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PENKTADT

Trumano kreipimasis į Jung. Tautas
Vienintelis kelias į taikę — apsigini lavi nas

Rusijos vi

riushing, N. Y. — Pre- 
ridentas Trumanas spa
lio 24 d. specia’ioje Jung. 
Tautų pilnaties sesijoje 
5-rių metų šios organiza
cijos isteigimo proga pa
sakė kalbą. Savo kalboje 
prezidentas paž y m ė j o, 
kad Jung. Tautos remiasi 
tikėjimu aukščiausiomis 
žmoniškomis vertybėmis 
— taika ir teisingumu. 
Jei^u siekiami Jung. Tau
tų tikslai būtu jau įgy
vendinti, tai būtų įmano
mas ir visuotinis nusigin
klavimas. Tos baisios su
mos, kurios išleidžiamos 
ginklams, galėtų būti su
naudojamos žmo n i j o s 
gerbūviui pakelti:: mais
tui, vaistams ir kitiems

TITAS TĘSIA KOVĄ PRIEŠ 
RELIGIJĄ ‘

reikalingiems daiktams. 
Nusiginklavimas ir yra 
tas kelias, kuriuo Jung. 
V alstybės norėtų eiti. 
Juo norėtų eiti ir daugu
ma kitų valstybių.

Tačiau šiam tikslui pa
siekti reikia: 1. kad nusi
ginklavimas būtų visuoti
nas, o ne vien tik atomi
nės bombos, 2. kad rem
tųsi visų kraštų sutikimu 
nusiginkluoti, .3. kad bū
tu ne ponieriniuose paža
duose, tikrai vykdomas. 
Nusiginklavimui prižiū
rėti turi būti įsteigta ati
tinkama nuolatinė polici
ja.

Kol tokia nusiginklavi
mo sistema bus įgyven
dinta, mes esame atsa-

Ringi už taiką. Vieninte
lis kelies, kuriuo dabar 
turi eiti taiką mylinčios 
tautos, yra apsiginklavi
mas, ka:po priemonė ag
resijai sutramdyti. Tuo 
keliu turime eiti ir toliau, 
kolei tas bus reikalinga.

Roma. — Maršalas Tito 
įsakė imtis naujų priemo
nių palaužti katalikų ku
nigų pasipriešinimą ko
munizmui. Kovos priemo
nės niakun neaiškina nuo 
vartojamų Prallojė ar 
Budapešte, kaip Stepinac 
kalėjimas nuo kard. 
Mindszenty kalėjimo ar 
praktiško arkivysk. Be- 
rano namų arešto.

Religinis mokymas 
draudžiamas. Kas tai 
bandytų, laikomas są
mokslininku. Kunigams 
nutrauktos maisto korte
lės ir bet kokia socialinė 
parama. Šitos naujosios

Kinijai bo 
ie’ barinės 

rr’Sapcs
VVasIrn ;ton, D. C. — 

Senato komisijos preky
bos reikalams yra pradė
jusi tardvmą, norėdama 
sura'ti kaltininkus, kurie 
Korčios metu teikė ko- 
munistmei Kinijai a’v- 
vos tepalą, plieną, radijo 
aparatu dalis ir telefonų 
vielas. Senatorius O’Co- 
nor iš Maryland pareiš
kė, kad yra davinių, jog 
Korėjos k. metu teikė ko- 
nistinei Kinijai iš Japoni
jos buvo pristatyta apie 
pusė milijono alyvos te
palo mašinoms.

akmb susirūpinus 
j turiniu

Nevv York <— Kardino
las Eugene Tisserant, 
Kongregacijos sekreto
rius, Rytų Bažnyčios rei
kalams Romoje, kalbėda
mas Fordham universite
te, tvirtina, kad Rusijos 
komunistinė valdžia susi- 
rūDino jaunimu. Didelė 
dalis Rusijos jaunimo 
ba'jdo ieškoti ryšio su re
ligija.

Vykdant 
saugumo

Silaikj 133 svetimšaly
New York - 

naują vidaus 
įstatymą, Jung. Valsty
bių imigracijos ir natū
ralizacijos departamen
tas sulaikė 130 svetimša
lių, atvykusių Amerikos 
Eksporto' 
“Saturnia”. 
sius nuvežė 
Naujas įstatymas įsiga
liojo rūgs. 23 d. Pagal šį 
įstatymą negali įvažiuoti 
į šį kraštą priklausą ar 
priklausę prie komunistų, 
nacių ir fašistų partijų 
bei organizacijų.

linijos laivu 
Svlaikytuo- 
į Ellis salą.

direktyvos rodo, kad Ti
to lieka ištikimas komin- 
formo nurodymams kovo
je prieš kat. Bažnyčią.

Tikras ar tariamas jo
nepaklusnumas Maskvai~~ 
jam tarnauja užsitikrinti 
Vašingtono paramą, bet 
tai nereiškia politikos pa
keitimo religijos atžvil
giu. Laisvas ar informis- 
tinis komunizmas nepri
pažįsta sąžinės laisvės. 
Tikėjimas jam sąmoks
las, o krikščioniškas tvir
tumas yra išdavimas, ap
mokamas kalėjimu ar gy
vybe.sdchvhos ŽINIOS

ITALŲ SPAUDA APIE 
BALTIJOS VALSTYBES

A Graikija yra pasirengusi užmegsti diplomatinius 
santykius su Jugoslavija.

A Maskvos radijo pranešė, kad spalio 23 d. Molo
tovas lėktuvu grįžo iš Pragos į Maskvą. Pragoję jis 
dalyvavo satelitinių valstybių užsienių ministerių 
konferencijoje.

A Amerikos specialus stebėtojas pataria nedel
siant sudaryti $168,000,000 fondą atgaivinti Vakarų 
Berlyno industrijai.

A Rusijos ir Irano atstovai susirinks posėdžiui 
lapkričio 11 d. senam sienų ginčui tarp šių kraštų 
svarstyti.

A Kinijos nacionalistai siūlo plebiscitą Kinijos 
atstovavimui Jung. Tautose išspręsti. Nacionalistų 
pasiūlymas yra papildymas Kubos rezoliucijos neįsi
leisti į Jung. Tautas naujų vyriausybių narius, ku
rios valdžią jėga pasigrobę.

A Gen. D. MacArthur patvirtino teismo procedū
ros taisykles Korėjos karo nusikaltėliams. Tai bus 
pirmą kartą vedamas karo nusikaltėlių procesas 
Jungt. Tautų jurisdikcijoj.

A Penkios didžiosios valstybės Saugumo Tarybos 
slaptame posėdyje išrinko į Jungt. Tautų generalinio 
sekretoriaus vietą šiuos kandidatus: Trygve Lie, gen. 
Romulo filipinietį, dr-ą Luis Padilla Nervo meksi
kietį. Sir Bengal N. ir Sir Ramaswami Mudaliar — 
abu mdiečiai.

A Vakarų Vokietijos vyriausybė greitai atidaro 
kelionių biurus Londone, Paryžiuje, Romoje, Zuriche, 
Kopenhagoj ir Stockholme.

A Wake saloje buvę sutarta žymiai padidinti Jung. 
Valst. karines pajėgas Tolimuose Rytuose. Tad Ame
rikos Kariuomenė bus skaitlingesnė Japonijoje, negu 
prieš Kerėjos karą.

A Hermann Philipp, Rytų Vokietijos miško depar
tamento šefas, spalio 22 d. perbėgo į Vakarų Berlyną.

Roma. — Daugelis Ita
lijos didžiųjų laikraščių 
š. m. spalio 7 d. vakari
nėje ir 8 d. rytinėje laido
je atspausdino pranešimą 
iš Jung. Tautų Organiza
cijos būstinės Flushing’e. 
Jame kalbama apie So
vietų vykdomą tautžudy- 
bę Baltijos kraštuose. 
Pranešimui laikrašč i a i 
skyrė pirmąsias vietas ir 
didelėmis raidėmis ant
raštes, kaip: “Masinės 
deportacijos Ba 11 i j o s 
Kraštuose”, “Išvežimai iš 
Lietuvos Siekia Neįtikė
tiną Skaičių” ir t.t.

Pranešime pažymima, 
jog trijų Baltijos kraštų 
atstovai šiomis dienomis 
įteikė Trygvie Lie memo
randumus, kuriuose pa
tiekiami smulkūs įrody
mai, kaip bolševikai nai
kina Baltijos tautas ir

KINIJOS RAUDONIEJI
ŽYGIUOJA TIBETO LINK

kaip šiuos kraštus paver
čia milžiniškomis karinė
mis sovietų bazėmis.

Tam pačiam pranešime 
toliau minima, kad Vy
riausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas pa
siuntė raštą, kuriuo rei
kalaujama, kad Jung. 
Tautų Organizacija imtų
si žygių priversti Rusiją, 
kad liautųsi naikinusi lie
tuvių tautą, Rašte pažy
mima, kad bolševikai iš 
Lietuvos per paskutiniuo
sius 6 metus išvežė ne
mažiau penkių šimtų 
tūkstančių žmonių, ir kad 
sunaikino virš 60 nuošim
čių kunigijos. Vyriausias 
Išlaisvinimo Komitetas 
pareiškia, jog iš turimų 
duomenų seka, kad 
Kremliaus Valdovai yra 
pasirįžę lietuvių tautą vi
siškai ir galutinai sunai
kinti.

f

KRISTAUS KARALIAUS STATULA EI Paso. Tex.

New Delbi — Indijos 
Užsienių ministerija spa
lio 25 d. pranešė, kad yra 
gavusi žinių apie judėji
mą kaikurių komunisti
nių dalinių pagal Tibeto 
sieną. Ministerija nepa
tiekia informacijų, ar jau 
invazija yra įvykusi į tą 
nuošalų Himalajų aukš
tumų kraštą.

Tačiau Peipingo radijo 
spalio 25 d. pranešė, kad 
raudonųjų daliniai jau 
žygiuoja į Tibetą “lais
vinti 3 milijonus tibetie
čių” ir patikrinti saugu
mą vakarinės Kinijos sie
nos.

Kaikurie JAV komen
tatoriai sako, kad Tibe
tas turi apie 10,000 vyrų 
armiją, ginkluotą labai 
pasenusiais ginklais. Mė
gina suorganizuoti 100,- 
000 vyrų armiją.

Paleis sargybos dalinius
VVashington, D. C. — 

Gen. Mark W. Clark davė 
suprasti, kad kaikurie 
tautinės sargybos dali
niai bus atleisti iš tarny
bos septynių ar aštuonių 
mėnesių laikotarpyje. Bet 
jeigu susidarytų rimtas 
pavojus, tai tie vienetai 
turėtų pasilikti tarnybo
je.

PASPRUKO IŠ RANKŲ STAMBUS ŠNIPAS
Stockholm, Švedija — 

Anglijos slaptoji policija 
susirūpino pasprukusiu 
mokslininku Dr. Bruno 
Pontecorvo.

Jis yra italų kilmės, 
karo metu atsiradęs Ang
lijoje ir čia gavęs piliety
bę. Ilgą laiką dirbo Har- 
wellio laborator i j o s e, 
Anglijoje pačiose svar
biausiose, kur daromi 
tyrimai vandenilio bom
bos, atominės energijos 
ir kosminių spindulių. 
Tais reikalais lankėsi ir 
Jungtinėse Am e r i k o s 
Valstybėse. Turėjo gerą 
pažintį ir artimus ryšius 
Fuchsu ir su kitais bol
ševikų agentais.

NEBE PRIEŠAI

š. m. liepos mėn. 25 d. 
pasitraukė iš minėtos la
boratorijos ir buvo apsiė
męs profesoriauti Liver- 
polio universitete. Atos
togoms išvyko į gimtąjį 
kraštą — Italiją kartu 
su savo žmona, švede 
Nordblom ir trimis vai
kais.

Iš Italijos rugsėjo mėn. 
pradžioje lėktuvu išskri
do į Stockholmą ir tuo
jau išsiskubino į Helsin
kį. Neaplankė nei savo 
su nuteistu šnipu Klaus 
uošvių, kurie gyveno prie 
pat aerodromo. Jo žmona 
tėvams net nepaskambi
no telefonu.

Helsinkyje ji sutiko So-

vietų Sąjungos pareigū
nai, kurie su visa šeima 
įsodino į rusų laivą Bel- 
lostov, išplaukusį į Petra
pilį (Leningradą). Dr. 
Bruno Pontecorvo Petra
pilį turėjo pasiekti rugsė
jo 5 d. Jis su savimi ve
žėsi 110 svarų bagažo ir 
sunkius rankinius laga
minus, kurių nepaleido iš 
rankų.

Pažymėtina dar. kad jis 
yra artimas giminaitis 
italų komunisto Emilio 
Šerini, kuris viehu metu 
buvo karo ministerių Ita
lijos vyriausybėje.

Paryžius — Spalio 23 d. 
Prancūzijos vyriausybė 
nutarė, kad Vakarų Vo
kietija gali būti atgin- 
kluota įtraukiant jos ka
rinius dalinius į Europos 
armiją. Tačiau griežtai 
pasisakoma prieš vokie
čių tautinę armiją. Mano
ma, kad šiuo Prancūzijos 
vyriausybės nutar i m u 
bus patenkintos ir JAV, 
kurios pasiūlė vokiečių

karinius dalinius Euro
pos gynybai sustiprinti.

Paskutinis Prancūzijos 
vyriausybės žygis iš
sprendžia didelės Euro
pos ateičiai reikšmės pro
blemas. Prancūzai nėra 
tos nuomonės, kad karas 
būtų neišvengiamas, bet 
yra tvirtai įsitikinę Eu
ropos vienybės reikalin
gumu.

Pažymėti-

Areštavo Andriuliu
VVashington, D. C. — 

Federalinės va’džios poli
cija areštavo 29 įtartinus 
svetimšalius komunistus. 
Y ra numatyta areštuoti 
dar daugiau.
na, kad tarp areštuotų 
yra ir Andriulis, komu
nistų laikraščio “Vilnies” 
redaktorius, kuris laukia 
teismo sprendimo. Dau
guma areštuotų kaltina
mi už neužsiregistravimą, 
kaip to reikalauja valsty
bės saugumo įstatymas.
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Seoul, Korėja. — Korė
jiečių kariniai daliniai 
keliose vietose yra pasie
kę Yalų upę, kuri skiria 
Korėją nuo Mandžurijos. 
Amerikiečių daliniai taip 
pat yra visai prie sienos. 
Seniau pasklidę gandai, 
kad sąjungininkai sustos 
už kelių dešimtų mylių 
nuo sienos, kariniuose 
sluoksniuose nepatvirti
nami.

Wonson uoste išsikėlę

50,000 sąjungininkų, ku
rių uždavinys paremti 
korėjiečius, artėjančius 
prie Sovietų Sąjungos 
sienos. Jiems įsakyta tą 
žygį atlikti kaip galima 
greičiau.

Pirmą kartą Korėjos 
kare Mandžiurijos prieš
lėktuvinė artilerija ap
šaudė amerikiečių lėktu
vus. Jie dar nebuvo pri
skridę sienos, Įteiktas 
protestas.

Užgrobė KitiHky 
unfyorSdTeTą

Hong Kong — Komu
nistų žinių agentūra pra
neša, kad valdžia užėmė 
katalikų universitetą Pei- 
pinge, kada universiteto 
vadovybė — kunigai atsi
sakė įsileisti 5 “progresy
vius” profesoriui. Jie ne
norėjo užleisti universite
to raudonąjai propagan
dai. Mokyti religijos dar 
leidžiama, jei to reika
lauja tėvai ir studentai. 
Kai kurie kunigai gal dar 
pasiliks profesoriais.

RUSIJA PRIEŠINGA LIE 
UŽ NEPAKLUSNUMĄ

S

KELIONES ĮSPŪDŽIAI 
. IŠ ROMOS •

CIO PRIEŠ KOMUNIZMĄ
Peabody, Mass. —Spa

lio 25 d. vakare CIO odų 
įstaigų atstovai surengė 
viešą Peabody kryžkelyje 
susirinkimą. Kalbėtojai 
ragino darbininkus išeiti 
iš to lokalo, kuris yra do
minuojamas komunistų. 
Komunistai puola lokalo 
pirmininką Ben Gold ir . 
kitus valdybos umA ■ 
Šiame lokale priklauso 
apie 3,500 darbininkų. 
CIO išbraukė minimą lo
kalų, kaip komunistinę 
uniją.

Darbininkai turėtų su
prasti, kad komunizmas 
yra 
yra 
jos 
yra 
Susipratę darbini n k a i 
šluoja lauk komunistus 
iš unijų ir organizacijų.

ant kairiosios atramos 
pritaisytą vėliavai stulpe
lį, ant kurio plevėsuoja 
raudonoji vėliava su kūju 
ir pjautuvu. Tai yra rau
donosios Rusijos ženklas 
ir įspėjimas: kūju mušk, 
pjautuvu pjauk! .

