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AR TITO VEDA DERYBAS 
SU KAT. BAŽNYČIA?

Vatikanas— Tarp Tito 
ir Jugoslavijos Bažny
čios, sako, pastaruoju 
metu vykstančios Kroa- 

derybos santy- 
Dery- 

su
ir pritari- 
kad Tito 

R. Katali- 
susitarti, 
permesti 
per be-

vienuolyne. Arkivysku
pas su tuo nesutinka: jis 
pasiryžęs kentėti už Ka
talikų Bažnyčios 
Jugoslavijoje ir 
kunigų laisvę.

Buvo pasklidę 
kad Vatikanas 
Tito emisarus,
mams. Vatikano kompe
tentingi sluoksniai t to
kius gandus griežtai pa
neigė.

teises 
kitų jos

gandų, 
priėmęs 

pasitari-

Bažnyčia 
Lenkijos, 

norėdamas 
su Vakarais,

tijoje 
kiams pagerinti, 
bos esą vykstančios 
Vatikano žinia 
mu. Manoma, 
tikrai norįs su 
kų Bažnyčia 
nes tuo nori 
dar vieną tiltą
dugnę, kuri skiria jį nuo 
Vakarų Europos. Reiš
kiama vilties, kad pasi
tarimai gali baigtis abi 
puses bent dalinai paten
kinančiais rezultatais. 
Nors susitarimas gal būt 
maža kuo besiskirsiąs 
nuo šios rūšies susitari
mų su Kat. 
Vengrijos ir 
tačiau Tito, 
bendrauti
bent tą susitarimą vyk
dysiąs. Ar susitarimas 
bus priimtinas Vatika
nui, priklausys nuo to, 
kokias Tito padarys nuo-

Svarbiausias dalykas 
tai Zagrebo arkivysku
po Stepinac išlaisvini
mas. Tito jau seniai jam 
siūlo laisvę, jeigu tik jis, 
išėjęs iš kalėjimo, sutiks 
išvažiuoti iš Jugoslavi
jos ar bent užsidaryti

Paskelbė emigrantų 
šventąją

Vatikanas. — Popierius 
Pijus XII paskui'.ė St. 
Francus Xavier Cabrini, 
pirmąją JAV šventąją, 
viso pasaulio emigrantų 
globėja. Ji buvo kanoni
zuota 1946 m. Motina Ca- 
brini, italų kilmės, atvy
ko iš Italijos į šį kraštą 
ir gavo pilietybę 1917 m. 
Ji rūpinosi vargšais ita
lais imigrantais JAV, Pie
tinėje ir Vidurinėje Ame
rikoje. Įsteigė misijų na
mus- ir ligonines Rabmovičhimk bu-
Yorke, Los Angeles ir ki
tuose miestuose, ir taip 
pat įsteigė Saldžiausios 
Širdies Seserų misijonie- 
rių ordiną. Popiežius Pi
jus XII, paskelbdamas ją 
emigrantų patrone, sakė, 
kad ji buvo žinoma kaip 
‘“Emigrantų Motina”.
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Amerikiečiu daliniai supa Changjin elek tros jėgaines. Jos yra kalnuose.
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KAIP BUVO TROCKIS NUŽUDYTAS 
i 

toriaus seserį, kad ji vyk
tų Paryžiun dalyvauti 
trockininkų suvažiavime. 
Paryžiuje ji susipažinusi 
svt Maskvws-ergewtu Frank 
Jackson, kurį įsimylėjusi. 
Jacksono lydima nuvyko 
Meksikon, kur gyveno jos 
brolis Trockis. Todėl 
lengvai įėjusi į Trockio 
butą su Fr. Jacksonu, ku
ris Trockį ir nudėjęs.

New Yorkas — Louis 
F. Budenz būdamas kom
partijoje, gana dažnai su
sitikdavęs su Gregoriumi

DIDELĖ TRAUKINIŲ NELAIME
New York — Thanks- 

giving Day išvakarėse, 
lapkričio 22 d., New Yor
ko priemiestyje Long 
Island įvyko didelė trau
kinių nelaimė, kurios 
metu 78 asmens buvo už
mušti ir 132 sunkiai su
žeisti. Nelaimė įvyko, 
kai Kcw Gardens srityje 
apie 13 mylių nuo miesto 
susidūrė du pilnutėliai 
žmonių traukiniai, kurie 
abu važiavo paskui vie
nas kitą iš miesto. Pir
ma važiavusis buvo pri
verstas sustoti, 
kui jį sekusis 
ant pirmojo, 
traukiniuose 
2,300 žmonių,
gę darbus grįžo iš mies
to namo arba 
šventėms.

Susidūrima's 
smarkus, kad
gonai sulindo vienas į ki-

tą. Apie vidurnaktį at
vyko specialiai iššaukti 
darbininkai ir pradėjo 
traukti iš sudužusių va
gonų lavonus. Liudinin
kai sako, kad nelaimės 
vaizdas pasibaisėtinas.

ę lapsus r
Administracijai TeL SO 8-2680 SIX CENTS

ir pas- 
užvažiavo 
Abiejuose 

buvo apie 
kurie bai-

vo Rusijos Raudonojo 
Kryžiaus atstovas Ame
rikoje ir vadinosi “Dr. 
Roberts”. 1939 m. Rabi- 
novičius, tas tariamas Dr. 
Roberts, buvo atšaukia
mas Rusijon. Amerikos 
komunistų partija buvo 
paskyrusi prie Gr. Rabi- 
novičiaus informatoriumi 
Louis F. Budenz, kad 
teiktų žinias apie Ameri
kos trockininkus, ką Bu
denz ir vykdęs.

Louis Budenz supažin
dinęs su juo vieną Ameri
kos komunistų partijos 
moterį, kuri buvo įstaty
ta į trockininkų eiles. 
“Dr. Roberts” privertęs 
tą Amerikos komunistę 
prikalbinti Trockio sekre-

Ilgai jis negalėjęs iš
aiškinti tikrosios tariamo 
Dr. Robertsono pavardės. 
Tik pastaruoju laiku pa
malęs Grėgoriaus Rabi- 
novičiaus paveikslą L. 
Budenz jį pažino. Trockio 
nužudymo aplin k y b ė s 
jam paaiškėjusios tik 
1941 m. Jų vyriausias or
ganizatorius buvęs “Dr. 
Robertsonas”.

VOKIEČIAI TURI APSISPRĘSTI
Hamburgas. Vokietija 

— Amerikos vyriausias 
komisaras John J. 
McCloy, kalbėdamas dar
bininkų vadams ir unijų 
nariams, pasakė, kad vo
kiečių prisidėjimas ginti 
Europą priklauso nuo jų 
pačių. Jis pareiškė, kad 
JAV nė nebandys pirkti 
vokiečių pagelbos. Vo
kiečiai patys turi apsi-

DARBININKŲ ATSTOVAI 
Į EUROPĄ

prieš 0

į užmiestį

buvo toks 
plieno va-

Priėmė pianę Korėjai 
šelpti

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų ekono
minių ir socialių reikalų 
komisijos bendroje sesi
joje 37 balsais
(sovietų blokas nedaly
vavo) priėmė 
šelpti programą $250,- 
000,000 sumai. Programa 
perduota JT generaliam 
susirinkimui. Šalpos pro
gramai vykdyti bus su
daryta Korėjos Atstaty
mo agentūra ir pataria
masis komitetas iš pen
kių narių.

Korėjai

kurią taip pat atstovaus 
Europoje. Namie jos dar 
skiriasi, tačiau daromi 
žygiai abi unijas sujung
ti. Prieš šešis mėnesius 
pradėtos tuo reikalu de
rybos buvo nutrukusios. 
Dabar vėl atnaujinamos.

frontą.

PRASKYNĖ KELIĄ KOMUNIS
TŲ AGITATORIAMS

Darbhanga, Indija —
Nepalio karalystės revo
liucija davė progą Indi
jos komunistų partijai 
kurstyti gyv e n t o j u s 
prieš • to krašto valdžią 
ir padėti Kinijos komu
nistams briautis link In- būdais padės 
dijos.

Nepalio valdžia yra so
cialistų kontrolėje, Ko-

munistai nori tą valdžią 
nuversti. Jie paleido agi
tatorius, kurie turį paty
rimą organizuoti sukili
mus/ Indija susirūpinus. 
Sakoma, kad Indijos pre
mjeras Nehru visokiais 

Nepalio
valdžiai ir gyventojams, 
kad jų kraštas nepatek
tų raudoniesiems.

Chicago. — Viena iš 
stambiųjų darbin inkų 
unijų Jungtinėse Valsty
bėse, būtent, CIO, numa
to savo lėšomis siųsti į 
Europą pastovius atsto
vus, kurie palaikytų ry
šius tarp Europos ir A- 
merikos "darbininkų. Tuo 
norima subendrinti ir 
sustiprinti antikomunis
tinį darbininkų
Pradžioje bus pasiųsta 
tik 3 atstovai 
užmegsti, o paskui kokie 
8-10 nuolatinių atstovų.

CIO, kaip žinoma, ge
rokai apsivalė nuo ko
munistų savo viduje ir 
išstojo iš komunistinės 
pasaulio darbininkų fe
deracijos (Paryžiuje). Ji 
dabar priklauso 
munistinei 
darbininkų 
(Londone).

CIO užsienio reikaluo
se pilnai sutaria su AFL,

ryšiams

antiko- 
tarptautinei 
sąjungai

spręsti ir ginti Europą 
nuo agresoriaus. Spėja
ma, kad tai buvo atsaky
mas Vokietijos socialis
tams, kurie nori išsiderė
ti aukštą kainą už vokie
čių dalyvavimą Šiaurės 
Atlanto gynybos plane.

“Niekas negali paneig
ti fakto, kad Vokietija 
yra pavojinga sritis”, 
sakė McCloy. "Niekas nė 
nesitiki, kad Vokietija 
gintų kitų interesus, jei
gu tie interesai nėra jos 
pačios. Todėl vokiečiai 
faktams turi žiūrėti tie
siai į akis. Komunistai 
gresia Vokietijai ir Eu
ropai ir toji grėsmė yra 
tikra. Vokietija viena 
negali tos grėsmės pra
šalinti, kaip betkuri vie
na Europos tauta to ne
gali padaryti. Tik susi
jungusios laisvos pasau
lio tautos tą gali pada
ryti”.

Praeitą šeštadienį, lap
kričio 25 d., siautė smar
ki audra, kokios nebuvo 
nuo 1938 m. Smarkus vė
jas, lietus ir pūga para- 
ližavo susisiekimą, nu
traukė elektros ir telefo
nų vielas, išvertė daug 
stulpų ir medžių, nuver
tė kaminus ir nunešė 
kaikurių namų stogus. 
Apskaičiuo j a m a, kad 
audra padarė apie $20,- 
000,000 nuostolių. Aud
ros paliestose valstybėse 
mirė apie 200 žmonių.

Pūga paraližavo susi
siekimą Ohio valstybėje: 
Cleveland, Akron, Can- 
ton, Youngstovvn ir War- 
ren. Prisnigo nuo 12 iki 

- 28 colių. Pittsburg’as 
(Pa.) taip pat užverstas 
sniego. Prisnigo nuo 19 
iki 22 colių. \V. Virgini
joj kaikur prisnigo iki 30 
colių.

Lumberport, mažame 
miestelyj apie 12 mylių 
nuo Clarksburg, W. Vk. 
prisnigo 42 coliai.

Ohio valstybė tokios 
pūgos neturėjo per 37 m.

Smarkus vėjas sužalo
jo šimtus namų, išplovė 
vieškelius, išsiliejęs van
duo iš Atlanto suardė ir 
nunešė daug vasarna
mių. Vien Bostono Edi- 
son bendrovė turi $200,- 
000 nuostolių. Dar ir da-

bar apie 1500 gatvių ir
200 namų neturi elektros 
šviesos. Cambridge 
(Mass.) audra padari 
apie $100,000 nuostolių.

skaičiau, 
bombai

veidus. 
pulti

“Aš 
atominei 

turime pulti ir 
savo
geriau 
Kai jūs pa- 

blykstelėjimą, 
šviesesnį už 

būs jūsų

Vyskupas Wright apie 
atominį pavojų 

w brcester, Mass. — 
Vysk. John J. NVright sa
vaitinėje radijo kalboje 
pareiškė: 
kad 
kritus,
pridengti 
Ar nebūtų 
ant kelių? 
matysite 
100 kartų
saulę, tai gal 
paskutinė proga atsiduo
ti į Dievą. Būkite ar
čiausia prie savo Sutvė
rėjo, nes Jis gali būti ar
čiau negu jūs manote’’.

Mergaitė pataria melstis 
už kareivius

IVashington, D. C. — 
Linda Keller, 
mergaitė, gyv. 
le, Md., parašė 
tui Trumanui 
centą atvirutę,
ma, kad per radio kiek
vieną dieną per minutę 
būtų kalbama malda už 
Amerikos kareivius, ko
vojančius karo frontuose.

13 metų
Hyattsvil- 
preziden- 
už vieną 
patarda-

§l)GlAt/yTQ$ ŽINIOS

Gor- 
ener- 

yra 
metu

Apmoko mėtyti atomines 
bombas

Vašingtonas. — 
don Dean, atominės 
gijos pirmininkas, 
pareiškęs, kad šiuo
apie 150.000 asmenų, ku
rie priklauso orinėms ka
ro pajėgoms, yra apmo
komi, kaip elgtis su ato
minėmis bombomis. Keli 
šimtai iš jų yra lakūnai, 
kurie skraido B-36 lėk
tuvais. Jiems tektų už
davinys atomines bom
bas numesti į nurodytus 
taikinius, jei kiltų nau
jas karas.

Komunistų redaktorius 
išmetė iš unijos

Viena, Austrija— Aus
trijos Pramonės Unijos 
Federacija išmetė devy- 
nius komunistų laikraš
čių redaktorius už atsi
sakymą pasirašyti išti
kimybės deklarac i j o s. 
Deklaracijoje yra para
grafas, kuris sako, kad 
tie. kurie atsisako pasi
rašyti, nori išsibraukti iš 
unijos.

A Gen. VVu-Hsiuchuan, kinų delegacijos šefas, 
vos išlipęs New Yorko aerodrome, tuojau susitiko su 
Maliku ir rusiškai kalbėjosi 15 minučių. Tik po to 
jis priėmė korespondentus ir kiniškai perdavė svei
kinimus amerikiečiams.

A Sovietų Sąjunga paskyrė Argentinai naują ir 
veiklesnį ambasadorių B. F. Rezanovą.

A Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Trygve 
Lie gauna daug laiškų ir telegramų, kuriose reika
laujama nepripažinti raudonosios Kinijos.

A Romon susirinko viso pasaulio katalikų vienuo
lijų atstovai pasitarti vienuolynų perorganizavimo 
klausimais. Tai pirmas toks kongresas Katalikų 
Bažnyčios istorijoje.

A Vakarų Vokietija pasirašė su komunistine Ven
grija sutartį, pagal kurią vengrams pristatys maši
nų, geležies ir plieno už 66 milijonus dolerių.

A Amerikos gydytojų organizacija, kuri turi apie 
150.000 narių, per praėjusius rinkimus išleido dau
giau kaip milijoną dolerių. Gydytojai kovojo prieš 
vadinamą valstybinį gydymą, kas daugelyje kraštų 
jau seniai įvesta. Šiai kovai vesti jie turi surinkę dar 
2 milijonus dolerių.

A Kinų partizanai užėmė Tuan miestą Kvvangsi 
provincijoje. Du šimtai kinų komunistų buvo išmušti 
ir išvaikyti.

A Pašto viršininkas Jesse M. Donaldson praneša, 
kad Kalėdų sezono metu bus grąžinta sena tvarka, 
būtent, laiškai ir kiti siuntiniai bus pristatyti į na
mus ir įstaigas du kart į dieną ar dažniau.

A Amerikiečių grupė, užsibaigus antram raudo
nųjų kongresui Varšuvoje, nuvyko į Maskvą.

A Liūdnos žinios pasiekė Romą iš Malezijos ir 
Indokinijos, kad maleziečių teroristai netoli Pahong 
nukirto galvas dviems vienuolėms, prieš tai jas išnie
kinę. Neradus galvų, jų asmens tapatybė nenustaty
ta. Iš rūbų spėjama, kad abi kankinės vienuolės pri
klausė vienai misijų stočiai.
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Antradienis. Lapkričio 28, 1950

Pradėjo ofenzyvų karui baigti
Vėl pasiekta Mandžiurijos siena

Tokyo — Amerikiečių 7-tos divizijos daliniai pa
siekė Yalu upę vidurinėje fronto linijos dalyje, paė
mė čia, prie pat Mandžiurijos sienos Hyesanjin mies
tą ir įsitvirtino 8-nių mylių ruože Yalu upės pietinia
me krante prieš kinus. Tuo būdu atitolo nuo bendro
sios tiekimo linijos, tačiau jie aprūpinami gazolinu, 
maistu ir amunicija iš oro.

Penktadienį, lapkričio 24 d., anksti rytą atskri
do iš savo vyr. būstinės į šiaurės Vakarų frontą gen. 
MacArthur ir įsakė pradėti visame fronte žiemos 
ofenzyvą karui baigti. Ofenzyvą pradėjo apie 100,000 
Jungt. Tautų karių, tai yra aštuonios sąjungininkų 
divizijos, kulias sudaro amerikiečiai, Britų Common- 
wealth’as (britai, australiečiai ir kanadiečiai), tur
kai ir pietų korėjiečiai. Tą dieną beveik visame fron
te nuo 8-nių iki 10 mylių buvo pasistūmėta pirmyn.

Ofenzyva buvo pradėta pakilia karių nuotaika,
kurią gen. MacArthur’as sudarė, pažadėdamas: 

Jeigu jie pasieks iki Kalėdų Yalu upę, tai grįš namo 
Kalėdas švęsti. Žinoma, pažadėta 
tada saugotų Yalu upės krantus, 
komunistai nesiveržtų atgal.

Gen. MacArthur pradėdamas
svarbiausią tikslą greičiau baigti karą ir paleisti sa
vo karius namo, kurie myli taikingą gyvenimą, ir 
išsiaiškinti, kaip Kinijos komunistai reaguos tą už- 
judinimą. Pirmomis dienomis stipresnio pasiprieši
nimo nebuvo sutikta net ir ten, kur jo tikėtasi, dau
gelyje vietų po smarkaus bombardavimo tiesiog pa
slaptingai kinų komunistai iš savo pozicijų dingo.

perdaug — kas 
kad per juos vėl

ofenzyvą turėjo

Sunaikino galingą tanką Joseph Stalin III
Amerikiečių 24-toji divizija, besistųmdama va

kariniu pajūriu Sinuijų miesto kryptimi, pasiekė 
Chongju miestą ir sunaikino galingą, naujausio mo
delio sovietų tanką Joseph Stalin III. Tai yra pir
mas toks tankas, kurį amerikiečiai užtiko Korėjos 
fronte. Šia krptimi 24-toji amerikiečių divizija lai
mėjo 14 mylių kelio, kuriuo ji prieš keletą savaičių 
kinų komunistų buvo atstumta.

į rytus nuo 24-tos amerikiečių divizijos slenka 
1-oji pietų korėjiečių divizija. Suiho, didžiojo elek
tros jėgainės rezervuaro ant Yalu upės kryptimi. 
Pasisklaidžiusi 3-čioji divizija slenka Chosau keliu, 
kuriuo prieš kelias savaites 6-toji pietų korėjiečių 
divizija buvo pasiekusi Mandžiurijos sieną. Kitos 
aštuntosios armijos pajėgos išsisklaidžiusios saugo
ja Choungchon upės slėnį. ,

Pietų korėjiečių daliniai rytiniame krante paė
mė Chongiju miestą ir didžiausią šioje srityje uostą, 
kuris yra tik 52 mylios nuo Sibiro. Čia buvo laukta 
didelio kinų pasipriešinimo, bet, deja, miestas buvo 
rastas tuščias.

Komunistų kontratakos
Lapkričio 26 d. komunistai vykdė priešpuolius ir 

Choisin elektros įmonių srityje įsiveržė apie 14 my
lių į gen. MacArthur ofenzyvos linijas. Jung. Tautų 
8-sios armijos pranešėjas sakė, kad 12-tos divizijos 
pulkas buvo priverstas atsitraukti į kitą Choung- 
bong upės krantą. Tuo pačiu laiku kiti pietų korėjie
čių daliniai sutiko stiprų pasipriešinimą 2l/2 mylios 
nuo Taechon srityje. Komunistai padidino visomis 
išgalėmis pasipriešinimą, kad karas nebūtų prieš 
Kalėdas baigtas.

