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Korėjos byla Taryboj

Beveik 
liečia 

Kinijos

komu- 
visi 

komu- 
inter-

Lake Success — Lap
kričio 27 d. prasidėjo 
Korėjos byla Saugumo 
Taryboje. Jung. Valst. 
delegatas Warren R. 
Austin apkaltino Kini
jos raudonuosius agresi
ja prieš Jung. Tautas. 
Pažymėjo, kad raudono
ji Kinija pradėjo karą, 
kuris gali išvirsti į Pa
saulinį. Jis pastatė 20 
klausimų Kinijos 
nistams. 
klausimai 
nistinės
venciją. Paskutiniu klau
simu prašoma raudonųjų 
delegacija atsakyti, ar 
Pekingas vadovaująs ki
nų interesais ar didžio
sios Rusijos, kuri jau pa
kankamai yra atsiėmusi 
iš Mandžiūrijos kinų tau
tos sąskaiton.

Komunistinės Kinijos 
delegato reikalavimai 
Lapkričio 28 d. komu

nistinės Kinijos delega
tas, gen. Wu Hsiuchuau, 
buv. vadas komunistinės 
kinų armijos, kuri dabar 
eina prieš gen, MacĄr- 
thur, kaltino Jung. Vals
tybes imperializmu, ku
ris siekia apsupti Kiniją.

Wu savo kalboje sumi
nėjo gen. MacArthur pa
reiškimą, kurį jis savo 
laiku padarė 
ranams dėl 
Wu nurodė, 
mozos, JAV
pulti kiekvieną 
uostą pradedant Vladi
vostoku ir baigiant Sin
gapūru. Jis pabrėžė, kad 
Formoza priklausė Kini
jai, ką pripažinęs pats 
prez. Trumanas sausio 5 
d. kalboje. Wu pagaliau 
patiekė 
mus.

1. kad 
Saugumo
pasmerktų ir pritaikintų 
sankcijas JAV dėl jų 
ginkluotos agr e s i j o s 
prieš Formozą,

2. kad Saugumo Tary
ba tuojau imtųsi priemo
nių, kurios priverstų 
JAV pasitraukti iš For- 
mozos,

3. kad priverstų JAV 
ir kitas tautas atitraukti 
iš Korėjos ginkluotas jų 
pajėgas ir palikti Pietų 
ir šiaurinės Korėjos vi
daus ginčus susitvarkyti 
jiems patiems. •

Wu kalbėjo kiniškai to
kiu pat tonu ir būdu, 
kaip ir Malikas. Taip pat 
pertfiūbijo tuos pačius 
klausimus, kaip ir savo 
laiku Malikas. Kalbėjo 
dvi valandas.

Viešos pastabos ra lo- 
nųjų delegatui VVu

Nacionalistinės Kini
jos delegatas d-ras T. F. 
Tsiang pareiškė, kad Ki
niją su JAV turi diplo
matinius santykius jau 
167 m. (nuo 18^4 m.), 
kurie visuomet buvo ge
ri. Nėra Kinijos istorijo
je, net elementariausiuo
se šaltiniuose, kain Mo
kyklų vadovėliai, jokių 
žymių, kad Amerika bū
tų Kiniją nuskriaudusi. 
Kinija labiausiai kentė
jus* seniau nuo caristi- * 
nes, o dabar nuo Sovieti
nės Rusijos imperializ
mo.

Pietų Korėjos užsienių 
ministeris pulk. B. C.
Limb pareiškė, kad ko- VVashington, D. C. — blogį”, 
munistinės Kinijos atsto- Trečiadienio vakare, lap- Acheson rimtai reika- 
vams buvo leista ateiti į 
Jung. Tautas su nešva
riomis rankomis, kurios 
jau suteptos krauju.

PENKT GRVODŽIO (December), 1 D., 1950 M.

už laisvę ir
Vėsulas ir sniego pūga Pittsburge

Dean Acheson kalba per radio
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Griežtumo su Kinija
rūpi Kinijos karu su
skaldyti susidariusį prieš 
Sovietų Rusiją vakarie
čių frontą ir nusilpninti 
JAV, kad jos nebegalėtų 
teikti pagelbos vakarų 
Europai, kai Rusija ją 
puls.

karo vete- 
Formozos. 

kad iš For- 
galėtų už- 

Azijos
būtent, 
komu- 
išvežė

tris reikalavi-

Jung. Tautų
Taryba viešai

Grąžino 21 graikų vaiką
Evzone, Graikija — 

Lapkričio 25 d. grąžinta 
21 graikų vaikas iš Ju
goslavijos. Graikijos ci
vilio karo metu, 
1947 ir 1948 m., 
nistai sukilėliai
daug vaikų į komunisti
nius kraštus. Vaikai bu
vo grąžinti tarpininkau
jant Tarptautiniam Rau
donajam Kryžiui.
• Kinijos devyni komu

nistai, atvykę dalyvauti 
Jungtinių Tautų saugu
mo tarybos posėdyj, ku
riame svarstys komunis
tų skundą prieš JAV, ap
gyvendinti Waldorf - As- 
toria viešbutyj. Jie nusi
skundė sekretoriui Tryg- 
ve Lie, kad viešbutis per 
puikus jų skoniui. Lie, 
sutikęs komunistus Lake 
Success, pasakęs, kad jie 
gali apsigyventi, kur tik 
jie nori, tačiau patarė 
apsistoti VValdorf - As- 
toria. Rusijos 
Jakob Malik
jiems pasinaudoti 
talistinio pasaulio 
gurnais.

atstovas 
pataręs 

kapi- 
pato- 

f 
I

KATALIKŲ MOKYKLOS
APDEDAMOS MOKESČIAIS

Los Angeles. — Kali
fornija yra vienintelė A- 
merikoje valstybė, kuri 
privatines katalikų mo
kyklas laiko biznio įstai
gomis ir apkrauja dide
liais mokesčiais, šiemet 
tie mokesčiai nepapras
tai pakelti’. Viena para
pija, pernai sumokėjusi 
$4,242.17, šiemet gavo 
sąskaitą trigubai didės-

kričio 2SL d. valstybe^ se- lavo, kad kinai sustotų 
kretorius Dean Acnešon begėdiškai' '*puol£‘ Korė- 
per radiją kalbėjo apie 
užsienio politiką, Korė
jos karą ir ten susidariu
sią padėtį. Jis nurodė, 
kad komunistų agresija 
sudaro didelį pavojų pa
saulio taikai. Jung. Vals
tybės yra pasiryžusios 
kovoti, jeigu bus 
linga, ginti laisvę 
singumą.

“Niekas negali 
rinti, kad nebus 
pareiškė Acheson 
damas tautai ir 
liui. “Dabartinė 
yra labai rimta, 
turime nepamesti 
ir kartu ruoštis

reika- 
ir tei-

užtik- 
karo”, 
kalbė- 
pasau- 

krizė 
Tačiau 
vilties 
sutikti

joj. “Dabar yra jų va
landa apsispręsti”, sakė 
jis. “Komunistinės Kini
jos vadai dabar stovi 
žmonijos teisme. Pasau
lis seka jų veiksmus Ko
rėjoj ir Lake Success. Ar 
jie atstovaus savo inte
resus ar bus mulkiais 
kitų?”

Acheson pilnai pasitiki 
Jungtinėms Tau toms, 
kad jos stengsis sustab
dyti kinų puolimą. Jis 
kinų komunistų puolimą 
Korėjoje surišo su ko
munistų revoliuciniu ju
dėjimu visame pasaulyj. 
Jis sakė turįs viltį, kad

KATALIKAI EUROPOS 
TARYBOJE

nę — net $13,173.78. Iš 
to aišku,
mokyklos norima visai 
užgniaužti. Be to, kat. 
mokyklų tėvai turi dar 
mokėti mokesčius išlai
kymui tokių mokyklų, 
kurių jų vaikai nelanko. 
Ir taip yra vadinamoje 
demokratinėje Ameriko
je- .

kad katalikų

Štrasburgas. 
kričio mėn. 16 
likos Europos 
stovai katalikai oficialiai 
įsteigė Kataln u Sekreto
riatą Europos proble
moms (S.C.P.E.). Sekre
toriatas, kuris savo cen
trinę būstinę turės Stras- 
burge, atstovaus katali
kų mintį Europos Tary
boje. Naujajam Sekreto
riatui vadovauti paskir
tas italų Katalikų Akci
jos Pirmininkas adv. 
Vittorio Veronese. Ši 
nauja įstaiga gimė po 
dvi dienas trukusių pasi
tarimų, kuriuose dalyva
vo 60 delegatų, atstovau
jančių katalikiškas orga
nizacijas iš šių Europos 
kraštų: Italijos, Angli
jos, Prancūzijos, Belgi
jos, .Olandijos, Liuksem
burgo, Vakarų Vokieti
jos, Šveicarijos ir Ispani
jos. Čia dalyvavo taip 
pat ir tremtyje esančių 
lietuvių ir lenkų katali-

— Lap- 
d. vienuo- 
tautų at-

kiškų organizacijų dele
gatai, atstovaudami už 
geležinės uždangos per
sekiojamus Lietuvos bei 
Lenkijos katalikus.

Komunistai bijo Dievo 
Motinos

Berlynas. — Vokietija 
pasiekė žinios, kad už 
geležinės sienos komu
nistai yra baisiai įširdę, 
kam popiežius paskelbė 
Švenč. Marijos Dangun 
Ėmimo dogmą. Apie tai 
jie neleidžia kunigams 
net bažnyčioje užsiminti. 
Vilniuje kun. D. Humnic- 
kis buvo areštuotas už 
pamokslą, pasakytą baž
nyčioje apie Dievo Moti
nos paėmimą į dangų. 
Taip pat komunistai su
rinko knygas apie Mari
ją ir paveikslus ir juos 
miesto aikštėje sudegino. 
Tas pats padaryta Rygo
je. Ir jie dar galba apie 
religijos laisvę Sovieti- 
joje.

“Sovietų Rusijos valdo
vai, sutikę laisvo pasau
lio stiprią jėgą, gal būt, 
išsižadės savo siekimų.”

Acheson įspėjo visas 
laisvas tautas, kad jos 
gali būti Sovietų Rusijos 
pavergtos ir sunaikintos, 
jeigu nebus pasiruošu
sios ginti savo laisvę ir 
nepriklausomybę.

Acheson ragino kinus 
įrodyti Jungtinėms Tau
toms, kad jie “atstovau
ja savo interesus” ir nė
ra Sovietų Rusijos pa
stumdėliai. Jis pasiūlė 
šešių punktų programą. 
Jo programa reikalauja: 
Jungtinių Tautų akty
vios veiklos; Šiaurės At
lanto paktą praplėsti į 
kitus kraštus; skubotai 
stiprinti šio krašto ir jo 
sąjungininkų karinę ga
lią; užmegsti ekonominį 
bendradarbiavimą tarp 
tautų; būti pasiruošu- 
siems tartis dėl tarptau
tinių nesutarimų ir tvir
tai įvertinti moralę, kuri 
yra reikšminga mūsų gy
venimui.

Rinkimai Bavarijoj
Muenchen

sekmadienį
laimėjo rinkimus į šio 
krašto parlamentą ir Ba
varijoje tuo suduodami 
stiprų smūgį Vokietijos 
apginklavimo planui Va
karinės Europos gyny
bai. Ligi šiolei tradiciš
kai Bavarijoj turėdavo 
persvarą krikščionys de
mokratai.

Pavojus Europai
Frankfurtas, — Prane

šama. kad Sov. Rusija 
turi Vokietijoje 6 armi
jas, sudarytas iš 33 divi
zijų, 10 jų gerai ginkluo
tos. Jeigu rusai jas nu
kreiptų į V. Europą pa- 

■ dėti Kinijai, tai Europa 
būtų nugriebta už ger
klės.

Lake Success, N. Y. — 
Lapkričio 29 d. \Varren 
R. Austin, griežtai pa
smerkė Kinijos atstovų 
melus ir nesiskaitymą su 
faktais. Jis sakė, kad 
Jungtinės Tautos, nepri
valo pasiduoti jų grės
mei, bet griežtai atsaky
ti į kinų komunistų me
lus. Jis kategoriškai už
ginčijo Wu Hsui-Chuano 
kaltinimus, kad Jung. 
Valstybės ir Jungtinės 
Tautos užpuolė Korėją.

įteikta rezoliucija rei
kalaujanti. kad Kinijos 
raudonieji tuojau ati
trauktų savo kariuome
nę. Jei Sovietų Rusija 
vetuotų, tai klausimas 
tuojau būtų perkeltas į 
generalį susir i n k i m ą 
gruodžio 1 d.

Malikas labai nepaten
kintas Austino kalba. Jis 
reikalavo, kad Saugumo 
Taryba įsakytų JAV ati
traukti kariuomenę iš 
Korėjos. Kinų atstovas 
Wu, kviečiamas, nenorė
jo ateiti į Tarybos posė
dį. Jis ręįkaįsvęs, kad 
būtų keliamas tik For4- 
mozos klausimas. Tada 
Korėjos respublikos už
sienio reikalų ministeris 
pulk. Limb jam atsakė, 
kad jis dalyvavęs vakar, 
kada buvo svarstomas 
Korėjos ir Formozos 
klausimas. Wu buvo pri
verstas nutilti.

Pragyvenimo kainos 
pakilo

VVashington, D. C. — 
Nuo rugsėjo 15 d. pra
gyvenimo kainos pakilo 
0.6 proc. Apie milionas 
darbininkų, kurių sutar
tys, pragyvenimo kai
nom pakilus, reikalauja 
pakelti algas, gaus nuo 
dviejų iki trijų centų 
daugiau į valandą.

General Motors ben
drovė pirmoji kelia algas 
savo 357,000 darbininkų. 
Jie nuo gruodžio 1 d. š. 
m. gaus į valandą trimis 
centais daugiau.

Taip pat U. S. Steel 
korporacija pasiūlė savo 
170,000 darbininkų pa
kelti algas. CIO. svarsto 
tą pasiūlymą. Spėjama, 
kad unija priima -pasiūly
mą ir darbininkai gaus į 
valandą 12 centų dau
giau.

įstatymus

— Praeitą 
socialis t a i

Skaldo vakarų valstybes
VVashington, D. C. —

Kaikurie diplomatai tei
gia, kad Rusija nelabai 
nori, kad raudonoji Kini
ja būtų priimta j Jungti
nes Tautas. Jai labiau

Šauks veteranus karo 
tarnybon

Iš NVashingtono prane
ša, kad norima praplėsti 
mobilizacijos
ir pašaukti karo tarny
bon ne tik jaunuolius 
tarp 18 ir 27 m., 
vyresnio amžiaus 
veteranus ir net
sius. Tačiau be Kongreso 
nutarimo to negali pada
ryti.

bet ir 
vyrus 
vedu-

*$vclWto$ ŽINIOS
A Valstybės Departamentas praneša, kad kitą sa

vaitę Paryžiuje įvyks JAV. Britanijos ir Prancūzijos 
pasitarimas dėl Sovietų Sąjungos pasiūlymo nebe- 
ginkluoti Vokietijos.

A Sovietų Sąjunga moka tik 7 procentą Jungti
nėms Tautoms išlaikyti. Tuo tarpu JAV moka 38 
proc. visų išlaidų. Tačiau Malikas kalba ir trukš- 
mauja daugiau kaip už 50 procentų.

A Sovietinėje Berlyno zonoje uždraustos kalėdi
nės eglutės ir betkokie religiniai Kalėdų simboliai. 
Vaikams patariama pirkti kareiviukai ir lėlės, ap
rengtos jaunuolio komunisto uniforma.

A Sovietų Rusijoje prieš Kalėdas išleista 30 milio- 
nų antireliginių atsišaukimų ir bedieviškos literatū
ros. Ją platina bedievių sąjunga, kuri neva uždaryta 
1942 m., kai Stalinui buvo riesta dėl karo su vokie
čiais.

A Šimtai Čekijos ir Slovakijos vienuolių ir kuni
gų išsiųsta į vergų stovyklas Sibiran. Transportai 
taip sutvarkyti, kad jie ten atsidurtų per pačias 
Kalėdas.

A Paryžiuje mirė žymus vengrų grafologas Lasz- 
lo Sulner, kuris ilgus metus tarnavo Budapešto po
licijai, padėdamas išaiškinti padirbtus parašus. Bol
ševikams jis padėjo, kaip pats prisipažino, padirbti 
kard. Mindszenty parašą. Paskui pats pąbėgo nuo 
budelių. ,4))

A Sovietų Rusija paskutinėmis dienomis žymiai 
padidino savo karines pajėgas okupuotose Austrijos 
srityse. Kariuomenė koncentruojama prie Jugoslavi
jos sienos.

•»



darbininkas

Kazys Verzikas
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Tokyu — Lapkričio 26 d. apie 120,000 komunis
tinės Kinijos 75 mylių šiaurės vakarų fronto ruože 
firalaužė Jung. Tautų frontą ir įsiveržė apie 20 my- 
ių į sąjungininkų linijas. Pietų korėjiečių 2-ro kor- 

po kaikurie daliniai ir amerikiečių apie 1000 vyrų 
batalijonas buvo apsupti. Kinijos komunistų kariški 
daliniai be perstojimo plaukia iš Mandžiūrijos ata
kai prieš Jungt. Tautų pajėgas. Amerikiečių 8-tos 
armijos 12-tas pulkas buvo priverstas atsitraukti už 
Chongbong upės Sonambong rajone.

Stengiasi susijungti su komunistų partizanais
Lapkričio 28 d. pranešimai sako, kad kinų visai 

naujai paruošti karui pėstininkų ir kavalerijos dali
niai didžiulėmis masėmis stengiasi susijungti su su
kilėliais, kurie yra užnugaryje 8-tosios amerikiečių 
armijos Songchon srityje. Šiame fronto ruože prie
šas yra prasiskverbęs iki 30 mylių į šiaurę nuo Pyon- 
gyang įr atsiėmęs svarbius strateginius miestus: 
VVon, Yangsandong ir Yonpbyon.

Kinai vartoja “žmonių masės” taktiką
Fronto linijų karininkai praneša, kad kinų dali

niai pėsti ir raiti, tarsi kokia žmonių jūra, per savo 
kritusiųjų lavonus nuolat veržiasi pirmyn.

Turkai kovoja durtuvais
Turkų daliniai naktį mėnuliui šviečiant, sniegu 

apdengtuose vakarų šiaurės fronto kalvose kovojo 
durtuvais vyras prieš vyrą ir nukovė 200 kinų komu
nistų. Tačiau, priešui pribuvus didelėms masėms pa
spirties ir jie patyrė didelių nuostolių.

Oro pajėgos
Prasiblaivins dangui, aviacija pradėjo smarkiai 

pulti kinus, mėginančius apsupti Jung. Tautų divi
zija*. Buvo atlikta apie 330 skridimų ir bombarduo
ta Chongchon upės fronto zonoje apie 90 atskirų vie
tovių, ypač smarkiai Taechon - Tokon, kur priešas 
tirščiausiai puola.

Kinų atakos šiaurės rytų fronte
Lapkričio 29 d. Kinijos komunistai šiaurės ryti

niame fronte atkirto 1-mos amerikiečių marinų divi
zijos pasitraukimą ir du 7-tos divizijos dalinius. Pra
nešėjas sakė, kad marinai ir 7-tos divizijos daliniai, 
toliausiai prasikišę į šiaurę, sunkiai kovojo su priešu 
Kotori srityje. Dalis jų prasiskynė kelią į Hagaru.•

šiaurės vakarų fronte
dvi amerikiečių armijos divizijos kovojo vyras 

prieš vyrą durtuvais ir rankinėmis granatomis, kad 
įgalintų Jung. Tautų pajėgas pasitraukti iš apsupi
mo. Nauja gynimosi linija numatoma sudaryti į 
Šiaurę ir Šiaurės Rytus nuo Pyongyang.

Sąjungininkai mano, kad kipai jper šias dvi puo
limo dienas neteko apie 9000 užmuštai*.

Chiang Kai-sheko iniciatyva
Hong-Kong — Kinijos nacionalistai pradėjo ata

kuoti Kinijos kontinento pakraščius, esančius komu
nistų rankose. Nacionalistų karo laivai puola komu
nistų dalinius Yuhwan pusiasalyje, kuris yra 220 
mylių nuo Shanghajaus tikslu ten išsikelti ir jų avia
cija pradėjo patruliuoti Pietų Kinijos pakraščiuose. 
Nacionalistai yra tos nuomonės, kad jau laikas pra
dėti kontraofenzyvą prieš komunistus šiais sumeti
mais: pirma, kad dideles savo karines pajėgas per
metę į Mandžiūriją, antra, kad visas kitas pajėgas 
laiko nukreipęs prieš iš vidaus kylančius neramu
mus. Chiangas siūlo apie 33,000 Korėjos frontui ka
rių.

