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Japonijos komunistams riesta
Tokio. — Gen. Douglas 

MacArthur pareikalavo 
Japonijos vyria u s y b ę, 
kad ji pasmerktų ir iš
jungtų iš viešojo gyveni
mo komunistų vadus, ku
rie sudaro komunistų 
partijos centralinį komi
tetą. Savo laišką, pasiųs
tam ministeriui pirminin
kui Shigeru Yoshida, 
Mac Arthuras nurodo, 
kad išvardintieji 24 ko
munistų vadai paneigia 
įstatymus bei valdžios 
autoritetą ir siekia jėga 
nuversti konstitucinę vy
riausybę. Tarp išvardin
tųjų yra šeši nariai že
mųjų parlamento rūmų ir 
vienas aukštųjų. Trys iš 
jų yra patys stambieji 
Japonijos komunistiniai 
“tūzai”: generalinis par
tijos sekretorius Kyuichi 
Tokuda, partijos ideolo
gas (“partijos smege
nys”) Sanzo Nosaka ir 
Yoshio Shiga.

MacArthur pareikalavo 
dar suspenduoti nuo vi
suomeninio veikimo ir 17 
žymesniųjų komunistų

laikraštininkų. Komunis
tų laikraščiai protestuo
dami ragina visus darbi
ninkus streikuoti. Jei ko
munistai griebsis tokių 
priemonių, tai jų veiki
mas gali būti visiškai už
gniaužtas.

MacArthur savo rei
kalavimą iškėlė, praslin
kus dviems dienoms po 
rinkimų, kuriose laimėjo 
antikomunistinė ir JAV 
palanki liberalų partija.

Raudomeii prieš ■ 
MxArthur

Tokio, Japonija — Ja
ponų komunistai griežtai 
pasmerkė Gen. Douglas 
MacArthur reikalavimą 
uždrausti komunistų cen- 
tralinio komiteto 
riams vadovauti 
menei. Komunistai 
čia visus streikuoti 
testo ženklan.

Gen. MacArthur
žino, kad komunistai pir
miausia dirba ne savo 
kraštui, bet Maskvai.

na- 
visuo- 
kvie- 
pro-

gerai

NELAIMĖJĘ BERLYNE, NORI 
TRIUKŠMAUTI PRIE REINO
Berfyftas. ’Erich Ho- ganizatoriai, 

necker, komunistinės jau- ‘inspiruojami, 
surengti panašias demon
stracijas Bonnoje, prie 
Reino, kur yra. vakarų 
Vokietijos vyriausybės 
sostinė, nors tikrai laiko 
ir vietos nepasako. Tai 
yra taip pat savotiškas 
komunistų metodas dil
ginti visuomenės nervus 
ir kelti nerimą.

nimo organizacijos (F.D. 
J.) vadas, pareiškė, kad 
dešimtys tūkstančių rytų 
Vokietijos jaunimo pra
siskverbs pro Bonnos vy
riausybės sieną ir susi
jungs prie Reino su va
karų Vokietijos jaunimu. 
Iš to daromos išvados, 
kad masinių jaunimo de
monstracijų Berlyne or-

bolševikų 
planuoja

Birželio mėn. 14/15 d. -visi susikaupime, liūdime ir badaujame.

T. Valius

f

PENKTADI

AR PAMENI TĄ MIELĄ KRAŠTĄ?

LIS (June),9 D., 1950 M.

GražieŲi Dubingiai su tiltu*) ežerą. “Darbininko” skaitytojai, tur būt, prisimena vieną ku
nigą, buvusį Amerikoje ir vėliau išvykusį į IJetuvą. Iš Dubingių jis dažnai rašinėjo į “Darbinin
ką”. Ten {atliko ir bolševikams užėjus. šiuo metu jo likimas nežinomas. Jis nebeatsiliepia.

JAPONIJOS VYRIAUSYBES 
PAREIŠKIMAS

Tokio — Japonijos vy- 
riausybė oficialiai pareiš
kė, kad yra pasiryžusi 
sudaryti taikos sutartį su 
bet kuria Atlanto Pakto 
valstybe, kuri pripažįsta 
Japonij nepriklauso-

pusla
pių dokumente, išleista
me Užsienių Ministerijos 
Informacijų Sekcijos. Ta
me dokumentiniame pra
nešime toliau sakoma, 
jog visuomenė pageidauja, 
kad būtų galima sudaryti

taikoG sutartis ir su viso
mis valstybėiųis. Tačiau 
Japonija nesanti atsakin
ga ,kad tokio susitarimo 
dėl pasireiškusio nuomo
nių skirtumo tarp Jung. 
Valst. ir Sov. Rusijos iki

Tuo buvo aiškiai vy
riausybės pasisakyta už 
separatistines sutartis 
sudarymą. Ligi šiolei už 
separatistinių sutarčių 
buvo tik liberalų purtija 
ir dabartinis premieras 
Shiergeru Yoshido.

Kotikovas grįžta j Maskvą
Berlynas.

vyriausybė įsakė savo at
stovui Berlyne, Maj. Gen. 
Aleksandrui Kotikovui 
grįžti namo. Kotikovas, 
būdamas Rusijos atstovu 
Berlyne, suardė keturių 
valstybių komendantūrą, 
pasinaudodamas veto tei-

— ^Ovavo

Sovietų

kovo vieton paskirtas 
Sergei Aleksejevič Den- 
gin. Taip pat Rusija at
šaukė savo atstovus iš 
visų trijų zonų ir į jų vie
tas paskyrė civilius at
stovus.

VIENUOLIKA
Washington, D. C. — 

Dr. Edward K. Barsky ir 
10 kitų, kurie priklausė 
taip vadinamam bendram 
antifašistiniam tremtinių 
komitetui, nuvežti kalėji- 
man atlikti bausmes už

^■naviną MlbaSidoS 
personali Varšuvoje

Varšuva — Yra įsakyta 
50% sumažinti U.S. am
basados personalą Var
šuvoje. Ambasados 
sluoksniai sako, kad 
Valstybės Departamen
tas yra įsakęs įvykdytix Kongreso niekinimą, 
tokį sumažinimą nuo š. 
m. liepos 1 d., bet spėja
ma, kad tai padaręs rei
kalaujant Lenkijos vy
riausybei.

Ambasadorius 
mar J. Gallman, patvir
tindamas įsakymą, sako, 
kad iš 25 ar 30 ambasa
dos pareigūnų ir raštinin
kų turi grįžti į Jung. Val
stybes arba į kitas amba
sadas. Spėjama, kad liks 
tik šeši 
ninkai 
ninkai.

Walde-

ar septyni virši- 
ir septyni rašti-

ronugaiijos gmKiuoios 
pajėgos

Frankfurtas, Vokietija 
— Vokiečių laikraštis 
“Der Spiegei” praneša, 
kad Portugalija turi ge
rai apginkluotą armiją, 
kuri susideda apie iš 9 
divizijų. Armija ginkluo
ta vokiškais, naujais ang
liškais ir amerikoniškais 
ginklais, kokius tik gavo 
Prancūzija iš Amerikos. 
Orinės pajėgos susideda 
iš 250 naikintuvų. Karei
viai gerai aprengti ir

Iš eiklaus “Maras” maitinami.

Jie buvo nuteisti prieš 
tris metus už tai, kad at
sisakė išduoti to komite
to narių sąrašus ir nuro
dyti jo tikslą Kongreso 
sudarytam komitetui, ku-

KALEJIMAN
ris tiria prieš JAV nu
kreiptą veiklą. Bendras 
antifašistų tremtinių ko
mitetas Teisingumo De
partamento buvo pa
smerktas ir paskelbtas 
kaip subversyvus ir ko
munistinis.

Dr. Barsky nuteistas 6 
mėn. kalėjiman ir $500 
piniginės baudos. Kiti 10 
turi sėdėti po 3 mėn. ka
lėjime ir užsimokėti po 
$500 baudos.

LIE SIŪLO TAIKOS PLANĄ
Lake Success, N. Y. — 

Jungtinių Tautų sekreto
rius Trygve Lie, grįžęs iš 
Europos, kur jis turėjo 
pasitarimus su Stalinu, 
Anglijos premieru Attlee 
ir Prancūzijos premieru 
Bidault, pasiūlė 59 tautų 
atstovams 10-punktų tai
kos planą.

Grįžęs iš Europos, ap
lankė Prezidentą Truma-

ną ir jam pranešė, ką jis 
patyrė ir sužinojo iš tri
jų didžiųjų valstybių va
dų.

Jung. Valstybių sekre
torius Achestn pagyrė 
Trygve Lie misiją, tačiau 
labai šaltai' atsiliepė apie 
jo taikos pląną. Acheson; 
pareiškė, kad negali būti 
taikos, jeigu Rusija ne
pakeis savo politikos. j

BOLŠEVIKAI PUOLA 
SHUMANO PLANĄ

Berlynas. Prancūzijos 
pasiūlymą sujungti ang
lies ir plieno pramonę 
Europoje, žinoma kaip 
Shumano planas, kuris 
jau ir realizuojamas, la
bai piktai puola bolševi
kinė spauda Vokietijoje. 
Vokariečių sluoksniai pa-

Didelis smūgis vokiečiams
Rafinuota vakarine Lenkijos siena. - 
Vokiečių sluoksniuose didelis pasi 

piktinimas. - Vakariečiai įteiks 
protestų.

Berlynas. — Rytinės 
Vokietijos komunistinis 
premieras Walter Ulb- 
richt, gtįžęs iš Varšuvos 
po pasitarimų su tokiu 
pat Lenkijos premieru J. 
Cyrankiewicz, paskelbė, 
kad abi šalys ratifikavo 
susitarimą, kuriuo pa
tvirtina Lenkijos vakari
nę sieną prie Oderio - 
Nesse linijos.

Kaip žinoma, ta siena 
buvo tik laikinai nustaty
ta Potsdamo konferenci
jos,, kaip ir Sovietų Rusi
jai priskirta šiaurinė da
lis Prūsijos su Karaliau
čium. Galutinas sprendi
mas buvo paliktas taikos 
konferencijai.

JAV aukštasis komisa
ras Vokietijoj J. McCloy, 
kalbėdamas su anglų už
sienio reikalų atsakingu 
pareigūnu, abiejų vardu 
pareiškė, kad vakariečiai 
to susitarimo nepripažins 
ir įteiks protesto notas 
Sovietų Rusijai ir Lenki
jai. Sovietų Rusijai šiuo

atveju dar kartą sulaužė 
Potsdamo susitarimus.

Vokiečių sluoksniuose 
tuo susitarimu yra dide
lis pasipiktinimas. Ypač 
įniršę ant komunistų tie 
vokiečiai, kurių į vaka
rus yra atitremta apie 9 
milijonai žmonių, kilusių 
iš dabar Lenkijos valdo
mų sričių. Lenkijos ofi
cialūs sluoksniai pareiš
kia, kad ta siena yra jau 
galutinė ir tik karas gali 
ją pakeisti. Savo ruožtu 
VValter Urbricht nurodė, 
kad tai yra “didelis ak
muo taikos pastatui”.

Ta “taika”, be abejo, 
gali būti tik sovietinė, o 
Sovietų Sąjungoje visos 
sienos nustoja savo 
reikšmės. Tačiau susita
rimas turi tą didelę reikš
mę, kad visus vokiečius, 
net ir komunistus, įsiun- 
do prieš Maskvą, kurios 
rankomis daroma tokia 
žemių parceliacija, kokia 
jai dabartiniu metu atro
do geriausia.

RUOŠIA VOKIEČIAMS 
KARININKUS

Berlynas — Pastaruo
ju metu įvairiose rusų1 
karo mokyklose yra apie 
tūkstantis tesimokančių 
vokiečių. Tokios mokyk
los, kuriose ruošiami vo
kiečiai karininkai, veikia 
Maskvoje ir Voroneže. Į

čia vokiečiai sugabenami 
grupėmis po 300 asmenų.

Kandidatus į šias mo
kyklas Vokietijoje pa
renka komlmistų parti
jos centro komitetas, o 
galutinai išsijoję sovietų 
karo vadovybė.

Suglaustos žinios
A Prezidentas Trumanas, kalbėdamas metiniame 

liuteronų bažnyčios susirinkime, kvietęs melstis pra
šant Dievą duoti žmonėms taiką.

A DP naujas bilius, kuriuo numatoma įsileisti į 
JAV iki 341,000 tremtinių, Kongreso priimtas ir pa
siųstas prez. Trumanui p atvirtinti.

A Amerikos bulvės, 100,000,000 svarų, supirktos 
valdžios lėšomis iš Maine valstybės ūkininkų kai
noms palaikyti ir parduotos Šveicarijoje atsidūrė ry
tų Vokietijoje. Berlyne jas galima pirkti pigiau kaip 
Amerikoje — po vieną centą už svarą.

A Amerikiečių zonoje trys ketvirtadaliai vokiečių 
pageidauja, kad vakarų armijos būtų Vokietijoje. Ši 
nuomonė patirta aukštojo Amerikos komisaro su
rinktais duomenimis. » _____

A Belgijos ministerių kabinetas po rinkimų paves
tas sudaryti krikščionims socialams. Ministerių pir
mininku pakviestas Jean Duvieusart, ligi šiol politi
koje mažai besireiškęs.

A Jugoslavijos teismas birželio 6 d. nubaudė buv. 
majorą gen. Branko Petricevic ir pulk. Vlad. Dapce- 
vic. Nubausti po 20 met. sunk, darbų kalėjimo. Jie, 
kaip paprastai komunistinės santvarkos procesuose 
būna, prisipažino dalyvavę Rusijos sąmoksle nuvers
ti maršalo Tito valdžią.

A Trygve Lie ir Sovietų užsienių ministerijos at
stovas Jakob Malik tarėsi visoje eilėje pasikalbėji-I

’ mų Rytų - Vakarų Jung. Tautose krizio klausimais.
j A Sovietai atmetė Švedijos protestą dėl pagrobi- 
įj mo švedų žvejų exteritorialiniuose vandenyse. Savo 

kviškį “taikos monopolį” i 
Antra, bolševįkams nepa< 
rankus joks laisvų tautų] 
susivienijimas ir bet ku | 
riuo pagrindu.

reiškia, kad tai yra visai j 
suprantama, nes toks! 
planas nuvainikuoja mas-

grubiame atsakyme Sovietai tvirtina, kad švedų lai
vai Zare ir Marion buvę paimti Rusijos teritoriali- 
niuose vandenyse.

A “Televizijos transmisija gali apimti visą pasau
lį. Teoretiniai principai tam yra surasti” — pareiškė 
Amerikos Radio bendrovės pirmininkas gen. David 
Sarnoff. Šiuo metu, kaip žinoma, televizijos stotys 
tegali veikti tik aprėžtame plote.

pareiškė
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Penktadienis, Birželio 9, 1950 .

ANTROJI DIEN A
Pirmadienį, birželio 5 d. 

LDS seimo sesijos buvo 
toliau tęsiamos. 8 vai. ry
tą buvo atlaikytos Sv. 
Petro lietuviu parap. baž
nyčioje Sv. Mišios už L. 
D.SL mirusius narius. 
9:30 min. rytą vėl buvo 
pradėti sesijos posėdžiai, 
šios dienos seimo prezi
diumą sudarė: pirm* V. J. 
Kudirka, vicepirm. Stef. 
Sapranienė, I sek. Nell 
Meškūnas ir II sekr. dr. 
A Lešinskas. Patikrinus 
atstovus, buvo perskaity
tas praeito seimo proto
kolas, kuris buvo priim
tas be pataisų. Po to se
kė Centro Valdybos pra
nešimai.

Centro valdybos vardų 
pranešimą padarė centro 
valdybos pirmin i n k a s 
kun. Pr. Juras, vicepirm. 
V. J. Kudirka ir centro 
valdybos sekretorius A. 
F. Kneižys. Finansinę 
turto ir narių smulkią 
atskaitą padarė finansų 
sekretorius A. Peldžius. 
Jo pranešimą patvirtino 
Centro iždininkė B. Cu- 
nienė. Pranešimai buvo 
seimo priimti ir išreikšta 
padėka Centr. Valdybos 
pirmininkui kun. Pr. Ju
rui ir visai valdybai už 
nuveiktus darbus.

Kontrolės vardu prane
šimus padarė kun. J. Ber
natonis ir Nell Meškū- 
nas* Akcijos komisijos 
vąrdu pranešimą padarė 
kun. J. Bernatonis, kuris 
pareiškė, kad buvo daro
ma. kas galima, kad pa-ų 
gyvinus LDS veiklą ir pa
didinus narių skaičių. 
“Darbininko” laikraščio 
reikalu kalbėjo A. Knei
žys ir S. Sužiedėlis. “Dar
bininką” stengiamasi dar 
labiau pagyvinti.

Katalikų akcijos reika
lu kalbėjo *agr. Petronis, 
kuris pažymėjo, kad tau
tos, apleisdamas katali
kišką akciją, žengia pra- 
žūtin, nurodydamas, kai
po pavyzdį Rusiją.

LDS seimą žodžiu dar 
sveikino, labai nuošir
džiai, Kunigų Vienybės 
pirmininkas kun. K. Va
sys, kun. P*. Dambraus
kas, MIC., kun. J. Daunįs, 
kun. J. Znotinas, Cam
bridge kleb. kun. Pr. Juš- 
kaiiis, Bostono Liet, vy
čių vardu Pr. Razvadaus- 
kas. Lietuvių Katalikų 
Spaudos vardu sveikini
mus prisiuntė kun. A. 
Miciūnas, MIC., Liet. 
Darbo Federacijos atsto
vas VLIK'e J. Vaitiekū
nas ir Liet. Darb. Fed. 
Centro valdybos vice- 
pirm* dr. J. Grinius iš 
tremties; garbės narys

Stasio Šimkaus
33 LIAUDIES DAINOS

Ką tik išėjo iš spaudos kompozitoriaus STASIOT 
ŠIMKAUS 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.

Užsakytoms siųskite: 
DARBININKAS 

3M Wost Broadway, Sė. boston IT, Mass.

Andrius Pateckas su au
ka $10.00, iš Hartford, 
Conn., ir Lietuvos Garbės 
Konsulas Bostone adv. A. 
O. Shallna* Telegrama 
sveikino „ garb. narys 
kompozitorius A. J. Alek- 
sis, iš VVąterbury, Conn. 
Seimo prezidiumas išreiš
kė padėką visiems LDS 
seimą sveikinusiems as
meniškai ar prisiuntu- 
siems sveikinimus raštu 
ir garb. nariui Andr. Pa- 
teckiui už auką.

Po pranešimų, diskusi
jų ir sveikinimų LDS pir
mininkas kun. Pr. Juras 
pasiūlė suvažiavimui ap
svarstyti klausimą, ar 
nebūtų geriau “Darbinin
ko” spaustuve ir namą,
kurio išlaikymas sudaro . Uetuvm >ub1uim ir kariuomenė pavasarį eodiudavo madcBus miškui ataugiati. pabar boi- 
daug rūpesčių, pąląnkio- šėrikų laikraščiai skelbia rakordus, kiek stachavrieriai miško iškirto. Apie miškų atšeidįnimą 
mis sąlygomis perleisti noušrimeaa. 
tėvams pranciškonams; 
jie toliau leistų ir “Dar
bininką”. Po gyvų disku
sijų balsuojant didelė 
dauguma pasisakė už 
kun. Pr, Juro pasiūlymą.

Toliau sekė Centro val
dybos rinkimai. Suvažia
vimas vienbalsiai nutarė 
valdybą palikti tą pačią.

Buvo pasiūlyta pakelti 
garbės nariais šie LDS 
nariai: Tekia Mitchell, 
Nashua, N. H.; Pr. Ku
dirka, Pr. Kuras, Andrius 
Venckus, iš Norwood, 
Mass.; J. Kumpa, Broek. 
ton, Mass.; Pr. Razva- 
dauskas, St. Griganavi- 
čius, M. Venis, iš Boston, 
Mass.; kun. Konst. Va
sys, J. Glavickas, J. Gla
veckas, iš Worcester, 
Mass.; kun. J. Bernato
nis, M. Norkūnas, iš 
Lawrence, Mass. ir tėv. 
Just. Vaškys, O.F.M., 
Kennebunk Port, Maine. 
Pasiūlymas seimo buvo 
priimtas gausiai plojant.

Sužinoję apie dr. K. 
Griniaus, vieno iš buv. 
Nepriklausomos Lietuvos 
prezidentų, mirtį, suva
žiavimo dalyviai jį pager
bė vienos minutės susi
kaupimu.