Kon- 
W.

nuodai, komunistai 
kultūros ir civilizaci- 
priešai, komunistai 
darbininkų priešai.

RmiAoiiojl onuljo 
nunovniojo

Helmstedt, Vokietija.— 
Vokiečių pabėgėlių žinio
mis, raudonoji armija 
vykdo didelius rudeninius 
manievrus palei Čekoslo
vakijos sieną tarp Goer- 
litz ir Pirna, Komunistinė 
liaudies policija yra ap
stojusi kelius ir nieko į 
tą sritį neleidžia ir neiš
leidžia.

GHtattK paskvilms 
užtikrina

Boston, Mass, — 
gresmanas John
McCormack, kalbėdamas 
invalidų Amerikos vete
ranų ir jų pagelbininkių 
susirinkime, pranašauja, 
kad mūsų krašto ginkluo
tas pąmsofeimas užtik
rins pasauliui taiką.

Amerikos žmonės labai 
gerai supranta ginkluoto 
pasiruošimo svarbumą 
dabar, ko jie nesuprato 
prieš 10 metų, pareiškė 
McCormack.

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų Saugu
mo Taryba negalėjo susi
tarti dėl generalinio se
kretoriaus Trygve Lie. 
Amerikos delegacija įspė
jo, kad ji vetuos jeigu 
bus statomas kitas kan
didatas. Tada Malik pa
šoko ir siūlė dar kartą 
persvarstyti Trygve Lie 
kandidatūrą.

JAV remia Trygve Lie, 
nes jis remia Korėjos ka
rą prieš užpuolikus, o Ru
sija dėl tos pačios prie
žasties yra jam priešinga. 
Malikas pareiškė Saugu
mo Tarybai, kad jis prie
šingas Lie ne tik dėl Ko
rėjos karo, bet ir dėl to, 
kad Lie buvo nepaklus
nus Stalinui ir su juo 
ginčyjosi, kai buvo Mas
kvoje, Stalinas reikala
vęs, kad Lie pakeistų kai- 
kuriuos pasiūlytus taikos 
plano punktus, kuriuos

Stalinas pavadinęs 
amerikoniški”. Lie 
sakęs tai padaryti.

“pro 
atsi-

Dr.

Pramatomas gydytojų 
trūkumas

Boston, Mass.
James C. Sargent, Ameri
kos Gydytojų organizaci
jos pirmininkas, kalbėda
mas 500 gydytojų susi
rinkimo Statler viešbutyj 
pareiškė, kad kilus karui, 
JAV būtų didžiausias gy
dytojų trūkumas.

Rado senus dokumentus
Arlington, Va. — Tele

fonų bendrovės darbinin
kai, vesdami naujas tele- 
finų linijas, rado senus 
Arlington apskrities teis
mo dokumentus 
m. Dokumentai 
ję, pageltonavę ir aptru- 
šėję buvo visai L 
spintoje.

Rugpiūeio 5 d. 10 vai. rytą 
palikome Liurdą. Viešbučio 
“Imperial” tarnautojas mus 
palydėjo į geležinkelio stotį ir 
visiems įteikė po pakietėlį pie
tų užkandžiams: mat tame 
traukinyje nebuvo valgomojo 
vagono. Stotyje vėl daugybė 
žmonių iš įvairių kraštų. Čia 
sutikom ir daugiau amerikie
čių iš Chicagos, kurių tarpe 
buvo viena airė vienuolė su 
savo tėveliais. Vienas iš jų 
pasilakė, kad lietuvius gerai 
pažįstąs, nes mokęsis pas se
seles kazimierietes. Po 4-rių 
vai. kelionės pasiekėme Car- 
cassonne miestą. Čia mus su
tiko angliškai kalbąs viešbu
čio “Terminus” — patarnau
tojas. Viešbučio viršininkas 
mums pristatė angliškai sukal
bančius patarnautojus ir davė 
du didelius karus, kuriais mes 
išvažiavome apžiūrėti miesto 
ir senos istorinės pilies “for- 
tress”. Tarp šios pilies milži
niškų sienų gyvena dabar 2000 
gyventojų, yra keletas krau
tuvių, gražus viešbutis ir šv. 
Nazarijaus katedra. Mūsų pa
lydovės aiškino, kad šios ka
tedros sienos pradėtos statyti 
100 metų prieš Kristaus gimi
mą. Pradėta statyti romėnų 
stiliuje, vėlyvesnės gotiško sti
liaus žymės. Katedra gana di
delė, tik švaros trūksta. Šios 
katedros klebonas mus nuvedė 
į katedros rūsį ir parodė se
nas relikvijas, kaip antai: šv. 
Onos pirštą, šv. Jono Krikšty
tojo širdies, Šv. Panelės Mari
jos nuometo, Šv. Antano, Šv. 
Nazarijaus, 
niečio ir Šv.
relikvijas.

Prancūzų
šį katedra buvo paversta ark
lide, kas ir dabar matoma iš 
užsilikusių 
grandinių.
labai brangūs, seni langai, ku
rie karo metu buvo išimti ir 
mums ją lankant buvo atgal 
sudedami. Mūsų vadovė išve
džiojo mus po milžinišką pilies 
vidų, parodydama ir paaiškin
dama istorines vietas. Dabar 
šios pilies yra
rios filminės nuotraukos. Pi
lis yra ant gana aukšto kalno. 
Žvelgiant pro sienų langelius, 
matoma per kelias mylias į

Šv. Tomo Akvi- 
Pampilijono kaulų

revoliucijos metu

iš 1787 
apdulkė-

pamiršti

Į.* 
tolį. Pats miestas atrodo lyg 
kad kokioje duobėje būtų.

Sekmadienį, rugp. 6 d. nuvy
kome į artimiausią bažnyčią 
išklausyti šv. Mišių, kurias at
našavo mūsų kunigai — J. 
Bernatonis ir A. Abračinskas. 
Bažnyčia didelė, kurioje yra 
devyni altoriai, bet čia irgi ne
labai švaru. Mus stebino, kad 
altorių žvakės elektros ir nė 
vienos nebuvo vaškinės net šv. 
Mišias laikant. Vietoj suolų 
atskiros kėdės kiekvienam ir 
klaupiant, gaunasi daug triukš- 
klapiant, gaunasi daug triukš
mo, kas sudaro daug nemalo
numo. Kita keistenybė mums 
buvo, kad per pakylėjimą visi 
atsistoja ir tik galvas palen
kia. Bendrai ėmus, prancūzų 
elgesys bažnyčioje atrodė stor
žieviškas. Po pusryčių išvy
kom į stotį, iš kur traukiniu 
toliau. Apie aštuntą vai. va
karo pasiekėme Nicą. Čia vėl 
buvome viešbučio “Atlantic” 
patarnautojų maloniai sutikti. 
Nica gan gražus, švarus, gėlė
se paskendęs miestas. Šalia 
viešbučio yra šv. Teresėlės 
vienuolynas ir graži 6U pen
kiais altoriais koplytėlė, kur 
mūsų kelionės kunigai per dvi 
dienas laikė šv. mišias. Pirma
dienį čia gerai pailsėjome, pa- 
simaudėme jūroje ir įsigijom 
įvairių atminčiai daiktelių. 
Vakare kai kurie mūsų grupės 
nariai išvyko pažiūrėti miesto 
įvairenybių. Nicą palikome 
antradienį ir išvykome į Ge- 
noą. Važiavome gražiu moder
nišku autobusu per Monako 
valstybėlę, Rivierą ir pagal 
jūros pakraštį. Kelionė buvo 
žavėtina: iš vieno šono buvo 
matomi aukšti kalnai, vieto
mis apgyventi, iš antro šono— 
viduržemio jūros pakraščiai 
su grąžai įrengtomis maudyk-

KARDINOLAS PAŠVENTINS 
NAUJĄ VAIKAMS NAMĄ

Višinskis įsigijo Cadillac?
Lake Success, "N. Y. —

Šiomis dienomis Rusijos 
užsienio ministeris A. Y. 
Višinskis nasirodė su 
nauju, modernišku, di
džiuoju Cadillac automo
biliu. Automobilius tūri

veltui kovota ir tiek daug 
fll aukų sudėta Korėjoje.

----------- --------- ------ ----- — —------------ — — ----- Komunistai, laimėję dar 
vieną vietą Jungtinėse 
Tautose, bus daug dau-

| giau laimėję negu pralai
mėję Korėjoje”.

Kuro bus pakankamai
Hashington, D. C. —

Senato mažųjų prekybi
ninkų komitetas praneša, 
kad Naujoje Anglijoje 
artėjančią žiemą kuro 
trūkumo nebus, jei tik jis 
bus protingai vartojamas 
ir jei nepablogės tarptau
tinė padėtis.

RiudMiiiu ddMidii liu 
ruošiasi | U. N.

Tokyo — Spalio 24 d. 
komunistinės Kinijos pre
mjeras Chou En-lai pra
nešė telegrama Jung. 
Tautų generaliniam se
kretoriui Trygve Lie, kad 
pasiruoštų priimti Pekin- 
go delegaciją, kuri ren
giasi atvykti į Jung. Tau
tų Sugumo Tarybos posė
dį, kuriame lapkričio 15 
d. bus svarstomas For- 
mozos klausimas.

New York — Sekmadie
nį, spalio 29 d. J. E. Kar
dinolas Francis Spel- 
mann pašventins naują 
Lt. Joseph P. Kennedy 
vardu namą Bronxe. A. a. 
Joseph P. Kennedy yra 
buvusio Jung. Valstybių 
ambasadoriaus Anglijai 
sūnus ir garbingai žuvo 
antrojo pasaulinio karo 
metu. Kennedy šeima pa
statė namą vaikams savo 
sūnaus atminčiai, šio na
mo pastatymas kainavo 
$2,500,000.

Šis namas yra 44-tas 
katalikų labdarybės na-

mas, kuriuose užlaikomi 
našlaičiai ir paliktinukai. 
Naujame name tilps 300 
vaikų.

Raudonoji Kinija gali 
įsiveržti j Jung. Tautas

Philadelphia, Pa. —Ha- 
rold E. Stassen teigia, 
kad po rinkimų preziden
tas Trumanas ir jo ad
ministracija nesipriešins 
komunistinės Kinijos at
stovo įsileidimui į Jung
tines Tautas.

“Jeigu taip bus pada
ryta”, sakė Stassen, “tai

arkliams pririšti
Šioj katedroj yra lemi*. Kelias siauras ir labai 

vingiuotas. Į šalį pažvelgus, 
net šiurpas pereina. Po valan
dos kelionės, privažiavome 
Italijos sieną, kur buvo patik
rinti mūsų dokumentai, iškei
tėm pinigų, kur jau už porą 
Amerikos dol. skaitoma tūks- 

daromos įvai- ’ tančiais. Važiuojant per Itali
ją buvo matoma II-jo karo 
padariniai — daug gruvėsių. 
Vaizdas buvo liūdnas.
(bus daugiau) B. M.

| Metinis IŠPARDAVIMAS |
!

.b,

Užsisakykite Toniko Pas Mus y
Pristatom geriausį toniką &
Piknikams, Vestuvėms, «

Krikštynoms ir Visokiems §

Parengimams.

Kainos prieinamos. ¥

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

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

Algirdas P. Mitkus

0 
S 

s 
s 
0 
0
0

fi 
B 
S

Dabar yra laikas nusipirkti puikius, elegantiškus paltus su kailiais pa
dailintas, 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 pasiųti ta- M 
da, kada kainos dar buvo žemos. Taigi, pasinaudokite proga, įsigykite pal- ! 
tus šiame dideliame metiniame išpardavime! ’l

Taip-gi mes turime didelį ir platųpasirinkimą moteriškų kositumų, gry- B 
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 ] 
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

IS
ų p. /iiguu*;, 
perkamus rū- M

k
B
B
BBoston. Mass.

Mirė Al Jolson
San Francisco, Calif.— 

Spalio 23 d. naktį mirė 
Al Jolson, jazzo daininin
kas, gimęs Petrograde 
(Leningrade), Rusijoje. 
Kaikurie laikraščiai rašė, 
kad jis kilęs iš Lietuvos. 
Jis buvo 67 m. amžiaus. 
Mirė staiga nuo širdies 
atakos. Al Jolson, žydų 
tautybės, buvo ką tik 
grįžęs iš Korėjos, kur jis 
linksmino amerikiečius 
kareivius savo dainomis.

Al Jolson paliko apie 4 
milijonus dolerių turto. •

Patenkino Brocktoniecius |
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų.

' Parduodame
Ledą—Anglius—Coke—Aliejų—Oil Burnerius

BROCKTON ICE4C0ALC0. |
27 Lawrence St., Brockton, Mass. t

Tel. 189 į

Mažos rendos — Mažesnės kainos 
Veltui pristatymas — Išsimokėjimui

Ateikite į krautuvę, kurioje 
garantuotas su taupymas

J. CORONIS & SON 
FURNITURE 00..

168 W. Pearl St., N ashua, -Ji. H. > d < Tėi. 4008

V-d *
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0 Kristau Pasaulio Valdove!
Tu esi žmogaus prigimtį prisiėmęs Dievas, visos 

Dievo kūrybos atbaigimas, viršūnė ir vainikas, am
žinojo Tėvo atspindys. Tu buvai, esi ir būsi. Tavyje 
Tėvas matė būsimą  jį pasaulį. Visa yra sutverta Ta
vyje, per Tave ir Tau. Ir viskas laikosi Tavimi. Tau 
priklauso žvaigždynai ir planetos, sausumos ir van
denynai; Tau priklauso begalinė erdvė, nuo vieno jos 
pakraščio iki kito. Tavo galiai ir galybei nėra ribų. 
Tavo karališkąsis sostas yra amžinybė. Ką Tu sakai, 
yra amžinoji tiesa. Tavo sprendimai yra amžinas 
teisingutnas. Tavo buveinė amžina šviesa, o Tu jos 
centras ir šaltinis. Prie Tavo sosto tarnauja angelų 
pulkai ir gieda Tau garbės giesmes ir himnus, nuolat 
kartodami:: šventas, šventas, šventas, galybių Die
vas, pilnas dangus ir žemė Jo garbės.

Tu atėjai pas mus žmones. Tavyje buvo dievybės 
pilnuma. Tu pasakojai mums apie dangiškąjį Tėvą; 
Tu norėjai mus sutaikyti su Tėvu. Ne, dar daugiau: 
padaryti mus Dievo vaikais, išrinktąja, karališkąja 
gimine. Tavo kraujas nuplovė mūsų kaltes ir išvada
vo mus iš nuodėmės pančių. Tu esi Dievo Avinėlis, 
kuris naikina mūsų nuodėmes. Tu esi tas, kuris už 
mus pasiaukojo. Tai įvyko ant Kalvarijos Kalno ir 
kasdien vyksta ant mūsų altorių. Per Tave žmonių 
vardai ir kančios yra pašventintos ir įprasmintos.

Tu esi Karalius ir Valdovas savo dieviška pri
gimtimi, bet ypač savo begaline dieviška meile žmo
gui! Meilė privertė Tave tapti Betliejaus Kūdikiu, 
gyventi ir dirbti Nazareto vienumoje, laisvai pasi
duoti budeliams, mirti ant kryžiaus. Meilė privertė 
Tave įsteigti Bažnyčią ir pasilikti mūsų tarpe švč. 
Sakramente.

Tu atėjai pas savuosius, o savieji Tave nepriė
mė. Jie buvo apakę, pilni savimeilės, neapykantos. 
Taip buvo anuomet žydų žemėje, taip buvo ir yra ki
tose šalyse. Tavo priešai kursto minias. Jų buvo, yra 
ir bus. Tai baisi tiesa. Tai baisi paslaptis.

Bet tiems, kurie tiki, kurie yra paženklinti Tavo 
vardu, jiems Tu davei galią vadintis ir būti Dievo 
vaikais. Tu priėmei juos į tikros taikos, šviesos ir 
meilės karalystę. Tu esi jų paguoda ir viltis. Tu esi 
jų galva; jie yra Tavo mistinio kūno ir Bažnyčios gy-

Dailininkų piešti 
paveikslai

Kiekvienas dailininkas, 
kurs ryžtasi sukurti 
Kristaus paveikslą, pir
ma pagalvoja apie tai, 
kokį Kristų jis nori at
vaizduoti. Ir čia jis turi 
daug įvairių galimybių. 
Vieni dailininkai mėgsta 
piešti Kūdikėlį Jėzų, kiti 
Jėzų su Marija, treti Jėzų 
kaip Mokytoją, vėl kiti 
kryžių nešantį, kenčiantį. 
Kokį Kristų dailininkas 
mėgins atvaizduoti, pri
klauso nuo jo nusistaty
mo bei nusiteikimo, ypač 
kūrybos metu.