Kinijos komunistai ne tik atstūmė 14 mylių at
gal pietų korėjiečius, bet ir privertė pasitraukti ame
rikiečių 2-ą ir 25-tą divizijas 5-kias mylias atgal. 
Oro žvalgyba pranešė, kad Kinijos komunistai ver
žiasi per Mandžiurijos sieną Šiaurės Korėjom

Marija viską g«i pas ūievą!
I

Jei spaudžia vargas, 

graužia rūpestis, 

sielojiesi Lietuvos ir 

žmonijos nelaime, tai 

kreipkis i Mariją.

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4 *
4
4

Nekalto Prasidėjimo Vienuolyne. Putna m, Omui. 
laikoma Novena į

Nekaltai Pradėtąją Mariją
Noyena prasideda lapkričio dieną ir 

baigiasi gruodžio 7 dieną.

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

Inimaculate Conception Convent
K. F.D. 2, Putnam, Conn.

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

Jauniausią Iaetuvaičių Kongregaciją Amerikoje.
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4«M*r&iečŪ¥ kariai, gindamiesi Korėjoje nuo šalčio, ren
ka žabus ir žoles. Iš jų stato palapines ir kuria ugnį.

B Įg J. ''
m

J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS,
Mano brangieji broliai:

Sekmadienį gruodžio 3 d. bus dažoma rinkliava 
Amerikos Katalikų Universitetui ir kitoms aukštes
nio mokslo įstaigoms. Šios rinkliavos svarba jau pa
brėžta tuo faktu, kad jai paskirta pirmoji bažnytinio 
meto proga — pirmasis Advento sekmadienis. Aš jus 
prašau šią rinkliavą paremti tokiu duosnumu, koks 
turėtų atitikti šį kilnų tikslą.

Pirmiausis šios rinkliavos tikslas — paremti 
Amerikos Katalikų Universitetą. Tai yra viena iš 
aukščiausių mūsų šalies apšvietos įstaigų. Ji auklėja 
mūsų vadus religiniam ir visuomeniniam darbui. 
Daug Bostono Arkivyskupijos kunigų įsigyja ten 
specialų išsilavinimą tinkamai man padėti įvairiose 
įstaigose, kurios yra būtinai reikalingos vyskupijai 
valdyti. Taip pat ir ęiaug katalikų pasauliečių įsigyja 
ten tinkamo pasiruošimo sėkmingai skleisti katali
kišką apšvietą ir duoti gero gyvenimo pavyzdį ne tik 
saviesiems, bet ir kitų tikėjimų žmonėms. Katalikų 
Universitetas puikiai atsilygina savo geradariam: už 
gausią paramą.

Be to, iš šios rinkliavos atliks lėšų ir kitoms 
aukštesnio mokslo katalikų įstaigoms. Taip pat ja 
pasinaudos Europos ir Kanados klierikai ii' universi
tetų studentai kunigai. Tuo būdu, remdami šią rink
liavą, tapsite dalyviais ir plačios pasaulinės katalikų 
veiklos.

Katalikiškos aukštesnio mokslo įstaigos negau
na gausių dovanų ir didelių turtuolių palikimų. Jos 
užsilaiko vien pasišventusių katalikų darbininkų pa
rama. Tad atidarykite savo širdis šiam svarbiam ap
švietos reikalui, ir Dievas palaimins jūsų labdaringą 
duosnumą.

Jūsų ištikimas Kristuje, 

t RICHARD J, CUSHING, 
Bostono Arkivyskupas.

LIETUVIŲ KATALIKŲ VEIKĖ
JAI APDOVANOTI ŠV. TĖVO 

ORDINAIS
Jo šventenybė Popie

žius Pijus XII paskutinė
mis dienomis už didelius 
nuopelnus Katalikų Baž
nyčiai apdovanojo gar
bės ordinais lietuvių ka
talikų veikėjus:

Dr. Stasį Bark j, Lietu
vos įgaliotą ministerį 
Prancūz i j o j e, “Eques 
Sancti Gregorii Magni 
classis civilis” ordinu;

Magdaleną Galdikienę,
Lietuvių Katalikių Mote
rų Draugijos steigėją, 
veiklią Katalikų Akcijos 
darbuotoją, “Pro Eccle- 
sia et Pontifice” ordinu;

Dr. Oną Labanauskai
tę, nenuilstančią 
vių Katalikų 
“Pavasario” 
organizatorę, 
tusią lietuvių 
kos spaudos 
“Pro Ecclesia 
fice” ordinu:

Joną Matulionį, Lietu
vos Nepriklausomybės 
kovų savanorį, .ūoIip Lie-j. iš šios padėties išeitis bū--•‘rkrttą1 
tuvių krikščionių ' deifio- tų karas. jams.

kratų veikėją, dabartinį 
Lietuvių Bendruomenės 
Anglijoje ' pirmin i n k ą, 
“Commenda Sancti Gre- 
gorii Magni” ordinu.

“-R—

Stiprinama Vakarų 
Europos gynyba

Heidelbergas — J ung. 
Valstybės ir D. Britanija 
stiprina savo kariškas 
pajėgas Vakarų Europai 
ginti. Tuo tikslu atstato
ma Jung. Valst. 7-toji 
armija, kuri II-jo Pas. 
Karo metu išsikėlė Pietų 
Prancūzijoje. Jos sąsta- 
tan įeina buvę jos dali
niai, kurie vykdė polici
jos pareigas Vakarų Vo
kietijoje. Jai vadovaus 
gen. Manton S. Eddy ir 
turės vyr. būstinę Stut- 
garde. Garsiosios 7-to- 
sios armijos atstatymu 
bus padidintos Amerikos 
pajėgos Vak. Vokietijo
je-

Britai savo zonoje prie 
Reino stato du naujus 
aerodromus prie Danijos 
sienos ir nauja Belgijos 
divizija išsiunčiama Vo
kietijon. 300 Jung. Vals
tybių pėstininkų atvyko 
i Vakarinį Berlyno sek
torių pastiprinti esamus 
garnizonus.

Siūlo sujungti Eritrėją 
su Etiopija

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų susiria- 
kimo specialus politinis 
posėdis 38 balsais 
14 (8 nedalyvavo) 
mė planą sudaryti 
trejos ir Etiopijos 
raciją. Pagal 
Eritrėja būtų 
nis vienetas 
su Etiopija.

prieš 
prie- 
Eri- 

fede- 
planątą 

autonomi- 
sujungtas

Tuojau pradės teikti 
pagalbą Ispanijai

Uashingtou — Ekono
minės Kooperacijos Ad
ministracija lapkričio 15 
d. pranešė, kad tuojau 
pradės teikti ekonominę 
pagalbą Ispanijai $62,- 
500,000 paskola, kuri bu
vo nubalsuota kongreso, 
nežiūrint prezidento Tru
mano protesto. Kreditai 
bus teikiami Ispanijai 
per Eksporto - Importo 
banką, šio banko parei
gūnai pareiškė, kad dau
geliui iš Ispanijos prašy
mų paskolai gauti jau 
yra duodama eiga.

ECA pirmininkas Wil- 
liam Forster uždės savo 
sutikimą ant kiekvieno iš: 
Ispanijos prašymo pasko-! 
lai gauti. Paskola teikia
ma pirkimui mašinų, pre
kių ir kitiems krašto at
statymui reikalingiems 
dalykams*
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Kazys Verzikas

Nemalonus, bet reikalingas 
Franco

Cicero, Illinois. — Stalinas yra Sovietų Rusijos 
diktatorius ir Hitlerio karo sąjungininkas. Jis grasi
no Amerikai karu. Dar daugiau. Stalinas jau gin
kluotai puola Ameriką per savo raudonuosius sąjun
gininkus. Ir vis dėlto Amerika ir kitos demokratinės 
valstybės turi su Sovietais diplomatinius santykius, 
Gi Stalino atstovai yra JTO Saugumo Tarybos narys 
su veto galybe. Ar taip gerai? Kokias išvadas iš to 
gali padaryti tikras, ne veidmainiškas demokratas?

Dabar Tito. Apie šitą pilietį aš jau truputį kal
bėjau kiek pirmiau šitoje pačioje vietoje. Nei Ame
rika nei kitos demokratinės valstybės nejaučia jokių 
sąžinės varžtų viešai ir gausiai remdamos tą Titą. 
Ar taip gerai? Sako, kad labai gerai. Jis kovoja prieš 
Staliną, dar ir daugiau žada kovoti, nors jis ir yra 
tikras komunistas ir žiaurus diktatorius.

Bet kaip gi čia yra su Franco? Šis vyras yra dik
tatorius. Ar jis yra didesnis, ar mažesnis diktatorius 
už Staliną ir Tito — aš nežinau. Daleiskime kad 
Franco yra nei geresnis nei blogesnis už Tito ir Sta
liną. Daleiskime, kad jis toks pat. Vadinas, tiek pat 
malonus -ar nemalonus demokratinėms valstybėms, 
kaip Stalinas ir Tito. Gerai.

K Sako, kad Franco buvo palankus Hitleriui; sako, 
kad Franco būtų vėliau ir kariškai padėjęs Hitleriui. 
Tai žinoma būtų buvę labai negerai. Bet gi Franco 
gal būtų padėjęs Hitleriui, o Stalinas tikrai pa
dėjo: drauge su Hitleriu grobė svetimas tautas ir da
linosi grobį. Tai ar yra skirtumas tarp Franco ir Sta
lino? Tito yra komunistas, bet žada padėti kariauti 
prieš Sovietus. Gi Franco nėra ir niekada nebuvo ko
munistu. Jis ne tik žada padėti kariauti prieš komu
nizmą, bet jau sėkmingai kariavo. Tai ar jis dabar 
blogesnis už Tito?

Tiesa, dabar jau ir Franco pradėtas remti. Va, 
jau paskola duodama jam, ir diplomatinė “blokada” 
nuimta. Bet vis “atžagariai”. Vis Prezidentas Truma
nas spaudos konferencijose pareiškia — “suramina”, 
kad Franco dar greit paskolos visvien negaus, kad 
Amerika savo atstovo Frankui vis vien dar greit ne
skirs. Vadinasi, daroma, duodama, bet labai nenoro
mis. Kokios iš to išvados. Dviejopos. Jeigu jau duo
dama ir daroma, tai kitos išeities nėra. O kodėl ne- 
noroms? Matyti, prisibijoma raudonų ar raudonuo
jančių balsuotojų.

Kin»i paleido sužeistus belaisvius
Lapkričio 23 d. kinų parlamentaras su balta vė

liava rankoje atvyko į amerikiečių pozicijas ir per
skaitė savo vadovybės raštą, kad amerikiečių sunk
vežimiai atvažiavę atsiimtų 27 savo sužeistus karius. 
Lapkričio 24 d. vėl grąžino 30 Amerikos sužeistų be
laisvių, kurie buvo atvežti j amerikiečių fronto lini
jas. Sugrąžintieji kariai sako, kad juos kinai gerai 
užlaikę ir rūpinęsi, bet jie visai neturi vaistų nei ki
tokių gydymo priemonių.

Pasaulio Lietuvių Kultūros Žurnalo

AIDŲ
PLATINIMO VAJUS

lapkričio, gruodžio, sausio ir vasario mėnesiais

AIDAI yra mokslo, literatūros bei meno ir vi
suomeninio gyvenimo mėnesinis žurnalas.

Lietu- 
jaunimo 

Są jun gos 
pasišven- 
katalikiš- 
apaštalę 

et Ponti-

Rusijos taikingi pasiūlymai 
abejotini

Chicago, III.
Hoyt. S. Vanderberg.’oro 
pajėgų štabo viršininkas, 
Lapkričio 17 d. pareiškė, 
kad taikingas tarimasis 
su Rusija yra neparan
kus ir kad dabar Europa 
yra sprendimo teatras. 
Savo atsišaukime į Na- 
tional Assoc. radijo di
rektorius gen. Vanden- 
bergas pareiškė, jog jis 
mano, kad susitarimas su 
Rusija yra abejotinos 
vertės tol. kol komuniz
mas laužo pačius elemen
tariausius žmogiško pa
sielgimo principus. Kartu 
pažymėjo, nesąs tos nuo
monės, kad neišvengiama

Gen.

Prancūzija jau gavo 
Amerikos ginklų

Paryžius — Pagal ka
rinę pagelbos programą 
Prancūzija gavo iš Jung
tinių Valstybių 500 tan
kų, šimtus pabūklų arti
lerijai ir dešimtimis tūk
stančių patrankų ir au
tomatinių šautuvų. Be 
to, Prancūzija ir pati pa
sigamina nemažai gink
lu. |

AIDAI

AIDAI

AIDUS

A I D V

puoselėja tautinę kultūrą ir savo pusla
piuose talpina lietuvių mokslininkų, rašy
tojų ir menininkų naujausius kūrybos 
darbus.

apjungia visus pasaulio lietuvius, kuriems 
rūpi lietuviškoji kultūrine kūryba, tauti
nes gyvybės išlaikymas ir Lietuvos nepri
klausomybės atgavimas.

redaguoja redakcinis kolektyvas sudary
tas iš žymių lietuvių kultūrininkų su ra
šytoju Ant. Vaičiulaičiu i>riešakyje.

• Nortliampton, Mass.
— Lapkričio 24 d. mirė 
dviejų karų veteranas, 
brig-gen. Lincoln C. An- 
drews, 84 m. amžiaus. 
Jis buvo 30 m. armijoj.
• Roma — Lapkričio 25 

d. Etna kalnas, Sicilijos 
milžiniškas vulkanas iš
siveržė ir paskendo lieps
nose. Lava liejasi į arti
mus kaimelius ir sudaro

pavojų gyvento-

prenumerata metams: JAV ir Pietų Ame
rikoje — $5.00; Kanadoje — $5.50 (ka- 
nadiški — $6.00): kituose kraštuose — 
$6.00. Atskiras numeris JAV — 50 c.; 
kitur — 55 c.

A I D

VISI

V administracijos adresas: — 
AIDAI, Kennebunk Port, Maine

KVIEČIAMI I KULTŪROS ŽURNALO

AIDŲ Platininio Taikę
Tebelieka nė vieno lietuvio, kuris neskaitytą

AID Ų
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Raudonieji kinai New Yorke
Jau bus metai, kai Sovietų Sąjunga savo užsie

nio politika siekia raudonajai Kinijai atidaryti duris 
į Jungtinių Tautų rūmus. Tam ji buvo pradėjusi boi
kotą ir net grasino iš Jungtinių Tautų organizacijos 
išstoti. Jei būtų turėjusi dar kiek kantrybės, nėra 
abejonės, kad savo tikslo būtų jau pasiekusi. Praėju
sį pavasarį visiems atrodė, kad Kinijos įsileidimas 
turi greitai įvykti. Bet bolševikų apetitas buvo dides
nis už kantrybę. Jiems nubodo laukti, kol britai su 
savo talkininkais prisirengs atsikviesti Mao-Tsetun- 
go atstovus. Sovietų Sąjunga neiškentė ir šovė, o kar
tu prašovė ir daug ką iš jos užimtų pozicijų. Apie 
raudonosios Kinijos priėmimą į Jungtines Tautas 
liautasi balsiau kalbėti, kadangi prakalbėjo Stalino 
užtaisytos patrankos.

Bet jei tikslas yra užbrėžtas, tai reikia jo ir 
siekti. Šiuo atžvilgiu bolševikai daug kam gali būti 
pavyzdžiu. Jie eina į tikslą galvotrūkčiais ir visais 
galimais keliais. Kai vieną prarandą, susiranda tuo
jau kitą. Jie susirado ir naują kelią subolševikintai 
Kinijai atvesti į New Yorko dangoraižius. Buvo įsa
kyta išvesti Kinijos kariuomenę trimis kryptimis: į 
Korėją, į Indokiniją ir į Tibetą. Vadinasi, jei norite, 
tai priešinkitės ir pradėkite pasaulinį karą, o jei ne— 
nusileiskite ir įsileiskite. w

Tuo tarpu įsileista tik pasiginčyti. Bet ir tai yra 
sovietų laimėjimas. Malikui ir Višinskiui jau pritrū
ko ir kalbos ir kvapo, tai gerai, kad yra kam pava
duoti ir į visą pasaulį prakalbėti. O kaip kalba Mao- 
Tsetungo atstovai, visi žino. Jie yra ne tiktai išėję 
Stalino ir Lenino mokslus, bet ir gerai laikomi už 
bolševikinės pavadžios. Dėlto, vedžioja kitus už no- 
siems ginčydamiesi dėl visokių kaltinimų (užpuoli
kai niekada nėra “kalti”), kad išsiderėtų ir atviras 
duris į Jungtinių Tautų posėdžius ir laisvas rankas 
Tolimuose Rytuose.

Tai yra pagrindinis Sovietų Sąjungos siekimas, 
pasiskolintas iš Hitlerio. Kaip anas vis reikalavo 
laisvų rankų daryti, ką įsimano, taip juo seka ir Sta
linas. Kiniją mobilizavęs ir ja prisidengęs, jis siekia 
taip tvirtai atsistoti Azijos žemyne, kad paskui Eu
ropą ir kitus kontinentus galėtų tvarkyti be jokių 
Jungtinių Tautų. Jas pakeistų Kominformas. Jungti
nių Tautų tribūna naudinga ir reikalinga tik tam

Badaujantieji vagia
Darbo žmonių, ypač 

kolchozninkų, gyvenimas 
okupuotoje Lietu v o j e 
diena dienon blogėja. 
Kai 95 procentus jų už
darbio paima valstybė 
rekvizicijų tvarka, kol- 
chozninkams vis sun
kiau su maistu, nes visos 
atsargos iš tų laikų, kai 
dar nebuvo kolchozų, ar
ba pasibaigė, arba buvo 
atimtos. Todėl vis labiau 
biednėja Lietuvos žmo
nės. Neretai jie pasiima 
iš kolchozo jų nusavintą 
gyvulį ar daiktą. Kitas 
parsineša kiek pašaro iš 
kolchozo savo smulkiam 
gyvuliui, kurį kolchozas 
dar leidžia asmeniškai 
turėti. Rodos, tai menki 
dalykai, tačiau lietuvis 
gyvena nebe savam 
krašte. Jei to nepamato 
kaimynas, neįskundžia, 
jei nepamato ar apsime
ta nematąs kolchozo va
dovas, tai vistiek nuo 
partijos akies paslėpti 
negali. Ypač šnipinėja 
komjaunuoliai ir pionie
riai. Jų daviniai suplau
kia į NKVD įstaigą, iš 
kur patenka pas vyriau
sią okupuotos Lietuvos 
prokurorą, drg. G. Ba
charov. “Tiesoj”, per ra
diją ir kitu būdu jis nuo
lat ragina didinti “bolše
vikinį budrumą”, “socia
listinės nu o savybės 
grobstytojus” atiduoti 
teismui.

*

Žiaurios bausmės
Naciai okupacijos me

tu dėl pyliavų kelis šim
tus Lietuvos ūkininkų 
sušaudė. Panašiai dabar 
elgias Bacharov, už ma
žiausius nusižengimus 
bausdamas didžiausio
mis bausmėmis. Nors jo 
bausmės tiesiogiai nėra 
mirties bausmės, bet il
gametis sovietų kalėji-

Prokuroras Bacharov teisia lietuvius
mas reiškia ne ką kitą, 
kaip mirtį, štai k lėtas 
bacharoviško teisingu
mo pavyzdžių.
“Kaišedorių rajonu liau

dies teismas šiomis die
nomis nuteisė grupę 
grobstytojų, mėginusių 
šorkiškių kolūkyje iš
grobstyti kolūkiui pri
klausantį šieną. Grobs- 
tytojai norėjo pakirsti 
kolūkio gyvulininkystę. 
Teismas nuteisė kolūkio 
turto grobstytojus Mala- 
šauską ir Cviliką po 18 
metų kalėti; eilę kitų as
menų, dalyvavusių grob
styme, teismas taip pat 
griežtai nubaudė”. (“Tie
sa” 1950. 8. 29). Bacha
rov ten pat pažymi: “šis 
nuosprendis bus griežtas 
įspėjimas tiems, kurie 
savo purvinas rankas ki
ša prie kolūkinio turto”.

Prasta su arkliais
Pats Bacharov pripa

žįsta, kad Lietuvos ūki
ninkai vengia sukolcho- 
zinti gyvulius. “Štai 
Švenčionių rajone yra 
dar kolūkių, kuriuose 
arkliai nesuvesti į ben
dras kolūkines arklides. 
Jais, kaip nuosavais, 
naudojasi jų buvę savi
ninkai”. Bacharov pri
mena ūkininkams sovie
tinių įstatymų žiauru
mą: “Už mėginimą pasi
imti tą turtą atgal net ir 
laikinai arba 
jį kiekvienas 
sako visu 
griežtumu”.

