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GEN. McARTHUR UŽ
PACIFIKO DOKTRINĄ

Toko — Gen. Douglas 
IlacArthur yra šalinin
kes Paeifiko doktrinos, 
paea’ ’ uria būtų patvir
tintas JAV nusistatymas 
tel ti pagalbą Tolimuose 

betkuriai tau
tai kuri būtų grasoma iš 
vidaus ar iš oro sovieti
nio komunizmo. Šis klau
simas turėjo būti svarbiu 
pokalbio dalyku tarp jo 
i” nrezidento Trumano 
Wake saloie.

Ile.ald E. Stassen krei-

pėsi į prezidentą Truma- 
ną, kad gen. Douglas 
MacArthuAą paskirtų va
dovauti visiems kari
niams JAV interesams. 
Tolimuose Rytuose.

H. E. Stassen per radijo 
pasakė: “Jeigu MacAr- 
thuras būtų buvęs pa
klausytas po II-jo pasau
linio karo, tai šiandien 
nebūtų Kinija komunis
tiška. Jis laiko MacAr- 
thurą geriausiu Azijos 
reikalus žinovu.

TITO DEKRETAS Šen. Tom. Conna.Iy (D. Tex.), Senato nenio reikalų komisijos pirmininkas, ta
riasi su JAV užsienio politikos vadovais ir ekspertais: valstybės sekretorium Dean 
Achesonu, ambasadorium Phillip Jessup ir šen. Artliur Vandenberg (R. Mich.). Tokie 
pasitarimai, daromi gana dažnai, siekiant suderinti abieju partijų pažiūras į JAV už
sienio politiką.

(Wkštis r
Administracijai Tel. SO 8-2680 SIX CENTS.

PRIĖMĖ ACHENSONO PLANĄ

Bielgradas — Jugosla
vijos vyriausybė išleido 
dekretą panaikinanti vi
sas privilegijas, liečian
čias maistą, butą ir kitas, 
kuriomis iki šiolei naudo
josi aukšti komunistų 
partijos pareigūnai, vals
tybės valdininkai ir kito
kie išrinktieji. Tas revo
liucinis aktas buvęs iš
šauktas katastrofiškos 
maitinimosi padėties, kad 
pakėlus gyventojų mora
lę, —y gyventojai mies
tuose stovi ilgose eilėse, 
kad gautų nusipirkti bent 
kiek duonos ar kokių 
nors kitokių būtiniausių 
maisto dalykų.

Jis laikomas labiausiai

revoliuciniu komunistinė
je istorijoje dėl to, kad 
pirmą kartą komunistinė
je valstybėje buvo ryžta
si panaikinti skirtumas 
tarp valdančiųjų ir val
domųjų.

Bolševikai mobilizuoja 
vokiečius

Bonn, Vokietija — Ry
tų Vokietijos komunis
tai sudarė naują generalį 
štabą ir planuoja verbuo
ti karo tarnybon visus 
vyrus nuo 18 metų. Šios 
mobilizacijos tikslas su
stiprinti karines jėgas, 
kad galėtų užimti vakari
nę Vokietiją.

PREZIDENTAS ĮSAKE
KONTROLIUOTI UOSTUS

Washington, D. C. — 
Prezidentas Trumanas 
įsakė stropiai kontroliuo
ti visus Amerikos uostus, 
kad nebūtų daromas sa
botažas ir slaptas laivų 
įplaukimas su atomine 
bomba. Prezidentas Tru
manas davė pilniausią 
galią uostų sargybai, kad 
ji prižiūrėtų vietinius ir 
iš užsienio siunčiamus 
daiktus Amerikos vande
nyne. Pagal naują įstaty
mą prezidentas per uostų 
sargybą gali, jei reikalin-

ga, konfiskuoti užsienio 
kraštų laivus Amerikos 
vandenyne. Naujas įsta
tymas įpareigoja uostų 
sargybos kapitoną krėsti 
betkurį asmenį, laivą ar
ba atvežtus daiktus. Uos
to kapitonui duotos pla
čiausios teisės.

Prisipažino šnipinėję;
New York — Dovydas 

Greenglass, 28 metų, bu
vęs armijos sergentas, 
kuris dirbo atominės 
bombos gamyboje, prisi
pažino, kad jis karo me
tu perdavinėjęs slaptas 
žinias Rusijai. Jis buvo 
kaltinamas kartu su ki
tais keturiais, kurių vie
nas buvo Sovietų vice
konsulas New Yorke, da
bar esąs Rusijoj.

Kaltina komunistus 
maistininkus

Amerika priversta ginkluotis
JAV priešinsis betkokiai So- 

ir toliau. — 
kraštai svei-

Arkivysk. AL Stepinac, Ju- 
goslavijos komunistų nuteistas 
16 metų kalėjimo, pirmą kartą 
buvo leistas aplankyti ketu
riems amerikiečiams. Jis jiems 
pareiškė, kad pasaulio taiką 
gali išgelbėti tiktai malda.

Pittsburgh, Pa. — Alle- 
gheny apskrities priesie- 
kusieji teisėjai pripažino 
kaltais tris komunistų 
partijos vadus 
maištin inkus, 
Steve Nelson, 
Onda ir James
Jie iki teismo paleisti už 
$10,000 užstato kiekvie
nam. Pennsylvanijos 1939 
m. įstatymas draudžia 
skelbti, kad reikia pa
keist valdžią.

kaipo 
būtent, 

Andrew 
Dolsen.

Prezidento Trumano kalba po keliones.
vietų Sąjungos invazijai.— Ginkluotos pajėgos bus stiprinamos 
Savo laisvei ginti reikės nemažos aukos, -r- Visi nekomunistiniai 
kiną JAV griežtą nusistatymą.

f

sipriešinta agresijai. Tai 
pirmas toks ategjus isto
rijoje. JAV gali didžiuo- 
tis, kad tam žygiui davė 
vadą ir kad tai buvo ne
paprastas vyras ir karys i 
— gen. MacArthuras.

Korėja turi būti laisva i 
ir demokratinė

Iš gen. MacArthur pa- < 
tyręs, kad ten agresija 1 
buvo sėkmingai sutruk- Į 
dyta. Ši Jung. Tautų ak
cija labai reikšminga vi- ' 
so pasaulio tautoms ir 
pati Jung. Tautų orgam- i 
zacija dabar įgijo pasiti
kėjimo. Su gen. MacAr- 
tliur’u esąs vienos nuo
monės, kad Korėjoj turi 
būti atstatyta vieninga, 
nepriklausoma demokra
tinė respublika. Jung. 
Valst. vienintelis tikslas 
Korėjoje, pasakė prezi
dentas, — atstatyti taiką 
ir jos nepriklausomybę. 
Jokių teritorijų ar privi
legijų įsigyti Amerika 
ten nei kitur Tolimuose 
Rytuose nesiekianti. Nė 
viena valstybė, kuri nuo
širdžiai siekia taikos ne
turi pagrindo bijotis 
Jung. Valstybių. Mūsų 
siekiama pergalė yra tai
kos pergalė, — pareiškė 
prezidentas.

Rusija kuria naują 
kolonijų vergiją 

Turime pripažinti, sa
kė prezidentas, kai mes 
per penkerius pokario 
metus siekėme taikos, ši 
mūsų politika iš Rusijos 
pusės nuolat sutiko pasi
priešinimo. Sovietai užuot 
dirbę su kitais kraštais 
savitarpio solidarumo ir 
jų teisių pagarbos dva- 

. šioje, stengėsi uždėti sa
vo kontrolę kitiems kraš
tams ir išplėsti savo rū
šies kolonializmą. Šis 
naujas kolonializmas ne 
tik turi savo kontrolėje

Grįždamas iš Wake sa
los prezidentas Trumanas 
buvo sustojęs San fTan- 
cisco ir čia spalių 17 d. 
pasakė politinę kalbą.

Prezidentas kalbėjo iš 
operos rūmų, kuriuose 
prieš penkerius metus 
buvo priimta Jungtinių 
Tautų charta. Per dvide
šimts šešis radijo siųstu- 1 
vus 27 kalbomis ji buvo 
perduota į visas pasaulio < 
šalis. JAV-se jos klausėsi < 
milijonai žmonių, susido- i 
mėję, ką prezidentas pa
sakys po pasimatymo su 
gen. MacArthuru.

Prez. Trumanas jokių 
sensacijų neatidengė. Bu
vo tiktai gana kietas ir 
griežtas, ypač Sovietų 
Sąjungai. Operos rūmuo
se susirinkę klausytojai 
dažnai ją pertraukdavo 
stipriais plojimais tose 
vietose, kur buvo aiškiai 
pasakyta tiesos žodis bol
ševikams ir pabrėžtas 
tvirtas pasiryžimas už
kirsti kelią tolimesnei So
vietų Rusijos agresijai.
Nieko slaptaus nenutarta

Prezidentas pareiškė, 
kad jo kelionės nesupo 
jokia paslaptis. Jis teno- 

• rėjęs pasitarti su gen. 
MacArthuru, kurio nega
lėjęs kviesti pas save to
kiu kritišku metu. Jiedu 
tarėsi Tolimųjų Rytų 
klausimais. Buvęs palies
ta Japonijos • taikos su
tartis ir Korėjos grąžini
mas į normalias vėžes.

Pirmas toks atvejis 
istorijoje

Prezidentas taip pat 
pasidžiaugė amerikiečių 
ir kitų sąjungininkų ka
riuomenės karžygiškumu. 
Korėjoje atliktas žygis 
esąs didžiai reikšmingas 
visam pasauliui; čia pir
mą kartą Jungtinių Tau
tų vardu buvo ginklu pa-

— v

kraštus, bet

Lake Success, N. Y. — 
Dean Acheson, JAV se
kretoriaus. pasiūl y t a s 
Jungtinėms Tautoms gin
tis nuo užpuoliko planas 
priimtas didele balsų 
dauguma. Dabar Sovietų 
Rusija su savo veto ne
galės sutrukdyti Jungti
nių Tautų pasipriešinimo 
agresijai.

Jungtinių Tautų politi
nė komisija kiekvieną 
Achesono rezoliucijos 
punktą priėmė daugiau 
kaip trečdaliu balsų. Ne
abejojama, kad rezoliuci
ja bus priimta ir Jungti
nių Tautų pilnaties susi
rinkime.

Saugumo Taryba, kaip 
žinome, nubalsavo imtis, 
žygių Korėjoje. Jeigu So
vietų Rusija nebūtų boi
kotavusi tarybos, tai ji 
savo Veto būtų suparali- 
žavusi visą darbą. Tai 
pastebėjo vakarų valsty
bių atstovai. Todėl buvo

svetimus 
juos ir eksplotuoja.
Trumaaas įspėjo Azijos 

tautas, 
kad Sovietų Rusija ap

gaulingais pažadais sie
kia jas įtraukti į naujo 
imperializmo kolonialinės 
vergijos sistemą. Prezi
dentas vietoj naujos ver
gijos siūlo Azijos tau
toms pasirinkti su Jung. 
Valstybėmis laisvą ben- - 
dradarb i a v i m ą. Jung. 
Valstybės joms galėtų 
suteikti materialinę ir ( 
technikos pagalbą. Jung. 
Valstybės pritaria Azijos 
tautų laisvės norams ir 
jų siekimams būti nepri
klausomomis. Jis pa
reiškė, kad Jung. Valsty
bės stengiasi padėti tau
toms, bet ne jas pavergti. 
Kiekviena tauta turi pati 
pagal savo sugebėjimus 
kurti savas vertybes. 
Prezidentas patarė Azi
jos tautoms atmesti ko
munizmą ir kurti savitą 
tautinį gyvenimą su 
Jung. Valstybių pagalba.

Bus ginkluojamas
savo kraštas ir tos tau

tos, kurios su Jung. Vals
tybėmis bendradarbiauja. 
Mes turime būti geriau 
apsiginklavę ir pasiruo
šę, negu dabar esame, 
jeigu norime būti saugūs 
nuo pavojų, pareiškė pre
zidentas. Jung. Valstybės 
turi didinti galią savo ar
mijos, savo laivyno, savo 
oro pajėgų. Turi būti 
daugiau paaukota ka
riuomenės reikalams ir 
mažiau civiliniam suvar
tojimui. Amerikai gresia 
pavojai, ir turi būti pasi
ruošusi juos sutikti. A- 
merikiečiai brangina ne
priklausomybę ir laisvę 

i ir dės visas pastangas, 
; kad šias vertybes apsau- 

(Nukelta j 2-rą pusi.)

būtinas reikalas priimti 
Achesono planą, kad atei
tyje Sovietų Rusija ar 
kuri kita valstybė nega
lėtų sutrukdyti pasiprie
šinimo agresijai.

Prezidentas grįžo 
sostinėn

Washington, D. C. — 
Prezidentas Truman, at
likęs 14,425 mylių kelio
nę, grįžo sostinėn ir įsa
kė savo štabui paruošti 
raportą Kongresui Korė
jos atstatymo reikalu. 
Kongresas susirinks lap
kričio mėn. pabaigoje. 
Prezidentas reikalaus, 
kad būtų sudarytas tam 
tikras Korėjai atstatyti 
fondas.

Jungtinių Tautų komi
tetui įteiktas pranešimas, 
jog Korėjai šelpti 1951 m. 
reikalinga maž i a u s i a 
$200,000,000.

t

KVAILAS GALĖTŲ PATIKĖTI
Maskva. — Tasso agen

tūrą praneša, kad. Masy 
kvoje posėdžiauja “visų 
sovietiškų tautų” taikai 
ginti konferencija, kurio
je dalyvauja ir visų tiky
binių organizacijų atsto
vai. Nuvykęs į Maskvą 
yra taip pat ir Kauno ar
kivyskupijos valdytojas 
Kan. Juozapas Stan
kevičius. Konferencijoje

jis pasakęs kalbą ragin
damas visus katalikus 
kOVottsu Amerikos agre
sija Korėjoje ir dėtis į 
Sovietų Sąjungos vedamą 
taikos sąjūdį.

(Tiktai sovietų propa
gandos apakintas galėtų 
patikėti, kad Kan. Stan
kevičius ten nuvyko savo 
valia ir pasakė kalbą be 
prievartos).

$iięMvno$ ŽINIOS
*

A Prezidentais Trumanas spalio 18 d. pasirašo Jū
ros krantų apsaugos nuostatus, vadinamus “Trojos 
arklio” biliumi, kurių tikslas apsaugoti JAV uostus 
nuo atominės bombos, šnipų, sabotažo ir apskritai 
betkokios subversinės veiklos.

A Prancūzijos premjeras Rene Pleven pareiškė, 
kad jo vadovaujama vyriausybė pasitrauksianti, jei
gu parlamentas pilnai neparemsiąs jos politikos In
dokinijoj.

A Jugoslavijos diktatorius Tito spalio 18 d. priė
mė kvakerių sektos delegaciją, kurios atstovai buvo 
neseniai aplankę ir arkivyskupą Stepinac kalėjime.

A Suomijoje išvengta gresiančio generalinio strei
ko, nusileidus pakelti algas.

A Gen. Hoyt S. Vanderberg, Jung. Valst. oro pa
jėgų štabo viršininkas spalio 18 d. atvyko Romon 24 
vai. vizito. Jis inspektuos Atlanto pakto tautų oro 
pajėgų įrengimus.

A Graikijos karalius Povilas dovanojo bausmę 
vienai kiprietei merginai Krene Pavlides, 21 m., kuri 
buvo nubausta 1949 m. mirties bausme už bendradar
biavimą su sukilėliais.

A Sardinijos teismas nubaudė vieną komunistą 10 
mėnesių kalėjimo už spjaudymą į altorių bažnyčioje.

A Kard. Spellmanas, New York’o arkivyskupas, 
asmeniškai nusiuntė Korėjos vyskupui $1,000 čeki 
pagelbai labiausiai jos reikalingiems korėjiečiams 
Seoul mieste.

A Patikimi šaltiniai tvirtina, kad paskutinėmis 
dienomis sovietai atsiuntę į Karšo ir Ervinonės sri
tį Turkijos - Irano pasienyje keturias divizijas, ku
rios moka vesti partizanini karą.

A Spalio 17 d. Tarpt. Raudonojo Kryžiaus suva
žiavime dalyvavo ir sovietų atstovas, nors jie Raud. 
Kryžiaus nepripažįsta. Dalyvavimo tikslas buvo pa
siūlymas uždrausti per Raudonąjį Kryžių vartojimą 

• atominės bombos. Pasiūlymą suvažiavusių kraštų de
legacijos sutiko svarstyti.
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gojus. Jung. Valst. didina 
savo ginkluotąsias pajė
gas ne dėl to, kad to no
rėtų, bet kad Sovietų po
litika verčia tai daryti.

Prezidentas nurodė, kad 
Korėjos pamoka nėra dar 
palaužusi piktos užpuoli
ko dvasios. Ji sudaro aiš
kų visiems pavojų. Sovie
tų Sąjunga ir jos sateli
tai turi milžiniškas kari
nes pajėgas, kurios Azi
joje ir Europoje gresia 
pasaulio taikai. Dėlto 
JAV neturi kito pasirin
kimo, kaip dar labiau 
stiprinti, savo karines pa
jėgas. Kraštui tai suda
rys nepatogumų ir parei
kalaus nemažos aukos, 
bet nėra kito būdo išsau
goti savo laisvę.

Jeigu Sovietai nori tai
kos, teįrodo tai

Tepateikia konkrečių ir 
pozityvių įrodymų savo 
norams tikrai ^dirbti tai
kos labui, o ne blizgan
čiais pažadais ir apgau
linga propaganda. Jei 
Rusija nuoširdžiai trokš
ta taikos, pakartoja pre
zidentas, tegul pakelia 
savo geležinę uždangą ir 
leidžia nevaržomai pasi
keisti informacijomis, te- 
prisijungia prie Jungti
nių Tautų kolektyvinio 
saugumo darbo. Tai So
vietų Rusija gali ir galė
jo padaryti. Kol Rusija

nerodo tikrų taikingų no
rų, Jungt. Valstybės ap
sisprendę didinti laisvojo 
pasaulio bendram apsigy
nimui galią. Tai daryti 
yra nusistatę tvirtai ir. 
ryžtingai. Šis pasirinki
mas Jung. Valstybėms 
nėra malonus, nes jos ne
sančios militarinę tauta 
ir karo garbės netrokšta, 
bet kitokio pasirinkimo 
neturinčios.

Komunistai yra reak
cionieriai, o ne revoliuci
jos skleidėjai, kai giriasi. 
Tikua revoliucija yra tik 
ta, ir tai demokratinėse 
valstybėse, kurios rūpi
nasi žmonių laisve, gero
ve ir taika.

Prezidentas pareiškė, 
kad JAV teiks pagalbą 
visiems, kurie yra pasi
ryžę nepasiduoti komu
nizmo vergijai.
Kalba rado gyvą atbalsį

Prezidento Trumano 
kalba rado gyvą atgarsį 
visame laisvame pasau
lyje. Europos laikraščiai 
stambiomis raidėmis pa
brėžia tas vietas, kuriose 
prikišimas Sovietų Rusi
jai veidmaini avimas. 
Laikraščiai sveikina Tru- 
maną, aiškiai atidengusį 
bolševikų suktą politiką. 
Vienas italų laikraštis 
rašo: “Pagaliau ne tiktai 
pasakyta, bet ir imta 
vykdyti tai, kas turėjo 
būti padaryta prieš pen
kerius metus”.

ALT “KRYŽIAUS KARE UŽ 
LAISVĘ”

New York (LAIC) — 

Nors “Laisvos Europos” 
Komitete Lietuva ko 
dar heatstovauia

nemenką dalyvių nuošim
tį-

ALT atstovas, LAIC 
^direktorių#, buvo pa

kviestas į gen. Clay gar
bės tribūną sykiu su 
guber. Dewey, gen. Os- 
born, miesto mayoru Im- 
pelliteri, ir kitais garbės 
svečiais.

Kur Bakūžė Samanota

gi to komiteto dabar ve
damam “Kryžiaus kare 
už laisvę” vajuje visos 
trys Pabaltijo tautos gra
žiai atstovaujamos New 
Yorke, Bostone ir kitur.