Tautos mėgiamas 
paveikslas 

Ne tik pavieniai 
mens, bet ir atskiros tau
tos turi savo mėgiamą 
Kristaus paveikslą. Ry
tuose, kur ypatingai mė
giama Švč. Trejybė, ten 
dailininkai ir žmonės 
mėgsta labiau Kristų 
Dievą, Kristų puošnų ir 
garbingą, triumfuojantį, 
sėdinti visoje savo gar
bėje Dievo Tėvo dešinėje. 
Tuo tarpu vakaruose yra 
lobiau mėgiamas Kristus 
Žmogus, Dievas tapęs 
žmogumi. kryžių nešantis 
Kristus. Ir mūsų liaudžiai 
buvo artimesnis ir mie
lesnis kenčiantis Kristus, 
Rūnintojėlis, ką aiškiai 
įrodo mūsų liaudies me
nas.
Yra ir kitokių paveikslų

Gvvenime, be dailinin
ke pieštų ir dievdirbių 
sn’nirtų, yra dar kitokiu 
Kristaus paveikslų. Tai 
pa,Te;!’slai. kurie stovi 
prieš žmogaus dvasios 
akis. Šitie paveikslai yra 
nupiešti ne ant kokios 
nors negyvos medžiagos, 
bet runiešti, lyg įspausti,

as-

į žmogaus sielą, į žmo
gaus širdį, į visą jo būty
bę. Šitie 
kitokio 
piešia 
skaityta 
rastis, matyti paveikslai, 
protas ir vaizduotė, šir
dis, jausmai, gyvenimas 
ir Dievo malonės veiki
mas. Toks paveikslas ly
di žmogų visur: ar jis 
būtų Tėvynėje, ar sveti
mame krašte, namuose 
ar gatvėje, dirbtuvėje ar 
bažnyčioje, šviesoje ar 
tamsoje, džiaugsmuose ar 
kančiose. Tiesa, visais 
tais atvejais jis būna ne
vienodas. Jis keičiasi: tai 
blėsta, tai ryškėja, tai 
tolsta, tai artėja. Pas vie
nus tas Kristaus paveiks
las yra labai mažas ir to
limas, beveik susiliejęs 
su įvairių daiktų ar as
menų bruožais, pas l itus 
jis yra daugiau 
žiau didelis ir 
Pas vienus jis 
nublukęs, kad 
veido bruožų beveik ne
galima atpažinti, pas ki
tus jis yra dauginu 
mažiau ryškus, 
stabu, tat, kad 
veikslas nevisad 
žus, patrauklus, 
žavus ir gyvas.

Ar jis tikras?
Labai dažnai tas pa

veikslas neatitinka isto
rinį Kristų, kuris gyveno 
ant žemės, skelbė savo 
mokslą, mirė ant kry
žiaus, kėlėsi iš numirusių. 
Mes dažnai vaizduojamės 
tokį Kristų, koks mums 
patinka. Labai dažnai 
tas paveikslas yra toks, 
kokį mumyse sukūrė mū
sų pačių vaizduotė, skai
tytos knygos, mūsų norai 
ir nusiteikimai.

paveikslai yra 
pobūdžio. J uos 
girdėtas žodis, 
knyga ar laik-

ar ir.a- 
artimas. 
yra taip 
Kristaus 

beveik

Bet yra galimybė turi
mą Kristaus paveikslą 
patikrinti, palyginti su 
tikruoju Kristaus 
veikslu. Tik reikia

pa- 
įsi- 

klausyti ir įsijausti į Baž
nyčios liturgiją ir paimti 
į rankas šventąsias evan
gelijas.

Dievo ieškotojo laiškas
1937 m. vedžiau vienoje 

Lietuvos parapijoje reko
lekcijas vyrams. * Tame 
miestelyje buvo nemažas 
būrelis laisvamanių, ku
riuos buvo suorganiza
vęs vienas, tariamas, ad
vokatas, apylinkėje vadi
namas “laisvamanių tė
vu”. Jis, pakviestas į vie
šus ginčus, išsyk sutiko, 
bet paskutiniu momentu 
atvykti atsisakė, pareikš
damas, puikiai žinąs, kas 
yra Kristus ir Jo krikš
čionybė.

Praėjo treji metai. Mū
sų padangėje pasidarė 
tamsu. Iš rytų plaukė 
tamsūs debesys. Žmonės 
vaitojo, svetimųjų min
doma žeme dejavo. Ir štai 
vieną gražią dieną gaunu

ar
Nenuo- 

toks na- 
yra gra- 
artimas,

vi nariai. Kas Tavim tiki, yra šviesos karalystėje.
Todėl jie nenusimena, nedejuoja. Tu esi jų tiks

las, stiprybė, paguoda. Nors juos niekina, persekio
ja, šmeižia ir žudo, bet jie nesiskiria nuo Tavęs.

Tu esi vertas didžiausios meilės ir garbės, nes 
Tu esi mūsų Kūrėjas, mūsų Išganytojas, mūsų Ke
lias, Tiesa ir Gyvenimas. Tu esi mūsų stiprybė ir mū- 
sų amžinasis džiaugsmas.K. K. Mažutis.

privačiu ke’iu atsiųstą 
laišką ir nustembu pama
tęs siuntėjo pavardę. Ra
šo ar as garsusis tos apy
linkės laisvamanių tėvas. 
Ko gi jis iš manęs nori? 
Pasirodo — jis prašo lite
ratūros, knygų apie Kris
tų. Savo laišką jis baigia 
tais gražiais, sakyčiau, 
Dievo ieškotojo žodžiais: 
“Gyvenamasis momentas 
ir įvykiai mane sukrėtė. 
Jie verčia mane perkra
tyti savo sąžinę ir patik
rinti savyje dvasinį Kris
taus paveikslą. Kunige, 
padėkite man”.

♦

Koks Kristaus paveiks- 
pri- 

kokią jis 
ką jis 

gyvenime 
aplinkoje

bet daugiau- 
pa-

las žmogui šviečia, 
klauso nuo to, 
turėjo motiną, 
skaito, kuo jis 
domisi, kokioje 
jis gyvena,
šiai priklauso nuo jo 
ties.

Kiekvienas žmogus 
pats savo Kristaus 
veikslo piešėjas.

Juozas Lunys.

yra 
pa-

"Orginformo seminarija"
Viena iš naujųjų komu

nistinių priemonių kovai 
su Bažnyčia yra netikrų 
kunigų bei vienuolių ruo
šimas “Orginformo” mo
kyklose. šitam tikslui 
Rusijoje esančios įsteig
tos 2 seminarijos ir 10 
mokyklų. Jos priklauso 
nuo Varšuvos ir yra va
dovaujamos ekskunigo 
Kraskino, kurs įsakymus 
gauna tiesiog iš Malen- 
kovo. Šiose mokyklose iš
tikimi partijos nariai 
ruošiami kunigais, vie
nuoliais ir seminaristais. 
Jie vėliau įfiltruojami į 
katalikiškus centrus, kad 
ten tariamieji dvasinin
kai, aprūpintų atititinka- 
mais padirbtais doku
mentais, organizuotų re
liginį gyvenimą komunis
tams palankia kryptimi, 
keltų protestus prieš vys
kupus, smerktų Vatikaną 
ir skleistų propagandą už 
religijos ir marksizmo 
bendradarbiavimą.

PASAULIS IK JO VALDOVAS (“Žvaigždės” klišė)

V

SURŪDIJUSI

— O!! tai jau per ryšininką susisiekiate — 
beveik pavydžiai tarė Grūzdas.

— Žinoma. Aš kitaip nė nepradėčiau. Tai 
ką, visi sutinkat?

Vietoj atsakymo, visi jam karštai ranką 
paspaudė.

XX.
— Kaip tu į tai žiūri?
— Planas būtų neblogas, tik labai supai

niotas, atsakė Goremyka. — Susidaro kaž
kokia trikampė intryga. Balaganovas, įsimy
lėjęs Danutę, nori ją išgelbėti iš čekos nasrų 
ir pasilaikyti sau. Berdičeva įsimyli Balaga- 
novą ir natūraliai neapkenčia Danutę ir nori 
ją čekai atiduoti. Bludova turi pamilti Danu
tę ir gelbėt ją nuo Balaganovo globos ir Ber- 
dičevos neapykantos. Be to, Bludova turi 
apeiti Berdičevos budrumą ir ją įtikinti, kad 
ji, Bludova, neapkenčia Danutę ir stumia ją 
į čekos nagus. Ar ne persunki Blųdovos ro
lė? Juk čia reikia tikrai raganiškos gudry
bės ir mefistofeliško apsimetimo.

— Iš tikrųjų, rolė pasiutiškai sunki, — pri
pažino Gegužis. — Tačiau kitos išeities aš 
nesugalvoju. Gi reikia gelbėti nelaimingą 
mergelę, kuri tiek heroiškos dvasios parodė. 
Aš Blųdovos nepažįstu, bet tu ją taip gražiai 
atvaizdavai, kad aš išdrįsau prašyt tavo tar
pininkavimo ją į tą rolę įtraukti.

Goremyka ilgokai tylėjo. Matyt, mėgino 
išgalvoti kokį kitą planą.

— Be galo biauri padėtis, — jis tarė. — 
Kad tas senis besmegenis Balaganovas yra 

juokingas Don Žuanas, tai labai paranku. 
Bet kad ta ragana Berdičeva tokia gudri la
pė, tai blogai. Kad ji Balaganovą įsimylėjus, 
tai dar blogiau — visiškai bloga. Ji turi dvi 
labai stambias priežastis Danutę pražudyti. 
Gi ta vargšelė Bludova turi atlikti tokį užda
vinį, kurs jos jaunam amžiui visai netinka. 
Jos pečiai persilpni tokiai naštai pakelti.

— Na, bet bus ir kiek malonumo, — mėgi
no tą vaizdą kiek sušvelnyti Gegužis. — Pa
milti nelaimingą pasišventėlę, juk tai saldi 
svajonė kiekvienai idealistiškai širdžiai. 
Kiek čia sapnų! Kiek malonių sukrėtimų gel
bėt nekaltybę iš velniškai suraizginto są
mokslo. Juk ta Bludova tur būt idealiste.

— Ne. Ji verčiau realistė, bet ne Stalino 
supratimu. Stalino realizmas kruvinu teroru 
pagrįstas. Bludova labai blaiviai ir praktiš
kai į gyvenimą žiūri. Tuojau pastebi apgau
lę ir nesibijo ją demaskuoti. Vos tik išvažia
vom iš Sovietų zonos, tuojau pastebėjo, kad 
Vakarų Vokietijoj žmonės geriau gyvena, ir 
savo pastabas išdėstė Šampanovui tokiu at
viru ryžtingumu, kad tas įgudęs melagis ne
surado žodžių kaip jai atsakyti.

— Ryžtinga mergina.
— Labai. Ir kokia praktiška. Paryžiuj pa

matė drabužių krautuves ir tuojau nuspren
dė gražiai pasirėdyti.

— Kilni, pagirtina moteriška savybė.
— Žinoma, Šampanovo lėšomis... Ir suge

bėjo jį apmauti.
— Kaip Judita Holofemą.
— Bet kantriai laukė beveik visą mėnesį, 

dvigubu uolumu ėjo sekretorės pareigas ir 
tik po gerų pietų, eidama su Šampanovu iš 
restorano, sustojo ties drabužių krautuve ir 
vos pusbalsiu paprašė jį nupirkti pigią suk
nelę.

— Mettemicho protas.

— Tačiau palaipsniui taip ji apipainiojo, 
kad jos drabužiams ir papuošalams išeikvo
jo tiek valstybės iždo, jog beveik nieko nebe
liko propagandai.

— Bravissimo! Apkirpo jį kaip Daililė 
Samsoną, arba skabri šeimininkė surišta avį. 
Ir tokį diplomatinį protą tu dar prisibijai 
įkinkyti į tą kilnų darbą, kur jos viršžmogiš- 
ki gabumai turės progos visapusiškai suži
bėti.

— Gal ir pamėginsiu. Tik, matai, čia yra 
oficijalus kabliukas. Balaganovas ją atšau
kė perauklėti. Kas nors apskundė. .

— Tik tur būt, ne tu?
— Dieve gink! Aš buvau jos patarėjas ir 

bendradarbis.
— Gal dar kiek daugiau?
Goremyka nuraudo.
— Ką tu nori pasakyt?
— Lyg jau nesupranti. Keista, kad širdies 

klausimo dalyviai beveik visados reikalauja 
paaiškinti ir taip aiškų dalyką.

— Na, ne. Čia negali būt širdies klausimo. 
Amžius. Galėčiau būt jos tėvas.

— Tegu bus ir tėvas. Bet ir tėviška meilė 
būną stipri. Tad ir šiame reikale būk patarė
jas ir bendradarbis.

— Kad ir aš pats sunkioj padėty. Taip pat 
atšauktas persiauklėti.

— Čia tai jau šampanovas pasitarnavo. 
Kokie jų konkretūs priekaištai?

— Pats gi esi buvęs čekos komisaras ir ži
nai, kad jie aiškių priekaištų nepaduoda. Jie 
mėgina įpainioti. Aiškinkis, sako. Iš ko? Ko
kie man statomi priekaištai? Esi įtariamas 
neištikimybėj Sovietų valdžiai. Kur faktai? 
Mes jų turim užtektinai. Pakiša kokį mažmo
žį iš praeities, apie kurį buvai pamiršęs, ar
ba kurio visai nebuvo, ir žiūri, ką į tai atsa

kysi. Na, iš to dar galima šiaip taip išsisukti, 
bet prieš mane surankiojo tikrų faktų.

— Paryžiuje?
— Ir Paryžiuj ir čia. Paryžiuj esu susiti

kęs su Nasiedovu. Rodos, tik porą kartų tu
rėjau su juo pokalbį, o jau jie sakosi žiną 
kalbos turinį. Dabar suprantu, kad buvau 
šnipinėjamas. Ir čia mano veikla buvo seka
ma. Gal ne tiek veikla, kiek žodžiai. Veikloj 
buvau Sovietams ištikimas, daug uolesnis 
kaip kiti. Bet kalboj ne visada susivaldžiau. 
Daugiausiai kritikavau jų žioplumą, tingi
nystę, sauvaliavimą. Už tokius dalykus la
biausiai keršyjama. Tai esąs Sovietų tvarkos 
šmeižimas, vyriausybės autoriteto ardymas, 
taigi nė mažiau, nė daugiau — kontrrevoliu- 
cija.

— Bet jie tavęs dar netardo ?
— Dar ne. Jei pradėtų tardyt, tai būtų 

man gal«s. Dar nešaukė nė pasiaiškinti. Kaž
kodėl lūkuriuoja. Gal renka daugiau medžia
gos, gal kiek prisibijo. Mat, ir aš turiu pa
žinčių Maskvoj, ir vienam kitam mūsų aukš
tesniam pareigūnui galėčiau padaryt nema
lonumų. Net ir pačiam Balaganovui. Jie tai 
žino.

— Reiškia, tavo pozicija tvirta. Prieš tan
kus turi antitankinių kanuolių.

— Turėt aš jų turiu, bet ar man bus leista 
iš jų pašaudyt? Sovietuose teisus ne tas, 
kurs teisus, bet kas moka prie viršūnių pri
eiti. Man tas kelias užkirstas: įsakyta niekur 
neišvykti ir kažko laukti. Rašyt į Maskvą 
būtų netikslu. Mano pranešimą jie pašte su
stabdytų, perskaitytų ir, radę ant jų skundą, 
atiduotų mane čekai. Tuomet sveiks dingęs.

— Kebli padėtis, — pripažino Gegužis.
— Ką čia kebli, padėtis be išeities. Tad su

pranti, kad man būti Blųdovos patarėju ir 
bendradarbiu — neįmanoma.
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Prezidentą Trumaną, grįžusį iš kelionės pasitiko W. Averel Harriman, George C. 
Marshall ir Dean Acheson.

Kiek Sovietų Rusija galinga?
Sovietų ginklavimosi stiprios ir silpnosios puses

175 divizijos ir 40,000 
šarvuočių

Pagal patikimas informaci
jas Stalinas dabar laiko po 
ginklu 'apie keturis milijonus 
vyrų. Generalinės mobilizaci
jos atveju jis surinktų 12 mi
lijonų, o priskaitant dar sate
litinius kraštus — net 14 mi
lijonų. Šiuo metu sudaro 175 
divizijų su 40,000 tankų. Šių 
divizijų 80 yra pilnai paruoš
tos kautynėms. Iš jų 18 yra 
parinktos šarvuočių divizijos.