Užbaigos žodyje. Cen
tro Valdybos pirminin
kas, kun. Pr. Juras iš
reiškė nuoširdžią padėką 
Šv. Petro parap. kleb. 
kun. Pr. Virmauakui, ku
ria LDS seimą savo para
pijoje taip grašiai priė
mė, Bostono LDS 1-jai 
kuopai, kuri LDS seimą 
globojo, ir Seimo Rengi
mo komisijai, kuri rūpi
nosi LDS seimo surengi
mu ir šeimininkėmis, ku
rios seimo dalyvius ska
niai pavaišino.

Seimo sesijos užbaig
tos malda, kurią atkal
bėjo LDS Centro pirmi
ninkas kun. Pr. Juras.

v

Daug žmonių, ypač tų, 
kurie neturėjo progos pa
tirti savo kailiu, kas yra 
komunizmas, dažnai su
ka galvas klausdami: 
“Kas gi, pagaliau, y 
tas komunizmas prasi 
koje? Kokios “naudos 
iš jo galima tikėtis?”...

Be jokių mokslinių iš
vedžiojimų ar kokių nors 
įmantrumų, į šį klausi
mą mėgina atsakyti len
kų dienraščio “Dziennik 
dla W8zystkich” bendra
darbis, Hieronim Leka- 
wicki, kuris prisiminda
mas W7 m, įsiviešpata
vusį Rusijoj komunizmą 
taip rašo:

Būdamas dar vaikas, 
paskiau, kad paūgėjęs 
vis stengiausi arčiau pa
žinti komunizmą. Šian
dieną, vis dėlto, jį pažįs
tu neblogai. Man prisi
mena labai seniai skaity
ta pasakaitė, parašyta 
rusų kalba apie žmogų, 
kuris keistai vadinosi 
“Kannifersztan”.

Kadaise vienas ruaąs, 
nemokėdamas jokios ki
tos kalbos be savo, pa
kliuvo į Daniją. Keliavo 
jis žvalgydamasis dide
lio miesto gatvėmis ir gė
rėjosi visu tuo, kas buvo 
gražu, ko nebuvo matęs 
savame krašte.

Deja, neužteko jam tik 
žvalgytis po miestą; jis 
norėjo kai ko ir paklaus
ti praeivių. Pamatęs gra
žius rūmus, jis klausia 
sutiktą žmogų rusiškai:
— Kieno šitie puikūs 

rūmai?
— Kannifersztan (at

seit, nesuprantu) — at
sako danas.

-L, Aha, vadinasi, šių

Prūnys Aišėnas 
namų savininkas yra 
kažkoks Kanniferszta- 
nas — pagalvoja sau ru
sas ir keliauja toliau.
— O kieno tas didžiulis 

ra pastatas? — vėl klausia 
ti-. rusas kitą praeivį, rody

damas kitą puošnų na
mą.
— Kannifersztan — vėl 

gauna atsakymą*
— Turtingas žmogus, 

nėra ko kalbėti — galvo
ja sau rusas...

Slampinėdamas gatvė
mis, ruselis dar daug ko 
kįąųsė ^vietinių žmonių. 
Jis teiravosi, kieno tie 
darbininkai, kurie dirba 
viename didžiuliame dar
že, kam priklauso vienas 
ar kitas fabrikas, kas 
yra savininkai puošnių 
cukrainių miesto gatvėse 
ir t.t. ir t.t; Vis jis gau
davo tą patį atsakymą: 
— Kannifersztan...
Ir ka^ beliko žmogeliui 

manyti? Jis, žinoma, ma- 
“Kannifersz- 

tąi didžiulis 
ko gero,

nė, jog tas 
tanas” — 
milijonierius, 
dargi žmonių išnaudoto
jas, kad jam beveik viso 
miesto turtai priklauso...

Šiuo metu, deja, ir viso
je Sovietų Sąjungoje tas 
pats. Nėra tenai nieko, 
kas nepriklausytų “Kan- 
nifersztąnui” — bolševi
kinei valdžiai arba ko
munistų partijai. Namai 
ir žemė, fabrikai ir gele
žinkeliai, kasyklos ir pra
monė, viskas, o viskas 
priklauso bolševikiniam 
magnatui — komunisti
nei partijai ir valdžiai.

Maža to, ten priklauso 
valdžiai net pats &
Jis negali kitaip a,
kaip nurodo valdžia; jis 
negali reikšti savo įsiti
kinimų arba išpažinti 
Dievo, prie kurio jo šir
dis ir mintys traukia. 
Ten griežčiausiai už
drausta visokiausia val
džios kritika, negali būti 
jokios laisvos spaudos. 
Netgi vaikai — ir tie tė
vams nepriklauso; jie 
yra valdžios nuosavybė. 
Vienus iš jų auklėja gat
vė “besprizorninkais”, ki
tus — bolševikiški vaikų 
darželiai, kuriuose iš ma
žens stengiamasi vaikui 
įskiepyti neapykanta ti
kėjimui, netgi savo tė
vams, o išugdyti vien 
tiktai neribotas prisiriši
mas komunistu partijai 
ir Stalinui.

Šiuo atveju taip ir no
rėtųsi paklausti laisvųjų 
kraštų žmonių: ar jie no
rėtų savo gyvenimą pa
sukti tokiu keliu, ar no
rėtų visko atsižadėti, at
sižadėti visų žmogui pri
klausančių laisvių: nuo
savybės, meilės tėvams, 
meilės savam kraštui, 
žmoniško prisirišimą prie 
šeimos savų namų, laiškų 
be cenzūros, laisvo moks
lo, savų džiaugsmų, savų 
liūdesių ir pan.?

Reikia manyti, kad 
tikrai žmogus laisva va
lia negalėtų to visko išsi
žadėti... Deja, yra žmo
nių, kurie, apsvaigę ko
munistine melo propa
ganda, siekia žmogaus 
nelaisvės ir vienokiu ar 
kitokiu būdu tarnauja 
komunizmui.

Juk Sovietų Sąjungoje 
žmonės tegali džiaugtis 
tik priverčiamojo darbo 
stovyklomis, kuriose 
vargsta badu ir kankina
si apie dvidešimties mili
jonų žmogių. Kalėjimai 
pilni tokių kalinių, kurie 
drįso bent kiek suabejoti 
Stalino ar jo komunisti
nės partijos neklaidingu
mu. Gyventojai neturi 
jokios nuosavybės. Jie 
turi dirbti kolchozuose, 
kad galėtų vegetuoti, o 
savo uždarbį skaičiuoti 
“darbadieniais”...

Grįžkime dabar vėl prie 
tos pasakaitės apie “tur
tuolį Kanifersztaną”. Tas 
žmogus — rusas,* paga
liau, Danijoje užsuko į 
vienus namus, kur 'rado 
laidotuves. Numirėlis gu
lėjo ant lentos, galvūga
lyje degė žvakės, o žmo
nės meldėsi už numirėlio 
vėlę.

Ruskelis neiškentęs 
paklausė rusiškai:
— Kas gi numirė?..
— Kannifersztan... 

gavo atsakymą.
— Numirė žmogus... O 

toks buvo turtingas... — 
atsidusęs pagalvojo ru
sas. Tiek turtų, tiek na
mų, fabrikų, žemės pali
ko...

vėl

Taigi, laimingas pasau
lis būtų, kad kuo grei
čiau numirtų ir sovietiš
kasis “Kannifersztanąs” 
— bolševikinė valdžia. 
Jos sugrobti ir valdomi 
turtai liktų vargstan
tiems sovietiniams žmo
nėms...

—.----- i.
Lietuvis niekada negalėjo 

gyventi be šventos ugnies
Kun. Pr. M. Juras kalbėjo 

per Vatikano radiją š. m. 
gegužio 28 d.
Būdamas Romoje, LDS 

pirmininkas kun. Pr. M. 
Juras buvo pakviestas 
per Vatikano radiją lie
tuviškoje valandėlėje tar
ti žodį į visus lietuvius 
tėvynėje ir pasaulyje. Pa
dėkojęs už retą progą 
prabilti iš paties Katali
kų Bažnyčios centro — 
Vatikano, kur Šventieji 
Metai sutraukia nesu
skaitomas minias maldi
ninkų, ir prisiminęs kaip 
tik Sekminių šventes, to
liau kun. Pr. Juras kalbė
jo:

“Stebėdamas šv. Petro 
bazilikos aikštėje įvairių 
kraštų ir tautų žmonių 
minias, kurios, nežiūrint 

•nei tautybės nei rasės 
skirtumo, čia jaučiasi 
vienos Motinos Bažnyčios 
vaikais, prisimena už ge
ležinės uždangos prikry- 
žiuotoji Lietuva, kenčian- 
tieji koncentracijos sto
vyklose, kalėjimuose, Si
biro tundrose ir kolchozų 
vergijoje; jiems uždraus
ta ne tik čia atvykti, bet 
ir viešai melstis. Kruvinų 
aukų šešėlyje jie tyli ir 
slaptai meldžiasi į Šv. 
Dvasią, kad juos stiprin
tų. Jie jaučia savo pri
klausomybę nuo Dievo ir 
prie jo glaudžiasi, nes sa
vo niūriame gyvenime 
ieško Šv. Dvasios ugnies 
ir šviesos. Lietuvos nie
kada negalėjo gyventi be 
šventos ugnies. Senovėje 
ją vaidilutės kurstė. 
Vėliau močiutės prie ra
telių, prie balanos šviesos 
įdegė vaikučių širdelėse 
Dievo ir tėvynės meilės 
ugnį, kuri įsiliepsnojo vi
sus stebinančiu lietuvio 
maldingumu ir tautiniu 
kūrybingumu. Nūdien gi 
kryžiaus keliu einantieji 
mūsų broliai partizanai, 
tremtiniai ir išeiviai vie
ningai šaukia: Ateik, 
Šv. Dvasia, leisk iš dan
gaus šviesą savo gausin
gą, nes daugelį žmonių 
dengia pragariška tam
sybė ir jų elgesys yra 
pragariškai* baisus. At
eik, šv. Dvasia, įspėk 
klystantį, Dievo nepažįs
tantį žmogų ir pripildyk 
savųjų širdis amžina lai
mės šviesa, kad prieš fa
natišką anarchizmą tin
kamai panaudotume vie
nintelę tikrą pasaulyje 
jėgą — katalikybę.

Gal niekada žmogui taip 
nebuvo reikalingas anas 
šv. Dvasios stebuklas, 
kaip dabar. Juk šiandien 
beveik visas pasaulis yra 
tartum didžiulė ligoninė. 
Daugelis jau nebegali pa
sikelti iš nedorybių pa
talo, iš subedievėjimo lo- 

■ vos. Bedievybė privedė 
žmoniją prie baisiausių 
kančių, prie kruviniau-

LANKĖSI PAS BOSTONO 
ARKIVYSKUPĄ

LDS seimui nutarus 
perleisti Tėvams Pranciš
konams “Darbininko” na
mus ir spaustuvę, o taip 
pat pavesti jiems leisti 
toliau “Darbininką”, LDS 
Centro Valdybos pirmi
ninkas kun. Pr. Juras ir 
“Darbininko” spaustuvės 
ir namų administratorius 
ir Centro Valdybos narys

8ios prarajos. Nebėra ra
mybės. Nebėra visų 
trokštamos taikos, nes 
pasaulis atmetė, panieki
no šventos Dvasios dova
nas. Profesorius Stasys 
Šalkauskis pranašingai 
įspėjo, jog Vakarų žlugi
mas bus neišvengiamas, 
jei žmonės nepradės 
šauktis Šv. Dvasios.

Visi gerai žinome, ko
kią įtaką padarė šv. Dva
sia apaštalams. Naudo
damiesi šv. Dvasios ma
lonėmis, ir mes lietuviai 
išeisime laimėtojais. Iki 
šiol iš savo tautiečių tar
po nedaug turėjome Baž
nyčios viešai paskelbtų 
šventųjų. Dabar, tikiu, jų 
skaičius pasieks tūks
tančius. Jų kraujas bus 
sėkla naujos Lietuvos.

Galingos buvo Graikų 
ir Romos imperijos, bet 
jos žuvo. Krikščionybė 
pergyveno Romos suby
rėjimą, vandalų, hunų ir 
turkų siautėjimą* Žuvo 
nacizmas, pašalintas fa
šizmas, bus sunaikintas 
ir komunizmas* Šis pa
starasis tačiau subyrės 
ne nuo atominės, kr hi
drogeninės bombos, bet 
nuo Evangelijos kalavijo.

Mus lietuvius jungia 
viena tėvynė, viena žemė, 
vienas likimas, vienos 
kančios. Šioji vienybė 
liks neišardoma, nenuga
lima. Mažiau kalbėkime 
apie vienybę, o daugiau 
ją įgyvendinkime malda 
ir darbais.

Mums reikia Asyžiečių, 
Makabėjų, Juditų, Dovi- 
dų Viešpaties vardu nu
gali n č i ų moderniškuo
sius Galijotus, šv. Dva
sios ugnimi liepsnojančių 
naujų apaštalų. Ateik šv. 
Dvasia ir pažadink jau
nuolius apaštaliniam dar
bui. O kaip būtų malonu 
matyti šv. Kazimiero Ko
legiją Romoje perpildytą 
klierikais, kurių, deja, 
pradedama pasigesti.

Nuoširdžiai dėkoju ger
biamam Kolegijos Rekto
riui Kun* Dr. L. Tulabai 
už suteiktą man malonu
mą pagyventi šioje Dievo 
stebūk 1 i n g a i s keliais 
įkurtoje įstaigoje, ir už 
suteiktą garbę 'prabilti į 
lietuvius Vatikano radijo 
bangomis. Būdamas be
veik visų JAV lietuvių 
centrinių organizacijų 
valdybų nariu, drįstu pa- 
ęveikinti visus tautiečius 
Amerikos lietuvių katali
kų vardu. Pražysim šv. 
Dvasios pagalbos ir dėsi
me visas pastangas, kad, 
kaip Sekminėse gimė Ka
talikų Bažnyčia, kuri su
jungia visas tautas į vie
nybę, taip lygiai atgimtų 
Lietuvos Nepriklausomy
bė ir tėvynės meilės ug
nis sujungttų visus lietu
vius į šventą vienybę”.

p. A. Peldžius š. m. bir
želio mėn. 6 d. lankėsi 
pas Jo Ekscelenciją Bos
tono arkivyskupą Ri
chard J. Cushing, kuriam 
pranešė paskut i n i o j o 
LDS seimo sprendimą ir 
prašė pritarimo tolimes
nei kanoniškai transak
cijai. Arkivyskupas mįe- 
lai tam pritarė.



Penkiadienis, Birieiio 9, 1930 Mamutus,
DARBININKAS

(THE WORKER)
PuUished Semi-Weekly except holiday weeks, when issued weekly

---------by----------
8AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. A8SOCIATEO OF LABO R

Entered as second-claas matter Sept. 12. 1915 at the post office at Boston/ 
Mass. under the Act of March 3, 1870.

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 
1103. Act of October 8, 1917 authorized on July 12, 1918.

SUBSCRIPTION RATES
Dotnastic yeariy ....................... $5.00
Domaatic once per week yeariy $3.00
Foreign yeariy .......   $5.50
Foreign .once per week yeariy $3.50

Mirė Lietuvos prezidentas Grinius

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams .................... $5.00
Vieti4 kart savaitėje metams $3.00
Užsieny metams ........................ $5.50
Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone: Redakcijai — SO 8-6608; Administracijai — SO 8-2880

Nebe linksmas Maskvos
d

Čekų tauta skaitoma kultūringiausia iš visų sla
viškų tautų. Visą laiką jie buvo priešingi vokiečiams 
ir palankūs rusams, net caro laikais. Pirmojo pasau
linio karo metu čekai, kaip Austrijos pavaldiniai 
buvo priversti kariaut su rusais, bet kariavo labai 
prastai ir tokiu skaičiumi pasiduodavo į rusų nelais
vę, kad baigiantis karui, Rusijoj buvo arti šimto 
tūkstančių čekų belaisvių. Juos apgyvendino Volgos 
srity, prie Uralo kalnų. Įvykus bolševikų perversmui, 
baltoji caristinė armija suorganizavo stiprius čekų 
legijonus kovai su bolševikais... Jie daug padėjo Kol- 
čakui, ir jų vadas Haida pagarsėjo kaip gabus stra
tegas. Tačiau imperialistinė Kolčako nuotaika če
kams nepatiko, palaipsniui iš kautynių pasitraukė ir, 
pasisavinę keletą traukinių visokio lobio, slinko gele
žinkeliais į Vladivostoką 
laivais grįžo į tėvynę. Rusai 
išdavė bolševikams Kolčaką, 
sušaudytas.

Hitlerio laikais čekai*be 
čiams, bet išsiderėjo autonomiją, kurios Hitleris ne
suspėjo sulaužyti, nes buvo karu su Rusija labai 
užimtas. Kai bolševikai užėmė Vidurinę Europą ir 
Balkanus, čekai tikėjosi, kad padarius sutartį gali
ma bus su jais sugyventi. Neilgai jiems teko tą viltį 
puoselėti. Smurto keliu Rusijos bolševikai pasielgė 
su Čekija, kaip ir su kitais okupuotais kraštais: vi
siškai panaikino jos nepriklausomybę. Nuostabu, kad 
Amerika palaiko su Čekoslovakija diplomatinius 
santykius. Vienas įvykis parodė, kaip sunkiai gyve
nasi Čekijos valdininkams.

Dr. Vladimir Houdek, komunistinės Čekoslova
kijos atstovas prie Jungtinių Tautų (U.N.) organi
zacijos, turėjo apsispręsti: ar vykti šešioms savai
tėms į Čekoslovakiją, ar ne. Dalykas toks, kad tėvy
nės padangė tiek apsiniaukė, jog net jam, uoliam So
vietų tarnui, atrodė pavojinga namo važiuoti. Jo be- 
tarpinis viršininkas, Užsienių ministras Vladimir 
Klementis neteko vietos. Kiti jo draugai Vladislav 
Novomeski ir Gustav Husak, taip pat buvo iš val
džios pašalinti. Jau besirengiąs sėsti į laivą Houdek* 
gavo iš Pragos telegramą, kurią perskaitęs, jis apsi-

ir iš ten japonų ir anglų 
net kaltina, kad čekai 
kurs buvo tardytas ir

mūšio pasidavė vokie-

Chicago (LAIC) —Bir
želio mėnuo, tragedijų 
mėnuo, atnešė dar vieną 
skaudžią žinią. 1950 m. 
birželio 4 d. vakare mirė 
Dr. Kazys Grinius, buvęs 
trečiasis Lietuvos Respu
blikos Prezidentas. Velio
nis mirė šeimos narių 
tarpe, namie, 7210 S. May 
Street, Chicago, III.

Velionis gimė 1866 m. 
gruodžio 17 d. Selemos 
kaime, Sasnavos (anuo
met Gudelių) v., Mari
jampolės apskr., Vinco 
Grinevičiaus - Griniaus 
ir Onos Vosyliūtės sūnus, 
1887 m. baigęs Marijam
polės gimnaziją, jis nu
vyko Maskvon ir ten 
1892 m. baigė medicinos 
gydytojo mokslus. 1926 
m. Kauno Universitetas 
jam suteikė medicinos 
daktaro laipsnį honoris 
causa, už nuopelnus, tyri
nėjimus ir raštus medici
nos srity.

Baigęs mokslus, velio
nis 9 mėn. plaukiojo Kas
pijos jūroje kaip laivo 
gydytojas. Grįžęs Lietu
von 1894 m., jis praktika
vo mediciną Marijampo
lėje, vėliau Virbaly, Ku
dirkos Naumiesty ir Pil
viškiuose, ligi vėl 1902 m. 
sugrįžo Marijampolėn. 
Rusų caro valdžios kelis 
kartus buvo suimtas, lai
kytas kalėjime ir tremtas 
iš Suvalkijos. Tuo metu 
dažniausia gyvendavo 
Vilniuje.

•>
•9

Pirmojo Pasaulinio Ka
ro metais velionis gyveno 
Rusijoje. 1919 m. pavasa
rį per Turkiją atvyko 
Prancūzijon, kur per pus
metį padėjo Lietuvos de
legacijai Taikos Konfe
rencijoje. Grįžęs Lietu
von, buvo išrinktas į 
Steigiamąjį Seimą ir per 
porą metų ėjo Ministerio 
Pirmininko pa r e i g a s. 
Jam pirmininkaujant pa
sirašyta taikos sutartis 
su Rusija, pergyventa 
Vilniaus tragedija ir įsto
ta į Tautų Sąjungą. Po 
1922 m., jis daug nusipel
nė sveikatingumo pažan
gai Lietuvoje. 1926 m. 
vasarą jam teko atsistoti 
valstybės priešaky — jis 
buvo išrinktas Lietuvos 
Respublikos Prezidento 
pareigoms eiti.