Spalių 8 d. parade New 
Yorke dalyvavo apie 600
latvių, estų ir lietuvių. — 12 istorijų ir 12 pasakų. Pa- 
Nepaisant lietaus, eiseno- rašė Antanas Vaičiulaitis. Kny- 
je dalyvavo virš 3.000 as- 8a turi 288 pusi. Kultūros In- 
menų. Baltiečiai sudarė stituto leidinys. Kaina $2.00

i
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ŠVENTŲJŲ — 1950 — METŲ PAMINKLAS 
Putnam, Conn. (Projektas)

SPAUS — MA RIJOS GARBINIMO MENUO
Ar jau davei auką

šiai

MARIJOS šventovei 
ŠVENTŲJŲ METŲ paminklui pastatyti? 
Pasiųsk, dar ne vėlu.
Adresas: f

Immaculate Conception Convent Building Fund, 
R. F. D. 2, Putnam, Conn.

Siunčiu Vienuolyno koplyčiai statyti auką $

į

!
i

Vardas. Pavardė

Adresas:
z

(Atkirpęs šį lajielį su auka pasiųsk Vienuolynui I

1
, r z į 1 jSįlL * i *||||

Grįžtantieji korėjiečiai pabėgėliai į Seoul miestą yra stropiai amerikiečių kariu tik
rinami. Yra pastebėta, kad tarp pabėgėlių įsimaišo persirengę komunistai ir sa\o ry
šuliuose turi užslėptus ginklus.

/

ŠVENTIESIEMS METAMS BAIGIANTIS
Po dviejų su puse mė

nesių baigsis Šventieji 
Metai Tačiau piligrimų 
antplūdis į Romą ne tik 
nemažėja, bet dar didėja. 
Audijencijos Šv. Petro 
Bazilikoj įvyksta du kar
tu savaitėje. Tuo metu 
sausakimšai užpildoma 
bazilika, o didelė dalis 
žmonių, kurie nebesutel
pa, pasilieka- aikštėje. Į 
maldininkus popie ž i u s 
prakalba per garsintuvą, 
o vėliau apnešamas apie 
visą aikštę. Tuomet visi 
karštai meldžiasi, kad 
baigtųsi didelių kančių ir 
komunizmo siautėjimo 
laikai.

Ne audijencijų dieno
mis piligrimai lanko po
piežių jo vasaros rezi
dencijoje, Castel Gandol- 
fo, į kur eina papiginti 
traukiniai ir autobusai.

Paskutiniųjų mėnesių koše Marijos garbei, 
numatyta šitokia progra- Gruodžio 10-20 d. Tarp- 
ma: tautinis Apaštališkas

Spalio 15-20 d. Tarptau- Kongresas, 
tinis Pranciškonų Ordino 
Kongresas.

Spalio 23-31 d. Tarptau
tinis Kongresas Šv. Mari
jos garbei. Bendra milži
niška italų manifestacija 
Matinos Marijos intenci
ja. Paskutiniąją dieną su
sirinks slapta popiežiaus 
konsistorija Šv. Mergelės 
Marijos i Dangų Ėmimo 
dogmos reikalu.

Lapkričio 1 d. Visų 
Šventų dienoje bus pa
skelbta Panelės švenčiau
sios į Dangų Ėmimo dog
ma.

Lapkričio 19 d. Beatifi
kacija Palaimint o s i o s 
Malgorety Bourgeois.

Gruodžio 8 d. Kardino
lų pamaldos visose bazili-

SMARKUS URAQĄNAS 
MIAMI, FLA.

Nedidelis, bet žalingas, 
tropikinis uraganas siau
tė Miami, Floridoje. Vie
sulas ėjo 125 mylių grei
čiu į valandą. Perėjo 
Palm Beach sritį ir Lake 
Okeechobee rajoną. Vie
tovėse, per kurias perėjo, 
padarė žymių nuostolių: 
nulaužė radijo stiebus, iš
vartė elektros ir telegra
fo stulpus, išrovė daug 
medžių. Kai kurios sritys 
skendėjo tamsumoje ir 
kurį laiką buvo paliktos 
be vandens. Radijo sto
ties W0AM buvo nu
griauti abu bokštai —vie-

nas 400 pėdų aukščio, 
antras —275 pėdų.

Jung. Valstybės remia 
Prancūziją

IVashington, D. C. —
Jung. Valstybės sutiko 
duoti Prancūzijai du bili
jonus, 400 milijonų dole
rių vertės ginklų per vie
nus metus kovai prieš In- 
dokinijos sukilėlius ir ap
sigynimui. nuo komuniz
mo užpuolimo. Prancūzi
jos valdžia norėjo gauti 
daugiau kaip tris bilijo
nus dolerių.

VIZAS ATŠAUKUS SUSIDARĖ 
NETVARKOS

Gruodžio 19-20 d. Tarp
tautinis Pasauliečių Pran
ciškonų Trečiojo Ordino 
vadų kongresas. z

Gruodžio 24 d. popie
žius Pijus XII uždarys 
Šv. Petro Bazilikos du
ris. Kardinolų legacija 
uždarys duris dar trijų 
kitų bazilikų. Pr. A.

Atidarys paminklinę 
ligoninę

C'helsea, Mass. — Sek
madienį, spalio 22 d., 2:30 
vai. po pietų bus iškil
mingas Lawrence F. Qui- 
gley Paminklinės ligoni
nės atidarymas. Šios ligo
ninės pastatymas kaina
vo trys milijonai dolerių. 
Atidarymo ceremonijose 
dalyvaus gub. Paul A. 
Dev<er ir veteranų organi
zacijų vadai iš visos Mas
sachusetts valstijos.

Šen. Eisenhower padėkojo 
Dewey

New YTork — Atsargia
me pareiškime, kuris lai
komas atviromis durimis 
gen. Eisenhowerio respu
blikoniškai kandidatūrai 
į prezidentus, jis padėko
jo gubernatoriui Th. 
Dewey už jo paramą ir 
pareiškė, jog jis manąs, 
kad šiuo metu jo vieta 
Kolumbijos universitete.

Th. Dewey griežtai atsi
sakęs daugiau statyti sa
vo kandidatūrą į prezi
dentus.

Pakėlė laikraštinio 
popierio kainas

New York, N. Y. —šio
mis dienomis dvi Kana
dos laikraštinio popierio 
įstaigos pakėlė $10 už to
ną. JAV laikraščių leidė
jų atstovas pareiškė, kad 
pakėlimas nepateisina
mas ir nereikalingas. 
Laikraščių leidėjai turė
tų protestuoti.

nežiūri tikslo. Sakoma, 
kad Kongresas turės Mc- 
Curran įstatymą atšauk
ti arba pakeisti, 
galįs pakenkti 
santykiams su 
kais kraštais.

nes jis 
geriems 
draugiš-

• Berlynas, —
“rinkimams”, komunistai 
apkaltino nekomunistus 
dvejose rytų vokiečių sri
tyse. Jie kaltina, kad vo
kiečiai platina sugedusią 
mėsą, atvežtą iš Rusijos 
“gerame stovyje”.

Praėjus

Hashington —Dėl vyk
dymo Kongreso priimto 
įstatymo, draudžiančio 
įvažiuoti Amerikon dik
tatūrų šalininkams, kilo 
netvarkos. Iki praeitos 
savaitės galo buvo at
šaukta apie 400 vizų už
sieniečiams, turintiems 
teisę laikinai įvažiuoti į 
JAV. Konsulams atšau
kus vizas, kilo nepasiten
kinimas. Pirmoj eilėje 
protestuoja įvairios 
transporto bendr o v ė s,— 
kurios turinčios kasdien 
po $10,000 ir daugiau 
nuostolių. Protestuoja į- ■ 
vairūs biznieriai. Oficia- ; 
liūs protestus įteikė vy- j 
riausybės, kurių piliečiai i 
sulaikyti Ellis Islande ir i 
kitur. i

Įstatymo šalininkai kai- į 
tina dėl kilusios netvar- į 
kos administraciją. Imi- ' 
gracijos pareigūnai lai- i Tel. 736 — BROCKTON. MASS. — 
kosi įstatymo raidės, o

• Prancūzijos kariuome- 
nė, užpulta komunistų §• 
vadovaujamos Vietnamo 
armijos, užleido svai 
punktą — Dong Dang.

PARAMOUNT CLEANERS S LAUHDERERS
9 Vieniatėliai Brocktono Dry Cleaners su Mothproofing 
t Patarnavimu
p (Apdrausta nuo kandžių sugadinimo per 6 mėnesius)
k Marškiniai gražiai išplaunami

VELTUI PAIMAME IR PRISTATOME
Įj Offisas ir Plant Krautuvė
į 560 Warren Avė., 766 Main St.
fi Tel. 736 — BROCKTON. MASS. — Kampas Grove St.

Užimtas Pyongįtihrję — šiaurinės Korėjos sostinė

Pirmosios Kavalerijos daliniai, kurie savo metu 
pirmieji įžengė į Manilą, o paskui į Tokyo, spalių 
mėn. 18 dienos vakare prasiveržė į šiaurinės Korėjos 
sostinę Pyongyang. Pietų korėjiečiai per Pusan radi
jo stotį pranešė, kad ir jie taip pat pasiekė šį miestą. 
Miestas buvo taip staiga užkluptas, kad raudonieji 
komunistų vadai nespėjo paimti nei savo grobio, ku
rį buvo pasirengę išgabenti. Rasta vežimuose daug 
vertingų daiktų, prisigrobtų iš civilinių gyventojų. 
Kaikurie komunistų vadai vos spėjo iššokinėti per 
langus ir pabėgti. Lėktuvai matė tiktai dulkstančius 
kelius, kuriais nudulkėjo komunistai į Mandžiūrijos 
pasienius. Laikinąja savo būstine jie tuo tarpu apsi
rinko Huichon miestą, 80 mylių į šiaurę nuo Pyon
gyang.

Sąjungininkai žygiuoja pamariu į Vladivostoką
Nuo Wonsan uosto, kuris buvo užimtas jau prieš 

keliolika dienų, korėjiečių daliniai patraukė dviems 
kryptimis. Viena atvedė juos iki Pyongyang, 90 my
lių į vakarus nuo Wonsan, o kita kryptimi jie nuėjo 
rytiniu Korėjos pamariu linkui Vladivostoko. Yra 
jau užimta Hamhung ir Hungnam. Toliau kelias ve
da į Tanchon ir Songjin. Visas šis pakraštys atakuo
jamas lėktuvų ir karo laivų. Susisiekimas su Sovietų 
Sąjunga yra nutrauktas.

Gyventojai išvaduotojus sutinka su vėliavomis
' Sąjunginingai lengvai ir greitai žygiuoja pro iš

laisvinamus miestelius ir kaimus. Gyventojai sutin
ka šaukdami “Banazai” (valio). Jie mosuoja greito
mis pasigamintomis pietinės Korėjos vėliavėlėmis. 
Visi atrodo suskurdę ir išvarginti. Komunistinį reži
mą vadina “pabaisa”, kokios jiems dar neteko turėti. 
Tai buvo daug piktesnė okupacija už japonų. Tada, 
kad ir sunkiai, dar buvo galima laisvai judėti ir sau 
dirbti. Komunistai buvo viską pakinkę ginklavimui 
ir eksportui į Sovietų Rusiją. Atimdavo iš žmonių ne 
tiktai menką turtelį, bet ir paskutinį kąsnį duonos. 
Komunistų pralaimėjimu visi labai patenkinti.

■■ Amerikietis kapitonas McCarver, pabėgęs iš 
raudonųjų nelaisvės, pasakoja, kad gen. Dean dar 
buvęs gyvas rugsėjo mėn. 12 d. Jį tardęs pats Korė
jos raudonasis premjeras Kim II Sung. Kapitonas tą 
žinią gavęs iš kareivio korėjiečio, kuris gen. Dean 
buvęs vertėju.

■■ Komunistai per savo radiją įtikinėja, kad są
jungininkų pusėje kovoja ir japonų karo daliniai. 
MacArthuro štabas tą griežtai neigia. Manoma, kad 
tokia paskala išgalvota tam, kad pateisinti Kinijos 
įsikišimą į karą. Mat, tuo norim# sudaryti įspūdį, 
kad japonai vėl atginkluojami gali pasidaryti ki
nams pavojingi.

■■ Seoul mieste rasta išžudytų 3000 politinių kali
nių. Kitus raudonieji pėsčius išsivarė ir pakeliui taip 
pat sušaudė. Sąjungininkams einant keliu į Pyon
gyang rasta pakelėse krūvos lavonų. Aplinkiniai 
žmonės pasakoja, kad jie matė varant suvargusių 
žmonių kolonas.

■a Sąjungininkų nelaisvėje yra jau arti 80,000 rau
donųjų. Pastebėta, kad jie saugo nuo nelaisvės tik 
pačius ištikimuosius. Manoma, kad tokie fanatikų 
daliniai bus perkelti į Mandžiuriją, o paskui infil
truoti į Korėją neramumus kelti ir partizaninėms 
kovoms vesti, kaip buvo Graikijoje.

■■ Pietinės Korėjos vyriausybė, nepaisydama 
Jungtinių Tautų komisijos įspėjimo neplėsti savo val
džios už 38 paralelės, šiaurinės Korėjos srityse pra
dėjo organizuoti civilinę administraciją. Prezidentas 
Rhee pareiškė, kad tuojau žmonėms bus grąžinti ko
munistų nusavinti turtai ir žemė. Įvesti kolchozai 
bus panaikinti.

■a Vis dar nėra tikra, ar Kinija neįsikiš į Korėjos 
karą. Mandžiūrijos pasienyje 'pastebėtas didėjąs ka
riuomenės judėjimas.

į HEATING SYSTEMS — AUTOMATU? OIL BURNERS į

S ANIT AR Y PLUMBING — WATER SUPPLY SYSTEMS

GEORGE G. ENGEL PLUMBING CO

194 MARELE ST.

X Tel. 1000
z

ATHOL, MASS.

Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir Visokiems 

Parengimams.

Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedhąn^ 1304-W \;

PRANAS GERLLSKIS, Namų TeL Dedham 1304-R
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Įspėjimas Sovietų Sąjungai
Politikai mėgsta dangstytis. Dažnai kalba 

kiais dviprasmiškais žodžiais, kad būtų ir vilkas
tus ir avinėlis liktų sveikas. Bet labai dažnai sveikas 
lieka tiktai vilko kailis. Mandagūs, diplomatų nudai
linti žodžiai jo neįkanda.

Tokiu neįkandamu kietumu ypač pasižymi So
vietų Sąjunga. Gali jai gražumu kalbėti ką nori, ji 
vistiek daro savo. Atrodo, lyg negirdi. Tiktai atviro 
ir aiškaus žodžio dar kiek paklauso. Šiomis dienomis 
jo ir susilaukė.

Tas kietas žodis pirma buvo pademonstruotas, o 
paskui ir pasakytas.. Pademonstravo jį Trumano 
susitikimas su MacArthuru. Tai nebuvo paprasta 
prezidento kelionė. Eiliniam pasitarimui galima bu
vo generolą pakviesti pas prezidentą. Taip yra įpras
ta ir visiems suprantama. Nekreipiama tada nei di
desnio dėmesio tokiam pašnekesiui. Bet tada aiškiai 
ir neparodoma, kas rūpi. O prezidentui Trumanui 
rūpėjo parodyti, kad JAV gyvybiniai reikalai spren
džiama jau nebe Baltuose Rūmuose, o Didžiajame 
vandenyne ir Azijos pakrantėse. Generolo iš ten ne
galima nei trumpam laikui atšaukti. Dėlto pats pre
zidentas pas jį nuvyko. Jei ir nieko slapto nebuvo ten 
kalbėta, tai viena ta nepaprasta prezidento kelionė 
yra pakankamai reikšminga. Ji buvo Sovietų Sąjun
gai aiškus, jau nedviprasmiškas įspėjimas.

Kelionės reikšmė sustiprinta dar ir žodžiu. Grįž
damas prezidentas kalbėjo San Francisco mieste, 
kur prieš penkerius metus gimė Jungtinių Tautų Or
ganizacija. Ji buvo sudaryta pasaulio taikai užtik
rinti. Taikiais ir gražiais žodžiais apie ją buvo kalbė
ta, kol Korėjoje prakalbėjo bolševikų ginklai. Prezi
dentas dėlto ir pareiškė visai atvirai: “Sovietų politi
ka mums jau nepaliko nieko kito, kaip tik stiprinti 
ginkluotas jėgas”. Ir tos karinės pajėgos būsiančios 
stiprinamos tol, kai Sovietų Sąjunga atsisakys savo 
groboniškos politikos.

Iš prezidento kalbos aišku, kad nuolaidų bolše- • 
vikams daugiau jau nebus daroma. “Šiuo atžvilgiu 
esame apsisprendę tvirtai ir neatšaukiamai”, pareiš
kė prezidentas. Įspėjimas yra griežtas ir aiškus. Jau 
seniai buvo jo laukiama stebint žaidimą su ugnimi, 
kuri bolševikų buvo kurstoma visuose kraštuose. Tik

Dar prieš karą Korėjo
je, prasidėjo Lietuvoje 
gyvas kariškas judėji
mas.

Iš penkių Vilniaus aero
dromų — pirmojo ir ant
rojo Kirtimuose, N. Vil
nioje, Žaliųjų Ežerų ir 
Trakų — sudaryta viena 
didelė “Transporto Ba
zė”. Rugpiūčio mėn. bazė 
jau pilnai veikė. Atvyko 
sustiprintos įgulos, pra
dėta statyti nauji pasta
tai ir platinami pakili
mui - nusileidimui takai, 
pritaikomi sunkiesiems 
transportams ir bombo
nešiams. Ši bazė yra 
įjungta į tinklą, kuris 
ju įgia kitas bazes—Šiau
lių - Mažeikiu bazę, Kau
no - Tsrutės bazę ir Gar
dino ha~ę. Vilniaus bazė
je apsistojo 35 lėktuvai.

Tuo nat metu Vilniuje 
ir pietinėje Lietuvoje pa
sikeitė įgulos. Daliniai 
dažnai keičiami, kilnoja
mi. Pačiame Vilniuje rug
sėjo mėnesy apsistojo 
viena šarvuočių brigada 
vakarinėje miesto daly, 
kita brigada Kalvarijos 
kareivinėse, motorizuo
tas pulkas ir du pėstinin
ku pulkai Antakalnio ka
reivinėse. Be to. Užupy, 
Kalvarijos ir Žvėryno ra
jonuose apsistojo artile
rijos daliniai. Naujosios 
Vi’nios kareivinės užim
tos motorizuotos kavale
rijos. šarvuočiu ir artile
rijos dalinių. Liepos mėn. 
pratimuose dalyvavo net 
du sunkiosios artilerijos 
pulkai iš N. Vilnios ir Aš
menos. Ruože tarp Žvė
ryno ir Verkų apsistojo 
motorizuota priešlėktu
vinė artilerija, vienas 
pulkas lauko lengvosios 
artilerijos ir dvi divizijos 
sunkiosios artile rijos.
Kaišiadoryse yra šarvuo- jūris ir jūros gelmės. Le- 
čių pulkas su mokomai- ningrado Jūrų Institutas

siais daliniais.
Latvijoje nuo gegužės 

mėn. į Ainaži uostą Ry
gos įlankoje geležinke
liais gabenami elektriniai 
varykliai iš Voltos fabri
kų Estijoje. Liepos mėn. 
uoste buvo sukrauta apie 
230 dinamų karinėms kil
nojamoms elektros sto
tims įrengti. Kur tie mo
torai bus gabenami— ne
žinia, bet jie yra pavesti 
sausžemio kariuomenės 
vadovybės žinion.

Ventspilio uoste kovo 
mėn. pradėjo veikti dvi 
naujos dirbtuvės. Viena 
gamina metalinius tink
lus prieš - povandeni
niams laivams. Dirba 300 
darbininkų, jų tarpe tik 
120 latviu, kiti visi rusai 
ir vokiečiai. Kita dirbtu
vė pamina akumulatorių 
dalis povandeniniams h i- 
vams. Ten dirba da”":ai- 
sia rusai ir vie^a ša’tkr.l- 
vių brigada iš Rygos.