Pagrindinis jų ginklas yra 
paskutiniame kare pasireiš
kęs tankas “T34”, kuris deng
tas 5 cm. storumo šarvu, gin
kluotas 7,5 cm patrankėle ir 
išvysto 50 kilometrų greitį per 
valandą. Be to, kiekviena tyr- 
vuočių divizija turi nuo 1 iki 
3 pačius sunkiuosius 60 tonų 
tankus “Stalin III”. Jie yra 
aprūpinti vokiečių konstrukci
jos optiniais įtaisais. Savo ug
nies jėga prilygsta vokiška
jam paskutinio karo tankui 
“Konigstiger”. Jie neturėtų 
būti blogesni už pačius nau
jausius anglų tankus “Centu- 
rion” ir amerikiečių “General 
Pershing”.
Blogas susisiekimas — didelė 

Rusijos problema

Milžinišką Rusijos ginkluotą 
pajėgą smarkiai suvaržo kai- 
kurie ginklavimosi trūkumai. 
Pavyzdžiui, menkas geležinke
lių tinklas ir blogi keliai kliu
do tankus greitai permesti iš 
vienos vietos į kitą. Nors per 
paskutinius penkerius metus 
geležinkeliams tiesti ir taisyti 
išleista 40 milijardų rublių 
(daugiau nei šešta dalis visos 
}>enj<mečio sąmatos), sovietų 

geležinkeliai vis dar blogi ir 

Viename automobilyje sutelpa amerikietis, britas, pran
cūzas ir rusas. Automobilis yra amerikiečių. Jis važiuoja 
Vienos gatve. Tai vienintelė pasaulyje vieta, kur bendrą 
karinę kontrolę sudaro “keturi didieji”.

naujo karo bandymų neišlai
kytų. Tiesa, yra nutiesta apie 
15,00Q kilometrų naujų gele
žinkelių, bet penkmečio plano 
užsimojimai toli gražu neat
siekti.

Net pagrindiniame sovietų 
pramonės trikampy — Lenin
gradas, Ukraina, Sibiras — 
geležinkelių tinklas yra nepa
kankamas. Rusijos geležinke
lių šiuo metu yra tik tiek, 
kiek Amerikoje jų buvo prieš 
78 metus. Amerika dabar turi 
370,000 klm. geležinkelių, o 
Rusija tik 92,000 kilometrų, 
nors josios plotas yra 3 kar
tus didesnis už Amerikos. Ru
sija trūksta, ir geležinkelių 
riedmenų. Švedų inžinieriai, 
lankydami Rusijoje matė, kad 
dar naudojama ir laukia pa
kaitų daugybė persenusių gar
vežių ir vagonų. Tam reikalui 
plieno produkcija buvo numa
tyta iki šių metų liepos mėn. 
pakelti iki 60,000,000 tonų. A- 
merikos plieno produkcija 
prieš pabaigą paskutinio karo 
jau buvo du kartu didesnė.

Skysto ir kieto kuro 
klausimas

Autosunkvežimių Sovietų 
Rusijai taip pat labai stinga. 
Aukšč. Karo Taryba nepajėgė 
čia nieko padaryti net pakel
dama auto produkciją iki 250 
nuošimčių. Pirmiausia, bolše
vikų gamybos automašinos 
yra labai trapios ir Rusijos 
blogiems keliams nepritaikin
tos. Neturėdami savo auto 
modelio, bolševikai kopijuoja 
britų ir amerikiečių pavyz
džius, tačiau tos jų lengvos 
mašinos, pagal švedų ir švei
carų inžinierių duomenis grei
tai susidėvi — tegali nuva

Sergejaus Iljušino, kurio “IL 
2” buvo geriausia pnądto ka
ro sovietų mašina. Ji pasiekia 
800 klm. į vai. greitį. Tam 
tikro prietaiso pagalba jis gali 
virš taikinio paleisti pagalbinį 
atombombonešį, kuris primena 
japonų “kamikatse” mirties 
lakūnus. Jie smigdavo tiesiai į 
taikinį ir mirdavo. Pagal pra
nešimus, kurie prasiskverbė iš 
lūpų Sovietų maršalo Aleksan
dro Golovano, aviacijos virši
ninko Sibire, penkiolika iš 44 
rytinio Sibiro aerodromų, pa
statyti šitiems sunkiems ke- 
turmotoriams atombombone- 
šiams pasikelti.

Be “IL 16”, sovietai turi ne
maža bombonešių su “TU 70” 
mašinomis. Ši mašina yra tiks
li kopija amerikoniškojo “B 
29”. Ją nukopijavo Sovietų 
konstruktorius Andriejus Tu- 
polevas.

Vadinasi, raudonosios avia
cijos viršininkas Verešinas 
turi 17 oro flotilijų su dau
giau kaip 30,000 bombonešių 
ir naikintuvų. Prie to dar rei
kia pridėti 8,000 transporto ir 
maždaug du kartus tiek mo
kymo ir sporto mašinų. Be to, 
sovietai dar turi mažiausia 
tris parašiutininkų divizijas ir 
apie penkias oro invazijai pa
rengtas divizijas. Europoje so
vietinėms karo pajėgoms pri
skirta 8,000 mašinų, iš kurių 
tris penktadalius sudaro nai
kintuvai.

Jūrų laivynas
Pats menkiausias sovietų 

ginklas ilgą laiką buvo karo

žiuoti 13,000 kilometrų.
Bet, svarbiausia, automobi

liams reikia skysto kuro ir te
palų. Nors sovietai teigia turį 
savo žinioj 35% viso pasaulio 
naftos išteklių (Amerikos ži
novai tvirtina, jog tik 12%), 
bet nė savo reikalams, ypač 
karuį, nąftos neužtektų. Taip 
pat milžiniškų požeminių ben
zino cisternų atsargos ir su
varžymas spirito sunaudoji
mo, problemos neišsprendžia.

Stalinas, 1946 m. vasario 
mėn. 9 d. paskelbdamas da
bartinį penkmečio planą, tarp 
kitko pasakė: ‘‘naftos pramo
nė iki 1951 m. turi pasiekti 
60,000,000 tonų per metus”. 
Amerika šią ribą peržengė 
prieš 28 metus. 1947 m. Ame
rikos metini naftos produk
cija siekė 270,000,000 tonų. 
Rusijos apsirūpinimas skystu 
kuru yra toks nepakankamas, 
kad ji naudoja anglį, kur tik 
gali.

10,000 sprausminių 
naikintuvų

Antrajame pasauliniame ka
re sovietų aviacija vaidino pa
lyginus nežymų vaidmenį. 
1945 m. sovietams atiteko ne
tik vokiečių “Junkers”, “Hein- 
kel”, “Henschel” ir “Focke- 
Wulf” lėktuvų fabrikai, bet ir 
planai bei jų konstruktoriai— 
inžinieriai. Visa tai išnaudo
jant ir aviacijos pramonės vir
šininkui gen. majorui Anatoli
jui Ljapidevskiui vadovaujant. 
Sovietų orinė karo pajėga žy
miai sustiprėjo. Bolševikai 
milžinišku mastu ir toliau sta
to po du tipus bombonešių ir 
naikintuvų. Pagal patikimas, 
vakariečių surinktas informa
cijas, sovietai šiuo metu turi 
apie 10,000 “Jet-Yak" spraus- 
minių naikintuvų. Šiuos nai
kintuvus. pasinaudodamas vo
kiečių konstruktorių pagalba 
ir žiniomis, statė sovietų lėk
tuvų konstruktorius Alexan- 
der Yakowlew. Jie išvysto 
1,000 klm. vai. greitį ir visiš
kai prilygsta amerikiečių 
“Thunderjet” naikintuvams. 
Antrasis Sovietų naikintuvo 
tipas yra “Yak", išvysiąs 600 
klm. vai. greitį. Jis buvo nau
dojamas Korėjos kare. Sovietų 
karo aviacijos viršininkas, oro 
maršalas Konstantinas Verše- 
ninas. ir naikintuvų viršinin
kas gen. leitenantas Wassilijus 
Stalinas, tiki galėsią su savo 
“Jet-Yak” mašinomis atremti 
amerikiečių supertvirtovių ir 
atombombonešių puolimą.

Atombombonešiai
Įdomiausias yra sovietų 

atombombonešis “IL 16", sta
tytas lėktuvų konstruktoriaus 

jūrų laivynas. Ir dabar jų tu
rimi trys kovos didieji laivai, 
du lėktuvnešiai ir devyni 
kreiseriai persenę. Bet šiuo 
metu Sovietų Rusija jau turi 
apie 60 naikintuvų ir apie 300 
povandeninių pačios moderniš
kiausios statybos. Ir čia pasi
naudota užgrobtais vokiečių 
išradimais. Daug kalbama 
apie sovietų povandeninius 
transporto laivus, bet šios in
formacijos dar tik gandais pa
remtos.

Sovietų prekybos laivynas 
taip pat auga. Jau prieš karą 
jie turėjo 1,000,000 brutto to
nažą — tokį pat, kaip Švedi
ja. Dabar jis padvigubėjo. Pri
sidėjo amerikiečių per karą 
perleisti laivai, reparacijų bū
du įgyti iš vokiečių, italų bei 
suomių ir iš satelitinių kraštų 
konfiskuoti. Be to, įjungtos 
japonų laivų statyklos, kurios 
už rusų anglį ir koksą, stato 
jiems 175 naujus laivus.

Atominė bomba

Amerikos ir Didi. Britanijos 
mokslininkai yra nuomonės, 
kad rusai atominės bombos 
paslaptį žino. Bet sunkiausią 
problemą jiems sudaro kom
plikuoti įrengimai, kurie rei
kalingi atominei bombai paga
minti. Čia sovietai nuo ameri
kiečių atsilikę apie 22 metais. 
Apskaičiuota, kad tuo metu, 
kai Rusija pasigamins (ar pa
sigamino) pirmą atominę bom
bą, Amerikos atominių bombų 
atsargos prilygs 18 metų so
vietinei gamybai.

dar DAUGIAU padarys Massa 
i jai. jei mes vėl jį išrinksime gu
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Bendros pastabos
Klaidinga yra Rusiją įsivaiz

duoti, kaip begalinę teritoriją, 
turinčią neaprėžtus išteklius. 
Rusija yra 45 kartus didesnė 
už Vokietiją. Daugiau kaip 
pusė jos teritorijos dengia 
miškai, beveik penktadalis yra 
dykumos ir nederlingi plotai, 
ir tik vienas aštuntądąlis viso 
ploto yrą derlingi laukai. Tai 
reiškia, kad Rusija 200,000,- 
000 gyventojų išmaitinti tetu
ri tiek dirbamos žemės, kiek 
Amerika 142 milijonams žmo
nių. Todėl Rusijos vis priau
gančiu gyventojų maitinimo 
klausimas yra labai problema
tiškas ir karo atveju dar pa
sunkėtų.

Karui vesti Rusija stokuoja 
daugelio svarbių žaliavų, kaip 
volframo, molybdeno, cino, 
antimeno, o svarbiausia gu
mos. Ji neturi gerų užjūrinių 
ryšių, iš kur galėtų natūralinę 
gumą įsivežti. Ji taip pat iki 
šiol neįstengė anas kompli
kuotas įmones įsirengti, ku
rios reikalingos sintetinės gu
mos gamybai.

Be to, apie 50 milijonų Ru
sijos gyventojų yra taip re
tai po kraštą išsimėtę, kad jie 
begaliniuose miškuose ir ste
pėse visai pasimeta. Todėl 
produktyvioji žmonių masė to
li gražu ne tokia didelė, kaip 
statistikose skelbiama.

Naudotasi duomenimis iš 
“Michael”, “Reader’s Digest” 
ir kitų šaltinių.

K. M1LKOVA1TIS

LIETUVIAI PASAULYJE
• VLiKo ir VT pirmininkas 

M. Krupavičius grįžo iš atos
togų ir keletai dienų tarnybi
niais reikalais išvyksta Lon
donan.

f VLlRo nariai M. Valiukė
nas ir V. Vaitiekūnas išvyko 
į pereinamąją stovyklą Ras- 
tattan, sutvarkyti savo emi
gracijos į JAV-bes reikalus.

• Ženevoj vykstančioje IRO 
sesijoje tremtinių reikalus gi
na Balfo direktorius Europo
je J. Valaitis ir Lietuvos kon
sulas S. Garbačauskas.

JVfontreaJyjr įsisteigė moks
leivių ateitininkų kuopa, ku
rion jau pradžioje įstojo apie 
14 narių. Kuopos organizato
rius ir jos pirmininkas Algi
mantas Ankudavičius.

Belgijos lietuviai, kurie pa
mažu iš ten skirstosi, net 
grįždami atgal Vokietijon, š. 
m. gruodžio 3 d. šaukia savo 
metinį suvažiavimą Lieže,

PADĖKA
Širdingai dėkoju p.p. A. E. 

Daukantams ųž surengtas 
man išleistuves, išvykstant į 
karo tarnybą. Taip pat visam 
jaunimui už dalyvavimą ir do
vanėles, o ypač p. A. Jan
kauskui ir jo sesutei Valerijai 
už gražias dainas. Visiems šir
dingas ačiū. • •

Juozas Mingaudis.
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Kristaus Karaliaus šventė
Jos prasmė ir istorija

T. Bernardinas Gramdys, O.F.M.

Katalikų Bažnyčia švenčia 
daug Kristaus švenčių, pami
nėdama tai vieną, tai kitą jo 
gyvenimo įvykį. Bet reta kuri 
jo švente tikinčiųjų sutinkama 
su tokiu džiaugsmu, kaip Kris
taus Karaliaus šventė. Gal dėl 
to, kad ji jauniausia. Šiemet 
švenčiame jos 25 metų jubilie
jų. Bet už tai ji ir yra jau
niausia, o gal ir paskutinė 
Kristaus iškilminga šventė, 
nes savyje talpina visas kitas 
jojo šventes. Kristaus Kara
liaus šventė dargi papildo ki
tas, duodama joms pilnesnę ir 
gilesnę prasmę.

Imkime Kalėdas — Kristaus 
užgimimo šventę. Kodėl ji 
mums taip artima ir kupina 
skaidraus džiaugsmo? Tai už
gimimo šventė Karaliaus, ku
ris išvaduos mus iš baisios 
vergijos. Kristus pats tai pri
pažįsta: “Aš tam ir gimiau, 
kad viešpataučiau". Ką kitką 
reiškia Trijų Karalių šventė, 
jei ne jo karalystės pripažini
mą! Kristaus kančios šventės 
— tai paminėjimas mūsų Ka
raliaus kovos, kuria jis mus 
pirko. Juk “nuo kryžiaus vieš
patauja Dievas”. O Prisikėli
mo šventė — tai galutinės 
mūsų Karaliaus Įiergalės šven
tė. Žengimas Dangun ne ką 
kitką reiškia, kaip pergalės 
viltį, nes “Kristus žengdamas 
aukštyn, vedėsi sugautus be
laisvius, ir davė žmonėms do
vanų", kurių pagalba ir jie 
galėtų pergalėti priešus ir am
žinai viešpatauti su Kristumi.

Kristus yra mūsų Karalius 
ne vien dėl to, kad jis mus at
pirko. Mes esame jo nuosa
vybė. Dievas sutvėrė žmones 
Kpsfuj- ,lw-aišliį^„^ko gy. 
Povilas: “Viskas yrą jūsų 
(žmonių), jūs esate Kristaus. 
Kristus gi yra Dievo”. Kad 
žmonės priklauso Kristui tai 
paaiškina tas pats Apaštalas 
kitoje vietoje: “Viskas sutver
ta per jį ir jam". Dievas ne
būtų galvojęs apie Adomą ir 
jo ainiją, jei pirm nebūtų gal
vojęs apie Kristų. Lygiai taip, 
kaip žemiškas karalius galvoja 
pirm apie savo sūnų, o tik 
paskui apie tarnus, kurie turės

jam tarnauti. Tai yra gilesnė 
Kristaus Karaliaus šventės 
prasmė. Ta prasme ji buvo 
įsteigta pop. Pijaus XI 1925 
m. gruodžio 11 d. per encikli
ką “Quas primas".

Daug yra buvę Bažnyčios 
istorijoje Kristaus Karaliaus 
apaštalų. Bene žymiausias teo
logų tarpe bus Jonas Duns 
Skotas, davęs tvirtus Kristaus 
Karaliaus doktrinos pagrindus. 
Juomi sekė visi pranciškonai 
mokytojai ir pamokslininkai, 
kurių garsiausias buvo šv. 
Bernardinas iš Sienos, padaręs 
Kristaus Karaliaus doktriną 
suprantamą liaudžiai.

Šių laikų pirmasis Kristaus 
Karaliaus doktrinos atgaivin
tojas ir jo šventės organiza
torius buvo T. Krizostomas 
Urrutibėhėty, pranciškonas. 
Šis gilus mokslininkas ir ga
bus organizatorius, persiėmęs 
savo ordino tradicine Kristaus 
Karaliaus meile, sumanė ją 
atgaivinti Bažnyčioje. Ne vien 
tik jis rašė galybę veikalų apie 
Kristų Karalių, bet panoro pa
jausti ir jo šventės džiaugs
mą. Tokią pirmą šventę jis su
organizavo Bordeaux (Pran
cūzijoje ), pranciškonų gimna
zijoje, kurios jis buvo direk
torius, 1889 m. rugsėjo 29 d.

