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EISENHOWERIS IŠVYKSTA 
Į EUROPĄ

Fort Worth, Tex. —
Gen. Eisenhoweris, Ko
lumbijos univers i t e t o 
rektorius ir praėjusio ka
ro, sąjungininkų vadas, areštuota apie 2000 as-

’ ■ ■ —» •• • menų.

ruošiamų “taikos” de
monstracijų visuose di
desniuose vakarų Vokie
tijos miestuose. Tą dieną

RinkirrP^JAV praėjo
Gub. P. u' A. Dever laimėjo 242,446 balsų daugumų 

-Respublikonai sustiprėjo visame krašte.

(S1MR

yra pdureiSkęs, kad jis la
bai greitu laiku išvyksta 
į Europą. Užklaustas, ar 
tai reiškia, kad jis sutin
ka būti vyriausiu Atlanto 
pakto karinių pajėgų va
du, Eisenhoweris atsakė: 
“Yra visokių spėliojimų 
dėl mano būsimų pareigų. 
Bet aš esu ne kartą pa
brėžęs: esu kareivis ir ei
siu ten, kur būsiu siun
čiamas”.

Nuteisė vokietį komunistą
Nuernberg, Vokietija— 

Lapkričio 7 d. JAV kari
nis teismas nuteisė vo
kietį komunistą Franz 
Siebauer 22 mėnesių ka
lėjimo už dalyvavimą už
draustoje demonstraci
joje prieš sąjungininkus. 
Dar 20 komunistų, kurie 
prisipažino kaltais, bus 
teisiami vėliau. Visi jie 
kaltinami už dalyvavimą 
komunistų suorganizuo
toje demonstracijoje spa
lio 1 d. ši demonstracija 
buvo viena iš komunistų

Maurice Thorez jau 
nebe vadas

Paryžius. — Prancūzų 
komunistų partijos gene
ralinis sekretorius Mau
rice Thorez, jau kuris lai
kas sergąs (nors ta jo li
ga ir neaiški), šiomis die
nomis pakeistas nauju — 
Jacąues Duclos. Jis yra 
komunistų partijos lyde
ris prancūzų parlamente. 
Žmogutis nedidelis, bet 
smarkus ir geras orato
rius. Kur tiktai Thorezui 
būdavo riesta, jį vis gel- 
bėdavęs Duclos. Maskvai 
jis taip pat yra atlikęs 
daug paslaugų, tarp kit
ko, yra padėjęs valyti 
JAV komunistų partiją. *

Paryžiuje niekas neabe
joja. kad pakeitimus pa
darė Kremlius. Tai spren
džiama iš to, kad Duclos 
turėjo stiprių konkuren
tų iš jaunesniųjų komu
nistų tarpo, bet jie į vir
šūnes neįleisti.

Praeitą antradienį, lap- mokratai turėjo 29: nelai- tę. Mass. valstybės guber- 
kričio 7 d. iwko guberna- mėjo nė vieno, prarado 6. natoriaus taryba pasiliko 
torių, senatorių, kongres- Vienas neaiškus (Arizo- demokratų kontrolėje (6 
manu ir kitu valdininkų na). New Yorko gub. prieš 2). 
rinkimai. Respublikonai Dewey taip pat laimėjo di- 
Senate ir .Atstovų Rūmuo- dele balsų dauguma, 
se laimėjo daugiau vietų. 
Tačiau pers'ar^s nepasie
kė. Demokrafai turės dau
giau skaitytis su respubli- 
kona’s. vnač. kad pietie
čiai 
krypsta nuo bendros par- respublikonų kandidatas 
tinęs linijos. Arthur Coolidge gavo

Senate demokratai turės 829,491 balsą. Demokratai
49, o respublikonai — 47. dar laimėjo Atstovų Rū- Laikraščio vadovybė taip 
Dabartiniame senate buvo mus, o respublikonai Se- pat atidavė laimėtus $10,- 
54 demokratai ir 42 res- natą. 000 labdarybei. Taigi lab-
publikonai. Senatoriaus Taft laimė- darybė laimėjo $20,000.

Atstovų Rūmuose demo- jimas buvo rekordinis 
kratai turės 233, o respu- Ohio valstybėje. Jis gavo 
blikonai — 199. Du neiš- 430,879 balsų daugumą, 
spręsti, vienas nepriklau- Kaip žinoma, prieš sena- 
somas. Dabartiniuose at- torių Taft buvo išėjusios 
stovų rūmuose yra buvę Amerikos Darbo Federaci- 
359 demokratai ir 169 res- ja, CIO ir kitos darbinin- 
publikonai, vienas ALP, ir kų unijos, tačiau-jo nenu- 
6 tuščios vietos. Taigi res- vertė, 
publikonai 27 laimėjo, o Viso rinkimuose dalyva- 
demokratai tiek pat pra- vo 37,189,105 balsuotojai, 
rado. Keturios valstybės —

Gubernatorių respubli- Massachusetts, Kaliforni- 
konai turėjo 22; dabar ja, Arizona ir Montana at- 
vieną prarado ,o 6 laimėjo metė pasiūlymą legalizuo- 
(Connecticut, Michigan, ti lošimus (gambling). 
Nevada, Maryland, New Bostono (Mass.) policinin- 
Mexico ir Colorado). De- kai laimėjo 5 dienų savai-

New York — Brooklyno 
■le balsų dauguma. pramonininkas L e s t e r
Mass. valstybėje demo- Martin, Consolidated Tex- 

kratai nušlavė respubliko- tile bendrovės prezidentas, 
nūs. Gub. Paul A. Dever kuris sulygo su laikraščiu 
laimėjo 242,446 balsų dau
gumą. Gub. Paul A. De- 

1*°’ nu. ver gavo 1,071.937 balsų, o

“New York Daily News” 
vadovybe, kad jų priešrin
kiminis teigimas yra klai
dingas, turėjo sumokėti 
$10,000 laikraščiui ir dar 
pridėjo $10,000 labdarybei.

Gub. Paul A. Dever perrinktas sekantiems dve
jiems metams

ACHESON NEDALYVAVO
SOVIETŲ POBŪVYJE

VVashington, D. C. — 
Valstybės sekret orius 
Acheson rinkimų dieną 
nusprendė geriau išvykti 
ir balsuoti, negu dalyvau
ti sovietų pobūvyje.

Tą dieną Sovietų Rusija 
ir jos ambasados bei kon
sulatai užsieniuose minė
jo* 33-jų metų raudono
sios revoliucijos sukaktį, 
šia proga Rusijos amba
sada surengė pobūvį. Bu
vo pakviestas ir Acheson. 
Pastarasis tačiau aplenkė 
raudonųjų pobūvį ir iš* 
vyko į savi gimtąjį mies
telį balsuoti. Prieš išvyk-" grįš į Angliją.

damas Acheson priėmė 
valstybės departamente 
Sovietų Rusijos užsienio 
ministerį A. Višinskį ir 
sovietų ambasadorių Pa- 
niuškiną. Su jais turėjo 
tik 5 minučių pasikalbėji
mą.

RAUDONŲJŲ ATSTOVAS 
PRALAIMĖJO RINKIMUS

New York — Jungtinių 
Valstybių kongreso at
stovas Vito Marcantonio, 
vadinamas raudonųjų - 
komunistų atstovas, ku
ris per 14 metų valdė 18- 
tą rytų Harlem kongresi
nę apygardą, rinkimus 
pralaimėjo. Trys partijos 
— respublikonų, demo
kratų ir liberalų — atsi
sakė remti Marcantonio 
ir pasirinko James Dono- 
van, 51 metų amž. advo
katą, kuris ir buvo iš
rinktas.

Vito Marcantonio, ku
ris pastaraisiais metais 
daugiau užstodavo ir gir
davo Rusijos politiką, ne
gu peikdavo, tikėjosi lai
mėti. Tačiau piliečiai 
vo balsais įrodė, kad 
kia jo politika jiems 
patinka. Marcantonio 
bai karštai užginčijo 
rįs kokius ryšius su
munistais, kaip kad jį 
įtarė ir smerkė jo opo
nentas Donovan. Adv. 
James Donovan savo iš
rinkimą pavadinęs “žmo
nių pergalė prieš komu
nizmą”.

bendrovės pasiūlytas 
lygas ir po septynių die
nų streiko grįžta darban. 
Darbininkus atstov a v o 
CIO unija.

są-

sa- 
to- 
ne- 
la- 
tu- 
ko-

Hew Haven pakėlė kainas
New Haven geležinkelio 

bendrovė praneša, kad 
nuo gruodžio 8 d. š. m. 
už 12-važiavimo tikėtų 
kaina bus pakelta iki 15- 
mylių atstumo nuo Bos
tono, būtent tarp Bosto
no ir “via Atlantic” sto
čių. Toliausia stotis yra 
Norwood Centrai. Dabar
tinė kaina už 12-važiavi
mo tikėtų $3.44, o nauja 
kaina bus $4.30.

Atsisakė iškrauti prekes
New York— Uosto dar

bininkai atsisakė iškrauti 
prekes iš Cunard linijos 
laivo dėl to, kad tos pre
kės esą taikomos raudo- 

*i nųjų Kinijai. Laivas at- 
plaukė į Bostoną, o iš čia 
crviS i AncrliSo

Pasibaigė streikas
Camden, N. J. —.Camp- 

bell Soup bendrovės va
dovybė praneša, .. kad jos 
5500 darbininkų priėmė

Paskyrė $1,432,500 
aerodromams pagerinti 
Washington, D. C. — 

Civilės aeronautikos ad
ministracija paskyrė 
$1,432,500 pagerinti 9 ae
rodromams New Hamp- 
shire, Vermont, Rhode 
Island ir Massachusetts 
valstybėse. Suma pada
linta šiaip: Massachu
setts — Logan aerodro
mas, Boston, gaus 
000; New Bedford 
cipal — $100,000; 
cester Municipal— 
000.

New Hampshire — Ber- 
lin Municipal aerodromas 
— $22,500; Convvay — 
$30,000; Grenier Field, 
Manchester — $70,000.

Vermont, — Barre — 
Montpelier aerodromas— 
$50,000; 
$10,000.

Rhode 
dore F. 
dence —

$750,- 
Muni-
Wor- 

$250,-

Burlington

Island — Theo-
Green, Provi- 

$150,000.

Telefonų darbininkų 
streikas

New York — CIO darbi
ninkų susisiekimo vado
vybė pranešė, kad ketvir
tadienio rytą, lapkričio 9 
d., apie 300,000 telefonų 
darbininkų visame krašte 
išeina į streiką. Unija rei
kalauja pakelti po 18 ir 
puse centų į valandą.

JUNG. VALSTYBES PRIPAŽINS 
RAUDONĄJĄ 

KINIJĄ

W. 
per 
su 

pa-

Las Vegas, Ne vada 
Senatorius George 
Malone iš Nevados, 
savo pasikalbėjimą 
spaudos atstovais,
reiškė, kad JAV 90 dienų 
laikotarpyj pri p a ž i n s 
raudonąją Kiniją. Jis pa
sakė: “Dean Acheson tuo 
klausimu bendradarbiau
ja su Anglija”. Jis taip

SUKLAIDINTAS PASIRAŠĖ
STOCKHOLMO PETICIJĄ

Beirutas
bažnyčios patria r c h a s 
Peter Arida neseniai pa* 
skelbė viešą atsišaukimą, 
kuriuo atkreipė visuome
nės dėmesį į komunistų 
Stockholmo taikos agita
torių melus ir apgavys
tes. Savo atsišaukime jis 
tvirtina, kad komunizmas 
yra kiekvienos religijos 
ir taikos priešas. Prieš 
keletą mėnesių 77 m. am
žiaus patriarchas buvo 
komunistų apsimetusių 
katalikais apgautas ir pa-

Maronitų sirašė Stockholmo taikos 
atsišaukimą.

Kai vėliau sužinojo tik
ruosius komuni s t.i n ; ų 
“taikos apaštalų” tikslus, 
atšaukė savo parašą ir 
įspėjo visuomenę, kad 
saugotųsi nuo apgavikų.

Sprogimas užmušė 3, 
sužeidė 25

Haruich, Anglija —
Vienoje sprogmenų ir 
chemikalų įmonėje eks- 
pliozija užmušė 3 darbi
ninkus ir 25 sužeidė.

jtivMvnos ŽINIOS
♦<

pat tvirtino, kad gen. 
MacArthur bus atšauk
tas. Kaltina prezidentą 
Trumaną už jo kelionę į 
Wake salą. Prezidentas 
tuo siekęs sulaikyti prieš 
rinkimus gen. MacAr
thur, kad jis negrįžtų į 
Jungtines Valstybes ir 
nepasakytų, ką jis žino 
apie Korėją ir Formozą.

A Prezidentas Trumanas, kalbėdamas rinkimų iš
vakarėse savo gimtajame mieste Independence, Mo., 
pareiškė, kad laisvosios tautos jungiasi prieš komu
nistų grėsmę ir jie turės pralaimėti, kadangi remiasi 
diktatūra ir prievarta.

A Popiežius Pijus XII lapkričio 8 d. pasirašė bulę, 
kuria jis paskelbė Marijos Kūno Dangun Paėmimo 
dogmą. Pasirašymas įvyko privačiame Vatikano Rū
mų apartamente. Pasirašymo ceremonijose dalyvavo 
Marijos sodalicijų nariai.

A Lapkričio 7 dieną Sovietų Rusija demonstravo 
savo ginkluotą galią ir pareiškė savo simpatiją Korė
jos raudoniesiems, kovojantiems prieš Amerikos . 
“agresiją”. Paradu ir kalbomis Sovietų Rusija atžy
mėjo savo 33 metų kruvinosios revoliucijos sukaktį.

A Guatemalos vyriausybė praneša, kad praeitą 
sekmadienį įvyko ginkluotas sukilimas svarbioje ka
rinėje bazėje. Kariuomenė sukilimą numalšino. Už
mušta 17 žmonių ir 7 sužeisti.

A Belgrade vakarų diplomatiniuose sluoksniuose 
reiškiama susirūpinimo, kad su JAV respublikonų 
laimėjimu kongrese gali kilti rimtų sutrukdymų tei
kiamai maršalo Tito Jugoslavijos žiemos pagalbai.

A Anglijos darbiečių vyriausybė atsisakė įsileisti 
daugelį komunistų norinčių atvažiuoti į komunistų 
tariamą taikos kongresą, šaukiamą lapkričio 13 d. 
Sheffeld’e, Anglijoj. Premieras Attlee ir kiti žymūs 
darbiečiai įspėjo tautą dėl to apgaulingo suvažiavimo.

A Paryžiaus spauda reiškia apgailestavimo dėl 
respublikonų laimėjimo JAV kongrese. Kaikurie laik
raščiai sako, kad su šiuo laimėjimu laimėjęs JAV 
izolacionizmas.

A Sovietų delegatas Jung. Tautose pareikalavo, 
kad būtų išvaryti’ britai iš buv. Italijos kolonijos Eri
trėjoje ir tuojau' suteikta jai nepriklausomybė, per- 
leidžiant kai kurias jos sritis Etiopijai.
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TRUMANAS GRĮŽO 
J WASHINGTONĄ

Cicero, Illinois. — Hitleris nusižudė, tik perdaug 
pavėlavo tatai padaryti. Anksčiau būtų buvę jam ir 
kitiems daug geriau. Tai kam dabar čia jį dar minė
ti? Atsirado būtinas reikalas — Jungtinių Tautų Or
ganizacijos penkerių metų jubiliejų švenčiant. Rei
kia Hitlerį kviesti į liudininkus. Be jo, jau nebegali
ma daug ko išsiaiškinti.

Kaip Hitleris laužė savo duotą garbės žodį, kaip 
jis kankino ir žudė savo ir kitų tautų žmones, kaip 
jis kraujuose skandino kitas nepriklausomas vals
tybes ir tautas, apie tai ir kalbėti nereikia. Visi pui
kiai tai žino ir atsimena. Bet vieno dalyko niekas ne
žino ir net įsivaizduoti negali. Mat čia būtų reikalin
ga labai daug nesveikos fantazijos.

Įsivaizduokime, kad Hitleris, po viso to, ką jis 
padarė, dar būtų ir karą laimėjęs. Pasilikęs sau visas 
jo užkariautas tautas, jas suvaręs į priverčiamų dar
bų stovyklas, išnaudojęs jų darbą ir tik vėliau nusi
žudęs. Dar daugiau. Įsivaizduokime, kad ir Hitlerio 
laimėjimų atveju būtų buvus sudaryta Jungtinių 
Tautų Organizacija ir Hitleris būtų įėjęs į jos Saugu
mo Tarybą su veto teise. Ką apie tokią organizaciją 
būtų buvę galima galvoti ir ko iš jos laukti? Daugu
mas turbūt pasakytų, kad tai nesveiko proto žmo
gaus išgverusi fantazija. Teisybė, ar ne?

Bet va kiti faktai. Susikūrė Jungtinių Tautų Or
ganizacija ir jos Saugumo Taryboje nuo pat pradžios 
buvo ir tebėra Sovietų Sąjunga. Ką Sovietai daro su 
savo ir kitų tautų žmonėmis, kiek jie svetimų valsty
bių prisigrobė ir žudo jų žmones — ir prisiminti ne
reikia. Viskas tebevyksta šiuo laiku, Jungtinių Tau
tų Organizacijos ir viso pasaulio akivaizdoje. Wal- 
lace, buvęs Amerikos komunistuojančios progresyvių 
partijos vadas, tik ką neseniai pasakė, kad jo nuo
mone Stalinas yra blogesnis už Hitlerį. Jis dar pridū
rė, kad jis bebūdamas tos partijos vadu taip įsitiki
no, todėl ją ir metė, atsisakė.

Bet penkerių metų jubiliejaus proga Amerika tą 
hitlerišką veto pasiryžo išmesti ir išmetė. Garbė 
padėka Amerikai!

H’ashington, D. C. —
Prezidentas Trumanas 
buvo nuvykęs į savo gim
tąjį jniestelį Indepen- 
dence, Mo. pailsėti. Susi
darius rimtai karo krizei 
Korėjoje, po balsavimų 
grįžo į Baltuosius Rū
mus. Aerodrome prezi
dentą pasitiko valstybės 
sekretorius Dean Ache- 
son ir kiti kabineto na
riai.

Prakišo antrą boikotą
Tokio — Lapkričio 8 d. 

Rusijos atstovai vėl daly
vavo sąjungininkų kon
trolės taryboje Japonijoj. 
Prieš tris mėnesius sovie
tai buvo iš 
pasitraukę, 
mi prieš 
Australijos
dėl Japonijos karo belais
vių Rusijoje laikymo. Šis

šios tarybos 
protestuoda- 
Amerikos ir 

priekaištus

v

ir

Kinija nedalyvauja Korėjos
Washington — Lapkri

čio 7 d. Rusijos užsienių 
ministeris A. Višinskis 
pareiškė, jog jis netiki, 
kad komunistinė Kinija 
dalyvautų Korėjos kare, 
tačiau prileidžia, kad Ki
nijos savanoriai galį būti 
įsijungę į kovas Korėjoje.

Tą dieną Višinskis da
lyvavo metinėse lapkričio 
7 d. revoliucijos minėjime 
Sovietų ambasadoje, kur 
jis atvyko iš Jung. Tautų 
New Yorke ir padaręs ta 
proga kurtuazinj vizitą 
valst. sekretoriui Dean 
Achesonui. Višinskis pa
neigė, kad būtų kalbėję
sis ta proga Korėjos rei
kalais, tik pareiškęs viltį 
dėl glaudesnių santykių 
tarp Rusijos ir Jung. 
Valst. ir įsitikinimą, kad

»*

taika gali būti pasiekta.
Minėjimo vaišės sovie

tų ambasadoje buvo ne
paprastai ištaigi n g o s. 
Apie 1000 svečių antplū
dis stebėjosi dideliu eik
vojimu šampano, “vod- 
kos”, “whiskey”, “kavia- 
ro”, kalakutų ir kitų ska
nėstų. Svečių tarpe buvo 
ir Paul Robeson net su 
visa šeima. Jis Višinskio 
buvo nuoširdžiai sveiki
namas.