M Anglijos užsienio reikalų ministeris Bevinas, 
kalbėdamas parlamente pareiškė, kad reikėtų su So
vietų Sąjunga pradėti derybos užbaigti Korėjos kon
fliktui.

m Anglai ir prancūzai smarkiai puola gen. Mac- 
Arthurą už tai, kad jis paskutinėmis dienomis pra
dėjo ofenzyvą Korėjos karui baigti, nelaukdamas 
kas bus susitarta Saugumo Taryboje.

w Gen. Douglas MacArthur pranešė gynybos val
dininkams. kad jis planuojąs sustiprinti Korėjos 
kautynių frontą pasitraukęs nedaugiau 15 ar 25 my
lias.

Kolumbija pasiuntė į Korėją kelias šimtines 
savanorių. Tą patį rengia si padaryti ir kitos Pietų 
Amerikos valstybės.

Nau» penkmečio 
planu atganmu

Lietuviškoji bolševikų 
spauda Ubai iškilmingai 
skelbia apie Sovietų Są
jungos planuojamų nau
jų statybų vykdymą. 
Ypač daug rašoma apie 
naujų kanalų bei užtvan
kų statybas Turkmėnijo
je, Azijoj, kur numato
ma sudrėkinti Karaku^ 
mų dykumas vakarinė 
dalis, iškasant specialius 
kanalus. Vien Turkmėni
jos kanalas būsiąs apie 
2,300 kilm. Tuo projektu 
reikės apie pusė milijono 
ha dykumos apsodinti 
mišku, kad sustiprintų 
smėlynus ir padarytų 
tinkamos vietos mies
tams. Viskas būsią at
likta per 7 metus.

Kiek mažesnis kanalas 
būsiąs iškastas prie Vol
gos. Trečias Ukrainos 
stepėms drėkinti bus iš
kastas šiaurės Kryme ir 
Ukrainoj/

šie milžiniški darbai 
Sov. S-gai, kuri turi už
tenkamai tinkamos že
mės, nėra reikalingi. Ta
čiau sovietinė 
kanalus kasti 
plačiai žinoma, 
kad Kremliaus 
mėgsta sau 
tokius “r ‘ "

praktika 
jau labai 

Žinoma, 
valdovai 

pasidaryti 
žaisliukus”, kad

mirčiai milijonai nelai
mingų žmonių.

“Tiesa” rašo, kad "Vi
sa TSRS liaudis kanalų 
kad būtų kur siųsti al
kiui, kančiai ir baisiai 
būtų liaudžiai darbo, 
statybos sumanymus su
tinka su didžiausiu 
džiaugsmu”. “Turkmė
nijos kanalas tampa vi- 
saliaudine statyba” (m. 
p. E.). “Visa tarybinė 
liaudis išreiškia pasiry
žimą visokeriopai padėti, 
kad stalininė užduotis 
būtų laiku įvykdyta” 
(Tiesa, 1950. 9. 26).

“Lietuvių tauta drauge 
su visomis tarybinėmis 
tautomis su džiaugsmu 
sutiko žinią apie TSRS 
ministrų tarybos nutari
mą dėl svarbiausiojo 
Turkmėnijos kanalo sta
tybos”, — tame “T.” Nr. 
rašo drg. prof. T. Iva
nauskas. Ir kitomis pro
gomis palengva ruošia
mas kelias šiai kanalo 
statybai. Spauda ir radi
jas pabrėžia reikalą ir 
lietuvių tautai “paremti 
statybos sumanymą”, 
nes to reikalaująs pats 
Stalinas. Bolševik i n i s 
poetas Reimeris jau spė
jo kanalos garbei sudėti 
naują eilėraštį, o kolcho-

zuos jau skleidžiama 
mintis, kad reikia bro
liškoms respubli k o m s 
padėti tokio masto kana
lus kasti... Nėrą abejo
nės, kad tūkstančiai Lie
tuvos žmonių, kuriems 
lig ąiol buvo pavykę de
portacijų išvengti, ne
trukus bus pasiųsti lėtai 
mirčiai prie kanalų kasi
mo.

Nepristato javų
“Tiesa” (1950. 9. 6) už

sipuola Klaipėdos srities 
kolchozninkus ir partijos 
pareigūnus, kad jįe ne
norį kulti javų įr jų ne
statą valstybei. Ypatin
gai esąs atsilikęs Šilalės 
rajonas, kuris teprista- 
tęs 12,3 procentus grūdų 
normos. Bet esą negeriau 
ir Plungės, Varnių, Sa
lantų, Sedos, Tauragės 
rajonuose.

Suburžuazėjo “Stalino 
Keliu”

Partijos linijos laikytis 
nelengva, ypač kai ji 
dažnai kinta. Stalino li
nijos saugotojas Lietu
voj yra “Tiesa”. Ji pa- 

provincijos 
“Tiesa” su-

Cieero, Illinois. — Ar Jugoslavijos diktatorius 
Tito iš tikrųjų brangus vakarų demokratijų širdims 
— sunku pasakyti. Bet kad Tito yra brangus jų, 
ypač Amerikos, kišenei — tai faktas. Jam pašalpų ir 
paramų nesigailima, nors jis yra toks pat žiaurus ti
ronas, kaip Stalinas ir kiti diktatoriai.

Daug kas to negali suprasti ir stebisi, kodėl taip 
brangiai perkamas tas Tito.

Vjsų pirma Tito atidengė visam pasauliui tikrą 
Maskvos komunistų veidą ir neabejotinai įrodė jų 
tikruosius siekimus. Tito, užgrūdintas komunistas 
revoliucionierius. Jis per ilgą savo buvimą Maskvoje 
išėjo visus komunistinius mokslus, susipažino su vi
sais jų sekretais, įgavo didžiausią Stalino pasitikėji
mą ir buvo svarbiausias jo įgaliotinis komunizmui 
plėsti Jugoslavijoje ir Balkanuose.

Bet gi Tito pamatė, kad Maskvos akyse tik tas 
yra geras komunistas, kurs Sovietams padeda kitus 
kraštus pavergti ir pats sau ant kaklo užsineria So
vietų kilpą. Jeigu tu taip nedarai, tai tu Maskvai nesi 
reikalingas: tu esi kapitalistas, pats didžiausias dar
bo žmonių priešas. Šitoks sovietiškas komunizmas 
Titui nepatiko. Jis atsistojo prieš ir vis dar stovi, 
kaip gyvas liudininkas. Tokių liudininkų nedaug. Kol 
kas tik vienas Tito.

Dar toliau. Tito savo pavyzdžiu parodė, kad nėra 
taip baisi Maskvos rūstybė. Galima būti komunistu 
ir nešliaužiojant prieš Staliną ir neparduodant savo 
tėvynės už sovietiškus titulus, medalius ir pinigus. 
Tai labai užkrečiamas pavyzdys. Svarbiausia gi Tito 
parodė, kad nėra reikalo taip begaliniai būkštauti so
vietiškos galybės ir armijos. Jei jau Jugoslavija ne
pabūgo, tai matyti Tito geriau už kitus pažįsta Mas
kvos stiprumą. Tatai, šį tą pasako ir didesnioms bei 
kariškai galingesnėms už Jugoslaviją tautoms.

Žinoma, tikrojo karo metu pats Tito, jo armija 
ir visas kraštas gali suvaidinti ir ne tik tok. vaidme
nį, kokio laukiama. Bet tai jau kitas klausimas.

Serga laidotuvių 
direktorius
Mass. — Praeito 
naktį susirgo Frank
laidotuvių direktorius

įjungimų. Dabar 5000 vyrų 
dirba, kad atstatyti susisieki
mą.

šeš-

VERGAI IR LAISVI ŽMONES

Medi 
“Šian-

dabar, kinams 
į Korėją, apsi- 
priimti prez.

pas i ū 1 y m ą

mėjosi, o 
įsiveržus 
sprendė 
Trumano 
skirti daugiau pinigų ka
ro reikalams ir pakelti 
nuomas ir mokesčius.

Jūsų vaikas-architektas !

dvi 
ir

Taip, Jūsų vaikas gali būti architektus, statyto
jas, jei jūs jam nupirksite naujos rūšies dėžutę 
žaislų. Su jais jis galės pastatyti moderniškus 

i dangoraižius, mokyklas, pilis, bei ištisas sodybas. 
Su jais auklėsis vaiko statybininko, kūrėjo, pla
nuotojo talentas. Tai žaislas ne vien vaikams, bet 
ir suaugusiems. Virš 120 įvairių kombinacijų gali
ma padaryti iš vienos dėžutės.

Lietuvių Baldų Krautuvė priėmė tuos žaislus 
parduoti, todėl, kad jie yra įdomūs, saugūs ir pa
čių lietuvių kūryba ir gamyba. Dėžutė tik $1.95. 
Turime aprubežiuotą kiekį. Tai ideali dovana vai
kams. Kreipkitės tuojaus į

I >.
UTHUANIAN FURNITURE CO.

336 - 338 Broaduav, So. Boston, Mass.
SO 8-4618 t 

į

Roma. — Kalbėdamas 
italų parlamento deba
tuose, atstovas 
tarp kitko pasakė: 
dien pasaulyje kovoja
dvi priešingos ideologi
jos: krikščionybė ir ko
munizmas, tarp kurių 
negali būti jokių kom
promisų. Prieš viena kitą 
stovi dvi skirtingos gy
venimo sąvokos, 
skirtingos moralės,
toji hedugnė, kuri jas 
skiria išryškėja, palygi
nus Maskvos Raudonąją 
aikštę, kurioje susitelkia 
negaileistingų komisarų 
suvaromos komun i s t ų 
masės, šv. Petro aikš
tę, tą civilizacijos židinį, 
į kurį suplaukia niekeno 
neverčiami, bet traukia
mi vidinio įsitikinimo, iš 
visų pasaulio kraštų lais
vi žmonės, norėdami at
naujinti ryšius su civili
zacijos ir krikščioniškojo 
gyvenimo šaltiniu.
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ALRK Federacijos 
N. Anglijos Apskričio 

suvažiavimas
Š. m. gruodžio mėn.

d. 2 vai. po pietų Nekalto 
-Prasidėjimo parapijos 
svetainėje Cambridge, 
Mass., įvyksta ALRK 
Federacijos N. Anglijos 
apskrities suvažiavimas. 
Visi skyriai raginami 
prisiųsti delegatus. Taip 
pat katalikiškos organi
zacijos prašomos pri
siųsti savo atstovus. Yra 
svarbių reikalų aptarti. 
Bus renkama valdyba. 
Valdyba kviečia skyrius 
ir organizacijas kuo 
skaitlingiausiai dalyvau
ti.
Dv. vadas kun. -J. Vaitekūnas 

Pirmininkas A. Daukantas 
Raštininkas B. Jakutis

Vai Lėkite Dainos!
Paruošė kun. J. Dabrila. Pa-

Karajes krizė pakeitė
nuomonę

VVashingfoii, D. C. —
Kongresas suž,i n»o j ę s 
kad Korėjoje susidarė

1 Yimta krizė, staiga pa
kėtė savo nuomonę dėl pūdytą rinkinį išleido kun P. 
prezidento Trumano pro- m. Juras Įdėta apie 200 gra- 
gramos. Dar neseniai žiausių lietuviškų dainų. Kaf- 
Kongresas mažai ja do- na — $1.00.

moko ypač 
laikraščius, 
kėlė audrelę ir dėl Ku
piškio rajoninio laikraš- 
čiuko “Stalino Keliu”, 
nuėjusio kaip tik ne Sta
lino keliu, nes visai klai
dingai nušvietusio kol
chozų stambinimo reikš 
mę. Partija ir i 
to puolė atsakingąjį re-Į 
daktorių S. Zauką. Bet 
liaudis jau buvusi “su
klaidinta” ir todėl buvęs 
sutrauktas bolševikinis 
aktyvas, kuris ruskai ir 

specialiuos 
aiškinęs 

kad “Sta- 
suklydęs.

Šia proga “Tiesa” pažyJ 
mi: “LKP (b) Kupiškio 
rajono komitetas ap-| 
svarstė klaidingo straips-l 
nio autoriaus pasielgimd 
ir jį atitinkamai nubauJ 
dė”. Tas jau’ žinos, kąįĮ 
reiškia nepataikyti pagal 
liniją.

Iširo agitatorių 
kolektyvai 

Melas ir agitacija — 
svarbiausi ramsčiai ta
rybinės santvarkos. Lie
tuvos žmonėms visa tai 
yra įkirėję iki gyvo kau
lo. Tatai nestengia nu
slėpti ir “Tiesa”. (212 
nr.): “Klaipėdos rajone 
veikusieji agitatorių ko
lektyvai iširo. Rajone 
esančiuose 44 kolūkiuose 
agitatorių kolektyvai su
organizuoti tik 8 kolū
kiuose. Ir šie agitatorių 
kolektyvai suorganizuo
ti tik formaliai, vien po-ffl 
pięriuje. Panašus vaiz-ffl 
das ir rajono tarybiniu 
se ūkiuose”.

lietuviškai 
susirinkimuos 
gyventojams, 
lino Keliu”

Lynn,
tadienio 
Steckel. 
ir to miesto visuomeninės ge
rovės tarybos narys. Jis su
sirgo valgykloje. Gavo krau
jo užplūdimą ant smegenų.

- Nuvežtas j Lynn ligoninę. 
Frank Steckel yra žinomas ir 
to miesto lietuviams, daug 
kartų jiems patarnavęsę nu
liūdimo valandoje.

• Naujoje Anglijoje audra 
nutraukė 83,200 telefonų ir 
1000 tolimesnio susisiekimo

Areštavo 121 komunistą
Berlynas— Lapkričio 26 d., 

komunistai, nepaisydami įsta 
tymo, kuris draudžia platinti 
neteisėtą raudonųjų propa
gandą, ją ryžosi išplatinti. 
Vakarų policija areštavo 121 
komunistą, propagandos pla
tintoją sąjungininkų srityje. 
Komunistai bandė paskleisti 
savo propagandą prieš muni- 
cipalius rinkimus kitą sekma
dienį.

imo reikš-jf 
spauda dėl M

v •

Pasaulio Lietuvių Kultūros Žurnalo

AIDŲ
PLATINIMO VAJUS

lapkričio, gruodžio, sausio ir vasario mėnesiais

AIDAI

AIDAI

AIDAI

AIDUS

A

A

I D

I D

VISI

V

V

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

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

apjungia visus pasaulio lietuvius, kuriems 
rūpi lietuviškoji kultūrinė kūryba, tauti
nės gyvybės išlaikymas ir Lietuvos nepri
klausomybes atgavimas.

redaguoja redakcinis kolektyvas sudary
tas iš žymių lietuvių kultūrininkų su ra
šytoju Ant. Vaičiulaičiu priešakyje.

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.

administracijos adresas: — 
AIDAI, Kennebunk Port, Maine

KVIEČIAMI Į KULTŪROS ŽURNALO

AIDŲ Platinimo Talkij
Tene lieka nė vieno lietuvio, kuris neskaitytų

AIDŲ

i L
(J
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Jei prabiltų patrankos...
Ukrainiečių 40 milijonų 

tauta, turinti savitas tra
dicijas ir kultūrą, jau po 
pirmo pasaulinio karo 
siekė nepriklausomybės. 
Komunizmas tačiau ir ją 
užliejo, įjungdamas kaip 
vieną respubliką į Sovie
tų Sąjungą. Ukrainos in
teligentija turėjo bėgti 
arba sugniužti prieš vis
ką naikinančią bolševiz
mo mašiną. Bolševizmas 
ją nuosekliai g rovė, tirp
dė rusų masėje, naudoda
mas tuos pačius trėmimo 
metodus.

Vis dėlto laisvės ugnies 
nepasisekė jiems užgesin
ti. Visą laiką reiškėsi po
grindžio judėjimas. Di
desnių vilčių buvo atne
šęs vokiečių karas. Ta
čiau užėmę Ukrainą, vo
kiečiai nesuprato šito 

, krašto ir nepanaudojo sa
vo politikai. Turtai suvi
liojo vokiškus 
Naciai žvalgėsi 
gus laukus

Griausmingi žodžiai ir patrankos
Saugumo Taryboje kinai prakalbėjo tokiu tonu, 

koks iki šiol jiems nebuvo įprastas. Ta didelė milio- 
ninė tauta ligi šiol pasižymėjo ir dideliu taktu. Kas 
sekė kinų delegatus kalbant, lengvai pastebėjo, kaip 
jie varžėsi kaltindami Jungtines Am. Valstybes ir 
kaip jų žodžiai neatitiko išvidinei laikysenai. Visiems 
gana aišku, kad jie iš šalies spiriami daryti taip, kaip 
ligi šiol nebuvo įpratę, ir nedarytų, jei galėtų kalbėti 
ir veikti visiškai laisvai. Griausmingi žodžiai yra pa
diktuoti Maskvos, kuri tik slepiasi už kinų nugaros 
ir dar ant jos joja.

Iš tikrųjų, kinų kaltinimai ir patrankos negina jų 
pačių reikalų. Gyvas kinų reikalas pirmiausia būtų 
apsitvarkyti namie — tuose didžiuliuose plotuose, ku
rie neturi ramybės jau nuo japonų invazijos pradžios. 
Žmonės yra išvargę ir išbadėję. Nauji karai jų nega
li pasotinti, bet jie sotina didelį kaimyną, Sovietų Ru
siją, kuri laiko primygusi Kiniją savo letena.

Pirma, negu prasidėjo Korėjos karas, Kremlius 
užvaldė Mandžiuriją. Jam ir labiausia rūpi, kad nie
kas arčiau neprieitų nei prie Port Arthuro, nei prie 
Mukdeno, nei prie Charbino, kur bolševikai turi savo 
raudonąsias bazes kinų žemėje. Strategai tą gerai ži
no. Jie neturi jokių abejonių, kad kinų “savanoriai” 
yra suvaryti į Korėją sovietiškų reikalų ginti.

Tas pats yra su Indokinija ir su Tibetu. Iš čia ki
nams negresia joks pavojus. Jie gali ir visai gerai be 
tų žemių ištikti. Bet tai yra strateginės pozicijos, ku
rios niešti Maskvai užimti. Kinai ir čia gina ne savo 
reikalus.

Viena tiktai Formoza yra pašinu raudonajai Ki
nijai, bet tą reikalą ji būtų jau seniai sutvarkiusi, jei 
būtų tvarkiusi be Maskvos. Maskvai gi rūpėjo ir tebe- 
rūpi ne taikus sprendimas, bet griausmingi žo
džiai ir patrankos, kaip tas savo metu rūpėjo ir Ber
lynui. Hitleris iš jo šūkavo į visą pasaulį ir visus kal
tino, grasino piktais žodžiais ir patrankomis. Šiandien 
lygiai taip daro Stalinas kinų lūpomis ir šaudmeni
mis. Mano įgąsdinti ir paklupdyti pamiršdamas, kad mo Taryboje, jei viso pikto židinys yra šiapus Ura- 
pirmieji suklumpa tie, kurie joja svetimu sprandu. O lo — Rusijos lygumose, iš kur sklysta blogis į pasau- 
kaip tik juo laikosi visa bolševizmo galybė. lį jau nebe pirma dešimtis metų. Jo kitaip nesuvaldy-

Visai tad suprantama, kai pasigirsta vis aiškesni si, kaip tik išmušdamas iš rankų ginklą, kuriuo ki- 
balsai, kad patrankos šaudo netikra kryptimi. Kam tiems graso. Juk kas šaukiasi lazdos, tegu jos ir pa- 
turi kentėti Azijos žmonės, arba niekinti save Saugu- ragauja. L. Kn-va.

nasrus, 
į derlin- 

ir galvojo, 
kad čia bus jų dvarai.

Negavę jokių laisvių 
nei pažadų, ukrainiečiai 
vėl pasitraukė į pogrindį, 
kur iki šiol atkakliai te
bekovoja. Kartas nuo 
karto pasirodo spaudoje 
tiesiog sensacingų žinių 
apie jų partizanų veiklą. 
Ir praeitos savaitės spau
da pranešė, kad žuvo jų 
partizanų vadas genero
las Tadas Čiuprinko (tik
ra jo pavardė — Žukie- 
vič). Partizanams vado
vauti toliau ėmėsi pulk. 
Vosyl Kovolis. Kiek ten 
yra tiesos, sunku pasaky
ti. Bet taip pat aišku, kad 
sovietinė koja ten stovi 
nesaugiai. Prabilus pat
rankoms, prasivers pože
mių gelmės ir sovietams 
pridarys daug nemalonu
mų.

DARBININKAS

(' k ra i n iečių susink a I d y - 
mas

Kai pačioje Ukrainoje 
stiprėja tautinis judėji
mas, plačiai įsišaknijęs 
pogrindyje, išeivijoje uk
rainiečiai gyvena ūkano
tas dienas. Juos skaldo 
senas nesutarimas. Uk
rainiečiai, žlugus Lietu
vos - Lenkijos valstybei, 
kaip žinoma, buvo taip 
pat padalyti. Viena dalis 
atiteko Rusijai, kita Aus
tro - Vengrijai. Vieni iš
moko labiau žiūrėti į Ry
tus, kiti — į Vakarus. 
Prie to prisidėjo ir religi- 

. niai skirtumai. Pirmieji 
daugumoje pravoslavai, 
atseit religiniu atžvilgiu 
niekuo nesiskyrė nuo pa
čių rusų, antrieji — uni
tai (graikų katalikai). 
Pirmiesiems caras buvo 
ne tik žemiškas karalius, 
bet ir bažnytinė galva. 
Antrieji — laikėsi Romos 
ir iš Vakarų gavo dides
nę kultūrą ir mokslą. Pa
starieji labiau išsilavino, 
apsišvietę.