Dingsta grūdai
Nors tarybinė spauda 

skelbia, esą kolchoznin
kai gauną didžiausius 
kiekius grūdų, kurių 
jiems pilnai pakaksią ir

Ka-

dar liksią, tačiau oku
puotoje Lietuvoje gyve
nimo praktika yra ne
gailestinga ir kieta: kad 
ir- kaip sunkiai dirbdami 
kolchozninkai nei Rusi
joj, nei Lietuvoj neuž
dirba kiek reikiant duo
nos sau ir šeimai,
dangi pirkti nėra iš ko, 
tai norint išvengti bado 
belieka vogti iš kolchozo. 
Badaujantį žmogų var
gas priverčia nepaisyt 
įstatymų. Apsirūpinti 
duona geriausia javų su
ėmimo ir kūlimo metu, 
nes tada javai mažiau 
saugojami. Žinoma, Ba
charov visada budi:

“Reikia imtis visų prie
monių, kad derliaus nu
ėmimas ir kūlimas būtų 
baigti ne tik be nuosto
lių ir kad ne tik laiku 
būtų atliktos valstybinės 
prievolės, bet kad der
lius būtų tinkamai ap
saugotas nuo bet kokio 
pasikėsinimo. Reikia pa
kelti kolūkiečių budru
mą. Partinės ir tarybinės 
organizacijos, kolūkių 
valdybos turi skirti šiam 
reikalui didelį 
Pasak Bacharov 
linga “kruopšti 
derliaus įskaita 
svirne”. (“T.” 
29).

Visur kalti buožės
Kam daugiau suversi 

kaltę sovietų santvarkoj, 
jei ne “buožėms”, apie 
kuriuos Bacharov, paci
tavęs Staliną sako:

“štai, viename Jurbar
ko rajono kolūkyje į pir
mininko postą prasi
skverbė 
kalikas 
pradėjo 
grobstė 
kio turtą.
apie toną kolūkinių kvie
čių, kolūkiui 
santį vežimą, 
kolūkio arklį. Kolūkiečių 
tarpe Mockaitis skleidė 
visokius provakacinius 
gandus. Pagaliau buvo 
demaskuotas, patrauk-

tas baudžiamojon 
komybėn už savo 
šišką veiklą ir- nuteistas. 
Tai ne vienintelis atsiti
kimas. Buvo panašių 
faktų ir atskiruose Tra
kų, Eišiškių, Kaišedorių 
rajonu ko 1 ū k i u o s e”. 
(“T.” ‘ 1950.8.29).

Kolchozai ne prie širdies
Bacharov širsta, dėl ko 

Lietuvos žmonės ne
mėgsta kolchozų. Jis nu
rodo pavyzdžių, kur Lie
tuvos kolchozninkai ne
norėjo “suvisuomeninti” 
inventoriaus, arklių ir 
net pasėlių. Derliaus nu
ėmimo metu daug kur 
žmonės norėjo 
derlių pavieniui, 
atsisakę eiti į 
(Trakų, Eišiškių, 
dorių rajonuos), 
rov labiausiai 
kintas dėl to,
chozams priešiški 
ne likviduojamieji 
žės, bet pačių 
giausių apskričių buvu
sieji mažažemiai. Juos 
dabar Bacharov vadina 
“buožių paka likai s”. 
“Štai Trakų rajono Vo- 
rošilovo vardo kolūkyje 
aršus buožių pakalikas 
Špokas mėgina sugriauti 
kolūkį, įkalbėdamas kol-

atsa-
Prje-

nuimti 
Kitur 

darbą. 
Kaiše- 
Bacha-

nepaten- 
kad kol- 

yra 
buo-

nederlin-

pasisavinti 
asmuo at- 

jstatymų

kartui, kad čia dar pasėdėtų vienas Kremliaus dūdo- 
rius, ir pats stipriausias, kol bus geriau pasiruošęs 
karui su kapitalistais.

Taigi, New Yorke, Jungtinių Tautų rūmuose, 
prasidėjo nauji spektakliai. Jie tokie nepaprasti, kad 
retai kada gali panašių sulaukti ir mokėdamas dide
lius pinigus. Kas dar bus pridėta be pinigų, kurie Ki
nijai jau sumokėti, netrukus pamatysime. L. Kn-va.

dėmesį. 
reika- 

kolūkio 
lauke, 

1950. 8.

ūkiečius nuimti derlių 
nuo suvisuomenintų pa
sėlių pavieniui. Špoko 

darbas bu- 
jis buvo 

nuteistas.” 
8. 29).

bausmės

pavieniui. 
kenkėjiškumo 
vo išaiškintas, 
suimtas ir 
(::T.” 1950.

Sunkios 
kolchozninkams

“Tiesoje” (1950. 8. 4.) 
Bacharov paskelbė kai 
kuriuos teismo sprendi
mus kolchozninkams už 
kolchozų turto graibsty
mą. Be jau minėtų Mala- 
šausko, Cviliko, Kaišedo
rių rajono kolchozninkai 
Žiugžda ir- Stankevičius 
gavo po 10 metų, Nau
džiūnas — 8 metus. Jų 
turima asmeninė 
vybė (drabužiai 
smulk m e n o s) 
k uotą. Klaipėdos 
“Jaunosios 
kolchozo revizijos komi
sijos pirmininkas M. 
Klinkaitis su sūnum V. 
Klinkaičiu, bado privers
ti paėmė apie 2 cnt kol
chozo grūdų. Tėvas nu
baustas 15 metų, sūnus 8 
metus. Panašiomis baus
mėmis nubausti Širvintų 
rajono kolkczninkai A. 
Modkevičius, S. šovlevi- 
čius, Kaišiadorių rajono 
P. Nuktelenis ir kt. LT
SR prokuratūra pareiš
kia Bacharov yra nuro
džius visiems teis: e.
kolchozninkus bausti di
džiausiomis

nuosa- 
ir kt. 

konfis- 
rajono

Gvardijos”

bausmėmis.

postą
aršus buožių pa- 
Mockaitis, kuris 
griauti kolūkį, 
ir švaistė kolū- 

Jis pavogė

priklau- 
pardavė

Karo laivas “Missouri” atakuoja raudonuosius

y //< .,

Goremyka lyg kiek sumišo, bet nedvejoda
mas atsakė:

— Ar būsiu kada įsimylėjęs, nežinau. Tur 
būt nebūsiu. Bet dabartyje, tai tikrai ne. Ne 
tam amžius.

— Ką čia amžius reiškia? Nugi žiūrėk — 
aš. Už tave senesnis, — netyčia išsprūdo iš 
Balaganovo lūpų.

“Aha! tai tu jau įsimylėjęs!” — pasakė 
Goremykos akys, bet lūpos tarė:

— Kur čia man su tovariščiu komdarmu 
lygintis. Atrodai kaip jaunuolis.

— Na, na, aš tik pajuokavau. Nemanyk, 
kad turiu kokius nuodėmingus užsimojimus. 
Mano amžiui tinka tik tėviška gailiaširdystė.

“Verčiau vilko apetitas”, — pamintyjo 
Goremyka, bet garsiai nieko nepasakė.

— Dar vienas klausimas, — tarė Balaga- 
novas. — Ar kas nors iš šalies nepatarė 01- 
gai Bludovai išnaudoti Šampanovo silpną 
valią ir gerą širdį?

— Gerą širdį! Iš kur jums išsprūdo tas žo
dis ryšiumi su Šampanovo charakteriu? 
Šampanovas ir gera širdis tai du niekad ne- 
susisiekią kraštutinumai, tarsi negalinčios 
susidurti dvi taisyklingai pravestos parale
lės linijos. Silpna valia tai kiek tikslesnis 
apibūdinimas, bet ir tas ne visai tinka. Tei
singiausiai pasakius, tai susidūrė dvi ais
tros: pas Šampanovą gyvuliška beždžionės 
aistra paleistuvauti; pas Olgą Bludovą mote
riška aistra gražiai rėdytis. Tos aistros kaž
kaip nesiderino, bet jų ragint į veiklą nebe

reikėjo: jos savaime veržėsi aikštėn. Tad iš 
šalies patarimai bei paraginimai buvo visai 
nereikalingi.

— Na, vis dėlto kokių praktiškų nurody
mų galėjo būti. Pavyzdžiui, kaip išnaudot 
Šampanovo įkarštį, kokiais keliais prie jo 
prieiti, kaip išlaikyti prašymo saiką, kad ne
atrodytų perdaug, ir tam panašiai. Juk ak
los aistros to nenumato, reikia patarimų iš 
šalies.

Goremyka tuojau suprato, į ką Balaga- 
novas taiko. Jis to laukė.

— Aš žinau, kad šampanovas daug jums 
apie mane primelavo. Jis gal kiek kaltės 01- 
gai pripažino, bet didesnę dalį ant manęs su
vertė. Būk tai aš jos gundytojas, patarėjas 
ir inžinierius bei menadžeris, išnaudojąs jos 
gabumus ir gyvą temperamentą jo, Šampa
novo, karjerai sugadinti. Bet nieko panašaus 
savo minty neturėjau.

Bet vis dėlto tamsta šį tą Olgai patarei?
— Nebent, kad būtų atsargesnė ir stygos 

nepertempti. Juk tai jos, ne mano gėriui, na, 
ir valstybės naudai.

— Reikėjo ją auklėti, primygtinai kalti į 
galvą, kad ji komunistė, kad negražu ir ne
dora taip eikvoti valstybės pinigus. Juk tai 
skriauda liaudžiai.

— Taip, aš mėginau ją įtikinti, bet, matyt, 
nepakankamai. Pagaliau, ji buvo nemano, 
bet Šampanovo žinioj. Man buvo netikslu ir 
net pavojinga kištis į jo reikalus. Jisai jos 
globotojas, tai turėjo žinoti, kas jai leistina, 
kas ne. Mano dalykas nuošaliai laikytis.

— Ir tai tiesa, — pripažino Balaganovas. 
— Na, tiek to. Kas buvo, nebesugrąžinsim. 
Bet dabar reikia ji perauklėti. Būtina nu
krapštyti nuo jos sielos kapitalistinį purvą. 
Aš ją atiduosiu Berdičevai. Tai gera komu
nistė.

— Berdičevai?! — labai nustebo, beveik 
nusigando Goremyka.

— O kas?? — taip pat nustebo Balagano
vas.

— Nieko. Aš taip sau. Berdičeva, žinoma, 
gera komunistė, tik ar ne peraštri?

— Kur tau! Ji labai maloni, ypač paklydu
sioms avelėms.

— Na, jei taip, tai būsiu ramus, ypač kai 
žinau, kad Olga bus jūsų betarpiškoj globoj. 
Linkiu geriausios kloties.

— Nuoširdžiai ačiū, Andrei Fomič, už in
formacijas. Savimi nesirūpink, daugiau tar
dymų nebebus. O tą keistuolį Bzdurskį pa
miršk. Jis nevertas jokio dėmesio.

XXVII.
Balaganovas savo žodį išlaikė. Tardymų 

daugiau nebuvo. Tačiau Goremyka neišven
gė valdžios priežiūros. Jam tai pranešė ko
misaras Chvostovas, kurs buvo paskirtas če- 
kos viršininku vietoj susikompromitavusio 
Bzdurskio - Bandurskio. Chvostovas nieku 
ypatingu nebuvo pasižymėjęs — tai eilinis 
čekos komisaras, klusnus Balaganovo tar
nas. Chvostovas pareiškė Goremykai, kad jis 
ne areštuotas, net galįs eiti žemesnio komi
saro pareigas, bet jam neleistina iš miesto 
išvykti be jo, Chvostovo leidimo. Goremykos 
pareigos būsiančios grynai kanceliarinio po
būdžio. Goremyka jautėsi suvaržytas ir šni
pinėjamas. Jis net nebuvo tikras, kad išvengs 
tardymo. Goremyka žinojo, kad Balaganovas 
nenori jo tardyti, bet gali ateiti įsakymas iš 
Maskvos, ir tuomet Balaganovas būtų bejė
gis. Iš viso, Goremyka jautėsi esąs nuolati
niam pavojuj. Be to, jam labai rūpėjo Olgos 
likimas. Palikta globon žiaurios ir pavydžios 
Berdičevos, ir iš kitos pusės, traukiama į 
aistringą Balaganovo tinklą, mergina turė
jo jaustis kaip spardomas į dvi priešingas 

puses futbolas.
Goremyka labai norėtų su ja susisiekti, 

bet kaip? Jis žinojo, kad net čekoje esama 
partizanų ryšininkų, žinoma, nedaug, nes če
kistai griežtai prižiūri savo tarnautojus ir 
labai rūpestingai kandidatus į tarnybą at
renka. Tad labai sunku ryšininkus atspėti. 
Vienas jo raštinės tarnautojas savo malonia 
šypsena ir pataikavimu atrodė labai pa
trauklus, tačiau Goremyka buvo su juo ypa
tingai atsargus. Jis žinojo, kad tokie drau
gingai nusiteikę tipai dažniausiai būna pro
vokatoriai. Tikrieji ryšininkai savo draugiš
kumą visada slepia ir tik nuodugniai dalyką 
ištyrę, atsiskleidžia kas esą. Tad Goremyka 
pasiryžo kantriai laukti ir atsargiai tyrinėti.

Tuo tarpu Olga jautėsi labai nelaiminga. 
Paryžiaus gyvenimas praslinko lyg koks ža
vingas sapnas, po kurio kietas Sovietų reži
mas buvo tiesiog nepakenčiamas. Jos per
auklėjimas ne kas kita, tik sunkus kalėjimas. 
Turėjo pastoviai veidmainiauti: su Berdiče
va apsimesdavo karšta komuniste, su Bala- 
ganovu — malonia šypsena veide ir pasi
bjaurėjimu širdyje, kai turėjo klausyti sal
džių senatviškos meilės žodžių. Prie jokių 
meilės veiksmų nebuvo prieita — ir ne bus 
prieita, taip nusistatė Olga — bet vis daž
niau ir ryžtingiau teko nuo jų apsidrausti. 
Tame jai padėdavo Berdičeva, kurios pavy
dą Olga noriai vartodavo kaip apsigynimo 
skydą.

Toks gyvenimas daug nervų kaštavo. Ol
gai kartais atrodė, kad nebe išlaikys. Ver
kiant reikėjo kokios atmainos, poilsio, išsi
blaškymo. Kartais norėjo pasiklausyti Šur- 
kos juokų ir pasakų, bet Berdičeva įbrukda
vo jai į rankas Markso ar Stalino kūrinį ir 
siųsdavo ją į kitą kambarį komunizmą studi
juoti.
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Bolševikai kulia liežuviu

Telšių,

Klaipėdos srities 
kolchozai

Pagal bolševikų admi
nistracinį Lietuvos pada
linimą Klaipėdos sritis 
apima Kretingos, Skuo
do, Mažeikių,
Klaipėdos, Šilutės, Rieta
vo, Pagėgių, Skaudvilės, 
Priekulės Salantų, Sedos, 
Varnių, Tauragės, Plun
gės ir Šilalės rajonus. 
Buvusis Klaipėdos kraš
tas stipriai kolonizuotas. 
Veik visi atsakingi par
tijos ir administracijos 
pareigūnai yra rusai. Jų 
daugiausia ir Klaipėdos 
uoste kaip jūrininkų ar 
krovikų. Klaipėda labiau 
rusiška nei lietuviška.

kaltina agitatorius...
Nesiseka su kolchozais
Ten pat “Tiesa” paste- 

kad “Klaipėdos rajo- 
nepatenkinamai vyks- 
kolūkių stambinimas. 
52 smulkių kolūkių 
šiol sustambinti tik 7 

” Ir žemės ūkio

500 sustambintų 
kolchozų

Klaipėdos apylinkėse 
jau nuo karo pabaigos 
pradėti steigti kolchozai. 
Todėl čia ir jų stambini
mas toliausiai pažengęs. 
“Tiesos” daviniais (1950. 
9. 7.) čia jau sustambin
ta 500 kolchozų. Laikraš
tis nurodo, kad “Tačiau 
Klaipėdos srityje yra 
dar rajonų, kaip Salantų, 
Plungės ir eilė kitų, ku
rių partiniai ir tarybi
niai vadovai reikiamai 
neįvertino politinio - ma
sinio darbo reikšmės, 
konkrečiai nevadovauja 
kolūkių stambinimui ir 
grūdų paruošoms, nedir
ba su aktyvu, neturi 
glaudžių ryšių su masė
mis”. Iš kitų davinių ma
tyti, kad kolchozų stam
binimas ir čia sunkiai 
vyksta. Spauda dėl to

f

bi, 
ne 
ta 
Iš 
iki
kolūkiai, 
darbai kolchozuose vyks
ta nekaip: derlius nelai- 
ku nuimamas, grūdai 
valstybei nevisi pristato
mi, pašaras žiemai nepa- 
ruošiamas. Daugelis 
Klaipėdos srities smul
kių kolchozninkų anot 
“Tiesos” labai abejingai 
žiūri į kolchozų stambi
nimą, nors iš Maskvos 
atsiųsti agitatoriai per 
dienų dienas jiems aiški
nę partijos CK ir MK se
kretoriaus drg. N. Chrus- 
čovo kalbą “Apie kai ku
riuos tolesnio kolūkio or
ganizacinio - ūkinio stip
rinimo klausimus. “Tie
sa, atsiradę komjaunuo
lių (veikiausiai rusiu- 
kai), kurie kūlimo metu 
gelbėję: 19 komjaunuo
lių brigada be pertrau
kos kūlusi visą parą. Jų 
dėka kūlimas buvęs baig
tas per 3 dienas, nors ki
ti kolchozninkai darbo 
vengę. Kūlimo pertrau
kų metu agitatoriai pasi
reiškę : nuvargusi e m s 
kolchozninkams jie skai
tę komunistinius laikraš
čius ir pravedę pasikal
bėjimus. Žinoma, liežu
viu kulti yra lengviau, 
kaip ištisą parą prie ma
šinos dulkėse prakaituo
ti.

posverimu

d. Bostone bu- 
Stud. Skaučių 
Stud. Skautų 

“Vytis” narių

Padėkos diena jau praėjo, ir šių kalakutų nebėra... Jie buvo užauginti Macedonia 
farmoje, Ohio.

KAS MUMS PADĖS?
Lietuvių gimnazijos Vokietijoje reikalu

Pasitikėdami viso pasaulio 
lietuvių vienybe ir gavę pra
džiai realios paramos iš 
VLIKo ir BALFo, įkūrėm 
Vak. Vokietijoje, Diepholze, 
lietuvišką aukštesniąją mo
kyklą ir mokiniams bendra
butį.

Šios įstaigos tikslas išgelbė
ti nuo galutinio nutautinimo 
Vokietijoje gyvenančių lietu
vių jaunuomenę ir paruošti ją 
tėvynės Lietuvos tarnybai. 
Daugiausia mums rūpi ateiti į 
pagalbą Maž. Lietuvos lietu
viams, kurie, priversti gyvent 
tarp vokiečių ir leist vaikus į 
vokiškąsias mokyklas, negali 
patys vieni atsispirti gana

kurią jau buvo 
Tai daugumoje

AS ADVEETKED IM HOUSE BEAUTIFUL

stipriai vokietinimo
Džiugu yra matyti į bendra
butį atvykstančius -sveikus ir 
gražius lietuvių klaipėdiečių 
vaikus, kurie, metę vokišką
sias mokyklas, palikė savo tė
velius, stoja į lietuvišką gim
naziją ir su dideliu užsidegi
mu griebiasi kartoti savo gim
tąją kalbą, 
bepamirštą.
susipratusių ir Lietuvai ištiki
miausių klaipėdiečių vaikai.

Gimnazijoje, kurioje veikia 
visos 8 klasės, eina smarkus 
darbas. Tai yra vienintelė vi
soj Europoj tikrai lietuviška 
ir krikščioniška gimnazija. Vi
sos kitos liet, gimnazijos Vak. 
Vokietijoje likviduotos, nes 
vokiečių valdžia, remdamosi 
Aukštųjų Komisarų potvar
kiais, nesutinka duoti tauti
nėms tremtinių mokykloms 
paramos. Taigi mūsų tautie
čiai turi būt priversti atiduoti 
savo jaunąją kartą mokyt ir 
auklėt vokiečiams. Daugelyje 
vietų vokiečiai nepriima mūsų 
vaikų j savo aukštesnes mo
kyklas. Bet lietuviai vistiek 
nepajėgtų apmokėti vokiečių 
mokyklose už vaikų mokslą. 