Tautinėje veikloje ve
lionis pradėjo dalyvauti 
dar gimnazijos suole sė
dėdamas 
“Auszros” 
platintojas, jaunas moks
leivis netrukus ėmė pat
sai rašinėti. Jisai gyvai 
dalyvavo Maskvoje lietu
vių studentų draugijoje. 
Pirmieji spausdintieji 
Griniaus raštai pasirodė 
1888 m. “Lietuviškajame 
Balse” ir “Šviesoje”. Tais 
pačiais metais jisai daly
vavo “Varpo” sumanyto
jų susirinkime ir po 1894 
m. buvo Varpininkų Ko
miteto narys, 1897-99 m. 
“Ūkininko” ir, po Vinco

— 1882 m.
skaitytojas ir

‘‘Šv. Prancižkaus Varpelio” klišė.

r

sprendė pasilikti Amerikoj. Jis rezignavo iš U. N., 
grąžino 1,100 dol. kelionei jau duotų pinigų ir prašė 
Prez. Trumaną, suteikti jam prieglaudą/ Netenka 
abejoti, kad Prezidentas nenorės jį siųsti į Sovietų 
okupuotą šąli, kur jo laukia teismas, kalėjimas ir 
likviduotė. Už ką? Visi žino, kokie yra Maskvos at
stovų nusikaltimai: mažiausias nukrypimas nuo Sta
lino linijos sudaro kaltę, už kurią Rusijos diktato
rius baudžia be pasigailėjimo. Bet Čekoslovakija juk 
ne Rusija. Ji gali turėt savotišką komunistinę liniją, 
atitinkamesnę Čekijos gyventojų reikalams. Pasiro
do, kad ne. Čekai, vengrai, lenkai, bulgarai, rumunai, 
turi šokt vienodą kacapišką kazoką, nes Kremliaus 
caras groja ir maskolišku batu taktą muša. Šoki
kams nebe linksma: prakaitas lašais krinta, o jei 
kiek ne taip, tai ir galvos nuo pečių krinta. K.

Kudirkos mirties, “Var
po” redaktorius. 1909- 
1910 m. Grinius redagavo 
vilniškį “Lietuvos Ūki
ninką” ir “Lietuvos Ži
nias” — vėliau 1922-24 
m. vėl redagavo “Lietu
vos Žinias” Kaune.

Vadovaudamas Valstie
čių Liaudininkų Sąjun
gai, jis buvo vienas nuo
saikiausių jos vadų. Nuo 
1927 m. velionis mažai 
dalyvavo politiniame gy
venime, betgi gyvai daly
vavo visuomeninėje veik
loje. Vokiečiams okupa
vus Lietuvą, jisai su kun. 
M. Krupavičium ir min. 
J. Aleksa pasirašė pro
testo raštą prieš Lietu
vos kolonizavimą ir gy
ventojų naikinimą. 1942 
m. liepos mėn. vokiečiai

DIDŽIAUSIAS MŪSŲ TURTAS 
šv. Elzbietos katedra Marburge yra viena iš pa

čių gražiausiųjų bažnyčių Europoje. Viduje gerokai 
apnaikinta ir apnuoginta (pateko protestantų glo- 
bon), ji vistiek pritraukia kasmet didelius lankytojų 
būrius. Mat, ten yra šv. Elzbietos relikvijos, ten ilsisi 
garsiųjų riterių palaikai. Kada mes lankėme šią di
dingą katedrą, laikėmės labai pagarbiai ir susikau
pę. Bažnyčios sargas mus ramino, kad čia nieko nesą 
ir nėra reikalo ant galų pirštų vaikščioti. Taip, tik
rai, ten be relikvijų ir karstų nieko daugiau nebuvo. 
Teų trūko svarbiausiojo dalyko — Eucharistijos; 
todėl ten galėjome laisvai kalbėtis ir vaikščioti. Ten 
buvo belikęs daugiau tik muziejus.

Visos tautos ir visos religijos norėjo turėti savo 
dievus kaip galima arčiau. Kadaise jos garbino dan
gaus kūnus ir gamtos apraiškas, vėliau aukojo pa
rinktiems gyvuliams ir savo rankomis padarytiems 
stabams. Juokinga, bet tikra. Mat, troškimas būti 
galimai arčiau Dievo yra įgimtas ir gana didelis.

Dievas buvo arti savo išrinktosios tautos. Ją vi
saip globojo ir rėmė. Ją maitino duona iš dangaus, 
girdė vandeniu iš uolos. Pagaliau savo Sūnų siuntė 
pas išrinktąją tautą, kad atpirktų ją ir paskelbtų 
Evangeliją. Dar daugiau, Dievas padarė tai, kas vir
šija žmogaus išmintį ir temdo protą. Jis pats pasili
ko žmonių tarpe Eucharistijoj.

Eucharistinė paslaptis yra taip didelė, kad apie 
Ją galvojant aptemsta mums protas ir susvyruoja 
tikėjimas. Jei pats Kristus nebūtų įsteigęs ir stebuk
lais parėmęs, jei Bažnyčia nebūtų taip atkakliai tvir
tinusi ir amžiai neliūdytų Eucharistijos tikrumą, mes 
neatsilaikytumėm.

Mūsų atmintyje niekada neišdils Dievo Kūno 
švenčių prisiminimai: berželiais išpuošti gimtieji na
meliai, vainikais išdabintos bažnytėlės, gėlėm ir ne
kaltais kūdikiais mirganti procesija, galingos gies
mės ir plasdančios vėliavos. Ne veltui buvo rengia
mos tos iškilmės. Kadaise Dievas maitino savo iš
rinktąją tautą putpelėmis ir dangiškąja mana. Krikš
čionims gi davė savo Kūną ir Kraują kaip maistą, 
kad jie nemirtų per amžius. Eucharistija yra pats 
didžiausias mūsų turtas.

Dievas, kuris yra pati Išmintis, nieko geriau ne
sugalvojo. Dievas, kuris yra pati Galybė, nieko dau
giau negalėjo padaryti, kaip kad padarė pasilikda
mas Eucharistijoj. Dievas yra tarp žmonių savo 
jėga, savo žinojimu, savo malone, bet per Eucharis
tiją. Jis yra visu savimi, net matomas ir paliečiamas, 
net galįs susijungti su tais, kurie trokšta Jo ir am
žinojo gyvenimo. K. L. J.

nutarė visus 3 ištremti 
Vokietijon, betgi seneliui 
Griniui leido apsigyventi 
kaime. 1944 m. jisai su 
žymia tautos dalimi per
gyveno naują Lietuvos 
tragediją. Po ilgų kelio
nių ir vargų, jis pasiekė 
vakarų Vokietiją ir, dar 
po kelių metų, laisvąją 
Amerikos šalį.

Velionis buvo vedęs du 
sykiu. Pirmoji žmona Jo-

ana žuvę 1918 m. Kauka
ze nuo bolševikų kulkų, 
kartu su dukryte Graži
na. Iš pirmųjų sutuoktu
vių išliko tik vienas sū
nus, Lietuvos kariuome
nės pulkininkas Kazys, 
dabar profesoriaująs Sy- 
racuse Universitete. Ve
dęs antrą syk 1927 m., 
Dr. Grinius susilaukė sū
nau Liūto, kuris dabar 
studijuoja techniką.
, . '• - - t ’ • • r

SUSITIKIMAS
[18]
— Jonas Gailius --------------

Indrė užsiima akis rankomis ir pasikuk
čiodama verkia. Dabar ji panaši į visų ap
leistą našlaitę, atsidūrusią gyvenimo kryžke
lėje. Jos tamsūs plaukai užkrinta ant kaktos, 
krūtinė šokinėja, nugara išsilenkia.

— Kas tau yra, Indre? — pakartoja Ka
rolis.

Tačiau Indrė dar labiau pravirksta. “Die
ve, Dieve!” — kartoja savo šauksmą ir klai
kiai apsidairo.

Jos akys paraudusios, pilnos ašarų. Rieda 
jos išbalusiais skruostais, trupėdamos krinta 
ant kelių ir žemės.

— Neverk, Indre! — virpančiu balsu sa
ko Karolis. — Tokia Dievo valia! Tu žinai — 
mes negalėjome svajoti apie bendrą gyveni
mą, nes mes abu — kaip paskendusio laivo 
atčaižis. Tačiau kur tu nebūsi, ką "neveiksi, 
— visuomet atsiminsiu tave ir padėsiu, jei 
tik tau reikės. Neverk, Indre, — paima ją už 
rankos. — Juk tu tebetiki, kad Alvydas mini 
tave, ilgisi ir myli. Dievas padės, gal suves 
judu... Nusiramink! Juk žinai — ir man sun
ku...

— Karoli! — atsiliepia Indrė. — Mano 
valia persitempė... Mane gaubia tamsi nak
tis, mano nelaimingo gyvenimo vidurnaktis... 
Tiesa, buvau stipri... Bet juk ir galiūnai pa
lūžta...

Indrės veidu perbėga iškreipta šypsena. 
Paskum ji vėl užgesta nuo ašarų.

— Aš jau neturiu ateities, Karoli, — atsi
dususi sako. — Mano ateitis karste uždary
ta. Aš nežinau: tu buvai seminarijoje, bet, 

Dieve mano, juk tu vienas man buvai šviesus 
spindulys... Kartais aš sapnavau... atviromis 
akimis mačiau... Ak, Dieve mano!

Karolis sėdi susitraukęs, tartum kažin 
kokios naštos slegiamas. Stiklinėmis akimis 
žiūri į tolumas. Jo kakta suraukta, veidas 
patamsėjęs.

— Mūsų visų ateitis Dievo rankose, — 
pamažėle sako. — Net sapnai... Tikrai, kar
tais mes sapnuojame nemiegodami ir aki
mirksniais užsimirštame, kad paskum dar 
aiškiau tikrovę pajustume.

Valandėlę nutyla ir atydžiai pasižiūri į 
Indrę. Mato ją išsiskleidusią kaip gėlę, jau
nystės ir jausmo pagražintą, mato subrendu
sią ir gražią, susiduria su jos žvilgsniu, ir 
keistas drebulys jį perima.

— Kelkimės! — staiga stoja nuo suolo, 
paima ją už rankos ir vėl paleidžia.

Jį perveria šiltas jausmas. Veidas nu
kaista. Pradeda kažin ką sakyti ir nebaigia.

— Karoli, nepalik manęs! — tyliai ištaria 
Indrė. — Ištiesk man pagalbos ranką! Aš ne
panešiu ilgai, aš neištversiu!.. Nepalik ma
nęs!

Ji paima jį už rankos ir prisiglaudžia 
kaip vaikas. Ant peties panarina galvą, ir 
tamsių plaukų garbanos pradeda kutenti jo 
veidą.

Vakaro sutemos apgaubia juodu tamsiu 
vualiu. Iš stovyklos puses atplaukia jautri 
daina, kuri mena tėvynę ir mergaitę.

Karolis sugniaužia rankas, apsidairo, įsi
žiūri į žvaigžde^. Vėl drebulys perbėga jo 
sąnariais ir jo širdis neramiai beldžiasi.

— Mano sesuo, — virpančiu balsu pra
byla, — mes vienkart gyvename ir negalime 
pakeisti dangaus lėmimo. Būk tvirta, — ne
apleisiu tavęs. Kai grįši į stovyklą, parašyk. 
Ir melskimės... abu...

Švelniai paima ją už liemens ir žengia 
žingsnį į šalį.

— Einame, — sako. — Turiu spėti į trau
kinį. Vakaras jau. Mes negalime... mes turi
me būti stiprūs!

Perbraukia ranka plaukus, pasitaiso 
švarką, pažvelgia į męlyną dangų.

— Einame! — pakartoja.
Indrė, tartum miegodama, žengia kartu 

su juo ir nieko nekalba.
Visi žodžiai išsakyti, visas skausmas pa

rodytas, tačiau viduje — nykuma, sielvartas 
ir gailestis.

3.
Prigesusiomis akimis žiūri į zvimbiančią 

musę, kuri, plasnodama šilkiniais sparnais, 
daužosi į permatomą stiklą.

Kai labai pavargsta, sustoja, užpakali
nėmis kojytėmis palygina sparnus ir valan
dėlę ilsisi.

Paskum vėl visa jėga puola stiklą, zvim
bia, plaka sparneliais ir tai aukštyn tai že
myn slidinėja.

Indrė atidaro langą ir negyvomis akimis 
palydi džiaugsmingą musės skridimą į pievą.

Tačiau lango neuždaro. Pasirėmusi ran
komis, persisveria krūtine ir žiūri į pilkus 
barakus, užleistus daržus, praeinančius žmo
nes.

— Panele mokytoja, kodėl neateinate pas 
mus? — staiga pribėgusi sučiauška Laimu
tė. — Naujasis mokytojas toks piktas...

— Kaip gi ateisiu, Laimute, jei jau seniai 
atsisveikinome, — atsako Indrė.

— Bet jūs į Ameriką neišvažiavote, pane
le! — sako Laimutė. — Vistiek kartu su mu
mis gyvenate! Galite vėl mokyti!

— Neišvažiavau, Laimute! Tas tiesa. Rei
kia dar palaukti. Naujasis mokytojas gal jus 
geriau išmokys.

— Mes nemylime naujo mokytojo! — pa
tempia lūputę Laimutė. — Jūs mums geres
nė! Nestatėte į kampą, po pamokų neliepėte 
pasilikti... Jei jūs neateisite mūsų mokyti, 
mes neisime į mokyklą!

— Ts! Ką tu kalbi, mažyte! Negražu taip 
kalbėti! — sudraudžia Indrė. — Ir dabar ne
gaišk: jau skambino į pamoką!

Laimutė .nuleidžia galvą ir nubėga.
Indrė vėl uždaro langą.
Apsidairo savo palėpėlėje, pataiso gėles, 

nušluosto dulkes ir vėl atsisėda prie mažo 
staliuko.

Kertėje dar neatidaryti stovi jos lagami
nai. Kaip grįžusi įsinešė juos į šitą niekeno 
neapgyventą kambarėlį, taip ir paliko juos 
stovėti.

Indrė jaučiasi, tartum būtų įkritusi į gi
lią duobę, iš kurios jokiu būdu negalima išsi
kapstyti. Ir jokios išeities nepramato. Kaip 
ta muselė, mėgino kokiu nors būdu vėl išsi
mušti nors į paprastą gyvenimą, bet visur 
atsitrenkė. •

Grįžusi, savo vietoje rado kitą mokytoją. 
Geras jis žmogus, trijų vaikų tėvas, — jam 
nors truputį užsidirbti reikia. Jau ne jaunas, 
— negali tvertis bet kokio darbo. O jos gy
venimas ir taip jau be prasmės...

Minčių varginama, Indrė pakyla ir pra
deda žingsniuoti po kambarį. Verkti jau ne
gali: nevisada ašaros palengvina; kartą jos 
ir išsenka, kaip išdžiūvęs šaltinis.

Staiga sustoja.
Iš veidrodžio žiūri į ją jauna, bet pavar

gusi mergaitė. Tamsios akys įdubusios, po 
jomis — pamėlę paakiai. Raukšlelė ir viršu
je, ant kaktos . •

Baltas kaklas, balta krūtinė, tik dalia, 
tik gyvenimas juodas.

(Bus daugiau).
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Paveikslas, kurt prakalbėjo...
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• Seąąrorius Laagęr, žino
mas lietuvių DP užtarėjas, ap
lankė Eįlis saloje sulaikytuo
sius DP ir panpdė didelio susi
rūpinimo jų padėtimi. Dėl jp 
atsilankymo laba i pradžiugo, 
ypąč seniau sulaikytieji, imi
grantai, kąi jįs pažadėjo ąą- 
naenišką pagalbą, kad būtų 
greičiau ištemti.
• FĮr—miąė Lietimų Kon

ferencija įvyko gegužės 39 <. 
Chicagoje. Konferenciją raštu 
sveikino VUK pirmininkas, 
prel M. Krupavičius, Lietuva* 
min. P. Žadeikių ir kassulas J. 
Budrys iš New Yorke ir garb- 
konsulas Shallna Bostone. 
Gyvu žodžiu — konsulas dr. 
Daužvardis, L. kūnytis ALT, 
ALRK ir “Drauge“ vardu ir 
kitos orzanizaci io* Konfaren- 
rijoj nutartą atgaivinti Lietis 
rių Ekonominį Centrą.
• Kimu J- Betata, dirbę* 

Uchta ir Diephoire lietuvių 
stovyklose angių zonoje, atvy
ko Amerikon. Grand Rapids 
vyskupo paskirtas į Ireną, 
Mich. parapiją, kur yra klebe
nu lietuvis kun. J. Bernotas.
• Kun. Stasys ¥ta» žinomas 

katalikų veikėjas, daug išken
tėjęs vokiečių kacete už po
grindžio veiklą Lietuvoje, at
vyko iš tremties ir apsigyveną 
Putnam, Conn.
• Gegužines jmm**Mm gau

siai lankė Omaha, Nebr. lietu
viai naujakuriai, kurie kasdien 
rinkdavosi bažnyčion pasi
melsti prie Šv. P Marijos ir, 
vadovaujant kun. Leonardui 
Musteikiui, įspūdingai giedojo 
litaniją ir gegužės mėn. gies
mes.
• Lietuviu erganfaadjos didž. 

New Yorke ir jo apylinkėse 
paskelbė antikomunistinės ak
cijos planą, kuriame pasisako
ma prieš Amerikos lietuvių 
tarpe dar tebeveikiančią, nors 
nedidelę, bet įžūlią, komunistų 
grupę, darančią didelę gėdą 
lietuvio vardui
• Nauja ateitininkų kuopą 

įsisteigė Apreiškimo parapijo
je Brooklyne. Valdybon iš
rinkta: K. S, Bobelis, V. Ve- 
beliūnas ir D. Aleksandravi
čiūtė.
g Gen. 81 PuaūamMto* yrą 

apsigyvenęs Great Neek, N,Y- 
• Dr. J. Grinius paruošė naują 
studiją apie Bernardo Braz
džionio kūrybą. Tą veikalą iš
leidžia Ventos leidykla.

' ■ f - •/r* •*-

pasako ji- 
nesupran-

paveikslu

• Dubauskai atvykdami iš
i Gmaha Nebr aiva- 

žė ir padovanojo bažnyčiai 
gražią arnotą, kurios visi pa- 
graliąimai atlikti rankomis- 
Kun. Junevičius apie tai pra
nešė žmonėms ir padėkojo do
vanotojams.
ą Dali. V**, Petravičius, 

neseniai atvykęs iš tremties, 
dirbą viename Chicago* meta
lo fabrike.
• U*t- Vyksi Elizabrth, N. 

J. biržais 14 d. minės liūdnas 
birželio 14-15 dienas. Šios 
liūdnas sukakties proga statys 
pritaįkįptą veikalą “Baisusis 
birželis“.

reikaliągiauBia.
Naktį man bemiegant 

kas pabudino ir sako:
s- Pnta* mare. Jj iš n^gęs 

tyčtojMl kad aš esu žydas**.
Aš atpažinau Tą, Kurį ma

čiau paveiksle. Prabudusi ne
beužmigau visą naktį. Ketvir
tą valandą atsikėliau, nubė
gau pas kaimyną, pasiskoli
nau pusę dolerio ir parsine
šiau Jėzaus Širdies paveikslą. 
Nuo to Miko į mūsų gyvenimą 
atėjo laimė. Susilaukiau vai
ky: 2 sūnų ir 1 dukters. Dar
bo visados turėdavau. Augin
davau 3 prieglaudos mažus 
vaikus. Su vyra niekad nebu
vo barnių... tik viena man šir
dį spaude : mano vyras buvo 
kito tikėjimo...

Šito pasakojimo sudomintas 
aš atsilankiau dar porą kaitų. 
Sykį su jos vyru turėjau 
*prendžia*iąjį pa ai įraižajimą 
Man reikėjo kaž kb pasiklaus
ti. Jėjau į virtuvę. Ji klūpi ant

krūtinės, o akis įsmeigus į Pa
veikslą. Per jos veidą riedėjo 
ašaros. Prisipažinsiu, nedaug 
esu matąs tokios gilios, gilios 
maldos scenų... Ji atsiekė, ko 
prašė: vyras priėmė jos tikėji
mą. Dar kartą jų namus ap
lankė Dieviškos Širdies palai
ma. Mik.