Dabar tos dvi ukrainie
čių srovės pasireiškia pil
nu savo pajėgumu. Uni
tai katalikai, daugumoje 
kilę iš Lenkijos valdytų 
sričių, pasišovė vadovau
ti visam jų tautiniam ju
dėjimui. Bet jų tėra ma
žuma. Žinoma, tas turėjo 
iššaukti reakciją orto
doksų, kurie katalikų iš 
seno nemėgsta. Jie pradė
jo visur kaišioti pagalius 
į bendrą vežimą. Jei ką 
organizuoja katalikai, tą 
griauna pravoslavai.

Vienas stato, kitas 
griauna

Kaip pavyzdį priminsiu 
vieną nuotykį iš Pforshei- 
mo stovyklos (Vokietijo
je). Ten spalių mėnesio 
viduryje visos krikščio- 

kos tautos rengė bendrą 
pasirodymą ir manifesta
cijas prieš bolševizmą. 
Visai šventei vadovavo 
stovyklos administrato
rius, katalikas. Tas nepa
tiko ortodoksų šventikui 
arba popui. Jis visokiais 
būdais šiaušėsi, bet buvo 
prilenktas ir nutildytas. 
Ukrainiečiai turėjo pasi
rodyti su savo choru. Bet 
vos pradėjus stovyklos 
administratoriui kalbėti, 
iš vietos replikavo popas. 
Abu įsivėlė į nemalonius 
ginčus. Popas protestuo
damas atsikėlė ir išėjo iš 
salės. Juo pasekė ir cho
ristai. Taip jų pasirody
mas prieš kitas, kad ir 
mažesnes tautas, nublan
ko.

Pavydi lietuviams
Senieji ortodoksu dva

sininkai ir dabar su gai
lesčiu mini anuos ‘auksi
nius caro laikus”, jie su
randa pateisinamų žodžių 
ir pačiam Stalinui, šitą 
ortodoksų dvasininkų nu
siteikimą mėgina atsver
ti naujieji jų dvasininkai, 
baigę Vakaruose moks
lus ir labai susiklausą. 
Bet jie su gailesčiu turi 
pripažinti, kad mažesnės 
už juos tautos, kurios su
gebėjo atsikelti ir kurti 
savitą gyvenimą, labiau 
susiklauso. Kad ir lietu
viai. Jie savo tarpe ir 
sivaidija ir snsipeša 
kokios nors vietos, 
garbės grūdelio, bet
yra bendras reikalas, mo
ka susiklausyti. Lietuviai 
jau pajėgia atskirti poli
tinius ir ideologinius įsi
tikinimus, moka paremti 
savo žmogų kitų tautų 
tarpe. Ukrainiečiai dar 
neišsirito iš primityvaus 
kevalo. Kiekvienas skuba 
apsirūpinti tik savimi. 
Ypač tai žymu Vokieti
joje.

Amerikoje labiau sutaria
Amerikoje ukrainiečių 

kolonija yra sena ir pajė
gi. Jie taip pat turi savo 
šalpos organizacijas, ku-

sū
dė!
ar 

kai

rios gana sklandžiai vei
kia ir daugelį tūkstančių 
tremtinių atgabena į A- 
meriką. Ekonominis jų 
pajėgumas yru • stiprus, 
padeda savo tautiečiams 
gerai atsistoti ant kojų. 
Tačiau ir čia užplūdo tos 
pačios ūkanos. Senieji ir 
naujieji emigrantai suda- 
rt? du sluoksnius. Senieji 
ekonomiškai pajėgesni 
yra atsilikę. Norom neno
rom į viršūnes pradeda 
išplaukti Vakarų univer
sitetuose išlavinti ir 
tremtyje užgrūdinti vei
kėjai. Jie neturi turto, bet 
turi drąsų žodį ir kul kas 
didesnį patriotinį nusitei
kimą. Jie visi yra vienin
gos nuomonės ir sienų 
klausime su Lenkija. Ge
nerolo Anderso draugiš
kas vizitas Kanadoje ir 
Amerikoje, jo kalbos, ku
riose pasisako už Lenkiją 
su. vakarinės Ukrainos 
sritimis, jo spaudoje su
kėlė pasipiktinimo aud
ras. Senieji emigrantai 
yra linkę ieškoti kompro

Cpl. Doris J. Apgar (IVaMinigiou; .»asta
aparatą, kuris įspėja, kad yra patekta į pavojingų radijo 
spindulių plotą, nukritus atominei bombai.

misų, taikiau ir šalčiau 
veikti.

Pastaruoju metu šis 
trynimasis tarp senųjų ir 
naujųjų emigrariti) ' yra 
sumažėjęs. Bendras susi- 
klausimas ir bendrus sie
kimas išlaisvinti Ukrainą 
su visomis jai priklausan
čiomis žemėmis apima vi
sus. Naujieji emigrantai 
pradeda suprasti senuo
sius, pakeldami juose kū
rybinį bei tautinį nusitei
kimą.

Lietuvių bičiuliai
Lietuviškuose reikaluo

se ukrainiečiai yra vieni 
iš geriausių mūsų bičiu
lių. Juos veikia praeities 
prisiminimas, kad buvo
me viena valstybė, o da
bar turime tuos pačius 
vargus ir tuos pačius 
priešus. Reikia manyti, 
kad įvairių įvykių atveju 
jie visada palaikys ir lie
tuviškuosius rei kalus. 
Mes iš savo pusės trokš
tame, kad ukrainiečius 
apvaldytų viena dvasia ir 
kad jų siekimai taptų 
realybe. A.V.

r

Galima įsivaizduoti, kokia neapykanta 
širdyje tą įsakymą ji vykdė.

Vieną kartą, kai Berdičeva buvo kažkur 
išėjus, Šurka staiga įėjo į Olgos kambarį. Ol
ga godžiai laukė kokio kaimietiška tarme pa
sakyto juoko, nes praščiokėlė Šurka tik kai
mietiška tarme temokėjo kalbėti. Tačiau 
Šurka menišku tikslumu padeklamavo jai 
Puškino eilėraštį “Poet”. Pirmiau negu Olga 
atsipeikėjo iš nuostabos, Šurka prašneko 
prancūziškai! Tačiau tik vieną sakinį išta
rus, pabėgo, nes nugirdo grįžtančios Berdiče- 
vos žingsnius.

— Kas čia buvo atėjęs? — nerimastaujan- 
čiu balsu Chaja paklausė. •

— Kas buvo atėjęs? A! — atsakė lyg iš 
miego pabudusi Olga. — Tai tik Šurka atbė
ga, pasakė kvailą juoką ir išbėgo.

— Tai turėjo būt nepaprastas juokas, kad 
taip tave nustebino. Kaip ji išdrįso čia ateiti?

Olga tik pečiais patraukė.
— Atėjo, ir tiek. Aš jos nešaukiau.
— Galėtum mandagiau atsakyti. Nepa

miršk, kad esi čia atsiųsta persiauklėti, ir 
pirmas tam žingsnis — įsigyti komunistinės 
drausmės.

— Aš esu tokia pat komunistė, kaip ir 
tamsta, ir puikiai žinau, kad perauklėtoja tu
ri būt komunistiniai kultūringa. Nekultūrin
ga elgėsena ne auklėja, tik tvirkina, nes ve
da į užsispyrimą ir neklusnumą.

— Žiūrėk, kas mane moko! — tarė perne
lyg nustebusi ir net kiek sutramdyta Berdi

čeva. — Tau, mergyte, dar daug reik moky
tis, kol galėsi atvert burną kitus mokyti.

— Tamsta kartoji buržujinį prietarą. To
kius pošūkius tik atžagareiviai skelbia. Ko
munistinis jaunimas tiek pažangus ir išsila
vinęs, kad ir senius gali pamokyti.

Berdičeva kvailai išsižiojo. Atrodė kaip 
paprasta kaimietė.

— Na, bet tamsta, panele, daraisi nebesu
valdoma. Turėsiu pranešti Balaganovui.

— Aš kaip tiktai to ir laukiu. Turėsiu pro
gos išdėstyti jam tamstos metodus.

Berdičeva nebeteko kalbos. Kas čia — 
maištas, revoliucija? Ilgiau nelaukdama, nu
ėjo pas Balaganovą. Olga nebe paisė. Bus, 
kas bus, by tik kokia atmaina įvyktų. Kad ir 
į izoliuotą karcerį patekt. Bus blogiau, bet 
kitaip.

Išklausęs Berdičevos raportą, Balagano- 
vas nežinojo kas daryt. Nieks tiek jo neerzi
no, kaip tie “bobų kaprisai” (įgeidžiai). Jis 
norėtų, kad gyvenime viskas eitų sklandžiai; 
kad būtų, kaip tai sakoma, ir vilkas sotus, ir 
ožka nesužalota. O dabar čia tie bobų kivir
čai... Tiesą pasakius, čia tik Berdičevos kal
tė: savo pavydo dygliais išstūmė merginą iš 
kantrybės. Olga kiek atsikirto. Kam čia tiek 
sielotis? Tad mėgino Berdičevą nuraminti.

— Chaja Abramovna, nereikia jau taip 
tragiškai į tą dalyką žiūrėti. Nervai. Pary
žius merginą kiek išpaikino. Perdaug griežta 
atmaina. Neišlaikė.

Berdičeva buvo įsitikinus, kad Balagano- 
vas palaikys jos autoritetą. Juk taip ir turė
jo būt. Dabar jis Olgą užtarauja. Pavydas 
vėl ją supurtė.

— Nervai! O aš tai jau neturiu nervų ? Dir
bi, stengiesi palaikyt revoliucijos laimėji
mus, įsitempi iki negalimumo, ir štai tau už- 
mokesnis. Užuot palaikyti teisėtą autoritetą, 

siekiama nusikaltėlę išteisinti. Kur mes nuei
sim su tokia pataikavimo ir tupčiojimo poli
tika? Tiesiog į kontrrevoliuciją! Ir dėl ko
kios priežasties? Gėda ir pasakyti: dėl mer
gos akių!

Balaganovui reikėjo supykti, bet jis atro
dei tik labai susirūpinęs. Kam reikėjo ner
vus paminėti? Dabar turės su jais kamuotis.

— Nusiraminkit, Chaja Abramovna. Susi
jaudinusi vaizduotė pertoli jus neša.

— Pertoli neša? Verčiau toli žiūrėti, negu 
tik savo nosies galą matyti. Didelis gaisras 
iš mažos kibirkšties prasideda. Jei mes ko
munistinę drausmę likviduosim, kas mums 
bepaliks? Viskas virs slidžiu purvynu.

— Na, jau na. Čia vėl vaizduotės padaras. 
Bet leiskit ir man kiek vaizduotės panaudoti. 
Jei mes savo jaunimą vien teroru vaišinsim, 
tai jis tą terorą — visų pirma prieš mus pa
naudos. Rodos, turėjot laiko patirt, kad žmo
gaus prigimtis kerštinga.

— Turėjau laiko patirt — reiškia, jau aš 
sena?! Ar tai norėjot pasakyt? — histeriškai 
riktelėjo Berdičeva. — Ir tamsta nebe jaunas 
jautiesi, nes prie karštos liepsnos nori atjau
nėti.

Balaganovas už galvos nusitvėrė.
— Oi, tie moteriški nervai! — sudejavo.
— Patarčiau jų neerzint! — sušniokštė 

Berdičeva. — Elgkis kaip vyras!
— Gerai! — tarė Balaganovas šaltu valdiš

ku balsu. — Su nervais baigta. Jeigu jie pa
sirodys, aš būsiu negailestingas. Dabar aš 
oficijaliai kalbu. Patariu tamstai elgtis kul
tūringai. Nė žodelio! — riktelėjo, matyda
mas, kad Berdičeva nori pertarti. — Žinau, 
kad nori protestuoti, taigi aš pakartoju: kul- 
tū-rin-gai, maloniai ir nuoširdžiai! Visuomet 
turėk dėmesy, kad tai pagrindiniai auklėji
mo principai. Tik tiek. Jokių pastabų. Dabar 

pašauk Olgą Bludovą. Aš ir jai tarsiu žodį. 
Pakartoju: nė mažiausios pastabos!

Berdičeva iš prityrimo žinojo, jog būna 
momentų, kada atsikalbinėti Balaganovui 
yra pavojinga. Nė žodžio netarusi, išėjo iš 
kambario ir po kelių minučių atsivedė Olgą. 
Atsistojus šalia jos, laukė. Balaganovas 
reikšmingai į ją pažvelgė. Berdičeva puikiai 
suprato, kad duoda jai ženklą išeiti, bet ji 
nekrutėjo. Balaganovas susiraukė. Berdičeva 
nė ne krust. Tuomet Balaganovas šaltu val
dišku tonu pareiškė:

— Tardymas bus be liudininkų.
Berdičeva suprato, kad išeities nebėra. Ji 

žino, kaip elgtis, kada komdarmas duoda val
dišką įsakymą. Išeidama vis dėlto smarkiai 
durimis trinktelėjo.

XXVIII.
Balaganovas ne taip jau maloniai Olgą 

priėmė. Buvo smarkiai suerzintas ir dar ne
spėjo atsipūsti. Nuvėrė ją rūščiu valdišku 
žvilgsniu. Olga, nors buvo smarkiai susijau
dinus dėl kilusio su Berdičeva ginčo, greit 
atgavo proto lygsvarą ir, kažkokios naujos 
minties pagauta, gana jaukiai šypsojosi. Tą 
šypseną Balaganovas priskaitė sau ir širdyje 
pajuto saldų dieglį, tačiau oficijalaus rūstu
mo nepakeitė ir labai rimtai prabilo:

— Na, jaunoji piliete, kokia dvasia tave 
pagundė duoti savo auklėtojai pamokas?

“Jaunoji” — labai gerai, bet "pilietė” — 
ne taip gerai, faktinai — blogai. Tai skamba 
šaltu oficijalumu. Pavadinti komunistą pilie
čiu tai aiškus įžeidimas. Tačiau nežinia dėlko 
Olga nėkiek neįsižeidė, bet tebesiįyysbdama 
atsakė:

—Visi žino, kad gundo tik piktoji dvasia. 
Ji tur būt Paryžiui į mane įlindo.
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Hidropianas suka vandenyje ratą

Socialinė pažanga Vokietijoj

sunai- 
stinga 
darbo 
neturi

Dėl nelaimių atneštų žmoni
jai per du paskutiniuosius pa
saulinius karus didelė atsako
mybė tenka Vokietijai. Dėl tų 
nelaimingų karų pasėkų Vo
kietijos žmonės daug kenčia ir 
vargsta — dėl sugriautų fa
brikų stinga darbo, dėl 
kintų daugybės namų 
butų. Todėl Vokietijos 
žmonės, suprantama,
tokių gerų uždarbių, kaip JAV 
ar Kanados dirbantieji. Tačiau 
Vokietijoj dirbančio žmogaus 
gyvenimas turi tokių gerų pu
sių, kurių gali pavydėti kitų 
kraštų darbininkai. Tai įvairūs 
socialiniai draudimai, ypač li
gos ir nedarbo atvejuose. A- 
merikoj liga yra viena didžiau
sių nelaimių, nes žmogus tada 
ne tik nieko neuždirba, bet ir 
santaupas gydytojams išlei
džia. Vokietijos darbininkui 
liga nėra tokia baisi nelaimė, 
nes kiekvienas dirbantysis, ku
ris į mėnesį uždirba nedaugiau 
300 D. markių, privalomai turi 
apsidrausti ligonių kasose. Su
sirgęs jis gauna nemokamą 
gydymą ligoninėj, jei jo liga to 
reikalauja, o jei jis gydosi na
mie, jis gauna kasdien pašal
pą, kuri mažai kuo skiriasi 
nuo bedarbio pašai fx>s.

Ligonis darbininkas gydy
mosi pašalpą gauna ir būda
mas bedarbis, nes kiekvienas 
yra privalomai draudžiamas 
ir nuo nedarbo. Sakysim, žmo
gus, kuris išbuvo darbe nema
žiau 6 mėnesių ir neteko dar
bo ne dėl savo kaltės, jis per 
tris mėnesius gali gauti be
darbio pašalpą. Jei jis darbe 
išbuvo bent 10 mėnesių, nete
kęs darbo, bedarbio pašalpą 
gali gauti pusei metų. Jei dir
ba ilgiau, bedarbio pašalpos 
dienų skaičius daugėja. Pašal
ins dydis pareina nuo gauto 
atlyginimo ir šeimos sudėties, 
tačiau pati pašalpa yra tokia, 
kad žmogus taupiai gali pra
gyventi. Jei |>er bedarbio |>a- 
šalpos gavimo laiką, asmuo 
darbo nesusi rado, arba darbo 
įstaiga jam jo nepasiūlė, be
darbis dar gali gauti darbo 
draudimo pašalpą, kuri yra 
nedaug ką mažesnė už bedar
bio pašalpą.

Taigi, nedarlni ir ligos drau
dimai panaikina tą baimės ir 
netikrumo nuotaiką, kuri nuo
lat grąso daugeliui Amerikos 
kontinento dirbantiesiems. Vo
kietijos darbininkai neturi vie
no dalyko, kurį turi prancū
zai — tai šeimos priedo, kuris 
proporcingai kyla pagal vaikų 
skaičių. Tiesa, ir ligos ir darbo 
draudinr., pašalpose ir mokes
čių atskaitymuose atsižvelgia-

DR. J. GRINIUS

ma į nedarbingų vaikų skai
čių, tačiau dirbančiajam šei
mos priedas nemokamas. Tuo 
tarpu Prancūzijos darbininkui, 
kuris turi 4 vaikus, atlygini
mas pakyla arti 100%, o tas 
priedas išmokamas ne darbda
vio, bet valstybinio šeimos 
fondo, kurio administraciją 
renka dirbantieji.

Tačiau šiuo momentu Vokie
tijos kraštų kaikuriuose Land
taguose debatuojamas. o kai 
kur (Henessene, Wurttember- 
ge) jau priimtas įstatymo pro
jektas, kuris įvesdina įmonės 
darbininkus į įmonės adminis
travimą, ' kaip sprendžiamąjį 
veiksnį. Tiesa, suteikimas tei
sės darbininkams per savo 
rinktus atstovus dalyvauti 
įmonės valdyme yra kilęs iš 
Prancūzijos, ypač prancūzų 
katalikų. Tačiau Prancūzijoj 
jis praktikuojamas tik tose 
įmonėse, kur katalikai pramo
nininkai tai leidžia, norėdami 
išlyginti santykius tarp darbo 
ir kapitalo. Šitą mintį apie 
darbininkų dalyvavimą įmonės 
valdyme ir jqs pelne energin
gai pasigavo vokiečiai. Už ją 
stipriai pasisakė vokiečių ka
talikai 1949 m. “Katalikų Die
nose” Bochume, kur tos idėjos 
stipriu rėmėju išėj^ vokiečių 
krikščionių demokratų pažan
giojo sparno vadas Dr. Arnold. 
Už tą darbininkų dalyvavimą 
įmonės valdyme ir fielne pasi
sakė ir vokiečių profesinės są
jungos,
priimti atitinkami 
projektai jau gal būtų įgiję 
galios ir pradėję veikti, jei į 
šitą reikalą nebūtų įsikišęs 
Bonnos parlamento kaikurios 
suinteresuotos frakcijos. Čia 
pasigirdo balsai, kad tokie 
įstatymai, kurie esmiškai kei
čia darbo ir kapitalo santy
kius, neturi būti pravesti kraš
tų atstovybėse, bet visos Va
karų Vokietijos parlamente, 
nes tai esąs visos Vokietijos 
reikalas. Vieni šitaip pasisakė 
norėdami, kad pažangi sociali
nė idėja taptų realybe visoj 
šaly, tačiau kiti pasisakė už 
visos Vokietijos parlamento 
įstatymą, norėdami darbinin
kų dalyvavimą įmonių valdy
me sutrukdyti. Tačiau viena
me savo paskutiniųjų |>areiški- 
mų Dr. Arnold pasakė, kad 
įstatymas apie darbininkų da
lyvavimą įmonių valdyme vis 
tiek neužilgo bus pravestas. 
Ir reikia tikėti, kad taip bus, 
nes už tokį darbininkų ir darb
davių santykių sprendimą pa
sisako žymi dalis krikščionių 
demokratų ir socialdemokratų, 
o labiausiai jam prieštarauja 
vokiečių liberalai, nes jų tarpe

Kaikurių Landtagų 
įstatymų

BININtAS

yra įvairių įmonių

ruošiamas ir kitas 
kuris jau iš dalies

daugiausia 
savininkų.

