
B3ST0M PUBLIC LIBRART
CHIEF OF B*SSL.DT.-;<EF.DI7 
CJPLET S0.

1IIIIIIIIIIIIIII Copyrlght, 1951, by the Society 
of the Franciscan Fathers

XXXVI. Nr. 62 PENKTADIENIS (Friday) GRUODŽIO (DEC.) 7 D„ 1951 M. 10 CENTŲ

NESUTARIA DF.L PALIAUBŲ SĄLYGŲ
Tokio. — Susitarus dėl de

markacijos linijos ir sausumo
je karo veiksmams beveik vi
siškai sustojus, Korėjos paliau- 
bų derybos sukasi apie paliau
bų sąlygas ir jų vykdymo prie
žiūrą. Taip pat Jungt. Tautų 
atstovai pasiūlė, kad kita pako
misė tuo pačiu metu imtųsi 
svarstyti belaisviais pasikeiti
mo klausimą.

Didžiausias nuomonių skir
tumas liečia karinių jėgų Ko
rėjoj didinimo ir paliaubų vyk
dymo inspekcijos klausimus. 
Jungt. Tautos reikalauia. kad 
paliaubų metu nebūtų didina
mos Korėjoje karinės pajėgos, 
bet normalus dalinių aprūpini
mas ir pakeitimas turi būti leis
tas. Komunistai priešinasi nau
jų dalinių atvykimu:, nors jie 
tik pakeistų išvykstančius ir 
reikalauja teisės š. Korėjoje 
statyti aerodromus. Taip pat 
Jungt. Tautos reikalauja, kad 
būtų sudaryta mišri paliaubų 
priežiūros komisija, kuri galė
tų laisvai visoje Korėjoje su
tartų sąlygų vykdymą tikrinti. 
Tuo tarpu komunistai siūlo in
spekciją apriboti tik “atvykimo 
uostais”, nors aptarimo, kokius 
uostus tokiais jie laiko, ligi šiol 
nepateikė. Pati komisija, komu-
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Nauji susirėmimai Suezo 
zonoje

Kairas. — Suezo kanalo zo
noj tarp anglų dr egiptiečių į- 
vvko eilė naujų susirėmimų, 
kurių metu dviejų dienų būvy 
žuvo apie 69 asmenys. Suezo 
miestas anglų visiškai uždary
tas ir neleidžiamas su juo joks 
susisiekimas, išskiriant maisto 
ir vaistų transportus. Kelyje į 
Suezą anglai ir egiptiečiai yra 
įsirengę barikadas. Pranešimai 
apie žmonių aukas žymiai svy
ruoja, bet pačių egiptiečių duo
menimis, nuo lapkričio mėn. vi
durio susirėmimuose jau žuvo 
127 egiptiečiai. Anglų žuvę apie 
20 asmenų.

Neleidžia teikti 
belaisviams pagalbą

Geneva.— Tarptautinis Rau
donasis Kryžius paskelbė, jog 
Kinijos komunistai neleidžia 
Jungt. Tautų belaisviams teikti 
maisto ir vaistų pagalbą. Nors 
nuo Korėjos karo pradžios bu
vo daromos pastangos, kad pa
gal Genevos sutartį būtų leis
ta teikti belaisviams pagalbą, 
bet visos pastangos nuėjo vel
tui. 

Baisus ugniakalnio išsiveržimas 
Filipinuose

Manila. — Camiguin saloj iš
siveržus Hibok ugniakalniui, a- 
pie 500 asmenų žuvo ir mano
ma, kad dar ligi 2000 kitų gali 
būti lavos užpilti. Ugniakalnio 
išsiveržimas įvyko visai netikė
tai, ir gyventojai nespėjo pasi
traukti į saugesnes vietas. Vy
riausybė pasiuntė laivus, kad 
iš pavojaus zonos išgabentų 45,- 
000 gyventojų.

MTRfi ESTŲ POLITIK AS
Stockhobnas. — čia mirė 

žymus estų politikas ir vienas 
Estijos ūkininkų partijos kūrė
jų R. Penno. Artimų laiku Pen- 
no turėjo atvykti į JAV atsto
vauti Estiją Free Europe komi
tete, bet mirtis sutrukdė jam 
perimti tas pareigas.

nistų nuomone turėtų būti su
daryta iš neutraliųjų kraštų at
stovų. Tarp tokių jų neutral ais 
laikomų kraštų komunistai nu
rodo Sovietų satelitinius Lenki
jos bei Čekoslovakijos kraštus 
ir gal būt dar Šveicarija, Dani
ją ir Švediją, nes sos valstybės 
nėra pasiuntusios į Korėją savo 
dalinių.

Fronte
Sausumos pajėgų kovos be

veik visiškai yra sustojusios vi
same 145 mylių fronte. Tik kai 
kur įvyko maži žvalgybmų da
linių susidūrimai. Bet jau de
šimt dienų vyksta gana smar
kios oro pajėgų kautynės. Jų 
metu numušta 32 priešo lėktu
vai ir 31 sužaloti. Tai sudaro 
beveik šeštą dalį Korėjos karo 
metu sunaikintų priešo lėktu
vų. Ligi šiol iš viso Korėjoj 132 
priešo lėktuvai buvo numušti, 
26 spėjama, kad numušti ir 
292 sužaloti.

Šarvai kovojantiems Korėjoje
Tokio. — Kovojantiems Ko

rėjoje JAV kariams ligi šiol 
buvo naudojama šarvuotos lie
menės, kurios apsaugoja krūti
nę ir pečius. Bet jų žymus trū
kumas, kad yra gana sunkios— 
sveria apie 14 svarų. Dėl to da
bar pagamintas naujas mode
lis, kuris svera tik 8 svarus. 
Naujieji šarvai dabar išbando
mi fronte. Jie pagaminti iš ny- 
Iono bei tam tikros sintetinės 
medžiagos ir apsaugoja nuo 
smulkesnio kalibro artilerijos 
sviedinių skeveldrų bei nuo šau
tuvų ir kulkosvaidžių kulkų, 
bet tik iš toliau paleistų. Visai 
iš arti paleistų kulkų jie pra
mušami.

Reikalauja nale’sti 
sulaikytus lakūnus

Washingtonas. — Paaiškėjus 
kad lapkričio 19 d. pakeFui iš 
Muencheno į Belgradą dingęs 
JAV lėktuvas buvo pakeliui 
Sovietų lėktuvų priverstas nu
sileisti Vengrijos teritorijoje, 
JAV vyriausybė pareikalavo 
Vengriją paleisti sulaikytus la
kūnus ir grąžinti lėktuvą. So
vietai ir Vengrija nori sudary
ti kaltinimą, kad tasai JAV 
lėktuvas tariamai turėjęs tiks
lo nuleisti Vengrijoj šnipus. 
Manoma, kad Vengrijos komu
nistai bandys už JAV lakūnų 
paleidimą išgauti Vakaruose e- 
sančią šv. Stepono karūną, ku
ri vengrų tautos laikoma jų 
krašto suverenumo simboliu.
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4* Amerikiečiai turi įsirengė stovyklą Munsane, netoli derybų vietos, 
kuri yra neitralioje zonoje Panmunjome. Delegacijos sargybiniai 
sudarė dvi komandas *Musano Kūjai” ir “Panmunjomo Panteros”. 
Čia jos grumiasi atvangom metu.

Sovietai ginklavimosi vengia
keturių dl-

Paryžius. — Iš pareiškimų 
apie uždaromis viešumai duri
mis vykstančią 
džiųjų valstybių nusiginklavi
mo konferėnciją aiškėja, kad 
ligi šiol jokios pažangos pasiekti 
nėra pavykę. Svarbiausias šiuo 
atveju yra tarptautinės karo 
jėgų ir ginklų kontrolės klausi
mas. Patikimo amerikiečių 
šaltinio žiniomis, posėdžių me
tu Ph. C. Jessup paklausė Vi
šinskį, ar Sovietai sutinka tą 
pačią dieną, kai bus uždrausti 
atominiai ginklai, įsileisti tarp
tautinę kontrolę ir leisti jai 
veikti. Višinskis į tai atsiliepęs, 
tačiau į klausimą neatsakęs.

Spaudos konferencijoj dėl šio 
dalyko Višinskis išsisukinėja
me i aiškino, kad, sutarus dėl 
inspekcijos, dar reikėsią ją su
organizuoti, dėl to negalinti 
kontrolė tą pat dieną prasidėti, 
kai bus priimtas atominių gink
lų uždraudimas. Šis Višinskio 
pasisakymas Vakarų sluogs-

Nori afctaivti vokiečių 
ginklavimosi pramonę

Bonna. — Kai kurie Vakarų 
okupacinių įstaigų atstovai ke
lia klausimą, kad reikia atgai
vinti Vokietijos ginklavimosi 
pramonę, kuri tuo būdu galėtų 
prisidėti prie Vakarų gynybos. 
Ta pramonė galėtų aprūpinti 
planuojamas 12 vokiečių divizi
jų. o taip pat nemažus karinių 
reikmenų kiekius tiekti ir Itali
jos, Belgijos bei Olandijos ar
mijoms. Dabar toms armijoms 
visus karinius reikmenis turi 
pagaminti JAV ir Kanada. Vo
kiečių ginklavimosi pramonę 
paleidus į darbą, užjūrio ginklų 
daugiau būtų galima skirti 
Anglijai ir Prancūzijai. Be to, 
kai kurių nurodoma, jog būtų 
nepateisinamas dalykas, kad 
vokiečiai tik rūpintųsi savo ge
rovės kėlimu ir rinkų plėtimu, 
o kiti tuo metu turėtų vilkti jų 
apsaugos ir gynybos naštą. Su 
tuo susijusius sunkumus vo
kiečiai privalą lygiai pakelti su 
visais kitais kraštais.

Komitetas kovai su rasine 
diskriminacija

Washingtonas. — Prez. Tru
manas sudarė federalinę komi
siją kovai su negrų ir kitų ma
žumų diskriminacija firmose 
priiminėjant tarnautojus ir 
duodant valdinius užsakymus.

niuose laikomas pridengtu kon
trolės atmetimu. JAV, Anglija 
ir Prancūzija yra aiškiai pa- 
reiškusios, kad jos nesutiks su 
atominių ginklų uždraudimu, 
pasiremdamos vienais tik So
vietų pažadais, kad ginklavimo
si kontrolė bus vėliau įvesta. 
Vakarai laikosi nuomonės, kad

PAKILS DAUGELIO DALYKŲ KAINOS
Hashingtonas. — Vyriausy

bė leido tūkstančiams fabrikų 
ir kasyklų, pagal gamybos į- 
statymo priedą, liečiantį kainų 
ir atlyginimų kontrolę, pakelti 
kainas. Tuo būdu pakils kainos 
tūkstančiams gaminių. Tarp jų 
drabužiams, mėsai, pienui, 
sviestui, anglims, gazolinui, ta
bakui, alui, vaistams ir kosme
tikai.

Leidimas pakelti kainas įsi
galioja nuo jo paskelbimo die
nos. Numatoma taip pat, kad 
greitu laiku bus leista pakelti

Sudaroma nauja tremtinių 
globos organizacija

BrraseBt. —• IRO gruodžio 31 
d. baigiant savo veiklą, jos vie
toj numatoma sukurti naują 
tremtinių globos organizaciją. 
Briusely vykstančioj tuo reika
lu konferencijoj, kurioj daly
vauja 32 valstybės, tos organi
zacijos kūrimo srity jau pada
ryta žymi pažanga. Jau šešioli
ka valstybių yra pasižadėjusios 
naują tremtinių globos planą 
paremti. Tuo planu numatoma 
1952 m. įkurdinti 115,000 trem
tinių, sudarant šiam reikalui 
$34,000,000 fondą.

Vokiečių atstovus kviečia pa
daryti savo pareiškimus 

Jungt. Tautoms
Paryžius. — Jungt. Tautų 

politinė komisija nutarė pa
kviesti abiejų Vokietijos dalių ir 
Vakarų Berlyno atstovus pada
ryti pareiškimus, ar yra įma
nomi visoje Vokietijoje pra
vesti visiškai laisvi visuotiniai 
rinkimai. Bet, gautomis žinio
mis, Rytų Vokietijos komunisti
nė vyriausybė savo atstovų 
nesiųsianti. Sovietai ir Rytų 
Vokietijos komunistai įrodinė
ja, kad Jungt. Tautos esančios 
nekompetentingos šį klausimą 
spręsti.

kontrolės
veiksminga tarptautinės kont
rolės sistema turi būti pirmiau 
sukurta, negu bus uždrausti a- 
tominiai ginklai. Sovietai Va
karams siūlo sunaikinti savo a- 
tominius ginklus, pažadėdami 
tą patį padaryti ir dėl kontro
lės susitarti vėliau.

kainas ir tiems dalykams, ku
rių paskelbtasis leidimas dar 
neliečia.

Ateity dar numatoma leisti 
pakelti kainas automobiliams, 
garažų nuomai ir patarnavi
mams, skalbykloms ir visų rū
šių remonto dirbtuvėms.

įmonėms palikta laisvė ir ne
kelti kainų, bet jos turi teisę 
jas pakelti.

Heramumai Kaire
Kairas. — Egipto vyriausy

bei paskelbus, kad ji perima 
kontrolę vadinamų laisvės bata- 
lijonų, kurie organizuojami ko
vai su anglais, studentai su- 
rengė dideles protesto demons
tracijas. Jų metų demonstran
tai, puldami lazdomis ir akme
nimis sužeidė eilę policininkų. 
Policijai pradėjus šaudyti, buvo 
sužeista ir nemaža studentų. 
Viso šių susirėmimų metu su
žeista apie 40 asmenų, kurių 
per 20 teko gabenti į ligoni
nes.

Autobusas užmušė 23 kadetus

Londonas. — Chatham j žy
giuojančių Anglijos jūros kade
tų būrį įvažiavo autobusas, 23 
užmušdamas ir keletą sužeisda
mas. Manoma, kad nelaimė į- 
vykusi dėl blogo gatvės apšvie
timo.

• Jugoslavijos komunistinė vyriausybė paleido nuo 1946 m. 
kalintą arkiv. Stepinac. Arkivyskupas paleistas be jokių sąlygų 
ir apsigyveno savo gimtinėje Krasic.

• Gynybos sekretorius R. Lovett spaudos konferencijoj pa
reiškė, kad JAV oro pajėgos bus padidintos ligi 143 grupių.

• Kalbėdamas American Ordinance Association atominės 
energijos komisijos pirm. G. Dean nurodė, jog šiuo metu JAV 
ruošia planus atominių ginklų gamybai išplėsti. Dean pareiškė, 
jog šio dalyko JAV imtis verčia Sovietų sudaromas pavojus.

• Mahometonų aukščiausia religinė įstaiga Al Azhar paskel
bė į visą mahometonišką pasaulį atsišaukimą dėl Suezo kanalo ir 
Sudano pradėti anglų boikotą. Al Azhar yra Egipte. Ar kiti ma
hometonai paklausys šios egiptiečių įtakoj esančios įstaigos, kol 
kas nėra paaiškėję.

• Anglijoje lankosi Vakarų Vokietijos kancleris Adenaeur. Jis 
dedąs pastangas palenkti Churchillį, kad paremtų Vakarti Vo
kietijos vyriausybės politinius planus.

• Krikščionių ir žydų konferencijoj Clevelande J. F. Dulles 
pasakė kalbą, kurioj iškėlė reikalą plačiu mastu įtraukti Azijos 
tautas į kovą prieš komunistinę agresiją.

• Europos Tarybos patariamasis susirinkimas vienu balsu 
priėmė rezoliuciją, kurioje siūloma sukurti bendrą Europos pre
kybos biurą. Antroj ta pačia proga priimtoj rezoliucijoj pasiūlo
ma kurti Europos paštų uniją.

• Jau nuo 1946 m. JAV reikalautus grąžinti du ledlaužiu So
vietai pagaliau pasižadėjo ateinančią savaitę Bremerhavene per
duoti amerikiečiy įstaigoms. Ledlaužiai Sovietams buvo paskolin
ti praėjusio karo metu.

Brolis Juręis O.F.M. tvarko rotacinę masina, kuria, spausdinamas
“Darbininkas.” Foto V. Augustino

NAUJO PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNO 
PAŠVENTINIM AS BROOKLY N E

Praėjusį pavasarį Brooklyno 
arkivyskupas Thomas E. Mol- 
loy maloniai sutiko į savo diece
ziją priimti Lietuvos pranciško
nus kultūriniam ir religiniam 
darbui. Jo Ekscelencijos to bu
vo prašę ir vietos lietuvių pa
rapijų klebonai. Susitarus su 
Lietuvių Universaliniu Biuru, 
buvo perimtas., savaitraštis 
“Amerika” ir sujungtas su 
Bostono “Darbininku” ir Pitts- 
burgho “Lietuvių Žiniomis”. 
Tų trijų laikraščių vietoje pra
dėtas leisti pertvarkytas “Dar
bininkas”. Spaustuvei ir vie
nuolynui įgyti nauji namai ir 
naujos mašinos. Padarius pa
grindinį remontą, gruodžio 9 d. 
jie yra šventinami.

Pašventinimo iškilmės prasi
dės iškilmingomis šv. Mišio- 
mis 11 vai. Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje. Po pietų 3 vai. 
Brooklyno vysk. Raymon A. 
Kearney pašventins vienuoly
ną, 5 v. p.p. Apreiškimo par. sa
lėje bus iškilmingas įkurtuvių 
aktas.

ŽINIOS

remiami Dievo Ap- 
ir duosnių Amerikos 
kurie suprato reikalą 
lietuvybę ir kataliky-
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šiomis iškilmėmis bus už
baigti pirmieji Lietuvos pran
ciškonų žingsniai Brooklyne. 
Toliau laukia didelis darbas iš
plėsti lietuviškos spaudos darbą 
ir dar labiau įsijungti į kultū
rinį dr religinį Amerikos lietu
vių gyvenimą. Pranciškonai čia 
yra jau nemaža triūso įdėję ir 
idlią vagą išvarę nuo to meto, 
kai paskutinis karas juos at
bloškė į šią antrąją lietuvių tė
vynę. Pradėję kurtis Greene, 
Me., galima sakyti, po medžio 
šakomis, 
vaizdos 
lietuvių, 
stiprinti 
bę JAV, pranciškonai pamažu 
tvarkėsi. Po kiek laiko įkūrė 
pagrindinį savo vienuolyno 
centrą Kennebunk Port. Me. Iš 
čia jie plačiai jau siekė lietuvių 
visuomenę leidžiamu skaidrios 
dvasios “Šv. Pr. Varpeliu” ir 
misijomis parapijose. Vėliau 
buvo perimtas leisti lietuviškos 
kultūros žurnalas “Aidai” ir 
visa eilė knygų. Naujasis vie
nuolynas Brooklyne ir plečia
ma spaustuvė tą spaudos dar
bą padarys dar sėkmingesnį.

Šiuo metu JAV’ pranciškonai 
turi savo vienuolyno židinius 
Greene, Me., Kennebunk Port, 
Me., Brooklym, N. Y.. Bridge- 
ville. Pa. ir St. Catherines, Ka
nadoje.

Lietuvoje, kur prieš šį karą 
pranciškonai buvo užėmę plačią 
kultūros darbo sritį, šiandien 
yra viskas bolševikų sutrypta 
ir sunaikinta. Kai kurie pran
ciškonai, palikę Lietuvoje, yra 
žiauriai nukankinti. Jų pralie
tas kraujas už Dievą ir Tėvy
nę mus įpareigoja uoliai dirbti 
ir melstis, kad Lietuva vėl bū
tų laisva ir galima būtų jai 
padėti atsikurti tuo dvasiniu ir 
medžiaginiu turtu, kurį turime 
čia d dinti visomis savo jėgo
mis.

Bombonešis nukrito ant 
gyvenamų namų

Denver. — Sugedus moto
rui, bandydamas nusileisti 
Loivry bazėje, nukrito gyvena
mų namų kvartale su 14 narių 
įgula B-29 bombonešis, pada- 
rydamas didelių nuostolių ir 
pareikalaudamas žmonių aukų. 
Aštuoni įgulos nariai žuvo ir 
šeši sužeisti. Taip pat sužeista 
ir civilių gyventojų. Apgriauti 5 
namai.



2 DARBININKAS Gruodžio 7, 1951

Mažieji pataria
DR. K. SRUOGA-VERŽIKAS

• Didieji klauso
• Jumoras
• Jei susitars, tai laimės

Sovietai

Cicero, Illinois. — Iš Sovie
tų pusės dažnai pusiau oficia
liai vis buvo pakišama mintis, 
kad du ar trys didieji (turbūt 
Stalinas, Trumanas ir Chuf- 
chill) susitiktų ir visus ginčus 
tarp Sovietų ir Vakarų gra
nai, ramiai ir draugiškai iš
spręstų. Amerikos prezidentas 
Trumanas yra ne vieną kartą 
atsakęs, kad jis nieko prieš tai 
neturįs. Tik viena sąlyga. Sta
linas turįs pats atvyksi į Va
šingtoną.

Sovietai, žinoma, labai išdi
dūs. Jeigu jau “sergantis” tė
velis Stalinas turi skristi į Va
šingtoną, tai jau geriau ir susi
tikimo nereikia. Bet, va, kas 
atsitiko. Amerika drauge su 
Anglija ir Prancūzija pasiūlė 
Sovietams nusiginkluoti. Labai 
logiška. Sovietai organizuoja 
visokius taikos kongresus, ren
ka parašus po taikos reikala
vimais. Tai jeigu jau taika, tai 
ir ginkluotis nebereikia. Taip 
pasiūlė Amerika. Sovietų pa
žiūra pasirodė kiek kitokia. 
Taika, taikos kongresai ir tai
kos prašymai — sau, o ginkla- 
vimasis ir pasiruošimas pulti— 
sau. Ir Višinskis prapliupo juo
ku iš tokio Amerikos pasiūly
mo. Ir juokėsi visą naktį. Nega
lėjo užmigti. Taip jis pats vi
siems viešai papasakojo.

Toks juokas visiems labai ne
patiko. Juokas tai juokas, o 
kvepia karu. Nepatiko ir pačiai 
Maskvai. Ne vietoje ir per gar
siai jų užsienio ministeris nusi
juokė. Mat, nebeliko nei apie 
Ką daugiau kalbėti. Ir, va, į 
sceną Išėjo trys valstybės. Siri
ja (3,2 mil. gyventojų), Irakas 
(4,8 mil. gyventojų) ir Pakis
tanas (64 mil. gyventojų) ir 
pasiūlė didiesiems susitikti 
slapta, bet atvirai pasikalbėti. 
Amerika, Britanija ir Prancūzi
ja grėįčiau sutiko. Sovietai, 
kaip visuomet, ilgai nežinojo, ar 
jie nori ar nenori kalbėtis. Pa
galiau. ir jie sutiko. Kodėl tos 
mažos valstybės panoro siūlyti 
didžiosioms slaptas kalbas, taip 
ir neaišku. Ar kas nors nepasiū
lė toms valstybėms “pasiūly
ti”?

