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NEDAUG VILTIES. KAD ĮVYKTŲ
PALIAUBOS JAV kariauja tik su žmonių vargu

Tokio. — Korėjos paliaubų 
derybos tebevyksta, bet nepa
siekiama jokios pažangos. Ko
munistai pasiūlė tuojau pat 
sustabdyti kovas, nors dar ir 
nesusitarta dėl demarkacijos 
linijos. Jei kas vėl pradėtų puo
limą, tai turėtų būti laikoma 
“pasitikėjimo pažeidimu.” Tokį 
pasiūlymą Jungt. Tautų dele
gacija atmetė, nes tokiu atve
ju būtų nauda tik komunistams, 
kurie, nesant kontrolės, galėtų 
vykdyti naujus pasiruošimus ir 
pradėti nelauktą puolimą, ku
ris tebūtų “pasitikėjimo pažei
dimas”, bet ne susitarimo su
laužymas. Taip pat komunis
tai siūlo, kad pravedant de
markacijos liniją viena pusė 
turinti atsisakyti savo pasiū
lymo, jei antroji pareiškia savo 
nepritarimą, kas iš tikro būtų 
veto teisė ir neleistų niekad to 
klausimo baigti.

Dėl tokios komunistų laiky
senos Jungt. Tautų karinė va
dovybė abejoja, kad komunis
tai iš tikro nori paliaubų, ir 
dėl derybų pasisekimo stipriai 
abejojama.

ABADANO VALYKLOS 
ŠIEK TIEK VEIKIA

TeherMMM. — Irano vyriau
sybė paskelbė, kad ji ir be už
sienio pagalbos dalį Abadano 
valyklų paleido į darbą. Dirba 
anglų apmokyti iraniečiai. Bet 
apie paleidimą į darbą šių įmo
nių visu pajėgumu negali būti 
kalbos, nes optimistiškiausiais 
vertinimais tam reikėtų ma
žiausia 1,000 svetimšalių tech
nikų.

Pradedama bent iš dalies 
darbą sustojusiose įmonėse. I- 
rano vyriausvbė greičiausia no
ri palenkti anglus nau joms de
ryboms. o taip pat atremti kas 
kartas smarkesnius opozicijos 
priekaištus. Opozicinė spauda 
rašo, jog krašte įsivyrauja to
kia anarchija, kokios krašto is
torijoj dar nėra buvę. Kainos 
nuolat kyla, didėja nedarbas, o 
vyriausybės iždas vra visiškai 
išsisėmęs. Tai ruošia ke’ia re
voliucijai. Šiaurinėje krašto da
lyje gyventojai vra apimti bai
mės, kad greit čia prasidės su
kilimai.

Eisenhoweris vėl grižo j 
Europą

Washingtonas. — Po pasita
rimų su prez. Trumanu ir ka
rine Vadovybe gen. Eisenhowe- 
ris vėl išskrido į Europą. Apie 
visų pasitarimų dalykus bei iš
davas nebuvo paskelbta jokių 
konkrečių duomenų. Taip pat 
Eisenhoweris nieko nepasakė ir 
klausimu, ar jis pasiryžęs kan
didatuoti būsimuose rinkimuo
se į prezidentus. Jis tik pakar
tojo savo ankstyvesnį įsitikini
mą, kad jo misi ja Europoje ne
būsianti labai ilga, bet kiek 
tiksliau laiko neaprėžė.

Sovietų šnipas pranašauja 
greitą karą

Stockholmas. —Švedijoj vvk- 
sta laivvno karininko Anderson 
šnipinėjimo byla. Kaltinamasis 
prisipažino esąs įsitikinęs ko
munistas ir dėl to savo įsitiki
nimo teikęs Sovietams žinias 
apie Švediją ir Angliją. Bylos 
nagrinėjimo metu Sovietų šni
pas pareiškė, jog jis laukia ar
timoj ateity karo.

Jungt. Tautų delegacija yra 
nusistačiusi, kad kovos būtų 
nutrauktos tik susitarus 
karo paliaubų ir nustačius 
rparkacijos Uniją.

dėl 
de-

Kovos fronte

smar- 
veiks- 
buvo

Paskutinėmis dienomis 
kūs lietūs trukdė karo 
mus, todėl visos kovos 
daugiau vietinio pobūdžio dėl 
paskirų pozicijų. Bet orui gerė
jant, paskiruose fronto ruo
žuose vyksta d.desnio masto 
susidūrimų, kurių metu kai 
kurios vietovės po kelis kartus 
ėjo iš rankų į rankas. Taip pat 
pradėjo, orui pagerėjus, vėl 
stipriau veikti ir oro pajėgos. 
Jungt. Tautų lakūnai susidūrė 
su priešo pajėgomis, o taip pat 
puolė ir priešo fronto liniją, ap
mėtydami bombomis ;r apšau
dydami iš kulkosvaidžių.

VOKIETIJOS KOMUNISTAI 
RUOŠIA SAVO RINKIMŲ 

PLANĄ

Berlynas. — Rvtų Vokiefios 
parlamentas Driėmė min. pirm.-
O. Grotewohl pasiūlymą, kad 
būtų paruoštas iu planas visuo
tiniams Vokietijos rinkimams 
vykdyti. Neseniai Vakaru Vo
kietijos vyriatisvbė toki planą 
paruošė ir įteikė Vakaru sąkm- 
gninkams. prašydama tam pla
nui iu nritarimo. o taip oat pa
daryti žvrių. kad iam pritartų 
ir Sovietai, nes iš tikro vokie
čiai tokių rinkimų negali įvy
kinti. jei su jais nesutiks Vo
kietiją okunavusieji kraštai. 
Bet sovietinės zonos komunisti
nė vvriausybė dabar imasi 
ruošti savo Diana, kuri iie nori 
rasiūlvti abiem Vokieti k>s da
liu konferencijoj, aplenkdama 
okupacines vyriausybes, gavę, 
žinoma, iš anksto savo planui 
Sovietų pritarimą. Tuo jie sie
kia propagandos tikslais pade
monstruoti. kad jie 
daugiau gina vokiečių 
kiškumą.

tariamai 
savaran-

ANGLIJAI GRESIA BANKROTAS
AnglijosLondonas.—Naujas

min. pirm. W. Churchillis pasa
kė parlamente pirmąją po rin
kim kalba, kurioj palietė vi
daus ir užsienio politikos klau
simus.

Kalbėdamas užsienio politi
kos klausimais. Churchillis vėl 
pakartojo savo siūlymą, kad 
būtu sušaukta “keturiu didžių
jų” konferencija, kuri bandytų 
rasti tarp Vakarų ir Rvtu su
gyvenimo būdą ir baigti šaltąjį 
karą.

Palietęs Vidurinių Rvtų 
klausimus, Anglijos premjeras 
pažymėjo, kad Irane su ang
lams pasiūlytomis sąlygomis jie 
negali sutikti, bet esą pasiruo
šę teisingos dalies abiem pusėm 
pripažinimo pagrindais tartis. 
Ezinto ir Sudano klausim” ir 
naujoii vvriausybė laikosi bu
vusios darbiečių vyriausybės 
linijos.

Vidaus politikoj Churchillis 
pirmiausia iškėlė labai rimta 
Anglijos finansų padėtį, nes 
kraštas daugiau išleidžiąs, ne
gu iš pasaulinės prekybos už
dirba. ir tuo būdu einąs į bank
rotą. Min. pirmininkas pažymė
jo, kad bus imtasi griežtų prie-

AVashingtonas. — Trečiadie
nio vakare prez. Trumanas pa
sakė užsienio politikos klausi
mais kalbą, kurioje primygti
nai pasiūlė Sovietams prisidėti 
prie JAV, Anglijos ir Prancū
zijos trumpai prieš jo kalbą 
Jungt. Tautoms įteikto nusi
ginklavimo plano.

Prezidentas savo kalboj pa
siūlė įvesti nuolatine visų gink
lų išteklių, įskaitant ir atomi
nę bombą, bei armijų kontrolę

KINIJOS SUPRAMONTNIMO 
PLANAS VISIŠKAI NE

PASISEKĖ
Hong Kongas.— Kinik*; ko

munistinė spauda nati pri"»až’«- 
ta, kad visas iu Kinijos si>nra- 
moninimo planas 'Ta t’eseg 
subankrotaves. Jis buvo pradė
tas su dideliu užsidegimu, bet 
be jokio techninio nusimanv- 
mo. Kiekvieno 1950 metais 
šiam reikalui išleisto dolerio 
30 - 40% tiesiog yra nuė^e nie
kais arba buvo išaikvota ir pa
sisavinta. Kasvklų šachtos bu
vo kasamos gilyn, kur iš rišo 
jokio anglies nėra, o fabrikai 
pastatyti ten, kur nėra jiems 
žaliavų, elektros energijos, dar
bo jėgos ir rinkų. Gi pačios i- 
monės buvo stengiamasi ne
statyti kuo didžiausio masto, 
visai neatsižvelgiant, ar tose 
vietose tokias imones statvti v- 
ra ūkiškai tikslu. Pats planas 
taip pat buvo praėjusiais me
tais įvykintas tik 50%. bet ir iš 
to. kas įvykinta, tik 60—70% 
atitinka tikslą, kuriam pinigai 
buvo išleisti. Daugelis imoniu 
buvo tain blogai pastatyta, jog 
turėio būti nugriautos.

Kaip paprastai komunistinė
se šalyse dabar ieškoma ir Ki
nijoj “sabotažininku”, kuriu 
jau daugelis kadaroia kartuvė
se. nors iš tikro kalti ne kokie 
sabotažininkai, bet visokiu par
tinių galingųjų pagaminti “ge
nialūs” planai.

monių katastrofai išvengti. 
Kalbama, jog artimiausiu lai
ku Anglija imsis dar žymiu su
varžymų ir importo sumažini
mo, kad kraštas nenatektų dar 
į didesnius sunkumus.

KorejteHu darbo korpuso narte! eatema nuieteta* amorikiofių ka^u. » kautynių linijos i pirmosios 
pacaJbos

sako prez. Trumanas
visuose kraštuose, kurie turi 
didesnes karines pajėgas. Ji 
turėtų būti vykdoma Jungt. 
Tautų inspektorių, kurie turi 
būti kito krašto piliečiai.

Šios kontrolės metu atitin
kami kraštai turėtų susitarti 
dėl ginkluotų pajėgų sumaži
nimo.

Tą planą vykdyti prez. Tru
manas pasiūlė pradėti įmano
mai greitesniu laiku. Kartu jis 
paragino Kremlių šį pasiūlymą 
priimti, o taip pat paskelbti ir 
savo krašto gyventojams.

Prezidentas nurodė, kad So
vietams nėra jokio pavojaus 
tokį planą priimti, nes jiems 
taikomos tos pačios saugumo 
garantijos, kaip ir visiems pa
saulio kraštams.

PRASIDĖJO JUNGT. TAUTŲ SESIJA
Paryžius. — Čia prasidėjo 

nauja Jungt. Tautų visumos se
sija, kurios atidaromąją kalbą 
pasakė Prancūzijos prez. Au- 
riol. Savo kalboj tarp kita ko 
Auriol, nepaminėdamas jų var
dais, pasiūlė sušaukti vadinamą 
keturių didžiųjų konferenciją— 
Vakarų didc? ųjų valstybių gal
vų susitikimą su Stalinu. Kiek 
iš tikro tokios konferencijos

PRAŠO IŠTIRTI LAISVŲ 
RINKIMŲ GALIMYBES

Paryžius. — JAV, Anglija ir 
Prancūzija įteikė Jungt. Tau
toms to paties turinio notas, 
kuriose prašoma sudaryti ko
misiją. kuri ištirtų, kiek yra ga
limybių Rytų ir Vakarų Vokie
tijoj įvykdyti visuotihius lais
vus rinkimus. Jungt. Tautų 
gen. sekretorius paprašytas šį 
klausimą kaip svarbų ir neati
dėliotiną įrašyti į darbų tvar
ką.

Ar Sovietai tam pritars, iš 
anksto jų nebus atsiklausta. 
Kadangi visumos susirinkimuo
se Sovietai negali pavartoti ve
to, tai ir tokios komisijos su
darymo jie negali sukliudyti. 
Bet jos veiklą jie gali sutruk
dyti, neleisdami savo zonoj 
veikti ir numatyto tyrimo at
likti. Pabrėžiama, jog Sovietų 
šiuo atveju laikysena parodys, 
kiek jie iš tikro nori Vokietijos 
sujungimo, ir kiek tai naudoja 
tik propogandai.

Kiekvienas naujas nusigink
lavimo žingsnis turi būti daro
mas tuomet, kai atliktas pir
mesnis.

Su šiuo pasiūlymu preziden
tas kartu sujungė pastabą, kad 
JAV kurs Europoje ir kitose 
pasaulio dalyse stiprią kariny 
pajėgą, kol nebus priimtas lais
vojo pasaulio saugumą laiduo
jantis susitarimas. O to saugu
mo šiandien nėra, nes Sovietai 
ir jų satelitai yra suorganizavę 
dideles karines pajėgas ir, kaip 
rodo Korėjos pavyzdys, komu
nistai savo agresinių tikslų yra 
užsimoję siekti karu.

Dėl JAV. prezidentas pa
stebėjo, kad jos veda tik vieną 
karą — su trūkumais ir žmo
nių vargu.

lauktina, kol kas nėra paaiškė
ję. Ir Churchillis yra ją pasiū
lęs. Po Auriol kalbos Sovietų 
užs. reik. min. Višinskis leido 
suprasti, jog Stalinas, gal būt, 
lauks Vakarų formalaus pa
kvietimo. Bet prez. Trumanas 
yra tuo reikalu jau anksčiau 
pareiškęs, jog su Stalinu jis 
mielai pasikalbėtų, jei tasai at
vyktų į Washingtona. bet kad 
Stalinas iš tikro vyktų, diplo
matai netiki.

Šios Jungt. Tautų visumos 
sesijos 
Meksikos 
la Nervo.

pirmininku išrinktas 
: atstovas Luis Padil-

NAUJAS NUSIGINKLAVIMO 
PLANAS

Paryžius. — JAV. Anglija ir 
Prancūzija įteikė Jungt. Tau
toms naują pasaulio taikos iš
laikymo ir karinių jėgų suma
žinimo planą.

Plane nurodoma, jog Jungt. 
Tautų atominės energijos kon
trolės bei atominiu ginklų už
draudimo planas ir toliau turi 
būti laikomas pagrindiniu visų 
nusiginklavimo pastangų da
lyku.

Sovietai yra prieš tą planą 
kaip ir prieš plačią inspekciją 
pasisakę prieš. Esą tokia ins
pekcija būsianti tik špionažas.

Apskritai naujasis nusigink
lavimo planas sutinka su tuo. 
ką prez. Trumanas pasiūlė 
vo paskutinėje kalboje.

sa-

Prex. H. Trumanas savo kalboj paragino Sovietus prisidėti prie 
Vakarti pasiūlyto naujo pasaulio saugumo ir nusiginklavimo plano.

NORI NUDŽIUGINTI DUONOS
PAŽADAIS

Maskva. — Rusų revoliuci
jos sukakties proga Sovietų po
li tbiuro narys Beria pasakė 
Maskvos Didžiajam Teatre kal
bą, kurioj, manoma, buvo pa
sakyta visa tai. ką Sovietų vy
riausybė šia proga norėjo pa
sakyti savo valdiniams ir už
sieniui.

Daugiau Sovietų gyvento
jam skirtoj kalbos daly Beria 
stengėsi pakelti gyventojų nuo
taikas. paskelbdamas, jog vy
riausybė esanti nutarusi imtis 
priemonių, kad būtų pagaminta 
daugiau maisto ir apdaro. Toj 
srity jau esanti daroma pažan
ga. O už trūkumus, kaip pa
prastai Sovietuose daroma, bu
vo apkaltinti netikę gamybos 
vadovai, kurie nemoką naudo
tis modemiškomis mašinomis. 
Kad gyventojai nesusidarytų 
kokių nepagrįstai didelių vilčių. 
Beria pažymėjo, kad Sovietai e- 
są kapitalistiniam apsupime, 
todėl turį daug pastangų dėti 
kariniam pasiruošimui.

Daugiau užsieniui skirtoj 

/IMOS
• 34 metų komunistinės revoliucijos sukakties proga Maskvo

je įvyko kariuomenės paradas, kurį priėmė maršalas Malinovs-
kis, pasakęs JAV puolančią kalbą.
• Prancūzų vyriausybės atstovas pareiškė, jog susitarta, kad 

Europos armiją sudarys 43 divizijos.
• Vakarų Vokietijos prez. Heuss atmetė rytinės Vokietijos 

zonos komunistų pasiūlymą pradėti abiejų krašto dalių pasitari
mus dėl Vokietijos sujuhimo, nes atsiųstas raštas yra pilnas Va
karų Vokietijos vyriausybės puolimų.

• Irano vyriausybė, netekusi pajamų iš naftos, neįstengia 
sumokėti tarnautojams atlyginimo. Negaunantieji atlyginimo 
tarnautojai ruošiasi streikuoti.

• Anglijos vyriausybė paskelbė didelius importo ir kredito 
suvaržymus, nes kitaip gresia dar didesni ūkiniai sunkumai.

• Sovietinėj Vokietijos zonoj prasidėjo didelė šiltinės epide
mija. Nurodoma, kad jie kilo dėl sovietinėj zonoj paskutiniuoju 
laiku pardavinėjamų menkos rūšies ir sugedusių maisto produktų.

• Suezo kanalo zonoj anglai vykdo kratas ieškodami paslėptų 
ginklų ir teroristų. Eilė asmenų suimta.

• Senatorius Lodge pasiūlė sudaryti komisiją, kuri ištirtų 
kaltinimus, kad Valst. Departamente yra komunistų simpetikų ir
tokius pašalintų, o lojalius asmenis apsaugotų nuo nepagrįstų 
įtarimų.

kalbos daly Beria gyrėsi, kad 
Sovietai turi visų rūšių mo
dernius ginklus, kuriais galį 
priešą sunaikinti, o jų moksli
ninkai vaidiną pasauly vado
vaujantį vaidmenį.

Ta pačia proga Beria puolė 
Atlanto sąjungą ir Jungt. Tau
tas, kurios esą pakliuvusios a- 
merikiečių įtakon.

1

RYTŲ VOKIETIJOS KOMU
NISTAI PRIEŠ JUNGT.

TAUTŲ KOMISIJĄ
Berlynas. — Komunistines 

Rytų Vokietijos min. pirminin
ko pavaduotojas W Ulbricht 
rusų revoliucijos sukakties pro
ga pasakė kalbą, kurioj pareiš
kė, kad Jungt. Tautos nesan
čios kompetentingos Vokietijos 
klausimą svarstyti. Vokiečių 
komunistų pažiūra esanti, kad 
savo ateities likimą turį nu
spręsti patys vokiečiai. Sąlygas 
visuotiniams rinkimams svars
tyti turinti mišri abiejų Vokie
tijos dalių komisija, o ne 
Jungt. Tautos.

✓
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Bukime bendruomenės 
nariai

PREL. J. BALKONAS

Sovietai stiprinasi savo vasalų valstybėse
K KAUKLAUK1S, Si-

misą bendradarbis Švedijoje

Jau dešimt metų mūsų tauta 
pačiu žiauriausiu būdu naiki
nama. Jei ir toliau taip bus 
naikinama, jei žiauriausių bu
delių - komunistų n eicas nesu- 
draus, tai lietuvių tauta bus 
visai išnaikinta.

Tam tautos išnaikinimui su
stabdyti reikalinga galinga ir 
vieninga jėga. Ir jei mes, lietu
viai. ramiai sėdėsime ir nieko 
neveiksime, tai vien tik deja
vimais savo tautos neišgelbėsi- 
me. Tik mūsų suburtos jėgos ir 
energingas veikimas tegali at
kreipti pasaulio dėmesį į kry
žiuojamos ir naikinamos tautos 
kebą bei sudrausti komumstų 
siautėjimus ir nekaltų žmonių 
žudynes. Todėl negali likti nei 
vienos lietuvio, kuris bandytų 
stovėti šalia lietuvių bendruo
menes.

Kaip nulaužta medžio šaka 
ar nuskintas žiedas nuvysta ir 
sudžiūsta, taip h* žmogus, nu
traukęs ryšį su savo tautiečiais, 
nuvysta savai tautai. Tauta 
tėra gyva tik nuolatiniu savo 
narių bendravimu.

Kad tą bendravimą galima 
būtų išlaikyti gyvą, visi lietu
viai kviečiami būti veiklus lie
tuviškosios bendruomenės na
riai. Jūs daug kartų esate gir
dėję apie pasaulio ar Jungtinių 
Valstybių lietuvių bendruome
nę. Tačiau vis dar daug kas 
mano, kad lietuvių bendruome
nė yra kaž kokia naujai tveria
ma organizacija. E tikrųjų, 
taip nėra.

Lietuvių bendruomenės kurti 
nereikia, nes į visą laiką yra ir 
bus tol, kol gyvens nors vienas 
lietuvis. Prie jos priklauso 
kiekvienas lietuvis, nepaisant 
kur ir kada jis gimė, nori ar 
nenori būti tos bendruomenės 
nariu, kalba ar nekalba lietu
viškai. Lietuvių bendruomenės 
narys yra kiekvienas žmogus, 
kurion gyslose teka lietuviškas 
k ra u jas. kas yra lietuviškos kil
mės. nors ir nematęs Lietuvos, 
ar net nenorįs jos matyti.