Yra dar 
įstatymas,
praktikoj įvairiais potvarkiais 
veikia, tai naštos išlyginimo 
įstatymas (Lastenausgleich ). 
Tas pažangus socialinio teisin
gumo įstatymas atsirado dėl 
didelių nuostolių, kurių teko 
patirti daugeliui Vokietijos gy
ventojų per karą. Daugelis ne
teko įįmonių, namų, sveikatos, 
profesinio pajėgumo, kai tuo 
tarpu daugelio kitų vokiečių 
išliko žemė su savo turtais, iš
liko fabrikai, įmonės, namai ir 
t.t. Kai vieni iš turimų turtų 
nesikrautų kapitalų, o kiti ne
paliktų elgetomis, yra numaty
ta specialiais naštos išlygini
mo mokesčiais apdėti tuos, ku
rių turtai per karą išliko. Iš tų 
mokesčių, kurie bus mokami iš 
likusių turtų savininkų per eilę 
metų, susidaro didelis fondas. 
Iš jo bus mokamos ne tik ka
ro reparacijos, bet ir pašalpos 
nuo karo nukentėjusiems — 
jau mokama ir bus mokami 
pinigai profesiniams įrankiams 
įsigyti, namams ir įmonėms 
atstatyti, invalidams, bedar
biams, pabėgėliams šelpti, naš
laičiams išlaikyti ir mokyti. 
Tiesa, tie naštos išlyginimo 
mokesčiai yra karo nepalies
tiems savininkams didelį, sun
kūs ir nemalonūs. Bet. iš ki
tos pusės, jie paskirsto teku
sią naštą visiems vokiečiams; 
jie neleidžia turtėti vieniems ir 
badauti kitiems. O visi sociali
nio teisingumo įstatymai pa
daro tai, kad Vakarų Vokieti
joj, komunizmo įtaka smunka. 
Tie įstatymai taip pat rodo, 
kad socialinio teisingumo min
tis Vokietijoj yra gili. Ji nepa
lieka tik teorijose, dėl kurių 
žavesio svaigsta Pietų Ameri
kos intelektualai, bet ji siste- 
matiškai vykdoma gyvenime. 
Ir jei Vokietijos parlamentas 
priims įstatymą apie darbinin
kų dalyvavimą įmonių valdy
me, belieka tik pravesti šeimos 
priedo įstatymą dirbantie
siems, kad Vokietija taptų pa
čia pažangiausia valstybe so
cialiniu atžvilgiu.

*

KAS KLAUSIA - NEKLYSTA
ti tiek, kiek ji tarnauja žmo
gaus gerovei. Darbo racionali- 
zavimas ir 
didina nedarbą, didina skaičių 
žmonių, kurie prie geriausių ' 
norų negali gauti darbo yia 
neltistinas nusikaltimas.

☆
• “Jei prie valstybės vairo sto
vėtų katalikiška vyriausybė ir 
socialinius klausimus spręstų 
pagal enciklikas, ar toji vy
riausybė kištųsi j turtingo 
darbdavio arba dvarininko rei
kalus, jei jie būdami katalikai, 
nenorėtų savo valdiniams su
teikti bent minimalaus me
džiaginio gerbūvio? Jei šitokia 
vyriausybė nedraustų valsty
binėmis ' priemonėmis turtų 
krauti ir kitus skriausti, plės- 
tųsi neapykanta prieš ją ir 
prieš katalikus. Ar Bažny čia 
individualių turtų naudojimą 
sieja tik su sąžine?“

Bažnyčia ir katalikų vyriau
sybė yra du skirtingi dalykai.

Bažnyčia individualių turtų 
naudojimą sieja su sąžine. Ki
tokių priemonių ji neturi, nesi
ima ir nesiims. Juk ne Bažny
čia leidžia valstybės įstaty
mus. Ji neturi taip pat prie
monių įstatymams pravesti 
(neturi, pav., policijos).

Katalikų vyriausybė turėtų 
pareigą kištis į gėrybių pa
skirstymą, išleisdama atitin
kamus įstatymus. Turime pa
vyzdį iš I sietuvos gyvenimo — 
krikščionių demokratų praves
tą žemės reformą.

Reikalinga ugdyti krikščio
nišką pažiūrą į nuosavybę, pa
remiant ją atitinkamais vals
tybės įstatymais, 
gėrybių paskirstymo 
tik turtingųjų nuožiūrai 
ūpui.
t

Ryšy su kaikuriais “Dar
bininke“ tilpusiais straips
niais, redakcija gavo eilę 
socialinio pobūdžio klausi
mų. Šiuo dėkojame kun. 
Kaziui Mažučiui už tai, 
kad sutiko duoti į tuos 
klausimus atsakymą ir 
atatinkamus paaiškinimus.

“Ar Katalikų Bažnyčia tech
niką laimina ar smerkia?”

Technika nėra velnio pada
ras. Mašinos ir visa modernio
ji technika yra žmonijos palai
ma. Technika sutrumpina ir 
palengvina žmogaus darbą. 
Dalinai ir ji išsaugo žmones 
nuo bado. Mūsų laikų dvasinis 
ir medžiaginis skurdas, taip 
pat grėsmė, kad žmonija mo
derniosios technikos pagalba 
pati save išnaikins, glūdi ne 
technikoje, ir ne jos pažango
je, bet mūsų laikų žmoguje, 
mūsų laikų žmogaus sužverė- 
jimA,

Žmogus, kuris nustojo tikė
jimo į tikrą Dievą, ima die
vinti stabus — seniau gamtos 
jėgas, šiandien jis dievina 
valstybę, darbą, mašiną. Tech
nika tokių žmonių rankose 
yra pavojinga priemonė, pavo
jingas dalykas. Nesąžiningi 
žmonės piktnaudoja techniką, 
lygiai kaip ir kitas vertybes, 
sakysim, mokslą laisvą valią 
ir tt. Katalikų Bažnyčia tech
niką ir jos pažangą laimina, 
smerkia tik jos piktnaudoji- 
mą, smerkia technikos dievi
nimą, smerkia žmogaus pa
vergimą technikos pagalba.

“Technikos pažangą reikia 
visad remti. Jei kas, pav., su
konstruotų tokią naują maši
ną, kuri pagreitintų gamybą 
dešimteriopai tai tą mašiną 
reikia išnaudoti, nežiūrint į 
tai, ar tai kam patinka ar ne
patinka”.

Sutinku, kad reikia techni
kos pažangą remti, bet negali
ma sutikti su nuomone, kad 
technikos pažangą reikia rem
ti besąlyginiai. Tai turi turėti 
savo ribą ir prasmę.

Yra, sakysim, išrasta nau
ja mašina, kuri batų gamybą 
pagreitina 8 kartus. Jei fabri
kas turėtų tokį batų parei
kalavimą, kuris niekad nesi
baigtų, tai jis galėtų, 
ninku neatleisdamas, 
dirbti. Bet dažniausiai
yra ribota, pareikalavimas yra 
trumpu laiku patenkinamas. 
Fabrikas, įvedęs tokią naują 
mašiną, sumažina 
skaičių. Atsiranda 
darbo.

Yra kita išeitis.
pasistatęs tokią naują mašiną, 
galėtų: 1) nieko neatleisti ir 
2) tiek pat darbininkams mo
kėti, tik sumažinti darbo lai
ką. darbo valandas. Pav., vie
toj 8 valandų tektų dirbti tik 
1 vai. į dieną. Tokiu atveju ta 
mašina patarnautų darbinin
kui. jo darbo 
Darbininkas, 
dirba jau ne 
vai. į dieną, 
bis lieka tas

Bet praktiškai fabriko savi
ninkas taip nedarys. Darbi
ninkų perteklių jis atleis. Tam 

1 tikras darbininkų skaičius lie
ka be darbo. Vadinasi, mašina 
atėmė jam ir jo šeimai pragy
venimo šaltinį. Jei darbo gauti 
ne sunku, fabriko savininkas 
tokią mašiną įvesdamas gal 
sunkiai ir nenusideda. Bet jei 
tam ar kitam krašte skaičius 
žmonių be darbo yra didelis ir 
jis auga, tai gali būti sunkus 
moralinis nusikaltimas atimti 
kitam darbą.

Taigi, ne visada galima pa
naudoti naujus išradimus ir 
patobulinimus. Jie turi tar
nauti žmogui, o ne priešingai. 
Jie turi žmogaus gyvenimą 
palengvinti, o ne apsunkinti. 
Technikos pažangą reikia rem-

ir tobulinimas, jei jis 
įdarba. didina skaičių

POSVeTKDU

Negalima 
palikti 

ir

skautiškojo riteriškumo kodeksas
Skautybės. įkūrėjas lordas 

Robertas Baden - Powell’is ne 
kartą pabrėžė, kad skautai yra 
jaunuoliai, kurie dabartiniame 
moderniškajame gyvenime žen
gia senovės riterių pėdomis. 
Senovės riteriai turėjo įsii-ašę 
savo skyduose šūkius, kurie 
skelbė už ką jie kovoja ir ko 
siekia. Turėję bendrų siekimų 
riteriai susiburdavo į ordinus- 
brolijas, kurie turėdavo vi
siems nariams privalomas tai
sykles - kodeksus. Dabarties 
jaunatviški riteriai, skautai, 
neturi nei šarvų nei skydų, ta
čiau jie turi įsirašę savo šir
dyse savo obalsį: “DIEVUI, 
TĖVYNEI ir ARTIMUI!” 
Skautų brolija be anksčiau čia 
spausdintų įstatų, taip pat tu
ri ir savo riteriškąjį kodeksą— 
įsakymus. Tie įsakymai rodo 
skautams kelius jų šūkius 
siekti. Jų yra dešimt:

AUK J VIRŠŲ kaip galingas 
ąžuolas, bet nesilenk žemyn 
kaip verkilenąs gluosnis.

BŪK RYTOJ geresnis, negu 
šiandien esi ir negu vakar bu
vai.

LAIKYK DIEVĄ širdy, ir 
atmink savo šūkį “BUDĖK”.

SKAUTAI RUOŠIAMI 
PAGALBOS TARNYBAI

at-

darbi- 
toliau 

rinka

darbininkų 
žmonių be

Fabrikas,

palengvinimui, 
įvedus mašiną, 

8 vai., bet tik 1 
tuo tarpu uždar- 
pats.

UŽ PUSĘ KAINOS
Vienoje parapijoje buvo vy

čių parengimas. Prisirinko 
daug žmonių — senų ir jaunų. 
Tikietai buvo nebrangūs —tik
tai po 50 centų. Atėjo ir sena 
Rozalija ir paprašė tikieto.

— Boysai, aš jum duosiu tik 
kvoterį.

— Kodėl, grandma?
— Nes aš viena ausim nieko 

negirdžiu.

UŽDARBIAI
iš Elizabeth, N. J.)

Jau penktą mėnesį dirbu 
Ford’o Co. Mercury fabrike. 
Jis yra apie 13 mylių nuo Eli
zabeth, prie Metuchen mieste
lio. Dirbu antroje pamainoje 
nuo 17 vai. iki 1:30 vaL nak
ties. Bet tai jau geriau negu 
buvo ligšiol kepykloje, kur rei
kėjo dirbti visą naktį. Mašina 
važiuoju su amerikiečiais, ku
rie mane paima iš namų ir 
naktį parveža iki namų durų. 
Už tai moku 2 dol. per savai
tę. Mums moka neblogai. Pra
džioje mokėjo man 1.49 su pu
se, o dabar jau gaunu į vai. 
1.77 su puse. Dažnai pasitaiko, 
kad dirbama tik 3 ar 4 dienos 
į savaitę. Trūksta dalių. Iš to 
uždarbio pragyventi galima. 
Tame fabrike dirbame 5 lietu
viai, buvę DP, visi iš Eliza
beth. Vienas dabar išėjo į ka
riuomenę. Už butą mokame 22 
dol. į mėnesį. Geresnių butų 
sunku rasti, ir tie brangiai 
kainuoja, iki 50 ar 60 dol. Jau 
nusipirkome šaldytuvą ir skal
bimo mašiną. Su šeima be to 
negalima apsieiti.

Pats mano darbas nėra leng
vas... Kol kas neturiu jokių 
planų, kaip reikės išlįsti iš fa
briko. Tempas 
kia prie žemės, 
natvės. Rodos, 
Lietuvoj, dirbo 
gyveno, be to,

ĮSAKYMAI
NELAUK iš kitų nieko, 

pats duok visa, ką gali.
GYVENK tėvynei ir žmoni

jai ir būk gamtos ir gyvulių 
draugas.

Būk RITERIS, neturtingųjų 
ir silpnųjų gynėjas ir tiesaus 
kelio sekėjas.

STIPRINK savo kūną ir sie
lą ir šviesk protą.

TEBŪNIE tavo valia kaip 
templė tampriai įtempta.

SEK skautų Patroną Šv. 
Jurgį: naikink piktą pasauly, 
o pirmiausia pačiam savy.

TEBŪNIE pirmoji mintis 
apie kitus, o tik antroji apie 
save.

bet

Lapkr. 18 - 19 d. Bostono 
Skautų Tarybos stovyklavie
tėje prie Loon Pond buvo 
skautų iškyla — kursai Tiks
las buvo paruošti skautus 
Civil Defense rėmuose padėti 
gyventojams nelaimėse. Ten 
skaityti pašnekesiai ir praves
ti praktikos darbai — miške 
paklydusio ieškojimas ir jam 
pirmosios pagalbos teikimas, 
ryšio atstatymas nutrūkus 
betkokiam viešajam susisieki
mui per potvynį, viesulą ar p. 
Apsvarstytas 
skautų planas 
jais.

Iškylautojus
lektoriai, paruošti regioninėje 
Naujosios Anglijos 3-jų dienų 
stovykloje. O pastarieji dabar 
toliau instruktuos savo viene
tus. Šioje iškyloje dalyvavo 
visų Bostono tuntų atstovai. 
Jų tarpe buvo vyr. sktn. dr. 
V. Čepas ir vyresn. skiltn. A. 
Banevičius. .

Lapkr. 15 d. Rozbury Nor- 
folk House Centre 52-ji DLK 
Kęstučio draugovė dalyvavo 
2-jo Roxbury - So. Boston 
tunto sueigoje — vadų pobū
vyje. „ G-

mobilizacinis 
tokiais atve-

instruktavo

žmogų prilen- 
nesulaukus se- 
žmonės dirbo 
Vokietijoje ir 
sakyčiau, ne

žmoniško skubėjimo, kaip čia, 
kur žmogus padaromas auto
matu. Visko prigalvojo kapi
talistai su doleriu, ir čia už 
dolerį viskas. Kapitalistas lydi 
šunį į šunų kapus ir stato jam 
brangiausi paminklą, o darbi
ninką spaudžia iki paskutinio, 
kad tik daugiau padarytų. Jei 
gu čia ne tos darbininkų uni
jos, tai tikrai būtume (mes 
darbininkai) vergai.

Apie vokiečius susidariau 
dabar geresnę nuomonę, negu 
turėjau būdamas Vokietijoje. 
Jie moka gyventi, kur jie be
būtų“.

DABAR
Laikas Įsigyti
KAILINIUS

B. Koraitis

Jau artinasi šaltas ru
duo, paskui žiaurioji žie
ma. Tat dabar yra ge
riausias laikas pagalvo
ti apie įsigijimą naujų, 
elegantiškų kailinių pas 
I. J. FOX, kuri yra di
džiausia moteriškų kai
linių firma Amerikoje. 
Pas mus yra plačiausias 
kailinių pasirink imas 
naujosios 1951 m. ma
dos.

Reikia žinoti, kad atė
jus žiemai kailinių kai
nos labai pakyla. Taigi, 
dabar laikas juos įsigy- 

visuomet reikalaukite,ti. Atėjusios į krautuvę 
kad Jums patarnautų šios krautuvės lietuvis at
stovas BERNARDAS KORAITIS, kuris yra kaili
nių žinovas ir ekspertas. Jis primieruos Jums kai
linius pagal Jūsų skonį ir figūrą.

Drabužis, kuris pritaikytas asmens figūrai la
bai yra vertinamas, o prie to patys kailiniai už sa
ve kalba žiemos metu. Tai mielas drabužis, kuris 
teikia sveikatai apsaugą. O kas nenori būti svei
ku ir turėti per žiemos šalčius malonumo dėvint 
šiltus ir skoningai pritaikytus kailinius.

Užeikite pas mus Šiandien ar kitą dieną.
Kailinius galite pirkti su mažu {mokėjimu, o 

jĮ paskui išsimokė-Kg šita kąs mėnuoJif JT pasai ifea-
CMMuuit lės.

411 Washington St, Boston
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Blaškomos DP dienos Vokietijoje
k kilBtjMtibą

Praėjimi vasara ir šis ruduo 
įnešė daug pasikeitimų į DP 
gyvenimą Vokietijoje. Pama
žu naikinamos tautinės sto
vyklos, dėl emigracijos prare- 
tėjusios spragos užpildomos, 
likviduojant kai kurias ma
žesnes stovyklas. IRO iš savo 
pusės turėjo šiokį tokį planą 
— norėjo iš praretėjusių sto
vyklų sutelkti pabėgėlius 
Miuncheno ir Stuttgarto ra
jonuose. Tačiau ir čia savo 
sumanymus dažnai keitė. Dar 
pavasarį buvo paskelbta, kad, 
pvz., Schw. Gmiuendas pasi
liks nejudinama lietuvių sto
vykla, o birželio antroje pu
sėje ji buvo panaikinta, jos 
vieton įkurdinant pasiliekan
čius Vokietijoje. Pradėjo žmo
nes tiesiog svaidyto svaidyti: 
per- kelis mėnesius jie perke
liavo net tris stovyklas. Ši
toks IRO patvarkymas vargi
na ir erzina žmones, 
pasklido gandų, kad IRO 
dininkai iš kilnojimo daro 
nį. Visus pertvarkymo ir 
siliekančiųjų Vokietijoje 
nūs sugriovė dideliais šuoliais 
riedą politiniai įvykiai. Oku
pacinės valdžios vėl pradėjo 
teikti kariuomenę Vokietijon, 
vėl jom prisireikė kareivinių, 
kuriose daugiausia buvo įkur
dinti pabėgėliai. Visi geres
nieji valdiški pastatai jau at
sidūrė kariuomenės rankose. 
Didžiulės Heilbronno kareivi
nės, iškėlus pabėgėlius, re
montuojamos. Tas pats ir 
Pforzneime, kur laikinai bu
vo sustojęs nemažas lietuvių 
būrys. Neišsilaikė nei Lud- 
wigsburgo emigracinė stovyk
la — Flakkaserne, kur buvo 
susispietę aukštų IRO ir 
Amerikos pareigūnų. Dar va
sarą net kelis kartus norėjo 
kariuomenė užimti. Lapkričio 
15 d. emigracinė stovykla bu
vo perkelta į Jaegerhofo ka
reivines prie stoties. Schw. 
Gmuendo Bismarck kareivi
nėse buvo suorganizuota pasi
liekančiųjų stovykla ir jos 
gyvenimas užtikrintas. Lap
kričio pradžioje ir ji buvo pa
naikinta, patalpas perleidžiant 
kariuomenei. Ten pat ant 
kalno, Artilleriekaserne, iki 
šiol laikėsi latvių stovykla. 
Jau ir ją apžiūrėjo amerikie
čių karininkai ir paskyrė išsi
kraustymo 
apylinkėse 
amerikiečių 
pindamas kariuomene i patal
pas. Jo pasirodymas reiškia, 
kad kelių savaičių bėgyje ne
liks pabėgėlių stovyklos. Pas
kutiniu laiku 
miestuose skubiai
Wuerzburgo ir 
deli barakai, kuriuose, kaip

Visur 
val- 
biz- 
pa- 

pla-

♦

sakoma, bus įkurdinti iš ka
reivinių išblokšti DP.

Tremtiniai kaip poetiniai
Lietuviai 

emigravo, 
druomenė 
liko 11,408 
164 vietovėse. Didesnė jų da
lis turi sutartis į JAV-bes. Pa
staruoju metu emigracija la
bai sulėtėjo. Iš vienos pusės 
aukštieji amerikiečių pareigū
nai. tarp savęs dažnai nesu
gyvendami, delsia emigraciją, 
o iš kitos — daktarų medici
niniai sietai dar labiau sutan
kėjo : užtenka visai nekaltos 
dėmelės plaučių viršūnėse, 
kad emigrantas būtų atidėtas 
ilgai kontrolei. Muencheno 
pereinamoje stovykloje dak
tarai nėra tokie griežti, bet 
ten DP komisija ypatingai lė
tai sukasi — emigranto 
šaukimas į pereinamąją 
vykią tęsiasi mėnesiais.