Bet kas gali iš tokių slaptų 
kalbų išeiti? Spėlioti daug tai 
neverta. Jau daug buvo visokių 
spėliojimų. Jie nusibodo. Pa
žiūrėkime, kogi trokšta Vaka
rai, ko jie nori iš Sovietų? Ar 
Sovietams sunku tuos jų norus 
išpildyti? Gal Vakarai nori, 
kad Sovietai išsikraustytų iš 
bolševikų užgrobtų žemių? Gal 

PRANEŠIMAS LDS KUOPOMS
Lapkričio 23 d. So. Bostone įvyko LDS Centro Valdybos po

sėdis, dalyvaujant Valdybos nariam—pirm. prel. P. M. Jurui, Vin
cui J. Kudirkai, B. Jakučiui, A. Peldžiui, Bronei Ciunienei, Nelei 
Meškūnienei ir Sąjungos Garbės nariui T. Justinui Vaškiui, OFM.

Posėdyje svarstyti įvairūs LDS reikalai ir padaryti šie nu
tarimai:

1. LDS seimo nutarimu LDS organu yra “Darbininkas”. 
LDS nariai raginami savo organą “Darbininką” skaityti, platinti 
ir remti.

2. LDS nariai, užsisakydami “Darbininką”, prenumeratos 
mokestį $4.00 siunčia savo kuopos raštininkui, kuris surinktas 
prenumeratas persiunčia “Darbininko” administracijai, 680 
Bushwick Avė., Brooklyn 21, N. Y. Nariai prenumeratą gali 
ir tiesiog “Darbininko” administracijai pasiųsti.

3. LDS nariai kasmet moka $1.00 nario mokestį. 50 centų lie 
ka kuopos kasoje ir 50 centų persiunčiama LDS Centrui.

4. Kuopa ar Centras neturtingiems nariams užsako sąjungos 
organą “Darbininką”. Kuopos už neturtingus narius Centrui mo
ka nario mokestį.

5. Kaip galima greičiau išleidžiamos Popiežių Enciklikos ir iš
dalinamos nariams nemokamai.

6. Pravedamas LDS narių vajus ir stiprinamas kuopų veiki
mas. Vajui pravesti ir kuopų vei kimui sustiprinti pakviesti TT.
Pranciškonai.

7. Išleidžiamos LDS konstitucijos. Spaudai konstitucijas pa
ruošti pavesta pirm. prel. Pr. Jurui ir sekr. A. Kneižiui.

8. Po Kalėdų LDS Centro Valdyba susirenka posėdžio nu
statyti veikimo planui sekantiems metams.

Pirmininkas PREL. P. JFRAS
, Sekretorius ANT. KNEIŽYS

nori, kad Sovietai panaikintų 
mirties ir vergų stovyklas? Kad 
paleistų 15 milijonų kankinių, 
pasmerktų mirti? Kad daugiau 
žmonių nebevežtų į Sibirą? Ne. 
Apie tokius reikalavimus nieks 
negirdėjo. Vakarai tik prašo 
Sovietų — nebegrobkite dau
giau žemių ir nebesiginkluoki- 
te. Nesiruoškite pulti. Palikite 
mus ramybėje.

Atrodo, kad tokius Vakarų 
prašymus Sovietams nebus 
sunku įvykdyti. Ir žinoma, ne 
veltui. Vakarai turės padaryti 
Sovietams vadinamas “koncesi
jas” — “nuolaidas” (už ką?). 
Kieno sąskaiton? Tai, va, ir 
klausimas. Ir čia spėlioti nėra 
prasmės. Galvoti galima visaip. 
Tik nieko gero. Bent Sovietų 
pavergtoms tautoms.

Margam pasauly 
visko pasitaika
TVąip dūnas

Korėjos paliaubų derybas iš 
komunistų pusės veda Lt. Gen. 
Nam n. Taip jis oficialiai vadi
namas, o tikras jo vardas neži
nomas. Per paskutinius posė
džius jis prieš save, ant stalo, 
turėjo cigarečių dėžutę su už
rašu “Pyong Hwa”. Mūsiškiai 
tai reiškia “Taika”. Tų cigare
čių buvo visa šimtinė —tai reiš
kia ,jog derybos dar ilgai truks, 
kol “taikos dūmas” bus surū
kytas. O kad tomis derybomis 
komunistai pučia pasauliui dū
mus į akis, taip pat aišku.

Atominė muzika
Kaip atominė bomba užgro

tų, tur būt, visiems aišku. So
vietai dėlto ir neriasi iš kailio, 
kad kitų šalių atominės bombos 
būtų sunaikintos, o Stalino ga
mintos liktų. Kiek jis savąsias 
mėgsta, rodo ir tai, kad vienas 
stalininis laureatas Sergiejus 
Michalkovas sukūrė poemą 
“Sovietų atomo giesmė”, o ki
tas, Vano Muradeli, parašė tam 
“atomo himnui” meliodiją. Va
dinasi, Sovietai atomą garbina 
ir apdainuoja, o amerikiečiai 
gamina ir rikiuoja. Kad iš to 
bus kada baisi atominė muzika, 
nei abejoti netenka.
Europa artėjo prie Amerikos

Seniau tarp Europos ir Ame
rikos žmonės plaukdavo ištisas 
savaites, o dabar perskrenda 
per keliolika valandų. Bet tos 
valandos yra nepigios. Neseniai 
įvykusioje oro susisiekimo 
konferencijoje, Nicoje. Prancū
zijoje, viena JAV bendrovė 
(Pan American Ainvays) pa

siūlė nuskraidinti keleivį iš 
Nevv Yorko j Londoną ir grą
žinti atgal už $405. Tai yra visu 
trečdaliu pigiau. K tos bendro
vės su tuo nesutiko: joms per- 
brangiai apseinąs aptarnavimas 
— mergaitės, kurios paguodžia, 
kad nekrisi vienas, ir dar val
gyti pasiūlo.

Arklinis amžius praeina
Gatvėse gali dar dažnai pa

matyti vaikus su pistoletais, 
plasnojančiomis kelnėmis, vir
vėmis ir kepurėmis, kaip ko
pūsto lapais. Jie žaidžia arkli
nius “kovbojus”. Kalnų ganyk- 
lyse yra dar ir tikrų tų galvi
jinių piemenų (covvboys), jo
dinėjančių ant arklių. Seniau 
ant arklių jodinėjo arba jais 
važinėjo visi Amerikos ūkinin
kai, nors “kovbojais” ir nesiva- 
dino. Dabar juos traukia auto
mobiliai. JAV ūkininkai jau tu
ri 5,800,000 automobilių ir tik 
5,310,000 arklių. Automobilis 
arklį jau praveja.* Tas atsitar
navęs gyvulys dabar yra di
džiai pagerbtas — laikomas “a- 
kademijoje” (Riding Academy) 
paaugusioms mergaitėms pasi
jodinėti.

Šaudė žmones kaip stirnas
Maine ir kitose šiaurinėse 

srityse pasibaigė stirnų medžio
jimo sezonas. Šiais'metais nu
šauta 43,000 tų lieknų gyvulė
lių, pernai — 39,216. Mat, per
nai daugiau taikyta į žmones— 
užmušta 25 medžiotojai ir ne- 
medžiotojai. šiemet kartu su 
stirnomis žuvo tik 19 žmonių.

Lietuviai atstovai, kaip Balfo 
centras informuoja, nepraleido 
nė vienos IRO Gen. Tarybos se
sijos, Ženevoje vykusios nuo 
lapk. 22 iki 29 d.

Kad neliktų nei žymes, kur Hitleris 
svečius priiminėjo

Kilęs iš Austrijos, bet val-
džios pasiekęs Vokietijoje, ir 
tas abi valstybes sujungęs, A- 
dolfas Hitelris labai mėgo Ba
varijos Alpes—aukštus kalna
gūbrius, kurie skiria Bavariją 
nuo Austrijos. Vienoje Bavari
jos kalnų papėdėje, Obersalz- 
berge, jis buvo įsitaisęs impera
toriškus 15 kambarių rūmus. 
Greta buvo pastatyti namai ir 
jo palydovams. Aplinkui kalną 
iš uolos buvo iškirstos automo
biliams lygus kelias. Jis ir da- 
bbr vingiuoja pro suskurdusias 
kalnų ūkininkų sodybas. Tolu
moje matosi melsvos Bavari
jos lygumos ir Austrijos pusė
je Salzburgo miestas. Vakare, 
jei miglos neaptraukia, mirksi 
elektros žiburiai.

Iš apačios Hitlerio rūmai 
spinksėjo, kaip vilko akys kal
nų šlaite. Ant pačios gi kalno 
viršūnės, kurią tiktai dieną 
gali įžiūrėti, dar matėsi nedide
lis namukas, “erelio lizdu” va
dinamas”. Kelias į jį kopia pro 
iškirstas uolose skyles, o pačio
je pabaigoje atsimuša į statų 
šlaitą ir užsibaigia keltuvu, ar
ba kaip amerikiečiai sako, ele- 
veitoriu. Ten niekam seniau 
nebuvo leista prieiti. Hitleris 
dažnai vienas pakildavo į tą 
viršūnę kavos puoduko išgerti 
ir pasvajoti apie Didįjį Reichą, 
kuris, anot jo .tvers ne mažiau 
kaip 1000 metų.

Apatiniuose rūmuose, Berg- 
hofe, jis priiminėjo kitų kraštų 
svečius. Čia lankėsi Britanijos 
premjeras Neville Chamber- 
lin, Prancūzijos premjeras Er
neste Daladier, Italijos dikta
torius Mussolini, Austrijos 
kancler. K. Schuschning. Pasta

AR SOVIETAI PULS SKANDINAVUI?
R. KAIKLAIKIS, 

Mūsų bendradarbis Švedijoje
/ ■

Kai žmogus turi laiko ir iš dijai prie pakto neprisidedant.
to gyveni, gali mėginti ant po- 
pierio išdarinėti viską: saky
sim, kad ir karą pradėti bei jį 
baigti. Bet pasitaiko, kad tokie 
išvedžiojimai — pagarba ir nu
sižeminimas visokių specialybių 
smegenims — netaip jau retai 
būna teisingi. Kadangi karas 
jau šešti metai kaip “pasibai
gė”, tai reikia laukti naujo. O 
kad karui ruošiamasi tiek po
pieriuje, tiek ginklų fabrikuose, 
nekalbant jau apie vykstančias 
kautynes, niekam nepaslaptis. 
Nepaslaptingi yra ir metraščio 
“Brassey’s Armed Forces Year 
Book” autoriai. O jie yra Di
džiosios Britanijos pirmosios 
rūšies kariniai ekspertai. Jų ži
nios ir skaitlinės turi būti labiau 
negu patikimos. Jiems nesveti
mos yra ir moderniausios stra
teginės teorijos, žinoma, kol jos 
yra modernios.

Kokios gi yra dabar pačios 
moderniausios teorijos? Skyre
lyje apie sovietų ir vakarų de
mokratijų strategiją aiškinama, 
kad rusams vargiai ar pavyktų 
nukopijuoti Hitlerio 1940 m. 
pučą Norvegijoje. Iš kitos gi 
pusės, anot tų išmintingų karo 
strategų, švedų geležies rūda y- 
ra labai reikšminga, o norvegų 
uostai — saugi bazė povande
niniams laivams. Bendrai paė - 
mus, šuolis į Skandinaviją bū
tų neprasta operacija.

Kalbėdamas apie Atlanto 
paktą, vienas iš metraščio auto
rių apgailestauja, kad skandi
naviškoji linija susilpnėjo, Šve- 

rasis čia buvo priverstas pasi
rašyti “draugiškumo sutartį” 
su Vokietija ir kai ją rašėsi, 
tankai jau riedėjo į Austrijos 
žemę.

Dabar Austrija yra vėl atski
ra valstybė, o Vokietija tik ke
liasi iš skaudaus bandymo 
viešpatauti 1000 metų. Rodos, 
1944 metais balandžio mėn., 
kai Hitleris buvo nuvykęs į 
Berghofą savo vardinių švęsti, 
amerikiečių ir anglų lėktuvai 
nušlavė jo palociaus visus sto
gus. Hitlerio, žinoma, plytoms 
neapvertė. Po karo tie rūmai 
atrodė, kaip apdilę griuvėsiai. 
Sveikas buvo likęs tik “erelio 
lizdas.”

Amerikiečių kariai savo 
traukliais “džipais” dažnai pa
siekdavo tą Hitlerio “šventeny
bę”. Paskui ėmė lankytis žmo
nės ir turistai. Ne vienam vo
kiečiui, naciui, biro ašaros, kad 
dingo didžioji jų svajonė—vieš
patauti visoms Europos tau
toms ir valstybėms. Prisimini
mui jie lupinėjo iš griuvėsių 
šukes. Kas negalėjo ten užlip
ti, pas vertelgas galėjo ir nu
pirkti kokį plytos gabalą už 
vieną dolerį. Brangiau imama 
už koklinę plytelę, išluptą iš 
vonios ar praustuvo. Visokių 
adoratorių pasitaiko.

Kad nebūtų nei to biznio nei 
‘vado” atminimo, Bavarijos ir 
JAV okupacinės valdžios parei
gūnai sutarė tą kalną nuvalyti 
— nepalikti neic žymės, kad 
čia kadai Hitlerio sėdėta ir 
svajota kitiems vergiją pri
mesti. Tik kelias į kalną nebus 
užlygintas. Ir kalnas, žinoma, 

• liks. Hitlerio garbintojai tada 
rinkinės bent akmenukus nuo 
kelio, kuriuo jis kadai praėjo. 
Argi gali žmogų atbaidyti nuo 
pikto, jei tas piktas yra jam iki 
gyvo kaulo įsigraužęs. Saldu 
svajoti ir prisiminti, kad galė
jai kitų nugaromis jodinėti, o 
kas nesidavė — išjoti per ka
miną. paleisti dūmais. Nors 
Hitlerio “tūkstantmetinė impe
rija” virto dūmu, ir jis pats nu
sižudęs sudegė, jo garbintojų 
širdys vis dar dega saldžia sva
jone ir raminasi bent šuke, iš
lupta iš “vado” tualeto... B. 

Ta pačia proga gal ne pro šalį 
būtų tarp skliautelių įterpti, 
kad švedų ministeris pirminin
kas Erlanderis pasikalbėjime 
su vakarų Vokietijos amerikie
čių komisarijato oficialiu orga
nu “Neue Zeitung” pareiškė, 
kad Švedijos politikos bazė 
yra karinis stiprus neitralite- 
tas, nors ideologiškai Švedija 
nėra neutrali. Taigi išvada, ma
no ponai? Ir metraščio autorius 
tarp eilučių pakiša tą ideologi
nį Švedijos neitralumą ir rašo, 
kad “Švedija savo gynimąsi y- 
ra gerai paruošus ir nėra jokio 
abejojimo’, kaip ji pasielgs ją 
užpuolus. Tačiau yra viena blo
gybė: jeigu Švedija bus priver
sta prisijungti prie Atlanto pak
to, tai ji pateks į jį kaip kokia 
svetimtautė, be jokio iš anksto 
apsvarstyto gynimosi plano ir 
be jokių taktinių pasiruošimų... 
Švedijos geležies rūdos reikšmė 
Europai, o ypač Sovietų Sąjun
gai, pastato Švediją prieš esmi
nę problemą. Švedija ir toliau 
tebesvajoja, kad jai ir per tretį
jį pasaulinį karą pavyks išsilai
kyti neitraliai, kaip ir per du 
pirmuosius. Ar ji mėgins tą ne
utralumą išlaikyti, pasiūlyda
ma geležies rūdą abiem pusėm, 
arba vienai kuriai pusei, ar, jei
gu ji atsisakytų duoti, galė
tų turėti vilties kaip nors nuo 
užpuoliko išsisukti? Švedijos 
kelias į neitralumą. švelniai ta
riant, yra didžia dalimi kelias 
per labai labai pertempą vie
lą”...

Mokyti karo strategai palie
čia ir Daniją bei jos strategi
nę padėtį. Danijos siena esanti 
per arti pasienyje prie vakarų 
aliantų priešakinių pozicijų prie 
Elbės, o tatai yra didelė Atlan
to pakto silpnybė. Todėl, nors 
gal ir su skaudančia širdimi, 
mokyti strategai sako, kad at
sitraukimas toje srityje bent 
pačioje pradžioje yra beveik ne
išvengiamas.

Ekspertas rašo ir apie Sovie
tų Sąjungos resursus. Anot jo, 
raudonoji armija po dviejų mė
nesių karui prasidėjus, gali su
mobilizuoti 300 divizijų, o kiek
vienu atveju gali pašaukti 12 su 
viršum milijonų jau paruoštų 
kareivių. Sovietų povandeninis 
laivynas esąs tiesiog “baisus” 
— 380 laivų paskutinėmis sta
tistinėmis žiniomis.

Prezidentas Harry S. Truman buvo išvykęs j "Mažuosius Baltuosius 
Rūmus” Key VVest, Fla., poilsio. Čia jis tarėsi su mobilizacijos direkto
rium Charles VVilson.

Gen. O. Bradley po pasitarimu Romoje p a r g r į t o i Va
šingtoną, kur ji pasitiko duktė Mrs. Henry Be uk eina ir sūnaitis Elner 
Bradley.

KALĖDINĖS DOVANOS 
MAŽIESIEMS

“Kalėdų švenčių proga būtų 
labai netikslinga pamiršti mū
sų besimokinantį jaunimą Vo
kietijoje. Tokiu būdu šiais me
tais norėčiau čia Amerikoje 
Šv. Kalėdas sutikti knokukliau- 
siai, sumažinti kalėdiniu dova
nėlių pirkimą giminėms bei pa
žįstamiems, o aukoti mokslei
viams. Manolėkite priimti ma
no mažą dovanėlę $10.00”. — 
Rašo Jonas žadeikis iš Wa- 
shington, D. C.

Tai nuoširdūs žodžiai, pa
reikšti tikroje Kalėdų švenčių 
dvasioje. Kalėdos jaunimui, y- 
pač mažiesiems, yra labai svar
bi ir laukiama metinė šventė, 
kurios išvakarėse jaunimas su
silaukia dovanų, skanėsių ir į- 
vairių malonių staigmenų.

Nuo 1945 metų BALFas kas
met prašydavo ir gaudavo aukų 
Kalėdų švenčių proga. Gerieji 
Amerikos lietuviai, prisiminę 
savo .jaunystės dienas, nuošir
džiai įvertindami ir suprasdami 
Kalėdų nuotaiką, visuomet tė
viškai aukodavo jaunųjų lietu
vių Kalėdinei Eglaitei. Todėl ir 
šiemet BALFas prašo Amerikos 
lietuvių prisiminti šv. Kalėdų 
nuotaiką ir vėl ištiesti tėvišką 
Dieduko ranką tiems mažiems 
vaikučiams, kurie liko Europoje 
su savo tėveliais, toliau gyven
ti tremtinio gyvenimą ir dalią.

Kalėdinei Eglaitei vaiku
čiams tremtyje aukas siųskite 
šiuo adresu:
l'nited Lithuanian Relief Funtl 
of Amem, Ine., 105 Grand st., 
Brooklyn 11, N. Y.

Gynybos sekretorius Robert A. Lovett. dalyvavęs Romoje Atlanto 
Sąjungos pasitarimuose. Vašingtono pasitinkamas jo sekretorės Mrs. 
Anna Rosenherg.

Korėjos paliaubų derybose IX Grn. Nim H. komunistų delegaci
jos pirmininkas pagautas stipraus vėjo. Jis pūstelėjo vėją ir j derybas, 
pareikalavęs, kad ir po taikos paliaubų komunistams liktų teisė stip
rinti karo aerodromus š. Korėjoje.
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“VYSK. PALTAROKAS UŽ TAIKI”
Tokia antrašte komunistinė “Vilnis” įsidėjo trims mėnesiais 

pavėluotą pranešimą apie įvykusią Vilniuje “Lietuvos respubliki
nės taikos šalininkų konferenciją”. Kokia buvo ta “konferencija”, 
“Darbininkas” rašė jau prieš du mėnesius, pasiremdamas Vilniu
je leidžiama “Tiesa”, kur tas bolševikinis mitingas buvo aprašy
tas pačių bolševikų. Jame nurodyta, kad “už taiką” kalbėjęs ir 
‘t‘aikos atsišaukimą” pasirašęs kan. J. Stankevičius — Kauno, 
Kaišiadorių ir Vilkaviškio vyskupijų valdytojas. “Darbininke” ir 
buvo pažymėta, jog patys bolševikai oficialiai tuo patvirtina, jog 
toms trims vyskupijos jau nebėra vyskupų. “Tiesoje” taip pat ne
buvo rašyta, kad kas nors būtų atstovavęs Vilniaus, Panevėžio ir 
Telšių vyskupijoms. O tai ji būtų atžynjėjusi.

Tiktai praslinkus trims mėnesiams, lietuvių komunistų laik
raščiai JAV (“Laisvė” ir “Vilnis”) ir Kanadoje (“Liaudies Bal
sas”) prapliupo rašyti, kad ir Panevėžio vysk. K. Paltarokas pa
sirašęs “taikos atsišaukimą”. Kanadiškis “Liaudies Balsas” net 
įsidėjo fotografi ją, kur vysk. K. Paltarokas pasilenkęs neva rašo
si kažkokį dokumentą, o kan. J. Stankevičius įsitempęs asistuo
ja. Užpakalyje šmėkši kažkokios neaiškios dėmės — prilipytas 
lopas, lyg būtų “kalėdinė eglutė”, bet negali suprasti, ar tai salė, 
at teatras, ar kabinetas. Keisčiausia, kad nieko aplinkui nėra, o 
ir pačios dvi figūros — vyskupo ir kanauninko, ypač palinkusio 
vyskupo, atrodo nenatūralios, lyg sudurstytos. Bolševikai moka 
tai padaryti iš senų fotografijų. Nieko nebūtų nuostabaus, jei to
kiame vaizde būtų dar įlipavta ir Paleckio ar Gedvilos galva.

Visą šią paslaptį paaiškina pati “Vilnis”. Ji, būtent, nurodo, 
kad jos skelbiama žinia yra atėjusi iš Vilniaus ir turi rugsėjo 20 
dienos datą. Tai yra labai reikšminga. Vadinasi, tik praslinkus 
vienuolikai dienų po tos “konferencijos”, buvo sudaryta atitinka
ma žinia ir per visokius kanalus pasiekė komunistinių laikraščių 
redakcijas Amerikoje. Tam reikėjo dar dviejų su puse mėnesių. 
Per tą laiką jau suspėjo “pasirašyti” ir vysk. K. Paltarokas. Kas 
gerai pažįsta bolševikus, nėra toks kvailas, kad nesuprastų, ko
dėl ta z nia pavėlavo ir tik dabar įsakyta apie tai barabaninti.