Valstybės departamen
to sek r. Dean Acheson 
nei kiti aukšti valst. de
partamento . valdininkai 
tose kruvino įvykio pami
nėjimo iškilmėse nedaly
vavo. Valst. departamen
tą atstovavo tik protoko
lo šefo pagelbininkas Ray 
Muir.

į 

Ri

*

kad jis 
piliečių

Jis

Minia susitelkusi prie prezidente 
kesininio jį nužudyti.

sovietų žygis Tarybos na
riams buvo netikėtas.

Sąjungininkų 11-kos 
narių Taryba Japonijoje 
yra patariamasis organas 
aukščiausiajai okupaci
niai vadovybei.

Pirmas italas išrinktas
Providence, R. I. —Gub. 

John O. Pastore praeitą 
antradienį įrodė, 
sugeba gauti 
balsus rinkimuose, 
kandidatavo į JAV sena
torius ir laimėjo 69,541 
balsų daugumą. Jis gavo 
183,725 balsų, o jo/opo
nentas, Austin T. Levy, 
tekstilės magnatas, gavo 
114,184.

Gub. John O. Pastore 
yra, dalyvavęs lietuvių 
masiniuose susirinkimuo
se ir yra nuoširdus lietu
vių ir Lietuvos užtarėjas.

VOKIETIJOJE STIPRĖJA 
TIKĖJIMAS

Frankfurtas — Gal nė 
viename krašte nėra taip 
ryškiai pastebimi du reiš
kiniai, vienas antram 
priešingi, bet mūsų lai
kams labai charakterin
gi, kaip Vokietijoje. Iš 
vienos pusės nusivylimas 
ir pesimizmas, iš antros 
religinis atbudimas. Ne
žiūrint į visas karo blo
gybes, jis privertė daug 
ką susimąstyti ir priartė
ti prie tiesos.

Vokietijoje, ypač jau
nimo tarpe, pasireiškia 
didelės pastangos ieškoti 
tiesos. Ir daugelis jds ieš
ko ir suranda kaftalikų ti 
kėjime, ką rodo labai daž
ni atsivertimai. Tie, kuFie 
vadinosi katalikais tik iš 
papročio ar dėl katalikiš
koj aplinkumoj išauklėji
mo, dabar po sunkių ban
dymų pradeda gyventi 
gyvu savo tikėjimu. Tai 
rodo žymiai pagyvėjęs 
įvairių Vokietijos švento
vių lankymas. Ankščiau 
jos buvo lankomos dau
giau turistiniais sumeti
mais, nes nedaug buvo 
tokių, kurie šiose švento
vėse būtų tikrai susikau
pę maldai. Po šio karo, 
atvirkščiai, tų šventovių 
lankytojai daugumoj vir
to tikrais maldininkais. 
Šiandien daugiau į tas 
šventoves ateinama su 
suspausta skausmo širdi
mi ieškoti paguodos ir 
prarastos vilties. Bedie
vybė rodo prieš save di-

dėlę klaikumą, iš kurios 
kilo pasaulio pabaisa — 
komunizmas.

Tibeto armijai įsakyta 
nesipriešinti

Delhi, Indija — Tibete 
yra sudaryta palanki rau
donajai Kinijai vyriausy
bė, kuri įsakė gyvento
jams ir kariuomenei ne
sipriešinti įsiveržusiems 
komunistams. Pranešime 
pabrėžiama, kad į kraštą 
ateina ne priešai, bet iš
vaduotojai iš Dalai La
mos priespaudos.

rvmv (Bhir Houm) tuojau po pusi

Izraely j trūksta marškiniu
Tel Aviv, Izraelis —Žy

dų valstybės vyriškis pa
gal naują racionavimo 
įstatymą per metus gali 
pirkti tik vienus arba 
dvejus marškinius, ta
čiau eksportui turi pa
kankamai. Tel Aviv įstai
ga vienu užsakymu suti
ko pristatyti Danijos ben
drovėms 20,000 marški
nių.

Plačiai kalbama, kad 
Izraelio valstybėje greitu 
laiku susidarys rimta 
ekonominė krizė. Jau da
bar pastebimi gyvenimo 
sunkumai. Viskas racio- 
nuota. Gali pirkti tik vie
ną porą batų. Muilo ga
balėlis 70 centų. Veikia 
juodoji rinka.

BELGIJA GINKLAVO
RAUDONĄJĄ KINIJĄ

Briuselis. — Vyriausy
bės sluoksniams artimas 
laikraštis “La Cite” ap
kaltino karinių įtnonių 
vadovus, kad jie teikė 
ginklus raudonajai Kini
jai tuo metu, kai iš JAV 
buvo prašoma ginklais 
parama Belgijai. Laik
raštis nurodo, kad 1948 - 
1950 metų laikotarpyje 
Belgija eksportavo įvai
rių ginklų už 7 milionus 
dolerių, iš jų už 5 milio
nus Mao-Tsetungui. Gin
klai jam buvo dar teikia
mi iki šių metų rugsėjo 
mėn. pabaigos.

Draudžia medžioti naktį
Lisbon, Me. — Maine 

valstybės įstatymai drau-

džia medžioti naktį. Šia
me miestelyj pasirodė 
kanadiškas lūšis ar koks 
kitas žvėrelis. Vienas iš 
medžiotojų pašaukė me
džioklės tvarkytoją John- 
son ir prašė jo duoti lei
dimą nakties metu suras
ti ir nušauti klaidžiojan
čius žvėrelius miestelyj. 
Jis leidimą davė. Apie 35 
medžiotojai leidosi į miš
kus medžioti. Rytojaus 
dieną medžioklės tvarky
tojas pasiaiškino: “Aš 
vakar leidau nei nepagal
vodamas, kad jie eis me
džioti naktį. Suprantamaf 
kad naktį medžioti griež
tai draudžiama”.

Metinis IŠPARDAVIMAS |

Algirdas P. Mitkus

da, 
tus

Dabar yra laikas nusipirkti puikius, elegantiškus paltus su kailiais pa- 
dailintus, Amerikoje didžiausioje kailinių firmoje — I. J. FOX. ši krautu- M 
vė turi šimtus paltų pasirinkimui ir visokių kainų. Turime priminti, kad J 
šio metinio išpardavimo proga, paltų kainos labai sumažintos. Nuolaidos Q| 
daromos dėlto, kad šie drabužiniai paltai ir kailiai buvo pirkti ir pasiūti ta- |H 
da, kada kainos dar buvo žemos. Taigi, pasinaudokite proga. įsigykite pal- k 

šiame dideliame metiniame išpardavime!
Taip-gi mes turime didelį ir platųpasirinkimą moteriškų kositumų, gry- 0 

nai drabužinių paltų, jacketų, kailiais apvedžiotų siūtų ir kailiais padailin- U 
tų jacketų. ' —

Atėjusios į Paltų Saloną prašykite, kad jums patarnautų p. Algirdas 
Mitkus, kuris Jums maloniai patarnaus ir pritaikins Jums perkamus rū
bus pagal jūsų skonį ir 
figūrą. Jis patarnauja 
šeštadieniais nuo 9:30 
iki 5:30 ir pirmadienio 
vakarais nuo 5 vai. iki 
3’30. vai.A : •- _____

B

’ .Į ’

411 Washington St.. Boston. Mass. 9

Evzone, Graikija — Ju
goslavija grąžino dau
giau kaip 100 graikų ka
reivių ir civilių, kurie bu
vo paimti nelaisvėn grai
kų civilinio karo metu. 
Visi esą geros sveikatos. 
Belaisvių grąžinimas pa 
rodo abiejų valstybių 
santykių pagerėjimą.

■ c; “

Korėjos frontas staiga aprimo
Kinijos komunistai prieš kelias dienas iš pasalų 

ir su didelėmis jėgomis puolę, staiga aprimo. Sąjun
gininkų' žvalgybiniai daliniai su priešų nesumezga 
kontakto. Atrodo, kad jis kažkur pasitraukė arba 
užsislėpė. Padėtis dar neišaiškinta. Yra du spėjimai: 
viena, kad kiniečiai pergrupuoja ir stiprina savo jė
gas staigiam puolimui, o antra, kad jie pasitraukė ir 
lūkuriauja, ką darys Jungtinės Tautos.

Amerikiečių lakūnai pastebi, kad kiniečiai savo 
kariuomenės netraukia į Mandžurijos pasienį, bet 
priešingai — iš už sienos ateina nauji kariuomenės 
būriai. Taip pat komunistinėje Kinijoje varoma ir 
toliau stipri propaganda prieš amerikiečius.

Pirmosios sprausminių lėktuvų kautynės
Tariamos atvangos metu amerikiečių aviacija 

stipriai veikia. Ji skraido visoje šiaurinėje Korėjoje 
puldama raudonųjų atsparos punktus. Buvo bombar
duotas visas Mandžurijos pasienis, iki Sibiro. Smar
kia oro ataka sugriautas cheminės pramonės ir lent
pjūvių centras Sinuiju prie pat Yalų upės. Amerikie
čių sprausminiai lėktuvai gynė bombonešius. Du puo
lusieji rusiškos kilmės sprausminiai lėktuvai JįIG-15 
bbvo numušti. Tai pirmos karo istorijoje kautynės 
šių naujų lėktuvų. Aiškiai buvo pastebėta, kad rusiš
kieji pakyla ir nusileidžia Mandžurijoje. Galimas 
daiktas, kad toliau jie bus persekiojami ir už sienos, 
jeigu nesiliaus tai darę.

Korėjos klausimas Saugumo Taryboje
JAV atstovas Austin Saugumo Taryboje padarė 

pranešimą apie Kinijos invaziją į Korėją. Jis nurodė, 
kad daugiau kaip 30,000 kiniečių kariuomenės yra 
perėjusios sieną ir dalyvauja kautynėse. Jis reika
lavo, kad ji būtų tuojau atitraukta ir kad šiaurie
čiams komunistams nebūtų teikiama pagalba nei vie
šai nei slaptai. Iš JAV pusės pasižadama respektuoti 
Mandžurijos sieną ir leisti naudotis pasienyje esan
čiomis elektros jėgainėmis. Nutarta komunistinės 
Kinijos atstovus pakviesti į Saugumo Tarybą pasi
aiškinti.

m Paimti į nelaisvę kiniečiai tvirtina, kad juos su
laikė labai stipri amerikiečių artilerija. Puolusieji 
turėjo pasitraukti ir persigrupuoti.

m Bombarduojant Sinuiju miestą oro atakoje vei
kė apie 600 amerikiečių lėktuvų. Apie kitą tiek bom- 
bordavo pasienio susisiekimo mazgus.

■■ Iš Formozos pranešama, kad Mandžurijoje yra 
pasireiškęs gyvesnis nacionalistų partizanų veikimas. 
Yra sukilę ir kaikurie kariniai daliniai.

m Korėjoje amerikiečių kariai labai menkai daly
vavo rinkimuose. Jaučiamas tam tikras nusivylimas 
JAV vidaus politika, kuri kliudo karo veiksmams. 
Kariuomenė norėtų dar griežtesnės linijos komunis
tų atžvilgiu.

Angliškai - Lietuviškas

ŽODYNAS
English - Lithuanian Dictionary

Patogaus formato (6x4), kietais audeklo 
apdarais, 400 pusi.

Kiekvienam yra 
būtinai reikalingas 
kaip geras kalbos 

mokytojas ir patarėjas. 

Jūs galite jį gauti 

papiginta kaina 
tik už $3.00.
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Azija vis labiau įsidega
Azija yra ne tiktai didžiausias sausažemis, bet 

ir tirščiausias žmonių knibždynas. Pusė visos žmo
nijos yra azijatai'. Gerai dar būtų, jei jiems priklau
sytų visas tas didžiulis kontinentas. Deja, neaprėpia
mi plotai yra apimti dykumų, kalnų grandinių ir 
speigų. Žmonės gali gyventi tik ten, kur duonai kokį 
grūdą išsiaugina. Bet tokie plotai sausakimšai už
sėsti, kaip Indija ir Kinija. Sunku čia ir uodui nosį 
įkišti.

O europiečiai ten ilgai kaišiojo ne vien nosį, bet 
ir koją su karišku batu. Per keturis amžius visokiais 
būdais visokiausias gerybes savo naudai ėmė ir dė
kui nesakė. Vieno tiktai daikto negailėjo: vadino 
tuos išnaudojamuosius azijatais ir darė visa, kad jie 
tokie ilgam paliktų — mažakultūriai azijatai. Euro
piečių kišenė ir saugumas to reikalavo, ypač anglo
saksų. Šitie baltieji vis manė, kad tik jie ponai kitus 
valdyti. Na, ir prisivaldė. Susilaukė laikų, kai pakilo 
tokia galybė, kuri-pataiko kalbėti visų nuskriaustų 
ir užguitų vardu.

Tas apgaulus balsas ypač mielas Azijai. Girdite, 
jus visi ilgai išnaudojo, tai dabar susidėję juos pa
naudosime ryžių laukams įdirbti ir dykumoms drė
kinti. Na, ir pradėjo svilinti kailį tiems baltiesiems 
nepaisydami, kad raudonieji ponai turi nusiviję dar 
storesnį botagą. Kai apsižiūrės, bus vėlu: bus pra
rasta ir ta laisvė, kurią iš baltųjų atgavo. Bet kaip 
kitaip žmones pamokysi, jeigu jų širdis iš praeities 
pritvinkusi tiek pykčio ir kartumo?

Amerikiečiai,, matyti, ir norėjo kinus pamokyti, 
užleisdami juos Kremliaus malonei. Kišo pinigus ir 
ginklus Čiankaišekui, o sukišo Stalino patikėtiniui 
Mao - Tsethungui. Dabar tas plečia gaisrą Korėjoje, 
Vietname ir Tibete. Azija jau liepsnoja net trijose 
vietose, o Josifas šildosi ir rankas trina. Tai jo prog
rama vykdoma. Patys baltieji ligi šiol ėjo jam į tal
ką, norėdami imti iš Azijos kuo daugiausia ir duoti 
kuo mažiausia. Jei ką ir davė — tai ginklus už gerą 
pinigą. Sakysime, kad ir Belgija: paramos kaulijo iš 
Amerikos, o siuntė raudonajai Kinijai. Dabar tie gin
klai jau šaudo ir jaunas gyvybes gaudo. Gražu mūsų 
margam pasauly! •

Pranašystė pavėlavo tik siasalis tada būtu 
du mėnesius

Praėjusį pavasarį buvo 
susirinkę Tibeto budistai 
dvasininkai prie seniau
sio jų orakulo ir užklau
sę, kas laukia jų šalies, 
kurią tiktai debesys pa
siekia. Orakulas atsakęs, 
kad rugpjūčio mėn. ją pa
sieksią ir raudoni debe
sys iš slėnių. Apsiriko ne 
tiek daug: spalių pabai
goje į tą vadinamą, pa
saulio stogą pradėjo kop
ti Kinijos komunistai. Iš
pranašauti tai galėjo ir 
ne orakulas.

Dar šių metų pradžioje, 
iš Maskvos grįžęs gelto
nojo žemyno diktatorius 
Mao - Tsetungas, pasiun
tė Tibetui telegramą, kad 
tas, 
dęs 
prie 
jos. 
Lamos rūmai 
nieko neatsakė. Tada vie
nas iš žymesniųjų gelto
nų generolų Liu-Po su
koncentravo apie 5 divi
zijas prie Tibeto sienos ir 
pasakė:: “pasiduokite, jei 
nenorite visų karo baisu
mų patirti”, o Mao - Tse
tungas dar pridėjo: “1950 
metais Tibetas bus mū
sų”. Ar jis tai sakydamas 
galvojo, kad jis bus ir ru
sų?

Kas rūpi bolševikams 
Tibete?

Atsakymas labai pa
prastas:: užlipti ant to
kios kalnų plokštumos, 
nuo kurios gali slysti iki 
pat Indijos vandenyno. 
Pirmiausia į Nepalį ir 
Bhutaną, paskui į rytinį 
Pakistaną, Burmą ir 
Thailand. Indokinijos pu-

kaip į kalnus nukly- 
sūnus, prisijungtų 
savo motinos Kini- 
Bet puošnūs Dalai 

Lhassoje

su- < 
spaustas iš rytų ir vaka- : 
rų. Bet dar gardesnis i 
kąsnis yra Indija, Kaš- 
miras ir vakarinis Pakis
tanas. Kas nežino, kad 
čia vis suliepsnoja vai
dai? Gerai pakursčius, 
įsiliepsnotų visa Indija. 
Tai toks viliojąs daiktas, 
kad Kremliui jau dabai 
širdis iš apsalimo nerims
ta. Tik greičiau ant to 
stogo užkopti.

O tas stogas dar spindi 
auksu ir garuoja 

uranijų m
Tibete yra uranijaus ir 

plutonijaus med ž i a g ų 
atominiam ginklui. Mas
kvos ekspedicijos ta ge
rai žino, net tikslius že
mėlapius turi. Ana, dar 
šių metų pradžioje tibe
tiečiai ėmė ir aptiko kaž
kokius nepažį s t a m u s 
žmones prie vakarinių sa
vo sienų. Žiūri— visa eks
pedicija su Maskvos prof. 
A. Vinogradovu. Pasiro
dė, ji buvo svetimo lėktu
vo nešta ir pamesta. Ti
beto dvasininkai išbarė 
juos ir paleido prie sie
nos: “Girdi, daugiau ko
jos nekiškite, nes galite 
ir galvos netekti”. Bet ką 
reiškia rusams toks be
ginklių budistų grasini
mas, jei jų upės išplauja 
dar aukso, o rytiniuose 
kalnuose yra geležies ir 
kitų mineralų. Sovietų 
Rusija viso to turi pakan
kamai savo didžiuose plo
tuose, bet neturį tiek ver
gų stovyklų mineralams 
apdoroti. O Tibete yra 
apie 3 milijonai žmonių, 
atskirtų nuo pasaulio ir 
užsidariusių. Čia nebe
reikėtų nei vielų tvorų di-

Jie šaudys ir toliau, geltonieji ir raudonieji, kol 
bus imtasi pasaulyje vykdyti krikščioniškieji prin
cipai:^ meilė ir teisingumas. Jei klasta ir melu gali
ma užvaldyti ištisos masės žmonių, kai netrūksta pa
siryžimo, tai daug lengviau jas galima būtų patrauk
ti tiesa ir meile, jei jos nestigtų. O šį trūkumą anks
čiau ar vėliau tenka apmokėti skaudžiomis aukomis. 
Dabar Europa ir Amerika jas moka įsiliepsnojusiai 
Azijai. F —

džiausįai pasaulyje vergų 
stovyklai įsteigti. Laikai 
sau juos ant to stogo, ir 
nei lapė nesuloja, o jų 
prakaitas liejasi per kal
nų šlaitus ir pasaulio re
voliuciją maitina.
Mao - Tsetuirgui skirtas 

uždavinys
Kartą būdamas Mas

kvoje tas geltonasis dik
tatorius pasižadėjo, kad 
jis įkurs vergų stovyklą 
ir ant pasaulio stogo, 
nors aukštumo yra ligi 
16,000 pėdų. O kai užlips, 
tai viso ploto — apie 
400,000 kvadratinių my
lių — vienas sau nepasi
laikys. Vakarinė Tibeto 
dalis, prieinanti prie Kaš- 
miro ir arčiausiai prie 
Sovietų Sąjungos, bus jai 
pavesta, kaip buvo pada
ryta su puse Mongolijos. 
Sinkiangas taip pat prisi
glaustų prie “didžiosios 
tėvynės”. Pagaliau ir ne
svarbu, kur prasideda ta 
“tėvynė” ir kur sava že
mė. Pagal bolševikų teo
riją nieko savo nėra: vis
kas priklauso vienam di
deliam kolchozui ir vie
nam rusiškam gaspado- 
riui. Jis visus išlaisvina 
nuo savos žemės.