Birželio mėn. Lienoioje 
patikrinti, jau ketvirtą 
kartą vandens technikų, 
ir kitu kvalifikuotu dar
bininkų sąrašai. Kiti trys 
tikrinimai buvo atlikti 
1945, .1948 ir 1949 me
tais. Tame laikotarpy 
Rygos - Liepojos ruože 
buvo suimti ir ištremti 
apie 4,000 techniku, kurie 
mėgino savo specialybes 
nuslėpti. Šiemet nesiten
kinta registracija: darbi
ninkai šaukiami ir kvo
čiami pavieniai. Kvalifi
kuoti darbininkai bijosi 
registruotis, kadangi eks
pertai yra siunčiami į ki
tas “broliškas respubli
kas”. Pav., apie 11,000 
latvių šiemet dirba Kui- 
byševo vandens statybos 
dirbtuvėse.

Estijoje liepos mėn. bu
vo matuojamas visas pa-

vykdė pratimus. Mėnesio 
gale atvyko prof. Deres- 
kino vadovaujama komi
sija, kuri taisė* žemėla
pius ir tikslino davinius 
Rotskula pratimų bazėje, 
Kichnu saloje. Kiti komi
sijos nariai nuvyko į Saa- 
remaa salą, Kihelkona ir 
Kuressaare bazes. Rug
piūčio pradžioje atvyko 
navigacijos specialistai 
su kpt. Tiguzov priešaky 
ir pratimuose tikrino jū
ros dugno sudėtį, bangų 
stiprumą, akustiką ir iš
bandė radijo aparatus, 
naudodami kosmi skus

spindulius.
Nuo birželio mėn. kaną 

laivų transportai iškėlė 
Hiiumaa saloje, kariška
me uoste Kardia sunkių
jų patrankų baterijas — 
vokiško modelio, 230 mm. 
kalibro. Sekantį mėnesį 
iškraustė krantan plieni
nius kazematus ir bokštų 
dalis. Tas pats padaryta 
ir Romassare uoste, Saa- 
remaa saloje.

Kihnu ir Ruhnu salose, 
Rygos įlankoje, įtaisytos 
stiprios radaro stotys ir 
betoniniai bunkeriai ku
rui sukrauti. Pradėjo 
veikti naujos povandeni
nių laivų ir torpedinių 
laivų bazės.

(LAIC, New York)

SOVIETŲ KARIUOMENE 
IR LENKIJOJE
niekur kitur nerasi. 
Drausmė kariuomenėje 
paprastai palaikoma pa
čių karininkų ir kareivių, 
o Lenkijoje veikia spe
cialus drausmės štabas. 
Jis prižiūri kitus karinin
kus bei kareivius ii- seka

STIPRINAMA

viešieji 
Civiliai

Nuo šių metų pavasario 
bolševikai pradėjo inten
syviai stiprinti savo ka
rines pajėgas vakarinėje 
Lenkijoje. Pavyzd ž i u i, 
tokiame Bialogande, ne
dideliame miestelyje, ku
ris teturi 15,000 gyvento
jų, šiuo metu yra 12,000 
raudonarmiečių. Jie yra 
įsikūrę buvusiose vokie
čių kareivinėse, bet taip 
pat yra užimti 
miesto pastatai,
žmonės prie jų neprilei
džianti. Panašiai yra ir 
Lignicos miestelyje. Čia 
yra įsikūręs raudonosios 
armijos Lenkijoje gene
ralinis štabas. Miestelis 
sudaro net atskirą “so
vietinę sritį”, išimtą iš 
Lenkijos vyriausybės ži
nios.

Geležinkeliai ir stotys 
taip pat yra raudonosios 
armijos kontrolėje. Pa
stebėta, kad nuo liepos 
mėnesio pabaigos, Korė
jos karui jau prasidėjus, 
labai padažnėjo kariniai 
transportai iš Rusijos. 
Vežama kariuomenė ir a- 
municija, ypač tankai ir 
sunkioji artilerija. Bial- 
gardo mieste kaip tik yra 
sunkiosios artilerijos da
liniai.

Raudonoje armijoje yra

po Korėjos gaisro susiprasta ir aiškiai pasakyta: 
gana!

Gen. MacArhturas tai pasakė ginklu, kaip Jung
tinių Tautų vyriausias karo vadas, o prezidentas 
Trumanas savo nepaprasa kelione ir žodžiu, kaip gal- 
va vienos iš pajėgiausių pasaulyje valstybių. L. Kn ypatinga drausmė, kurios

«

jų laikyseną.
Labai charakteringa ži

nia, kad Lenkijos karo 
ministeris, sovietų mar
šalas Konstantinas Ro- 
kosovskis, birželio mėne
syje slaptai aplankė visas 
“raudonosios armijos ba
zes” Lenkijoje. Jis laiko
mas savu žmogumi, nuo 
kurio neslepiama nei ka
rinės paslaptys. Kiti Len
kijos “ministeriai” tokios 
privilegijos neturi.

šitoje “Nepriklausomo
je I^enkijoje” gyventi vis 
dar lengviau nei pačioje 
Sovietų Sąjungoje. Dėlto 
yra nemaža pabėgusių 
tikrų rusų arba paliku
sių čia po karo. Dabar jie 
uoliai gaudomi. Lenkijos 
spauda beveik kasdien 
ragina tokius “dezerty- 
rius” grįžti namo. Žada
ma nemokama kelionė ir 
pagalba įsikurti senoje 
vietoje. Tačiau ruskeliai 
dangstosi, keičia savo pa
vardes, nori išlikti buvu
sioje “ponų žemėje”. Tas 
daug pasako apie prole
tarinį rojų ir bolševikų 
gy r imąsi komunistinio 
gyvenimo pažanga. M.

SiUilėlydis Lietuvos pamaryje, kur šiuo metu bolševikai 
daro karinius įrengimus. Žmonės nuo pajūrio yra pavaryti 
arba j Sibirą išginti.

Jį/

f
T

Ligoninėj jį pagydys ir vėl 
nugabens į rūsį tardyti ir kankinti. Juk ir 
Purvinskis taip sakė. Galų gale išeina, kad 
jis turėjo tiesą: šaltai apsisvarstyti ir var
gais negalais mėgint išsigelbėti, net atvirai 
save apkaltinant. Save apkaltint jis beveik 
pasiryžęs, bet čekistams to negana: jie rei
kalaus, kad ir draugus išduotų. Ne. Nieka
dos to nepadarys! Tačiau jie vis vien viską 
žino... Algio galvoje viskas susipainiojo. Tai 
šėtoniškai užburtas ratas.
- Taip jis kankinosi tris dienas ir naktis, 
nes ir naktimis negalėjo užmigti. Visas iš
džiūvo, veidas pagelto, akys nesveikai žibė
jo. Jam rodės, kad ilgiau nebeišlaikys. Nie
kas jo neaplankė, nė į tardymą nešaukė, tar
si visai jį pamiršo. Tik sargas atnešdavo val
gyt, bet buvo niūrus ir nevieno žodžio nepra
tarė. Tur būt jam uždrausta su kaliniu kal
bėtis. Tokia baisinga tyla gali iš proto išva
ryti.

Ir štai, kada nervų įtempimas pasiekė to
kio laipsnio, jog atrodė, kad smegenyse kas 
truks, į jo kamerą įėjo sargo lydimas, žiau
rios išvaizdos čekistas. Jau viena jo išvaizda 
įvarė į nugarą šiurpulį, tačiau tas klaikus 
sukrėtimas įnešė kiek įvairumo į tą baisingą 
tylą. “Verčiau kankynės, negu tas pragariš
kas netikrumas” — pamintyjo Algis. Čekis
tas, žinoma, jį kankins, bet kaip būtų sma
gu nors sykį žiebus jam į snukį! Ir jo balsas 
toks kymiai gergždžiąs, tarsi kas surūdiju
sią geležį braižytų.

— A! Tai čia tas plėšrusis vanagas! — su
girgždėjo jis į sargą. — Jis norėtų žmogie
nos paragauti. Ne, balanduk. Pirmiau mes 
tave nupešim ir pažiūrėsim, ar tinkamas val
gyti- ’ 
putę. Na, pamatysi, kokia ji gardi, tik ne tau 
— ha! ha! ha! Na, ruoškis į tardymą. O tu, 
brolyti, — kreipėsi į sargą, — gali sau eiti, 
aš viens su juo apsidirbsiu.

Ir paglostė prisegtą prie diržo naganą. 
Sargas, pažvelgęs į jo stambų, raumeningą 
kūną, šyptelėjo ir išėjo.

Čekistas žengė artyn, Algis žengė atgal. 
Bet čekisto veidas staigiai pasikeitė, ir jis 
visai kitu, vos girdimu balsu prabilo lietuviš
kai:

— Tu manęs nebijok, jaunuoli. Aš partiza
nas.

Algis išsižiojo. Jo balsas gerklėje sustin
go.

— Labai suprantu, kad tau nuostabu. Bet 
dabar gyvenimas iš staigmenų susidaro. Na, 
ruoškis su manim eiti, tik ne į tardymą, o į 
laisvę. Tu eisi pirma, rankas iškėlęs, aš pas
kui, su revolveriu rankoj. Aš tau sakysiu 
kur eit, o tu klausysi. Kai išeisim iš kalėji
mo, aš tau liepsiu rankas nuleist. Kalbėsiu 
rusiškai, tu tylėsi. Kai bus galima lietuviš
kai, aš tau pasakysiu. Kas toliau bus, pama
tysi. Žiūrėk, kad neišeitum iš savo rolės: nu
siminusio, ar pikto belaisvio, bet anaiptol ne
rodyk linksmo veido. Tas gali viską sugadyt. 
Mudu atkakliai rizikuojam. Suprantama?

— Suprantama, — vos tegalėjo Algis iš
tarti. Jam atrodė, kad tai sapnas.

— Na, tai imk kas tavo ir einam. Imk ką 
gali kišenėn įsidėt. Rankos turi būt laisvos. 

Kalėjimo sargai jų nestabdė. Komisaras 
vedasi belaisvį tardyti, jam visur durys at
daros. Ir koks įspūdingas vaizdas: belaisvis 

iškėlęs rankas, o komisaras jam revolverį į 
pečius atrėmęs. Matyt, koks fronte buvęs 
narsuolis atvaizduoja, kaip vędčsi paimtą 
belaisvį. Ir komisaro veidas toks žvėriškai 
atkaklus, kad tik žiūrėk ir gėrėkis.

Iš kalėjimo išėjo kitomis durimis, ne ten, 
kur vedama į rūsį. Vienas kitas sargas kiek 
įdomiau į juos pažvelgė, bet nieko nesakė: 
komisaras gi žino, kur vestis belaisvį. Eida
mi per miestą, jie daugiau susidomėjimo su
kėlė, vien dėlto, kad tokia eisena buvo ne
paprasta. Pastaraisiais laikais bolševikai 
vengė tokių viešų areštų. Savo darbelius mė
go slaptai atlikti. Na, bet čia galėjo būt ko
kia labai reikšminga išskirtis, koks žymus 
nusikaltėlis dienos metu gatvėje suimtas. 
Taigi žmonės daugiau dėl smalsumo į juos 
žiūrėjo. Kam gi galėjo ateiti mintis, kad to
kiu atkakliu būdu išlaisvinama iš kalėjimo 
stambus politinis nusikaltėlis?

Pagaliau priemiestyje komisaras drau
ge su areštantu įsisėdo į automobilį ir nuva
žiavo — kur ir kokiais tikslais — kas kam 
galvoj? Žino gi komisaras, kur belaisvį vež
tis. Tuo būdu, žygis visiškai pavyko, dau
giausiai dėl atkaklaus ryžtingumo ir gerai 
sugalvoto plano. Kol galutinai susigriebta, 
kad belaisvis pabėgo — juk sargas manė, 
kad tardymas ilgokai tęsis — automobilis 
jau nuvyko į partizanų stovyklą.

XIX.
Kelionė buvo labai linksma. Prie neapsa

komos išsilaisvinimo laimės prisidėjo dar ki
ta be galo maloni staigmena: partizanų au
tomobilio šoferis buvo Algio brolis Kęstu
tis. Greta jo sėdėjo Vilkaitis. Jie turėjo ke
letą revolverių, granatų ir kulkosvaidį — tai 
atsarga visokiom galimybėm. Tačiau jokių 
galimybių neįvyko. Enkavedistai pervėlai 
belaisvio pasigedo ir nieks jų nesivijo. Da

bar čekos komisaras viską Algiui pasakojo. 
Jis tikras buvusis komisaras Kukuškinas 
(dabar Gegužis) jau pora metų prisijungęs 
prie partizanų ir veikiąs miesto apylinkėse. 
Tai jis buvo to nesėkmingo žygio vadas, kuo
met jie šešiesia nuvyko pas Kumosovą per
spėti, kad išsikraustytų iš Bukšnių ūkio, bet 
Kurnosovas juos pavaišino visu būriu čekis
tų. Mūsiškiai su nuostoliais pasitraukė. 
Nuostoliai buvo skaudūs, ir jis. Gegužis, pa
siryžo Algį iš kalėjimo išlaisvinti. Tai pavy
ko, tačiau lieka dar kitas uždavinys: išlais
vinti Danutę. Tai bus sunkiau.

— Kaip Danutė? — klausinėjo Algis, — ar 
gyva, ar buvo tardoma, gal kankinama?

Ne jam vienam tai rūpėjo. Kęstučio 
skruostai susiraukė, per veidą perėjo skaus
mo šešėlis. Ir Gegužis buvo smarkiai susirū
pinęs, net susikrimtęs.

— Aršiausia, kad mes neturim tikslių ži
nių, — tarė Gegužis. — Mūsų ryšininkai ne
gali su Danute susisiekti. Ji yra išskirtinai 
moterų žinioj, ar verčiau, vienos moteries, 
kuri save vadina Chaja Berdičeva. Tai iš
skirtinai neigiamos rūšies tipas. Ji žaltiškai 
gudri ir kipšiškai veidmaininga. Ji moka ap
simesti taip natūraliai linksma, nieko nebo- 
jančia, abejinga ir pašiepiančiai kritikuojan
čia Sovietų valdžią, kad apgauna ir išprovo
kuoja net pagyvenusias ir protiniai išlavin
tas moteris. O ką jau bekalbėti apie naivias 
komjaunuoles. Nugi tą nepilnametę Kurno- 
sovo dukterį taip apipainiojo, kad mergiotė 
viską išplepėjo. Tačiau Danutė visai kitokia. 
Ji užsispyrus. Kažkoks instinktas jai pasa
kė, kad Chaja Berdičeva mirtinis jos priešas, 
ir juo saldžiau provokatorė kalba, juo tam
priau Danutės lūpos susičiaupia.
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• Ministeris P. Žadeikis įtei- jama New Yorko Lietuvių Mo- lankė apie 200,000 žmonių.

Tūkstančius maldų aukojo B šv. Antano drau
J

kė Jung. Tautoms raštą Lietu
vos išlaisvinimo reikalu.
• Nekalto Prasidėjimo sese

rų kongregacija Putnam, Ct., 
š. m. spali® mėn. 15 d. minėjo 
kongregacijos 32 metų sukak
tį. Kongregacija buvo įsteigta 
Lietuvoje.
• Vysk. P. Būdys iš Romos 

prisiuntė Nekalto Prasidėjimo 
kongregacijai sveikinimą. Jis 
džiaugėsi nugirdęs, kad kon
gregacija auga ir stiprėja. 
Jam taip pat į Romą rašė gi
minės iš Amerikos, kad mer
gaitės buvusios labai paten
kintos vasaros stovykla Put
nam, Conn.

terų paroda prasidės lapkričio 
6 d. ir užtruks ligi lapkričio 13 
d. Paroda bus atidara nuo 11 
valandos ryto ligi 11 valandos 
vakaro kasdien. Komitetas 
kviečia visus lietuvius atsilan
kyti!

Paroda bus 71 Regiment 
Armory, 34th Street ir Park 
Avenue New Yorke.

Bilietas kainuoja 50 centų. 
Bilietus pirkite iš anksto iš ko
miteto narių ir organizacijų 
sekretorių, nes komitetas pa
dengs dalyvavimo išlaidas tik 
iš bilietų. Už bilietus, parduo
tus prie durų, komitetas ne
gaus jokio atlyginimo.

Šįmet dalyvaus daugiau ne
gu 50 tautinių grupių ir orga
nizacijų.

Lietuvių programa įvyks 
lapkričio 12 d. 8:30 vai. va
kare.

Komitetą sudaro Jadviga 
Averkienė, Julija Bacey, Ka- 
tarina Balkūnaitė, B. Brun- 
dzienė, Stella Charaskaitė, V. 
Černienė, Barbora Darlys, 
Petronėlė Jurgeliūtė - Bevera- 

. ge, Elena Jurgelienė, Vincė 
Jonuškaitė, Elena Kulbokiene, 
Izabelė Laučkienė, Dr. Aldona 
Šliupaitė, Ona Valaitienė, Bro
nė Spudienė ir Marijona Kižy- 
tė.

• Sesuo Augusta Sereikytė 
yra susirgusi ir išvežta į Wor- 
cester gydytis.

“Amerika Pirtyje”. Šv. Ce
cilijos bažnytinis choras nese
niai statė Newarke šį populia
rų A. Vilkutaičio - Keturakio 
veikalą. Vaidino choristai mė
gėjai. Režisoriumi buvo Bro
nius Balčiūnas.
• Tėv. T. Žiūraitis, O. P., dir

bęs Providence kolegijoj, pa
skirtas Šv. Jėzaus Širdies bro
lių vienuolyno Metuchen, N. J. 
dvasios vadu.
• Aloyzas Bagdanavičius, 

Cleveland moksleivių ateitinin
kų kuopos pirmininkas, išvyko 
į JAV armiją. Kuopos susirin
kime atsisveikino su išvyks- 
tančiuoju kuopos pirmininku 
dvasios vadas kun. dr. K. Šir
vaitis.
• Bruno Vešota gamina pir

mą lietuvišką garsinę filmą 
(motion picture) Chicago je. 
Filmos pagaminimas užtruk
siąs apie porą mėnesių. Filmos 
pavadinimas bus “Mažojo 
žmogaus gyvenimas".
• Cleveland Šv. Jurgio para

pijos tėvų ir mokytojų dele
gacija kreipėsi į Clevelando 
vyskupijos švietimo vadovybę, 
prašydama įvesti lietuvių kal
bą ir tikybos dėstymą lietuvių 
kalba parapijos mokykloje 
tiems vaikams, kurių tėvai to 
pageidauja. Vyskupija šiam 
planui visiškai pritarė.

Po vasaros vėl atgijo visuomeninė veikla
Hartfordiečiai po vasaros iš

siblaškymo, vėl deda pastan
gas šios kolonijos lietuvių 
veiklai pagyvinti. Lapkričio 
16-25 dienomis rengiama mu
gė (bazaras), vakarėliai ir 
kultūringi subuvimai. Spalio 
24 dieną bus švenčiama iškil
mingai Kristaus Karaliaus 
šventė. Apaštalavimo draugija 
dalyvaus šv. Mišiose, šv. va
landoje ir bendruose pusry
čiuose.

Šią vasarą, Švč. Trejybės 
parapijos mokykla buvo atre- 
montuota*. Pagal miesto val
džios, ugniagesių ir namų de
partamento reikalavimus buvo 
naujai įvesta elektra, įdėtos 
geležinės durys ir įvesta auto
matiška gaisro gesinimo siste
ma kambariuose ir prieangyje. 
Remontas kainavo dvidešimts 
tūkstančių, kuri^ sumą mūsų 
prelatas Jonas J. Ambotas ga
vo iš vyskupijos. Dėl klebono 
rūpesčio ir sumanumo parapi
jai nereikėjo užtraukti jokios 
skolos. Dabar vaikučiai naudo
josi visokeriopa apsauga ir 
patogumais.

Šiais metais pradinėje mo
kykloje yra 130 mokinių. 
Aukštesnėje mokykloje pirma
me ir antrame kurse yra 82. 
Yra dvi naujos mokytojos: 
sesuo M. Vincenta ir sesuo M.

Mr. & Mrs. M» Grossie iš Seatle atsisveikina. Žmona 
jau išvyksta į marinu korpą, o vyras dar turi kiek palaukti, 
šį kartą jis verkia, o ji ašaras šluosto.

Paskalija, pranciškietės.
Teikė Sutvirtinime Sekra- 

mentą •
Sekmadienį, spalio 8 d., Jo 

Eksc. vyskupas Henry J. 
O’Brien, D. D., suteikė sutvir
tinimo sakramentą penkiasde
šimčiai parapijos vaikučių. 
Berniukai buvo pasipuošę 
raudonais ilgais rūbais, o mer
gaitės baltais ir raudonomis 
kepuraitėmis. Sutvirtinimo sa
kramento tėvais buvo Edvar
das ir Eleanora Radžiūnai. 
Vyskupas vaikučiams pasakė 
turiningą pamokstą. Parapi
jos choras giedojo per palai
minimą šv. Sakramenlto.