Apie vysk. K. Paltaroką ligi šiol nieko tikro nebuvo žinoma. 
Tiktai šią vasarą pabėgę į Švediją atnešė žinią, kad jis dar gyvas. 
J ų žodžiais: ‘Vienas vysk. Paltarokas yra likęs ir eina savo parei
gas”. Tuo vienu bolševikai ir nori dar kuriam laikui pridengti sa
vo šventvagiškus ir žmogžudiškus darbus. O kur kiti vyskuDai — 
Ramanauskas, Borisevičius, Reinys ? Kodėl neskelbiama, kad ir jie 
pasirašė?

Pagaliau, kodėl taip rūpi, kad vyskupas pasirašytų? Ką jo 
žodis reiškia, jeigu su juo nesiskaitoma. Bažnyčia dergiama. Die
vui piktžodžiaujama, kunigai ir tikinteji žudomi ir kankinami, ti
kėjimas pašiepiamas. Parodoma tuo tik didesnė veidmainystė. 
Kas už tokią veidmainišką taiką gali rašytis? Tiktai žabalas ko
munistas, bolševikas nusikaltėlis arba priremtas prie sienos. Ten 
pasirašytų ir ko nenorėtų tie patys komunistų laikraščių redakto
riai, kurie dabar bolševikiniam melui tarnauja.

Sovietai per savo prorogan- 
dinius leidinius ar radijo pra
nešimus stengiasi sudaryti į- 
spūdį, jog religija nei Lietuvo
je, nei kituose okup. kraštuose 
nėra persekiojama. Taip buvo 
kadaise pagarsinta kun. Stan
kevičiaus vardu, paskum — 
Kauno kun. seminarijos rekto
riaus, dar vėliau — kažkurio 
kunigo vardu pep radiją italų 
darbininkams itališkai specia
liai pažymint, jog “religinis gv- 
venimas ir dvasiškiai Lietuvo je 
naudojasi visiška lais
ve.” Prieš kiek laiko SSSR at
stovybė Urugvajuj leidžiamam 
ispanų k. žurnale įdėjo Trakų 
dekano K. Kulako vardu pa
reiškimą J. Bulotai, kad, girdi, 
“Sov. Lietuvoj nėra persekioja
ma nei katalikybė nei Bažny
čia.”

Tačiau tais komskelbimais 
Europoje pradeda netikėti jau 
net iu simnatikai. Net didžioji 
užsienio spauda, dažnai net ne- 
kataliku, ar protestantų, ima 
vis daugiau užsistoti persekio
jamus tikinčiuosis, viešai ats
kleisdama tikrąjį bolševizmo 
veidą. Religijos vadų likimo ir 
jiems pakaito paruošimu susi
rūpinta ne juokais net ir sveti
mųjų tarne. Prieš kiek laiko 
Vienos kat. savaitraštis “D e 
Furche” buvo įsidūręs «tr.. ske1- 
bianti. kad austrai dėl dvasi
ninku stokos gaus kviestis sve
timu kunigų iš Olandijos JAV 
ir Airijos. įtakingas amerikie
čiu žuroa’as “The Pilot” nuro
dė. kad tokį
kunigu trūkumą Europoje jau
čia ypač du kraštai: Austrija ir 

Lietuva.
Prieš Hitlerio okupacija 

vienoj Vienos arkidiecezijoi 
stigo kunigų 371, o dabar —net 
785. Tuo tarnu Lietuvoje iš bu
vusioji 2000 dvarininku belikę 
vos 200. Tačiau ’ietnv'ai katali
kai. — nažvmi žurnalas. —jau 
dabar imasi visu re;,"<b'rimi žv- 
gių, kaip ta nuostoli išlvmnti 
savomis pajėgomis, išsiauklė- 
jant lig laiku reikalingą prie
auglių.

Kitas žymus amerikiečiu žur
nalas, “America”, įsidėjo 
straipsni, pavadintą “Lietuva 
be vvskupų”. paremta daugiau
sia “New York Times” dienraš
ty įdėto su prof. J. Končiumi 
pasikalbėjimo duomenimis. Ja
me buvo pažymėta, kad užda
ryti 200 per. religiniu leidinių, 
apie 800.000 įvairioms relig. 
organizacijoms ar brolijoms 
priklaususiu narių dabar negali 
parodyti jokio organizuoto ak- 
tyvumo. Lietuva pa
likta be legalių dvasios 
vadų. Tačiau ji su kaimyninė
mis Latvija ir Estija negali būti

P. VIRŽIS

pamiršta, — baigia savo pas
tabas žurnalas.

Ypač platų ir išsamų E. O. 
Hauserio strainsni anie Stalino 
kovą su katalikybe, kaip viena 
iš didžiausių komunizmo prie
šų, Lietuvoje ir kt. kraštuose 
už geležinės uždangos įsidėjo 
milijono tiražo amerikiečių 
žurnalas “Post”. Jame akivaiz
džiai atskleidžiama. kokių 
smurto ir klastos priemonių 
griebiamasi katalikybei sunai
kinti.

Pirmoj eilėj kuriamos “tau
tinės ar liaudies bažnyčios”, o 
Roma apšaukiama “karo kurs
tytoja ir imperialistų bendrinin
ke”, “didžiausiu liaudies prie
šu.” Dvasininkai skatinami 
mesti kunigystę arba, ir likvs 
dvasininkais, viešai dergei Po
piežių ir “nuo Romos at k'lti.” 
Ir kai kur komunistams jau y- 
ra pavykę taip padaryti, nvz.: 
viens toks “nuo Romos atkritęs 
kunigas” eina Čekoslovaku 
sveikatos min. pareigas, kitas, 
užgrobęs vyskupo sostą, uzur
puoja bažnytinę admirstrari- 
ją. įlenki joj ir Vengrijoj vys
kupai, anot žurnalo, nors su 
nuostaba ir liūdesiu gavo pasi
rašyti susitarimą su v vriaucy- 
bėmis.

Sutriuškint katali’*vbę oku
puotuose kraštuose bo’ševkai 
tik:si ypač šiais dviem žy
giais: 1. visišku dvasininku nuo 
Romos izoliavimu ir 2. su’zūri- 
r*” tvVčoviku kontroliuojamos

religinės bendruomenės. Po to 
prasidės tikra likvidacija. To
kioj
< ekijoj jau net moterys pasius
tos eiti kunigu pareigu, laikyti 
mišias ir atlikti pagal va’džios 
įstatymą visu- kitus dvasininku

‘ veiksmus.
Raudonieji nusavi

no visas bažnytines nuosa
vybes. Valdžios inspiruotas 
sveikatos min. Jos. Plojharas 
sudarė čekų kat. veikimo cent
rą. apjungiantį kelis šimtus ku
nigų ir ekskunigų. Tuo būdu jis 
nori įrodyti, jog “žemesnioji 
dvasininkija eina ne su “karo 
kurstytojais Vatikane, liet iš
vien su liaudimi”.

Vieną 1950 m. balandžio 
naktį buvo suimti daugumas iš 
2,500 vienuolių ir nugabenti į 
spec. koncentracijos stovyklą 
“perauklėti”. Čia jie buvo mo
komi, kaip keikti Popiežių, ra
šyti tokiomis temomis, kaip 
“komunistų kultūra”, “kunigo 
vieta liaudies demokratijoj.”

Čekų primas arkiv. Beranas, 
kuris buvo areštuotas savo būs
te, dabar yra deportuotas, bet 
kur — labai slepiama. Po me
tų laiko jau visi čekų vysku
pai, išskvrus tris, įkištus į ka
lėjimą ir nuleistus ilgus metus 
kalėti, buvo laikomi namu areš
te ir saugodami milicijos, kad 
nega’ėfu su rveku susisiekti. 
Kai 1950 m. sausio m?n. mirė 
v»Tsk. Skrabitas, kol Vatikanas 
suėjo formaliai paskirti kitą į 
jo vietą, kom ekskunigis J. 
Dechtas paskyrė “administra
torių”, pasisavino vyskupišką

Medine bažnytėlė Lietuvoje
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šv. Beiro Bazilikos kupulas vakaro žiburiuose, Rjmoje.

jurisdikciją ir paskelbė, kad 
“dabar nepriklausys nuo nie
ko”. Nuo to laiko panašiu bū
du ir kelios kitos vyskupijos 
buvo užgrobtos komunistinių 
“generalvikaru”, kurių tikrieji 
vyskupai negali suvaldyti, nes 
juos remia valdžia. Galų gale 
jiems 1951 metais kovo 12 d. 
pagal Maskvos direktyvas bu
vo iškilmingai naske’.bta. jog 4 
vyskupai — Picha, Trochta, 
Carskis ir Lazikas — galu gale 
“sutiko duoti lojalumo priesai
ką.”

Taip pamažu buvo jė"a pa
laužti čekų katalikai. Gi iš viso 
tokiomis priemonėmis terori
zuojamų kataliku už gel. uždan
gos vra apie 50 mil. Ar ne pir
masis tos rūšies praktikos, da
bar “sėkmingai” pritaikvtos 
kominformo. ėmėsi marš. Tito?

Kadangi Lenkijoj 95 proc. 
gyventoju yra katalikai, tai 
kom. valdžia ton išsvk nedrįs
ta imti tokiu griežtų nrieš ti
kinčiuosius nriemoni>> Nors per 
600 lumigu ir vysk. Kaczmare- 
kas laikomi ka’ėnme. tačiau 
l‘m šiol Lenkik>i dar leidžiama 
veikti kat. mokvk’oms ir šo- 
kfai f)
kuriems teko .šiempt matvti 
Dievo ">no Varšuvo
je fnęrplj nore’k^ti t’k rasidi- 
dž’a'’ima nr<iic:iA. tv-rlmsią 
judėjimą Tač’a” » T enkiki Va- 
tikannc; V’s ti’" žiūri su dideliu 
susirūnmim.i. Ir ten vyskunai 
su kunigai buvo privemti nasi- 
rašvti reikliau rimą “lojalumo 
nareiškima”. tariam nepaisant 
to. vėl nrieš t’kmčiuosius ir 
dvasininkus nradė+a npuja puo
limo kampanija. Ir čia
einama “NamoPono ke’iais”, 
kain ir Vengrijoj, kur kard. 

Mindszentv buvo pirmasis 
bažnvt. dignitorius, areštuotas 
ir apkaltintas nuo Nanoleono 
laikų. Ir jo įpėdinis Groszas, 
nors ir pasirašęs su vvriausvbe 
panašią j lenkų sutarti, betgi 
po kiek laiko atsidūrė prieš tą 
patį teisė.ją. kuris buvo pasmer
kęs ir kard. Mindszenty.

3.500.000 rytų apeigų katali-

kų unitų padėtis ypač sun’-.i. 
Visi jie Stalino įsakomu b’ vo 
jėga “inkorporuoti” į ortodok
sų bažnyčią. Rumunijoj jų

patriarchas, buv. arkliu 
pirklys,

giriasi, kad buvo komunistas 
jau tada, kai Rumuniją valdė 
dar karalius. Rumunijos 1,- 
235,000 katalikų vadovauja lš- 
verstastkūris kun. A. Ago- 
thas, kuris keikia Romą ir visus 
Vakarus. Popiežiaus atstovas 
O’Hara buvo iš ten jėga išva
rytas. Visi 11 vyskupu areštuo
ti: du Iš jų mirė kalėjime. o 
trečiasis, 81 m. senelis Parha. 
išsiųstas sunkiųjų darbu d’rbti 
prie Dunojaus - Juodosios jūros 
kanalo. Kai visu Rytu Europos 
*ikinč'ųju akys vra nukreiptos 
■į Romą, deja .ši maža ką tegali 
padėti. Neabe.jo ama, kad tie 
nuo Romos nusisukę “vysku
pai” pradės “konsekruoti” nau
jus “vyskupus”, tuo būdu į re
liginį gyvenimą įnešdami dar 
didesnį sąmyši, ko komunistai, 
“išlaisvinę dvasininkus nuo Po
piežiaus imperialistinės vergi
jos”, kaip tik ir siekia. Taigi 
tikroji katatikvh- nž "eleginės 

uždan^es eiti į
katakombų.

o Popiežius vis dažniau kolba 
anie naujus kankinius, rodan
čius savo galvas už tikėjimą, 
kaip pirmaisiais krikščionvbės 
laikais. “Mums prieš akis — 
sunkūs laikai, daue sunkesni, 
negu yra kada nors buvę Baž
nyčios istorijoje iš vico”. —pa
žymi “Post” vieno iš anapus 
geležinės uždangos ištrukusio 
kunigo lūpomis.
Tą destrukcijos ir komnnistini- 
mo procedūrą jau ima vykdyti 
Rytu Vokietijoje, o toliausiai 

yra pažengusi Lietuvoje, 
pastebi žurnalas. Tokioj Albani- 

• joj, kur katalikai sudaro ma
žumą. su jais vedamą kova ga
lima apibūdinti vienu žodžiu: 
“tai ne kova, bet tikras žmo
nių skerdimas.”

Smulkiau apie katalikų padė
tį Lietuvoje, kur parapijos 
“kreipiasi” net į Staliną, kad 
“kunigus išlaisvintų nuo popie
žinio imperializmo”, kitą kar
tą.

Ir tuojau tarė sau:— Ne. Ko
dėl? Mes turime pakalbėti,— ir 
ji atrakino duris ir vėlei užde
gė šviesą lubose ir ant stalo: 
turi būti šviesu, jie turi gerai 
matyti viens kitą. Ir ji stovėjo 
prie pat durų ir laukė. Tačiau, 
kai ji ten apačioje girdėjo 
vaikštant, su ja vyko tas pat. 
kas kabinete, — ji neturėjo nei 
drąsos, nei jėgos. Ne, ji negalė- 

, jo. Kaip? Jeigu jis ateis aukš
tyn į miegamąjį, į tąjį kamba
rį. kuriame laukia nuotakos, ir 
neras — žinoma, jis ateis jos 
ieškoti čia, jis ateis .jos nusineš
ti — ką ji kalbės? — Ir ji vėlei 
užgesino visas šviesas ir vėlei 
durys buvo užrakintos. Ji sto
vėjo ir buvo rūsti, pagieža slin
ko į jos širdį. Ji galvojo: —Aš 
nebuvau pažinus savęs per visą 
amžių tiek, kaip šiandieną. Aš 
niekuomet nejutau, kad iš viso 
galima taip jausti. — Ir šita
me piktume ji laukė: ji laukė,

kad jis ateitų ir rastų užrakin
tas duris, savo namuose, savo 
žmonos duris, kad stovėtų ana
pus, kad belstųsi, kalbėtų, bar- 
tųsi ir maldautų.

Ji laukė, bet niekas nelipo 
laiptais, niekas nepriėjo prie 
gretimų durų, prie miegamojo, 
ir ji dar labiau pajuto visos 
dienos nuovargį. — Kodėl aš 
stoviu? — tarė ji sau. Ji prisi
traukė kėdę prie durų, kaip 
sargybinis, turįs užstoti kelią— 
mano ji, tačiau buvo nejauku, 
ir tuojaus darėsi ne
jauku sėdėti tamso
je ir laukti. — Kodėl taip? — 
tarė ji vėl ir pastūmė kėdę prie 
lango.

Langas atidaras, juk yra lie
pos mėnuo, liepos keturiolikto
ji, ar jau perėjo į penkioliktą, 
yra sekmadienio pradžia, sal
daus miego metas, o ji čia sėdi 
apsivalksčiusi. Krūmai ir vi
siškai maži medeliai auga aplin-

kui visą namą ir kažkas žydi, 
kažkas, ko ji negali įmatyti, ta
čiau junta, o danguje yra žvaig
ždės, visas vandenynas žvaigž
džių. Vistiek, kad vasaros nak
tis yra šviesi, kad tuojau jos 
ims mirti aušroje, žvaigždės 
spindi ir šviečia, ir yra gera bū
ti po jomis, ir, jeigu ilgiau į jas 
žiūri, galima apsiraminti. Taip, 
kai ilgai žiūri, jų mirguliavimas 
gražiai vargina akis, ir pradedi 
snausti — ji pasiremia ant pa
langės ir tarsi buvo primigusi. 
Tačiau tuojau krūptelėjo: taip, 
tai atidarė duris. Iš pradžių ji 
mieguistai pašoko, ji buvo taip 
nugrimzdusi į snaudulį, kad 
nesusigaudė nieko, bet netrukus 
viską atsiminė ir vėl stovėjo 
savo budrioje sargyboje. Ne, tai 
nebuvo jos kambario durys, ku
rias darė, nei miegamojo, ir nie
kas nebuvo lipęs laiptais. Ji pa
silenkė per langą, ji matė, kad 
į kiemą išėjo jis, jos vyras, 
dabar jis buvo užsimetęs ap
siaustą, jis truputį pastovėjo ir 
tyliai nuėjo per kiemą. Tyliai, 
tai buvo slapstymosi žingsniai, 
jis nėjo tako žvyru — jis ėjo 
per žolę, žvaigždžių šviesoje ji 
regėjo jį didelį ir tiesų, einantį 
tolyn, jis atidarė kiemo varte
lius ir išėjo į gatvę. Ir tada ji 
pajuto, kad viskas, kas buvo iš
tikę ją iki šiol, visokie jutimai

yra niekas prieš tai, kaip ėmė 
gelti širdį. Nebuvo jokio pyk
čio. išdidumas ir rūstybė buvo 
išdilę, nebuvo tėvų, jokie na
mai niekame nereiškė nieko, 
vestuvinis apdaras, telefonas,— 
niekas, viskas buvo niekas, nes 
štai ji matė, kad nuėjo meilė, 
vienintelis dalykas. kuriam 
žmogus atiduoda save visiškai. 
Iš pradžių tai nustebina, tasai 
dilgėjimas pačioje širdyje, tai 
ištinka taip staiga ir tai yra vi
sai nauja, to negalėjai ir nu
jausti, štai, kodėl esi nustebin
tas. Tačiau to nereikia išmok
ti: ji skauda, širdis, kaip žaizda, 
visą laiką gelia, be perstogės. 
Nėra jokios graudenančios 
minties, jokio svarstymo —štai 
čia sėdi prie lango, po žvaigždė
mis, užsimerki ar žiūri ir tik
tai gelia širdį, tiktai. Ir negali 
sustabdyti to, kaip ir to, kad ji 
neplaktų — ji gelia, tiktai.

Ir tad kažkaip, be galvojimo, 
Julija atsistojo ir nulino žemyn, 
ji taipgi perėjo per kiemą tais 
pačiais keliais, kur prieš kelioli- 
ką minučių jos vyras, bet pas
kui ji pasuko atgal ir nuėjo i 
priešingą pusę. Tuojau netoli 
prasideda Ąžuolynas, dideli ir 
šakoti ąžuolai stovi .jaunoje 
dienoje, o danguje žvaigždės, 
ir ji eina, pati nežinodama kur. 
Ir gelia širdį. Ji neina gilyn, ji

pastebi, kad ji kelintą kartą 
kartoja vieną kelią, kaip žmo
gus. kuris tariasi toje vietoje 
ką nors pametęs, ir pagalvoja:
— Žiūrėkit, aš dar nevisai pra
radau galvą, iš neinu tolyn, nes 
bijausi, juk dar skaitosi nak
tis, čia beveik miškas, ir aš esu 
viena.

Viena. Štai užtenka tokio žo
džio, nors pagalvoti, ir esi ne
laimingas. Tačiau tai, kad ji 
pradeda galvoti, jai, atrodo, su
mažina šitą gėlimą, kuris yra 
toks tylus, bet baisus. Ji galvo
ja apie daug ką ir tuojau už
miršta apie ką. ir tada vėlei 
junta: gelia. Rytas yra vėsus, 
pakilo vėjas, nedidelis, bet tru
puti žvarbus, ji apsivilkusi la
bai lengvai, ir jos kojos žolėje 
drėgsta, .ji galvoja: — Aš su- 
sirgsiu. Nesakykim, kad tai ge
rai. Aš turiu eiti atsigulti, aš 
turiu nusileisti į miestą ir susi
rasti viešbutį. — Bet tuomet ji 
pastebi, kad ji nepasiėmė su sa
vimi rankinuko, ji neturi pinigų, 
ne, ji net kišenės neturi šitame 
apdare, ir .jos saujos tuščias — 
ji neturi nieko. Tiktai širdį ge
lia. Ir .ji vaikšto vėl tokį pat 
ratą, iki galutinai pavargsta, o 
jau diena yra paaugusi. — Ir 
naktis nusimaustė žvaigždes, 
kaip moteris nuo rankų žiedus,
— sako ji garsiai ir galvoja ir

negali atsiminti, kas buvo taip 
pasakęs. — Aš verčiuosi visą 
dieną citatomis, kaip nuplėšia
mas kalendorius, — sako ji,— 
tai daro žmonės, kurie neturi 
savo žodžių. Nei namų. — Ir 
pridade: — Aš kalbu kvailai ir 
vis tą patį. Turiu pareiti ir pa
siimti pinigų, turiu atsigulti— 
kodėl norėčiau dėl tokių niekų 
mirti?

Kai prieina prie namų durų, 
mano: — Trūksta, kad rasčiau 
uždarytas duris, kaip tai pada
ro neištikimoms žmonoms, ir 
atsigulčiau prie slenksčio. — 
Tačiau durys atidaros, jis dar 
nebuvo sugrįžęs, namų ponas 
— mano ji — ir šird's ima gelti. 
Bet ar buvo ji nustojusi?

Kai užlipa aukštyn ir susi
randa piniginę, mato, kad saulė 
jau teka —argi laikas dabar 
eiti į miestą ir ieškotis viešbu
čio? — Tai mano nuovargis taip 
teisinasi. — galvoja ji, — aš 
iš tikro jau negaliu pavilkti ko
jų. — Ji užrakina duris ir susi
riečia sofoje. — Aš galiu gi čia 
pabūti truputį, — sako ji, —aš 
čia užimu tiek mažai vietos, jog 
negalima sakyti, kad iš viso e- 
su.

(Kas toliau buvo, skaitykite 
knygoje).

PARAPIJŲ ALKOS LIETU
VIAMS TREMTYJE

Balfo pirm. kan. prof. J. B. 
Končius asmeniškai ir raštu 
prašė lietuvių parapijų klebo
nų padaryti rinkliavas tremtyje 
esantiems mažiems lietuvių vai
kučiams, seneliams ir ligoniams 
sušelpti. Iki šiol Balfo centre 
gautos šios aukos - rinkliavos:

(1) — Kun. Ig. Albavičius, 
šv. Antano parapija. Cicero. 
UI., — $557.50.

(2) — Kun. N. Pakalnis, 
Apreiškimo parapija, Brook
lyn, N. Y. — $289.30.

(3) — Kun. A. C. Martinkus, 
Dievo Apvaizdos parap. Chi- 
cago, UI. — $170.60.

(4) — Kun. J. J. (Pužauskas, 
šv. Baltramiejaus parapija, 
VVaukegan, III. — $157.68.

(5) — Kun. Justinas Gra
bauskas, šv. Jurgio par., Utica, 
N. Y. — $60.00.