Tačiau, kas kenkia lietuvių 
tautai, kas priešingas Lietuvos 
nepriklausomybei rr 
kas pritaria bet kokiai Lietuvos 
okupacijai, tas praranda teises 
būti pilnateisiu bendruomenės 
nariu.

Vadinasi, kada kalbama apie 
lietuvių bendruomenės suorga
nizavimą. tai nesukuriama kuri 
nauja organizacija, bet tik no
rima visus lietuvius sujungti i 
krūvą ir juos visus įtraukti į 
svarbiųjų lietuvių uždavinių 
vykdymą. O tie svarbieji lietu
vių bendruomenes uždaviniai 
yra šie:

1. Rūpintis, kad jšsflaikyfų 
visi lietuviai, kad būtų išlaiky
ta jų lietuvybė, ir imtis priemo
nių nutaututiesiems lietuviams 
sugrąžinti į gyvąsias gretas;

2. Visais galimais būdais 
siekti mokslo:

3. Visiems darniai ir veikliai 
įsijungti j didžiąją kovą už Lie
tuvos politinę laisvę.

Priemonės tiems tikslams 
siekti yra šios:

1. Grynai lietuviška ir gausi 
šeimai tokiai šeimai reikia 
teikti moralinę, socialinę ir me
džiaginę paramą; tautišk. miš
rios šeimos dažniausiai veda į 
nutautimą;
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2. Ypatingą dėmesį reikia 
kreipti, kad mūsų mažieji būtų 
auklėjami lietuviškoje dvasioje 
ir pradžios mokslą gautų lietu
vių kalba, ypač svarbu išmoky
ti lietuviškai poterius kalbėti; 
lietuviška spauda, daina, žaislai 
svarbią misiją turi;

3. Gryna lietuvių kalba yra 
pagrindinis veiksnys lietuvybei 
išlaikyti ir jai ugdyti; visi lie
tuviai savo šeimose, su gimi
nėm ar pažįstamais, įvairiuose 
parengimuose ar iškylose tik 
Sėtuvių kalbą tevertoji;

4. Tautinio susipratimo ir lie
tuvių vienybės ženklan kiekvie
nas lietuvis moka nuotetinį tau
tinių solidarumo įnašą.

Tų tikslų ir tonas priemonė
mis turi siekti kiekvienas lie
tuvis. Kavai laimėti reikia visas 
lietuviškąsias jėgas suburti 
krūvon. Tik gerai Erūtiuotos, 
sutvarkytos ir sudkanmnintos 
Ertuviškos jėgos tą kovą lai
mės.

Todėl viri būkime gyvi ir 
veiklūs Ketarifleorioa bendruo-

Tos bendraoamnčs organizuo
tas veikimas pradedrinas lap
kričio 18 «L 2 vaL po pietų 
Statier viešbutyje. 7 Avenue ir 
32 gatvė. Ne* Torfce, kur pra
šome visus Seterius susirinkti 
ir pradėti bendrą darbą dėl 
Lietuvos čšiaūvnteno ir Sėtuvių 
tautos gyvybės išąeftėBno.

Nuo to negali atsisakyti nei 
vienas Keturis, nes tai yra 
šventa visų mūsų pareiga. Dar 
kartą prašau visus lietuvius į 
Statier Hotel, 7 Avenue ir 32 
gatvė, Nevv Yorke. lapkr. 18 
d. 2 vai. p.p. kur bus koncer
tas ir iškilmingas bendruome
nės aktas. Jėjimas be bilietų 
ir be užsimokėjimo. Lauksi
me visų?
(Kalba pasakyta lapkr. S d. per 
WEVB radtją JTe* Yorke j

MIRĖ PI LK. LTN. BUTKUS
Great Neefce mirė bu

vęs vienas iš aukštųjų mūsų 
kariuomenės karininkų pulki
ninkas Jeronimas Butkus. Nuo 
pat 1919 metų su ginklu ranko
je įsijungęs į Lietuvos patriotų 
eiles, liko ištikimas savo Tėvy
nei ligi paskutinės savo gyveni
mo minutė.s Kiekvieną dar
bą. kokį velionis dirbo, atliko 
visada iš širdies. Net čia, Ame
rikoj, mes matome pulkininką 
Butkų lygiai taip pat rūpestin
gą ir kruopštu. berTrtrnt pa
prastą ir fiziškai gerokai sun
kų daržininko darbą. Ne vel
tui prie jo karsto pakus gėlių 
vainikas buvo padėtas net tų 
Great Necko milijonierių, pas 
kuriuos velionis dirba. Buvęs 
Karo Technikos štabo aukštas 
pareigūnas mokėjo tiesiog ide
ališkai prisiderinti net prie pa
ties paprasčiausio ir kukliausio 
darbo, kiekvieną ju atlikdamas 
lygiai tokiuo pat sąžiningumu.

Nedidelė Great Neek® lietu
vių kolonija visada matė pul
kininką visuose lietuviškuose 
minėjimuose ir parengimuose, 
matė jį BALFo susirinkimuose 
ir, kai sekmadieniais čia būda
vo- lietuviškos pamaldos, visi 
matė jo sidabriniais plaukais 
baltą galvą, palinkusią maldai 
prieš Viešpaties altorių.

i
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Gen. D. Ei«enhoweri>. prez. Trumano Ukvie»uu>. lankėsi JAV ir savo namuose Fort Knox. Ky. Gene
rolas laiko dukraite (anūke), o jo sūnus maj. John f3senh«weris — dliauguuu savo sūnumi.

Čekijoj, netoli Karlsbado, y- 
ra dešimties kilometrų spindu
liu draudžiama sritis, kur joks 
pašalinis asmuo neįleidžiamas. 
Ten dideliame parke esančioje 
senoj buvusių grafų pily yra į- 
sikfiręs Sovietų maršalo Ko- 
nievo štabas, kurį galima pa
lyginti su gen. Eisenhotverio 
štabu Prancūzijoje. Siame Su
detų kampe gaminami planai, 
kaip bus kariaujama su Euro
pa. kurios gynybos planus ga
mina Eisenhouerio štabas, šios 
Sovietų vyriausios Vakarų ka
rinės būstinės viršininko mar
šalo Konievo žinioj yra ne tik 
apie milijonas vyrų sovietinių
dalinių, bet taip pat 180,000 če
kų. 170,000 vengrų, 300,000 
rumunų, 35.000 albanų ir 195 - 
000 bulgarų. Apie 300.000 vyrų 
komurastmės Lenkijos armija 
kol kas priklauso Minske rezi
duojančiam ir vėl į viešumą iš
kylančiam maršalui Žukovui.

Maršalas Konievas. šalia sa
vo varžovo Žukovo ir abiejų jų 
štabų Maskvoje esančio derin
tojo generolo Kopvako. laiko
mas vienu gabiausių Sovietų 
karininku. Jo autoritetas Ry
tuose lyginamas su Eisenho- 
vrerlo Vakaruose.

Suprantama, kad Konieyas 
apsuptas pačių iškiliajusių sate
litiniu kraštų karininkų. Ypa
tingai svarbų, vaidmenį čia vai
dina Čekoslovakijos vyriausio 
štabo viršininkas Prochaska ir 
bulgarų armijos prieky Sovietų 
pastatytas jų pačių generolas 
Pancevskis. ruošdamasis ka
riauti su Vakarais. Konievas 
neišsiverčia ir be Vakarų at
stovų savo štabe, kurie visi yra 
partizaninio karo specialistai. 
Ten yra du prancūzai, žinomi 
pulk. Robert ir puik. Martfn 
vardais ir apsirengę stilizuoto
mis fantastiškomis prancūziš
komis uniformomis, du belgai, 
olandas. Londono akcentu kal
bąs anglas ir ispanas, žinomas 
generolo Jose vardu. Visi tie 

Nobelio taikos premija 
unijy veikej

Osle. — Norvegijos Nobelio
institutas šių metų Nobelio tai
kos premiją paskyrė prancūzų 
darbininkų profesinių sąjungų 
veikėjui Leon Johaux. šia pre
mija pagerbiami asmens, kurie 
tais metais yra ypatingai pasi
darbavę pasaulio taikai išlai
kyti.

L. Johau.x yra 72 metų am
žiaus ir pasižymėjęs kovotojas 
su komunizmu. Ypač jis žy
mų vaidmenį yra suvaidinęs 
kuriant Tarptautinę Darbo U- 
nijų Konfederaciją, kuri susi
kūrė. kai Tarptautinėj Darbo 
Unijų Federacijoj įsigalėję ko
munistai pradėjo ją naudoti 
Maskvos agresiniams planams 
pravesti. Antikomunistiniai 
darbininkai tuomet iš jos išėjo

K| VEIKLA KONIEVAS ČEKIJOJE?
vakariečiai yra Konievo ryši
ninkai tarp jo štabo ir slaptų 
sabotažo komandų, kurios karo 
atveju veiktų vakariečių už
nugary.

Konievo karinės idėjos yra 
išdėstytos Frunzės vardo So
vietų karo akademijoj vartoja
moj knygoj. Pagrindinė jos 
mintis, kad karas turi išlikti 
judesy. Sovietų puolimo takti
ka apibūdinama dviem žo
džiais — “garinis velenas” ir 
“medžiagų mūšis.” Bet Konie- 
vas griežtai nesilaiko nė vienos 
iš šių abiejų krypčių. Jis įsiti
kinęs. jog karo atveju Sovietai 
bus savo rūšies apgulta tvirto
ve. Todėl jis mano, jog tuo at
veju turi būti išnaudojamos va
dinamos “vidaus linijos” pirme
nybės. pirmoj eilėj riboti puo
limai, kurie turi t>ūti staigūs, 
giliai prasiveržią j priešo teri
toriją ir sukelią jo eilėse są
myšį. išblašką jo jėgas bei jį 
išvarginą. Pati teritorija turin
ti būti kiek galima daugiau su
naikinta. Būtinai turį būti iš
vengta pastovaus, sustingusio 
fronto, kuris Imtų priešui 
sutelkti stiprią naikinančią ug
nį. žodžiu. Konievas pasiryžęs 
laikytis tos pačios taktikos, ko
kios jo draugai laikosi Korėjo
je.

Ką bandytą kare atveju
įvairiais keliais Vakarus pa

siekusiais duomenimis. Konie
vo - Žukovo - Kopvako trium
viratas karo atveju Europoje 
numato puolimą vykdyti trim 
kyliais. Pirmasis būtų iš Lenki
jos per Brandenburgą į Hano
verį ir toliau į Olandiją. Ant
rasis iš Čekoslovakijos per Ba
variją rr Wuerttembergą į 
Prancūziją. Trečiasis iš Vengri
jos per Jugoslaviją į Italiją. Bet 
tai neturįs būti masinis dalinių 
visu frontu paistumėjimas. o 
kyliai, kaip kad Konievas tai 
paibūdina — ne garinis velenas 
turi ristis, bet turi būti smo-

— darbininku 
ni

ir susitelkė į naują organizaci
ją.

Šių metų Nobelio taikos pre
mijai gauti buvo 28 kandidatai, 
tarp kurių Jungt. Tautų gen. 
sekretorius T. Lie. Indijos min. 
pirm. Nehru ir kiti pasaulinio 
garso asmens.

»
• Ateinančią metą JAV , 

uždavnuM
New Yorkas. — Metinei CTO 

konferencijai prez. Trumanas 
atsiuntė laišką, kuriame nuro
dė, jog ateinančiais kritiškais 
metais svarbiausi JAV uždavi
niai bus —išplėsti plačiu mas
tu ginklavimosi programą, ka
riškai ir ūkiškai paremti euro
pinius sąjungininkus, išlaikyti 
JAV laisvę, ir išvengti visuoti
nio karo katastrofos. 

giama didžiuliu kūju, kuris rei
kale gali būti vėl atitraukia
mas.

Tokie pianai ruošiami pilyje 
prie Karlsbado. Kada jie bus 
pradėti vykdyti, priklausys nuo 
visos eilės dalykų. Sovietai Eu
ropos armijų nebijo, bet jie 
labai susirūpinę žiūri į Ameri
kos pramonės potencialą. Ji 
viena gamina penkis kartus 
daugiau kaip Sovietai plieno, 
devynis kartus tiek mašinų ir 
penkiolika kartų daugiau naf
tos. O tai yra labai svarbus 
veiksnys kare, kuriam# techni
kai tenka pagrindinis vaidmuo.

Nauji elektras generatoriai. beagti rinoje Naujoje Anglijoje, yra 
patys veiksmingiausi visame pasaulyje. Jie pastatyti kainavo žymiai 
brangiau negu kada nors anksčiau. Bet šios naujos įmonės yra stam
bus ginklas, kuris padeda iš laikyti nepabeitu Įtasa ttž elektros 
srovę.

Kad galima būtą numušti nuolat kylančias iridiins, naudojamas 
išmintingas planas, įgudęs pi rssnnhu ir mdtščinusios rūšies mašinas, 
štai ko pasiekia Naujos Aagūjbs elektros brudtovės, kurios drauge sn 
naujai įrengtomis įmonėmis dhro PUSES BILIJONO DOLERIU 
apyvartą. Tam reikia, pajėgią b tikrai sveiką įmoaią, kad įstengtą 
vykdyti tokią mikdnišką programą... fr bet kuriuo matu pajėgtą 
uždirbti investuotas į statybą sumas.

eleetrie light and
•F NIW IMSLAim
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Švedų dienraščiai paduoda 
žinių apie gana didelį Sovietų 
aktyvumą savo vasaknėse vals
tybėse, ypač kai paskutiniu lai
ku ir ten judėjimas prieš kraš
to erkes padidėjo. Laikraščių 
žiniomis, dabar Vengrijoje So
vietai laiko sutraukę 110.000 
vyrų kariuomenę. Paskutiniu 
laiku jie pradėjo įsitvirtinti ir 
pietinėje Vengrijoje, t. y. Ju
goslavijos ir Austrijos pasie
niais. Spalio 17-29 d. Szolnok 
apylinkėse vyko didžiausi nuo 
pat karo pradžios kariuomenės 
manevrai, kurių uždavinys bu
vo lavintis atmušti puolimą iš 
vakarų prie Theiss. Manevruo
se dalyvavo rusų, vengrų, če- 
koslovakų, bulgarų ir rumunų 
kariniai daliniai. Dalyvavo taip 
pat ir partizanų brigados, spe- 
specialiai prieš Tito nukreipti 
daliniai.

Dideli rusų kariuomenės da
liniai, kurių tikslas “saugoti” 
Budapeštą, yra suteikti Szol
nok. Zeger ir Kecskemet apy
linkėse. Pačiame Budapešte y- 
ra nedaug rusų kariuomenės, 
bet užtat aerodromuose aplink 
Budapeštą Sovietų aktyvumas 
virte verda. Nauji aerodromai 
statomi Nagy-Kanisza, Zale- 
Egerszeg ir Sopron miestuose. 
Tose vietose sukraunama taip 
pat ir daug amunicijos, kuro ir 
kitokių reikmenų.

Prasidėjo taip pat ir nauji 
išvežimai Budapešte ir kituose 
miestuose. Dabar vežami jau 
nebe vien “aristokratai”, bet 
ir pramoninikams atėjo eiB. 
Tarp ką tik išvežtųjų yra ir 
žydų senelių prieglaudos Buda
pešte visi pensininkai vyrai.

Lenkijoje taip pat makalynė 

darosi. Traukinių sabotažai y-
ra bent dabar pati didžioji pro
blema Sovietams. Sabotažai 
taip dažnėja, jog Sovietai yra 
priversti prekes iš rytų Vokie
tijos gabenti vandens keliu. 
Lenkų partizanų veikimas taip 
suaktyvėjo, jog rusai nebepajė
gia padėtis sukontroliuoti.

Tai komplikuotai padėčiai 
palengvinti, rusai kartu su ry
tų Vokietijos valdžia ėmėsi 
skubiai pradėti rengti uostus 
Wismare, Stralsunde ir Greifs- 
walde. Virš 100.000 darbinin
kų, tarp jų didelis skaičius prie
varta išvežtų, rengia tuos rytų 
Vokietijos uostus. Tų darbinin
kų dauguma apgyvendinti dar
bo stovyklose, su savo šeimo
mis jiems nevalia susisiekti.

Ta proga gal reikėtų primin
ti, kad jau nuo 1945 m. per 
Lenkiją iš rytų Vokietijos ga
benami į Sovietų Sąjungą “ka
ro nuostoliai”, kurių vertė sie
kia apie 1,5 milijardo dolerių.

ČEKOSLOVAKIJOJ JAU IR 
BULVĖMS KORRTELBS 
Praga. — Bulvės, sudaran

čios komuinstų valdomos Čeko
slovakijos gyventojų pagrindinį 
maistą, ligi šiol buvo dar par
duodamos be kortelių. Bet šio
mis dienomis įvesta ir joms kor
telės, ir gyventojai galės jų nu
sipirkti tik griežtai ribotą kie
kį. Vyriausybės organas “Ru
de Pravo” nurodė, kad tai buvę 
reikalinga, norint apsaugoti, 

bui-kart “socializmo priešai” 
vių nesušertų gyvuliams.

I
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PRAŠOSI SAU GALO
Taip jau atsitiko, kad prieš Kalėdas susiplakė daug reikalų, 

ir visi jie turi vieną kalėdine gaidą—iš tyliosios nakties. Ieškoma 
ramybės didžiausiu klegesiu namie ir svetur.

Pirmiausia stipriai sugriaudė pats stipriausias Sovietų Rusi
joje vyras — Berija. Jis tuo stiprus, kad į koncentracijos stovyk
las sukišęs laiko milijonus žmonių, bet jam tarp menčių dar ne
buvo įkištas durklas, kaip jo “garbingos įstaigos” kūrėjui Dzer- 
žinskiui, nesulaukė dar ir kulkos į pakaušį, kaip jo pirmtakas Ja- 
goda. Berija dar yra Stalino malonėje ir dėlto malonėjo pasakyti 
kalbą kruvinos revoliucijos sukaktuvėms.' Gyrėsi jis ir Sovietų 
Sąjungos galybe, ir jos ekonominiu “klestėjimu”, ir kariniu pajė
gumu, bet pačius teisingiausius pasakė du dalykus.

Vienu jis apramino visus Sovietų Rusijos piliečius, net ir 
prievarta įpilietintus, kad jie neturėtų jokios baimės bolševikinį 
rojų prarasti; vadinasi, Stalino nukalti pančiai yra stiprūs ir taip. 
greitai neatsileis. Berija ir nepagalvojo, kad ten, kur visi visko 
bijo, vieno daikto tikrai nesibijo: Sovietų Rusijos galo. Visi turi 
viltį, kad išsivadavimas ateis. Ir tą savo viltį remia antruoju Be- 
rijos teisingu žodžiu.

Kalbėdamas apie Korėjos karą, jis išgyrė komunistus korė
jiečius ir pasakė: “jokia jėga negali pavergti tautos, kuri turi stip
rų troškimą laisvės ir pergalės.” Tikrai išmintingi žodžiai, bet 
Stalino sostui jie gero nežada. Jei jau vyriausias jo budelis yra 
įsitikinęs, kad jokia jėga negali užgniaužti laisvės troškimo, tai 
išsilaisvins tautos ir iš Berijos kacetų. Tuo savo žodžiu jis prašosi, 
kad ir pats būtų teisiamas pagal ištartą žodį.

Kaltindamas Jungtines Amerikos Valstybes, jis pasirinko 
netikrą adresą, dėlto ir ne Amerika jam pirmoji atsakė. Už ją 
atkalbėjo Prancūzijos prezidentas Auriol, pas kurį susirinko 
Jungtinių Tautų pilnatis. Jungtinės Tautos kovoja Korėjoje, bet 

paties didžiausio agresoriaus nečiumpa. Prancūzijos prezidentas 
dar teikėsi Staliną maloniu žodžiu paprašyti į svečius. Prancūzai 

buvo ir paliko snseikime, gal ir sugyvensime. To
sugyvenimo Jungtinės Tautos ieško jau šešti metai, o bombų 
krūvos vis auga. Auga ir viso laisvo pasaulio žmonių pasipiktini
mas Jungtinių Tautų išsisukaliojimu. Moralinis jų autoritetas vis 
mažėja, nes didėja nepasitenkinimas, kad nevadinamas tikruoju 
vardu pats didysis priešas, kuris prašyte to prašosi. Jis vis už- 
glostomas dideliu klegesiu, kol prakalbės jau patys baisieji gink
lai.

Pavergtos tautos ne to laukia. Jos laukia, kad būtų aiškiu žo
džiu sustiprintas jų troškimas laisvės ir pergalės, kaip Berija pats 
prisipažino. Laikas jau apsispręsti ir mesti tikėjus, kad iš savo 
guolio iškviestas lokys prakalbėtų žmogišku balsu. Kas elgiasi 
nežmoniškai, tą reikia tokiu ir laikyti.

Atsiliepė savo žodžiu, ieškančiu pasauliui ramybės, ir Bri
tanijos vairą paėmęs Churchillis ir JAV prezidentas Trumanas. 

. Apie tai skaitytojai ras kitose laikraščio vietose. Neras tik pasau
lio politikai ramybės ir neduos jos žmonėms, kol patys žmonės 

neieškos jos tyliosios nakties dangiškame balse. O jis prieš Ka
lėdas stipriai biznio nustelbiamas krautuvėje ir pasaulinės poli
tikos mugėje.