Jis pasirinko Mykolo Arkan- 
gelo šventę, nes pagal Apreiš
kimo knygą (c. 12), jį laikė 
pirmuoju, suorganiza v u s i u 
Kristaus Karaliaus šventę. 
Tam tikslui jis paruošė net 
scenos veikalėlį, vaizduojantį 
Apreiškimo knygos angelų ko
vą danguje ir jų pergalės 
šventę: "Dabar teko išgany
mas, jėga ir karalystė mūsų 
Dievui ir galybė jo Kristus... 
nugalėjo jį (Liuciferį) dėl A- 
vinėlio kraujo... Todėl links
minkitės. dangūs ir kurie juo
se gyvenate”. Šventė buvo 
baigta pasiaukavimo aktu 
Kristui Karaliui: “Sutvertas 
Tau. Kristau Karaliau, ir per 
Tave atpirktas, nužemintai 
išpažįstu Tavo pilną valdžią 
ant angelų ir žmonių...”

Panašią šventę jis suruošė ir 
kitais sekančiais metais, per
keldamas ją į kovo 25 d., Ap-

DARBININKAS

Kanados penketukas lankėsi Jungtipėse Valstybėse. Visoms penkioms seserinis ly
giai 16 metų: Ivonai, Marijai, Emilijai (sėdi); Cecilijai ir Anetai (stovi).

reiškimo šventę. Pagaliau pa
noro ją išnešti viešumon. Pro
ga tam pasitaikė. 1900 m. įvy
ko Katalikų Akcijos kongre
sas Lijone. Savo giliu įsitikini
mu T. Krizostomas taip suža
vėjo kongreso dalyvius, kad 
visi vienbalsiai padarė įžadą: 
“Platinti Kristaus Karalystės 
įgyvendinimą pavieniuose as
menyse ir visuomenėje, į ku
riuos visus Kristus turi tei
sės, nes pagal Apaštalą viskas 
jam sutverta”. Šiam įžadui 
įvykdyti T. Krizostomas pasi
naudojo sekančių metų Jėzaus 
Širdies švente. Tada Kristaus 
Karalystės idėja pasidarė vie
šo pobūdžio.

Kad Kristaus Karaliaus idė
ja paplistų ne tik Prancūzi
joje, bet ir visame pasaulyje, 
T. Krizostomas sutvėrė 1903 
m. Arras mieste “Maldos ir 
Atgailos Draugiją”. Jos tiks
las — platinti Kristaus Kara
liaus viešpatavimą visoje žmo
nijoje. Pats T. Krizostomas 
parašė draugijos įstatus, pa
tvirtintus vyskupų. Jis sukūrė 
ir tą garsią 
liaus maldą, 
bėti kasdien 
gijos narys:
zau. aš pripažįstu Tave visuo
tinu Karalium. Viskas, kas 
yra padaryta, yra sutverta 
dėl Tavęs. Vykdyk ant manęs 
visas Savo teises...” Kad drau
gija plačiau išsiplėstų, jis ga
vo iš pop. Pijaus X maldai 
300 dienų atlaidus, o iš Pijaus 
XI — visuotinius atlaidus 
1923 m. vasario 21 d.

Gerbk tėvo
Namuose kalbėjo tik lietuviškai. — Sūnus nori būti karys. 

— Gal pakeisti man pavardę? — Aš paliksiu Benediktas Jako
bynas. — Visas miestelis išmoko Jakobyno pavardę. — Ji ne- 
sukliudė laimėti pasisekimo. — Eisiu ir padėsiu Lietuvą išva
duoti.

Kristaus Kara- 
kurią turėjo kal- 
kiekvienas drau- 
“O Kristau Jė-

Gyveno Kanadoje žinoma 
Jakobynų -šeima, atkilusi iš 
Dzūkijos su mažais vaikais — 
sūneliu dviejų metų ir dukrele 
keturių. Darbštūs ir blaivūs 
būdami, jie greit susitvarkė, 
sukūre savo namų židinį, pa
augusius vaikus leido į moks
lą, patys gerai išmoko naujo 
krašto kalbą. Namuose tačiau 
kalbėjo tik lietuviškai ir vai
kus pratino mylėti Lietuvą. 
Jakobynai skaitė lietuviškus 
laikraščius, dalyvavo lietuviš
kose organizacijose, rengė vai
dinimus. Vaikai matė tėvų gi
lią meilę viskam, kas sava, 
lietuviška. Jie girdėjo dažnas 
jų kalbas apie Lietuvą. Paau
gę. jie patys dalyvavo 
kuose susirinkimuose, 
lietuviškas knygas ir 
čius.

Jo žmonelė didžiavosi juo n 
iąbiu mylėjo. Kūlėjos karas 
jai nedavė ramybės. Baimino
si. vargšė, kad jos Benys vėl 
bus pašauktas.

— Tu atsisakyk tos karinės 
tarnybos. Kas bus su dukrele, 
jei tu vėl išeitum į karą ir žū- 
tum? Kas bus su manim-.’

Benediktui buvo sunku 
klausytis šios kalbos, bet kar
tą jis pasakė:

Stase, tu žinai, kad be ka
ro Lietuva nebus laisva. Jei 
karas kils, aš eisiu ir padėsiu 
Lietuvą išvaduoti.

Užtektų tik vieną kartą išsi
žadėti savo tėvų kilmės, o to-

liau jau nebebūtų sunku nu
tolti nuo visko, kas lietuviška. 
Kailą išsigynęs, kas esi — iš
sigynęs laisvame krašte, kur 
tau nieks nedraudžia būt tuo, 
kuo esi toliau turi veidmai
niauti ir taip savo sąžinę, sa
vo principus išduoti. O tautos, 
kuriose mes esame, kaip tik 
labiau vertina garbingus ir 
tiesusis žmones. Ne pavardė 
pagaliau jiems svarbu, bet 
žmogus — ko jis vertas, ką jis 
gali ir kaip sugeba.

Lietuva, tėvyne mano, tu 
esi kaip sveikata, tik tas gali 
tai suprasti, kas tavęs neteko.

Adomas Mickevičius.

TĖVŲ MARIJONU KOLEGIJOS

RĖMĖJŲ SEIMAS
KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTĖJE

SEKMADIENĮ, SPALIO 29 d., 1950

DIENOTVARKĖ

N. P. SESERĮ VIENI OLYNO KOPLYČIA 
ŠVENTŲJŲ — 1950 — METŲ PAMINKLAS 

Putnam, Conn. (Projektas)

SPAt’S — M A R1J OS GARBINIMO MENUO

Į
Ar jau davei auką

£ šiai
S
J MARIJOS š v e niovei
J ŠVENTŲJŲ METŲ paminklui pastatyti?
JP a s i ų s k, dar ne vėlu.
$ Adresas:

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

Siunčiu Vienuolyno koplyčiai statyti auką S
7

S Vardas, Pa varde

i Adresas:

I i
■

sį iapeij su auka pasiųsk Vienuolynui)

Tam visam reikėjo daug pi
nigų, kurių trūko T. Krizosto
mui. Bet Dievo Apvaizda, 
siekdama tikslo, suranda ir 
priemonių. Arras mieste gyve
no turtinga Petrapilio emi
grantė p-lė Ivain. Ji buvo la
bai pamaldi į Jėzaus Širdį. T. 
Krizostomo paraginta ji įsi
jungė į didįjį darbą už Kris
taus Karaliaus idėją. Greitu 
laiku šimtai tūkstančių propa
gandos brošiūrų ir knygų vi
somis kalbomis paplito po Eu
ropą. Didelis entuziazmas kilo 
Kristui Karaliui, ypatingai pa
sibaigus Didžiąjam karui. Ka
da pamaldumas Kristui Kara
liui išsiplėtė visoje Europoje, 
vyskupai kreipėsi į šventąjį 
Sostą prašydami įsteigti šven
tę. Čia didelės reikšmės turėjo 
Europos pranciškonai, kurie 
rinko tikinčiųjų parašus su 
prašymu šventąjam Sostui 
įsteigti Kristaus Karaliaus 
šventę.

Pagaliau pop. Pijus XI, ma
tydamas to pamaldumo didelę 
naudą. 1925 m. gruodžio 11 d. 
išleido encikliką, kuria pa
skelbė visai Bažnyčiai Kris 
taus Karaliaus šventę.

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

Tėvų Marijonų Kolegijos Rėmėjų Seimo Rengimo Ko
misija ir Marianapoiio 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 lėmėjams ir va
dovams.

Stasys Yla
višką pavardę. Mokykloje jis 
buvo labai geras mokinys ir 
kiti vaikai nedrįsdavo juoktis 
iš jo lietuviškos pavardės.

Ji paėmė sūnui už rankos, 
pažiūrėjo į jo akis ir tarė:
— Sūnau, juk tu tebemyli 

savo močiutę — senelę. Tu ją 
be galo mylėjai visą laiką. Įsi
vaizduok. kad tu. tapęs Jaco
by, pasidarysi labai garsus 
karys, šio karo didvyris. Apie 
tave rašys laikraščiai. Ir ta
voji močiutė skaitys apie tave 
ir nieko nežinos, kad tu esi 
jos mylimas sūnaitis (anūkė
lis). »

Sūnus suvirpo, jo veidu per
bėgo susimąstymo banga ir jis 
pažvelgė drąsiai motinai į 
akis, pasilenkė, pabučiavo ją 
ir pasakė:
— Gerai, aš paliksiu Bene

diktas Jakobynas.
Po metų, kai sūnus jau bu

vo karo mokykloj, motina nu
vyko jo aplankyti. Prie karei
vinių vartų ji atrado sūnų su 
savo draugu anglu. Sūnus su
pažindino jį su savo motina, o 
šis pradėjo jai pasakoti 
jos sūnų.
— Įsivaizduokit, ponia, 

mes vargo turėjome su
Niekas negalėjom ištarti jo 
pavardės. Vos išmokdavom ir 
vėl ją užmiršdavom. Sugalvo
jom tokį būdą. Vienas mūsų 
parašė dainą, kurios kiekvie
nas posmas baigėsi žodžiu Ja
kobynas. Daina buvo puiki, ir 
mes ją vis dainavom. Daina
vom ne tik kareivinėse, bet ir 
eidami miesto gatvėmis. Taip 
išmokom ne tik mes. bet ir vi
sas miestelis išmoko Jakobyno 
pavardę.
— Ir, žinot. }>onia. mes Jūsų 

sūnų 
kus 
Jums 
kvti.

Benys Jakobynas tapo
nantu. dalyvavo praėjusiame 
kare ir anglai pakėlė jį iki ka
pitono laipsnio, net apdovano
jo įvairiais pasižymėjimais. 
Pavardė jam niekur nesukliu- 
dė kilti ir

lietuviš- 
skaitė 

laikraš-

svajojoSūnus Benediktas 
būti kariu, net gi Lietuvos ka
riu. Bet iki jis atėjo į metus. 
Lietuvą ištiko didi nelaimė. 
Tada jis stojo į karinę Kana
dos organizaciją ir po kiek 
laiko pasiekė puskarininkio 
laipsnio. Pulkininkas, kurs tai 
organizacijai vadovavo, para
šė jam puikų pagyrimą.

Kanadai įstojus į karą,’ jau
nasis Jakobynas panoro stoti 
į karininkų mokyklą. Jis kiek 
svyravo, ar jį priims kaip lie
tuvį. Bandė, pristatė pulkinin
ko pagyrimą, ir dideliam jo 
nustebimui — buvo priimtas. 
Jaunuolis negalėjo nuslėpti sa
vo džiaugsmo.

Vieną vakarą, grįžęs vėliau į 
namus, jis priėjo prie motinos, 
kuri jau gulėjo lovoj, atsisėdo 
ant lovos krašto, apkabino ją 
ir ėmė iš tolo kalbėti:
— Klausyk, motule, tu žinai, 

kad aš jaučiuos lietuvis ir my
liu Lietuvą. Bet tu žinai, kad 
labai noriu būt karininku. 
Kaip tu manai, ar kanadiečiai 
nežiūrės keistai, jeigu aš va- 
dinsiuos taip, kaip ligi šiol — 
Benys Jakobynas. Viena, jie 
mano pavardės neištars. Ant
ra. jie greit atpažins, kad esu 
ne tikras kanadietis ir man 
neleis kilti tarnyboje. Mažiau
sia. jie padarys mane 
tu ir toliau neleis 
aukštesnio laipsnio, 
keisti, sutrumpinti
sakysim. Jacobyn ar Jacoby.

Motina labai 
kad jos Benys 
ravęs. Niekad 
esąs lietuvis ir

leitenan- 
pasiekti 
Gal pa- 

pavardę.

nustebo. Nie- 
nebuvo susvy- 
jis. nesigėdyjo 
nešiojąs lietu-

Seimo Rengimo Komisijos Pirmininkas
Kun. Jonas Vaitekūnas

Marianapolio Vyresnysis
Kun. Jonas Petrauskas, M.I.C.

ryte, tos gaus $10. vertės

penktadieniais vakarais.

Priimanie ir be apointmentii.
Atidarą Ketvirtadieniais ir

Casper's Grožio Salonas

permanent už $8.

Rytmečiais turi nupiginimų 

ant permanent vvave.

Kurios ateis iki 10 valandos

apie

kiek 
juo.

Casper's Beauty Salon
738 E. Broadivay

So. Boston, Mass.
So. 8-4645

Casper's Beauty Salon
1047 Dorchester Avė.,

Dorchester, Mass.
Ge 6-3668

~N

TIMKEN 

OIL HEAT
O. AMT OSO'.OS N, O, Mhauj
Oi O.. J'.tNIMG WAT£* HUntl

Mes Instaliuojame Visokios Rūšies Aliejumi

27 Legion Parkuay, 
Brockton, Mass.
Tel. Brockton 323

Brockton Oil Heat., Ine.
Šildomus Burnerius

labai pamėgom. Jis pui- 
draugas — šitai 
pasididžiuodamas

galiu 
pasa-

Ieite-

laimėti pasisekimo, 
jis išėjo į atsargą, 

betrūko: surasti
Po karo

Vieno jam 
sau mergaitę ir sukurti šeimą. 
Ir kai į Kanadą pradėjo at
vykti mergaitės iš tremties, jis 
paėmė jų vieną, apsivedė ir 
jautėsi laimingas sukūręs lie
tuvišką šeimą.

IŠRINKITE TEISINGĄ VYRĄ!
BALSUOKITE U2

Frederick

AYER,Jr
Dėl ATTORNEY 

GENERAL 
Indorsuotas

RESPUBLIKONU, 
DEMOKRATŲ 

INDEPENDENTS 
DARBININKŲ 
VETERANŲ

John W. Farley, Esq.. 898 South St., Needham. Mass.
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tuvių Šalpos Fondo Dienomis 
New Yorke.

Lietuvi! Amerikos visuome-

Brooklyno vyskupas Thomas t Molloy užgiri* 
BALF rinkliavų

LIETUVOS ĮGALIOTAS MI-
N1STERIS P. 2ADEIKIS

RAGINA LIETUVIUS
• Inž. L. Bajorūnas iš Cleve- 

land, Ohio. {>ersikėlė i N. Da- 
kota. Ten jis gavo savo srityje 
valstybinę tarnybą ir dilba 
prie Garrisono užtvankos, sta
tomos ant Missouri upės.
• Ateitininkai - sendraugiai, 

studentai ir moksleiviai įsipa
reigojo dalyvauti New York 
BALF’o Tag Day, kuri įvyks 
spalio 27-28 d.d.
• Savaitraštis "Amerika" š.

m. gruodžio 16. 17 ir 18 d. 
ruošią mugę (bazarąl Mas- 
petho parapijos salėje.
• Hartforde, Conn. lapkričio 

mėnesyje (tiksli data dar ne
nustatyta > šaukiama lituanis
tinio švietimo mokytojų kon
ferencija! Pageidaujama, kad 
konferencijoje dalyvautų visi 
šeštadieninių lituanistikos mo
kytojai: kalbiningai, geogra
fai, istorikai, literatai ir kiti.
• Vincas Ramonas, rašyto

jas. neseniai atvyko iš Aus
tralijos ir apsigyveno Chi
cago je.
• Naujausia IRO filmą iš 

DP gyvenimo buvo rodoma 
spalio 25 d. Apreiškimo para
pijos salėje Brooklyne.
• J. Daužvardienė dalyvavo 

NCWC Amerikos Katalikų 
Moterų Kongrese Clevelande 
ir ta proga buvo atsilankiusi į 
BALFo skyriaus koncertą. 
Viešnia čia pasakė kalbą, iš
keldama BALF reikšmę.

DABAR
Laikas Įsigyti 

KAILINIUS

D. Koraitis

t i. Atėjusios i 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 skoni ir figūrą.

Drabužis, kuris pritaikytas asmens figūrai la
bai vra vertinamas, o prie to patys kailiniai už sa
ve ka’ba žiemos metu. Tai mielas drabužis, kuris 
teikia sveikatai apsaugą. O kas nenori būti svei
ku ir turėti per žiemos šalčius malonumo dėvint 
ri tus 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 Wasliington St., Boston

Į TALKĄ
New York, N. Y.

