
SO. BOSTON, MASS.

S7 Oriole JUrwi

WEST RONBURY, MASs.
Tel. PA—7-1233-W

I
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Svarbus žingsnis lietuvių švietimo 
reikaluose

—T

mYomiįsNAUJIENOS, JVAffli
KrLstaus Karaliaus

šventės minėjimą pereitą sek
madienį, spalio 28 d., Apreiški
mo parapijos salėje surengė 
Nevv Yorko ateitininkai. įdo
mią paskaitė skaitė Ant. Ben- 
dorius, solo padainavo Roma 
Vilčinskaitė, jai akompanavo ir 

' pianu paskambino Aid. Kepa- 
laitė. Aušra Bendoriūtė pa
deklamavo eilių. Minėjimas 
praėjo labai gražioje nuotaiko
je ir buvo užbaigtas šventąja 
valanda bažnyčioje.
Angelų Karalienės parapija 

sekmadienį, spalio 28 d., para
pijos salėje turėjo Kristaus 
Karaliaus šventės minėjimą. 
Minėjimą pravedė kun. V. 
Pikturna, paskaitą skaitė Pau
lius Jurkus. Po programos mi
nėjimo dalyviai susirinko į 
bažnyčią ir prie išstatyto šv. 
sakramento sukalbėjo rožančių 
ir buvo suteiktas palaiminimas.

Prel. J. Am botas
Hartfordo lietuvių parapijos 

klebonas, lankydamasis New 
Yorke, buvo atvykęs apžiūrėti 
nau jo tėvų pranciškonų vie
nuolyno Brooklyne ir “Darbi
ninko” spaustuvės. Aplankęs 
redakciją ir administraciją, 
laikraščiui paaukojo $10.00. 
Nuoširdžiai dėkui.

Kunigą Vienybės
New Yorko ir New Jersey pro
vincijos metinis susirinkimas į- 
vyko spalio 23 d., antradieni, 
šv. Jurgio parapijos klebonijo
je, Brooklyne. Apsvarčius or
ganizacinius reikalus, naujai 
kadencijai išrinkta valdyba, į 
kurią įėjo buvusios valdybas 
asmenys — pirm. kun. J. Kin
ta, sekretorium kun. J. Pakal
niškis ir iždininku kun. P. Le- 
kešis.

Ateitininką susirinkimas 
įvyks penktadieni, lapkričio 2 
d., 7 vai. vak. At-kų Ramovė
je (Angelų Karalienės parapi
jos salėje), 
sendraugiai 
dalyvauti.

Visi ateitininkai 
kviečiami būtinai

Valdyba

Piketuojam
Lapkričio 4 d. Brooklyno 

skautai vyčiai organizuoja gau
sų pikietą bimbininkų parengi
mą sukliudyti. I piekietą atsi-' 
lankys keturi raudonosios ar
mijos “atstovai”, kurie visus 
norinčius pasiunčia į Rusiją. 
Reikia pastebėti, kad pereitą 
kartą nei vienas komuinstas 
(įskaitant ir Bimbą!) nepareiš
kė noro palikti Ameriką.

S>w Yorke *u*treikavu* pienininkam* 
imone* stovinėjo eilėje dėl kvortos 
pieno.

BALF vajaus komitetas 
kviečia visus asmenis, kurie y- 
ra gavę aukų lapus ir dar ligi 
šiolei neatsiskaitę su centru, 
dar šią savaitę asmeniškai arba 
per paštą sugrąžinti aukų lapus 
ir surinktąsias aukas.

Dr. A. VUeita
su žmona, gyv. Nutley, N. J., 
BALF vajaus proga prisiuntė 
25 dol. auką. Dr. A. Vileitos 
žmona yra Izabelė Kovaitė, bu
vusi BALF atstovė Vokieti joje-

Lietuvių Bendruomenės
JAV iškilmingos šventės 

rengimo komitetas penktadie
nį, 8 vai. vak., turėjo posėdi, 
kuriame dalyvavo ALTo sekre
torius dr. P. Grigaitis iš Chi- 
cagos, JAV Liet. Bendruome
nės Laik. Organizacinio Komi
teto (LOKo) nariai: prel. J. 
Balkūnas, A. Saulaitis ir dr. P. 
Vileišis.