Lapkričio 2d. “U. S. News 
and World Report” panašia 
antrašte įdėtas pirmasis straip
snis. “Darbininko” skaitytojus 
noriu trumpai supažindinti su 
svarbesnėmis straipsnio minti
mis.
Kariaujama jau penkti metai

Jau penkti metai, kaip vyks
ta III pasaulinis karas. Rusija 
jį laimi, o JAV pralaimi. JAV 
visu tempu ginkluojasi ir ren
giasi busimajam karui, kurio 
Rusija niekada nepradės. Tuo 
tarpu Maskva veda labai pel
ningą karą: ji kariauja taikos 
vardu ir laimi vis naujas sri
tis.

Jei kiltų toks karas, kuriam 
rengiasi JAV, tai jis sunaikintų 
visą pasaulį ir nebūtų nė vieno 
karo laimėtojo. O Rusijos ka
riavimo būdas yra naujoviško 
imperializmo karas, nešąs di
delę naudą užkariautojui.

Be jokių savo aukų, Krem
lius laimėjo Rytų Europą su 
galinga pramone ir gausiais že
mės turtais. Tuo pačiu keliu 
pateko į Maskvos imnerialstų 
rankas Kinija su milžiniška 
žmonių mase ir krašto pramo
ne. Panašiam užkariavimui 
Maskvos diktatoriai rengia 
planus Pietų Azijoje, Artimuo
se Ryžtuose ir Vakarų Europo
je.

Rusijos karo metodas
Pirmiausia gudria taikos pro

paganda ji parengia dirvą nau
jiems užgrobimams. Rusijai 
propoganda yra naudingesnė 
negu motorizuotos divizijos. 
Penktoji kolona — komunistų 
partija — kiekviename krašte 
yra paruošties stovyje. Ji pasi
ruošusi kelti neramumus ir kur 
galima užimti valdžią. Taip pa
teko į Rusijos globą Rytų Eu
ropa su 150 milijonų gyventojų 
ir didele pramone.

Maskvos pakurstvti port^ri- 
kiečiai kėsinosi nužudvti JAV 
prezidentą H. Trumą ną. Pa
rengti d rva revoliucijai įvyk
dyti atentatai prieš aukštis 
krašto pareigūnus Irane, Pa
kistane ir Jordanijoj.

Kur reikalinga, ten Maskva 
pavartoja ir einklą. Kinija bu
vo užimta pilietiniu karu. Indo
kinijoje ir Malajuose vyksta 
partizanų karas. Korėjoj krau
jas liejamas tarptautinio karo 
priedangoje. Visur minėti kari
nio pobūdžio veiksmai yra ko
munistų suplanuoti ir jų vado
vaudami.

Josifas Stalinas, naudoda
mas moderniškus ginklus, mo
demišką techniką ir naujoviš
ką karo taktiką, iš Kremliaus 
vadovauja m pasauliniam ka
rui, kuris tik stiprina Rusijos 
imperiją: įgijami nauji žemės 
turtai, naujos pramonės sritys 
ir masės žmonių.

Po penkių kariavimo metų 

komunistai yra taip įgudę savo 
strategijoje, kad kiekvienu mo
mentu jie yra pasirengę keisti 
savo taktiką net į priešingą pu
sę, jei tai pasirody tų reikalin
ga ir jiems naudinga. Vieną 
gražų rytą komunistai gali su 
maloniu šypsniu kalbėtis, derė
tis, daryli nuolaidas ir sutikti 
sustabdyti ginklų žvangėjimą, 
kad kitą rytą galėtų pasiekti 
naujų laimėjimų ir pagrobtų 
naujas aukas.

Kada tas karas prasidėjo?
m pasaulinis karas prasidė

jo 1947 m. kovo 12 d., kai 
JAV • prezidentas paskelbė 
“Trumano doktriną” reikalau
damas, kad JAV visomis išga
lėmis užkirstų kelią komunistų 
tolimesniam plėtimuisi. Iki tos 
dienos Stalinas atsargiai plėtė 
savo imperijos sienas. Trumano 
doktriną jis sutiko kaip IIJ pa
saulio karo paskelbimą ir ati
tinkamai pakreipė savo strate- 
gi’ą. Rusija išnaudojo kiekve- 
ną progą ir skynė vieną jo ki
to laimėjimus.

JAV, norėdamos Rusijai už
kirsti kelią Europoje, paskelbė
Marshalio planą. Tada Stalinas 
įvykdė perversmą Čekoslovaki
joje, Rusijos generolai paėmė 
kariuomenės vadovybę Lenki
joje, sustiprino savo užnugarį 
Rumunijoje ir Bulgarijoje, 
Prancūzijoje ir Italiioie Der 
parlamento rinkimus komunis
tų partija išėjo sustiprėjusi ir 
sudarė tvirtą penktą koloną.

Azija ir Europa
JAV atkreipė ypatingą dė

mesį į Europą, o Stalinas savo 
strategiją nukreipė į Aziją. Ko
munistai užėmė Kiniją, o JAV 
pareigūnai nejudėdami stebėjo 
įvykius. JAV armija liejo krau
ją, kad išvaduotų Kiniją iš Ja
ponijos okupacijos, ir tik ketu
riems metams praslinkus po 
tariamai laimėto karo, Kinija 
atiteko komunistams. Komu
nistų vadovaujamas partizanų 
karas išsiplėtė Indo Kinijoje ir 
Malajuose, čiulpdamas karinius 
ir ekonominius Prancūzijos ir 
Anglijos šaltinius.

1950 m. birželio mėn. suliens- 
noio karas Koreioje. J A V pasi
ryžo pasipriešinti komunistų 
plėtimuisi. Prie savęs patraukė 
Anglija ir Prancūziją. Tuo bū
du JAV karinės pajėgos buvo 
įklampintos Azijoje, ko dau
giausia vengė Washingtono pa
reigūnai. IH Pasaulisnis karas 
pradėjo čiulpti Ameriką dviem 
latakais: Aziia (Korėjos karas) 
ir Europa (Marshalio planas ir 
Europos apginklavimas).

Nauji Rusijos planai
Dabar Stalinas planuoja žy

gį jam įprastu būdu naujiems 
laimėjimams. Britus nori išva
ryti iš Irano, vykdo atentatus 
ir kelia neramumus Pakistane

Amerikiečius bolševikai jau yra jvėle i karu

ir Jordanijoje, Egiptą siundo 
prieš Britaniją, ke
liamas nerimas Pran
cūzijos Maroke. Visi šie reiš
kiniai yTa ne kas kita, kaip 
naujo fronto linijos, prasidėjus 
penktiems III Pasaulinio karo 
metams, Amerikos strategai 
vis dar savo visą dėmesį yra 
nukreipę į Vakarų Europą ir 
planuoja busimąjį karą, kurio 
Rusija neketina pradėti. Ji ka
riauja jai įprastu būdu, kuris 
užtikrina Maskvai laimėjimus, 
o Amerika yra pralaimėtojo 
pusėje.

Ko reikia?
Reikia, kad aukštieji Ameri

kos pareigūnai suprastų esa-

KOVOJE DĖL LIETUVOS LAISVES
BRANGINKIME SAVO KALBĄ

Mes esame tikri, kad Lietu
va kelsis, nes yra kas už Lietu
vos laisvę savo noru eina 
mirti. Taip, yra tūkstnčiai lie
tuvių, kurie nesigaili jokių au
kų, kad tik Lietuva laisva pri
sikeltų.

Bet tokiu metu niekas netu
ri nuo tos kovos fronto šalin
tis, kur jis begyventų ir ką be- 
d:rbtų. Tas frontas driekiasi 
per visą pasaulį, kur tik yra 
bent vienas lietuvis. Jei jis ne
turi kitokios priemonės kovai 
už Lietuvos laisvę, kaip tik sa
vo lietuvišką širdį ir kalba, tai 
ta gimtoji kalba — jo tikrasis 
ginklas. Imkime jį j rankas!

Mes turime gražią, skambią 
lietuvių kalbą, kuria gėrėjosi ir 
tebesigėri kitų tautų šviesūs 
žmonės. Prisiminkime tiktai to
kį didelį lietuvių tautos drau
gą, bet tikrą vokietį, kaip 
Sauerweiną. Jis nekartą yra 
rašęs ir kalbėjęs, kad lietuvių 
kalba yra kitų tautų motina. 
Jis yra sukūręs ir tą populiarią 
giesmę. Mažosios Lietuvos him
nu vadinamą — “Lietuviais 
mes esame gimę, lietuviais mes 

mą padėtį ir šiame kare pra
dėtų vartoti tuos pačius g nklus 
prieš priešą, kuriuos iki šiol 
priešai vartojo: propogandą, 
sabotažus užnugaryje, sukili
mus. Kremliaus pavergtos tau
tos kenčia didelę priespaudą ir 
nepriteklių, todėl galima leng
vai jas paskatinti pasipriešmti 
komunistų valdžiai. Tik Ameri
ka turėtų juos paremti. Tada 
Amerika laimėtų UI pasaulio 
karą.

Jei bus taip, kaip iki šiol,— 
bus tik ginkluojamas! nuo kolų 
iki galvos — karas gali būti 
pralaimėtas. Rusija jį laimės 
propaganda ir revoliucijomis.

Pr.

turim ir būt.” Pats būdamas 
vokietis, jis tuos žodžius dėjo į 
lietuvių lūpas, kad jie nepa
mirštų. jog garbingos tautos 
sūnūs yra. Jam nerūpėjo lie
tuvius suoviektinti, kain kiti jo 
tautiečiai darė: jam rūpėjo juos 
išlaikvti, nes kiekviena tauta 
yra šios žemės ir kultūros pa
puošalas. Ar mes dėl to turime 
mažiau rūpintis išlikti lietu
viais, negu kiti mumis rūpino
si!

Jei ir išmokstame kito kraš
to kalbą, net tos šalies pilie- 
čiias pasidarome, tai dar nepa
sidarome nelietuviais. Mes nie
kada su kūnu ir siela nesu‘am- 
pame ir nesusiliejame su kita 
tauta. Mus vis sk-ria paveldė
tas kraujas ir būdas. Jis išlie
ka daug kilnesnis, jei žmogus 
lieka ištikimas tam jo gyslose 
tekančiam kraujui. Tai visų ži
noma, ir žinoma seniai.

Antai, didis mūsų tautos pat
riotas, kan. M. Daukša, gyve
nęs beveik prieš keturis šimtus 
metų, kai valstybių sienos ap
imdavo tautų daugiau negu 
dabar, rašė, jog savo tautybės 

žmogus negali pakeiti ir iš? t i 
už sienų. Jei jis tai daro ir vir 
ta “kitos tautos žmogumi” (ne 
valstybės — ji gali būti ir būna 
bendra), tai jis nusideda pa
čiam Dievui. Pasiskaitvkime. 
kaip jis apie tai rašė, gal kiek 
ir stačiokišku būdu, bet teisin
gai. Štai, išrašas iš jo išleistos 
“Postilės” (1509 metu), kuri 
buvo skiriama bažnyčios reika
lui, o ne šiaip sau pasiskaityti. 
Ir ten kan. M. Daukša vis 
dėlto rašo:

“Kas per stebuklas būtu, iei 
varnas imtų čiulbėti kaip lakš
tingala, o lakštingala imtų 
krankti kaip varnas; ožvs imtų 
kriokti kaip liūtas, o liūtas im
tų bliauti kaip ožys. Dėl tokio 
savo būdo atmainų pražūtų to
kių gyvulių ypatybės, lyg pats 
jųjų asmuo ir prigim mas. Jei
gu toks įvairių gyvulių pakri
kimas toki jiems sudarytu su
mišimą, galima suprasti, koks 
sumišimas ir netvarka kvia 
žmonėse, kai viena tauta visiš
kai paniekina savo kalbą, lvg 
būtų ne savo krašto ir kalbos, 
pamiršdama, jog Dievas ir 
gamta liepia jai savo kalbą 
vartoti.”

M. Daukša čia turėjo galvo
je lietuvių tauta, kuri buvo 
pradėjusi prilipti prie lenkų 
kalbos. Jis šiandien tą natf pa
sakytų ir ap;e tuos lietuvius, 
kurie labai lenevai savo rL- 
tają kalba iškeičia i svet’mą. 
Gera yra svetima kalba kalbė
ti ir daug ių mokėti, bet negera 
yTa savąją pamiršti.

Kai lietuvių tauta dabar vra 
žudoma, brangus yra kiekvie
nas lietuvis. Kas tik juo išlie
ka. kad ir labai toli nublokštas 
ir visam laikui apsigyvenęs, jis 
jau kovoja už savo tautos iš
laikymą. Ne amžini tie laikai, 
kai Lietuvos vergija pasibaigs. 
Kain džiugu bus tada jaustis 
prisikėlusios tėvynės sūnumi: 
aš likau jai ištikimas — išsau
gojau brangiausi jos turtą: tė
vų man duotą kalbą.

KAIP MANE GYDĖ 
BOLŠEVIKŲ LIGONINĖJE

1919 metais Ukrainai nesusitarus su Sovietų Rusi
ja dėl Kursko gubernijos, pastaroji, pasinaudojusi įvy
kusiu Vokietijoj perversmu ir josios kariuomenės pasi
traukimu, užpuolė ir okupavo didžiąją Ukrainos dalį. 
Tuo pat metu bolševikai veržėsi ir į Lietuvą. Buvo jau 
užėmę rytinę jos dalį su Vilniumi.

Aš tada tarnavau vienam Ukrainos mieste, pašte. 
Išbadėję rusai paštininkai ėmė masiniai prašytis į nau
jai užimtą Lietuvą. Bolševikiškos Vilniaus paštų valdy
bos buvo išleistas net aplinkraštis, kad prašymai nebus 
patenkinti, nes pakanka vietinių tarnautojų. Vis dėlto, 
kaip lietuvis, parašiau Vilniaus paštų valdybai lietuvišką 
prašymą, kad mane priimtų į kurį nors Lietuvos paštą. 
Prašymą patenkino ir liepė prisistatyti Paštų Valdybai 
Vilniuje.

Buvo vasario mėn. vėlus vakaras, kai atvažiavau į 
aprūkusią Vilniaus geležinkelio stotį. Buvo ir šalta, o 
ypač man, mažai gavusiam valgyti. Stoty suradau dar 
kitą bendradarbį. Nusipirkom laikraštį ir skaitom: “Na
ši atstupili,iz miestečka Telši” (mūsiškiai pasitraukė iš 
Telšių miestelio). Mano veidas nušvito, nes Telšių aps
krityje buvo mano tėviškė. Prisistatė kaž koks neuni- 
formuotas tipelis ir paklausė, kokias mes čia žinias pla
tinami Pakišome.jam laikraštį po nosim ir pasakėm, kad 
skaitėm, kas čia parašyta. Tipelis atsitraukė.

Po kokio pusvalandžio prisistatė kažkoks žydelis ir 
' pasiūlė kambarį nakvynei. Pasiūlymą priėmėm. Pro

vokacijos nebūta.

Kitą rytą einu į Paštų Valdybą. Sutikęs korido
riuje kažkokį vyrą, paklausiau, kur čia administracijos 
skyrius, kur naujai atvykusieji prisistato. Būta lietuvio 
mechaniko, kuris man nuoširdžiai patarė prašytis į Bir
žus, nes ten aš nebadausiąs, ir nurodė paties vyriausio 
komisaro Novickio kabinetą. Tas pasišaukė kažkokį 
stipriai pudruotu veidu sekretorių Pugačevskį ir liepė 
surasti mano prašymą. Pamatę, kad rašytas lietuviškai, 
manęs užklausė, kodėl aš nerašiau rusiškai. Paaiškinau, 
kad pagal išleistą aplinkraštį galėjo mano paašymo ne
patenkinti, jei būtų kitaip rašytas. įtikinau, bet į Biržus 
nesutiko skirti. Paskyrė į karo fronto nuteriotas Salas, 
17 klm. nuo Ašmenos, Vilniaus krašte.

Salos buvo tada tik geležinkelio stotis ir dvaras; 
jokio miestelio ar kaimo. Paštas buvo įsitaisęs stoties 
patalpose. Aš, kaipo prižiūrėtojas (telefono-telegrafo 
aparatų ir linijų taisytojas) buvau paskirtas prižiūrėti 
ryšį tarp Vilniaus ir Minsko.

Pirktis čia ko nors valgomo nebuvo kur, krautuvių 
nebuvo ir maisto trūko. Valgiau nedaug ir sausą, ką bu
vau iš Ukrainos lagamine atsivežęs. Didelė būdavo šven
tė, kai Ašmenos pašto vežėjas, kuris čia vežiodavo paš
tą, pakišdavo duonos kokį svarą, už kurį tekdavo mo
kėti visos dienos uždarbį ir daugiau.

Vietos gyventojai taip pat badavo. Mačiau pats, 
kaip nuo čiupiškio kalno šlaituose augančių šilų žmonės 
braukydavo žiedus, primaišydavo saują miltų ir kepda
vo duoną. Siautė ir šiltinės epidemija. Ašmenėlės baž
nytkaimy, 6 klm. nuo Salų, buvo įtaisyta užkrečiamųjų 
ligoninė. Balandžio mėnesį ir aš apsirgau. Geri žmo
nės nuvežė mane į tą Ašmenėlės ligoninę.

čia aš keletą dienų buvau jau be sąmonės. Kartą iš
lipau iš lovos ir sudribau. Kledėdamas išreiškiau abejo
nę, kad nežūtų mano pinigai pas ligoninės ūkio vedėją.

Atgavus sąmonę, pinigus man atidavė, kad saugočiau 
pats.

Gegužės mėnesį jau buvau besitaisąs po šiltinės, bet 
priartėjo lenkų-bolševikų frontas, ir mus sunešė į kori
dorius, nes stipriai šaudė. Aprimus grįžome į palatas, bet 
radom daugelį langų išdaužytų. Kol stiklus į langus su
dėjo, nuo skervėjo gavau uždegimą plaučių. Pajutęs 
stiprius dieglius, prašiau slaugės, kad pašauktų gydyto
ją, bet jis neatėjo. Visą naktį labai kankinaus. Kitą ry
tą gydytojas, pamatęs kad spiaudau krauju, išmatavęs 
pulsą ir temperatūrą, pasakė: “Ničevo nebudet” (nieko 
nebus). Vaistų jokių nedavė. Vakarop atsiminiau, kad 
kompresas yra vartojamas prie uždegimo plaučių. Pa
prašiau valytojos, kad atneštų sušlapintą rankšluostį. 
Po valandos kitos man pasidarė geriau, bet visi buvo nu
tarę, kad mirsiu. Kai slaugė atėjo šviesos gesinti, ligo- 
nys prašė, kad šviesą paliktų, nes būsią nejauku pa
tamsėję su lavonu gulėti.

Naktį jaučiaus pusėtinai gerai ir net užmigau. Kitą 
rytą gydytojas, pažiūrėjęs pulso, pasakė sesutei: “Smot- 
rite, jemu lučše” (žiūrėkite, jam geriau). Dabar sesutė 
atnešė ir vaistų.

Po kelių dienų, lenkams Ašmenėlę užėmus, jie ėmė 
čia savo lengviau sužeistus kareivius gydyti. Atsirado 
daugiau medicinos personalo. Aptarnavimas pasidarė 
žmoniškas ir nuoširdus. Sesutė lenkė ir felčeris gudas, 
turėdami laiko, dažnai ateidavo, atsisėsdavo, pasikalbė
davo. ’ .

Nors aš ir labai tada prisikankinau ir prisibaimi
nau, bet mano liga tuo metu, kai bolševikai traukėsi, 
buvo man be galo naudinga. Bolševikų valdžia visą paš
tų technišką personalą su medžiaga ir įrankiais išsiga
beno giliau į Sov. Rusiją. Apvaizdos atsiųstoji liga mane 
nuo to "malonumo” išgelbėjo, o antrą kartą jau pas ne
norėjau būti “bolševikų gydomas”. J. Sk.

VLADAS MINGBLA

Venrnj korespondentas Tibor Mirsi paskelbė 4is» nuotrauka 14 
belaisvių stovyklos Korėjoje (Pyanryang ). Lenku koresponden
tas apklaus! n ė ja amerikiečių belaisvius.
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Spaliu 24 d- išleistas prieš Kalėdas j Vokietija Laivas su dideliu kroviniu maisto (S42.000 vertės), su
aukoto vargstantiems Europoje. Maistu telkė katalikų ir protestantų labdaros organizacijos, kurių atsto
vus matome viršuje.

GRĄŽLNKIME KALĖDŲ ŠVENTĖMS KRISTŲ

GELBĖKIME KATALIKŲ TIKĖJIMĄ LIETUVOJE

Huntingtono, Ind., vyskupas 
J. F. Noll, “Our Sunday Visi- 
tor” kat. laikraščio kūrėjas ir 
dabartinis leidėjas, lapkričio 2 
d. numeryje rašo, kad “šian
dien yra lygi pareiga katalikų 
ir protestntų stoti į kovą už 
grąžinimą Kristaus Kalėdų 
šventėms.” “Niekam nepaslap- 
tis”, aiškina toliau vyskupas, 
“kad šiandien viešame Ameri
kos gyvenime Kalėdų šventės 
turi visiškai pagonišką charak
terį- Tai yra Kristaus gimimo 
diena, bet daugybė žmonių, be
siruošdami Kalėdų šventėms ir 
jas švęsdami visiškai nepagal
voja apie Kristų. Jie Kalėdų 
šventes sutinka ir praleidžia 
lygiai, kaip ir kiekvieną civili
nę šventę, kurioje išsiblaškę ar
timieji suseina pas vieni kitus 
arba vieni kitus atsimena tik 
pasiųsdami dovanų.”