(6) — Kun. P. Laumakis, šv. 
Kazimiero parapija. St. Clair, 
Pa. — $25.38.

Klebonams ir jų parapijie
čiams už gerą širdį ir duosnu- 
mą BALF valdyba visų vaiku
čių tremtyje vardu nuoširdžiai 
dėkoja.

r
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PASILIKAU VIEŠPATIES 
TEVONYSTEJE

p ĮSUOSE ieškojau ai atilsio ir pasilikau Vieš
paties tėvonystėje. Tuomet visi* Kūrėjas da

vė įsakymą ir man kalbėjo, ir kurs mane sukūrė, 
apzigyvena mano padangtėje ir man tarė:

Gyvenk Jokūbe ir turėk tėvonystę Izrae
lyje, išleisk šaknis mano išrinktuosiuose-

Taip ai esu sustiprinta Stone: tolygiai ra
dau ai atilsio šventajame mieste, ir taip mano 
viešpatavimas būva Jeruzalėje.

Ai išsišaknyjau garbingoje tautoje, ir jas tė- 
vonystė mano Dievo dalyje; mano buveinė šven
tųjų daugybėje.

Ai išaugau, kaip Kedras ant Libano ir kaip 
kiparisas ant Siono kalno.

Ai išaugau, kaip palmė Kadese ir kaip rožių 
krūmas Jerike, kaip dailus alyvų medis laukuo
se, ir išaugau, kaip klevas prie vandens pakelėje.

Kaip kinamonas ir balzamas kvapsnus aš kve
pėjau, kaip rinktinė myra aš skleidžiau nuosta
bų kvepėjimą.

(Ekli. 24, 11-13; 15-20)

N E K A L
Ne tam Bažnyčia įstrigę 

šventųjų minėjimus, kad tikin
tieji pasidžiaugtų jų nuopel
nais, bet kad sektų jų pavyz
džiu ir pasidarytų šventųjų 
garbintojais ne žodžiais, bet 
darbais. To siekia Bažnyčia sa
vo liturgija, minėdama ir Ma
rijos Nekaltą Prasidėjimą. Ne
vienas tačiau pagalvos, jog ne
įmanoma yra nuodėmėj pradė
tiesiems sekti Nekaltai Pradė
tąją. Dėl to tenka giliau įžvelg
ti Nekaltai Pradėtosios tiesą.

PIRMOJI PORA
Neretai užtinkame manan

čių, jog pirmoji Dievo mintis, 
svarstanti tverti pasaulį, suko
si apie mūsų Protėvius. Dievas 
galvojęs jiems sutverti pasaulį, 
o pramatęs jų nusikaltimą — 
siųsti Išganytoją, gimusį iš Ne
kalčiausios Mergelės. Kitaip 
žiūri Bažnyčia savo liturgijoje į 
Pirmąją Porą Dievo mintyse ir 
planuose. Minėdama Kristaus ir 
Marijos šventes, Bažnyčia be 
skirtumo jiems taiko tuos Pa
tarlių knygos žodžius: “Vieš
pats turėjo mane savo kelių 
pradžioje, pirm negu yra ką 
nors padaręs nuo pat pradžios... 
Kada rengė dangų, aš ten bu
vau... kai dėjo žemei pamatus, 
aš buvau draug su juo visa 
tvarkydama ir gėrėjausi kas
dien, žaisdama visą laiką jo 
akivaizdoje” (Pat. 8,22-35). 
Kristus ir Marija buvo pirmoji 
pora Dievo mintyse, kuriems 
visa kūrinija buvo sutverta. 
Žemė ir žvaigždynai — jų ka
rališkoji pilis, o žmonės su an
gelais — jų tarnai.

MOŠŲ PROTĖVIAI 
IR MARIJĄ

Ypatingą dėmesį kreipė Die
vas į Kristų ir Mariją, tverda
mas pirmuosius žmonijos tė
vus. Juk jų palikuonys turės

MARIJA DAUG GALI PAS DIEVAI
Jei spaudžia vargas,

graužia rūpestis,

sielojiesi Lietuvos ir 
žmonijos nelaime, tai 

kreipkis į Mariją.

NEKALTO PRASIDĖJIMO VIENUOLYNE, PUTNAM, CONN.
laikoma Novena į

NEKALTAI PRADĖTĄ^ MERGELĘ MARUI
Novena prasideda lapkričio 29 dieną ir baigiasi gruodžio 8 dieną.
Norėdami įsijungti į šią Noveną, siųskime savo intencijas šiuo adresu:
LMMACULATE CONCEPTION CONVENT R. F. D. 2, Putnam, Connt

paremia šią Lietuvai** Kongregaciją.

TAI PRADĖTOJI
paruošti žmogišką prigimtį tai 
dieviškai porai. Žmonijos gimi
nės bus pašauktos tarnauti 
jiems .Dėl to iš meilės Kristui 
ir Marijai Tvėrėjas papuošė A- 
domą, o per jį ir visą jo aini- 
ją ypatingomis malonėmis. Ma
lonės buvo lyg kokie karaliaus 
dvariškių puošnūs rūbai, be 
kurių nedera pasirodyti valdovo 
Pilyje.

Adomas tačiau prarado ma
lonę, o per jį ir visa žmonija. 
Jis supurvino tuos dieviškuo
sius rūbus, o savo gėdą metė 
ant visų savo vaikų. Marija, 
nors ir buvo Adomo duktė kū
nu, negalėjo užsitraukti tos 
gėdos. Siela ji buvo Adomo mo
tiną ir valdovė. Nuodėmė me
tė Adomo sielai, ne kūnui gė
dos dėmę. Dėl to Marija buvo 
nekaltai pradėta. Dieviškoji 
malonė, kaip skaisti saulė žibė
jo jos sieloje pačiame prasidė
jime.

MALONIŲ TARPININKE
Marija, kaip sako šventieji, 

savo prasidėjime Rivo apdova
nota dėl savo Sūnaus nuopelnų 
taip gausiomis malonėmis, jog 
jųjų pilnybė nepalyginamai vir
šijo visas malones šventųjų ir 
angelų, suimtas kartu. Tos ma
lonės Dievo planuose jau prieš 
pasaulio tvėrimą puošė jos sie
lą. Dievo mintyse ji buvo pra
matyta arčiausiai stovinti prie 
malonių šaltinio — Kristaus, 
savo Sūnaus. Per ją teka gyvų
jų vandenų srovės, į kurias ver
žiasi mirtingieji numalšinti die
vybės troškulio. Pirmoji srovė, 
ištekėjusi iš jos, pasiekė mūsų 
protėvius, o per juos turėjo gai
vinti ir visą žmoniją. Adomas 
tačiau užnuodijo tą dieviškas 
gyvybės srovę, kurią ragauja 
visi jo palikuonys. Visados 
skaidrios dieviškos gyvybės 
srovės vis naujai teka per Ma

riją į visus žmones, atgaivinda- 
mos užnuodytus Adomo vai
kus. Pop. Pijus X savo encikli
ka “Iucunda semper” tai aiš
kiai teigia skelbdamas, jog 
“kiekviena malonė, teikiama pa
sauliui, paprastai pereina tris 
laipsnius: iš Dievo eina į Kris
tų, per Kristų — į Mariją, o per 
Mariją pasiekia mus”. Dar ryš
kiau kalba pop. Pijus XII savo 
liturginėje enciklikoje “Media- 
tor Dri” : ‘Marija davė mums 
savo Sūnų, o per jį suteikia 
kiekvieną reikiamą pagalbą, 
nes Dievas taip patvarkė, kad 
viską mes gautume per Mari
ją”

Nenuostabu tat, kad Bažny
čia, minėdama Marijos Nekaltą 
Prasidėjimą, deda į Jos lūpas 
šiuos žodžius: ‘Kas mane ran
da, randa gyvenimą ir semiasi 
išganymo iš Viešpaties”, Mari
jos Nekaltas Prasidėjimas mo
ko mus nekaltai gyventi, stipri
nant savo sielą dieviško gyve
nimo srove, tekančia iš Kris
taus per Mariją. T. B.

Lietuvos teisininkai 
tremtyje

Antrojo pasaulinio karo metu 
bolševikams artinantis į Lietu
vą dalis Lietuvos teisininkų 
(advokatų, teisėjų, prokurorų) 
buvo prievartos būdu išgabenti 
iš Lietuvos ar patys pasitraukė 
į Vakarų Europą nuo bolševi
kų teroro. Tokiu būdu už Lie
tuvos ribų atsirado 402 teisi
ninkai. Dabar jie išemigravo į 
įvairias pasaulo šalis; Jungtinė
se Amerikos Valstybėse apsigy
veno 249, Ausrtalijoj 27, Ang
lijoj 8, Argentinoj 4, Kanadoj 
19, Kolumbijoj 3, Prancūzijoj 5, 
Švedijoj 2, Venecueloj 4, Vokie
tijoj 33 ir kitose valstybėse 48. 
Vien tik Chicagoj gyvena 105, 
Detroite 20, New Yorke 43, 
Clevelande 23, Bostone 15.

/

ŠVENTE AUKSINĮ JUBILIEJŲ
HOMESTEAD, PA.

Lapkričio 25 d. Homestedo, 
Pa. lietuviai pergyveno didelį 
džiaugsmą. Tą dieną jie šven
tė savo parapijos auksinį jubi
liejų. Ta proga bent trumpai 
prisiminta parapijos istorija.

Šv. Petro ir Povilo lietuvių 
parapija Homesteade buvo su
organizuota 1900 m. rugpiūčio 
mėn. kun. Stepono čepanonio 
pastangomis. 1901 m. parapija 
pasistatė bažnyčią, kurios kle
bonu buvo tas pats nenuilstan
tis kun. S. čepanonis. Tose 
pareigose jis išbuvo iki savo 
mirties 1934 m. gegužės 10 d.

1907 m. parapija jau turėjo 
savo pradžios mokyklą, kurioje 
pradžioje mokytojavo vargoni
ninkai ir pasauliečiai mokyto
jai. 1922-23 metais ką tik Pitts
burghe įsisteigusios seserys 
pranciškietės perėmę mokyklos 
tvarkymą ir jai vadovauja iki 
šiandien, šiuo metu mokykloje 
mokosi apie šimtas mokinių.

Homesteado lietuvių kolonija 
buvo veikli ir darbšti tiek reli
giniame tiek kultūriniame gyve
nime. Tai yra neabejotinas kun.
S. Čepanonio, to tyro ir veik-
lauš lietuvių patrioto, nuopel
nas. Jo vadovaujama visa Ho
mesteado kolonija per 34 metus 
įnešė daug didesnį įdėlį į Ame
rikos lietuvių katalikų gyveni
mą, negu iš jos buvo laukta, 
Kun. S. Čepanonio pagrindinis 
tikslas buvo — išlaikyti Ho-

SVECIUOSE PAS STUDENTUS
LOWELL, MASS.

Buvo jau vidurdienis, kai 
Padėkos Dieną nuvykome į 
Pranciškonų Seminariją netoli 
Lowell, Mass., kur mokosi lietu
vių pranciškonų studentai. Mus 
nustebino milžiniški, gražaus 
parko apsupti, seminarijos rū
mai. Virš portalo didelėm rai

Viriuje: Urtuviii pranciškonai studentai, Dowell, Man. Apačioje: Prie 
seminarijos ramti.

dėm įrašytas šv. Pranciškaus 
Asyžiečio sveikinimas :“Pax et 
Bonum — Taika ir Ramybė!”

Mus maloniai pasitiko Tėvas 
Rektorius, o pa kelių minučių 
apsupo nustebę lietuviukų vei
dai. Keletas iš jaunuolių buvo 
pažįstami , bet dauguma dar 
nematytų. Trumpą pašnekesį 
nutraukė skambutis pietums.

Padėkos Dieną valgis buvo 
tikrai geras — aišku, kalaku
tiena. Pietų metu turėjome pro
gos plačiau pasikalbėti su T. 
Rektorium apie jo vedamą 
mokslo įstaigą, Mažesniąją 
Pranciškonų Seminariją, mūsų 
supratimu — gimnaziją. Moks
las tqję mokykloje yra pastaty- 

mesteado lietuvių koloniją vi
suomet katalikišką ir būtinai 
lietuvišką.

Kun. S. čepanonio įpėdiniu 
tapo nemažesnio darbštumo 
kun. Ernestas Vasiliauskas, ku- 
riis sėkmingai vadovauja gra
žiai parapijai iki šiandien.

1941 m. parapija pergyveno 
didelį pasikeitimą. Carnegie-H- 
linois plieno kampanija, plėsda- 
am ginklavimosi programą, ga
vo iš valdžios leidimą nupirkti 
kai kuriuos kvartalus naujiems 
fabrikams statyti. Nupirko jie 
ir tą žemę ant kurios stovėjo 
parapijos bažnyčia, klebonija, 
mokykla ir seselių namas, bei 
keliasdešimt parapijiečių gyve
namų namų. Netrukus po to 
klebonas nupirko kitą bažnyčią 
su reikalingais pastatais ir vėl 
parapijos gyvenimas įėjo į nor
malias vėžes, šiuo metu lietu
viškų šeimų parapijoj yra apie 
250. Nors kita tiek priklauso 
kitataučių, tačiau kunigo kle
bono žodžiais “lietuviai pasilie
ka bažnyčios “šeimininkais, 
ramsčiais ir šulais.”

Auksinio jubiliejaus minėji- 
mas prasidėjo ryte iškilmingo
mis pamaldomis, kurias laikė 
pats klebonas kun. E. Vasiliaus
kas, o pamokslą sakė vysk. V. 
Brizgys. Po pietų Dūke salėje 
įvykusiame bankiete dalyvavo 
apie 500 žmonių iš viso didžiojo 
Pitt^jurgho. Garbės svečių tar-

mesnėms filosofijos - teologijos 
studijoms. Berniukai į tą semi
nariją priimami tik tie, kurie 
nori būti kunigais - pranciško
nais.

Toje seminarijoje tuo tarpu 
yra aštuoni lietuviai pranciš
konai! studentai: Paulius Vasi-

liauskas (Bridgeville, Pa.), 
Paulius Mendys (Worcester, 
Mass.), Pilypas Kvedaris
(Pittsburgh, Pa.), Jonas Dut- 
ka (Chicago, m.), Sigitas Si- 
monavičius (Maspeth, N. Y.), 
Algirdas Jankauskas (Brook
lyn, N. Y.), Vaclovas Jočys 
(Detroit, Mich.) ir Boleslovas 
Lukoševičius (Chicago, III.). 
Juos auklėja ir prižiūri prityrę 
italai pranciškonai. Jau Nepri
klausomybės laikais dauguma 
Lietuvos pranciškonų studentų 
buvo siunčiama į Italiją pagilin
ti ir užbaigti teologijos studijų, 
kur pranciškoniškos tradicijos 
yra gražiausiai išsilaikiusios. Y- 
ra vilčių , kad neužilgo patys 

pe buvo J. E. vysk. V. Briz
gys, keliolika aplinkinių para
pijų kunigų, prof. Pakštas, ka
talikiškų organizacijų vadai ir 
kt. Vysk. V. Brizgys ir prof. 
K. Pakštas pasakė atitinkamas 
kalbas, kuriose ragino ir toliau 
puoselėti gražias lietuviškas 
tradicijas.

Savo tėvišką palaiminimą ir 
nuoširdžius sveikinimus jubilie
jaus proga atsiuntė ir Pittsbur
gho diecezijos vysk. J. E. John

BALTIMORBS ŽINIOS
Nuoširdi auka — džiaugsmo

Lietuviams tremtiniams, pa
silakusiems dar Europoje, labai 
jautrus yra šv. Alfonso parapi
jos klebonas kun. dr. L. Men
delis. šių metų žiemos vajaus 
proga jis stambia-auka parėmė 
ne tik BALFo 64 skyrių, bet ir 
Lietuvių Tremtinių Sielovados 
Tarnybą Vokietijoje, kuri rū 
pinasi lietuvių katalikų visaįs 
reikalais.

Šiomis dienomis Sielovados 
Tvarkytojas, tėvas Alfonsas 
BERNATONIS iš Vokietijos 
taip parašė:

“Retai pasitaiko žmogaus 
gyvenime staigmenų, kurios 
išspaudžia džiaugsmo ir dėkin
gumo ašaras. Viena iš tokių 
staigmenų gerasis Dievulis ap
dovanojo mane šiomis dieno
mis. Net sunku buvo tikėti, kad 
tai ne miražas, tikrovė, — aną 
rytą už širdies tveriančiais 
skundais pripildytų laiškų krū
voje radau pranešimą apie Jū
sų 500 dol. auką, skirtą bent 
Kalėdoms nušluostyti nepri
tekliaus ir nežinomo rytojaus 
varginamų tautiečių katalikų 
Vokietijoje ašaroms. Šiandien 
jau atėjo ir pinigai. Vokiška va
liuta 2094 DM ir 35 pf. Tai la
bai didelė auka. Tikrai, Kalėdų 
šventės daugeliui šeimų atneš 

damas, kad jie ne tik geru el
gesiu, bet ir mokslu, pralenkia 
kitus studentus.

Po pietų mums dar kartą rū
pėjo susitikti su busimaisiais 
Lietuvos pranciškonais. Juos 
radome salėje bežaidžiančius 
“ping-pong”. čia jie turi laiko 
ne tik mokslui, bet ir įvairiems 
žaidimams, sportui, pasivaikš
čiojimui, dainai bei muzikai. 
Vėl visi kartu susirinkę svečių 
kambaryje kalbėjomės.

Dalis yra čia gimusių, dalis 
— iš tremties atvažiavusių. Ke
turi šiais mokslo metais baigia 
seminariją ir važiuoja į novi- 
cijatą. Po to, pradės ruoštis ku
nigystei: 3 metai filosofijos ir 
5 metai teologijos studijų. Tai 
ilgas laikas, kol jie pasieks savo 
tikslą. Bet tai jų nebaido.

Rudens saulė slinko vakarop, 
ragindama mums atsisveikinti 
su busimaisiais pranciškonais. 
Mūsų apsilankymas jiems buvo 
malonus. Namų ir savųjų ilge
sys yra gilus jausmas, todėl 
nestebėtina, su kokiu nekantru
mu ir jie laukia Kalėdų ato
stogų, kada pamatys išsiilgtus 
namus. T. B.

Senieji Metai nueina Naujieji Metai ateina
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NAUJŲJŲ METŲ SUTIKTI 
pas New Yorko Ateitininkus 

atnaujintoje ir gražiai papuoštoje 
Angelų Karafienė* par. salėje

PROGRAMOJE: 
šokiai,

bendra vakarienė, 
atskiri staliukai, 

meninė programa

GROS J. THOMAS ORKESTRAS

Visa tai Jums padės nuoiaikingai palydėti 1951 
ir sutikti 1952 metus.

y

Dearden, kuris tarp kitko ra
šė: “Man yra tikrai malonu, 
kad J. E. vysk. V. Brizgys da
lyvaus šiose auksinio jubiliejaus 
iškilmėse. Jo dalyvavimas tą 
dieną bus tikru ryšiu su jūsų 
protėviu kraštu. Tuo pačiu Jo 
Ekscelencija turės malonumo 
patirti, kad lieuvių kilmės ka
talikai šioje šalyje stipriai lai
kosi savo tautos brangių papro
čių ir tradicijų.” J. V.

tiek netikėto džiaugsmo, kad 
nepajėgs ja sulaikyti savo dė
kingose sielose ir, nuėję prie 
Dieviškojo Naujagimio prakar- 
tėlės, kartu su Betliejaus ange
lais giedos jam dėkingumo ir 
garbės giesmę, prašydami Visa
galio Kūdikio, kad Jis savo gau
siomis malonėmis atsilygintų 
mieliesiems geradariams”...

Be to, tėvas A. Bernatonis 
išsakmiai pavaizduoja lietuvių 
tremtinių Vokietijoje padėtį. 
Jis toliau rašo:

‘‘O vargo Vokietijoje gyve
nančių lietuvių tarpe tikrai yra 
gausiai. Juk kas gi dabar čia 
likos! Ne kas kita, kaip tik li
goniai, seneliai ir gausios naš
lių šeimos. Vienas šeimos tėvas, 
negalėdamas dėl džiovos iše
migruoti, taip man rašo: “Bran
gus Tėveli, sušelpkite bent 
nuomai apsimokėti. Atsižvelg- 
kite į mano padėtį. Žmona li
goninėje po operacijos, o vai
kau pas svetimus. Žmona šio
mis dienomis grįš, bet dar ilgai 
negalės dirbti!” Kitas gi vėl ra
šo: “Esu gimęs 1924 m. Telšių 
mieste. 1932 metais pradėjau 
lankyti mokyklą ir tarnavau 
šv. Mišioms Telšių katedroje i- 
ki 1942 m. Paskui mane išvežė 
vokiečiai darbams į Vokietiją, 
vėliau į rytų frontą, kur mane 
sužeidė. Netekau vienos akies ir 
turiu sužeistą dešinę ranką. Į 
Ameriką nepriėmė kaip invali
do. Dabar turiu skursti Vokieti
joje. O kad turėčiau siuvamąją 
prašiną, galėčiau ir pats išgy
venti ir dar kitiems lietuviams 
padėti. Neturiu tam pinigų. 
Siuvamąją mašiną gaEma gauti 
už 100 DM.” (Ignatavičius). 
Viena gausios šeimos motina 
skundžiasi: “Man labai sunku 
gyventi su 4 vaikučiais. Mano 
vyras yra Lietuvoje pasilikęs. 
Aš išemigruoti negaliu, nes esu 
su mažais vaikais. Turėsiu pa
silikti Vokietijoje vargti. Pa
šalpos į mėnesį gaunu tik 132 
DM. Nuoma brangi. Dar šviesa 
ir vanduo kainuoja, ir maistui 
labai maža lieka. Aš Dievulio 
nepamirštu, ir jis nepamirš ma
nęs. (A. Vasiliauskienė, 24 
Neustadt b. H., Rosenbuchstr. 
9, Zim. 119)”. Tai va, kas liko 
Vokietijoje. Būtų galima ištisus 
lapus prirašyti panašių citatų, 
bet ir šios lietuvių tremtinių 
padėtį pakankamai pavaizduo
ja. Taigi, Jūsų ir jūs parapijos 
auka kaip tik teks tokiems tau
tiečiams. Tikrai, Kūdikėliui Jė
zui malonesnės aukos, kaip ši, 
negalėjote padaryti...”

f

H
bas. kaip lotynų, graikų ir heb- T. Rektorius lietuviais stu- 
rajų, kurios yra būtinos toli- dentais labai džiaugėsi, primin-
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TAIKOS TEISĖJAS
Žmogus, savo kalte atitrūkęs 

nuo Dievo, savaime susidėjo su 
blogiu. Blogis įnešė į jo vidų 
kovą, o toje kovoje žmogus pa
sijautė bejėgis, nutolęs nuo Die
vo, betkokio gėrio versmės. Be
viltiška žmogaus kova su sa
vim išsiveržė išorinės neapy
kantos pavidalu. O neapykanta 
pasireiškė kovoje žmogaus su 
žmogumi.

