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KUN. P. M. JURAS IŠSKRENDA
Į ROMĄ

Kun. Pr. M. Juras, žy
musis Amerikos lietuvių 
katalikų veikėjas, š. m. 
gegužės m. 22 d. 1 vai. 10 
min. p.p. iš Bostono aero
dromo išskrenda į Romą. 
Romoj bus jau gegužės 
m. 23 d. vakare. Čia jį ae
rodrome pasitiks kun. 
Dr. V. Tulaba, Šv. Kazi
miero Lietuvių Kolegijos 
Rektorius ir nusigabens 
pas save. Dabar Romoj 
esantieji Vysk. V. Briz- 
gys ir Vysk. V. Padals- 
kis taip pat laukia at
vykstant Kun. Pr. M. Ju
ro ir turės su juo svarbių 
pasitarimų.

Kun. Pr. M. Juras, bū
damas Romoj matysis su 
prof. Z. Ivinskiu, kurs 
dabar Vatikano Archy
vuose sėkmingai studi-

juoja lithuanistiką ir 
gausiai randa svarbios 
medžiagos iš Lietuvos 
praeities. Be to, kun. Pr. 
M. Juras pasiryžęs Ro
moj suorganizuoti tiesio
ginį ir reguliarų žinių tie
kimą “Darbininkui” iš 
pasaulio aktualijų, ypač 
iš katalikų gyvenimo ir 
veikimo. O šiuo metu Va
tikano vaidmuo 
įvykiuose yra 
kas.

Kun.

pasaulio 
milžiniš- 

e

Pr. M. Juras iš 
Romos į Ameriką išskris 
birželio m. 2 d. 1 vai. p.p. 
ir birželio m. 3 d. 10 vai. 
ryte bus Bostone aero
drome. Birželio 4 d. jis 
jau dalyvaus Lietuvių R. 
K. Darbininkų Sąjungos 
seime.
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Prezidentas Trumanas Chicagoj
Symingtonas patarė pertvarkyti 

pramonę, kol laikas

PASKUTINIS SATELITAS 
PALIKO SAVO POSTĄ 

VATIKANE
. f

Buriuotojai Kuršių marėse laisvės dienomis
Vasarą čia rinkdavosi lietuviai atostogauti. Dabar visas Baltijos pamarys pavers

tas karo zona. Gyventojai iškiloti arba ištremti j Sibirą.

SOVIETŲ PROTESTO NOTA PERSIJAI
Roma — Su Čekoslova

kijos uždarymu savo pa
siuntinybės prie Šv. Sos
to ir išvykimu jos charge 
d’affaires, nepaliko nė 
vieno sovietų satelitų (li

tinio atstovo Vati-

_______ —, kuris 
turi savo diplomatinį at
stovą Vatikane, yra Tito 
Jugoslavija, kuri yra nu
traukusi ryšius su Rusi
jos dominuojamu komin- 
formu. Jugoslaviją atsto
vauja prie šv. Sosto jos 
charge d’affaires.

Atsakomybė už dilplo- 
matinį santykių nutrau
kimą tenka Čekoslovaki
jos komunistiniam rėži
mui. Vatikanas buvo išti
kimas savo įsipareigoji
mams ir vengė iš savo 
pusės, kas vestų prie en- 
ventualių nesusipratimų. 
Pragos komunistinis rė
žimas, kaip matyti iš jo 
atstovo pasielgimo, ir ne
rado kokių nors prieka
bių oficialiai dipl. santy
kiams nutraukti, ką įro
do pats nejučiomis Čeko
slovakijos charge d’affai
res, Rija Rath, pasitrau-

kimas, būtent — nusiė- 
mimas nuo pasiuntinybės 
durų iškabos ir jo išnyki
mas. Toks Čekoslovaki
jos charge d’affaires pa
sielgimas, laikraščio “II 

, Quotidiano” t nuomone,

* kitaip, kaip dipl. santy
kių nutraukimu.

Laukes! pas Tite ttati}os
ĮmbbMiI

Belgradas — Neperse
niausiai pas Titą buvo 
atsilankę 36 Italijos ko
munistai, buvę karo me
to partizanai. Jis juos 
maloniai priėmė ir įtiki
nėjo, kad jie nepames 
marksistinio tikė j i m o, 
jeigu bus išmesti iš Mas
kvai parsidavusio Tog- 
liatti partijos Tito sakė 
geriausias pavyzdys esąs 
jis pats, kuris neklauso 
Maskvos, ir tebėra ko
munistas.

Žinoma, dėl to netenka 
abejoti, kad Tito nebūtų 
komunistas, nes jis ne
mažiau žmonių įsitikini
mus persekioja ir žudo 
nekaltus žmones, kaip ir 
Stalinas.

T

LDS Seimas

Londonas — Sovietų 
Sąjunga savo įteiktoje 
notoje Persijos vyriau
sybei kaltina, kad pasta
roji leidžianti naudoti 
amerikiečių ekspertus, 
darant iš oro fo

Persijos - Sovietų pasie
nio naftos laukų srityse. 
Notoje sakoma, kad ap
žiūrinėjimas naftos lau
kų turi karinės reikšmės. 
Todėl Sovietai griežtai 
protestuoja, kad tai lei
džiama daryti svetimtau
čiams. Notoje apkaltina
ma Persija, kad ji tuose 
rajonuose siekianti tiks
lų, nesuderinamų su ge-

rais Persijos ir Rusijos 
santykiais. Reikalauja 
imtis priemcįnių tokiai 
padėčiai pašalinti.

Notoje prikišama, kad 
Persų Naftos Bendrovė, 
kyrina tįksla&JMftofi aks- 
plotacija Šiaurinėje Per
sijoje, naudodama Ame
rikos specialistus šioje 
eksplotacijoje, sudaro 
grėsmę Sovietų sienos su 
Persija saugumui.

feteteMg MHrial 
grįžta darban

Chicago, III. — Baigėsi 
didžiausias geležinkelių 
streikas, koks įvyko bė

gyje paskutinių ketverių 
metų ir darbininkams 
įsakyta tuojau grįžti 
darban. Abi šalys geruo
ju susitarė. Per šešias 
streiko dienas buvo per
tai ir pre-

ruožo

Chicago, III. — Gegu
žės 16 d. vėlai vakare 
Prezidentas Trumanas 
atvažiavo Chicagon, kur 
buvo labai iškilmingai 
priimtas. Prezidentas, šei
mos ir kelių atsakomin- 
gų pareigūnų lydimas, 
apsistojo Blac k s t o n e 
viešbutyje.

Kadangi Chicagos de
mokratų partijos vado
vybė šiame mieste suruo
šė Thomas Jefferson pre
zidentavimo 150 met. Ju
biliejų, tai Chicagon at
vyko ir kabineto nariai 
ir atsakingi demokratų 
partijos asmens. Ta pro
ga įvyko ir kabineto po
sėdis, kuriam pirminin
kavo viceprezidentas Al- 
ben Barkley. Vakare pre
zidentas pasakė ilgą kal
bą, kurios klausėsi apie 
15,000 žmonių. Jis dar 
kartą kritikavo izoliacio- 
nistus ir pasisakė, kad 
amerikiečiai turi bendra-

darbiauti su kitomis 
valstybėmis, nes jeigu 
Amerika rūpinsis tik sa
vais reikalais, tai Vaka
rų Europa ir Azijos lais
vieji kraštai pateks ko- 
munistinėn vergijon.

Stuart Symington, bu
vęs aviacijos sekretorius 
ir dabartinis krašto pra
monės tvarkytojas, pa
reiškė, kad Amerikos 
pramonė turi pasiruošti 
pereiti prie karo gamy
bos. Jis sakė, kad nepa
kanka tik stalčiuose tu
rėti paruoštus planus, 
bet reikia juos konkre
čiai realizuoti. Negalima 
laukti iki paskutinio mo
mento. Priešas gali pulti 
nepaskelbęs karo, kaip 
tai padarė japonai, ir jau 
tada bus ne laikas persi
tvarkymams. Šį kartą 
netikėti smūgiai gali bū
ti skaudesni, nes priešas 
gali daugiau padaryti ža
los.

MILGROM ESĄS ŠNIPAS
Hartford, Conn.— Dra- 

per - Adler byloje FBI 
agentas liudijo, kad Sam 
Milgrom yra buvęs “vy
riausias šnipinėjimo a- 

ke dalyvavo , tik 18,000. gentas šiame krašte”, 
darbininkų, tačiau dėl jo 
buvo netekę darbo apie 
200,000 tarnautojų.

geležinkeliais. Nors strei-

■ Aubum miesto gy
ventojai Lewiston, Me. 
surinko $25,000 vertės 
dovanų Rimouski, Que. 
gyventojams, nukentėju
siems nuo gaisro, įvyku
sio praeitą savaitę.

TURKIJA RINKO PARLAMENTĄ

Sakoma, kad Sam Mil
grom buvęs “bosas” ir 
Gerhart Eisler, raudonų
jų vado, kuris praeitais 
metais pabėgo iš šio 
krašto.

Praeitą savaitę Mil
grom buvo areštuotas ir 
turėjo būti deportuotas, 
kaip svetimšalis komu
nistas. Kartą jau buvo 
deportuotas, bet po to

vėl nelegaliai įvažiavo.
Matthevz Cvetic, FBI 

slaptas agentas, buvo įsi
rašęs į komunistų parti
ją. Jis liudijo, kad turė
jęs progą susipažinti su 
vyriausiais konąunistų 
vadais, tarp kurių buvęs 
Sam Milgrom. Pastarasis 
supažindino Cvetic’ą su 
Eisler’iu ir kitais.

■ Pašto departamentas 
praneša, kad bus statomi 
26 nauji pašto namai, 
tarp jų ir Lawrence, 
Mass. pašto namas, kuris 
kainuos $1,290,000.

š. m. birželio 4 ir 5 d. So. Bostone šaukiamas 
metinis ir kartu jubiliejinis Amerikos Lietuvių Ka
talikų Šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos (LDS) sei
mas. Seimas bus pradėtas iškilmingomis pamaldo
mis ir pamokslu šv. Petro parapijos bažnyčioje. Po 
pamaldų bus posėdžiai bažnyčios salėje.

Kiekviena LDS kuopa siunčia į seimą vieną at
stovą, jei nėra daugiau dešimties narių, arba po vie
ną atstovą nuo kiekvienos dešimties narių, jei yra 
daugiau; likutį virš dešimties narių laikyti pilna de
šimtimi. Apskritys siunčia po du atstovus. Atstovų 
įgaliojimus turi pasirašyti kuopų bei apskričių val
dybos (dvasios vadas, pirmininkas ir sekretorius).

LDS kuopas ir apskričius prašome tuojau atsto
vus išrinkti ir pranešti Centro Valdybai jų pavardes 
(kas ir kiek išrinkta). Taip pat prašome iš anksto 
parengti ir prisiųsti savo sumanymus, pasiūlymus ir 
pageidavimus.

LDS CENTRO VALDYBA 
KUN. P. M. JURAS, PIRMININKAS, 

ANTANAS F. KNEttYB, SEKRETORIUS.
✓

Istambulas — Praeitą 
sekmadienį, gegužės 14 
d., Turkijoje įvyko laisvi 
rinkimai, kuriuos laimė
jo naujoji demokratų 
partija. Ji buvo įkurta 
prieš penkerius metus ir 
praeitame parlamente 
buvo laimėjusi kelias vie
tas. Šį kartą laimėjo dau
giau, kai 300 atstovų iš 
487-nių.

Dabartinio, prezidento, 
Ismet Inonu, vadovauja
ma liaudies respublikonų 
partija, kuri apie 30 me
tų pusiau diktatūriškai 
valdė kraštą, pralaimėjo.

ls paskutinių pranešimų 
atrodo, kad laimėjusios 
demokratų partijos va
das Celal Bayar planuo
ja sudaryti ir naują ka
binetą.

Tiesa, ir pralaimėjusio
ji liaudies respublikonų 
partija krašte padarė di
delių reformų ir sumo
dernino šį kraštą, bet 
ūkinių problemų išspręs
ti nepajėgė, kas iššaukė 
gyventojų nepasitenkini
mą, kuo ir pasinaudojo 
naujoji demokratų parti
ja.

Popiežius pasiuntė $10,000
Rimouski gyventojams
Rimouski, Que. — Po

piežius Pijus XII, sužino
jęs apie Rimouski mies
telio gaisrą, pasiuntė 
$10,000 nukentėjusiems 
sušelpti.

Jo Šventenybė Popie
žius Pijus XII išreiškė 
nukentėjusiems gyven
tojams užuojautą ir su
teikė jiems savo Apašta
lišką palaiminimą.

AUSTRIJA PERIMA PABĖGĖLIŲ STOVYKLAS
Vienna, Austrija — ’ Iš jų dauguma yra iš už 

Tarptautinė Tremtinių 
Organizacija (IRO) ir 
Jung. Valstybių karinė 
valdžia Austrijoj prane
ša, kad visos DP stovyk
los Sovietų zonoje pave
damos Austrijos valdžios 
globai. Stovyklos pran
cūzų zonoje pavestos 
Austrijos valdžiai jau 
kiek anksčiau.*

J. Donald Kingsley, 
IRO direktorius, atvykęs 
į Vienną, pareiškė, kad 
Austrijoj tremtinių skai
čius sumažėjo iki 50,000.

geležinės uždangos. “Aš 
manau, kad pagal naują 
Amerikos DP. įstatymą 
dar galėsime išvežti apie 
20,000. Iš Ūkusiųjų 30,000 
tremtinių apie pusę jų 
patys įsikūrę Austrijoje, 
kita pusė vargsta. Apie 
400 naujų tremtinių 
kiekvieną mėnesį užre
gistruojama Viennos raš
tinėje iš Vengrijos arba 
Čekoslovakijos. Tiesa, jie 
negali būti skaitomi 
tremtiniais net ir pagal 
naują Amerikos DP įsta-

tymą, o vakariečiai kol 
kas nieko nedaro su tais 
pabėgėliais iš Rytų.”

Išvietinti žmonės yra 
tikrai nelaimingi. Daug 
kraštų jų neįsileidžia 
vien dėl to, kad jie veikė 
prieš 
laikomi• • • • nais . 
kraštų 
rios turi nors kiek žmo
niškumo, privalo gelbėti 
nelaimingus žmones, pa- 
bėgusius nuo raudonųjų 
budelių.

komunizmą. Jie 
“triukšmada- 

Demokr a t i n i ų 
vyriausybės, ku

Suglaustos žinios
A Nacionalistinės kinų kariuomenės dalinys gegu

žės 13 d. buvo iškeltas netoli Shanghajaus. Nac. Ki
nijos vyriausybė žino, kad komunistai rengiasi pulti 
Chusan salą. Tad tuo išsikėlimu norėjo pakenkti in
vazijai ir surinkti daugiau informacijų.

A Prezidentas Trumanas savo kalboje, pasakytoje 
Wisconsin universitete, pasisakė už stiprią paramą 
Jung. Valst. laisviesiems aliantams.

A Havanoje įkurta nuolatinė tarpamerikinė kon
ferencija demokratijai ir laisvei saugoti. Šios konfe
rencijos nariai įsipareigojo budėti ir kovoti prieš to
talitarines jėgas kontinente, ypač prieš fašizmą, na
cizmą, komunizmą ir falangizmą.

A Astuoni mokytojai viešųjų mokyklų, kurie atsi
sakė atsakyti į klausimus, liečiančius jų priklauso
mybę komunistų partijai. Mokyklų Superintendento 
William Jansen buvo atleisti iš pareigų.

A Prasidėjo Atlanto 12-kos tautų konferencija 
Londone. Jos tikslas nustatyti platesnio ir tikslesnio 
politinio bendradarbiavimo pagrindus, vykdant Va
karų Europos gynybos planą ir laikyseną Sovietų už
puolimo atveju.

A Britų sprausminis lėktuvas (jet) pasiekė naują 
rekordą nuskrisdamas per valandą 1000 kilometrų 
(621,369 mylių). Ligi šiol tas rekordas siekė 510,925 
mylias į valandą.

A Ali Khan, Pakistano premieras, ir jo žmona 
ketvirtadienį, gegužės 25 d. atvyksta pirmą kartą į 
Jung. Valstybes.

A Žydų valstybes karo lėktuvai apšaudė britų lėk
tuvą ir privertė ji nusileisti. Lėktuvo įgula buvo tar
doma ir po to paleista. Lėktuvo vadas pasiaiškino, 
kad jis padaręs klaidą.

A Britų Bostono mayoras Ernest C. Standwell at
vyko į Boston, Mass. dalyvauti jubiliejaus pramogo
se. Jis buvo iškilmingai sutiktas.

I
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NEKALTO PRASIDĖJIMO
1'VIENUOLYNE 1

Nekalto Prasidėjimo Se
serų Gildos Garbės Pir
mininkas.

Seimo posėdyje svarbų 
pranešimą padarys Law- 
rence kleb. kun. P. Juras, 
Naujos Koplyčios Staty
bos Komiteto pirminin
kas.

Kviečiame visus Gildos 
Narius, Amžinuosius ir 
Garbės Narius, Kongre
gacijos geradarius ir pri
jaučiančius atvykti į šį 
Seimą. Putnam apylin
kės kasdien pavasariškai 
gražėja. Atvykite į šią 
Naujosios Anglijos pir
mąją pavasario šventę.

Visų su didžiu dėkingu
mu ir meile laukiame!

PUTNAM, CONN.

Šių metų Nekalto Pra
sidėjimo Seserų Gildos 
Seimas įvyks gegužės 21 
dieną Nekalto Prasidėji
mo Vienuolyne, Putnam, 
Conn.

Seimo programa: 11:00 
vai. Šv. Mišias laikys 
kurt. A. Petraitis, Šv. Ka
zimiero parap. Worces- 
ter, Mass., klebonas, pa
mokslą sakys tėv. L. An- 
driekus, ‘Šv. Pranciškaus 
Varpelio* redaktorius. 
12:30 vai. seimo dalyvių 
ir svečių pietūs. 2:00 vai. 
seimo posėdis. 4:30 vai. 
meninė dalis, kurią išpil
dys pensijono auklėtinės. 
5:00 vai. Palaiminimas 
Švč. Sakramentu, kurį 
suteiks prel. J. Ambotas,

šv. P. M. Nekalto Pnaidėjhno Seserys ir Kimi ją GUdos 
Centro Valdyba.

— Kovotojas dėl Lietu
vos laisvės ir tose kovose 
nukentėjęs Vincas Mati- 
kiūnas šiomis dienomis 
atvyko iš Vokietijos ir 
apsistojo Nekalto Prasi
dėjimo Vienuolyne, Put
nam, Conn
— Į Camp Immacuiata, 

Putnam, Conn., vieninte
lę lietuvišką mergaičių 
stovyklą, iš Čikagos jau 
užsiregistravo Daina ir 
Giedrė Bulotaitės. Sto
vykla prasideda liepos 2 
dieną ir tęsis iki liepos 
30 dienos. Teko girdėti, 
kad ir daugiau mergaičių 
šįmet žada iš Čikagos te
nai vykti. Čia visus trau
kia lietuviškumas.
— A. Skrupskelienė, ku

rios vyras, buvęs XX mėjų Seimas įvyks gegu-

Nekalto Prasidėjimo Vie
nuolyne, Putnam, Conn. 
Seimas žada būti skait
lingas ir įdomus. Jame 
dalyvaus daug garbingų 
svečių.

— Kun. P. Patlaba, Ne
kalto Prasidėjimo Seserų 
Rėmėjų Seime, Putnam, 
Conn., š. m. gegužės 21 d. 
skaitys įdomią paskaitą 
iš neramiosios Europos 
katalikų gyvenimo.
— Moterų Rekolekcijos. 