Vokietijos lietuviams 
laikai, kaip

Taigi 
ateina tamsiausi 
kadaise Lietuvoje carų prie
spaudos gadynėje...

Šitą tamsią valandą ryžta
mės nepasiduoti. Po ilgos ir 
atkaklios kovos vokiečių įstai
gose galų gale pavyko gauti 
teisę laikyt bent vieną savo 
gimnaziją ir gaut nors 2 mo
kytojam algas. Gavome taip 
pat ir geras patalpas su Visais 
reikalingais įrengimais moki
nių bendrabučiui. Pasišventė-

jėgai, liai mokytojai dirba gana sun
kų darbą, tegaudami už 1 pa
moką voš 40-30 pfg.

Visa tai — vardan tos Lie
tuvos!

Gimnaziją įkūrėm, mokinius 
sukvietėm, bet reikia juos iš
laikyt — mūsų jėgos nebeišne- 
ša. Mokinių tėvai, patys būda
mi vieni iš vargingiausių Eu
ropos skurdeivų, jokiu būdu 
negalėtų apmokėti už savo vai
kų mokslą ir maitinimą.

Į Jus tat, brangūs viso pa
saulio lietuviai, ir šaukiamės!

Rodos, nebūtų jau labai sun
ku didesnėms lietuvių koloni
joms apsiimt paglobot bent po 
vieną mūsų gimnazijos klasę ir 
surinkti mokinių išlaikymui 
bent po 80 - 100 dol. kas mė
nuo.

Mūsų planas paremtas vilti
mi, kad visur atsiras kilnių 
idealistų lietuvių, kurie paro
dys gražios iniciatyvos ir "su
tiks pabūti mūsų įgaliotiniais. 
Prašome tokius tautiečius at
siliepti.

Tai yra pirmasis bandymas 
po platųjį pasaulį išsisklai
džiusiai lietuvių šeimai. Jeigu 
jis pavyks—mūsų svarbi įstai
ga gyvuos ir savo uždavinį at
liks. Tada mes visi matysim ir 
suprasim, kad LIETUVIŲ j 
VIENYBE tai yra toji nepa
laužiama jėga, kuri padės 
mums ištęsėt sunkioj kovoj už 
lietuviškąją kultūrą ir už lie
tuvio laisvę.

Kas šeštadienį, po lituanisti
nės mokyklos pamokų, parapi
jos mokyklos patalpose būna 
nuotaikingos jaunesniųjų skau- 
čių-tų sueigos. Sueigos būna 
turiningos ir turi savo veda
mąją mintį. Pavyzdžiui, vėlinių 
sueigos (lapkr. 4 d.) vedamoji 
mintis buvo: “Jie mirė, o mes 
gyvename, kad viens kitą my
lėtume”. Toje sueigoje mažie
ji skautukai susikaupę prisi
minė savo artimuosius, nuke
liavusius amžinybėn. Simbo
liškai, prisimenant lietuviškųjų 
Vėlinių papročius, kiekvienas 
skautukas-kė uždegė po mažą 
žvakelę pasakydamas kieno at
minčiai tai daro.

Viena šeštadienio sueiga bu
vo skirta gerojo berniuko - 
mergaitės
Kiekviena skiltis turėjo pa
rengti bei papuošti savo stale
lį, prie kurio paskui pasivaiši
no pyragu ir obuolių sultimis. 
Daug džiaugsmo jaun. skau
tėms ir skautams suteikė kle
bonas kun. Pi-. Virmauskis, at
silankydamas 
buvo gražiai 
“voveryčių” ir 
tys padainavo
daineles. Mielajand ganytojui 
jaun. fekautės-tai bei jų vado
vai yra labai dėkingi už rū
pestingą globą ir sueigoms 
duodamas jaukias patalpas.

Jaun. skaučių-tų “Balio • tininkas. 
Sruogos” draugovei vadovau
ja: draugininkė Vyresn. skautė 
Danutė Paplauskaitė ir adju
tantas skautas vytis Vytautas 
Sti-oiia. Jiems daug talkinin
kauja prityrusi jaunimo auklė
jime vyresn. sktn. Lidija Če
pienė.

Deja, kartu tenka pranešti 
kad jų pamėgtasis brolis Vy
tautas (Strolia), kuris pravedė 
tiek daug smagių ir patrauklių 
JAV karinėn tarnybon, 
sueigų sU žaidimais, šaukiamas

elgesiui parodyti.

Skautukai parapijos pastogėje 
Susibūrė Akad. skautai
Lapkričio 19 

vo pirmoji 
Draugovės ir 
Korporacijos
sueiga. Šių dviejų akademines 
skautybės vienetų, tęsiančių 
savo 1924 m. Vytauto Didžiojo 
Universitete Kaune pradėtą 
veiklą, nariai gyveną Bostone 
ir apylinkėse susibūrė ben
dram veikimui. Akad. skauty
bės skyriui vadovauti yra iš
rinkti filist. ved. gyd. K. Kas
peravičius ir senj. A. Labuo 
kaitė. Skyriaus veikime akty
viai pasireiškia prof. Ig. Kon
čius, kuris yra Stud. Skaučių 
Draugovės bei Korp. “Vytis” 
garbės narys ir Akademinio 
Skautų Sąjūdžio pirmininkas. 
Šio sąjūdžio nariai-ės ryšius 
tarpusavyje palaiko per “Vy
čio” biuletenį, kuris pradėtas 
leisti Vokietijoje, o dabar lei
džiamas JAV — Chicagoje.

G. J.

lito in ngn
Tilk about love at first sight1 One look at these softly spstrkling vvhitc-erumeled Genev* 
sieticabtnets, and your hcart can’t help būt begin to sing. One glancc at the heirloom beauty 
of thii rašant Geneva hfetime stainless steel sint, and your pulse is sure to pick up the 
refrain\< ps

Can't you iusbAee y c trr tmn gorgcous Geneva Kitchen . . . planned eaactly the way y et 

want it? Handy as all get-out—■vvith big, deep base and wall cabinets to Iceep your sup- 
^.^plies vrithin arm’s reach. Wide-open—ivith work surfaces big enough to hold all the para- 
(^""ttiernaha of meal-gettir.g and štili leave room to spare. Efficient—with all the step-saving 

y^^Zaccessories you've alvvays vanted. And everything pejįeetly matehed for enduring beauty 
in easy-to-keep-clean enameled steel.

VVhatever your ideas, wonderfully efficient Geneva units and aecessories are available to 
make this kitchen ytirrs tloni! See for yourself... see your Geneva dealer ttdety!

Hm* e«d ««v»r! lour Gmrre SmuiIm, Seerf aini it« com^Zrt,
trork center in ittdf. Deep tingit or doublt btniir—tpadous irainbtarit. Eatra 
trUefistureledge uith hangy tpray attOchmtnr. Satin-tmoMh nrfaeefer tuty chane 
ing. HJttima beauty. FuVy ttuni deadenai. Big, raguty tytpboarit uni Arnui*

G€ri€VR
Tel. 899

8929
NOW OH ttSPLAY AT

RAY MUCCI’S INC.
1065 MontelloSt.. Brockton, Mass.
Atidaryta Trečiad.. Kctv. ir Penkt. iki 9 vai. vakarais. 

Duodame uždyką virtuvės apskaitliavimą.
Nereikia įmokėti. - 3 metai išsimokėjimui.

jų sueigon. Jis 
pasveikintas, O 
“katyčių” skil- 
savo tradicines

GERIAUSI VAISTAI

Rumunijos žydui po ilgų ne
sėkmingų bandymų galų gale 
pavyko gauti leidimą emigruo
ti į Palestiną. Muitinė labiau
siai domisi emigranto vaistų 
dėžute.
— Kas čia? — klausia mui-

PLB Vokietijos Krašto 
Valdyba 

(21a) Bad Salzuflen 
Baum-Str. 17.

Iš PMAS Centro valdyta veiklos
gė ryšius su visame pasaulyj 
besikuriančiomis moksl. at-kų I 
kuopomis, rūpinosi socialine Į 
parama likusiems Vokietijoje' 
moksleiviams, surengė vasaros 
stovyklą. Naujosios valdybos 
laukia nemažesni uždaviniai. 
Reikalinga organizuoti naujas! 
......... - - . - aI

Pasaulio Moksleivių Ateiti
ninkų Sąjungos Centro Valdy
boje paskutiniu metu įvyko 
pasikeitimų. Kai kuriems val
dybos nariams laikinai iš pa
reigų pasitraukus, buvo koop
tuoti nauji asmenys, ir dabar 
pilnas PMAS CV sąstatas yra 
toks: Sąjungos dvasios vadas • moksleivių at-kų kuopas, ypač 
— Tėvas Tomas Žiūraitis. O.P. jaunesniųjų, kurios duotų visai 
Jo adresas: P. O. Box 592, at-kų organizacijai prieauglį, 
Metuchen, N. J. Pirmininkas— . paruošti naują statutą bei vei

kimo programas. Jose ypatin
gas dėmesys bus kreipiamas į 
lituanistikos dalykus. Ateinan
čią vasarą t vėl numatoma su
rengti didelę moksl. at-kų va
saros stovyklą J.A.V-bėse. Gi 
“Ateities" ir kitokios at-kiškos 
spaudos leidimas užims taip 
pat vieną svarbiausių darbo 
sričių. Todėl naujoji PMAS 
Centro Valdyba maloniai pra
šo visus ateitininkų bičiulius, 
ypatingai pačius mieluosius 
moksleivius padėti jos darbui! 
malda bei moraline ar mate
rialine parama. P.MAS CV.

Juozas Baužinskas, 17 St. 
John's Rd., Ridgewood 27, N. 
Y.: vicepirmininkas ir soc. rei
kalų vedėjas — Vytautas Vy
gantas; sekretoriai — Galina 
Macelvtė ir Vytautas Vebeliū- 
nas. iždininkas — Pranas Gru- 
šauskas, mergaičių skyriaus 
vedėja — Česlava Šidlauskaitė. 
Jos adresas — 159 Bowen St., 
So. Boston, Mass.

Buvusioji Centro Valdyba 
daugiausia dėmesio kreipė į 
“Ateities” atgaivinimą ir leidi
mą naujose sąlygose, užmez-

I
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— Vaistai nuo galvos skau
dėjimo!
— O čia?
— Vaistai nuo dantų skaudė

jimo!...................
Vaistų dėžutės dugne muiti

ninkas randa Annos Pauker 
paveikslą.
— O čia kas? — su įtarimu 

paklausia jis.
— Vaistai nuo tėvynės ilge

sio... nuolankiai atsako Rumu- 
hijos žydas.

Šiuo pavadinimu, kaip buvo rašyta “Darbininke”, 
pasirodė tremtyje išleistas kun. Kazio Mažučio socia
linės srities veikaliukas, kuriame apžvelgiami svar
biausieji socialinio gyvenimo tipai: buržujus, kapita
listas, liberalas, proletaras, krikščionis, komunistas ir 
socialistas. Autorius patiekia šių visuomeninių tipų 
charakteristikas, kaip jis pats pasisako, atsižvelgda
mas į jų nusistatymą Dievo, žmogaus ir žemės gery
bių atžvilgiu. Čia jie apžvelgiami ta eile, kaip ir auto
riaus knygoje.

SLBURŽLAZftJtS ŽMOGUS
Suburžuažėjęs žmogus yra tas, kuris aukščiausia 

vertybe laiko biznį, pinigą, patogų gyvenimą. Teore
tiškai jis neneigia žmogaus vertės, bet praktiškai ją 
matuoja žmogaus turtu. Neturtingas žmogus jam yra 
mažavertė būtybė. Artimas jam tiek tevertas, kiek jis 
turtingas, kiek turi pažinčių su galingaisiais. Subur- 
žuazėjęs žmogus yra daugiau ar mažiau materialis
tas, bet ne bedievis ta prasme, kad jis sąmoningai 
norėtų bedievybės ar ją skleistų. Jis gali būti net pa
maldus, bet dėl didelio prisirišiu j prie turtų nutolęs 
nUo religijos dvasios.

Čia autorius turi mintyje suburžuazėjusį krikščio
nį, bet yra suburžuazėjusių ir bedievių, įvairių libe
ralų, kuriems buržuazinės vertybės gal yra vieninte
lis gyvenimo tikslas.

Suburžuazėjusiam žmogui autorius priskiria ir ge
rų ypatybių: biznio reikaluose jis nepaprastai kruopš
tus. rūpestingas, sumanus, moka prisitaikinti prie gy
venimo.

KAPltAUSTAS
Kapitalistas savo dvasia yra labai artimas buržu

jui. Tačiau jo nepatenkina vien patogus gyvenimas ir 
ar vien pinigas. Kapitalisto tikslas pinigą didinti. 
Jei pinigas nedidėja, kapitalistas neramus. Tat aukš- 
čiausion vertybių vieton kapitalistas stato 
kapitalą, kuris didina pinigą. Dievą jis yra pakeitęs

Socialistas liberalas yra dabartinis anglų darbiečių 
atstovas. Jis yra daugiau ekonominės programos at
stovas, todėl nevaro piktos kovos su religija. Jis mė
gina socializmą p'astatytį^ant naujų, nemarksistinių

/
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Bažnyčios prievartavimas Lietuvoje
1947 m. bolševikai buvo nesidrovės žegnotis, tap

ti Bažnyčios galva ir lai
kyti pamaldas. Matyti, 
dabar dar reikalingas 
propagandai ir kunigo 
vardas. Bet šiuo kartu ir 
vakarų žmonių jau nebe
pajėgė suvedžioti sovieti
nis triukas. Net tie vaka
rų sluoksniai, kurie prieš 
porą metų įtikinėjo, kad 
galima surasti sugyveni
mo būdą tarp bolševizmo 
ir Bažnyčios, kad tarp 
vakarų ir sovietų nesą es
minio skirtumo, šiandien 
jau tiki, kad Stankevi
čiaus pareiškimai buvo 
išgauti prievartos keliu. 
O garbingi žmonės, ku
rie ligi paskutinių dienų 
tvirtino, kad apie katali
kų persekiojimus Lietu
voje

♦ i
v r--..
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paskelbę tariamąjį pasi
kalbėjimą su Vilniaus ar
kivyskupu M. Reiniu, ku
ris pareiškęs dėkingumą 
Sovietų Sąjungai už ti
kinčiųjų reikalų ir bažny
čių statybos rėmimą. Bet 
visa to pareiškimo redak
cija per daug jau buvo 
aiškiai išėjusi iš bolševi
kiškos rankos. Bolševikai 
daugiau nebemėgino or
ganizuoti panašių pareiš
kimų. Tik šiemet jie su
galvojo panaujintą ir pa
tobulintą priemonę kal
bėti katalikų Bažnyčios 
vardu Lietuvoje. Jie pasi
ėmė ir nugabeno Kauno 
vyskupijos vai d y t o j ą 
kun. J. Stankevičių į Mas
kvą, pasodino jį su barz
dotais ir nebarzdotais ki
tų tikėjimų atstovais, nu
fotografavo su visais ka
nauninko ženklais, foto 
paskelbė laikraščiuose, 
parašė jam kalbos tekstą 
ir prispyrė jį paskaityti į 
plokštelę ir ją paleido per 
radiją. Foto matomas, ra- 
dio girdimas Stankevi
čius turįs būti tikrasis 
nesufalsifikuotas Stan
kevičius.

Ką gi jis skelbė? — AP 
agentūros pranešimu spa
lių 17 d. Kauno arkivys
kupijos kapitulos kancle
ris ir vikaras kun. Juozas 
Stankevičius kalbėjo į pa
saulio katalikus, raginda
mas suburti savo jėgas 
prieš karo kurstytojus. 
Kalbėjo visasąjunginėje 
taikos partizanų konfe
rencijoje, Maskvoje, pra
šydamas Dievo pagalbos 
kovoje prieš Korėjos ka
rą ir prieš tuos, kurie no
ri panaudoti atominius 
ginklus žmonijai sunai
kinti.

Mums tai nedaro jokio 
įspūdžio, nes esame pri
pratę prie visokių bolše
vikinių klastų. Mes neuž
mirštame Stalino pareiš- 
kimo: jeigu reikės, tai jis

reikia tylėti, kad

jiems esą nepakenktume, 
pradeda įsitikinti klydę. 
Ir Vatikano laikraštis Os- 
servatore Romano prade
da daugiau apie Lietuvą 
rašyti. O ateitininkų eks
kursijos ypatingas priė
mimas bendroje Šv. Tėvo 
audiencijoje galima lai
kyti netiesioginiu atsaky
mu į šitą sovietinę pro
pagandą, padarytą Stan
kevičiaus lūpomis. Čia 
pirmą kartą per Vatika
no garsiakalbius pasigir
do pranešimai septintąja 
kalba — lietuvių — kuria 
buvo pranešinėjama au
diencijos eiga, kalbamos 
maldos ir tt. Šv. Tėvas 
paminėjo lietuviams savo 
kalboje ir buvo ragina
mas melstis už kenčian
čią Lietuvą.
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AR RUSAMS ARTĖJANT 
POPIEŽIUS APLEISTŲ ROMĄ

VERGIJOS PENKMETIS 
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Korėjos įvykiai Krem
liui aiškiai parodė’ kad 
III-jam pasaulio karui 
jie dar nėra kaip reikia 
pasirengę. Vak a r a m s 
Korėja atidarė akis ir iš
šaukė atitinkamą reakci
ją. To akivaizdoje Sov. 
Rusija jau nevyniodama 
nieko į vatą, pradėjo sa
vo ginklavimąsi, tam 
mobilizuodama savo pra
monę, žaliavas ir paverg
tuosius žmones. Tas už
simojimas pavadin tas 
nauju penkmečio (1951/ 
55) planu. Pagrindiniai 
šio plano uždaviniai yra:

1. Plėsti sunkiąją pra
monę pakeldama plieno 
gamybą iš 25 
tonų iki 60 mil. 
metus.

2. Kelti žemės 
minių kiekį, kad užtektų 
ne tik maistui ir karui, 
bet kad galima būtų 
mesti tarptautinėn rin- 
kon tokie kiekiai, 
iššauktų krizę.

3. Uralo ir Sibiro sri-

Kas atsitiktų, Raudonajai 
armijai siūbtelėjus j Vakarus 
ir atsirėmus į Apeninų pusia
salį? — klausia italų laikraš
čiai su neslepiamu atvirumu.

Kaip Sovietai traktuos ita
lus, dar galima bandyti spėti

milijonų 
tonų per

ūkio ga-

kurie

strateginius 
ir kasti ka-

ginklų pra-

čių pramonę išplėsti taip, 
kad susidarytų atitinka
mos žaliavų atsargos, 
apsaugotos nuo karo pa
vojų.

4. Tiesti 
geležinkelius 
nalus.

5. Statyti
monei (taip pat atominių 
ginklų gamybai) reika
lingas elektros jėgaines.

5. Išplėsti naftos ga
mybą, ypač Urale ir Si
bire.

7. Sustiprinti strategi
nius įrengimus Ukrainoj 
ir Kryme.

8. Plėsti transporto lai
vų statybą, pakeliant to
nažą 1955 m. iki 6 milijo
nų brt. (1939 m. buvo 
tik 1,4 mil. brt.).

Maskvos radijas jau 
skelbia, kad Kuibiševe 
(ant Volgos) jau prade
dama statyti didžiulė 
elektrinė su 10 milijardų 
KW metinės gamybos. 
Panašios elektrinės ren- 
giamos prie Stalingrado gyventojų kaulais.

reika- 
kiekis 
dalis 
kurių

ir Turkmėnijoje. Van
dens keliams plėsti už
planuota Baltoji jūra su
jungti su Kaspijos jūra, 
kurią toliau kanalais 
pratęsti iki Auganistano 
ir į centrinį Sibirą

Kaip rodo plano apim
tis, jam įvykdyti 
lingas milžiniškas 
darbo rankų. Jų 
ateis iš kolchozų,
apjungimą pravedus žy
mi dalis kolchozuose dir
bančiųjų neteks darbo. 
Tačiau žinant, kad bolše
vikinėj sistemoj vyriau
sias darbo jėgos tvarky
tojas yra NKVD įstaiga, 
pigu suprasti, kad šio 
naujojo penkmečio plano 
vykdymas, lygiai kaip 
kad ir prieš jį vykdytų 
penkmečių, bus nuklotas 
milijonų ir dešimčių mi
lijonų Sovietų Sąjungos

iš kitų tautų patyrimo. Bet 
kaip jie laikysis Vatikano at
žvilgiu? 1933 m., kai vokiečių 
daliniai po Badoglio kapitulia
cijos įžygiavo į Amžinąjį Mies
tą, — ne vienas iš nacių vadų 
išreiškė norą išvysti popiežių 
kacete. Tačiau oficialusis Hit
lerio vyriausybės nusistatymas 
buvo korektiškas. Italai neturi 
abejonių, jog "didvyriškai įžy
giavusi” Raud. armija tokio 
korektiškumo neparodys, ir su 
baime ir smalsumu jie prisi
mena seną pranašystę apie 
kazokų arklius, girdomus iš 
švęsto vandens indų Šv. Petro 
Bazilikoj. Ne. šito italai nepri- 
leis: jie tikisi, kad pats Stali
nas to neprileis... Nejaugi ita
lų komunistų partija dar ko 
gero įsirengtų savo raudonąjį 
kampelį Sikstino koplyčioj...