“Galima sutikti su tuo, kad 
Kalėdų švenčių proga duoda
mos pažįstamiems ar artimie
siems dovanos, jei tas turėtų 
vyriausią motyvą, kaip prisimi
nimą, kad V. Dievas davė pa-

šauliui didžiausią dovaną —sa
vo Vienatinį Sūnų. Bet praktiš
kai to nėra ir visos Kalėdų 
švenčių sveikinimo atvirutės ar 
laiškai nieko bendro neturi su 
Kristaus gimimu. Ten rasi 
daug gražių žiemos vaizdų ar
ba tiktai gražių sveikini
mo žodžių, bet ten nerasi nei 
Kūdikėlio Jėzaus paveikslo, nei 
prakartėlės, nei vieno žodžio 
apie Kristaus užgimimą. Tokiu

būdu Kalėdų šventės virto tik 
biznio dalykas, pagoniškas 
Kristaus gimimo šventės sunie- 
kinimas ir visas kalėdinis 
triukšmas baigiasi su gruodžio 
24, nes tą dieną užsidaro visos 
krautuvės. O jau pirmoji Kalė
dų diena švenčiama kaip pa
prastas švenadienis. Saugoki
mės pagoniškų papročių ir 
Kristų grąžinkime Kalėdų 
šventėms.”

BALTIMORES ŽINIOS
šeimos kalba rožančių

Baltimorės arkivyskupas pa
skyrė šv. Alfonso parapijos ku
nigą Petrą Patlabą vadovu 
skatinti šeimose rožančių kal
bėti. Pereitą savaitę visi lietu
viai gavo kun. P. Patlabos o- 
ficialų laišką. Laiškas nuošir
dus ir įtikinantis.

Be to, kartu su laišku visi pa
rapijiečiai gavo po dvi knygu-

tiną. Abi knygutės gražiai pa
rengtos kun. St. Ylos.

BALFo skyrius dirba
BALFo skyrius rudens rink

liavas pradėjo gana planingai. 
Dirba 3 komisijos: drabužiams 
ir avalynei rinkti, tremtinių 
Europoje mokykloms šelpti ir 
Kalėdų proga siuntinėliams su
daryti. Visų komisijų darbas 
kolonijose randa nuoširdaus

tęs: vieną apie rožančių, kitą pritarimo. Kasdien gaunama
apie Stebuklingąją Dievo Mo-

Lietuvių tauta po sovietų-ko 
munistų jungu yra vienatinė 
katalikiška tauta Rytų Euro
poje, visai komunistų pavergta. 
Bedievių sovietų-rusų tikslas 
yra aiškus — sunaikinti Kata
likų Bažnyčią Lietuvoje. Todėl 
komunistai mūsų senoje tėvy
nėje jau baigia žudyti kunigus, 
nei vieno vyskupo ten jau ne
beliko. Kunigų seminarijos už
darytos. Prašalinus dvasios va
dus - kunigus. Katalikų Bažny
čia nebeveiks ir tikėjimas žmo
nėse nyks. Lietuviai katalikai 
tėvynėje yra didžiai išsiilgę ku
nigų, nes jų nebeturi ir nėra 
kas aprūpina juos šventais sa
kramentais ir kitomis Dievo 
malonėmis, plaukiančiomis per 
kunigų rankas.

Ačiū Dievui, kad tiek daug 
lietuvių yra apsigyvenę ir. da
bar iš tremties atvykę Ameri
koje, Kanadoje, Australijoje, 
Britanijoje ir kitose valstybė
se. Mūsų šventa pareiga yra 
gelbėti savuosius tautiečius, 
papuolusius į dvasinį ir mate-

rialinį skurdą komunistų vergi
joje. Materialinę pagal’oą tei
kia Bendrasis Amerikos Lietu
vių Šalpos Fondas (BALF), o 
dvasinę pagalbą teikti susior- 
nizavo specialė Komisija pašau
kimams į kunigus Lietuvai 
ugdytu Šią komisiją sudaro: 
garbės pirmininkas kardinolas 
F. Spellman, pirmininkas arki
vyskupas metropolitas J. Skvi
reckas, vicepirmininkas vys
kupas V. Padolskis, iždininkas 
vyskupas V. Brizgys ir ekze- 
kutyvis direktorius :r generali
nis sekretorius kan. prof. J. B. 
Končius. Komisijos nariai yra: 
prel. J. Balkūnas, prel. A. Briš- 
ka, prel. P. Juras, kun. J. Ka
ralius, kun. E. Gradeckas.

Ši komisija nuoširdžiai krei
piasi į visus lietuvius kunigus 
Amerikoje, Kanadoje, Austra
lijoj?, Britanijoje, visoje Euro
poje ir tose šalyse, kur tik yra 
lietuvių, ir prašo pagelbėti ug
dyti jaunikaičiuose pašaukimus 
į kunigus Lietuvos Bažnytinei 
Provincijai. Kandidatai yra

Kodėl turime skubėti siiisti drabužius 
tremtiniams?

Intemational Refugee Orga- 
nization (IRO) jau baigia savo 
dienas Europoje. Visi tremti
niai. jų tarpe ir lietuviai, gau
davo ne tik pagrindinę globą, 
bet ir šiaip įvairią tiesioginę ir 
netiesioginę materialinę para
mą. šalia to. IRO priimdavo ir 
išvežiodavo į stovyklas ir cent
rus gautas Vokietijoje įvairių 
šalpos organizacijų atsiųstas 
gerybes savo sunkvežimiais ir 
teikdavo organizacijoms viso
kias transportacijos priemones.

IRO susilikvidavus. atpuls ir 
visa iki šiol telkiama tos orga-

geidaujami švarūs ir gerame 
stovyje.

Dėl laiko trumpumo ir rei
kalo skubotumo, visi prašomi 
drabužių rinkliavas pradėti ne
atidėliojant, kad lapkričio mėn. 
jie pasiektų BALF sandėlį. Su
rinktus drabužius malonėkite 
siųsti sunkvežimiais arba gele
žinkeliu (Freight), nes taip 
siunčiant žymiai pigiau kainuo
ja persiuntimas. Drabužių 
siuntas adresuoklt L'nited Lith- 
uaniaa Retief Fund of America 
Ine., 105 Grand Si., Brooklyn 
11, N. Y. BALF

priimami nuo 17 iki 25 metų 
amžiaus ir baigusieji High 
School ar gimnaziją, ar tam 
lygų mokslą. Lietuviai kandi
datai priimami ne vien iš Jung
tinių Amerikos Valstybių, bet 
iš visų pasaulio kraštų, kur tik 
yra lietuvių. Kai kandidatas 
bus priimtas, komisija apmo
kės visas jo mokslo išlaidas. 
Priimti jaunikaičiai bus siun
čiami į kunigų seminariją ir 
baigti mokslus bus perkelti į 
Lietuvių šv. Kazimiero kolegi
ją Romoje, kur bus įšventinti į 
kunigus.Kai tik geležinė komu
nistų siena subyrės, tie kuni
gai vyks į Lietuvą. Jų bus kil
nus ir malonus apaštalavimo 
darbas savo tėvų-protėvių že
mėje, taip didžiai komunistų 
nuteriotoje.

Visi esate nuoširdžiai prašo
mi pasimelsti į Visagalį Dievą, 
kad atsirastų pašąukimų į ku
nigus Lietuvos vyskupijoms. 
Aukas komisijai siųskite sekan
čiu adresu: Jo Ekscelencijai 
Vyskupui V. Brizgiui. 2601 W. 
Marųuette Road, Chicago, UI. 
Visais kitais reikalais kreipki
tės į Kan. Prof. J. B. Končių, 1 
Highland Place, Yankers 5, N. 
T.

įeiną į šią komisiją kunigai 
iš Amerikos numato prieš šv. 
Kaimiero Lietuvių Kolegijos 
Romoje suorganizuoti rėmėjų 
draugiją, kuri artimiausiu lai
ku posėdžiaus ir pasidalins pa
reigomis.

Paruošdami kunigus Lietu
vai, išgelbėsime šventą tikėji
mą Lietuvoje. Tauta išbuvo ka
talikiška per 700 metų: mes 
privalome viską daryti, kad ji 
pasiliktų tokia ateinantiems 
šimtmečiams. Lai Dievas lai
mina mūsų pasiryžimą.

Pašaukimų Komisija

Tė*u prancttkomi vi'ittlyio Mtml Brooidyae
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Pareklamuosite save ir paremsite 
spaudos darbą

Kaip jau ne kartą buvo mi
nėta spaudoje, pranciškonų vie
nuolyno ir spaustuvės Brook
lyne, N. Y., pašventinimo iš
kilmės įvyks gruodžio 9 d. 
Šiam įvykiui paminėti ruošia
mas DIDŽIULIS LEIDINYS- 
PROGRAMA, kurioje visi lie- 
tuvai biznieriai, spaudos rėmė
jai ir pranciškonų prieteliai tu
rės progos pareklamuoti savo 
įstaigas ir pasiųsti sveikini
mus.

Šia proga kviečiame visas 
lietuvių organizacijas, biznie
rius, privačius asmenis ir visus 
tuos, kurie sielojasi religine- 
tautine lietuvių kultūra, prisi
dėti prie to plataus spaudos 
darbo, kuri pranciškonai pasi- 
mė ant savo pėdų su viltimi,

kad tautiečiai padės jį dirbti. 
Jūsų reklama bus patalpinta 
gražiame ir liuksusiniame lei
dinyje. Ją skaitys ir palaikys 
tūkstančiai lietuvių. Jūsų var
das ir įstaiga bus išgarsinta vi
soje pladoje Amerikoje ir net 
užsienyje. Galite rašyti lietuvių 
ir anglų kalba, kas Jums nau
dingiau. Skelbimų kaina:

1 puslapis — 20.00; du treč
daliai — $15.00; pusė — $10.- 
trečdalis — $7.00; ketvirta
dalis — $500.

Skelbimus su sveikinimais 
prašome prisiųsti ne yėiiau lap
kričio 25 d. sekančiu adresu:

Fraaetaean Fattiers,
680 Bushwick Avė.

Brooklyn 21, N. Y.

aukų. Kas savo aukos dar ne
suskubo įteikti, tai atliks ne
trukus, nes visas vajus turi 
baigtas iki lapkričio 15 d.

StamM auka
I vykdomą BALFo rinkliavą 

stambia auka pirmasis Baki- 
morėje atsiliepė šv. Alfonso 
parapijos klebonas, kun d-ras 
Mendelis, paaukodamas 500 
dol. įteikdamas vietos BALFo 
skyriui savo auką, pareiškė sa 
vo nuoširdų troškimą, kad Ka
lėdos nelaimingiesiems būtų 
bent kiek linksmesnės ir jie 
bent trumpam momentui pasi
justų nevieniši esą.

Be to, kun. d-ras Mendelis 
dar ta pačia proga paaukojo 
500 dol. ir Apaštališkojo Sosto 
DeJegatūrai Voketijoje tremti
nių lietuvių katalikų dvasios 
reikalams tvarkyti. Pinigai pa
siųsti tėvui Bematoniui.

BALFo sufiiriakifnas
BALFo skyrius, vykdyda

mas rinkliavas, turi labai daug 
darbo. Be to, kasdien atsiran
da nenumatytų dar naujų rei
kalų. Jie reikalingi ir aptarti ir 
aukotojus painformuoti. Rv- 
šjum su tuo šį antradienį, lap
kričio 13 d., šaukiamas ypatin
gas susirinkamas. Jis įvyks Lie
tuvių salėje. Tikimasi, kad su
sirinkimas bus gausus, nes ne
laimingųjų tautiečių šelpimas 
visiems yra suprantamas

Gražios HkLstavfe
Šiomis dienomis išvyksta į 

kariuomenę Vytautas Eringis. 
Šis jaunuolis, buvęs labai akty
vus visuomeniškame darbe, 
Baltimorėje palieka didelę 
spragą.

Lapkričoi 3 d. tautinių šokių 
ansamblis Vytautui Eriagiui, 
kaip padovanojo sidabrinį 
porteigarą, o lapkričio 4 d. a- 
teitininkų kuopa išleistuvių 
proga sušaukė susirinkimą ir, 
kaip aktyviam savo nariui, pa
dovanojo auksinį kryželį.

nizacijos parama ir talka; va
dinasi. visos šalpos organizaci
jos turės gerybes pačios uos
tuose priimti , sukrauti į sandė
lius ir iš jų jas išvežioti į sto
vyklas ir centrus išdalinti 
tremtiniams. Tas sudarys dau
giau darbo ir išlaidų. Darbo ir 
lėšų taupymo sumetimais. 
B'ALFas stengiasi iki šių metų 
lapkričio 15 d. surinkti ir iš
siųsti į Vokietiją kodaugiausia 
drabužių ir avalynės. Todėl 
šiuo metu visoje Amerikoje 
skelbiamas intensyvus drabu
žių rinkimo vajus. I talką kvie- 
ičami visi lietuviai ir jų priete? 
liai: visi BALF skyriai, lietu
vių parapijos, piliečių klubai, 
tremtinių organizacijos, susi- 
vientiimai ir aplamai visos ki
tos lietuvių draugijas, taip pat 
atskiros šeimos ir pavieniai 
žmonės.

9

LIETUVOS PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNO IR SPAUSTUVĖS
680 Bushwick Avė., Brooklyn 21, N, Y.

PAŠVENTINIMO IŠKILMES

11 vai.

3 vai.

ĮVYKS

Dec. 9 d., sekmadieni, 1951 m
iškilmingos Mišios Apreiškimo parapijos bažnyčioje,

259 N. 5th St., Brooklyn, N. Y.
p. p. — vienuolyno ir spaustuvės pašventinimo iškilmes

680 Bushvvick Avė., Brooklyn. N. Y.

Aprūpinkime visus lietuvius 
Europoje, o ypač Vokietijoje 
drabužiais ir avalyne ir pasi
stenkime sudaryti geras atsar
gas ateičiai. BALFo tikslas yra 
iki hųtkričk? mėn. vidurio su
rinkti Ir išsiųsti bent i (M),(MM) 
svarų drabužių. Drabužiai pa-

5 vai. P- P- — bankietas su programa Apreiškimo parapijos salėje,
North 5th & Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.

*

MALONIAI KVIEČIAMI VISI DALYVAUTI PAŠVENTINIMO KKILMfiSE U BANKIETE.
Bilietus galima gauti Pranciškonų vienuolyne ir “Darbininke”, 686 Bushvvick Avė., visose Brooklyno, New Yorko ir Maspetho lietuvių 

parapijų klebonijose ir pas platintojus.
• t

m

Bažnyčia ir pasaulis
• J. E. arkiv. A. G. Ciępgną>

ni, Apaštališkasis Delegatai i 
JAV, Padėkos dieną, ląpke,^i2 ■*** 
d., šv. Patriko katedroje laikys 
iškilmingas pamaldas. Pamal
doms vadovaus arkiv. P. A. 
O’Boyle, iš Washingtono, pa
mokslą pasakys vysk. W. A. 
Scully, Albany vyskupo pagel- 
biniakas.

Pamaldose dalyvaus dar ke
letas vyskupų, aukštoji dvasiš
kąja, diplomatinis korpusas, 
aukštieji valstybės valdžios pa
reigūnai, kongreso nariai ir 
New Yorko miesto civilinės 
valdžios atstovai. Vyriausias 
JAV teisėjas F. M. Vinson taip 
pat priėmė pakvietimą ir daly
vaus pamaldose.

Pamaldos' kasmet laikomos 
prašant didesnės harmonijos 
bei susipratimo tarpe 21 JAV 
gyv. tautos.

• Quebec arkiv. Roy, kuris 
yra Kanados ginkluotų pajėgų 
ordinaras, yra išvykęs į Korėją 
vizituoti ten kovojančių Kana
dos kariuomenės dalinių.

• Airijos ginkluotų pajėgų 
visi daliniai iškilmingai pasiau
kojo šv. M. Marijai, šv. Rožan
čiaus Karalienei.

• Šv. Petro bazifiioje, Ro
moje^ šv. Tėvas Pijus XII lap
kričio 1 d., Šv. M. Marijos dan
gum paėmimo dogmos metinė
se, atlaikė iškilmingas pamal
das ir pašventino marmurinę 
lentą dogmos paskelbimui pri
minti.

• Kun. V. Micevičius Romos 
lietuvių šv. Kazimiero kolegijos 
patalpose surengė mineralų pa
rodą. Parodoje buvo išstatyti 
paties rengėjo Alpių kalnuose 
surinkti įdomūs mineralų pa
vyzdžiai. Keletą jo surinktų 
vertingų mineralų rinkinių yr*“ 
nupirkę italų gamtos muziejai *

• Katalikų mokytojų pasau
linis kongresas, vykęs Romoje, 
įsteigė Pasaulinę Katalikų Mo
kytojų Uniją ir priėmė jos sta
tutą. Unijos tikslas sujungti 
tautines katalikų mokytojų or
ganizacijas ir siekti jų kultūri
nio, dvnrirao bei profesinio 
bendradarbiavimo.

• Prabos arkiv. J. Beraa šiuo 
metu laikomas Tevitze koncen
tracijos stovykloje.

• Misijų Dienos proga visoje 
Anglijoje buvo paskleista bro
šiūra, kurioje aprašoma Kini
jos Kat. Bažnyčios padėtis. Nu
rodoma, kad tai yra pati di
džiausia tragedija misijų isto
rijoje. Tik per pirmuosius šių 
metų šešis mėnesius 700 misio
nierių kunigų, vienuolių buvo 
priversti nutraukti misijų dar
bą. Vieni pateko į kalėjimus, 
kiti išvaryti iš krašto.

• Kari Adam, Tuebingeno ir 
Muencheno universitetų profe- 
rius ir visame pasaulyje plačiai 
žinoma teologinių veikalų rašy
tojas, atšventė 75 metų am
žiaus sukaktį. Jubiliatas gavo 
iš viso pasaulio daug sveikini
mų ir linkėjimų, kur iškeliama 
jo, kaip žymiausio šio meto te
ologo veikla.

• Lietuviu kunigų, gyv. Ro
moje, konferencija įvyko spalio 
28 d. šv. Kazimiero Kolegijoje. 
Kun. R. Krasauskas skaitė 
referatą “Katalikiškoji Akcija 
parapijoj”. Diskusijų metu bu
vo iškelta daug naujų idėjų. 
Lietuvių Kunigų Sąjunga Ro
moje imasi iniciatyvos kiekvie
no mėnesio paskutinį sekma
dienį sukviesti panašias konfe
rencijas, kur bus nagrinėja
mos aktualiausios problemos 
surištos su bolševikų sugriau
tos Bažnyčios atstatymu Lie
tuvoje.

• Toledo vyskupas G. J. Reh- 
ring metiniame katalikų vyrų 
seime pasakė kalbą, kurioje pa
brėžė. kad skaityti katalikišką 
spaudą šiandien yra ypatingai 
svarbu tam. kad atsispirtume 
prieš neigiamas įtakas, kurios 
skverbiasi į žmogaus dvasią iš 
šių dienų bepagonėjančio pa
saulio.

• Prez. Tmmanas, skelbda
mas lapkričio 22 d. Padėkos 
dieną, ypatingai pabrėžė, kad 
ši diena turi būti maldos die
na skirta prašymui dieviškos 
pagalbos trokštamai taikai pa
siekti.
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įPASAUlY
AR GALIME

Šeimos su mažais vaikais 
nuolat susiduria su dideliais 
sunkumais, kai tenka tėvams 
kur nors išeiti, o nėra kam pa
likti vaikus pasaugoti. Dėl to, 
ar galima ar negalima vaikus 
palikti vienus, yra įvairių nuo
monių.

Kai kurie tėvai, o ypač ne
mažai tokių pasitaiko čia Ame
rikoje, j šį dalyką žiūri gana 
lengvabūdiškai. Vos tik kūdi
kis akis sumerkia, jie apsiren
gia, užrakina duris ir išeina į 
kavinę ar kur kitur. Namuose 
juk viskas tvarkoj, o kūdikis 
sotus ir sveikas, taigi nieko 
blogo negali atsitikti. Bet vis
kas taip tvarkoj jau nėra ir, jei 
įstatymas tokių nerūpestingų 
tėvų neprižiūrėtų, galėtų ir 
daug blogo atsitikti. Paliekant 
vaiką dažnai vieną, gali atsitik
ti, kad jis kartą staigiai apsirgs 
ir nebus kam pakviesti gydyto
jo. Arba, kaip tai dažnai atsi
tinka su paaugusiais vaikais, 
pabudę jie išsigąsta tamsos bei 
vienumos ir, išlipę iš lovutės, 
vietoj uždegę šviesą, atsuka 
dujas ar kitą kokį dalyką pada
ro, kurį, tėvams grįžus, jau per 
vėlu atitaisyti. Dėl to tad 
ną vaiką namuose palikti 
labai nesaugu.