Nekalto Prasidėjimo Vie
nuolyne, Putnam, Conn. 
įvyks birželio mėn. 15, 
16 ir 17 dien. uždaros 
moterims rekolekcijos. 
Rekolekcijos pras i d ė s 
ketvirtadienį vakare 8:00 
vai. ir baigsis sekmadie
nį rytą, 
tik $5.00. 
dvasiniai 
gražioj gamtos pailsėti.
— Iš medžio drožinėti 

kryžiaus keliat Nekalto 
Prasidėjimo Vienuolyno 
(Putnam, Conn.) nauja
jai koplyčiai Mr. L. T. 
Knowles iš Pomfret, Ct. 
paaukojo iš medžio dro
žinėtus kryžiaus kelius. 
Mr. L. T. Knowles yra ir 
ne lietuvis ir ne katali
kas. Tą auką padarė su
žavėtas seselių pasiauko
jimo. Iš viso šios apylin
kės žmonės vis labiau 
vertina seselių veiklą.
— Poilsio Namai. Ne

kalto Prasidėjimo Sese
rys Thompson, Conn. 
prieš keletą metų įsteigė 
senatvės poilsio namus, 
kuriems sumaniai vado
vauja sesuo M. Felicija 
(Rogalskytė). Sesuo M. 

yra

žymi darbštumu ir šva
rumu bei kūdikių meile.

Seselės mokosi. To
ronte dvi Nekalto Prasi
dėjimo seserys — Sesuo 
M. Michaelė ir Sesuo M. 
Benigna mokosi gailes
tingų seserų mokykloje. 
Sesuo M. Celina sėkmin
gai užbaigė papildomuo
sius vaikų darželių vedė
jų kursus. Pagal Kana
dos švietimo taisykles 
niekas negali vesti vaikų 
darželio, 
ruošimo 
per tam 
vietoje.
— Seselių Rėmėjai vyk

sta į Putnam,‘Conn. Nau
josios Anglijos Nekalto 
Prasidėjimo Seserų Rė-

jei savo pasi
ners papildęs 
tikrus kursus

Amžiaus, . Redaktorius 
per’ I-ją bolševiktfokt^A 
ei ją išvežtas į Sibirą, pe
reitą vasarą atvyko į 
Ameriką ir su savo šei
ma apsigyveno pas Sese
les, Putnam, Conn. Abi 
dukrelės lankė Akademi
ją, o sūnus parapijinę 
pradžios mokyklą. Vy
resnioji duktė Enata da
bar baigia Akademiją ir 
bus priimta į Annhurst 
Kolegiją, kur jai kaip 
daug nukentėjusiai nuo 
bolševikų, daroma leng
vatų — papiginimų. Visa 
šeima yra pavyzdingai 
katalikiška.
— Kūdikių lopšelis To

ronte, vadovaujamas Ne
kalto Prasidėjimo Sese
rų, atatinkamoms įstai
goms padarius inspekci
ją, pripažintas kaip ge
riausiai pastatyta šios 
rūšies įstaiga visoj Ka
nadoj. Lopšely be seselių 
dar dirba daug tremtinių 
lietuvaičių, kurios pasi-

Atsilyginimas 
Puiki proga 
atsigauti ir

Jei nori gerai išmokti 
anglų kalbos, įsigyk 
angliškai - lietuvišką 
v

English - Lithuanian 
Dictionary 

Patogaus formato (6x4), 
kietais audeklo apdarais, 

400 pusi.
Papiginta kaina SS.00 

Užsakymus siųskite su pini
gais ar čekiais: 
Darbininkas 

366 W. Broadway, 
8b. Uostos 27, Mass.

1

šiuomi siunčiu $............ ir
prašau prisiųsti Angliškai - 
Lietuvišką žodyną. Felicija Lietuvoje

svpauĄ daug dirbusi labdai 
. ij. socialinėj srity.
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BAMIMIMŠAS

Vienuolyno koplyčia projekte

L. .
"Mm” rakarienė

Boston, Mass.— Bosto

no miestas yra žinomas 
ne tik kaip “Amerikos 
Athenai”— kultūros cen
tras ir “Pasaulio Ašis“— 
Hub of the Universe, bet 
taip pat kaip “bindzų 
(pupelių) miestas —bean 
town“. Šį šeštadienį, mi
nint miešto jubiliejų, 
miesto sode bus vieša 
“bindzų” vakarienė. Tiki
masi, kad joje dalyvaus 
apie 10,000 žmonių.

VARGDIENIŲ
• .

Prel. K. Urbonavičiaus 
kalba, pasakyta per radi
ją š. m. gegužėą mėn. 13 
dieną.

Putname apsigyvenu
sios Šv. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo Seselės su
manė pasistatydinti di
desnę koplyčią. Tam su
manymui įvykdyti jos 
skelbia vajų, prašyda
mos gerų žmonių para
mos. Tas reikalas Sese
lėms būtinas, o visuome
nei malonus, kilnus ir 
naudingas. Seselėms ko
plyčia — tai kaip žmogui 
maistas, pauk š č i a m s 
oras, žuvims vanduo. Jų 
gyvenimas be maldos na-

SESELEMS RĖKIA KOPLYČIOS
ginu mergaičių vasaros 
metu priimti. Ir Btgtlės 
to pageidauja — daugiau 
negu tėvai, motinos ir 
mergaitės, bet — kad lė
šų trūksta. Būtų gerai 
pastačius mergaitėm pa
talpų, bet joms gi ir pa
simelsti reikia. Daugiau 
mergaičių, tai ir didesnės 
koplyčios reikia. Štai kur 
jūsų gera širdis gali pa
sireikšti. Tad šelpkime 
Seseles, kurios karštai 
myli Dievą ir Tėvynę.

mų/nep^no^.
čią* jos, žinoma, vun, net 
ji mažytėlė, tik papras
tas didokas kambarys. 
Jos užtenka tik kelioli
kai Seselių, o Putnąme 
juk tai jų centras, Moti
niškas namas. Jeį visos 
Amerikoj ir Kanadoj gy
venančios vienuolės kar
tu Motiniškam name su
sirinktų, tai vargu esa
mojoj koplytėlėj besu- 
tilptų. Tektų gerokai su
sigrūsti. O juk jų Kon
gregacija auga. Reikia 
žiūrėti į ateitį ir Motiniš
kam name įkurti tai, kas 
vienuolėms brangiausia: 
erdvę ir gražią koplyčią 
— Nauja tinkama koply
čia nebetilps namų vidu
je. Tai turį būt atskiras 
pastatas kieme — viduti
nio dydžio bažnytėlė.

Tačiau ne vien tik Vie
nuolėms tas reikalas 
svarbus. Lietuvių katali
kų visuomenė taip pat 
Seselių veikla labai susi
domėjusi. Rodos, jų ne
daug ir gyvena kažkur 
nuošaly, o bet gi jas visi

žino ir jų darbus nuošir
džiai giria. Kažkas tokio 
sąvo, lietuviško. Vasaros 
metu Seselės organizuoja 
mergaičių darželius. Po 
tuo kukliu vardu slepiasi 
daug turinio. Ten atlie
kama katechizacija ir 
dėstoma lietuvių kalba. 
Kur rasite kitą panašią 
įstaigą? Juk tik paminė
jus, kad ten religija dės
toma lietuviškai, tikras 
lietuvis jaučiasi lyg ko
kią brangią dovaną ga
vęs. Taip, ta dovana tai 
viltis, kad lietuvybė A- 
merikoj gyvuos. Yra kas 
lietuvių tautą myli ir ne
duoda jai išmirti... Moko
mą tato^pat mergaites 
klusnumo? mandagumo, 
švaručio — žodžiu, Sese
lės joms skiepina dorovę 
ir tikrą katalikišką kul
tūrą. .Apie žaislus tai nė 
kalbėti nereikia. Ta pra
moga šavaime įeina į 
mergaičių auklėjimo pro
gramą. Tie lietuviški 
žaislai ir šokiai labai pa- 
^rauklūs.5i Mergaitės ne
gali jais atsigerėti. Mer
gaitės išbuvusios keletą 
savaičių Seselių globoj 
nebenori grįžt namo. Ten 
jos susipažįsta su mažom 
lietuvaitėm net iš toli
mesnių Amerikos koloni
jų ir labai linksmai atos
togas praleidžia. Ne tik 
linksmai, bet ir naudin
gai. Veltui laiko neeikvo
ja: daug gero išgirsta, 
pamato, išmoksta.

Geri lietuviški tėvai 
greit pamatė naudingą 
Svenč. Marijos Seselių 
darbą. Jie nujunta, kad tinė Šventų jų1 Metų Eks- 
tai labai tiksli auklėjimo 
įstaiga. Vieno tik jie pa- rikos Lietuvių Kunigų 
geidauja: kad ta įstaiga 
padidėtų ir galėtų dau-

Šv. Petre parapijos rims 
dainuos Brocktone

Š. m. gegužės mėn. 20 
d., Šv. Petro parapijos 
choras, vad. komp. Jero
nimo Kačinsko, išvyksta 
į Brocktoną, kur Winth- 
rop High School audito
rijoj 8 vai. vak. dainuos 
tremtinių rengiamam pa
vasariniam ko n c e r t e. 
Kartu vyksta ir Vilniaus 
operos solistas Stepas 
Liepas ir rašytojas Anta
nas Gustaitis. ' Rap.

Vyskupas Haas kalbėjo 
CIO stimt

Grand Rapids, Mich.— 
Vyskupas Francis J. 
Haas iš Grand Rapids 
kalbėjo Michigan valsti
jos CIO seime. Jis tarp 
kitko pabrėžė, kad yra 
būtinas reikalas turėti 
darbo, pramonės ir val
džios atstovų komitetus, 
kurie spręstų visus nesu
sipratimus ir visus klau
simus.

Darbininkai turi teisę 
organizuotis, sakė vysku
pas Haas. Jeigu darbi
ninkai nesinaudos ta teo- 
se, tai jie bus neteisingu
mo aukomis. Daug ge
riau, kai prie vieno stalo 
sėdi darbininkų atstovai, 
darbdavių atstovai ir 
valdžios atstovai, kurie 
svarsto algų, darbo va
landų ir kitokius klausi- * 
mus.

JUBILIEJAUS METAI
Nuo 1475 metų, kas 

dvidešimt penki metai 
yra KataUkų Bažnyčios 
paskelbti Šventaisiais Ju
biliejiniais Metais. Ypa
tingi visuotini atlaidai 
yra suteikiami Šventuo
se Metuose visiems pa
saulio katalikams, kurie 
atkeliauja į Romą pa
gerbti Šventų Apaštalų 
karstus ir Švento Petro 
sostą. Beveik visi kiti at
laidai yra suspenduoti 
laike Šventųjų Metų, ku
rie prasidėjo su šventų 
durų atidarymu Švento 
Petro Bazilikoje, Romo
je, po ypatingų pontifi- 
kalių apeigų, maldų ir iš
kilmingos procesijos.

Suėjus tūkstantiniai 
miniai maldininkų į Šven
to Petro aikštę švento
sios durys buvo atidary
tos praeitų Kūčių rytą, ir 
bus atdaros per dvyliką 
mėnesių.

Amerikos Lietuvių Tau-

Company, Cambr i d g e, 
Mass., kurios priežiūroje 
yra vykdoma ši ekskursi
ja, turi 23 metų patyrimą 
ruožte, ir įvykdyti viso
kias 'keliones ūžfeiehfn.Jų 
biurai ir atstovai randa
si kiekviename didesnia
me mieste užsienyje ir 
jie yra pasiruošę malo
niai patarnauti visuose 
su kelione susijusiuose 
reikaluose.

Registracijos ir infor
macijų reikalu iki birž. 1 
d. kreiptis į:
Reverend John F. Bernatonis 

St. Francis Church 
94 Bradford Street 

Lawrence, Massachnsette 
Teiephone: Lawrence 7356

kursija, ruošiama Ame-

Vienybės, yra užgirta Jo 
Ekscelencijos, Bostono

Arkivyskupo Richard J. 
Cushing, D. D.

Kun. Jonas Bernatonis, 
Šv. Pranciškaus parapi
jos asistentas, Lawrence, 
Mass., Kunigų Vienybės 
Naujos Anglijos Provin
cijos raštininkas, buvo 
Kunigų Vienybės pirmi
ninko, Kun. K. A. Vasio, 
įgaliotas organizuoti bei 
vadovauti šiai kelionei.

The University Travel

Paprastai nelaimė yra 
ne ta, kad žmonės visai 
nemato tiesos, bet tai, 
kad jos nemato visos ir 
nėra linkę jos visos ob
jektyviai laikytis.

St Salkaaskis

SNIPSNYTIS
pasirodys 7:30 vai.

Gegužės (May) 21-mą dieni 
Patrick Gavin School

•

Dorchester St., So. Boston 
ATEIKITE !

Stasio Šimkaus
33 LIAUDIES DAINOS

Ką tik išėjo iš spaudos kompozitoriaus STASIO
US solo ir chorams skirtų dainų naujas rinki

nys. Surinko ir parengė spaudai kompo
zitoriaus sūnus Algis Šimkus. Išleido 
kun. Pr. - M. Juras.- Knyga puikiais vir
šeliais, su plastikos juostele, 64. pusi., 
labai lengvai atsidaro ir puslapiai skam- , □ 
binan pianu neužsiverčia. Kaina $2.00. , c

Užsakymus siųskite: •
DARBININKAS ]

366 Wcst Broadway, So. Boston 27, Mass. 1
; -1 4 *x *
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Vieta Karams
•

B. ir M. Trsinai — 
Butai. Strytkariai 

iki pat Vietos

Ii Bostono Vakarų 
Pe- Mystt. Tilto- Ii 
Pietų, Sumr.or Tunui

GranmtaM f |

Su Takui*
$ 
s 

•I

Arkliai Stoja 2:00 Popiet 

Duuble Baigias 1:40
8 SmsrkOs Reisai iki Birželio 10 

Kasdien su Turi Reisais

Sukatos įdomybė 

The Constitution Handicap 
Pridėta $7,500

Treigiai Ilgs
Myli< ir šoMoUktadal.

'X.
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Indokinija dėmesio centre DIEVO POZICIJOSE
/

5"

ir Kremliaus sienos
Visuomenė labai susirūpinus dėl paskalų apie 

Staigaus karo galimybę. Tai, žinoma, rūpi ir spaudai. 
Neperseniai vieno žurnalo reporteris turėjo pokalbį 
su Ps G. Hoffmanu, kurs gerokai yra susipažinęs su 
tarptautinės politikos eiga, nes jis eina Europos Eko
nominio šelpimo administratoriaus pareigas. Pa
klaustas, ar Sovietų pavergtieji kraštai gerai žino 
apie Marshallo Plano veiklą, Hoffmanas atsakė, kad 
nežiūrint griežtos Kremliaus kontrolės, tie kraštai šį 
tą žino ir smarkiai nerimastauja. Žiauri, teroristinė 
Sovietų priespauda Čekoslovakijoj, Lenkijoj, Vengri
joj, Rumunijoj ir Bulgarijoj liudyja, kad tik teroru 
galima Šiaip taip tas tautas suvaldyti, ir pirmam 
sukrėtimui pasitaikius, visi tie terorizuojasi sateli
tai veikiai sukiltų.

Pavyzdžiui, Lenkija. Pradžioje Sovietai mėgino 
lenkus nuraminti patriotizmu. Praplėtė Lenkijos sie
nas netoli Berlyno, leido organizuoti porą divizijų 
lenkų kariuomenės su tautinėmis uniformomis ir sa
vo kalba. Buvo paskirta vyriausiu vadu lenkas, ne
maža generolų ir karininkų. Lenkai prisiminė, kad 
maždaug panašiai buvo karaliaus Stanislovo Augus
to latakui. Tiesa, karalius buvo tik nereikšminga fi- 
gUfa, fies Lenkiją valdė Rusijos carienė Katarina II, 
oėt vis dėlto buvo ir savo armija. Kaip ir dabar, ar
mija buvo Visai maža, bet, padarius sukilimą, gali- 

* ma ją veikiai Išugdyti. Nūnai padėtis be galo sunkes- 
tik pro-

Londono š. m. gegužis 
mėn. konferencija. prasi
dėjo Paryžiaus įžanga. 
Čia pirmiausia atskrido 
valstybės sekret orius 
Acheson ir tarėsi su 
prancūzų užsienių minis- 
teriu Robert Schumanu 
ir kitais atsakingais 
prancūzų valdžios parei
gūnais. Kaip korespon
dentai praneša iš Pary
žiaus, pirmieji pasitari
mai tarp Sekr. Acheson 
ir prancūzų užs. ministe- 
rio Rob. Shumano lietė 
Jung. Valst. pagalbą 
Prancūzijai jos kovoje 
prieš komunistus Indoki
nijoje.

Prancūzija laiko dabar
tinę Indokinijos padėtį

pirmutinės svarbos tarp
tautine problema. Jeigu 
kris kaipo komunizmo 
auka Indokinija, kurią 
dabar gina gerai išlavin
ta prancūzų armija, grei
tai tokio pat likimo susi
lauktų ir jos kaimyniniai 
kraštai: Burma, Malajai, 
Siamas ir, pagaliau, piet
ryčių Azija patektų į ko
munistų rankas.

Jeigu visą pietryčių 
Aziją pasisektų užval
dyti komunistams, tai ne 
tiktai tenai sovietinis 
blokas įsigytų geras 
strategines pozicijas, bet 
ir Vakarus atkirstų nuo 
labai vertingų žaliavos 
šaltinių, kaip antai: gu
mos, cino ir maisto, ir

ma ją veikiai Išugdyti. Nūnai padėtis be galo 
nū,- tačiau be sukilimo nebėr gyvenimo. Tegu 
gt pasitaikys. I
; . £ Tcfcs lenkų nusistatymas Stalino agentams ne
įdėjo būti nežinomas. (Jie žino, kad ir visi kiti šate
nai pat nusistatę). Tad Maskva nusprendė, kad 

/reikia baigti ryžtingu žingsnių: vyriausiu 
* Mūd^rta Sovjetu maršalas Rokošovs- 

iat lenkas, bet iki kaulų subolševikėjęs. 
rius kelis mėnesius nagų neparodė. 

4ljb lenkams prisigerinti, o gal su aplinka su- 
■ TĮgOfcą Įtaką buvo ramus. Bet štai ateina 

. ..ŽPyžkij pajudėjo. Paskelbė, kad len- 
^tta'ptaftdinta iki 500,000 karių, modemiš- 

itauota gausia avijacija, tankais ir vi- 
į^^taM^Hjovtakais karo pabūklais. Pašalino 300 
KU^^l^ Jktap nepatikimų, buržuiškai nusiteikusių. 
Maąkvpj Auklėjama 2000 lenkų jaunimo, iš kurio 
manomajtadtayti Rusijai ištikimus komunistus, tin- 
ktahuš būti reformuotos armijos karininkais. Matyti, 

jdlnįtų jaitaimas neatsisako sovietams tarnauti, ta-

čiau netenka abejoti, kad tie “komunistai” pirmieji 
stos į lenkų legijonus, progai pasitaikius. Iš viso, už 
ką ta galinga lenkų armija kovos — Rusiją, ar Len
kiją? — Sovietai mėgina tą klausimą arba apeiti, ar
ba griežtai teigiamai į jį atsakyti: lenkai turės už 
Sovietus kovoti! Ir ne vien lenkai, bet ir visi kiti pa
vergti kraštai, turės kovoti už Rusiją, ne prieš Ru
siją! Turės, tai turės, bet ar norės? Turėt savo vidu
je nedraugingas penkių satelitų pusmilijonines armi
jas — tai reiškia turėt pustrečio milijono priešų. Ką 
su jais daryt? Tegu jie atviro maišto pradžioje nesu
kels, bet siunčiant juos į mūšį, reikia žiūrėti, kad ne
pereitų į priešų pusę. Kiek tad prireiks raudonarmie
čių jiems prižiūrėti, kad galėtų ir priešus pulti ir sa
vo “talkininkus” sutvarkyti? Poros milijonų nebe 
užteks. Turėt priešus prieky ir viduje — koks tai 
būtų karas? Organizuojant galingas satelitų armi
jas, tie klausimai reiktų išspręsti. Sovietai į juos už
simerkia. Viską stato ant vienos kortos, kaip savo 
laime pasitikįs lošikas: truks — laikys.