ALTo sekretorius painfor
mavo komisiją apie nuotaikas 
ALTe Liet. Bendruomenės 
klausimu ir iki šiol atliktus 
darbus bendradarbiaujant su 
LOKu.

Pasikeitus nuomonėmis, pri
eita išvados, kad ruošiama lap
kričio 18 d. Lietuvių Bendruo
menės šventė Statler viešbučio 
Penn Top salėje įvyks pagal 
numatytą programą.

Komisija aptarė programos 
detales ir, gavusi iš svečių kai 
kurių praktiškų nurodymų, su 
visu atsidėjimu ryžosi šventę 

<kuo iškilmingiau pravesti.
Pranešimas teisininkams

Lapkričio 10 d. (šeštadienį) 
16 vai. 158 Grand street, 
Brooklyn, Povilanskų svetainė
je šaukiamas Lietuvių Teisi
ninkų D-jos New Yorko sky
riaus susirinkimas. Jame bus 
renkami centro organai. Be to, 
Vacį. Sidzikauskas padarys 
pranešimą apie tarptautinę po
litinę padėtį. Pranešimui iš
klausyti įėjimas yra laisvas ir 
ne draugijos nariams. Po susi
rinkimo įvyks narių pobūvis. 
Draugijos nariai kviečiami su 
savo artimaisiais bei pagjsta- 
mais atsilankyti į susirinkimą 
ir į pobūvį.

Skyriaus Valdyba

komunistus
Pikietai yra paprasta, bet e- 

fektyvi piremonė, atbaidyt mū
sų paklydusius tautiečius nuo 
prorusiško veikimo ir parodyti 
praeiviams, kas iš tikrųjų yra 
tie, kurie lankosi į “Laisvės” 
namus.

Tad nepagailėkime dviejų va
landų laiko ir gausiai dalyvau
kime kovoje prieš komunizmą! 
Ne tik žodžiais, bet ir darbais 
prisidėkime prie mūsų tėvynės 
išdavikų demaskavimo.

Smulkesnes informacijas pa
skelbsime vėliau. R. K.

“Amerikos Balsas”
savaitės programoje 

perdavė į Lietuvą J. E. Vys
kupo Brizgio kalbą, pasikalbė
jimą su juo. Kaip antradienio 
programoje pranešė, vyskupas 
kalbės Kūčių vakare.

Trečiadienį, minint JT 6 me
tų sukaktį, kalbėjo Juozas 
Laučka. Trumpoje savo kal
boje jis nušvietė Tautų Sąjun
gą, kaip tenai reiškėsi Lietu
va ,ir priėjo prie JT organiza
cijos, kuri siekia išlaisvinti vi
sus pavergtus kraštus.

Čaikovskio opera Mazeppa 
bus statoma antradienį, lap
kričio 6 d., Carnegie salėje, 
New Yorke, ir penktadienį, 
lapkričio 9 d., Academy of 
Music, Philadelphijoj. Abiejų 
spektaklių pradžia 8,15 vai. 
vak.

Iš dešimties operų, kurias 
Čaikovskis yra parašęs, “Ma
zeppa” yra gražiausia ir stip
riausia, nors šioje šalyje ji dar 
neįgijo tokio populiarumo, kaip 
‘Eugenijus Onieginas” ar “Pi
kų Dama”. Opera pagrįsta uk
rainiečių liaudies dainų melio- 
di jomis.

Arbit-Blato paroda
Ilgesnį laiką Lietuvoje gvve- 

nęs dail. Arbit-Blatas spalio 22 
d. atidarė savo paveikslų pa
rodą parodų galerijoje, 711 
5th Avė., New Yorke. Paroda 
truks iki lapkričio mėn. 12 d.

Iškilmingame parodos atida
ryme dalyvavo apie 500 asme
nų, jų tarpe daugiausia ame
rikiečiai meno žinovai ir spau
dos atstovai.