“Tibeto išlaisvinimas”
Mao - Tsetungas karą 

su Tibetu pradėjo, pa
skelbęs, kad jis einąs ten 
“pavergtųjų išlaisvinti”. 
Ar tuos žmones laiko pa
vergę kalnai, ar debesys 
— to nepasakė, nes ir ne
turėjo ko pasakyti. Žmo
nės gyveno amžius kai- 

. nuošė nei kitiems kliūda
mi nei kitų įsileisdami. 
Šiek - tiek turėjo įtakos 
(biznio reikalais) anglai, 
o nuo 1942 metų Lhasso
je savo atstovybę įsistei
gė amerikiečiai. Bet kai 
anglai pripažino Mao- 
Tsetungą, tai jų popie
riai Tibete krito, o ame
rikiečiai nei nemanė ten 
savo Wall Streeto perkel
ti, nes dangoraižius turi 
ir New Yorke. Vadinasi, 

L. Kn -va. pavergti Tibeto nebuvo

kam. bet vaduoti atsira
do net kelios divizijos.

Be |»enkto*» kolonos ir 
čia neapsėjo

Jos visur sudaromos 
pagal reikalą ir pagal vie
tinius papročius. Tibete 
nuo seno yra toks papro
tys, kad mirus Dalai La
mai, ieškoma tą valandą 
gimusio berniuko, į kurį 
jo siela pereina. Vienas 
buvo toks surastas, už
augintas ir jau 16 metus 
einąs. Ar jis tikrasis Da
lai Lama, kas žino? Penk
toji kolona nutarė, kad 
tikrasis yra kitas — Pon- 
chen Lama. 1947 metais 
jis bandė net perversmu 
užimti dievišką Tibeto 
sostą. Tibeto vyriausybė 
po to suėmė visus jo ša
lininkus, kurie pasirodė 
visi buvo raudonai nuda
žyti. Sovietų Sąjunga bu
vo įsiutusi, bet negalėjo 
prieiti. Jos įrankis Mao- 
Tsetungas dar buvo nau
dojamas prieš Ciankaiše- 
ką. Reikėjo laukti dar 
trejus metus, o per tą lai
ką penktoji kolona vėl 
buvo atgaivinta. Atsira
do ir budistų dvasininku, 
kurie įtikėjo, kad tikra
sis Budha tik dabar pasi
rodė — tai “Kremliaus 
Senelis”. Jie laukia dabar 
jo patikėtinių, laukia ap
sivilkę auksu siuvinėtais 
drabužiais, su skambalė
liais ir smilkalais. Lau
kia, kad taip pasmilkytų, 
kaip Tibete dar niekada 
nebuvo smilkoma.

Kalnai daugiau nebegina
Ligi šiol Tibetą smilki- 

no tiktai dangaus rasa ir 
dengė debesys. Kalnai 
dengė nuo visų neprašyti) 
svečių. Tiktai debesų jie 
suturėti negalėjo. Iš via 
ir tibetiečių patarlė: 
“Kalnai tik debesų nesu
laiko”. Bet šį kartą debe
sys paraudonijo. Jie kar
tu su savim neša kuni
gaikštį, kuris kartą jau 
buvo ant aukšto kalno ir 
sakė: “Matai visas pa
saulio karalystes: jos bus 
tavo, jei nusilenksi”.

Dabar Azijoje sklinda 
panašus balsas: ‘‘Matai, 
kaip aukštai aš atsistoju! 
Visas pasaulis po mano 
kojomis: nusilenkite 
ba aš nulenksiu”.

Kas dar turi tikėjimą, 
yra tikras, kad visi išdi
dieji pirmi nusirita nuo 
kalnų šlaito. Yra jėga, 
kuri juos partrenkia kaip 
tik tada, kai jie mano, 
jog yra pasiekę pačią vir
šūnę. Pr. Eivydas

ur-

• Peipingo radijas pa
skelbė, kad raudonoji Ki
nija paprašė Indiją atsi
imti iš Tibeto savo įgu
las, saugojančius kelią, 
kuriuo eina prekyba tarp 
Tibeto ir Indijos. Ta pa
čia proga pareiškė pre
tenzijas į Nepalą. Be to, 
Nepalas įsakė griežtai 
saugoti Indijos sieną, kad 
Tibeto karaliukas nepe
reitų Indijon.

Dalai Lama norėjo 
skristi per Nepalą lėktu
vu, bet jam neleido.

CHINA
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— Ko jis nori? — taip garsiai Berdičeva 
šūktelėjo,- kad Balaganovas atsigrįžo.

— Jis nori kažką svarbaus pranešti, — at
sakė kareivis.

— Kas toks? — paklausė Balaganovas.
— Kažkoks karininkėlis, — piktai atrėžė 

Berdičeva.
— Karininkas? — pakartojo Balaganovas. 

— Jo negalima ignoruoti. Malonėkite pas jį 
nueit, Chaja Abramovna. Gal iš tiesų kas 
svarbaus.

Berdičeva, trinktelėjus durimis, išėjo.
Danutė, pastebėjus, kad Balaganovas taip 

įsigilino pokalbyje su Olga, jog nieko nebe
mato ir nebegirdi, pamanė, kad ji čia nebe 
reikalinga, ir visai praradus išsilaisvinimo 
viltį, nustypčiojo į savo kambarį. Tačiau, jai 
beeinant koridorium, staiga iš kažinkur išni
ro Šurka ir akimis parodė, kad Berdičeva nu
ėjo į kitą pusę, virtuvės link. Sušnabždėjo 
Danutei: “tuojau būsi laisva”, į ką Danutė 
atsakė: “tu visados moki juokaut”. Šurka 
nutylėjo ir staigiai atrakinus šonines kalėji
mo duris, išstūmė Danutę laukan. Staigme
na buvo perdidelė Danutei atsipeikėt. Ji vos 
suskubo pastebėti, kad atsidūrė beveik glė
byje čia pat stovinčio karininko, kurs drau
gingai šnekučiavosi su kalėjimo sargu rau
donarmiečiu. Karininkas krūptelėjo, bet tuo
jau atsigriebęs, tarė:

— A! Pagaliau. Kur tu, brangioji, taip il
gai užtrukai?

Danutė vilkėjo ne kalėjimo drabužius (tą 
atmainą pati Berdičeva buvo sugalvojus), 

tad sargas pamanė, kad tai karininko žmona, 
duktė, ar sesuo, ir mandagiai atsaliutavo. 
Karininkas paėmė Danutę po pažaste ir nu
sivedė ne pro Balaganovo raštinės langus, 
bet į priešingą pusę. Raudonarmietis jaukia 
šypsena juos palydėjo. Danutė nebijojo su 
karininku eiti, nes tai buvo — Gegužis.

Tuo tarpu Berdičeva buvo nuėjusi į kitą 
kalėjimo sparną. Ten pas duris jos laukė ki
tas jaunas švariai apsitaisęs karininkas. Tai 
buvo Danutės brolis Kęstutis. Chaja buvo la
bai suerzinta, kad griežtai paklausė:

— Kokiu reikalu, tovarišč?
Karininkas, pridėjęs prie kepurės pirštus, 

labai mandagiai atsakė:
— Reikalas labai svarbus ir skubus, tova

rišč užveizdėtoja.
—Bet koks? — susiraukė Berdičeva.

— Šį vakarą partizanai planuoja išlaisvin
ti vieną areštantę.

Reikalas iš tiesų svarbus, bet ne taip jau 
skubus. Iki vakaro dar kelios valandos. Ga
lima dar pasikalbėti. Visų pirma, Berdičeva 
netiki.

— Ką čia tovarišč sapnuoji? Pas mus to 
nebuvo ir nebus. Tai bobų plepalai.

— Drįstu tamstai prieštarauti. Tai tikras 
faktas. Su bobų plepalais aš nebūčiau atėjęs. 
Tai rimtas pavojus.

— Pavojus tiems, kurie mėgins tą darbą 
atlikti. Bet kuo vardu toji areštantė?

Karininkas kiek sumišo. Tur būt nelaukė 
tokio klausimo.

— To tai nežinau. Nesidominau. Lyg nu
girdau minint kažkokią Šurką.
— Ha! ha! ha! Tai mūsų tarnaitė. Ar tai ją 

norima išlaisvinti? Bet ji čia namie, ne ne
laisvėj.

— Tai gal Šają, ar Chają, — dar labiau 
karininkas sumišo. _

— Tai mano vardas! — suklykė Berdičeva. 
— Tai mane banditai nori išlaisvinti?! Ir 
dar šį vakarą! Bet kam laukti vakaro? Imk 
ir veskis dabar. Klausyk, balabduk. Ar tu 
kartais nebūsi viens iš jų? Jie moka karinin
kais persirėdyti...

Karininkas ilgiau nelaukė. Apsimetęs bai
siai įsižeidusiu, jis griežta kariška eisena nu
žingsniavo per kiemą.

Berdičeva buvo tiek įsiūtus, kad laikinai 
nesusigriebė, kas reikia daryti. Kiek atsipū
tus, ji pradėjo įtarinėti, kad karininkas yra 
provokatorius, bet staiga atėjo jai mintis, 
jog provokatoriui nėra gi jokios prasmės 
pranešdinėti apie ruošiamą sąmokslą. Tad 
koks gi būtų jo atsilankymo tikslas? Pagąs
dinti ir paskui gardžiai pasijuokti? Tai per
daug vaikiška. O gal jis tiksliai ir nuošir
džiai perspėjo? Tik ji pati čia kalta: be rei
kalo jį įžeidė, ir jis supykęs nuėjo. Kaip ji 
galėjo tiek išsišokti? Tai vis -tie prakeikti 
nervai. Kaip tą pataisius? Deja, pervėlu. Ka
rininkas jau iš akių išnyko. Ir štai atbėga ta 
kvailiukė šurka ir, raudama sau plaukus, 
Klykia::

— Danutė kažinkur dingo!
— Ką?! Kaip tai dingo? Kur dingo? — 

purtė ją už pečių Chaja.
— Kad žinočiau kur, tai pasakyčiau. Vi

sur ieškojau, niekur nėr.
— Et, tu kvailiuke. Ji turi būt pas Bala- 

ganovą.
— Pro plyšį dirsteliau, ir ten nėra.
— Ką veikia Balaganovas?
— Nugi kalbasi su ta panele. Akių nuo jos 

neatitraukia.
Berdičeva nešvariai nusikeikė.

— Ką jūs, poniute! Negražu taip vyriškai
keikti.

— Tylėk, tu asilo dukra! Privirei košės ir 

man dar pastabas darai.
— Aš priviriau košės? — išpūtė akis šur

ka. — Aš nė artyn neinu prie krosnies.
— Et, tikra kumelės kanopa. Aš apie rim

tą dalyką, o ji... Kodėl nedabojai Danutės ir* 
leidai jai pabėgti ?

— Pabėgti? Kam ji turėjo bėgti? Ar jai čia 
negerai? Poniutė buvai su ja maloni, kaip 
tikras angelas. Et, ką aš čia plepu: angelai 
neturi ūsiukų.

Nežiūrint pašėlusio pykčio, Berdičeva 
prunkštelėjo juokais.

— Eh, tu Dardanelio produkte. Savo kvai
lais juokais negyvėlį prikeltum. Aš gi tave 
klausiu, kodėl Danutės nedabojai. Jeigu ji 
tikrai pražuvo, tu atsakysi.

— Kai ką kas klaus, tai atsakysiu. Bet 
kodėl aš nedabojau? Man nebuvo įsakyta. 
Aš perkvaila daryt, kas neįsakyta. Man ma
mytė taip sakė. O kad būtumėt mačiusi, kaip 
aš daboju kas įsakyta. Būdavo man liepia 
žąsis ganyti, tai aš jas ganau ir nevienos ne
praganau. 0 kiaulės tegu sau sveikos eina į 
bulves — kas man galvoj? Sakote, kodėl ne- 
išdabojau Danutės. Jei būtum man liepus ją 
dabot, būčiau išdabojus. Bet kas man, bepro
tei, tokį darbingą darbą paves? Be to, aš jau 
esu susitepus — vieną kartą kiaules ganiau. 
Ir tik pamanyt: ganiau kiaules ir paskui ga
nyt Danutę, tokią švarią panelę — ar tai be
įmanoma? 0, dabar prisimenu: aš baisiai nu
sikaltau. Vieną kartą slapčiomis, dėl nelem
to bobiško smalsumo — nors aš dar ne boba 
— prasivėriau duris ir dirstelėjau, kaip mū
sų gerbiamas Balaganovas taip meiliai su ta 
gražiaja panele kalbasi. Ot, ir nubaudė Die
vulis, kad motinėlės nepaklausiau: nedaryk, 
sako, kas neįsakyta ir nežiūrėk kur nereik... 
Ir kaip tik dėlto t —oi, bėda man! — mūsų 
Danutėlė pražuvo. Uh-hu-hu!



je švietimo reikalu rezoliuci- 
jąj pasakyto:

Puerto Eico gub. Louis Munoz Marin rūmai bau uuan 
mieste. Jie buvo riaušininkų puolami.

Pittsburge leidžiamos “Lietuvių Žinios” š. m. spalių mta. 26 d- atspausdino S. GABALIAl'S- 
KO straipsnį aukščiau {vardinta antrašte. Kadangi jis paliečia opius klausimus, kurie dažnai mus 
jaudina ir vieni kitiems»priekaištaujame, tai verta su tuo straipaniu susipažinti ir “Darbininko” 
skaitytojams, Vidau patieksime kažkurių savo pastabų. KKIL

TREMTINIŲ EMIGRACIJOS 
STABDŽIAI

Rašo Kan. Prof. J. B. Končius
Išleistas 1948 m. liepos mėn. 

1 d. DP įstatymas, buvo išgar
sintas kaipo "priešžydiškas” ir 
“prieškatalikiškas”. Tokis šio 
įstatymo apibūdinimas neati
tinka tikrenybę. Tai rodo šie 
faktai ir duomenys: pradedant 
įstatymą vykdyti DP stovyk
lose buvo registruotų: žydų 
9'c, katalikų 50%, protestan
tų, ortodoksų ir kt. 41%. Ligi 
šiol pagal tą įstatymą atvyko 
apytikriai: žydų 24% (38.400 
asmenų), katalikų 47% (75,- 
200 asmenų), protestantų ir 
visų kitų 29% (46,400 asme
nų). Man tikrai žinoma, kad 
katalikų jerarchija ir organi
zacijos Amerikoje, niekad ne
buvo nei viešai, nei privačiai 
pasisakiusios, kad tasai įstaty
mas esąs prieškatalikiškas. 
Jei tokis priekaištas metamas 
katalikams, tai yra darbas ne
atsakingų asmenų.

Išstudijuoti vietoje emigraci
nėms galimybėms ir nugalėti 
daromoms tremtiniams kliū
tims emigruoti šią vasarą ap
lankiau Vokietijoje ir Austri
joje visas tris okupacines zo
nas. nuvykęs į Italiją. Šveica
riją ir Prancūziją. Šių kelionių 
metu teko turėti pasitarimų su 
IRO viršininkais Genevoje ir 

• zonose, su privačių charitaty- 
vinių organizacijų vadovybė
mis, su DP komisijos pareigū
nais. federalinės valdžios kon
sulatais ir emigracijos autori
tetais. Savaimi aišku, kad ap
lankiau daugelį tremtinių sto
vyklų ir turėjau pasitarimų su . rys; pilietis L. kaltinamas pri- 

vado- klausąs social-demokratų par
tijai ir pan. Ypatingai mane 
nustebino vienos ukrainiečių

tremtinių organizacijų 
vais bei pasikalbėjimų su pa
čiais tremtiniais, ne tik su lie

tuviais bet ir su kitataučiais.
Iš mano studijų paaiškėjo, 

kad emigraciniai reikalai 
sklandžiausiai tvarkomi pran
cūzų zonose ir neblogai britų. 
Labai nustebino faktas, kad 
J. V. zonose daugiausia pasi
taiko trukdymų emigruoti dėl 
labai netikslių įvairių užmeti
mų, ypatingai taip vadinamų 
politinių. Dėl šių priežasčių J. 
V. zonose yra užkliuvusių apie 
600 lietuvių tremtinių; kitų 
tautybių, kaip antai ukrainie
čių, lenkų, estų, latvių ir yra 
ąpie 2000 užkliuvusių. Visiems 
užkliuvusiems tremti n i a m s 
daugumoje taikomas įstatymo 
13 J, kuris kalba apie saugu
mą. Patyriau, kad bent 85%, 
lietuvių, kuriems šis § atsisto
jo skersai kelio, yra žinomi 
kaipo antikomunistai, geri 
žmonės. Lietuvoje ir tremtyje 
turėję gerą vardą. Šis klausi
mas mane tiek sujaudino, kad 
ryžausi pašvęsti kelias savai
tes išaiškinimui tikros reikalo 
padėties. Tuo tikslu lankiausi 
karo ir DP saugumo centruose 
ir kalbėjausi su karo saugumo 
viršininku Maj. Abraham ir su 
DP saugumo viršininku p. 
Bomstein. Pasikalbėjime pa
aiškėjo neįtikėtini kaltinimai, 
dėl kurių žmonėms užkerta
mas kelias emigruoti. Charak- 
teringesnius atsitikimus pami
nėsiu pav.: pilietis R. kaltina
mas tuo, kad jis priklausė Lie
tuvos Šaulių Sąjungai; pilietis 
T. kaltinamas esąs VLIK’o na-

t

Surado atpirkimo ožį—
Niekas negali ginčyti, kad 

lietuvių kilmes jaunimas Ame
rikoje yra smarkiai nutautė
jęs. Bet ar dėlto kaltos tik ka
talikiškos mokyklos ir tų mo
kyklų laikytojas lietuviškos 
parapijos? Kiekvienas teisybę 
gerbiąs ir- bešališkas stebėto
jas turės pripažinti, kad yra 
daugybė ir kitų priežasčių, 
kodėl jaunimas nutausta. Ta
čiau lietuviškų mokyklą ir pa
rapijų kritikai bando tas kitas 
priežastis sušvelnintą ar visai 
nutylėti, bet visą tulžį išlieja 
prieš jų nemėgiamas vienuo
les ir kunigus, pavaizduodami 
juos svarbiausiais jaunuome
nės nutautinto jais ir tuo p^čiu 
didžiausiais lietuvių tautos 
priešais. Toks nesąžiningas 
klausimo pastatymas gali at
nešti dar didesnius lietuvybei 
nuostolius.

Jie darė ką galėjo
Tikrenybėje lietuviai kunigai 

ir seserys mokytojos darė ką 
galėjo nutautėjimui sulaikyti, 
bet jų pastangos nedavė pa
geidaujamų vaisių. Galėčiau 
priskaityti šimtus geros valios 
veiksmų, kuriuos atliko mūsų 
kunigai ir seserys mokytojas 
lietuvybei išgelbėti, bet jų tos 
pastangos tik dalinai tebuvo 
sėkmingos. Vardan teisingumo 
šia proga noriu pasakyti, kad 
kelių šimtų lietuvių kunigų 

llarčenko ir 
buvo dažnai links- 
spaudoje, kadangi 

buvo liudytoju 
byloje Paryžiuje.

bet

sie
tą-

šeimos likimas. Tą šeimą ra
dau sulaikytą Grohn stovyklo
je. Vadinasi jie 
ši pavardė 
niuojama 
Marčenko 
Kravčenko
Iš šios ir kitų bylų paaiškėjo, 
kad lojalūs asmenys sulaiko
mi, o prokomunistai pralei
džiami.

Visus žymesnius faktus pa
siunčiau vyr. J. V. karo vado
vybei, DP komisijai ir Depart- 
ment of Statė.