Dar vienas dalykas. Hoffmanas teigia, jog klai
dingai manoma, kad Rusijos viduje viskas tvarkoj. 
Toli gražu ne. Ten 15 milijonų žmonių koncentracijos 
lageriuose dirba priverstinai vergų darbą. Toks neį
manomai didelis kalinių nuošimtis aiškiai parodo, 
kokiu kruvinu teroru Sovietijos “ramybė” yra palai
koma. Karui, ištikus, gali susidaryti tokia padėtis, 
kad tvarkai palaikyti namie prireiks tiek raudono
sios armijos, kaip fronte, žodžiu, ir svetur ir namie, 
gaivališkas prieš komunizmą tautų sukilimas.

Visa tai gal atrodo optimistinės vaizduotės pa
daras. Ant popierio viskas taip sklandžiai išeįna, 
kad nė pridėt, nė atimt. Taip, tai taip, tačiau kai ku
rie nesenos atminties labai nuostabūs faktai — nebe 
vaizduotės padaras. Kaip prieš dešimt metų atrodė 
Hitlerio ir Mussolinio galybė? Kaip ji šiandien at
rodo?

Tie du klausimai verčia susimastyti ir — patei
sinti Hoffmano teigimą, kad per ateinantį dešimtį 
metų subraškės ir Kremliaus sienos. K.

tuo pačiu palengvintų ko
munistines Kinijos padė
tį, bent maisto atžvilgiu. 
Tad nenuostabu, kad 
Maskva padeda Kinijos 
komunistams užgrobti 
prancūzų Indokiniją.

Prancūzų armija Indo
kinijoje sutinka vis di
desnį pasipriešinimą par
tizanų, kurie gauna nau
jų ir gerų ginklų iš ko
munistinės Kinijos, o 
taip pat Burmos ir Sia
mo, bet iš tų pačiu šalti
nių — Maskvos. Vakarai 
prisibijo, kad ta pagalba 
plaukianti iš Maskvos in- 
tensvvės, o prancūzų gi
nančioji armija atsidurs 
vis į didesnius ir dides
nius sunkumus. Todėl 
prancūzai ir išstūmė In
dokinijos problemą į pir
mą vietą. Jie nori gauti 
iš Jungt. Valst. pageltos 
lėktuvais ir kitais gin
klais. Jeigu tai nebus 
jiems suteikta, tai yra 
pavojaus, kad prancūzų 
armija ilgainiui nebepa
jėgs spirtis prieš komu
nistų iš svietur remia
mus sukilėlius.

Kodėl Jung. Valst. iki 
šiol delsia? Tai galėtų 
būti aiškinama tuo, kad 
Jung. Valstybės nenori 
remti kolonialines vals
tybes jų kovoje prieš A- 
zijos kraštų tautinį judė
jimą siekiantį išsilaisvi
nimo, kad nenukreipus 
šių kraštų žmones prieš 
save. Gi revoliucija Indo
kinijoje yra judėjimas, 
kurio tikslas yra išsilais
vinti iš svetimųjų jungo. 
Tačiau ir komunistai iš
naudoja šias- aplinkybes 
uždėti tiems kraštams 
dar baisesnį jungą. Ir In
dokinijos išsilaisvinimo 
judėjimo priešakyje siu- wvo" jšgomią joą n.uo į 
vi Maskvos palaimint^* mimfstų nėZpgfntų. i 
ir remiamas komunistas prancūzų argumentai 
Ho Chi Minh. pradeda įtikinti Jung.

Jung. Valst spaudė Valstybes, [f jo* pradeda 
Prancūziją, kad pastari nusileisti, piteitenkindi- 
ji pažadėtų Indokinijai tik suteikta
nepriklausomybe kas esą - . — ‘
atitrauktų Indokinijos >
tautininkus nuo Ho Chi Prancūzai siekia išfik 
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Ateina valanda, kad kiekvienas, kuris jus užmuši, 
tarsis tarnaująs Dievui. Jono 16, 2-4.

Nuo seniausių laikų yra kare griežtai draudžia- 
priešams vartoti klaidinančią svetimą uniformą.ma priešams vartoti klaidinančią svetimą uniiormą. 

Mirtimi baudžiami tie kariai, kurie tai daro. Ne taip 
būna kovoje dėl Dievo. Čia beveik visada panaudoja
ma klasta.

Piktoji dvasia nieko nelaimėtų, jei ji eitų savo 
vardu ir viešai paskelbtų savo tikslus. Ji slepiasi ir 
puikiai maskuojasi. Senovės lietuvių pasakojimuose 
velnias vis pasirodydavęs ponaičiu, vokietuku. Mat, 
lietuviai norėjo irgi pareikšti, kad jie velnio klastas 
žino.

Jėzus Kristus buvo pasmerktas vyr. žydų kuni
gų Dievo vardu. Jie ir mirties sprendimą išreikalavo 
ir prižiūrėjo jo įvykdymą. Viskas vyko dėl Dievo, o 
piktoji dvasia tik trynė rankas iš džiaugsmo.

Tas pat kartojosi per visus amžius. Pirmieji 
kankiniai žuvo, kai atsisakė aukoti dievams. Misio
nieriai taip pat buvo kankinami dėl to, kad buvo gi
nama stabai ar pagonybės dievaičiai.

Ir mūsų laikais vyksta gal patys žiauriausieji 
persekiojimai taip pat skelbiant gerus norus: aną, 
bolševikai išleido visą knygą, kaip jie daug padeda 
tikėjimui, o vyriausias budelis ir gyvas antikristas 
yra pasiskelbęs pravoslavų bažnyčios globėju.

Jėzus šią piktosios dvasios apgaulę žinojo ir iš 
anksto savo mokinius įspėjo: “...ateina valanda, kad 
kiekvienas, kurs jus užmuš, tarsis tarnaująs Dievui. 
Bet aš tai jums kalbėjau, kad, atėjus tai valandai 
žinotumėte”. Jon. 16, 2-4.

Norime ar nenorime, bet Dievo pozicijų ne
išvengsime. Jų vengdami tarnausime Dievo priešams. 
Yra labai svarbu, kad atrastumėm tikrąjį Viešpaties 
veidą, ir kad jis būtų mūsų šviesa ir išgelbėjimas, 
kad neliktumėm našlaičiais. K. L. J.

Minh ir suburtų apie Bao 
Dai režimą, pripažintą 
Prancūzijos autonomijos 
pagrindu. Prancūzai 
griežtai tam priešinasi, 
nes jų nuomone suteiki
mas šiose sąlygose Indo
kinijai pilnos nepriklau
somybes tik pagreitintų 
ten komunistų įsiviešpa
tavimą. Dar reikią daug

derėti konkrečiai para
mą iš Jung. Valst. kovai 
prie komunistinį impe
rializmą pietryčių Azijo
je. Katastrofa, kokia iš
tiko Kiniją, yra dauge
liui įrodymu, kad komu
nistinis užviešpatavimas 
pasaulyje nėra neišven
giamu. Blogiausia kas 
yra šiame imperialistinio 

laiko, iki Indokinija pa- plitimo procese, kad daž- 
jėgs išsiauklėti tokią ar- piausiai aiškiai neskiria- 
miją, kokią jai ginti da- ma komunizmo, kaipo 
bar teikia Prancūzija, ta- doktrinos, ir komunizmo, 
dękinija dabar gavusi kaipo sovietų imperialis- 
pflną nepriktausomybę, tiuio metodo.

I
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Tačiau kelias nelengvas: laukai apaugę 
pikŪętatata’ kurios išaugo išbujojo kaip ko- 
kta krūmokšniai ir. bado krūtinę ir rankas. 
Kai kut Iš po kojų strykteli kiškis arba su- 
ktiuksi Išsigandęs šernas.

Niekur nė gyvos dvasios.
Kėliai apsnigti, be jokio pėdsako. Pake

liui pasitaiką ūkiai tušti, apleisti, kaip už
keikti dvarai*' Langai- išdaužyti, durys išim
tos arba sudegintos. Kai kur ant griuvėsių 
drybso apdegę sienojai ir sparai.

Kryžkelėse iš sniego kyšo nulaužyti kel
rodžiai tartum perkrypę kryželiai ant karių 
kapų.

— Mirties karalystė! — sušnibžda Žalgi
ris/

— Kaip pasakos užkeikti dvarai, — pri- x 
taria Kovas.

— O mes —■ kaip pasakos juodvarniai,
- tik baltai nudažyti, — juokiasi Naras.

Alvydas pažvelgia į dangų, patikrina 
laikrodį ir sako:

— Laikąs 
■* — O, dar

Narsutis. ~ Dieną pasilsėsime!
Dešinėje, kur matyti platus plentas, juda 

juodas taškas. Jis artėja, kyla aukštyn ir 
akimirkomis lyg susmunka į sniegą.

— Išsisklaidyt ir užsimaskuot! — sukuž
da Alvydas. — Margis su Rūstu šliaužkite 
artyn. Jei kolchozininkas, — sustabdykite!

Keturi vyrai susėda ir bematant susilieja 
su baltais laukais. Du iš jų parengia auto
matinius pistoletus, trečiasis pasiima į ran-
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, vyrai!
Šliaužti! — atsiliepia

kas rusišką automatą.
Margis, spausdamas rankoje automotinį 

pistoletą, slenka su Rūstu, kurio rankose, 
kaip klusnus kūdikis, automatinis šautuvas.

Juodas taškas artėja. Vyrai jau gerai 
įžiūri ristele bėgantį arklį ir du siluetus ro
gėse. Vienas jų šmaikščioja botagu ir rusiš
kai ragina arklį, antrasis sėdi šalia ir, įtrau
kęs galvą, snaudžia.

Rūstas piktžolių priaugusiais laukais pa
bėgę ja į priekį ir staiga sušunka:

— Stoj, rebiata!
Vyrai krūpteli, bet, pamatę atkištą auto

matinį, nemano bėgti. Kai užpakalyje išgirs
ta Margio balsą, sustabdo arklį ir žiūri išsi
gandusiomis akimis.

— Ko judu čia naktimis trankotės, ne
krikštai? — šūkteli Rūstas. Turbūt, sabo- 
tažninkai?

Ruseliai įtariančiomis akimis pažvilgoja 
į vyrus ir vienas jų, sekdamas Margio ran
kas, kurios rausiasi po šiaudais, sako:

— Pasienio prižiūrėtojus nuvežėme.
— Meluojate! — sušunka Margis, trauk

damas iš po šiaudų kliuksintį bitoną ir ryšu
lį. — E, spekuliuojate, draugai! Juk čia vod- 
ka ir lašiniai! Turbūt, kulkos norite!

Ruseliai išsigąsta ir tuo pasinaudodamas 
Rūstas pradeda klausinėti apie kolchozus, 
pasienio miliciją, mostelėjęs ranka Margiui 
pasilikusiųjų link.

Po valandėlės šeši vyrai sugriūva į roges 
ir arklys tampia juos nedidelio miestelio lin
kui. Vyrai iš rusų sužino, kad čia esama ne
mažo kolchozo, o milicijos neperdaugiausia. 
Tad galima rizikuoti.

Aplankę kolchozą, vyrai lekia tolyn. Ru
seliai sėdi tylėdami ir tylomis džiaugiasi, 
kad “ponai” nerekvizuoja nei degtinės, nei 
lašinių.

Uttavto beta Vietą Betavtt- 
ką talktaM' bėtttai tisinio. 
Ntaėatarti satajrkita m savo 
teta* — be laiko ssa ir . kitam 
mirti. O mirti kas aoi^tų? 
itaųtata tititpasl draska ae- 
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suk (tariu dbsidataęs* pastebi du sovietų 
milicininkus, einančius tiesiai į šieno kūgių 
PŪK. r. ' 
r Atsargiai pažadina budriai miegantį Al
vydą ir kitus draugus. Visi pasiima į rankas
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Tuščiame lauke Alvydas sustabdo arklį. 
Liepia rusams nešdintis namo ir tylėti; už 
pavėžinimą palieka jų grobį neliestą.

Dabar mažutį lanką ir į miškelį! —- sakd 
Alvydas, palydėjęs akimis rusus. ■

— Bus proga apšilti, — grąžydamasis * ginklus ir tylėdami*laukia, 
atsiliepia Narsutis.

—- Tik ar nepraneš tie samagonščikai mi
licijai apie “parašiutininkus”? — suabejoja 
Naras.

— Vargu, — ramina Žalgyris, — jie ir 
taip džiaugiasi sveiki ištrūkę. Be to, kaip iš
siaiškins nakties metu daužęsi?

— Na, na! — pertaria Margis. — Mes 
niekad nesuprasime rusų sielos,- jeigu apie 
ją dar galima kalbėti....

— Žinoma, atsargunias visuomet reika
lingas, — pritaria Alvydas, vesdamas vyrus 
į miškelį.

Tačiau miškelis retas ir nedidelis. Nėra 
kur ir kaip įsitaisyti. O čia jau ir nakties 
metas baigiasi.

Susėdę užkanda sumuštinių, užteptų 
sviestu ir kvepiančių dešromis, sriūbteli po 
lašą degtinės šilumai ir užsirūko.

— Ten kažin kas juoduoja, — parodo 
ranka į kairę Rūstas. — Gal kokia trobelė...

Greitai įsitikina, kad tai pora kūgių Šie
no. Vyrams net veidai nušvinta: poilsis bū
tinai reikalingas. Be to, netrukus pradės jau 
ir švisti.

Paskubomis išrauja keturias skyles ir 
visi sulenda į kūgį. Kaip gera užuovėjoje, 
kai vėjas šiurena aplinkui ir šaltutis graba- 
liojasi apie ausis!

Nenusirengę vyrai pradeda snausti, o 
Rūstas stebi pro atvirą skylę matymo lau
ką. —

Kai Rūstas užmiega giliu miegu, Margis 
išgirsta girgždantį sniegą ir prislopintus gar
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Milicininkai visai čia pat. Jie truputį su
stoja aikštėje, susisuka bankrutkes į laik
raštinį popierių ir užsirūko.

Alvydui staiga topteli mintis, ar Žalgy* 
ris gerai užlygino pėdsakus sniege. Kas bus, 
jei pastebės? Kova tai kova, bet triukšmas 
gali prišaukti daugiau sovietų.

Tačiau sargybiniai ramiai kalbasi apie 
vodką ir merginas. Matyt, atsitiktinai tuo 
keliu pasuko.

Po valandėlės jie nueina kolchozo link.
9 —

Praeina keletas dienų.
šeši vyrai beveik apsipranta su žygio 

nuotaika. Atsitiktinai sutikti žmonės padeda 
nustatyti, kad jie visą laiką keliauja geru 
keliu.

O kelionė nelengva. Dažnai reikia keliau
ti mišku, užpustytais takais, per purų snie
gą. Ne kartą reikia lenkti įtartinas vietas ir 
užtiktus Šviežius pėdsakus.

Pagaliau prieina pavojingiausią vietą — 
naująją Rytprūsių ir Lenkijos sieną. Sniegas 
daugelyje vietų slidėmis suspaustas, pasitai
ko giliai įspaustų sunkvežimių pravažų.

Priešais pasirodo nemažas upelis. Tačiau 
iki jo dar geras kelio galiukas. Reikia atsar
giai šliaužti dauba ir visam kam pasirengti.

Širdys neramiai plaka. Rankos įstigiškai 
spaudžia ginklus. Įgimtas atsargumas ver
čia dairytis ir, išgirdus mažiausią garsą, 
prisiglausti prie žemės.

Apkasai. Už jų spygliuotų vielų tvora. 
....... (Bus daugiau).



Penktadienis, Gegužės 19, 1950

ŽIDINIUOSE
šioji grupė 

turėjo 24 koncertus, ku- 
20 buvo amerikiečiams, 
aukšto lygio tautinių šo- 
grupė, kuri žavi tiek sa-

SIDABRINIS JUBILIEJUS 
Worcester, Mass.

r

• Sesuo M. Augusta (Serei- 
kytė) išvyko į Toronto aplan
kyti ten besidarbuojančias Šv. 
P. Marijos Nek. Prasidėjimo 
seseris, kurios iš tremties at
vykusios ten gražiai įsikūrė.
• Kalifornijos lietuviai, Los 

Angeles mieste įsteigė -handrp- 
vę pastatymui savo namo. 
Bendrovė ižde turi jau 12-ka 
tūkstančių dol Stambias su
mas yra įdėję: K. Lukšys, 
Mordus ir Arčius.
• Prof. K. Pakštus gegužis 

8-10 d.d. dalyvavo Washingto- 
ne tarptautinėje ūkininkų kon
ferencijoje.
• Adv. R. Skipitis Chicagos 

Studijų klubo nariams skaitė 
paskaitą “Senieji ir Naujieji 
Lietuviai”, kurioje buvo pa
liesta ir lietuvių nutautėjimo 
klausimas paskutiniais dešimt
mečiais. Koreferentais buvo 
pakviesti kun. Barauskas ir 
dr. Žymantas. Diskusijose da
lyvavo dr. Grigaitis, dr. Dauž- 
vardis, dr. Prapuolenis, S. Pil
ka ir dr. Jonikas.
• Mirė J. Damušienės tėvas, 

J. Pšibilskis, prieš metus at
vykęs iš tremties į Cevelan- 
dą. Kurį laiką dirbo lietuvių 
salės prižiūrėtoju.
• Linksmieji brukai, kurie 

pildė programą Waukegan, 
IU. Lietuvių Auditorijoje, su
traukė daug žiūrovų ir net- 
svečių iš apylinkės miestų.
• Adolfas Valeika, dailimn- 

kas, laivu “Gen. Muir” gegu
žės 8 d. atvyko iš tremties. Jis 
įsikuria Rochester, N. Y.
• Polyna 8toska, buvo pa

gerbta Worcester valstybinėje 
mokytojų kolegijoje. Ši kole
gija rengia kasmet pagerbimo 
arbatėlę vienam Worpesteryje 
gimusiam asmeniui, baigu
siam aukštąjį mokslą ir pasi
reiškusiam 
bumais.
• Dr. K.

tremtyje 
Hamburgo 
dejas, šiuo 
view ligoninėje Staten Island.
• Jaunimo teatras, “Rūta” 

gegužės 7 d. atidarytas Chi- 
cagoje. Po propagandinių kal
bų ir “krikšto” ąpeigų, buvo 
suvaidinta Balės Voveraitės 
3-jų veiksmj pasaka “Žirgonė 
ir Gailė”. Teatras sukurtas 
aktoriaus Petro Maželio pa
stangomis.

ypatingesniais ga-

MOTINOS DIENA GRAŽIAI PAMINĖTA
New Britain, Conn.

Pereitą sekmadienį, gegužės 
14 d., kai vigas pasaulis pa
gerbė savo žemiškas motinas, 
mūsų kolonijoj ir bažnyčioj 
taip pat įvyko viešas motinų 
pagerbimas.