Ši dvilypė beviltiška kova 
viešpatavo prieš Kristaus atėji
mą. Ir gal būt žmonija būtų 
save visai sunaikinusi, jei ne 
vilties kibirkštėlė — prižadėtas 
Dievo Siųstasis, kuris atneš 
visapusišką pergalę. Jis buvo 
neapsakomai laukiamas.

Dėl to nenuostabu, kad Jo
nas, pamatęs Kristaus darbus, 
ir spėdamas Jį esant Mesiją, 
siuntė savo mokinius Jo ištirti. 
Jie turėjo tiesiog paklausti Kris
taus, ar jis esąs Dievo Siųsta
sis, ar kito reikią laukti. Bū
dingas yra Kristaus atsakymas 
į šį Jono mokinių klausimą, nu
sakąs tikrojo Mesijo žymes. At
sakymą jis duoda ne žodžiais, 
bet darbais.

Kokiais darbais Kristus įro
do savo dievišką pasiuntinybę? 
Evangelija sumini penkis ste
buklingus kūno pagydymus. 
Tuomi norima pareikšti, jog 
Kristaus misija nėra atsieta 
nuo žmogaus kūniško bei me
džiaginio gerbūvio. Tačiau jo 
pasiuntinybė siekia kur kas 
aukščiau. Šie stebuklai pirmoje

TEISE LAISVAI GYVENTI

Lapkričio mėn. 29 d. Nevv 
Yorke, naujose patalpose (339 
E. 52nd St., Nevv York 22, N. 
Y.) įvyko pobūvis. Jame daly
vavo apie 60 asmenų, krikščio
nių demokratų ir jiems artimų 
politinių veikėjų iš tų kraštų, 
kurie dabar yra Sovie
tų Rusijos priespaudoje: Če
koslovakijos, Jugoslavijos, Lat
vijos, Lietuvos, Lenkijos ir 
Vengrijos. Nacionalinį Laisvo
sios Europos Komitetą atstova
vo jo vicepirmininkas Dol- 
beare ir H. Augustine. Iš lietu
vių dalyvavo: prel. J. Balkūnas, 
prof. Pakštas, Pr. Vainauskas 
su ponia, J. Laučka, M. Kižytė, 
Liet. Am. Inf. Centro atstovė, 
P. Minkūnas, J. Jakučionis, VI. 
Viliamas. Nuotaika buvo labai 
jauki ir nuoširdi ir prie kuk
lių, bet skoningai paruoštų už
kandžių buvo graži proga už
megzti nau.jas pažintis ir pasi
kalbėti įvairiais aktualiais 
klausimais.

JAV prezidentas Trumanas 
savo kalboje lapkričio 7 d. su
minėjo tautų, gyvenančių už 
geležinės uždangos, kančias, 
sunkią būklę ir jų teisę laisvai 
gyventi. Minima Krikščionių 
Demokratų Sąjunga pasiuntė 
Trumanui padėką ir prašymą 
toliau padėti bolševikų kanki
namoms tautoms ir siekti jų 
išlaisvinimo. Šiomis dienomis

PASAULIO LIETUVIU KARU’ MĖNESINIS ILIUSTRUOTAS
ŽURNALAS

KARYS
prieš metus atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse, sparčiai 
plinta visame laisvajame pasaulyje. Glaudžiais tradiciniais ryšiais

KARYS jungia visus lietuvius, visus mūsų karius lemianiai ko
vai dėl tėvų žemės laisvės. Žurnale bendradarbiauja gausus būrys žy
mių autorių, o taip pat jame rašo daugybė mūsų karių iš JAV ir 
kitu kraštų armijų.

Prieš pusmetį pagrindiniai reformuotas,

KARYS išeina gražaus formato, gausiai iliustruotas, spalvotu 
viršeliu, 32 psl. apimties. Netrukus išeina gausiai paveiksluotas

KARIO nr. 14 už gruodžio mėn. Kas prenumeruoja, platina 
ar kitaip remia

KARĮ — tas labai daug padeda visiems mūsų kariams. Kas 
karta susipažino su šiuo žurnalu, tas jau niekad nebesiskyrė su 
KARIU.

KARYJE viskas ir visiems Įdomu.

Gruodžio mėnuo—aukščiausias laikas išsirašyti KARI 1952 met.! 
Prenumerata: metams — $4.00, pusmečiui—$2.50. Atskiras nr^— 45c.

Tuojau rašykite:
^REDAKCIJAI M 156-Steamboat Rd., Great Neck, L. I’, N. Y. 

ADMNISTRACIJA — 680 Bushvvick Avė., Brooklyn 21, N. Y.
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vietoje yra simboliai žmogaus 
dvasios ligų, kurias gydyti atė
jo Kristus. Atitrūkęs nuo Die
vo, betkokio gėrio šaltinio, žmo
gus tapo tarytum aklas pažinti 
Jį ir save. Nepajėgdamas įpras
minti savęs Dievuje, pradėjo 
pats save .dievinti aklu garbės 
troškimu, visa palenkdamas sau 
ir kovodamas už savo garbę. 
Jis tapo kurčias išgirsti Dievo 
balsą ir artimo pagalbas prašy
mą. Negirdėdamas ir nematy
damas šalia savęs artimo, žmo
gus gyveno tik savo gyvenimą, 
neatsižvelgdamas į jojo teises. 
Jis buvo tartum raišas, nepa
jėgdamas surasti lygsvaros sa
vo sieloje. Visas žmogaus dva
sinis gyvenimas buvo tartum 
miręs.

Kristus pagydė šias žmogaus 
sielos negales, grąžindamas 
prarastą malonę, kuri užtikrina 
jam pergalę prieš blogį ir tai
ką vienybėje su Dievu. Laimė
jęs vidujinę ramybę taikoje su 
Dievai, jis pajėgs susitaikinti ir 
su žmogumi.

Mesijas yra taikos nešėjas. 
Taikos jis siekia karu, šis ka
ras tačiau nėra žmogaus su 
žmogumi. Jis vyksta pačioje 
giliausioje žmogaus sieloje tarp 
blogio ir gėrio. Kristus yra tos 
kovos lauke ir neša pergalę 
kiekvienam, kuris pakviečia jį 
pagalbon.

Sunki ta kova žmogaus sie
loje. Nedaug yra tų, kurie jai 
ryžtasi. Dėl to neretai atmeta-

gautame atsakyme Prezidentas, 
per savo sekretorių W. Hassett 
iš Key West, Fla., reiškia dide
lį pasitenkinimą atkreiptu dė
mesiu ir nuoširdžiai dėkoja už 
telegramą.

Kalbamos Sąjungos vykdo
masis komitetas, posėdžiavęs 
lapkričio 30 d., aptarė ateities 
darbams planus, priėmė naują 
memorandumą Jungt. Tautoms 
ir numatė ruošti platų politinį 
kongresą kitų metų pavasarį.

Sąjungos leidžiamo biulete-: 
nio “Christian Democratic 
Nevvs Service” jau išėjo 12 nu
merių. Juo susidomėjimas toly
džio auga, pareikalavimas didė
ja ir jame skelbiamos žinios 
plačiai naudojamos radijo sto
čių, spaudos ir kitų žinių agen
tūrų. Per tūkstantį šio biulete
nio išplatinama diplomatinėms 
tarnyboms, senatoriams ir kon
greso atstovams, bažnytinei 
hierarchijai ir k. Biuletenis pa
siekia visus kontinentus ir 
kraštus.

Jaunimo sekcija Paryžiuje 
leidžia biuletenį prancūzų kal
ba, o jų atstovas Romoje — 
italų. Nauji atstovai pradės 

■ veikti Vokietijoje ir Belgijoje. 
Greitu laiku svarbesniuose 
centruose pradės veikti studiji- 

i niai klubai. Amerikiečių prita- 
; rimas taip pat didėja. VI. V. 

y

mi Kristaus taikos principai ir 
laukiamas kitas taikos nešėjas. 
Kiekvienas amžius jų turėjo, jų 
turi ir mūsų laikai. Vylingi tai
kos skelbėjai dedasi žmonių 
gelbėtojais, o iš tikrųjų juos 
žudo. Jie kalba apie taiką, o 
ruošia karą, nes laikydami 
žmogų tik gyvuliu, negali jo 
kitaip suvaldyti kaip ginklu. Jie 
prižada žemiškų gėrybių gausu
mą, bet negali užtikrinti jų sau
gumo, nes nepajėgia suvaldyti 
žmogaus gobšumo. Klaidingų 
mesijų taikos principai yra pa
remti tik tuščiais ir beprasmiais 
žodžiais. Darbais jie niekados 
nepajėgs suteikti žmogui men-

Nauja lietuvybės ugdymo tvirtovė
1949 metų rudenį, susidarius 

Elizabethe didesniam tremtinių 
skaičiui, grupė tėvų įsteigė šeš
tadieninę mokyklą; pamokos 
buvo pradėtos su 15 mokinių 
būreliu. 1950 metais šią mo
kyklą jau lankė 30 mokinių. 
Dirbo du mokytojai.

Baigiantis šios vasaros ato
stogoms, šeštadieninės Mo
kyklos ir Tremtinių Draugijos 
valdybos delegacija atsilankė 
pas šv. Petro ir Povilo parapijos 
kieboną kun. Simonaitį ir pa
prašė leisti dėstyti lituanisti

“Darbininko” administratorius T. Klemensas Žalalis, O.F.M-, rinkėjas R. 
didžiūnas ir “Darbininko” red. A. Gražiūnas daro pataisas sulaužytame 
‘Darbininko” tekste. Foto V. Augustino

nius dalykus parapijinėje mo- 
mokykloje normalių pamokų 
metu.

Klebonas be jokių rezervų 
mielai tą prašymą patenkino, 
šių dalykų dėstytoja buvo pa
kviesta mokyt. Teklė Dzikienė.

Elizabetho parapijinėje mo
kykloje mokosi 262 mokiniai, 
iš jų 53 tremtiniai. Klebonas 
nutarė, kad lietuvių kalba turi 
būt privaloma visiem mokiniam. 
Tuo būdu buvo išvengta parale
linių klasių sistemos sunku
mų.

Čia gimusių vaikų lietuvių 
kalbos mokėjimas labai men
kas. Dauguma jų težino keletą 
žodžių lietuviškai ir tik vienas 
kitas gali kalbėti. Todėl moky
mo^ darbas mokytojai yra labai 
sunkus: viena, kad reikėjo 
pradėti nuo paprasčiausių ap
linkos daiktų vardų; antra, 
kad kiekvienoje klasėje yra 
tik po keletą tremtinių ir tuo 
būdu susidaro dvi grupės mo
kinių.

Mokykloje dirbančios seseles 
pranciškietės yra lietuvaitės, 
išskiriant vieną. Jos, be išim
ties, visos rodo nepaprasto prie
lankumo. Atskirai reikia pami
nėti mokyklos vedėją seselę 
Kristiną, kuri nuolat rodo daug 
meilės lietuviams ir nepaprasto 
rūpestingumo lietuvybės reika
lais. Jei ne tas seselės prielan
kumas, darbas būtų daug 
sunkesnis.

Nemaža sunkumų sudaro 
vadovėlių stoka. Pirmame sky
riuje, nekalbant apie vaikų dar
želį, dirbama be knygų. Sese
lių pageidavimu, kad nesidary- 
tų painiavos, tame skyriuje tuo 
tarpu pasitenkinama pasikalbė
jimais, žaidimais, dainelėmis ir 
lietuviškos nuotaikos palaiky
mu. Antrame skyriuje naudoja
mas elementorius “Aušrelė”. 
Seselės Kristinos dėka šie va-

A E B I In i in K a S

kiausios pagalbos, bekovojan- 
čiam su blogiu. Dėl to jie nie
kados nepajėgs atnešti žmonijai 
taikos, nors ir kažin kokiais 
ginklais kovotų už ją.

Nebeateis kitas taikos nešė
jas. Jis jau atėjo ir pasiliko sa
vųjų tarpe , nešdamas pagalbą 
žmogui, bekovojančiam su sa
vo nepažabota prigimtimi. Jis 
ateis, tiesa, ir antru kartu, bet 
jau nebeneš pagalbos, o galuti
nės pergalės garbę savo ištiki
miems kovotojams. Tada tik 
užsiviešpataus visuotinė taika, 
nes nebebus vidujinės kovos su 
blogiu.

T. Bernardinas

dovėliai nupirkti P. T. A. lėšo
mis. Trečiame ir ketvirtame 
skyriuose tremtiniai ir lietuviš
kai kalbą čiagimiai naudoja 
“Spindulėlį”; kiti gi — seselių 
išleistą knygutę, pavadintą 
Pratimais (I). Tremtiniai dar 
turi įvairių gramatikų. Penkta
me ir šeštame skyriuose pajė
gesnieji turi A. Rinkūno “Au
kuras”, kiti — minėtus Prati
mus (II), o tremtiniai — prof. 
Ign. Malinausko gramatikas. 
Septintame ir aštuntame sky- 
riuoje naudojama Murkos

“Vaikų darbymečiui” ir Star
kaus Gramatiką. Tremtiniai, 
be to, turi keletą įvairių isto
rijos ir geografijos vadovėlių. 
Visi čia suųjįnėti vadovėliai 
rasti vietos mokyklos bibliote
koje: kai kurie čia išleisti, kiti 
gauti per U.L.R. Draugiją.

Vadovėlių nepritaikomumas, 
jų įvairumas ir tų pačių trūku
mas sudaro labai daug sunku
mų pamokiniame darbe. Ta
čiau dėstytoja T. Dzikienė sten
giasi tai nugalėti su nepaprastu 
atsidėjimu ir pasišventimu.

Kiekvienoje klasėje kasdien 
būna po vieną pamoką. Be to, 
po pamokų mokoma tautinių 
šokių arba būna papildomos 
pamokos lietuvių kalbai stip
rinti (to pageidaujantiems 
tremtiniams).

Apskritai darbas mokykloje 
sunkus, tačiau darbo vaisiai jau 
labai žymūs. Vaikai lietuvių 
kalbos pamokas labai noriai 
lanko ir dirba atsidėję. Seselių 
prielankumas sudaro darbui 
geras sąlygas.

Lituanistikos dalykų dėsty
mu susiinteresavo pranciškiečių 
viršininkė ir jų mokyklų in
spektorė. Abi jos parodė daug 
palankumo lietuvių reikalams. 
Taip pat Newarko vyskupijos 
kurijos atstovas, atsilankęs 
mokykloje, palankiai atsiliepė 
apie lietuvių kalbos įvedimą.

Be to, mokykloje lankėsi “A- 
merikos Balso” tarnautojai ir 
lietuvių kalbos pamokas visuo
se skyriuose įamžino fonogra
fe.

■

B. K. Nemunaitis

TAUTINE KNYGA—TAUTOS JĖGA!
* VENTOS <J-: Rirheikio, Vokietijoje^ kidmiai : —-naujau- į

! šia lietuvių filosofijos, poezijos, beletristikos kūryba. Reika
laukite šiuo adresu: V. JONIKAS, 307 VVater St., Brooklyn 1,

Philip Muiray, plieno darbininku ir C1O pirmininkas, ir John A. 
Stephens, US Steel viceprezidentas, spaudžia ranką deryboms. Derybos 
gali paliesti 155.000 darbininku plieno pramonėje.

Šuns gyvenimas—nepasiekiama svajonė
Vokietijos jėzuitų leidžiamas 

žurnalas “Stimmen der Zeit” 
lapkričio mėn. numeryje patie
kia iš oficialių sovietų šaltinių 
paimtus davinius apie 
maisto normas Rusijos koncen

tracijos stovyklose 
kuriose, laikraščio nuomone, 
pusiau badu marinami apie 15 
ar 20 milionų žmonių, turinčių 
atlikti sunkiausius darbus. 
Normos yra paimtos iš Vakarų 
Urale esančios Uchta - Petčora 
NKVD stovyklos maitinimo do
kumentų, tačiau manoma, kad 
šios normos yra taikomos vi
soms panašiose klimatinėse są
lygose esančioms stovykloms.

Pagal šiuos dokumentus 
kiekvienas stovykloje dirbąs 
asmuo gauna 1292 kolorijas į 
dieną; tik prie ypatingai sunkių 
darbų dirbamiems duodami 
tam tikri priedai, kurie tačiau 
neatsveria reikalaujamo jėgų 
įtempimo.

Jaunuoliams nuo 14 iki 17 m. 
(tokių ten taip pat esama!) 
pramatomos mažos išimtys.

Stovyklai vadovaująs perso
nalas yra maitinamas atskirai, 
kiekvienam skiriama po 2598 
kolorijas. Valdžios pareigūnai 
tuo tarpu gauna 3808 kolorijas 
į dieną — norma, kuri viršyja 
net vidutinio amerikiečio 
vartojamų kolorijų kiekį 
250). Kaliniams karceryje 
riama tik 716 kolorijų.

Reik atsiminti, kad šitų 
statytų maisto normų kaliniai 
niekuomet negauna pilnų, nes 
pakeliui žymi jų dalis yra pava
giama arba “atskaitoma”. J li
gonius tik labai retai atsitiki
mais yra atsižvelgiama, jiems 
skiriamas maistas tačiau nie
kuomet negali perviršyti bend
rų normų.

Motinoms du mėnesius prieš 
gimdymą ir po gimdymo skiria
ma papildomai 400 gramų duo
nos. Pažymėtina, kad sovietų 
koncentracijos stovyklose duo
dama duona yra labai sunki, 
nes drėgna; ji yra penkis kartus 
sunkesnė už normalią, kepyklo
se gaminamą duoną. Pieno mo
tinos visiškai negauna: kūdi
kiams yra skiriama kasdien po 

litro, bet tik su įsakmiai pa
brėžta sąlyga “jeigu jo yra”, 
kas reiškia — jei pienas nesu- 
naudojamas sargybos šunims.

Pagal stovyklos statuto 136- 
137 paragraf.

kiekvienai kalei su šuniukais 
yra skiriama trys ketvirtys 

litro,
o kiekvienam jaunam iki 6 mėn. 
šuniui pusė litro pieno — be jo
kių sąlygų. Augantiems šu
nims, “jeigu jų sveikatos stovis 
reikalauja” stovyklos statutas 
įsako duoti vietoj kruopų gri
kių, kviečių arba ryžių. Tuo 

su- 
(3,- 
ski-

nu-

tarpu vaikais ir sergančiais 
žmonėmis statutas visai nesirū
pina.

Suaugusiam šuniui kasdien 
skiriama 1184 kolorijos, tarp 
kurių 400 gramų mėsos ir at
matos iš sargybų virtuvės. Eili
nis stovyklos kalinys tuo tarpu 
gauna tik 21 gr. mėsos į die
ną ir yra griežtai baudžiamas, 
jei išdrįsta ką nors pasiimti iš 
atmatų.

Taigi sovietų koncentracijos 
stovyklų darbininkams 
šuns gyvenimas yra 
kiama svajonė.

net 
nepasie- 
V. Kas.

gauna pa-
Apie 75

• Valgyti žmonės 
šaulyje vis mažiau, 
procentai visų žmonių nepaval- 
go ir neapsidengia, kaip žmo
gui reikėtų. “Maisto ir rūbų 
trūkumas yra padidėjęs po pra
ėjusio karo”, pastebi JAV žem
inės ūkio ekspertai.

• Bedarbiu Italijoje yra apie 
2 milijonai. O tauta vis auga. 
Paskutinė statistika parodė, 
kad Italijos gyventojų yra dau
giau vienu milijonu, negu tikė
tasi — iš viso 46 mil.

•gangliją ligi šių metų pa
baigos atsigabens dar 1000 ita
lų darbininkų į plieno ir anglies 
kasyklas. Jų čia dirba jau po
ra tūkstančių.

• Italijoje statomi didžiuliai 
plieno fabrikai. Statybą finan
suojama pagal Marshalo planą 
(E.C.A.). Yra paskirta tam rei
kalui 31 milijonas dolerių pas
kolos. Pastačius fabrikus, kurie 
manoma užbaigti 1953 m., plie
no gamyba Italijoje pakils vi
su penktadaliu ir j metus duos 
3 milijonus tonų. Nauji fabri
kai statomi prie Genujos uos
to. Vietą aprinko italų ir ame
rikiečių komisija. Praplečiami 
ir seni fabrikai.

SKAITYKITE IR PRENUMERUOKITE 
labiausiai pasaulyje lietuviu skaitomą 

SAVAITRAŠTI

\ \\..A

“TĖVIŠKES ŽIBURIUS”
“T. ž.” rasite pasaulinių įvykių apžvalgas, komentatorių 
straipsnius, ir daugybę įvairiausių žinių iš viso pasaulio. 
‘Tėviškės Žiburių” pagrindinis rūpestis — lietuviškieji rei
kalai ir viso pasaulio lietuvių gyvenimas, iš kurio žinių tei
kia gausūs korespondentai viso pasaulio kraštuose.
“T. Ž.” visiems metiniams prenumeratoriams duoda pilną 
įvairiausių informacijų kišeninį kalendorių.
“T. ž.” redaguoja redakcinis kolektyvas. Redaktorius prof, 
dr. A. ŠAPOKA.

“T. Ž.” prenumeratos kaina:
JAV ir Kanadoje: $4,—. Kitur: $4.50,— 

Pusmečiui visur: $2.50,—.
‘T. Ž.” siunčiami 1 mėn. veltui susipažinimui

Mūsų mieliems prenumeratoriams JAV pranešame, kad 
JAV paštas jau priima pašto perlaidas Kanadon. Taip pat 
galite siųsti prenumeratos mokestį paprastais banko čekiais 
arba grynais. Adresas:

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI”
941 Bundas St. W., Toronto, Ont., Canada

5
X

Darbai, uždarbi s ir 
gamyba “ j

• Plieno darbininkai reika
lauja pakelti algas (dabar vidu
tiniškai gauna nuo 1,92 iki 1,97 
į valandą), įsteigti jiems unijų 
krautuves, duoti daugiau šven
tų dienų, padidinti premijas ir 
k. Viso yra surašyta 22 reikala
vimai. Jie įteikti stambiau
sioms JAV plieno bendrovėms. 
—Bethlehem Steel Co. ir U. S. 
Steel Co. Su pastarąja derybas 
veda CIO unijos pirmininkas 
Ph. Murray (jį matome atvaiz
de, kairėje pusėje).

• Lėktuvu pilotams, kurie
priklauso AFL unijai atlygini
mas pakeliamas 12 centų į va
landą. 4

• Tekstilės darbininkams pa
didinamas atlyginimas ir socia
linė apdrauda (sočiai insu
rance). Kainų tvarkymo įstaiga 
susitarimą patvirtino. Jis api
ma apie 150.000 darbininkų, 
kurių daugiausia yra Massachu- 
setts valstybėje.