Pakvietimai j dvasinę puotą
&. m. bii’želio mėn. 15, 16 ir 

17 dienomis Nekalto Prasidė
jimo Vienuolyne, Putnam, 
Conn. įvyks uždaros moterim* 
rekolekcijos. Rekolekcijas ves 
Tėvai Pranciškonai, Jos prasi
dės ketvirtadienį vakare 8:00 
vai. ir baigsis sekmadienį ry
tą. Penktadienį birželio K d. 
yra švč. Jėzaus širdies Šven
tė. Ta proga bus visą dieną 
ištaatytss Švč. Sakramentas. 
Rekolekcijos rengiamos švč. 
Jėzaus Širdies garbei.

Visos katalikės lietuvės kvie
čiamos į šią dvasinę puotą 
atsigaivinti, sustiprinti savo 
jėgas gyvenimo kovai. Ne vie
na gal jaučiamės pavargusios,

ma- 
Die-
Tik

slegiamos Sunkesnių ar 
žesnių gyvenimo vargų, 
vas yra mūsų stiprybė, 
reikia prie Jo glaustis, suartė
ti su Juo, o tada Jis suteiks 
mums savo stiprybes. Tam ir 
yra rengiamos uždaros reko
lekcijos. Malonėkite dalyvauti 
ir pakviesti savo drauges...

Atsilyginimas už visą reko
lekcijų laiką tik $5.00. Užsi
registruoti prašoma kiek ga
lint greičiau šiuo adresu:

Rev. Sister Superior 
Immaculate Conception 

Convent
B. F. D. 2, Putnam, Conn.

Telefonu 1451.

PAVASARIO KONCERTUI PRAĖJUS 
Brechto*, Mm*.

Tremtinių surengtas š. m. 
gegužės 20 d. VVinthrop mo
kyklos salėje koncertas paliko 
neišdildomus įspūdžius. Ope
ros solistas St. Liepas, Šv. 
Petro par. So. Bostone cho
ras, vadov. muziko J. Kačins
ko, rašyt. Ant Gustaitis ir 
tautinių šokių grupė, vadov. 
E. Špakevičiūtės, pasireiškė 
visu stiprumu. Visi turėjo 
kartoti. Nors programa užtru
ko apie dvi su puse valandos, 
tačiau publika skirstėsi neno
romis. Visi apgailestavo, kad 
dėl užtrukusios programos ir 
reikalo išvykti į Bostoną ne
teko išginti vyrų choro. Pasi
guosta, kad kitą kartą iš vy
rų choro bus “atsiimta” su 
kaupu. O kad netolimoje atei
tyje vėl teks Brocktone tokiu
gražiu koncertu pasidžiaugti,. šeimos narių 
tai tuo niekas neabejoja.

PADĖKOS ŠVENTE GERADARIAMS
W«fcvbmy, Copn.

Tremtinių geradariams pa
dėkos šventė įvyks š. m. bir
želio mėn. 25 d.— sekmadienį. 
11 vai. šv. Juozapo (lietuvių) 
bažnyčioje iškilmingos padė
kos pamaldos su specialiu pa
mokslu ir giesmėmis. Tą pa
čią dieną po pietų parapijos 
salėje įvyks iškilmingas padė
kos aktas, nuotaikai pritaiky
ta meninė dalis ir bičiuliškas 
pobūvis su užkandžiais ir bu
fetu.

Tremtinių geradariams (rė- 
musiems Vokietijoje, padėju- 
siems čia atvykti ar kokiu bū
du prisidėjusiems čia įsikurti) 
bus įteikti specialūs padėkos 
lapai. Padėkos lapuose bus 
įrašyta geradario (ar kelių 
vienos šeimos — drauge) var
dai ir pavardės; taip pat bus 
įįrašytos dėkojančių tremtinių 
pavardės. Padėkos lapai bus 
teikiami tiems tremtinių gera
dariams, kuriems to pagei
daus jų geraširdiškumą paty
ręs tremtinys ar tremtiniai.

Tremtiniai turi iš anksto 
(bet ne vėliau, kaip ligi birže-

Atlaidų Šaltinis
Tėvo Kazimiero Kapucino 
Paminklinė Maldaknygė

grąši ir turiningą. Atspausta stambiomis raidėmis, stipriais 
odos apdarais, 'turi pąaųkrtlrtlią krašto* ir lietuvišką kryžių viršelyje. Švenčių ka
lendorius siekia iki 1993 tortų, ŽM retoje maldaknygėje pasitaiko. Turi 574 pusi, ir 
kainuoja tik $3.75.

yra pmšidrtjęH Tėv;
Šaltinį“ prašome užpildyti šį kuponą:

Yra tikrai patraukli,

Dr. Ki. Mtfb. OF.M. Užsakant “Atlaidų
A

DAkBJNTOO ĄdmifltatraeiM 
M6 W. Breadvay, So. Borto* 1?, Mass.'

• X

šiuo $3.75 ir prašau prižiurti “ATMM>V ŠALTINF-

Vardas ir pavardė
♦i. ’»

Adresas

' c
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vardą, pavardę ir

nori, kad jo gerada- 
geradariams) būtų 

turi

lio mėn. 10 d.) užregistruoti 
savo geradarius, kviostiaus į 
padėkos šventę- Kegtetruojant, 
reikia nurodyti (prašoma ra
šyti aiškiai):

1. Geradario vaidą, pavardę 
ir tikslų adresą. Jei iš vienos 
šeimos yra keli į šventę kvies
tini asmens, reikia nurodyti jų 
kiekvieno 
adresą.

2. Kas 
riui (ar
įteikti ir padėkos lapai, 
apie tai registruodamas drau
ge pranešti. Prašoma aiškiai 
nurodyti, ar lapas rašytinas 
vienam asmeniui, ar keliems 
vienos šeimos asmenims ar vi
sai šeimai drauge. Taip pat 
prašoma nurodyti, kas (vienas 
asmuo, šeima ar p.) turi būti 
lape įrašytas dėkojančiais.

3. Drauge prašoma užsire
gistruoti, kas tremtinių daly
vaus padėkos šventėje.

4. Už kiekviena registruoja
mą kviestiną geradarį ar da
lyvausiantį tremtinį registruo
jant reikia sumokėti po 1 dol 
Už padėkos lapus atskirai 
mokėti nereikia.

Šventėn bus kviečiama tiek 
geradarių, kiek jų rtęgis- 
truos tremtiniai. Labai svar
bu, kad šventėn pakviesti bū
tų užregistruoti visi Water- 
buryje ir jo apylinkėse gyveną 
tremtinių geradariai

Kitose vietose gyveną trem
tiniai savo geradarius čia turi 
pasirūpinti taip pat užregis
truoti. Laiškais registruoja
ma: Lithuanian Society of 
Former DPs, P. O. Box 64, 
Waterbury, Conn.

Geradariams kvietimus į 
šventę laiku išsiuntinės Trem
tinių Dr-ja. Ji pasirūpins ir 
padėkos lapus įteikti.

Jei kas kitur gyvenančių ir 
todėl negalėsiančių šventėje 
dalyvauti tremtinių norėtų sa
vo geradariams išreikšti viešą 
padėką laišku, šventės rengė
jai tolų laišką paskelbs mine-

Koncertas savo programa 
buvo tiek įvairus, margas ir 
patrauklus, kad jis vienodai 
gerai patiko tiek seniesiems 
ateiviams, tiek jų vaikams, 
gimusiam jau čia ir neturėju
siems progos pamatyti Lietu
vos. Koncertas tuo ryškiai ir 
išsiskyrė iš kitų parengimų, 
kurie retai įstengia patenkinti 
skirtingos kartos reikalavi- 
mus. Pavasario koncertu ly
giai žavėjosi senas ateivis, 
naujas tremtinys ir vietoje 
gimusieji lietuviai. Ypač tai 
buvo didelė staigmena čia gi- 
muaiems, kurie mažai turėjo 
progos susipažinti su lietuvių 
gražiomis dainomis, grakš
čiais šokiais, gerais chorais, 
dideliais solistais ir naujais 
rašytojais. Dalyvavę koncerte 
gailėjosi, kad neatsivedė savo 

ir pažįstamų, o
neatvykę į koncertą apgailes
tauja, kad praleido tokią retą 
progą. Ir ištikrųjų, tokie kon
certai ruošiami ne kiekvieną 
dieną.

Įdomus buvo vieno koncerto 
dalyvio pareiškimas. Išeida
mas iš koncerto jis sakė: 
“Jaučiuosi, lyg ką nors būčiau 
nuskriaudęs. Toks koncertas 
tik už vieną dolerį! Juk iš jo 
gavau šimteriopai daugiau, o 
klausimas, ar koncerto rengė
jai padengs jo bent išlaidas“. 
Ateityje tokių koncertų reikė
tų ruošti daugiau. Jie neša di
delę naudą ne pinigais, beį 
dvasinėmis vertybėmis. Trem
tiniai įdėjo daug darbo, ruoš
dami koncertą, o programos 
dalyviai parodė didelio ryžto 
ir daug pasiaukojimo, nesivai
kę tik pinigo. Ir vieniems, įr 
antriems priklauso pagarba ir 
padėka. B-nas.

jime ir įteiks drauge su padė
kos lapu. Traiškai turi būti mi
nėtu dr-jos adresu prisiųsti iš 
anksto. L. Tr- Dr-jos Valdyba.

— šeštadienį, birželio 17, §v. 
Juompo salėje, 8 vai y ak-, 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Waterbury skyrius rengia pra
kasas atitinkamai paminėti 
lietuvių tautos liūdną dešimts 
metų sukaktį, tragiškus birže
lio 14-15 įvykius. Bus įdomių 
kalbų v nieninė dalis šurią at
liks Sv. Juozapo parapijos 
ehonta vadovaujamas komp. 
A J. Aleksio. Lietuviai, nau
dokimės kiekviena proga iš
kelti baisaus raudonojo tyro- 
uo žiaurumus. Budėkime ir 
dirbkime, nes tik su ištverme 
Kimėrime laisvės bylą tėvynei 
LietuvaL

— Dirfaho 3, gražioj pava
sario gamtoj, erdviame darže, 
įvyko YWCA metinis įvairių 
tautų Worid FeHovship festi
valis. Kaip praeitais, taip šiais 
metais lietuvius reprezentavo 
Šv. Juozapo choras, vadov. 
komp. A. J. Aleksio. Išpildė 
lietuviškų dainų bei tautiškų 
šokių programą.

Gintarai.

New Yorko kapinėse skautai pagerbia žuvusius už laisvę.

Parvyko iš Romos
Laarence, Mass.

Mažai kas žinojo, .kad mūsų 
klebonas kun. P. M. Juras
rengėsi vykti į Romą, tad ne
galima buvo nei atsisveikinti 
nei jam palinkėti laimingos 
kelionės. Vieną dieną tik išgir
dom, kad išskrido ir tiek. Taip 
pat ir sugrįžo nelauktai.

Šeštadienį, birželio 3 d. užė
jęs į kleboniją, išgirdau lyg 
kun. Pr. Juro baisą Netrukus
pamačiau nulipant laiptais. 
Pasisyeikinės užklausiau kaip 
sekėm kelionė. “Viskas gerai, 
— maloniai šypsojosi. — Nu
vykau ir parvykau laimingai; 
atlankiau didžiules Romos* ba
zilikas, turėjau audienciją pas 
Šv. Tėvą, kuris suteikė palai-

visiems parapijie
čiam*“. Linkime savo klebo
nui, laimingai grįžusiam iš to
limos kelionės, geros sveika
tos ir dar ilgai darbuotis Kris
taus Vynyne.

F. A. Kraacevičius.

Gedulo ir protesto diena
New Maven, Conn.

ALT vietinis skyrius ben
drai su Tremtinių Komitetu 
ruošiasi paminėti mūsų tau
tai bei tėvynei baisias birželio 
dienos ir pareikšti pasauliui 
protestą dėl mūsų tautos per
sekiojimo ir žudymo.

Juozas Kazickas baigė Yale 
Universitetą

Pirmutinė tremtinių šeima, 
atvykusi į mūsų koloniją buvo 
Juozas ir Aleksandra Kazic
kai su maža dukrele Jūrate. 
Malonu susitikti su ta miela 
ir inteligentiška šeima, kupina 
tautos meilės ir gražaus lietu
viškumo. Neilgai laukęs Juo
zas Kazickas gavo stipendiją 
pagarsėjusiame Yale Universi
tete, kad buvo reta naujiena. 
Po trejų metų studijų jau iš
laikė egzaminus Yale univer
sitete ekonomikos mokslų dak
taratui gauti. Be to, būdamas 
labai gabus ir profesorių ver
tinamas gavo mokytojo vietą 
ir dirba garsioj katalikių mer
gaičių kolegijoj Albertus 
Magnus, New Haven, Conn. 
Linkime sėkmingai parašyti ir 
dizertaciją.

Birželio 11 d. bus atnašau
jamos šv. Mišios už žuvusius 
Lietuvos karius ir už visus 
lietuvius nukentėjusius nuo 
priešų persekiojimo. Birželio- 
June 18 d. 4:00 vai. po pietų 
įvyks protesto pareiškimo su
sirinkimas su atitinkama pro
grama. Vaidintojų grupė va
dovaujama Stasės Paųlionie- 
nės ir Antano Gruzdžio, suvai
dins veikalėlį “Kelias į kol
chozą”. Šv. Kazimiero parapi
jos choras išpildys tai dienai 
pritaikintą programą.

Birželio 18 d., mūsų koloni
joj bus gedulo ir susikaupimo 
diena, kurią minėti kviečiama 
visi ištikimi Lietuyos sūnūs 
bei dukros ir pareikšti pasau
liui protestą dėl mūsų tautos 
naikinimo. Ne* Haveno ir 
Branford’o lietuviai, neužmirš
kit, kad jus kviečia Tėvynė 
Lietuva į liūdno* sukakties 
minėjimą parapijos svetainėje 
339 Greene St. New Haven, 
Conn. Nereikės mokėti jokios 
įžangos, o tik skaitlingai atsi
lankyti. M.

Atgailos Tridienis
New Britais, Cmul

šv. Andriejaus bažnyčioje 
birželio 14-16 d. bus pamaldos 
Švč. Jėzaus Širdies garbei ir 
atgailai ųž nuodėmes šv. Metų 
proga. Pamaldoms vadovaus 
Tėvas Pr. Aukštikalnis, S. J. 
Būtų malonu, kad visi pasi
stengtume dalyvauti pamaldo
se savo maldomis pagarbintu
me Švč. Jėzaus Širdį.

A.L.T. susirinkimas
įvyko gegužės mėn. 26 d. 

parapijos salėje. Iždininkas 
kun. Matutis pranešė, kad pa
siųsta Baltui 75 dol. auka ir 
nuvežta 590 svarų drabužių, 
yra rengiama antra drabužių 
siunta. Tarp atsilankiusiųjų 
buvo paskleisti dovanėlei vo
keliai, kuriuos parūpino komi
sijos narė B. Mičiūnienė. Į su
sirinkimą buvo atsilankęs ir 
prof. V. Marijošius, kvietęs 
rengtis minėti 10 metų Lietu
vos užgrobimo ir žudymo liūd
ną sukaktį. Ši skaudi sukaktis 
bus atžymėta birželio 17 d., 
šeštadienį, šv. Andriejaus baž
nyčioje 8 vai. ryto bus atna
šaujamos iškilmingos šv. Mi
šios, kuriose dalyvaus Ameri
kos Lietuvių Legijono Stanley 
Ryz 4-tas postas su vėliavo
mis, ir jų rėmėjai. Vakare 8 
vai. parapijos salėje bus įvairi 
patrijotinė programa. Kviečia
mi visi dalyvauti, įžanga vel
tui. '

Laimės vakąras
rengiamas, birželio 11-tą d., 

4 vai. p.p. parapijos salėje Šis 
vakaras bus paskutinis prieš 
vasarą- Vakarą rengia ir vi
sus kviečia Šv. Rožančiaus 
draugija, kuri verta visų para
mos, nes savo darbą ir lėšas 
skiria įvairiems labdaringiems 
tikslams. B.M.

Mirė G. Mencevičienė 
Worcerter, Mare.

Gertrūda Kudarauskas - 
Mencevičienė, 58 metų. 17 
Rgąte Avė., Worcester, Mass. 
mirė š. m. kovo mėn. 5 d. po 
ilgos ligos. Ji buvo gimusi Gu- 
dikaimy, Merkinės parapijoje. 
Paliko vyrą Alezandrą, duk
terį Veroniką, seserį Karoliną 
Kibildienę'. fentą ir dvi anū
kes. AL M.
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T. Alfonsas ir pirmieji vienuolyno daigai
S. Sužiedėlis

D*r nf»FPį° laijraįg IJyfai- 
va, kur T. Alfonsas gimė ir 
augo, buvo tikras kryžių ir rū- 
piatojMft kraštas. Kryžiai 
daug kur stovėjo prie sodybų 
ir kryžkelių, matėsi jie vieni
ši po medžiais pakelėse ir tan
kiai susiglaudę kapinėse. Ant 
dviejų kryžiaus skersinių arba 
tiesiai ant medžio, šalimai ke
lio, galėjai dažnai rasti koply
tėles su kenčiančio Kristaus 

vai
niku ant galvos, susimąstęs ir 
parimęs, Kristus liūdnai žiū
ri į žmones, apsunkintus gyve
nimo naštos. Jų vargas, o dąr 
labiau nuodėmės, kelia Jam 
širdį tokiu dideliu skausmu, 
kad Kristus nulenkia galvą ir 
nugrimsta tyliam susimąsty
me. Tas Kristaus susirūpini
mas, kurį išreiškia lietuvių iš
drožinėtas Rūpintojėlis, tas 
skausmingas Dievo liūdesys, 
giliai pagauna ir persmelkia

Tą jautęs, sakoma, ir Tėvas 
Alfonsas Marija, kai jis dar 
mažas berniukas augęs lietu
viškame kaime, Žemaitijoje, 
kur matęs daug kryžių ir rū
pintojėlių. Jis vadinosi tada 
dar Jakus Urbonavičius, gi
męs 1884 m. Tytavėnuose, Ra
seinių apskrityje. Vėliau nusi
kėlė į Rusijos sostinę St. Pe
terburgą, kur ligi 16-tų savo 
amžiaus metų mokėsi rusų 
gimnazijoje. Mirus tėvui, o ne
užilgo ir motinai, jis dvejus 
metus gyveno dar Lietuvoje, 
tačiau mokytis jau nebegalėjo. 
Tas pate vargas, kuris nemaža 
lietuvių jaunuolių atbloškė į 
š meriją, 1M2 meteis atvedė 
į Penneilvaniją ir aštuoniolika- 
metį Julijų.

Apsistojęs, Scrantone, jo 
lauke toks pate likimas kaip 
ir daugumos kitų — kasti po 
žeme anglis žmonių šilimai ir 
šviesai. Tą darbą jis dirbo 
apie trejus metus. Tačiau 
Viešpats buvo jį parinkęs sa
vo darbininku virš žemės: 
nešti žmonėms taip pat šilimą 
ir šviesą, tik ne tą, kurią že
mė teikia, o kurią dangus 
siunčia. Dangaus balso skati
namas Julius Urbonavičius 
1905 m. pasibeldė į Šv. Onos 
paaijonistų vienuolyną Scran
tone, kur jis buvo jau išgyve
nęs trečiuosius metus. Jis bu
vo mielai priimtas ir išsiųstas 
į Šv. Povilo vienuolyną Pitts- 
burge. Čia atliko noviciatą ir 
1907 m. gruodžio mėn. 4 d. 
padarė amžinuosius vienuolio 
pasijonisto įžadus. Aštuone-
■ i . 1 1 ..................... ■ ■ "■ ■- 

Manus Nukryžiuotojo seserų vadovaujama mokykla pirmoji buvo įsteigta Nekalto Prasi- 
dėjteao parapijoje Cambridge, Mass., 1926 m. Kairėje kongregacijos įsteigėjas T. Alfonsas 
Mariją, dešinėje klebonas kun. Pr. J. JuškaMs. Viduryje pirmosios atvykusios į Cambridge 
seąeMs*

rius metus dar mokėsi kunigu, 
kuriuo buvo įšvęstas 1915 m. 
gegužės mėn. 26 d. Tapęs tėvu 
paaijonistu, Alfonsu Marija
C. P., visą tolimesnį savo gy
venimą' paskyrė misijoms, ku
rias pradėjo Šv. Pranciškaus 
lietuviškoje parapijoje, Law- 
rence, Mass.