Rimtesni laikraščiai nujau
čia. kad tuo atveju, jeigu ru
sai įžygiuotų į Romą, visai 
netektų laukti naujos Baltra
miejaus nakties, 
našavo italų
pradedant Garibaldi 
giant MarinettL 
giau ar mažiau 
stangos įjungti
nyčią ir Ortodoksinę Rusų

kaip ją pra- 
antiklierikalai 

ir bai- 
Tai būtų dau- 
taikingos pa 

Katalikų Baž-

$V. HVO MALDA I DANGUN PAIMTĄJĄ
SVC. MARIJA

O Nekaitai Pradėtoji Panele, Motina Dievo ir žmonių Mo
tina.

1. — Mes tikime visu mūsų sielos karštumu į Tavo gar
bingą su siela ir kūnu paėmimą dangun, kur Tu esi apvaini
kuota visų Angelų ir Šventųjų Karalienė;

ir mes jungiamėc prie jų. garbindami ir šlovindami Viešpa
tį. kuris Tave išaukštino virš visų tvarinių, ir išreikšdami Tau 
savo pamaldumo ir meilės jausmus.

2. — Mes žinome, kad Tavo žvilgsnis, kuris čia žemėje gla
monėjo silpną ir kenčiančią Jėzaus žmogystę, džiaugiasi dan
guje Amžinosios Išminties išaukštintos žmogystės regėjimu, ir 
kad regint veidas į veidą Švč. Trejybę. Tavo siela ir Tavo širdis 
virpa laimės džiaugsmu;

ir mes, vargšai nusidėjėliai, mes, kuriems kūnas apsunki
na dvasios pakilimą, meldžiame Tave apvalyti mūsų jausmus, 
kad išmoktume pajusti Dievą jau čia žemėje, žavingame tvari
nių grožyje.

3. — Mes tikime, kad Tavo gailestingos akys pažvelgs į 
mūsų skurdą. į mūsų vargus, į mūsų kovas ir į mūsų silpnu
mus; kad Tavo lūįkiš šyjisosi, pritardamos mūsų džiaugsmui ir 
mūsų pergalėms: kad Tu išgirsi Jėzaus balsą. Tau apie kiekvie
ną iš mūsų pakartojantį tą patį, kas kadaise buvo pasakyta Jo 
mylimam mokiniui: Štai Tavo sūnus;

ir mes. kurie Tave vadiname savo Motina, mes. kaip šv. 
Jonas, imame Tave už vadovę, stiprintoją ir paguodą mūsų 
žemiškajame gyvenime.

4. — Mes gyvename tikrumu, kad Tavo akys, kurios verkė 
Jėzaus krauju apšlakstytoje žemėje, dar pažvelgs į šį, karų, 
persekiojimų, teisiųjų bei silpnųjų priespaudos nuniokotą pa
saulį;

ir mes. šios ašarų pakalnės tamsybėse, laukiame Tavo ma
loningos pagalbos mūsų širdies rūpesčiuose. Bažnyčios ir mūsų 
tėvynės bandymuose.

5. — Pagaliau mes tikime, kad toje garbėje, kurioje, saule 
spindinti ir žvaigždėmis papuošta viešpatauji. Tu esi po Jėzaus 
visų angelų ir Šventųjų džiaugsmas;

Ir mes iš šios žemės, kurioje esame keleiviai, sustiprinti 
tikėjimu į būsimą prisikėlimą, kreipiame savo akis į Tave, mūsų 
gyvenime, mūsų saldybe ir mūsų viltie; valdyk mus savo balso 
švelnumu, kad po šio ištrėmimo parodytum mums Jėzų, palai
mintą savo kūno vaisių o maloningoji, o meilingoji, o saldžiau
sioji Pana Marija.

Pius PP. XII

Bažnyčią. Jeigu šiandieniniai 
italų komunistai ta problema 
ir nesiinteresuoja, tai Stalinui 
ji yra tautinis rusų tikslas. O 
jis jau ne kartą parodė, kad 
rusų didybe jam labiau rūpi 
negu marksistinė doktrina.

Koks gi yra paties popie
žiaus nusistatymas? Nežiūrint 
daugelio Kardinolų Kolegijos 
narių sugestijų, — pasitrauk
ti eventualiam pavojui artė
jant, — Šv. Tėvo nusistaty
mas lieka aiškus ir nepakeičia
mas: Aš pasilieku. Visi įrodi
nėjimai, kad laisvame pasauly

būdamas, jis galės geriau or
ganizuoti dvasinę kovą {iries 
bolševizmą. visi gąsdinimai, 
kad jis gali likti faktiškas ru
sų belaisvis, — jo negali pa
veikti. Jeigu jis gyvendamas 
yra šv. Petro įjrėdinis, kodėl jo 
mirtis turi būti kitokia negu 
šv. Petro mirtis... Jam atrodo, 
jeigu Pontifex Maximus tokiu 
momentu pasitrauktų iš Ro
mos, jis padarytų neatšaukia
mą klaidą. Ir italai yra tikri, 
kad šitoji klaida nebus pada
ryta. Bent kol Eugenio Pacelli 
nešioja tijarą.

tukso veršiu. Su tuo risasi aiški jo bedievybė ir maža- 
kraujis religingumas. , Kapitalistas yra suaktyvinęs 
nukrikščioninimo procesą.

Antras jo nusikaltimas — tai darbininko nužmo
ginimas. Darbininką jis laiko tik darbo jėga, kurią 
perka kaipo prekę. Dėl kapitalisto gobšumo darbinin
kas negauna už savo darbą to. ką jis užsidirba. Ka
pitalistas yra įstūmęs darbininką į skurdą. Jis nejau
čia reikalo daryti ką nors, kas palengvintų darbininko 
gyvenimą.

Autorius pripažįsta kapitalistui ir kai kurių nuo
pelnų. Kapitalistas yra labai daug prisidėjęs gyveni
mui sumoderninti ir gyvenimo lygiui pakelti. Jis lai
komas moderniojo gyvenimo tėvu.

LIBERALAS
Liberalas pirmon vieton stato laisvę. Ypatingai 

pabrėžia pavienio žmogaus laisvę, šia labai gražia 
idėja jis apsvaiginęs net šalčiausius protus, o naudos 
iš to daugiausia nugriebė kapitalistai. Liberalo skel
biama laisvė jiems reiškė nevaržyti žmogaus, kai jis 
ūkiškai išnaudoja silpnuosius.

. Autoriaus nuomone visiškos laisvės negali būti 
moralinėje ir ūkio srityje, nes ji tada čia piktnaudo- 
jama ir pradeda kenkti kitų laisvei. Visiška ūkio lais
vė ugdo ir palaiko gobšumą, kuris kartais virsta net 
labai žiauriu.

Liberalizmą autorius laiko antikrikščionišku. Jis 
paruošė dirvą bedievybei. Liberalo skelbiama laisvė 
nuo religinių varžtų greitai virto neapykanta krikš
čionybei. Liberalas vengia atviros kovos su religija, 
tačiau jis visur skiepija religinį abejingumą. Visam 
nukrikščioninimo darbui liberalas skiria didelį kapi
talą. Tam jis naudoja įvairias organizacijas, dažniau
— slaptas ir maskuotas, siekia paveikti galinguosius 
ir įtakingus žmones, o ypač jaunimą.

PROLETARAS
Proletaras, autoriaus nusakymu, yra žmogus, ne

turįs nuosavybės, neturįs savo gamybos priemonių; 
pragyvenimui užsidirbti siūlo save, kaip darbo jėgą, 
ir paprastai gyvena skurde. Vienintelė jo nuosavybė
— darbo jėga, kuria jis pštikrifia sali ir šeimai kas
dieninį pragyvenimą. Bet ne kiekvieną dat-bininką ga
lima būtų vadinti proletaru, nors ir sunkiai jis kovo

tų už savo būvį. Darbininkai proletarai yra persisun
kę materializmu ir ateizmu, kaip ir dauguma buržu
jų ir kapitalistų. Skiriasi nuo jų tuo, kad jų nekenčia 
dėl turto ir išnaudojimo. Bet praturtėjęs darbininkas 
proletaras dažnai nesivaržo pats kitus išnaudoti. Jo 
tikslas — tik materialinės gėrybės.

KRIKŠČIONIS
Krikščionis pripažįsta ir medžiagą ir dvasią. Jis 

tiki į antgamtinę tikrovę, nemirtingą sielą. Pabrėžda
mas žmogaus didelę vertę reikalauja, kad visuomeni
nis ir ekonominis gyvenimas būtų taip sutvarkytas, 
kad žmogaus neskriaustų ir nežemintų.

Autorius savo knygoje nurodo šiuos krikščionio 
tipus: suburžuazėjusį krikščionį, liberalą krikščionį, 
idealistą krikščionį ir realistą krikščionį.

Suburžuazėjęs krikščionis priklauso krikščionybei 
tik iš viršaus. Nors jis eina bažnyčion ir meldžiasi, 
bet visa tai mažai turi įtakos į jo nusistatymą.

Liberalas krikščionis yra tas, kuris iš krikščiony
bės savinasi tik tai, kas jam patinka, kas atitinka jo 
nusiteikimus.

Idealistas krikščionis yra suburžuazėjusio žmogaus 
priešingybė. Tai yra padangių žmogus. Jis brangina 
dvasinį gyvenimą, sielos kultūrą, bet maža kreipia 
dėmesio į politinį ir socialinį gyvenimą. Čia jis daro 
klaidą, nes palieka jį tvarkyti kitiems, kurie paskui 
sumindo jo idealizmą.

Realistas krikščionis reikalauja ugdyti sielos kul
tūrą, bet neapleisti ir ekonominio gyvenimo. Tai enci
klikų ir evangelijų dvasios žmogus, kuris nori dabar
ties gyvenimą formuoti Kristaus dvasioje, ne gerais 
norais, bet naujais įstatymais, pasiaukojimu, darbais 
ir gyvenimu.

Krikščionis gerbia privačią nuosavybę, bet nepri
pažįsta stambiosios nuosavybės neliečiamumo. Smul
kesnioji nuosavybė neliestina.

KOMUNISTAS
Komunistas yra radikalus marksistas, pats verž

liausias ir kiečiausias vykstančių jų grumtynių daly
vis. Jis brenda per kraują ir lavonus ir remiasi klasta 
ir veidmainyste. Kalba apie laisvę, o vykdo prievartą. 
Skelbia lygybę, o įveda raudonų buržujų ir vergų kla
ses. Komunistas neišlaisvino darbininko iš kapitalo 

vergijos, bet jį dar labiau joje panėrė, nes privatinį 
kapitalizmą jie pakeitė dar žiauresniu valstybiniu.

SOCIALISTAS
Socialistas, nepatenkintas esama ekonomine san

tvarka. siekia socialinių reformų. Tačiau ne visi kovo
tojai už socialinį teisingumą vadina save socialistais. 
Visur ir visuomet daug buvo ir yra sąmoningų kovo
tojų už socialinį teisingumą, kurie nesivadina socia
listais; pav., krikščionybės atstovai, kurie daug yra 
prisidėję prie socialinių pagerinimų ir dabar kovoja 
už socialines reformas. Taigi socialistas^ autoriaus 
nuomone, yra daugiau sąvoką siejama su tam tikra 
pažiūra, tam tikra ideologija ar politine bei ūkine 
programa. Socialistas, popiežiaus socialinių enciklikų 
prasme, yra žmogus, siekiąs revoliucijos, skleidžiąs 
bedievybę ir skelbiąs materializmą. Socialistų yra vi
sokių, iš kurių autorius išskiria keletą tipų.

Socialistas buržujus yra suburžuazėjęs žmogus, 
kuris piktinasi socialine nelygybe, socialiniu neteisin
gumu, bet konkrečių žygių imtis šioms negerovėms 
pašalinti neįstengė. Jis jautė ir žinojo, kad socialinėje 
srityje ne viskas tvarkoj, tačiau kiekvieną kartą 
gobšumas jo sąžinės balsą nugalėjo.

Socialistas demokratas — sušvelninto marksizmo 
atstovas, kuris ėjo kartu su komunistu ligi leninizmo. 
Nuo čia persiskyrė. Politiniu atžvilgiu komunistas re
mia diktatūrą, socialdemokratas — demokratinę san
tvarką. Komunistas siekia reformų kruvinos revoliu
cijos keliu, socialdemokratas — lėtos evoliucijos. Ko
munistas siekia visiškos privačios nuosavybės panai
kinimo, socialdemokratas pripažįsta tam tikrame 
laipsnyje privačią nuosavybę. Komunistas laiko žmo
gų menkaverte būtybe: jam žmogus yra darbo gyvu
lys arba gyva mašina; socialdemokratas reikalauja 
žmogui pagarbos. Komunistui ir socialdemokratui 
bendra yra materialistinė pasaulėžiūra ir bedievybė, 
pagrindų. Anglų socializmas, sako autorius, aiškiau 
įrodo, kad socialinės reformos yra galimos ir be 
marksizmo.

Socialistas krikščionis mėgina krikščionybę jungti 
su tuo, kas gera socializme. Patį pavadinimą, sako 
autorius, enciklika “Rerum Novarum" laiko nevyku
siu, o enciklika “Quadragesimo anno” visai jį atmeta 

dėl to, kad socializmo sąvoka, istoriškai imant, yra 
susijusi su marksizmu ir materializmu. Krikščioniškas 
socializmas, anot domininkonų sociologo Eherhard 
Welty, yra galimas tik su sąlyga. kai atsisakoma 
materialistinio istorijos supratimo ir pasisakoma 
kaip tik už priešingą pažiūrą į žmogų ir gyvenimą.

KAIP GRUPUOJASI GRUMTYNIŲ DALYVIAI?
Grumtynių dalyvius autorius grupuoja pagal tai, 

ką jie gina. Buržujus, kapitalistas ir liberalas gina 
privačią nuosavybę ir itin pabrėžia jos neliečiamumą. 
Priešingoje pusėje stovi komunistas, kuris visiškai 
neigia privačios nuosavybės teisę. Viduryje/ tarp jų 
stovi krikščionis realistas ir socialdemokratas, kurie 
iš vienos pusės teigia, kad žmogus turi teisė į nuo
savybę, iš antros pripažįsta, kad konkreti nuosavybė 
negali būti neribojama. Gindami žmogaus teisę į pri
vačią nuosavybę, jie eina prieš komunistą; pasisaky
dami už konkrečios nuosavybės apribojimą, pasisako 
prieš buržujų, kapitalistą ir liberalą.

Gindamas religiją krikščionis dažniausiai lieka vie
nas. Jo didžiausias priešas yra komunistas, kuris ve
da antireliginę akciją visomis priemonėmis.

ŽVILGSNIS J ATEITI
Buržujaus galybė, autoriaus nuomone, kaip ir žlu

gus. Kapitalisto dienos suskaitytos. Šiandien net to
kiose liberalinio kapitalizmo tvirtovėse, kaip Ameri
koje. Anglijoje, einama prie suvalstybinimo stambes
nių įmonių, gamybos priemonių bei žaliavų.

Komunizmas, kaip ideologija ir religija, neturi 
ateities. Teroru paremta, baime bei melu išlaikoma 
ideologija, kuri eina prieš žmogaus prigimtį, išsilaiko 
tik tam tikrą laiką. Anksčiau ar vėliau, ji grius. Jos 
galas ateis tada, kai senoji karta bus pakankamai 
nubausta, o naujoji pamokyta.

Autoriaus nuomone, ilgiau galėtų patverti socializ
mas. jeigu jis įstengtų nusikratyti savo materialisti
nės pasaulėžiūros, kuris jį suartina su komunizmu.

Socialinis krikščionybės mokslas turi labai tvir
tus pagrindus. Jokia filosofija, ideologija ar teorija 
negali taip tvirtai pagrįsti socialinio teisingumo kaip 
krikščionybė. Krikščioniui nėra reikalo socialinėje sri
tyje ieškoti kokių naujų dievų, tik reikia nuoširdžiai 
Kristaus mokslą įgyvendinti. J. L-kas.
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KAS GIRDĖTI WORCESTER PADANGĖJE

DARBININKAS

lauktas St. Liepo, 
Krikštolaitytės ir Vy- 
Marijosiaus koncertai 

sekmadienį lapkr. 19 d. 
salėje. Koncerto progra-

Tel. 8-1340

• Pradėta Clevelande šv. Pa- , 
pelės Nepaliaujamos Pagalbos ] 
parap. bažnyčios statyba. Visų 
Šventų dieną buvo prakasta ir j 
pašventinta naujosios bažny- , 
čios pamatams žemė. Statyba 
buvo galima pradėti dėl nuola
tinių pastangų kleb. kun. An
gelaičio. kuris metų metais šia 
statyba rūpinasi, ir geraširdžių 
parapijiečių duosnumo.
• Jaunimas, Liet, vyčiai, atei

tininkai ir skautai gražiai pa
minėjo Philadelphijoje Kris
taus Karaliaus šventę. Prieš 
piet minėtų organizacijų na
riai vieningai dalyvavo bažny
čioje pamaldose, o jx> pamaldų 
visų trijų organizacijų nariai 
turėjo bendrus pietus. Po to 
bendrai rinkosi bažnyčion šv. 
valandai, kurios metu giedojo 
šventas lietuviškas giesmes. 
Lietuvos oĮieros solistė Juzė 
Augaitytė pagiedojo pora re
liginių kūrinių. Tai reikia lai- _ 
kyti pavyzdžiu gražaus lietu
viško jaunimo bendradarbiavi
mo.
• M. Kižytė pranešė, kad lie

tuviškos lėlės turi didelį pasi
sekimą Tarptautinėje Moterų 
parodoje. •
• Lituanistikos Institutas 

Philadelphijoje pradėjo darbą. 
Klausytojų prisirenka pilna 
auditorija: atvyksta nemaža ir 
Amerikoje gimusio lietuviško 
jaunimo. Paskaitos vyksta 
tadieniais Šv. Andriejaus 
mokyklos patalpose.
• Dail. Adolfas Valeška 

cagoje atidaro bažnytinio 
no dirbtuvę.
• Chicagoj Lietuvių Rašyto

jų Klubas išsirinko naują val-
J.

Pi-

šeš-
par.

Chi-
me-

bu-

Liksmas vakaras
Aušros Vartų parapijos jau

nimas gerai organizuotas. Ka
žin ar rastume kur kitur tokią 
didelę ir veiklią vyčių kuopą 
kaip Aušros Vartų parapijoje 
\Vorcesteryje. Netenka ir ste
bėtis, nes šiai kuopai vadovau
ja kun. J. Jutkevičius, nenuils
tamas visos Amerikos Lietu
vos Vyčių dvasios vadas.

Kas metai Aušros Vartų pa
rapijos vyčiai savo parapijos 
naudai suruošia linksmą pa
rengimą. kuris čia gavo Mins- 
trel Show vardą. Šiais metais 
lapkričio mėn. 15 dieną Me- 
chanics salėje vyčiai linksmino 
daugiau kaij> tūkstantį lietuvių 
ir net kitataučių.

Didelis — net 90 
choras protarpiais 
programą, padainavo 
kų ir angliškų dainų, 
kai padainuota “Aš išėjau pa
grybauti” ir "Pasėjau kana
le". Kvartetas — keturios 
tremtinės: L. Savickaitė. R. 
Mikalauskaitė, E. Zimavičiūtė 
ir A. Vasiliauskaitė, pasipuo- 
šiusios tautiškais drabužiais,

padainavo pora lietuviškkų dai
nelių, kurios gerai pavyko. Tai 
nuopelnas choristų, kurie uo
liai lankė repeticijas, ir choro 
dirigento V. Burdulio, kuris 
choro lavinimui nesigailėjo nei 
laiko nei darbo.