Įsidėmėtinas faktas, kad 
saugumo sumetimais sulaiky
tųjų tarpe yra tik katalikai, 
protestantai ir ortodoksai, 
nėra nei vieno žydo.

Šitokie reiškiniai labai 
gia tremtinių nuotaikas, 
čiau dėl jų netenka kaltinti 
nei mūsų vyriausybės, nei hu
manistinio įstatymo. Blogumo 
priežastis glūdi tame, kad emi
gracinėse įstaigose dirba ar 
vadovauja jauni, neprityrę val
dininkai, tarpe kurių gali atsi
rasti ir nesąžiningų, bei blogos 
valios.

Visa 
menką 
tik dėl 
pareigūnai nesusitaria bei ne
atlieka tinkamai savo parei
gų. Kas mėnuo privalėtų pa
ruošti emigracijai po 12,000 
asmenų į J. V., tuo gi tarpu 
patyriau, kad paskutiniais ke
bais mėnesiais buvo paruošia- 

, ma vos* po 7,000 ir todėl ligi 
1951 metų liepos 1 d., kaip 
numato DP įstatymai, nebus 
atgabenta visi 170,000 tremti
nių.

Pasilikusiųjų tremtinių būk
lė nepavydėtina: aprūpinimas 
darosi kaskart blogesnis, ypa
tingai tų, kurie pereina į vo
kiečių ūkį. Vokiečiai, savo kil
mės tremtinių iš įvairių Euro
pos šalių turi virš 9.000,000 
žmonių ir jais pirmoje eilėje 
rūpinasi, o kitais stengėsi kuo 
greičiausiai nusikratyti.

Visus šiuos faktus raštu pa
tiekiau mūsų valdžios atitinka
miems organams. Paskutiniu 
metu jau gauname žinių, kad 
emigraciniai reikalai gerėja. 

emigracijos eiga į A- 
neina sklandžiai ir vėl 
to, kad mūsų aukštieji

tarpa buvo ir yra kali amari- 
koniąątonai, kurie sąmoningai 
ar nesąmoningai varo nutauti
nimo politiką per mokyklas ir 
bažnyčias. Bet tokių yra tik 
keli, ant vienos rankos piritų 
suskaitomi, dėl kurių pragaiš
tingos lietuvybei veiklos nega
lima prisegti tautos naikintojo 
titulą visiems kunigams ir vi
soms vienuolėms.

Ką mums byloja kitų tautų 
pavyzdžiai?

Tautybių tirpinimo katilan 
pateko netik mūsų lietuvių, 
bet be išimties visų kitų tautų 
jaunimas........

Lenkai labiausiai spyrėsi nu
tautinimui. Jų karštesnieji vei
kėjai, kaip ir mūsų dabartiniai 
mokyklų ir parapijų kritikai 
paskelbė šūkį “atsipalaidųokim 
nuo Romos” ir įsteigė tąutines 
— “nezaliežninkų” — parapi
jas ir mokyklas. Rezultatas 
buvo toks, kad minėtas tauti
nes mokyklas baigusis jauni
mas greičiau suamerikonėjo, 
negu tas jaunimas, kuris pasi
liko katalikiškose mokyklose. 
Kas dar skaudžiau, kad tas 
atskalūnų — “nezaležnįnkų” 
parapijos ir jų laikomos mo
kyklos paruošė kandidatus 
lenkų komunistų frontui. Tak
tinės mokyklos programa, ne
atremta į aukštesnius katali
kybės principus, sužaloja jau
nimo ęhąrakterį ir pastūmėja 
tą jaunimą kartais gana sli
džiais keliais.
Ąr netajp buvo ir Lietuvoje?

Kas didžiausi nuošimtį kan
didatų komunistų partijai da
vė, jei ne profesinės mokytojų 
sąjungos laikomos mokyklos, 
kurios bandė auklėti jaunimą 
antireliginėje dvasioje.

Tautininkų valdžios prote
guojamose valstybinėse mo
kyklose, kuriose religiniam 
auklėjimui buvo uždėti stab
džiai. jau buvo pradėjusi 
reikštis karjeristinė, nieko 
bendro su tautiniu idealizmu 
neturinti, dvasia.

Gyvenimo pavyzdžiai mus 
mokė, kad tvirčiausi charakte
riai išauga katalikų laikomose 
mokyklose.

Neužtarnauta ir užgaulinga 
kritika

Todėl jas taip niekinti ir ne
sąžiningai užsipulti, kaip tąi 
daro tų mokyklų kritikai “Dir
voje” ir “Naujienose", tikrai 
yra kirtimas šakos, ant kurios 
remiasi mūsų tautos išeivijos 
rūmas.

“Nei cento lietuvybės ątopin- 
tojįąms ir naikintojams” kata
likiškoms lietuvių parapijoms 
ir mokykloms šaukia p. M. la
tras “Naujkoose”.

“Iš kur tokia seselių moky
toju neapykanta savo kraujui, 
savo tautai” — rašo p. Ed. 
Karnėnas “Dirvoje”.

. Nejaugi mūsų seselės moky
tojos ir mūsų kunigai yra už
sitarnavę tokių užgauliojimų 
ir tokių neteisingų priekaištų. 
Reikia turėti labai buką sąži
nę. kad tokiais skaudžiais 
priekaištais švaistytis spaudo
je, taip daug mūsų tautai nu- 
sipelnusių institucijų atžvil
giu. Ar toks neatšakinghs 
švatetymąsis užgauliais žo
džiais reikalą pataisys? Žino
ma, kad ne.

Tik pozityvios, kūrybinės 
mintys, ramfts ir saikingi pa
siūlymai, gali reikalą pagerin
ti.

stai tikrasis kelias
Tuo keliu ir nuėjo organi

zuotoji lietuvių katalikų visuo
menė, per savo kongresą Pitts- 
burghe.

Katalikų Kongreso puimto-

laikytojų, 
atstovų ir 
besidomin- 
nuodugniai

ALRK Kongresą* įgalioja 
Lietuvių Kultūros Institutą su
daryti |š švietimo srities įstai
gų (Kunigų Vienybės, beturiu 
mokyklose mokytę joUjapčių 
vienuolijų, Įmygu toštyktya tai
kančių vienuoli  jų — Marijonų, 
Jėzuitų, Pranciškonų) ir Liet 
Katalikų mokytojų atstovų 
Pedagoginę Tarybą pagrindi
niams beturiu švietimo klausi
mams svarstyti bei projektuo
ti. Iš patyrusių pedagogų pa
rinkti asmenis lituanistinei 
švietimo sričiai tvarkyti 
(rengti lituanistines progra
mas, vadovėlius, organizuoti 
lituanistinius pasitobulinimo 
kursus ir pan.). Tuo paęįu 
siekti suintensyvinti lituanisti
nį pradą lietuvių laikomose 
lųokyktosų. ir išpopųlįąrinti 
lietuvių mokyklą lietuvių kil
mės šeimose.

Kg tykira rijos reikalu
ALRKF Kongresas, atsi

žvelgdamas į lietuvių tėvų pa
geidavimą. kad jų vaikai būtų 
mokomi tikybos lietuvių gim
tąja kalbą, prašo lietuvių ka
talikų tėvų pagrįstus prašy
mus priimti ir rūpintis, kad 
tokių prašančių tėvų vaikams 
tikyba būtų dėstomą jų gim
tąja kalba.

Turint gąlvoje, kad šiai re
zoliucijai paruošti buvo su
kviesta visa eilė kompetetingų 
pedagogų mokyklų 
kunigų, vienuolynų 
šiuo opiu klausimu 
čių veikėjų, kurie 
išdiskutavę dabartinę lietuvy
bės būklę mūsų mokyklose, 
pasiūlė kongresui priimti kon
kretų planą lietuviškumui su
stiprinti mokyklose”.

Toliau autorius nurodęs, kad 
yra net naujai atvykusių, ku
rie nenori savo vaikų mokyti 
lietuviškai, rašo:
Svarbia lietoji jaunimo nutau

tinimo veiksmai
Baigiant, šį ir taip jau ilgą 

straipsnį norėčiau dar nurody
ti kelis žymesnius mūsų jąu- 
nuomenę nutautinančius veiks
nius:

1) mišrios vedybos; 2) be
tariu išatoIria i tymas dšdmtos- 
čtaose, paliekant jų statytas 
bažnyčias ir mokyklas kitatau
čiams lankyti; S) betariu mą
slų permenkas tautinis susi
pratimas — vergiškas pamėgi
mas svetimybių. Šie trys veiks
niai yra pagrindiniai mūsų 
vaikų nutautėjimui. Retenybė, 
kad iš tautiniai mišrių vedybų 
susilauktumėm vaikų mokan
čių lietuviškai. Mišrios vedy
bos, kuriu mūsų parapijose 
siekia iki 80 nuAšimčkb ri* 
tikras lietuvybės grabas.

Ekopomiakai prasigyvenusių 
lietuvių persikėlimas į šaunes
nį priemiestį ir nuolatinis jų 
ten apsigyvenimas praretina 
lietuvių bažnyčių, dažniausiai 
stovinčių dirbtuvių rajonuose, 
lankytojų eiles.

Neateinant betariama į sa
vas bažnyčia* ir mokyklas, 
klebonai yra priversti įsivesti 
anglų kalba pamaldas ir lietu
vių vietas bažnyčiose ir mo
kyklose užleisti kttatąučiams. 
Tokiu būdu priaugančioji lie
tuvių karta pasijunta apsupta 
kitataučių jūros ir laikui bė
gant užmiršta netik savo kal
bą. bet neretai ir kilmę".

Straipsnis baigiamas pasta
ba, kad savo metu Nepriklau
somoji Lietuva labai mažai 
darė pastangų lietuvybę Ame
rikoje išlaikyti.

Puerto Kičo gubern. Louis Mųnoz Manu 
pasakoje policijai apie riaušininkus. Jo 

nuomone, juos kurstė komunistų ranka.

ISTORINIS "KARYS" LAPKRIČIO 23-iai PAMINĖTI
Senųjų šio laikraščio redak

cijos narių iniciatyva, mūsų 
tradicine: Lapkričio 23-jai pa
minėti, išeis pirmasis tremtyje, 
JAV, “Kario” nr. Šis vienas 
seniąuąių Nepriklausomybes 
meto lietuviškosios spaudos 
organų, kaipo aštrus morali
nis ginklas prieš visus ano me
to Lietuvos priešus, gimė Ne
priklausomybės kovų metu su 
pačiais pikčiausiais mūsų prie
šais rusais - bolševikais 1919 
m. gegužės 25 d. Lietuvoje ar 
vėlesniosios išeivijos bei trem
tinių tarpe nerasime žmogaus, 
kuris nežinotų šio mūsų sa
vaitraščio.

Šiame “Kario” numeryje bus 
gausu kariniai istorinės me
džiagos, pradedant istorinės 
Lietuvos laikotarpiu ir bai
giant II-jo Pasaulinio Karo 
tragedija, po kurios ginkluotas 
lietuvis vėl kaujasi ir gyvena 
kietu kario gyvenimu tiek Lie
tuvos miškuose, tiek Vokieti
joj (amerikiečių sudarytuose 
daliniuose), tiek pagaliau JAV 
armijoje, Korėjoj ir net pran
cūzų Indokinijoje.

Leidinyje savo raštais daly
vauja žymieji įvairių profesi
jų bei politinių srovių auto
riai. buvę savanoriai, kariai, 
partizanai.

“Karys” turės didelio for
mato žurnalo išvaizdą, su 
viršeliu, gausiai iliustruotas. 
Šio pirmojo nr. kaina — 50 
centų.

Redakcija stengiasi, kad 
bent JAV lietuvių kolonijas 
šis “Kario” nr. pasiektų dar 
prieš Lapkričio 23-sios minė
jimą, kad šia proga būtų leng
viausia “Karį” paskleisti. Nuo
širdžiai prašome visus spaudos 
platintojus, visus buv. “Ka
rio” senuosius talkininkus Ne
priklausomoj Lietuvoj — išsi
aiškinti vietoje, kokiu būdu ir 
apytikriai kiek maždaug egz. 
“Kario” galėtų išplatinti sąvo 
kolonijose ir artimiausiose 
apylinkėse, šiuos duomenis, 
drauge su naujųjų musų knyg
nešių adresais, kuo skubiau 

Atliekame Spaudos Darbus
Laikraštis “Darbinin

kas” turi įrengęs mo
dernišką spaus t u v ę, 
kurioje atlieką įvai
riausius spaudos dar
bus, skubiai ir nebran
giai.

SPAUSDINAME:
knygas, pemfletus, at
virutes, konstitucijas,

plakatus, tikietus, vizitines korteles, parengimų 
programas, įvairius cirkuliorus, laiškams antraš
tes, konvertus, vestuvių pakvietimus ir kitokius 
spaudos darbus.

Visais reikalais kreipkitės:
“DARBININKAS”

366 W. Broadway So. Boston 27, Mass.

siųsti redaktcijąi; "Karys.”, 
156 Stos M boa t Bd., Great 
Neck, N. Y.

Mūsų vyrų tremtinių, šiuo 
metu jau įšėjuaių ar išeinan
čių į JAV kariuomenę arti
mieji taip pat prašomi pasirū
pinti, kad visi šie naujieji 
JAV armijos kariai gautų š; 
istorinį “Kario” nr.

“Karys” privalės pasiekti 
mūsų brolius ir Mažosios Lie
tuvos jaunuomenę Vokietijos 
tremtinių stovyklose, kur tie 
mūsų tautiečiai didžiai vargs
ta, žiūrėdami į beviltišką atei
tį ir negalėdami mums ekono
miškai padėti Taigi, mūsų vi
sų pareiga jiems pagelbėti. At
siras ir kitose pasaulio šalyse 
vargiai gyvenančių tautiečių, 
kuriems Lietuva ir jos žūtbū
tinė kova dėl laisvės nemažiau 
rūpi, negu mums. O taipgi nė
ra negalima, kad bent dalelė 
šio moralinio ginklo pasieks 
lietuvį ir už anų uždangų, km 
kartais ir paukščiui nelengva 
praskristi...

Dėl šių priežasčių yra nusta
tyto ir atatinkama šio pirmo
jo tremtyje — JAV — išei
nančio “Kario” nr. kaina.

Mielasis atgimusio “kario” 
bičiuli! Paremdamas čia vi
siems žinomomis sunkiomis 
sąlygomis egzistuojantį “Ka
rį”, tuo pačiu jau remi ir visų 
čia minimų kraštų lietuvių 
moralinę ir fizinę kovą dėl 
laisvosios, demokratinės Lie
tuvos ateities.

šį atsišaukimą maloniai pra
šomi persispausdinti ir kiti jo 
negavusieji liet, laikraščiai bei 
žurnalai.

“Karto” redakcijos vardu
KpL Stoma Urbonas.

Res. SO *-3729 SO 8-4S18

UHmiita huBurt C».
MOVCRS -

anr 
*®nde<1

CocjU A Lono
UMa DlcUncc 

M»viae

336 •328 W. Bresdro
So. Boston, Mass.



t./•***

Penktadienis, Lapkričio 10. ’SO

X Kumščiu pasaulio nesutvarkysi
Pasikalbėjimas su dr. Juozu Leimonu

Dr. Juozas Leunonas, vienas 
žymiųjų Lietuvos katalikų 
veikėjų, ilgus metus dirbęs 
Lietuvos Katalikų Akcijos 
Centre, švenčia šiemet savo 50 
metų amžiaus sukaktį.

Kun. Kazys Mažutis patiekia 
čia mums kaikurias mintis iš 
judviejų pasikalbėjimo pas 
gerbiamą Sukaktuvininką šių 
metų spalio mėn. 28 d.

Papasakokite, pone Daktare, 
visų pirma, nuo kada dalyvau
jate organizuotame lietuvių 
katalikų judėjime?

Ateitininkų judėjime daly- a 
vauju nuo 1915 metų. Nuo tų 
metų vis buvau čia įtraukia
mas tai į vienokias, tai į kito
kias pareigas. 1921, 1922 ir 
1923 m. buvau Moksleivių 
Ateitininkų organizacijos pir
mininku. 1923 m. rudenį išvy
kau į Šveicariją universitetan. 
Baigęs studijas ir grįžęs Lie
tuvon 2 metus buvau Studen
tų Ateitininkų Sąjungos pir
mininku. 1928 m. buvau iš
rinktas Lietuvių Katalikų Jau
nimo “Pavasario” Federacijos 
Vyr. Vadu ir šiose pareigose 
išbuvau iki pat Ų pasaulionio 
karo, kai Lietuva buvo oku
puota ir viešas lietuviškas ka
talikiškas veikimas sustabdy
tas.

apaštalavimo 
visus katali- 
nuo jauniau- 
Jeigu katali-

dieną patyriau, kad šv. Tėvas 
pakėlė mane į šv. Grigaliaus 
Didžiojo Ordeno ntierius ir 
suteikė atitinkamą ordeną. Vė
liau gavau iš šv. Tėvo tuo rei
kalu atitinkamus raštus ir pa
tį ordeną. Tai ir viskas.

Ką -Jūs šiandien galėtumėte 
pasakyti, bendrai paėmus, Ka
talikiškosios Akcijos reikalu.

Katalikiškoji Akcija turi be
galinės reikšmės, nes per ją 
atitinkamai įvedamas katalikų 
pasauliečių dalyvavimas Kata
likų Bažnyčios 
darbe. Ji apima 
kus pasauliečius, 
šio iki seniausio,
kai visur tinkamai susitvarky
tų ir veiktų, pagal Šv. Tėvo 
išleistus Katalikiškosios Akci
jos nuostatus, tai jie pasaulyj 
būtų pati stipriausia ir įta
kingiausia pajėga.

Į kurias sritis Lietuvos Ka
talikų Akcija daugiausiai krei
pė dėmesio?

Į tinkamą katalikišką ir lie
tuvišką išsiauklėjimą, švieti- 
mąsi ir socialines problemas. 
Spauda ir menas buvo taip 
pat dėmesio centre.

Koks buvo Jūsų nuomone, 
Lietuvoje pasauliečių katalikų 
bendradarbiavimas su kuni
gais ir, iš viso, su bažnytine 
ierarchija?

Kaip žinote, giliai nuoširdus, 
draugiškas. Mes pasauliečiai 
nesivaržėme su jais visokiomis 
problemomis atviriausiai kal
bėtis. Jie tai sutikdavo dideliu 
palankumu. Iš savo pusės, jie 
mums taip į»t, ką turėdavo, 
atvirai pasakydavo ir mes už 
tai visad buvome tik dėkingi. 
Tai mus giliai cementavo, ug
dė vispusišką pasitikėjimą ir 
sudarė galimybę bendrai, dar
niai veikt i.

Kaip senai esat plačiau įsi
traukęs į lietuvių Katalikų Ak
ciją?

Lietuviškoji Katalikiškoji 
Akcija man buvo visuomet la
bai prie širdies ir čia nuo pat 
jaunystės, kiek išgaliu, dirbu. 
O nuo 1932 m. iki šio II pa
saulinio karo buvau Lietuvos 
Katalikų Veikimo Centro vy
riausios valdybos sekretorius 
ir Katalikiškosios Akcijos di
rektorius.

Ką veikėt karui pasibaigus 
tremtyje, Vokietijoje?

Buvau Britų Zonos Lietuvių 
Sąjungos, kuri vėliau persior- 
ganizaco į Lietuvių Tremtinių 
Bendruomenę, pirmininku. Be 
to .dirbau kiek galėjau ir lie
tuviškoj katalikiškoj veikloj. 
Atvykau į Ameriką 1949 m. 
vasario mėn. 16 d.

Kada buvote šv. Tėvo apdo
vanotas?

Kai atvykau Amerikon, vieną

Kaip Jurus atrodo lietuvių 
Katalikiškoji Akcija Ameriko
je?