I

vie- 
yra

Motina vaduoja sūnų
Dabartinis amžius yra tylių

jų herojų amžius. Kadangi jie 
nesisvaido skambiais šūkiais ir 
nežvangina ginklas, pro jų žy
gius žmonės praeina jų nepa
stebėdami ir stebisi, kur dingo 
senųjų laikų heroizmas. Bet už
tenka tik pasekti gyvenimą, ir 
herojų atrasime daugiau, negu 
tikimės.

Neseniai vokiečių lajįkr.ąščiai 
įdėjo jaudinančią motinos mei
lės ir pasiaukojimo istoriją. 
Rytų Berlyne gyveno našlė 
Herta Berens. Ji vertėsi iš ma
žos pensijos ir savo darbo kaip 
namų patarnautoja. Visa jos 
gyvenimo paguoda buvo jos 
sūnus Heknut. Bet karas atė
mė jai ir tą paskutinę paguodą 

' — Heknut buvo mobilizuotas. 
Kai karas ėjo prie galo, moti
nai nerūpėjo, kas jį laimės, jai 
tik rūpėjo, ar grįš jos sūnus. 
Po metų ji gavo pirmą trumpą 
žinutę, kad jis gyvas, bet buvo 
laikomas vienoj Kališo belais
vių stovykloj, Lenkijoje. Taip 
ėjo metai po metų ir motina vis 
laukė. Bet, kai 1951 metais ji 
gavo iš sūnaus vėl trumpą žinu
tę, ji nusprendė daugiau nebe
laukti. Pasitikėdama savo len
kų kalbos mokėjimu, ji nu
tarė savo sūnų iš nelaisvės iš
vaduoti. Kaimynams jos planas 
pasirodė beprotiškas. Niekas 
jai negalėjo duoti lekMmo ne' 
ką nors patarti. Tie dalykai 
betgi jos neatbaidė, ir 1951 m. 
vasario mėn. 56 metų motina 
išvyko į nežinomą kelionę sū
naus ieškoti.

Atvykusi į štetiną, ji sužino
jo vietą, kur galima lengviau
siai pereiti sieną. Uosto darbi
ninkai jai iškeitė 100 DM į zlo
tus ir nurodė kelią, kaip nu
vykti į Kališą. Frankfurte vo- 

' kiečiai darbininkai ją pravedė 
pro Oderio tilto sargybą, ir 
taip ji atsidūrė Lenkijoj. Ka
dangi ji mokėjo lenkų kalbą, 
niekas jos neįtarė, ir ji pasie
kė Kališą be kliūčių. Iš stoties 
ji nuėjo tiesiai į belaisvių sto
vyklą ir nustebusiam sargybi
niui pareiškė norą pasimatyti 
su savo sūnum ir pasiimti jį. 
Sargybinis pareikalavo doku
mentų, kurių ji, žinoma, netu
rėjo. Dėl to ji buvo areštuota 
ir po 10 dienų nuteista 3 mė
nesius kalėti už nelegalų sienos 
perėjimą. Kalėjime Herta rašė 
laiškus kalėjimo direktoriui, 
bet atsakymo į juos negavo. 
Bet vieną kartą jai pasitaikė 
proga pasikalbėti su komen
dantu. Komendantas, išklau-

PALIKTI VAIKUS
Nors ir pasitaiko nerūpestin

gų tėvų, bet jų skaičius visgi 
nėra toks didelis. Dažniausiai 
jauna motina praieidžiaa visus 
savo vakarus prie kūdikio lo
vutės su siuviniu ar mezginiu 
rankoje. Atrodo per žiauru lai
kyti namuose pririštą ir jauną 
tėvą — juk užtenka vieno kūdi- 

Ir taip vyras kini pasaugoti.
eina j visokius susirinkimus, 
pobūvius vienas,
draugais nueina ir į kavines,
juk negali žmogus visą laiką 
namuose sėdėti.

susitifika su

Pradžioj vyras, būdamas kur 
nors vienas, dažnai prisimena 
savo žmona bei jos pasiaukoji
mą ir pasižada sau, vaikui, kiek 
paaugus, niekad jos vienos ne
palikti. Bet vėliau jis prie to
kios padėties pripranta ir kar
tais vienas net patogiau jaučia
si. Ir kai vaikas užauga tiek, 
kad jį galima palikti ir vieną, 
tarp vyro ir žmonos nebėra li
kę ankstyvesnio kontakto ir 
noro būti kartu.

Kad to neatsitiktų, daug 
gudrių žmonių suka galvą, ieš
kodami išeities. Vieni nurodo, 
kad jauna pora turėtų bent 
kartą per savaitę kur nors kar
tu išeiti. Vaikui prižiūrėti gali- 

sęs jos pasakojimo, pakraipė 
galvą ir liepė moterį nuvesti 
atgal į celę. Tuo tarpu praėjo ir 
trys mėnesiai. Herta Berens 
savo bžtusmę atkalėjo. Kalėji
mo durys atsidarė ir sargybinis 
liepė jai su juo eiti. Moteris 
manė, kad ją nugabens ikj sie
nos, permes atgal į Vokietiją ir 
visa jos viltis pamatyti sūnų 
bus žuvusi. Bet ji buvo nuves
ta pas komendantą, kuris iš 
karto ją pabarė už sienos per
ėjimą ir per drąsų norą tokiu 
būdu išlaisvinti savo sūnų. Ta
čiau toji drąsa ir pasiaukoji
mas padarė savo. Komendantas 
jos žygio buvo tiek paveiktas, 
kad per jos kalėjimo laiką pasi
stengė gauti jos sūnaus atlei
dimo iš nelaisvės dokumentus. 
Sūnaus ir motinos susitikimas 
buvo toks jaudinantis ir grau
dus, kad lenkų komendantas 
niekad nesigailės padaręs šį 
humanišką darbą. Tą pačią die
ną motina su sūnum išvyko na
mo. .

Vengrijoje, Budapešte, komunistams 
jsicalėjus, dažnai matomas toks griau
du* vaizdas.

Pavojingiausias šeimininkėms
laikas

Tyrimai parodo, kad šeimi
ninkėms pavojingiausias lai
kas esti du kartu per dieną: 
vienas rytą, tik ką atsikėlus, o 
antras po vakarienės. Rylą 

" dar dėmesys nėra sukoncent
ruotas darbui, todėl tada dau
giausia atsitinka tokių nelai
mių. kaip įsipiovimų duoną rie
kiant, nudegimų ugnį kuriant 
iir t.t. Vakare jau veikia nuo
vargis. ir tada daugiausia pasi
taiko griuvimų, paslydimų, iš
metimų ir pn., kurie susiję su 
kūno nuovargiu.

VIENUS?
ma esą pasamdyti porai valan
dų auklę. Bet toji porai valan
dų samdytų auklių priežiūra 
ne visoms moterims yra prie 
širdies. Tam darbui dažniausia 
eina jaunos merginos, kurios 
su vaikų priežiūra* esti mažai 
tesusipažinusios. Neseniai laik
raščiuose buvo rašyta, kaip to-
k.a auklė (baby sitter) kartu 
su trim jos saugomais vaikais 
užtroško nuo dujų. Labai gera, 
jei motina turi kokių giminių 
ar patikimų draugių, kurios 
kartais sutinka kūdikį pasau
goti. Dažniausiai betgi ne tik 
motina, bet ir tėvas turėtų sa
vo kūdikiui pasiaukoti ir pabū
ti su juo ilgus vakarus, kol jis 
leis tėvams vėl išeiti, žinoma, 
pasitaiko atvejų, kada vienas 
ar kitas tėyų turi išeiti su ko
kiu reikalu, bet šeiniai, o ypač 
augančiam kūdikiui daug ge
riau .jeigu jo augimo metu jam 
aukojasi abu tėvai, o ne viena 
tik motina.

f
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Gražios rankos daugiau turi 
reikšmės bendram moterų gro
žiui. negu daugelis moterų ma
no. Kažkodėl kreipiamas dide
lis dėmesys į veidą, plaukus, 
liemenį, kojas, bet tik ne į ran
kas. Grožis, žinoma, Dievo do
vana ir sakysite, jog ne mūsų 
kaltė, kad mums tokias rankas 
Dievą davė. O tai netiesa. Jei 
veido ir plaukų priežiūrai ski
riamos ištisos valandos, 
rankų priežiūrai skiriant tik 
pusę tiek laiko, galima pasiekti 
puikių rezultatų.

Šeimininkės ne be pagrindo 
skundžiasi, kad jų darbas labai 
gadina rankų išvaizdą. Bet tai 
nėra galutinis pasiteisinimas. 
Dirbant sunkesnius darbus, 
pav. skalbiant, bulves skutant, 
indus plaunant ir pan., galima 
naudoti gumines pirštines, ku
rios apsaugo nuo odos suskili
mo ir sukietėjimo. Po tokio 
darbo, rankas nusiplovus, rei
kia jas ištepti riebiu kremu, ir 
jos greitai vėl pasidaro minkš
tos ir švelnios.

Svarbiausia rankų priežiūros 
dalis yra nagų priežiūra. Na
gams neturi būti leista pasiek
ti vanago nagų ilgį. Laikas 
nuo į^iko nagai turi būti apkar
pomi ir su bružuokle nubru- 
žuojami. Kai kurios ekstrava
gantiškos moterys mėgsta už
siauginti nepaprašai ilgus na
gus. Tokie nagai, tiesa, at
kreipia į save dėmesį, bet gro
žio jų savininkei neprideda. Ne
gražu taip pat, jei nagai nu
kirpti iki pat gyvuonio. Taip 
nukerpant, sugadinama nagų 
forma. Be to, visiškai nukirp
ti nagai yra nepatogūs, dirbant 
kai kuriuos darbus, kur reika
linga nagų pagalba. Nagų pa
kraščiais užaugusi oda jokiu 
būdu neturi būti nupiaustoma. 
Vaistinėse yra gaunamas spe
cialus. kpyiiin reikia iŠ-

•

Tik kitas mokė
Nuo 1949 metų milijonai 

anglių motinų klausė Mrs. 
Osborne radijo pamokų 
apie vaikų priežiūrą, maitinimą 
ir auklėjimą. Mrs. Osborne pa
ti yra 8 vaikų motina, dėl to 
visos motinos su malonumu 
klausė jos paskaitų, manyda
mos, kad ji neteoretizuoja taip, 
kaip kitos, o kalba iš prakti
kos. Bet neseniai visas pritren
kė žinia — Mrs Osborne buvo 
patraukta teismo atsakomybėn 
už vaikų apleidimą. Žinoma, 
per radiją jai taip pat daugiau 
nebeleidžia kalbėti. Astuoni jos 
vaikai rasti nežmoniškai apleis
ti. Jų drabužiai tiesiog sukie
tėję nuo nešvarumų, o kai ku
rie vaikai taip pilni parazitų, 
kad turėjo būti nugabenti net 
į ligoninę. ,

Spalvuotas pienas kūdikiams
JAV pradėta įvairiom spal

vom dažyti pienas. Pastebėta, 
kad kūdikiai labai mėgsta spal
vuotą pieną. Ypač su malonu
mu geria ryškų mėlyną, oran
žinį ir raudoną pieną. Pienas 
dažomis specialiai preparuoto
mis sunkomis ir milteliais.

Jungtiniu Tautu dienu minint. Manchesteryje, N. H., tautiniuose drabu
žiuose dalyvavo atstovės šių valstybių: (stovi iš kairės) t'krainos. Graikijos. 
Škotijos. I>*nkijos. Rusijos. Belgijos. Praacūzijos. Kinijos; (sėdi) Lietuvos— 
St. Daugėlienė, Airijos. Švedijos ir Vokietijos. Trūksta Ubajaono ir Portuga

lijos. — K. Daugėlos nuotrauka.
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tepti nagų pakraščius ir leisti 
jam į odą įsigerti. Kai oda su
minkštėja, užtepti taip pat spe
cialiai vaistinės gaunamo nagų 
odą pašalinančio skysčio. Tuo 
skysčiu ištepami nagų pakraš
čiai ir panagės, ir oda lengvai 
atstumiama atgal. Po to. patry
nus nagų pakraščius nosine, o- 
delė atsiskiria ir nusilupa, ši
taip nagus paruošus, galima 
jau lakuoti. Modernios moterys 
vartoja nagų laką tos pat spal
vos kaip ir lūpų pieštukas, gi 
konservatyvios vartoja bespal
vį laką, kuris pabrėžia tik na
tūralų nagų blizgesį. Gerai at
rodo ir visai" nelakuoti nagai, 
tik juos gal kiek sunkiau išlai
kyti gražius, dirbant sunkesnį 
darbą.

Nė kiek nemažiau svarbi ir 
rankų nuo priešo ligi peties iš- 
vaida. Gražios rankos yra nei 
per storos, nei per plonos, ly-

MASKVA ĮSITAISĖ

Maskvos gyventojus ne ma
žiau kaip ir Maskvoj gyvenan
čius svetimšalius nustebino tik
ra sensacija. Miesto centre ati
daryti “Madų Rūmai”. Atida

rydama madų parodą, madų 
menininkė V. Danilina, kalbė
dama Maskvos visuomenės eli
tui, pareiškė, kad jos tikslas e- 
sąs sukurti tautinę sovietinę 
madą. "Atsisakykime vakarie
tiškos madų įtakos”, šaukė ji.

“Vakarietiškos madų tendenci
jos yra ekstravagantiškos ir 

visiškai netinka dirbančioms 
moterims.”

Naujajame Maskvos madų 
salone viešpatauja tokia pat

MOTERIŠKA ŠIRDIS VYRIŠKAME DARBE

Netoli Bostono, už kokios 20 
mylių, yra stipriai lietuviškas 
Brocktono miestas, vadinamas 
kartais “Bostono miegamuo
ju”. Mat, čia ir daug bostoniš- 
kių turi savo rezidencines vi
las. Lietuviai gi turi visą vilų 
kvartalą, vadinamą “Lietuviš
ką kaimą” (Lithuanian vil- 
lage). J kaimą tai jis nepana
šus, tas Montello rajonas: savo 
vilomis jis gali konkuruoti ir 
su bet kurio kito miesto gra
žiomis sodybomis.

Tame lietuviškame Ameri
kos kampelyje yra labai stip
rių pėdsakų įspaudus dzūkiš
ka Jakavonių šeima, iš kurios 
yra išaugusi veikli, vyriškos e- 
nergijos. bet jautrios moteriš
kos širdies panelė Julija JaAa- 
vonytė. Ją gerai pažįsta ne 
tiktai visi Brocktono Lietuviai 
bei jų organizacijos, bet ir vi
sas Brocktono miestas. Ji tą 
miestą pažįsta iki smulkmenų: 
kas kokiuos namuos gyvena ir 
kokį nejudotną turtą turi. To
kios yra jos pareigos, kurias 
kitur vyrai atlieka. Jau 17 me-

gios ir minkštos. Sakysite, kad 
rankų nepataisysi, jeigu jos per 
storos. O visgi šį tą galima pa
daryti. Storas rankas reikia 
masažuoti suspaudžiant odą 
tarp nykščio ir rodomojo pirš
to. Taip centimetras po centi
metro oda sustumiamą išilgai ir 
aplink visą ranką. Be to, ran
kas plonina šios sporto rūšys: 
rutulio stūmimas, disko meti
mas ir virvės traukimas.

Jei rankos per plonos, reikia 
jas masažuoti minkštu šepečiu, 
kol oda paraudonuoja. Paskui 
gerai įtrinti spiritu. Padeda 
taip pat ir gimnastika: rankų 
sukimas, stūmimas, judesys, lyg 
trauktume! į save kokį daiktą.

Norint turėti baltas rankas, 
reikia dažnai jas plauti gliceri
no ir rožių vandens mišiniu. į 
kurį įpilamas šaukštas borak- 
so. Jei rankos viršutinė dalis 
šiurkšti, riebi ar spuoguota, ge
rai gelbsti migdolų pasta.

Plaukuotų rankų niekad ne
reikia skusti. Kosmetikos krau
tuvėse yra gerų priemonių 
gyvaplaukiams pašalinti.

MADŲ SAL1ONĄ

niūri rimtis, kaip ir visur ki
tur. Manekenais, tiesa, parink
tos gražios merginos, dailiai 

nuaugusios, bet jos niekad nesi
juokia ir nekoketuoja, kaip 
Vakarų salonų manekenai. Pa
roda praėjo rimtoj nuotaikoj, 
be aplodismentų.

V. Danilinos laukia neleng
vas darbas. Ji negalės taip 
lengvai švaistytis idėjomis, 
kaip Vakarų madų kūrėjai. 
Krašte esant tekstilės medžia
gų stokai, valdžia gali nepritar
ti ilgesniems sijonams ir dides
niam klosčių skaičiui. Didelės 
dekolte, tiesa, sutampa su me
džiagos taupymo idęja, bet po-kinių.

tų ji vadovauja miesto mokes
čių inspekcijai (Assessors Of- 
fice), jai pirmininkaudama 
(Chairman of the Board). Vi
są eilę metų ji buvo vis naujai 
patvirtinama tose svarbiose pa
reigose, kaip uoli, objektyvi ir 
sąžininga vadovė. Tai įvertino 
ne vien Brocktono miesto ta
ryba, bet ir Massachusetts val
stybės vyriausia mokesčių va
dovybė. 0 šiomįs dienomis pra
ėjusiuose miesto rinkimuose ji 
didele balsų dauguma (17,000 
prieš 7,000) buvo patvirtinta

Darbai ir gyvenimas
• Danijoj pirmą kartą mote

ris paskirta muziejaus egipto
logijos skyriaus inspektore. 
Šiam darbui, kuris buvo iki šiol 
laikomas grynai vyrišku, pas
kirta Marie Louise Buhl. Pasi
žymėjusioji mokslininkė gavo 
iš Ny-Carlsberg Fondo lėšų, 
skiriamų finansuoti jos kelio
nei į Tebus, kur ji dalyvaus 
kasinėjimuose.

• Neseniai Austrijoje. Kla- 
genfurte. įvyko sociaiisčių mo
terų suvažiavimas. Jame daly
vavo atstovės iš 11 kraštų. Tar

pe kitų pasiūlymų, buvo svars
tyta, kad mokslas apie UNO 
darbus turi būti įvestas kaip 
privalomas dalykas visose mo
kyklose.

• Šveicarijos parlamente, iš
keltas pasiūlymas išleisti įsta
tymą. pagal kurį šveicarė, iš
tekėdama už svetimšalio, pasi
laiko savo pilietybę, jeigu ji 
raštu pareiškia savo norą, ši
toks moterų teises praplatinąs, 
įstatymas susilaukė iš daugu
mos didelį pritarimą, tačiau kai 
kurie yra tos nuomonės, kad 
praktiškas šio įstatymo taiky
mas būtų surištas su eile nema
lonumų. Kaip pavyzdį, jie nu
rodo padėtį šveicarės, ištekėju

sios už vokiečio ir praėjusio 
karo metu gyvenusios Vokieti
joje su Šveicarijos pilietybe. 
Arba atvirkščiai, vokietės, ište
kėjusios už šveicaro, bet pasi
laikiusios savo pilietybę, liki
mas. Dėl to tad siūloma ieško
ti kitokios, patogesnės formu
lės. Būtų daug geriau, jei mo
teris, ištekėdama už svetimša
lio, galėtų priimti jo pilietybę, 
bet nenustotų ir savosios.

• Turine. Italijoj. įkurtas 
“Vedybinio Gyvenimo Cent
ras”, kurio tikslas kovoti su 
kasmet gausėjančiomis skyry
bomis. Šiam institutui vado
vauja žymus psichoanalitikas, o 
dirba jame visa eilė gabių psi
chologų. moterų ligų specialis
tų bei pedagogų. Jie veda besi
ruošiantiems tuoktis jaunuo
liams kursus, kur aiškinama 
sužieduotinių psishologija, ve
dusiųjų psichologija, vaikų 
auklėjimas ir kiti dalykai.

Tuo tarpu, kai Turine ban
doma užbėgti skyrybų epidemi- 

' jai už akių. Paryžiaus bendruo
menių tarybose diskutuojama, 
kaip sulipinti suskilusias san- 

litbiuras čia gali įžiūrėti “nuo
dijančią Vakarų įtaką.” šiaip 
ar taip čia jau didelė pažanga. 
Gal Danilinai pasiseks bent tiek 
perauklėti Maskvos sovietines 
aristokrates, kad. eidamos į 
teatrą, jos bent nesivilks iš Lie
tuvos atsivežtų naktinių marš- 

visam laikui. Ji gavo balsų dau
giau negu naujai išrinktas 
Brocktono miesto majoras ir 
pririnkti miesto atstovai. Da
bar ji visiškai nepriklauso nuo 
pasikeitimų miesto taryboje.

Julija Jakavonvtė yra taip 
pat nuoširdi lietuvė patriotė, 
uoli veikėja ir skubi padėti bet 
kam atsidūrus varge ar nelai
mėje. Ji yra daugelio organi
zacijų dalyvė, valdybų narė ar 
net pirmininkė. Retas kuris lie
tuviškas parengimas apselna be 
jos pagalbos. Josios paramos 
yra susilaukę ir nemaža trem
tinių, kuriems ji ne tik pampi
no darbo ir buto garantijas, bet 
ir aprūpino darbu bei pastoge. 
Ir visa jos šeima — seserys, 
brolis ir giminės — yra labai 
paslaugūs artimui.