Pro žiūrovų akis praėjo bent 
pora tuzinų vaidintojų: vieni 
publiką linksmino smagiomis 
pasakomis, kiti juokus krėtė 
ar linksmai dainavo, šoko ar 
savo miklumą rodė. Tą taip 
įvairią programą scenoje tvar
kė broliai Edmundas ir Dovi- 
das Vaškai.

žmonių 
|>er visą 
lietuviš- 

Lietuviš-

Pr.

Prie parengimo dirbo visa 
eilė komisijų, kurių pirminin
ku buvo D. Vaškas. Vyriausiu 
tvarkytoju buvo V. Burdulis, 
kuris ant savo pečių išnešė vi
sus paruošimo sunkumus. Se
kretoriaus pareigas atliko Ire
na Baliu konytė.

Vakaro garbės globėjais 
buvo kun. kleb. K. Vasys ir 
kun. Jutkevičius. Juodu visą 
laiką gyvai domėjosi paruoši
mo darbais ir rėmė ruošėjus 
savo patarimais ar kitokia pa
galba.

Šitas parengimas parodė 
gražų bendradarbiavimą jau
nesniųjų ir senesniųjų, parapi
jiečių ir parapijos vadovų. 
Dėlto ir vaisiai buvo geri: pa
tenkinta publika ir turbūt da
vė kiek materialinės naudos.

j Thomp-

gyvenimo 
labiau no- 

apysakai - 
"Rapolas Gelžinis”,

dybą: Ben. Babrauską.
Švaistą - Balčiūną ir Šone 
piraitę.
• Antanas Mikalauskas,

vęs SLA viceprezidentas, mirė 
New Yorke nuo paralyžiaus. 
Velionis turėjo 60 metų am
žiaus.
• Architektai ir inžinieriai, 

lietuviai, susibūrę į savo pro
fesinę sąjungą Chicagoje. ren
gia paskaitas profesiniais 
klausimais. Pirmą paskaitą 
apie geležinių konstrukcijų 
projektavimą lapkričio 17 die
ną skaitė J. Stulpinas.
išsamiai supažindinta su Ame
rikos darbo metodais 
srityje.

Buvo

šitoje

• St. Būdavas rašytojas, 
greitu laiku palieka Thomp- 
son. Conn. Daugiau kaip prieš 
tris metus jis atvyko į . Put
nam, Conn., ir buvo Nek.
Seselių kajielionu Putnam. Ct. 
Šią vasarą tas pareigas jis 
perdavė kun. St. Ylai ir laiki
nai buvo Į>ersikėlęs 
son. Conn.

Dėl palankesnių 
sąlygų St. Būdavas 
ri atsidėti savo 
romanui
kurio trečiąją dalį neseniai bai
gė rašyti. Ateinančiais metais 
pirmąjį tomą numato paruoš
ti spaudai. Romane vaizduoja
mos dvi viena paskui antrą au
gančios kartos, kurios maž
daug 60 metų būvyje kovoja 
už lietuviškumo išlaikymą ca
rų okupacijoj, o paskui už jo 
sutvirtejimą nepriklausomybės 
metais.
• Kun. prof. St. Yla atidavė 

spausdinti Nekalto Prasidėji
mo vienuolyno spaustuvei, 
Putnam. Conn., savo iš kace- 
to atsiminimus.
• Kan. Feliksas Kapočius, 

buvęs Šv. Sosto III Misijos 
Delegatas Lietuviams, paskui 
Vyriausias Lietuvių Sielova
dos Tvarkytojas Vokietijoje 
ir Austrijoje, šiuo metu yra 
pakeliui į Ameriką. Jis jau 
Bremeno stovykloje laukia 
laivo.

Mokinama lietuviškai
Pereitą mėnesį prie Aušros 

Vartų parapijos įsisteigė lietu
viškoji šeštadienio mokykyla. 
Visos tremtinių šeimos gyve
nančios šioje parapijoje, siun
čia į šią mokyklą savo 
čius.

Mokslas einamas 
laipsniais. Žemesniame 
nyje mokinasi pradžios 
kyklos amžiaus vaikai; aukš
tesniame '— tie. kurie pradžios 
mokyklą jau yra baigę.

Pamokos būva kas šeštadie
nis tris valandas. Patalpas ir 
kitas priemones duoda kun. 
klebonas K. Vasys. Dar dau
giau: pats klebonas rūpinosi, 
kad pradėtų veikti ši mokykla, 
ir ragino bei teberagina, kad 
tėvai leistų į ją savo vaikus.

P. O.

vaiku-

dviem 
laips- 

mo-

Military Whist
Worcester, Mass.

Aušros Vartų parapijos mer
ginų sodalicija turės “Military 
Whist", kurs įvyks penktadie
nį, gruodžio 1, 8:00 vai. baž
nyčios salėje. Įeinant mokama 
60 centų. Pelnas eis parapijai. 
Bus daug gražių dovanėlių ir 
užkandžių. Komitetą sudaro: 
pirm. — Rita Skamarock, do
vanų — Charlotte 
užkandžių — Helen Daltwas. 
laimėjimų — Helen Gvazdaus- 
kas, skelbimų — Rita Keršis.

Prašome visus atsilankyti ir 
linksmai praleisti vakarą.

Rita Keršis.

Mitchell.

Millard Trulovc, atlikę*, paskutinę išpažintį, meldžiasi. 
•Jis yra nuteistas mirti už žmogžudystę.

Sušelpė ligonius 
Vokietijoje 

Bridgeport, Conn.
Vokietijoje esantiems ligo

niams sušelpti buvo surinkta
$83.95. už kuriuos nupirkta 
įvairių maisto produktų ir su
daryta 11 siuntinių. Siuntiniai 
pasiųsti pagal gautą iš Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus sąra
šą į prancūzų zoną (Rotten- 
munster bei Rottvveil) DP sa
natoriją.

Pirm Pirksiant Karą, 
Atsilankyk Pas Mus.

Atidaryta Vakarais.

MAHONEY S FAY, INC
119 Belmont St.,
Brockton, Mass.

' HARTFOHDrCONN
• Gražus koncertas,
• Malonūs įspūdžiai,
• Kitos žinios iš mūsų 

kolonijos
• Senai

Juzės 
tauto 
įvyko 
klubo
ma buvo turininga ir įspūdin
ga. Ją išpildė solistai St. Lie
pas ir Juzė Krikštolaitytė, ir 
prof. Vyt. Marijošius.

Daug svečių buvo iš visos 
apylinkės. Garbės svečiais bu
vo prel. Jonas Ambotas, ponia 
Gižienė ir keletas kitų. Iš pa
sikalbėjimo su meno mėgėjais 
po koncerto, patyriau, kad jie 
labai patenkinti koncertu.

St. Liepas paliko malonų 
įspūdį. Jo balsas stiprus, gra
žus. Laikysena scenoje pa
traukli. Juzė Krikštolaitytė tu
ri taip pat gražų, švelnų so
prano 
nuo ja. 
tikti 
tais.

Koncertą atidarydamas pirm. 
W. M. Chase pasveikino susi
rinkusius ir pareiškė, kad toks 
koncertas šį sezoną pirmas 
Hartforde, bet nebus paskuti- 

Chase tariasi su 
bostoniečiais norėdamas su
rengti gražų literatūros vaka
rą. Galvojama dar kviesti kon
certuoti Ant. Dambrauskaitę 
ir Ip. Nauragį.

Po koncerto buvo vaišės pas 
p. Gižienę.

• Advento proga Šv. Trejy
bės parapijos mokyklos salėje 
bus mugė - ferai. Vietos ir 
apylinkės lietuviams bus pro
ga dalyvauti, smagiai praleis
ti ir paremti parapiją.
• Tragiškai mirė J. Senkus, 

vietos klubo tarnautojas, dir
bęs jame 4 metus. Velionis 
nukrito į keltuvo (elevater) 
duobę ir užsimušė. Rastas ne
gyvas tik po 20 valandų.
• ,Mūsų jaunas juristas, tei

sėjas Frank Monchun, laimėjo 
rinkimus į valstijos senatą ant
ram terminui su didesniu bal
sų skaičium negu prieš porą 
metų. Jo laimėjimas vietos po
litinius vadus nustebino, nes 
jis buvo kandidatas respubli
konų apygardoje. Vietos lietu
viai tuo labai džiaugiasi.

“D” Rep. VMK.

Buvo susirinkusi 
LDS 6-toji kuopa 

Hartford, Conn.
LDS 6-tos kuopos susirinki

mas įvyko lapkričio 20 d. Iž
dininkė- P. Manikienė neat
vyko, nes buvo gautas pra
nešimas, kad susirgusi yra 
Šv. Pranciškaus ligoninėje.

Atstovai S. šrupšas, A. Ma- 
zalas ir J. Bernotas padarė 
pranešimus iš LDS Conn. 
apskr: suvažiavimo. Praneši
mai buvo priimti su pagyri
mu. Raštininkė pranešė, kad 
prisirašė naujas narys Bronis 
Kruopis (tremtinis). Rap.

STOUGHTONO 
ŽINIOS

• Kalėdų Senelis pro Stough- 
toną išvyko į Europą. Jis pa
sižadėjo sustoti Gautingo sa
natorijoje ir poroje vietų 
Muehldorfe. Seneliui kelionę 
apmokėjo Kuballe — 5 dol.. 
Rusei — 2 dol., Z. Antulionis 
— 2 dol., J. Valunt — 1 dol.. 
Milkovaitienė pridėjo moteriš
ką paltą. 2 poras batelių, 2 
sukneles ir k.

• Stoughtor.e tremtiniai ma
žėja. šiemet išvyko Pov. Paš
kevičius, ir J. Lazutka į Či
kagą, St. Keras į kariuome 
nę. K. Jucevičius į Kanadą 
(vedė). J. Dumbrys su šeima 
į Clevelandą.

• Juzefą Šilauskienė. gyv. 8
Water St.. nuo lapkričio pra
džios guli Deaconess ligoninėj. 
Liga — diabitis. Prie progos 
aplankykime ją. MIK

švelnų
balsą. Scenoje ji impo- 
Abu artistai buvo su- 

ir palydėti aplodismen-

nis. W. M.

“Čiurlionio” ansamblis 
gruodžio 2 d. vėl koncertuos 
Toronte. Anksčiau įvykęs 
Eaton Auditorijoje “Čiurlio
nio” koncertas padarė gerą 
įspūdį Toronto muzikos žino
vams. Dabar koncertas įvyks 
didžiausioje Toronto Massey 
salėje.
• Česlovas Grincevičius iš 

New Yorko persikėlė į Chica- 
gą. Amerikon jis atvyko prieš 
pusantrų metų iš Austrijos. 
Neprikl. 
Vytauto 
Kaune, 
reigas.

Lietuvoje jis dirbo 
Didžiojo Universitete 
eidamas įvairias pa-

Po $5 aukojo: G. Grigaliū- * 
nas; po $3 aukojo: F. Valin- į 
čius ir J. Butkus; po $2 auko- t j ^4*Feliksas Mockaitis. P. +-e

•*
jo: Feliksas Mockaitis. 
Rastas. O. Einoris, E. Lem- 
bergienė, Alf. Tamošaitis, J. 
Karys, O. Ramanauskas, B. 
Petkevičius, P. Lužickienė, A. 
Masilevičius, S. Juškevičius. 
Alf. Radzvilas, P. Kalponas, A. 
Mitkevičius; po $1 ir 50c. au
kojo: J. Masaitis, Šumila ir P. 
Zalladonis; po $1 aukojo: P. 
Baranauskas. S. Markevičius. 
V. Balsys. T. Karolus, P. 
Snook, M. Bakūnas. V. Bam- 
barė, J. Blažys. A. Stanišaus- 
kas, J. Blazas, A. Lazdauskas, 
J. Janiūnas, D. Kutaitė, J. 
Stanislauskas, O. Žalys, J. Mi
leris, P. Svirskis, P. Nekiūnas, 
O. Lučauskienė, M. Bazevičie- 
nė, 
nė. 
nė.
A.
Markūnas. M. Lukoševičius, V. 
Liškevičius, A. Vogelis. J. Pet
raitis, E. Tatarūnas, K. Baro- 
lis, S. Kojas, H. Richards; 
mažesnėmis sumomis aukojo: 
A. Marozas. P. Sedys, J. Lu- 
zeckis. J. Kairys. R. Snapaitie- 
nė, J. Pilipavičius. B. Narton 
ir S. Tamošiūnienė. A.T.

A. Skirka, O. Mačiukaitie- 
P. Radzvilas. E. Bagdonie- 
P. Armonas, P. Zilacaitis. 
Usevičius, A. Gečas. S.

solistas 
dienomis 

išvažiuoja

• Kauno Operos
Puškorius, šiomis 
palieka Vokietiją,
Amerikon. Atvyksta į Bosto

*

WF CARRY A COMPLETE LINE OF

FARM NEEDS
Farmall Tractors

McCormick - Deering Farm Machines 
International Trucks, Parts & Service 

Refrigerators & Home FreezArs 
Good Ūseil Trucks and LLsed Farm 

Machinery
McCARTHY EOUIPMENT COMPANY

1740 MAIN ST.,
Teis. 6385

BROCKTON, MASS.
8-0771

MODERNUS

Casper's Grožio Salonas

ryte, tos gaus $10. vertės 

permanent už $8.

penktadieniais vakarais.

Priimame ir be apointmentų.
Atidarą Ketvirtadieniais ir

Rytmečiais turi nupiginimų 
ant permanent wave.

Kurios ateis iki 10 valandos

Casper's Beauty Salon
738 E. Broaihvay

So. Boston, Mass.
So. 8-4645

Salon
1047 Dorchester Avė

Dorchester, Mass.
Ge 6-3668

Casper's

THt

NEW ENUMO Telephone I TELEGPAPH

COMPANY

TME

NEW ENGI AND Telephone I TELEOGAPH

COMPANY

ną pas savo gimines.

♦

Daugiausia geri daiktai

BET NE TELEFONO APTARNAVIMAS

Ar vaikas išsitempęs siekia sau
sainių paimti, ar jūsų budžetas nega
li galą galu sudurti, tas viskas 
reiškia, kad dalykai yra pabrangę.

Į dešimts metų kumpis pabrango 
240'7 *—ir vis dėlto svaras turi tik
tai 16 uncijų; pienas pakilo 75% — 
ir taip pat tik keturios stiklinės eina 
j kvortą.

Telefono aptarnavimas sulygina
mai su kumpio, pieno ir kitų kainų 
pakilimu, pakilo labai nedaug. Tele
fono aptarnavimas tuo laikotarpiu 
labai pagerėjo. Taigi, telefono aptar
navimas jūsų šeimoje mažiau kai
nuoja kaip dešimts metų atgal.

*1 . 5. Def>t. nf l.abor 
Hureau nį l^tbor Stutistics

- y

Z
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ŠACHMATAI
. — ved* K. Markiu— j

mą, savo odos biznį sulikvida- 
vęs, dėl laiko stokos, todėl ga
lėsiąs daugiau atsiduoti šach
matams. Jo naujas adresas:
R. A. 6 Clifton St. Goodwood,
S. Australia.
□ Ne» Yorko lietuviu šach

matininkų nevyksta suorgani
zuoti .nežiūrint, kad sekcijos 
vadovas Edv. Staknys su Vak- 
seliu daro nemaža pastangų. 
Turi patogias patalpas, šach
matų figūras, bet trūksta ke
lių entuziastų, 
reikalą.
□ Wea.»er W. 

open čempionas 
kviestas į Hastingso kalėdinį 
turnyrą, Anglijoje. Kelionei 
reikia $500. Adams dabar va
žinėja su simultanais 
šachmatų parengimais 
Yorke ir kt. miestuose.
□ S. Reshevsky, JAV 

meisteris, eina antruoju 
terdamo tarp turnyre, kuria
me rungiasi 20 žinomų meiste
rių. Po 10 ratų padėtis tokia: 
Najdorf 8, Reshevsky T-/*, 
Stahlberg 7, Gligoric 6*. i, Ros- 
solino 5*/į, Euwe, Pire, Gud- 
mundson, 0’Kelly, Tartakower 
po 5 tšk.
□ BogoUubov laimėjo Sud- 

badischer Schachkongress Tri- 
berge (Vokietijoje) su 9 (iš 
10) tšk., Machate 8, Krans 
7«/«.

pralaimėjusiam Havardui 
Po šito, lieutvių laimėji- 
prieš Harvardą 3'--'į da- 
itin vertingas.

□ Lietuvių padėtis pasitaisė 
po to, kai Boylstono klubas su
klupo prieš Harvardo universi
tetą. Pasirodo, anas penktadie
nis, kai lietuviai pralaimėjo 
Newtone 1-4, buvo vienodai 
nesėkmingas ir Boylstono klu
bui, 
0-5!
mas 
rosi

Penktadienį, gruodžio 1 d. 
įvyksta paskutinės pirmo rato 
rungtynės. Boylston vyksta į 
Lynn, Newton rungiasi Har
vardo universitete, o pas lietu
vius atvyksta Cambridge YM- 
AA. Pastarosios rungtynės 
bus So. Bostono Lietuvių Pilie
čių klube.
□ Dr. Pajaujis praneša, kad 

atliekamu laiku nuo profesū
ros Aliaskos universitete 
Fairbankso, instruktuoja 
dentus šachmatų lošime.
□ Vy tautas Sirvydas,

mas Amerikos lietuvių veikė
jas ir spaudos? darbuotojas, 
atsiuntė Bostono šachmatinin
kams jo paties rinkinį Angli
jos CHESS žurnalo už 1938 - 
1919 metus. Kos norėtų pasi
naudoti šia šachmatų literatū
ra, prašoma kreiptis pas Kazį 
Merkį, 265 Bolton St., So. Bos
ton, Mass.
□ K. Arlauskas iš Australi

jos rašo, kad jam sekasi ne
blogai, gavęs tarnyboj pakėli-

prie 
stu-

žino-

kad išjudintų

Steponaitis. Juozas į Cleve- 
land.

Vaitovas. Kalistratas, Erne. 
Algirdas j Paterson, N. J.

Valaitienė, Jadvyga, Giedrė 
į Brockton.

Valančius, Antanas, Alma į 
Worcester.

Valkavickas, Osvaldas, Ire
na. Sveinbergeris, Valerija. 
Irena į Chicago.

Virkila* Pranas į Rochester.
Vitas, Jonas, Uršulė, Jonas 

J r. į Detroit.
Vytuvis, Antanas į Baltimo-

Krankalis, Alebrtas į Bridge
port, Conn.

Kudirka. Gediminas. Prima j 
Niagara Kalis, N. Y.

Kvantas, Pranas, Antanina, 
Jonas, Stasys, Tomas į Athol.

Kaupas, Autose į Athol.
Lionas, Ona, Irma į Brook

lyn, N .Y.

Naginionis, Tadas į Brigh- 
ton, Mass.

Orentas, Juozas, Gertrūda, 
Algis į Ridgewood, N. Y.

Petrašūnas, Vladas į Linden.
Petrikonis, Viktoras į Day- 

ton.

Adoni, JAV 
1948 m., pa-

ir kt.
New

did- 
Ams-

KORESPONDENCIJOS

Kalifornijos lietuvių veikla
žvaigždžių, kurios kaip tik šiuo 
metu atostogauja Palm 
Springs miestelyje. Minėta 
šventė įvyks viename gražiųjų 
Palm Springs viešbučių patal
pose.
Parapijos choras statys opere

tę “VieaguHgiai”
Kitų metų pradžioje, sausio 

7 d., Šv. Kazimiero parapijos 
choras ruošiasi statyti operetę 
“Viengungiai”, kurią režisuoja 
solistas Vladas Baltrušaitis. 
Atrodo, kad bus pirmoji Los 
Angelyje lietuvių pastatyta 
operetė. Šia operete bus pami
nėta choro 10 m. sukaktis, ku
ri išpuolė 1950 m. vasarą.

ALT Los Angeles sk. organi
zuos Tarybos skyrius kituose 

Kalifornijos miestuose

Pastarajame Los Angeles 
ALT sk. susirinkime buvo nu
tarta pradėti -organizuoti ALT 
skyrius visuose didesniuose 
Kalifornijos miestuose, kaip 
San Diego. San Francisco, 
Santa Barbara, Palm Springs, 
o kur mažiau tėra lietuvių, su
rasti ALT-o įgaliotinį. Kitų 
metų pavasarį ar vasarą nu
matoma sušaukti visų Kalifor
nijos lietuvių konferencija.