Juozo Ginkaus,
BALFo direktoriaus, rūpesčiu 
Brooklyne yra sudarytas spe
cialus komitetas, kuris lapkri
čio 2 5d. ruošia Alliance Hali 
vakarą, kurio pelnas skiriamas 
Renatai Jonaitytei gydyti.
Lietuvių Gydytojų Draugija 

gruodžio 2 d., sekmadienį, 12 
vai. kviečia visuotinį narių su
sirinkimą Apreiškimo parapi
jos mokyklos salėje, No. 5th 
St,' Brooklyn 11, N. Y.

Darbų tvarkoj numatytas 
Draugijos įstatų tvirtinimas, 
daktarų Paprockio, Milukaitės, 
Kazlausko ir Miliausko prane
šimai apie licencijos egzami
nus, jų paruošimą ir kiti klau
simai. Kviečiami atsilankyti 
gydytojai nariai ir svečiai.

Valdybos vardu,
Dr. V. Tereijonas

Ar jau matei naująjį 
KABIO Nr. 12?

šiame žurnalo numeryje 
randame eilę aktualių, įdomių 
straipsnių, atsiminimų, naują 
AKIRAČIO skyrių.

šis nr. padidintas — 32 
teksto psl., apie 20 iliustracijų, 
gerame popieriuje. Atspaustas 
dviem spalvom.

KARIO reikalaukite knygy
nuose, spaudos kioskuose, 
krautuvėse, pas platintojus, ar
ba KABIO red. — 156 Steam- 
boat Rd., Great Neck, adm. — 
680 Bushvick avė., Brooklyn 
21, N. Y.

Iš anksto prenumeruokite 
KARI 1952 m.!

ATVYKO Į JAV
Spalio 29 d. laivu “General 

Eltinge":
Baranauskas, Stanislovas ir 

Charlotte
Džemanovičius, Dimitrijus 
Giedraitytė, Juzė
Juška, Vincas ir Ingeborg 
Liorentaltė, Judita 
Puodžiūnaitė, Albina
• St Nutautaa, iš Brookly

no, aplankė T.T. Pranciškonų 
vienuolyną, užsisakė “Darbi
ninką” ir laikraščiui paremti 
paaukojo $12.00.

Pranešame Brooklyno ir viso 
didžiojo New Yorko lietuvių 
tėvams, kad dėl įvedimo litua
nistinio švietimo ir lietuvybės 
ugdymo Apreiškimo Paiapijos 
Mokykloje yra pilnai išsaiškin- 
ta ir susitarta.

Tos parapijos klebonas kun. 
Norbertas Pakalnis visada pri
tarė lituanistinio švietimo ir 
lietuvybės ugdymo idėjai, tik 
turėjo kai kurių abejonių dėl 
būdų ir priemonių, kaip tuos 
dalykus praktiškai įgyvendinti. 
Spalio mėnesio 20 d. Tėvų Ko
mitetas turėjo pasitarimą su 
gerb. klebonu ir visus rūpimus 
klausimus nuoširdžiai ir atvi
rai išsiaiškino ir galutinai su
sitari Apreiškimo Parapijos 
mokykloje lituaaistinių dalykų 
dėstymą {vesti.

Ta proga Gerb. Tėvams tu
rime priminti, kad tokios lie
tuviškos mokyklos sukūrimas, 
kuri atatiktų mūsų “Pro me- 
moria” išreikštiems princi
pams, pilnai bus galimas tik 
tada, kai patys tėvai sudarys 
tinkamą pagrindą būsimai mo
kyklos reformai. Visi turime

UetuvHkos knygos
Lietuvos nepriklausomybės 

laikais ir anksčiau išleistos, 
turi nepaprasto pasisekimo 
skaitančiųjų tarpe. “Gabijai” 
buvo pavykę tokių knygų gau
ti* ,tai tuojau pat jos buvo nu
pirktos. “Gabija” ir ateityje 
ketina tokių knygų įsigyti, kad 
jomis besidominčius galėtų ap
rūpinti. Turintieji tokių atlie
kamų knygų gali pasiūlyti 
“Gabijai”, 340 Union St.