• “Baltakakliams”) (VVhite 
collar) — prekybos agentams, 
firmų vedėjams, laisvųjų profe
sijų darbininkams ir k.,— kaip 
praneša kainų tvarkymo įstai
ga, daug kur atlyginimas yra 
nenormuotas. Yra paduota a- 
pie 10,000 skundų.

• Mokesčitj našta JAV gy
ventojams iš trijų bilijonų do
lerių (1916 metais) pakilo iki 
52 bilijonų (1950).

• Nupigintos kainos trijuose 
Detroito restoranuose. Jos da
bar yra tokios, kaip buvo 1939 
metais, šeimoms su vaikais da
romos dar nuolaidos. Kainas 
numušti pradėjo ”Green Fea- 
ther Restaurant”, kuris pra
dėjo netekti lankytojų. Dabar 
neapsidirba ir gerai uždirba. Jį 
pasekė dar du restoranai.

• Nikelio daugiausia sunau- 
jo automobilių gamyba.

• Mokykloms a ut o b u s ą 
(Scholl - Bus) JAV auto fabri
kai gamina žymiai daugiau ne
gu, kurio kito tipo, šiais metais 
jų buvo pagaminta 14,480—tris 
kartu daugiau už kitus.

• Pajamos JAV suplaukia į 
nedaugelio rankas. Statistika 
rodo, kad 1/5 dalis JAV gy
ventojų suima 47 procentus vi
sų pajamų (cash income), ant
ras penktadalis gauna tik 24 
proc., trečias — 17„ ketvirtas 
— 9 ir penktas — tik 3. “Kas 
valdo perteklių, ima iš kito ki
šenės” — kaž kas yra rašęs:

• Graikijoje du trečdaliai vi
sų valstybės išlaidų yra paden
giami iš amerikiečių kišenės. 
Pereitais metais ji gavo 130 
milijonų dolerių biudžeto defi
citui padengti ir daugiau kaip 
100 milijonų karo reikmenims. 
Dabar ta parama norima suma
žinti. Vašingtonan atvykęs 
graikų užsienio reikalų minis
teris Sophocles Venizelos įro
dinėjo. kad be tos paramos 
Graikija ekonomiškai negalėtų 
išsilaikyti ir patektų į rankas 
komunistams.
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• Dail. V. K. Jonynas su šei
ma lapkričio 30 d. atvyko į 
JAV. Uoste laukė jo giminės ir 
prieteliai. Laikinai apsistojo 
pas K. ir F. Graudušius, 41 
Paterson St., Newark 5, N. J. 
Dailininkas atsigabeno visus sa
vo meno kūrinius. Neabejotina, 
kad V. K. Jonynas ir šiame 
kontinente ras tinkamą darbo 
dirvą kūrybai.

• Juozas Būga šiuo metu ren
ka tautosaką Worcester, Mass.

• Prof. K. Pakštas šį savait
galį vyksta į St. Louis su pas
kaitomis.

• Med. gyd. V. Plioplys, ži
nomas , ypač iš Viliaus laikų, 
internistas, Ulinois valstybėje 
išlaikė patikrinamuosius medi
cinos egzaminus. Jis nuo 1951 
m. pradžios veda tuberkuliozi
nį skyrių valstybės ligoninėje 
Dixon, III.

• Chicagos lietuviai gruodžio 
2 d. iškilmingai paminėjo Kara
liaus Mindaugo ir Lietuvos 
krikšto 700 metų sukaktį. Pas
kaitą skaitė prof. A. Ramūnas. 
Meninę dalį išpildė solistė P. 
Bičkienė, smuikin. A. Paukštys 
ir “Dainavos” ansamblis.

• šv. Antano parapija Cice
ro, UI., kuriai vadovauja kun. 
Albavičius, lapkričio 25 d. mi
nėjo savo 40 metų gyvavimo 
sukaktį.

• K. Gandrimas, dramos ak
torius, sunkiai serga skilvio li
ga ir guli Loretta ligoninėje, 
Chicagoje.

Muzikas St. Navickas, trem
tinys, gyvenąs Clevelande. 
naujai parapijai per kleboną 
kun. J. Angelaitį padovanojo J. 
S. Bacho ir A. Guilmanto gai
dų. Pridėtame laiške jis rašo: 
“Norėdamas prisidėti prie Jūsų 
bažnyčios, o ypač prie būsimų 
naujų vargonų, siunčiu Jūsų 
bažnyčios nuosavybėn keletą 
knygų — preliudų ir kitų mu
zikos kūrinių dideliems vargo
nams.”

• “Aidų” redakcijos naujas 
adresas: Ant. Vaičiulaitis, 85-64 
144 St., Jamaica 2, N. Y.

PRIEŠ KALĖDAS

APLANKYKITE
GINKŲ KRAUTUVĘ

195 Grand St, Brooklyn 11, N. Y. Tel. EV 4-9293

ČIA DIDELIS PASIRINKIMAS:
ĮVAIRIU SPALVOTU LIETUVIŠKU ATVIRUKU su B. Braz

džionio. į. Krumino. St. Zobarsko. J. Petrėno, J. Steponaičio ir R. 
Kisieliaus rinktiniais eilėraščiais. Taip pat čia Kaušu ir anglišku svei
kinime atviruku. Atsiuntusiem $1.25 išsiunčiame visa komplektą —17 
įvairiu spalvotu atviruku. Krautuvėms parduodama urmo kaina.

GERIAUSIOS RUSIES SALDAINIU-
GERU “PARKER" PLUNKSNŲ IR KITU VISOKIU GRAŽIU 

IR VERTINGU DOVANU.*
GINKŲ KRAUTUVĖJE telkiasi 'ūso Nevv Yorko lietuviai, kurie 

čia lankosi ne tik ko nors nusipirkti, bet '.r pasimatyti vienas su kitu. O 
pats JUOZAS GINKUS jau 31 metai šiai krautuvei vactovauja: kartu 
jis uoliai dalyvauja vietos lietuviškoje veikloje. Jau 21 metai, kai jis 
kalba per savo liet, radijo valandą, yra ilgametis SLA 38 kuopos na
rys, šiuo metu kandidatuojąs j SLA iždininkus.

Taip pat norime priminti, kad GINKŲ KRAUTUVĖJE yra di
džiausias pasirinkimas kalėdinių eglaitėms papuošalų, kurie yra im
portuoti iš Vokietijos. Tėvai, kurie norite suteikti savo vaikučiams 
Kalėdoms džiaugsmo, būtinai apsilankykite Ginkų krautuvėje, o vai
kučiai. jeigu norite gražiai papuošti savo kalėdine eglaitę, savo tėve
lius atveskite į 495 GRAND ST.. BROOKLYN 11, N. Y.

MCATAIHEN1AI8 t V AL POPIET.

•I. P GINKCS, Direktorius
WWRI. liJM) kr

Lietuvių Radijo Draugijos
PROGRAMOS

GYVUOJA PER 15 METŲ
Oro bangonjs transliuojami 
naujienos, muzika (vietinės 

šokiai, ir t.t Vestuvės.

495 GRAND STREFT

9. P. CINKUS 
Direktorius

TARP AMERIKOS LIETUVIU
PHILADELPIII A, PA.

Darbai ir aukos naujai 
bažnyčiai

Viskas apie šv. Kazimiero 
bažnyčią išvalyta ir daromi pa
rengimai naujai statybai. Kun. 
Dr. Vito Martusevičius. buvęs 
šv. Kazimiero parapijos vika
ras, dabartinis šv. Jurgio para
pijos klebonas atsiuntė $500 00 
auką savo ir parapijiečių vardu. 
Nuolatinė rėmėja ir aukotoja 
Kazimiera Augūnienė, 120 
Morris St., paaukavo $300.00. 
Ji yra daug aukų davusi ir se
niau. Petro ir Mortos Mažeikų 
šeima, 330 Earp St.. paaukojo 
S300.00. Jie norėjo sujungti su 
auka suvo a. a. jūreivį sūnų 
Julijoną, kurio vardu ir davė 
taip pat gražią $100.00 auką. 
Draugijos remia savo parengi
mais. Vyčiai aukavo savo jubi
liejinio parengimo auką $250.- 
Veteranai nuo savo savaitinio 
parengimo $200.00. Ponios ir 
panelės, daugiausiai ne lietu
vės, nuo Sears ir Earp St., iš 
savo parengimo $200.30. Da
bar platinami laimėjimo bilietai . Didelė padėka tiems nepailstan- 
automobiliui ir vyčių leidžiama tiems darbininkams.

a.

ROCHESTER. N. Y. LIETUVIŲ BENDRUOMENES TAUTINIU ŠOKIU GRETA
Iš dešinės j kairę sėdi: St. Ilgūnas (šokių paruošė jas1, Ir. Savickaitė. S. Jankus, Aid. Arlauskaitė, muz. P. Armo- 

nas, grupės akordionistas. A. Naujokas. R. Armonaitė, Vyšniauskas, V. Zaburytė. Stovi: J. Apanavičius, R. Vi- 
liūnaitė, R. Bliūdnikas. J. Grigolaitytė, V. Šlapelis, Ir. Arlauskaitė, Druseikis ir E. Gerdauskaitė.

Lapkričio 16 d. Bufalo (N.Y.) Statler viešbutyje ši gru pė su dideliu pasisekimu šoko Tarpt. Šokių Instituto su
ruoštame tautinių šokių pasirodyme. Labai gražiai apie juos atsiliepė vietos angliškoji spauda.

VATERBURY, CONN.
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įvairūs visuomenes pranešimai . 
žinios, parengimai: koncernai 
puotos, liūdni pranešimai)

BROOKLYN 11, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9293

AD. JEZAVITAS
Muzikos Dir.

V. URARFVTCTIS 
Praneilmu Dir. 

loterija blankietu: laimėti. Mo
terys rengias savo įvairiems pa
rengimams. .

Naujai atvyko. Joana Pum- 
polienė ką tik atvyko iš Vokie
tijos pas savo giminaitę p. 
Dulinskienę. 22 N. Front St., 
Darby, Pa. Su ja atvyko ir jos 
dukrelės Aniliora ir Brigita. 
Mergaitės yra smuikininkės ir 
žada pagroti. Šeima nori leisti 
savo mergaites lietuviškon mo
kyklon.

Nauja tremtinių valdyba.
Gruodžio 2 d. susirinkime, 

šv. Kazimiero mokyklos salėje, 
buvo metinis tremtinių susirin
kimas, kuriame išrinkta naujo
ji valdyba iš Balio Raugo, Pet
ro Mitalo, H. Karalienės. R. 
Mišausko. P. Balčiaus ir kitų. 
Naujoji valdyba pradės orga
nizuoti ir lietuvių bendruome
nę. Praeitoji tremtinių valdyba, 
su p. K. Čikota ir P. Balčium 
priešakyje nuveikė labai daug. 
Jų darbai buvo visų pripažinti 
ir pagirti metinėj apyskaitoj.

Karaliaus Mindaugo ir Lietu
vos krikšto 700 metų bei Lie
tuvos bažnytinės provincijos 25 
metų sukaktims paminėti 
Hartforde, šv. Juozapo kated
roje, gruodžio 9 d., 3,30 vai. p. 
p. ruošiamas iškilmingas aktas. 
Visi Connecticut valstybės lie- 
Tuviai kviečiami dalyvauti. Wa- 
terburio klebonas kun. J. Va
lantiejus šiam milžiniškam 
darbui davė mintį ir jam vado
vauja. Į šventę vykti parengti 
autobusai. Bilietus galima gau
ti klebonijoje.

šventąją valandą pradės 
jungtinis parapijų choras: pa
giedos Ecce Sacerdos Magnus- 
Molitar ir Apsaugok, Aukščiau
sias. Vėliau choras su visa baž
nyčia giedos: Pulkim ant kelių. 
Šventas Dieve, Marija. Marija, 
O salutaris, Tantum ergo ir 
Garbinkime šv. Sakramentą. 
Šventąjai valandai vadovaus J. 
E. vysk. H. O’Brien, prel. J. 
Ambotas ir kun. J. Valantiejus. 
Chorams ir giedojimui — muz. 
J. Aleksis. Pasiaukojimą 
zaus širdžiai perskaitys kun. 
A. Cabitor. Pamokslus pasa
kys: J. E. vysk. H. O’Brien ir 
prel. J. Balkūnas.

šventei rengt] komitetą su
daro: Garbės pirm. J. E. vysk. 
H. O’Brien ir prel. J. Ambotas. 
Pirm. kun. J. Valantiejus, na
riai — kun. B. Gauronskas, 
kun. J. Kazlauskas, kun. A. E. 
Gradockas, kun. V. Karkaus- 
kas, Conn. valstijos lietuvių pa
rapijų klebonai.

Spaudos komisiją — kun. B. 
Gauronskas, A. Zanavičius, 
kun. J. Matutis, kun. J. Kripps, 
kun. A. Cabitor, ir kuh.‘ J. De
li nia.

Jė-

i
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Pagerbė žuvusius. Lietuvių 
kankinių pagerbtuvės buvo su
rengtos Ramovėnų — buvusių 
lietuvių karių. Visose Letuvių . 
parapijose buvo šv. mišios, o 
lapkričio 30 d., šv. Andriejaus 
bažnyčioje buvo gedulingos pa
maldos. Pamaldose giedojo so
listė p. J. Augaitytė, Kaulinio 
vedamas choras. Pamaldas lai
kė kun. V. Cegys. Pamokslą pa
sakė kun. St. Raila.

Gruodžio 1 d. šv. Kazimiero 
parapijos salėje įvyko minėji
mas su gausia eile kalbėtojų iš 
New York ir vietinių. Meninę 
programą išpildė sol. J. Augai
tytė, taut. šokėjai ir choras. 
Programos metu buvo pagerb
ti tie, kurie kentėjo, žuvo ir 
kurie kenčia už mūsų lietuvis-, 
ką rytojų.

L. Barauskienė žinoma ilga
metė veikėja, gyv. 225 Moun- 
tain St., pavojingai susirgo 
lapkričio 30 d. Ji kovoja su 
mirtimi. Artimieji ir šv. Kazi
miero parapija atjaučia savo 
mielą darbininkę.

Kario auka bažnyčiai. Vytis 
karys Raimondas Maišauskas. 
ką tik sužinojęs šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčią sudegus, 
skubiai prisiuntė užuojautą ir 
pirmąją auką $5.00. Štai jo 
jausmingi žodžiai: Bijau net pa
galvoti, kad ta mūsų šventovė, 
tas mūsų lieutvių ryšio ir ben-

Dalyvauja chorai: Waterbu- 
rio (vad. A. Aleksis), New Bri- 
tain (prof. V. Marijošius), 
Bridgeport (A. Stanišauskas), 
Hartford (J. Petraitis), Anso- 
nijos ir Nevv Haven.

Organizacinį šventes komite
tą, Waterbury sudaro: garbės 
pirm. kieb. kun. J. Valantiejus, 
pirm. A. J. Aleksis, sekret. A. 
Petrauskas ir N. Meškūnienė. 
Nariai - draugijų atstovai: M. 
Marinauskienė, St. Dumšienė,
O. Girdzijauskienė, M. Šamba- 
rienė, M. Zailskienė, O. Šmotie- 
nė, M. Kašėtaitė, K. Petraus
kienė, M. Stankevičienė, M. 
Andrikytė, N. P. Meškūnienė. 
V. Kuzmickis, A. Petrauskas ir 
J. Valaitis.

Komitetas įdėjo daug darbo 
ir rūpesčio rengdamas šias iš

kilmes. Visi turime būti solida
rūs aktyviai dalyvaudami jose. 
Parodykime, kad mes brangi
name krikščionybę ir mylime 
savo tėvynę Lietuvą. Visų ben
dra meldą ir giesmė tekyla pas 
Aukščiausiąjį, prašydama pa
galbos ir tvirtybės mūsų perse
kiojamiems broliams Tėvynėje.

Neū. P. Meškūnineė

Patenkino Brocktoniečius 
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų.

Parduodame
Ledą-Anglius-Coke-Aliejų-Oil Bumerius

BROCKTON ICF, & COAL CO
27 Lawrcnce St., Brockton. Mass.

Tel. 189
£3

>»r.

Gruodžio 7, 1951

Ateitininkų šventėje Chlca;;oje dalyvavo ir kalbą pasakė Mr. J. P. Dolan. Springfield, EI., kolegijos 
Public Relations direktorius. Jis yra vedes lietuvaitę ir domisi Lietuva. Fotografijoje matome iš kairės 
j dešinę garbės prezidiumo narius: J. E. vysk. V. Brizgi, rašytoją B. Babrauską, P. Gaučį, Dr. J. 
Meškauską, J. P. Dalan ir T. J. Kidyką, S. J.

dravimo šventasis simbolis yra 
sunaikintas”... Jis tarnauja pa
rašiutininkų gelbėtojų “100“ 
skaičiuje.

Danutė Kutkaitė. j 718 S. 6th 
St., šiemet gavo stipendiją Jol- 
Met Kolegijoj. Ji studijuoja che
miją. Jos pažymiai labai geri 
ir turi labai gerą vardą visoj 
Kolegijoj.

Bridgeport. Conn
• Praeitą sekmadienį parapi

jos svetainėje įvyko Balfo 8-to 
skyriaus susirinkimas. Kalbėjo 
Jonas Valaitis, jis gražiai nupa
sakojo visus Balfo ir dar liku
siųjų Europoje tremtinių reika
lus. Aukų surinkta $101. Žmo
nių buvo neperdaugiausia, bet 
surinkta nemaža. Balfo skyrius 
visiems yra dėkingas.

• Ateinantį sekmadienį šv.
Jurgio parapijos bažnyčioje, 
laike sumos, bus paminėta 700 
metų Midaugo krikšto sukaktis 
su tam pritaikintomis giesmė
ms ir pamokslu. Po sumos pa
rapijiečiai ir parapijos choras, 
choro vedėjas A. Stanišauskas 
ir parapijos kunigai, kieb. J. V. 
Kazlauskas ir vikaras V. Prans- 
kietis vyksta į Hartfordo ka
tedra, kur bus minima Min
daugo krikštas. Būtų gerai, kad 
galimai daugiau parapijiečių 
vyktų į iškilmes. O.

Springfield. Mass
BALF 83 skyriaus pastango

mis šiomis dienomis čia praves
tas vajus lietuviams tremtyje 
sušelpti. Vajaus metu aukojo 
šie: Po S10.00 — P. Spetyla, V. 
Užgirisi r J. Dowinas. Po S5: 
V. Bakšys, U. IVasilius, A. Ra
manauskas, J. Meiron, S. Mil- 
ler, M. Augustaitienė. Po $3.00: 
M. Banaitienė, A. Gazdauskas 
ir J. Zapkus. Po $2: J. Končius, 
V. Abramikas, I. Užgiris, St. 
Šidlauskas, VI. Abramikas; K. 
Lėlys, I. Kasiulynas, A. Stasiu- 
kinas, G. Stasukinas, J. Stasu- 
kinas, J. Buragai, W. Korchow- 
ski, K. Zastauta, F. Labinskas, 
A. Kelertai, A. Latonis, Jr„ K. 
Stočkienė, J. Trijonis, M. Ra- 
saitienė ir kun. S. O. Yunker. 
Likusieji smulkiomis aukomis. 
Viso surinkta $154.00. Aukas 
rinko P. Spetyla, P. Šimkus ir 
V Bakšys.

Springfield miestas labai gra
žus, bet lietuvių nedaug gyve
na. Dėl to .jie aktingai dalyvau
ja VVestfield, Mass. ir Thomp- 
sonville, Conn.Jietuvių veikime.

Vienas veiklesniųjų šalpos 
darbams gelbėti yra Juozas 
Kundrotas, 13 Melbourne St., 
kuris daug pagelbėjo ir DP 
atvežti į Ameriką. Būtų gera,

Jau 11-ti metai kai visi klauso—

Stotis WEVD (Nevv York) —
1330 kil., 107.5 meg.

JACK J. STEKAS, Dir.

1264 VVhite St., Ilillside, N. <1.

Tel. WAverly 6-3325

Lietuvos Atsiminimų"
RADIJO VALANDŲ

šeštadieniais, 4:45 - 5:30 vai. p.p

4

kad Springfieldo lietuviai pa- 
gelbėtų ir BALF vajų sustiprin- / 
ti.

BROCKTON, MASS
Mirė Juozas Ykasala. Lap

kričio 23 d. nuo širdies smūgio 
mirė ilgametis Brocktono biz
nierius Juozas Ykasala, sulau
kęs 57 m. Velionis atvyko į šią 
šalį 17-kos metų amžiaus. Dir
bo vienoje batų dirbtuvėje kaip 
“bosas.” 1937 metais nusipirko 
kavinę, kuriai sėkmingai vado
vavo. 'Jis buvo malonaus būdo 
ir visų gerbiamas.

Kilęs iš Marcinkonių, Vil
niaus krašto. Vedęs Joaną Cu- 
nytę. Išaugino sūnų Juozą, ku
ris yra baigęs inžinieriaus mok
slus ir dukterį Rūtą Balčiūnie
nę. kuri yra stenografistė.

Velionis priklausė prie LDS 
2-ros kuopos beveik nuo jos 
susiorganizavimo. J.e mielai rė
mė “Darbininką” ir jo leidžia
mas knygas. Taipgi priklausė 

Kazimiero draugijis, 
Roko ir

prie šv.
Piliečių klubo, šv. 
Franklin klubo.

Lankėsi. Prieš porą savaičių 
iš tremties atvykęs ir apsigyve
nęs New Yorke provizorius 
Jonas Makauskas su šeima ke
letą dienų viešėjo pas savo gi
mines A. ir P. Peldžius. Ta pro
ga J. Makauskis, A. Peldžiaus 
lydimas aplankė kai kuriuos 
veikėjus ir prel. dr. K. Urbona
vičių. buvusį “Darbininko” vy
riausi redaktorių.

LDS CENTRO VALDYBA
Sąjungos dvasios vadas — Kun. K. Vasys, 153 Sterling St., 

Worcester, Mass.
Pirmininkas — Prel. P. Juras, 94 Bradford St.,

Lavvrence, Mass. Tol. 7356
Vicepirmininkai — Vincas J. Kudirka, 37 Franklin St.,

Nonvood, Mas., ir
Pranas Razvadanskas, 5 G St., So. Boston, Mass. 

Sekretorius — Ant. Kneižys, 50 Cottage St.,
Nonvood, Mass.

Finansų sekretorius — Ant. Peldžius, 32 Wilder St.,
Brockton. Mass. Tel. Brockton 8-0729W

Iždininkė —k Bronė Ciunienė, 79 Barry St.. Dorchester, Mass. 
į Tel. SO 8-0948

Revizijos komisija: — Kun. J. Bernatonis, Nei] P. Meškūnas, 
B. Jakutis.

Visi laiškai LDS reikalais siunčiami sekr. A. Kneižio vardu, 366 
W. Broadvvay, So. Boston 27, Mass. Tel. SO 8-6608. Piniginės 
perlaidos — Money Orderiai ar čekiai išrašomi iždininkės B. Cu- 
nys vardu.