Vasario 16-ją dieną nutarta 
iškilmingai paminėti 1950 m. 
vasario 18 d. North Stara au
ditorijoje.

Lietuviai išpildys mdijonams 
programą

Palm Springs indijonų rezer- 
• vacijos parapijos klebonas 

kun. Romanas Klumbys ruo
šia indijonų-meksikiečių šven
tę (Fiesta). Lietuvių Tautinių 
šokių grupė iš Los Angeles 
vyks išpildyti programą. Yra 
pakviesta programoje daly
vauti keletas Holywoodo

f

Neleisk
PEČIŲGĖLAI 
sugadinti 
tavo dieną
• Raum<nin<- p— 
vinkli su Johnson'o 
RIU — beveik tas 
šildančia padMikaitę 
pai-., (IX Atgabena 
krauju j skaudama vieta. 
nuvivKusietns raum-nims 
skaustus smūgius. (3) Flan'linjį padut- 
kaitĮF palaiko šiluma per vi ' 
landas.
• Pirkit Johnson .. PECIV PLESTE- 

RJ. pacaitlln** Jtaiavun A- John^-n — 
pat ikitniaiMuaa vardas chirurgiškv ap- 
raišalų gamyboj. Galiamas visose vais
tinėse.

pečiūgėla greitai pal.iic- 
PECIV FIJCSTE- 
pats. ka dėvėtum 
Jis veikia trrjo- 
šildantj. gydanti 

12) GHbsti 
— sumažina 

linė padui- 
aiaVidu va-

šita karvutė, ganoma Oregono pakalnė^*, per metus 
davė 23,725 atarus pieno ir 1,237 avarua stiebto ir tuo būdu 
laimėjo “varžybas”.

Nepaprasta meno 
švente

Waterbury, Conn.
Šv. Juozapo parapijos cho

ras, vad. komp. A. J. Aleksiui, 
rengia religinės muzikos kon
certą sekmadienį, gruodžio 10 
d., 7 vai. vak.

Programą išpildys vargonų 
virtuozas. Kauno* konservato
rijos prof. Jonas Žukas, Vil
niaus operos solistas Stasys 
Liepas; vietinis bažnytinis 
choras, solistai - solistės.

Nuoširdžiai kviečiame vietos 
ir apylinkes visuomenę gausin
gai dalyvausi šioje nepaprasto
je meno šventėje. Visas pelnas 

• skiriamas parapijos reikalams.
Lyra.

Pašventino lietuvišką 
vienuolyną
Kingston, Pa.

Sekmadienį, lapkričio 26-tą, 
4-tą vai. ix) piet J. E. vysku
pas Wm. J. Hofrey pašventino 
naujai įkurtą, Kingston, Pa., 
Šv. Marijos parapijos vienuo
lyną. Pašventinimas įvyko su 
iškilmingomis apeigomis.

Klebono kun. J. V. Inčiūrot 
ir jo vikaro, kun. V. I. Žemai
čio pastangomis
parapija įsigyjo modemiškai 
išdailintą vienuolyną, vaikučių 
darželį ir katekizacijos centrą. 
Nukryžiuotojo Jėzaus Seselės 
iš Brockton. 
kviestas čia 
kyto jauti.

Šia proga
nyčios salėje padėkos vakarie
nė. vadovaujant Moterų Są
jungai. Prel. J. V. Miliauskas' 
ir kun% J. I. Boll, buvo garbės 
kalbėtojai. Vakaro vedėjas,. 
buvo Antanas J. Sinkevičius. 
Šv. Marijos parapijos choris-J 
tai. vadovaujami prof. Jono J.l 
Šaučiūno išpildė muzikalę pro
gramą. i

ATVYKO

ii rūpesčiu

1950 m. lapkričio 24 d. lai
vu “General Stungis” į New 
Yorką:

Basas, Lydia į Michigan.
Bocarovas, Vladas, Marija, 

Tatijana į New .York.
Brasiūnas, Bronius, Mikali

na į Brooklyn.
Budrytė. Gražina į Chicago.
Daukšaitė, Marta į Beltsville.
Dchms, Dorothea. j Philadel

phia.
Dehms, Wanda į Philadel

phia.
Gražulis, Antanas į Kearny.
Kontautas, Silvestras į So. 

Boston.
Kriaučeliūnas, Jonas Stase. 

Jonas, Nijolė į E. Chicago.
Loebhardt, Marga rote į Had- 

den, N. J.
Mardosas, Jonas, Herta i 

Brockton.
Maršalkovičius. Jonas, Jad

vyga, į Detroit.
Puzėnas, Voldemaras, Vale į 

Granby.ZTonn.
Ramanauskas, Juozas į Cle- 

veland.
Ramelis, Antanas į Detroit.
Ruseckas, Vincentas, Char- 

iotte. Jonas. Petras į Kew 
Gardens, N. Y.

Šatas, Romualdas, Gertrūda, 
Remigijus, Jurgis į Bronx.

1950 m. lapkričio 25 d. laivu 
ką:
“General Balkiu”'į New Y or
ką:

Baisa įtienė, Ada į N. Ban- 
gor, N.’ Y.

Barkauskas, Juozas, Euge- 
nie, Juozas į Newark, N. J.

Bartkus. Bronius į W.
Frankfort. 111

Bendikas, Jurgis, Marė, Ju
lė į E. St. Loiiis.

Bumbulis, Jonas į Chicago.
Dapševičius. Irena, 

Adolfas į Brooklyn.
Daugirdaitė, Lilija,

į Nashua, N. H.
Dikmanas, Anna,

Philadelphia.
Dereškevičius, Vytautas j 

Omaha.
Dubinakas. Viktoras į Chi

cago.
Dziuvė, Tomas, Aleksandra į 

Ballimore.
Galeckis. Bronius į Wilson, tralinės 

Conn.
Gecevičius
Kemežys,

Ramutė į Brooklyn.

Puskarzevičius, Vladas į 
Brockton.

Savickas. Vytautas
Sigitas į Brockton.

Juzefą.

Selvaitis, Amilija j Newark.
Spiridavičienė, Genovaitė i 

Brooklyn.
Starkevičius. Pranas, Uršu

lė. Ona, Algimantas į Omaha.

TKEJANKA

Richard

Dalia į

Leonore,

Mass. buvo pa- 
darbuotis ir mo-

įvyko 6 vai. baž-

PARSIDUODA 3 šeimų na
mas po 3-4-4 kambarius. Vie
nas flatas tuščias. Kaina labai 
prieinama Dėlei informacijų 
kreipkitės pas V. Balukonj, 
260 W. Broadvvay, So. Boston 
27, Mass. (27-1-3)

A. J. NAMAKSY
Real Estate & lnsurance

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

\VEST ROXBURY, MASS.
Tel. PA — 7-1233-W

GRABORIAI

Mūsų Trejanka yra 
i Treian- 

Trejan- 
žievės. 

sėklos, lapai ir kiti 
dalykai surinkti 
nuo saulės tekėji

mo ligi saulės nusileidimo. Ja
ponijoje pirmučiausia saulė te
ka ir mūsų Trejanka prasideda 
iš Japonijos, Kinijos. Indo-Ki- 
nijos, iš Persijos, iš Egypto. 
Prancūzijos, Ispanijos, Vakarų 
Indijos, Pietų Amerikos. Cen- 

Amerikos, Mexicos, 
šiaurės Amerikos, Canados — 

Kazys į Hudson. ir čia saulė leidžias. Įmerk Tre- 
Vincas. Liucija. Jank^ i ruginę ir gerk po čer- 

kutę viso pasaulio gerą mišinį.
75
sų

J pasaulinė 
■^'ifl ka. Mūsų 
\ kos šaknis.

S. Barase vidus ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadttay 
South Boston, Mass

4OSEPH BARASE YIČIU S 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

Patarnavimas Dienų ir N’akt 
Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590 

AVenue 2-2484

I
I CASPE R

FUNERAl
187 Dorche^tei Stre* 

South Boston

loseph W.Caspe'
, KASPERAS)

• •'lotuvių O.rekton** 
Balsamuotojas 

,'OTARV PT'BIJ* 
•>v.»mavimas Dienų ir Nan 
•■■♦plvčia Šermenims- Dvi* 

Tel SO 8-1437
SOuth Boston 8-396“

VYTAI TAS YAKAVONIS

NAMŲ SAVININKAMS

“LIETUVIŲ DIENŲ” naujas 
numeris

Puikiai iliustruotas “Lietu
vių Dienų" Nr. 8, atrodo, yra 
skiriamas Lietuvos Vyčių vei
kimui atžymėti. Telpa net 7 
iliustracijos iš Vyčių seimo ir 
organizacijos vadų. Šio nume
rio viršelį puošia dail. P. P. 
Puzino kūrinys “Tremtinė”, 
kuris šiais metais miesto va
dovybės organizuotoje parodo
je buvo pripažintas geriausiu 
piešiniu 1950 metais ir buvo 
suteikta už jį medalis. Turiny
je telpa šie straipsniai: “Pra
giedruliai ir šešėliai” (Gen. 
Stasys Raštikis), “Vyčiai ko
voja už lietuvybės išlaikymą” 
(pasikalbėjimas su naujuoju 
pirm. Al. Vasiliausku), “38 
metai lietuviškumo sargyboje” 
(L. Valiukas), “Ar galima nu
šauti kūną į Mėnulį” (B. Ke- 
tarauskas), “Lietuvių Liaudies 
Dainos jauniesiems pianis
tams”, “Lietuvių meno trium
fas". “Tarpusavy kalbėkime 
lietuviškai”, Anglų sekcijoje 
telpa: “The Written Word” 
(M. Stark), “Kristijonas Duo
nelaitis — Famous L&huanian 
Poet”, “Joys of Spring", “Ab 
road the Kualoa” (iš lietuvio 
kelionės aplink pasaulį).

“Lietuvių Dienų" adresas — 
9204 S. Broadway, Los Ange
les-3, Calif. Metinė prenume- 
fat*z $3d)0 visuose kraštuose. 
Dabar aipB«iumer*yę dėl 1951 
m. fcSats (temokamai "lapkričio 
ir gruodžio mčn. numerius. L.

Gera proga pinigams įves- 
tuoti. Netoli Ashmont stoties, 
gražioje vietoje ir su dideliu 
žemės sklypu parduodamas 3 
šeimų namas 6-6-6 kamb. su 
prieškamariais. Apšildomas 3 
atskirais garo šildyduvais. 
Kieto medžio grindys. Baltos 
sinkos ir pečiai. Aukšta nuo
ma. G. I. paskola $9000.

Kaina $14.500.
Kreiptis į Pr. Lembertą die

nomis ir vakarais: 545 E. 
Broadway. So. Boston.

Tel. SO 8-0606

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

už pokelj. Prisiunėiam į jū- 
namus.

ALEYANDER’S CO. 
414 W. Broadway 

South Boston 27, Mass.

BROTHERHOOD OIL CO
Pečiams ir šildymui aliejus.

Urmu ir Retail 
Tel. 6140

Mes įdedame apšildymui sistemą 
“Metered Service”

574 No. MonteNo St, Brockton, Mass. „

automatu: laundry
Namie skalbti neapsimoka.

Atneškite baltinius mums ir 
kai bematant išskalbsime 

gerai ir pigiai. 
South Boston, Mass.

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

iUžsisakykite Tonikų Pas Mus «!
Pristatom geriausį toniką *
Piknikams, Vestuvėms, J

Krikštynoms ir Visokiems €
Parengimams. J

Kainos prieinamos. ?
Myopia Club Beverage Co. |

Grafton Avė., Islington, Mass. |
Tel. Dedham 1304-W

PRANAS GERULSKIS, Namu Tel. Dedham 1304-R į

%

*WEDD1NGS • 24 HOUR SERVICE

AVON GREENHOUSES 
and FLOIVER SHOP

• ■ • *

“C LYDĖ”
FUNERAL W0RK CORSAGES

Tel. Brockton 265
151 E. Maia SL Route 28 Avon, Mass.

CADI11AC PONTIAC Į
WM. H. BASSETT CO.

1782 Main St. 33 Main St.
8 BROCKTON, MASS. BRIDGEWATER, MASS. f 

‘ ' f

4 Pristatome Alų ir Tonikę
* Mles turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir j

į toniko pristatome, vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
h r piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite: * 
į BOBIS BEVERAGE CO. įį
L J. ARLAUSKAS, Salininkas
1 220 E SL, Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass. į

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 9VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th SL, So. Boston, Mass. 
Tel. SOuth Boston 8-12&8.

tRce-'Pirmininke—B. Gailiūr.ienė,
8 Wlnfield SL, So, Boston, Mass. 

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

Finansų Rašt — B Cūnienft,
409 Broadway. So. Boston, Mass. 

Tel. So-8-094«.
Iždininkė — Ona Šiauria, 

51 Tampa SL, Mattapan, Maaa.
Tvarkdarė — M. Matejoškienč.

866 E. 5th St. So. Boston, Mass.
Kasos GL—Elzbieta Aukštikalnytė, 

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

antra antradieni mėnesio, 7:30 v. 
vikare. Parapijas salėje, 492 E. 
Seventh SL, So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
Įiaą pttAufcoiU inmkp

*V. JONO EV. B L. PA*aLPINĖ» 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktoras Medonls,
21 Sanger St, So. Boston, Maaa

Vice-Pirm. — Vincas Stakutis, 
684 Sixth SL, So. Bostcn Mass 

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

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

TMininkas—Stasys K. Grifranavičius, 
699 E. Seventh St, S. Boston, Maaa

Maršalka — Jonas Zuikis,
22 Beethoven St.. Rokbury. Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią. sekmadienį kiekvieno mėnesio, 

2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 
492 E. 7th St, So. Boston. Mass
Visais draugijos reikalais kreipki* 

tėj pas piotckolų įaituunL*

runeraJ H<»>-
741 No. Main

Brocktcn Mas

V. YAKAVOMS
*.aldot'jvlų Direktorių, 

Balsamuotoja>
-•aumavimas Dienų ir Nazt 
koplyčia Šermenim.- Dyk 

•ei Brocktor 9

WAITK U S
Funeral Home

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS KAITRUS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
(Notary Public)

Patarnavimas dienų ir naktį. 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že 
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.

Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434.

W AITT
FUNERAL HOMt

30 Emerson Avė 
Brockton, Man

Edward J. Wait1 
(Wai te kūnas) 

^aldotuvlų Direktorių* 
Balsamuotojas 

■atarnavimas Dienų b Mani 
Koplyčia šermenims Dyka' 

Tel. Brockton 3368 .i
į ZALETSKAS

Funeral Home
564 East Broadway 
South Boston, Mass. 

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

Patarnavimas dienų Ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609

Tel. AV 2-4026

J. Repshis, M.D.
Lietuvis Gydytojas
495 Columbia Road
arti Uphams Corner 
Dorehester, Mass.

Ofiao Valandos: 2—4 ir 8—8.
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Trečiadienį visi renkamės
į svarbų susirinkimą salėje 

j»o bažnyčia, svarbiems Ame
rikos visuomenės keliamiems 
klausimams aptarti. Pradžia 
8 vai. vakaro.

Iškilmės pas Seseles
Šio mėn. 22 d. Nukryžiuoto

jo Jėzaus Seselės Bostone 
šventė Vyresniosios, Motinos 
Cecilijos, vardines. Iš Brock- 
tono buvo atvykus Generalinė 
Motinėlė. Koplytėlėje 7-ie 
gatvėje parapijos klebonas 
kun. Virmauskis atlaikė pa
maldas.

Ryšy su ta vienuolyno šven
te seselės surengė savo rank
darbių parodėlę. Visą didžiulį 
seselių poilsio kambarį puošė 
įvairiausi rankdarbiai, labai 
smulkus ir kruopštus darbas. 
Keli išstatyti Seselės Justinos 
piešiniai rodo jos gabumus. 
Kaip teko patirti. Seselės ža
da ateinančią žiemą ypatingą 
dėmesį atkreipti į lietuvišką 
juostelių audimą. Parodėlė 
daro labai gražų įspūdį.

Dr. J. Leimonas,
gyvenąs So. Bostone, šven

čia 50 metų sukaktį. Jis yra 
vienas iš žymiųjų Lietuvos 
katalikų veikėjų, buvęs Lietu
vos jaunimo — ateitininkų ir 
pavasarininkų vadas; ilgus 
metus dirbęs Lietuvos Katali
kų Veikimo Centre. Nuo Nau
jų Metų dr. Leimonas pakvies
tas redaguoti “Vytį”.

Lietuvaitė vyks į Korėją
Maryknoll, Amerikos misio

nierių kongregacijos, Sesuo 
Mar ia George šiomis dienomis 
lankė sunkiai sergantį savo 
tėvelį Jurgį Razvadauską, E 
St., So. Bostone. Prie progos 
ji su mamyte atlankė ir prel. 
K. Urbonavičių. Ji mokyto
jauja New Yorke kiniečių 
kvartale ir kartu tęsia studi
jas kolegijoje. Kitais metais 
ketina vykti į Korėją, kur dvi 
seserys gydytojos ir dvi slau
gės jau išskrido.

Padėkos dienoje 
pakrikštyta

Barbora Maria duktė Rolan
do ir Onos (Tuleikytės) Bi- 
shop, gyv. 190 Emerson St.; 
Kotryna Ona duktė Antano ir 
Onos (Katilvtės) Durnų, gyv. 
12 Raven St.. Dorchester; 
Laurynas Edvardas sūnus Ed
mundo ir Paulos (Kazlauskai
tės* Ketvirčiu. gyv. 52 Cuili- 
ver St., Milton. Mass.

Kas brangina lietuvybę ir nori prisidėti prie jos išsau
gojimo ir išugdymo, tas remia vienintelį vaikų mėnesinį 
žurnal. — “EGLUTĘ”. Jį leidžia Lietuvių Kultūros Institu
tas. Prenumerata metams $2.00. Užsakyk “Eglutę” bernai
čiui ar mergaitei Kalėdoms 
kingi.
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KALĖDŲ DOVANA 
VAIKAMS 

ir 
MERGAITĖMS 

iliustruotas 
mėnesinis žurnalas 

lietuviškoji “EGLl’TĖ
Leidžia

Lietuviu Kultūros 
Institutas 

Prenumerata metams $2.00 
Pinigus už prenumeratas 
siųskite administratoriui: 

Rašyk: 
Mr. A. Peldžius, 

32 Wilder Street

• ">

Liet. Kultūros Rėmėju 
metinis susirinkimas 
įvyko praeitą šeštadienį, 

lapkričio 25 d. So. Bostono 
lietuvių par. salėje. Prezidiu
mo pirm, buvo dr. V. Čepas, 
sek r. — J. Andrius. Bu v. val
dybos pirm. K. Mockus pra
nešė, kad per praeituosius ir 
pirmuosius šios organizacijos 
metus, kultūros rėmėjai save 
puikiai pateisino. Rėmėjai glo
bojo šeštadieninę lituanistikos 
mokyklą ir H. Kačinsko dra
mos studiją. Surengta du lite
ratūros vakarai ir dramos 
studijos sirektaklis.

Buv. pirmininkas širdingai 
dėkojo kleb. kun. Pr. Vir- 
mauskiui už leidimą naudotis 
patalpomis ir visokeriopą pa
ramą. Buv. kasininkas A. Ma- 
tioška pranešė, kad nario mo
kesčio per metus surinkta 
$1,145. Iš viso apyvarta pa
daryta daugiau kaip $2,000. 
Dagrindinės išlaidos — globo- 
■iamvjų kult. įstaigų šelpimas. 
Buv. sekretorius J. Gimbutas* 
pranešė, kad per metus pada- 

■t? 3 visuot. susirinkimai, 11 
vald. posėdžiu. Narių dabar 
turima apie 200. Nemažą dalį 
narių sudaro iš seno čia gy
venantieji lietuviai. Kleb. kun. 
Virmauskis pirmas sumokėjo 
nario mokestį už visus 1951 
metus. Kontrolės komisijos 
pranešimą padarė prof. Kon
čius. Viskas rasta tvarkoj, tik 
reikėtų išaiškinti, kam pri
klauso įgytasis teatro turtas 
ir sudaryti tikslų to turto są

rašą.

Į naująją valdybą išrinkti: 
dr. V. Čepas — pirm., inž. dr. 
J. Gimbutas — vice-pirm., H. 
Yčaitė — sekret., A. Ivaška— 
kasin., V. Kulbokienė — fi
nansų sekretorius.