Moterų gttdos veikla
Švč. Trejybės parapijos Mo

terų Gildą buvo suruošusi 
kortų vakarą spalio 5-tą d. 
Atsilankė virš šimto svečių. 
Buvo trys traukimai 40 rank
darbių, kuriuos paruošė pačios 
gildos narės. Pelnas virš šimto 
dolerių buvo paskirtas para
pijos mokyklos reikalams. Gil
dos narės rengia vajų naujos 
prausyklos įtaisymui. Vakarė
lio komitetą sudarė gildos 
pirm. Pranė Brookbanks ir 
Ona Benson, Ona Marcus, Ona 
Palkot ir Pearl Griškaitė.

Hartford’o Balfo ir Tarybos 
skyriai Vartų su kitais Ameri
kos lietuviais suruošė rugsėjo 
30-tą dieną tag day. Rinklia
voje dalyvavo 52 savanoriai 
rinkėjai, beveik visi naujaku
riai, kurie tą dieną surinko 
$668 vargstantiems savo bro
liams Vokietijoje. Hartfordo 
skyrius buvo vienintelis iš 
Conn. kolonijų, kuris suruošė 
rinkliavos dieną skirtu laiku. 
Jų darbštumo pavyzdys tepa- 
skatina kitas Conn. kolonijas 
padaryti rinkliavas šiam tiks
lui. Tos dienos komitetą suda-, 
rė:* skyriaus pirm. Juozas Leo- 
naitis. Jonas Augustinavičius, 
Neris Šimkus. Antanas Liut
kevičius, Juozas Giedraitis, 
Valerijonas Balčiūnas ir Pet
ronėlė Manikienė. Šeimininka
vo Julia Kavaliauskienė, Ona 
Navickienė, Ona Gaberienė, ir 
Veronika Tamošiūnienė.

Krikštynos
Sekmadienį, spalio., 8 d., įvy

ko krikštynos dvynukų Rober
to ir Juozuko, sūnų Juozo ir 
Virginijos Bacevičių. 550 
Broad St. Krikšto tėvais buvo 
Albertas Petraitis, Albinas %
Stanulis, Pranciška ir Elžbieta 
Bacevičiai. J krikštynas atsi
lankė daug giminių ir svečių. 
Dvynukams Robertui ir Juo
zukui linkime sėkmingiausios 
ateities. FJP

Sv. Tėvo intencija
Worcestor, Mass.

Aušros Vartų parapija labai 
iškilmingai pažymėjo šv. Tėvo 
intencija maldos dieną, spalio 
1, 1950. Visos šv. Mišios buvo 
atnašautos šv. Tėvo intencija 
ir daug žmonių tą dieną priė
mė šv. Komuniją. 3:30 vai. po 
pietų įvyko šventoji valanda. 
Toje valandoje dalyvavo visos 
parapijinės draugijos su savo 
vėliavomis. Pirmiausia visi su
sirinko į salę. Iš čia procesijo
je gatvėmis nuėjo į bažnyčią 
ir praleido visą valandą prie 
Švenčiausiojo Sakramento, kur 
bendrai giedojo lietuviškas 
giesmes ir kalbėjo rožančių. 
Be to, visi parapijiečiai paau
kojo tūkstančius įvairių mal
dų, kurios bus pasiųstos para
pijos vardu šv. Tėvui į Romą, 
kaipo lietuvių auką jojo inten
cija.

Prasideda 40 vaL atlaidai
Šį sekmadienį Aušros Vartų 

bažnyčioje prasidės 40 Valan
dų Šv. Sakramento garbini
mas. Pamokslus sakys tėvas 
pranciškonas Placidas Barisa, 
O.F.M. Daug bus svečių kuni
gų. Taip kad visiems lengva 
bus prięiti išpažinties ir priim
ti šv. Komuniją tose dienose. 
Atlaidai prasidės sekmadienį 
suma ir procesija. Baigsis ant
radienio vakarą su procesija. 
Kas ryt 9:00 valandą bus su
ma su pamokslu ir kas vakarą 
7:30 vai. mišparai ir pamoks
las. Proga visiems pasinaudo- 

dvasinėmis malonėmis.ti R.

r*

iš-

Vestuves
Bridgeport, Conn.

Praeitą šeštadienį įvyko 
kilmingos vestuvės šv. Jurgio
parapijos bažnyčioje gero pa
rapijos choristo p. J. Bamoto 
su p. Elenora Jakutyte. Į baž
nyčią atsilankė daug žmonių. 
Moterystės sakramentą sutei
kė kleb. kun. J. V. Kazlauskas. 
Parapijos*choras susirinko ir 
pagiedojo šv. Mišias savo ge
ram nariui. P. Ona Radvilaitė 
pagiedojo solo, varg. A. Stani- 
šauskui vargonais pritariant." 
Kiek vėliau įvyko pietūs gra
žioje svetainėje, kuri prisirin
ko pilna svečių. Programos 
metu choras įteikė jaunave
džiam savo dovanas. Sveikino 
klebonas, parapijos vikaras ir 
kiti.

Tikrai buvo gražios vestu
vės. Juozas yra geras parapi
jietis ir gabus choro daininin
kas. Elenora gera lietuvaitė, 
gražiai kalba lietuviškai.’ Abie
jų jaunavedžių tėvai Bernotas 
ir Jakutis yra ilgamečiai 
“Darbininko" skaitytojai, geri 
parapijos rėmėjai ir jos palai
kytojai.

Jų tėvams ir jaunavedžiams 
linkime ir toliau remti savo 
lietuvišką parapiją, savo jau
nimo ir kitas katalikiškas or
ganizacijas. kaip iki šiolei ir 
pasilikti prie savo lietuviškų 
organizacijų, ypač parapijos 
choro.

gijos veiklos
Cicero, Illinois

Šv. Antano draugijos mėne
sinis susirinkimas įvyko spalio 
1 d. Jame buvo daug įvairių 
pranešimų. Ligonių 
turi šiuo metu tris.

Buvo laiškų su 
dalyvauti draugijų 
muose, ypač svarbus 
iš federacijos apskričio daly
vauti ceime, kuris įvyks spa
lio 22 d. Kvietimas buvo pri
imtas ir išrinkti delegatai. Bu
vo nutartas lapkričio 12 d. su
rengti draugijos bankietą, ku
ris įvyks parapijos svetainėje.

Naujakurių vakaras
Naujakurių vakaras, kuris 

buvo suruoštas spalio 1 d., 
gražiai pavyko. Publikos prisi
rinko 
tilpo, 
davė 
mūsų 
pasirodymą.

šv. Vardo draugijos veikla
Spalio 8 d. draugijos nariai 

in corpore dalyvavo šv. Mišio
se ir priėmė šv. Komuniją. 
Dalyvavo bažnyčioje Ameri
kos Ciceros skautai su vėlia
vomis, kas teikė gražų įspūdį 
parapijiečiams. Po mišių dva
sios vadas kun. Petrauskas 
pašventino skautų vėliavą. Po 
to Visi nariai iš bažnyčios nu
žygiavo į svetainę, kur buvo 
bendri pusryčiai. Po pusryčių 
įvyko susirinkimas, kuriame 
dalyvavo ir mūsų klebonas. 
Klebonas sveikino visus ir pa
sakė gražią kalbą. Dvasios va
das kunigas S. Petrauskas 
kvietė visus Ciceros vyrus pri
sirašyti prie Šv. Vardo draugi
jos. Buvo skaitytas Federaci
jos apskričio kvietimas į sei
mą. Kvietimas buvo priimtas, 
išrinkti delegatai ir paskirta iš 
kasos 5 dol. auka.

Grįžo iš ligoninės
Mūsų klebonas jau grįžo iš 

ligoninės sveikas ir linksmas. 
Visa parapija džiaugiasi, kad 
sveiką ir linksmą susilaukė 
savo dvasios vadą. Spalio 8 d. 
pasakė pamokslą ir aplankė 
draugijas. Pranešė, kad jau 
pradėtas statyti seselių na
mas. Klebonas džiaugiasi, kad 
grižo iš ligoninės viską rado 
puikioj tvarkoj, nes vikarai ir 
parapijos komitetas rūpestin
gai darbavosi.

Anastazas Valančius.

draugija

kvietimais 
parengi- 

laiškas

tiek, kad svetainėje vos 
Programa buvo graži, 
nenąąža pelno. Garbė 
naujakuriams už gražų

įvairia programa, 
su maskėmis. Bus 
dovanos.

Koresp.

Šv. Onos draugijos 
pietus

GreenfieM, Mass.
Šv. Onos draugija sekmadie

nį, spalio 29 d. 1 vai. po pietų 
senosios kortauzės patalpose 
rengia Halloween. Bus skanūs 
pietūs su 
Prašoma 
duodamos

Šia proga šv. Onos draugi
ja kviečia iš visos apylinkės 
visus šiuose pietuose dalyvau
ti. Tai bus pirmas toks šios 
rūšies pas mus parengimas. 
Laukiame svečių iš visur at
vykstant į Greenfieldą.

A. Dėdinas.

Mažos rendos — Mažesnes kainos 
Veltui pristatymas — Išsimokėjimui

Ateikite į krautuvę, kurioje 
garantuotas sutaupymas

J. CORONIS & SON 
FURNITURE CO.

168 W. Pearl St., Nashua, N. H. Tel. 4008
■ • ♦ • . . ' ■ ! į

B Mes Instaliuojame Visokios
•5

"N
Rūšies Afiejomi 

Šildomus Bumerius
Brockton Oil Heat., Ine.

TUMKEN

OIL HEAT
OH •onrti »ueM!NC w*t«» atartei

27 I^egion Parktvay
Brockton, Mass.
Tel. Brockton 323

Dvieju metų Gabriel Eugenie Yachanich užpučia dvi 
žvakutes. Tiek jam dabar metų. Jo tėvas yra Sgt. Demet- 
rius Yachanich, iš Brooklyn, N. Y., yra vedęs japonę Yukie 
Yube. Kairėje krikšto tėvas Sgt. Adam Fulmer. Prez. Tru
manas yra pasirašęs leidimą motinai ir sūnui atvykti į JAV.

PRANEŠIMAS IR PADĖKA
Jau suėjo 50 metų, kai gyvenu Amerikoje. Mano giminės 

per tą laiką plačiai išsiskirstė. Vieni dar gyvi, kiti mirę. Mes, 
Antanas ir Petronėlė Mažotai, norėdami prisiminti visas Mazu
tų gimines, o taip pat paminėti ir sukaktį, kuri sutampa su 
šventaisiais metais, paprašėme atlaikyti šv. Mišias. Gedulingos 
šv. Mišios bus atnašaujamos Hartford, Conn., Švč. Trejybės 
bažnyčioje, spalių mėn. (October) 21 d., šeštadienį, 8:30 vai. iš 
ryto. Šv. Mišias atnašaus prel. J. Ambotas sn kitais 3 kunigais. 
Mišiose bus prisiminti ir risi prieteliai, kurie mane užjautė ir 
lankė ligos metu. Kas negalėtų tą dieną būti bažnyčioje, pra
šyčiau bent atsidusti į Dievą namie ar darbe.

Šia proga nuoširdžiai dėkoju visiems, taip pat ir laikraščiu 
leidėjams, kurie pranešė apie mano sunkią ligą, o kiti mane 
lankė ir guodė. Tegul Dievas visiems atlygina.

ANTHONY J. MA2OTAS

Patenkino Brocktoniečius
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų. 

Parduodame
Ledą—Anglius—Coke—Aliejų—Oil Burnerius

BROCKTON ICE S COAL CO.
27 Lawrence St., Brockton, Mass.

Tel. 189

DABAR
Laikas Įsigyti

KAILINIUS
9

B. Koraitis

i

✓

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 vra di- 
džiausią 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 įmokėjimu, o 

paskui išsimokė
site kas mėnuo 
pagal jūsų išga
lės.

411 WaMRigton SK. Boston

į
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MINDAUGO KRIKŠTO SUKAKTIS
Praėjusią vasarą viename 

suvažiavime besidžiaugiant 
šventaisiais metais buvo prisi
minta, kad sekančiais metais 
lietuvių tautos taip pat reta 
sukaktis, būtent 700 metų nuo 
Mindaugo krikšto.

Tą mintį Kultūros Institu
tas perdavė Katalikų Federa
cijos Centro Valdybai, kuri 
paprašė Institutą šį klausimą 
plačiau pastudijuoti. Kultūros 
Instituto iniciatyva buvo su
kviestas vienas kitas didesnis 
pasitarimas ir pasidalyta nuo
monėmis. Sudaryta komisija 
parengė tuo reikalu suglaustą 
pranešimą, su kuriuo Kultū
ros Instituto pirmininkas kun. 
Pr. M. Juras supažindino Ku
nigų Vienybės ir Katalikų Fe
deracijos suvažiavimų daly
vius. Čia tą pranešimą spaus
diname ištisai.
KRIKŠTAS IK JO APIMTIS

Taigi, prieš 700 metų, 
1251-ųjų m. pradžioje, seno
sios Lietuvos Valstybės kūrė
jas ir pirmas didysis jos kuni
gaikštis Mindaugas apsikrikš
tijo su savo šeima ir dideliu 
būriu lietuvių. Popiežius Inno- 
centas IV savo bulėje nurodo, 
kad krikštą priėmė didelė dau
gybė lietuvių pagonių (nume- 
rosa multitudo paganorum).

Apie savo krikštą Mindau
gas painformavo popiežių, pa
siųsdamas delegaciją ir prašy
damas priimti jį ir lietuvių 
tautą į savo globą. Savo raštu 
1251 metų liepos 17 d. popie
žius Innocentas IV pareiškė, 
kad jis su džiaugsmu sutinka 
globoti Mindaugą ir visus jo 
krikščionius. Be to, }>opiežius 
kreipėsi į kaimyninius vysku
pus, kad jie paremtų Mindau
go pradėtą Lietuvos krikščio
ninimo darbą.

Pirmuoju Lietuvos vyskupu 
buvo paskirtas vokietis Kris
tijonas, o jam į talką ėjo 
pranciškonai ir domininkonai. 
Šie vienuoliai, kaip pažymi lie
tuvis istorikas kun. dr. J. Sta- 
kauskas savo dizertacijoje, 
uoliai ėmėsi skleisti krikščio

nybę Lietuvoje. Maždaug tuo 
pačiu laiku buvo paskirtas ir 
kitas vyskupas Lietuvai — 
domininkonas Vitas, kurį 
įšventino Gniezno arkivysku- 
kupas. Pirmoji vyskupija bu
vo įkurta Žemaitijoje Rasei
nių ir Betygalos srityje, o ant
roji — pietinėje Lietuvoje, 
jotvingių žemėje, apie Veisie
jus.

Iš abieiu vyskupijų Mindau
gas pasiryžo sudaryti Lietu
vos bažnytinę provinciją, be
tarpiškai priklausomą nuo Šv. 
Sosto. Innocentas IV šį Min
daugo norą nuoširdžiai parė
mė. Vyskupas Kristijonas da
vė ištikimybės priesaiką pa
čiam popiežiui. Be to. popie
žius pavedė vyskupui Kristijo
nui jo vardu vainikuoti Min
daugą Lietuvos karaliumi ir
tai įvyko 1253 metais.

Šie faktai rodo, kad Lietu
vos krikštas buvo spręstas 
pilnai ir visuotinai. Priimda
mas krikštą ir- karūnuodama- 
sis kaip krašto valdovas, Min
daugas įsijungė su visa savo 
tauta į Katalikų Bažnyčią ir 
krikščioniškųjų valstybių šei
mą. Mindaugas — kaip tai 
yra buvę ir kitų kraštų chris- 
tijanizacijoje — atstovavo vi
sai savo tautai. Taigi forma
liai viskas buvo atlikta, kas 
tik buvo reikalinga krikščio
nybei toliau plėstis Lietuvoje.

AK MINDAUGAS IŠLIKO 
KATALIKAS?

Lietuvos krikščionybės pra
džia sutapo ir su Lietuvos 
valstybės organizavimu. Kaip 
tik dėl to Mindaugas turėjo 
dvejopų rūpesčių: stiprinti
krikščionybę ir pats kaip val
dovas išsilaikyti savo pozici
joje. Tokiu metu, be abejo, 
nestigo konkurentų ir neno
rinčių jam paklusti. Prie poli
tinių jo priešininkų jungėsi ir 
užsikirtę senojo tikėjimo šali
ninkai. Be to. ir kalavijuočiai 
su kryžiuočiais nenustojo Lie
tuvos puldinėti. Ir Mindaugas, 
neapleisdamas pirmųjų dviejų 
rūpesčių, turėjo dar grumtis 

su šiais išorės priešais. Kai 
kurie istorikai padarė iš to iš
vadą, kad jis, leisdamasis į 
kovą su krikščioniškuoju or
dinu, atkritęs ir nuo Katalikų 
Bažnyčios. Bef paskutiniųjų 
istorijos šaltinių tyrinėjimas 
tai paneigia. Mindaugas kovo
jo ir toliau su kryžiuočiais tik 
kaip su politiniais Lietuvos 
priešais. Ir nužudytas jis bu- 
vp ne tik kaip Lietuvos jungė
jas — kas ne visiems patiko,
— bet ir kaip jos krikštytojas
— valdovas katalikas. Pavyz
džiui, po Mindaugo mirties po
piežius Klemensas VI vienoje 
savo bulėje, rašytoje čekų 
karaliui Otokarui II,’ prisime
ną Mindaugą kaip garbingos 
atminties Lietuvos karalių ir 

Didysis Lietuvos kunigaikštis Mindaugas (1236 - 1263), 
pirmas apsikrikštijęs ir vainikavęsis Lietuvos karaliumi. Kitais 
metais šiam pirmajam Lietuvos krikštui sueina 700 metų.

nurodo, kad buvo nužudytas 
nedorų žmonių. Popiežius ra- 
giuia Otokarą rūpintis, kad 
Lietuvoje vėl būtų atstatyta 
tokia pat padėtis, kaip buvo 
prie Mindaugo ir į sostą įkel
tas karalius katalikas. Nėra 
abejonės, kad popiežius nebū
tų to rašęs, jei Mindaugas bū
tų atkritęs nuo katalikų Baž
nyčios. Be to. tvirtas Mindau
go pasiryžimas įkurti nepri
klausomą krikščionišką vals
tybę ir nuo Romos priklauso
mą bažnytinę organizaciją, 
nerodo, kad savo nusistatymą 
jis būtų taip lengvai kaitalio
jęs. Jis norėjo taip sutvarkyti 
savo sosto paveldėjimo reika
lus, kad ir po jo valstybės 
priešakyje būtų valdovas ka

talikas. Tuo reikalu jis buvo 
gavęs 1255 metais popiežiaus 
bulę, užtikrinančią, kad po jo 
mirties vienas iš jo apsikrikš- 
tyjusiųjų sūnų bus vainikuo
tas Lietuvos karalium. Min
daugo a[>ostazijai priešinga 
būtų ir tai, kad jo žmona ka
ralienė Morta išliko katalikė 
ligi savo mirties.
AR KRIKŠČIONYBE NE2C- 

VO KARTI SU MINDAI G V?
Ne tik karalienė Morta išli

ko ištikima savo naujam tikė
jimui. Išliko katalikais ir kiti 
apkrikštytieji, ir jų skaičius 
per 12-ka tolimesnio nekliudo
mo apaštalavimo metų turėjo 
išaugti gana didelis. Po Min
daugo mirties sąlygos, be abe
jo, pasikeitė. Lietuvoje prasi
dėjo atskirų kunigaikščių ki- 
virčiai ir varžytinės dėl sosto. 
Tose vietose, kur įsigalėjo 
smarkesni Mindaugo priešai, 
turėjo būt sukliudytas naujų
jų vyskupų veikimas. Tuo tar
pu tose srityse, kur vyravo 
Mindaugo šalininkai. vienuo
liai pranciškonai ir domininko
nai galėjo savo darbą tęsti 
toliau. Taip katalikų jėgos su 
Mindaugo mirtimi nebuvo vi
sai palaužtos. Pavyzdžiui. Min
daugo žudikas kunigaikštis 
Trainiota. persekiojęs Min
daugo šalininkus ir krikščio
nius, po dviejų metų pats bu
vo jų įveiktas ir nušalintas. 
Vadinas. Mindaugo įvesta 
tvarka ir krikščionybė stengė
si išsilaikyti.