Jau buvo praėję penkeri me
tai, kai T. Alfonsas C.P. pra
dėjo lankyti lietuviškas para
pijas, vesdamas misijas ir sa
kydamas pamokslus. Jis jau 
buvo daug kartų keliavęs po 
vigą Pennsilvaniją ir kai kurias 
kitas lietuvių gyvenamas vie
tas. Suseidamas su žmonėmis 
ir aplankydamas jų namus, 
prisižiūrėdamas jų gyvenimui 
ir rūpesčiams, jis matė ir pa
tyrė, kaip būtų reikalinga sa
vos prieglaudos našlaičiams 
bei seneliams ir globos namai 
nevedusioms jaunoms darbi
ninkėms. Jis tų mažų ir senų, 
gyvenimui dar nepribrendusių 
arba iš jo jau besitraukian
čių, aptikdavo svetimuose 
miestų prieglaudose ir. protes- 
toniškuoee globos namuose. 
Čia jiems stigo ir savų, lietu
viškų namų jaukumo ir rei
kiamos katalikiškos dvasios. 
Jis užtikdavo lietuvių, kurie 
negalėjo kitaip susikalbėti, 
kaip tik lietuviškai, ir dėlto 
atlikti jiems išpažintį reikėjo 
iš toliau šauktis lietuvio ku
nigo, kuris ne dažnai galėjo 
atvykti. Net patiems lietu
viams kunigams, kurie nema
žai turėjo rūpesčių parapijose, 
buvo reikalinga iš šalies para
ma bažnyčiai prižiūrėti, vai
kus katekizmo pamokyti ir 
padėti juos. prirengti prie šv. 
Komunijos.

Darbo buvo įvairaus ir ne
mažo, o darbininkų trūko. Jų 
galėjo duoti tiktai naujas vie
nuolynas. Šv. Kazimiero sese
rų kongregacija, įsikūrusi 
prieš tryliką metų, rodė gražų 
pavyzdį ir turėjo jau pramin
tą kelią, bet ji neišteko savo 
seselių visiems lietuvių gyve- 
yenimo reikalams. Antai, net 
švietimą sritis, jų pasirinkta 
darbo dirva, ir ta nebuvo pil
nai apimta. Parapijoms reika
linga buvo daugiau seselių 
mokytojų. Be to, Amerikos 
Lietuvių Katalikų Federacija, 
kuri jungė įvairias lietuvių 
katalikų draugijas, buvo susi
rūpinusi gyvesne katalikiška 
akcija parapijose. Seselių vie
nuolių talka ir čia buvo lau
kiama.

Visa tai stebėdamas ir svars
tydamas, o taip pat besitarda
mas su kitais lietuviais kuni
gais, T. Alfonsas ėmė galvoti 
apie naujas Viešpaties pjūties 
darbininkes, net ir tas, kurios 
kiek pavėluotai atsiliepė į 
Viešpaties kviečiantį balsą, 
bet jau sunkiai begalėjo at
verti vienuolynų duris. Čia 
jam dingtelėjo į mintį paieš
koti tokio vienuolyno, kuris 
priimtų kelias lietuvaites ir 
parengtų jas vienuoliškam gy
venimui ir karitatyviniam dar
bui. Tokiu vienuolynu jis nu
žiūrėjo domiBi»k<wes ir krei
pėsi į Brooklyno vyskupą Mc- 
Donell, prašydamas jo leisti 
tartis su vienuolyno vyresny
be, kad ji priimtų kelias lietu
vaites, kurios paskui dirbtų 
savo tautiečių parapijose. Vys
kupo aprobata ir vienuolyno 
vyresnybės pritarimas buvo 
mielai duotas. Širdyje bran
dinta mintis, atrodė, jau vel
kasi konkrečia forma.

Greitai susirado ir dvi lietu
vaitės, kurios apsivilko domi- 
ninkonišku kandidačių rūbu. 
Pirmoji buvo Ona Stanaity tė 
iš So. Boston, Mass.? įstojusi 
į vienuolyną 1920 m. vasario 
14 d., antroji — Marija Bu- 
gailiškyiė iš Brooklyn, N. Y., 
pravėrusi vienuolyno duris tų 
pačių metų gegužės mėn. 13 d. 
Abi lietuvės kandidatės buvo 
pasiųstos į seserų domininko- 
nių vienuolyną Amityville, 
Long Island. Čia, Rožančiaus 
Karalienės namuose, jos turė
jo atlikti noviciatą ir pasi
rengti labdaros bei artimo 
meilės darbams.

Pradžia buvo padaryta, bet 
ji neatrodė tokia šviesi, kaip 
laukta. Kiekvienas vienuoly
nas, kaip žinoma, turi savus 
tikslus ir savas priemones 
jiems įgyvendinti. Jos visos 
geros asmeniškam tobuiini- 
muisi, bet ne visos vienodai 
parankios platesniam visuome
niškam darbui. Tėvas Alfon
sas greitai įsitikino, kad sveti
mam vienuolyne lietuvaitės 
negalės būti deramai pareng
tos tam darbui, kuris jų laukė 
lietuvių prieglaudose bei para
pijose. Pirmykščių mintį —su
teikti būrį lietuvaičių prie do
mininkonų vienuolijos — teko 
keisti kita: kurti visiškai at
skirą lietuvaičių vienuolyną. 
Tai buvo žymiai sunkiau, bet 
tas triūsas davė gražių vaisių.

(Iš spausdinamos knygos 
“Jėzaus Nukryžiuotojo sese
rų kongregacijai” 25 metų 
sukakčiai paminėti).

DAUBIHIMgAS

Kryžius prie sodybos

Padėkime pastatyti seneliams 
prieglaudą

Praėjusių metų gruodžio 
mėn. 2 d. įvykusiame Kuni
gų Vienybės, Bostono Provin
cijos posėdyje, Aušros Vartų 
parapijos klebonijoje, Wor- 
cester, Mass., buvo priimta ši 
rezoliucija:

“Kunigų Vienybės, Bostono 
Provincijos susirinkime, kuni
gai pareiškė pasitenkinimą, 
kad Jėzaus Nukryžiuoto Sese
rys užėmė Naujoje Anglijoje 
darbo lauką, steigdamos sene
liams prieglaudą, užsiimdamos 
parapijos mokytojavimo, kate- 
kizavimo ir kitus parapijinius 
darbus. Sekantieji, 1950 me
tai, yra šios kongregacijos ju
biliejaus metai (25 metai nuo

LIETUVIAI ANGLIJOS SALOJE
Kol jaunas, o broli, 
Sėk pasėlio grūdus...

Dr. V. Kudirka.

Šiandieninis lietuvių gyveni
mas Anglijoj yra materialiniu 
atžvilgiu gana skirtingas. Vie
ni dideliu pasiryžimu vedini 
įsikurti, taupo lėšas, perkas 
kas naudinga. Kiti svajoja iš 
šios šalies išvykti. Vis negera, 
vis ilgu, neramu be savos že
mės grumsto... Pasaulis pla
tus, rinktis šalis galima, bet 
kokią laimę ras nukeliavę ki
tur, sunku atspėti. Treti susi
metę stovyklose savo ateitį 
kurią kortomis, kai jos pabos
ta ar nebeturima lėšų, ne vie
nas kremtasi. Dar viena kate
gorija yra bakalo ir kinų mė
gėjų.

Gerus kinus žiūrėti yra nau
dinga, bet šlamštą — baisu. 
Kas angliškuose kinuose rodo
ma? Šių dienų moralinis smu
kimas: visokie šaudymai, tra
giškos šeimų žudynės, meilės 
iškripimai ir daug nešvarių 
filmų, iš kurių išėjęs žmogus 
atrodo, lyg būtų pats tai per
gyvenęs. Sustokim ir paklau
sykim, brangūs tautiečiai, šių 
Šv. Tėvo pastatai: “Jaunimo 
moralinis smukimas yra vi
suotinis. Jis ne tik miestuose 
išsiplėtęs, bet pasiekia jau ir 
kaim.ua Visur visi ieško ir 
susirūpinę yra vien tik pato
gumais, vien tik malonumais. 
Nereikia nė sakyti, kiek nei
giamos įtakos jaunimo mora
lei turi nevykusios filmos, be
gėdiški raštai, nevaržomi pa
silinksminimai, stoka gėdos 
apsirengime...”

Lietuvis nuo seno žymimas.

kongregacijos įsisteigimo). Ju
biliejaus proga tos kongrega
cijos užsimojimas ir darbus 
kunigai pasiryžo paremti ir 
prašyti parapijų kunigų ir ti
kinčiųjų, kad jie visomis galė- 
mis paremtų bestatomą sene
liams prieglaudą užbaigti“.

Š. m. birželio mėn. 18 d. 
Brockton, Mass., bus šios kon
gregacijos ir jos rėmėjų sei
mas. Tai yra gera proga sese
rų darbą, ypač senelėms sta
tomą prieglaudą, paremti kuo 
kas gali. Aukas prašoma aus
ti adresu: Our Lady of Sor- 
rows Convent, 261 Thatcher 
St., Brockton, Mass.

kaipo didyyris. Kur gi trem
ties didvyriškumas? Gavėnioj 
dalyvauti šokiuos, remti tokią 
spaudą, kuri žlugdo mūsų 
dvasią, niekinti tikėjimą, mū
sų tautines tradicijas? “Vyrai 
laikykit vairą”. (St. Santva
ras).

Mūsų žemėj liūdna, baisu, 
kraujas, šauksmai, mirtys... 
Užtrenkim duris visoms blo
goms ydoms.

Mūsų laisvė šiame krašte 
nežabojama. Jei iš pradžių 
skirstė šeimas, grūdo į nemė
giamus darbus, tai šiandien 
jau mažai yra tokių, kurie 
perdaug aimanuotų. Ryžtin- 
gesnieji ir moką valdyti save 
prasiveržė. Darbų gauna pa
tinkamų, šeimos kartu pama
žu susieina į krūvą.

Daugumas esame jauno 
amžiaus. Prieš akis pats tvir
čiausias gyvenimas. Iki išauš 
laisvės* rytas Tėvynėj, reikia 
rūpintis savo taurumu, kultū
ringumu, dvasiniu stiprumu. 
Kiek tik lieka laiko laisvo, 
reikia stengtis stovyklose sėti 
pasėlio grūdus į mūsų vargin
gą gyvenimo dirvą, kad daigai 
Lietuvos nenuvystų.

BsJ. Bnudžiotas.

• Mirė Pr. Povylius. Muhl- 
dorfe an Inu po operacijos, 
staiga mirė Pr. Povylius Lie
tuvoje buvęs 20 metų Kėdai
nių burmistru. Mųhldorfe iš
gyveno apie 5 mt. Buvo Lie
tuvių Benduromenės Pirminin
kas ir darbavosi UNRRA ir 
vėliau IRO specialybių tikrini
mo komisijoje.
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Kolumbijos Universitetas 
turi du bendrojo laivinimosi 
College: Barnard College — 
mergaitėms ir Coiumbia Col
lege — vyrams. Šios kolegijos 
teikia bendro lavinimo kursą 
į - atitinkamas profesines mo
kyklas. Studentas ar studentė, 
baigusi ketverių metų tokį 
kursą, gauna Bachelor of Arts
laipsnį. Pirmieji dveji metai 
skiriami studento ar studen
tės bendro išsilavinimo pagili
nimui, o paskutinieji dveji —
studentų paruošimui pasirink
toms profesinėms studijoms. 
Kadangi daugelis profesinių 
mokyklų iš kandidatų tereika
lauja metų, 
kotegijinio 
daugelyje 
gali pereiti 

dviejų ar trijų 
išsilavinimo, tai 

atvejų studentas 
į profesinę mo

kyklą ir kolegijos nebaigęs, 
atsižvelgiant kokiai profesijai 
jis ruošiasi.

Kadangi Europos gimnazi
jos kursas yra laikomas kiek 
aukštesniu už Amerikos “high 
school“, tai baigęs lietuvišką 
gimnaziją abiturientas ar abi
turientė, stodamas į vieną iš 
tų kolegijų gali būti priimtas 
universiteto nuožiūra.

ĮSTOJIMO SĄLYGOS I jo 
ATSKIRAS PROFESINES

MOKYKLAS
1. Profesinės mokyklos į ku

rias priimami baigusieji gim
nazijas (high school) yra 
šios: a. Department of Nur- 
sing (gailestingųjų seserų mo
kyklą), kuri baigiamą per 
trejus metus. Baigusios gauna 
gailestingosios sesers diplo
mą. b. College of Pharmacy 
(vaistininkų kolegija), baigia
ma per ketverius metus. Bai
gusis gauna Bachelor of 
Science in Pharmacy laipsnį.

2. Profes. mokyklos, į ku
rias priimami mažiausiai bai
gusieji vienerių metų kalegi- 
jos kursą — School of Archi- 
teeture, baigiama per ketve
rius metus. Baigusis gauna 
Bachelor of Architecture 
laipsnį.

3. Profesinės mokyklos, į 
kurias priimami baigusieji ne
mažiau, kaip dviejų metų ko
legijos kursą: a. Dantų higie
nos kursai (The Courses in 
Dental Hygiene) baigiami per 
dvejus metus. Baigusis gauna 
Bachelor of Science in Dental 
Hygiene laipsnį ir yra paruoš
tas darbui dantų profilaktikos 
srityje arba dėstyti dantų hi
gieną mokyklose, b. School of 
Dramatic Arts, baigiama per 
trejus metus Bachelor of Fiųe 
Arts laipsniu, c. School pf 
Engineering, baigiama per 
dvejus metus. Baigusis gau
na Bachelor of Science in 
Cbemical Engineering. arba 
vienoje iš šių šakų, atsižvel
giant, kurioje specializuosis 
studijuodamas, būtent: miestų 
inžinieriaus, elektros inžinie
riaus, industrijos inžinieriaus, 
mechanikos inžinieriaus, meta- 
lurįpjos inžinieriaus, arba ka
syklų inžinieriaus laipsnį. 
Pastudijavęs dar vienerius 
metus, gali gauti vienoje iš tų 
šakų magistro laipsnį, d. De
partment of Nursing. baigia
ma per trejus metus. Baigu
sios įgyja Bachelor of Science 
laipsnį ir gailestingosios se
sers diplomą, e. Occupatioųal 
Therapy kursas ruošia profe
sinių ligų gydymo technikus. 
Baigiamas per dvejus metus 
Bachelor of Science laiosniu. 
f. Optometry. Profesinės Op- 

tometrijos kursas, baigiamas 
per trejus metus su Master of 
Science laipsniu. Baigęs ir ga
vęs valstybės leidimą, gali 
verstis akinių pririnkę jo pro
fesija. g. School of Painting 
and Sculpture, baigiama per 
trejus metus su Bachelor- of 
Fine Arts laipsniu.

4. Mokyklos, į kurias įstoti 
reikąlingas amerikoniškos ko
legijos bakalauro laipsnis: a. 
Graduate School of Business. 
šioje mokykloje per dvejus 
metus galima įsigyti Master 
of Business Administration 
laipsnį, arba per trejus metus 
prie šio laipsnio dar ir atskai
tomybės specialisto, b. School 
of Dental and Orai Surgery. 
Nors minimalinis reikalavimas 
į šią mokyklą įstoti yra trys 
metai kolegijos, tačiau turįs 
bakalauro laipsnį su atitinka
mu pasiruošimu fizikoje, bio
logijoje ir chemijoje visuomet 
turi pirmenybę, ši dantų gy
dytojų mokykla baigiama per 
ketverte metus su Doctor of 
Dental Surgery laipsniu, c. 
School of Intemational Af- 
fairs. Šioje tarptautinių moks
lų mokykloje magistro laips
nis įgijamas per dvejus me
tus. Ši mokykla ruošia tar
nautojus užsienio tarnybai. 
Įstojant iš kandidato reika
laujama svetimų kalbų mokė
jimas. d. Graduate School of 
Joumalism. Šioje žurnalistų 
mokykloje Master of Science 
laipsnis įgijamas per vienerius 
metus, bet užsienio studentai 
norėdami į šią mokyklą įstoti 
pirma turi išeiti vienerių metų 
paruošiamąjį kursą, e. School 
of Law. Nors paprastai į šią 
teisių mokyklą priimami tu
rintieji bakalauro laipsnį, bet 
dažnai priimami ir baigusieji 
tik trijų metų kolegijos kursą. 
Baigęs šią mokyklą, po trijų 
metų gauna Bachelor of Laws 
laipsnį. Toji mokykla studen
tus ruošia Amerikos juridi
niam darbui. Į ją priimami ir 
svetimšaliai studentai, kurie 
nesiruošia verstis teisių prak
tika Jung. Amer. Valstybėse, 
bet nori tik susipažinti su 
amerikoniškos teisės princi
pais. f. School of Library 
Service. Ši mokykla paruošia 
bibliotekininko darbui. Įsto
jant iš kandidato reikalauja
ma mokėti prancūzų ar vokie
čių kalbas. Mokyklai baigti 
reikia studijuoti pilnus du se
mestrus plius vasaros semes
trą. Baigęs gauna Master of 
Science laipsnį, g. The New 
York School of Sočiai Work. 
Ši mokykla ruošia valdžios ir 
privatinėms įstaigoms sociali
nės globos darbininkus ir bai
giama per' dvejis metus su 
laipsniu Master of Science. h. 
College of Physicians and Sur- 
geons baigiama per ketverte 
metus su laipsniu Doctor of 
Medicine. Nors į ją paprastai 
priimami kandidatai turintieji 
amerikoniškos kolegijos baka
lauro laipsnį, tačiau kartais 
priimami jr kandidatai baigę 
trijų metų kolegijos kursą. 
Kai kurios medicinos mokyk
los kartais priima ir tik dvie
jų metų kolegijos kursą bai
gusius. k. Teachers College 
ruošia mokytojo darbui, pra
dedant vaikų darželio iki uni
versiteto. Nors ši mokykla 
priima kartais ir nebaigusius 
kolegijos, bet iš jų reikalauja 
turėti dviejų metų mokytojo 
patyrimą. Bakalauro laipsnį 
turintieji, magistro laipsnį 
įgija laike metų, kai tuo tar
pu užsienio studentams tenka 
studijuoti bent tris semestrus.

Nukelta į 6-tą puM

kaim.ua
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Mums
Kultūros

Ir gyvenk šimtus dar metų, 
Kad ir mūsų jau nebus. 
Tegu tavo akys mato. 
Koks pasaulis nuostabus.

Sveikas gyvas, ‘Darbininke**, 
Mūsų laikrašti A vienus!
Kai mes būsim jau sulinkę, 
Tu būk jaunas ir tiesus!

Tvirtas griūva, silpnas kelias. 
Jau ir šiandien tai žinai.
Ir tėvynės toks bus kelias: 
Prisikels juk ir jinai.

>

L. Kultūros Fondo reikalu IVAIROS SKBHMAI
Pastaruoju laiku išėjo iš 

spaudos žurnalas “Nemunas**. 
Leidėjų žodyje pasakyta, kad 
to žurnalo leidimą “remia L. 
Kultūros Fondas ir Tėvynės 
Mylėtojų Draugija'*, 
įdomus šiuo atveju
Fondo paminėjimas. Ką tai 
turėtų reikšti? Ar gyvas ir 
kaip gyvas tas Kult. Fondas? 
Jeigu remia, tai kada ir kur 
nutarta remti? Taip pat įdo- 

. mu, kokiu būdu? Ar Kultūros 
Fondas jau turi lėšų? Jei tap, 
tai kieno žinioje ir kieno nuo
žiūra disponuojama tos lėšos? 
Tai vis netušti klausimai, o 
noras išaiškinti tikrovę. Juk 
Kult. Fondo organizacinis ko
mitetas buvo sudarytas dar 
tremty rašytojų suvažiavimo 
iniciatyva ir aiškiai rėmėsi vi
sų pasaulėžiūrų kultūrininkų 
pritarimu. Išskyrus statuto 
suredagavimą, apie jokią kitą 
to komiteto veiklą nežinome. 
Ar tas komitetas dabar funk- 
sionuoja, ar rašytojų draugi
ja ir po nesenai įvykusio per
sitvarkymo tebelaiko aną ko- 

. mitetą veikiančiu rašytojų 
draugijos įgaliojimais, vis tai 
klausimai, į kuriuos . reikėtų 
viešai atsakyti.

Kultūros Fondo idėja mums 
- visiems brangi ir baugu, kad

ji nebūtų sudėvėta vartojant 
nereikalingai propagandai.