Nemažai lietuvių 
emigracijos durys 
uždarytos. Vieni jų 
sveikatos ir kitų 
visai atmesti, 
suseno, neturi 
niekas jiems 
rantijų. Šiuos 
savo globos ir pervedė į vo
kiečių ūkį. Vokiškoji duonelė 
palaistyta vargu ir padažyta 
skurde. Naujoji Bundes vy
riausybė nesusitvarko su savo 
pabėgėliais vokiečiais, kurie 
nuolat plūsta iš Rusų zonos. 
Tremtiniai ir geriausiu atve
ju pasidaro posūniai. Iki šiol 
juos įkurdindavo kareivinėse 
ir kas mėnesį mokėdavo po 31 
markę. Iš *šios kuklios sume
lės reikėjo pragyventi, pirktis 
maistą, mokėti už šviesą, du
jas. Stoti į kokį statybos dar
bą šiems pasitikusiems dažnai 
nebėra sveikatos, nes jie pa
tys yra reikalingi globos. 
Daug buvo kalbama ir rašo- x 
ma, kad seneliai bus suvežti į 
prieglaudas ir pagal religijas 

šiol 
be-

daugumoje jau iš- 
Šiuo metu Ben- 
skelbia, kad dar 
lietuviai, gyveną

pa- 
sto-

grupei 
yra visai 
buvo dėl 

priežasčių 
tremtyjekiti

giminių svetur, 
neišrūpina ga- 

IRO išjungė iš

datą. Stuttgarto 
važinėja vienas 
generolas, parū-

Muencheno, 
statomi di- 

Ambergo

suskirstyti. Tačiau iki 
visi sumanymai pasiliko 
veik tik popieriuje.

/

Kaikurie užsikabino 
Vokietijoje 

Pasiliekančiųjų tarpe sura
sime kelioliką, kurie patys 
atsisakė emigracinių galimy
bių. Vienokiu ar kitokiu būdu 
jie užsikabino Vokietijoje, 
gavo geresnę tarnybėlę ar įsi
kūrė kokį biznelį. Taip Bre
mene vienas lietuvis turi ur
mo saldainių prekybą, kitas 
restoranėlį. Kažkur apie Han
noverį vienas lietuvis tarnau- 

Pasiliekančių 
ir dai. V. K. 
jis buvo ma- 
Ameriką, bet

di 
gavo aukštą vietą. Jis yra 
meno reikalų patarėjas, rūpi
nasi parodom, meno mokyk
lom ir puoselėja visą prancū
zų meninį reiškimąsi Vokieti
joje. Tame pačiame štabe dir
ba ir lietuvių bičiulis, estas— 
Aleks Ranit kaip propagan
dos šefas.

Persitvarkė bendruomeninis 
gyt Mimas

Kartu su stovyklų pergru
pavimu persitvarkė ir lietuvių 
bendruomeninis gyvenimas. 
Kanauninkas Feliksas Kapo
čius, buvęs šv. Sosto III Misi
jos Delegatas Lietuviams Vo
kietijoje ir Austrijoje, vėliau, 
šią Misiją panaikinus, tapęs 
Vyriausiu Sielovados Tvarky
toju, spalio mėnesį iš savo 
pareigų pasitraukė. Susitaręs 
su Koelno kardinolu, savo vie
ton paliko Tėvą Alfonsą Ber- 
natonį, kapuciną. Vyriausia 
Sielovados Tvarkytojo įstai
ga persikėlė iš Kirchheim - 
Teck į Hanau DP stovyklą. 
Dvasiniams lietuvių reikalams 
aprūpinti pasilieka ir keletas 
kunigų.

VLIKas pasilieka dar savo 
vietoje. Išvažiavusiųjų vietos 
papildytos naujais. Naujieji 
įvykiai ir pagyvėjęs politinis 
judėjimas užvertė juos dide
liais darbais: vėl jų atstovai 
važinėja po sostines, klebina 
duris ir gina lietuviškuosius 
reikalus.

Lietuvių Bendruomenės cen
tras persikėlė į Hannoverį. 
Ten telkiama kartoteka ir ku
riamos vadovaujančių veiks
nių įstaigos. Bendruomenė 
stovi prieš sunkius uždavinius 
— ji nori lietuvius suburti į 
didesnes grupes, kad galėtų 
įkurti bent lietuvišką pradinę 
mokyklą. Jos pastangomis 
šiuo metu veikia Anglų sono- 
je dvi lietuviškos gimnazijos.
Pakitėjo tremtinių nuotaikos

Pastaruoju laiku pakitėjo ir 
tremtinių nuotaikos. Dažnai 
Europoje orelis pakvimpa pa
raku, 
karas, 
visus, 
dijas 
Saugumo sumetimai vertė 
net savo daiktelius susipa
kuoti, susidėti į kuprinėlę. 
Buvo studijuojami ir žemėla
piai, kuriais keliais ir kur 
patraukti, jei kiltų karas. Tel
kiama ir organizuojama ka
riuomenė šiek tiek 
jų nervus, tačiau i 
kiekviena didesnė 
įtampa verčia juos 
viskam pasirengti, 
blausias! ir santykiai 
kiečiais, 
daugiau teisių ir laisvių. Tu
rėdami savų pabėgėlių, į DP 
žiūri kaip į naštą, kurią rei- 

Nežiūrint į

Kai prasidėjo Korėjos 
didis rūpestis užgulė 
Vokiečių spauda ir ra- 
visą laiką alermavo. 

sumetimai 
daiktelius 

susidėti

nuramino 
ir dabar 

politinė 
budėti ir 

Kartu 
su vo- 

Jie kas dieną įgyja

Kai laiškai iš namų pasiekia Korėją...
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Ispanijos diktatorius Franco pirmą kartą aplanko Ka
narų salas Iš čia, iš Santa C'ruz, prieš 14 metų jis buvo pra
dėjęs savo karo žygį prieš Ispanijos raudonuosius. Kaip dik
tatorių Jungtinės Tautos nuo 1946 m. Francą boikotavo. 
Dabar boikotas nutrauktas, nes yra kitų diktatorių, kurie 
nuo pat pradžios sėdi Jungtinių Tautų kėdėse.

%

LIETUVIAI

mumijų, ku- 
senovinį laidojimą 
įvyniotų į drobę, 
atrodo lyg sudė
sim tmečių stovėji-

Gyvai domimasi Lietuvos 
Itanrim1“ Lapkričio 2 d. visi 
iškilmėse dalyvavusieji kardi
nolai ir vyskupai buvo pa
kviesti į Šventųjų Metų Komi
tetą. kur turėjo progos arčiau 
susipažinti ir pasikeisti minti
mis. Šiame priėmime dalyvavo 
J. E. vysk. V. Padolskis ir J. 
E. vysk. V. Brizgys. Mūsų 
vyskupai buvo nustebinti ne
paprastai dideliu aukštųjų 
Bažnyčios hierarchų domėji- 
musi Lietuvos’ padėtimi ir jų 
sielojimusi dėl persekiojamų 
Lietuvos katalikų kančių. Ne
buvo reikalo daug pasakoti 
apie dabartinę padėtį bolševi
kų okupuotoje mūsų tėvynėje. 
Pasirodė, kad iš tolimų kraš
tų atvykę žmonės jau pakan
kamai yra apie tai informuoti. 
Visi pažadėjo melstis ir pa
naudoti visą savo įtaką, kad 
Lietuvos katalikai greičiau su
lauktų išsivadavimo.

Lietuvių Tremtinių Vokieti
joje ir Austrijoje Sielovados 
pertvarkymas. Susitarus su 
J. E. Vysk. A. J. Muench, 
Apaštalinės Nuncijatūros Vo
kietijoje Regentu. Kan. Felik
sas Kapočius š. m.spalių mėn. 
31 dieną pasitraukia iš Lietu
vių tremtinių Vokietijoje ir 
Austrijoje Vyriausio Sielova
dos Tvarkytojo pareigų. Kal
bamosioms pareigoms nuo 
minėtos datos yra paskirtas 
T. Alfonsas Bernatonis. O. F.

PASAULYJE
M. Cap. Kan, Feliksas Kapo
čius labai nuoširdžiai dėkoja 
visiems brangiems konfrat- 
rams už jų bendradarbiavimą 
ir visokią paramą, jam tvar
kant tremtinių sielovados rei
kalus.

Mūsų vyskupai atsisveikinu 
Komą. Lapkričio 12 d. iš Ro
mos atgal į Vokietiją išvyko 
J. E. Kauno Vyskupas Pa- 
gelbininkas Dr . Vincentas 
Brizgys, o lapkričio 14 d. Ro
mą atsisveikino ii- J. E. Vil
kaviškio Vyskupas Koadjuto
rius Dr. Vincentas Padolskis. 
Romos geležinkelio stotyje 
abu Ekscelencijas išlydėjo 
gausus lietuvių būrys su J. E. 
Vyskupu Būčių priešakyje. 
Drauge su Vyskupu Padolskiu 
į Vokietiją išvyko ir Kan. 
Mykolas Vaitkus.

susirin-
d. Šv,
Romoje

Komos Ateitininkų 
kūnas. Lapkričio 12 
Kazimiero Kolegijos 
patalpose įvyko Romos Atei
tininkų susirinkimas, kuriame 
Jo Prakilnybė Kan. Mykolas 
Vaitkus skaitė paskaitą apie 
Ateitininkijos genezę.

susikaupę čia padėko- 
Dievui už suteiktą 

progą pamatyti Išga
liančios daiktus ir prie

ja policijoje, 
tarpe sutinkame 
Jonyną. Seniau 
nęs emigruoti į
šį rudenį jis persikėlė iš Frei- 
burgo į Mainzą, kur prie •fcįa nusikratyti, 
prancūzų kariuomenės štabo privačius nedraugiškus nusi

teikimus, dažnai ir spaudoje 
ir per radiją pasigirsta aštrūs 
balsai, adresuoti tremtiniams. 
Padėtį šiek tiek sunkina sla
vai, ypač lenkai, kurie tuoj 
po kapituliacijos siautėte 

, siautėjo. Dar ir dabar pasi
taiko iš jų pusės didelių išsi
šokimų. Dažnai matomi poli
cijos paieškojimai, kad toks 
ir toks lenkas nužudė, išplėšė 
paštą ar banką, nuteikia prieš 
visus DP. Ieškant kur nors 
darbo, tuoj vokiečiai klausia, 
kokios tautybės. Baltams dar 
jie negriežia danties, juos iš
skiria ir greičiau priima į 
darbą.

Viskas šuoliais rieda
Įvairus politiniai įvykiai 

šuoliais rieda pirmyn. Men
kiausi 
kartais 
romis DP stovyklose. Šis per-

ĮSPŪDŽIAI I§ KELIONES 
l

Rugpiūčio 12 d. vėl aplan
kėme šv. Jono Laterano bazi
liką, kur išklausėme kun. J. 
Bernatonio ir kun. A. Abra- 
činsko čia atnašaujamas šv. 
mišias. Kadangi ją aplankėme 
jau antrą kartą, tai turėjome 
progos geriau susipažinti su 
šios bazilikos brangenybėmis, 
ir ją smulkiau apžiūrėti. Su 
mumis kartu buvo ir kun. Z. 
Ignatavičius, kuris mums ma
loniai viską paaiškino.

Šioj bazilikoj yra šv. Stalo 
relikvija, prie kurios Išgany
tojas valgė paskutinę vaka
rienę. Čia yra ir kruvinas 
Kristaus rūbas, kurį Jam pa
keiti Šv. Motinėlė Kryžių ne
šant; yra ir relikvijos erškė
čių vainiko.

Mes 
jome 
mums 
nytojo
jų apmąstyti jo kančią. Taip 
pat čia yra didžiulės dvylikos 
apaštalų statulos taip gražiai 
išdirbtos iš marmuro, kad 
matyti kiekvienas jų veido iš
raiškos bruožas: atrodo lyg 
kad gyi i būtų.

Po pusryčių vėl nuvykome 
į šv. Petro baziliką jau antrą 
kartą. Pasimeldėme prie šv. 
Petro Karsto ir pasigėrėjome 
bazilikos grožiu. Po to nuvy
kome į Vatikano muziejų, į 
kurį įeiti reikalingas leidimas. 
Leidimu pasirūpino kun. Z. 
Ignatavičius ir kun. J. Berna
tonis. Įėjimas į tą muziejų 
gana keistas: eini aplink ilgu 
vingiuotu koridoriumi vis 
aukštyn ir aukštyn. Toks pat 
ir išėjimas, tik kiton pusėn. 
Muziejus turtingas paveiks
lais bei skulptūromis ir kito
mis seniausiomis liekanomis. 
Norint viską, smulkiau apžiū-

rėti imtų labai daug laiko — 
gal neužtektų nei metų. Yra 
daug ir įvairių 
rios liudija 
mirusiųjų. 
Tos drobės 
gūsio nuo
mo ir daro nejaukų įspūdį. 
Žiūrint pro muziejaus langus 
matomas gražus sodelis, kur 
eina šv. Tėvas pasivaikštinėti 
tyram ore poilsio valandomis. 
Toliau, ant kalnelio, matoma 
Vatikano radijo stotis, iš ku
rios tris kartus per savaitę po 
15 min. sklinda į pasaulį ir 
lietuviškas žodis. Pasukome į 
Sikstinę koplyčią, kurios sie
nos nutapytos iš šv. Istorijos 
įvairiais paveikslais. Šioj kop
lyčioj būna renkami popiežiai 
bei atliekami įvairūs pasitari
mai Bažnyčios reikalais.

Po pietų, pasiėmę įsigytus 
daiktelius vėl nuvykome į šv. 
Petro baziliką, nes tą dieną, 
tai yra šeštadienį, yra skiria
mas Šv. Tėvo audiencijos. 
Audiencijai maldininkų prisi
rinko pilnutėlė milžiniška ba
zilika. Amerikiečiams buvo 
rezervuotos vietos šalia šv. 
Petro altoriaus. Mes pateko
me prie pat sienelės. Tad teko 
pakentėti kiek spaudimo, ta
čiau šv. Tėvas praėjo nuo 
mūsų tik kokias tris pėdas. 
Tad gerai jį matėme.

Nuo ketvirtos vai. po pietų 
maldininkai rinkosi grupė
mis audiencijai bazilikom gie
dodami įvairius himnus bei 
šv. giesmes. Apie penktą vai. 
pasirodė šv. Tėvas, lydimas 
gražiose uniformose Vatikano 
sargybinių. Aplink šv. Petro 

' Karsto altorių prižiūrėti tvar
kos išsirikiavo įvairių kraštų 
bei organizacijų atstovai su 
vėliavomis, kiti su įvairiomis 
dovanomis įteikti šv. Tėvui. 
Tarp tų dovanų buvo ir labai

nublokš mūsų . gražus Išganytojo paveikslas, 
nutapytas vieno nebilio artis
to. kuris buvo įteiktas šv. 
Tėvui. Buvo atvežti ir keturi 
ligoniai palaiminimui.

Prieš šeštą vai. sušvito šim
tai įvairių žvakių, apšviestų 
elektra. Visų maldininkų akys 
buvo nukreiptos į bazilikos 
įėjimą, kur pro šv. duris būna 
atnešamas šv. Tėvas. 6 vai. 15 
min. vak. pasigirdo grausmin- 
gas “Viva Papa” ir prasidėjo 
baltų skarelių bangavimas. 
Pamatėme tą baltą senelį, ku
ris angeliška šypsena veide 
laimino maldininkus kryžiaus 
ženklu. Mes jautėme savyje 
didelį džiaugsmą, kuris nepa
prasta jėga veržėsi iš mūsų.

net išspausdamas iš vidaus 
gelmių ašaras. Apkeliavęs ne
šamas šv. Tėvas apie šv. Pet
ro altorių, nusileido žemyn ir 
vikriai pasikėlė laiptais į jam 
paruoštą sostą. Peržegnojęs 
maldininkus, į juos prabilo 
italų, anglų, prancūzų bei vo
kiečių kalbomis. Po to iššau
kė atskiromis grupėmis įvai
rių kraštų maldininkus ir at
skirai jiems suteikė palaimi
nimą. Nusileidęs nuo sosto at
skirai palaimino vyskupus, 
prelatus ir kunigus, kurių bu
vo šimtai. Tuo jiems suteikė 
galią sugrįžus laiminti savo 
parapijiečius. Po to dar palai
mino ligonius bei įteikiančius 
jam įvairias dovanėles. Au
diencija baigėsi šauksmu: 
“Viva Papa", amerikiečiai 
šaukė: “God bless the Po|>e".

Šiais sveikinimais baigėsi 
audiencija, ir šv. Tėvas išvy
ko nešamas iš bazilikos. Mes 
maldininkai išsiskirstėme ku
pini džiaugsmo. Tos dienos 
Įiergyventi įspūdžiai pasiliks 
visam mūsų gyvenimui. B. M.

O Nors Maskva okupacijos 
dešimtmetį visom priemonėm 
stengėsi išpūsti savo laimėji
mus Lietuvoje, tačiau laisvo
jo pasaulio opinija tatai pa
minėjo kaip žmonijos istori
joj neturintį pavyzdžio prie
spaudos viešpatavimą. JV, D. 
Britanijos. Italijos, Prancūzi
jos, Vokietijos, Belgijos, 
Olandijos ir kitų kraštų di
džioji spauda priminė, kad 
Baltijos valstybės buvo pir
moji sovietinės agresijos au
ka, iškėlė masines gyventojų 
deportacijas ir kitas neteisy
bes.

• Spalių 22 d. Paryžiuje 
įvyko Prancūzijos lietuvių at
stovų suvažiavimas. Buvo 
svarstyti emigracijos reika
lai (ref. Bačkis*. šalpos (ref. 
Dulevičius), lietuvių bendruo
menės organizacijos (ref. tė
vas Pečkys*. Apie lietuvių 
šalpos draugijos veiklą pra
nešė p. Bačkienė. Sudarytas 
organizacinis bendruomenės 
komitetas. Suvažiavime daly
vavo VLIKo pir-kas 
pavičius.

M. Kru-

magazi- 
130 Nr. 
straipsnį 
Žurnalas

O Argentinos meno 
nas HISTONIUM 
paskelbė K. Čibiro 
apie M. K. Čiurlionį,
taip pat padėjo Čiurlionies at
vaizdą ir jo “Piramidžių so
natos” reprodukciją.(bus daugiau*

Marija viską gali pas Dievą!
Jei spaudžia vargas.

Z 
t

graužia rūpestis, 

sielojiesi Lietuvos ir 

žmonijos nelaime, tai 

kreipkis į Mariją.

"f

u

UNO sučiaudėjimai 
virsta ištisomis aud-

tvarkymas ir pergrupavimas 
dar nenusistovėjo. Dar pama
tysime, kuč 
tautiečius, ar jie galės suda
ryti kokią tautinę bendruo
menė, kuri galėtų išlaikyti 
lietuvišką mokyklą, tęsti sa
vo kultūrines tradicijas, ar 
vokiečiai uždės savo germa
nišką leteną, versdami visiš
kai jiems paklusti. O gal di
džiosios laiko ūkanos greitai 
prasiblaivys, ir jiems ir vi
siems pasaulio lietuviams at
neš šviesesnes dienas. Jie ten 
gyvena tartum mūsų tėvynės 
palaukėje, jaučia tą patį vėją, 
atėjusį nuo Nemuno. Jie pir
miausia ir patrauktų į šiaurę, 
nešdami pietų šilumą ir kūry
binę nuotaiką.

A. Džiugėnas
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Nekalto Prasidėjimo Vienuolyne, Putliam, Conn. 
laikoma Novena į

Hekaltai Pradėtąją Mariją
Novena prasideda lapkričio 29 dieną ir 

baigiasi gruodžio 7 dieną.

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

Immacuiate Conception Convent
R. F. D. 2, Putnam, Conn.

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

Jauniausią Lietuvaičių Kongregaciją Amerikoje.
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ŽIDINIU0 S E
IŠ LDS CONN. APSKRIČIO 

SUVAŽIAVIMO

• Lietuvių mokytojų konfe
rencija. Lapkričio 26 d. Hart
forde, Conn., lietuvių parapi
jos salėje įvyko lietuvių mo
kytojų konferencija, kurioje 
buvo aptarti lituanistinio švie
timo ir mokytojų profesiniai 
reikalai.
• “Čiurlionio” ansamblis, įver

tindamas reikalą puoselėti lie
tuvišką literatūrą, paskyrė 
iūkstanties dolerių premiją už 
geriausį romaną, kuris turi bū
ti iki 1951 metų spalio mėn. 
įteiktas jury komisijai.

•" Homestead, Pa., Šv. Petro 
ir Povilo lietuvių parapija, at
einančiais metais sausio mėn. 
Švenčia auksinį jubiliejų. Pla
nuojamas bankietas ir žada
ma atskira knygele išleisti pa
rapijos istorija.
” • BALF-o 76 skyrius Detroi
te lietuviškiesiems šalpos rei
kalams surinko $4.400.
• Aleksandrui Kutkui, buvu

siam Lietuvos Operos solistui, 
padaryta akių operacija.
• ALT Pittsburgho skyrius 

nutarė Lietuvos Nepriklauso
mybės — Vasario 16-tos šven
tę — minėti vasario 10 d. Kal
bėtoju pakviestas neseniai iš 
Vokietijos atvykęs dr. Domas 
Jasaitis, buvęs Liet. Raud. 
Kryžiaus pirmininkas.
• Kun. Br. šateika, Chicago- 

je, eidamas gatve, buvo auto
mobilio sužeistas. Gydomas 
Šv. Kryžiaus ligoninėj.
• Lietuvių kalbos mokykla. 