Po Mindaugo mirties ir vi
daus kivirčų, visi didieji Lie
tuvos kunigaikščiai, prade
dant Traideniu ir baigiant 
Kęstučiu, nebestatė klausimo, 
ar krikščionybę įvesti, bet rū
pinosi, kaip ją krašte išplės
ti. Jie neturėjo intereso kovo
ti su krikščionimis valstybės 
viduje; priešingai, jie buvo su
sirūpinę. kaip gauti kunigų ir 
vienuolių, kurie galėtų skleisti 
krikščionybę, nesikėsindami į 
pačią valstybę, kaip tai darė 
kryžiuočiai. Pavyzdžiui. Vyte
nis, po gero puskapio metų 
nuo Mindaugo mirties, prašė 
ordino atsiųsti į Lietuvą kuni
gų, bet šis siuntė ne kunigus, 
o savo kariuomenę: maža to. 
ordinas net suiminėjo kunigus. 

vykstančius į Lietuvą. Naujo 
krikšto klausimas nebebuvo 
aktualus, nes krikščionybė, 
dar buvo gyva; reikėjo ją tik 
palaikyti ir plėsti. Bet politi
nės sąlygos iš lauko buvo ne
dėkingos, |»er daug grasan
čios valstybės nepriklausomy
bei. Ir Gediminas, kuris rim
tai svarstė pravesti Lietuvos 
krikščioninimą platesniu mas
tu ir susidaryti Mindaugo tu
rėtą padėtį su Katalikų Baž
nyčia ir Vakarų Europa, pa
galiau nuleido rankas. Popie
žiaus pasiuntiniams jis tiek 
tepasakė, kad Lietuvoje krikš
čionims duota visiška laisvė! 
ir joje yra daug vienuolių 
pranciškonų ir domininkonų; 
jie turį savų bažnyčių ir lais
vai skelbią krikščionybę. Jis 
prašė jiopiežių siųsti ir toliau 
kunigų ir vienuolių ir jiems 
užtikrina visišką veikimo lais
vę. Iš istorijos žinoma, kad 
vienas kitas katalikų vienuo
lis dirbo net didžiųjų Lietuvos 
kunigaikščių raštinėse.

Istorikas kan. A. Alekna 
tvirtina, kad panaši katalikų 
tikėjimo laisvė buvusi ir Kęs
tučio - Algirdo laikais; kata
likybė, sako jis, palengva plė
tėsi ir toliau Lietuvoje. Algir
do didikas lietuvis Goštautas 
par-gabenęs iš Lenkijos 12 
pranciškonų ir pastatęs jiems 
Vilniuje vienuolyną; istorikai 
šiandien paneigia spėjimą, 
kad šie pranciškonai būtų bu
vę pagonių užpulti ir išžudyti. 
Iš viso apie tokius krikščio
nių persekiojimus, kokie yra 
buvę kituose kraštuose, isto
rijos šaltiniai ir kronikos nie
ko nesako.

Tokia krikščionybės padėtis 
trūko iki Vytauto ir Jogailos 
laikų, kai antrą kartą ir galu
tinai Lietuva buvo įjungta į 
Katalikų Bažnyčią. Tai nebu
vo naujas krikštas, bet anot 
mūsų istoriko Zenono Ivins
kio, “antras Lietuvos krikšto 
etapas”. Tai buvo jau masinis, 
kiek pavėluotas, bet ne pirma
sis tautos krikšto aktas. Pir
masis kryžiaus ženklas lietu
vių tautai buvo įspaustas ka
raliaus Mindaugo, ir jis pali
ko. Jis paliko ir sielose apsi
krikštijusiųjų. kurių netrūko 

ligi antrojo krikšto, ir lietu
vių tautos istorijoje. Dėl to 
pirmuoju lietuvių tautos krikš
to aktu yra laikytinas Min
daugo krikštas.
KODĖL MINDAUGO KRIKŠ
TAS LAIKYTINAS PIRMUO

JU LIETUVOS KRIKŠTU?
Lenkų istorikų mums vis 

dar pakišama mintis laikyti 
Lietuvos krikščionybės pra
džią nuo lieutvių - lenkų uni
jos užuomazgos. Tuo tarpu 
patys lenkai savo tautos 
krikščionybės pradžią skaito 
nuo Mieszko I. apsikrikštiju
sio 967 metais .nors karaliaus 
vainiką yra gavę ir bažnytinę 
administraciją sutvarkę tik jo 
įpėdiniai. Pagonių kunigaikš
čių pasipriešinimas galutinai 
buvo įveiktas ir pakartotinais 
krikšto aktais krikščionybė 
buvo įstiprinta tik maždaug 
|>o šimto metų.

Savo krikštą lenkai priėmė 
iš čekų. Tačiau ir čekų krikš
čionybe turėjo panašių sunke
nybių. Pirmąjį kartą 18 jų 
kunigaikščių su savo tarnais 
apsikrikštijo Regensb u r g e 
(Vokietijoje) 845 metais. Šis 
aktas laikomas oficialia krikš
čionybės pradžia čekuose, nors 
dar turėjo praeiti 150 metų 
iki buvo įsteigta pirmoji čekų 
vyskupija Pragoję prie kara
liaus Boleslovo II. paremiant 
vokiečių imjieratoriui Otto- 
nui 1.

Net toks gerai žinomas Ven
grijos karalius šv. Steponas, 
jų valstybės kūrėjas ir krikš
tytojas (997 m.), turėjo ne
paprastai daug kovoti su kitų 
kunigaikščių pasipriešinimu ir 
pagonių reakcija. Jam mirus, 
karalius Vladislovas I turėjo 
vėl daug ką pradėtil iš naujo, 
kad krikščionybė galėtų Ven
grijoje išsilaikyti.

Panašiai ir Danijos krikš
tas buvo pradėtas 850 metais 
vokiečių vyskupo šv. Ansgaro. 
Jis laikomas šio krašto krikš
čionybės pradžia, nors antrą 
kartą su anglosaksų pagalba 
teko ją gaivinti ir galutinai 
sustiprinti tik po 185 metų 
(1035).

Tokių pavyzdžių galima ras
ti ir daugiau, nes krikščiony- 

(Nukelta į 6-tą pusi.)

( 3 ) Kun . V. Balčiūnas

Madonos Kvailys
Argi ir jis turės mirti ramiai 

sau lovoje, kaip ir visi? Argi neturi jis teisės į aukš
čiausią auką?

Grįžta į nuteriotą. bet nerekvizuotą Niepokalanovą. 
Lyg jier stebuklą išgauna leidimą savo iaikraščiui. 
Išleidžia vieną numerį. Jo paties ranka rašytame 
straipsnyje tarp kit ko skaitome: “Niekas pasaulyje 
negali pakeisti tiesos. Visa, ką mes galime, tai ieškoti 
jos, ją rasti ir ją išpažinti, aukojant tam savo gyve
nimą..." Leisti" laikraštį toliau leidimas atšaukiamas.

Prieš išsivaduosiant iš Amfitzo lagerio, kartą t. 
Kolbe kalbėjo vienam savo draugui; "Padarykime su 
Nekalčiausiąja,sutartį. Sakykime jai: Mieliausioji Mo
tina, iš meilės aš atsiduodu tau šiame bjauriame la
geryje, kad tik kiti grįžtų į namus. Aš liksiu čia ken
tėti užmirštas, paniekintas, vienas. Atsiduodu tau, 
norėdamas mirti šiame vargingame kapinyne, supa
mas netekusių jautrumo, šaltų širdžių".
' Švč. Panelė jį išklausė. 1941 metų vasario 17 d. 
prie vienuolyno sustoja juodas auto. Pareikalauja t. 
Kolbės.

Pirmiausia nuveža jį į Paviako kalėjimą. 103-oj 
kameroj baisu. Daugelis pasmerktų mirčiai. T. Kolbe 
klauso išpažinčių, ramina.

Kartą įeina SS būrio vadas. Pamatęs vienuolį, 
Į>erpyksta. Kruvinom akim pažvelgia į t. Kolbę. Jo 
lū|x>s dreba. Sugriebia už rožančiaus.

— Kvaily, pusgalvi, žioply, niekše ilgaskverni, pa
sakyk. ar tu tiki į Kristų?

— Taip, tikiu. — džiaugsmingai sušunka tėvas.
Smarkus smūgis galvon. T. Maksimilijonas susiū

buoja. pajunta gerklėj kraują.
— O kaip dabar, ar dar tiki?
— Taip, tikiu.

Vėl smūgis... ir dar... ir dar..., lydimas baisių keiks
mų. Tėvas išbąlą, pamėiynuęja. Po kiekvieno smū
gio jis vos įstengia atsitiesti, bet vis dar stovi.

— O kaip dabar, ar vis dar tiki?
— Taip, tikiu.

Pasiutimo pagautas būrio vadas daužo kumštimis 
iki tėvas parvirsta, paskui ima spardyti, kaip šunį... 
Jis nebepanašus į žmogų. Kai jau nebejuda, išbėga 
iš kameros, užtrenkdamas duris.

Vos atgavęs sąmonę, t. Kolbe visaip stengiasi nu
raminti savo draugus. Jo veidas sutinęs, jis vos pra
kalba: “Draugai, jūs turėtumėte džiaugtis kartu su 
manim; juk tai už sielas, už Nekalčiausiąją”.

1941 m. gegužės 28 užplombuotuose vagonuose, 
kartu su kitais išvežamas į Auschwitzo lagerį. Virš 
milijono per ten perėjo. Vieni mirė maištaudami, ki
ti paskutinę valandą priimdami kankininkystę, o kiti 
visai sąmoningai lašas po lašo aukodami savo krau
ją. Paskutiniųjų tarpe buvo ir t. Kolbe. Jis žemiausioj 
kategorijoj, tarp labiausiai nekenčiamųjų. Bet jau 
seniai tarp jo ir Dievo valios nebėra tarpo. Kaip šv. 
Andriejus, kaip šv. Pranciškus Asyžietis jis sveikina 
kryžių ir ruošiasi vestuvių puotai.

Jo grupės prižiūrėtojas — Krott, vadinamas “kru
vinuoju”. Jis turi bėgomis vilkti medžius. Kai par
puola, jo nugarą čaižo Krotto smūgiai. Vieną dieną, 
parkritęs, jis nebesikelia. Krottas jį daužo, spardo į 
galvą, galutinai palieka, manydamas, kad jau nebe
gyvas. Vakare draugai parveda jį visą kruviną, vien 
mėlynėse. Ligoninėje, kur nuolat, kaip musės, krinta 
po tris keturis toje pat lovoje, jis pasirenka pras
čiausią vietą, prie pat išėjimo. “Čia aš matau išne
šamus mirusiuosius. — sako jis. — “ir galiu melstis 
už juos”. Ištisas naktis jis klauso išpažinčių. Atiduo
da kitiems savo davinį — “Jie labiau išalkę, kaip 
aš”. Jis visuomet geroj nuotaikoj. “Vaikeliai, reikia 
laikytis. Jūs turite visa pakelti. Pasitikėkite Švč. Pa
nele: ji jums padės, ji jus išgelbės".

Kartas nuo karto jis sako tikrus pamokslus drau
gams. Išlikusieji gyvi prisimena vieną sekmadienį, 
kur jis su tokiu užsidegimu, taip entuziastingai kal
bėjo “apie Nekalčiausios Motinos santykius su trimis 
Švenčiausios Trejybės asmenimis”, kad net šalčiau- 
sieji ir mažiausiai nusimanantieji buvo pagauti. Ša
lia dviejų įsigytųjų doktoratų, t. Kolbe buvo puikiai 
išėjęs Šventosios Dvas. universitetą, kur įsigyjama 
tikro šventųjų mokslo.

1941 m. liepos 30 d. iš 14-jo, T. Kolbės bloko pa
bėga vienas kalinys. Su šiurpia baime visi prisimena 

grasinimą, kad už vieną pabėgusį bus pasmerkta dvi
dešimt bado mirčiai. Tą naktį nė vienas nemiega. T. 
Kolbe klauso išpažinčių, visus ramina. Vienam dre
bančiam iš baimės jaunuoliui sako: “Tu bijai, mano 
vaikeli? O ne, mirtis nėra baisi”.

Rytojaus dieną 14-sis blokas stropiai sergimas. 
Praeina visa ilga, baisi diena. Visi grįžta iš darbo, 
įeina lagerio viršininkas Fritsch. Galva kaip buldogo. 
Jis lyg gardžiuojasi aukų teroru. Paskui ima, lyg pa
siutęs. šaukti: “Pabėgusis neatsirado. Dešimt iš jūsų 
mirs už jį bado bunkery. Sekantį kartą mirs dvide
šimt” ir sako: “tu... tu... ir tu”. Nurodytasis tylėda
mas eina į priekį. Mirties tyla. Vienas sušunka: “Ma
no vargšė žmona, vargšai mano vaikai!"

Įvyksta kaž kas nelaukto. Vienas išeina pirmyn 
nepašauktas — išdrįsta! Jo galva kiek palenkta į šo
ną. savo didelėmis akimis jis žiūri tiesiai Fritschui į 
veidą. Fritschas griebiasi revolverio, pasitraukia 
žingsnį atgal:

— Stok, ko nori kiaule!
Prieš jį t. Maksimilijonas. Tyliai, vos girdimu sto

vintiems pirmose eilėse balsu, kalba:
— Ar neleistumėte man mirti už vieną iš pasmerk

tųjų’
Fritschas apstulbęs žiūri į jį. Ilgoka tyla. Paskui 

jis klausia:
— Kas tu?
— Katalikų kunigas.
— Vietoj kurio nori mirti?
— Vietoj šito. — ir t. Kolbe parodo į sudejavusį 

šeimos tėvą.
— Kodėl nori už jį mirti ?
— Aš esu jau senas ir niekam nebetikęs. Mano gy

vybė ne kam bebus reikalinga. O jis turi šeimą, vai
kus...

Lagerio viršininkas valandėlę svarsto, paskui žes- 
tu pasako taip. T. Maksimilijonas prisijungia prie pa
smerktųjų.

Trumpas iškilmingos tylos momentas. Niekas 
gerai nesupranta, kas čia atsitiko. T. Maksimilijonas 
ramus, spindįs.

Iki dabar išlikęs anas mirties kambarys, kur jie 
buvo uždaryti, nuogi. Nuo uždarymo momento čia 
negaunama nė truputėlio nei valgyti, nei gerti. Baisi 

kančia. Troškulys džiovina vidurius, ima lyg degti 
gyslos, veda į pakvaišimą.

Paprastai iš ten sklinda baisūs šauksmai. Šį kar
tą priešingai. Ramu. Pasmerktieji šiame pragare mel
džiasi ir gieda šventas giesmes. Jokio nevilties šauks
mo.

14-ją rugpiūčio visi jau mirę, tik t. Maksimilijonas 
dar gyvas. Prižiūrėtojas jį pribaigia. Įpareigoti “šva
ros” dabotojai randa jį sėdintį ant žemės, galvą pa
rėmus} į sieną, giedriu, spinduliuojančiu veidu. 
“Jį matant, — sako liudininkas, — buvo aišku, kad 
tai šventasis. Atrodė, lyg būtų sklidusi iš jo šviesa. 
Kiti lavonai nešvarūs, subiaurotais veidais gulėjo ant 
žemės, o jis atrodė lyg miegąs...”

Kaip ir visi kiti, jis buvo sudegintas.

Krikštas Nlil amžiuje
(Mindaugo laikais)
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Mindaugo krikšto sukaktis
(Atkelta iš 5-to pusi.)

bes kelias daugelyje kraštų 
buvo panašus. Ir tai supranta
ma : neprotinga 
kad ji, atneštų 
kraštus, staiga 
mu išsiskleistų.

pilnumu
Vytauto
Turėjo dar praeiti

būtų norėti, 
į pagoniškus 

ir visų platu-
Neišsiskleidė 
ir Lietuvoj. 

Jogailos

sų tautoje — yra nepaprastai 
didelė šiais laikais. Nuo mūsų 
pareina, ar mes tą krikščiony
bę išlaikysime ir ar perduosi
me ją, gyvą, gają ir veiklią 
tolimesnėms kartoms.

Pirmojo tautos krikšto su
kaktis mums turėtų priminti 
šimtmečių kartojamą įparei
gojimą — tęsti krikščionišką
ją kovą toliau.

KAIP PAMINĖTI ŠIĄ 
SUKAKTĮ

Iki sukakties minėjimo lai
ko nebedaug 
greičiau mūsų 
pažindinti su 
niais sukakties 
kai ir kultūrininkai galėtų pa
rašyti straipsnių ir brošiūrų, 
o pačioms sukaktims galėtų 
būt paruošta ir viena kita mo
nografija. Mūsų rašytojai, dai
lininkai, muzikai galėtų tai 
progai sukurti naujų kūrinių 
— novelių, istorinio įvykio pa
veikslų, kantatų ar net didin
gų mišių. Parapijos ir organi
zacijos Mindaugo krikšto mi
nėjimą turėtų jau iš anksto 
įtraukti į sekančių metų minė
jimų planą ir jam jau dabar 
pradėti ruoštis. Katalikų Fe
deracijos vardu galėtų būti su
ruoštas didelis kongresas su 
specialiu paminėjimo aktu. 
Tam aktui reiktų sutelkti žy
miausias kultūrines jėgas — 
poetus, rašytojus, muzikus, 
dainininkus, kalbėtojus. Reik
tų ir anglų kalba straipsnių 
bei brošiūrų, kurios supažin
dintų Amerikos hierarchiją ir

ji visu 
net jk) 
krikšto, 
apie Įiora šimtų metų iki visa
tauta krikščionybę priėmė ir 
pradėjo su jo susigyventi.

Kadangi’ Mindaugo įdiegta . 
krikščionybė nebuvo visai nu
traukta, tik įvairių sunkumų 
kliudoma išsiskleisti, dėl to 
jos ir nereikėtų mums atsisa
kyti. Mums tektų pasekti ki
tas tautas ir savo krikščiony
bės pradžią jungti su Lietuvos 
valstybės pradžia. Reiktų 
jungti dėl to, kad pirmasis su
jungtos Lietuvos valdovas bu
vo kartu ir pirmasis lietuvių 
tautos krikštytojas.

TAUTOS KRIKŠTAS ĮPA
REIGOJA MUS

Šv. Jono Apreiškime kalba
ma apie dideles minias iš vi
sų tautų, giminių ir kalbų, su
sitelkusias ties Avinėlio sostu, 
apsivilkusias baltais rūbais ir 
garbinančias Viešpatį (1, 9- 
10). Mūsų tauta, gavusi tą 
baltą rūbą Mindaugo laikais ir 
išnešiojusi jį savo kančiose, 
kovose ir sielvartuose, daly
vauja jau 700 metų Viešpaties 
garbinime. Ir lyg kokia milži
niška procesija, nuo Mindaugo 
ligi dabar, išsitiesia per visą 
mūsų istoriją — vis gausėda
ma, vis 
Tačiau 
pasikartoja 
dvyliktoji stacijos, 
kraujas daug kartų laistė mū
sų žemę. Pirmasis 
kiškąjį tikėjimą 
tautos krikštytojas, du jo sū
nūs ir daugelis valstybininkų. 
Daug kentėti turėjo ir pirmie- sistojom Imperial 
ji du vyskupai, ir daugelis jų 
tikinčiųjų. Kraujo ir kančios 
kelias tebesitęsia ligi dabar.

Mes esame tolimi palikuo
nys tos pirmosios mūsų krikš
čionybės. Esame paženklinti 
tuo pačiu tikėjimo ženklu ir 
net ta pačia kančia. Tautos 
krikštas pasidaro jungtis, kuri 
sieja lietuvį su lietuviu ir vi
są lietuvių tautą su Dievu. 
Pakrikštytoji tauta tuo būdu 
pasidaro nebeatsiejama nuo 
savo Dievo ir Bažnyčios. Ir 
dabar su kiekvienu žudomu ir 
naikinamu lietuviu, žudoma ir 
naikinama pati krikščionybė 
mūsų tautoje. Tautos krikšto 
ženklų nebeužtrinsi istorijoje: 
juos gali sunaikinti tik sunai
kinus gvvą tikintį lietuvį.