Julija Jakavonytė yra ir 
nuolatinė “Darbininko” skaity
toja bei rėmėja. Linkime jai 
sėkmės, sveikatos ir ištvermės 
nelengvose šiais laikais parei
gose — rinkti neišvengiamus 
mokesčius, kurie vis labiau ky
la. Toks darbas yra vargus ir 
žmonėms apmaudus, bet ji savo 
objektyvumu ii- moterišku švel
numu moka užglosyti 
kas kam suskauda.

ir tai, 
B.

įkurtituokas. Yra numatyta 
“Skyrybų kliniką”, kur negalį 
sugyventi vedusieji bus perauk- 
lėjami harmoningam sugyveni
mui.

• Pagal naujausią Vakarų 
Vokietijos vyriausybė statisti
ką, vedybinio amžiaus vyrų ir 
moterų santykis Vokietijoje 
yra žymiai pagerėjęs. 1946 m. 
tūkstančiui 1920-1924 m. gimu
sių vyrų teko 1713 moterys ,o 
dabar tų metų gimimo tūkstan
čiui vyrų tenka 1263 moterys. 
Santykio pakitimas aiškinamas 
daugelio vyrų grįžimu iš ne
laisvės. šio amžiaus grupės mo
terys tačiau ir yra pačios ne
laimingiausios. Kitų amžiaus 
grupių vyrų ir moterų santy
kis yra visai apsilyginęs, o bū
simiems vokiečių vyrams teks 
gerokai pasivaržyti, nes iki 20 
metų amžiaus grupėje 7.276.- 
000 mergaičių tenka 7.528.000 
berniukų.

• Anglijos sufražistės į savo 
kovos programą įtraukė sep
tintąjį punktą. Anksčiau ,įų ko
va ribojosi šešiais punktais: 
politine, teisine, moraline, 
bendruomenine, ūkine ir pro
fesine lygybe. Septintasis 
punktas liečia moterų lygybę 
šeimoje, ypač šeimos finansų 
srity. Sufražisčių pirmininkė 
pareiškė, kad anksčiau moterys 
išleisdavo pinigus tik reikalin
giems dalykams, tuo tarpu kai 
vyrai daug daugiau išleisdavo 
nereikalingiems dalykams. Da-‘ 
bar tai turėsią būti pakeista.

• Prieš kiek Jaiko į danų 
miestuko Ksbjerg kapines at
vyko senutė, kuri dvi valandas 
praleido ant Kanados lakūno 
kapo. Pasirodė, kad senutė bu
vo lakūno motina, atvykusi net 
12,000 km. iš tolimojo V®n- 
couverio. Lakūnas žuvo 1941 
metais. Vargšė motina visą de
šimtį 
savo 
norą

•
Amerikos diplomatinėj tarny
boj dirba 2,400 moterų. Šis 
skaičius yra 2 kartus didesnis 
už prieškarinį. Iš tų 2,400 mo
terų 2 yra misijų šefai. 21 pro
fesionalė diplomatė, 21 yra 
priskirtos užsienio misijoms, 
kaip techniškos patarėjos įvai
riais klausimais, 810 yra vertė
jos. bibliotekininkės, atache ar
ba administratorės. Visos kitos 

■ yra stenotypistės.
• Naujasis Anglijos min. 

pirm. W. Churchillis į savo ka
binetą švietimo ministerių pa
kvietė Miss F. Horsbrugh. Pra
ėjusio karo metu .ji dirbo minis
terijose žemesnėse pariegose, 
bet yra parodžiusi didelio su
gebėjimo tvarkyti jai patikėtus 
reikalus.

metų svajojo aplankyti 
sūnaus kapą, kol savo 
įvykdė.
Statistikos duomenimis
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• Mirė Viktoras Kamantaus
kas. Lapkričio 1 d. Norvvood, 
Mass. mirė žinomas kalbinin
kas Vikt. Kamantauskas. Ve
lionis buvo gimęs 1899 m. spa
lio 16 d. Rumšiškėse, Kauno 
apskr. Septynių metų būdamas 
su tėvais atvyko į JAV. Vėliau 
studijavo Yale -universitete, 
New Haven, Conn. Pasižymėjo 
ypatingais gabumais kalboms 
ir laimėjo visos Amerikos sve
timų kalbų konkursą. Velionis 
yra parašęs 13 originalių vei
kalų ir 45 knygas išvertė iš į- 
vairių svetimų kalbų. J JAV 
atvyko prieš 11 mėnesių. Pas
kutines savo gyvenimo dienas 
pašventė, ruošdamas anglų-lie
tuvių kalbos žodyną.

•Chicagos lietuviai teisinin
kai tremtinių šalpai paaukojo 
1.466 dol. Chicagoje šiuo metu 
yra 105 lietuviai teisininkai. Jie 
yra pasižadėję kas mėnesį mo
kėti po 1 dol. tremtinių šalpai. 
Be to, jie apsidėjo dar specia
liu mokesčiu po 6 dol. Kai ku
rie paaukojo ir didesnes sumas. 
Dalis nario mokesčių panaudo
ta taip pat tremtinių šalpai, šie 
pinigai daugiausia teko esan
tiems tremtyje teisininkams.

Nukankintų vyskupų ir kunigų 
reikalu j Kunigų Vienybės 

Centro Valdybos pirm. prel. J. 
Balkūną kreipėsi Harvardo ko
legijos prof. Robert Tracv, gyv. 
133 Pleasant st., Wobum, 
Mass. prašydamas suteikti 
smulkių žinių apie žuvusius: 
vysk. T. Matulionį, vysk. V. 
Borisevičių ir kt. Jis savo laiške 
mini kaip žuvusį vysk. K. Pal
taroką. Kas žinotų čia suminė
tų ar kitų vyskupų bei kunigų 
žuvimo datą ,vietą ir aplinky
bes, prašom aprašyti ir atsiųs- 

- ti prel. J. Balkūnui, 6414 56 
Rd., Maspeth 78, L. L, N. Y.

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
WESX — 1230 KILOCYCLES, SALĖM, MASS.

Kiekvieną šeštadienį 11 valandą ryto transliuojamos liau
dies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kai
nos.

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

LITHUANIAN RADIO HOUR
366 Mest Broadvvay Sout Boston 27, Mass.

Telefonai: SOuth Boston 8-6608 arba N0rwood .7-1449

I
 Lietuvių Radijo Draugijos

PROGRAMOS

4 P GINKUS, Direktorius
AFSTADIENIA1S t VAI* POPIET. —4— WWRL IMS k*

GYVUOJA PER 15 METŲ

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.

Oro bangorrjs transliuojam) įvairūs visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika (vietinės žinios, parengimai: koncertai,

i šokiai, ir t.t. Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)

J Tel. EVergreen 4-9293
J J. P. CINKUS AD. JEZAVITAS V. UBAREVICIUS
j Direktorių* Muzikos Dir. F-sneAimg Dir.

Jau 11-ti metai kai visi klauso— ’ 
t 

"Lietuvos Atsiminimu" i 
RADIJO VALANDŲ t

itadieniais, 4:45 - 5:30 vai. p.p^

Stotis WEVD (New York) —
1330 kih, 107 J meg. į

JACK J. STEKAS, Dir. Z

1264 White St, HHteida, N. J. \
Tel. WAverly 6-3325 {

t

BRIDGEVILLE, PA.
mėtį paminėti iškilminga va
karienę. Išrinktas 
ruošimo komitetas.
kimo oficialiosios 
susirinkusieji buvo 
užkandžiais.

Kristaus Karaliaus šventė
Jau iš vakaro bažnyčios di

dysis altorius skendo raudono
se gėlėse — simbolis žmogaus 
meilės Kristui Karaliui. Ryte 
8:30 Švč. Sakramentas buvo 
įstatytas visos dienos adoraci
jai. Daugelis parapijiečių pra
leido ilga valandas klūpodami 
ir maldaudami Kristaus Kara
liaus žmonijai teisingos taikos 
ir Jo karalystės įsiviešpatavi
mo. Vakare buvo iškilmingos 
pamaldos, kuriom vadovavo 
pas mus viešįs Gerb. T. Bene
diktas Bagdonas, OFM., buvęs 
Tėvų Pranciškonų Lietuvoje 
provinciolas. Pamaldų metu vi
si vyrai atnaujino ištikimybės 
priesaiką Kristui ir dalyvavo 
vyrų procesijoje.

Altoriaus Draugijos
• susirinkimas

Kristaus Karaliaus šventės 
išvakarėse buvo Altoriaus 
draugijos susirinkimas. Susi
rinkime dalyvavo ir klebonas. 
Buvo nutarta Tėvų Pranciško
nų Bridgevillėje įsikūrimo dvi-

WATERBURY, CONN.
Tremtinių susirinkimas

Waterburio tremtiniai sek
madienį lapkričio 4 d., turėjo 
savo susirinkimą, kur po ilges
nės pertraukos gausiai susirin
ko tremtinių. Gyvai buvo dis
kutuojama vietiniai klausimai. 
Vietos pirmininkas Saulaitis 
padarė pranešimą apie ALB 
organizaciją.

BALFo skyrius
Lapkričio 11 d., 7 vai. vaka

ro šaukia narių susirinkimą, 
kuriame grįžęs iš Europos Jo
nas Valaitis padarys praneši
mą.

W*terburio ateitininkų 
metinė šventė šiemet buvo at
švęsta spalio 28 d. Šventei pa
mokslą pasakė ir paskaitą 
skaitė Tėvas S. J. Aukštikal
nis. Ypatingai gražiai išėjo a- 
teitininkų minėjimas salėje, 
kur be gražios pirm. Šmulkščio 
kalbos dar gyvenimišką pas
kaitą skaitė Tėvas Aukštikal
nis.

Tą pat dieną ateitininkai su
ruošė ir Kristaus Karaliaus 
minėjimą. Po iškilmingų cere
monijų buvo atliekama Vikto
ro Vaitkaus parengta meninė 
dalis. Tiek kalbos, tiek meninė 
šventės dalis tikrai gražiai nu
teikė skaitlingą Waterburio vi
suomenę, dalyvavusią šventėje.

VVaterburio ateitininkai ruo
šia naują scenos pasirodymą.

Tremtinis Mažiulaitis 
įsigijo prie miesto ūkį, kur pra
dėjo ūkininkauti. Dabar Ma
žiulaitis jau turi apie 30 gal
vijų, iš kurių 14 melžiamų kar
vių. Savo ūkio pajėgumą didi
na dirbdamas su sūnum fabri
ke, ir tikisi savystoviai prasi
mušti į gyvenimą.

Katalikiškų organizacijų vei
kėjas Petras Jankauskas gy
vena iš pensijos ir visas savo 
jėgas skiria visuomeninei veik
lai. Jis dalyvauja visuose AL
To posėdžiuose, visose Federa
cijos konferencijose, ir kitose 
organizacijose dirba ne eilinio 
nario darbą. Bendrai Jaku
bauskas yra labai rimtas ir 
taktiškas žmogus, patrauklaus 
būdo ir tiek senųjų tiek nau
jųjų ateivių gerbiamas ir verti
namas.

vakarienės 
Po susirin- 
dalies visi 

pavaišinti

Parapijos vakarienė
Lapkričio mėnesio 14 d. su

eina jau dveji metai kaip lietu
viai Tėvai Pranciškonai gražiai 
darbuojasi mūsų parapijoje.' 
Šiai sukakčiai paminėti šių me
tų lapkričio 17 d. 6 vai. vak. 
parapijos salėje ruošiama kala
kutų vakarienė — Turkey Sup- 
per. Visi parapijiečiai su tėvais 
pranciškonais bendrai pasi
džiaugs parapijoje nuveiktais 
darbais, pasidalins įspūdžiais 
su visais svečiais. Yra numa
tyta pasikviesti gerų kalbėto
jų ir svečių iš toliau. Vakarie
nės bilietas suaugusiems $1.50, 
o vaikams 75c. Pelnas yra ski
riamas parapijos naudai. Visi 
yra kuo nuoširdžiausiai kvie
čiami dalyvauti vakarienėje. 
Laukiame svečių iš kaimyninių 
lietuviškų parapijų.

EUZABETH, N. J.
Lieta vos kariuomenės 

šventės minėjimas
Eliazbeth’o Lietuvių Tremti

nių D-ja, palaikydama lietuviš
kas tradicija ir norėdama pa
gerbti visų už .Lietuvos laisvę 
žuvusių atminimą, lapkričio 
24 d., šeštadienį. Lietuvių pa
rapijos salėje (216 Ripley PI.) 
Lietuvos kariuomenės šventės 
proga rengia koncertą, kurio 
metu momentui pritaikytą kal
bą pasakys vyr. “Kario” re
daktorius kpt. Simas Urbonas, 
o koncertinę progrsfrną atliks: 
"Aitvarų” kvartetas, vadovau
jamas muziko Alg. Kačanaus- 
ko, solistas Vilius Bražėnas ir 
dramos aktorius Vitalis Žu
kauskas.

Visas pelnas skiriamas litua
nistikos dėstymui Lietuvių pa
rapijos mokykloje paremti.

Koncerto pradžia 7 vai. va
kare; įėjimas $1.25.

Be to, parapijos klebonui D. 
Gerb. kun. J. Simonaičiui mie
lai pritarus, lapkričio 26 d. 11 
vai. ryto parapijos bažnyčioje 
už visus dėl Lietuvos laisvės 
gyvybės auką sudėjusius bus 
atlaikytos iškilmingos šv. Mi
šios, kurių metu šventei pritai
kytą pamokslą pasakys Lietu
vos Vyčių Federacijos Dvasios 
Vadas kun. Kasparas.

PATERSO
• Tremtinių suorganizuota 

šeštadieninė mokykla tęsia sa
vo darbą, šiais metais mokyk
lai vadovauja buv. gimnazijos 
dir. A. Masionis, o mokytojau
ja kun. Vyt. Demikis, St. Mik
nius ir V. Stanaitienė. Pamo
kos vyksta šv. Kazimiero para
pijos salėje.

• Tremtinių susirinkime 
konstatuota, t kad Patersone

BRIDGEPORT, CONN.
• Lapkričio 17 d., šeštadie- 

no vakarą, parapijos svetainė
je įvyksta parapijos choro me
tinis koncertas ir vaidinimas 
komedijos “Nenorėjai duonos, 
graužk plytas.” Vaidintojai, 
gabūs artistai, pirmą kartą vai
dins mūsų kolonijoje komedi
ją, pilną juokų. Taipgi chorai 
sudainuos keletą gražių dainų, 
o ir patys choristai padainuos 
solo. Po vaidinimo bus šokiai — 
įki vėlumos. Visi atminkite šį 
koncertą ir atsilankykite, nes 
tai bus paskutinis prieš ad
ventus.

• Praeitą sekmadienį per mi
šias kleb. kun. J. V. Kazlaus
kas pranešė, kad Conn. valsti
jos lietuvių parapijos renria 
Mindaugo ir Lietuvos krikšto 
minėjimą gruodžio 9, 3 vai. po 
pietų Hartfordo katedroje, ir 
ragino visus tą dieną gausiai 
dalyvauti. Kun. J. Pranckietis 
mano suorganizuoti dešimtį pa
rapijiečių busų, o varg. A. Sta- 
nišauskas jau pradėjo chorą 
ruošti bažnytniam giedojimui. 
Tad visi gausiai dalyvaukime ir 
atstovaukime savo parapiją.

• Vietinis BALFo skyrius 
ruošia prakalbas gruodžio 2 d., 
sekmadienį, parapijos svetainė
je, 3 vai. po pietų. Kalbės grį
žęs iš Europos J. Valaitis. Visi 
kviečiami atsilankyti ir pasi
klausyti pranešimo apie vargs
tančius lietuvius Europoje.

St

Hartford, Conn.
Hatfordo ateitininkai sekma- 

madienį, lapkričio 4 d., buvo 
surengę koncertą, kurį išpildė 
iš Providence atvykęs lietuvių 
choras, vedamas Jono Beino- 
riaus. Chorą sudaro Provi
dence gyvenančių lietuvių jau
nimas. Čia atvykę lietuviai yra 
i štų kraštų, kurie laisve netu
rėjo galimybės džiaugtis, nes 
tai Gardino, Ašmenos, Lydos 
krašto ateiviai, kurių ir trečio
ji karta gražiai kalba lietuviš
kai. Klausytojus maloniai nu
teikė pasirodęs Providence lie
tuvių parapijos vaikų choras, 
kuris susilaukė triukšmingų o- 
vacijų.

Providence vaikų choras ža
da aplankyti ir Waterbury.

Grand Rapids. Mich
Mirė Biadas Augustaitis

Spalio 31 d. Grand Rapids, 
sulaukęs vos 52 metų atsiskyrė 
su šiuo pasauliu. Daugeliui pa
žįstamas- kaip geras patriotas, 
darbštus, sąžiningas ir išmoks
lintas inteligentas. Jis visados 
sielojosi Lietuvos laisve ir jos 
švietimu. Vokietijoje vos įsikū
rus Felbert stovyklai tuojau 
surinko mokytojus ir įkūrė 
pradž. mokyklą. Persikėlus į 
Greveną pirmas jo rūpestis bu
vo lietuviška mokykla. Čia į- 
kūrė progimnaziją ir buvo pir
mas jos direktorius. Vėliau ėjo 
gimnazijos mokytojo, komiteto 
pirmininko ir Raud. Kryžiaus 
įgaliotinio pareigas. Buvo atsi
dėjęs savo pareigoms ir pavyz
dingai jas atliko. I USA atvyko 
prieš 15 mėnesių.

Čia, šalia fabriko darbo, uo
liai dalyvavo kultūriniame ir 
visuomeniniame veikime.

Vėl netekom mokslo vyro, 
kuris buvo baigęs miškų inži
nerijos akademiją Vienoje, mo
kėjo bent penkias kalbas.

Jis norėjo dar pamatyti sa
vo tėviškės — Suvalkijos ly
gumas, dirbti nualintos tėvy
nės atstatymui, bet Aukščiau
sias lėmė jo žmonai Vokietijo
je Ir Bladul Ha amžinai pasiUk- 
«. R.

N, N. J.
jaučiamas lietuviškos knygos 
badas. Jam prašalinti Stasys 
Stanaitis sutiko apsiimti orga
nizuoti knygų platinimą bei 
laikraščių prenumeravimą. Ka
dangi jau prie daugelio lietu
viškų parapijų veikia spaudos 
kioskai, tai, reikia manyti, kad 
ii1 mūsų parapijos salėje bus 
rastas kampelis, kur galės pri
siglausti lietuviška knyga, ieš
kanti kelio į skaitytoją.

• Jau pora sekmadienių ak
tingai diskutavo tremtinių e- 
konominių studijų ratelis įvai
rių verslų klausimus. Daugiau
sia apsistota prie organizavimo 
statybos bendrovės. Atrodo, 
kad, jei entuziazmas nesuma
žės, tokia bendrovė Patersone 
įsikurs ir čia sulauksime lie
tuvių rankomis statytų namų. 
Sveikintina.

• Naujieji ateiviai Vilimai 
nusipirko namus. Tai jau ant
roji šeima. Iki šiol buvo nusi
pirkę tik Kasperskai.

• šiemet suėjo 40 metų, kai 
pirmieji lietuviai ateiviai suor
ganizavo čia katalikų parapiją. 
Kadangi kitais metais bus 40 
metų bažnyčios statymo jubi
liejus, tai norima šiuos abudu 
jubiliejus tada ir paminėti. Rei
kėtų jau pradėti tam rengtis, 
kad šis senesniųjų mūsų brolių 
didelio susipratimo ir pasiau
kojimo bei darbo jubiliejus 
būtų paminėtas tinkamai.

• Klebonas kun. J. Kinta 
ėmėsi iniciatyvos organizuoti - 
Amerikos Lietuvių R. Katali
kų Federacijos skyrių, šv. Ce
cilijos D-jos choras jau išrinko 
tam reikalui savo delegatus.

• Gyvai svarstomas ir Ame
rikos Lietuvių Bendruomenės 
skyriaus organizavimo klausi
mas.

• BALFo skyriaus pirm. J. 
Sprainaitis gavo iš Centro aukų 
lapų. Laukiama, kad visi lietu
viai dar kartą parems šią rink
liavą ir savo auka palengvins 
Europoje esančių brolių vargą.

Jurg. Ežer.

Homestead, Pa.
50 metų jubiliejui

Šv. Petro ir Povilo bažnyčia 
baigiama puošti. Iškilmės įvyks 
lapkričio 25 d. Bažnyčioje 10,- 
30 vai. ryte, dalyvaujant J. E. 
vysk. V. Brizgiui, bus iškilmin
gos pamaldos.
Jubiliiejinis bankietas bus 5 v. 

p.p. Dūke Inn svetainėje. Sve
tainė randasi tuoj už Kenny- 
woodo Parko gatvėkariu arba 
Pittsburgh - Duęuesne autobu
su pervažiavus tiltą.

Bankietui bilietus reikia įsi
gyti iki lapkričio 15 d. Jų gali
ma gauti klebonijoje, sekma
dieniais prie bažnyčios arba už
sisakyti telefonu dienos metu 
pas J. Griebliūną HO 1-2589, 
vakarais HO 1-5006, ar pas A 
Žaliaduonį, HO 1-6041 iki 2 
vaL p.p.

Bilietų kaina 2,50 dol.
Naujas vargonininkas

Kaz. Bazys savo pareigas 
pradėjo eiti nuo lapkričio 1 d. 
Jau dabar galima pastebėti, 
kad bažnytinio giedojimo rei
kalai pasitaisys.