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

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

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

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

Telefonai: SOuth Boston 8-6608 arba NOrvvood 7-1449

Rinko tautosaką. Juozas Bū
ga ilgesnį laiką užtruko Brock
tone, rinkdamas tautosaką. 
Buvo sustojęs prie Nrukryžiuo- 
tojo Jėzaus seserų vienuolyno 
ir jo viršininkės — motinos Li- 
gorijos nuoširdžiai paremtas. 
Čia, senelių prieglaudoje, gy
venančios Juzefą Gudavičiūtė ir 
Ieva Pranyčia įdainavo ir papa
sakojo daug įdomios folkloro 
medžiaigos. Jos patiekė taip 
pat ir Karolis Pigaga, Nedzin
gės dzūkas, gyv. Montellojc.

Pašto Viršininkai dar kartą 
primena visiems suinteresuo
tiems, kad kalėdinės pašto 
siuntos galimai greičau būtų 
neruoštos ir atiduotos oaštui, 
Kalėdiniai sveikinimai Korei?., 
Japoniją ir Pacifiką dabar gali 
pasiekti tik oro paštu pasiusti. 
Pašto ženklus prašo nusipirkti 
iš anksto, kad galima būtu iš
vengti susigrūdimo prie pašto 
langelių. Adresai ant siuntinių 
turi būti užrašyti rašalu ir tai 
dviejose vietose. Siuntėjo adre
sas taip pat turi būti aiškiai 
užrašytas. Laiškuose į užsienį 
negalima siųsti pinigų, nes ga
vėjas jų negali ten panaudoti. 
Galima siųsti “Money Order”, 
kurį gąvęjas gali iškeisti kiek
viename pašte.
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CLEVEL4ND, OHIO
Šv. Jurgio parapijos tretinin

kės susirinkimą turėjo gruodžio 
2 d., sodalietės mergaitės — 
gruodžio 4 d., moterų sąjunga 
— gruodžio 3 d.

šv. Jurgio parapijos tretinin
kės gruodžio 9 d., sekmadienį, 
parapijos svetainėje, 7:30 vai. 
rodys religine filmą. įėjimas 50 
centų suaugusiems ir 10 centų 
vaikams.

šv. Vardo sąjungos vyrai 
gruodžio 8 d., šeštadienį, šv. 
Jurgio parapijos svetainėje 
rengia kortavimo vakarą. Pel
nas skiriamas parapijai.
Tremtinių Dr-jos susirinkimas

Gruodžio 9 d., (sekmadienį), 
11:30 vai. Lietuvių salėje šau
kiamas Liet. Tremtinių 
gijos susirinkimas. Bus

tomas persiorganizavimas į 
Pasaulinę Lietuvių Bendruome
nę ir kiti klausimai. Visi trem
tiniai prašomi sus-me dalyvau
ti. Dr-jos Valdyba

Drau-
svars-

KALĖDINIAI ATVIRUKAI
“Gabijos” knygynas šiemet 

išleido lietuviškus, kebų spalvų 
labai gražius kalėdinių sveikini
mų atvirukus. Juos piešė daili
ninkai B. Vilkutaitytė-Gedvilie- 
nė, I. Davydovaitė, V. Adamke- 
vičius ir P. Osmolskis. šių atvi
rukų komplektas (16 atvirukų 
su vokais) kainuoja 1 dolerį. 
Siųskite šiandien pat užsakymą, 
ir anksti prieš šventes būsite 
apsirūpinę gražiais sveikinimo 
atvirukais. Užsakymus siųskite: 
Gabija, 340 Union Avė., Brook
lyn 11, N. Y. (62-65)

SPORTAS
FUTBOLO RUNGTYNES

Sį sekmadienį, gruodžio 9 d., 2:30 
v. p.p. Nevv Farmers Ovai aikštėje 
bus rungtynės prieš KOLLSMAN, 
S. C. Priežaismis LSK rezervine— 
Kollsman rezervine.

New Farmers Ovai aikštė yra 
tarp Metropolitan Avė. ir 69 St., 
Middle Village, L. I. Privažiuoti su 
BMT Metropolitan linijos traukiniu 
iki Metropolitan stoties arba su Met
ropolitan Auto, kuris priveža prie 
pat aikštės. Taipgi LSK nori praneš
ti, jog Futbolo Sąjunga nustatė įžan
gos kainas taurės rungtynėms: $1 
vyrams, o moterims 75 c. Vaikams
iki 12 m. veltui. Lygos rungtynėse _ 
įžanga vyrams 75 c., moterims 50c.

tetinių komandų. Kiekvieną kartą 
žaidžiamos 2 rungtynės. Sporto mė
gėjai turėtų bent kartą pamatyti to
kias krepšinio rungtynes. New Yor
ko geriausia komanda skaitoma St. 
John’s universitetas, už kurį žaidžia 
žinomas krepšininkas Bob. Zawoluk.

* Anglijos futbolo pirmenybėse 
pirmauja Portsmouth, nors praeitą 
saavitgalį ši komanda prieš 5 vietą 
užimantį klubą Preston pasiekė tik 
lygiąsias 2:2. Portsmouth šiuo metu 
turi 28 taškus , gi Arsenai klubas, 
kuris užima antrą vietą, yra surin
kęs 26 taškus. P. V.

SPORTAS JAV IR PASAULYJE

nugalėjo

vieši fut-
Iki šiol

* Atrodo, kad Anglijos rinktinė 
savo krašte nenugalima. Lapkričio 
28 d. Austrijos futbolo rinktinė 
Wembiey stadijone išsikovojo tik ly- 
giąsiais prieš anglų rinktine. Rung
tynes, kurių galutinas rezultatas 2:2, 
stebėjo 100,000 žiūrovų.

* Praeitą sekmadieni pasibaigė a- 
merikiečių futbolo mėgėjų sezonas. 
Pirma komanda šiais metais skaito
ma Tennessee Universitetas, laimėjęs 
visus 10 susitikimų. Iš pavienių žai
dėjų tenka paminėti Diek Kazmaier, 
kuris žaidė už Princeton universite
tą. Jo nepaprastai puikios žaidimo 
formos dėka ir jo komanda laimėjo 
visus šio sezono susitikimus,

* Tradicinės amerikiečių futbolo 
rungtynės tarp Army ir Navy šiais 
metais baigėsi Navy laimėjimu. Bū- 
simieji admirolai kadetus 
rezultatu 42:7.

* Japonijoje šiuo metu 
bolo klubas Halsingborg.
švedai sužaidė 5 rungtynes ir visas 
laimėjo. Japonams iki šiol dar ne
pavyko pasiekti garbės įvarčio.

* Australija jau pasiuntė 7 savo 
slidininkus, kurie dalyvaus žiemos o- 
limpiniuose žaidimuose Norvegijoje.

* Australijoje vieši amerikiečiai 
tenisininkai, dalyvaują įvairių Aus
tralijos valstybių pirmenybėse. Vic 
Seixas laimėjo Naujosios Pietinės 
Valijos meisterio vardą, finalinėse 
rungtynėse nugalėjęs 20 m. australą 
Rose. Paskutinios žinios iš Australi
jos gan malonios: amerikietis D. Sa- 
vitt pradėjo atgauti savo ankstyves
nę formą ir tuo amerikiečių viltys 
atsikovoti Davis taurę vėl didėja. A- 
m^rikiečių komandos vadovas F. 
Shield jau galutinai nutarė, kad Tee 
Schroeder ir Tony Trabert žais dve
jetą už amerikiečius.

* Praeitą šeštadienį Madison 
Sųuare Garden prasidėjo akademi
nio jaunimo krepšinio sezonas. Šiais 
metais toje žinomoje sporto halėje į- 
vyks 18 kartų krepšinio rungtynės 
tarp geresniųjų Amerikos universi-

AITVABŲ KVARTETAS
Gruodžio-December 31 d.

GRAND PARADISE SALE8E

RUOŠIA LINKSMĄ

Su koncertine programa ir šokiais

320 Grand Street

PADŽKA

PUIKIOSE SALESE PUIKI I 
PROGRAMA

“Aitvarų” kvarteto ruošia-' S' 
mame Naujųjų Metų sutikime 
Grand Paradlse salėse, 320 

St., Brooklyne, susitiks šimtai 
lietuvių, kurie turės progos pa
sigėrėti tikrai puikia koncerti
ne programa ir smagiai pasi
šokti bei pasilinksminti. “Ait- i 
varai” šiam koncertui-baliui 
ruošia specialią ir linksmą dai
nų programą. Kauno dramos 
teatro aktorius Kazys Vaši-' 
liauskas atšnekės visą praėjusių 
metų jumorą, o baleto šokėjų 
pora pašoks tikrai žavingų šo-' 
kių. Tai bus pirmaeiliai šokė
jai: Belgrado opeios prima ba
lerina Nataša Boškuvič ir Kau
no teatro 'baleto solistas Stasys 
Modzeliauskas. Bet tai dar ne 
visa programa — “Aitvarai” 
žada dar ir staigmenų, šokiams 
gros puikus Juozo Tarno orkes
tras. žodžiu, linksmybių ir ge
ros nuotaikos netruks. Atvykite 
ne tik patys, bet atsiveskite ir 
savo draugus. Kvietimai ir sta-f 
liukai iš anksto užsakomi “Ga
bijos” knygyne, 340 Union1 
Avė., Brooklyn 11, N. Y. Tel. 
EV 8-6163.
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BALFas PAKVIESTAS
suteikti medžiagos iš savo 

veiklos tremtinių įkurdinime, 
kurį vykdė IRO. šie duomenys 
bus įjungti į bendrą IRO orga
nizacijos veiklos apžvalgą, kuri 
išleidžiama 2 tomų— 1,200 psl. 
didumo.

New Yorke ir apylinkėse
!

P. J. BAGDANAVIČIUS, M. D
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

185 Clinton Avenue

-~r

JOHN DERVHA, M, D. 
tekstų, pmaiia, odos, kraujo, riterių ir kitų ligų gydytojas. 
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9.

Mokslus baigęs Europoje ____
128 JE. 80th 8?., NBW YORK CITY

Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti iš 
visur. Atskiri laukimo Įrgmb$riąi vyrams ir moterims.
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Bostone ir apylinkėse

A. J. NAMAKSY
Office Tel. SO 8-0948

409 W. BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

Res. 37 Oriole Street

WEST ROXBURY. MASS.
TeL PA. 7-0402-M
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JOSEPH BARASEVIČIUS
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC 
Pi^arnavimas dieną ir naktį- 

Koplyčia šermenims sykai 
TeL SOuth Beata* 8>MM 

AVmum

A. Kynastui, A. Ulėnui, Tamašaus
kui, J. Ruškiui, J. Klimavičiui, A. 
Juozaičiui, A. Andriuliui, J. Kumpi- 
kui. Maurukui ir iniciatoriui A. Bag- 
džiūnui. dirbantiems Vogęs Manufac- 
turing Co., už nuoširdžią paramą ta
riame sportišką ačiū.

Kingland Inn Tavem savininkui 
A. Grunskiui nuoširdus ir sportiškas 
ačiū už nupirkimą pirmajai koman
dai sviedinio, su kuriuo pereitose 
rungtynėse LSK laimėjo prieš Vasco 
da Gama 7:0. LSK.

ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

P. Vaitonio varžovai Pasaulio kan
didatu rungtynėse, kurios bus rug
sėjo mėn. 1952, Stockholme. palaips
niui ryškėja. Anksčiau skelbėme a- 
pie Vakarų Europos atstovus: Gligo- 
rič, Unzicker, Matanovič, Prins, Go- 
lombek. Dabar paaiškėjo ir Rytų 
Europos kandidatai: Pachmar (Cks), 
L. Szabo (Vgr), Foltys (Cks), Bar- 
cza (Vgr) ir Stolz (švd). FIDE j- 
traukė dar Heidenfieid (P. Afrika), 
S. Z. Basyouni (Egiptas), Balbohan 
(Arg) ir Eliskases (Brz). Nuo JAV, 
greičiausia, bus Larry-Evans irNN. 
Nuo Kanados — naujasis Kanados 
meisteris P. Vaitonis.

Bostono lietuvi*! laimėjo prieš 
Harvard College 4-1. Pergalė pažy
mėtina. nes Harvard College iki šiol 
ėjo be pralaimėjimo lygos rungtynė
se ir b e to H. C. laimėjo prieš Har
vard University (pr. metų Bostono 
meisteris) 31/į—11^. x

Rungtynių pasekmėje su H. C.: 
Skėma-Jacobus 1-0, Merkis-WattsO-l; 
Keturakis - Bauman 1-0, Kontautas- 
Barry 1-0, Starinskas-Dreyfus 1-0.

CHESS REVIEW lapkričio nr. 
skelbia Postai Chess Ratings. Jame 
randame lietuvius įvertintus šitaip: 
J. Žalys 1776. K. Merkis 1674, P. 
Tautvaiša 1578, S. žilius 1450, J. 
Stonkus 1350, L. P. Vichules 1346, K. 
Škėmą 1300, V. Kubilius 1282, S. 
Paulekus 1150, R. E. Blasius 900, W. 
Weidžius 734, R. T. Miškinis 598.

I. ŽALYS laimėjo 1950 Postai Prize 
Toumey, kaip skelbia Chess Review, 
6—0.

Brooklyn, N. Y.

NAUJŲJŲ METŲ
SUTIKIMĄ

AITVARAI JUMS ŽADA PUIKIĄ
NUOTAIKĄ IR LINKSMUMĄ

Kvietimai gaunami ir staliukai iš anksto užsakomi 
“Gabijos” knygyne, 340 Union Avė., Brooklyn 11, 
N. Y., Tel. EV. 8-6163.

Brooklyno Pašto viršininkas 
Edvvard J. Quigley praneša, 
kad jo vadovaujama įstaiga yra 
jau pasirengusi patarnauti 
gyventojams prieškalėdiniu lai
ku. Numatyta atidaryti 20 pa
pildomų pašto įstaigų ir bus 
pašaukta apie 12,000 naujų dar
bo talkininkų. Taipgi padidinta 
ir transporto priemonių, kad 
gyventojų siuntos būtų laiku 
surinktos ir pristatytos į per
siuntimo vietas. Kad prieš pat 
Kalėdas nesusidarytų per dide
lio susigrūdimo, paštas kviečia 
gyventojus jau dabar pradėti 
tvarkyti savo šventines siuntas.

Dreiberg 
Kemerio

Chicagos

CASPER
FUNERAL HOME

1$7 DORCHEBTER STREET 
South Boatou, M—

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas dieną ir naktį 

Koplyčia šermenims dykai
TeL SO S-1437 

SOuth B<wton 8-39M

O>

i ZALFTSKAS
FUNERAL ROME

J 4

4~ —.......................................... .
TeL EVergreen 7-4335 TeL Vlrglnia 7-4499

A*

W AITRUS
FUNERAL HO1

197 VVEB8TEB AVĖ.
Cambridge, Mass.

PRANAS WATTKU8
Laidotuvių Direktorius ir 

Balaamuotojac 
(NOTARY PUBLIC) 

Patarnavimas diena ir na’rtį. 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cvn- 
bridge ir Bostono kolonijas Sa
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios Ir I kitus 
miestus.

Stephen Aromiskis

A
■ i

TeL STagg 2-5043
— dt

Matthew P. Railas
(Bieliauskas)

I

/

F. W. Shalins
(Šalinskas)

T niitnotM Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

KOPLYČIĄ SUTEIKIAM

84-^2 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N. Y.

ir.-~-----—
įl SO 8-2712

I t

Res. BIG 9013 :

JDr. J. C Seymour
LANDŽIUS

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

maisto arba jautiesi pra
rūgęs, apsunkintas. Paimk 
Alavijos grūdelių ne daugiau 
kaip žirnio didumo, sukram- 
tyk gerai ir nuryk, arba su- 
tarpyk Alaviją vandenyje V 
išgerk. Pramuš kad ir kie
čiausius vidurius. Alavijos 
svaras $2.50. Mažiau per
kant 6 uncijų už $1.00. Prl- 
siunčiam į jūsų namus.
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Lietuvis gydytojas ir chirurgas 
Naudoja vėliausi, X-Ray aparatą 

Pritaiko akinius

531 E. BBOADWAY 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 Ir 7 iki 8.

Kitur

The Chess Correapondent (Iowa), 
lapkričio nr. talpina puikiai laimėtą 
Lietuvos meisterio V. Mikėno parti
ją (sicilišką) prieš latvi 
(dabar Saginaw, Mich.) 
turnyre 1939 m.

Lietuviai lygiomis su
meisteriu. Chicagos lygos rungtynėse 
dalyvauja 10 komandų po 6 žaidėjus. 
Jų tarpe lietuviai, latvai ir ukrainie
čiai. Pirmose rungtynėse lietuviams 
teko susitikti su Chicagos praeitų 
metų meisteriu — Chicago Universi
ty. Rungtynės baigėsi lygiomis 3-3.

Povilas Tautvaiša Įveikė buv. Illi- 
nois meisteri Schafferį, su kuriuo 
pernai dukart sužaidė lygiomis. Taš
kus pelnė: Tautvaiša 1, Zujus 1, 
Estka 0, Kalvaitis 1, Karpuška 0, 
Vosylius 1.

Bostono lietuviai su Lynn CC 
21£—11A ir turi vieną atidėtą par
tiją, kuri lauKia svertinimo. Joje K. 
Merkis turi pėstinuką viršaus prieš 
inž. Heisingą, kuris šių metų Statė 
pirmenybėse laimėjo antrą vietą. 
Rungtynių pasekmės: Merkis-Heising 
(nebaigta), Starinskas-Pike lygiom, 
Keturakis-Perkins lygiom, Kontau- 
tas-Brown lygiom, o Kubilius laimė
jo prieš Gillen.

<►

Parduodam Namus
Turime gerų namų pardavimui 
— Woodhaven, Richmond Hill 
ir kitose apylinkėse. Taipgi iš- 
nuomuojame kambarius ir pa
tarnaujame visokios apdraudos> 
(insurance) reikaluose— grei-1 
tai ir gerai. 1

J. P. MACHULIS
Real Estete A Insurance

MM Mtk 8L, VVoodhaven tl, N. I.
TeL Vlrglnia 7-1896
\ 

DĖMESIO
gu^Jums reikalingi

TELEVIZnOS APARATAI 
DULKIU SIURBLIAI 
ŠALDYTUVAI
kiti namų apyvokos daiktai.... 

Kreipkitės tuojau pas šių reikme
nų prekybos atstovą:

VILIUS PITKUNIGIS
73 W. 194 SL, N.Y.C. 

Riversite 9-9194
Jis atstovauja geriausias Nevv 

Yorko baldų gamybos, šaudytuvų 
(refrigirator), dulkių siurblių. 
levizijos įmones.

Pirkdami per jį gaunate didesnę 
nuolaida negu kitur Ir palankiau
sias išsimokėjimo sąlygas.

j
i
i

at

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y. l

t

LIETUVIS ADVOKATAS

11B-17 Hillside Avė.

Albert Th. Dana$I
Richmond ffiU 18, N. Y. £

Tel. Vlrglnia 9-4882 $

Tel. POPUr 4110

EVergreen 8-9770

Joseph Garszvą
Graborius—balsamuotojaa

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

*

ŠVĘSDAMI 
sukaktuves, vestuves ar sulau
kę naujagimio, nepamirškit ge
ro fotografo. Nuotraukos kiek
viena proga kiekvienam priei
nama kaina.

PARDUODAMI 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 $14.006.

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 visokių namų, vi
sose miesto dalyse, senų ir naujų.

4-

LIETUVOS DUKTERŲ 
DRAUGIJA ŠVČ. MERGELES 

MARUOS GLOBOJE
Pirmininkė—Ieva Markšienė, 625 

E. 8th St., So. Boston, Mass. Tel. 
SOuth Boston 8-1298.

Vlce-Pirmininkč— B. Gailiūnienė, 
8 Winfield St, So. Boston, Mass.

Protokolų sekretore — 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 Šiaurienė, 51 
Tampa St., Mattapan, Mass.

Kasos globėja — Elzbieta Aukšti
kalnytė, 110 H St., So. Boston, Mass.

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

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

Visais draugijos reikalais kreipki
tės pas protokolų sekretorę.

T
Charles J. Roman 

(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
1118 Mt. Vernon St 

Philadelphia, Pa. 
Moderniška laMojtao Įtaiga 

Didelė, graži koplyčia, erdvi Mlg 
Pakeleivingienu cutetkluna 

nakvynė

Kreipkite* dieną ir naktį
---------------------- ;---------------«

DON ŠULAITIS 
600 Willoughby Avė. 
Brooklyn 6, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8137

I. ZlMIS
MI Unlen Aveu, Brooklyn, N. Y.

REpublic 9-1506
EVergreen 4-3487

A

Paremkime tuos biznierius ir 
profesionalus, kurie skelbiasi 
“Darbininke!”

DYKAI DYKAI
LAIKRODŽIŲ, ŽIEDŲ 

ir įvairių kitų kasdien vartojamų dalykų, o taip pat 
įvairių dovanų KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga 
prieinamomis kainomis galima įsigyti pas lietuvį

LAIKRODININKĄ
A. Andriuškevičių

485 Grand 8L„ šalia J. Gtakaas, Brooklyn 11, N. Y.,

PARAMOUNT BAR & GRILL
< > STANLEY MISIŪNAS IR SONUS EDVVARD MI6IUNAS ;
• ; SAVININKAI Į-
• • Lietuviška Užeiga, kur vM myli užeiti.
;; Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti. ;;

i Iri^oAaku'Unįkli< fti^ntaal - TttovMM - -.SportM ]

<! 502 GRAND 8T., kampas Union Avė. BROOKLYN, N. Y. <

Išbandymas, kurie kenčiate minėtus 
skausmus. REUMATISKUS SKAUS
MUS, RANKU, KOJŲ SKAUDĖJI
MO IR TIRPIMO, NEURALGIJA, 
NUOVARGI, DIEGLIUS. Jeigu tam
sta įvertini savo sveikatą ir ją bran
gini, tai tuojaus parašyk savo vardą, 
pavarde ir antrašą ir siųsk ši garsi
nimą dėl naujai pagerintos Deksnio 
Galingos Mosties. Aplaikysi be jokio 
mokesčio, pavartojęs savaitę laiko, 
jeigu nesijaustum stipresnis ir svei
kesnis, ir negelbėtų jums, tada grą
žink mums likusią ir jums daugiau 
niekas nekainuos. Mes žinom, kad 
tūkstančiams pagelbėjo, pagelbės ir 
tamstai. Užtikrinam pasekmes.

Kreivas, šleivas ar palinkęs 
Ar nuvargęs, dreba kinkos. 
Ar į kuprą susimetęs.

Reumatizmą sirgti pratęs, 
Deksnio Mostim tepk gerai, — 
Išnyks skausmai kaip garai.