Brooklyno Vyskupas Tho
mas E. Molloy, New Yorko 
miesto mayoras Vincent R. 
Impellitteri ir Lietuvos įgalio
tas ministeris Washingtone, P. 
Žadeikis, užgyrė skelbiamą 
New Yorke Bendrojo Ameri
kos Lietuvių šalpos Fondo 
rinkliavą, likusiems Europoje 
lietuviams tremtiniams, žiau
riojo komunizmo aukoms su
šelpti ir pagelbėti.

Brooklyno Vyskupas T. E. 
Molloy, prisiųsdamas savo as
menišką auką lietuvių šalpos 
reikalams. pabrėžia BALF 
darbo svarbą, ypač pažymi 
BALF atliktą darbą imigraci
jos ir įkurdinimo srityje. Jis 
laimina BALF darbą ir linki 
pasisekimo.

New Yorko miesto mayoras 
Impellitteri BALF Tag Day 
proga paskelbė proklamaciją 
ir joje visas dienas nuo spalių 
27 d. iki lapkričio 11 d. pava
dino Bendrojo Amerikos Lie-

• Antanas Škėma, rašytojas, 
kaip praneša, skaudžiai nu
kentėjo Chicagoje. Kimball 
pianų gamybos fabrike maši
na jam sutriuškino kairiosios 
rankos nykštį. Neseniai pana
šiu būdu nukentėjęs baleto 
solistas ir pedagogas Simas 
Velbasius.

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

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

nes vadai supranta ir atjaučia 
Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo darbą ir svarbą 
šiais neramiais ir nepastoviais 
laikais, kada tūkstančiai dar 
kenčia visuose pasaulio kam
puose, vargo, nesveikatos, se
natvės ir nedateklių spaudžia
mi. Tai komunizmo aukos, 
kurių mes negalime užmiršti 
ir palikti žiauriam likimui.

VYČIŲ MILITARY 
YVHIST

Worcester, Mass.
Lietuvos Vyčių 116-ta kuo

pa rengia kortavimo vakarą, 
vadinamą MILITARY WHIST, 
penktadienį spalio 27 d., 8 v. 
Aušros Vartų parapijos salė
je. Visas pelnas skiriamas re
montui Vyčių kambarių. Ko
misija ir visa kuopa kviečia 
visus Worcesterio bei Worces- 
terio apylinkės Lietuvius at
vykti ir dalyvauti šiame pa
rengime. Bus įvairių dovanų, 
skanių užkandžių ir kitų pa- 
marginimų. Komisijos garbės 
pirm. kun. K. A. Vasys, pir
mininkas Jonas A. Pūras, raš
tininkė Bronė Burdulytė, iždi
ninkas Lilė Katkauskaitė. Ti- 
kietais rūpinasi Ona Morkvė- 
naitė ir Biruta Giraitė, užkan
džiais — Dorota Sinkevičiūtė 
ir Feliksas Jazukevičius, sta
lais — Robertas Stevens ir 
Jack Kasper, dovanomis — 
Mykolas Essex ir Shirley J. 
Miller.

40 V AL. ATLAIDAI
C. Brooklyn, New York

Spalio 15-17 įvyko Šv. Jur
gio parapijoje metiniai 40 vai. 
atlaidai, kurie praėjo labai iš
kilmingai. Žmonių visas tris 
dienas rinkosi skaitlingai. Da
lyvavo keliolika apylinkės ku
nigų svečių. Choras įspūdin
gai giedojo vakarais ir per su
mą. Giedojimo įspūdį padidino 
žymus operos solistas Lorenzo 
Ciamerini, kuris su p. B. 
Brundziene gražiai išpildė spe
cialiai paruoštą duetą. Antra
dienio vakarą klebono kun. A. 
Petrausko iniciatyva buvo su
ruoštos chorui vaišės, kurių 
metu vietos vargon. J. Brun- 
dza dėkojo chorui ir solistams 
už gražų giedojimą.

Labai skoningai buvo pa
puoštas altorius. Tai buvo 
pranciškiečių sesučių rankų 
darbo vaisius. Daugelis para
pijiečių pasinaudojo šiais at
laidais. atliko išpažintį ir priė
mė šv. Komuniją.

Mirė
Pereitą pirmadienį buvo pa

laidotas širdies liga miręs, a.a. 
P. Kasparavičius. 59 m. am
žiaus. Paliko dideliame nuliū
dime savo šeimos narius. Ka
dangi mūsų bažnyčioj vyko 40 
vai. atlaidai, tai velionis buvo 
laidojamas iš Karalienės An
gelų bažnyčios. Laidotuvės bu
vo iškilmingos, kuriose dalyva
vo 5 kunigai ir solistai giedo
jo gedulo giesmes. Vargonavo
J. Brundza.

Spalio 19 d. su iškilmingo
mis šv. mišiomis buvo palaido
ta Kazimiera - Katarina Puzo- 
lienė, 45 m. Paliko nuliūdusį 
vyrą Tomą, du sūnus, dukterį 
ir seserį Stelą žižiūnienę, kuri 
atvyko iš Montreal - Canada. 
Velionė palaidota šv. Jono 
kapuose.

PĄRĮHNĮNKAS.

GRAŽIAI PAVYKO
New Britain, Conn.

Spalio 15, 16 ir 17 dienomis 
Šv. Andriejaus bažnyčioje įvy
ko 40 vai. atlaidai, kurie gra
žiai pavyko. Žmonių jier visai: 
dienas rytais ir vakarais lan
kėsi gausiai. Tėvelis J. Liau- 
ba, pranciškonas, berte bėrė 
išganingus žodžius į atsilan
kiusių širdis. Altorius, kuria
me buvo išstatytas šv. Sakra
mentas, buvo išpuoštas gėlė
mis ir žvakėmis, kas skatino 
visus prie karštesnės maldos.

Darbšti seselė Elenora al
torių išpuošė ir prižiūrėjo j>er 
visas tris dienas vis pakeisda
ma jo išvaizdą. Atlaiduose lan
kėsi ir daug kunigų, kurie tei
kė dvasinius patarnavimus. 
Procesijoj dalyvavo daug pa
rapijos vaikučių ir tretininkės. 
Klebonas kun. V. Karkauskas, 
sujaudintas šios puotos nuo
taikos dėkojo parapijiečiams, 
seselėms ir chorui ir visiems 
už bendradarbiavimą.

Apdovanojo
Spalio 19 d. p. O. Jeninienė 

suruošė vakarėlį savo dukre
lei, kuri ruošiasi vestuvėms, 
susirinko gražus būrelis gimi
nių ir draugių, kurie sudėjo 
gražių dovanų. Petronėlė yra 
slaugė. Jos sužieduotuvės su 
Kastantu Baranausku įvyks 
lapkričio 4, 9 vai. ryte Šv. 
Andriejaus bažnyčioj.

Sveikino gimtadienio proga
Pereitą savaitę O. Gudinienė 

minėjo savo gimtadienį. Šia 
proga jos auklėtinė suruošė 
jei sveikinimo puotą, į kurią 
atsilankė jos giminės ir drau
gės, kurios linkėjo jai ilgiausių 
metų. P. O. Gudinienė yra vie
na iš uolių rėmėjų katalikiško 
veikimo, ir narė daugelio 
draugijų; taip pat “Darbinin
ko” skaitytoja. Linkime dar 
kartą Onytei ilgiausių metų!

PAAUKŠTINIMAS
Norwood, Mass.

Bronius Kudirka, jaunas, 
veiklus Šv. Jurgio parapijos 
Šv. Vardo draugijos pirminin
kas neseniai buvo paaukštin
tas savo pareigose. Jis yra pa
skirtas vice pirmininku visų 
Šv. Vardo draugijų Norfolk 
West apskrityje, kuris apima 
dešimts miestų:: W. Roxbury, 
Brookline, Dedham, Norwood, 
Walpole, Norfolk, Sharon, 
Medway, Millis, Franklin. šv. 
Jurgio parapija yra vienintelė 
iš lietuvių parapijų šioje apy
linkėje. Dėl to garbė lietuviui 
Kudirkai, Šv. Jurgio parapijai, 
kurią centras pripažino turint 
stiprią ir gyvą draugiją. Lin
kime geriausios sėkmės p. Ku
dirkai, pavyzdingam šeimos 
tėvui, naujose pareigose.

William J. Christian (Kriš
čiūnas) iš Millis yra paskirtas 
šios apskrities iždininku. Kriš
čiūnas buvo Norwodietis daug 
metų, gyvenęs kampas Dean 
ir Pleasant gatvės. Geriausios 
sėkmės lietuviams.

Šv. Vardo draugijos naujų 
narių vajus

tęsis visą savaitę iki sekma
dienio. Naujų narių priėmimas 
yra ruošiamas lapkričio 12 d. 
Šis vajus yra vedamas visose 
Bostono diecezijos katalikų 
bažnyčiose. Vedėjai užsimojo 
gauti 20.000 narių.

Lietuvos Vyčiai laimi
Lietuvos Vyčių 27-ta kuopa 

laimėjo antras metines Naujos 
Anglijos Vyčių metines bow- 
ling rungtynes, kurios įvyko 
pereitą sekmadienį po pietų. 
Sport Center name Norwoode. 
Keli šimtai vyčių ir jų užtarė
jų susirinko šiose metinėse pa
silinksminimo rung t y n ė s e. 
Norwood’o rinktinės (koman
dos) kapitonas Mykolas Marks 
priėmė gražią taurę, kurią 
jam įteikė programos tvarky
tojas Pilypas Kairys iš Provi- 
dence, R. I. L-is.

BALTIMORĖS ŽINIOS
Išvažiavo kun. Dambrauskas
Šių metų spalio mėn. 20 d. iš 

Baltimorės išvažiavo prof. 
kun. Pius Dambrauskas, kuris 
15 mėnesių sėkmingai darba
vosi kaip asistentas prie kun. 
klebono Dr. L. J. Mendelio 
Šv. Alfonso parapijoje. Jis iš
vyko į Worcesterį kviečiamas 
kun. klebono Vasio. Linkime 
jam sėkmės naujoje vietoje.

40 vai. atlaidai
Šv. Alfonso parapijoje praė

jo didžiu pasisekimu. Jų metu 
pamokslus sakė visiems žino
mas iš Lietuvos atvykęs tėvas 
jėzuitas dr. kun. Venckus, ku
ris dabar profesoriauja Wa- 
shingtono universitete. Jis iš
kalbingais ir jautriais pamoks
lais sutraukė labai daug klau
sytojų. Dievas jam už tai te
atlygina.

Misijų sekmadienis
Spalio mėnesio 22 dieną Bal

timorės arkivyskupijoje buvo 
apvaikščiojamas misijų sek
madienis. Šv. Alfonso parapi

ja irgi neatsiliko. Tą dieną 
buvo pasakyti misijų reikalu 
keturi pamokslai lietuviškai ir 
keturi angliškai. Parapijiečiai 
gausiai aukojo. Pastebėtina, 
kad Šv. Alfonso parapijoje, 
dėka tos parapijos klebono 
kun. Mendelio nepaprasto uo
lumo, daugiau surenkama mi
sijoms aukų, negu kitose pa
rapijose. Kaip skelbia Balti- 
morėje leidžiamas "The Ca- 
tholic Review”, Šv. Alfonso 
parapijoje pernai per visus 
metus buvo surinkęs 67 tūks
tančius dolerių.

Kristaus Karaliaus šventė
Sekantį sekmadienį t. y. spa

lių mėnesio 29 dieną Šv. Al
fonso parapijos parapijiečiai 
■visi organizuotai dalyvauja 
Kristaus Karaliaus minėjime, 
Ealtimorės Katedroje, 8 vai. 
vakare.

Tremtinių draugijos vakaras
Lapkričio mėnesio 5 d. pa

rapijos salėje įvyks Tremtinių 

Feel likę failinę in lova aęainl
Talk about love at first sight! One look at these softly sparkling white-enameled Geneva 
steel cabinets, and your hcart can’t help būt begin to sing. One glancc at the hcirloom beauty 
o£ thil radįant Geneva lifctime stainless steel sink, and your pulse is sure to pick up the 
refrain\< zvs

Can’t you jusNsee own gorgcous Geneva Kitchen . . . planned ezactly the way 
vvant it? Handy as all get-out—with big, deep base and wall cabinets to keep *1/ your sup- 
plies within arm's reach. Wide-open—with work surfaces big cnough to hold all the para- 

C ’jYiernalia of meal-getting and štili lcave room to spare. Efficient—with all the step-saving 
\^/accessories you’ve alvvays wanted. And everything perfectly matched for enduring beauty 

in easy-to-keep-clean enameled steel.
Whatever your ideas, vvonderfully efficient Geneva units and accessories are available to 

make this kitchen jotas almi! See for yourself.. . see your Geneva dealer toieey!

t

G€H€VA
Tel. 899

8929
N0W ON MSPLAY AT

RA Y MUCCFS INC.
1065 Montello St., Brockton, Mass.
Atidaryta Trečiad., Ketv. ir Penkt. iki 9 vai. vakarais.

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

Draugijos orgar.izuojarras va 
karas, kurio fielnas skiriamas 
šeštadienio lietuvių mokyklai.

šv. Vardo Draugijos 
parengimas

Lapkričio mėn. 12 d. parapi
jos salėje įvyks metinis Oiste
rių rostas, organizuojamas šv. 
Vardo vyrų draugijos, kurio 
pelnas bus skiriamas parapiji
nės mokyklos reikalingiems 
įrengimams ir pataisymams.

PUSIAU

Du sveikatos prižiūrėtojai 
atsilankę į restorano virtuvę 
reikalauja pačio šeimininko.
— Mes pastebėjome, — tarė 

vienas, — kad jūs esate ant 
lango užrašę, jog triušių paš
tetą pardavinėjate. Pasakyki
te atvirai, ar tikrai ten yra 
triušiena.

— Mano ponai, norėdamas 
garbingas būti pasisakau, kad 
įdedu truputį arklienos, — at
sakė šeimininkas.
— Aha, o kokią dalį dedate?
— Iš pusės, mano ponai, vie

ną triušį, vieną arklį...

i
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Penktadienis, Spalio 27, 1950

NCWC konferencija DP 
reikalais

Rašo kan. prof. J. B. Končius
Spalio 19 d. Bellville prie 

St. Louis Įvyko konferencija 
tremtinių, ypač emigracijos, 
reikalams aptarti. Konferenci
joje dalyvavo apie 100 dele
gatų iš įvairių J. A. V.

Paaiškėjo, kad pagal dabar
tinį DP įstatymą dar trūksta 
apie 60,000 darbo ir buto ga
rantijų, Vyskupijos pasižadėjo 
ligi vasario mėnesio 1951 me
tų ( nes tai esąs paskutinis 
terminas) pavaryti smarkų 
vajų tokioms garantijoms pa
rūpinti.

vykti apie 17,000, tačiau tik
rumoje jų atvyks tik apie 
7,000. Konferenciją nustebino, 
žinia, kad šiems tūkstančiams 
lenkų tremtinių atgabenti į A- 
meriką lenkų visuomenė Ame
rikoje parūpino tik 240 garan
tijų. Ukrainiečių karių Angli
joje skaičius siekia apie 2,000, 
reikia manyti, 
siems bus 
jos.

kad jiems vi- 
parūpintos garanti-

buvo diskutuojamas 
apie atgabenimą

Lietuvių tremtinių, kartu su 
klaipėdiečiais, neturinčių dar
bo ir buto garantijų skaičius 
siekia ligi 2000 asmenų. Yra 
dar ir Anglijoje apie 400 lie
tuvių, kariavusių kartu su ali- 
jantais lenkų kariuomenėje. 
Užtikrinau konferenciją, kad 
mes per BALF aprūpinsim 
jiems darbo ir buto garanti
jas.

Konferencijos metu buvo 
atkreiptas dėmesis, kad lietu
viai darbo ir buto garantijų 
parūpinime užima pirmą vie
tą.

Plačiai 
klausimas 
54,000 DP vokiečių iš Rytų 
Europos kraštų. Šis DP įsta
tymas jiems turi galios ligi 
1952 m. liepos 1 d. Yra vilčių, 
kad Amerikos vokiečiai savie
siems parūpins kvietimus, 
ypač kad NCWC šiuo reikalu 
sutiko tarpininkauti.

Toliau konferencija aptarė 
šiuos klausimus::

profesionalams, mokantiems 
anglų kalbą, patartina kuo 
greičiausiai apsirūpinti darbu 
pagal savo specialybę, nes šiuo 
metu tokių galimybių yra.

Senelių, invalidų:
daromų pastangų atgabenti 

į Ameriką iš Vokietijos įr 
Austrijos senelius ir asmenis 
su fiziniais trūkumais. Šiuo 
reikalu IRO (International 
Refugee Organization) skiria 
už kiekvieną tokį asmenį 
(Hard Core) nuo $500 ligi 650 
pašalpą tiems asmenims ar 
organizacijoms, kurie sutiks 
juos pakviesti ir sutinka atga
benti veltui į kvietimo vietą. 
Praktiškai šis reikalas jau 
pradėtas vykdyti: Little Sis- 
ters of Poor jau pakvietė 245 
senelius ir invalidus. Nutarta 
raginti pavienius asmenis ir 
organizacijas kviesti tokius 
asmenis.