9-tą vaL 30 min. rytą buvo 
atnašaujamos iškilmingos šv. 
Mišios, kurias užprašė sąjun- 
gietės. Sv. Mišias atnašavo 
kun. B. Benesevičius. Tai die
nai pritaikintą jautrų pamoks
lą pasakė kun. J. Matutis.

Sąjungietfc ir šv. Vardo 
vyrų draugija laike šv. Mišių 
ėjo bendrai prie šv. Komuni
jos, visos ir visi pasipuošę 
gėlėmis, kas sudarė gražų 
įąpūdį, tarsi, koks gyvų gėlių 
darželis būrėsi apie Dievo 
stalą. Po šv. Mišių parapijos 
salėje įvyko Sv. Vardo vyrų 
draugijos bendri pusryčiai, 
kuriuose dalyvavo ir jų žmo
nos bhi motįnos ir dv. vadai. .

4-tą vaL p.p. parapijos sa
lėje įvyko graži programa, 
kurią surengė sąjnngietės, pa- 
gelbstint prof. V. Mari jogui. 
Vakaro programą pravedė p. 
J. Valentienė, kuopos pirmi
ninkė. Gražių minčių pareiš
kė dv. vadai — kun. J. Matu
tis ir kun. Ę. Benesevičius. 
Šv. Cecilijos choras, vadovau
jamas prof. V. Marijošąus su
dainavo keletą liaudies dainų, 
pritaikintų Motinos dienos 
progai. Mažytė P. Griškevi- 
čiūtė padeklamavo gražių ei
lučių. P-nia O. Vąlinčienė irgi 
Besakė savo parašytas jaut
rias Mins. Fp/ Poškų dukrelė 
ir sūnus paskambino pianu ir 
pagrojo smuikų. Publika su
dainavo, vadovaujant p. Poš
kienei gralių lietuviškų liau
dies dainų. Po to įvyko lengvi 
užkandžiai. Sąjupgietčs nuo
širdžiai dėkoja, dv. vadams 
už malonų pritarimą ir šv. 
Cecilijos chorui ir jo vadovui 
prof. V. Marijošiui bei visiems 
prisidėjusiems prie šio paren
gimo pasisekimo.

Visą lsnįriamsa kmmertas

Sekmadienį, gegužės 21 d., 
įvyksta šv. Cecilijos metinis 
koncertas, kuriame kviečiame 
visus senus ir jaunus dalyvau
ti. Pripildykim salę, kuri ran
dasi 354 Pąrk St. /koncerto 
pradžią 7-tą vaL vakarą. 
Koncerto programoje dalyvau
ją Vilniaus operos solistas ba
ritonas 3t Liepas.

MM
Pastarųjų dviejų savaičių 

bėgyje mirė a. a. Kazimieras 
Levickas, 47 metų amž., dvi 
cfienas pasirgęs po susižeidi-

mo, kuris įvyko, puolant ant 
šaligatvio. Paliko nuliūdusius 
dvi seseris ir du broliu. Vėlio
ms buvo gimęs ir augęs New 
Britain, Conn.

Automobilio gatvėje užgau
tas, kelias dienas pasirgęs, 
mirė a. a. Juozas Stankelis, 
66 metų amž. Paliko nuliūdu
sias žmoną ir tris dukteris.

Po ilgos ligos mirė a. a. 
Adomas Pakulevičius. Liko 
nuliūdusios dvi dukteris. Lai 
būna amžina ramybė mirusių- 
N vėlėms. BJL
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Dėmesio Lietuviams„
Mūsų nelaimingos Tėvynės Lietuvos dešim

ties metų vergijos sukakčiai paišinėti išleidžiami 
pritaikinti vokai. Pirmoje voko pusėje vaizduoja
ma Pavergtoji Lietuva su įrašu šešiomis kalbo
mis, o antroji pusė papuošta lietuviškais istoriš
kais vaizdeliais.

Būtų labai gražu, jei viso pasaulio lietuviai, 
šiapus “geležinės uždangos” esantieji, kurie sielo
jasi savo Tėvynės Lietuvos skaudžia dabartimi, 
tokiais vokais tarpusavyje vestų susirašinėjimą— 
ir aklam pasauliui parodytų Lietuvių tautos ne
kaltas kančias!

Tie vokai nėra taip brangus: 10 vokų (iš jų 
4 oro paštui) kainuoja 25 et. Platintojams daroma 
iki 25% nuolaidos.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS NORKŪNAS
256 E. 8 Street, Sn. Be 08h 2V, FJ6.A.

DIDELIS SUSIDOMĖJIMAS 
KONCERTU

Brockton, Mass
— Š. m. gegužės 14 d. Brock- 

tone mirė tremtinys Antanas 
Orintas, sulaukęs 94 metų am
žiaus. Jis atvyko į Ameriką 
praėjusių metų birželio 29 d. 
pas savo sūnų,- kuris antrą 
kartą pasiekė šį kraštą 1948 
m. gruodžio 26 d. Velionis bu
vo kilęs iš Lietuvos, Šakių 
apskr., Sintautų vaisė., Men- 
kinių kaimo. Jis pasitraukė iš 
Lietuvos drauge su kitais 
tremtiniais 1944 m. rudenį, 
kada bolševikai briovėsi į Lie
tuvą. Nenorėdamas pakliūti 
jiems į nagus, velionis apsirin
ko tremtinio dalią, atvedusią 
jį iki Amerikos. Nors jau bu
vę gražaus amžiaus, bet vis 
dar svajodavo apie sugrįžimą 
į Laisvą Lietuvą, kurios jis vi
suomet taip ilgėdavosi. Deja, 
tos laimės jis. nesulaukė. Pa
laidotas š. m. gegužės 17 d.
— 4 trimačio šeštadienio 

(gegužės 20 d.) koncertu, ku
ris įvyks Winthrop mokyklos 
patalpose, 478 Main St., 7 v. 
vak., susidomėjimas auga. Gy
ventojai yra dėkingi koncerto 
organizatoriams, kad jie ryžo
si tokį koncertą suruošti. Juk 
anksčiau gerų kultūrinių pra
mogų ištroškę lietuviai turė
jo važiuoti į Bostoną, o da
bar geriausios meninės jėgos 
iš Bostono atvažiuoja į Brock. 
toną, kur turės galimybės jas 
pamatyti ir išgirsti kiekvienas. 
— Ypač domina visus žino
mas Vilniaus operos solistas 
Stasys Liepas, kuris jau pa
garsėjo Amerikoje, koncer* 
tuodamas dideliu pasisekimu 
New Yorke, Chicagoje, Bosto
ne ir kituoee miestuose. — 
Ne mažiau džiaugiamasi at
vykimu taip pat Šv. Petro pa
rapijos So. Bostone choro, 
kuris neabejotinai yra geriau
sias lietuvių choras Naujoje 
Anglijoje, daugelį kartų gra
žiai pasirodęs įvairiuose lietu
vių ir amerikiečių koncertuo
se. — Na, o apie rašytoją - 
humoristą Ant. Gustaitį tai 
net kalbėti nereikia. Jis dau
geliui pažįstamas ir girdėtas 
iš spaudos, kaip pagarsėjęs 
Amerikoje humoristas, pri
veržiąs savo taikliais links
mais eilėraščiais kiekvieną 
juoktis iki ašarų. Jo dideli pa
sisekimai New Yorke, Bosto
ne, Waterbury, Hartforde ir 
kitur kalba už jį. Pagaliau 
Brocktono gyventojai iš dalies 
jį pažįsta, dės pirmajame 
tremtinių koncerte buvo sako
mas jo parašytas 
“Aš ne taip, kaip 
kurį kalbama dar 
Tuomet girdėjome
rašinį iš kito lūpų, o dabar pusi, 
turėsime progos pamatyti jį. 
patį ir išgirsti daug naujų jo 
įkurtų dalykų. -r Bet tai

DARBIN1NKAŠ
fiar ne viskas. Koncerte daly
vaus ir tautinių šokių grupė, 
kurią sudaru lietuviai tremti
niai Brocktone.
jau 
rių 
Tai 
kių
vus, tiek svetimus. Ji sudaro 
Brocktono pasididži avimą. 
Jauni, miklūs šokėjai scenoje 
tik mrgėte mirga...

Ne veltui šis koncertas pa
vadintas pavasario koncertu. 
Dėl savo įvairumo, margumo, 
spalvingumo, patrauklumo ir 
linksmumo jis tikrai vertas to 
vardo. B-nas.

Tėvu dėmesiui
Brockton, Masu,

Šį šeštadienį, gegužės 20 d., 
Šv. Roko parapijas mokyklos 
patalpose atidaroma šešta
dieninė lituanistikos mokykla. 
Bus dėstoma lietuvių kalba ir 
literatūra, Lietuvos istorija 
bei geografija ir lietuvių dai
lės dalykai. Kursas numato
ma eiti pagal pradžios (ele- 
mentary) 
nior high) 
mas.

Malonūs
paraginkite

tapo įsteigta nau-
Vartų parapija 

Mass. Sidabrinio 
šventės iškilmės

Gegužės 19 d. sueina lygiai 
25 m. kaip 
joji Aušros 
Worcester, 
jubiliejaus
įvyks Sekmadienį, gegužės 21 
d. 1950. Toje dienoje 6:45 vai. 
ryte bus laikomos Mišios už 
visą parapiją, 8:60 v. už visus 
šios parapijos mirusius na
rius, 9:30 v. už visus gerada
rius ir. ypatingus parapijos 
rėmėjus, o 11:00 vaL bus lai
komos iškilmingos pontifika- 
lės padėkos Mišios, kurias lai
kys Jo Eksc. Vysk. J. J. 
Wright, D. Dt, jam asistoje 
dalyvaus arkidijakonu klebo
nas kun. K. A. Vasys, garbės 
diakonais kun. Jonas Švagž- 
dys ir kun. Pijus Juraitis, Mi
šių diakonu kun. Dr. A. Jag
minas, MiC., subdiakonu kun. 
A. šeputa, MIC., ceremonijų 
vedėjais kun. F. Manning ir 
kun. J. C. Jutkevičius. Prelatų

bei vidurinių (ju- asistoje dalyvaus kun. Pranas 
mokyklų progra-

K. A. Vasys, 
Aušros Vartų parapijos kle

bonas, Worcester, Mass.

M. Juras ir kun. Dr. Jonas 
Starkus. Tvarkos vedėjas kun. 
Jonas J. Bakanas. Be to, dar 
dalyvaus daug kitų kunigų. 
Pamokslą pasakys Prelatas 
Jonas Balkonas. Tuoj po iš
kilmingų Mišių Jo Eksc. Vys-

Sutvirtinimo Sakramentą. 
Penkiolika minučių prieš 11 v. 
iškilmingoje procesijoje iš kle
bonijos J. E. Vyskupą nulydės 
į bažnyčią ir taip pat po iškil
mių nulydės vėl j kleboniją. 
Po iškilmių J. E. Vyskupas 
teiksis pasisveikinti su visais

parapijiečiais ir svečiais.
Vakare 6:00 vai. Aušros 

Vartų bažnyčios salėje įvyks 
jubiliejinis bankietas. Bankie- 
te tikimąsi dalyvaus pats J. 
E. Vyskupas, daug garbingų 
svečių, prietelių ir parapijie
čių. Seimininkių komisija, su
sidedanti iš A. Wackeil, A. 
Sinkevičienės, E. Pavolienės, 
M. Katinienės ir Br. Miller, 
daro visas pastangas, kad val
giai ir gėrimai būtų tinkamai 
prirengti, o patarnavimas bū
tų spartus, šeimininkėms pa- 
gelbon stoja Sodaliečių, Vyčių, 
Moterų Socialio Klubo ir Auš
ros Vartų draugijų grupės. 
Visi biznieriai visu nuoširdu
mu deda gausias aukas, kad 
nieko pokyliui netrūktų, t o ge
rosios parapijos moterėlės ke
pa pyragus.

Pokylio metu muzikalę pro
gramos dalį išpildys: Lietuvos

Motery

parapijos 
kurioj da- 
berniukai, 
sodalicijos 

Proce-

tėvai, leiskite ir 
savo vaikus stoti 

į šią mokyklą. Mūsų visų ben
dra pareiga savo jaunąją kar
tą išmokyti gimtosios kalbos,
supažindinti su mūsų senąja- kūpąs suteiks prirengtiesiems 
tėvyne Lietuva ir tuo būdu 
nuolatos žadinti juose meilę 
savajai tautinei kultūrai. Pra- 
Hšia ir registracija 8 vai. ry
to. ■1 Mokyklos steigėjų vardu

J. Daniusevičius.

Žinios iš Norwooi My*
savaitę KataHldą 

, Bostone,
atstovavo Šv. Jurgio lietuvių 
parapiją p.p. Estela Sykes ir 
Marijona Chubet.
— Praeitą sekmadienį para

pijos jaunimas, vadovaujamas 
kun. AL Janiūno, buvo nuvy
kęs į So. Bostoną ir suvaidi
no “Raulą”. Vaidinimas pa
vyko. South Bostoniečiai pa
geidavo, kad tas vaidinimas 
būtų pakartotas rudenį.

— Sekmadienį, gegužės 14 d.
įvyko Šv. Jurgio 
gegužinė procesija, 
lyvavo altoriaus 
merginų ir moterų
ir parapijos vaikučiai, 
sijai vadovavo kleb. kun. F. 
E. Norbutas ir kun. Al. Janiū
nas. Procesijos karalienė buvo 
ą. Ona Pacniokaitė.
— šeštadienio rytą, gegužes

13 d. mirė Juozaąins BabUie- 
nė (Babel), gyv. 31 Folan 
Avė. Palaidota iškilmingai iš 
Šv. Jurgio lietuvių * par. baž- 
nysios Highland kapinėse pir
madienį, gegužės 15 d.

Velionė paliko dideliame 
liūdime vyrą Praną Babel, 
nūs — Feliksą, Viktorą
Edvardą; dukteris
Alfonse Navickas.
ivard Jessick, Mrs.
Bassett, Mrs. Alfred Ratte ir
p. Jennie ir 5 anūkus.

Pp. Babilai yra “Darbinin
ko” skaitytojai. Reiškiame 
užuojautą.
— Sekmadienį, gegužės 14 d. 

mirė Vincas KvietkaiaAis, 
gyv. 38 Dean Street, 70 metų 
amžiaus. Palaidotas trečiadie
nį, gegužės 17 d. iš šv. Jurgio 
lietuvių parapijos bažnyčias 
Highland kapinėse. Paliko di
deliame nuliūdime giminaičius 
— Mrs. Charles Marathas, 
Ona Kvietkauskaitę ir Kazį 
Kvietkauską.

nu- 
sū- 

ir
— Mrs. 

Mrs. Ed- 
Mason

Vytis ir Erelis
Apysaka. Parašė Jonas Kmi- 

ligi šiol. tas. Lietuvių Darbininkų 
vieną jo jungos leidinys, 1946 m.,

feljetonas 
kiti”, apie

Są-
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DARBININKAS,
366 W. Broadway,

So. Boston 27. Mnss.

Aušros Vartą atnaujtatos bažnyčios vidus.

Tarėsi dėl pikniko
Lasvreaee, Mana.

Gegužės 15 d. LDS N. A. 
Apskričio valdybos įvyko 
trumpas pasitarimas su dva
sios vadu kun. Jonu Bernato
nių ir su Centro Pirmininku 
klebonu kun. Pr. M. Juru, Šv. 
Pranciškaus lietuvių parapijos 
klebonijoje. Tartasi LDS N. 
A. apskr. pikniko reikalu.

Piknikas įvyks liepos 2 d., 
Palangos parke, Lawrence, 
Mass. su didele programa dai
nų, muzikos, kalbų ir ąporto.

Visų prašom atkreipti dė- 
iąesį į liepos 2 d.Jr tą dieną 
prašom kitų organizacijų ne
rengti pramogų. Visus kvie
čiam atvykti į Palangą.

LDS N. A. apskr. Valdybos 
vardu rašt T. Versiackas.

mūsų

ŠV. PANELĖS STATU- 
‘ LOS APVAINIKAVI

MAS
Bridgeport, Conn.

Praeitą sekmadienį
parapijos mergaitės ir jaunos 
motinos su sava mažytėmis 
dukrelėmis bei sūneliais su
rengė Šv. Panelės statulos ap
vainikavimo procesiją, kurioje 
gražiai pasirodė su lietuviško
mis šventomis giesmėmis, ei
damos į bažnyčią ir iš jos iš
eidamos. Pamokslą lietuviškai 
ir angliškai pasakė svečias 
kun. J. Kripas, pritaikindamas 
jį Motinos dienai. Kleb. kun.

PRANEŠIMAS
Moterų Sąjungos Mass., 

Maine ir N.* Hampshire ap
skrities suvažiavimas įvyks 
gegužės (May) 28 d. š. m. šv.
Kazimiero lietuvių parapijos 
svetainėje, 119 Temple St.. 
Nashua, N. H. Posėdžiai pra
sidės 1 vai. p.p. Kviečiame vi
sas atstoves nevėluoti ir da
lyvauti suvažiavime.

Moterą Sąjungos Apskrities 
Valdyba: pirm. A. V. Knei- 
žienė, vicepirm. T. MttcbeR, 
rašt A. M. TVackelL - 'i

operos baleto grupė, tautinių 
šokių grupė, tremtinių brolių 
kvartetas, instrumentalinis 
trio: J. Savage, P. Ciunis ir 
D. Sinkevičiūtė, ir, solistės 
ponia B. Šimkienė ir p-lė Lilė 
Miskavičiūtė. Muzikalę prog
ramos dalį, kaip bažnyčioje 
taip ir pokilyje, tvarko vargo
nininkas V. Burdulis. Pokylio 
programos vedėjas nuskir
tas kun. J. C. Jutkevičius.

Sidabrinio Jubiliejaus iškil
mės verčia nors trumpą! prisi
minti Aušros Vartų parapijos 
istoriją. Parapija įsteigta ge
gužės 19, 1950. Pirmuoju jos 
klebonu buvo kun. Julius Čap
likas. Jp rūpesčiu įsteigta pa
rapija ir pastatyta išviršinės 
bažnyčios sienos,, viduje ne
baigta, tik skiepe įrengta lai
kinoji bažnyčia. A a. kum J. 
Čaplikas mirė vasario T, 1929.

Liepos 7, 1929 vyskupas
šios parapijos klebonu pasky
rė kun. K. A. Vąąį. Naujasis 
klebonas rado čia nebaigtą 
bažnyčią, nei klebonijos, nei 
gatvių tinkamai įrengtų, o 
skolos $116,600.06. Kun. K. A. 
Vasys tuoj pradėjo statyti 
kleboniją, kuri baigta 1939 m. 
Skola pašoko ligi 6166,690.00 
ir sykiu užėjo anų laikų garsi 
depresija. Tai buvo sunkūs 
parapijos gyvavimo metai. 
Nepaisant depresijos, 1936 m. 
pasiryžta baigti bažnyčią. 
Darbas kainavo >40,449.94. 
Atmokėta grynais pinigais. 
Sekančių metų bėgyje steng
tasi mažinti skolą ir jį maži
nėsi tokiu spartumu, kad da
bar jau visai sutriuškinta ir 
privesta ligi zero. Be te, dar 
padidinta ir atnaujinta klebo
nija, pataisyti visi pastatai iš 
viršaus, aptverta visa nuosa
vybė ir išgražinta aplinkuma, 
o klebono politinio veikimo 
pastangomis miestas išvedė 
gražiausias gatves apie baž
nyčią. Prisirengimui prie jubi
liejaus praėjusiais -meta* me
niškai išdekoruota viduje baž
nyčia ir atnaujinta salė. Taip 
tad dabar Aušras Vartų pa
rapija turi patogią ir gra
žiausią nuosavybę ir be jokių 
bėdų. Joje klebonauja kum K. 
A. Vasys, o vikarauja kun. 
Jonas C. Jutkevičius ir kun. 
Jonas J. Bakanas. Ilgiausių 
metų! Stebėtojas.