Esplene (Pittsburghe) veikia 
lietuvių kalbos mokykla, ku
riai vadovauja Stasienė. Pa
mokos vyksta šeštadieniais 
2:30 vai. popiet.
• Lietuvos kariuomenės šven

tė, lapkričio 23-ji. visose lie
tuviškose kolonijose buvo pa
minėta.
Z • Aleksandras Kučiūnas, ži-» 
nomas lietuvių dirigentas iiį 
pianistas, pakviestas dirigenti| 
j Cosmojjolitan Music Schooll 
jsu kurios ansambliu jis važi-l 
nes koncertuodamas po Ameril
.ką.

...

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

“ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELĮ”. 
Jame spausdinami religinio ir patrijotinio 
pobūdžio stranpsniai, eilėraščiai, žinios iš 

katalikų pasaulio ir Lietuvos.

"$V. PRANCIŠKAUS VARPELIO”
kaina — metams 2 dol.

Adresas
Franciscan Fathers Kennebunk Port, Me.

JAUNUOLIAI,
Norį pasišvęsti Dievo garbei ir Lietuvių Tautos 

gerovei, kviečiami stoti į

LIETUVIU PRANCIŠKONU VIENUOLYNĄ
KENNEBUNK PORT, MAINE

I KLERIKUS PRIIMAMI
Lietuvių katalikų šeimų sūnūs, baigę bent 

8 SKYRIŲ PRADŽIOS MOKYKLĄ.
Priimami taip pat 

KANDIDATAI Į BROLIUS.

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

Franciscan Fathers Kennebunk Port, Me.

VVaterbury, C'onn.
Š. m. lapkričio 19 d. Šv. 

Juozapo parap. patalpose įvy
ko LDS Connecticut apskri
čio suvažiavimas. Suvažiavi
mą atidarė Waterbury 5-tos 
kuopos pirmininkas P. Jaku
bauskas. kuris pasveikinęs at
stovus, pakvietė šv. Juozapo 
parap. kleb. kun. J. Valantie- 
jų atkalbėti maldą ir apskri
čio valdybą užimti savo vie
tas. Apskričio raštininkė p. 
Sapranienė dėl operacijos at
vykti negalėjo. Jos vietą užė
mė p. Meškūnienė. Prezidiu- 
man buvo išrinkti: Juozas 
Bernotą — pirmininkas. An
tanas Šambaris — jo pagelbi- 
ninkas, Nellė Meškūnienė — 
raštininkė; neatvykusio iždi
ninko Tamošiūno vietą užėmė 
Stasys šrupša. Mandatų ko- 
misijon buvo išrinkti: Juozas 
Bernotą ir Silvestras Zdanys.

MYKOLAS NORKŪNAS

gruodžio 1 d. švenčia savo 81 
gimtadienį. Jis yra Lietuvos 
Vyčių organizacijos kūrėjas 
ir garbės pirmininkas, uolus 
LDS ir “Darbininko” rėmėjas 
ir garbės narys. Nors yra su
laukęs 81 metų, bet yra jau
nas dvasioje, tebesisieloja 
mūsų organizacijų reikalais, 
dalyvauja jų susirinkimuose, 
šia proga sveikiname ir linki
me ilgiausių metų. Jo adresas 
— 94 Bradford St., I-awrence, 
Mass.

7

Ji

Pranešimą padarė Petras Jo
kūbą uskas.

Iš trijų kuopų suvažiavime 
dalyvavo 15 atstovų ir 7 sve
čiai. Sveikino šv. Juozapo 
parap. klebonas kun. J. Va- 
lantiejus ir papasakojo iš sa
vo kelionės įspūdžių praeitą 

'vasarą. Komp. A. J. Aleksis 
pasakė įspūdingą kalbą. Buvo 
nutarta ateinančią vasarą su
rengti LDS ir ALRKS kartu 
apskričių gegužinę; apskričio 
susirinkimą šaukti rugsėjo 
arba spalio mėnesiais. Išrink
ti atstovais į sekantį LDS 
seimą Juozas Bernotą ir Pet
ras Jokubauskas. Suvažiavi
mas pageidavo, kad jo proto
kolas 3-4 savaičių bėgyje bū
tų patalpintas “Darbininke”. 
P-nei Sapranienei, kuri serga 
po operacijos, pareikšta užuo
jauta ir pasiųstas gėlių bukie
tas. Protokolas ir pranešimai 
buvo priimti vienbalsiai.

1951 m. valdybon išrinkti: 
pirmininkas Juozas Bernotas, 
vicepirmininkas Nelle Meškū
nienė, raštininkė Stefania Sa
pranienė, iždininkas Tamošiū
nas; iždo globėjais — Stasys 
šrupšas ir Juozas Bernotas. 
Suvažiavimas baigtas 5-tą vai. 
15 min.

Pasibaigus posėdžiams 5-ji 
kuopa pakvietė vakarienės, 
kurios metu buvo pasidalinta 
mintimis. Svečiai dėkojo šei
mininkėms p. Šmotienei ir Be- 
kerienei už patarnavimą va
karienės metu, šia proga ten
ka paminėti, kad p. Smotienė 
turi ligonį savo vyrą ir dirba 
dirbtuvėje, bet suranda laiko 
ir pasišvenčia dar LDS orga
nizacijai. kuri yra veikli jos 
narė. Reporteris.
Kristaus Kančios arkibrolijos 

susirinknmas
įvyko lapkričio 19 d. šv. 

Juozapo parapijos mokyklos 
patalpose. Buvo nutarta gruo
džio 8 d. surengti Kalėdų pa
rengimą (parę), kuris įvyks 
jk> vakarinių pamaldų tose 
pačiose patalpose. Pribus Ka
lėdų senelis su dovanomis. 
Draugija gyvuoja jau 6 me
tai, per kuriuos jos pirminin
ke visą laiką buvo Magdalena 
Karinauskienė. Parengimas 
ruošiamas parapijos naudai.

Motiejus ir Uršulė 
Uutkevičiai

šiemet šventė 35-kių m. ve
dybinio gyvenimo sukaktį. Ta 
intencija lapkričio 1 d. Šv. 
Juozapo parapijos klebonas 
kun. J. Valantiejus atnašavo 
šv. Mišias. Jis prieš 35-rids 
metus juos sujungė laimingu 
moterystės ryšiu. Juos pa
gerbti atsilankė daug svečių.

Koresp.

• ALT Chicagos sk. lapkri
čio 26 d. surengė literatūros 
ir muzikos vakarą, kuriame 
dalyvavo trys bostoniečiai: 
dramos aktorius Henrikas Ka
činskas. poetas Bernardas 
Brazdžionis ir rašytojas humo
ristas Antanas Gustaitis. Mu
zikinę dalį išpildė solistas St. 
Baranauskas ir muzikas A. 
Kučiūnas.
• Dali. Jonas Aleksandravi

čius dirba Washingtone, D. C., 
ir yra priimtas nariu į ameri
kiečių dailininkų sąjungą. Spa
lių mėnesį piligrimai gausiai 
lankė Pranciškonų vienuolyną, 
ir dail. Aleksandravičius buvo 
pakviestas išstatyti ten savo 
paveikslus.

DAHBIMIMKAS

Knncnrtas BALFo 
naudai

Brockton, Mass.
Gruodžio 10 d. 3 v. v. Win- 

throp School patalpose ruo
šiamas koncertas, kurio pel
nas skiriamas Balfo naudai. 
Tai bus jau trečias tremtinių 
koncertas Brocktone. Progra
moje dalyvaus operos solistė 
Juzė Krištolaitytė (sopranas*, 
solistas R. Juška (barito
nas) iš Bostono .aktorius Vi
talis Žukauskas iš New Yor- 
ko ir vietos tremtinių tautinių 
šokių grupė. Programa bus 
labai įvairi, marga ir turtin
ga : lietuvių liaudies dainos, 
operų arijos, grakštūs tauti
niai šokiai, linksmų dalykų 
nupasakojimai, juokai.

Šis koncertas skirtingas 
tuo, kad jo programoje daly- ■ 
vauja vietiniai lietuviai ir 
tremtiniai.

Tai bus graži kultūrinė 
pramoga. A V.

NORVOOD, MASS.
Mirė Jurgis Cvilikas

Lapkričio 8 d. ilgai sirgęs 
mirė Jurgis Cvilikas. Buvo 
palaidotas lapkričio 11 d. su 
trejomis šv. Mišiomis iš šv. 
Jurgio lietuvių parap. bažny
čios Nonroodo kapuose. A. a. 
Jurgis Cvilikas paliko nuliū
dusią žmoną Moniką, sūnų 
Praną, marčią, podukrą, bro
lį ir daug kitų artimų gimi
nių. Velionis yra kilęs iš Lie
tuvos, Vilniaus krašto, Žąslių 
parapijos. Į Ameriką atvyko 
prieš 40 metų ir visą laiką gy
veno Nonvoode. Jis priklausė 
prie šv. Jurgio parapijos ir, 
kai buvo sveikas, daug dirbo 
parapijos naudai, buvo kolek
torium. Priklausė prie šv. 
Jurgio pašalpinės draugijos ir 
prie LDS 3-čios kuopos, šios 
draugijos už a. a. Jurgio sielą 
užprašė šv. Mišias ir reiškia 
nuoširdžią užuojautą jo žmo
nai, sūnui, broliui ir visiems 
giminėms jų liūdesio valando
je. Tesuteikia Dievas Jurgio 
sielai amžiną ramybę.

Metinis susirinkimas
L.R.K. Susivienijimo Ame

rikoje 81-mos kuopos meti
nis susirinkimas įvyks gruo
džio 12 d., 7:30 vai. vakare 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
svetainėje. Visi nariai ir. na
rės kviečiami dalyvauti ir at
sivesti naujų narių prisirašy
ti į Susivienijimą, nes kiek
vienam svarbu apsidrausti sa
vo sveikatą ir gyvybę. Neži
nome, kada galime susirgti 
ar įvykti mirties. Mirę neapsi
draudus, paliktume sunkioje 
padėtyje savo šeimą.

Amerikos L. R. K. Susivie
nijime gali apsidrausti bet 
kuriame skyriuje maži vaikai 
ir suaugusieji iki 55 metų am
žiaus. Tad lietuviai - lietuvės 
rašykimės į lietuvių katalikų 
organizacijas, šiuo atveju į 
ALRK Susivienijimą, jeigu 
norime, kad lietuvių vardas 
Amerikoje būtų aukštai ver
tinamas svetimtaučių akyse. 
Susivienijimas gyvuoja jau 64 
metai. Jis jau išmokėjo tūks
tančiams ligos ir pomirtinių 
pašalpų, daug sušelpė , našlai
čių ir vargstančių šeimų. Be 
to, ir tautišku atžvilgiu mes 
turime priklausyti prie lietu
viškų katalikiškų organizaci
jų. Kiekvieno ALRKS seimo 
proga būna užprašytos šv. 
Mišios už visus mirusius L.R. 
K. Susivienijimo narius nuo 
pat jos įsikūrimo. Šis susivie
nijimas daug prisidėjo darbu 
ir pinigais prie kovos už Lie
tuvos laisvę ir nepriklauso
mybę; carų valdymo laikais 
dėjo pastangas, kad lietuviai 
atgautų spaudos laisvę. L. R. 
K. Susivienijimas ■ ir šiandien 
Amerikoje aukoja pinigus ir 
dirba dėl Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo. Jis įsteigė

BALTIMORĖS ŽINIOS
Baigiama kalėdoti

šv. Alfonso parapijos klebo
nas ir kunigai, dar vis kalėdo
ja. Ta proga parapijiečius ap
dovanoja tradicine Kalėdų 
duona, plotkelėmis. ir Naujųjų 
Metų kolendoriumi. Kalendo
rius sieninis, mėnesinis, gra
žiai atrodo. Kiekvieno mėnesio 
lape pažymėtą pamaldų tvar
ką sekmadieniais, šventadie
niais ir šiokiadieniais. Kalen
dorių išleido* Kazimiero Ka- 
čausko laidotuvių įstaiga. Ka
lendoriaus vertę kiek mažina, 
kad jame yra daug įrašų nelie
tuvių kalba. Daugumai nauja- 
kūrių ir senųjų lietuvių dėl to 
jis kiek šaltokas.

Parapijos klebonas džiaugia
si kalėdojimo įspūdžiais. Visi 
parapijiečiai kalėdojančio ku
nigo laukia ir nuoširdžiai jį 
priima. Nuo senesniųjų para
pijiečių nė kiek neatsilieka ir 
naujakūriai nei savo nuoširdu
mu, nei kalėda. Tiesa, kunigai 
turi sunkumo su tais parapi-

»g'
jiečiais, kurie nepalaiko glau
desnio ryšio su savo parapija. 
Kai kurie dažnai pakeičia savo 
gyvenamąją vietą arba kitur 
išvyksta, pasidaro išlaidų ir la-‘ 
bai nejaukiai pasijuntama 
prieš naujus tos vietos gyven
tojus, dažnai nekatalikus. Ka
dangi daugiausiai juda nauja
kūriai, ieškodami geresnių įsi
kūrimo sąlygų, tai. supranta
ma, jie šiuo reikalu daugiau
siai ir nusikalsta. Klebonas 
kun. d-ras Mendelis kreipia vi
sų parapijiečių dėmesį į tai, 
kad palaikyti glaudus ryšis su 
parapija yra būtinas ir abiša
liai naudingas. Keičiant gyve
namąją vietą nesunku apie tai 
pranešti.

Lietuvos išlaisvinimo Fondą, 
daug rūpinosi lietuvių tremti
nių šalpa ir kitais labdaros ir 
kultūros reikalais. Jokios sve
timtaučių apdraudos mūsų 
tautos ir kultūros reikalais 
nesirūpina, o tik L. R. K. Su
sivienijimas. Todėl maloniai 
kviečiame visus lietuvius ir 
lietuves, ypač atvykusius iš 
tremties kaip mažus vaikus, 
taip ir suaugusius rašytis į 
Susivienijimą, o ne į kokias 
svetimtaučių apdraudos or
ganizacijas, kad tuo įrodyta
me, jog esame tikrai susi
pratusiais lietuviais ir myli
me savo tautą ir lietuvių or
ganizacijas.
— šv. Jurgio lietuvių par. 

bažnyčioje trijų dienų reko
lekcijos įvyks gruodžio 6, 7 ir 
8 dd.

žvalgas.

— Lapkričio 26 dieną mirė i 
Vincas šestavičius, gyv. 1200 
Washington St. Palaidotas iš- j 
kilmingai trečiadienį, lapkri- i 
čio 29 d. iš Šv. Jurgio lietu-J 
vių parapijos bažnyčios High-^j 
land kapinėse. Paliko nuliū
dusią žmoną Oną (Aleknavi
čiūtę) Sestavičienę.

TIMKEN

OIL HEAT

Laukiama Lietuvių Kalbos 
Vadovo

Jau kuris laikas, kai iš spau
dos išėjo seniai lauktas Lietu
vių Kalbos Vadovas, paruoš
tas mūsų kalbininkų prof. Pr. 
Skardžiaus, St. Barzduko ir J. 
Laurinaičio. Išleistas Lietuvių 
Tremtinių Bendruomenės Vo
kietijoje. Veikalas skirtas di
diesiems lietuvių kalbininkams 
prof. Jonui Jablonskiui ir prof. 
Kazimierui Būgai atminti. Vei
kalo turinį sudaro rašybos, ki
ti kalbos dalykai ir žodynas. 
Knyga gražiai išleista ir įnšta.

Pirmieji šio veikalo egz. jau 
vieną kitą baltimorietį pasiekė. 
Jis laukiamas ir Baltimorės 
spaudos platinimo punkte, šv. 
Alfonso bažnyčios, iš kur 
sklis į lietuvių kalbos mylėtojų 
tarpą. Atrodo, kad Lietuvių 
Kalbos Vadovas bus bene ver
tingiausia Kalėdų švenčių do
vana mokytojams, rašytojams, 
kunigams, laikraštininkams, 
moksleiviams ir laisvųjų pro
fesijų žmonėms, kurių Balti- 
morėje yra nemaža. Labai bū
tų gražu, kad tėvai nupirktų 
Lietuvių Kalbos Vadovą ir sa
vo vaikams, lankantiems lietu
viškąją šeštadienio mokyklą 
arba iš jos jau išėjusiems. Iš
laidos, palyginus, labai men

Mažos rendos — Mažesnes kainos 
Veltui pristatymas — Išsimokėjimui 

Ateikite į krautuvę, kurioje 
garantuotas sutaupymas

J. CORONIS & SON 
FURNTTURE CO.

168 W. Pearl St, Nashna, N. H. Tel. 4008

į Mes InstMtaoįMie Visetios Nelies ABejMi į

■catve* f

■

kos, o nauda didelė. Visi, kam 
gražioji mūsų tėvų kalba yra 
brangi, nelikti be šios knygos.

Naujos šeimos
šeštadienį, lapkričio 18 d., 

šv. Alfonso bažnyčioje įvyko 
trijų porų jungtuvės, būtent, 
Romualdo Grybausko su Ona 
Sajauskaite, buvusia Pilinkie
ne. O. Sajauskaitės vyras Pi- 
linka yra tragiškai žuvęs Vo
kietijoje sunkvežimio nelaimė
je. Jungtuvės buvo su šv. Mi
šiomis, kurias atnašavo ir 
jungtuvių apeigas atliko kun. 
klebonas d-ras Mendelis.

Abu neseniai atvyko į Balti- 
morę iš Vokietijos. Giminės, 
pažįstami ir Baltimorės lietu
vių bendruomenė naujave- 
džiams linki ilgo ir laimingo 
gyvenimo.

Sekmadienį, lapkričio 19 d., 
įvyko jungtuvės Edvardo Lie
tuvninko su Elžbieta Huber. 
Jungtuvių apeigas atliko ir 
pritaikintą pamokslą pasakė 
kun. klebonas d-ras Mendelis. 
Vakar* įvyko jungtuvių ban
kietas šv. Petro bažnyčios sa
lėje. Buvo daug svečių, kurie 
jaunavedžiams linkėjo ilgo ir 
laimingo gyvenimo.

Tą pačią dieną 2 vai. po pie
tų moterystės ryšiu buvo sū

dąs* 1 post)
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i
i
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Irocktu OH Heat, Ine.
27 Legion Parkvay, 

Brockton, Mass. 
Tel Brocktoa 323



Tai, ką ji maišo, valgyti negalima. Bet labai puikų pasi
šviesti, ypač šeimininkėms. Tai “Geaeral Eleetric” virtuvei 
ir namų apyvokai pritaikytos įvairiausi* lempos. *

Religiniam koncertui praėjus
New Rritels, Conn.

lapkričio 26 d. Šv. Cecili
jos ehoro surengtas religinis 
koncertas paliko gražius įspū
džius. Jį išpildė choras, vado
vaujamas prof. Vytauto Mari- 
jošaua Jame dalyvavo lietu
vių išeivijos meno žvaigždė 
Anna Kaskas.

na- 
dar

Tel. 80 8-28Q»

Dr. 1L Pasakamis
DR. AMEL1A E. RODD

OFTOMETRISTAI

447 W. Broadvray
8o. Botftoo,

OFISO VALANDOS:—
Nuo 8 ryto iki 7 vai. vakar* 

Seredomla: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną.

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

Į A. J. NAMAKSY I

Real Estate & InsaranceReal Estate & Insarance
408 W. Broadft ay

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

WEST ROXBURY, MASS.
Tel. PA — 7-1233-W

BALTIMORĖS ŽINIOS

Choras gražiai giędojo, ypač 
mišrusis ir vienų merginų, 
tik gaila, kad jų mažai. Anna 
Kaskas. giedojimu visuomet 
būna sužavėtą publika ne tik 
lietuvių, bet ir amerikiečių. 
Bažnyčia buvo pilnutėlė žmo
nių, tarp kurių buvo nemaža 
ir svetimtaučių, ypač skait
lingai dvasiškijos iš visos apy
linkės. Kun. J. Valantiejus 
suteikė palaiminimą šv. Sa
kramentu.

buvo lietuvių legionierių pos
to 154 iškilmingos pamaldos 
už žuvusius ir mirusius ka
rius. Pamaldose, kurios buvo 
šv. Alfonso parapijos bažny
čioje, organizuotai dalyvavo 
visi posto vyrai ir Lietuvių 
Karių Motinų Draugija. USA 
ir posto vėliavas nešė Jonas 
Būčys ir Jonas Makauskas. 
Garbės sargyboje su ginklu 
buvo Albertas Juškevičius ir 
Alfonsas Adomaitis. Visoms 
iškilmėms vadovavo žymus 
Baltimorietis lietuvis Antanas 
Dranginis.

(pradžia 6 puri.) 
jungti Silvestras Scherba su 
Elžbieta - Prane Limbaite. 
Jungtuvių apeigas atliko taip 
pat klebonas. Po jungtuvių 
apeigų buvo gražus bankietas 
Lietuvių svetainėje. Svečiai 
jaunavedžiams linkėjo gražaus 
ir ilgo gyvenimo.