DARBININKAS

nio priežastis. Įmteųt: menkas 
atlyginirrtas Vž ddrbą ir kitos 
nepakeliaHlbi • (erčia
tokius žmones ieškoti palan
kesnių sąlygų. Mano pakvies
tas į konferenciją East St. 
Louis lietuvių parapijos kle
bonas kun. Dr. A. Deksnys 
painformavo konferenciją apie 
tremtinių elgseną, pav.: jis 
savo parapijoje susilaukė 22 
šeimų ir pavienių virš 100 
tremtinių ir visi jie susirado 
darbą, gyvai bendrauja su se
naisiais lietuviais. sustiprino 
ekonominę ir kultūrinę para
pijos veiklą. Kun. Deksnio pa
reiškimas padarė konferenci
jai gerą įspūdį ir išsklaidė 
susidariusią dėl blogos infor
macijos apie tremtinius neigia
mą nuomonę.

Kun. Deksnys pareiškė, kad 
esąs pasiryžęs dar parūpinti 
keliolikai šeimų buto ir darbo 
garantijas.

J)ūtept: menkas

I

Profesionalai

Lenkų iš Anglijos galėtų at-

Paaiškėjo, kad tremtiniai 
profesionalai (ypač inžinieriai, 
gydytojai, mokytojai ir t.t.). 
mokantieji anglų kalbą, be 
ypatingų sunkumų galės gau
ti darbą savo profesijoje. Jau 
čia atvykusiems lietuviams

Šioj asmenų kategorijoj yra 
ir lietuvių tremtinių. Taigi, lie
tuviai ir lietuviškos organiza
cijos turi geros progos paro
dyti savo kilnaširdiškumą, 
juo labiau, kad IRO teikia vi
sai apčiuopiamą paramą. Dau
gelis tokių tremtinių lietuvių 
yra dar pajėgūs, nors ir būda
mi senyvo amžiaus arba su 
fiziniais trūkumais, bet, mo
kėdami kurį nors amatą užtik
rintai gali užsidirbti savo pra-

TREJANKA

mo ligi 
ponijoje

7

DAKTARAI

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
LANDŽIUS

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

Pntaiko akinius.

53-t E. Broaduay, 
South Boston, Masa.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

I

Tel. A V 2-4026

J. Repshis, MJ)
Lietuvis Gydytojas

495 Colunibia Road
arti Uphams Corner 
Dorchester, Mass.

Ofiso Valandos- ?—4 Ir 6—8

Albert R. Barter

t
■

SO 8-4476
L *

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broaduay
South Boston, Mau.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 Kl B-tal 
šeštadieniais nuo 2 iki 8-tal.

A. J. NAMAKSY
Real Eslale k

Inaurance

409 W. Broaduay
SO. BOSTON, MASS.

Offlc* T«l. 80 ut h Boaton 8-0944 

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Masa.

TEL PA—7-1233-W

i
i

<

Dr. J. L Pasakantis
DR AMEL1A E. RODD 

OPTOMETRI8TAJ

447 W. Broaduay
So. Boaton. Maas.

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

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

i
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HEATING SYSTEMS — AUTOMATIC OIL BURNERS į

SANITARY PLUMBING — WATER SUPPLY SYSTEMS

GEORGE G. ENGEL PLUMBING CO

194 MARBLE ST.

S ATHOL, MASS. Tel 1000

!
U
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VieniatSifatf Brocktono Dry Cleaners su Mothproofing 
Patarnavimu

(Apdrausta nuo kandžių sugadinimo per 6 mėnesius) 
Marškiniai gražiai išplaunami

VELTUI PAIMAME IR PRISTATOME 
Krautuvė 

766 Main St.
Kampas Grove St

Offisas ir Plant
560 Warren Avė.,
Tel. 736 — BROCKTON, MASS. —

i'

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

ka ir mūsų Trejanka prasideda

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

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Tel. 6-1944 
Room 206

207 PARK BLTLDING 
Worcester, Mass.

275 Main St., Webster, 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 Broadway, 
room 4 nuo 5-7 vakarais.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broaduay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

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

AVenue 2-2484
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gyvenimą, ir todėl kvietėjams įš Japonijos, Kinijos, Indo-Ki- j Į 
sunkumų nesudarys. Tokių nijos, iš Persijos, iš Egypto, | Į
tremtinių sąrašą BALF paga- Prancūzijos, Ispanijos, Vakarų j Į 
mins ir paskelbs spaudoje.

IRO veiklos pratęsimas
Šį mėnesį įvykusioje Gene- 

voje konferencijoje nutarta 
IRO veiklą pratęsti dar viene- kūtę viso pasaulio gerą mišinį, 
riems metams, t. y. ligi kovo 75 
mėnesio 1952 metų.

Kadangi IRO pasižymėjo di
deliu rūpestingumu ir uolumu 
globojant ir įkurdinant trem
tinius, dariau žygių VVashing- 
tono ir Europoje, kad ši orga
nizacija galėtų dar ilgiau veik
ti, nes nutraukus jos veiklą, 
dar daug tremtinių atsidurtų 
beviltiškoje būklėje.

Atvykusių jų nepastovumas:
konferencijoje buvo nusi

skundimų, kad atvykusieji 
tremtiniai labai nepastovūs ir 
bėga ypač iš pietinių valsty
bių į rytines. Man teko kon
ferencijai išaiškinti šio reiški-

Indijos, Pietų Amerikos. Cen- 
tralinės Amerikos. Mexicos, 
Šiaurės Amerikos. Canados — 
ir čia saulė leidžias. Įmerk Tre- 
janką į ruginę ir gerk jx> čer-

sų
už pokelį. Prisiunčiam į 
namus.

ALEAANDER’S CO. 
414 W. Broaduay 

South Boston 21, Mass.

Res. SO 8-3729 SO 8-4618

Lithuanian Fumiture Co.
movers — 
Insured and 

Bcnded
Local & Long 

Distance 
Moving

326 - 328 W. Broadyvay
So. Boston, Mass.

. 

jū-

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

Lomko 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.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 8VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vlce-Pirmininkė—B. Galliūnienė,
8 Winfield St., So. Boston, Maas. 

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

Finansų RaSt. — B. Cūnienė,
409 Broadway, So. Boston, Mass. 

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

51 Tampa St., Mattapan, Mass.
Tvarkdarė — M. Matejoškienč, 

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. 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raktininke.

LIETUVIU RADIO KORPORACIJOS
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CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass.

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai
Tel. SO 8-1437

8Outh Boston 8-3960

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINE8
DRAUGIJO8 VALDYBA

Pirmininkas — Viktoras Medonis,
21 Sanger SL, So. Boston,. Mass. 

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

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

Fin. Rašt. — Aleksandru Ivaška,
440 E. Sixth St., So. Boston, Masa. 

Iždininkas—Stasys K. Griganavlčius,
699 E. Seventh SL, S. Boston, Masa 

Maršalka — Jonas Zalkls,
787 Broadway, So. Boston, Masa.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio, 

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

tės pas protokolu raštininką

!

PIKNIKAS po stogu ir gražuoles Balius
1i

ŠEŠTADIENĮ, LAPKRIČID (NOVEMBER) 4-tą, 1950

Naujojoj Lietuvių Piliečių Klubo Salėj, Kampas Broadway ir E Street, South Boston, Mass.

KURMIS SUSIRINKIMAS ĮVYKO9 VASARĄ—KA-PREMTI RADIO PROGRAMĄ SUVAŽIAVO TIEK DIRVELIO ORKESTRĄ, BUS ŠOKIŲ KONTESTAI, 
DA UJ0 KAIP-IŠ VIEDRO—IR VISI BUŠAI BUVO DAUG ŽMONIŲ, KURIŲ DALI MATOTE. . tp oavamos

ATŠAUKTI—LIETUVIŲ RADIO KORP. MINKŲ ‘T™ * TA A T
VADOVAUJAMAM PIKNIKE MAYNARDE. KAD GRAŽUOLE “MISS LITHUANIA OF N. E.”. GROS

cj'j--’ ' -f.

DAINOS, LAIMĖJIMAI IR ĮŽANGOS DOVANOS,
“PIKNIKE PO STOGU” NOV. 4-TĄ DALYVAUS IR “GOOD TIME” VISIEMS. 

KVIEČIA VISUS RENGĖJAI.
Steponas ir Valentina Minkai.l

YAKAVONIS
Fanerai Home

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną Ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

W A I T K U S

J
i 
i

i
Į

Funeral Home
197 Webster Avė.,
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
(Notary Public)

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Nauja modemiška 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
(VVaitekūnas)

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas

I Ii tarnavimas Dieną Ir Naktį. 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

ZALETSKAS
Funeral Home

564 East Broaduay 
South Boston, Mass.

D. 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
GRABORIUS

Asmeniškas Patarnavimas'

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone
Ofiso: Dexter tv52

Namų: Pi. 62CS

(

i

I
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Pasvarstykime
Kristaus Karaliaus metinė 

šventė gali mums kiekvienam 
atnešti daug dvasinės naudos. 
Ta proga pasvarstykime, kaip 
uolūs mes esame krikščionys, 
Kristaus Karaliaus kareiviai, 
ir savo šeimyniškose, visuo
meniškose ir bažnytinėse pa
reigose. Reikia visuomet atsi
minti, kad Bažnyčia yra Kris
taus karalija šioje žemėje.

Progos tokiems apmąsty
mams mūsų kolonijoje yra 
šios: penktadienį ir šeštadienį 
išpažintys, sekmadienį, šv. Mi
šios, šv, Komunija, pamoks
lai. 10 v. r., pasiaukojimas 
žmonių giminės Kristui 
liui. 2 v. p. p. Kristaus 
liaus šventės minėjimas 
cipal Building salėje.

Karitietes seserys
yra įsisteigę arkivyskupo 

Cushing žinioje namą, vardu 
“Laboure Center”, 371 W. 4th 
St. Čia jos veda vaikų lopše
lį, priimdamos dienai vaiku
čius nuo 21? metų iki 4*/2- Be 
to, jos dar lanko namuose ap
leistuosius ligonius, 
slaugės. Tokių lankymų 
padarė 1,191.

Marijos Vaikelių 
draugijos pamaldų 

nebus šį penktadienį, kaip 
paprastai būna vaikelių drau
gijėlės ir visų parapijos vaiku
čių mėnesinės pamaldos, nes 
išpažintys bus klausomos Visų 
Šventų Vigilijoje, spalių 31 d., 
3 v. p.p. Šv. Komuniją jie pri
ims lapkr. 1 d., 9 v. r., arba 
salėje 7: :30 v. r. Galės priim
ti dar ir sekančiomis dienomis.

Kara-
Kara-
Muni-

kaipo 
jos

Draugijos 
bus š. m. 
d., 9 vai.

Metinės gedulingos 
Mišios

Lietuvos Dukterų 
už mirusias nares 
lapkričio (Nov.) 5
ryto. Prašome visas nares da
lyvauti. Susirenkame 8:30 v. 
salėje ir visos kartu einame į 
šv. Petro bažnyčią.

Prasidėjo “ Raudonos 
Plunksnos” vajus

Sekmadienį, spalio 22 d. bu
vo skaitomas J. E. Arkivys
kupo Richard J. Cushing. D.D. 
laiškas, raginąs labdarybės 
reikalams visus gausiai auko
ti vadinamo “Red Feathers” 
vajaus metu. Šių metų vajus 
yra 16-tas. Bostone užsimota 
surinkti $7,000,000.000. Su
rinktais pinigais užlaikomos 
sveikatos ir labdaros įstaigos. 
Vajus prasidėjo spalio 22 d.

automatu: laundry
Namie skalbti neapsimoka.

Atneškite baltinius mums ir 
kai bematant išskalbsime 

gerai ir pigiai.
396 W. Broaduay,

South Boston. Mass. 
Lietuvis Charle* J. Kay, sav.

b

Viešas susirinkimas
Penktadienį, šių metų spalio 

mėn. 27 d., tuoj po vakarinių 
pamaldų salėje po bažnyčia 
įvyks Federacijos susirinki
mas visuomenei. Meno dalį at
liks p. Ivaškienės šokių grupė. 
Įėjimas nemokamas. Lietuviš
koji Bostono visuomenė yra 
prašoma atsilankyti. ,

Koncertai
Naujosios Anglijos Muzikos 

Konservatorijos vadovybė pra
neša, kad lapkričio 1 d., 8:15 
vai. vakare, Jordan Hali, Bos
tone, bus koncertas. Programą 
išpildys žymūs artistai. Lap
kričio 2 d., tuo pačiu laiku bus 
antras koncertas Brown Hali. 
Programą išpildys Naujosios 
Anglijos Muzikos Konservato
rijos orkestras. Lapkričio 21 
d. 8:15 vai. vakare, Jordan 
Hali, programą išpildys taip 
pat Naujosios Anglijos Muzi
kos Konservatorijos orkes
tras. Į visus tris koncertus 
galima įeiti nemokamai. Tikie- 
tus veltui gali gauti visi tie, 
kurie kreipsis Konservatorijos 
viršininko raštinėn, Hunting- 
ton Avė., Boston.

Rudeninis automobilių 
tikrinimas

Rudolph F. King, Mass. au
tomobilių registratorius, ragi
na visus automobilių ir sunk
vežimių savininkus tuojau pa
tikrinti automobilius. Patikri
nimo laikas baigsis spalio 31 
d. Po to kas neturės vadina
mų “stickerių”, bus sulaikytas ' 
ir nubaustas.

Atsiskyrė su šiuo 
pasauliu

Spalio 17 d., staiga mirė 
Bronius Pranavičius, 72 metų 
amžiaus, gyv. 297 D St. Ame
rikoje pragyveno 50 metų. Pa
liko tris sūnus ir seserį. Buvo 
pašarvotas pas laidotuvių di
rektorių Juozą Baracevičių. * 
Palaidotas, šv. Benedikto ka
pinėse.

Spalio 24 d. mirė šešerius 
metus sirgusi, Anielė Stanilio- 
nienė (Zaleckaitė), 66 metų, 
gyv. 27 Doris St., Dorchester, 
Mass. Kilusi iš Dusmenų pa
rapijos. Amerikoje išgyveno 
46 metus. Paliko vyrą Joną, 
dvi dukteris ir brolį Feliksą 
veikėją. Buvo pašarvota pas 
laidotuvių direktorių D. A. Za- 
letską. Palaidota iš šv. Petro 
parapijos bažnyčios. Naujos 
Kalvarijos kapuose spalio 26 
d., 10 v. r.

Tą pačią dieną mirė miesto 
ligoninėje Antanina Vesienė, 
69 metų. Paliko sūnų ir dukte
rį. Buvo pašarvota pas laido
tuvių direktorių Juozapą Kas
parą. Palaidota iš šv. Petro 
bažnyčios spalio 26 d. šv. My
kolo kapuose.

Miesto darbininkai rei
kalauja pakelti a’^as 
Bostono meras John B.

Hynes pareiškė miesto darbi
ninkų atstovams, kad jis su
tinkąs pakelti darbininkams 
algas, jeigu pragyvenimo kai
nos kils dar aukščiau negu 
yra dabar.

“šurum-Burum” Pavyko
Praeitą sekmadienį, spalio 

22 d., lietuvių profesionalų ir 
biznierių surengtas “Šurum- 
Burum” puikiai pavyko. Suva
žiavo ir suėjo labai daug nuo
širdžių rėmėjų Lietuvių Radi
jo Valandos, transliuojamos 
šeštadieniais nuo 11 iki 12 vai. 
vidudienį.

Program, pradėjo rengimo 
komiteto pirm. Vincas Baluko- 
nis, Sr. įžangine kalbele ir ves
ti programą pristatė Pr. Raz- 
vadauską .kuris nurodė paren
gimo tikslą ir paragino links
mintis ir jaustis kaip namie. 
Pakvietė Al Šakalį ir jo orkes
trą palinksminti gausius vaka
ro dalyvius. Meno programą 
išpildė muz. J. Tamulionis ir 
O. Skirkevičienė iš Nashua, 
N. H. Jie sudainavo keletą lie
tuviškų liaudies dainelių. Susi
laukė gausių aplodismentų. 
Buvo pakviestas prie mikrofo
no ir p. Al. Goniprauskas, gar
bės pirmininkas, kuris labai 
nuoširdžiai pasveikino daly
vius ir pasidžiaugė, kad taip 
gausiai susirinko paremti ra
dijo programą.