Lietuvių Radijo “Rūtos” 
organizacija, vąd. Jok. Stuko, 
ir Patersono Liet. Piliečių Ne- 
prigulmingos pašalpos klubas 
lapkričio (Nov.) 3 d. Washing- 
ton Hali, 74-80 Godwin St, Pa- 
terson, N. J., bendromis jėgo
mis ruošia antrą didžiulį kon
certą ir Šokius. Koncerto pra
džia 7,30 v.v. idkiai, Bogat- 
cheffo orkestrui grojant 9 vai. 
vak.
"Moteris lietuvių literatūroje” 

šia tema Valerija Grigaitytė 
skaitė paskaitą spalio 27 d. per 
J. Stuko “Lietuvos 
mų” radijo valandą.
d. labai gražiai 
‘Linksmieji broliai” 
akt. V. Žukauskas ir A. Petru- 
tis.

Atsimini- 
Spalio 20 
paisrodė 
dramos

PAPILDOMAS BILIUS
šiomis dienomis BALF cent

re Brooklyne gauta iš senato
riaus McCarran laiškas, kuria
me pranešama, jog Kongrese 
įnešta svarstyti bilius S-2145. 
Jei šis bilius bus priimtas, bus 
leista 119 tremtinių, jų -tarpe 
daugiausia latviams ir estams, 
žvejų laivais pabėgusiems 
Sovietų okupuotų Latvijos 
Estijos ir po to per Švediją 
sidūrusiems Amerikoje.

Nors šiame 119 skaičiuje nė
ra lietuvių, bet tremtiniais be
sirūpinančios organizacijos, jų 
tarpe ir BALF, rašėsi, prašy
dami tokį įstatymą priimti.

Senatorius McCarran, pra
nešdamas BALF pirmininkui
J. B. Končiui apie Kongreso 
žygius, dėkoja, kad ir lietuviai 
padėjo šį įstatymą išjudinti. 

iš 
ir 
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Angelų Karalienes parapijos choro

VAKARAS-KONCERTAS
įvyks lapkričio 4 d. 5 vai. vak.
Šv. Stanislovo parapijos salėje

Driggs Avė. ir Newell St kampas, Greenpoint.

PROGRAMOJE: choras sudainuos eilę dainų ir choristų grupė suvaidins Oscar Wildes 
“NERIMTĄ KOMEDIJĄ.”

Vaizdelį “Atsisveikinimas” suvaidins ir vakaro programą praves K. Vasiliauskas, 
p. Vasiliauskienė ir Tosca Daubaraitė - Skobeikienė.

šokiams gros paikus orkestras, veiks turtingas bufetas.
BILIETAI $1.25.

8

atsiminti, kad Amerikoje mo
kykla, turinti visas teises, turi 
griežtai laikytis valdžios nuo
statų ir patvirtintų programų, 
o katalikiškos mokyklos yra 
ir vyskupijos pirežiūroje. Tai
gi kiekviena reforma turi būti 
rūpestingai paruošta, turėti 
rimtų motyvų ir gauti aukštes
nių organų pritarimą. Jei no
rime ir lituanistinius dalykus 
įjungti j pamokų lentelę, tai 
atatinkamai reikia pergrupuoti 
ir kitų dalykų dėstymą. Tikro 
darnumo galima būtų pasiekti 
tik tada, kai mokyklą lankytų 
vien tik lietuviai vaikai. Tuo 
tarpu šioje mokykloje, įskai
tant ir visus mišrių lietuvių 
šeimų vaikus, teturime lietuvių 
tik apie 200, o kiti 250 moki
nių yra kitataučiai. Lygiagre
čių kalsiu sudarymas tuo tapru 
neįmanomas ir dėl patalpų ir 
dėl lėšų stokos. Tokiu būdu te
lieka tik vienas kelias — su
telkti j šią mokyklą pakanka
mą lietuvių vaikų skaičių, kad 
mokykla pasidarytų tautiškai 
vienalytė. Tada turėsime tokią 
mokyklą, kokios trokštame.