Mūsų tat atsakomybė —mū
sų, kurie jaučiame gyvą ryšį 
su krikščionybės pradžia mū-

plačiau išsiliedama, 
jos kelyje ne kartą 

vienuoliktoji ir 
Kankinių

už katali- 
žuvo pats

beliko. Reiktų 
visuomenę su- 

pačiais istori- 
faktais. Istori-

DARBININKAS

Atrodo, kad tiltas gali įgriūti, bet baimė nepagrįsta. Amerikiečiai jį tris valandas 
stiprino, kol atvyko pirmieji kariuomenės daliniai. Inžinerijos kuopos dažnai eina pa
čios pirmos ir taiso kelius bei tiltus.

tikinčiuosius su mūsų krikš
čionybės pradžia, jos brendi
mu ir kančiomis. Lietuviai, 
gyveną kituose kraštuose, tu
rėtų šias sukaktis atšvęsti pa
našiu būdu. Tai turėtų patar
nauti ne tik mūsų tautos rei
kalams, bet ir susiartinimui su 
tų kraštų katalikais. Gal kada 
reikės mums šauktis jų talkos 
atstatyti sugriautą mūsų baž
nytinį gyvenimą ir jie neliks 
nebyliai mūsų balsui.

Visam tam sukakčių paruo
šimo darbui skatinti, derinti ir 
finansiškai paremti reikėtų 
vieno centrinio komiteto, kurį 
galėtų sudaryti Kunigų Vieny
bė ir Katalikų Federacija. Su
važiavimui lieka tais klausi
mais tarti savo žodį.

KELIONES ĮSPŪDŽIAI 
ROMOSIŠ

vaka-
Dievo

( 4 )
Liurdas

Rugpiūčio 3 d. 5 vai. 
rą atvykom į garsiąją
Motinos šventovę Liurdą. Ap- 

viešbuty. 
Apsitvarkę, pavalgėme vaka
rienę, kurios valgiai niekuo 
nesiskyrė nuo portugališkos 
žuvies. Kiti valgiai įvairių dar
žovių sriuba ir be jokio sko
nio, gana karti kava. Tokią 
pat kavą gavom visur Euro
poje, išskyrus Vokietiją.

Po vakarienės mūsų grupė 
išvyko prie grotos, kur bemaž 
prieš šimtą metų Panelė Šven
čiausia pasirodė vaikučiams. 
Vykdami mąstėme, kad šioj 
taip kuklioj vietelėje teikėsi 
Dievo motinėlė iš dangaus nu
žengti ir pasirodė vargšei pie
menaitei.

Po kelių minučių kelio išvy
dom didelę gražią aikštę, pa
puoštą įvairiomis gėlėmis ir iš
raižytą plačiomis gatvėmis. 
Šios aikštės vidury stovi dide
lė balto marmuro Šv. Panelės 
stovyla. apšviesta spindinčia 

X

elektros šviesa. Tai teikė 
paprastai gražų vakaro metu 
vaizdą. Toliau ant gana aukš
to kalnelio buvo matoma gra
ži ir erdvi bažnyčia, o už jos 
dar aukščiau puiki bazilika. 
Pasukę dešinėn. pamatėme 
grotą, prie kurios priartėjus, 
pasidarė nepaprastai džiugu 
širdyse, ir ašaros nuriedėjo 
per veidus. Buvome labai susi
jaudinę, kad Dievas leido ap
lankyti tą vietelę, kur Jo tei
kiama gausiai^ malonių.

Švč. Panelės stovyla stovi po 
nuolauža didelio akmens; čia 
yra ir didelis altorius, kur nuo 
ankstaus ryto iki pietų atna
šaujamos šv. Mišios. Čia dega 
šimtai žvakių, kurias suauko
ja atvykę maldininkai. Tvo
relė, skirianti grotą nuo gat
vės, visa apdengta baltomis 
gėlėmis, atnešamomis maldi
ninkų. Kairėje pusėje ir aplink 
šį altorių prikabinėta šimtai 
įvairių ženklų atsidėkojimui už 
stebuklingus pagijimus. Atėję 
jau radome šimtus įvairių 
kraštų suklupusių maldininkų,

ne-

ypač daug buvo atvykusių iš 
Belgijos ir Vokietijos. Visi 
garsiai kalbėjo rožančių, vado
vaujant vienam Belgijos kuni
gui. Tai darė nepaprastą įspū
dį, nes belgai kalbėdami ro
žančių daugumoje laikė ran
kas ištiesę kryžiaus pavidalu, 
o rožančiaus maldai vadovau
jančio kunigo nuoširdus, gilus 
balsas, rodos, pramuš dangaus 
skliautą.

Pusė po septintos vai. va
karą dalyvavome žvakių pro
cesijoj, kurioj išsirikiavę po 
du žmones, žengėm su degan
čiomis žvAėmis rankose nuo 
grotos, giedodami šv. Marijos 
giesmes. Procesija ėjo į kalną 
ir pro bazaliką vėl žemyn ir 
aplink visą aikštę. Procesijoje 
dalyvavo tūkstantinė minia 
maldininkų. Skambant jautriai 
melodijoms Avė Maria, vėl vi
si susirinkome prie bazilikos, 
kur buvo suteiktas palaimini
mas su Švč. Sakramentu. Pa
simeldę, karštai grotoje, grį
žome į viešbutį, poilsiui, įsigi
ję įvairių religiškų daiktų at
minčiai ir dovanoms. Šioj apy
linkėj gausu šios rūšies krau
tuvėlių, kuriosna kviečiami 
maldininkai užeiti. Kai kurios 
turi išsikabinusios iškabas net 
anglų kalba.

Penktadienio rytą kėlėmės 
apie 6-tą vai. ir vykom vėl 
prie grotos, kur stebėjome 
jaudinantį vaizdą. Einant į 
grotą, gatves buvo užplūdę 
įvairūs vežimėliai su ligoniais. 
Vežimėliuose vežė tėvai savo 
vaikus, vaikai ligotus tėvus; 
kitus vežė vienuolės, kunigai 
ir vežėjai. Ligoniai garsiai 
kalbėjo vežimėliuose rožančių. 
Visus jungė viena, malda. At
vežus ligonius, jie visi buvo 
surikiuojami eilėmis prieš al
torių grotoje, ir atnašaujamos 
Šv. Mišios, dalinama šv. Ko
munija ir teikiamas palaimini
mas. Iš čia nuvykome į baž
nyčią, kur buvo atnašaujamos 
dešimtimis vienu kartu, šv.
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Algirdas P. Mitkus

Dabar yra laikas nusipirkti puikius, elegantiškus paltus su kailiais pa
dailintus, Amerikoje didžiausioje kailinių firmoje — I. J. FOX. Ši krautu
vė turi šimtus paltų pasirinkimui ir visokių kainų. Turime priminti, kad 
šio metinio išpardavimo proga, paltų kainos labai sumažintos. Nuolaidos 
daromos dėlto, kad šie drabužiniai paltai ir kailiai buvo pirkti ir pasiyti ta
da, kada kainos dar buvo žemos. Taigi, pasinaudokite proga, įsigykite pal
tus šiame dideliame metiniame išpardavime!

Taip-gi mes turime didelį ir platųpasirinkimą moteriškų kositumų, gry
nai drabužinių paltų, jacketų, kailiais apvedžiotų siūtų ir kailiais padailin
tų jacketų.

Atėjusios į Paltų Saloną prašykite, kad jums patarnautų p. Algirdas 
P. Mitkus, kuris Jums maloniai patarnaus ir pritaikins Jums perkamus rū
bus pagal jūsų skonį ir 
figūrą. Jis patarnauja 
šeštadieniais nuo 9:30 
iki 5:30 ir pirmadienio 
vakarais nuo 5 vai. iki 
8:30 vai. 411 vVashington St Boston. Mass.

JU
TEISĖJAS IR AKADEMIKAS

Mišios ir dalinama Komuni
ja. Mūsų kelionės dvasios va
dai kun. J. Bernatonis ir kun. 
A. Abračinskas taip pat čia 
atnašavo šv. Mišias. Bažnyčia 
buvo pripildyta maldininkais. 
Po pusryčių apie 9-tą vai. visi 
grįžome prie grotos ir sudėjo
me savo aukojamas žvakes. 
Pasimeldę, kopėme į aukštą 
kalną, kur yra puošni bazilika. 
Joje pasimeldę ir apžiūrėję vi
dų lipome dar aukščiau į kal
ną, kur yra Kryžiaus Kelių 
stotys, kurias žymi čia įreng
tos bronzinės statulos. Čia ra
dome įvairių tautybių maldi
ninkų. kurie buvo vadovauja
mi savo kunigų ir net vysku
pų. Einant kryžiaus kelius bu
vo sakomi prie kiekvienos sto
ties trumpi pamokslai. Mes 
apėjome Kryžiaus Kelius va
dovaujami kun. J. Bernatonio 
lietuviškai. Dalyvavome Šv. 
Sakramento procesijoj, o va
kare vėl žvakių procesijoj. 
Šios procesijos kartojasi kiek
vieną dieną.

Šeštadienį kėlėmės 4-tą vai. 
rytą ir vykom prie grotos. Nu
vykę jau radome būrelį maldi
ninkų. Mūsų kunigai J. Berna
tonis ir A. Abračinskas buvo 
pirmieji. Jiems buvo didelis 
džiaugsmas čia atnašauti šv. 
Mišias. Džiaugėmės su jais bei 
meldėmės ir mes dėkodami 
Dievui už taip brangią progą.

Po pusryčių dar visi grįžo
me į grotą atsisveikinti su ta 
brangia šventa vieta, nes šią 
dieną turėjome išvykti ir tęsti 
savo kelionę į Romą. Išvykda
mi dar įsigijome iš čia šv. van
dens parsivežti namo. Gaila 
buvo šią vietą palikti — ro
dos, kažkokia nematoma jėga 
čia žavi ir traukia. Liurdą pa
likome šeštadienį. 10 vai. rytą 
ir išvykom traukiniu į Car- 
cassonne toliau Prancūzijon. 
(bus daugiau) B. M.

IŠ KUR TOKS PASIŠVEN
TIMAS?

Pasakojama, kad vienu lai
ku Ispanijoje siautė nepapras
ta epidemija, pareikalavusi 
daug aukų. Viename mieste, 
kur epidemija ypatingai siau
tė, išmirė beveik visi vaisti
ninkai ir nebuvo kas pagami
na vaistus ligoniams. Tada 
miesto burmistras kreipėsi į 
Madrido ir kitų miestų vaisti
ninkus, prašydamas atvykti į 
jo miestą, bet kiekvienas pa
kviestasis atsisakė. Tada jis 
prisiminė, kad Ispanijoje yra 
Gailestingųjų Seserų 
lynas, kuriame yra 
seselių vaistininkių.
piasi tuoj į to vienuolyno vir
šininkę ir gauna tokį 
mą:

“Po trijų valandų 
pas jus trys seselės,
yra dirbusios vaistinių vedėjų 
darbą. Jei šitos seselės užsi
krėstų ir mirtų, tai atvyks vėl 
trys, ir taip tol. kol mūsų vie
nuolyne bus bent viena sese
lė”.

Žynius juristas ir vaJstybi- 
nin!:a, senatorius Frank Mon- 
eht.n vėl kandidatas į valsty- 
bės s* na torius, yra mūsų tau
tietis lietuvis patriotas.

Vietos lietuvių kolonijos 
jaunosios kartos lietuvis, žy
mus juristas, teisėjas, Šv. Juo
zapo Kolegijos teisių fakulteto 
lektorius Frank Monchun 
(Pranas Mončiūnas) vėl yra 
demokr. partijos kandidatas į 
valstybės senatorius.

Pranukas, kaip jo mamytė 
sako, jau vaikystėje dažnai iš
siskirdavo iš kitų vaikų, šian
dien jis išsiskiria iš kitų žmo
nių ir iškilo į viršūnes mūsų 
sostinės politinio ir akademi
nio gyvenimo.

Frank Monchun gimė ir au
go Hartforde, mokinosi para
pijos mokykloje, baigęs vidu
rinį — high school mokslą, 
įstojo į universitetą, kur bai
gė teisių mokslą. Prof. Schen- 
kėn viena proga pasakė: 
“Frank Monchun, studijuoda
mas teisių kurse, pasižymėjo 
kitų studentų tarpe ne 
savo gabumais ir būdo 
bėmis. bet ir savo labai 
ka galvosena studentų 
tuose. Esu tikras, kad šis jau
nas juristas stovi 
kelio, vedančio jį 
karjierą”.

Prof. Schenker 
tapo tikrove. Mūsų jaunas ju
ristas greitai iškilo politinėse 
sferose ir Hartfordo apskri
tyje tapo visuomenės 
Demokratų partijos sluoks
niai, pastebėję šį faktą, prieš 
porą metų pastatė adv. Frank 
Monchun kandidatu į valsty
bės senatorius 7-tame distrik- 
te. kuris visuomet buvo respu
blikonų dominuojamas. Kai 
kurie sakė: “Demokratų par
tijos vadai" padarė klaidą, nes 
tas jaunas juristas nelaimės 
rinkimų”. Deja, mūsų tautie
tis, Frank Monchun, laimėjo 
rinkimus. Šis faktas iškėlė jo 
vardą, nes jis buvo pirmasis 
demokr. partijos kandidatas 
laimėjęs rinkimus respubliko
nų distrikte.

Šen. Frank Monchun yra 
kilęs iš darbininkų šeimos, ne
turtingų, bet garbingų tėvų, 
sūnus. Šiandiena vienas iš ryš
kiausiųjų vietos lietuvių inteli
gentų ir veikėjų mūsų koloni
joj. Be to, iškilo amerikonų

visuomenėje. Vietos lietuviai 
sako: štai antrasis mūsų pre
lato Jono Amboto auklėtinis 
pasiekęs tokią vietą mūsų 
valstybėje ir jos sostinėje 
Hartforde. Anna Kaskas, oįmj- 
ros artistė, ir teisėjas Frank 
Monchun tikrai sudaro garbę 
mūsų kolonijai.

Teisėjo Monchun iškTmns
Reikia pasakyti, kad adv. 

Frank Monchun iškilo savo 
sparnais, be jokių iš šalies įta
kų. Jo gabumai ir 
bus Dievo dovana ir 
auklėjimo vaisius. 
Mončiūnas — taip 
visi vietos lietuviai
met ir visur pasirodydavo 
duosnus, kuklus ir nuoširdvs. 
Laimėjęs rinkimus į valstybės 
senatą, mūsų jaunas juristas 
greitai iškilo politinėse sferose 
dėl savo sumanumo, darbštu
mo ir takto. Jis buvo paskir
tas į keletą senato komisijų. 
Kai kuriose, kaipo komisijos

kilnumas 
io tėvelių 
Pranukas 
jį vadina 
— visuo-

vienuo- 
nemažai , 

Jis krei-

atsaky-

atvyks
kurios

tiktai 
savy- 
logiš- 
deba-

ant tiesaus 
j sėkmingą

pareiškimas

vadu.

pirmininkas, vaidino svarbų 
vaidmenį valstybės senate. 
Valstybės gubernatorius ir 
demokr. partijos vadai paste
bėję j° gabumus, paskyrė jį 
Windsor miestelio teisėju. To
kiu gubernatoriaus paskyrimu 
visi Windsor gyventojai —de
mokratai, respublikonai ir ne
partiniai buvo patenkinti.

Teisėjas Frank Monchun ne
pasitenkina savo profesijos 
darbuote. Jis dirba visuomenė
je ir iškyla, kaipo jos vadas; 
jis vaidina svarbų vaidmenį ir 
lietuvių bendruomenėje: yra 
narys Švč. Trejybės liet, para
pijos, Liet. Amer. Pil. klubo, 
kurio buvo pirmininkas ir pa- 

(Nukelta į 7-tą pusi.)

KAM MOKĖTI DAUGIAU 
RENDOS?

TURĖSI EXTRA KAMBARĮ ĮSIGYDAMAS 
VIETĄ TAUPANTĮ 
SIMMONS

HIDE-A-BED SOFĄ
Pilno dydžio 
sofa su pilno 

dydžio ’ova su 
springsais ir 
springsiniu 
matrosu.

Lovos patalinės 
gali likti počioj 

lovoje.
Labai lengvai

galima pakeisti.
Tą gali pada-
•yti ir vaikas.

41S BROADVVAY
So. Boston, Mass. 

Puiki Baldų Krautuvė nuo 1866 
Atdaras Penktadieniais Telefonas

Nuo 9 iki 9 vai. vakare 8-4701
KITOS KRAUTUVES

Brighton 
Onter

Quincy 
Center

tek



Penktadienis, Spalio 20, 1950 DARBININKAS

KORESPONDENCIJOS
i J /

TEISĖJAS IR AKADEMIKAS

draugijos 
atstovus 

Liet. Ta- 
Atstovais

(Atkelta iš 6-to psul.) 
tarėjas, yra dabartinis klubo 
direktorių pirmininkas. Visuo
se svarbesniuose lietuvių rei
kaluose jis yra pirmas kalbė
tojas. Ryškus patriotas, Lietu
vos bičiulis. Dėka jo pastangų 
Vasario 16-tą minint valsty
bės gubernatorius išleisdavo 
deklaraciją pagerbti ir pami
nėti Lietuvos Nepriklausomy
bės dienai. Dėl teisėjo Mon
chun ateities netenka abejoti. 
Nebus perdėta pasakius, kad 
jis stovi ant kelio į Washing- 
toną — gal bus pirmasis lietu
vių kilmės narys JAV kongre
se.

Teisėjas Frank Monchun yra 
lektorius teisių fakultete Šv. 
Juozapo kolegijoj. Taigi jis 
žinomas ne tiktai politinių 
sferų vadams, bet ir akademi
kams. Tatai nenuostabu, kad

demokratų partijos mūsų vals
tybės vadai pasirinko politinei 
karjierai šį gabų juristą ir 
valstybininką. Jo kandidatūra 
į valstybės senatą antram ter
minui turi didelės svarbos 7-to 
distrikto gyventojams, būtent: 
BJoomfield, Canton, East 
Granby, East Windsor, En- 
field ir Thompsonville, Gran
by, Windsor, Hartland, Sims- 
bury, Suffield, Windsor Locks 
miestelių ir apylinkių tabako 
augintojams ūkininkams ir 
pramonės bei industrijos eko
nominėms bendrovėms, nes 
šen. Frank Monchun per pa
starus dvejus metus gynė 
jųjų reikalus senate, rūpinosi 
šio distrikto gyventojų ekono
miniais ir švietimo reikalais.

Kadangi šiame distrikte yra 
daug lietuvių, ypatingai ūki
ninkų, industrijoje darbininkų, 
tat pageidautina, kad visi lie-

tuviai balsuotų už savo tau
tietį ir rūpintųsi jo išrinkimu 
į senatą 4 metams.

Teisėjas Frank Monchun 
buvo ir bus geras draugas 
visų savo prietelių demokratų 
ir respublikonų, jo raštinės 
durys visiems atdaros, su vi
sais jis kuklus ir nuoširdus, 
visiems prietelingas žmogus. 
Jo išrinkimas antram 4 metų 
terminui žada ne tiktai jam 
laimėjimą, bet juo labiau jo 
distrikto žmonėms, kuriuos jis 
sėkmingai atstovavo per pas
tarus dvejus metus. Savaime 
bus didelis laimėjimas demo
kratų partijai.

Tenka pažymėti, kad per 
teisėją Monchun Conn. valsty
bės lietuviai šiais rinkimais 
aktualiai dalyvauja priešrinki
minėje veikloje. Demokr. par
tija kreipia didelio dėmesio 
į lietuvius piliečius. Pageidau
jama, kad lietuviai Amerikos 
piliečiai 7-tam 
šen. Monchun 
rinkimuose.

distrikte būtų 
bičiuliai šiuose

“D” Rep. VMK.

NAMAS 9
Tailėmis 

bathroom. 
. Visi nau-

PARSIDUODA ] 
kambarių l’-a bath. 
ištaisyta virtuvė ir 
Moderniška virtuvė, 
ji įrengimai. 3 karų garadžius, 
steam heat ir karštas vanduo. 
Dėl informacijų telefonuokite: 
SO 8-0604. (6-t-20)

PAIEŠKAU. —Krikšto duk
tė paieško krikšto |ėfrą Kazi
mierą Yarą, kuris"- kitą~sykj 
gyvenęs apie \Vatertown, 
Mass. Prašau atsišaukti: Ma
ry Helen Viesul, 356 S. 1-st 
St., Brooklyn, N. Y.