Amerikos lietuviai katalikai 
yra daug padarę. Visa išskai
čiuoti čia neįmanoma. Tai ge
rai ir plačiai žinoma. Lietuviš
koji Katalikiškoji Akcija čia 
gyvai reiškiasi ir turi savo 
formas, išaugusias iš čionykš
čių sąlygų.

Kokia Jūsų nuomonė apie 
Amerikos lietuvių spaudą?

Amerikos lietuvių periodinė 
spauda daro gražios pažangos. 
Tik dar nėra pilnai išplėstas 
lietuviškų knygų leidimas ir 
ypač jų išplatinimas. Daug čia 
atsakomybės tenka pasiimti 
ypač naujai atvykusiems lietu
viams tremtiniams, kurie turė
tų būti uolūs lietuviškoj kny
gos rėmėjai. Bet ateity, reikia 
manyti, reikalai pagerės. Rei
kia tik be atvangos dirbti.

Kokia Jūsų nuomonė apie 
Amerikos lietuvių katalikišką

jaunimą?
Čia veikia dvi lietuviško ka

talikiško jaunimo organizaci
jos: vyčiai ir ateitininkai. Jos 
viena kitą papildo ir sudaro 
darnią visumą. Gal būt, gera, 
jei šios dvi jaunimo organiza
cijos sudarytų Amerikoje ati
tinkamą Federaciją. Tuo būdu 
jaunimo veikią tampriai deri
nant galima būtų atsiekti dar 
geresnių rezultatų.

Ką dirbate ir Kuo daugiau
siai ūelojnlės?

Dirbu, kaip paprastai trem
tiniai, fizinį darbą fabrike. 
Rūpi Lietuvos laisvės atgavi
mo reikalai, lietuvių tautos gy
vybės išlaikymas, tremtinių 
gelbėjimas. Be to, ypatingai 
rūpi, kad Amerikon atvykę 
lietuviai tremtiniai ir nuo se
niau čia gyvenantieji lietuviai 
sueitų į bendrą darnų veikimą. 
Jei to bus pasiekta, bus pada
ryta milžiniškų neužmirštamų 
darbų. Jeigu to nebus pasiek
ta, tai amžina gėda lydės mū
sų laikus.

Kokios pažymėtinos kliūtys 
bendram vieningams darbui?

Viens kito per menkas paži
nimas ir netikslus vertinimas. 
Be to, yra grynai asmeninio, 
psichologinio pobūdžio dalykų. 
Daug veikia čia ir komunistų 
atitinkama veikla. Galima bū
tų ir dar daugiau priežasčių 
surasti, bet tai visiems žinomi 
dalykai.

Kaip tuos negerumus paša
linti?

Jei bus iš vienų ir kitų, o 
ypač iš vadovaujančių asme
nų pusės, visai atvirų, nuošir
džių, be pykčio ir įtarinėjimų, 
išsikalbėjimų ir atitinkamo 
bendro, nuoširdaus veikimo, 
visos kliūtys pranyks kaip dū
mai. Jei bus palikta šiuos 
klausimus spręsti tik laikui ir 
miniai, tai juo toliau, tuo blo
giau. Todėl šiais dalykais rei
kia visiems geros valios lietu
viams ir rimtai susirūpinti ir 
rimtai veikti. Čia dėkingą veik
lai dirvą turi A.L.R.K. Fede
racija ir jos vyriausioji valdy
ba.

O kaip atrodo Jums* p. Dak
tare, bendrai paėmus, žmoni
jos gyvenimo ateitis?

Manau, jei pasauly nebus 
skirta auklėjimo reikalams 
bent tiek laiko, kiek dabar 
skiriama laiko mokymui ir jei 
nebus padarytos mikbnižkoa 
socialinės reformos, užtikri
nančios žmonijai tinkamą pra
gyvenimo lygį, duodant gali
mybės moterei atsidėti vien 
tik šeimai ir vaikų auklėjimui 
(atlyginimas pagal šeimą), 
visos pastangos kumščiu su
tvarkyti pasaulio reikalus nu
eis niekais ir pasaulis pergy- 

f vens baisią tragediją.
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M mist. Vac. Sidzikauskas, prel. M. Krupavičius — 
VL4Ko pirmininkas, ir prof. J. Brazaitis Romoje imi audien
cijos pas šv. Tėvą.

ĮSPŪDŽIAI IŠ KELIONES 
J ROMĄ

J Atlaidų Šaltinis
Tėvo Kazimiero Kapucino 

Paminklinė Maldaknygė
Yra tikrai patraukli, graži ir turininga. Atspausta stambiomis raidėmis, storiais 

odos apdarais, turi paauksuotus kraštus ir lietuvišką kryžių viršelyje. Švenčių ka- 
lendorius siekia iki 1993 metų, kas retoje maldaknygėje pasitaiko. Turi 574 pusi, ir 
kainuoja tik $3.75.

Atlaidų maldas yra peržiūrėjęs Tėvas Dr. Kl. Zalalis, O.F.M. Užsakant “Atlaidų 
Šaltinį” prašome užpildyti šį kuponą:

DARBININKO Administracijai
366 W. Broactaray, So. Boston 27, Mass.

Šiuo siunčiu $3.75 ir [įrašau man prisiųsti “ATLAIDI.’ sALTINJ”.
Vardas ir pavardė .............. _....... —.......................... -.......................

Adresas
f

Rugpiūčio 10 d. kėlėmės apie 
6-tą vai. rytą. Jautėmės gerai 
pailsėję. Kolegijos koplyčioj 
išklausėme ŠV. Mišių, kurias 
atnašavo mūsų kelionės kuni
gai. Po pusryčių, vadovaujami 
kun. L. Tulabos, kolegijos rek
toriaus, išvykome į Vatikaną. 
Pavažiavę kiek gatve kariu, 
ėjome pėsti per miesto parką, 
kuris gan gražus, bet dėl saus
ros žolė buvo nudžiūvusi, me
džių bei gėlių lapai dulkėmis 
apnešti. Kun. Tulaba sake, 
kad nuo gegužės mėnesio čia 
lietaus nebuvo, bet šį sekma
dienį jau bus. Ir iš tikrųjų 
taip buvo. Sekmadienį apie 
pietus buvo gausus lietus, ku
ris truko apie vai. laiko. Po 
lietaus truputį atvėso. Džiau
gėmės. Pasisakius, kad čia la
bai šilta, tėvelis Tulaba tik 
nusijuokė ir pasakė: jūs lai
mingi čion rugpiūčio mėnesį 
atvykę, kai tik pusė karščio — 
birželio ir liepos mėnesį mes 
čia tiesiog trokštame. Taip be
sikalbant ir besižvalgant, pa
siekėm ir Vatikaną. Gėrėda
miesi gražia aikšte, priėjome 
Šv. Petro baziliką. Įėjome pro 
šv. duris, kad pelnytume at
laidus. Įėję nustebom. kai pa
matėme, kokia puošni ir dide
lė šv. Petro bazilika. Daug 
lankančių ją maldininkų iš 
įvairių pasaulio kraštų jau bu
vo susirinkę apie 10 vaL rytą, 
o varpeliai tik skamba atna
šaujant šv. Mišias prie visų 
bazilikos altorių,* kur buvo da
linama šv. Komunija klausan
tiems šv. Mišių.

Pasimeldėm ir mes prie šv. 
Petro karsto, padėkojome Die
vui, kad suteikė mums progą 
aplankyti šią šv. vietą. Bazili
kos viduj po dešinei yra didele 
bronzine šv. Petro stovyla. 
Maldininkai įėję bučiuoja jos 
kojas, o čia praeina milijonai 
žmonių. Nuvykome toliau už 
bazilikos. Vatikano sargai nu
rodė krautuvėlę, kurioje gali
ma įsigyti įvairių daiktelių 
dovanėlėms.

Po pietų, lydimi kun. L. Tu
labos, vėl išvykome autobusu 
į Šv. Panelės Snieginės bazili
ką, kuri taip pat labai graži ir 
didelė. Čia matėme šimtus 
žmonių, kurie būreliais ėjo su 
kryžiais, vadovaujami savo ku
nigų ir giedodami šventas 
giesmes. Iš čia vykome į kata
kombas. Išvykstant autobusu 
mums buvo duotas angliškai 
kalbantis italas, kuris mums 
rodė ir aiškino įvairias istori
nes vietas. Katakombos yra

įvairiausiomis 
urvų, kur 
rinkdavo- 
kur buvo 
šventųjų

už Romos miesto. Pažiūrėjus 
atrodo lygūs laukai. Jeigu ne
būtume į tuos požemius nusi
leidę, būtume nepatikėję kad 
ten yra tokia daugybė po že
me išraustų,
kryptimis išvedžiotų 
pirmieji krikščionys 
si slaptai melstis ir 
laidojami daugumos
kūnai. Belandžiojant iki šiuos 
urvus, prisiminė, kokie tvirti 
buvo tikėjime pirmieji krikš
čionys, kai rinkdavosi pagar
binti Dievą šiuose urvuose. Gi 
šiais laikais tuose kraštuose, 
kur ir niekeno nejiersekiojami, 
dažnai apsileidžia savo tikėji
me ir pamiršta Dievą.

Iš ten nuvykome 
miesto pakraštį, kur 
milžiniški amfiteatro 
šiai, kuriuose Nerono 
krikščionys buvo gyvi
mi plėšriesiems žvėrims 
draskyti, kad pagonys tai ma
tydami turėtų 
Šiurpas [pereina
kiek čia išlieta nekaltų krikš
čionių kraujo, bet kartu ir 
blykstelia liepsnelė džiaugsmo, 
kad daug iš šios vietos pakilo 
sielų į dangų ir šiandien daug 
iš jų yra garbinami, kaipo 

už

į kitą 
stūkso 
griūvė
ta įkais 
įmeta- 

su-

malonumo, 
prisiminus.

šv.

šventieji, kurie meldžiasi 
mus ir prašo Dievą mums iš
tvermės. Iš čia nuvykome į 
Jono Laterano baziliką, šios
bazilikos vidus irgi labai put
nus. Ši bazilika yra labai sena, 
ir vadinama visų bazilikų bei 
bažnyčių motina. Joje buvo 
patvirtintas šv. Pranciškaus 
ordinas. Prieš baziliką yra šv. 
Pranciškaus bronzinė stovvla, 
vaizduojanti čia Jį atvykusį 
gauti savo įsteigto ordino pa
tvirtinimą. Skersai gatvės yra 
šv. Kryžiaus bazilika, kurią 
aplankydami lipom 28 Viešpa
ties kryžiaus nešimo laiptus. 
Šiais laiptais pereina tūkstan
čiai žmonių, eidami keliais. 
Vakare, jau gerai buvome pri
vargę, nes gatvės grįstos ak
menimis. ir labai vargina 
vaikščiojant. Tat grįžom į Ko
legiją poilsiui, (bus daugiam.

B. M.

Įstatai
I. Skautas tiesus ir laikosi 

sa\o žodžio.
Jūs pažinsite tiesą ir tiesa 

padarys jus laisvus.—Jo. 8, 32.
*i. Skautas ištikimas Dievui 

ir Tėvynei.
Būk ištikimas iki mirčiai, ir 

aš tau duosiu gyvenimo vaini
ką. — Apr. 2, 10.
8. Skautas naudingas ir pa

deda artimiesiems.
Iš tikrųjų sakau jums, kiek 

kartų padarėte vienam šitų 
mažiausiųjų brolių, man pada
rėte. — Mat. 25, 40.

4. Skautas draugas 
tunui ir brolis kitam

Draugiškas žmogus
menėje bus malonesnis už bro
lį. — Patarlių kn.
5. Skautas mandagus ir rite

riškas.
Būkite visi vienos minties, 

užjaustus, mylėkite brolius, 
būkite gailestingi, romūs, nuo
lankūs, neatsilyginkite piktu 
už piktą, nė keiksmu uz keiks
mą, bet prišingai. laiminkite, 
nes tam esate pašaukti, kad 
paveldėtumėte palaiminimą. —
1 Petr. 3, 8.
6. Skautas

Viešpačiui 
ir tai, ko ji 
gyvena, 
jūrų ir 
Ps. 23.
— Jei

sparnus
pakraščiuose, tai ir ten taxo. 
Dieve, ranka lydės mane, ir 
tavo dešinė laikys mane. —Ps. 
138.
7. Skautas klusnus savo tė

vams ir vyresnybei.
Kristus 

pasidaręs 
o
2

savo ar- 
skautui. 
bendruo-

8. Skautas Įniksimu, susival
do ir nenustoja vilties.

Gera širdis daro žmogaus 
veidą linksmą; suspaudime 
dvasia pasidaro priblokšta. — 
Patarlių kn.

9. Skautas taupus.
Darbštumo mintis iš anksto 

neša gėrybių; kiekviena tingi
nystė visada pasilieka skurde. 
— Patarlių kn.

10. Skautas blaivas ir skais
tus savo mintyse, žodžiuose ir 
veiksmuose.

Palaiminti nesuteptos šir
dies, nes jie matys Dievą. Mat. 
5, 8.

Nes

gamtos draugas, 
priklauso žemė 

pilna, kurie jame 
jis įkūrė jį ant

pastatė ant upių. —

imčiau brėkštant savo 
ir gyvenčiau jūros

mirčiai
8.

(»ts save pažemino, 
klusnus iki mirčiai, 
kryžiaus. — Pilyp.

Skautų Kalėdos 
Venesueloje

Valencijoje, Venecueloje, be
siburią apie sktn. dr. Petrą 
Neniškį. skautai rengia atei
nančioms Kalėdoms vaidinimą. 
Skautėms tame krašte vado
vauja p. Diržienė.

Skautininkų Ramovė
Paskutinėje Bostono liet, 

skautininkių ir skautininkų ra
movės sueigoje buvo išrinkti 
nauji vadovai. Ramovės seniū
ne išrinkta pasktn. Dr. M. 
Gimbutienė ir pavaduotoju 
pasktn. K. Nenortas. Sueigoje 
buvo a] įtartas ramovės veiki
mo pobūdis ir pareikšti met- 
mens tolimesnio veikimo pla
nui.

Vėl Šoks amerikietėms 
skautėms

Po paskutinio puikaus p. O. 
lvaškienės tautinių šokių gru- 
l>ės jiasirodymo Amerikos 
skaučių vadovių suvažiavime, 
Boston Giri Scouts Council j>er 
mūsų skaučių vadoves ir vėl 
pakvietė tą grupę dalyvauti su 
tautiniais šokiais jų |>obūvyje 
šį Įienktadienį, lapkričio 10 d.

LITUANISTIKOS MOKYKLA PHILADELPHIJOJE
Plnlai'dlphia, l*a.

Phiiadeiphijos "Ateities" 
klubui minint vienų metų su
kaktį, dr. Vasiliauskas skaitė 
pranešimą iš Lietuvių R. K. 
Federacijos suvažiavimo l’its- 
burge, tuo pačiu pranešė, jog 
atidaroma lietuviškas universi
tetas Philadelphijoje. Užgir- 
dus apie lietuviškąjį universi
tetą, “Ateities” Klubo nariai 
ir svečiai nenoromis vienas, 
kitas šyptelėjo, nes neįtikina
mai buvo nuteikta, pažįstant 
šių laikų Lietuvos išeivijos są
lygas ii' turint omenyje lietu
viškąjį universitetą JAV. Ta
čiau, kuomet minėjimo komen
dantas Vytautas Šeirį jis primi
nė, jog “Ateities" klubo meti
nių proga susilaukta daug sve
čių, jų tarpe ir profesūros ir 
kuomet Prof. Krėvei - Micke
vičiui sušuko Ilgiausių 
reikėjo pakeisti mintį, 
tuanistikos mokykla 
nam vakaro žaismui.
siems būsimiems lituanistams, 
kurie nori ir galvoja ne tik 
gražiai lietuviškai kalbėti ir 
rašyti, bet ir kitiems padėti.

Graži pradžia
Š. m. spalių mėn. 21 d.. 1 

vai., vakare įvyko Lituanisti-

Metų, 
jog Li
ne vie- 
bet vi-

kos mokyklos atidarymas ir 
prof. Seno pirmoji paskaita — 
Lietuvių kalbos panašumai ir 
giminystės santykiai su kito
mis kalbomis. Klausytojų skai
čius sudarė nemažą auditoriją.

Ši mokykla Philadelphijoje 
veiks kiekvieną šeštadienį išti
sus vienus metus. Paskaitų lai
kas: nuo 3 vai. p.p. iki 5 vai. 
vakaro. Šios mokyklos lekto
riais bus: prof. Krėvė - Mic
kevičius dėstys naująją litera
tūrą, dr. Maciūnas senąją lite
ratūrą, prof. A. Senas, prof. 
A. Salys ir lituanistas L. Dam- 
briūnas lietuvių kalbos kursą; 
Dr. J. Puzinas ir pirmasis šios 
mokyklos iniciatorius dr. Va
siliauskas Lietuvos Istoriją. 
Didelė parama sulaukta iš Šv. 
Andriejaus parap. klebono, 
gaunant virš minėtai mokyk
lai patalpas. Juozas K.

AUTOMATIC LAUNDRY
Namie skalbti neapsimoka. 

Atneškite baltinius mums ir 
kai bematant išskalbsime 

gerai ir pigiai.
396 W. B^oaduay. 

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

Turtingieji mažiau reikalui- y 
valstybinės globos, nes jie J 

turi savų apsisaugojimo prie- S 
monių, gi vargingųjų minios, & 
kurios savų priemonių neturi, 5 
labiausiai remiasi valstybės 5 
globa. Todėl 
ypatingai rūpintis 
darbininkiją, kuri 
kenčia skurdą.

Leonas XIII

g«

valstybe privak» 
bei globoti 

daugiausia

(Rer. Nov.)

Patenkino Brocktoniečius
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų. 

Parduodame
Ledą— Anglius—Coke—Aliejų—Oil Burnerius

BROCKTON ICE & COAL CO.
27 Latvrence St., Brockton, Mass.
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Penktadienis, Lapkričio 10, '50

• Nelė Mazalaitė - Krūminie
nė, žinoma rašytoja, fabrike 
dirbdama susižeidė ranką.
• Chtaagos lietuvių bibliote

ka - skaitykla tvarkoma P. 
Babrauskienės, gausiai lanko
ma. Biblioteka šiuo metu turi 
per 70 skaitytojų ir keletą 
šimtų tomų knygų, kurias pa
aukojo kleb. kun. Ign. Albavi- 
čius.
• L. Dambriūnas, lietuvių 

kalbos tyrinėtojas. įstojo į Lie
tuvos vyčių organizaciją Phi- 
ladelphijoje. Lietuvos vyčiai 
labai įvertina šį jo žygį.
• Liet. profesorių draugija 

Amerikoje neseniai suruošė 
Cicero. III., parapijos salėje 
paskaitą apie auklėjimą JAV 
mokyklose. Paskaitą skaitė 
pedagogas P. Maldeikis.
• Kun. Petras Patlaba, dar

bą vęsis ALRK Federacijoje, 
kaipo katalikų akcijos direkto
rius, iš Cicero, III., persikelia 
į Baltimore, Md., 'kur darbuo
sis šv. Alfonso parapijoje prie 
kun. dr-o L. Mendelio.
• Aldona Valaitytė, New 

Yorko universitete ruošiasi 
doktaratui. Be to ji dėsto Rut- 
gers universitete prekybinius 
mokslus.
• Prel. Juozas Lipkus šiemet 

lapkričio 23 d. švenčia 25-rių 
metų sukaktį savo klebonavi
mo šv. Petro ir Povilo parapi
joje Grand Rapids, Mich.
• Gen. Tallat-Kelpšos inicia

tyva Clevelande buvo sušauk
tas buv. Lietuvos kariuomenės 
karių susirinkimas, kuriame 
buvo aptarti karių suregistra- 
vimo bei savosios organizaci
jos steigimo reikalai; taip pat 
kariuomenės šventės minėji
mas ir kiti.
• Simonas 1'rlionas. buv. 