Šeimininkės vaišino malonius 
dalyvius lietuvišku kugeliu ir 
kitokiais skanumynais, o iš
troškusius vaišino gėrimai. Vi
sų nuotaika buvo puiki. Buvo 
galima jausti, kad visi atėjo 
paremti Lietuvių Radijo Va
landos, kuri gyvuoja jau 16 
metus.
, Parengime dalyvavo profe
sionalai, biznieriai, pramoni
ninkai ir šiaip nuoširdūs žmo
nės. Buvo nemažai ir jaunimo. 
Nemažai dalyvavo ir iš trem
ties atvykusių. Rap.

Avė Maria Valanda
Sekmadienį, spalio 29 d., 

5:30 v. p.p. per radijo stotį 
WMEX - 1510 bus transliuo
jama istorija didvyrės pran
cūzų, kaimietės mergelės Joan 
d’Arc, kuri 1429 m. imasi va
dovauti prancūzų kariuomenei 
ir nuostabiu būdu, uždegusi 
Kristaus ir Marijos vėliava ka
reiviuose drąsą., išvaduoja ap
gultą kraštą. Po to ji, kaipo 
priešų intrygų auka, buvo pa
siremiant melagingais liudinin
kais nuteista ir ant laužo su
deginta. Neperseniausiai Baž
nyčia ją paskelbė šventąja.

Pabaltiečiu meno 
festivalis

Pirmas pabalaieėių, lietuvių, 
latvių ir estų, dainos muzikos 
i ršokių festivalis įvyks šeš
tadienį, lapkričio 11 d. 8 vai. 
vakare gražiausioje, Naujos 
Anglijos salėje, esančioje nau
jame dangoraižyje — John 
Hancock building. Festivalis 
ruošiamas supažindinti kita
taučius su Baltijos tautų me
nu. Bilietai jau platinami. Jų 
kaina $1.20 ir $1.80. Visos 
vietos (1100) rezervuotos. Pa
tartina iš anksto juos įsigyti 
pas platintojus. Jų galima 
gauti lietuvių laikraščių admi
nistracijose, Baltic Florists, 
Lithuanian Furniture Co., Fi- 
ler.es ir Jordan Marsh krautu
vėse. Svarbu, kad salė būtų 
perpildyta. Rap.

Ileka’.auja 5 dienų 
darbo savaitės

Bostono poLcininkai reika
lauja 5 dienų darbo savaitės 
už tą patį atlyginimą. Bostono 
Policijos “Penkių Dienų Savai
tės Komitetas“ gauna daug 
laiškų, kurie pritaria iškeltam 
sumanymui ir pasižada už tai 
balsuoti lapkričio 7 d. Polici
jos departamentas yra vienas 
iš Bostono miesto departa
mentų, kuris neturi 5 dienų 
darbo savaitės. Daugiau kaip 
30 miestų ir miestelių šioje 
valstybėje policininkai dirba 
tik 5 diedas savaitėje. Metro
politan Distrikto policininkai 
dirba tik 5 dienas savaitėje.

Pasiūlymas įvesti 5 dienų 
darbo savaitę Bostono polici
jai bus paskutinis klausimas 
(N 9) rinkimų lapuose, lap
kričio 7, 1950. Policijos De
partamento nariai nuoširdžiai 
prašo piliečių balsuoti už 5 
dienų darbo savaitę Bostono 
policininkams.

Lietuvis inžinierius pri
žiūrės prieplaukos 
statybos darbus 

Spalio 22 d. iš Bostono
New Yorką išvyko inž. Dr. 
Jurgis Gimbutas. Jį ten iš
siuntė Bostono inžinierių fir
ma, kurioje jis dirba. Jis pri
žiūrės prieplaukos statybos 
darbus. Toji firma pagamino 
tos prieplaukos projektą, o ki
ta New Yorko firma vikdys 
statybą. Kad statyba būtų 
vykdoma pagal projektą tam 
tikslui ir pasiųstas mūsų tau
tietis, baigęs Vytauto Didžio
jo universitetą, su kitu tos fir
mos prieplaukų statybos eks
pertu. Jo šeima Dr. M. Gim
butienė su dviem dukrelėm ir 
motina lieka Bostone.

i

Rap.
%

CAMBRIDGE, MASS.
sta puikus bažnytinis 
tas. Koncerte dalyvauja pasi
žymėjęs solistas p. S. Liepas. 
Parapijos klebonas kun. P. J. 
Juškaitis, kviečia visus para
pijiečius 
certe ir, 
remti šį

Pagerbė sponsorius
Šeštadienį, spalio 21 d. Cam

bridge naujakuriai lietuviai 
pagerbė savo geradarius 
(sponsorius), sure n g d a m i 
jiems šaunų bankietą, Cam
bridge lietuvių katalikų klube. 
Bankiete dalyvavo apie šimtas 
žmonių. Kadangi 
buvo surengtas 
vakare, tai turėjo 
pasilinksminti ir 
Dalyviai visi buvo
naujakurių lietuvių nuoširdu
mu.

bankietas 
šeštadienio 
progos visi 

pasišokti, 
patenkinti

koncer-

BALETO KONCERTUI PRAĖJUS
Grožio ieškąs žmogus pra

ėjusį sekmadienį turėjo malo
nią popietę. Lietuvos valstybi
nių teatrų artistai T. Babuški- 
naitė, S. Levickienė, A. Liepi- 
nas, S. Liepas ir J. Vasiliaus
kas surengė mums klasikinių 
šokių, dainų bei operinių arijų 
koncertą. Per porą valandų 
prabėgo pro ’ akis nenutrūks
tanti grandinė žmogaus kūry
binio genijaus sukurtų, muzi
kos garsais ar šokėjų judesiu 
išreikštų, atskirų veikalėlių.

Šokis yra viena seniausių 
žmogaus dvasinės gyvybės ap
raiškų. Žmonijos kūrybinių 
pastangų tyrinėtojai teigia, 
kad šokis gimė beveik drauge 
su žmogaus tikėjimu ir ilgą 
laiką buvo tikybinių apeigų 
dalimi. Tai patvirtina visos 
kultūros, kurias mes nors kiek 
arčiau pažįstame. Senojo Egip
to, savo dvasinės kūrybos ga
lias išauginusio keletą tūks
tančių metų prieš Kristaus gi
mimą, šokėjų vaidilučių pa
veikslai ir lipdiniai yra išlikę 
iki mūsų dienų. Mes žinome, 
kad ir senojoj Graikijoj, kuri 
paliko mums didžiulį lobį sayo 
meno ir kūrybos vertybių, šo
kis buvo ne tik stabmeldžių 
šventyklos apeigų dalis, bet jis 
ėjo greta dailės, muzikos ir 
poezijos. Net primityviosios 
tautos, neseniai dar vadintos 
laukinėmis tautomis, kaip Af
rikos juodukai, šokiu išreiškia 
ne tik savo džiaugsmą, bet ir 
tikėjimą. Taigi, šokis šiame 
pasaulyje yra tokis senas kaip 
žmogus, todėl natūralu, kad 
mes juo grožimės ir tariame, 
kad jis yra neatskiriama mūsų 
gyvenimo brangenybė.

Klasikinis šokis, kokį mes 
jį dabar matome teatrų sceno
se, žinoma, savo šaknimis yra 
įsmigęs į senovę. Tačiau jis 
subrendo ir didelių meninių 
laimėjimų pasiekė naujųjų 
laikų gadynėj. Tuo atžvilgiu 
jis yra mūsų kūrybinių polė
kių vaisius. Didieji muzikos 
kūrėjai parašė visą eilę bale
to veikalų, šokio žinovai ir jo 
išraiškos formų ieškotojai ne 
vienam plačiai žinomam muzi
kos kūriniui suteikė šokėjo ju
desių ir sugebėjimų turinį. Be
veik kiekviename didiesniame 
operos veikale, kaip neatski-

reiškiame užuojautą.
Spalio 23 d. mirė a. a. Kas

tantas Mangaudas. Velionis 
spalio 25 d. palaidotas Šv. My
kolo kapuose. Paliko nuliūdi
me žmoną Rozaliją. Velioniui 
paskutinį patarnavimą suteikė 
laidotuvių direktorius A. 
Owirka. Velionis buvo vienas 
iš seniausių Amerikos lietuvių 
Cambridge. Mirė sulaukęs 86 
metų amž. A. D.

narna jo dalis, yra klasikinis 
šokis. Šokio kultūra rūpinasi 
visos tautos. Nenuostabu, kad 
šokiui buvo skirta garbinga 
vieta ir Lietuvos Valstybės 
Teatre.

Lietuvos valstybinis baletas 
buvo pasiekęs pasigėrėtinų 
laimėjimų. Muziką jam rašė 
komp. St. Šimkus, J. Gruodis, 
B. Dvarionas, Vyt. Bacevičius, 
J. Pakalniškis ir kt. Netenka 
abejoti, kad J. Gruodžio “Jū
ratė ir Kastytis” ir J. Pakal
nio “Sužadėtinė”, kaip mūsų 
kultūriniai laimėjimai, išliks 
ilgesniam laikui. Pagaliau mū
sų baletas buvo taip subren
dęs ir pajėgus, kad jis galėda
vo išvykti sėkmingiems pasiro
dymams net į Vakarų Europą, 
kur klasikinis šokis nuo seno 
yra labai mylimas ir puoselė
jamas.

Praėjusį sekmadienį mes ne
galėjome matyti Lietuvos ba
leto visumos. Mes matėme tik 
jo skeveldras, tik porą šokėjų, 
kuriuos likimas savo grubiom 
rankom palietė lygiai taip pat 
skaudžiai, kaip ir visą lietuvių 
tautą. Tačiau ir tie du, nežiū
rint, kad fr jie kasdienybės 
yra lenkiami į žemę, mums pa
rodė nuostabių savo darbo vai
sių, mes jų koncerte matėme 
daug grožio, nuoširdaus įsijau
timo į savo meną, o drauge 
patyrėm, kad lietuviui klasi
kinis šokis dar tebėra gyvas.

/

T. Babuškinaitė, kaip visada, 
buvo grakšti, švelni, lengvutė 
ir, jei taip galima tarti, trapi. 
Tai šokėja, kuri, berods, nie
kad neturėjo tikslo parblokšti 
žiūrovą efektais, didelio įspū
džio sudarymu. T. Babuškinai- 
tė į šokį įsijaučia, jį jautriai 
išgyvena, pasakytume, pir
miausia šokiui atiduoda širdį, 
o tik po to savo mokėjimą bei 
gabumus. Tokia ji buvo ir šia
me koncerte. Su pasigėrėjimu 
mes į ją žiūrėjome Chopino 
Valse, Delibo “Coppelijos” 
dviejų šoky ir Variacijoj, 
Čaikovskio “Miegančioj Gra
žuolėj” ir Mankaus “Don Ki
chote”. Kiekvienam šokiui ji 
sugebėjo duoti atskirą išraiš
ką, naują vaizdą. Tačiau jos 
nepaprastą įsijautimą ir gra
cingumą galėjai įžvelgti ypač 
Beethoveno sonatoje Cis-Moll 
ir Nevino Narcize. Tuose šo
kiuose T. Babuškinaitė atrodė 
tokia patraukli ir tokia dva
singa šokėja, kaip ją matyda- 
vom anom laisvės dienom 
Kauno teatro scenoj.

A. Liepinas reikalingas tik 
palankesnių gyvenimo sąlygų. 
Svarbiausia, tai dar jaunas šo
kėjas, tik žengiąs į savo lai
mėjimų viršukalnę. Bus dide
lis nuostolis lietuvių teatro 
kultūrai (tą galima tarti apie

kiekvieną lietuvį kūrėją), jei 
bus lemta jam žūti toj kovoj 
už būvį, kurios naikinančią jė
gą jis dabar mato siautėjant 
gausioj lietuvių kultūrininkų 
šeimoj. O kaip šokėjas A. Lie
psnas ir šiose nepalankiose gy
venimo sąlygose tebėra pajė
gus, jis tebesiekia naujo paty
rimo, patvaresnių technikinių 
laimėjimų, klasikinio šokio 
kultūros aukštumų. Žinia, jau 
keletas metų, kai tiems A. Lie- 
pino siekimam kelias buvo la
bai kietas ir sunkiai išbrenda
mas, bet kiekviena jautresnė 
akis jo laimėjimus mato. Ap-> 
rašomam koncerte jis buvo 
puikus, savarankus ir savai
mingas T. Babuškinaitės part
neris, techniškai ypačiai stip
rus kaip solistas. Aplenkdami 
baletinio meno terminus, gali
me tarti, kad A. Liepinas savo 
brandumu ir savo talentu darė 
gilų įspūdį tiek šokdamas kla
sikinį šokį, tiek tą būdingąjį 
kaimiečių šokį iš Čaikovskio 
baleto “Spraktukas”. Reikia 
čia atžymėti, kad Beethoveno 
“Sonatai Cis-Moll” ir Nevino 
“Narcizui” šokį sukūrė A. Lie
pinas. Tas parodo, kad jo as
meny slypy šokio kūrėjas — 
choreografas. Tai dar nauja 
mūsų baleto istorijoj, todėl 
malonu tą mūsų kultūros ap
raišką skelbti, o gal bus malo
nu ir kitiems lietuviams apie 
tai išgirsti.

Operos solistas St. Liepas 
baleto koncertą paįvairino dai
nom ir operų arijom. Dainavo 
kultūringai, jautriai, į kiekvie
ną dainuojamą kūrinį nuošir
džiai įsijausdamas. Ypačiai po 
arijos iš “Komevilio varpų” 
buvo šaukiamas į sceną keletą 
kartų.

S. Levickienė akompanavo 
šokiams ir dainininkui. Toji 
prityrusi pianistė savo neleng
vą uždavinį atliko su įsijauti
mu ir leido žiūrovams pajausti 
savo meno aukštą lygį.

Baleto koncertą reikia lai
kyti pasisekusiu, ypačiai meni
niu požiūriu. Tuo labiausiai ir 
turėtų džiaugtis to koncerto 
rengėjas baletininkas J. Vasi
liauskas. Beje, salėje tebuvo 
tik apie penki šimtai žiūrovų. 
Tai maža toj patalpoj, kur 
gali tilpti gal visas tūkstantis. 
Ir maža toj apylinkėj, kur gy
vena tūkstančiai lietuvių. Ba
leto koncerte šį kartą matėm 
tik vieną kitą vietos veikėją, 
tik vieną kitą Amerikos lietu
vį, o nei tų garsių biznierių, 
nei profesionalų, nei daugu
mos kitų mielų tautiečių salėj 
nebuvo, nors svetimtaučių su
sirinko gausus būrys. Kažin, 
argi jau net grožis ir gėris 
negali mus sutalpinti vienoj 
pastogėj?... St. S.

LIETUVIU RADIO PROGRAMA
Nvo 11 iki 12 vai. vidudienio.

WESX — 1230 kilocydes, Salėm, Mass.
šeštadienį, spalio 28 dieną, 11 valandą rytą. Lietuvių 

Radio Valandos programa. Iš WESX radio stoties — 1280 ki- 
locvcles. 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:

LITHL ANIAN RADIO HOUR
306 West *ro»dway South Boston 27, Mass,

Telephona^J SOuth Boston 8-6608 arba NOrvood 7-1449

Renkami drabužiai
Jau gerokai yra surinkta 

drabužių pasiuntimui j Vokie
tiją tremtiniams. Bet to dar 
neužtenka: reikia daugiau, 
kad sudarius didesnes siuntas. 
Tat kreipiamasi į visus geros 
valios lietuvius, prašant paau
koti vartotų drabužių ir ava
lynes kenčiantiems mūsų bro
liams tremtyje. Drabužius ga
lite atnešti į A. Daukanto 
krautuvę, arba ten praneškite 
ir bus iš jūsų paimta.

Bažnytinis koncertas
Sekmadienį, spalio 29 d. 2 

vai. p.p. mūsų bažnyčioje įvyk-

dalyvauti šiame kon- 
savo dalyvavimu pa- 
bažnytinį parengimą.

Mirė
Rugsėjo 22 d. mirė a. a. Ka

zys Kvedaitis. Vėlionis rugsė
jo 25 d. iš N. P. bažnyčios pa
laidotas Šv. Mykolo kapuose. 
Liko nuliūdusi žmoną Ona, 
sūnus Kazys, dukterys: Ona 
Ribokienė, Rita Ribokienė ir 
N. J. seselė, sesuo Marija 
Magdalena. Velionis buvo pa
šarvotas laidotuvių direkto
riaus p. P. Waitkaus koplyčio
je. Buvo neperseniausiai atvy
kęs į Cambridge iš Scranton, 
Pa. Likusiai nuliūdime seimai 
reiškiame užuojautą.

Spalio 12 d. mirė a. a. Adol
fas Simanavičius. Velionis spa
lio 14 d. iš N. P. bažnyčios’ 
palaidotas šv. Mykolo kapuo
se. Liko nuliūdusi žmona — 
Ona ir sūnus Vincas. Velioniui 
paskutinį patarnavimą sutei
kė laidotuvių direktorius p. P. 
VVaitkus. Nuliūdusiai šeimai 

tu
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