Yra senas ir teisingas priežodis: 
kas tepa, tas ir važiuoja. Tad jeigu 
nori važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk 
su Deksnio Galinga Mostim.

DEKe-TS nOBVCm
P. O. Bag «M

N e vark 1, N. J. 
(66).

“ŠV. PR. VARPELĮ”
UŽSISAKYKITE

1952 metams

UŽSISAKYKITE
“ŠV. PR. VARPELĮ”

1952 metams
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į U ii T f ii rtd įrUs Pranciškonų vienuolyno pa
šventinimo iškilmėse dalyvaus 
didelis būrys lietuvių iš Ne- 
wark, N. J. Gražu yra palaikyti 
kultūrines institucijas, kuriomis 
taip nuoširdžiai rūpinosi pran
ciškonai Lietuvoje, o ir čia su 
nemažesniu širdingumu jas ku
ria ir aukojasi.

NAUJIENOS-

šeštadieni, gruodžio 8 d., yra 
Šv. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo šventė, šią dieną kiek
vienas katalikas privalo išklau
syti šv. mišių.

Angelų Karalienės parapija 
gruodžio 23 d. 2 vai. p.p. or
ganizuoja bažnyčių lankymą šv. 
metų atlaidams gauti. Bus va
žiuojama autobusais. Norintieji 
dalyvauti, prašome užsiregis
truoti parapijos raštinėje. Rei
kia iš anksto žinoti kiek auto
busų parūpinti.

Aušros Vartų parapijos Glo
bėjos šv. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo šventės išvakarėse, 
penktadienį, gruodžio 7 d. 8 
vai. bus mišparai. Jų metu bus 
klausoma išpažinčių, šeštadie
nį, gruodžio 8 d., Mišios 8. 9. 11 
ir 12,15 vai. Vakare 8 vai. iš
kilmingi mišparai. Pamokslus 
sakys Tėvas Bem. Grauslvs, 
O.F.M. Po mišparų Tėvas B. 
Grauslys vizituos tretininkus.

Apreiškimo par. choro valdy- 
bon ateinantiems metams iš
rinkti: pirm. William J. Borus, 
vicepirm. Ed. Sniečkus, sekr. E. 
Pankus ir ižd. A. šiška. Choro 
susirinkimas įvyko lapkričio 30

Pirmoji Operetės Choro iš
vyka į VVaterbury, Conn. perei
tą sekmadienį gerai pavyko. Di
džiausioje miesto salėje Temple 
Hali choras, vadovaujamas My
kolo Liuberskio, dainavo vienas 
Ir su soliste M. Nainyte-Dobu- 
žinskiene. Atskirai pasirodė ne 
tik mišrus, bet vyrų ir mote
rų chorai. A. Mrozinskas akom
panavo dainininkams ir skam
bino solo.

KATALIKŲ SEIMELIS
Gruodžio 16 d., sekmadienį, 

12 vai. šv. Jurgio parapijos sa
lėje, 207 York St., Centrai 
Brooklyne, šaukiamas katalikų 
seimelis. Rengimo komisija pri
mena visoms katalikiškoms 
draugijoms, kad išrinktų savo 
atstovus ir suteiktų jiems man
datus. Seimelyje bus sprendžia
mi visi aktualieji katalikų rei
kalai. Kalbės Tėvas V. Gidžiū
nas, A. Bendorius ir kt. Po Sei
melio ten pat salėje bus ir Min
daugo minėjimas.

Liet. Kat. Darbininkų Klubo 
narių susirink" mas bus gruodžio 
14 d. 8 vai. vakare Karalienės 
Angelų ’par. salėje. Valdyba 
kviečia visus narius susirinkime 
dalyvauti.

LRK Federacijos New Yor
ko apskrities susirinkimas įvy
ko lapkričio 30 d. 8 vai. vaka
re Apreiškimo parapijos mo
kyklos patalpose. Susirinkimą 
malda atidarė kun. J. Pakalniš
kis, o jam vadovavo S. K. Lu
kas. Pranešimą apie gruodžio 
16 d. katalikų seimelį padarė 
O. Siiavičienė ir S. K. Lukas. 
Iš ALT veiklos pranešė K. Po- 
deris. Ižd. A. Bačinskas padarė 
pranešimą apie piniginę padė
tį. Kun. J. Pakalniškis kalbėjo 
apie katalikų veiklą, raginda
mas aktyviau reikštis. Ateinan
tis susirinkimas bus 1952 m. 
sausio 25 d. 8 vai. tose pačiose 
patalpose.

Brooklyno Vaidintojų Grupė 
sveikina savo kolegę Aldoną 
Mikulskytę, su Vainučiu Zikaru 
sukūrusią lietuvišką šeima.

Skautų Vyčiu draugovės su
eiga šaukiama šį sekmadienį 9 
d. 12.30 vai. Apreiškimo para
pijos mokykloj. Kviečiami 
skautai vyčiai dalyvauti.

J- 'ysk- K. A. KEARNEY pašventins pranciškonų vienuolyną

KUNIGŲ VIENYBES
New Yorko ir Nevv Jersey pro
vincijos susirinkimas įvyko 
gruodžio 4 d. V. J. Atsimainy
mo parapijos klebonijoje, Mas
pethe. Kunigai apsvarstė eilę 
organizacinių reikalų. Prel. J. 
Balkūnas padarė išsamų prane
šimą apie Liet. Bendruomenės 
organizavimą. Svarstyta būdai, 
kaip įtraukti naujuosius atei
vius į vietinių organizacijų veik
iu

Op. sol. Alg. Brazis šeštadie
nį .gruodžio 8 d. 9:30 v. v. dai
nuos per Robert Q. Levvitt tele
vizijos programą.

Meškiukas Rudnosiukas, Vy
tės Nemunėlio knyga vaikams, 
iliustruota V. Stančikaitis spal
votais piešiniais, jau atspaus
dinta. Dar prieš gruodžio 15 d. 
ji bus įrišta ir paleista į rin
ką.

L. Dirkienė, dirbanti NCWC 
įstaigoje Nevv Yorke, deleguota 
iš centro, išskrido į Nevv Orleaną 
pasitikti iš Europos atplaukian
čio tremtinių transporto.

La;mėjo pirmą rietą
Kazimieras Škėma antradie

nį, gruodžio 4 d., dalyvavo sa
vaitiniame Marshall’o šachma
tų klubo žaibo turnyre ir lai
mėjo pirmą vietą. Praeitą sa
vaitę tame pač ame klubo tur
nyre laimėjo antrą vietą.

Pabaltijo Moterų Tarybos 
Lietuvių Atstovybė informuoja, 
kad atstovybės skyriai yra įsi
kūrę Paryžiuje ir Romoje ir 
organizuojasi Vokietijoje ir 
Australijoje.
Al čerekavičius, nevvyorkie- 

tls lietuvis kultūrininkas, šiuo 
metu lankosi Haiti valstybėje. 
Rašo, kad jam pavykę susipa
žinti su lietuviu kunigu, tenai 
jau nuo seniau gyvenančiu.

visi

E K R A JV A S
“Kalėdų Giesmė” ekrane. Iš 

naujų šios savaitės filmų išskir
tina “Kalėdų giesmė” — filmas 
pagal to paties vardo Ch. Di- 
ckenso apysaką. Ch. Dickensas 
ir ši garsioji jo apysaka dauge
liui gerai yra žinomi. Joje vaiz
duojamas turtingas ir šykštus 
pirklys Škrudžas, kuris visiškai 
nepažįsta džiaugsmo ir artimo 
meilės. Bet Kūčių naktį jam 
pasirodo tryp dvasios — Praei
tis, Dabartis ir Ateitis, kurios, 
parodžiusios jo beprasmišką gy
venimą, Skrudžą atverčia, ir 
Kalėdų rytas atranda jį visai 
kitokį, šis britų gamybos fil
mas yra tikrai pasisekęs puikio
sios apysakos atkūrimas ekra
ne. Ir tie, kurie šią apysaką yra 
skaitę, ir jos dar neskaitę —visi 
bus nudžiuginti nepaprastai šil
tu kalėdinės nuotaikos perdavi
mu, ir visiškai nebus nuostabu, 
jeigu žiūrovas, išėjęs iš teatro, 
dar nuoširdžiai kurį laiką šyp
sosis. Filmas ypatingai reko
menduotinas jaunimui. Puikiai 
vaidina Alastair Sim, Mervyn 
Johns ir kt. anglų aktoriai. Fil
mas rodomas mažame Guild ki
no - teatre, 33 VVest 50 st., New 
Yorke, visai šalia Radio City, 
ir, atrodo, ten tikrai pasiliks i- 
ki Kalėdų.

Brooklyno filmai. Brooklyno 
Fox kino-teatras prie Fulton 
St. dar vis tėberodo psichologi
nį filmą “A streetcar named 
Desire” — pagal to paties var
do Tennessee VVilliams dramą, 
kuri su didžiausiu pasisekimu 
prieš keletą metų ėjo vieno 
Brodvėjaus teatro scenoje, šis 
filmas neabejotinai turi galimy-

me-bių šiemet laimėti Oscaro 
dalį. Tai vienas iš tų filmų, ku
ris žiūrovą pagauna nuo pat 
pirmo vaizdo ir nesiduoda pa
mirštamas tuoj pat iš teatro iš
ėjus. Nepaprastai gera vaidyba: 
Vivien Leigh, Marlon Brando, 
Kim Hunter ir kt. Visuose 
RKO kino-teatruose šį savait
galį rodomas geras filmas “Dy
kumos lapė”. Tai amerikiečių 
filmas apie garsųjį vokiečių 
feldmaršalą Rommelį, puikiai į- 
vertinantis jo asmenį ir jo ka
rinius sugebėjimus. Veiksmas 
vyksta Afrikos ir Europos 
frontuose, bombarduojamuose 
Vokietijos miestuose ir pačioje 
Hitlerio būstinėje. Gerai vaidi
na James Mason, Leo Carrol, 
Jessica Tandy, Luther Adler ir 
kt. J. B.

IŠNUOMOJAMA
Mėsinė ir kolonialinių prekių 
(grocemė) krautuvė, pilnai į- 
rengta su mašinomis ir trys 
šaldytuvai. Kreiptis į ALEX 
MATHEWS, 250 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Tėvų pranciškonų vienuolyno 
pašventinimo programa

BAŽNYTINE DALIS:
, 11:00 vai. Iškilmingos šv. mišios Apreiškimo parapijos bažny

čioje: mišias laikys kun. N. Pakalnis, Apreiškimo parapijos 
klebonas.
Asistuos: Tėv. Jurgis Gailiušis, O.F.M., Kennebur.k Port, 
Maine, vienuolyno viršininkas ir Tėv. Juvenalis Liauba, 
O.F.M., Greene, Maine, vienuolyno viršininkas.

3:00 vai. Vienuolyno pašventinimas, 680 Bushwick Avė., 
Brooklyn, N. Y. šventina J. E. vysk. R. A. Keamey.

BANKIETAS ir MENINE DALIS:
5:00 vai. Bankieto pradžia: 

Atidarymas: Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. 
Kalbės:
Jonas Budrys, Generalinis Lietuvos Konsulas
Kun. Jonas Kinta, New Yorko ir Nevv Jersey Kunigų 

Vienybės apskr. pirmininkas
S. Sužiedėlis, “Darbininko” redaktorius 
Prel. Pranciškus Juras
Tėv. Justinas Vaškys, O.F.M. Lietuvos Pranciškonų 

Provincijolas.
Meninę dalį pildys:

Vilniaus Operos sofiste Felicija Pupėnaitė-Vasiliauskienė
Kazio Viktoro Banaičio 
—--------Talat-Kelpša

-------------------- Bizet ■ 
-------------- Saint-Saens

1. Ko čia taip liūdna — — — —
2. Mano sieloj šiandien šventė — —

Operos “Carmen” arija “Habanera” 
“Samson-Dalila”, Dailios arija------

Akompanuoja Aleksas Mrozinskas
Apreiškimo parapijos choras

Kur giria žaliuoja — — — — — -
2. Anoj pusėj ežero — — — — — —
3. Atsisveikinimas su Tėvyne iš “Išeivio” —

Solistai: Agnės Skarulis — soprano, Elonora Barus — 
contralto, Edvardas Sniečkus — baritonas.

4. Oželis — — — — — — — — — St. Šimkus 
5.0 kaip gražu — — — — — — — — J. Strauss

Diriguoja P. Sakas; akompanuoja Dr. J. Skarulis

3.
4.

1. — Liaudies daina
— J. Žilevičius 

------ St. Šimkus

MASPETH

V. J. Atsimainymo parapijos 
40 vai. atlaidai užsibaigė iškil
mingais mišparais, kuriuose 
dalyvavo 32 kunigai ir pilnutė
lė bažnyčia tikinčiųjų. Parapi
jos kleb. prel. J. Balkūno rū
pestis parapijos dvasiniais rei
kalais atsispindi kiekviename 
žingsnyje. Gražų įspūdį daro, 
stebint katalikų vieningumą. 
Čia sutelpa visų luomų tikintie
ji, čia parapijų klebonai ir ku
nigai suteikia iškilmingumą 
procesijai, kaimyninių parapijų 
vargonininkai savo gražiais bal
sais susirenka patalkininkauti 
kolegai, kad iškilmingi psal
mių tonai dar gražiau skambė
tu. Visa tai bažnyčioje darė pa
kiliai maldingą nuotaiką. Jau
tiesi, kad Bažnyčia yra tikra 
visu širdžių vienytoja. Negali 
nepastebėti šeimininko rūpes
čio pastoraciniais parapijiečių 
reikalais, kaip ir jo vaišingumo 
savo svečiams.

Gražiai išpuošti altoriai ir 
tvarkingai suorganizuoti vai
kučiai liudijo apie seselių įdėtą 
darbą ir meilę Kristui.

Atlaidų metu pamokslus sa
kė kun. A. Ignotas, M.I.C.

Nekalto Prasidėjimo šventės 
metu ateinantį šeštadienį, So. 
Bostone bus salezietis kun. Ta
mošiūnas ir vakare 7,30 vai. 
sakys bažnyčioje pamokslą. Pa
maldos tą dieną bus kas valan
dą nuo 5 ligi 10 vai. ryto.

šeštadieninė lituanistikos 
mokykla nedirbs ateinantį šeš
tadienį, gruodžio 8 d., dėl šven
tės. Visi mokiniai prašesni su
sirinkti į pamokas kitą šešta
dienį.

Rinkliava mokyklų ir bažny
čios apšildymui daroma sekma
dienį, gruodžio 9 d. Kadangi 
parapijai tas apšildymas per 
metus kaštuoja apie 4.000 dole
rių, todėl visi yra prašomi būti 
duosnūs.

Rinkliava aukštosioms kata
likų mokykloms įvyko sekma
dienį, gruodžio 2 d., ji buvo da
roma arkivyskupo patvarky
mu.

Šv. Vardo Dr-jos pusryčiai
Gruodžio 9 d. 8 vai. ryto į- 

vyksta šv. Vardo Dr-jos narių 
mišios ir komunija. Tuoj po to 
salėje įvyksta vieši pusryčiai, 
kurių metu bus rodoma filmas 
iš Kristaus gyvenimo.

ALRK Federacijos skyriaus 
susirinkimas įvyksta salėje po 
bažnyčia 3 vai. p.p.

Pasitarimas bendruomenės 
reikalais įvyks L. Piliečių Dr- 
jos patalpose gruodžio 16 d. 3 
vai. po pietų.

Bankietas
Sekmadieni, gruodžio 9 d., 5 

vai. vak. South Bostono Lietu
vių Piliečių Draugijos Auditori
joje, 368 West Broadvvay, So. 
Bostone, įvyks lietuvių karo 
veteranų, susibūrusių į Ameri
kos Legijono Stepono Dariaus 
Postą, bankietas. Lietuviai le- 
gijonieriai nuoširdžiai kviečia 
visus lietuvius kartu su jais da
lyvauti šiame bankiete. Bankie- 
to pelnas skiriamas sušelpti 
vargšus Kalėdų proga ir su
ruošti vaikučiams Kalėdų eg
laitę. J. J. R.

Dr. Juozas C. Seymour
šiomis dienomis pakeltas į 

pulkininkus Massachusetts Na
tional Guard, Medical Depart- 
ment, kur jis jau keli metai 
tarnauja. Dr. J. C. Seymour 
(Laidžius) turi savo ofisą So. 
Bostone ir gyvena VVaban, 
Mass.

Dr. J. C. Seymour yra pirmo
jo pasaulinio karo veteranas ir 
aktyvus Amerikos Legijono 
Stepono Dariaus Posto narys. 
Jis anksčiau yra buvęs vadovu, 
dabar yra posto gydytojas.

Dr. J. C. Seymour yra pat
riotas lietuvis ir dažnai daly
vauja lietuvių parengimuose ir 
veikloje. Lietuviai džiaugiasi, 
kad dr. J. C. Seymour savo nuo
pelnais užsitarnavo tokį aukštą 
laipsnį JAV kariškose pajėgose.

J. J. R.
r

LIETUVOS PRANCIŠKONŲ
680 Busliwick Avė.,

VIENUOLYNO IR SPAUSTUVES
Brooklyn 21, N. Y.

PAŠVENTINIMO IŠKILMES
ĮVYKS

Gruodžio-Dec. 9 d., sekmadienį, 1951 m.
11 vai. — iškilmingos Mišios Apreiškimo parapijos bažnyčioje,

259 N. 5th St., Brooklyn, N. Y.
3 vai. p p. — vienuolyno ir spaustuvės pašventinimo iškilmės

680 Bushvvick Avė., Brooklyn, N. Y.
5 vai. p p. — bankietas su programa Apreiškimo parapijos salėje, 

North 5th & Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.
Meninėje programoje: Operos solistės Felicija Pupėnaitė. 

Vasiliauskienė ir Apreiškimo parapijos choras.

MALONIAI KVIEČIAMI VISI DALYVAUTI PAŠVENTINIMO IŠKILMĖSE IR BANKIETE.
Bilietus galima gauti Pranciškonų vienuolyne ir “Darbininke”, 680 Bushvvick Avė., visose Brooklyno, Nevv Forko ir Maspetho lietuvių 

parapijų klebonijose ir pas platintojus.

Bostono paštas prašo praneš
ti, kad siuntinius ir laiškus į 
Arizoną, Oregon, California, 
Washington reikia išsiųsti šio
mis dienomis. Laiškus oro paš
tu iki gruodžio 19 d.

J kitas vakarines ir pietines 
JAValstybes — laiškus ir siun
tinius iki gruodžio 10 d., oro 
paštu iki gruodžio 20 d. I Mai
ne, Nevv Hampshire, Vermont, 
Massachusetts, Rhode Island, 
Connecticut ir Bostono pašto a- 
pylinkę — siuntinius iki gruo
džio 10 d., laiškus iki gruodžio 
15 d., oro paštu iki gruodžio 22 
d.

Paštas dės visas pastangas, 
kad siuntos laiku pasiektų ad
resatus, bet prašo siuntėjų nesi- 
vėluoti.

Vyčių susirinkimas įvyksta 
savose patalpose gruodžio 9 d. 
3 vai. p.p.

Paskendo 15 žmonių. Lapkri
čio 29 d. netoli Bostono uosto 
tanklaivis “Ventura” užvažiavo 
ant žvejų laivo Lyrm ir jį ap
vertė. 15 žmonių prigėrė, du iš
sigelbėjo.

Mirė
Lapkričio 29 d. mirė lietuvė, 

ištekėjusi už airio, — Anasta
zija Floyd, 63 m., gyv. 114 F 
St.

Lapkričio 30 d. mirė savo na
muose Račkauskas Jonas, 79 
m. Amerikoje išgyvenęs 50 me
tų. Gyveno 346 K St. Paiko 
žmoną (Senukevičiūtę), sūnų 
gydytoją, dvi dukteri ir brolį.

Gruodžio
Dvareckas, 
Gyveno 5a 
Boston.

1 d. mirė Petras 
65 m., ilgai sirgęs. 
Bateman PI, So.

PARAMA “DARBININKUI”

“Darbininko” skaitytojai 
džiaugiasi gavę 1952 metų ka
lendorių ir siunčia laikraščiui 
paremti:

Po $2: Petras Svetka, Mas
peth, N. Y.; G. Puidokas, Wood- 
haven, N. Y.; Elizabeth Railo, 
Millinocket, Maine; James Pu
zinas, Cambridge, Mass.; Jo- 
septh Rustausky, Athol, Mass.; 
P. Jaras, Norvvood, Mais.; B. V. 
Gedvilienė, Brooklyn^ N. Y.

Po $1: Juozas Lukošius, 
Brooklyn, N. Y.; P. VVarner, 
Ecorse, Mich.; Petronėlė Gagie- 
nė, Brooklyn, N. Y.; A. Wak- 
ters, Baltimore, Md.; L. Drilin- 
gis, Brooklyn, N. Y.; J. Prapuo
lenis, Linden, N. J.; Jurgis Ro
kas, Akron, Ohio; M. Digimas, 
VVaterbury, Conn.; J. Laudlns- 
kas, Waterbury, Conn.; J. 
Sluoksnaitis, VVaterbury; Pra
nas Šopis, Waterbury, Conn.; 
J. Slaviskis, Worcester, Mass.; 
Makstele, Jewett City; Kateri- 
na Jasienė, So. Boston, Mass.; 
M. Zimitis, Elmhrust, Pa.; Ona 
Skirmontienė, Montello, Mass.; 
T. Luciūnas, Brooklyn, N. Y.; 
Jonas Ramoška, Brooklyn, N. 
Y.; Jonas Stankevičius, Brook
lyn, N. Y.; A. Zabarskis, Brook
lyn, N. Y.

Po 50 c.: J. Liaudanskienė, 
Westfield, Mass.; A. Spiritis, 
Waterbury, Conn.; Nell P. Meš- 
kūnas, VVaterbury, Conn.

Už malonią paramą “Darbi
ninkui” visiems rėmėjams ir 
bičiuliams nuoširdžiai dėkoja
me. Administracija

BI TELIS nemokamai išnuo- 
muojamas tam, kuris bus dalį 
ar visą popietinį laiką namie. 
Butelis yra su baldais, pečium 
ir dušu. (Telefonu ir vonia lei
džiama pasinaudoti atskirai). 
Dėl sąlygų teirautis nuo 5-7 v. 
vak. 592 E. 6th St., 3-čias aukš
tas, So. Boston 27, Mass. Tel. 
SO 8-2814. (62)

INŽ. BR. GARŠVA ieško 
pirkti arba paskolinti savo iš
leistų Lietuvoje elektrotechni
kos knygų:

1. 
* 2.

3.

4.

Oro linijų statyba.
Pagrindiniai elektros 

dėsniai.
Magnetizmas. Elektrosta- 

tika.
Nuolatines srovės maši

nos.
Prašome neatidėliojant siųsti 

žinias šiuo adresu: K. Amo- 
šaltfe, 592 E. 6th St, 'So. Bos
ton 27, Mass. Tel. SO 8-2814.

(62)
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