J. V. Kazlauskas suteikė pa
laiminimą Šv. Sakramentu. 
Vainikavimo metu pagiedojo 
solo “Avė Maria” Lilian Ar- 
gust, pritariant vargonais A. 
Stanišauskui. Kaipo svečias 
dalyvavo kunigas J. Rybokąs. 
Procesijai vadovavo/ knn. V. 
Pranskietis. Mergaitės ir jau
nos motinos bei jų vaikučiai, 
dalyvavusieji procesijoje rei
kia tik pasveikinti ir palinkė
ti, kad ši procesija būtų vis 
skaltltagesnė 'ir kad vis dau
giau susirinktų mažutėlių Ma
riją pagarbinti.

Gegužes Mėnesio Knygvli
Gegužės mėnuo yni skiriamas SVC. P. MA

RIJOS garbei. Lietuvoje žmonės kaimuose rink
davosi j berželiai* nukaitytas Kktyttaa ir ten 
suklaupę prie Dievo Motinos pavaikšto užtrauk
davo SVEIKA MARIJA, DIEVO MOTINA! Pa
laikykime tas gražiu tradicijų ir Čionai Ameri
koje — melstomis prie Marijos per gngnMs mi
nėsi.

“Darbininko" administracijoje gsMma gauti 
GEGU2ZS MENESIO knygutę, kurioje yra labai 
gražūs skaitymai kiekvienai dienai per visą ge- 

184 puslapius. Kaina tik 50c.guMs mtaeą. Ji turi 
Norintieji knygutė įsigyti, įdėkite j konvertą 60c. m) kuponu ir 

užadresavę:

DARBININKAS
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

prisiųskite mum ir tuojau gausite minėtą knygeię.
ir poliau prisiųsti "GIDGUZZS MgNUO"Siuomi siunčiu $ 

knygutę.
Vardu .........

Adresu

—

t į
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BAKBININtAS 5

Pinigėliai
Būtų viskas gerai, jei ne pinigėliai.

- Kupranugaris ir dvasinis kupris, - 
Teisingumas ir meili,- Babelio holu, 
to statytojai.

/

/

J.KuzmMh

— Kaip laikaisi, Petrai?
— paklausia J 
sitikęs savo (
— Dėkui, Jurgi! Būtų 

viskas gerai, tik pinigų 
maža! — atsako šis ir iš
verčia tuščią kišenę.
— Tai lęą, nedirbi?
— Dirbu kaip jautis, o 

gaunu — vienas ašaras...
Atsidūsta Jurgis, mos

teli ranka ir nueina savo 
keliu.

Ak, tie pinigėliai!..
1. Pinigas ir Kupranu

garis
Gerai žinome įdomią 

smulkmeną Šv. Rašte:
Vienas vyresnysis pa

klausė Kristų, ką turįs 
daryti, kad paveldėtų 
amžiną gyvenimą. Kris
tus priminė jam įsaky
mus: neužmušti, nesveti
moteriausi, nevogsi, ne
liudysi neteisingai, gerbk 
savo tėvą ir motiną. Kai 
vyresnysis prisipažino 
visa tai vykdąs, Kristus 
jam pasakė:
— Dar vieno dalyko tau 

trūkstą: pąrdųoį visą, 
ką tyri, ir duok betur
čiams; tai turėsi turtą 
danguje; paskui ateik, 
sek mąne (Luko 18, 22).

Vyresnysis nuliūdo, nes 
buvo turtingas ir gailėjo
si savo turtų. Tada Kris- turėjo. Tačiau nelaimė: 

~ ““ji pririšo jį prie lovos
ir šiandien jis maldauja 
artimųjų pagalbos. Nu
skuręs ligonis trokšta ar
timo meilės. Jis yra Die
vo pasiuntinys, kad la
biau pasiturįs turėtų 
progos įvygdyti aną 
Kristaus patarimą: įsi
gyti turtą danguje.

Labai prasmingai Šv. 
Tėvas Pijus XI “Quadra-, dintį...

Jurgis, su- 
bičiulį.

gįąil kupranugariui iš
lįsti pro adatos ausį, kaip 
turtingam įeiti į Dievo 
karalystę (ten pat, 24-

Pinigas, pinigais gyve
nąs žmogus ir kupranu
garis... Jie abu kuproti: 
kupranugaris eidamas 
siūbuoja kaip perkrau
tas laivas jūroje, o gob
šusis vos bepaneša savo 
dvasinę kuprą. Ir visur 
jį užkliūva: ir šeimoje 
(ak, kąip daug reikia už 
butą ir maistą mokėti!), 
ir visuomenėje (ak, mo
kėk ir mokėk — ir nario 
mokesčius, ir už laikraš
čius, ir už pramogas!), ir 
net bažnyčioje (ak, nė 
melstis neduoda — vėl 
žvangina!)...

2. Meilės troškulys
Pasąkojama, kad kelei

viai, keliaują tyrumomis 
ir pritrūkstą vandens, 
troškulio ka n k i n a m i 
piaupa kupranugarius ir 
išgeną jų viduriuose pri
rinktas vandens atsar
gas. Nors kupranugaris 
žūva, tačiau žmogaus gy
vybė išgelbima.

Tas pats yra ir painia
me žmogaus gyvenime. 
Va, anas vyras buvo 
sveikas ir net santaupų

ggrarao anno" enciklikoje 
stelbė:

— Kaip klysta tie neat
sargūs reforraatoria, ku
rie rūpindamiesi, kad bū
tų saugojamas abipusin- 
gumas, išdidžiai atmeta 
meilės pagalbą. Be abe
jonės, medė negali būti 
tarsi atlyginimas ar at
pildas vietoje nesaugoja
mo teisingumo. Bet jei 
priteisime, kad kiekvie
nas žmogus gaus paga
liau visa, ką jis privalo 
gauti, meilei visados at
sidarys plačiausioji vei
kimo dirva: vienas tei
singumas, kad ir ištiki
miausiai vygdomas, ne
pašalins socialinių kovų 
priežasčių ir niekad ne
galės sujungti nei šir
džių, nei dvasių, nes visa, 
kas yra įkurta stiprinti 
tarp žmonių taikai bei 
ugdyti savitarpei jų pa
galbai, nors atrodo tobu
la, ypatingu savo tvirtu
mo pagrindu turi savi
tarpį sielų ryšį, kuriuo 
atskiri nariai tarp savęs 
jungiasi, kuriam išny
kus, kaip dažnai iš paty
rimo pasimokėme, net 
geriausieji nuostatai nu-# 
eina niekais.

Taigi, be artimo meilės 
ir teisingumas nustoja 
savo vertės.

K a t y n a s
[2]

Vieno didelio bcrtševiky nusikaltimo istorija

KUR UŽRAŠAI 
NUTRŪKSTA

Lenkų karininkai, kuriuos 
pusę metų bolševikai laikė su
kimštus į Kozielsko, Staro- 
bielsko ir Ostaškovo stovyk
las, įrengtas senų vienuolynų 
ir cerkvių pastatuose, 1940 m. 
balandžio mėn. pradžioje bu
vo neva gabenami 
Paskutinė
buvo Gniazdovo.

rūbuose

3:30 ryto 
Kozielsko 
9:30 ryto

“namo'’.
jų kelionės stotis

Lauras Kaniava.

Nužudytojo majoro Adomo 
Solskio (Nr. 490) 
rastas raštelis:
— Balandžio 8 d. 

mes išvykome iš 
stoties į vakarus,
parvažiavome Jelnios stotį. 
Vidudienyje buvome Smolens
ke.
— Balandžio 9 d. iš ryto 

mus susodino į kalėjimo sunk
vežimį... Mus veža kažkur į

tu*,-matydamas f nuliu- ‘Ilga 
duaį, tarė:
— Kaįpgi vargiai tie, 

kurie turi pinigų, įeis į 
Dieve karalystę! Nes pi-

Kmil Fiedter

3. Babelio bokštas
Šv. Raštas pasakoja 

apie Babelio bokšto sta
tytojus: kai vienas pra
šė vieno dalyko, kitas 
nešė visai ką kitą.

Organizuotas kultūri
nis gyvenimas, neįjun
giant artimo meilės pa
reigos, gali virsti Babe
lio bokšto statyba.

Labdaros organizacijos 
Fimš riuniertl joms pikto 

žodžio. Laikraštis ar 
knygą atsiduria skaity
tojo rankoje už tą patį 
pinigėlį, — neprisiviliosi 
laikraščio ar knygos 
nuogu entuziazmu. Baž
nyčia gyvena iš aukų, iš 
mažyčių pinigėlių, — ne
dera įsikniaubti į malda
knygę ir nuduoti negir-

PARDUOTUVE
l

G. K. Chesterton

Beveik visus geriausius ir brangiausius 
daiktus pasaulyje galite gauti už heipeną. 
Išskyrus, žinoma, saulę, mėnulį, žemę, žmo
nes, žvaigždes, perkūniją ir panašius menk
niekius. Juos galite gauti veltui Bendras 
principas yra iŠ karto aiškus. Pavyzdžiui, 
gatvėje, už mano namų už 
sivažinėti elektriniu tramvajumi, 
trįniąm tramvajuje yra būti lakstančioje

heipeną galite pa
bjurai. Būti elek- 

triniąm tramvajuje yra būti Intetąnčioje pa? 
saitų pilyje. Už heipeną galite gauti nemažai 
ryškiomis spalvomis dažytu saldainiu.

Jei norite ii tikrųjų sužinoti kokią bega
linę daugybę ir kokį stebuklingą įvairumą 
vertingu dalyku galite pirkti po heipeną, tu
rėtumėte daiyti tai, ką ąš dariau praeitą 
naktį. Al buvau prikišęs nosį prie labai ma
žos ir blogai apšviestos žaislų parduotuvės 
lango, vienoje pilkiausių ir vargingiausių 
Batterseą gatvių. Tasai šviesos kvadratas, 
nors tamsokas, bet pripildytas (kaip vienas 
vaikas kartą sakė) visokiomis spalvomis, 
kokias tik kada Dievas sukūrė. Tie vargin
gųjų žaislai buvo‘tokie pat, kaip vaikai, ku
rie juos perka. Jie buvo labai nešvarūs, bet 
visi spalvingi. Man spalvingumas yra svar
biau kaip švara, nes pirmutinis eina iš sie
los, antrasis — iš kūno. Turite man atleisti; 
esu demokratas: žinau, kad esu išėjęs iš ma
dos moderniame pasauly.

Bežiūrėdamas į tuos nykštukų rūmų ste
buklus, mažus žalius omnibusus, mažus mė
lynus dramblius, mažas juodas lėles, mažą 
raudoną Nojaus Arką, jaučiau patekęs į sa
votišką viršęamtinį snaudulį. Tas apšviestas
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9 Prie kryžiaus
. Kai dar nebuvo Lietuvoje jie supjaustyti ir sunaikinti.

mišką. Apieškosimas. Man 
atėmė laikrodėlį, kuris rodė 
8:30 ryto. Atėmė pinigus, dir
žus ir kišeninius peiliukus.

Toliau užrašas nutrūkęs.
Prie kito neatpažinto lavono 

(Nr. 424) rastas toks rašte
lis:

— Balandžio 9 d., 2:30 po
pietų. Mes artėjome prie Smo
lensko. Dabar sustojome pre
kių stotyje. Esame tikrai 
Smolenske. Anksti rytą pali
kome Smolenską, dabar esame 
Gniazdovo stotyje. Atrodo, 
kad čia mus laipins iš vagonų, 
nes stotyje didelis kareivių 
judėjimas. Visai neturime ko 
valgyti. Nuo vakar ryto ga
vome tik gabalėlį duonos ir 
šiek - tiek vandens”.

Čia užrašas nutrūksta.
Juos nutraukė NKVD 

viai Katyno brūzgynuose, 
buvo prisiglaudę prie
dovo stoties. Iš jos vedė 
važinėtas kelias į mišką.

banomis, raudonu veidu. Jis 
pasirodė Kazielske tuo metu, 
kai NKVD generolas Zarubi- 
nas iš tos stovyklos išvyko. 
Tuojau po to ir pradėta sto
vykla tuštinti/..

mylinčia.
— Bet pats ir visiems 

užtenki: ir laikraščiui, ir 
nario mokesčiams, ir au
koms...
— Tai mano uždarbio 

gražiausia dalis: maži 
pinigėliai, tartum gėlės 
žiedai, iš mano kišenės 
išeina, bet į širdį grįžta

Mažyčiai pinigėliai, 
kaip maži grūdeliai, krin
ta Įr nelieka be vertės: 
jie atneša vargšui pa
guodos, spaudai tvirtes
nį pagrindą, Bažnyčios 
tarnams pragy ve n i m o 
šaltinį.

Pinigėliai, tarsi geros 
širdies dalelės, gyvena 
aukojančio širdimi — vi-
sa sųprantačia ir giliai ramus džiaugsmas...

parduotuvės langas tapo puikiai apšviesta, 
labai spalvingos komedijos scena. Užsimir
šau pilkus namus ir už manęs sulipusius 
žmones, kaip užsimirštama tamsias galeri
jas ir žmonių minias teatro prieblandoje. 
Man atrodė, kad tie, anapus stiklo mažučiai 
daiktai maži buvo ne dėl to, kad jie buvo 
žaislai, bet, kad matėsi iš tolo. Žaliasis om
nibusas buvo ištikrųjų žalias omnibusas, ža
lias Baysvaterio omnibusas, keliaująs per 
kažkokią didžiulę dykumą pakeliui į Bays- 
waterį. Mėlynasis dramblys buvo mėlynas ne 
dėl to, kad išdažyta^, jis atrodė mėlynas dėl 
atstumo. Juodoji lėlė buvo tikras negras 
tropikų augmenijos fone, kur kiekviena 
žolė dega spalvingumu ir tiktai žmogus yra 
juodas. Raudonoji Nojaus Arka buvo iš tik
rųjų didžiulis žemiško išganymo laivas, 
plaukiąs per patvinusias nuo lietaus jūras, 
raudomas pirmąjį vilties rytą.

Manau, kad kiekvienam teko patirti to- 
- kius stebinančius abstrakcijos momentus, 

tokią akinančią atminties tuštumą. Tokiais 
momentais galima žiūrėti į savo geriausio 
draugo veidą, kaip į bereikšmį ūsų ir akinių 
junginį. Jie yra pastebimi savo raidos lėtu
mu ir pabaiga. Grįžįmas į tikrą galvojimą 
dažnai būna toks staigus, kaip atsimušimas 
į žmogų. Labai dažnai iš tikrųjų, mano at
veju, yra atsimušama į žmogų. Kiekvienu 
atveju atbudimas yra staigus ir bendrai kal
bant, pilnas. Dabar, šituo atveju aš grįžau į 
tikrovę ir supratimą, kad, pagaliau, aš spok
sau į prastą žaislų krautuvę; betgi keistu 
būdu, šis protinis atkutimas nebuvo galuti
nas. Mano mintyse dar tebuvo kažkas nesu
valdomas, kas man sakė, kad buvau nukly
dęs į keistumus ir kaž ką keistą padariau. 
Jaučiausi lyg būčiau stebuklą padaręs, ar 
papildęs nuodėmę. Mažų mažiausia lyg bū
čiau peržengęs kokia savo sielos ribą.

šū-
Jie

Gniaz-
nu-

KAS PUSVALANDIS
PO 39 VYRV

— Mes stovėjome ant gele
žinkelio bėgių, — pasakoja 
vienas lenkų kariškis, išlikęs 
gyvas. — Prieš mus buvo tuš
čias plotas, vietomis apaugęs 
žole. Jo pakraščiu, kairėje, 
ėjo kelias tiesiai į geležinkelį. 
Vienoje jo pusėje matėsi tvo
ra, už kurios, man rodos, tu
rėjo būti stoties trobelė. Dan
gaus horizontas leidosi miško 
viršūnėmis. Tas atviras plo
tas prieš mus buvo apsuptas 
NKVD sargybinių su durtu
vais. Jie stovėjo per 10 pėdų 
vienas nuo kito. Jų apsuptam 
atviram plote, matėsi keleivi
nis autobusas su užteptais 
langais.

— Autobusas, — pasakoja 
tas kariškis toliau, — prislin
ko taip arti traukinio, kad į jį 
galima buvo lipti nesiekiant 
žemės. Abejose durų pusėse 
stovėjo enkavedistai. Du iš jų 
turėjo durklus ant šautuvų. 
Autobuse galėjo tilpti apie 30 
vyrų. Jis nuvažiuodavo link 
miškelio ir po kokio pusvalan
džio vėl pagrįždavo paimti 
naujo krovinio. Visą tą trans- 
portaciją tvarkė NKVD pul
kininkas, tas pats, kuris ma
ne išsivedė iš vagono. Jis bu
vo aukšto ūgio, juodomis gar-

Norėdamas nusikratyti šituo, pavojingu 
sapno pojūčiu, įėjau į parduotuvę ir mėgi
nau pirkti medinių arklių. Vyras parduotu
vėje buvo senas ir nepajėgus, susivėlusiais 
baltais plaukais, kurie dengė jo galvą ir pu
sę veido. Plaukai buvo tokie balti, jog atro
dė kaip dirbtiniai. Nors jis buvo susenęs ir 
net ligotas, jo veide nesimatė kančios žymės. 
Jis atrodė, lyg nemalonioje senatvėje pama- 
•žu mingąs. Jis padavė man medinius ark
lius, bet kada pasiūliau pinigus, atrodė lyg 
jų iš karto nepamatė. Paskiau į juos dirste
lėjo ir stumtelėjo į šalį.

“Ne, tarė abejingai. “Aš neimu, aš neimu. 
Mes čia esame kiek senoviški”.

“Neimti pinigų”, atsakiau, “atrodo ne
paprastai nauja, ne seną mada”.

“Niekad neimu”, tęsė senas žmogus, mik
sėdamas neprimatančiom ąįtim ir šnipšda- 
mas nosį. “Aš visadą daviau dovanas”.

“Gerasis Dangau!” Tariau. “Ką jūs sau 
galvojate? Kaip? Jūs galėtute būti Kalėdų 
senelis”.

-- ’

“Aš esu Kalėdų Senelis”, sakė jis atsi
prašančiu balsu, ir vėl šnypštė nosį.

Šviesos gatvėje dar nebuvo uždegtos.
-Kaip ten bebūtų, negalėjau matyti nieko, 

priešais tamsą, isškyrus šnęeiantį krautu
ves langą. Jokie žingsniai at4 balsai gatvėje 
nesigirdėjo. Gal būt, kad. aš ir vėl nuklydau 
į kažkokį naują, be saulės pasaulį. Kažkas 

net 
per

betgi nukirpo sveiko proto stygas ir aš 
negalėjau justi nustebimo kitaip, kaip 
miegą. Kažkas mane privertė ištarti.