Moterų Tretiainkių D-jos 
susirinkimas

Sekmadienį, lapkričio 19 d., 
po lietuviškos novenos pamal
dų parapijos patalpose įvyko 
Moterų Tretininkių D-jos susi
rinkimas. D-jos narės aptarė 
savo veiklos einamuosius rei
kalus. Draugijai sėkmingai 
vadovauja p. Frankienė, pade
dant šv. Alfonso parapijos 
klebono padėjėjui kun. Bud- 
reckui.

Kviečiamos d-jon įsirašyti 
tos moterys, kurios d-jai dar __ , „

ir Lietuvos karių j 
aukas dėl tų kraštų laisvės. 
Posto vyrams linkėjo būtį tos 
laisvės tvirtovėmis ateity. 
Bažnyčioje buvo daug žmo
nių. Lietuvių legionierių pa
maldos labai gražiai sutapo 
su ta diena minima Lietuvos 
kariuomenės švente ir ją pa
pildė.

LTB suairinkUh»s
Sekmadienį, lapkričio 26 d., 

Lietuvių svetainės mažojoje 
salėje įvyko lietuvių tremti
nių bendruomenės susirinki
mas, kuriame lietuvių tremti
nių bendruomenę sveikino se
nas Baltimorės lietuvis adv. 
Nadas Rastenis ir naujai at
vykęs šv. Alfonso parapijon 
kun. Petras Patlaba. Susirin
kime svarstyta ir nutarta ap- 
sidėti metiniu mokesčiu Tau
tos Fondui, surengti šventą 
valandą, padėkoti J. E. Bąlti- 
morės Arkivyskupui už didelį 
rūpestį, kad tremtiniai pasiek
tų Ameriką, surengti padėkos 
vakarienę seniesiems lietu
viams, minėti Vasario 16, 
rengti išleistuves išvykstan
tiems naujakuriams į kariuo
menę, remti šeštadienio mo
kyklos darbą ir vienintelę lie
tuvių tremtinių gimnaziją 
Diepholze, Vokietijoje. Oia 
pat susirinkime sudėta 46 <įol. 
ir pavesta pasiųsti Diephoho 
lietuvių gimnąąijai.

Susirinkime konstatuota 
nuoširdus lietuvių tremtinių 
rūpesčių supratimas šv. Al
fonso parapijos klebono d-ro 
Mendelio. Tremtinių valdybos 
pirmininkas p. Bražauskas 
klebonui visų Bąltimorėje įsi
kūrusių lietuvių tremtinių 
vardu pareiškė padėką. Ap- 

- svarstyta dar daug kitų ak- 
tualių klausimų. Susirinki
mas buvo labai gausus ir tę
sėsi per 3 valandas. Jam vy
kusiai pirmininkavo Cezaris 
Surdokąs.

lietuviams brangi sukaktis
Šių metų lapkričio 23 d. suė

jo 32 metai nuo Nepriklauso
mos Lietuvos kariuomenės su
kūrimo. Lietuvoje ši diena bū
davo švenčiama iškilmingai.

Baltimorėje naujakurių tar
pe yra nemaža buvusios Lietu
vos kariuomenės karių ir net 
pirmųjų savanorių. Baltimorės 
lietuvių bendruomenė šios 
šventės proga juos sveikina ir 
nuoširdžiai užjaučia didelėje 
Tautos nelaimėje.

Sekmadienį per lietuviškąją 
radijo valandą Lietuvos ka
riuomenės šventės proga kal
bėjo pulk. Požemėnas, Lietu
vos kariuomenės kūrėjas - sa
vanoris. Be to, naujakurių 
jaunimas padainavo dainų.
Lietuviu legionierių pamaldos

Sekmadienį, lapkričio 26 d.,

girną skaitlingai atsilankė 
riai bei dvasios vadai ir 
įteikė dovanėles. Iš šio vaka
ro pelno buvo įteikta klebo
nui 200 dol. dėl šviesos baž
nyčioj įtaisymo, šviesos jau 
baigiamas įtaisyti, kas priduo
da bažnyčiai daug grožio ir 
teikia gerą šviesą. Sekmadie
nį, gruodžio 3 d. visos šv. j 
Rožančiaus dr-jos narės kvie- | 
čiamos dalyvauti bendroj šv. 
Komunijoje ir šv Mišiose, ku
rios įvyks pusė po devynių 
rytą. Šios šv. Mišios bus au
kojamo* už Lietuvą ir šv. Tė
vo intenciją.

Nelaimė dėl audros
Pereitą šeštadienį siaučiant 

vėtrai, padaryta daug žalos 
mūsų mieste, ypač namų sa
vininkams, iš kurių nukentėjo 
ir lietuvių šeima, būtent, A. 
K. Steponaičiai: buvo nukel
tas jų šešių šeimų namo sto
gas ir nugriautos verandos. 
Visos jame gyvenančios šei
mos turėjo apleisti namą. 
Reiškiame užuojautą p.p. Ste- 
ponaičiams dėl šios nelaimės.

H. M.

Po koncerto parapijos salė
je įvyko skanūs užkandžiai, 
kuriuose dalyvavo koncerto 
rėmėjai, choras, dvasiškiai ir 
solistė Anna Kaskas su savo 
mamyte. Kun. J. Matučiui 
pristačius, S. Valentienė, cho
ro pirmininkė, įteikė daininin
kei Anna Kaskas visų vardu 
puokštę rožių.

Sėkmingas vakaras
šv. Rožančiaus parengimas jungos leidinys, 1946 m., 576 

buvo gan sėkmingas. Į paren-pusl.
©

Vytb ir Erelis
Apysaka. Parašė Jonas Kmi

tas. Lietuvių Darbininkų Są-

j SKAITYKITE IR REMKITE 
| LIETUVIŠKĄ KNYGĄ 

šv. Mišias už žuvusius ka- j (Į Sąraše pažymėtos knygos labai atpigintos 
nūs atnašavo klebonas d-ras '^METRAŠTIS, išleistas Tėvų Pranciškonų Šventųjų Me- 
Mendelis, lietuvių legionierių BĮ ----------- • *— • • .............................
posto kapelionas. Mišioms pa
tarnavo legionieriai amerikie
čių karių uniformose. Klebo
nas pasakė gražų ir pritai
kintą pamoksią. Jis priminė 
sudętas ir dabar tebededamas

Dykai Išbandymas
nuo

Arthrith
Jei dar niekad nevartojai ROSSF 

TARS auo Raumeninių skausmų, 
tankiai susijusių su ReumsUnnu, 
Arthrttis ir Neuritis, tai kodil ne
pabandyti juos SIANDIBN mtaų 
Klaidomis? Vartojamos t&kstan&ų 
virt 26 metų.
Dykai Ikąriytejam* 6ie Lsikrątoo

Mes kviečiame jus pąbandyti juos 
He mb$Min. Leiskite atMąsti jums 
siuntinį >4 TaMetes Dykąi. Jei ne-

* tai neMisite mums skolingas. 
BandymągfFIlkMnuos jums nei vie
no cento. NąsiŲSKrr pinigų. 
Tik atsiųskite savo vardą ir adre
są greitai į:
Rome Prodocte Co., Dept X-3 
'2708 Farw*ll Avą., Chicag* 4h, III.

ji
80 8-2712 Res. B1G 9013 j

Dr. J. C. Seymoor
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas Ir chirurgas 
Naudoja vtliausi, X-Ray aparatą 

Pritaiko akiniu*.

53© E. Broadway, 
South Boston, Mass.

Valanda*: 2 iki 4 L’ 7 iki 8.

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jum* reikalingi akiniai
leiskime niurna išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Me* padarome dirbtinas aki*

Tel. 6-1944
Rcom 206

207 PARK BHLD1NG 
Worcester, Mass.

275 Main St, Webster, Maaa

SO 8-4476

Dr. Joseph F. Antanek
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
South Boston, Maso.

Oiiao Valandos iiakyrua 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tal 
•oitadieniais nuo 2 iki S-tal.

Tel. A V 2-4026

J. Repslds, MA
Lietuvis Gydytojas
495 Columbia Road 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Mana

Ofiso Valanda* • 2—4 ir 6—R

TREJANKA

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

saulės nusileidimo. Ja- 
pirmučiausia saulė te-

mo ligi 
ponijoje 
ka ir mūsų Trejanka prasideda'

GRABORIAI

S. Btraevkius ir Sūnus
Fanerai Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVICIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY RUBLIO

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590 

AVenue 2-2484

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boaton, Mase, 

joseph f.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* Ir 
Balzamuoto ja* 

NOTARY PUBLIC
Pataruavtma* Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenim* Dykai 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boston * 3960

PARSIDUODA
Brockton - Montvilų, gražio 

je vietoje, su dideliu sodu. 
2-jų šeimų namai, susidedą iš 
8 kamb. su vonioms, kieto 
medžio grindimis ir kitais
įrengimais ir veikiančios va- iš Japonijos, Kinijos, Indo-Ki- 
riety krautuvės, su šaldytu
vais, svarstyklėmis, kasa ir 
kitais įrengimais, o taip pat 2 
garažais už $16,000.

Kreiptis į Praną Lem bertą 
dienomis ir vakarais 545 
Broadway, So. Boston.

Tel. SO 8-0606.

E.

nijos, iš Persijos, iš Egypto, 
Prancūzijos, Ispanijos,’ Vakarų 
Indijos, Pietų Amerikos, Cen- 
tralinės Amerikos, Mexicos, 
Šiaurės Amerikos, Canados — 
ir čia saulė leidžias. Įmerk Tre- 
janką j ruginę ir gerk po čer- 
kutę viso pasaulio gerą mišinį. 
75 
sų

tų proga, ši įdomi 224 psl. knyga liečia pačius aktu
aliausius lietuvių tautos religinius ir kultūrinius ’fr 
klausimus. Joje yra daug beletristikos ir poezijos.

; .....................................  $1-00
fOTA, Apt. Vaičiulaitis. Beletris

tikos kūrinys. 288 psl. Išleido Kultūros Institutas. 
Kaina ....................................................................  $2.00

NEMUNO IĘGĘSYS, J. Aistis. Nauja eilėraščių knyga.
Išleido TT. Pranciškonai. Kaina ................,......  50c. į

BDESIJA, Jurgis Baltrušaitis. Išleido Kun. Pr. Juras.
270 psl. Kaina ..............................................................  $1.00

KVIESLYS | LAISVE* Jonas Kmitas. Eilėraščių knyga.
352 psl. Kaina ..............................................................  $1.00

VYTIS Hl ERELIS, Jonas Kmitas. Apysaka. LDS leidi- / 
nys. 576 psl.....................................     $1.00 >

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

LIETUVIŲ KAUOS GRAMATIKA. Paruošė Kun. Dr.
J. Starkus. 208 psl. Kaina 

ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAI

Kainavo $2-50, parduodama
KUR RAKCžE SAMANOTA, Ai NAMŲ SAVININKAMS

11.

i..... ....................................  $1.50
V1ŠKAS ŽODYNAS. Paruošė A. jl 
“ i ............................ ......... .. $3.00 "

$2.00 jp 
33.00

i!'!
žymas. Knyga paveiksluotą, įrišta kietais viršeliais. 
936 pal. Kaina ..............................................................  $2.00

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

ŠV. PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, T. Damazas Daveau, 
O.F.M. Išleido TT. Pranciškonai. Verta įsigyti kiek
vienam, norinčiam susipažinti su Šv. Pranciškaus 
gyvenimu ir darbais. 178 psl. Kaina ......................... 50c.

ŠV. PRANCIŠKAUS PĖDOMIS, T. Pr. Bizauskas, 
Q.F.M. Naujas Trečiojo Ordino vadovėlis ir ritua- 

Ilas. 300 pri....................... 50c.
ŠV. ANTANO PADUVIEČIO OYVENIMAS. Vertė Ant. 

Vaičiulaitis. Netrukus išeis iš spaudos. Laidžia TT. 
Pranciškonai. ....................................................... $1.00

PRIE VILTIES RRYMAUS, Kun. Dr. J. Piunskis. Išlei- 
ii do Kun. Pr. Juras. Slymių asmenų atsivertimai. 142 

S psl. Kaina ............... .............................. *............. ...... $1.00
LEKCIJOS IR EVANGELIJOS. Išleido Arkivysk. Juo

zapas Skvireckas. Evangelijos ir lekcijos skiriamos 
n kiekvienam sekmadieniui ir šventadieniui. Kietais 
JI viršeliais- Kaina ........................................................... $2.50

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

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

ATLAUŠ ŠALTINIS. Didelėmis raidėmis graži malda
knyge. Surinko Tėvas Kazimieras Kapucinas. 574 
psl. Kaina ......... ......................................................... $3.75

PRANAŠYSTES APIE PASAULIO PABAIGĄ — Kun.
p. M. Juras, ui psl. Kaina..................................... $1.00

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

DARBININKAS
366 W. Braadway So. Boaton 27, Masa.

Herlitas. 400 psl. Raina 
i NAUJAS TESTAMENTAS.

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: Jobu Pet
rus, 131 Pond St., Randolph, 
Mass. TeL RA 6-1177-J. So. 
Bostono ofisas, 409 Ęroadway, 
room 4 nuo 5-7 vakarais.

už pokelį. Prisiunčiam į jū- 
namus.

ALEA’ANDEK’S CO.
414 W. Broaduay

South Boston 27, Mass.

AUTOMATK LADNDRY
Namie skalbti neapsimoka. 

Atneškite baltinius mums 
kai bematant išskalbsime 

gerai ir pigiai.
South Boston, Mass.

396 W. Broadu ay,
Lietuvis Charles J. Kay, sav.

ir

VYTAUTAS YAKAVONIS
fanerai Home

741 No. Main St -
Brockton, Mm

V. YAKAVONIS
UaMotitvIų Dlroktoriuo U 

Pr*TtTMJOtoj**

PBtaraaviina* Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai

V«L Brockton 6-1680
i

Jll ******Vertė Arkivysk. Juozapas
Skvireckas. Išleido Kun. Pr. Juras. Kaina

i ...........................Ii Audeklo apdarais .....................................................  $3Ii ŠVENTUJV GYVENIMAI. Išleido Kifti. Pr. Juras. Kiek
vienai metų dienai skiriamas vieno šventojo apra- 

* ' ' " ..........................................................

Užsisakykite Toniko Pas Mus 

Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir Visokiems 
Parengimams.

Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islingtop, Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

ir.

1

Patenkino Brocktoniečius
yer 50 metų, teikdama anglius ir aliejų. 

Parduodame
Ledą—Anglius—Coke—Aliejų—Oil Burnerius

BMCKTOK KE t COALCO.
27 L*wreiiee SK, Broekton, Mass.

Tel. 1»

! 
I 
!
! 
!
! 

!
i1

r

I
I

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

BOBIS BEVEBAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

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

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

V:

Draugijų Valdybų Adresai

!

I

21 Bangar BU, 80. Boatoa. Maaa 
Vioo-Ptnn. — Vincą* Btakutte,

884 Bixth 8L, So. Boatoa Maaa '
Protokolų Rašt — Kazys Rusteika 

206 L St, So. Boaton, Maaa.
Fin. Rašt — Aleksandras Ivaška 

440 K. Sikth St, So. Boaton, Maaa
Iždininke* ■ ■Stssya K. Orteanavičlua, 

699 K. Seventh St, 8. Boaton, Maaa
Maršalka — Jonas Zaikta,

22 Becthoven St.. Roxbury. Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tra

čią sekmadienį kiekvieno mtaeaio, 
2 vai. po pietų. Parapijos a&Mj, 

492 K 7tb St, So. Boaton, Maaa 
Visais draugijos reikalai* kKipU- 

tča pas protokolų raštininką.

WAITRUS
Fanerai Home

197 Webster Av<l,
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS -
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsam etojas 
(Notary Public)

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas Že
miausiomis kainomis.

Kaino* tos pačio* ir į kitus 
miestus.

Reikale laukite: Tel. TR 6-6434.

W AITT
FUNERAL H OMO

36 Emersoa Avė.

Efari J. WaHt 
(Waitekūnas) 

LaMotuvIų Direktorių* F 
Baisamuotojaa 

fMarnavUna* Dieną ir Naku 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tai. Brockton 3368

'r

| ZALETSKAS
Fanerai Home

i 564 Esat Breadway
South Boston, Mass.

O. A. Zalotokas, F. E. Zaletakaa 
| Groboriai ir Balaamuatojal 

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia Šermenim* dykai. 

NOTARY PUBLIC 
ToU SO 8-0816

SOuth Boaton 8-2008

i

1.10
GRĄBOBIU8

AsmenMkM Patarnavimas” 

331 Smith 8L, 
PROVIDENCK, R. L 

TotepkolM
Ofiso: Dezter lu62

Namų; PU 8828

4
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MKRHOS utium
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TYLUTI !
mėn. 29 d. Bos- 
antikomunistinis

pripaži- 
pats ir

gražiai

G A N A
Lapkričio 

tone įvyko 
mitingas, praęjęs su didžiau
siu pasisekimu, žmonių susi
rinko pilna salė. Pranešėjai 
kalbėjo karštai ir turiningai. 
Tuo būdu paraginimas orga
nizacijos Nafional Womens 
Veterans Guild Bostone rado 
atgarsio ir pritarimo.

Lietuvių parapijos klebonas 
kun. Virmauskis pakvietė 
pulk. Andrių susirinkimą pra
vesti. Ugningai kalbėjo redak
torius Antanas Kneižys ir 
kun. K. Mažutis. Susirinkimas 
buvo informacinio pobūdžio. 
Protestus dėl Raudonosios 
Kinijos priėmimo bei 
nimo kiekvienas rašo 
savo vardu.

Pirmasis kalbėtojas
nušvietė padėtį, pabiėždamas, 
kad pražūtį mums gali atnešc 
ti faktas, kad iš vienos pusės 
komunizmas yra smerkiamas, 
iš kitos jis yra palaikomas. 
Tuo metu, kada geriausių 
Amerikos sūnų kraujas yra 
liejamas, atsiranda žmonių, 
kurie remia priešą. Jo mestas 
šūkis buvo: “aktyviai įsijun
kime į kovą su slibinu komu
nizmu, pradėdami tą darbą 
savo protesto laiškais”. Gana 
padoriems žmonėms sėdėti už 
vieno stalo su apgavikais

Antrasis kalbėtojas ragino 
klausytojus padėti Amerikos 
visuomenei pažinti tikrąjį ko
munizmo veidą, primindamas 
kiekvieno mūsų pareigą, visur 
ir visuomet skelbti pasauliui 
apie komunizmo padarytąsias 
skriaudas i

Krikštai
Lapkričio mėn. 26 d., buvo 

pakrikštyta Barbora Ona, 
duktė Prano ir Margaritos 
Selukų, gyv. 625 E. 8th St., 
ir Robertas Laurynas, sūnus 
Glenio ir Cecilijos (Petriky
tės) O’Roak, gyv. 263 Bolton 
Street.

L.R.K.S.A. 94 kuopos 
narių dėmesiui

Kuopos susirinkimai įvyks
ta kiekvieno mėnesio pirmąjį 
sekmadienį, bažnytinėj salėj 
W. Fifth St., So. Boston, nuo 
11-1 vai. jk) pietų.

šį sekmadienį t. y. gruodžio 
mėn. 3 d. tuo pačiu laiku 
įvyksta nepaprastas susirin
kimas, nes bus renkama nau
ja 1951 metams valdyba ir 
senosios valdybos ataskaitos 
priėmimas. Norintieji apsimo
kėti a ik!raudos mokestį, ga
lės tai vietoje padarytu Kvie
čiami seni ir nauji kuopos na
riai skaitlingai dalyvauti.

Valdyba.

gruodžio 1 d., apie 
vai. į Charlestown 

Yard. Bus sutiktas visų 
laivų sirenomis. Karo 

“VVorcester” aktyviai 
Korėjos uajūrio

Iš Korėjos į Bostoną
atplaukia vienas iš dides

niųjų JAV karo laivų “Wor- 
cester”. Jis įplaukia i>enkta- 
dienį, 
10:30 
Navy 
uosto 
laivas
dalyvavo 
kautynėse.

Atidarė naują krautuvę
J. Strazdas, atvykęs iš 

tremties ir .ligi šiol gyvenęs 
Brocktone, persikėlė į Bosto
ną ir čia atidarė maisto pro
duktų ir kitų prekių krautu
vę. Krautuvė yra 372 Dor
chester St., prie Andrew Sta- 
tion.

Naujas krautuvės savinin
kas J. Strazdas ligi šiol yra 
gyvai reiškęsis lietuvių kultū
riniame darbe. Reikia tikėtis, 
kad prekiaudamas jis dar la
biau galės mūsų kultūrinį 
darbą paremti, o savo ruožtu 
jį parems savieji apsipirkda- 
mi naujoje krautuvėje. Linki
me naujam biznieriui geros 
sėkmės.

Lituanistikos Mokyklos
Tėvų susirinkimas 1950. XI. 

25. išrinko naują tėvų komite
tą : Vaitkevičių. Baltienę ir 
Pilkienę. Nutarta steigti mo
kyklos knyginėlį. Aukų kny
goms bus kreipiamasi į kny
gų leidėjus, laikraščių admi
nistracijas ir paskirus asme
nis.