(16-20-24-27)

A. J. NAMAKSY
Real Estate &

Insurance

409 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Offlce Tel. SOuth Boston 8-0948

I

♦

i

DAKTARAI Tel. A V 2-4026

SO 8-4476
L Repshis, M.D

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
South Boston. Mass.

Oliao Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tal 
ėeštadieniais nuo 2 iki 8-tai.

so 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
LANDŽIUS -

Lietuvis gydytojas Ir chirurgas. 
Naudoja vėliausi, X-Ray aparatą 

Pritaiko akinius.

i

I

Lietuvis Gydytojas
495 Coluinbia Road
arti Uphams Corner

Dorchester, Mass.
Ofiso Valandos- 2—4 Ir 6—8

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass

TEL PA—7-1233-W

automatu: laumdry
Namie skalbti neapsimoka. 

Atneškite baltinius mums 
kai bematant išskalbsime 

gerai ir pigiai.
396 W. Broadvvay, 

South Boston, Mass.
Lietuvis Charies J. Kay, sav.

ir
GRABORIAI

KAS PAS MUS 
VEIKIAMA 

Waterbury, Conn.
.— Spalio 3 d. klubo patalpo
se, 48 Green St., įvyko A. Lie
tuvių Tarybos skyriaus susi
rinkimas, kuriame nutarta 
Conn. apskr. A. Liet. Tarybos 
suvažiavimo metu spalio 29 d. 
surengti užkandžius. Tam tiks
lui Išrinkta komisija, kurion 
įeina: M. Zailskienė, M.-Stan
kevičienė, S. Dumšienė, N. 
Meškūnas, S. Sapranienė, Ma- 
tienė, T. Matas, Jokūbas Tre
čiokas, J. Bernotą, Jokubaus- 
kas ir Budreckas.
— Spalio 8 d. įvyko ekstra 

Federacijos 22 skyr. susirinki
mas. Federacijos skyriaus pir
mininkui komp. A. J. Aleksiui 
paprašius, kleb. kun. J. Valan- 
tiejus ir dr. Šmulkštys padarė 
pranešimą iš katalikų kongre
so.
— Tą pačią dieną Šv. Vardo 

senesniųjų skyriaus 
susirinkimas išrinko 
į Conn. apskričio A. 
rybos suvažiavimą,
buvo išrinkta: Juozas Žemai
tis, Silvestras Zdanys ir Vik
toras Viturys.

— Spalio 8 d. dar įvyko AL- 
RKS 91 kuopos pas Karinaus 
kienę, Alder St. kortomis loši
mas. Žmonių atsilankė skait
lingai.
— Maldos Apaštalavimo drau

gija spalio 29 d. rengiasi švęs
ti Kristaus Karaliaus šventę. 
8 vai. ryt. Šv. Juozape parap. 
bažnyčioje bus atnašaujamos 
šv. Mišios. Tuojau po mišių 
naujoje šv. Juozapo parapijos 
svetainėje — pusryčiai. Drau
gijos pirmininkė p. Girdzijaus
kienė visus narius prašo pus
ryčiuose dalyvauti. Pusryčių 
metu kalbės gabūs kalbėtojai.

Tą dieną Kristus Karalius 
ne tik bažnyčioje bus pagerb- vienijasi kad Coolidge’ą išrinkti Gu- 
tas, bet ir gatvėmis žygiuoja
ma. Tame žygyje dalyvaus ir 
šv. Juozapo liet, parapija.
— Darbai eina gerai. Di

džiosios kompanijos atnaujina 
kontraktus dviems metams. 
Taigi visi mūsų kolonijos gy
ventojai gerai dirba ir gauna 
neblogus atlyginimus.
— LDS 5-tos kuopos svarbus 

susirinkimas įvyks spalio 22 d. 
senosios mokyklos patalpose. 
Prašomi visi nariai dalyvauti 
ir atsivesti naujų narių prisi
rašymui. Kviečia valdyba.
— Moterų Apšvietos klubas 

spalio 14 d. surengė dešrų ba
lių 48 Green St. klubo svetai
nėje. Balius buvo sėkmingas.
— Spalio 22 d. įvyksta kor

tomis lošimas Šv. Juozapo pa
rapijos patalpose. Rengia Ma- 
rianapolio kolegijos rėmėjų 
komitetas. Visi lietuviai nuo
širdžiai prašomi atsilankyti, 
nes reikia paremti katalikišką 
aukštesniąją lietuvišką berniu
kų auklėjimo įstaigą.

COOLIDGE UŽ PROGŲ
LYGYBĘ. VISIEMS

Naujos Pažiūros į Žmogaus Reikalus Nušviečia Dalykus, 
Kuriuos Coolidge Yra Sakęs ir Daręs Diskriminacijai 
Pašalinti ir Visų Grupių Teisėms Iškelti

Kožnas mato, kad šie gubernato
riaus rinkimai yra skirtingi nuo ki
tų kampanijų; dabar eina ne pap
rasta partijų kova.

Dabar eina žmonių sukilimas prieš 
Deverį, kur nepriklausomieji balsuo
tojai, Demokratai ir Republikonai

bematorium ir *tuo budu nusikratyti 
Deverį. kuris glosto savo draugus, 
bet užmiršta paprastus žmones, Im-

Rūpinasi Giminių Likimu

Vieną dieną, kai Coolidge buvo 
leitenant-gubematorium, jisai pama
tė verkiančią Amerikos lenkaitę.

Būdamas to paties amžiaus duk
ters tėvu, jis norėjo ją nuraminti. 
Ji paaiškino savo susirūpinimą gi
minėmis Lenkijoj, su kuriais negali 
susižinoti kai Rusijos bolševikai už
ėmė tą šalį.

Apie tos bostonietės susirūpinimą 
Coolidge pasakė visą eilę prakalbų, 
nušviesdamas atejistinio komunizmo 
terorą, kurių ištraukos buvo 
spausdintos visame pasauly.

Europos bolševikų spauda 
idge’o vardą pasmerkė, bet jis 
puikų laišką ir pagyrimą nuo 1 
tautos didvyrio, gen. Boro Koma- 
rowskio iš Londono tremties už “pa
galbą laisvai Lenkijai.”

at-

Cool- 
gavo 

lenkų

Lietuviai Vartojo Coolidge'aus 
Kalbas

i

53^ E. Broadvvay, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 Iki -1 ir 7 iki 8.

Albert R. Barker

TREJANKA

PARDUODAMA puikus Beau- 
ty Salon pačiame Bostone, ge
riausioje vietoje. Labai 
pirkinys, nes norima 
stuvarkyti mirusiojo 
mas. Telef. HI 2-6116.

geras 
baigti 
paliki

mo)

rie patikėjo tuštiems jo pažadams ir 
išrinko jį.

Po visą Massachusetts vyrai ir 
moterys linksta į Coolidge’ą, nes 
jie gali pasitikėti Coolidge’ium Gu
bernatorium. Jie žino, kad Coolidge 
gins visų rasių ir tautinių grupių 
teises bei progas.

Štai keletas žvilgsnių į Coolidge’ą, 
kurie parodo, kodėl paprasti žmo
nės pasitiki tuo paprastu vyru.

Kitas Coolidge’o kalbas persi
spausdino Lietuvių Atstovybe Wash- 
ingtone, nes jose buvo nušvies
tos sąlygos už Geležinės Užlaidos, 
ir siuntinėjo jas po visą pasaulį kad 
sukelti susidomėjimą Lietuvos byla. 
Per pereitą metą Coolidge—netri
mituodamas—gynė pavergtųjų rei
kalus per radiją ir spaudą.

Tokia gili užuojauta pavergtiems 
ir jų giminių susirūpinimas Mass. 
valstijoj yra priežastis dėl kurios 
įvairių tautų žmonės vieningai stoja 
už Coolidge^.

VELTUI gyvenami namai, 
šviesa ir apšildymas nuo gruo
džio 1 d. iki balandžio 1 dj už 
prižiūrėjimą ūkyje gyvulių. 
Atsišaukite: Charies Rocen, 
617 South St., Walpole, Mass. 
Tel. Walpole 861-J. (13-20)

PARSIDUODA Brookline vir
tuvės anglinis pečius žalios 
spalvos, beveik naujas.

Taipgi 
parlor 9" 
na žema, 
shire St.,
3-yd fl. Tel. EL 4-6138. Šauki
te! po 6 vai. šeštadieniais na
mie visą dieną. (13-17)

parsiduoda Florence 
aliejinis pečius. Kai 
I. Griskus, 37 Berk- 

Cambridge, Mass.

sutaupąs bankuose privertė jį pa
kelti šitą kovą prieš Deverį.

Dever Apgavo žmones su MTA

Coolidge iš prigimties nekenčia 
prižadų laužymo. Jis kritikuoja De
verį dėlto, kad Dever apgalvotai ap
gavo Bostono darbininkus, krautu
vių tarnautojus, grindų vėtytojus ir 
kitus—kuriems 60 centų extra už 
fėrą kas savaitę sunku užmokėti— 
kuomet jis žadėjo jiems nekelti -\1. 
T. A. mokesnio už gatvėkarius, jei
gu jie jį išrinks.

Jie patikėjo Deveriui ir Dever iš
davė tuos žmones, kurie balsavo už 
jį ir už jo tuščius prižadus.

Šita Coolidge’o rūpestis žmonėmis 
yra viena iš priežasčių, kodėl visi 
Coolidge’ium pasitikt Tas pasitikė
jimas labai stiprus tarp Massachu
setts gyventojų, kurių tėvai buvo 
gimę užsieny, nes jie žino, kad Cool
idge tiki į progų

Nusikaltimas Prieš Lenką Vaikus

Daugumas politikierių dabar įsi
kando komunizmą, kad laimėti sau 
balsų. Bet Coolidge visą laiką, ne 
vien tik per rinkimus, į komunizmą 
žiuri kaip į baidyklę ir kovoja prieš 
»•

Kaip šeimos žmogus, turėdamas 
nuosavų vaikų, jis mato jiems di
delį komunizmo pavojų. Ir Lenkų 
Kongrese Philadeiphijoj 1948 metų 
gegužės 30 d. Coolidge pareiškė i 
3,000 delegatų iš viso pasaulio:

“Aš kaltinu raudonąją Varšuvos 
valdžią už masinį suvadžiojimą jau
nųjų, už velnišką nusikaltimą Len
kijai. Kalbama, kaip ‘Herodas Sker
dė Kūdikius.’ Herodo kardas žudė 
tiktai vaikų kunus, bet kūjis 
pjautuvas maikina jų sielas.”

lšanikinti

*ygybę visiems.

Neapykantą

yra didelė kosmo- 
prie kurios visų

Arthur W. Coolidge

Pirmiau — Pope Optical Co.
Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Tel. 6-1944 
Rcom 206 »

207 PARK BUnJMNG 
Worcester, Mass.

275 Main St., Webster, Mass.

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-

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

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

AVenue 2-2484

Tel. SO 8-2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI

447 W. Broadvvay
So. Boston, Masa.

OFISO VALANDOS:— 
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare. 

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

mo ligi 
ponijoje 
ka ir mūsų Trejanka prasideda 
iš Japonijos, Kinijos, Indo-Ki- 
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 į ruginę ir gerk po čer- 
kutę viso pasaulio gerą mišinį. 
75 už pokelį. Prisiunčiam į jū
sų namus.

ALENANDER’S CO.
414 W. Broadvvay

South Boston 27, Mass.

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* Ir
Balsamuotojas 

NOTARY P ŪBI J C 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai
Tel. SO 8-1437

SOuth Boston 8-3960

Res. SO 8-3729 SO 8-4818

Lithuanian Furniture Co.
Jo kampanijos kasininkas nuo 

1936 m. yra Amerikos airys. Bos
tono juodveidė mergina buvo jo pri
vati sekretorė. Kaip leitenant-gu- 
bernatoriuas, jo sekretorė buvo 
Amerikos airė, o klerką—Amerikos 
italė.

“Massachusetts 
politinė valstija, 
tautybių grupės yra ^ridėjusios sa
vo gabumus ir svajones,” pasakė ji
sai anądien.

“Kiekvienas iš mus esam prisidė
ję prie šios valstijos sukūrimo. 
Kiekvienas privalome rūpintis jos 
palaikymu. Visų musų pareiga yrt 
išnaikinti neapykantą. Migracija ir 
atsitiktini gimimai padarė visus mus 
kainynais. Bukime visi artimi drau
gai.”

Dar prieš išleidimą Fair Employ- 
ment Practice įstatymo Coolidge su
manė ir praktikavo F. E. P. C. savo 
biznyje. Kuomet pirmutinis to įsta
tymo sumanymas buvo patiektas, tai 
Coolidge, kaip įstatymininkas, nesi
skubino jį priimti, iki neįsitikino, 
kad tas įstatymas tikrai draus ne
apykantą, neskriausdamas tų, kurių 
apsaugai jis buvo taikomas.

Bet gerai susipažinęs, jjis rėmė 
F. E. P. C. {sititinęs, kad tas vei
kia gerai, Coolidge eidamas guber
natoriaus pareigas 1948 m. paskyrė 
iš naujo Elvoodą McKenney į F. E. 
P. komisiją ir girdamas tą įstatymą 
vykdė.

Kaip Sako Taip ir Daro

ir

Paprastas, Že misas Vadas
Coolidge yra vienas geriausių 

pertų valstijos įstatymbdavybėj ir 
administracijoj paskutiniais metais. 
Šitas žinovas džiaugiasi visų pagar
ba, kuomet visi yra nepatenkinti 
politikierių prabanga ir pinigų eik
vojimu. Bet Coolidge’o malonumas 
ir supratimas kožno vyro ir mote
ries reikalų traukia žmones prie to 
paprasto, žemiško vado.

Dėl Bostono mergaitės ašarų jisai 
pradėjo krusadą prieš raudonuosius. 
Deverio užsispyrimas apdėti mokes
čiais Massachusetts biednų žinomų

eks-

Jo 
fonas 
kokia

Jo

Tiksli Reprezentacija

ilgas tikslios reprezentacijos 
politinėj jo šeimynoj parodo, 
bus Coolidge’o administracija.
administracijoj bus ne tiktai

atstovaujamos įvairios grupės, bet 
Coolidge pakels visų jų ekonomines, 
sociales ir politines teises. Jis ne
nori žmonių skirstyti; jis nori,, kad 
visi dalyvautų savo sveikais talen
tais žmonių valdžioje ir naudotųsi 
pilnomis amerikiečių teisėmis.

Coolidge ne tiktai kalba apie visų 
lygybę, bet kaip sako, taip ir daro. 
Nueikit į Coolidge-for-Govemor bu
veinę, 41 Tremont St., Boston, ir pa- 
matykit lygybę ir progas, praktikoj. 
Jo kampanijos vedėjas yra ateivių 
sūnūs. Jo konfidenciali sekretorė 
yra Amerikos airių mergaitė. Jo 
spaudos agentas yra lotinas, taipi- 
ninkė skandinave, organizacijos pir
mininkas Amerikos italas, finansų 
pirmininkas ^merikos žydas, svečių 
priėmėja Amerikos franeuzė, kam
panijoj komiteto pirmininkas Ame
rikos svedas ir tt.

Šitoks apsiėjimas su visais nėra 
tik rinkimų kampanijos žestas iš 
Coolidge’o pusės. Tai yra jo pa
stovus būdas. Jo privačioj teisių 
firmoj jo broliais advokatais buvo 
jankis, Amerikos žydas ir Amerikos 
airys.

Coolidge ir Rasių lygybė

“Musų Declaration of Independ- 
ence,” pasakė anądien Coolidge, 
“reiškė daugiau negu atsiskyrimą 
nuo Anglijos. Tai buvo įsikūrimo 
aktas. Mes priėmėm principą, kad 
visi žmonės gimsta lygus ir kad nei 
vienas amerikietis niekuomet nebus 
kitų amerikiečių skriaudžiamas. ,

“Massachusetts valstijoj mes tu
rim amžiną rasių lygybės šventovę. 
Tai yra Bostono kapinės prie Park 
St. bažnyčios, kur yra palaidoti 
Bostono Skerdynės kankiniai.

“Baltveidžiai ir juodveidis Crispus 
Attucks. kurie smogė pirmutinį smū
gį už laisvę, guli garbingai palai
doti šalia viens kito kaip lygus. 
Gyvenkime šalia viens kito kaip ly
gus ir bukime verti tos laisves, ku
rią jie mums davė.

Coolidge Apie Diskriminaciją
Coolidge anądien pasakė: “Mas

sachusetts neturi pogromų, Buchen
valdu, Ku Klux skraisčių arba -Jim 
Crow karų. Ir niekad neįsileiskim 
į savo širdis tokios dvasios, kuri 
gimdo tokias nedorybes.

“Kritusiųjų sąrašuose, kurie mar
gina viešas musų aikštes, diskrimi
nacijos nėra. Korėjos aukų sąrašuo
se taipgi niekas nėra vadinimas 
antraeiliu piliečiu. Jeigu visokių 
tautybių ir tikybų amerikiečiai gal 
sucementuoti vienybę savo krauju 
kare, mes galim palaikyti tokią vie
nybe taikoj.”

Ir Coolidge taip darė visą savo 
gyvenimą. Nedyvai, kad paprasti 
žmonės, nežiūrint savo praeities 
skirtumu gali pasitikėti Coolidge’
ium kaip gubernatorium.

34
John L. Devaney,

VVashington St., Reading.

(Politinis skelbimas V

i MOVERS — 
Insured and 

Bonded
Local& Long 

Distance 
Moving

326 - 828 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

NAMŲ’ SAVININKAMS
Mes namus taisome, penti- 

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

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną Ir NaktJ 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

W A I T K U S
Funeral

I

TRV OI R DELICIOUS —
FRIED CLAMS — FRIED CHIKEN — SANDWICHS
FRENCH FRIES — ONION RINGS — ICE CREAM

FOUNTAIN SERVICE
Open 11 A.M. to 12 P.M. 7 Days Per Week

THE MEADOWS
ROUTE 111 HUDSON, N. H.

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

•/įniko pristatome, vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems • 
r piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite: •

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

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

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOąA MOTINOS 4VČ.
Pirmininkė — Eva MarksienS,

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

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

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

Finansų Rašt. — B. Cūnienė,
409 Broadwav. So. Boston, Mass. 

Tel. So-8-0948.
Iždininkė — Ona Šiauria, 

51 Tampa St., Mattapan, Mas*.
Tvarkdarė — M. Matejoškienė, 

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

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

antrą antradienį mėnesio, 7:30 v. 
v-kare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St, So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pa* protokolų raėtlninkę.

i *V. JONO EV. BL. PAŠALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktoras Medonls, 
21 Sanger SL, So. Boston, Masa 

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

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

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška. 
440 E. Sixth St, So. Boston, Mass 

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius. 
699 E. Seventh St., S. Boston, Mass I

Maršalka — Jonas Zaikis, 
787 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre- 
! člą sekmadienį kiekvieno mėnesio, 
i 2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 

492 E. 7th St, So. Boston, Mass
Visais draugijoj 

tės pas protokolų
krelpkl-

Home
197 Webster Avė.,
Cambridge, Mass.

PRANAS WATTKUS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
(Notary Public)

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

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.

Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434.

w AITT
FUNERAL HOME

80 Emerson Avė.
Brockton, Mass.

Edward J. Waitt
(Waitekūnas)

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

l!atarnavimas Dieną Ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

ZALETSKAS
Funeral Home

564 East Broadvvay 
South Boston, Mass.

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną Ir naktį.
Koplyčia šermenims dykai. 

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609

W. J. Chisholm
GRASOMUS

Asmeniškas Patarnavimas

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone
Ofiso: Dexter u>52

Namų: PI. 6iCS

Tn
TT

Ūg
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kart tęs (Pastabos

Artinasi didelė šventė
Šiemet spalių 29 d. yra 

Kristaus Karaliaus šventė, šv. 
Petro parapijos bažnyčioje 
bus klausomos išpažintys iš 
vakaro, šeštadienį ir sekma
dienį per pamaldas. Šv. Mišios 
bus 6:30, 7, 8, 9, 10 ir 11:30; 
salėje 8, 9:30. Į sumą 10 vai., 
kviečiamos atvykti visų drau
gijų valdybos su vėliavomis ir 
ženklais atstovauti mūsų ko
lonijos krikščioniškąją visuo
menę. Bus aukojimasis Jėzaus 
Švenčiausiai Širdžiai prie iš
statyto Švenč. Sakramento.