žurnalo “Kazys" redaktorius, 
ruošia ‘ Kario" leidinį, kuris 
turi pasirodyti dar prieš žie
mą.
• Tėvų Marijonų rėmėjų 18-

tasis seimas įvyko š. m. spalio 
29 d., Kristaus Karaliaus
šventėje. Maria napolvje. Šv. 
Mišios, kurias atnašavo už rė
mėjus marijonų provincijolas 
tėv. J. Jančius. buvo atlaiky
tos kolegijos koplyčioje. Po 
pamaldų įvyko bendri pietūs 
mokyklos valgomajame.
• Clevelande suimtas J. Lu

kas. lietuvių komunistų laik
raščiuose garsintas, kaip dide
lis veikėjas. Šiaip jau lietu
viams jis mažai težinomas.

HEATING SYSTEMS — AUTOMATIC OIL BURNERS

191 MARRLE ST.

SANITARU PLUMBING — WATER Šl’PPLY SYSTEMS

GEORGE G. ENGEL PLUMBING CO

I ATHOU MASS.

[I
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PARAMOUNT CLEANERS S LAUNOERERS
Y'ienintėliai Brocktono Dry Cleaners su Mothproofing 

Patarnavimu
(Apdrausta nuo kandžių sugadinimo per 6 mėnesius) 

Marškiniai gražiai išplaunami
VELTUI PAIMAME IR PRISTATOME 

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

New Britain, Conn.
Lapkričio 26 d. šv. Andrie

jaus lietuvių bažnyčioje įvyks 
religinės muzikos koncertas, 
rengiamas šv. Cecilijos choro. 
Jam energingai vadovauja 
prof. Vyt. Marijošius. Be to, 
koncerto programos išpildyme 
dalyvaus žymioji dainininkė 
Auna Kaskas - Katkauskaitė 
ir violončelistas Seymour Ben- 
stock. Koncertui pradėta ruoš
tis jau pereitą žiemą, po per
nykščio bažnytinės muzikos 
koncerto, kuris čia įvyko pir
mąjį kartą prof. V. Marijo- 
šiaus dėka. Jei pereitas kon
certas puikiai pasisekė, tai šie
met kažin ar betilps žmonės 
bažnyčioje.

Naujakuriai
Jau įsikūrė šioj kolonijoj 

virš šimto tremtinių, kurie tu
ri išsirinkę valdybą ir akty
viai reiškiasi vietos lietuviška
me veikime. Beveik visi trem
tiniai yra įsilieję į vietines or
ganizacijas. Jų valdybos pir
mininku pereitą sezoną buvo 
prof. V. Marijošius. Be trem
tinių neapsiėjo nė vienas lie
tuviškas parengimas. Kotry
nos Marijošienės kruopščiai 
parengtas tautinių šokių ko
lektyvas dalyvavo dideliuose 
vietos amerikiečių parengi
muose, labai gražiai užsireko
menduodamas ir išgarsinda
mas lietuvių vardą. Šį sezoną 
tremtinių jaunimas susibūrė į 
meno būrelį, išsirinko valdy
bą ir žada vaidinti patriotinį 
vaizdelį iš dabartinės Lietuvos 
gyvenimo Vasario 16-sios pro
ga. K. Marijošienei vadovau
jant vėl stengiamasi išmokti 
naujų tautiškų šokių, nes ame
rikiečiai jau bombarduoja 
kvietimais dalyvauti jų paren
gimų programose. Taip pat 
ryžtamasi pagaminti įvairių 
tautiškų rankdarbių ir su
rengti parodėlę. Meniškiems 
parengimams vadovaus K. Ma- 
rijošienė. V. Zdansevičius ir 
V. Ščiuka.

Netrukus pradės veikti šeš
tadienio lituanistikos kursai, 
kurių vedėja pakviesta K. Ma- 
rijošienė. Prie šv. Andriejaus 
parapijos jau seniai mokoma 
lietuvių kalbos; šį darbą atlie
ka seselės. Tačiau tremtinių 
vaikai reikalingi platesnės 
programos. Paskut i n i a m e 
tremtinių susirinkime nutarta, 
kad kiekvienas dirbantis trem
tinys laisvu noru mokės kas 
mėnuo ne mažiau po 50 c. Tau
tos Fondui solidarumo mokes
čio. Girdėt, daugelis žada mo
kėti po $1 ir daugiau. Surinkti 
pinigai bus įnešami į Ameri

Tel. 1000
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766 Main St. i i
Kampas Grove St. j! 

kos Lietuvių Tarybos vietos 
skyrių, kur ir tremtiniai turi 
savo atstovą.

Prof. V. Marijošius dirba 
pedagoginį darbą Hartfordo 
konservatorijoj, kuri yra Con- 
necticut universiteto dalis. 
Tad jis tremtiniams vadovauti 
neturi laiko. Dabar išrinkta 
nauja tremtinių valdyba iš 
pirm. Ant. Giedraičio, sekret. 
Stirbio, vice pirm. Jakubaus
kaitės, iždin. Černiausko ir 
meno vadovo Vyt. Zdansevi- 
čiaus.

Gražinama bažnyčia
Klebono V. Karkausko pa

stangomis puošiama lietuvių 
šv. Andriejaus bažnyčia: jau 
pradėtos įtaisyti naujos pui
kios šviesos, sutvarkyti langų 
vitražai, sudėtos minkštos 
klaupkos, pertaisytos durys, 
pagrindinai išgražintos abi sa
lės. Ypatingai gražiai atrodo 
bažnyčios durys, pagražintos 
lietuviško stiliaus apkausty
mais. Klebonas su savo pagel- 
bininkais kun. Matučiu ir kun. 
Benesevičium mylimi visų pa- 
rapijonų, ypatingai tremtinių. 
Jie žada greit pradėt lankyti 
visus parapijoms ir ta proga 
pašventinti butus, paguosti.

Nenuilstanti veikėja
B. Mičiūnienė, kuri yra lyg 

koks variklis skaitlingų kata
likiškų draugijų, vienintelė šią 
vasarą iš apylinkės lietuvių 
buvo nuvykusi į Romą pelnyti 
šv. Metų atlaidus ir pasimels
ti už skaitlingus savo priete- 
lius, ypač už žuvusį pereitame 
kare savo vienintėlį sūnų. Grį
žusi iš Romos dar su didesne 
energija ji varo veikimą ka
talikiškose organizacijose. B. 
Mičiūnienės kelionės įspūdžių 
žmonės su dėmesiu klausėsi 
eilėje susirinkimų ir skaito 
“Darbininke”. Be Romos, ji 
buvo Fatimoj, Liurde ir kitur. 
Jos vyras A. Mičiūnas gražiai 
dirba visuomeninį darbą.

A. Driūbinas.

Minės 40 metų sukaktį
New Britain, Conn.

Sekmadienį, lapkričio 12 d., 
Šv. Onos pašalpinės merginų 
bei moterų draugijos narės 
minės 40 metų gyvavimo su
kaktį. 9-tą vai. 30 min. rytą 
šv. Andriejaus bažnyčioj* bus 
atnašaujamos šv. Mišios visų 
mirusiųjų bei gyvų narių in
tuicija ir už a. a. kun. J. Žeb- 
rį, kuris sukūrė šią draugiją. 
Po mišių parapijos salėj įvyks 
bendri narių pusryčiai.

Šiai draugijai vadovauja il
gametės narės: O. Janinienė. 
S. Milukienė, J. Valentienė ir
K. Mocevičienė. Linkėtina su
laukti auksinio jubiliejaus.

Apskričio suvažiavimas
Pereitą sekmadienį, lapkr. 5 

d. įvyko mūsų kolonijoje A. L. 
R. K. Susivienijimo Connecti- 
cut apskričio metinis suvažia
vimas. Sesijos vyko parapijos 
salėje. Atstovai dalyvavo iš 
keturių kuopų. Buvo atvykę ir 
organizatoriai — A. Vasiliaus
kas ir J. Giedraitis. Suvažiavi
mas buvo sklandus.

Šv. Rožančiaus draugija
Lapkr. 5 d. įvyko šv. Rožan

čiaus draugijos susirinkimas. 
Atsilankė kun. B. Benesevi- 
čius. kuris pravedė susirinki
mą ir atkalbėjo maldą. Pagy
rė draugijos nares už dalyva
vimą šv. Mišiose ir bendroje 
šv. Komunijoje. Ragino ir to
liau palaikyti šį gražų paprotį. 
Buvo pasitarta dėl vakaro, ku
ris įvyks lapkričio 19 parapi-

DARBININKAS

Jaunimo metinis 
parengimas

Aušros Vartų parap., 
Worcester, Mass. *

Trečiadienį, lapkričio 15 d., 
7:30 vai. vak. didžioje miesto 
Mechanics Hali įvyks Aušros 
Vartų parapijos jaunimo didy
sis parengimas — “Minstrel 
Show”. Tai bus kartu ir jubi
liejinis parengimas, nes jis bus 
ir 25-tas iš eilės. Šiame “Mins
trel Show” bus komiškų (juo
kingų dalykų), dainų, šokių ir 
kitokių įvairenybių. Tad visi, 
kurie norite gražiai vakarą su 
mūsų jaunimu praleisti, pasi
juokti ir pasilinksminti, prašo
mi atsilankyti.

Komisiją sudaro: garbės pir
mininkai — kun. kleb. K- A. 
Vasys ir kun. Jonas C. Jutke- 
vičius; pirmininkas Dovydas 
Vaškas, jo pagelbininkas Jo
nas A. Pūras; raštininkė Ire
na Baliukonytė; direktorius 
varg. muzikas Vincas Burdu- 
lis; kostiumų —» Aldona Pau- 
liukaitytė, Teresė Kasparaitė, 
Česius Savickas, Elena Gvaz- 
dauskaitė ir Marė Baliukony
tė; muzikos — Jonas Kasperas 
ir Petras Ciūnys; programos 
— Algirdas Krasinskas, Mari
jona Klimkaitytė ir Bronė 
Burdulytė; meno — Jadvyga 
Janulevičiūtė; garsinimų — 
Ona Miller, Veronika Kaspa
raitė, Robertas Stevens, Jonas 
Mažeika, Albinas Kazlauskas 
ir Edmundas Vaškas.

Svarbiausias roles vaidins 
Ričardas Vaškevičius, Vytau
tas Ciūnys, Jonas Kasperas, 
Dovydas Vaškas, Jonas Patac
kas, Feliksas Jaziukevičius ir 
Petras Ciūnys. Dalyvaus trem
tinių meno grupės mergaitės, 
kurios išpildys keletą gražių 
dainų.

Po vaidinimo įvyks šokiai, 
kuriems grieš gerai visiems 
žinoma orkestrą. Komisija ir 
rengėjai nuoširdžiai kviečia vi
sus worcesteriečius ir Worces- 
terio apylinkių lietuvius gau
siai šiame parengime dalyvau
ti ir paremti mūsų lietuviško 
jaunimo parengimą.

Čemodanas.

Mokytojų konferencija
Hartford, Conn.

Š. m. lapkričio mėn. 26 d. — 
sekmadienį Hartforde (lietu
vių parapijos mokyklos patal
pose — Broad (Capitol Avė.) 
įvyks lietuvių mokytojų kon
ferencija lituanistinio švietimo 
ir mokytojų profesiniams rei
kalams aptarti. Konferencijos 
pradžia 12 vai.

Į konferenciją kviečiami vi
si lietuviai, mokytojai, dabar 
dirbą ar anksčiau dirbę moky
tojų darbą. Tikimasi, kad kon
ferencijoje dalyvaus ir senieji 
Amerikos lietuviai mokytojai, 
norį bendradąrbiauti šiais rei
kalais su tremtiniais mokyto
jais.

Konferencijos darbotvarkė
je. be kelių referatų aktualiais 
lituanistinio švietimo klausi
mais, bus pranešimai iš vietų 
apie lituanistinio švietimo rei
kalus: taip pat bus aptariami 
mokytojų profesiniai reikalai.

Konferenciją ruošianti ko
misija turi ne visų mokytojų 
Connecticute adresus, todėl 
negali visiems pasiųsti vardi
nių kvietimų į konferenciją. 
Šis pranešimas yra viešas visų 
mokytojų kvietimas į konfe
renciją.

Konferencijos reikalais in
formacijų galima gauti: Mr. J. 
Giedraitis. 1632 Broad Street. 
Hartford. Conn. Komisija, 

jos salėje 4-tą vai. po pietų.
Geros valios narės čia pat 

sudėjo dovanų tam vakarui. 
Paskirta iš draugijos iždo 10 
dol. paramos parapijos rengia
mam religiniam koncertui, ku
ris įvyks lapkričio 26 d. B.M.

Amerikiečių hidroplanas nusileidžia ant lėktuvnešio “Coral Sea”. Jis yra pritaiky
tas atominėms bomboms paimti ir numesti l>et kurioje pasaulio vietoje. Be krovinio 
sveria 17 tonų ir gali skristi 350 mylių į valandą.

BALTIMORĖS ŽINIOS
Gražiai paminėta Kristaus 

Karaliaus šventė
Paskutinį spalio mėnesio 

sekmadienį Kristaus Karaliaus 
šventė šv. Alfonso parapijos 
bažnyčioje ytin buvo gražiai 
paminėta. Klebonas, kun. dr-as 
Mendelis ir kun. Budreckas 
pasakė šventei pritaikintus, 
įspūdingus pamokslus. Parapi
jinės mokyklos mokiniai, trem
tinių ir parapijos chorai gra
žiai giedojo per šv. Mišias. Po 
pietų įvyko šv. Valanda ir va
kare vietos katedroje pamal
dos Kristaus Karaliaus šven
tei užbaigti. Pamaldose kated
roje dalyvavo organizuotai šv. 
Vardo draugijos nariai, para
pijos vyrai. Labai gražų įspūdį 
darė lietuvių būrys, kuris pa
lyginus su kitų tautybių, buvo 
bene didžiausias. Jam vadova
vo draugijos pirmininkas p. 
Kašinskas ir draugijos valdy- 
bos nariai. Eisenoje dalyvavo 
parapijos kunigai: kleb. dr-as 
Mendelis. kun. Budreckas ir 
kun. Cavanough.

Kristaus Karaliaus šventės 
dieną oras buvo labai gražus. 
Visi širdyse jautė meilę ir iš
tikimybę Kristui Karaliui ir, 
be to. dėkingumą savo dvasios 
vadovams, parapijos kunigams 
už didelį darbą šventei gražiai 
ir turiningai pravesti.

Atvyko naujas kunigas
Visų Šventų dieną šv. Alfon

so parapijoje pradėjo eiti pa
reigas, kaip kun. klebono dr-o 
Mendelio pagelbininkas. kun. 
Petras Patlaba. Jis yra trem
tinis. kaip ir šimtai čia radu
sių prieglaudą lietuvių. Para
pijiečiai naujuoju savo dvasios 
vadu džiaugiasi, jį sveikina ir 
linki sveikatos.

Labai yra miela, kad para
pija turi net 3 lietuvius kuni
gus: kleboną dr-ą Mendelį. 
kun. Budrecką ir kun. P. Pat- 
labą. Jie, be tiesioginio gany
tojiško darbo, dar yra dideli 
lietuvių kalbos mokytojai, nes 
pamokslus sako gražia ir tai
syklinga lietuvių kalba. Tai 
yra didelė dvasinė duona visai 
Baltimorės lietuvių bendruo
menei.

Didelio susikaupimo šventė
Visų Šventė ir Vėlinės buvo 

didelio susikaupimo dienos. 
Visų Šventųjų dieną buvo at
našaujamos šv. Mišios kas va
landa nuo 7 vai. ryto iki 12 v. 
dienos. Nors buvo ir darbo 
diena, bet bažnyčia visą pa
maldų laiką buvo pilna žmo
nių. Per visas Mišias kleb. 
kun. Mendelis nesigailėdamas 
savo sveikatos pasakė po 2 
gražius pamokslus lietuvių ir 
anglų kalbomis. Be to, para
pijiečiams pranešė linksmą ži
nią. kąd Katalikų Bažnyčia 
paskelbė naują tikėjimo tiesą, 

kad Panelė Švenčiausia, Kris
taus Motina, buvo paimta į 
dangų su kūnu.

Vakare buvo Mišparai su 
procesija. Kun. Budreckas pa
sakė labai gražų dienos nuo
taikai pritaikintą pamokslą.

Vėlinių dieną buvo atnašau
jamos šv. Mišios kas pusva
landis nuo 7 v. ryto iki 12 v. 
lienos. Už visus mirusius buvo 
atlaikytos egzekvijos 9 vai. 
ryto. Visą Vėlinių dieną baž
nyčią lankė labai daug žmo
nių.

Išėjo kariuomenėn
Juozas Laukaitis, Juozo ir 

Sofijos Laukaičių sūnus, prieš 
pusmetį atvykęs į Baltimorę 
kaip tremtinis, šiomis dieno
mis išvyko į kariuomenę, avia
ciją. Jis atvažiavo į Ameriką 

su savo seseria ir apsigyveno 
pas tetą, Kazakevičius, atvy
kusius metais anksčiau. Lau
kaitytė. gavusi valdžios pa
šalpą, šią vasarą išvažiavo 
aukštojo mokslo eiti, o Juozas, 
kiek palaukęs, pasirinko kario 
profesiją. Malonu, kad tremti
nių jaunimas, būdamas nors 
suvargęs ryžtasi darbams nau- 
dingesniems šiam kraštui ir 
savo tėvynei. Tokiems jaunuo
liams Baltimorės lietuviai lin
ki geriausio pasisekimo.

Tenka priminti, kad Laukai- 
tukų tėvai dar tebevargsta 
Vokietijoje. Jie nepriklauso
moje Lietuvoje buvo mokyto
jai. Tėvas dirbdamas sunkų 
mokytojo darbą, neteko kiek 
sveikatos. Komunistų okupaci
ja. karas ir ilgametė tremtis, 
dar labiau nusilpnino. Ši ne
laimė ir nutęsė jų atvykimą į 
Ameriką.

Aplankė aukštas svečias
Lapkričio 5 d., sekmadienį, 

šv. Alfonso parapiją aplankė 
aukštas svečias, Jo Ekscelen
cija Charlestono, South Caro- 
lina, vyskupas John J. Rus
sell, anksčiau gyvenęs Balti- 
morėje. Jo apsilankymo tiks
las — parinkti kiek aukų savo 
vyskupijos * misijoms. Vysk. 
Russell vyskupijos būklė yra 
labai sunki, nes iš ,2 mil. ben
dro skaičiaus gyventojų kata
likų yra tik 17 tūkstančių, t.y. 
mažiau negu vienas katalikas 
iš šimto gyventojų. Jo Eksce
lencija į parapijiečius prašne
ko gražiai ir įtikinančiai per 
visas sekmadienio šv. Mišias. 
Parapijiečiai vyskupo vargus 
ir rūpesčius suprato ir sudėjo 
gražių aukų. Jo Eksc. labai 
dėkojo klebonui, kun. dr. Men- 
deliui, kad jis jo reikalus labai 
nuoširdžiai išdėstė per savo 
pamokslus lietuviškai, nes vys
kupas kalbėjo tik angliškai. *

Vėl mirtis pakirto lietuvį T
Lapkričio 2 d. po sunkios li

gos mirė čičiulis, Antanas, 57

m. amž., visų lietuvių mylimas 
senas Baltimorės gyventojas. 
Velionis buvo pašarvotas savo 
namuose. Palaidotas lapkričio 
6 d. Holy Redeemer kapinėse. 
Laidotuvių reikalus rūpestin
gai atliko p. Kašinskas, laido
tuvių tvarkytojas. Už a. a. Ci- 
čiulio Antano vėlę buvo atna
šautos trejos šv. Mišios šv. 
Alfonso parapijos bažnyčioje.