I akis metasi tuo pačiu laiku 
ir to paties žurnalo vadovybės 
žmonių pradėta savotiška ak
cija “Aidų** žurnalo atžvilgiu. 
Girdi, tai “sroviškas** žurna
las, o šisai būsiąs “nesroviš- 
kas”. Man atrodo, kad kultū
ros žurnalui išlikti grynai in
formaciniu vargu įmanoma. 
Jis turi turėti savo ryškesnį 
veidą — tada jis tik bus. gy
vas ir įdomus. Siekiant kultū
riškų klausimų sprendimo 
bendra lietuvybės plotine, rei
kėtų prie jų eiti labai atsar
giai ir planingai.

Kultūros Fondas turėtų im
tis organizuoti paramą toms 
mūsų kultūrinio gyvenimo sri
tims, kurios yra aiškiai fhums 
visiems bendros arba bent dėl 
kurių lengviau susitarti. Saky
sime, mūsų kalbos grynumo 
išlaikymas, mūsų muzika ir 
dailė, mūsų tautosaka, istori
ja, mūsų žymiųjų kultūros 
darbo veteranų išlaikymas, 
mūsų teatro organizavimo ir 
panašūs klausimai yra labai 
svarbūs, bet jų dar esame per- 
mažai padarę arba daugely 
atvejų nieko nepadarėme.

K. Mockus.

NAMŲ SAVININKAMS
Mes namus taisome, penti- 

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

BEGALINS ŠAKNIS
Begalinė Šaknis 

(Mušk Roots) auga 
ir Lietuvoje, ir ten 
ją vadina begaline, 
nes niekas nėra su
radęs jos galo. Prieš 
200 metų Lietuviai 

Begaline šaknimi

MOKYKLOSMOKSLAS
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DAKTARAI
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UŽSKAITOS
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KITI UNIVERSITETAI
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VISUS KVIEČIA I
f

Tau rūpėjo darbo žmonės, — 
Jų bičiulis tu esi.
Ne ii Stalino malonės 
Valgom duoną mes visi.

Ir išnyks visi prūsokai 
Ir visoki bimbalai.
Tu su jais kartu nešokai, 
Ir ne tau jų skambalai.

Atkalta iš 5-to pusi.

FAKULTETAI

Uni- 
Maž- 
tvar- 
dvie-

JĖZAUS NUKRYŽIUOTOJO SESERŲ KONGREGACIJA.

AKADEMINIAI MOKSLO 
METAI

neregia, nors šiaip 
ir gali dirbti

mokslas 
atsieina 

mokslapi- 
kambariui,

Smaugia Kremlius darbininką, 
Negi likti tau kurčiam!
Bet smaugėjas apsirinką; 
Neria kilpą sau pačiam.

Bolivijoje malšinami sukilėliai.

MOtae Martynu Jau- 
■ kaus tašams atvažiuoti 

| Amerika
Vokietijoje, D.P. stovykloje 

I Spakenberg I, Lit. Lager, (24) 
Geesthacht bei Hamburg, Ger- 

. many, British Zone, skurdžiai 
; gyvena Maž. Lietuvos veikėjo" 

ir aušrininko Martyno Jan
kaus vaikai: duktė Elzė Jan
kutė ir sūnus Kristupas. Kaipr 
žinoma, jų tevelia, miręs trem-’ 

; tyje 1945 m., 1 
; nuopelnus Lietuvių tautai 

Maž. Lietuvoje ir Klaipėdos 
Krašto atvadavime. Lietuvių 
spaudos draudimo metu jis 
prisidėjo savo darbu ir lėšo
mis prie lietuviškų leidinių 
spausdinimo ir platinimo, bū
damas uoliausiu lietuvybės ža
dintoju mūsų tautinio atgimi
mo laikais.

Jo vyriausioji duktė Elzė, 
gimusi 1894 m. yra darbinga, 
o,sūnus Kristupas, gimęs 1900 
m. yra 
sveikas, moka 
visokius darbus, kaip tai: tinę 
klus mėgsti, pintines pinti, še
pečius rišti. Jie abu nori at
vykti į Ameriką ir prašo dar
be ir buto garantijų. Kristu
pui, kaipo neregiui, reikalau 
jama garantija 82,000.00 
Būtų gera, kad jie rastų vie 
tą apsigyventi kur nors ūkyje,

Geros širdies lietuviai, ga 
tintieji juos iškviesti, prašom 
kreiptis į

Vnited Lithuanian Relief Fund 
of America, Ine. 

105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

Sveikas gyvas, “Darbininke**! 
Iš tavęs aš daug viliuos: 
Susitiksim Vabalninke, 
Joniškėly ar Šiauliuos!

RuncŠ Pavahalys.

Kun. Juozo Melesiaus primicija
Kun. Juozas Melešius, 41 

Kellogg St., atnašavo pirmas 
iškilmingas šv. Mišias sekma
dienį Šv. Kazimiero bažnyčio
je. Arkikunigu *buvo klebonas 
kun. Vincentas Puidokas;, dia
konu — kun. Jokūbas Cronin, 
šv. Mykolo parapijos vikaras, 
Longmeadov; subdiakonu — 
kun. Povilas Carberry, šv. Ma
rijos par. vikaras, Wegtfielde;

- t ceremonijų vedėju, kun. Jur- 
turi didelius j gįg Naudžius, Šv. šeimynos li

goninės kapelionas, La Porte, 
Indiana; pamokslininku <— 
kun. Pijus Juraitis, šv. Pran
ciškaus par. klebonas, Athol, 
Mass.

Dalyvavo kun. Juozas N«Vo- 
rolsky, šv. Petro parap. klebo
nas, Westfielde; kun. Fted 
Milos, Švč. Trejybės par. kle
bonas, WestfieWe; kun. Jonas 
Jutkevičhis, Aušros Vartų 
par. vikaras, Worcester; kun. 
Pijus Dambrauskas, Šv. Al
fonso par. vikaras, Baltinote, 
Md.; Šv. Cecilijos jęhoraa, vąd. 
muziko Mykolo Cibo ir Štame 
Pranckiečio .iškilmes papildė 
giesmėmis.

Visa Melešių šeimyna, gimi
nės ir draugai priėmė šv. Ko
muniją ir po Mišių gavo asme
ninį palaiminimą. Svečiai at
važiavo iš Harrison ir Bloom- 
field, N. J., Yonker, N. Y., 
Boston, Worcester, Spring
field, Northampton, Holyoke, 
Easthampton.

Bankiete Šv. Kazimiero salė- 
e dalyvavo 450 svečių. Kleb. 
cun. Vincas Puidokas buvo 
zakaro vedėju. Mišiose ir iš-

kilmėse dar dalyvavo kun. K. 
Vasys, Aušros Vartų, Wor- 
cester parap. klebonas; West- 
fieldo vikarai — kun. Martin 
Gibbons, kun. Jonas Johzfeon 
ir kun. Jokūbas Fląhive, abu 
vikarai iš šv. Marijos par. iš 
Spriagfiddo, kun. Pr. Sullivan 
iš Panelės švenčiausios Sal
džiausios širdies ir kun. Edu
ardas Kojak iš šv. Kryžiaus, 
iš Easthampton vikaras; kun. 
Jokūbas Walsh, Nekalto Pra
sidėjimo. Westfield High 
School atstovavo mokytojai 
Panelės Kittridge ir Coffey ir 
Ponas Bovler.

Linksmino Šv. Cecilijos cho- 
rą», ir Al. Pilvelis ir Voldema
ras Mockevičius, abu iš Ho- 
lyoke. Dovanas tiekė svečiai, 
choras ir šv. Onos Draugija.

šv. Kazimiero parapija davė 
Bažnyčiai keturis kunigus: a. 
a. kun. Longiną Kavaliauską, 
buvusį Šv; Kazimiero parapi- 
jcs kleboną, Providenee; kun. 
Joną Jutkevįčių, K. Jurgį 
Naudžių ir kųn. Juotą Melė- 
šių. Jurgia Jonas.

r ’ Padėka
Už netikėtą, gražų priėmi

mą, už visas man įteiktas do
vanas, nuoširdžiai dėkoju vi
soms ponioms: p. Stakutienei, 
p. Svilienei, p. Mališauskienei, 
p. Razvadauskienei, p. Jaku
tienei, p. Martinkienei, p. Zo- 
vienei, p. Trečiokienei, p. Ne- 
verienei, p. Gaputienei, p. Kro- 
pienei, p. žižmauskienei, p. 
Auhštikalnienei, p. La May ir 
p. Firovriz.

.... .......... ..

Be šių specialybės mokyklų 
Kolumbijos Universitetas dar 
turi tris fakultetus, į kuriuos 
priimami studentai turį baka
lauro laipsnius ir siekią ma
gistro ar daktarato laipsnių. 
Magistro laipsnis įgijamas ne
mažiau, kaip po vienerių metų 
studijų, o daktarato dar po 
dviejų metų. Užsienyje baigu
siems magistro laipsniui įgyti 
reikia studijuoti bent tris se
mestrus ,o daktaratui įsigyti 
— bent šešis - septynis semes
trus.

Filosofijos Fakultetas turi 
šiuos skyrius: kiniečių - japo
nų, anglų ir palyginamosios 
literatūros, meno ir archeolo
gijos, prancūzų, bendrosios ir 
palyginamosios kalbotyros, 
germanų kalbų, graikų ir lo
tynų, ispanų, italų, muzikos, 
romanų kalbų filologijos, se
mitų ir slavų kalbų.
. Politinių Mokslų Fakultetas 
turi šiuos skyrius: antropolo
gijos, ekonomikos, istorijos, 
matematinės statistikos, vie
šosios ir valstybinės teisės.

Grynojo Mokslo Fakultetas 
turi šiuos skyrius: anatomi
jos, astronomijos, bakteriolo
gijos, biochemijos, botanikos, 
chemijos, geologijos, industri
nės chemijos, matematikos, 
patologijos (į šį skyrių prii
mami tik turintieji medicinos 
daktaro laipsnį ir mokantieji 
prancūzų ar vokiečių kalbas), 
farmakologijos, fizikos, fizio
logijos, psichologijos, zoologi
jos.

Pagaliau, jaunas advokatas, 
išlaikęs valstybinius egzami
nus (būdamas prileistas prie 
baro, kaip čia sakoma), nega
li rasti firmos, kuri jį samdy
tų, nes daugelis žinomesnių 
firmų tiesiog kandidatui pasa
ko, kad jos priima tik Har
vardo, Kolumbijos ar kurio 
nors kito garsaus universiteto 
teisių mokyklą baigusius. Pa
našiai yra ir su kitomis pro
fesijomis.

Akademiniai mokslo metai 
J. A. Valstybėse paprastai 
prasideda viduryje rugsėjo ir 
baigiasi pradžioje birželio 
mėn. Jie dalinami į du semes
tru po šešiolika savaičių. Dau
guma universitetų turi dar 
taip vadinamąsias šešių - as
tuonių savaičių vasaros sesi
jas, liepos - rugjiūčio mėne
siais, kur žiemos metu eiti da
lykai sutrumpintai kartojami. 
Kai kurios profesinės mokyk
los mokslo metus dalina į ke
turis dvylikos savaičių ketvir
čius su savaitine pertrauka 
tarp ketvirčių.

MOKESTIS UŽ MOKSLĄ 
UNIVERSITETE

Mokestis už mokslą taip 
pat apskaičiuojamas pagal 
taškų kiekį. Pavyzdžiui, Ko
lumbijos ir New Yorko uni
versitetai už tašką skaito 15 
dolerių. Vadinąs, studentas 
užsiregistravęs klausyti pen
kis dalykus po 3 taškus, už 
semestrą turės sumokėti 
mokslapinigių 225 dolerius 
plius 10 registracijos mokes
čio ir plius po 3 dolerius už 
kiekvieną egzaminą, jei iš 
karto neišlaikys ir turės pa
kartotinai laikyti. Gi užsira
šęs du dalyku po tris taškus, 
mokės tik 90 dol. plius 5 dol. 
registracijos mokesčio.

Egzaminai laikomi semestro 
gale. Neišlaikius galima kar
toti už mėnesio ar dviejų pa
gal susitarimą su. profesorių- gr= 
mi. Egzaminų daikymo atidėti 
ilgesniam perijodui negalima.

Normaliai studentui Kolum
bijos Universitete 
vieneriems metams 
apie 2400 dolerių: 
nigiams, maistui,
knygoms ir kitokioms smulk
menoms. Mažesniuose univer
sitetuose ir kolegijose išlaidos 
gali būti žymiai mažesnės. 
New Yorke ir kitam universi
tete, studentui gyvenančiam 
privačiai pas tėvus ar gimi
nes, vien tik mokslapinigių 
tektų mokėti iki šešių šimtų 
dolerių metams, atsižvelgiant 
ką jis studijuos ir ar pilną 
kursą, ar nepilną.

Lietuvos Gen. Konsulatas
New Yorke.

gydydavosi 
nuo aziatiškos choleros, nuo vi
sokių karščiavimų drugiu, nuo 
vidurių uždegimų ir atliuosavi- 
mui surakintų ir neveiklių są
narių. Begalinė gera nuo viso
kių nervų ligų, nuo geltligės, 
nuo isterijų; kiti vartoja be
galinę ir nuo nuomario ir para- 
ližiaus. Pasidaryk begalinės ar
batos ir gerk. Prisiunčiam į jū
sų namus. Begalinės svaras 
$7.00, už $1.00 dvi uncijos.

ALEXANDER’S
414 West Broadway 

South Boston 27, Mass.

A. J. NAMAKSY
Real Estate A 

Insurance
409 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Tai. SOutit Bostaa » OMS 

Res. 87 Oriole Street
Weat Roxbury, Maaa

vau FA-7.tm-w

JUBILIEJINI SEIMĄ
karte šaukiamas š. m. BIRŽELIO MRN. 18 L, BROCKTON, MA8S. (Thateher Bšf.), 
vtetuelyao namuose, paminėti kongregacijos 25 METŲ SUKAKČIAI

Pamaldos 10 vai. Svečiams pietūs 12:30 vai. Posėdžio pradžia 2 vai. 
p.p. Seimo dalyviai turės progos išgirsti Lietuvos operos solistą IPO
LITĄ NAURAGĮ.

Meninė programa bus dar paįvairinta Seserų vadovaujamų vaikučių 
ii fiv. Roko par. (Brockton), §v. Petro parap. (So. Boston) ir Nekalto 
Prasidėjimo parap. (Cambridge, Mass.).

Visus vienuolyno bičiulius ir rėmėjus nuoširdžiai kviečiame birželio 
uita. 18 d. rinktis į Brockton ir dalyvauti Jubiliejiniame Seime.

Jėzaus Nukryžiuotojo Seserys

Tokia yra tvarka ir priėmi
mo sąlygos Kolumbijos 
vertsitete New Yorke. 
daug panaši priėmimo 
ka ir sąlygos kituose
juose dideliuose universitetuo
se, būtent: New York Univer- 
sity ir Fordham University. 
Čia reikalavimai yra gana 
dideli, nes Kolumbijos Uni
versitetas yra vienas iš pir
maujančių Amerikos universi
tetų. Antraeiliuose universite
tuose ir kolegijose priėmimo 
reikalavimai yra.mažesni, bet 
už tat baigusiam būna sunku 

* gauti savo profesijoje atitin
kamą darbą. Pavyzdžiui J. A. 
Valstybėse yra daug teisių 
mokyklų su žymiai mažesniais 
reikalavimais, negu Kolumbi
jos Universitete, 
jas baigusiems 
rasti advokatų 
kančią priimti 
likti praktikai,

bet už tat 
būna sunku 
firmą, sutin- 

kandidatą at
kurt reikalin

ga prieš laikant* valstybinius 
advokato egzaminus (bar ex- 
aminations).

Užskaitymai Jung. 
Valstybėse labai skiriasi nuo 
Europoje priimtos tvarkos. 
Čia kiekvienas akademinis 
laipsnis vertinamas taškais. 
Pavyzdžiui, bakalauro laipsnį 
turintis ir siekiantis magistro, 
turi surinkti nemažiau 30 taš
kų (“points” arba “credit 
points”) ir parašyti dizertaci- 
ją. Taškas gaunamas už vieną 
savaitinę valandą klausyto 
dalyko per vieną semestrą. 
Jei studentas užsirašo klausyti 
dalyką, kurio savaitėje būna 
dvi teoretinės valandos, tai• 
gavęs užskaitą ir išlaikęs eg
zaminus gauna du taškus — 
“points”. Universiteto biulete
niuose visuomet būna nurody
ta kiek to ar kito dalykos va
landų savaitėje bus dėstoma 
ir kiek taškų studentas gaus, 
gavęs reikalingas užskaitas. 
Normaliai studentas, norėda
mas įsigyti magistro laipsnį 
per vieneris metus, kiekvieną 
semestrą užsirašo po tiek da
lykų, kad per semestrą su
rinktų 15 taškų. Didesniam 
kiekiui, kaip 15-16 taškų se
mestrui užsirašyti neleidžia
ma. Studentas, kuris nesijau
čia pakankamai tvirtas išeiti 
pilną kursą, užsirašo tik ne
dideliam taškų skaičiui taip 
apskaičiuodamas, kad surink
tų reikalingą magistro ar ki
tam laipsniui įgyti taškų skai
čių ne per du semestrus, bet 
per tris, keturis ar šešis se
mestrus.

PIGIAI PARSIDUODA įvai
raus antrarankio medžio. Pa
sirinkimas didelis. Galite sta
tyti stubukę ar garadžių. 
Taipgi parduodu pigiai vaną. 
Atsišaukite: Thomas Jakavo- 
nis, 194 Athęns St., So. Bos
ton, Mass.

Jei nori gerai išmokti 
anglų kalbos, įsigyk 
angliškai - lietuvišką

V

English - Lithuanian 
Dictionary 

Patogaus formato (6x4), 
kietais audeklo apdarais, 

400 pusi.
Papiginta kaina 88.00 

Užsakymus siųskite su pini
gais ar čekiais: 
Darbininkas 

366 W. Bitadvay, *'
Šiuomi siunčiu $______ ir

prašau prisiųsti C Angliškai - 
Lietuvišką Žodyną.
Vardas 
Adresas

j .-j,, r ,

Albert R. Barter
Pirmiau — Popa Optical C*.

Kada Juma reikalingi akiniai 
leiskite mums iiegūminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mm padarome dirbtinas akla.

RMm 20S 
T<L S-1S44 

207 PARK BUILDING 
'Worcester, Maaa. 

275 Mate SL, Wetater, Maaa. i

TeL AV 2-4020

1 Repdfc, MJ.
Lietuvis Gydytojas 

495 Cohunbia Road 
arti Uphama Cornbr
Dorchester, Mass 

Ofiso Valandos: S—< Ir •—<
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KORESPONDENCIJOS
Legionieriims saulė šypsojosi

Pereitą sekmadieng lietuviai, 
abiejų pasaulinių karų vetera
nai, susibūrę Stepono Dariaus 
Poste Nr. 317, Amerika* De
gi jone, turėjo eąvę matinį pik» 
niką Romuvos Parke. Mostel
io, Maas.

Nors diena aušo lietinga, bet 
apie pietus prasiblaivė ir po 
pietų saulutė jau ritinėjasi že
mę ir sutraukė daug žmonių. 
O lęgijonięriaį kai suvažiuoja, 
tai ne tik linksminasi; jįe ir 
atatinkamas ceremonijas atlie
ka. šiais metais savo ceremo
nijomis paminėjo visus žuvu
sius už žmonijos laisvę. Nepa
miršo ir gyvųjų legionierių— 
įteikė Pilietybės medalį ir ak
tą senam lietuvių visuomenės 
veikėjui — daktarui Antanui 
L. Kapočiui.

Šv. Roko parapijos vikaras 
kųn. S. Saulėnas atliko kape
liono pareigas. Kalbas pasakė 
ilgametis Posto adjutantas, 
John J. Roman, moterų Auxi- 
liary pirmininkė Blancbe Stra- 
vinsky .buvęs Posto koman- 
derius Petras Pechulis ir ant
rojo pasaulinio karo vetera
nas, jaunas biznierius Geral- 
das Vareika. Garbės sargybai 
vadovavo Petras Pechulis. 
Medalį daktarui Kapočiui įtei
kė Posto komanderis James
Smigia*.