“Jūs panašus į ligonį, Kalėdų Seneli”. 
“Aš arti mirties”, atsakė jis. 
Tylėjau. Jis pirmas prabilo.
“Visi nauji žmonės apleido mano krautu

vę. Negaliu suprasti. Atrodo, kad jiems ne
patinku dėl kokių keistų ir nenuoseklių prie
žasčių, šiems pažangiems išradėjams. Jie

ls LIK U ŠIEJI GYVI

Pasakotojas yra vienas iš 
tų, kuriuos bolševikai paliko 
nesušaudytus. Jis buvo išim
tas iš vagono, nugabentas į 
garsųjį Liubiankos kalėjimą 
Maskvoje, ilgai tardytas, pas
kui išsiųstas prievartos dar
bams. Kai lenkų belaisviams 
leido stoti į gen. Anderso ar
miją. jis drauge su kitais at
sidūrė Anglijoje. Be jo, išliko 
gyvų dar apie keliasdešimts 
liudininkų, kurie papasakojo 
apie lenkų karininkų stovyk
los. o paskui jų evakuaciją. 
Laimingieji buvo parinkti iš 
visų trijų stovyklų: 63 iš Sta- 
rabielsko. 150 iš Kozielsko ir 
60 iš Ostaškovo. Jie buvo iš
skirti 1940 m. mėn. balandžio- 
gegužės mėn. ir nugabenti į 
Pavliščev Bor stovyklą, o iš 
ten į Griazovecą, Vologdos 
srityje, kur buvo vėliau nuga
benti ir lenkų belaisviai kari
ninkai (apie 1000), buvę Lie
tuvoje.

Atrenkami buvo daugiausia 
tie, kurie atrodė komunistams 
palankūs ir galėjo būti panau
doti lenkų raudonajai armijai. 
Tarp jų buvo ir pulkininkas 
Berling. vėliau “maskviškis” 
lenkų generolas, padėjęs bol
ševikams Lenkiją užvaldyti 
1944/45 m.

Ėmus Sovietų Rusijoje 1941 
m. liepos men. organizuoti 
gen. Anderso armiją daugu- , 
ma iš šių karininkų išliko gy
vų. Jie ir papasakojo, kaip jų 
draugai buvo paslaptingai 
varomi "namo".

(Bus daugiau)

Jei senieji amerikonai lietu
viai visi skaitytų ar kas kitas 
nemokančiam paskaitytų lie
tuviškus laikraščius, atrodo, 
kad, ilgiausia, per vienerius 
metus jie visi kaip vienas pa
sidarytų sąmoningais lietu
viais. I^išas po lašo ir akme
nį pratašo.

sako, kad aš darau žmones prietaringais, vi
zijų mėgėjais, kad jiems duodu dešros ir nuo 
to užkimšta jų balsas. Jie sako, kad mano 
dangiškosios ypatybės yra perdaug dangiš
kos, o mano žemiškos savybės perdaug že
miškos; iš tikrųjų nežinau ko jie nori.

Kaip iš viso gali dangiški daiktai būti 
perdaug dangiški, o žemiški perdaug žemiš
ki? Kaip žmogus gali būti pergeras ar per- 
linksmas? Visai nesuprantu. Tiktai vieną 
dalyką gerai suprantu. Šitie modernūs žmo
nes gyvena, o aš esu mirę”.

“Jūs galite būti ir miręs”, paklausiau. 
“Jūs žinote geriau. Bet tai, ką jie daro, ne
vadinkite gyvenimu”.

“GERIAUSIO ELGESIO KATYTE”,

išrinkta “New York Roys’ Clnb”, pirmą pasitai
kiusią progą rinkėjus apvylė. Siekdama auksinių žu
velių (argi gražu taip rlgtis?), pati įkliuvo ir savo 
“protingos” galvom nebeištraukia.____________
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BALTIMORĖS ŽINIOS
Motinos Diena

Motinos pagerbimo iškilmes 
nv"s) mieste suruošė tik šv. 
Alfonso bažnyčia. Kun. dr. L. 
Mendelis jau pora sekmadie
nių iš anksto ragino kiekvieną 
ruoštis prie šios mielos iškil
mės.

Motinai paminėti buvo skir
tos 8:30 valandos pamaldos 
gegužės m. 14 d. Kun. klebo
no pageidavimu į šias pamal
das žmonės rinkosi šeimomis. 
Šeimas pagerbė savo atsilan
kymu draugijos su savo vėlia
vomis. Žmonių — pilna baž
nyčia.

Savo jausmingoje kalboje 
kun. dr. L. Mendelis sveikino 
motinas ir tėvus, iškėlė moti
nų ir tėvų pasiaukojimą ir 
kvietė kiekvieną 
gimdytojus gerbti, 
rusiuosius melstis.
delis skaičius tikinčiųjų, ypač 
tėvų su vaikais, priėmė 
Komuniją.

Bažnyčia aidi mielomis lietu
viškųjų giesmių melodijomis. 
“Marija, Marija" giesmės žo
džiais tarytum galingai pra
bilo mūsų netolimosios praei
ties didieji vyrai — Maironis 
ir Č. Sasnauskas. 
Mendelis,e savo padėjų 
jamas.

Bažnyčioje 
pasiaukojimo 
lėj bažnyčioj 
kaupus,
perskaitė ir Dieviškosios Mo- 
“palengvink vergiją, pagelbėk 
žmoniją" — jaudino ir guodė, 
šią akimirką ne vienas, ypač 
tremtiniai, savo mintimis nu
skrido į teriojamą Tėvų Žemę 
su skausmu ir viltimi...

Giesmės 
asistuo-

Marijai 
Pilnutė-

gyvuosius 
o už mi- 
Labai di-

šv.

po 
pa-

Gegužės mėn. procesija

Tą pačią dieną 4 vai.
pietų Dieviškajai Motinai 
gerbti išsirikiavo įspūdinga
procesija. Kelią vedė Kristaus 
Kryžius ir Amerikos vėliava. 
Paskui juos žygiavo draugijos 

čsu savo vėliava ir atskiros 
grupės: su bažnytinėmis uni
formomis Mišių patarnauto
jai berniukai, jaunesniosios 
sodalietės, Švč. Vardo Draugi
jos vyrai, buyusių karių mo
tinos, Altoriaus ir Rožančiaus 
Draugija, vyresniosios soda
lietės, uniformuotos mergytės 
ir berniukai, gegužės mėn. 
Karalienė; prieš ją ėjo dvi

* mergytės su pasiaukojimo ak
to tekstu ir vainiku, o iš pas
kos jos ilgą velioną nešė du 
mažamečiai berniukai 
žai. Procesija apsuko
ketvirtainį (bloką). Procesijos 
didį parodo tai, kad, kai kry
žius žengė į bažnyčią, eisena 

, buvo nusitiesusi Mulberry, 
. Cathedral ir Saratoga gatvė

mis. Procesija buvo įvairi, 
.mirgėjo spalvomis ir tvarkin
gą. Jai vadovavo kun. dr. L.

.tinėlės statulą konvalijų va« 
nikų vainikavo gegužės mėr, 
Karalienė, Pr. Žaliagirytė.

- pa- 
vieną

KORESPONDENCIJOS
Pradžia 4-tame pusi

įvyko 
aktas.
žmonėms susi- 

pasiaukojimo aktą

Pabaigos žodyje kun. dr. L. 
Mendelis, dėkodamas organi
zatoriams už pasidarbavimą ir 
visiems už gausų dalyvavimą, 
išreiškė paguodos . ir neteku
siems Tėvynės. Jis kvietė vi
sus melstis už beširdiškai nai
kinamą Tėvų Žemę ir turėti 
vilties, kad Vasagalis nušluos
tys kenčiančiųjų ašaras ir 
pasiilgusiems leis grįžti į gim
tąsias sodybas.

Procesija buvo filmuojama.

Parko atidarymas
Hartford, Conn.

Praėjus šaltai žiemužiai, 
sušypsojus pavasariui, pasi
baigia ir visoki žieminiai pa
rengimai svetainėse. Visi sku
bės iš miestų j parkus, į pajū
rius atsigauti pavasario gam
tos grožybėmis pasigerėti.

Hartfordo lietuviams nerei
kės toli keliauti, nes Lietuvių 
Draugijų Sanryšio Parkas yra 
visai arti, ir be jokių sunkeny
bių visiems pasiekiamas. Ga
lės kiekvieną sekmadienį į šį 
parką atvažiuoti ir čia sma
giai, su lietuviška daina ir 
polkutėmis laiką praleisti.

Oficialus šio parko atidhry- 
mo išvažiavimas įvyksta sek
madienį, gegužės 21 d., 12 v. 
dieną ir tęsis iki sutemų. Par
ko valdyba ir direktoriai yra 
pakvietę gerą mušiką, kur ga
lėsite gerai pasišokti, Jūeno 
kojos tam tarnauja. Be to, 
bus skanių užkandžių ir kuo 
ištroškusiem* atsigaivinti.

Autobusai išeis nuo Lietu
vių piliečių klubo svetainės, 
Lawrence St., 2. vaL po pietų, 
iš kur tiesiai visus nuveš į 
parką ir vakare parveš namo.

Draugijų Sanryšio valdyba 
ir direktoriai kviečia visus 
hartfordiečius ir apylinkės 
lietuvius pas mus atvažiuoti.

’šia proga noriu pranešti, 
kad parkas daugiausiai lietu
viškų draugijų jau yra užim
tas visai vasarai Kurie norėtų 
dar gauti vietų, galėtų tik šeš
tadieniais, nes dar yra neuž
imtų. šį pavasarį parkas gana 
gražiai atrodo, nes potvinis 
jokios žalos nepadarė.

Ue^nvtai Lšgi jotaariai 
dalyvaus parade

> -

pirkti vaūūką uuieti aid bu
vusių karių paminklo, o po 
parado turėti užkandžius lie
tuvių parapijos mokyklos 
svetainėje.

Kasmet po parado įvyksta 
tam tikros ceremonijos,* daly
vaujant aukštesniems valdi
ninkams, legijonierių ]M)stams 
su savo vėliavomis ir įvairių 
religijų ■ dvasininkais. Šiemet 
Sabonio postas yra pakvietęs 
lietuvių parapijos vikarą, kun. 
F. Pranskų, atlaikyti šioms 
ceremonijoms pamaldas už 
žuvusius katalikus kareivius.

Mums vietiniams lietuviams 
yra garbė, kad dalyvauja ne 
tik legijonieriai lietuviai šiose 
iškilmėse, bet ir mūsų dvasiš
kiai atlieka savo pareigas šio
se iškilmėse.

Kitas parado smulkmenas 
lietuviai legijonieriai sužinos 
vietos susirinkime, kuris įvyks 
gegužės 24 d. Susirinkimas 
prasidės 7:30 vai. vakare. Visi 
legijonieriai būtinai dalyvau
kite šiame susirinkime, nes 
yra svarbių reikalų aptarti.

A. Sabeika.

SVARBU LDS 6-tos 
KUOPOS NARIAMS.

Hartford, Conn.
LDS 6-tos kuopos susirinki

mas įvyks gegužės 21 d. 2 v. 
p.p. Nariai prašomi dalyvauti, 
nes bus paskutinis prieš vasa
ros sezoną susirinkimas. Per 
3 vasaros mėnesius susirinki- 

Taip pat šia- 
bus renkami 
seimą, kuris 
pradžioje So. 

Report.

Nauji užsimojimai

Šiomis dienomis gavome 
kun. Klebono platų laišką, ku
riame jis atskleidžia nepa
prastai turtingą ateinančių 
savaičių viešųjų parengimų 
programą.

Gegužės mėn. 21 d. organi
zuotai dalyvausime “Aš esu 
Amerikietis" iškilmėse. Kun. 
klebonas raginte ragina visus 
ko gausiausiai šioje iškilmėje 
dalyvauti, pasižadėdamas pats 
būti visų priekyje. Pas save 
jis kviečia ir organizacinio ko*
miteto poridihu. • ■ Kdė-taemUi Ui* if Ji»-

Per Sekmines ŠvČ. Vaido mst lietuvių legijonierių F. Sa- 
Draugija turės savo, metinį bonio Ptoetae^ Nr. 7 su moteri- 
susirinldmą ir pasisvečiavimų., _ ni^auaejerięa dalyvaus para- 
Atvykti kviečiami visi.lie^- j^eKužŠs 30 d-Fiaradaa ręn- 
viai vyrai, ypač naujakūriaL giąmaa.mitalo pareigūnų. Šie- 
Bus platus pranešimas afcie. inūsų poetas yra nutaręs 
šios draugijos tikslus. •užpirkti iv. Mišiąs pe tik už

j. M. žuvusius • lietuvius kareivius, 
bet fir visūs kitus, žuvusius 
karo laukė karius, visiems 
bendrai dalyvauti pamaldose 
^. Trejybės bažnyčioje, nu-
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IN SALES!
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Parodyta* Fordo modalia F-5 galima gauti M h.p. *e- 
arka 100 h.p. V-0 tai vienas ii 175 Fordo Trokg 

modeli*, paalrunlcant nuo 95 h.p. Pickupt iki 145 h.p. 
Dideli sunkvežimiai.

FIRST

imą*

•**. S.V.tr

)

X VALUE! Z

DEŠIMTS ATVEJU GBESM
kaip kiti 4 pirmaeiliai 1»4 tono srityje

Ford*, pirmutini* fardaviiM. <Wto. kad J” 
yra pirmutini* aavo vert*. Ford** F-5 *lulo Jum* 
10 patobulinimu prie* kitu* 4. panarnu* truku*. 
(1) Iki 1.730 tv. italpoa. (7) Iki ”• •Ma
čiau C.V.W. (3) Iki Z10 *» ehaart* priedaki* 
sveria. (4) Platinusi (1H colio) »*P«^ <•>
AŪMtesnč rau spaudimo. <•) Tiktai pasirinki
mą. « V-8 iniinas. (7) Oil FUter veltui. <d) Vie- 
na kvorta "oil txth" oru varoma* valytuvas 
voltui. (») Didinusia* klačiua <»•) Tiktai For
das turi dviguba Šatrini vairu- ’ . .

1H SHtyJe virt 17» modeliu. Fordą* skaitoma* 
Am-rikoje Nr. 1. Pamatyk troku verte pas For
do Dyleri.

&

Fordo Trakai Pigiau Kainuoja, Dėlto, Kad

\ FORi
Naudojanti* valiavai* reglatracija H 4.592.000 trokg, gyvyMa apdraudė* evpertal yfs frdd*. kad Forde Trekai
Ugiagaiai tyerial F. C.A, ... ........ , ■

mų neturėsime, 
me Ki>nirinkime 

atstovai į LDS 
įvyks birželio 
Boston, Mass.

Pranešama ĄLRKS 89 kp.

, kad sekmadienį, gegužės 21 
d., 2 vai. po pietų bus susi
rinkimas ir kad nariai tame 
susirinkime .užsimokėtų savo 
metines prievoles (duokles), 
nes per tris vasaros mėnesius 
susirinkimų nebus. B. Sitkus.

LDS 112 kp. SUSI
RINKIMAS
Haverbffl, Mass.

LDS 112 kuopos susirinki
mas įvyks sekmadienį, gegu
žės 21 d., 2:30 vai. po pietų, 
Katalikų Centro kambaryje, 
58 River St. Malonėkit visi 
nariai atsilankyti, nes turime 
svarbų reikalą aptarti.

' P. Svirskis, rašt.

IŠ MŪSŲ KOLONIJOS 
VEIKLOS

J*

' BOSIMA DOVANA TRUMANUI

Kretos gyventojai graikai, norėdami padėkoti JAV už tei
kiamą paramą, parinko dovaną — retai sutinkamą ožku
tę, kurią siųs prezidentui Trumanui. Dešimties metų mer
gytė Angelicula Pipiaki kaso ožkutei ragučius.,

ėmė moterystės sakramentą 
su James J. Connelly. Jauna
vedžių intencija buvo atgiedo
tos šv. Mišios. Po bažnyčia 
įvyko vestuvių puota Dapkų 
šeima yra LDS nariai.

— Gegužės 28 d. tyrame ore .» UŽDAROS VYRŲ RE- 
įvyksta šv. Vardo Draugijos 
kortų lošimas ir draugiškas 
pasikalbėjimas Juozų Žemai
čių patalpose, 378 Wilson St. 
Prašome vyrus ir moteris at
silankyti.
—Birželio 11 d. įvyksta pir

mas šv. Juozapo 
piknikas Linden 
City, Conn.

— Nuo LDS 
rinkta atstovais 
Nelle Meškūnienė 
ja Sapranienė.

Korespondentas.

parapijos 
Parke, Union

5 kuopos iš- 
į LDS seimą 

ir Stefani-

SVETIMTAUČIAI 
APIE LIETUVIUS

Philadelphia, Pa.

Vietiniame lenkų laikraštyje 
“Gwiazda” balandžio 27 d. 
laidojėj tilpo ilgas eilėraštis, 
parašytas žymiam lietuvių 
veikėjui, kun. Pr. Jurui pa
gerbti. Taip pat kun. Pr. Juro 
garbei tilpo eilėraštis ir kita
me lenkų laikraštyje “Dzien
nik Shicagoski”.

Lenkų spaudoje, toje pačio
je "Gwiazda”, “Dziennik Chi-

DAKTARAI

T-l A V 2-405A

1. RepsMs. MA
IJetuvis Gydytojas .

195 Columbia Rmd 
arti Uphama Corner 
Dorchester, Masa.

Oft*r> Va lando* 2—4 ♦» ♦ O

t
i

1
I
I

I

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C. Seprar
LANDŽIUS i

' Lietuvi* lydytojas Ir chirurgą* 
i Naudoja vSliausi, X-Ray aparate 

Pritaiko akinius

534 E. Broadway, 
South Boston, Masa.

Valandos: J Iki i ir 7 Ud t

cagoski” ir kituose, gegužės 
8, 11, 12 d.d. buvo paminėtas 
ir kanauninkas dr. Juozas 
Končius. “Gwiazda”, “Patrjo- 
te” ir “Dziennik Chicagos- 
ki” įsidėjo net jo atvaizdą.

KOLEKCIJOS
Kennebunk Port, Maine

Pranciškonų vienuolyne yra 
numatytos artimu laiku dve
jos vyrų rekolekcijos. Pirmo
sios uždaros rekolekcijos, ku
rios yra ruošiamos S. Bosto
no lietuvių parapijos 
iniciatyva, 
26-28 dieną, 
lekcijos, organizuojamos Bid- 
deford, Maine vyčių, bus bir
želio 16-18 dieną. Rekolekci
joms vadovaus T. Dr. Kle
mensas Žalalis, O.F.M.

BALF Centre gautos aukos 
1950 m., balandžio mėn.

Connecticut $61.00; Illinois 
193.00; Indiana 102.00; Mas- 
sachusetts 78.00; Michigan — 
14.50; New York 514.00; Ohio 
116.00; Wisconsin 8.00; Cana
da f.00; Narių mokesčiai — 
81.00. Transportacijos reika
lams — 873.60

BALF Valdyba nuoširdžiai 
dėkoja už visas aukas lietuvių 
tremtinių šalpai, imigracijai ir 
įkurdinimo reikalams.

SO S-447S

Dr. Joseph F. Antanefc
OPTOMETRirraa

515 E. Broadway
South Boston, Mono.

Ofiso Valandos Unkynv 
TreOadianiaia ir Ponlrtadiontob

Vakarais Nuo 7 Iki t-tai 
SoStadiomaia nuo 2 iki S-tai.

vyrų
įvyksta gegužės

Antrosios reko-

(VAROS !

Waterhury, Conn. ;
Gegužės 7 d. Lituanistikos 

ir šeštadienio mokyklos moki
niai suruošė vakarą, į kurį 
skaitlingai atsilankė žmonių.