Liko vėlionies žmona, 2 duk
terys ir sūnus. Velionis žmo
nai, dukterims ir sūnui bei jų 
šeimoms didelio liūdesio valan
doje giminės, pažįstami ir visi 
Baltimorės lietuviai reiškia gi
lią užuojautą.

Taip senesniųjų lietuvių ei
lės, kurie pramynė • pirmus ta
kus į šią šalį, vis retėja ir re
tėja...
Moterų sodaliečių susirinkimas

Lapkričio '5 d. moterys so- 
dalietės turėjo iškilmingą savo 
susirinkimą šv. Alfonso para
pijos mokyklos patalpose. Su
sirinkimą baigsis, buvo sureng
ta kavutė savo naujajam dva
sios vadui, kun. Cavanough 
gerbti.
Lietuvių Tremtinių Draugijos 

pobūvis
Lapkričio 5 d. šv. Alfonso 

parapijos salėje LTD Valdyba 
surengė jaukų pasilinksminimo 
vakarą. Į pasilinksminimą bu
vo kviesti visi Baltimorės lie
tuviai. Rengėjų darbas ir pel
nas paaukotas jau antri me
tai veikiančiai šeštadieniais 
lietuviškajai mokyklai. Paren
gimas praėjo jaukioje .šeimy
niškoje nuotaikoje. Daug kas 
reiškė pageidavimą panašių 
subuvimą dažniau surengti.

LTD valdyba dėkingu para
pijos klebonui, kun. dr. Men- 
deliui už patalpas, šviesą ir 
pasinaudojimą reikali n g a i s 
įrengimais.

Atsidėkojimui rengia 
Šv. Valandą

Baltimorėje susidarė iš vie
tos veikėjų komitetas, kuris 
artimiausiu laiku projektuoja 
pagerbti vietos Vyskupą už 
jo prisidėjimą prie taip ap
staus tremtinių atvykimo į 
Ameriką ir suruošti Šv. Valan
dą už kenčiančiąją Lietuvą Šv. 
Kazimiero šventėje.

Palengvinama apsirūpinti 
lietuviška spauda

Šv. Alfonso bažnyčios prie
angyje, kas sekmadienis lietu
viai turi progos nusipirkti lie
tuviškų laikraščių ir žurnalų 
bei naujai išėjusių knygų. Tai 
vis gražios ir sveikintinos 
tremtinių lietuvių pastangos ir 
nuoširdus klebono kun. L 
Mendelio talkininkavimas.

Vytis ir Erelis
■_ ^Apysaka. Parašė Jonas ^mi
tas. Lietuvių Darbininkų Są
jungos leidinys. 1946 m., 576
pusi.
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CAMBRIDGE, MASS
Koncertas l

Kristaus Karaliaus šventėje, ] 
spalių mėn. 29 d. Nekalto i 
Prasidėjimo bažnyčioje, 2 vai. 
l>o piet įvyko šventų giesmių 
koncertas. Programą išpildė 
svetys artistas S. Liepas ir 
vietinis choras, vad. vargoni
ninko muziko Jono Narkevi- 
čiaus.

J. Narkevičius vargonais so
lo grojo "Christus Vincit”. S. 
Liepas pagiedojo, solo, “Lar
go” — G. F. Handel, “Kad 
širdį tau skausmas”, J. Nau
jalio. Parapijos choras sugie
dojo “Tėve mūsų” — J. Gruo
džio, “Veni Jezu” L. Cherubi- 
ni ir “In Manustuas” V. No- 
vello. Jonas Narkevičius var
gonais dar grojo “Pastorale”
— C. Frank. Nepaprastai jau
triai giedojo S. Liepas “Mano 
Dieve” — T. Dubois, ketvirtą 
Jėzaus nuo kryžiaus žodį.

Kun. K. Vasys, Kunigų Vie
nybės pirmininkas Aušros 
Vartų parap. Worcester klebo
nas pasakė gražų pamokslą 
apie muziką.

Po tam S. Liepas sugiedojo 
tris giesmes: “Malda” — S. 
Moniuško, Jėzus iš Nazareto
— Gounod. ir “Bažnytinė Ari
ja” — A. Stradella. J. Narke
vičius, vargonininkas grojo 
“Tocata ir Furgade Moli”. Tik
rai artistiškai išpildė.

Prie įstatyto Švč. Sakramen
to S. Liepas giedojo “Panis 
Angelicus” — C. Frank. Cho
ras sugiedojo “Avė Verum”— 
W. Mozart, “Tantum Ergo” ir 
“Malda už Tėvynę” — J. Dam
brausko.

Kaip matosi iš turinio, kon
certas buvo turiningas ir pui
kiai išpildytas. Po karo tai 
buvo dar pirmas tos rūšies 
koncertas. Garbė p. J. -Narke
vičių i už jo suruošimą. Stasys 
Liepas buvo tikrai žvaigždė 
šiame koncerte.

Skirstydamiesi žmones gėrė
josi dalyvavę gražiame bažny
tiniame jiarengime. Daugelis 
sakė, kad dažniau norėtų tu
rėti tokius gražius ir 
gus parengimus.

Sveiksta
Prieš kurį laiką

sunkios operacijos iš
p. J. Lenkauskienė, kuri dabar 
gydytojo priežiūroje sveiksta 
namuose. Linkime greitai pa- 

, sveikti.
Minėjo sukaktį

Sekmadienį, spalio 29 d. p.p.

F. M. Jankauskai,
Norfolk St., minėjo savo 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Šia proga, p.p. Jankaus
kams buvo suruoštas šaunus 
bankietas, Cambridge lietuvių 
katalikų klubo svetainėje. Da
lyvavo arti dviejų šimtų žmo
nių. Bankieto metu išpildyta 
puiki programa, kuri susidėjo 
iš kalbų, dainų ir muzikos. 
Muzikalę ir dainų programos 
dalį išpildė muzikas p. M. Kar
bauskas. Dainininkas p. A. 
Kantrimas ir dainininkė p-lė 
V. Jankauskaitė, sukaktuvi
ninkų p.p. Jankauskų dukrelė, 
išpildė keletą duetų, kuriais 
sužavėjo publiką. Taipgi p-lė 
V. Jankauskaitė ir jos brolis 
Albinas išpildė keletą duetų. 
Bankieto šeimininkė p. A. Ra- 
daitieaė, pasakė jubilijatų pra
eities “Monologą”. Programą 
pravedė, A. Daukantas. P.p. 
F. M. Jankauskai gavo ta pro
ga daug sveikinimų ir, dova
nų. Linkime p.p. Jankauskams 
geriausios sėkmės.

Karys Mingaudas — 
Louisianoje

Šiomis dienomis atvykęs iš 
tremties J.' Mingaudas, buvo 
pašauktas Amerikos Karo tar
nybon. Dabar jis atlieka ap
mokymą Louisiana valstybėje. 
Linkime kariui J. Mingaudui 
geriausios sėkmės karo tarny
boje.

Išvyko karo tarnylion
Taip pat atvykęs iš tremties 

jaunuolis A. Kulbis, pašauktas 
karo tarnybon lapkričio 3 d. 
išvyko į Camp Devens, pa- 
skirstimo punktą. Linkime ka
riui A. Kulbiui geriausios sėk
mės.

kultūrin- 
Buvęs.

grįžo po 
ligonines
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Mirė

Lapkričio 1 d. mirė a. a. 
Pranas Lipas. Velionis lapkri
čio 4 d. iš N. P. bažnyčios pa
laidotas šv. Mykolo kapuose. 
Jis buvo ilgametis mūsų baž- 

ir visų 
labai 
Reiš- 
užuo-

nyčios prižiūrėtojas 
mylimas žmogus. Liko 
nuliūdusios dvi dukros, 
kiame joms nuoširdžią 
jautą.

Lapkričio 3 d. mirė a. a. Ur
šulė Venckaitė. Velionė buvo 
palaidota lapkričio 7 d. iš N. 
P. bažnyčios. Kalvarijos ka
puose Brocktone. Liko nuliū
dę du pusbroliai ir viena puse- 
serė Rumford, Maine. Pasili- 
kusiems liūdintiems reiškiame 
užuojautą.

Abiems mūsų mirusioms pas-

Albert R. Barter
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 P ARK BUILDING 
Woreester, Mass.

275 Main St., M’ebnter, Mass.

DAKTARAI

80 8-4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
South Boston, Mass.

OI įso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 Iki 9-tal 
•ettadieniais nuo 2 Iki 8-tai.Rakietinis lėktuvas DC-4 virš Oakland, Kali f. aerodro

mo atlieka, pratimus.

KORESPONDENCIJOS
kutinį kartą laidojant pasitar
navo laidotuvių direktorius p. 
P. VVaitkus, kurio koplyčioje 
jie buvo pašarvoti.

Senelių prieglaudai 
parengimas

Sekmadienį, lapkričio 12
vai. p.p. Cambridge lietuvių

d.,

Tel. A V 2-4026

PARSIDUODA 3 šeimynų 
mūro namas. Yra vienas tuš
čias butas. Namas yra Rox- 
burv parankioje vietoje. Kai
na $5500. Saukite: BL 8-0787.

(10-t-211

Dykai Išbandymas
nuo

Keumatiškų Skausmų 
Arthritis

Jei dar niekad nevartojai ROSSE 
TARS nuo Raumeniniii skausmų, 
tankiai susijusių su Reumatizmu. 
Arthritis n Ncuritis. tai k<xiel ne
pabandyti jua-s ŠIANDIEN mūsų 
išlaidomis? Vartojamos tūkstančių 
virš 25 metų.
Dykai Skaitytojams šio Laikraščio

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Įleiskite atsiųsti jums 
siuntini 24 Tabletes Dykai Jei ne
pilnai būsite patenkintas gaunama 
pagalba, grąžinkite likusią <ialj n 
už tai nebusite mums skolingas 
Bandymas nekainuos jums nei vie
no cento. NESIŲSKIT PINIGŲ 
Tik atsiųskite savo vardą ir adre
są greitai j:
KiKse Products Co., Drpt. N-3
2708 Farwell Avė.. Chicago 45, III.

A 1 MAMAVCV 4 V. J. a

Real Estate Insurance 
l<*9 H. Broaduat

SO. BOSTON. MASS. 
Office Tel. SO 8-0948 
Res. i

Tel.

37 Oriole Street,
ROXBURY, MASS.

PA — 7-1233-W

WEST

Monumentą and Markers 
Cemeterv LetUring 

NASHUA MONUMENT CO. 
83 Kinsley St. Tel. 2155-W 

Nashua, N. H.

GRABORIAI
TREJANKA I

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
Nuo 11 iki 12 vai. vidudienio.

WESX — 1230 kiiocycles, Salėm, Mass.
dieną, 11 valandą rytą. Lietuvių 
Iš WESX radio stoties — 1280 ki- 
transliuojamos liaudies dainos, mu- 
sveikinimai ir kalbos.

šeštadienį, lapkričio 4 
Radio Valandos programa, 
locycles, Salėm, Mass. bus 
zikos kuriniai, pranešimai,

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

kun. P. 
progra- 

grupė. 
imama.

Svarbus Vyt klubo 
susirinkimas

LuvveU, Mass.
Šių metų lapkričio 12 d. 3 v. 

p.p. įvyks svarbus DLK Vy
tauto klubo metinis susirinki
mas. Narių dalyvavimas būti
nas. Vieną kąrtą į metus turi
me būtinai atsilankyti į susi
rinkimą. Bus svarstomi svar
būs reikalai ir renkama 1951 
metams valdyba. Po susirinki
mo įvyks skanios vaišės atsi
lankiusiems.

Moko lietuvių kalbą

J. Repshis, MD.
Lietuvis Gydytojas
495 Columbia Road
arti Uphams Corner 
Dorchester, Mass.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

Trejan-
Trejan- 
žievės.

3
klubo svetainėje, Harvard St. 
Federacijos 16 skyrius rengia 
muzikos ir dainų pramogą, N. 
J. seselių globojamų senelių 
prieglaudos namų statybai. 
Kalbės kun. Pr. Juras, 
J. Juškaitis, muzikalę 
mą išpildys Lawrence 
Už įėjimą nieko nebus
Visi kviečiami dalyvauti ir pa
remti šį gailestingumo darbą. 
Cambridžiečiai nepasirodykime 
menkesniais už kitas kolonijas.

Aplankė garnys
šiomis dienomis p.p. S. A. 

Savilionius aplankė garnys 
palikdamas jiems pirmą sūnų 
Motina ir sūnelis jaučiasi pui 
kiaušiai. Sveikiname. A. D

ir 
š. 
d.

Brocktono mugė 
po stogu

Brockton, Mass.
Šv. Roko parapijos tėvų 

mokytojų draugija (guild) 
m. lapkričio mėn. 11 ir 12
(šeštadienį ir sekmadienį) ren 
gia didžiulę mugę, arba kaip 
sakoma — bazarą, ferus. Yra 
nupirkta ir suaukota įvairių 
daiktų, kuriuos galima bus 
laimėti minėtomis dienomis 
nuo 3 vai. po pietų. įėjimo bi
lietas taip pat bus laimingas— 
galima bus laimėti vyriškų ir 
moteriškų drabužių (siutų). 
Prašome visus atsilankyti ir 
išbandyti savo laimę. Laimę 
bandydami paremsite parapiją 
ir Jos mokyklą. Visus nuošir
džiai 
Roko 
11 ir

kviečiame neaplenkti šv. 
parapijos salės lapkričio 
12 d.

PADĖKA

LITHL’ANIAN RADIO HOUR
366 West Broadway South Boston 27, Mase,

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

I Mes Instaliuojame Visokios Rūšies Aliejumi
Z A

TIMKEN

OIL HEAT
• I

Sūdomus Bumelius
Brockton Oil Heat., Ine.
27 Legion Parkway, 

Brockton, Mass.
Tel. Brockton 323

Mažos rendos — Mažesnės kainos
Veltui pristatymas — Išsimokėjimui 

Ateikite į krautuvę, kurioje 
- . garantuotas sutaupymas

J. CORONIS & SON 
FURNITURE CO.

168 W. Pearl SU Nashua, N. H.
• — - - * ------------ —

ir brolis Feliksas A. Zalcskas. tykių. Kaina $1.00.

Prieš menesį laiko šv. 
zapo parapijos klebonas 
J. Skalandis pakvietė šv. Ka
zimiero seseles dėstyti lietu
vių kalbai ir mokyti katekiz
mo lietuvių vaikučius. Pasek
mės puikios: lankosi virš 50 
vaikučių ir visi seselių darbu 
labai patenkinti. Už tai pri
klauso didelė garbė kun. J. 
Skalandžiui, kurio pastango
mis šis darbas buvo pradėtas. 
Pažymėtina, kad yra keliolika 
ir svetimtaučių, kurie stengia
si

Juo- 
kuil.

išmokti lietuvių kalbos.

Didžiulis šv. Juozapo

parap. “Penas Sale”
įvyks gruodžio 3 dieną, 3 

p.p. Visų pareiga dalyvauti 
gražiam tikslui paaukoti šį 
dovanoms. Dovanoms skiria-

G*

mi 5 kalakutai. Dalyvaukime 
visi, kaip vienas.

Vyt Ramanauskas

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
LANDŽIUS

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

Pritaiko akinius.

53-* E. Broadvvay, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Tel. SO 8-2805

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

OPTOMETRISTAI

447 W. Broadway
So. Boston. Mass.

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

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

Mūsų Trejanka yra 
pasaulinė 
ka. Mūsų 
kos šaknis,
sėklos, lapai ir kiti 
dalykai surinkti 
nuo saules tekėji

mo ligi saulės nusileidimo. Ja-
įionijoje pirmučiausia saulė te
ka ir mūsų Trejanka prasideda 
iš Jafionijos, Kinijos, Indo-Ki- 
nijos, iš Persijos, iš Egypto, 
Prancūzijos. Ispanijos. Vakarų 
Indijos, Pietų Amerikos, Cen- 
tralinės Amerikos. Mexicos, 
šiaurės Amerikos, Canados — 
ir čia saule leidžias. įmerk Tre- 
janką į ruginę ir gerk po čer- 
kutę viso pasaulio gerą mišinį. 
75 už pokelį. Prisiunčiam į 
sų namus.

ALEA’ANDER’S CO.
411 W. Broaduay

South Boston 27, Mass.

S. Barasevičius ir Sūnus ■
Funeral Home

254 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

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

AVenue 2-2484

jū-

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* l> 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
PatarnaiTinas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boston 8-396C

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.

YAKAVONIS
funeral Home

741 No. Main St
Brocktcn, Masa.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius Ir 

balsamuotojas
Patarnavimas Dieną Ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

WAITRUS

Mirus mylimai žmonai ir šei
mos motinai Anielei Stanilio- 
nienei gyv. Dorchester, Mass. 
spalio 24 d. ir iškilmingai pa
laidojus iš Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčios Naujos 
Kalvarijos kapuose spalio 26 
d., likę dideliame nuliūdime 
nuoširdžiai dėkojame parapi
jos kunigam už dvasinį patar
navimą, dėkojame visiems-vi- 
soms už šv. Mišias, maldas, 
gėles, įiarcikštas užuojautas, 
dalyvavimą šermenyse ir lai
dotuvėse. Taip pat dėkojame 
laidotuvių direktoriam D. A. 
Zaletskam, 564 E. Broadway, 
So. Boston. Mass., už malonų 
patarnavimą. Dėkojame ben
drai visiems - visoms, kurie 
kokiu nors būdu mums padėjo 
— darbu ar suraminimu. Lai 
Dievas visients atlygina.

Nuliūdę
tyras Jonas Stanilionis, 

dukteris — Marijona ir Ona

’•»

Jungtinių Tautų sekretoriato 
rūmai jau pastatyti.

Nusišypsok!
Surašė J. K. M. Išleista 1935 

m., 150 pusL
Sakoma: juoktis sveika. Nu

sišypsok! pripasakoja visokių 
juokų ir ilgesnių linksmų nuo*

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir Visokiems 

Parengimams.

Ka inos prieinamos.

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

Tol. Dedham 1304-VV
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedbarti 1301-R

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

toniko 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 *VC.
Pirmininkė — Kva Marksienfl,

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

Vice-Pirmininkč—B. Gailiūnlenė,
8 Winfield St.. So. Boston, Mass. 

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

Finansų Rašt. — B. CūnienS, 
409 Broadway, So. Boston, Mass. I 

Tel. So-8-0918.
Iždininkė — Ona Siauriš, 

51 Tampa St.. Mattapan. Mam.
Tvarkdarė — M. MatejoAkienč. 

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

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

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

Visais-draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu taaunlūks

ij 
i! 
i! 
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i! 
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i! 
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i! 
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•V. JONO EV. BL. PA4ALPINC8 
DRAUGIJOS VALDYBA

Firmlnlnkafl — Viktz>ra.i Medonti,
21 Sanger St., So. Boston, MaM.

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

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

i Fin. RaSt. — Aleksandras IvaSka, 
410 E. Stxth St., So. Boston, Masa.

' Iždininkas -Stasys K. Griganavičjiw, 
699 E. Seventh SL, S. Boston, Masa.

Maršalka — Jonas Zaikis,
22 Beethoven St., Roxbury, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio, 

2 vai. po pietą. Parapijos salėj, 
492 E. 7th SL, So. Boaton, Mass

[ Visais draugijos reikalais kreipki- 
' t£ J paa protokolų t aktiniu La

Funeral Home
197 H’ebstcr Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
(Notary Public)

Patarnavimas dieną ir naktj. 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bndge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.

Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434.

W AITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Masa.

Edward J. Waitt 
(Waitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Internavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

ZALETSKAS
Funeral Home

561 East Rroadway 
South Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną Ir naktį, 
įfoplyčia šermenims dykai. 

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8 0815

SOuth Boston 8-2609

W. J. Chishoim
GRABORIUS 

"Asmeniškas Patarnavimai' 

331 Smith St, 
PROVIDENCE, R. L 

Tclephone

Ofiso: Dexter 1^52
Namų; PI. 6208



R Penktadienis, Lapkričio

” r ■

Darbininkai
UUUVIU. DARBIHINKll —   f^^TIS

Pirmosios šv. Mišios
vasaros metu sekmadieniais, 

būdavo laikomos šv. Petro pa- 
v. r. 