Legijonieriai praneša, kad 
dovanas, kurias jie buvo sky
rę atsilankųsiems, laimėjo: 
pirmąją Nr. 1154; antrąją Nr. 
187 ir trečiąją Nr. 561. Nume
riai reiškia įžangos bilietus, tas- Lietuvių Darbininkų Są- 
Elektrikinį laikrodį laimėjo jungos leidinys, 1946 m., 576 
Nr. 3462. Laimėtojus prašoma pusi.

kreiptis į Posto adjutantą, 
John J. Roman, 9 Sųnuner St., 
Melrose 76, Mąss., Telephonas 
ME 4-9091. Dovąpos bu* pri- 
stątytos į namus-

Prašome nepamiršti 
pažįstamą 

HarriaoB ir Kaaroy, N. š. 
Dievo Motinos Sopulingos 

parapija iš Harrison ir Kear* 
ny, N. J. rengia antrą metinį 
pikniką ir šokius birželio 11 d. 
Linobergh Park,* Sicomac 
Road, North Haledon, N. J. 
12:30 vai. po pietų. Įėjimas 
75c.

E. Schultz orkestrą puikiai 
gros šokius nuo 3 iki 8 vaL 
vak., bažnytinis choras išpil
dys programą. Autobusai išva
žiuos iš Dūke St. nuo 12:30 
iki 2:30 vaL

Kun. L. Voicekauskas, kun. 
D. Pocius ir komiteto pirmi
ninkas V. .Grinevičius kviečia 
visus iš arti ir toli atsilanky
ti ir praleisti linksmai ir sma
giai dieną sykiu su savo drau* 
gaiš ir pažįstamais. A.E.S.

Legijonįeriai dėkoja lietuvių 
visuomenei už gausią paramą. 
Teko girdėti, kad gauta apie 
$400 pelno labdarybės tiks
lams. Vyriausia įšvažiavįmo 
šeimininkas buvo Juozas Ada- 
mavičius. Jam nuoširdžiai pa
dėjo moterų Auxiliary ir visa 
eilė veteranų. Reporteris.

VytU ir ErtlU
Apysaka. Parašė Jonas Kmi-

BROTHERHOOD OIL CO.
Pečiams ir šildymui aliejus. 

Urmu ir Betai!
Mes įdedame apšildymui sistemą 

“Metered Service”

574 No. Meiteflo St„ Brackta, Man
Tel. 6140

3CTaagyMagpoHpt»xig^>»»^<^^^x»K^,OOOMOOtxy,ot,ooaooCx

Tel. 8-1840
Pfrm PMmiant Karą, 

AteUankyk Pa* Mus. 

Atidaryt* Vakarais.

MAHONEYIFAY, IMC.
119 Belmont SL, 
Brockton, Mass.

m ■ -
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l. m. birželio t d. laivu “Ge
neral Sturgis” į Bostoną šie 
lietuviai tremtiniai:

Aksenavičius, Jonas, Marija 
į New Buffalo, Mich.

Ambutavičius, Petras į Ar- 
lington, N. J.

Andrušąitytę, Teresė į Cle
veland, Ohio,

Bagdanavičiu*. Jurgis, Leen- 
tiną, Algirdą* į Ęlizabeth, N.J.

Bąliūn**, Ona, Romualdą* į 
Woreester, Maas.

Barcevičius, Mykolas, Irm- 
gard, į Hartford, Conn.

Batūra, Ignas į E. Chicago, 
Ind.

Babuškinas, Jurgis, Marija į 
Roslindale, Mass.

Barkauskas, Vladas į De
dham, Mass.

Brazaitis, Fabijonas į Chi
cago, UI.

Butkevičius, Kazimieras, 
Aleksandra į Kearųy, N. J.

Besonįs, Juozapas, Ona, Ire
na, Nijolė, Algimantas į Chi
cago, III.

Čekas, Gedeminas į Wor- 
cester, Mass.

Dičpinigaitis, Juozas, Irena 
į Brooklyn, N. Y.

Domeika, Juozas į Brooklyn, 
N. Y.

Druskis, Vytautas į E. Chi
cago, Ind.

Dvariškis, Jeva į McKees 
Rocks, Pa.

Franckevičiūtė, Eugenija į 
Chicago, III.

Gėgžna, Zinaida, Zinaida, 
Vladas į Omaha, Nebr.

Gintkneris, Antanas, Magda
lena į Chicago, I1L

Grinkas, Zigmuntas, Kleopą, 
Sigitas į Thomasboro, III.

Gylys, Algirdas į West Ha- 
ven, Conn.

Mališka, Ona į Brockton, 
Mass.

Mažeika, Juozas į Chicago, 
Illinois.

Maskeliūnas, Valeras į Pitts- 
burg, Pa.

Michalowska, Irena, Barba
ra į Valley Cettage, N. Y.

Mickevičius, Ursula, Vincas 
į Chicago, I1L

Mickevičius, Vincas į Det
roit, Mich.

Memenąs, Jurgis, Rozalija, 
Milda į Cicero, IU.

Motiekaitis, Jonas, Ona, Ro
mualdas į Stanford, Conn.

Naujokas, Justinas, Alek- 
sąndra, Aldona į E. Hartford, 
Conn.

Navikas, Juozas, Margot į 
R. Chicago, Ind.

Olišauskas, Ona, Juozas, Ka
zimieras, Elena.

Palukaitis, Jonas,
Valentinas į Chicago, 

Perkūnaitė, Birutė 
delphia, Rą.

Petravičius, Anelė, Pranas į 
Detroit, Mich.

Petrošius, Oneventuras į 
Chicago, III.

PUenaitis, Petras į E. St 
Louis, IU.

Pileclįas, Antanas į Chicago,
m.

Ruseckas, Aleksandras, A- 
leksandra, į Aberdeęn, S. Da- 
kota.

Sadauskas, Ka^ys į Bąltimo-

Antanina, 
j Cleve-

j Brook-

Palma į

Bronė,
DL 
į Phila-

*

re, Md.
Šalčius, Matiejus,
Ibenskis, Aleksas 

land, Ohio.
Jakelaitis, Petras 

lyn, N. Y.
Jaloveckas, Jonas,

Chicago, IU.
Janaviekas, Ona, Romualdas 

į Furaace, Mass.
Jasiūnas, Romualdas, Vale

rija į Cambridge, Maps.
Karmuza, Marijona į Wol- 

eott, Conn.
Karpavičius, Henrikas į E. 

Chicago, Ind.
Kelerienė, Ieva į Chica, III. 
Kavaliauskienė, Ilze, Rūta, 

Gertrūda į Terrvyville, Conn.
Kazlauskaitė, Ivona - Dalia 

į Worcester, Mass.
Katilius, Jurgis, Elzbieta, 

Dalia, į Worcester, Mass.
Katilius, Jurgis, Elzbieta, 

Dalia, į Omaha, Nebr.
Kiauskienė, Petronėlė į Cam

bridge, Mass.
Kkmerjerienė, Jadvygą į 

Brooklyn, N. Y.
Klevickąs, Petras į E. Chi

cago, Ind.
Klejienė, Oną į Harrison, N.J. 

Krasauskas, Marijona, Sig
mas, Stefanija į Brockton, 
Mass.

Kudirką, Marijona, Valenti
nas, Leonas, Gintautas, Zig
mas į Norvood, Mass.

Kresmontaitė, Cecilija į Cha- 
zy, N. Y. ■’
Kulakauskas, Antanas į Stam

ford, Conn.
Laukaitis, Juozas, Danguolė 

į Baltimore, Md.
Liepinis, Viktoras, Ona, Vik

torus, Genovaitė į Chicago, III.
Liutkus, Vitalija, Antanas į 

Bįllerica, Mass.
Mačiulis, Jonas, Amhild į 

Waterbury, Cęfm.
Jonas, Vida, Juozas, Ramunė 
į Manchester, Conn.

Skarupka, Simonas, Nadesh- 
dą, Anna, Valentina į Detroit, 
Mich. -

Skladaitis, Juozas į Wąter- 
bury, Conn.

Štarka, Danielius į Water- 
bury, Conn.

Stasiukonis, Jonas, Sofija į 
Cleveland, Ohio.

Stungevičius, Ignacas, Mari
ja į Chicago, Illinois.

Svarpląitis, Jonas Marta, 
Algimantas, Vygandas, Alber
tas, Irena, Rūta, Edita, Arū
nas į Pawling, N. Y. (

Tamulėnas, Motiejus, Ida į, 
Racine, Wisc. .

Valiukaitis, Stasys, Katryna 
į Chicago, UI.

Vendauskas, Pijus, Berta, 
Jurgis, Mara, Albina, Walde- 
mar, Joeef į Harrison, N. J.

Valente, Vincas, Janina, Jū
ratė - Marija į Chicago, UI.

Vązcelevičius, Stasys į Phi
ladelphia, Pa.

Vosylius, Viktoras į Eliza- 
beth, N- J-

Vizgirda, Zofiją, Remigijus 
į Cleveland, Ohio.

VįHmas, Antane*, Antanina 
į R. Chiaago, ind.

lebraitis, Liudvika, Sigitas 
į Detroit, Mich.

Žilius, Juozas, Petronėlė į

m., Telšių

- Idzelienė
iš Gargž-

PAIEŠKOJIMAI
Baliukaitė - Jončienė, Ona, 

su šeima.
Bartkevičiūtė - Gedvilienė, 

Barbora, iš Varnių 
apskrities.

Bublytė (Bublys) 
(Idselis), Barbora,
dų, ir vyras Idzelis, Frenk.

Gedvilienė - Bartkevičiūtė, 
Barbora, iš Varnių m., Telšių 
apskrities.

Idzelienė (Idzelis) - Bubly
tė, Barbora, iš Gargždų, ir 
vyras Idzelis, Frank.

Jakimčikas, Jonas, iš Šakių 
km., Pajevonio vi., Vilkaviš
kio apskr.

Jončienė - Baliukaitė, Ona, 
su šeima.

Kačerauskų, Eurebijaus ir 
Liucijos, giminės prašomi at
siliepti.

Kavsevič (Kuosaitis), Pet
ras, iš Griebčių km., Kybartų 
vi., Vilkaviškio ap.

Kuoaaitis (buv. Kavsevič), 
Petras ,iš Griebčių km., Ky
bartų vL, Vilkaviškio ap.

Levinskas, Juozas, gyvenęs 
Alytaus ap.

Lukoševičius, Vincentas, ki
lęs iš Tauragės ap., išvykęs 
iš Razmų lun., Telšių ap.

Pądagas, Pranas.
Pautienių*, Juozas ir Kazi

mieras, iš Sausininkų km., 
Bartininkų vL, Vilkaviškio ap.

Pelenis (ar Pęlaaįus), Jo
nas, iš Kriksčįų km., Biržų v.

Pelanyti, Elzbieta, iš Kriks- 
čių km-, Biržų vL

Tatoris, Martynas, iš šta- 
kyrių km., Biržų vL

Teresevičius, iš Kybartų v., 
Vilkąviškio ap.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi at
siliepti į:

Consulate General of Lithuania
41 West 82nd Street 

>. New W24, N,Y.

mergaitėms 
cfc«o, UMaoi*

Naujos Švento Kazimiero 
Akademijos pamatų prakasi
mo iškilmės įvyksta sekmadie
nį, birželio mėn. 11-tą d., 2:30 
vaL po pietų, prie South Cali- ‘ 
forui* Avenue ir West Mar- 
ųuette Road.

Prelatus B. Urba atliks reli
gines apeigas; inžinierius An
tanas J. Rudis, Statybos Fon
do pirmininkas, vadovaus iš
kilmėms. Graduantės specia
liai dalyvaus atitariamos meni
nę dalį. Motina M. Juozapa, 
Seselių Kaaimieriečių generalė 
vyresnioji, pirmutinė prakasė 
žemę naujai statybai, kuriai 
rengėmės ilgus metus.

Naujoji moderniškoji mo
kykla sutalpins 1,000 merge
lių. Pastatas susidės iš 26 
klasės kambarių, laboratorijų, 
knygyno, auditorijos, gimnas
tikos salės, valgyklos, koply
čios, ir seselėms vienuolyno. 
Arkitekto apskaičiavimu pro
jektas su visais įrengimais 
kainuos apie $2,600,000.

Švento Kazimiero Akademi
ja įsteigta 1911 m. Dabarti
niuose rumune* mokosi 520 
mergaičių, šįmet baigia aka
demiją 33-čioji laida, kurioje 
yra 129 mergaitės. Iš viso 
Švento Kazimiero Akademiją 
baigė jau 1,666 graduantės.

DCL PASTATYMO PAMINKLU 
Atai lankykite pas 

Gote Gty Moaemit Co. 
•RANIT* MCMORIALS 

821 W. Heilis SL,
Nashua, N. H.

Norintieji paa mua atvykti, tolofonuo- 
klte Nashua 4251. Tranaportacija 

Sykai, aetiSrint, kad nopirktumMs.

MOVERS —'
Insursd and

Lasai * Lee*
Distanoe
Moving

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

GRABORIAI

S. BmsevKius k Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

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

AVonue 2-2484

Dainuos 24 tautu 
Festivalyje 

Bridgeport, Conn.
Birželio 9 d. parapijos cho

ras dalyvaus dvidešimties tau
tų Festival of Nations, Praė
jusiais metais šoko tautiškus 
šokius, o šį kartą dainuos. 
Festivalis bus Marine Park, 4 
vai. po pietų. Manau, kad ir 
daug lietuvių dalyvaus. Cho
ras bus su tautiškais kostiu
mais, nes to ir rengėjai pa
geidauja. Linkėtina jaunimui 
gražiai pasižymėti.

■ ■■■U ■ ■Aš į ■ «

W. Hanover, Mass.
Tųpkūnaitė, Marija į Wil-

liams, M*™1
BALF IoigrarijMi Komitetas.

Mūsų Kompanijos APDRAUDĖ i
Atholio Žmonesp \

virš 100 metų “ nOITipSun i 
465 Main St., Athol, Mass. į 

, TEL. 204

f

NMMMMT CUANERSI WNK«$
YleaintMai Brocktono Dry Cleanere su Mothproofing 

Patarnavimu
(Apdrausta nuo kandžių sugadinimo per 6 mėnesius) 

Marškiniai gražiai išplaunami
VELTUI PAIMAME IR PRISTATOME

Offisas ir Plaut Krautuvė
560 Warren Ave^
TeL 736 — BROCKTON, MASS. —

i
i
<
i
i
i 
i 

. . ;
766 Main St.;

Kampas Grove St. i

W. J. Chtshdm
GRABORHJS 

“AsmenMkaa Patarnavimas” 

3S1 Smtth 8t, 
PROVIDENCE, R. L 

Telephone
Ofiso: Dezter i»62 

Namy: PI. 628*

J

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boaton, Maaa. 

Jesefh W. Casper 
IKASFERA*) 

LaMstuvIų OissktsrtaB Ir
Bateamuotoiae 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Nakų > 
Koplyčia Šermenims Dykai 

TeL *O 8-1437 
BOuth Boston 8-3M0

r i f-

YAKAVONIS 
merai Home

741 No. Main St
Brockton, Mase.

V. YAKAVONIS 
LaMrtuvi* Olrsktoriuo ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Diena Ir Naktį 
Koplyčia Šermeninis Dykai 

Tai. Brockton S-1M0

WAITT
funcbal homb

80 Eararoo* Ava “ | 
Brortcton, Maaa.

Etard LWaHt 
(WaitekanM) 

LaMrtuvIų OieaktortiM •» 
Balsamuotoja* 

rataraavitnaa Dieną ir Nakų 
Koplyčia *ennenims Pykai i 

▼«L Brockton 33** -į

Draugijų Valdybų Adresai
f*- ■»- 

OftAU«UOS VALOYBA

Pimniakaa — Viktama Mataiia. 
zi nangv bl, ma. Nąaa

WII ntSML -r Vincas ątakutia, 
MČ Mstb at so. Ma*

Psotokobl JUK. - Kava Rusteika 
3M L tt, So. Borto*. Mass.

VIa. RaSt — AMnairtraa ItsScb,
440 M Statk SL. Sa RMtML Maaa.

Draugija laiko aurtrtakinraa kaa tro-

artM,
NMi

Visais draugijos rattalaU kralę**- 
tėa pas protokolų raštininką

Martalka — Jonas Henris,
787 Bieadway, So. Boston, Maas.

Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir Visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

TeL Dedham 1304-W
PRANAM GERULIKIS, Namų TeL Dedham 1894-R

na—MMm»nMm|Ma*inwiiwmwm»TnMmiwrmirrii-y

>

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turima ll-kos rūšių alaus ir įvairių tonįlrų. Mes alų ir 

Loniko pristatome, vestuvėms, į namus, krikštytoms, patams 
r piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. ŠaukltV: 

BOBIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkaa

220 E su TeMBMML So. L

I
♦
»

«■



BOSTONO ŽINIOS
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Prd. Dr. K. Urbonavičius
vasaros metu pirmadieniais 

išvažiuoja i Kmituvą, Thomp- 
soa, Conn. Grįžta penktadie
niais. M yra svarbus reikalas, 
grįžta ir kitomis dienomis. Va- 
sarodamas mūsų garbingasis 
rūkytojas ir toliau kuria - ren
gto spaudai naujus veikalus.

Busirtakimai
Šią savaitę kas šių draugijų: 

LRK8A 21 kuopos sekmadienį 
po sumos, o šv. Kazimiero 
L.R.K. draugijos 1 v. p.p.; Sal- 
dšiausios Jėzaus širdies V. J. 
L. R. K draugijos pirmadienį 
7:30 v. v. ir Lietuvos Dukterų 
draugijos antradienį, 7:30 vai. 
vak.

Ateitininkų Sendraugių 
susirinkimas

bus sekmadienį, birželio mėn. 
11 d., 3 vai. po pietų, po Die- 
"vo Kūno procesijos, mokyklo
je prie šv. Petro bažnyčioje. 
Bus svarbūs pranešimai. Ma
loniai kviečiami visus narius 
dalyvauti. Valdyba.

Sugrįžo iš Chicagos
Otonas Vaitkevičius, medici

nos studentas ir veiklus atei
tininkas, pagyvenęs pusmetį 
Chicago, sugrįžo pas savo tė
velius į So. Bostonų. Čia ru
deniop bandys įstoti į medici
nos mokyklą. Mediciną Otonas 
jau studijavo būdamas trem
tyje, Vokietijoje, jau trejus 
metus. Rap.

Lietuviai atspariausi
Baltic Ameriean 8ociety su

sirinkime, įvykusiame gegu
žės mėn. 27, International Ins
titute patalpose, Welsley Ko 
4egijos sociologijos profesorė 
Mary Bosworth Truedley kal
bėjo apie savo tyrinėjimo duo
menis, surinktus iš jos moki
nių pabaltiečių, gyvenančių 
šioje šaly. Pasirodo, kad estai 
greičiausiai įsilieja į Amerikos 
gyvenimą ir nutautėję, tuo 
tarpu lietuviai ilgiausiai laiko
si, nuoširdžiau bendradarbiau
ja savo tarpe, laikosi savo 
kalbos ir papročių. Latviai 
užima vidurį.

Kita kalbėtoja buvo ponia 
Cariton Perry Fuller. Stasiui 
Liepai sunesveikavus, jo vie
toje dainavo Vytautas Ba- 
kfinas ir estė Rito Keshula. 
Akompanavo E. Tataronytė. 
Smuiką pagrojo latvis Gustav 
Bers. Programą sumaniai ve
dė p-nia B. Cleveland - Pilipai-
U. Rap.

Lietuviai dalyvaus 
šimtmečio sukaktyje 
Bostono kaimynas, Lynno 

miestas, sekančią savaitę iškil
mingai minės savo įsitikūrimo 
šimtmetį. Birželio 12 d. mies
to salėje 8 vai. vak. bus įvai
rių tautybių programa. Daly
vaus ir lietuviai. Bostono lie
tuvių tautinių šokių grupė pa
šoks keletą tautinių šokių, o 
Vilniaus operos solistė Juzė 
Kristolaitytė padainuos lietau 
viškų dainų. Akompanuos 
komp. Jeronimas Kačinskas.

Rap.

. LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
WK8X — 1J3» Ulocydm, Sdem. Man.

- šeštadienį, birželio 10 d., 1:15 v. p. pietų įvyks Lietuvių
Baite Vshnttes programa. Iš WESX radio stoties — 1280 ki- 
loeyetoa, Šąlam, Mm bus transliuojamos liaudies dainos, mu- 
rikan kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kalbos.

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

UTHUANIAN RADIO HOUR_______
Weeš*raaBway South Boston 27, Mass.