Tėvų susirinkimas
Prieš kult, rėmėjų su-mą 

įvyko liet, mokyklos tėvų su
sirinkimas. Mokyklos vedėjas 
V. Kulbokas pranešė, kad 
mokykla kas šeštadienį dirba 
daugiau keturių valandų —po 
5 pamokas ir dabar turi 112 
mokinių. Yra aktualus naujų 
mokytojų kvietimo klausimas.
Mokyklos pajamos sudarė 
kult, rėmėjų pašalpa, tėvų 
mokesčiai ir tėvų komiteto 
parengimai. Visiems už para
mą dėkojo. Į naują tėvų ko
mitetą išrinkta p.p. Pilkienė, 
Baltienė ir Vaitkevičius.

Vestuvės
Lapkričio 23 d. Alfonsas 

Burokas, gyv. Cambridge, 
Mass., apsivedė su Irena Va- 
ladkevičiūte, gyv. 159 N St.

dovanėlę. Jie liks amžinai dė
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Kartą kun. Pr. Virmauskis 
tarė savo svečiams: “aplanky
kime lietuviškąją šeštadienio 
mokyklą”. Mielai pritarėm 
tam sumanymui ir paprašėm 
vadovauti mūsų ekskursijai.

Kelionė, tiesa, buvo netoli
ma: greta šv. Petro liet. kat. 
bažnyčios, lig viduramžių pi
lis, raudonavo parapinė mo
kykla.

šeštadienio mokyklai vado
vauja prityręs jiedagogas V. 
Kulbokas, sukvietęs kitas tvir
tas pa jėgas: mok. Lizdėnienę, 
Dr. Gimbutienę, H. Kačinską, 
Giedraitį...

Vieni jų turėjo ilgametę mo
kytojo praktiką, kiti — moks
lo daktaro titulu pasipuošę ar 
šiaip Lietuvoje žymūs žmonės 
buvę.

Įeinam į Lizdėnienės vado
vaujamą klasę. Pasisveikinam. 
Sužibo dvidešimt trys {Miros 
akelių, lig iš Lietuvos padan
gės žvaigždelių; veideliai tokie 
meilūs.

Vienų šio to paklausėm, su 
kitais pajuokavom. Mano ben
drakeleivis, pamatęs iš Vokie
tijos stovyklos laikų pažįsta
mą veidelį, paklausė, ar prisi
mena jį? Vienas atsiliepė, kad 
taip. Vėliau kitą prašė padai
nuoti, kaip stovykloje dainuo
davę. Čia pat ir jiertrauka atė
jo. Apstoję, sakė neišleisią, 
kol nepadainuos. Reikėjo išpil
dyti prašymas. Uždainavo:

“£jo Petras žvejot 
ir sugavo šešką.
Metė adatą į jūrą 
ir nudūrė mešką...

Kiek džiaugsmo visiems! Iš- 
tikrųjų, daina labai vaizdi.
— Ar senai pažįstamo? — 

paklausiau mokytojo.
— Jau iš Lietuvos laikų. Bus 

per 10 metų, kai dirbau kar
tu mokykloje. Ir man prisimi
nė mano mokytojai, su kuriais 
per 23 metus kartu dirbom. 
Tik kur jie? Vieni Sibire, kiti 
— žemėje...

Nuėjom į kitą klasę. Ant 
sienos žemėlapis, O kur Lietu
va? Susigriebė. Ant Europos 
žemėlapio parodė duksnelį: 
“Čia Lietuva”.

Dr. Gimbutienė archeologė - 
istorikė, bet dėsto ir literatū
ros teoriją. Pataikėm į pamo
ką, kurioje buvo dėstoma, kaip 
sudaryti rašinėlio planas. O 
vienas gražiai paskaitė namų 
darbą “Ruduo”.

Kitoje klasėje, gražiai pade
klamavo.

1$ BALF'O VEIKLOS
Š. m. lapkričio mėn. 17 d. 

buvo Bostono BALF’o metinis 
narių susirinkimas. Šiemet 
skaitlingiau negu jiernai buvo 
nariai susirinkę ir daugiau su
sidomėta BALF’o veiklos pa
gyvinimu. Išrinkta nauja val
dyba ir .padalyta reikšmingų 
nutarimų.

šių metų valdybon įėjo: K. 
Nemaksienė — pirm., J. Jan
kauskas, St Lūšys ir M. Venis 
— vicepirm , A. Bričkus — 
ižd., Al. Lapšys— finansų raš
tininkas, A. Juknevičius — 
sekret. J. Romanas, kun. K. 
Mažutis, M. Michelsonienė, V. 
Kulbokienė, Vyt. Stelmokas, 
Faustas Kirša, Pr. Lembertas 
ir P. Bliumas — direktoriai.

Revizijos komisiją sudarė: 
A. Keturakis, Br. Bajerčius ir 
K. Šidlauskas.

Rūbų rinkimo komisijos pir
mininke palikta V. Šimkienė.

Delegatais į BALF’o seimą 
sausio 5-6 d. New Yorke iš
rinkti: Nemaksienė, Michelso- 
nienė, Šimkienė, kun. Mažutis, 
Stelmokas, Lembertas, Lūšys 
ir Juknevičius.

Tarp kito susirinkimas nuta
rė padaryti ateinantį pavasarį 
viešą rinkliavą (Tag day) lie
kantiems Vokietijoj mūsų se
neliams ir ligonims paremti.

Susirinkimas įgaliojo kun. 
Mažutį parinkti aukų ir nu
siųsti Šv. Kalėdų proga nors 
po mažą siuntinėlį mūsų ligo- 
nims, gulintiems sanatorijose. 
Susirinkusieji reiškė viltį, kad 
Bostono lietuviai didžiausios ir 
kilniausios meilės šventės iš
vakarėse ras tokios pat meilės 
krislelį savo širdyse ir parems 
nors maža auka kun. Mažučio 
pastangas praskaidrinti bent 
šv. Kalėdų rytą mūsų nelai
mingiems tautiečiams, gulin
tiems sunkios ligos patale.

Susirinkusieji čia pat suau
kojo $15 tam gražiam tikslui.

Susirinkimo prašoma p. Svi- 
lienė pasižadėjo surengti “pu
pų vakarą” BALF’o kasai pa
pildyti.

Šiame susirinkime reiškėsi 
daug kritikos, bet kartu daug 
vieningumo ir pasiryžimo to
liau dirbti gražų šalpos darbą 
dar platesniu baru. A.

Mirė
Kazys Valinčius lapkričio 

mėn. 21 d. staiga mirė savo 
namuose, 132 W. 8th St., So. 
Boston. Jis buvo gimęs Jur
barke. Amerikoje pragyveno 
42 metų. Paliko žmoną Kotri- 
ną (Vaičaitytę) ir dukterį 
Oną. Po pamaldų šv. Petro 
parapijos bažnyčioje buvo pa
laidotas lapkr. 24 d. Naujos 
Kalvarijos kapinėse.

Lapkričio 22 d. miesto ligo
ninėje, ilgai sirgęs mirė Petras 
Stirbys, 78 metų, gyv. 337 E 
St. Jis buvo kilęs iš Eržvilko 
parapijos. Amerikoje pragyve
no apie 50 metų. Paliko pusse- 
serį Magdaleną Kavolienę ir 
gimines Koraičius, kurie rūpi
nosi jo laidotuvėmis. Po pa
maldų šv. Petro parapijos baž
nyčioje palaidotas šv. Kry
žiaus kapinėse, Malden, Mass., 
lapkr. 24 d.

Prašo atsiskaityti
Asmens, neatsilyginę dar 

už kun. Kazio Mažučio knygą 
“Didžiosios Grumtynės", yra 
prašomi greičiau atsiskaityti 
ir neišparduotus egzemplio
rius grąžinti, nes yra naujų 
pareikalavimų, o knygos dau
giau neturime. Kaina buvo 1 
doleris.
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"AŠ DIDŽIUOJUOS SAVO PROTĖVIAIS.*"
Šeštadieninę mokyklą So. Bostone aplankius

Antradienis, Lapkričio 28, 1950

*r - ■ c, e z- ‘

^Dabarties (Pastaboj

— Ar daug yra mokykloje 
mokinių ?
— Penki šimtai. Iš jų yra 100 

naujakurių lietuvių vaikų.
— O kiek šeštadienio lietu

viškąją mokyklą lanko? — vėl 
paklausiau.
— Bus šimtas mokinių. Bet 

tik vienas iš seniau atvykusių
jų-
— Kodėl?
— Jie sako, kad per 5 dienas 

vaikai labai išvargsta.
“Netiesa, pamaniau, juk čia 

ir patalpos erdvios, ir šviesos 
gana, ir mokykla arti, ir kito
kie patogumai. Lietuvoje eida
vo po 2-3 mylias ir neturėjo 
tokių patogumų ir pamokos 
būdavo visas šešias dienas, ir 
tai nepavargdavo. Iš lepūnėlio 
nieko gero nesulauksi. Ir A- 
merikos didieji žmonės, pav. i 
Abraomas Lincoln, kaip var-j 
giai gyveno ir kokiose nepato
giose sąlygose siekė mokslo. 
Kitiems sumigus, prie ugnia- 
kūro ar prie balanos skaitė 
knygas. Už tai užaugęs buvo 
garsus žmogus, vergų išlais
vintojas, žmonijos pažiba. 0 
daugelis lepūnėlių užauga be 
charakterio žmonėmis. Anglų 
rašytojas Lord Byron kovojo 
dėl Graikijos nepriklausomy-‘ 
bes, bet išlepę lietuviai vargiai 
ar beprisidės prie Lietuvos 
laisvės kovos. Gali pavargti... 
Nedrįsčiau ką mokyti, bet 
man matos, kad klasėje galė
tų rasti vietos lietuviškojo sti
liaus kryžius, Aušros Vartų 
Marijos paveikslas, Lietuvos 
žemėlapiai: Nepriklausomos
Lietuvos ir Vytauto laikų — 
nuo Baltijos jūros iki Maskvos 
ir Juodųjų jūrų. Čia ne impe
rializmo auklėjimas, o tik gar
bingos praeities minėjimas, 
kad galėtų pasisemti jėgų atei
ties kovoms.

Gera būtų matyti ir Vilniaus 
katedra, ypač gražiosios Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčios gip
satūros, Pažaislio bei Rokiškio 
bažnyčios. Pilies griuvėsiai, 
Trakų ežeras. Gardino bei Ly
dos pilys, Palangos ar Klaipė
dos pakraščiai, arba ir šiaip 
vienas kitas Lietuvos vaizdas 
bei žymiųjų veikėjų paveiks
lai. Vėliau nevienas galėtų pa
sakyti, kaip D. Roosevelt: “Aš 
didžiuojuos savo olandiškais 
protėviais”. Mes sakytume — 
lietuviškai.

O! Aš (globėjams ir mokyto
jams) norėčiau tarti: jei po 
metų kitų vergijos pančiai nu
kris, jūsų darbas įvertintas 
bus... ' Mik.

Nepamirškime tų, kurie užmuš 
aukojosi

Retas kas iš skaitytojų ži
no, kad apie 8,000 karo vete
ranų guli Massachusetts ligo
ninėse. Arr.erikas Legionas yra 
pasiryžęs kiekvienam iš tų ve
teranų, kurie guli ligoninėje ir 
negali praleisti Kalėdų šven
čių tarp savųjų, įteikti dova
nėlę — parodyti, kad jų drau
gai ir visuomenė nėra jų už
miršusi.

Lietuviai legionieriai mano, 
kad ir lietuvių visuomenė no
rėtų prie šio darbo prisidėti. 
Tad Stephen Dariaus Postas 
gruodžio mėn. 3, sekmadienį 5 
vai. vak., Lietuvių Piliečių 
draugijos auditorijoje rengia 
banketą ir nuoširdžiai kviečia 
visus jame dalyvauti. Daly
vaujantieji aukoja po pustre
čio dolerio. Kas bankete nega
lėtų dalyvauti, kviečiamas 
ateiti į pasilinksminimą po 
banketo. Ateinantieji nuo 8 v. 
vak. aukoja po 50 centų. Vi
sas pelnas skiriamas aukščiau 
minėtam tikslui.

Be to Stepono Dariaus Pos
tas ruošia mūsų vaikučiams 

Kalėdų eglaitę su pamargini- 
mais. Teko girdėti, kad kartu 
prisideda ir So. Bostono Lie
tuvių Piliečių draugija.

Taip pat mūsų tarpe yra šei
mų ir asmenų, kurie varginami 
ligos ar senatvės. Jiems Stepo
ne Dariaus Postas siunčia Ka
lėdų krepšį valgomųjų daiktų, 
kad ir tie mūsų tautiečiai tu
rėtų linksmesnes Kalėdas.

Prie šio darbo galėsi ir 
Tamsta prisidėti dalyvauda
mas Stejiono Dariaus Posto 
bankete arba pasilinksminime 
po bankieto. Kas negalėtų tą 
dieną būti South Bostone, ga
li prisidėti pasiųsdamas auką 
vardu Stephen Darius Post 
No. 317 ir adresuotą Posto iž
dininkui Clement Sabet 117 A 
Street, So. Boston, Mass.

Nepamirškime paaukoti nors 
truputį tiems, kurie dėl mūsų 
yra tiek daug pasiaukavę. -

J. J. R.

To malik — meluoti
▼ Anglų kalbos žodyne pasirodė naujas žodis: to malik — 

nepaliaujamai meluoti. Naujojo anglų k. žodžio kilmė atspėti 
nesunku: jis atsirado po to, kai rugpjūčio mėn. Jakob Malik 
pirmininkavo Saugumo Taryboje. Ištisas keturias savaites jis 
absurdiškiausiom kalbom kaltino vakariečius, iki Austin War- 
ren, Amerikos atstovas Saugumo Taryboje nusakė Maliko pro
pagandos metodus trim punktais: falšyvos etiketus triukas, 
bandymas užtušuoti savo kaltę kitų kaltinimu ir pagaliau didy
sis melas.

New York Times susidomėjo šiuo trečiuoju punktu ir iš
spausdino vedamąjį “Dešimt didžiųjų Maliko melų”.

V 1. Sovietų Sąjunga tvirtina, o Malikas kartoja, kad Pietų 
Korėja užpuolė Šiaurinę Korėją.

Tiesa: Pietų Korėja buvo karui nepasiruošus, jų armija bu
vo tik defenzyvinei kovai pasiruošus. Tuo tarpu gerai apgin
kluoti ir organizuoti šiauriečiai pagal {daną pirmieji jieržygia- 
vo per 38° laipsnį.

2. Sovietų Sąjunga tvirtina, o Malikas kartoja, kad USA 
“valdantieji sluoksniai” ypač John Forster Dulles, Johnson ir 
generolas McArthur sukurstė karą, jį paruošė ir suorganizavo.

Tiesa: Įvykiai Korėjoje parodė, kaip nepasiruošusią ir nu
stebusią Ameriką užklupo karo veiksmai. Šiauriečių žygiavimas 
pirmyn buvo geriausias Amerikos karinio nejasii-uošimo įrody
mas.

3. “Amerikiečių daliniai įsiveržė į svetimą teritoriją ir tuo 
pačiu pažeidė Tautų Sąjungos nuostatus iš 1933 m.” — Tvirti
na Sov. Sąjunga ir Malikas.

Tiesa: Amerikiečiai ne vieni kovoja Korėjoj, o kaip dalinys 
Jungtinių Tautų, kurios atskubėjo gelbėti vieno užpulto manda
tinio krašto. O jeigu jau kalbėti apie Tautų Sąjungos paragra
fą, tai yra daugiau negu įrodyta, kaip ir kiek Sovietai kalti dėl 
Šiaurės Korėjos žygių.

4. Sovietai tvirtina, o Malikas rezonuoja, kad Saugumo Ta
ryba neturėjo teisės kištis į Korėjos įvykius, be Sov. Sąjungos 
ir Raudonosios Korėjos pritarimo.

Tiesa: Amerikiečių Baltojoj Knygoj sužymėti precedentų 
atvejai įrodo kaip tik priešingai. Be to — jeigu p. Maiik buvo 
nusistatęs, kad be komun. Kinijos dalyvavimo Saugumo Tary
bos nutarimai negalioja, kodėl gi jis Tarybai pirmininkavo?

5. Malikas tvirtina, kad JT, o ypač Saugumo Taryba yra 
pavergtos JA Valstybių ir yra ne kas kita, kaip Valstybės 
Departam. vasalai.

Tiesa: Savo laisvu veikimu ir nusistatymu patys JT nariai 
įrodė, kad Maliko tvirtinimas yra melas.

6. Malikas tvirtina, kad anglo - amerikietiški - imperialis
tai turi tikslą pavergti kitas tautas ir išplėsti Korėjos konfliktą.

Tiesa: Įvykiai parodė, kaip USA drauge su JT nariais 
stengėsi lokalizuoti Korėjos karą. Fillpinamss, Burmai, Indoki
nijai buvo duota laisvė ir nepriklausomybė, šį principą norima 
išplėsti ir į kitas tautas, neišskiriant nei Korėjos.

7. Malikas tvirtina, kad Korėjos konfiliktas yra lokalinis 
vidaus dalykas, kur nei viena, nei antro pusė negali būti trak
tuojama kaip užpuolikai.

Tiesa: Jeigu taip, kodėl Sovietai priešinosi pripažinti Pie
tiečių vyriausybę, kuri buvo JT paskirta? Jeigu taip, kodėl So
vietai ne tik pritarė, bet paruošė ir aupginklavo Šiauriečių ar
miją žygiui į pietus.

8. Malikas kaltina amerikiečių oro laivyną už “barbariškų 
priemonių” naudojimą, nes, bombarduojant karinius taikinius, 
daug civilių buvo žuvę.

Tiesa: JT Komisija yra nustačius ir įrodžius, kas pirmas 
pradėjo “barbariškus metodus”. O svarbiausia — barbarybė 
yra užpulti, o ne gintis.

9. Sovietai giriasi trokštą taikos taip, kaip amerikiečiai 
karo.

Tiesa: Amerika kovoja dėl taikos, kuri atitinka JT princi
pus; Sovietams taika reiškia ne ką kitą, kaip pavergimą.

10. Visa Maliko politika, kurią jis varo Lake Success yra 
suktybė ir apgavystė.’ Susivyniojęs į nekaltą JT avinėlio kailį, 
jis elgiasi kaip pikčiausias šitos institucijos priešas. Ir štas Ma
liko dviveidiškumas yra jo didžiausias melas. E-L.

Atvyko VI. Puškorius
Šių metų lapkričio mėn. 25 

d. į Brocktoną pas savo sese
rį atvyko iš Vokietijos buv. 
Valstybės Teatro aktorius ir 
dainininkas Vladas Puškorius- 
Puskarževičius. Kukliame su
tikimo bankete tarp kitų da
lyvavo Bostono lietuvių para
pijos klebonas kun. P. Vir
mauskis ir kun. K. Mažutis.

Kalbėjo apie Lietuvą
Lapkričio 8 d. 7:45 vai. va

kare, West Roxbury Library 
Hali, įvyko Tarptautinio Ko
miteto West Roxbury Wo- 
men’s Club prakalbos, kuria
me dalyvavo atstovai septynių 
Europos tautų. Vienas iš ją 
buvo d-ras Br. Kalvaitis, kuris 
trumpai pasakojo apie Lietu
vą ir pirmą rusų okupaciją. 
Dr. B. Kalvaičio ir kitų tautų 
atstovų kalbos supažindino 
klausytojus su komunizmo pa
vojumi.

\ >
Buvo susirinkę West Rox- 

bury moterių klubo narės su 
savo vyrais. Visi klausytojai 

»

buvo amerikiečiai. Buvo su 
įvairiais tautiškais kostiumais. 
Taip pat ir dvi lietuvaitės su 
lietuviškais kostiumais, būtent, 
panelės Pulkauninkaitė ir Pau
lauskaitė. Lietuviai buvo pa
kviesti dalyvauti per ponią 
Kotriną Namaksy, to klubo 
narę ir pirmininkę.

Areštavo automobilių 
vagius

FBI agentai Bostone areš
tavo 5 automobilių vagius, 
kurie per pastaruosius mėne
sius pavogę 50 automobilių 
$100,000 sumai. JAV komisi- 
jonierius William Rogers 5 
vagims paskyrė $17,500 už
statą.
Apdraudos įstaigos pelnė 

$7.468,248
Massachusetts automobilių 

savininkai praeitais metais su
mokėjo apdraudos bendro
vėms $7,468,248 daugiau už 
priverstiną apdraudą negu jos 
išmokėjo už nelaimes. Kitais 
metais už priverstiną automo
bilių apdraudą savininkai tu
rės mokėti daugiau.