Mirė S. Eimutis
čia vargonininkavęs 28 me

tus. Prieš tai ilgesnį laiką var
gonininkavo šv. Jurgio parapi
joje Clevelande. Palaidotas su 
bažnytinėm apeigom šv. Kazi
miero kapinėse. Amžinąjį atilsį 
duok jo vėlei, Viešpatie.

V. A.

• šv. Kazimiero Akademijos 
statybos fondas yra vienas tar
pe religinių įstaigų bei organi
zacijų, kurios gauna iš arklių 
lenktynių pelno 20.000 dol. su
ruoštų labdaros naudai.

• 60.000 doL šekj šv. Kazi
miero akademijoj, statybos fon
dui per vienuolyno kapelioną 
kun. S. Valucką įteikė Sporto 
komisijos generalinis pirm. J. 
Dalley. Tam tikslui buvo su
rengtos sporto rungtynės tarp 
De La Šalie ir St Rita aukštes
niųjų mokyklų rinktinių. Rung
tynes laimėjo De La Šalie rink
tinė santykiu 19:12. •

Siautulio* vėtros vienur ntneiė rudenini lietu, o kitur — Hemo* 
sniegą. Virtoje matome Buffalo, N. Y* ir vaikus, besidttaucianėius 
pirmuoju saieffu.

CAMBRIDGE. MASS.
Klubo šokiai. Lapkričio 12 d. 

3 vai. p. p. Lietuvių Katalikų 
Klubas rengia šokius su pamar- 
ginimais. Bus polkų varžybos 
(kontestas) jauniems ir se
niems, puikių gėrimų ir už
kandžių. Kviečiami atvykti vi
si. įėjimas 35 centai.

Serga. V. Markevičienė po 
kelių savaičių ligos išvežta į 
miesto ligoninę, kur bus ope
ruojama. Nausėdų sūneliui ir 
Daukantų dukrelei buvo pada
ryta tonsilų operacija.

Apipiešė krautuvę. Spalio 27 
d. vakare du ginkluoti plėši
kai, įsiveržę į Jankauskų degti
nės ir alaus parduotuvę, išplė
šė iš kasos porą šimtų dolerių 
ir mėgino pabėgti, pasislėpda
mi senos geležies ir automobilių 
laužo kieme. Savininkams pa
skambinus policijai, po 15 mi
nučių plėšikai buvo suimti. Pa
sirodė, abu buvo paleisti iš ka
lėjimo tik prieš kelias dienas.

Knygą apie Fatimą “Marija 
kalba pasauliui” galite gauti 
Daukanto krautuvėje. Ji verta 
kiekvienam turėti savo namuo
se. Kaina 2 dol.

Drabužių rinkliava. Camb- 
ridgiuje nesirūpinant nei BAL
Fo skyriui nei kitoms organi
zacijoms, kaip kitais metais, 
taip ir šiemet, drabužius renka 
A. Daukantas. Turirttieji atlie
kamų drabužių ir avalynės 
prašomi atnešti į Daukanto 
krautuvę arba pranešti — bus 

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 Bomatonls. 
Pirmininkas Vladas Paulauskas, 
Raštininkas Tomas Venriackaa,

TAUTINE KNYGA—TAUTOS JĖGA!
VENTOS (J. Rimeikio, Vokietijoje) leidiniai : — naujau

sia lietuvių filosofijos, poezijos, beletristikos kūryba. Reika
laukite šiuo adresu: V. JONIKAS, 307 Water SL, Brooklyn 1,

paimti iš namų. Ypač raginami 
tremtiniai paremti vargstan
čius ir badaujančius savo bro
lius, likusius tremtyje. Neper
seniausiai čion atvykę gauda
vo konservuoto maisto, rūbų 
ir avalynės, būdami Vokietijo
je. Nereikėtų dabar pamiršti 
likusiųjų varge, kai ne vienas 
iš tremtinių jau gyvena liuk
suse.
A. Daukantas, Amerikos Lie

tuvių Tarybos narys lapkričio 
15 d. vyksta New Yorkan da
lyvauti Tarybos posėdžiuose.

Mokyklos jubiliejus, kaip 
praėjusiame “Darbininko” nu
meryje buvo rašyta, labai gra
žiai ir įspūdingai atšvęstas. 
Dalyvavo virš 500 žmonių. J- 
spūdingą žodį pasakė mokyklos 
kūrėjas kleb. kun. J. Juškaitės. 
Jam ir seselėms mokytojoms 
priklauso didelė ir nuoširdi pa
dėka, kad turime parapijoje 
lietuvišką mokyklą. Skaudu tik 
tai, kad ne visi lietuviai lei
džia į ją savo vaikus. Tokių 
yra ir ištremtinių, nors čia jau 
ne pirmus metus gyvena. Ką 
darysi — visos tautos turi at- 
kritėlių, be dėl tokios tremtinių 
elgesio ypač skaudu. Mūsų vi
sų pareiga remti tą brangiausią 
turtą — lietuvišką mokyklą.

Minėjimo metu buvo pagerb
ti ir du buvę mokyklos moki
niai, žuvę kare: B. Burakas ir
B. Grando (Grandauskas).

A. D.
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SPORTAS
jį# JLietavių Sporto Klubas 
aufcrfčfo 4 d. žaidė lygos fut- 

pirmenybių rungtynes su 
fVanderers” komanda. Lai
mėjo paj^kme 4:0.

• Lietuvių Sporto Klubo sta
lo tenisininkai įstojo į GAFA 
(DAFB) stalo teniso pirmeny
bes, kurios prasidėjo lapkričio 
7 d. Žaidžia 6 komandos. Lie
tuvių vienetą atstovauja 6 žai- 
dikai.

• LSK futbolo komanda lap
kričio 11 d. 3 vai. p.p. žais ly
gos pirmenybių rungtynes su 
Schlessier, College Point Sta- 
dium aikštėje.

• LAK krej Jnrnkai lapkri
čio 17 d. žais draugiškas tarp
miestines varžybas New York- 
Boston. Rungtynės bus Klas
čiau^ salėje (Maspeth) 7 vai. 
vak. Po rungtynių šokiai.

Pirmenybių lentelė 
lapkričio 4 d.

(1—žaidė rungtynių, 2 —
laimėjo, 3 — lygiom sužaidė,
4— pralaimėjo, 5 — įvarčių
santykis, 6 -- taškai).

Lietuviai (LSK) — 5, 5, 0, 0;
- ' 22:5, 10:0
Schvaben - 6, 4, 2, 0;

25:6; 10:2
Minerva — 5, 4, 0, 1;

20:11, 8^
Passaic — 6, 3, 2, 1;

20:13, 8:4
Magyar - 6, 3, 2, 1;

11:12, 8:4
Calabria - 5, 2, 1, 2;

• 4:10, 5:5
Kollsman - 4, 1, 2, 1;

9:10, 4:4
College Point: — 5, 2, 0, 3;

7:15, 4:6
Brooklyn Wanderers 6. 1, 2, 3:

11:14. 4:8
White Plains — 6, 2, 0, 4;* 10:19, 4-8
West New York—4, 1, 1, 2;

6:10, 3:5
GAFA (DAFB) — 6, 1. 0. 5;

11:16, 2:10
Schlessier — 6, 0, 0. 6;

8:23, 10:12
. , ■ A. V.

Lapkričio pirmą dieną Pary
žiuje, Colombes stadione, susi
tiko Austrijos ir Prancūzijos 
futbolo rinktinės. Po įtemptos 
kovos, kurią stebėjo 80.000 
žiūrovų, rungtynės baigtos ly
giomis, 2:2.

Anglijos I divizijos (lygos) 
rinktinė, va kurią žaidžia 8 
Anglijos rinktinės žaidėjai, lai
mėjo rungtynes prieš Škotijos 
I divizijos rinktinę, rezultatu 
2:1.

Milwaukee Hawks yra nau
joji komanda, žaidžianti Na
tional Basketball Association 
pravedamose pirmenybėse dėl 
Amerikos profesionalų krepši
nio meisterio vardo: komandų 
skaičius lygoje tačiau nepasi
keitė, nes Tri-Cities komanda 
suiro.

Oueensland (vienos iš Aust
rijos valstybių) teniso vyrų 
vieneto pirmenybes laimėjo žy
musis Frank Sedgman, didžioji 
Australijos viltis būsimoje ko
voje dėl Davis taurės Australi
jos rinktinė dar nesudaryta, 
bet gaunasi įspūdis, kad Aust
raliją gali atstovauti keli jau
ni vyrai (16-17 metų), kurie 
iki šiol tarptautinėje arenoje 
beveik nepasirodė, bet pasku
tiniu metu pasiekė labai gra
žių rezultatų savo tėvynėje. A- 
merikos rinktinė jau atvyko į 
Australiją ir ten dabar inten
syviai treniruojasi.

Australijos krepšinio pirme
nybes laimėjo Viktorijos vals
tybės rinktinė, už kurią žaidžia 
ir lietuvis S. Darginavičius. 
Komandos treneriu yra žymu
sis lietuvis krepšininkas L. 
Baltrūnas. Po pirmenybių buvo 
išrinkti geriausi žaidėjai, kurie 
numatomi į Australijos rinkti
nę. Pagrindinį penketuką suda
ro 2 australai, vienas ameri- 
kietiis,' kurs naturalizavosi 
Australijoje, lietuvis S. Dargi
navičius ir latvis P. Bumbers, 
kuris taip pat žaidžia už Vikto
rijos rinktinę.

P. V.

tuvių. Paaiškintą," kad skelbia
mi bus tik vardai tų šachmati
ninkų, kurie yra Amerikos 
Šachmatų Federacijos nariai, 
arba įmokėję ratingo paskelbi
mui $1.— (siųsti Montgomery 
Major, 123 North Humphrey 
Avė., Oak Park, III.).

• Lietuvių Atletų Klubas 
rengia New Yorko ir apylinkės 
šachmatininkų pirmenybes lap
kričio 23 d. 8 vai. vak. LAK 
salėje, 168 Marcy Avė., Brook
lyn 11, N. Y.

ATVYKO

Eva,

ŠACHMATAI
— Veda K. Merkis —

Drfyvankime koresponden
tiniam lošime. Korespondenci- 
nis (Postai chess) lošimas la
bai praplėtęs Amerikoj ir 
Australijoj. Jame dalyvauja 
tūkstančiai lošėjų, Toliausi at
stumai nebevaidfna vaidmens. 
Jei laikas ar darbas kliudo dau
geliui iš mūsų įsijungti į ak
tyvų šachmatų gyvenimą, tai 
korespondencinis lošipias čia 
gali gražiai pasitarnauti.

Lošimas paštu padeda su
tvirtinti lošimo lygį, nes per 
skubių ar neapgalvotų ėjimų 
retai tepasitaiko. Partijos pra
džiai žinių kiekvienas gali pasi
semti iš literatūros. Tas priver
čia susipažinti su šachmatų te
orija.
JAV Postai Chess centrai yra:

Chess Review, 250 West 57 
St, New Yorke 19, N. Y. (veda 
Golden Knights, Class ir Prize 
Tournament’us). The Chess 
Correspondent. 2826 Correc- 
fionville Road, Sioux City, Io-

Pr*ėjuslų savaite sMu» krites nusine- 
W 20 žmontų* gyvybę. Rtoenmry Irvis 
iš R«xbury, Mass., taip pat buvo ištik
ta autokatastrofos.i — Važiuok atsar- 
gial: gyvybė. kuria apsaugai, gali būti 
tavoji.

wa (veda Grand National, 
North American ir kt turny
rus.

Užtenka parašyti mažą laiš
kutį į tuos centrus ir kiekvie
nas gaus smulkiausią informa
ciją apie Postai Chess.
Tautvaiša, Škėma ir kt daly
vauja Golden Knights turny
ruose:

1949 m. — K. Merkis kovoja 
baigminiam arte. Laimėjo pir
mam rate 4’^-l’/2, antram 6-0. 
Trečiam turi 4-1 (su 1 tebelo- 
šia).

1950 m. — P. Tautvaiša įsi- 
kvalikifavo į baigmę, laimėjęs 
5-1 ir 4,/j-1/a (1 tebelošia).

V. Kubilius įsikvalifikavo į 
antrą ratą, užbaigęs pirmąjį 
4-2.

1951 m. — K. Škėma ir 
Tautvaiša tebelošia pirmąjį ra
tą.

Kituose turnyruose dalyvau
ja J. Žalys, S. žilius. J. Ston
kus, Paulekas, Veldžius, Vini- 
kaitis ir kt.

U. S. National Ratinga, pasi
rodęs spalio mėn. nebeįvardina 
A. Nasvyčio (Cleveland), A. 
Keturakio (Boston) ir kt. lie-

v'

LIETUVIS ADVOKATAS

Parduodam Namus

i\ew Yorke Bostone

Lithuanian 
Furniture Co.

M O V E R S —
Insured and Bonded

Local Si Long Distance Moving

326-328 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS

Albert Th. Dana$
$

119-17 HiSside Avė.

Riehmend Hill 18, N. Y.
Tel. Vlrginia 9-4882

ALA VIJA

Steplien Aromiski*
i Armakauskas i

Graborius—Balsamuotojas 

Modemiška Koplyčia
423 Metropolitan Avė., 

Brooktvn, N. Y

Tel. STagg 2-5043

TeL EVergreen 7-4335

4

1

I
I
I
I
i
i» !
1

S. Barasevičius ir Sūnus 
FUNERAL HOME

254 W. BROADVVAY 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Putamavimas Aer.ą ir naktį. 

Koplyčia šermenims aysai 
TeL SOuth Boston S-25M

A Verne 2-2434

I

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorių* 
Notary PnbHc

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

•f

I
I
I

1951 m. lapkričio 6d. 
laivu “General Taylor” į New 
Yorko uostą:

Balčiauskas, Petras
Degiau, Wilhelm, Emma
Endrulat, Georg, Elisabeth, 

Walter, Georg
Feldendreher, Berta
Fressdorf, Auguste
Grau, Albina
Keldušis, Petras
Krauleidies, Ernst, 

Horst
Makauskis, Jonas, Stefanija, 

Iona t *’
Mikaitis, Antanas, Ema
Poeschus, Martin
Reder, Elma. Erich Walde- 

mar
Rasimas, Juozas, Greta
Roehl, Anna, Heinrich, A- 

dolf
Scholesser, Gustav, Auguste, 

Ewald, Ema
Schuetz, Adolf, Adele, Em

ma L, Hilda A.
Stars, Wilhelm, Kaethe, Wal- 

traut

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 A Insurance

MM 35tb St, WMdteven 21, N.
TeL Vlrginia 7-1896

Alaviją (Alijošius) 
yra gera nuo vidu
rių nemalimo, už
kietėjimo, malšini
mo gumbo ir (fieg-^ 
Eų, jeigu galva 
skauda nuo netiku-

maisto arba jautiesi pra- 
apsunkintas. Paimk

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Graborius—balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

T.

<•
♦

CASPER |
FUNERAL HOME i

187 DORCHESTER STREET | 
Snutb Boston, štaa*.

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas dieną ir ;taktį 
Koplyčia šermenims dykai

TeL SO 8-1437
SOuth Boston 3-3960 I

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

T

DIPLOMAI GERADARIAMS
Norėdamas suteikti kiekvie

nam galimybę savo geradarius 
atžymėti tam tikru dokumentu 
o ypač tiems, kurie gyvena ma
žose kolonijose, kur nėra ren
giami bendri padėkos vakarai, 
atspausdinau meniškus lakštus 
(diplomus). Diplomus meniš
kai parengė grafikas J. Stepo
navičius, įrašą suredagavo ra
šytojas S. Santvaras. Diplo
mų tekstas atspausdintas 6 
spal Yprtiis. , p^-gamflotiniame 
popieriuje, viršelis 3 spalvų o 
dos imitacijoj, perrištas spal
vota juostele su pergamentiniu 
apvalkalu. Diplomo kaina su 
persiuntimu $2.—; perkant iš 
karto 3 diplomus — kainuoja 
tik $5. Pageidaujantiems įra
šau ir geradarių pavardes, ar
ba yra paliekama vieta gera
dario pavardei Įrašyti pačiam.1 
Daugelis savo geradarius jau Į 
atžymėjo tokiais diplomais. Iš 
geradarių pusės buvo didelis 
pasitenkinimas.

Gavęs nurodytą sumą bei ki
tus pageidavimus, tuojau diplo-' 
mą persiusiu pasirašyti ir įteik
ti savo geradariui.

Užsakymus ir pinigus siųsti 
adresu: J. Kapočius, 597 E. 
7th St., So. Boston 27, Mass.

PARMOTAM! NAMAI
MASPETH, L I. Visi turi po tuš

čia florą dviem šeimom su 11 kam
bariu, aliejum apšildomi — >6990. 
Panašus namas, tik mūrinis, kainuo
ja >14.000.

JAMAICA NORTH, tarp 8 Avė. ir 
BMT Sub. visas tuščias dviem šei
mom mūrinis namas su balkonais 
(porčiais), 2 automobiliams garažas, 
apšildomas — >15.500.

Taipgi turime visokią namų, vi
sose miesto dalyse, senų ir naujų.

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.

• 
ALEXANDER’S CO.

414 W. Breadvray 
South Boston 27, Mass.

(TeL Vlrginia 7-4499

F. W. Shalius 
(Jalinskas) 

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas

Laidotuves

_ $150 —
KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 

iNEMOKAMAl
84-09 .Tamaiea 

VVoodhaven, N. Y..
«■

-»
«•

4.

IŠNUOMOJAMI 2 kambariai 
su baldais. Kreiptis: 114-43 
118th St., Ozone Park 16, L. 
I., N. Y.

IŠNUOMOJAMA
Mėsinė ir kolonialinių prekių 
(grocernė) 
rengta su 
šaldytuvai.
Mathews,
Brooklyn, N. Y.

krautuvė, pilnai j- 
mašinoms ir trys 
Kreiptis į Alex

256 Union Avė.,

NEBŪK ŽILAS

B. tlHIS
361 Unfen Ave^ Breokfyn, N. Y.

REpublic 9-1506
EVergreen 4-3487

LIETUVOS DUKTERŲ 
DRAUGIJA ŠVČ. MERGELES 

MARUOS GLOBOJE

564 EAST BROADVVAT 
South Boston, Mm

D. A Zaletekaa, F. E. Znletaka* 
Graboriai ir Bal«amuotojai 
Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
TeL SO 8-0815 

SOuth Boston 8-2809

; SO 8-2712

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I

* 
Iki Naujų Metų siuntinesime Darbininką nemokamai tiems, ?

Į ~ 
kurie pirmą kartą užsisakys laikraštį ir apsimokės už 1952 m.
v..F . , „ I*-

<>

::
Pirmininkė—Ieva Markšienė, 625 

E. 8th St, So. Bonton, Mass. Trf. Į 
SOuth Boston 8-1298.

Vlee-Pirmininlkė— B. Gaili ūnienČ, 
8 Winfield Si., So. Boston, Mass.

Protokolų sekretorė — Stefanija 
Overkienė, 555 E. 6th St., So. Bos
ton, Mass.

Finansų sekretorė — B. Cūnienė, 
409 Broadway, So. Boston, Mass.! 
Tel. SO 8-0948.

Iždininkė — Ona Siaurienė, 
Tampa St., Mattapan, Mass.

Kasos globėja — Elžbieta Aukšti
kalnytė, 110 H St., So. Bbston, Mass.

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

Draugi.", savo susirinkimus turi 
kas antrą mėnesio antradieni, 7,30 
v.v. parapijos salėje, 492 E. 7th St., 
So. Boston, Mass. į(

Visais draugijos reikalais kreipki
tės pas protokolų sekretorę.

Stebuklingos gyduolės, ku
rios panaikina žilumą, plaukų 
slinkimą ir plaiskanas. Šias 
gyduoles privalėtų turėti kiek
vienas. kuriam žyla, slenka ar
ba pleiskanuoja plaukai. Jos a- 
titaiso žilus plaukus koki buvo, 
bet nėra dažai. Nėra nieko už 
jas geresnio iki šiol išrasta. 
Kreipkitės neatidėliodami il
giau. Kaina S2.00. Jeigu nebū
site pilnai patenkintas, jums 
pinigai bus sugrąžinti.

Pasarga: — Jeigu atsiusite 
kainą su orderiu, tai mes paš- 
tą užmokėsime. Arba galima Į 5 
užmokėt įiaštoriui kaip atneš • f 
vaistus. i 1

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL 
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARD MISIŪNAS 

SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti. 
Importuoti tentjnkM - CšltaW<R■! - Televizija - Muzfra - Sportas

502 GRAND ST., kampas Union Avė. BROOKLYN, N. Y.

< >
« ►
I >

■ >
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Res. BIG 9013 • 
| 

: Dr. J. C Seymour Į
LANDŽIUS

;i Lietuvis gydytojas ir chirurgas Įp 
lj Naudoja vėliausi, X-Ray aparatą 

Pritaiko akinius

534 E. BROADM’AY
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

WA1TKU« '
FUNERAL HOME

197 WEBSTEB AVĖ.
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS
LaMotuvhi Direkiorfn* ir 

Balsamuotojas
(NOTARY PUBLIC)

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Nauja moderniška k^plyčin šer
menims dykai. Aptarnauja CMJ- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačio* ir Į kitu* 
miestus.