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

Visi būkime baisiojo 
birželio minėjime

Bostono lietuviai baisiojo 
birželio viešąjį minėjimą turės 
birželio 18 d. Ruošia ALT sky
rius ir tremtinių ratelio valdy
ba. Vidurdieny 12 vai. bus 
specialės pamaldos šv. Petro 
bažnyčioje. Giedos choras vad. 
komp. J. Kačinsko ir solistas 
St Liepas. Pamokslą sakys 
prof. kun. St. Yla, nacių kan
kinys. Municipal Buildinge, 2 
vai. po pietų bus masinis mi
tingas su nepaprasta menine 
programa. Pirmu kartu lietu
viams pasirodys garsusis lat
vių Rygos radiofono oktetas 
“Tėvija” ir estų solistė p-lė 
Keshula. Dalyvaus ir lietuviai 
menininkai. Į tos dienos gar
bės prezidiumą yra kviečiami 
bolševikų ir nacių kalėjimuose 
buvusieji mirtininkai.

Lietuvis

Ir latviai minės baisųjį 
birželį

Ne tik lietuviai, bet ir lat
viai ruošiasi paminėti baisią
sias birželio dienas.

Trečiadienį, birželio 14, vi
durdienį, 12 vai., Copley Sq., 
Bostone latviai viešai ruošiasi 
pavaizduoti, kaip enkavedistai 
gaudė vyrus, moteris vaikus 
ir senelius trėmimui Sibiran. 
Bus apsirengę enkavedistų 
uniformomis. Vakare, Brooks 
Hali prie Dudley Station turės 
atatinkamą programą. Rap.

'‘♦i*
L. Kultūros Rėmėjų 

Bostone susirinkimas 
įvyksta šį šeštadienį, š. m. 

birželio 10 d. 8 
Petro parapijos 
St).

Susirinkimas
Į jį kviečiami visi nariai ir vi
si kiti lietuviai, kurie domisi 
lietuvių kultūros reikalais.

Tame susirinkime taip pat 
padarys svarbų pranešimą 
Tremtinių Ratelio valdybos 
atstovas apie mūsų tautos 
kančių minėjimą birželio 18 d.

Valdyba.

vaL vak. šv. 
salėje (5th

yra svarbus.

Ona. Bataitytė,
gyv. Dedham, Mass. ir tu

rinti savo dailės studiją Bos
tone, važinėja po Europą. Bu
vo jau Londone, Paryžiuje ir 
kituose Europos miestuose. Ji 
rašo: “Turiu daug ko pamaty
ti, bet taip mažai laiko”. Onu
tė yra dailininkė - piešėja.

i’lfl t ų -

Kur jovarai linksta...
Praėjusią savaitę teko būti 

su fonografu Nonvoode ir 
Bostone. Užrašyta 100 daly
kų įdomios tautosakinės me
džiagos (daugiausia dainų). 
Mrs. Ruduokienė, 447 Broad
vvay įdainavo į fonografą 60 
dainų (ji yra Daugų dzūkė).

Už rėmimą šio darbo pini- 
giškai Vyt. Končiui toriu nuo
širdų ačiū.

Mokantieji dainų, pasakų, 
mįslių prašau duoti savo adre
sus į “Darbininko” Redakciją.

Ačiū
J. Būga.

v

VISI DALYVAUIAME BADAVIMO ' 
DEMONSTBA OJOJ

monstracija yra ne mažiau 
įspūdingas protestas ir solida
rumo pareiškimas. Tai origi
nali demonstracija. Tik reikia, 
kad kiekvienas lietuvis, kiek
viena lietuvių šeima aktyviai 
dalyvautų toje demonstracijo
je. Ji ij* lengviausiai praveda
ma. Pasitenkinkime birželio 14 
d. tik vandeniu, arbata ar ka
va. Badavimas — daugiau ne
gu pasninkas. Būkime drąsūs," 
ryžtingi ir garbingi lietuviai. 
Težino kaimynai kitataučiai, 
kad lietuviai, kai yra gyvybiš- 
kiausias senos Tėvynės reika
las, yra vieningi ir drausmin
gi. Visų lietuvių vieningą ba
davimo demonstraciją paste
bės ir viešuma.

Paskutiniame “Darbininko” 
numeryje paskeltu atsišauki
mu ALT Bostono sk. valdyba 
pakvietė visus lietuvius vie
ningai paminėti birželio 14-15 
tautžudystės dienas. Teneatsi- 
randa nei vieno lietuvio gimu
sio Lietuvoje ar Amerikoje, 
kuris neišgirstų ALT balso, 
kaip Tautos balso.

Neužmirškime: 1. birželio 
14-15 d. Besilinksminame ir 
nešokame; 2. birželio 14 d. 
badaujame — visi dalyvauja
me badavimo demonstracijoje;
3. birželio 18 d. meldžiamės už 
genocido aukas ir dalyvauja
me mitinge.

Nerengiant didelės viešos 
-demonstracijos, badavimo de-

jau
pa-

30,

orkestru, 
dalyvavo

Bostone, 
į Naujos 
kur prie 
jų buvu-

' i

Mirusiųjų minėjimo 
dieną

Amerikos Legijono Stepono 
Dariaus Postas No. 317 
trylikti metai iškilmingai 
mini.

Šiais metais, gegužės 
nors diena buvo lietinga, susi
rinko nemažas būrys legionie
rių su savo dūdų 
Taipgi skaitlingai 
moterų Auxiliary.

Po parado South 
legijonietiai nuvyko 
Kalvarijos kapines, 
naujai supilto kapo, 
šio Komanderio Juozo Cunio, 
atliko atatinkamas ceremoni
jas. Svarbiausia kalbėtojas 
buvo Suffolk Apskričio pro
kuroras, William J. Foley, ku
ris pasakė gražią kalbą apibu
dindamas a. a. Juozo Cunio 
gyvenimą.

Po ceremonijų kapinėse le- 
gijonieriai, grįždami į So. 
Bostoną, buvo sustoję dar 
a.a. Stažo aikštėje ir čia atli
ko ceremonijas.

Lietuviams tikrai malonu, 
kad turi tokią darbščią grupę 
veteranų .kurie visur ir visad 
moka išlaikyti lietuvių garbin
gą vardą. Reporteris.

St., So.

reiškiame 
visiems

Svarbus pranešimas
Gegužės 28 d. Romuvos 

parke įvyko LRKSA 94 Jauni
mo kuopos piknikas. Dėl to 
pikniko proga dovanų paskirs
tymo prašau kreiptis į Stasį 
Jakutį, 701 E 2nd 
Boston, Mass.

Šia pščia proga 
nuoširdžią padėką 
kuopos nariams, kurie pikniko 
metu nuoširdžiai darbavosi, 
ypač vyriausiai šeimininkei 
Marytei Valatkienei ir jos šta
bui; vyr. šeimininkui .Stasiui 
Griganavičiui; Feliksui Edim- 
tui, Angelei Vakauzienei, 
Praksėdai Jakutienei, Janinai 
Gurkienei, Antosei Starinskię- 
nei, Teresei Edimtienei ir vi
siems kitiems, kurie vienu ar 
kitu būdu prisidėjo prie pikni
ko surengimo.

Rengimo komisija.

Florencija Zaleckiūtč, 
duktė Felikso ir Anelės Za- 

leckų, šį mėnesį baigė So. 
Boston High School. Iš 250 
mokinių ji buvo 7-ta iš ge
riausiai pasižymėjusių studen
čių. Rudenį pasiryžusi įstoti į 
mokytojų seminariją, 
name p-lę Florenciją 
me geriausios kloties.

Studentės tėvelis
Zaleckas yra vienas iš pirmų
jų LDS narių, kuris ir šian
dien aktyviai dalyvauja josios 
veikime. , R.

Sveiki- 
ir linki-

Feliksas

Miesto bibliotekos 
skyriuje z

Point, 533 E. Broad- 
Municipal Building’e, 
reikalaujama knygų

City 
way, 
dažnai 
svetimomis kalbomis. To sky
riaus vedėja praneša, kad yra 
gauta naujų knygų: vokiečių 
kalba — Grimmo, Manno, Ma- 
yero, Neumanno, Rivothos, 
Schnitzlerio veikalai; lenkų 
kalba — Glovvackio, Handels- 
mano, Orczy, Ossendovvskio, 
Ostenso, Pollacko; rusų kalba 
— Aldanovo, Obitchestovo, 
Tolstojaus, Tonctono ir kitų. 
Taip pat turima nemažas pasi
rinkimas knygų lietuvių kalba.

Piknikas buvo sėkmingas

Baltijos Tautų atstovės 
Tarptautiniame Moterų 
Kongrese buvo dėmesio 

centre
Tarptautiniame Moterų Kon

grese (Congress of Women’s| 
Club Federation), kuris įvykoj 
gegužės 29 — birželio 3 die 
nomis Bostone Pabaltijo Mo
terų Tarybą atstovavo iš New

Katalikų Susivienijimo 94 Yorko atvykusios lietuvių at- 
Bostono kuopos pirmas šio pa
vasario piknikas, įvykęs gegu
žės 28 d., Romuvos parke bu
vo labaF sėkmingas. Buvo pri
važiavę apie tūkstantis žmo
nių. Valso kontestą laimėjo' 
Mary Martin iš Roxbury su 
Walter Jakimausku iš Matta- 
pan, o polkos — Edmundas 
Rudis iš S. Boston su Loraine' 
Žiupsnyte iš Roxbury. Mote
rų teisėjų jury gražiausiu pik
nike jaunuoliu pripažino Povi
lą Bratėną iš So. Bostono.

Vyriausiems šeimininkams, 
Stasiui Griganavičiui 
jonai Valatkienei, 
vadovaujant, pelno 
$300.00.,

ir Mari- 
sumaniai 
liks apie 

Rap.

Naktinė skautų iškyla
Birželio 3-4 naktį 52-ji D.L.

K. Kęstučio lietuvių skautų 
draugovė dalyvavo 2-jo Bos
tono amerikiečių skautų tunto 
naktinėje iškyloje prie Chest- 
nut Hill ežero. Gražios gamtos 
prieglobstyje skautai įsirengė 
stovyklavietę, patys gaminosi 
valgį ir turėjo smagų laužą. 
Jų nuotaikos ir darbų nesu
drumstė nė lietus, kurį pui
kiausiai atlaike neseniai kęs- 
tutėnų įsigytos 9 palapinės.

Kiek anksčiau mūsų skautai 
dalyvavo su amerikiečiais die
nos iškyloje į Lexingtoną. 
Abiejose iškylose kęstutėnai 
gražiai pasirodė ,o už dalyva
vimą jose gauti atatinkami 
kaspinai draugovės vėliavai, 
kuri yra atvežta iš tremties 
Vokietijoje. •

Avė Maris Valanda
Sekmadienį, birželio 11 

530 po pietų per WMEX 
dijo stotį — 1510 kilocycles 
bus transliuojama apie kanki
nį, tėvą Jean Pierre Aulneau, 
kuris prieš porą šimtmečių 
buvo atvykęs iš Prancūzijos į 
šiaurės vakarų Minnesota, kur 
būdamas kunigu ruošėsi misi- d 
jų darbui. Buvo čia užpultas 
laukinių gyventojų ir nužudy
tas.

d.,
ra-- *

Aklam kelio neparodysi

Lietuviai skautei gavo 
BSA eharterį

Bostono lietuvių skautų 52 
ji D.LK. Kęstučio draugov 
įsiregistravo Boy Scouts o 
America organizacijoje. Gegu 
žės mėn. pabaigoje skaut 
būklė (Am. Leg. Dariaus 
to name) BSA 2-jo Distr. 
eutive - sktn. Lee Betiveau i 
kilmingoje sueigoje įteikė 
tutinama Draugovės 
Bostono lietuvių skautų vieti
ninkui sktn. prof. Ig. Končiui 
Iškilmių proga kalbėjo ir svei 
kino sktn. Lee Beliveau, 
prof. Ig. Končius, Daria 
posto komandorius J. Smigias 
vyriausiasis skautininkas dr
V. Čepas, vyr. sktn. L. 
nė, svečias J. L. Kasma 
ir dr. Br. Kalvaitis. Sueiga 
baigta skautų pokštais ir ben 
drai su svečiais sudainuotomi 
dainomis prie improvizuo 
lauželio.

Linkėtina, kad mūsų skau 
ryžtingai žengdami savo obal 
šio — Dievui, Tėvynei ir Arti 
mui — keliu, per amerikieči 
skautus supažindintų jų visu 
menę su Lietuva ir jos trage
dija.

stovė p. Ligija Dirkienė ir es
čių atstovė p. Jurma. Tarp 
2000 atstovių iš užsienio vals
tybių (Europos, Pietų Ameri
kos ir kt) ir visų JAV valsti
jų okupuotojo Pabaltijo atsto
vės sumiaukė ypatingo dėme- dalyvauti, 
šio. Birželio 1 d. jos skaitė pa
skaitas, sukėlusias nepaprasto 
susidomėjimo ir daug užuojau
tos Pabaltijo tautų tragedijos 
atžvilgiu. Birželio 2 buvo skai
tyti atsišaukimai apie padėtį 
Lietuvoje per radiją, vėliau
pertransliuoti per 200 radijo P»me Judicial teismo rašti- 
stočių. Per keleto dienų kon- ninkus. Jis yra palankus ir Re
greso metu buvo išdalinto tuviams. Nominacijų rinkimai 
daug literatūros genocido 
klausimu ir informacinių kny
gų apie Lietuvą, Latviją ir 
Estiją.

Pabaltijo Moterų Tarybos 
centras yra įrikūręs Nev Yor
ke. Šiuo metu jis steigia savo 
skyrius kituose miestuose. Ne
seniai toks skyrius įsisteigė 
Philaddphijoje. Bostone Pa
baltijo Moterų Tarybai atsto
vauti įgalioto Dr. M. Atseikai- 
tė - Gimbutienė.

Po operacijos jaučiasi 
gerai

Pakistano premjeras, Lia- 
quat Ali Khan, jaučiasi gerai 
po operacijos, kuri jam buvo 
padaryto vienoje Bostono ligo
ninėje gydytojo dr. Frank A. 
Lahey. Jis taip pat padarė 
praeitą pirmadienį operaciją ir 
jo žmonai, kuri tai p pat jau
čiasi gerai

'Manoma, kad po dviejų sa
vaičių jie išvyks iš Bostono į 
Londoną.

PH

▼ šita lietuviška patarlė išsprendžia daug klausimų, dėl ku
rių vieni kitus dažnai kramtome. Žinoma, ne dantimis, kuriuos 
Dievas atidavė žvėrims. Žmonėms paliko žymiai aštresnį ginklą: 
nuotųonę. Nuomonėmis, kaip ežio spygliais apsistatę, ir badome 
vieni kitus. Iš kurios pusės beprieisi, vis dura, ypač gerai nu
smailinto, užsispyrusi ir kieto nuomonė. Kas ji tokia?

▼ Žmogui yra teisė ir pareiga turėti savo nuomonę. Kitaip 
tariant, jis privalo turėti vienokį ar kitokį savo nusistatymą. 
Kas jo neturi, yra be nugarkaulio. Iš tokio žmogaus gali lipdy
ti, ką nori, bet visada išeis tiktai tešlinė lėlė. Savo minkštu pa
taikavimu jis prisitaiko prie visų aplinkybių ir visų žmonių. Su 
besimeldžiančiais klaupiasi, su besikeikiančiais keikiasi, o su 
bievyzgojąnčiais blevyzgoja. Su Jonu bekalbėdamas peikia Ka
jetoną, o su Petru bešnekėdamas išvanoja tą patį Joną. Jis 
norėtų būti geras ir Dievui ir šėtonui. “Pelų maišas!”.— pasa
ko protingesni žmonės ir nuo tų vėjapūčių gręžiasi į šoną. Kas 
neturi savo nuomonės, netenka ir pasitikėjimo.

▼ Minkštakauliai žmonės kitų nebado, bet ir gero neneša. 
Vieną nugirdę, daro vienaip, o kito pasiklausę, tą patį verčia 
antraip. Bet yra tokių kietokaulių, kad viską daro tiktai sa
vaip. Jų neperkalbėsi. Jie turi susidarę tokią kietą nuomonę, 
kad titnagą skelia. Gerai, jei to nuomonė protinga, o ne akla. 
Aklas užsispyrimas jiems atrodo geresnis net ir tada, kai aiš
kiai pamato savo žlibumą. Baisiai sunku prie jo prisipažinti. 
Geriau lenkti, kad ir luž, bet daryti savo. Su tokiais kietaspran
džiais negali būti jokių diskusijų: jų neįtikinsi. Jie vis sakys 
“kirpta” arba “skusta”, nors ten bus nei kirpta nei skusta. 
Jiems taip atrodo, ir jie daugiau nieko girdėti nenori. “Ožiai!” 
— pasako išmintingesni žmonės.•

V “Pelų maišai” ir “ožiai” atstovauja du kraštutinumus: 
aklą pataikavimą ir aklą užsispyrimą. Pirmieji yra akli, nes 
žiūri tiktai kitų akimis. Antrieji taip pat akli, nes mato tiktai 
save. Iš to kyla daug barnių ir ginčių — daug susikrimtimo 
visuomeniniame darbe. Nereikia dėl to daug jaudinties: “aklam 
kelio neparodysi”. S.

Harvardo liaudies 
šokėjų draugijos 

parengime penktadienį, bir
želio 9 d., vakare, Sargent 
College, 6 Everett St, Cam
bridge, bus lietuvių šokėjų 
grupės ir kitų tautinių šokėjų 
grupių šokiau Kviečia visus

Adv. Thomas L. 
McCormack,

Bostono miesto tarybos 
rys iš 10-tog apylinkės (ward) 
išstatė savo kandidatūrą į Su- 

na-

įvyks š. m. rugsėjo 19 d. Jei
gu adv. McCormack bus de
mokratų nominuotos ,tai jo iš
rinkimas užtikrintas.

PADĖKA
Nuoširdžią padėką reiškiu p. 

Jonui Glineckiui su ponia, 5 
Thomas Pk., S. Boston, Mass., 
už sudarymą garantijų atvyk
ti . JAV, malonų sutikimą at
vykus ir visokiariopą paramą 
pradedant naują gyvenimą 
šiamę krašte; p/ John M. 
Ovrirkai su ponia, 94 Ocean 
SL, Dorchester, Mass., už ma
lonų priėmimą iš kelionės ir 
nuoširdžias vaišes jų šeimoje; 
p. Onai Cetkauskienei, 185 H 
St, So. Boston, Mass. už su
teiktą butą savo namuose ir 
rūpestį visuose reikaluose 
mums padėti. Taip pat dėkoja
me savo prieteliams p.p. A A 
Januškams, 94 Ocean St, 
Dorchester, Mass. už visokia
riopą tarpininkavimą.

Kasys Tamošaitis

su-
“T.

M Rusijos
Rusai savo Rusiją nevieno

dai vadina ir rašo: carų lai
kais rašė “Rusija”, o dabar— 
“T. Rusija”. "Rusija” — 
prask, “dūmų Rusija”, o
Rusija” — “tarybų Rusija”. 
Caro laikais buvo jų parla
mentas vadinamas “dūmą” 
(rus. dūmat — galvoti; dūmą
— galvojimas, dūmojimas, net 
svajojimas). Koks skirtumas
— dūmą ar taryba, kai nėra 
didelio skirtumo pačiame gy
venime: nagaika ir naganas 
pasiliko tie patys?! O politika 
pasiliko svetimų žemių gro
biamoji nuo Joano m laikų, 
einant per Joaną IV Žiauruo
lį, Petrą I (žiaurumu nenusi
leidžiantį anam), Katrę II (pa
laidąją), Leniną (mauzoleume 
konservuotąjį), Staliną (be
saulės saulę), Molotovą, Vi
šinskį, Koganovičių, Beriją ir 
kitus ruskius ir neruskius, 
ten įsikinkiusius. O “dūmos” 
ir “tarybos”? Dūmos 
savavaldžiu! ar 
carui, o tarybos 
sinedžionui 100% 
“uraaa!” tesutikti,
šiandie Sibiro konclagetių ne
uostytum. Įdomu, kokia bus 
“trečioji Rusija”. Ji bus. O jos 
vardas — “Rusija nukarpyto
mis padalkomis”.

A. Žiemena.

buvo 
savai ai kiui 
— Stalino 
paploti ir 
kad dar

- •

Bostono mayoro Hynes 

specialiai sudarytas komite
tas studijuoja Bostono finan
sų komisijos raportus pareiš
kė, kad tegislatūra gali įsakyti 

• perregistruoti visus balsuoto-
šebna. jus.

Šeimininkei pagelbininkė
Tremtinė ieško darbo prie 

šeimos. Sutiktų dirbti už mais
tą, kambarį ir mažą algą. Šiuo 
reikalu prašoma: kreiptis į Ma- .u« wi
rę Janušauskienę 2nd floor spaudą — lai Brasai
1 Harrison Park, Dorchester. “Darbininką”!
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