— Gegužės 12 d. Vyčių 7 kp. 
surengė “Minstrel Show”, ku
ris sutraukė daug publikos. 
Vyčiai suruošia kasmet du 
tokius parengimus, nes visi 
negali sutilpti viename, nors 
šv. Juozapo parap. auditorium 
ir sutalpina apie 1,400 žmonių, 
bet vis tik visi norintieji ne
gali kartu sutilpti, tad kitas 
toks pat parengimas įvyksta 
gegužės 19 d. ten pat
— Gegūžės 14 d. Motinos 

Dieną, vyčiai išklausė šv. Mi
šių, laike kurių Liet. Vyčių 
dvasios vadas, kun. Jutkevi- 
čius, pasakė įspūdingą pa
mokslą. Po Mišių įvyko pus
ryčiai. Vakare koncertas, kurį 
surengė motinoms pagerbti 
šv. Juozapo parapijos choras, 6’OOOOIS,0POOK,OOIOISSIOIOS»«’OIS*’‘SS**^^

_ — - — j
i 
i 
i!

choras, vadovaujamas komp. 
A. J. Aleksio. Taip pat kon
certo programoje dalyvavo 
garsus Lietuvos operos solis
tas Ipolitas Nauragis ir pia
nistas T. Šidlauskas. Publikos 
atsilankė gausiai.
— Gegužės 13 d. Šv. Juoza

po parapijos bažnyčioje Leo-
•kadija Marijona Dapkiūtė pri-

r «•

t

MODERNUS

Casper's Grožio Šatenas

ryte, tos gaus $10. vertės 

permanent už $8.

Rytrfiečiais turi nupiginimų 
ant permanent wave. 

Kurios ateis iki 10 valandos

Priimame ir be apointmentų.
Atidarą Ketvirtadieniais ir 

penktadieniais vakarais.

AUKSINES ŠAKNELES
Auksinės šakneles 

(Golden Seal) yra 
didelės vertės vais
tas nuo kataro, 
beitųjų, akių užde- 

nuo rožės, 
*, nuo 

nuo skilvio

Casper’s Beauly Salon
738 E. Broadway

So. Boston, Mass.
Sa. 8-4645

Casper's Beari/ Salon
1047 Dorchester Avė.,

Dorchester, Mass.
Ge 6-3668

Patenkino Brocktoniečius
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų. 

Parduodame
Ledą—Anglius—Coke—Aliejų—Oil Burnerius

BROCKTON ICE S COALCO.
27 Lawrence St., Brockton, Mass.

Tel. 189

1

gimo, 
nuo drugio, 

kepenų gedimo, 
ir kitų vidurinių skaudulių, 
nuo sugedusios burnos. 
Auksinės Šaknelės veiki* tiktai 
nesveiką kūno dalį, kuri serga. 
Kitaip sakant, jos gydo viso
kias ligas. Ir tai ne mūsų pa
sakyta, bet taip sakoma viso
kiose daktariškose Įmygus*. 
Puodukas verdančio vandtaa i? 
šaukštukas' sutrintų Auksinių 
Šaknelių, gert po čerkutę kebš 
kartus perdien, arba plauti ser
gančias kūno dalia. 8varaą 
Auksinių Šaknelių kainuoja 
$15.00. Perkant maliau, unci
ja kainuoja $1.00.

ALEXANDEB*8 CO.
414 Weat Braadway 

8o«th Bostaa 27, Mass.
J
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Penktadienis, Gegužės 19, 1950

PABOS SUMAI
■«ę=-=w

A. J. NAMAKSY
Beal Estais A 

Insurance
409 W. Broachray

SO. BOSTON, MA88.
Ofrioo Tel. SOuth Besto* S4B4S 

Bes. 37 Oriole Street 
Weet Rozbury, Mass.

TKL. PA—7-ttS8-W

NAMU SAVININKAMS
Mes namus taisome, penti

nams ii 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.

IŠ8IBENDAVOJA du švie
sta kambariai dviem vyrams. 
Galite atsišaukti 
Viktoras Zičkus, 
St., Dorchester, 
BL 8-9875.

Cambridge LDS 8 kuopa

bile kada: 
80 Corbet 

Mass. Tel.
(12-16-19)

Kujl P. J. Juškaitis,
musų parapijos klebonas, 

šiuo tarpu yra Padvoje Šv. 
Antano šventovėje. Jau atlan
kė Fatimą, Liurdą, Romą ir 
dabar keliauja per Prancūzi
ją, Portugaliją, Vokietiją. 
Namuose bus birželio 1 d. 
Sugrįžusį kun. Juškaitį pasi
tiksime birželio 4 d. katalikų 
klubo patalpose. Sutiktuvės 
rengiamos 2 vai. p.p. Tos die
nos parengime turėsime pui
kios progos išgirsti daug įdo
mybių. Kas norėtų prisidėti 
prie šio parengimo, tesikrei
pia į A. Zavecką ar A. Dau
kantą.

Gražiai pagerbė motinas
Sekmadienį, gegužės 14 d. 

motinų pagerbimo proga Šv. 
Vardo vyrų draugija ir Šv. 
Vincento draugija, per 8:30 
avi. šv. Mišias gražiai pasiro
dė. Šios abi draugijos atvyko 
išklausyti šv. Mišių ir ben
drai ėjo prie šv. Komunijos. 
Kun. J. Znotinas pasakė gra
žų pamokslą. Po Mišių Šv. 
Vardo draugija turėjo ben
drus pusryčius, į kuriuos bu
vo pakviesta ir Šv. Vincento 
draugija.

b

T
i

I
j

220 E SL, TeL 80 8-3141, So. Boston, Maa» |

Pristatome Alų ir Toniką
>* turime 11-koa rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes aL- - 
toniką pristatome vestavims, į namus, krikžtynoms, parims 
f piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite

BORU BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas1

Vienintėliaj Brocktono Dry Cleaaers su Mothproofing 
Patarnavimu

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

VELTUI PAIMAME IR PRISTATOME 
Krautuvė 

766 Main St.
Kampas Grove St.

!
!
!
1
1
! Offisas ir Plant
! 560 Warren Avė.,
! TeL 736 — BROCKTON, MASS.
!

Mūsų Kompanijos APDRAUDĖ 
I Atholio Žmones

GRABORIAI

i
i

S.'S.'S.'S>SJS'S'S'SJS.'S-'S.VSJS. S.S>- >• /<

virš 100 metų
465 MainSt.,

TEL. 204

1 fpmuiUHAM
lnompson

Athol, Mass.

S. Barase vU3us ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

IOSEPH BARASEVICIU8 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Nakty 
Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-24S4

Federacijos skyrius imasi 
incįatyvos

Cambridge Federacijos 16- 
tas skyrius ragina visas ka
talikiškas organizacijas derin
tis su Federacijos skyriaus 
veikla. Organizacijos* prašo
mos prisiųsti delegatus į sky
riaus susirinkimus ir užsimo
kėti mokesčius metams du do
lerius. Skyrius, kaip ir ankš
čiau, yra įsipareigojęs darbuo
tis Lietuvos labui, ypač au
kas rinkdamas ir šiaip rūpin
damasis Lietuvos reikalais.

Federacija yra svarbi cent
rinė organizacija. Per ją daug 
ko buvo pasiekta ir bus at- 

' siekta ateityje, kaip Lietuvos, 
taip ir čia gyvenančių lietu
vių naudai.

rengiasi pasiųsti į LDS sei
mą bent keturius delegatus. 
Būtų gera, kad ir kitos kuo
pos pasirūpintų pasiųsti dele
gatus. Seime kaip tik bus ge
ra proga išsiaiškinti reikalus, 
dėl kurių dauguma nusiskun
džia. Seimas tam šaukiamas, 
kad neaiškumai būtų praša
linti ir kad organizacija gyvai 
veiktų. Be to, laikraštis “Dar
bininkas” ne vieno asmens, 
bet visos katalikiškos visuo
menės. Už tai, ne tik organi
zacijos su delegatais turi 
sę dalyvauti seime, bet ir 
vieniai asmenys, žinoma, 
katalikai. Seimas įvyksta 
želio 4-5 d-d. So. Bostone, Šv. 
Petro parapijos svetainėje.

A. D.

tei- 
pa- 
tik 

bir-

Amerikos Legijono Stepono 
Dariaus Posto 

tį * A - I

METINIS

IŠVAŽIAVIMAS
Sekmadienį, Birželio 4,1950 

ROMUVOS PARKE 
Montello, Mass.

Bus militarės iškilmės laike kurių bus pagerb
tas vienas užsitarnavęs lietuvis veikėjas. Daly
vaus Baleto artistai ir bus kitų pamarginimų. 
Žinoma bus muzika, užkandžių ir gėrimų trošku
liui numalšinti. Pasaulinių Karų lietuviai vetera
nai nuoširdžiai kviečia visus lietuvius atvykti ir 
atnaujinti pažintis su draugais.

Draugijų Valdybų Adresai
•V. JONO EV. BU P A» ALPI N t» 

DRAUGIJOS VALDYBA

Vincas Balukonis, Savininkas.

Geriausia Užeiga Vyrama ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass.

Jaeph W. Casper 
(KASPARAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
notarFehu&c 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
SOutti Boston '8-3M0

Po operacijos sveiksta

Šiomis dienomis Cambridge 
miesto ligoninėje pergyveno 
sunkią operaciją mūsų para
pijos vargonininkas p. J. Nar
kevičius. Operacija pavyko. 
Ligonis stiprėja. Linkime 
greitai pasveikti.

Kur. J. Znotinas 
pavaduoja Brocktono 

Seselių Kongregacijos 
lioną kun. J. Svagždį, kuris
yra išvykęs savaitei. Kun. J. 
Znotinas sekmadienį grįžta į 
Cambridge.

N. J. 
kape-

Dorchester
Padėka

Mūsų 25 metų vedybinio ju
biliejaus proga giminės ir ar
timieji surengė bankietą mus 
pagerbti balandžio 23 d. Lie
tuvių Katalikų klubo salėje, 
Cambridge, Mass. Nuoširdžiai 
dėkojame visiems visoms už 
bankieto surengimą, sveikini
mus, linkėjimus ir dovanas.

Ypač dėkojame bankieto

Arabų darbininkų grupė Palestinoje su vėliavomis pra
eina pro Nazareto miestelį.

rengimo pirm. Pranui Janiū
nui, Bačinskams; šeiminin
kėms — p.p. Janiūnienei, Ba- 
činskienei, Zaveckienei, Juš- 
kaitienei, Keiparienei; p.p. 
Laučiūtėms, 
Minevičiūtei; 
Mankevičienei, 
Rudaičiui, 
niui, 
už sveikinimus 
krikšto sūnui kun. Al. Janiū
nui, 
nui, 
kui, 
si ui, 
Anelei 
Burokienei, 
nui Bukantai, Emilijai Tata- 
runaitei, muzikos mokytojai, 
Vincui Širkai, M. Queen, J. 
Okulevičiui, Jurgiui Versiac- 
kui ir bendrai visiems ir vi
soms. Taip pat dėkojame už 
suteiktas mums dovanas, bū
tent: kun. Albinui Janiūnui, 
sesutei Veronikai Menjin, p.p. 
Bačinskams, Janiūnams, Jo
nui ir Onai Burokams, Šar- 
kam iš Waterbury, Conn., Ru- 
daičiams, Šukiams, Šiliniams. 
Širkams, Frank Dwyer, Nu
kryžiuotojo Jėzaus Seselėms 
iš Brockton; sesutei vienuolei 
Motinai Dolorosai iš Brock
ton; p.p. Juškaičiams ir jų 
sūneliui už puikią rožių puokš
tę; p.p. Bill Queen, Žiliams, 
Okulavičiams, Bartkams, 
Shepard, Burns, A. Zsiba, sa
vo sūneliam — Alfredui 
Richardui. Dėkojame už svei
kinimus telegramomis ir laiš
kais — p.p. Vincui ir Teklei 
Mitchell’iam iš Nashua, kun. 
Kazimierui Jenkui iš Loveli, 
Mass., p.p. Plekavičiams, Kar
bauskams, Nukryžiuotojo Jė
zaus Seselėms iš Cambridge, 
Just. Brokams ir Bill She
pard: programos vedėjui An
tanui F. Kneižiui, ir bendrai 
visiems ir visoms prisidėju- 
siems mus pagerbti mūsų ju
biliejaus proga, taip Dat ir vi
siems dalyvavusiems. Jeigu 
kurių vardų nepaminėjome,

Zaveckienei, 
Keiparienei;

Lokušiūnaitei, 
p.p. -Mahoney, 
Šimkienei; pp.

Bačinskui, Pilko- 
A. Janiūnui. Dėkojame 

ir linkėjimus

kun. Dauniui, kun. Znoti- 
kun. Biekšai, p.p. Bačins- 
Rudaičiui, A. J. Namak- 
sesutėms — V. Menjin ir 

Skapinskienei, Onai 
P. Šukiui, Anta-

SAVING AT

Since 1847, 
when the Essex Savings Bank 
opened ils doors for business, 
nearly 326,000 depositors 
. . . over three times the pretcnt populalion 
of Ltnvrence have opened accounts here.
Thii (radition of saving at the “E«sex,” 
hn continued and increased for over a century.

Ysn are 
cerdiaUy invited 

to ūse
•ar many 

frieadly 
•ervices.

197 Webster Ave^ 
Cambridge, Masa 

PRANAS W AITKUS 
taMetarių Direktorių k 

(Motery Pataite)

Patarnavimas dieną Ir naktį 
Nauja moderniika koplyčia Ssr 
tnenims dykai. Aptarnauja Cam 
Sridre ir Bostono kolonijas 
■tedtooote kainomis.

tos pačios Ir j

YAKAVONIS
■Tuneral Home

741 No. Main St 
Brockton, Masa 

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius •» 

BaloamuotojM 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tol. Brockton 8-1580

WAITKUS
FUNERAL H0M»

w.

tai prašome atleisti. Lai Die
vas visiems atlygina už mums 
padarytą malonumą.

Juozas ir Ona Smilgiai.

Lietuvių 
Sveiki- 
master 
aukštą

ir

Master Sergeant ta
Šiomis dienomis U. S. Ma

rine Corps paskyrė Petrą T. 
Abcuną, master seržantą, į 
Marine Recruiting Office, Fe- 
deral Building, Boston. Jis 
yra Cambridge, Mass. gyven
tojas ir Amerikos 
Piliečių klubo narys, 
name Petrą Abcuną, 
seržantą, pasiekusį
laipsnį ir linkime pasiekti dar 
aukštesnį.

Visi tėvai rūpinasi savo sū
nų aeitimi. Jie nori, kad sūnūs 
išmoktų amato ir galėtų save 
išlaikyti. Bet daugiausia tėvai 
trokšta, kad jų sūnūs būtų 
stiprūs dvasiškai ir fiziškai.

Šių dienų Marine Korpusas 
yra tai techniškas korpusas. 
Įstoję į tą korpusą jaunuoliai, 
išmoksta įvairių amatų: tam
pa aviacijos elektrikais, maši
nistais, taip pat išmoksta ope
ruoti ir taisyti radaro ir ra
dio aparatus.

Jei norite gauti daugiau in
formacijų apie United Statės 
Marine Corps, kreipkitės pas 
Master Sergeant Peter T. Ab
cunas, U. S. Marine Corps Re
cruiting Office, Federal Buil
ding, Boston, Mass.

• 9

Petras T. Abcunas,

1
Pagamina gerus lietuviškus pie
tus, užlaiko geriausį alų, vyną ir 

degtinę, ir visiems draugiškai 
Ir mandagiai patarnauja.

Sorth Boton, Mks. 
r nart- m wrarfaiaiaiai

!

Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausj toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co
Grafton Avė, Islington, Masa

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

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
WESX — 1230 kilocycles, SBlem, Masu.

šeštadienį, gegužės 20 d., 1:15 vai. po pietų įvyks Lietuvis 
Radio Valandos programa. Iš WESX radio stoties — 1280 kl-
locycles, Salėm, Mass. bus transliuojamos liaudies dainos, mu
zikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kalbos.

Kalbės p. Antanas J. Vasiliauskas.
Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai siųskite 

savo pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu:
LITHUANIAN RADIO HOUR

366 West Broadway South Boston 27, Mass.
Telephonai: SOuth Boston 8-6608 arba NOrwood 7-1449

Mes hstaliuojame 'huto* Rėšfes Afejmi

TUHKEN

OIL H E AT
Bncktai Ot Heat, hc.

27 Legion Parkway,
Brockton, Ma^s.
TeU BrocktoH 323X __ 1 J
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BOSTONO ŽINIOS
Kun. Jušluritfa

Šiomis dienomis, kun. J už
kalti* trumpai rašo South- 
bostoniečiams draugams. Svei
kina iš gražios ir garsios 
Šveicarijos “Esu sveikas. Vis
kas O.K.".

Birželio 15 d. minėjimas
įvyks birželio 18 d. (sekma

dienį). Todėl iš anksto prašo
ma visų organizacijų tai die
nai nenumatyti jokių kitų pa
rengimų.

ALT Bostono Sk. Valdyba.

l-.iai tę Plevokaitę flei- 
70 instrumentų or- 
išpildė Čaikovskio, 
Strauso, I .eharo, 

Mocarto ir kitų pa- 
konipozicijas. Virš 
drausmingas choras

>

Kan. Juozas Naudžiūnas
praeitą savaitę paskirtas į 

Our Lady of Assumption pa- 
Greerf Harbor, Mass. 

Linkime geriausios sėkmės.

Garbė Vyčiams
Vyčiai pasiryžo vaidinti 

spektaklį. Jie ieškojo veikalo 
— nesurado. Štai (vienas jų 
parašė “šnypšnytį” ir pradė
ta mokytis vaidinti.

Vyčiai dienomis dirba. Nak
timis mokosi vaidinti “šnypš
nytį”. Dauguma jų priklauso 
ir prie choro ir gieda chore. 
Vaidintojų tarpe, išskyrus p. 
Albiną Nevierą, visi vyčiai 
yra Amerikoje gimę ir augę. 
Dėl to ir yra jiems didelė gar
bė, kad jie, būdami ameriko
niukai, rašo ir vaidina spek
taklius lietuviškai. Padėkime 
vyčiams lietuviškai veikti ir 
kalbėti.

Linksmavakaris seniems 
ir jauniems

Š. m. gegužės mėn. 20 dieną, 
šeštadienį, 8 vai. vakare Lie
tuvių Piliečių klubo svetainėje 
Bostono BALF ruošia daug 
malonumų visiems seniems ir 

Bus kortavimas, 
ir viso- 
negirdė- 

parūpins 
atvykęs

ja uniems.
užkandžiai, išgėrimai 
kių dar nematytų ir 
tų, šposų, kuriuos 
nesenai iš tremties
žinomas mūsų menininkas Jo
nas Vasiliauskas. .Kita prog
ramos dalimi ir užkandžiais 
rūpinasi, p.p. Nemaksienė, 
Svilienė, Kropienė, Venis ir 
daug jų pagelbininkų.

Kas nori jaukiai ir linksmai 
praleisti ateinantį subatvaka- 
rį, tas bus su mumis Piliečių 
Klubo svetainėje.

Pelnas skiriamas mūsų se
neliams ir ligoniams tremtyje 
paremti.

Bostono BALF valdyba.
Dalyvavo Kongrese

Bostono diecezijos moterų 
metinis kongresas įvyko gegu
žės 9 ir 10 d. Statler vieš
buty. Buvo daug gražių kalbų 
ir paskaitų, jo Ekscelencija 
Arkivyskupas laikė šv. Valan
dą.

Kongrese dalyvavo ir lietu
vių moterų iš Lawrence, 
Brocktono, Norwood, So. Bos
tono ir kitur. So. Bostoną at
stovavo ponia Marijona Gai
lienė ir ponia Stravinsaienė.