Reikale laukite: TeL TB 6-4434IUŽSISAKYKITE JONIKO PAS MUS į

Pristatom geriausį toniką k
Piknikams, Vestuvėms, 6

Krikštynoms ir Visokiems 
Parengimams^

Kainos prieinamos.

Kitur

W. J. CHISHOLM
GRABORIUS

<

S GRAFTON AVĖ., ISIJNGTON, MASS. Z
5 > Tel. Dedham 1304-W ę
1 PRANAS GERULSKIS, Namų Tel Dedham 1304-R J

'Asmeniškas Patarnavimas”

331 SMITH ST.

PROVIDENCE, R. L

Telephone.

OFISO: DEXTER 1952
Namų: PI. 6236

Tel. 4008NASHUA, N. H.

Mažos rendbs — Mažesnes kainos

Veltui pristatymas — Lšsimokėjimui

Ledą-Anglius-Coke-Aliejų-Oil Burncrius

Tel. 189

Patenkino Brocktoniečius 
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų.

Parduodame

BROCKTON ICE & COAL CO.
27 Latvrence St., Brockton, Mass.

J. CORONIS & SON 1
, FURNITURE CO

168 W. PEARL ST.,

FLORAL HERB CO.
Dep. 9

Box 305, Clinton, Indiana.

Monuments and Markers 
Cemetery Lettering 

NASHUA MONUMENTCO.
88 Kirniey St. Tel. 2155-H 

Neshtte, N. H.

4 ■v

Ateikite į krautuvę, kurioje
garantuotas sutaupomas

' --- 1
EGLUTEI

Kalnai Amarikoja M-00: kitur—33-M
Pinigus Ir užsakymu* slųakltei 

EGLUT*, P. 0. Box 22, '
Montelfo Statlon, Brockton M, Ma*a>

KNOMUOJAMI 2 kambariai 
ir virtuve. Kreiptis: Pranckevi- 
čius, 339 Wilson Avė., Brook
lyn, N. Y.
NEW yorko žinios

Paremkime tuos biznierius ir 
profesionalus, kurie skelMsri 
“Darbininke!*’
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^Dalbininkor
C. WRB,N'm

Apreiškimo parapijos choro 
koncertas

Lapkričio mėn. 11 d., 4.30
vai. Vak. Webster salėje Ad- 
reiškimo par. choras, vadovau
jamas muz. P. Sako ruošia kon
certą. Choras yra paruošęs gra
žią ir įvairią programą. Bus 
bažnytinės muzikos, liaudies 
dainų, operečių ištraukų ir kt. 
Cezar Frank “Gloria” bus iš
pildyta pritariant violenčelei, ar
fai ir Dianui. Bus ir šokėju gru
pė. Prašome skaityti šiame 
puslapyje skelbimą.

JAV Liet Bendruomenės 
šventei paruošiamieji darbai 
eina prie pabaigos, šiomis die
nomis išsiuntinėti pakvietimai 
organizacijoms ir vadovaujan
tiems asmenims kviečiant da
lyvauti šventėje.

šventė įvyksta lapkričio 18 
d. Pamaldas Apreiškimo para
pijos bažnyčioje, Brooklyne. 11 
vai. laikys J. E. vysk. V. Briz
gys. šventės aktas įvyks 2 v. 
p.p. Statler viešbutyje 7 Avė. 
ir 32 St. kampas, prie Pennsvl- 
vania gelež. stoties, Nevv Yor
ke.

Lietuviu Tarybos posėdis
Spalio 29 d. buvo susirinkusi 

posėdžio naujoji Nevv Yorko 
Lietuvių Taryba: pirm. — P. 
Mikalauskas, vicepirm. — P. 
Montvilas ir J. Ginkus, ižd.— 
Dr. V. Viliamas, fin. sekr. —O. 
Valaitienė, sekr. — S. Briedis, 
iždo globėjai — B. Spudienė ir 
J. Vašvila. Posėdyje nutarta 
Vasario 16 iškilmingą minėji
mą suruošti 1952 vasario 17 d., 
Webster Hali salėje.

Dvi fotografijas, 
vaizduojančias lietuvius, pike
tuojančius “Laisvės” koncertą 
pereitą sekmadienį, įsidėjo 
Long Island Press. Po nuo
traukų įrašais paminėti svar
besni prieškomuinstiniai plaka
tų šūkiai.

Rengia šokius
šeštadienį, lapkričio 10 d. 7 

vai. v. Angelų Karalienės pa
rapijos viršutinėje salėje moks
leiviai ateitininkai rengia šo
kius.

PRAŠOME ATVYKTI
Lapkrčio 11 d., sekmadienį, 

tuojau po lietuviškųjų pamal
dų, 12 v. 15 min. įvyks Brook- 
lyno ir Nevv Yorko mokyklas 
lankančių vaikų tėvų susirinki
mas Apreiškimo par. salėje. 
Programoje pranešimai apie 
lituanistikos pamokų įvedimą į 
parapijine mokyklą ir einamų
jų reikalų aptarimas. J susirin
kimą atsilankys kleb. kun. N. 
Pakalnis. Kviečiami dalyvauti 
visi, kuriems tikrai rūpi lietu
viškasis jaunimas ir lietuvybės 
reikalai. Tėvų komitetas

Jacąues šernas, 
apie kurį neseniai lietuviškoji 
spauda rašė, kaip apie nuosta
biai gabų lietuvių kilmės pran
cūzų filmo aktorių, šiuo metu 
vadina Nevv Yorke rodomajam 
itališkam filme, pavadintame 
“Mill on the Po.”

“Quo vadis” premjera
Pereitą ketvirtadienį dvie

juose Nevv Yorko teatruose 
pradėta rodyti pagal H. Senke
vičiaus romaną susuktas fil
mas, kino bendrovei kaštavęs 
šešis su puse milijono dol.

Filmas rodomas Astor ir Ca- 
pital teatruose, kurių pirmasis 
yra 45-oj, o antrasis 51 g. ir 
Broadvvay, Nevv Yorke.

Bronius Kulys 
vadovauja Organizaciniam Ko
mitetui, kuris 'lapkričio 18 d. 
rengia Nevv Yorke švietimo 
darbuotojų konferenciją.

Bernardas Brazdžionis
lankėsi Nevv Yorke ir T.T. 

Pranciškonų spaustuvėje galu
tinai susitarė išleisti “Pietų 
vėjelį” ir “Meškiuką Rudnosiu- 
ką.” “Pietų vėjelis” spausdina
mas dviem spalvom. Piešiniai 
dail. P. Osmolskio. “Meškiukas 
Rudnosiukas” spausdinamas 
keturiom spalvom, piešiniai 
dail. Stančikaitės. Abi knygos 
pasirodys dar prieš Kalėdas.

Pranė Lapienė 
pereitą savaitę įsigijo du Vy
tauto Kasiulio paveikslus.

Alfa Uepinas, 
baleto šokėjas, jau kiek seniau 
atsikSęs į Nevv Yorką iš Bos
tono. šiuo metu kartu su A. 
Čiurlyte atlieka šokio progra
mą viename Nevv Yorko nakti
niame lokale.

Laimėjimų vakaras 
ruošiamas Angelų Karalienės 
par. salėje, So. 4th ir Roebling 
st., lapkričio 11 d., sekmadie
nį, 5 vai. p.p. Vakaro pelnas 
skiriamas ateitininkų ramovei 
įrengti. Visi ateitininkai ir pa
rapijiečiai maloniai kviečiami 
dalyvauti. Bus galima laimėti 
gražių dovanų. įėjimo mokestis 
tik 60 centų.

V. Žukauskas
su savo “Linksmaisiais Bro
liais” pereitą sekmadienį da
lyvavo Nevvarke A. S. Trečioko 
vadovaujamo ALTS skyriaus 
koncerte.

Vytautas Matulionis 
gavo magistro laipsnį Brookly- 
no Politechnikos Institute. 
Šiuo metu jis ,kaip inžinierius- 
matematikas, dirba Republic 
Aviation bendrovėje.

Jis yra čia gimęs ir augęs, 
dalyvauja lietuviškoje veikloje A 
ir yra Amerikos Lietuvių Legi- 
jono Posto narys.

Dantų gyd. A. ūselis 
pereitą savaitę atidarė kabine
tą, kuriame gamins ir dirbti
nius dantis. Jo adresas: 435 
Bleecker St., Brooklyn, N. Y.

Nuoširdi padėka
Kazimieras Baltrušaitis, iš

buvęs ligoninėje 8 dienas dėl 
akies operacijos, yra jau grįžęs 
namo, bet dar nesijaučia visiš
kai sveikas. Aplankęs tėvų 
pranciškonų vibnuolyną, kur jis, 
prieš eidamas į operaciją, dirbo 
vidaus remonto darbus, buvo 
užėjęs taip pat į “Darbininko” 
redakciją ir prašė dar per laik
raštį išreikšti jo didžią padėką 
Apreiškimo parapijos kleb. 
kun. N. Pakalniui ir vikarams 
— kun. J. Pakalniškiui ir B. 
Kruzui, kurie jį aplankė ligo
ninėje su švč. Sakramentu, o 
kun. B. Kruzui ir už parveždi- 

’nimą iš ligoninės namo. Nuo
širdžiai taip pat dėkoja ligo
ninėje ar namie jį aplankiu
siems: Skarulienei, Žičkienei, 
Sniečkui, A. Nadzeikai. P. 
Montvilui, J. Mardosui, K. Raz- 
mantui, Bagdonienei ir J. Žida- 
navičiui, kuris ligoninėje kas
dien aplankydavo.

Skaitykite ir platinkite 
“šv. Pr. Varpelį”

auksinį savo vedybinio gyveni
mo jubiliejų. K. ir M. Masaičiai 
yra pavyzdingi lietuviai katali
kai. Jie gražiai išauklėjo tris 
savo vaikus, kurių tarpe ir kun. 
Antaną Masaitį. Jubiliejaus mi
šias atlaikė ir apeigas atliko 
jubiliatų sūnus kun. Antanas 
Angelų Karalienės parap. baž
nyčioje. Jubiliejaus iškilmėse ir 
puotoje dalyvavo daug giminių 
ir pažįstamų ir visa šventė pra
ėjo jaukioje nuotaikoje.

Visa Masaičių šeima nuošir
džiai dėkoja giminėms ir drau
gams, kurie vienokiu ar kitokiu 
būdu prisidėjo prie šio jubilie
jaus suruošimo ar jame daly
vavo ir mus šia proga pagerbė.
St. Pilka lankysis New Yorke

Švęsdamas savo 30 metų te
atro darbo jubiliejų, dramos 
aktorius ir režisorius St. Pilka 
lapkričio 18 d. Alliance salė je, 
195 Grand St. Brooklyn, N. Y., 
duos lietuviškos linksmos ir 
graudžios nuotaikos vakara. 
Programoje lietuviai rašytojai 
ir dramos veikalai. Talkinin
kaus Vilniaus op. solistė F. Pu- 
pėnaitė - Vasiliauskienė ir muz. 
Al. Mrozinskas. Tomis dieno
mis New Yorke vyksta keletas 
didesnių suvažiavimų: ALRK 
Federacijos, AL Tarybos, Litu
anistikos darbuotojų ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės šventė. 
Todėl pasibaigus šventės prog
ramai ir rimtiems posėdžiams 
bus gera proga nuvykti į St. 
"Pilkos vakarą pasidžiaugti gra
žiosios literatūros motyvais ir 
scenos veikalų ištraukomis.

Aldona šlepetytė,
šokusi Vokietijoje, Paryžiuje 

ir Ispanijoje, šių metų pavasa
rį atvykusi į Ameriką ir kurį 
laiką gyvenusi Detroite, yra 
pakviesta New York Operetic 
Society 1951-52 m. sezonui 
kaip prima balerina. Ji daly
vaus Aidos, Carmen, Traviatos, 
Fausto ir kitose operose.

Rožė Mainelytė
ir Alg. Kačanausko vedamas 

vyrų balsų kvartetas dainuos 
Ranatai Jonaitytei pagelbėti 
skirtajame koncerte, kuris į- 
vyksta lapkričio 25 d. Aliance 
Hali, Brooklyne.

Algirdas Brazis 
atvykęs iš Čikagos dirbti Met
ropolitan Operoje. New Yorke 
apsigyveno Robert Fulton vieš
butyje.

Vytautas KidolLs, 
dramos aktorius, lapkričio 24 
d. susituokia su Birute And- 
•riuškevlčiūte. Abu jaunieji y- 
ra neseniai atvykę į Ameriką.

Auksinis K. ir M. Masaičių 
jubiliejus

Kazimieras ir Marijona Ma- 
saičiai lapkričio 3 d. šventė

Rašytojų klubo susirinkimas
Lapkričio 3 d. įvyko Bosto

no rašytojų klubo narių susi
rinkimas. Pirmininkas Faustas 
Kirša trumpai apibudino poetą 
Praną Vaičaitį, kuris mirė 
prieš 50 metų. Kalbėtojas cha
rakterizavo Pr. Vaičaitį, kaip 
realistinės krypties gabų poe
tą, kuris ir per trumpą amžių 
spėjo sukurti vertingų kūrinių. 
Dramos akt. A. Gustaitienė pa
skaitė keletą Pr. Vaičaičio ei
lėraščių, jų tarpe dvi elegijas.

Antrojoje dalyje dpl. ekon. 
St. Lūšys skaitė paskaitą “Bu
simoji Lietuva mūsų akimis”. 
Kalbėtojas nubrėžė busimosios 
atstatomos Lietuvos pagrindi
nes problemas, politiniu, kultū
riniu ir socialiniu-ekonominiu 
atžvilgiais. Iškilus eilei klausi
mų, diskusijos atidėtos kitam 
susirinkimui. •

Jonas A. Ywoskus
Sėkmingai išlaikė egzaminus 

(bar examens), kurie jam 
duoda teisę verstis advokato 
praktika. Jis gyvena 503 East 
Fifth St., So. Boston, Mass.

Šia proga jį sveikina jo mo
tina Ona Janušonis su vyru ir 
brolis kun. Alfonsas.

Francis Šidlauskas
Bostono College (jėzuitų u- 

niversitete) dėsto režisūrą ir 
kartas nuo karto su savo tru
pe pastato įvairių veikalų. Šį 
penktadienį, lapkričio 9 d. ko
legijos teatre — BC Campus 
Theater “The Taming of the 
Srew” vaidinama jo režisuota 
Shakespearo komedija.

Fr. Šidlauskai yra susidomė
jęs ir lietuvių dramos veika
lais, kurių vieną norėtų paro
dyti toje pačioje scenoje. Jis 
norėtų pastatyti V. Krėvės 
“Skirgailą”, bet šiuo metu ne
atsiranda, kas galėtų gerai šią 
dramą išversti į anglų kalbą.

£v. Vardo D-jos
Šv. Mišios ir Komunija bus 

šį sekmadienį, lapkričio 11 d., 
8 vai. ryto. Tuoj po to salėje po 
bažnyčia įvyks d-jos susirin
kimas.

Vyčių parengimai
Šeštadienį, lapkričio 10 d., 8 

vai. vak. L. Piliečių D-jos sa
lėje So. Bostono Vyčiai rengia 
šokius, į kuriuos kviečia visą 
lietuvišką visuomenę.

Sekmadienį, lapkričio 11 d. 
3 vai. p.p. savo patalpose vyčiai 
rengia ypatingą susirinkimą, 
kurio metu įdomią paskaitą 
skaitys srg. Tad. Šimkus iš 
Worcester. Visas lietuviškas 
jaunimas kviečiamas dalyvauti.

Apie teisingą atlyginimą
Lapkričio 4 d. Bostono atei

tininkų sendraugių susirinkime 
kun. A. Kontautas skaitė 
kcuopsč^ai paruoštą paskaitą 
apie teisingą atlyginimą. Po 
paskaitos buvo gyvos diskusi
jos. Aktualiai panagrinėta iš
viso socialinis klausimas.

Gauna laiškus Iš Lietuvos
Viena bostoniškė lietuvė ligi 

šiol pastoviai kas mėnuo tebe- 
gauna laiškus iš savo giminiu, 
esančių bolševikų okupuotoje 
Lietuvoje, tik tų laiškų turinys, 
žinoma, yra pritaikintas ten e- 
sančioms sąlygoms.

Inžinieriai renkasi
Lapkričio 10 d. 6 vai. vakare 

inž. Aleksandro Čapliko bute 
788 E. Broadway So. Bostone 
įvyks inž. ir archt. s-gos Bosto
no skyriaus narių susirinkimas. 
Dienotvarkėje — paskaita iš 
pramoninės inžinierijos srities.

Dr. J. Girnius naujame bute
Dabar dr. J. Girnius gyvena 

15 Vendover St., Dorchester, 
Mass. Persikėlė praeitą savaitę.

Atšventė auksinį jubiliejų
Antanas ir Juzė Pivariūnai 

lapkričio 4 d. atšventė vedy
binio gyvenimo 50 m. sukak
tį. Bažnyčioje jubiliatai su sa
vo giminėmis ir draugais iš
klausė šv. mišių. Jubiliatų vai
kai parengė savo tėvams siur
prizą — suruošė jiems nežinant 
gražias vaišes. į kurias sukvietė 
jubiliatų artimuosius — seniau 
tame krašte gyvenančius ir 
naujai atvykusius lietuvius. Ju
biliatai buvo nuoširdžiai sveiki
nami ir apdovanojami. Jaukio
je lietuviškoje nuotaikoje pra
ėjo šių nusipelnusių lietuvių ka
talikų jubiliejus.

L. Piliečių D-jos bankiete
lapkričio 3 d. dalyvavo ne

mažai narių. Į bankietą buvo 
atvykęs miesto mayoras John 
B. Hynes ir eilė kitų ne lie
tuvių tautybės politikierių.

Bankietas praėjo rinkiminių 
kalbų nuotaikoje.
40 metų vedybinio gyvenimo
Juozas ir Elzbieta *Leščtn*- 

kai lapkričio 11 d. švenčia A- 
vo 40 metų vedybinio gyveft- 
mo sukaktį. Lietuvių paraį- 
joj šv. Mišios jų intencija btis 
8 vai. ryto. 7

PARENGIMAS
So. Bostonas, lapkričio 11 

d. 5 v. vakare. Lietuvių Piliečių 
salėje, 168 W. Broadway, dvi 
SLA 308 ir 328 kuopos rengia 
linksmą rudens parengimą su 
įvairia programa. Kalbės SLA 
2-ro Apskričio organizatorius 
Kraučelis, bus loterija, be pra
laimėjimo. Suktinio ir valso 
kontestas, dalyvaujant teisė
jams Al. Čaplikui, St. Būdvy
čiui ir panelei J. Jurėnas.

Tautosakininkas J. Būga da
lyvauja su tautosaka ir nau
jausiais muzikos kūrinais, at
sivežtais iš Chicagos. Veiks bu
fetas su skaniais užkandžiais ir 
gėrimais. Gros L. Styveno or
kestras. Įėjimas į parengimą 
tik 75c.

Kviečiame maloniai visus se
nus ir jaunus nepraleisti pro
gos dalyvauti šiame parengi
me. Rengėjai

NAUJAI ATVYKĘ
Lapkričio 7 d. laivu “Gene- 

ral Haan” į New Yorko uostą 
atvyko šie lietuviai tremtiniai:

Jarošūnas, Viktoras, Jadvy
ga

Kardašius, Alfonsas, Guste,
Keciorius, Zigmas 
Keciorius, Kazys, Anna, 
Knopp, Herbert
Kuraitis, Petras, Agota
Milleris, Liudvikas
Petronis, Pranas, Wanda, 

Anna
Pinclūtė, Joana
Rodentas, Adolfas, Marta, 

Aldona
Simanavičius, Kazys, Elena, 

Virginija, Dalia, Vytautas
Šie lietuviai tremtiniai pra

šo geradarių darbo-buto ga- 
garantijų ir affidavitų:

Darbo - buto garantijų:
1. Schukowski, Adolf, gimęs 

1900 m. gruodžio 24 d. Ger- 
man-Ethnic. Adresas: (24a) 
Hamburgh, Mohlendorf, 400 I. 
R.O .Headųuarters, Germany.

Afidevitų:
1. Kupreišis. Alfonsas, gimęs 

1927 m. liepos 4 d. Adresas: 27 
Kinglake St., Nottingham, 
England.

2. Skvarčienė, Jadvyga, gim. 
1916 m. rugp. 11 d. Skvarčius, 
Romualdas, gim. 1940 m. vasa
rio 7 d.; Skvarčius, Aušrelė- 
Marija gm. 1941 m. lapkr. 10 
d. Adresas: 4, rue Fmkmatt, 
Strassbourg, France.
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KONCERTAS IR ŠOKIAI
Programoje pasaulinio masto kompozitorių: 

Gounod, Franck, Tschaikowsky, Friml, Herbert, Rogers, 
Kreisler, Liszt ir

lietuvių kompozitorių:
J. Šimkaus, I. Žilevičiaus ir K. Kavecko kūriniai.

Cezar FrankTarp žymesniųjų dalykų bus išpildyta 
"SOLEMN MASS IN A”.
I. ši m k a u s "ATSISVEIKINIMAS SU 
Dabg kitų vertingos muzikos kūrinėlių, 
šokėjų grupė.

TĖVYNE" iš operetės "IŠEIVIS". 
Be to, dalyvaus ir tautinių šokių