Po pietų 2 vai., Municipal* 
salėje, įvyks viešas Kristaus 
Karaliaus šventės minėjimas. 
Paskaitą skaitys prof. kun. S. 
Yla iš Putnam, Conn. Meninę 
programos dalį organizuoja 
komp. Jer. Kačinskas. Daly
vaus ir aktorius H. Kačinskas.

Kun. Pr. Virmauskis
pažadėjo lietuviškai ir kata

likiškai moksleivių organizaci
jai “Ateitis” (ateitininkams) 
vieną kambarį ramovei— būk- 
lui įrengti. Tikimasi gauti tam 
tikslui kurį nors kambarį 
kykloje arba parapijai 
klausančiuose namuose 7 
vėje.

Motina Cecilija,
Nukryžiuotojo Jėzaus Sese

rų vyresnioji Bostone, lygiai 
kaip ir visos kitos tų namų 
seselės, rodo didelį susidomė
jimą lietuviškosios katalikybės 
ir kultūros 
syk į mėnesį 
tų klausimų 
laisvą laiką,
talikiškoji Bostono visuomenė 
yra į seselių darbą sudėjusi 
daug vilčių.

problemomis. Du 
seselės paskiria 
svarstymui savo 
Lietuviškoji ka-

Tremtinių susirinkimas
Ateinantį šeštadienį, spalio 

mėn. 21 d. 7 vai., šv. Petro 
parapijos salėje po bažnyčia 
šaukiamas Bostono tremtinių 
susirinkimas. Darbotvarkėje 
tarp kitų dalykų numatyta: 
S. Sužiedėlio paskaita — Lie
tuvos - Lenkijos santykiai is
torijos perspektyvoje.

Kipras Bielinis padarys pra
nešimą Pasaulio Lietuvių 
S-gos kūrimo reikalu.

Lietuvių kalbos vadovo rei
kalais trumpą informaciją su
teiks p. Audėnas.

Tremtiniai įvykstančiame 
susirinkime kviečiami skaitlin
gai dalyvauti.

Sidabrinis jubiliejus
Spalio mėn. 18 d. sukako 

lygiai 25 metai, kaip tėvas J. 
Bružikas įstojo į vienuolyną, į 
Jėzaus Draugiją. Linkime gar
bingam ir mielam mūsų jubi
liatui sukaktuvininkui ilgiau
sių metų ir ištvermės taip kil
niame pašaukime.

Misijos
kurios dabar vedamos šv. 

Petro liet, parapijos bažnyčio
je anglų kalba, baigsis 
nantį sekmadienį, spalio 
22 d. Šias rekoleksijas 
tėvas redemptoristas.

Viešas susirinkimas
Šių metų spalio mėn. 26 d. 

(penktadienį) salėje po šv. 
Petro bažnyčią So. Bostone 
įvyks viešas Federacijos susi
rinkimas. Programoje plates
nis pranešimas apie Federaci
jos Kongresą Pittsburge ir 
meno dalis. Visa lietuviškoji 
Bostono visuomenė yra 
čiama atsilankyti.

ALT skyriaus 
susirinkimas

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bostono skyriaus susirinkimas 
įvyks spalio 27 d. 8 vai. vaka
re lietuvių salėje. Visi nariai 
bei atstovai kviečiami daly
vauti. Rašt.

atei- 
mėn. 
veda

kvie-

Jau artėja pabaltiečių 
meno festivalis

Lapkričio 11 d., šeštadienį 
vakare, Bostone, John Han- 
cock naujoje salėje bus lietu
vių, latvių ir estų meno vaka
ras. Kaip jau buvo skelbta, 
lietuvius atstovaus Šv. Petro 
parapijos choras, diriguoja
mas kompoz. Jer. Kačinsko, p. 
O. Ivaškienės vadovaujamas 
lietuvių liaudies šokių ansam
blis, “Dainos” grupė (vad. p. 
Tataronytės) ir buv. Vilniaus 
operos solistas p. Stasys Lie
pas. Latviai ir estai pasirodys 
su savo geriausiomis pajėgo
mis Bostone.

Koncerto garbės komitete 
sutiko dalyvauti visa eilė žy
mių amerikiečių ir pabaltiečių: 
J. Temple Pond iš New Eng- 
land Resettlement Committee, 
F. T. Pratt (rašęs laišką prez. 
Rooseweltui, reikalaudamas 
užsistoti Lievą), Frof. Mary 
B. Treudley iš Wellesley Col- 
lege ir kt. Koncerto rengėjai— 
American Baltic Society of 
New England. Salėje yra 1130 
vietų. Kviečiami gausiai atsi
lankyti senieji ir naujieji lietu
viai ateiviai ir amerikiečiai. 
Šituo koncertu norime supa
žindinti amerikiečius su sava 
muzika ir šokiais.

Rašo naują knygą
Kun. Kazys Mažutis rengia 

šiuo metu naują studiją 
komunizmo formas. Šioje 
dijoje autorius žada kiek 
čiau paliesti trockizmą ir
jausiąs komunizmo formas.

Valdyba.

Papuošė liet aviškais 
ženklais

Liet. Piliečių draugija savo 
namo atidarymo proga išleido 
stambią programos knygutę, 
kurią išspausdino “Darbinin
kas”. Viršelį papuošė Lietuvos 
vėliavos trispalvė juostelė ir 
Gedimino stulpai, 
pirmas puslapis
Vyties ženklu. Garbė 
kurie didžiuojasi savo 
niais ženklais.

Viduryje 
papuoštas 

tiems, 
tauti-

Stebėtojas.

Jonas Tamuionis,
muzikas - dagininkas, Šv. 

Kazimiero lietuvių par. vargo
nininkas, sekmadienį, spalio- 
Oct. 22 d. š. m., 6 vai. vakare,

apie 
stu- 
pla- 

nau-

BALETO KONCERTAS!
Kviečiame visus lietuvius atsilankvti
HIGH SCHOOL AUDITORIJOS PATALPA
Thomas Park, prie G St., South Bostone 

šį sekmadienį, š. m. Spalių (October) 22 d., 3 vai. ^popiet 
į ruošiamą

Lietuvos' baleto spektaklis “Islameja” 1932 metais Kau
ne. De" oracijos dail. Vikt. Andriušio, dabar gyvenančio Bos
tone.

Baleto spektaklis bus š. m. spalių mėn. 22 d., sekmadie
nį, 3 vai. po pietų High School patalpose (Thomas Park, So. 
Boston).

Dailieji šokiai So. Bostone

baleto popietę matė,— 
dienai turi malonių ir 
prisiminimų. Didelėj 
spalvingame apšvieti-

Šį sekmadienį, spalio (Octo- 
ber) 22 d. 3 vai. po piet, į 
Thomas Park High School di
džiąją auditoriją mus kviečia 
ateiti lietuviai baleto šokėjai.

Kas praėjusį pavasarį jų su
rengtą 
iki šiai 
gražių 
scenoj,
me, dailiuose drabužiuose, pa
lydint gražiai muzikai buvo 
puikiai pašokta visa eilė šokių 
iš garsiųjų baleto veikalų. Tik 
pavasarį tame baleto koncerte 
kaip solistė dainininkė dalyva
vo Juzė Krištolaitytė iš Wor- 
cester, o šį kartą išgirsime 
Bostone pamėgtąjį, jau ne sy
kį gražiai įvertintą buv. Vil
niaus operos baritoną Stasį 
Liepą. Jis tarp atskirų šokių 
padainuos mums lietuviškų 
dainų ir keletą operinių arijų.

Dalyvauja buv. Kauno Vals
tybinio Baleto artistai T. 
BABUŠKINAITĖ ir A. LIE
PINAS. Programoj bus bale
tų ištraukos iš “Miegančios 
Gražuolės”, “Silfidų”, “Cope- 
lios”, “Don Kichoto” ir kitų 
baletų. Be to. koncerte daly
vauja Vilniaus Operos salis- 
tas S. Liepas, baritonas.

Koncertui akompanuoja

Koncertheisterė

S. LEVICKIENE

Bilietus galima gauti prie

įėjimo.

BALETO STUDIJA.

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijos salėje, 368 West 
Broadway (kampas E St.), 
So. Bostone, dainuos ir gros 
lietuviškas liaudies dainas so
lo ir duetu su p. Ona Skirke- 
vičiene iš Nashua, N. H. Šia
me parengime gros Al. Šaka
lys ir jo orkestras. So. Bosto
no profesionalai ir biznieriai 
kviečia visus dalyvauti. Pelną 
skiria Lietuvių Radio Valan
dos programą paremti.

Atvyksta Puškorius 
ir Kazlauskas

Iš Wentorfo gauta žinia, kad 
tarp kitų jau visus formalu
mus atliko ir laukia transpor
to buv. Valstybės Teatro akto
rius ir dainininkas Puškorius 
ir stud. Stasys Kazlauskas. 
Abu žada apsigyventi Bostone.

Sunkiai serga
Anelė Stanilionienė. gyv. 

Dorchester, Mass., Feilikso A. 
Zalesko sesutė. Ji yra Camey 
ligoninėje, So. Bostone.

Lituanistikos Mokyklos 
Tėvą susirinkimas

Š. m. spalio 21 d. 7 v. v. pa
rapijos salėje kviečiamas Litu
anistikos Mokyklos mokinių 
tėvų susirinkimas.

Mokinių tėvai prašomi atsi
nešti į susirinkimą lietuviškų 
knygų ir paaukoti steigiamai 
Lituanistikos Mokyklos biblio
tekėlei.

Mokyklos Vedėjas.

-' 0’
Lietuviai sudarė 

komitetą
Praeitą savaitę įvyko Bosto

no lietuvių piliečių susirinki
mas, Gub. Paul A. Dever raš
tinėje, 334 Boylston St., Bos
tone. Plačiai išsikalbėję apie 
rinkimų kampaniją, visi pasi
žadėjo remti gub. Paul A. De
ver. Buvo sudarytas komite
tas, kuris darbuojasi, kad gu
bernatorius Paul A. Dever vėl 
būtų išrinktas. Susirinkime 
dalyvavo apie 40 asmenų, at
stovavusių įvairias lietuvių or
ganizacijas Bostone, Cam
bridge, Brockton, Lowell ir 
Worcester.

Komiteto pirmininku išrink
tas adv. Jonas J. Grigalus, 
raštininku adv. Antanas J. 
Young ir iždininku Aleksan
dras J. Čaplikas. Įvairių klubų 
pirmininkai išrinkti vice pir
mininkais.

Gub. Paul A. Dever perrin
kimui paruošta plati progra
ma, būtent, nutarta rengti su
sirinkimus. prakalbas per ra
diją. skelbti spaudoje ir kreip
tis į organizacijas, kad jos in- 
dorsuotų.

Dailiuosius šokius prašoks 
buv. Kauno Valstybinio Bale
to artistai T. Babuškinaitė ir 
A. Liepinas. T. Babuškinaitė 
yra garbinga ir patyrusi šokė
ja. Lietuvos Baleto Teatre ji 
šoko kaip solistė keliolika me
tų. Kritikai visada ją vertinda-, 
vo gražiai ir palankiai. Visur 
turėdama pelnytą pasisekimą, 
su Lietuvos baletu, ji yra ap
lankiusi Lietuvos kaimynines 
valstybes ir žinomąjį Monte 
Carlo, kur baleto menas ypa
čiai aukštai vertinamas. T. 
Babuškinaitė praėjusį pava
sarį parodė, kad sunkūs per
gyvenimai jos jėgų nepalaužė, 
kad ji tebėra grakšti ir puiki 
šokėja.

X. Liepinas — yra jaunas 
vardas lietuvių klasikinio bale
to istorijoj. Su pasididžiavimu 
galima tarti, kad jis yra lie
tuviškos baleto mokyklos šo
kėjas, nes daugiausia mokėsi 
ir brendo Kauno Baleto Studi
joj ir pačiame Lietuvos Vals
tybės teatre. A. Liepinas — 
puikios formos, nepaprastų 
gabumų ir techniškai labai ge
rai pasiruošęs dailiojo šokio 
šokėjas. Kaip T. Babuškinai
tė, taip ir A. Liepinas patys už 
save kalba. Kas jų gražųjį šo
kimą matė, tas liko jų gerbė
jas ir draugas. Kas jų dar ne
matė, tam yra puiki proga 
scenoje juos pamatyti šį sek
madienį High School auditori
joj-

Baleto koncertą pianu paly
di pianistė S. Levickienė, buv. 
Klaipėdos Konservato rijos 
piano mokytoja ir Valst. Teat
ro koncertmeisterė.

Baleto koncerto rengėjas ir 
jo siela — Lietuvos Baleto ve
teranas Jonas Vasiliauskas.

Ištieskime ranką ken
čiančiam tautiečiui

Vokietijoje sunkiai susirgo 
džiova vienas jaunas tautietis. 
Gydytojų nuomone pagelbėti 
jam dar galima NEOMICINU. 
Vokietijoje tų vaistų nėra, o 
Amerikoje sunkiai gaunami ir 
yra labai brangūs. Tuos vais
tus galėtų šiam jaunam tau
tiečiui nupirkti keli asmens 
kartu. Norintieji jam padėti 
yra prašomi kreiptis į kun. K. 
Mažutį, 50 W. 6th St., SO. 
Boston, Mass.

Abiem tautom lygiai liūdnos sukaktys
▼ Kai prieš trisdešimts metų spalių 9 d. lenkai, sulaužę tik ką 

pasirašytąją Suvalkų sutartį, užgrobė Vilnių, — lietuviai liū
dėjo. Lietuvos lenkai tuo metu savo dvareliuose slaptai džiūga
vo, puotavo...

Kai 1938 metų pavasarį, po lenkų ultimatumo, lietuviai vėl 
liūdėjo, — lenkai, jau nieku nesivaržydami viešai džiūgavo, 
puotaudami “Božegraikos” bei kituose Kauno restouranuose.

Kai 1939 m. spalių mėnesį, artėjant bolševikams prie Vil
niaus, lenkai galvotrūkčiais bėgo į jų ujamą “Litwą Kowiens- 
ką” prieglaudos ieškoti, — lietuviai nedžiūgavo, bet savo buvu
siems priešams pagelbos ranką pratiesė. Tuo savo kilnumu nu
stebino net svetimšalius, ką teko nugirsti nevienoje svetimi} 
valstybių atstovybėje Kaune.

▼ Daug pinigo lietuviams kainavo aprūpinant internuotus
lenkų karius bei civilius atbėgėlius. Jiems buvo įrengti, tam 
tikri maitinimo punktai, kurių didžiausias buvo Kaune prie 
Kęstučio gatvės. Pietų ir vakarienių metu ilgos lenkų virtinės 
praslinkdavo. Nieks iš lietuvių šitų nelaimingų neužgauliojo ir 
jiems neprikaišiojo, nors lenkų karininkai ir dabar lietuvių ne
kentė. Jie bėgdami tik menką karišką šlamštą atsigabeno, o vi
sus savo orlaivius Latvijon nulėkdino, kad tik kas vertingesnio 
lietuviams netektų. Toliau į vakarus bėgančiai lenkų inteligen
tijai lietuvių valdinės įstaigos noriai ir bičiuliškai padėjo su
tvarkyti dokumentus, visokiariopai lenkus rėmė ir gelbėjo. Ta 
pagelba pasinaudojo ir lenkė artistė Smocarska, kuri sakėsi 
buvus labai sujaudinta lietuvių valdininkų mandagumu, o vis 
dėlto... atsidūrusi Amerikoje apšmeižė lietuvius angliškoje 
spaudoj. *

V Šiandien vieni ir kiti lygiai liūdime, prisimindami netolimą 
praeitį. Atrodo, tik Cat Mackiewicz, ilgai engęs lietuvius per 
Vilniaus spaudą, tikrosios padėties nesupranta, štai jau ketve- 
ri metai, kaip jis savo leidžiamam Londone laikraštuke "Lwow 
i Wilno”, kliedi apie dar didesnę Lenkiją, ir būtinai . . su Vil
nium ir Lvovu.

Galima būtų juokais praleisti jojo plepalus, jei ir kiti len
kai jam nepritartų. Istorija ir kartūs išgyvenimai ne visus 
žmones pamoko. ' Br. Pašeimeniškis.

Skaučių vadovės gėrėjosi 
lietuvių šokiais

Praeitą savaitę Swampscot, 
Mass., Convention Hali, Ame
rikos mergaičių skaučių vado
vės turėjo suvažiavimą. Daly
vavo apie 2000 atstovių. Spa
lio 10 d. vakare toje didžiulėje 
auditorijoje įvyko programa, 
kurioje dalyvavo ir Bostono 
lietuvių tautinių šokių grupė. 
Ji pašoko Zekelį, Lenciūgėlį, 
Oželį, Malūną. Tarpuose ketu
rios mažosios grupės dalyvės: 
Vilija Čepaitė, Giedrė Natke- 
vičiūtė, Vida Lušytė, ir Dalia

Vakauzaitė pašoko Šustą ir 
Kalvelį.

Didžiuma delegačių pirmu 
kartu pamatė lietuvių tauti
nius šokius ir jais labai gėrė
josi. Lietuvių grupė į šią pro
gramą buvo pakviesta tarpi
ninkaujant poniai Čepienei.

Rap.
Skautai “Kryžiaus 

žygyje”
Šią savaitę apie 350 ameri

kiečių skautų dalyvauja “Cru- 
sade for Freedom” akcijoje, 
verbuodami žmones į šią anti
komunistinę organizaciją, ku
rios tikslas yra atremti bolše
vikų agresiją ir siekti tikro
sios taikos. Bostone surinkta 
jau 30,000 parašų.

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
Nuo 11 iki 12 vai. vidudienio.

WESX — 1230 kilocycles, Salėm, Mass.
šeštadienį, spalių 21 dieną, 11 valandą rytą, Lietuvių 

Radio Valandos programa. Iš WESX 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:

LITHUANIAN RADIO HOUR
366 West Broadvay South Boston 27, Mass.

Telephonai: SOuth Boston 8-6608 arba NOrwood 7-1449

Cambridge
Moterų Sąjungos 

4-ta kuopa
š. m. lapkričio 18 d. 7 vai. 

vak. Lietuvių katalikų klubo 
patalpose, 163 Harvard St., 
rengia šaunią vakarienė su 
programa ir šokiais. Bus susi
pažinimas naujų sąjungiečių. 
Kviečiame visas iš Cambridge, 
Brighton, So. Boston, Nor- 
wood ir kitų apylinkinių kolo
nijų atsilankyti ir prisidėti 
prie mūsų parengimo. Tikie- 
tai jau platinami, < kurių gali
ma gauti pas sąjungietes: F. 
Banienę. V. Visminienę, 
Miškinienę. A.
M. Freimantienę ir A. Ambrc- 
zaitienę.

M.
Daukantienę,

y

Kviečia rengėjos.

TĖVŲ MARIJONŲ KOLEGIJOS 

RĖMĖJŲ SEIMAS 
KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTĖJE 

SEKMADIENĮ, SPALIO 29 A, 1950

DIENOTVARKĖ:

11:00 — iškilmingos šv. Mišios 
12:00 — Seimo dalyvių bendri pietZs 
2:00 — Seimo posėdžiai

Tėvų Marijonų Kolegijos Rėmėjų Seimo Rengimo Ko
misija ir Marianapolio Vadovybė maloniai kviečia visus Tė
vų Marijonų Rėmėjų skyrius skaitlingai dalyvauti seime ir 
drauge prašo paraginti į seimą visus Tėvų Marijonų veda
mą įstaigą prijaučiančius prietelius bei pažįstamus. Seime 
bus svarstomi svarbūs Kolegijos bėgamieji reikalai, artimi 
kiekvienam geros valios lietuviui, tai platesnės lietuviško
sios visuomenės susidomėjimas lietuvių vedamąja mokslo 
įstaiga būtų didelė morališka parama jos rėmėjams ir va
dovams.i .

Seimo Rengimo Komisijos Pirmininkas
Kun. Jonas Vaitekūnas

Marianapo’io Vyresnysis
■^r» . - Kna, Jonas Petrauskas, M.I.C.