Aišku, kad šitos problemos 
išsprendimas nėra paprastas, 
nes čia teks susidurti su pačia 
didžiausia kliūtimi — didžiojo 
New Yorko erdve.

Tuojau bus sušauktas platus 
lietuvių tėvų susirinkimas, ku
riame bus duota smulkesnių in
formacijų ir aptarti tolimesnio 
konkretaus veikimo planai. Bet 
ir dabar jau kviečiame rimtai 
pagalovti apie būdus ir priemo
nes, kaip kuogreičiausiai ir 
kuotiksliausiai į siekiamąjį tik
slą artėti.

Savaime suprantama, kad 
šie mokslo metai galės būti tik 
pereinamuoju laikotarpiu, ka
da tik maža dalelė to didžiojo 
uždavinio tegalės būti įgyven
dinta.

Tėvų Komiteto vardu,
Pr. Naujokaitis

% • • >** • < »

Iki šių metų lapkričio mėn. 
BALFas pasiryžęs į Vokietiją 
pasiųsti 100,000 svarų drabu
žių lietuviams tremtiniams. 
Rūbai dar labai reikalingi. Ta 
proga kviečiame visus New 
Yorko lietuvius gerai peržiūrė
ti savo rūbines ir atrinkus ne
reikalingus, vaikų išaugtus ir 
kitus jau nepageidaujamus, bet 
dar gerus, dėvėtus drabužius, 
juos paaukoti BALFui.

I drabužių rinkliavą talkori 
kviečiami visi gerieji Didžiojo 
New Yorko ir apylinkės lietu
viai. Visi prašomi aukoti dra
bužių kiek gali, daugiau ar ma
žiau. BAIFo sandėlis atdaras ir 
vakarais, šeštadieniais iki 1 
vai. pp. specialiai drabužiams 
priimti.

Kiekvieno lietuvio namuose 
atsiras atliekamas drabužis ar 
apavas. Dovanokite jį tremty 
esančiam lietuviui, kuriam 
jis daugiau reikalingas negu 
jums.

Didžiajame New Yorke yra 
daugiau kaip 10,000 lietuvių, 
tik po svarą aukodami surink
sime 10.000 svarų, šiandien pat 
visi kviečiami į talką.

Drabužius siųskite į BALF 
sandėlį: 105 Grand St., Brok- 
lyn 11, N. Y.

APREIŠKIMO PARAPIJOS CHORAS

RENGIA

KONCERTĄ

Sekmadienį, lapkričio 11 d.
4:30 vaL p. p.

GROS JOE THOMAS ORKESTRAS
Bilietų kaina su taksomis $1.50

llth Street
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Kataliką jaunimo diena
Massachusetts gub. Paul A. 

Dever oficialiai paskelbė praei
tą savaitę katalikų jaunimo sa
vaite visoje valstybėje ryšium 
su tos organizacijos 21 metų 
veiklos sukaktimi. Toji organi
zacija, sutrumpintai vadinama 
CYO, yra išsiplėtusi po visą 
kraštą ir turi apie 6.000.000 
narių. Ryšium su ta savaite 
Bostone įvyko įvairūs parengi
mai.

Svečias iš Kanados
Praeitą savaitę buvo atvykęs 

į Bostoną “Tėviškės Žiburių” 
administratorius Jonas Praka- 
pas iš Toronto. Po to išvyko 
lankyti keleto kitų Amerikos 
miestų.

Buvo pas latvius
Spalio 20 d. So. Bostono lie

tuvių parapijos choras, J. Ka
činsko vedamas, buvo nuvykęs 
į svečius pas latvius. Ten pa
dainavo eilę lietuviškų dainų 
ir buvo labai šiltai sutiktas 
bei draugiškai priimtas. Visi 
chorisai po koncerto buvo gra
žiai pavaišinti. Dabar bus lietu
vių eilė kviesti latvius meninin
kus ir juos tinkamai sutikti. 
Tokiu būdu bus vykdomas šių 
broliškų tautų suartėjimas. 
Latviai Bostone taip pat turi 
savo chorą ir neblogų solistų.