šv.
r.

rapijos bažnyčioje 6:30 
Nuo lapkr. 5 d., pirmos 
.Mišios yra laikomos 7 v.

Tikyhos painokos 
vaikams bus lapkr. 4 d. 

r. salėje, 492 E.
5 d., 9:45 v.

9 v. 
7th St., lapkr.

r., paminklinėje 
mokykloje prie bažnyčios. Ku
nigai ragina, kad minimomis 
dienomis vaikai, lankytų mo
kyklas, kuriose* nemokoma ti
kybos.

Svarbus Federacijos 
skyriaus susirinkimas 
įvyksta bažnytinėje 

tuojau |h> šv. Valandos, 
tadienį.

salėje
|>enk-

Paliaubų diena
šeštadienį, lapkričio 

yra paliaubų, plačiai 
visuomenei 
Day”, diena. Tą dieną didžio
sios prekybos krautuvės bus 
atidaros tik nuo 1 vai. p.p. iki 
5:30 vai. p.p.

• 11 d.
žinoma

kai|>o “Armistice

Jaunimo Dėmesiui!
So. Bostono Vyčių Algirdo 

17-ta kuopa šaukia mėnesinį 
susirinkimą sekm. lapkr. 12 d. 
3:00 v. p.p. savo patalpose 
kampas E. Broadway ir Emer- 
son St. (K of L Bowling Al- 
deys). Kun. Jurgelaitis, domi
ninkonas iš Providence Kole
gijos, yra pasižadėjęs atsilan
kyti, pasisvečiuoti su jaunimu 
ir jiems keletą žodžių tarti. 
Be to, bus nominuojami asme
nys valdybos rinkimams kitą 
mėnesį. Taip pat bus priimami 
kandidatai į Lietuvos reikalų 
komisiją. Komisija, rūpinasi 
ginti Lietuvos reikalus plačio
je amerikiečių 
Rašo laiškus 
įtakingiems Amerikos asme
nims, būtent 
stovams, profesoriams, rašyto
jams ir kalbėtojams, ginant 
Lietuvos teisę į nepriklauso
mybę. Per jrereitus metus ši 
darbšti Vyčių organizacijos 
komisija yra parašiusi 15,000 
laiškų. Jaunimas, norįs akty
viai dalyvauti Lietuvos nepri
klausomybės kovoje ir prisi
dėti prie Vyčių veiklos, yra 
maloniai kviečiamas dalyvauti 
susirinkime.

visuomenėje, 
ir pranešimus

senatoriams, at-

Avė Maria valanda
Sekmadienį, lapkričio 12 d. 

5:30 įk> pietų |>er radijo stotį 
WMEX — 1510 kilocycles bus/(ja 
transliuojamas originalus radi
jo vaidinimas pavadintas “A- 
merikos jūrininkų tėvas”. Tai 
yra kapitonas John Barry, 
katalikas patriotas, pamirštas 
kovotojas už Amerikos laisvę

Rašo naujas mišias
South Bostone gyvenąs kom

pozitorius Jeronimas Kačins
kas ir vargonininkaująs Šv. 
Petro lietuvių parapijoje Min
daugo krikšto 700 metų pami
nėjimui rašo naujas mišias.

Jer. Kačinskas diriguos šv. 
Petro parapijos chorui baltie- 
čių festivalyje.

Svečiai iš Chicagos
Ketvirtadienį, lapkričio 9 d., 

lydimi kleb. kun. P. Virmaus- 
kio, lankėsi "Darbininko” re- 

kcijoj TT. Dr. K. Matulaitis, 
MIC., ir Dr. J. Jančius, MIC., 
TTr. Marijonų provinciolas. Tė
vas Dr. K. Matulaitis, MIC., 
trečiadienį, lapkričio 15 d. lai
vu išvyksta į Romą, f Bostoną 
buvo atvykęs aplankyti prel. K. 
Urbonavičiaus ir atsisveikinti 
su pažįstamais.

Dėkoja dėl gub. Deverio 
perrinkimo

Paul A. Dever vėl jžerrinkus 
gubernatorium, Amerikos Lie
tuvių Komiteto vardu, aš dė
koju lietuviams už jų pasitikė
jimą mūsų geru draugu, gu
bernatorių Paul A. Dever. Jis 
buvo geras gubernatorius ir 
bus dar geresnis, įgijęs tokį 
didelį šios valstybės piliečių 
pasitikėjimą.

Aš taip pat noriu padėkoti 
komiteto nariams, lietuvių or- 
gariizacijoms, kurios indorsavo 
gubernatoriaus Dever kandi
datūrą, ir visiems 
gams už jų puikų 
bendradarbiavimą, 
sunkiai dirbo, kad 
kampanija būtų sėkminga.

Aš pilnai tikiu, kad lietuvių 
piliečių dauguma balsavo už 
guber. Paul A. Dever, ir tik 
tokiomis vieningomis pastan
gomis mes galime daug ko pa
siekti. Jonas J. Grigalus.

Išvyko pasiruošti laisvės 
kovai

Nors tik prieš metus atvyko 
į šią šalį, iš tremties, bet jau 
lapkričio 3 d. išvyko j Ameri
kos kariuomenę, pasiruošti 
šios šalies ir savo tėvynės lais
vę ginti.

Antanas nors ir gyveno 
Cambridge, bet visą laiką da
lyvavo Bostono Lietuvių Tau
tinių šokių gru|>ėje, su ja net 
į St. Ix>uis vyko, todėl lapkr. 
2 d. visi grupės nariai susirin
ko į parapijos salę su juo at
sisveikinti, išlydėti. Kaip gru- 
j>ės vedėja O. Ivaškienė, taip 
visi jos nariai išreiškė savo 
linkėjimus, kurių buvo beveik

Vyry Dėmesiui
Spalio mėn. 8 d. Arkivysku

pas Richard J. Cushing pa
skelbė Šv. Vardo Vyrų Drau
gijos narių vajų. Jo šūkis: 
"Kiekvienas katalikas vyras— 
Šv. Vardo Draugijos narys”. 
Dabartinis pasaulis yra tajręs 
dvasiniu ligoniu, taigi tik per 
religinę organizaciją jis galės 
būti pagydytas, šv. Vaido 
Draugija kaip tik ir yra tam 
tinkanti organizacija. Jos na
riai pasižada įgyvendinti ka
talikiškus principus. Sau stip
rybės semdamiesi, jie vieną 
kartą per mėnesį atlieka išpa- 

šv. Komuniją.
12 d., visi 

kviečiami

Rašytojų klubo susirinkimas

gali būti kiek- 
kuriam rūpi 

kultūriniai ir 
reikalai. Tuo 

nariai renkasi

žintį ir* priima 
Sekmadienį, lapkr. 
katalikai vyrai yra 
susirinkti 7:45 v. r. šv. Petro
bažnytinėje salėje (West 
Eifth St.) ir žygiuoti iš salės 
į viršų — šv. Mišių išklausyti 
ir bendrai šv. Komuniją priim
ti. Po Mišių įvyksta progra
mėlė ir lengvi pusryčiai. Tėvas 
Antoninus Jurgelaitis, 
ninkonas iš 
lege, pasakys 
taikintą kalbą 
gijos vyrams.

domi- 
Providence Col- 

specialiai pri- 
šv. Vardo Drau-

savo drau- 
ir nuoširdų 

Jie visi 
ši rinkimų

viena mintis, kad Antanas po 
Amerikos vėliavos priedanga 
išvytų iš Lietuvos tą baisųjį 
žvėrį — okupantą rusą - mon
golą, nuo kurio jam dar esant 
tik 16 metų teko su mamyte 
ir seserimis bėgti. Jo tėvelis 
tapo atskirtas, o brolis liko 
kovoti - partizanauti. Vyt. 
Strolia grupės vardu įteikė 
Vytį (Žmuidzinavičiaus) ir lie
tuvaičių tremtyje mėgstą Lie
tuvos vėliavos spalvų 1 
ryšį. Visi linkėjo, kad 
Vytį parneštų į laisvą 
priklausomą Lietuvą.

Tėvas James L.
McGovern, S. J.,

Bostono Kolegijos aukštes
nės mokyklos buvęs rektorius, 
švęs savo 50 metų kunigavi
mo jubiliejų šeštadienį, lapkri
čio 11 d. šia proga J. E. arki
vyskupas Richard J. Cushing, 
D. D. celebruos pontifikales 
šv. Mišias Nekalto Prasidėji
mo par. bažnyčioje.

Sutuoktuves
I^apkr. 11 d. 8 v. r. kareivis 

Vaškis susituoks su Elzbieta 
Valuckaite, gyv. 117 F St.

10 v. r. Eleonora Petruškevi- 
čiūtė išteką už jūreivio Juozo 
C. Du Vali.

Lapkr. 12, 3 vai. p.p. Ona 
smigias (Šmigelskaitė) ištekės 
už veterano Prano Recupero.

kakla- 
jis tą 
ir ne-

Rap.

O. IVaškienė vadovaus lietu
vių tautinių šokių grupei l»al- 
tiečių festivalyje.

Lietuvių, latvių ir estų fes
tivalis bus š. m. lapkričio mėn. 
11 d. (šeštadienį) 8 vai. vak. 
naujame Bostono dangorai
žyje.

T. Babuškinaitės ir A. 
Liepino pasirodymas 
Lietuvos Valstybinio Teatro 

artistai - šokėjai T. Babuški
naitė ir A. Liepinas, kurie ne
seniai buvo surengę klasikinių 
šokių koncertą So. Bostone, 
susilaukė pelnyto įvertinimo. 
Bostono Šokių Teatras (The 
Boston Dance, Theatre) reng
damas John Lindąuist’o šokė
jų grupės turinčios pasaulinį 
garsą ir Bostono Šokių Lygos 
(The Boston Dance League) 
šokių vakarą, kaip svečius, pa
kvietė to vakaro programoj 
dalyvauti ir mūsų šokėjų T. 
Babuškinaitė ir A. Liepiną. 
Minimas šokių vakaras įvyks 
š. m. lapkričio 16 ir 17 d. 
Bostono Konservatorijos audi
torijoje (Boston Conservatory 
Auditorium) 31 Hemenway St. 
Bostone. Reikia nuoširdžiai 
sveikinti T. Babuškinaitę ir A. 
Liepiną, kad jie tokio pasiseki
mo sulaukė ir kad žengia pir
muosius žingsnius į didžiąją 
Amerikos teatro sceną.

latviai minės nepriklau
somybės sukaktį 

latviai ruošiasi iškilmingai 
minėti Nepriklausomybės šven
tę. Minėjimas įvyks lapkričio 
18 d., 7:30 vai. vak,, Bemoks 
Hali. Roxbury. Ruošia Ameri
kos Latvių Tautinė Sąjunga 
Bostone. Pakvietė A. L. Tary
bos Bostono skyriaus pirmi
ninką, Joną Kasmauską atsto
vauti lietuvius tame minėjime 

pasakyti sveikinimo kalbą.

John W. Fiheliy,
Bostono Kolegijos graduan- 

tas, JAV prokuroro pirmas 
asistentas, veda valstybės by
lą prieš portorikietį Oscar Col- 
lazo, kuris kaltinamas kėsinę
sis nužudyti prezidentą Tru- 
maną. John W. Fiheliy yra 
žymus advokatas.

Lietuvė advokatė 
svarbiose pareigose 

Šiomis dienomis gauta žinių 
iš The National Federation of 
Business and Professional Wo- 
men’s organizacijos, kuri turi 
virš 150,000 narių visose 48 
Jungtinėse Valstijose, kad ad
vokatė Susanne P. Shallna pa
skirta pirmininkė komisijos 
tarptautiniams reikalams, šios 
pareigos yra svarbios ir atsa- 
komingos, nes advokatė bus 
patarėja moterų komisijos — 
JAV ekonominės administraci
jos (Marshall Plan), taip pat 
patarėja moterų teisių komisi
jai Jungtinių Tautų (United 
Nations).

Advokatė Shallna yra gerai 
žinoma tarp svetimtaučių, kai
lio žymi kalbėtoja ir veikėja, 
buvusi pirmininkė Women 
Lavvyer’s Association ir pirmi
ninkė 
ta Pi 
metų, 
viena
Review 
Employment Security, 
monwealth of Massachusetts, 
kuri išklauso ir išsprendžia 
pirmesnių instancijų sprendi
mus.

tarptautinės Kappa Be- 
organizacijos. Nuo 1940 
advokatė Shallna yra 
iš trijų narių Board of 

of the Division of 
Com-

Kaip žinoma. Bostone įsikū
rė Lietuvių Rašytojų klubas. 
To klubo nariu 
vienas lietuvis, 
lietuvių tautos 
visuomeniniai 
tarpu klubo
kiekvieno mėnesio pirmąjį šeš
tadienį Internacionalinio Insti
tuto patalpose, esančiose Bea- 
con gatvėj.

Ir lapkričio 4 d., nežiūrint, 
kad buvo labai lietingas vaka
ras, susirinko gausus būrys 
rašytojų klubo narių ir svečių. 
Susirinkimą atidarė ir jam va
dovavo klubo pirmininkas Įlie
tas Faustas Kiršu.

Po susirinkimo literatūrinę 
dalį šį kartą atliko Jonas Ais
tis, drauge su Stasium Būda 
vii į susirinkimą atvykę iš 
Putnam, Conn. Jis paskaitė 
pluoštą savo naujų eilėraščių. 
Jonas Aistis lietuvių literatū
roj pažįstamas kaip subtilus, 
jautrus ir gilus poetas. Ir jo 
naujoji lyrika, kurios klausėm 
rašytojų klubo susirinkime, 
buvo ryški minties gilumu, 
(Mietinio vaizdo subtilumu ir 
formos grynumu. Susirinkimo 
dalyviai Jono Aisčiu skaitomų 
eilėraščių susitelkę klausė, o 
dėkingumą jam pareiškė Karš
tais plojimais. Jonas Aistis 
šiuo metu yra Lietuvių Rašy
tojų Draugijos pirmininkas.

Aktualų ir įdomų pranešimą 
skaitė p. VI. Kulbokas, Bosto
no Lituanistikos Mokyklos ve
dėjas. Jo pranešimo tema — 
"Amerikos lietuviai ir nauja
kurių santykiai su jais”. Savo 
pranešime p. Kulbokas iškėlė 
gyvų Ir aktualių minčių, sta
tančių gaires, kaip reikėtų 
tuos santykius derinti bei stip
rinti. Visi esame lietuviai. 
Naujakuriai neturėtų pamiršti 
dėkingumo senajai Amerikos 
lietuvių kartai, daug aukų su
dėjusiai Lietuvai ir mums pa
tiems, reikėtų palaikyti šiltus 
draugiškus ryšius su antrąja

Amerikos lietuvių karta, vie
nytis per bažnyčią, spaudą ir 
sportą mūsų jaunimui su Ame
rikos lietuvių jaunimu. Būtų 
pageidautini ir bendri Ameri
kos lietuvių bei naujakurių 
pasirodymai. Pastebima, kad 
yra žmonių, kurie turi intere
so tuos santykius griauti ir 
drumsti. Tai gudriai paruošti 
ėjimai. Abi pusės — Ameri
kos lietuviai ir naujakuriai — 
turėtų tai žinoti ir toms intri
goms nepasiduoti. Aplamai. 
VI. Kulboko pranešimas — 
kruopščia) paruošta medžiaga 
apie Amerikos lietuvių ir nau
jakurių santykius. Kadangi tai 
yra labai svarbus klausimas— 
lietuvių vienybės klausimas, 
reikėtų p. Kulboko pranešimą 
spaudoj paskelbti.

Diskusijose dėl p. Kulboko 
pranešimo dalyvavo p. F. Kir- 
ša, p. Cieveland, p. Mockus ir 
inž. T. Vizgirda. Pokalbis tuo 
aktualiu klausimu dar nebaig
tas — jis bus tęsiamas kitame 
rašytojų klubo narių susirinki
me.

Lietuvius 
Šv. Petro 

vedamas 
šokėjai T.

ir
i

Advokatė Susanne P. Shallna 
paskirta pirmininke komisijos 
tarptautiniams reikalams di
džiulės Amer ikos Moterų Pro
fesinės Sąjungos.

r

LIETUVIU, LATVIŲ IR ESTU DIDYSIS FESTIVALIS ■ KONCERTAS
I

įvyksta šeštadienį, lapkr. - Nov. 11 d., 8 vai. vak., John Hancock saleje, Berkley St., Boston’e.
PROGRAMOJE:

LIETl’VIŲ: šv. Petro lietuvių parapijos choras, vadovaujamas komp. p. J. Kačinsko; tautiniai šokiai, vad. p. O. I Vaškienės; 
akordeonu pritaria Vyt. Strolia; baletas T. Babuškinaitė, A. Liepinas; akompanuoja S. Levickienė ir “Dainos” choras, vad. muz. A. 
Tataronytei.

LATVIŲ: p. S. Stumberg skambins; dainuos garsus oktetas “Tėvija” vad. p.p. R. Skujins ir J. Ansbergs; tautiniai šokiai, vad. I.. 
Graudina, akomponuojant A. Bastjane ir akordeonistas P. Meijers.

ESTŲ: dainuos p. R. Keskula, smuikuos Ulf Wijla, ir vargonuos p. Leo Virkhaus.
Amerikos, Lietuvos. Latvijos ir Estijos Himnai.

THE BALTIC AMERICAN SOCIETY OF NEW ENGLAND

/

Visus nuoširdžiausiai kviečia

t A. .X.

A. Bujokas,
gyv. 9405 Prince avė., Cleve

land 5, Ohio, nori surasti p. Z. 
Banevičienę su sūnumi Algiu, 
1949 met. atvykusią iš Vokie
tijos ir apsigyvenusią So. Bos
ton. Prašo ją atsiliepti.

Ponia Cleveland, Baltų - A- 
merikiečių Draugijos pirmi
ninkė, priminė, kad lapkričio 
(Nov.) 11 d. Hancock salėje 
įvyksta baltų tautų festivalis- 
koncertas. Žinoma, lietuvių pa
reiga tame festivaly gausiai 
dalyvauti, nes to festivalio 
tikslas — parodyti amerikie
čiams baltų tautų kultūrinius 
laimėjimus. Koncerto progra
mą atliks estų, latvių ir lietu
vių meninės jėgos, 
festivaly atstovauja 
parapijos choras, 
komp. J. Kačinsko,
Babuškinaitė ir A. Liepinas, p. 
Ivaškienės vadovaujama tau
tinių šokių gruj>ė ir p. Tatare- 
nytės dainininkai.

Prie kavos puodelio inž. <1. 
Gimbutas kalbėjo apie New 
Yorką, kuriame jis šiuo metu 
dirba. Dar buvo tartasi dėl ki
tos klubo narių susirinkimo 
programos. Nežiūrint, kad 
Rašytojų klube kiekvienas da
lyvis savo pažiūras ir nuomo
nes reiškia atvirai ir savo 
stilium, ir šis trečiasis klubo 
narių susirinkimas praėjo nuo
širdžioj ir jaukioj nuotaikoj.

St. S.

Pasaulio Lietuvių Kultūros žurnalo

AID
PLATINIMO VAJUS

lapkričio, gruodžio, sausio ir vasario mėnesiais
*

AIDAI

AIDAI

I

AIDAI

AIDUS

A

A

T D Ų

I D Ų

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

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

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

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

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

administracijos adresas: — 
AIDAI, Kennebunk Port, Maine

VISI KVIEČIAMI J KCETCROS 21TRNAU)

AIDŲ Platinimo Taikę.
Trnelieka nė vieno lietuvio, kuris neskaitytų
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