Lituanistikos mokyklą lan
ko 118 mokinių, dėsto 8 mo
kytojai. Tėvų susirinkimui 
pritarus, bus kviečiama dar 
pora mokytojų, kad būtų gali
ma išskirti bent gausingas 
jungtines klases.

Padėkite įsteigti 
knygynėlį!

Lietuvių visuomenė, ypač 
mokinių tėvai, prašomi auko
ti lietuviškų knygų steigiama
jam Lituanistikos Mokyklos 
knygynėliui. Knygas galima 
siųsti mokyklai per mokinius, 
mokytojus, tėvų komitetą ar
ba tiesiai atnešti šeštadieniais 
nuo 9 vai. ryto iki 1 v. 30 
min. p. p. į Lituanistikos Mo
kyklą (parapinės mokyklos 
namas).

mažu- 
Grevis 
nekul- 
ir jo-

LJB ■ I# II — —llll I |

tai yrą malonu girdėti 
jau daugiau angliškų 
negu lietuviškų, ir iš ^)į$įo| 
kalbos išeina tik kažkoks nei 
dailus kratinys. Kiek daug 
yra tokių lietuvių, kurie jei 
jau šiek tiek ir išmoko čia gi
musius savo vaikus lietuviš
kai kalbėti, tačiau neįkvėpia 
savo tėvų žemei sentimento, 
ja susidoąaėjimo.

Išsikalbėjus paaiškėjo,, kad 
jis ir jo žmona yra medicinos 
technikai. Su šia profesija se
kėsi sunkiai. Bandė eiti į pre-- 
kybą. Tačiau karo laiku buvo 
pašauktas 
vienai dar 
krautuvė 
šiuo metu
statybos ir kiekvieną vakarą 
atvažiuoja į ligoninę aplanky
ti savo jau seniai sergančią 
senutę motiną. Karo laiku 
buvęs Vokietijoje ir visur 
kodavęs ten lietuvių, 
jiems padėti, lietuviškai
kalbėtų. Ir jo motina, nors ir 
sirgdama, visą laiką rūpinasi, 
kaip dabar yra Lietuvoje, 
kaip praleis šaltą žiemą visur 
išblaškyti Lietuvos žmonės.

St Gedvainis.

Penktadienis, Gruodžio 1, 1950

Neseniai turėjau progos pa
žinti vieną labai simpatišką 
lietuviškų žydų šeimą, gyve
nančią Kembridžiuje. Senutė 
motina,- Rmily Freeman, yra 
atvykusi iš IJetuvos prieš pir
mąjį pasaulinį karą, tačiau 
kalba dar ir dabar gražia, 
gryna lietuvių kalba. Dar 
daugiau: ji išmokė lietuviškai 
kalbėti ir čia gimusį savo sū
nų, Charles Freeman. Ne tik 
lietuviškai kalbėti išmokė, ta
čiau sugebėjo jam įkvėpti ir 
meilę Lietuvai.

Kada aš jo pasiteiravau, iš 
kur jis tiek daug žino apie 
Lietuvą, gal yra buvęs Lietu
voje:
— Nesu Lietuvoje buvęs, ta

čiau mano mama apie Lietuvą 
man visą laiką daug pasako
ja. Kaip aš galiu savo tėvų 
krašto kalbos nemokėti ir to 
krašto nepažinti? — Maloniai 
atsakė, nustebęs dėl mano to
kio klausimo.

Čia aš prisiminiau, kiek 
daug grynų lietuvių po ilges
nio gyvenimo čia savo gimtą
ją kalbą yra gerokai primiršę, 
kalbėdami lietuviškai vartoja

Triukšmingas Piliečių 
draugijos susirinkimas

Lietuvių Piliečių draugijos 
So. Bostone susirinkimas įvy
kęs spalio 16, buvo gana 
triukšmingas. Draugijos pir
mininkas adv. J. Grigalius 
buvo išvykęs dalyvauti ALT 
Centro j>osėdyje, tai susirin
kimą vedė vice pirm. A. J. 
Nemaksy. Specialės revizijos 
komisijos detalų raportą davė 
raštu adv. A. J. Young, iš ku
rio paaiškėjo, kad patikrinus 
namo pirkimo ir įvykdyto re
monto išlaidas, viskas rasta 
tvarkoje. Raportą pasirašė 
adv. J. Young, St. Mockus, V. 
Vakauza ir J. Romanas. Be 
to, Mockus ir Vakauza žodžiu 
ir raštu padarė papildomus 
pranešimus. Priešingą 
mos raportą davė T. 
žodžiu, švaistydamosi 
turingais išsireiškimais
kio konkretaus kaltinimo bei 
įtarimo nepatiekęs. Kai priei
ta prie balsavimo ir kai pasi
rodė, kad didžiuma narių ke
lia rankas už raporto priėmi
mą, buvo sukeltas triukšmas 
ir kačių koncertas “naujos 
frakcijos”, kuri nori savo 
kandidatus į valdybą praves
ti. Ji nekreipė jokio dėmesio į 
kontraktoriaus Kimučio deta
lius raštiškus paaiškinimus. 
Dėl triukšmo nebuvo galima 
tvarkingai nei susirinkimo už
baigti. Teisingai lietuvių pa
tarlė sako: “Kas nieko nevei
kia, to niekas nepeikia”. PU.

Mirė Plevokienė
Ketvirtadienio rytą, lapkri

čio 30 d.. Bostono miesto li
goninėje mirė Ona Plevokie
nė, 82 m. amžiaus, gyv. 445 
E. 2nd St. Velionė pašarvota 
D. A. Zaletskų, laidotuvių di
rektoriaus koplyčioje 564 E. 
Broadway. Laidojama šešta
dienį, gruodžio 2 d., 9 vai. ry
tą iš Šv. Petro lietuvių par. 
bažnyčios Šv. Benedikto kapi
nėse. Giminaitės Albina Ple- ’ 
vokaitė ir Marijona (Plevo- 
kaitė) Poskell kviečia visus 
dalyvauti šermenyse ir laido
tuvėse.

i

du

į armiją, žmonai 
blogiau sekėsi ir 

turėjo likviduotis, 
jis dirba prie namų

yra 
ieš- 
kad
pa-

Kalėdų Eglutę
Lituanistikos Mokykla ren

gia š. m. gruodžio mėn. 30 d. 
3 vai. p. pietų parapijos sa
lėje (po bažnyčia). Bus vaidi
nama “Prakartėlė”, ateis Ka
lėdų Senelis: įdomios dovanos, 
gausus bufetas. Į “Eglutę” 
kviečiami visi lietuvių vaikai 
su tėvais.

Prieš Kalėdas lankysis pas 
jus mūsų įgalioti dovanų 
rinkėjai. Malonėkite neišleisti 
jų tuščiomis.

Mokyklos Vedėjas.

Audra padarė nuostolių 
ir Lietuvių Baldų 

krautuvei
Didžioji audra nuvertė

kaminus ir dalį mūrinės sie
nos nuo šalimais esančio na
mo ant lietuvių baldų krautu
vės stogo. Griuvėsiai prakirto 
stogą. Lietus apgadino nema
žai naujų baldu.

Lietuvių Baldų krautuvės, 
326 W. Broadvay, vedėjais 
yra p.p. Ivaškos.

Bostono Raudonojo Kryžiaus moterys savanoris ren
gta kalėdines dovanas Korėjos fronto kariama.

Ištekėjo A. Tataronytė
Muzikos 

Tataronytė 
Jankausko, 
jos stoties 
Yorke, o dabar išėjusio į pen
siją. Tuo pačiu ji palieka Bos
toną ir persikelia gyventi į 
Hoboken, N. J.

Pranešimas tremtiniams
Prašome visus Tremtinių 

Ratelio narius priešbaigiantis 
metams sumokėti nario mo
kestį. Pagal susitarimą So. 
Bostono Tremtinių Ratelio 
v-bos su p. V. Stelmoku, šią 
pareigą galima atlikti 545 E. 
Broadvay (Ivo namų parda
vimo kontoroje). Mokesčius 
teų. galima įmokėti kiekvieną 
difaą, i išskiriant sekmadienį, 
nuo 9 vai. ryt. iki 8 vai. vak. 
Pastoviai dežiūruojama nuo 7 
vai. iki vai. vak.

RatoBo Vaidyba.

mokytoja Amelija 
ištekėjo už Vinco 
buvusio imigraci- 

inspektoriaus New

KUNIGŲ SUVAŽIAVIMAS
u.f. Thompson, Conn.

&ų metų lapkričio mėn. 28 Kun. Juras 
d. pas Tėvų? Marijonus, ' kad reikia 
Thompson, Conn., įvyką Ame- , pasitarimus bei suvlžiavimus 

mažesniu mastu, sukviečiant 
veiklesnius kunigus ir pasau
liečius. Tokio pobūdžio rajo
niniams suvažiavimams gyvai 
pritarė ir Kun. Vienybės 
pirm. kun. Vasys.

Pažymėtina, kad jauni, 
Amerikoj gimę kunigai, rodė 
daug iniciatyvos ir aktyviai 
dalyvavo suvažiavimo darbuo
se. Kun. Karvelis, dirbąs ai
rių parapijoje, pareiškė pa
geidavimą, kad būtų duota 
galimybė per spaudą ar kaip 
kitaip pagilinti lituanistines 
žinias ir patobulinti lietuvių 
kalbos mokėjimą. Kun. Bene- 
sevičius iškėlė eilę konkrečių, 
praktiškų ir labai sveikų pa
siūlymų 
reikalu.

Kun. 
vo, kad 
gyvinti būtina rekolekcijų ar 
misijų metu skirti bent 2 pa
mokslu šiam klausimui pana
grinėti.

Kun. J. Klimas kalbėjo 
spaudos platinimo reikalu, pa
žadėdamas aplankyti kiekvie
ną parapiją ir vietoje 
tinti religines knygas 
sklitai kat. spaudą.

Kun. Kazys Mažutis 
kė pageidavimą, kad kunigai 
dažniau rinktųsi ir, šalia gry
nai pastoracinių klausimų, 
panagrinėtų vieną kitą aktua
lų mūsų dienų teologijos bei 
filosofijos klausimą. Be to, 
jis pasiūlė suvažiavimui aj>- 
svarstyti Amerikos lietuvių 
kunigų sąjungos organo, biu
letenio klausimą, ši mintis 
rado gyvą pritarimą ir buvo 
jiasisakyta už trumpą infor
macinio pobūdžio biuletenį 
pradžiai Redakclnėn komisi- 
jon išrinkti: kun. Yla, kun. 
Mažutis, kun. Benesevičius ir 
kun. Matutis,

Tėvai Marijonai buvo pra
šyti suorganizuoti didesniu 
mastu Naujosios Anglijos lie
tuviams šventę Marijos gar
bei.

Suvažiavimo dalyviai pa
reiškė ypatingą padėką Tė
vams Marijonams už tai, kad 
sudarė sąlygas šio suvažiavi
mo minčiai įgyvendinti. Suva
žiavimo dalyviai išsiskirstė 
pakilioj nuotaikoj. M.

rikds Kunigų Vienybės Nau
josios Anglijos ir Hartfordo 
provincijų kunigų suvažiavi
mas, kuris praėjo gražioj dar
bo nuotaikoj. Suvažiavo 32 
kunigai Buvo svarstyta daug 
įvairių aktualių problemų, * 
kaip pav., Federacijos veiklos 
pagyvinimas, Rat. Akcijos, < 
lietuvybės, mokyklų reikalai, 
naujai atvykusiųjų santykiai 
su seniau čia gyvenančiais ir 
kiti.

CAMBRIDGE, MASS.
Kunigų permainos

Prašantiems kun. 
niui ir kun. P. Bekšai, 
arkivyskupas Cushing 
sų parapijos iškėlė 
Daunį į Saugus Šv. 
rietos airių parapiją, 
P. Bekšą į W. Lynn Švč. Jė
zaus Širdies 
Tose vietose

Jų dviejų vieton atkėlė į 
Cambridge kun. J. Nąųdžiūną 
iš Green Harbor ir kun. Juo
zapą Petrauską iš Haverhill. 
Abudu gražiai lietuviškai kal
ba. Gaila buvo su pirmesniais 
kunigais skirtis, bet tokįs bu
vo jųdviejų,noras ir arkivys
kupo patvarkymas. Vietinis

Pasikeitė vargonininkai
Nuo 15 lapkričio, p. J. Nar

kevičius pasitraukė iš vargo
nininko pareigų. Jo'vietą užė
mė buvęs ilgus metus vargo- 
ninku p. M. Karbauskas. Visi 
choristai skaitlingai lankosi j 
pratybas ir ruošiasi prie 40 
atlaidams.

Novena j Nekaltąją P. M.
PrMidėJhną

įvyks nuo lapkričio 30 
iki gruodžio 8 d. Pamaldos 
bus rytais 8 vai., vakarais 
7:30 vai. Pamokslus sakys 
kun. P. Aukštikalnis, S. J. Jis 
yra gerai prityręs ir iškalbus 
pamokslininkas.

Kartu su novenos pamaldo
mis bus ir metinės parapijos 
rekolekcijos. ^Taipgi nuo gruo
džio 1 iki 3 įvyks 40 vai. Svč. 
Sakramento garbinimo atlai
dai. Pamokslai lytais 9 vai., 
vakarais iškilmingi mišparai 
ir pamokslai 7:30 vai Visi 
prašomi dalyvauti visose pa
maldose ir pasinaudoti Dievo 
malonėmis. 40-tė baigsis sek
madienį, gruodžio 3 d., vaka
re 7:30 vai.

Lapkričio 28 d. parapijos 
salėje įvyko P. T. (Parents A 
Teachers) susirinkimas Susi
rinkime skaitlingai dalyvavo 
vaikučių lankančių parapijos 
mokyklą tėvai - motinos ir 
seselės mokytojas. Susirinki
mą pradėjo klebonas kun. P. 
J. Juškaitis. kun. J. Petraus
ką paskyrė tos draugijos dva
sios vadu. Jis.

I

KAS NOKSTU VAŽIUOTI 
FLORIDON trijų savaičių 
metu ir galėtų padėti vairuo
ti automobilį, lai atsišaukia 
“Darbininko” administracijo
je: 366 W. Briadvay, South 
Boston 27, Mass. TeL SOuth 
Boston 8-2680. d*5-*), supakuoti drabužius išsiunti-

J. Dau- 
, J. E.
iš mū- 
kun. J. 
Marga- 
o kun.

airių parapiją, 
yra ir lietuvių.

v.

d.

Suvažiavimui vadovavo kun. 
Valantiejus ir kun. Švagždys. 
Sekretoriavo abiejų provincijų 
valdybų sekretoriai: kun. Ma
tutis ir kun. Bernatonis.

Išsamų pranešimą apie Ku
nigų Vienybės Seimą ir Fede
racijos Kongresą Pittsburge 
padarė Kun. Vienybės centro 
valdybos pirmininkas kun. 
Vasys. Diskusijose gyvai da
lyvavo ypatingai kun. Vasys, 
kun. 
kun. 
kun.
čius, 
Yla,
mas, kun. Vembrė ir k.

Juras, kun. Valantiejus, 
Petraitis, kun. švagždys, 
Matutis, kun. Benesevi- 
kun. Vaitiekūnas, kun. 

kun. Mažutis, kun. Kli-

mui. Drabužiai yra Daukanto 
krautuvėje, kur galima ateiti 
minėton talkon. Naujakūriai 
buvo anksčiau mūsų remiami, 
dabar nepamirškite padėti 
remti likusius savo brolius 
tremtyje, prisidėdami noi-s 
darbu. Vienam asmeniui per 
ilgus metus surinkti ir sujia- 
kuoti šimtus svarų drabužių 
yra perdidelis darbas. Kvie
čiame talkon. Drabužiai bus 
rengiami išsiuntimui pirma
dienį, gruodžio 4 d. p.p. A.D.

Lietuvių šeima pabėgo 
iš degančio namo 

Sekmadienį, lapkr. 26 d., 
E. Cambridge prieš vidurnak
tį kilo gaisras trijų aukštų 
name 332 Huriey St Polici
ninkai, pamatę besiveržiančias 
liepsnas iš antro aukšto, iš
budino tris šeimas, vieną lie
tuvių, būtent, Joną Žuką, jo 
žmoną ir dukterį Eleną ir to
kiu bū<lu išgelbėjo jų gyvy
bes. Žukienė ir jos duktė Ele
na, 25, buvo nuvežtos į ligo
ninę, kur jom suteikta pirmo- 

po $5.00 ■- a. Za- ^^Iba-__________________

Vestuvės
Lapkričio 19 d. apsivedė p. - 

J. Petrusauskas su p-le B. 
DeMack. Vestuvių bankietas 
įvyko Piliečių klubo svetainė
je. Jaunavedžiai kuriam lai
kui buvo išvykę į New Yorką 
ir, Floridą. Tačiau greit turė
jo grįžti atgal, nes p. J. Pet- 
rušauskas buvo pašauktas į 
savo studijas.

Lapkričio 23 d. South Bos
tone Šv. Petro lietuvių baž
nyčioje susituokė p. A. Buro
kas su p-le A. Valad. Vestu
vių bankietas įvyko Bostono 
lietuvių klubo svetainėje. A 
Burokas buvo pavyzdingu 
mūsų parapijos jaunuolis. Ma
lonu matyti, kad jis sau pasi
rinko žmoną lietuvaitę. Jau
navedžiai išvyko kuriam lai
kui į New Orieans.

Lapkričio 12 d. lietuvių klu
bo svetainėje įvyko senelių 
prieglaudos namams parengi
mas. Geraširdžiai cambridžie- 
čiai tą dieną suaukavo $86.60. 
Aukavo: po $10.00 — kun. J. 
Naudžiūnas, H. A. Plekavi- 
čius, J. Burbulis, P. M. Jan
kauskai;
veckas, P. Janiūnas, J. Mali
nauskas, K. Pilkonis ir B. 
Dvareckienė; $2.00 — p. Lu- 
kušiūnienė; po $1.00 — P. 
Kadaitis, J. Masalskis, K Bu
čius, P. Strazdienė, S. Kontri
mienė, M. Gedzienė; E. Povi- 
laitienė, A. Kapivodienė, Stam- 
bergienė, P. Nemeikštienė, M. 
Mockevičienė, A. Burbulis, M. 
Kirslienė, S. Luinis, S. Urbo
nas ir M. Ananis. Kas dar 
norėtų prisidėti aukomis se
nelių prieglaudos namo įren
gimui, galite aukas atnešti į 
kleboniją ar į Daukanto krau
tuvę. Rengėjai N. J. seselių 
vardu, tiria visiems aukoto
jams nuoširdų ačiū.

Federacijos Apskrities 
Mvažtsvimas

Sekmadienį, gruodžio 10 d., 
N. P. parapijos svetainėje i 
įvyksta N. A. Federacijos 
apskričio suvažiavimas. Cam- į 
bridžiečiai kviečiami į šį su
važiavimą atsilankyti. Suva
žiavimo pradžia 2 vai. p.p.

Aukavo drabužių
Šiomis dienomns drabužių 

aukavo: Žukų šeima, J. Stul- 
' pinas, O. Lukotiūnienė,

Kat. Akcijos fondo

Vaitiekūnas pageida- 
katalikų akcijai pa-

papla- 
ir ap-

pareis-

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
Nuo 11 Iki 12 vaL vidudienio. 

WESX — 1290 Idlocydeo, Salėm, Mm*.
'šeštadienį, gruodžio 2 dieną, 11 valandą rytą, Lietuvių 

Radio Valaudos programa. Iš WE8X radio stoties — 1280 ki- 
locycles. Salėm, Mass. bus transliuojamos liaudies dainos, mu
zikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kalbos.

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

UTHUANIAN RAMO HOUR
386 West Broadway South Boston 27, Maam

Telephonai: SOuth Boston 8-6608 arba NOrarood 7-1449
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Bingel, p. Freimantas, p. Ka- į 
volienė, ir K. Smith. Drabužių ; 
jau nemaža surinkta. ’' Bųtų .1 
gera, kad naujai atvykusios 1 
moterys iš tremties ateitų .pa- į 
gelbon sunišiuoti ir padėti ■

i

gelbon suniiiuoti

• • I

Kas brangina lietuvybę ir nori prisidėti prie jos išsau
gojimo ir išugdymo, tas remia vienintHį vaikų mėnesinį 
žarnai, — “EGLUTĘ”. Jį leidžia Lietuvių Kultūros Institu
tas. Prenumerata metams $2.00. Užsakyk “Eglutę” bernai
čiui ar mergaitei Kalėdoms dovanėlę. Jie tiks amžinai dė
kingu

KALĖDŲ DOVANA
VAIKAMS 

ir 
MERGAITĖMS 

iliustruotas 
mėnesiais žurnalas 

lietuviškoji “EGLUTE”
Leidžia 

Lietuvių Kultūros 
Institutas 

Prenumerata metams $3.00 
Pinigus už prenumeratas 
siųskite administratoriui:

Rašyk:
Mr. A. Bridžius,

*
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