Mirt Gudavičius
Geg. 16 d. ketvertą savai

čių pasirgęs, mirė savo na
muose, 763 Columbia Rd. My
kolas Gudavičius, 67 metų. 
Kilęs iš Pakapės parapijos. 
Amerikoje pragyveno 45 me
tus. Paliko žmoną Leonorą 
(Aleksandravičiūtę) ir dukte
rį. Laidojamas, iš Šv. Petro 
parapijos bažnyčios, geg. 19 
d., 9 v. r., Naujos Kalvarijos 
kapuose. Melskimės už miru
sius. Jie melsis už mus.

Viešnios iš Kanados
Elena Griganavičiūtė ir Do- 

rothy Cookson (Montreal), ly
dimos Stasio ir dukrelės Van
dutės Griganavičių, lankėsi 
“Darbininko” administraci
joj ir apžiūrėjo spaustuvę. Ka
nadietės atvyko į Boston, pa
viešėti ir aplankyti savo gi
mines bei pažįstamus. Elenutė 
ir Vandutė yra puseserės.

Vyry rekolekcijos
Per Šv. Vardo Draugijos 

susirinkime būrelis vyrų užsi
registravo važiuoti į Kenne
bunk Port, Maine atlikti reko
lekcijas. Kiti parapijos vyrai, 
kurie norėtų dalyvauti šiame 
išvažiavime, prašomi kreiptis 
dėl informacijų į draugijos 
valdybos narius arba asmeniš
kai į kun. Kontautą nevėliau, 
kaip iki geg. 21 d. Tikimasi 
sulaukti vyrų būrelio iš Brock- 
tono, Cambridge ir kitų kolo
nijų. Bus' graži proga ne tik 
senesniems, bet ir jaunes
niems dvasiniai pasistiprinti 
per šias šv. rekolekcijas, ku
rios įvyks geg. 26-28 d.d.

Prof. M. Ražaitis lankėsi 
Bostone

Lietuvos Vyskupų įgalioti
nis Jung. Amer. Valstybėse 
tremtiniams - kunigams, prof. 
kun. Mykolas Ražaitis šiomis 
dienomis lankėsi Bostone ir 
Worcesteryje.

Prof. Ražaičio nuolatinė 
gyvenama vieta yra New Yor
ke, šv. Jurgio parapijoj. Lie
tuvoj kun. Ražaitis profeso
riavo Vilkaviškio kunigų se
minarijoj, gi Vokietijoj iki 
emigracijos į JAV, ėjo Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus įga-* 
liotinio pareigas
zonoje.# Tiek Lietuvoj, 
tremtyje prof. 
yra žinomas, 
masto ir didelio takto kultūri
ninkas ir visuomenininkas.

amerikiečių 
tiek 

kun. Ražaitis 
kaip plataus

UFE JACKET — 
gelbėjhnosi rūbas, rastas šve

dų švėjųf jūroje, pri-
ktaneė bolševikų nušautiems

nisp <• ..r’ tstrc-: Rlvirą Aver- 
kaitę 3iiti....ju sū'.iūl.u (vioii- 
na) ir 
ta. Apie 
Rostras 
Adsono, 
Herberto, 
saulinės 
100 baisų
dainavo Becthoveno, Čaikovs
kio, Jesselio ir Moszkovskio 
dainas. Orkestrui ir chorui di
rigavo So. Bostono aukštcsnė- 
sės Patrick F. Gavin mokyk
los muzikos mokytoja Miss 
Helen J. Gorme’y. Pilna salė 
gražios publikos šiuo iškilmin
gu koncertu buvo labai paten
kinta. Toks rimtas koncertas 
parodo, k^d Bostono mokslei
vių muzikinis auklėjimas yra 
pastatytas gana aukštai. E.K.

Tremtiniai aukoja
Vienos dienos uždarb. Lie

tuvos laisvinimo reikalams 
aukojo: J. Dabrila 8 dol; po 
6:50 dol.: K. Bielinis ir prof. 
Čepas; po 5 dol. adv. V. Alsei
ka, J. Leščinskas, D. Cibas, 
Inž. T. Vizgirda, Dr. K. Šid
lauskas, A. Lapšys, Prof. I. 
Končius, B. Bajetčius, K. Da- 
niesvičius, A. Krisiukėnas, P. 
Bliumas, O. Girulienė, V. Seli- 
vončikas, K. Aukštikalnis; po 
4 dol.: K. Mališ - -akas, J. 
Skersys ir P. Pilka; po 3 dol.: 
St. Mileika ir K. Kriščiukaitis; 
P. Blekutis 2 dol. ir A. Lizde- 
nis ir J. Jašinskas po 1 doL

Aukos priimamos tremtinių 
informacijos biure, 545 Broad- 
way, So. Boston, Mass.

Bostono Liet. Tremt 
Ratelio Valdyba.

Albinas Nevieras
Ar jūs žinote, kas buvo pa

rinktas lietuvių generolu Vy
čių veikalui “šnypšnytis Ka
riuomenėje?” Ne kas kitas, 
kai Albinas Nevieras. Jis visų 
žinomas savo gerais darbais 
Šv. Petro parapijoj ir ypač 
Vyčiuose. Jis jau daug metų 
priklauso prie 
kuopos ir yra 
ketvirtą laipsnį.
pažįsta Albiną, žino, kad jis 
bus geras generolas. Tat ne
užmirškite ateiti pažiūrėti 
“Generolo Albino” ir kitų vy
čių, kurie vaidins patriotišką 
veikalą Patrick Gavin salėje, 
gegužio 21 d.

Vyčių IV-tos 
užsitarnavęs 
Visi, kurie

i. y. ?.!.» met gegužės 28 d., 
sekDiadie.ij, Bostoniečiai orga
nizuoja puikių iškylą - pikni
ką, kuris ivykH gražiame Ro
muvos parke Monlelloje. Toji 
iškyla turi keleriopos reikš
mės jų dalyviams, būtent: va
žiavimas organizuotai links
mai dainuo jant lietuviška# 
dainas (Tegv skamba mūsų 
dainos po šalis plačiausiai); 
važiuojama per mėlynuosius 
kalnus (Blue Hill), kurie tie
siog traukia į gamtą kiekvie
ną asmenybę; važiuojama pa
vasario pirmomis dienomis į 
pirmutinę iškylą • pikniką ar 
kitaip tariant gegužinę. Ta 
aplinkuma jau kalba į kiek
vieno žmogaus širdį ir tartum 
žavėte žavi, kad pabuvojus 
gamtoje kartu su šypsančiais 
veidais tyrime ir jaukiame 
ore. •

Antra savybė tos gegužinės 
yra ta, kad ten yra jau pa
ruošta puiki programą, kurią 
išpildys dainomis: Juliaus Ka
zėno vadovaujamas vyrų ok
tetas ir jas lydės Al 8tevens 
gyvas orkestras. Čia pat bus 
ir premijų už mikliausią šokį, 
šeimininkas St Griganavičius 
ir šeimininkė Marijona Valat
kienė jau suplanavo kokiais 
valgiais bei gėrimais vaišins 
svečius ir viešnias. Jie visus 
kviečia ir užtikrina, kad pa
kaks tų gėrybių.

Didelis parankumas nuva
žiuoti iš visur į Romuvos par
ką; todėl ir sakoma — visi 
keltai veda per Sduntem į 
Romuvos paritą. Iš So. Bos
tono autobusai tą dieną išeis 
1 vai. po pietų nuo “Darbi
ninko” namo." Kiti autobusai 
išeina kas penkiolika minučių 
nuo Ashmont Station su užra
šų — Brockton ar Ttomtca — 
ir reikia išlipti pria pirmųjų 
kryžkelės kelrodžio šviesų 
įvažiavus į Brocktono terito
riją (Harvard Sąvare). Čia 
einama į kairę per geležinke
lio tiltą ir d£r tolian laikantis 
kairės kur parimate ir Romu*- 
vos parkas. J

Rengėjai (LRRSA* 94-toji 
kuopa) visus nupšfrdšiaf kvie
čia į jų didtiuię pramogą... J.
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A. Liepimas
kiniečių šokyje

Klasikinio baleto 
koncertas

bus š. m. gegužės mėn. 28 d. 
3:30 v. p.p. High School (Tho
mas Parit) patalpose. Daly
vauja Kauno valstybinio teat
ro artistai T. Babuškinaitė ir 
A. Liepines, Bostono šokėja 
R. Onigman, Vilniaus operos 
solistė J. Krištolaitytė. Akom
panuoja koncertmeisterė S. 
Levickienė ir komp. J. Kačins
kas. Klasikinis baletas laiko
mas vienu iš sunkiausių me
niško šokio žanrų. So. Bosto
ne turėsime progos pamatyti 
jį pirmą kartą. Bilietus galima 
gauti “DDarbininko” adminis
tracijoje.

Neužmiršo “Darbinin
ko" aplankyti

iš miškingojo Maine užsukę 
Bostonan T„ T. Pranciškonai, 
P. Baniūnas, OJJt ir M. 
Stepaitis, O.F.M., didelė gera
darė Mra C. Clayton ir nese
niai ii tremties atvykusį p. 
Tričienė.

Taip pat “Darbininką” ap
lankė p. J. Lukša iš New Ha- 
ven, Coną., ilgametis LDS vie
tinės kuopos iždininkas.

io 9

Lietuvaitės dideliame 
orkestre

Gegužės 5 d. Jordan Hali 
įvykusiame Bostono aukštes
niųjų mokyklų moksleivių 
koncerte matėme griežiant dvi 
lietuvaites dideliame simfoni-

Sporto ir Pikniko ditna ?
Normood, Westfidd, 

Lawrence, Providence. • Harvardo ____________
Kviečiame visus atvykti ir minėjęs .300 metų įsikūrimo 

kartu su vyliai tyrame ore - - - " 
gražioje vietoje praleisti die
ną. Bus softball žaidimas tar
pe N. A Vyčių apskr. ir New 
York ir New Jersey apskr. 
Taip pat bus valgių, sporto - 
recreation - šokių, kuriems 
grieš BOB ZINKUS orkestrą.

Pastaba. U tortk Boston’o 
autobusai išvyksta 8:00 vai. 
rytą nuo DARBININKO na
mo, 366 W. Broadvay, S. Bos
ton, Mass. Norintieji užsisa
kyti vietas, prašomi kreiptis į 
p-lę Fel. Graadalytę: dienos 
laiku telef. SO 8-3520 ir vaka
re telef. SO. 8-0806, arba į 
Longiną švelnį tarp 6 ir 8 vaL 
vakaro telef. SO. 8-3358.

N. A. L. Vyčių Apskričio 
4-ta metinė sporto diena — 
piknikas įvyks šį sekmadienį, 
gegužės (May) 21 d. Visas 
Naujosios Anglijos- jaunimas 
— vyčiai, jų tėveliai, seni ir 
jauni vyčių draugai ir priete- 
liai rengiasi atvykti į Maria- 
napolį, Thompson, Conn.

11:00 vai. rytą bus atna
šaujamos šv. Mišios ir trum
pos ceremonijos pagerbti žy
miam mūsų atletui Bložiui. 
Kalbėtoju ceremonijose bus 
svečias vytis Fr. Barzilauskas 
iš Waterbury, Conn., žymus 
atletas, futbolininkas.

Vyčių apskritis susideda iš 
kuopų: So. Boston, Brockton, 
Lewiston, Hartford, Water- 
bury, Ansonia, Athol, Cam
bridge, Worcester (dvi kuo

pos),

; - *
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Universitetas,
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Gražus lietuvi*) pasirody mai Bostono tautiniy 
šokių festivaliuose

i-anka ir nemaža intensyvaus 
darbo, įdėto siekiant takiuose 
kolektyvinio darnumo ir natū
ralaus laisvumo šokėjų jude
siuose ir šokių mizanscenose. 

Efektyvi ir įvairuojančiai 
išradinga, bet nenutolstant! 
nuo liaudiško šokio supratimo, 
šokių stilizacija, šokėjų jau
natviškas, gamtos vaiko švie
žumu dvelkiantis entuziazmas, 
šokių darnus ir gana ekspre
syvus atlikimas visai tinka
mai vartojamuose, natūraliai 
pasiekiančiuose nemažo dina
mizmo, ritmuose — vis tai ne
nuginčijamos 
mybės.

Beveik visai 
sąstatas ir jų 
dos duomenų

Vienas kitas mažytis diso
nansas dėl kai kurių čia esa
mų defektų beveik nepastebi
mas darnioje visumoje.

Dar šiek tiek daugiau no
rėtųsi išryškinti režisūrines 
pastangas gyvesnei ir grakš
tesnei išraiškai kūno pozos, 
judėsiu ir veido mimikos, dar 
kiek daugiau reikėtų kai ku
riems šokėjams kondicinio 
paruošimo plastiškai, estetiš
kai visam drausmingam figū
ros vaizdui išlaikyti bet ku
riose šokio padėtyse ir kylan
čioje ritminėje dinamikoje.

Tai be ilgesnio specifinio 
pasiruošimo sunkiau duodasi 
ypač kai kuriuos stambėliau 
nuaugusiems šokėjams.

Tad 
jaunieji 
ryšeliai, 
nius ir 
gražia lietuviško šokio repre
zentacija! St Liepas.

Bostono lietuvių tautinių 
šokių grupė, p. Onos IVaškie
nės vedama, paskutiniu laiku 
turėjo net tris gražius pasi
rodymus Bostono amerikiečių 
visuomenei Gegužės 7 d. ji 
šoko Y.W.C.A. rūmuose vyku
siame šeštame metiniame New 
England Folk festivalyje, ge
gužės 13 d. — Harvardo Uni
versiteto Memorial Hali vyku
siame septintame metiniame 
International Folk Dance fes
tivalyje ir gegužės 14 d. su 
“Malūnu” reprezentavosi Bos
tono miesto jubiliejiniame 
dainų ir šokių koncerte Hatch 
Memorial Shell eksplanadoje.

Šiuose festivaliniuose pasi
rodymuose, ypačiai pirmaja
me, Bostono lietuviai, pašokę 
“Linelį”, “Oželį” (vyrai) ir 
“Malūną”, nusiskynė bene pa
čius gražiausius pasisekimu 
pirmaujančiųjų laurus.

P. Ivaškienės grupė minė
tuose pasirodymuose man te
ko pirmą kartą pamatyti, ir 
aš negaliu tylomis praeiti, ne
išreiškęs savo nuoširdaus pa
sigerėjimo šituo jaunu sim
patingu žiedu vis puošnėjan- 
čiame Bostono lietuvių meni
nio gyvenimo gėlyne.

Tiek grupės vadovė p. Ona 
Ivašlcienė, tiek čia šokantis 
jaunimas tai tikri pasiryžėliai, 
kuriuos tą darbą dirbti ir ne
maža pasiaukoti skatina ne 
tiek pats šokio džiaugsmas, 
kiek “ambasadoriška” lietu
viška misija reprezentuotis ki
tataučių tarpe.

Sprendžiant iš grupės pa
siektų rezultatų, pirmiausi — 
tuoj pajuntama gabi vadovės

sukaktį prieš 14 metų, šį mė
nesį minės kitą svarbią 300 
metų sukaktį, būtent, 
pasirašymą.

• Cotambia Village 
mų motinos renka 
Boston Housing Authority pe
ticijai, reikalaudamos nu
griauti senus italų karo kali
nių barakus, netinkamus žmo
nėms gyventi, ir parūpinti 
toms šeimoms tinkamus na
mus.

• Dr. Ttaaothy Leary, buvęs 
per 42 m. mediciniškas egza
minatorius, gegužės 17 d. pa
sitraukė iš pareigų, sulaukęs 
metų.

čarterio

281 šei- 
parašus

grupės teigia-

vykęs šokėjų 
išorinės išvaiz- 

požiūriu.

kuo geriausio vėjo, 
lietuviško šokio pasi- 
plaukti į vis plates- 

gilesnius vandenis su

Kiši laukia Šnypšnyiio 
lango ir paklausė: “Ar čia 
Bostonas?”

Uždaram automobilyje Ko
mitetas nugabeno jį į viešbutį. 
Bet užuot slėpęs savo pasižy
mėjimus, šnypšnytis apsiren
gė partizano uniforma, ir už
simovė tokią milžinišką kepu
rę, kąd pati galva svyravo. 
Kai atsisėdęs prisisegė visą 
virtinę sunkių medalių ir de
koracijų ,tai vos-ne-vos galėjo 
atsidusti. Ir taip jis dabar sė
di laukdamas sekmadienio ge
gužės 21 d., kada militarinis 
štabas nuves jį ir kitus į Pat
rick F. Gavin mokyklą 8:00 v. 
vakare. Sakoma, kad ir būre
lis rusų kareivių atvyksta su
imti šnypšnytį pačioj estra
doj. Tarp Šnypšnyčio prietelių . 
ir neprietelių yra generolas 
Albinas Nevieras, Jonas Oli- 
vičius, Jonas Kontautas, Pet
ras Gedaminskas, Edwardas 
Bretanus, Edmundas Rudis, 
Juozas Ginkus, Anelė švelny- 
tė. Angelą Masionytė, Anta
nas Benzevičius ir partizanų 
choras. Iš artistų žada daly
vauti Dr. Juozas Antanė’is, 
Alicija Plevokaitė, Gilbertas 
Gailius ir k. šnypšnytis ir 
partizanai — kviečia visus lie
tuvius pamatyti naują lietu
višką, veikalą — “šnypšnytis 
Kariuomenėje”.

Yra gandų, kad kaž koks 
paslaptingas asmuo kamuoja
si viename mažame Bostono 
viešbutyje. Kadangi jis retai 
teišeina, žmones gali tik spė
lioti, kas jis toks. Per kamba
rio duris kartais girdisi, kad 
jisai galanda kalaviją, todėl 
kai kas mano, jog jis gali būti 
žmogžudys. Kiti, žinodami, 
kad jis dažnai taiso, gražina 
ir glosto mažą pištalietą, pra
sitaria, jog jis gali būti ieško
mas banditas, net vienas iš 
Brink’s banditų. Iš išvaizdos 
galėtum pamanyti, kad jis yra 
Sovietų valdžios atsiųstas me
džioti “Dipukų” Bostono prie- 
miesčiūase.

Sd Bostono Vyčių valdyba 
yra vieMntėlė, kuri žino, kas 
jis yra. Ogi ne kas kitas, kaip 
garbingas, sumanus, narsus 
svečias, atvykęs į Bostoną, 
Ambrozzziejus ' šnypšššnytis. 
Vyčių oficiali delegacija suti
ko jį stotyje, bet stengės kuo 
greičiausiai jį viskuo aprūpin
ti, nes negalėjo tverti iš juo
ko, pamačius jį (o sarmata 
yra) juoktis akyse tokio did
vyrio. Net išlipant iš trauki
nio, atsitiko, kad jis suklupo 
su visais savo bagažais ir nu
sirito laiptais, nudardėdamas 
iki informacijos lango South 
Station. To nepaisydamas at
sistojo visiškai rimtai prie

«LJ». ji

“•oftbalT tarp N. A. ir New York-New Jeroey Vyčių apskričių ratelių, 
kare). Svečias kalbėtojas FRITZ RARZI- 

dafia lydima BOB ZINKAUS ORKESTRO 
Kviečia RENGIMO KOMISU A

A- •

P I K N I K Ą-S P 0 R T 0 DIENA
Sekmadtenj, Gegužės ■ May 21,1150 — Msintpls, Ihanpua, Cml (spedss grttnds).

DIENOS PROGRAMA: šv. Mišios — 11:30 vaL ryte. Po to seka 
Atminčiai buvusio sportininko Al Bložis j vyks trumpos ceremonijos. (Al 
LAUSKAS, įžymus atletas, (Yale Universitete sporto.mokytojas) pasai 
(“Polka King”). Teiraukitės savo kolonijose, nes iš visur vyksta autobusaL |