Latvių koncertas
Lpakričio 3 d. N. Anglijos 

konservatorijoje, (Recital Hali, 
Hungtinton Avė.) įvyks latvių 
instrumentalistų koncertas, 
kuriame dalyvaus smuikinin
kas Andrijs Lindbergs, čelistas 
Iugurs Naruns ir pianistas Hu- 
go Strauss. Beveik visi jie yra 
užangažuoti groti žymiuose a- 
meriikečių orkestruose ir iš 
Bostono tuojau po koncerto iš
vyks. Koncertas prasidės 7,30 
vai. vak. Bilietai iš anksto gau
nami pas J. Porietį, 680 Tre- 
rhont St.
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Už draugystę su Ispaniją
Ark. R. J. Cushing. kalbėda

mas katalikių moterų lygos 
suvažiavime, pareiškė, kad gy
venimas privers gerinti santy
kius tarp Ispanijos ir Jungt. A- 
merikos Valstybių. Arkivysku
pas taip pat pareiškė, jog gy
venimas parodė, kad ne Ispa
nija, o komunistinė Rusija-yra 
didysis taikos ardytojas.

Įdomi konferencija
Spalio 18 - 23 d. Bostone į- 

vyko arkivyskupo organizuota 
vadinama National Rural Life 
Conference. Dalyvavo daug 
žymių atstovų iš žemės ūkio 
darbuotojų, taip pat nemaža 
religinio ir pedagoginio gyve
nimo darbuotojų.

Muz. J. Gaidelis
sutiko mokyti dainavimo šeš
tadieninėje lituanistikos mo
kykloje.

Auksinis JnbUejus
Antanas ir Josefina Pivariū

nai, seni bostoniečiai, gyveną 
14 George St., Hyde Park, lap
kričio 4 d. švenčia savo vedy
binio gyvenimo 50 metų sukak
tį. Kilimo abu Pivariūnai yra 
aukštaičiai nuo Svėdasų. Žino
moji bostoniškė veikėja 0. I- 
vaškienė yra A. Pivariūno bro
lio duktė.

A. ir J. Pivariūnai yra geri 
lietuviai katalikai. Jie išaugino 
nemažą savo šeimą gerais lie
tuviais ir katalikais. Jie labai 
daug padėjo ir padeda iš trem
ties atvykusiems ir patys yra 
rašę garantijas. Jie labai daug 
padėjo ir padeda į vargą pate
kusiems tautiečiaips. Ypač Ju
zė Pivariūnienė yra nuostabiai 
didelės krikščioniškos meilės 
pavyzdys. Ji nuolat lanko varg
stančius, sergančius ir jiems 
kuo gali padeda. Daugybė iš 
tremties atvykusių lietuvių taip 
pat patyrė jos gerą širdį. Tą 
darbą ji atlieka labai kukliai, 
jokios viešos reklamos nesiek
dama.

Jubiliejaus proga mielus Pi- 
variūnus sveikiname, linkime 
ilgiausių metų, geriausios svei
katos ir Dievo palaimos.

Reikalinga 350 sunkvežimių
Bostono paštas skelbia, kad 

Kalėdų švenčių siuntiniams iš
vežioti reikalinga papildomai 
350 sunkvežimių.

Pašto Valdyba prašo kompe
tentingų bendrovių pasiūlyti 
nuo 1 iki 2 tonų įrengtus auto
busus ir sunkvežimius 300 ku
binių pėdų talpos.

Pasiūlymai turi būti padary
ti ne vėliau lapkričio 9 d. 12 
vai., antspaudotame voke su 
užrašu: “Proposal to Fumish 
Truck.”

Pasiūlymuose negali būti nu
statyta šoferio alga; jie bus at
lyginami už išdirbtas valandas 
pagal paštų atlyginimo tarifą.

Prašymai gali būti įteikti 
vietos pašto viršininkui arba 
Christmas Truck Unit, Room 
410, Federal Building in Bos
ton.
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