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Sovietai apsisprendę kariauti
Londonas. — “The New 

York Times” korespon
dentas iš Londono prane
ša, kad Atlanto Sąjungos 
konferencijon susirinkę 
politiniai ir kariniai eks
pertai, ypač Europos val
stybių, pabrėžia, jog ka
ras Sovietų Rusijos su 
JAV yra nebeišvengia
mas. Ligi šiol vis dar bu
vo tikima, kad Sovietų 
Sąjunga savo imperialis
tinę politiką ir pasaulio 
revoliueiją stengsis remti 
tiktai šaltu karu ir penk
tąja komunistų kolona. 
Tačiau paskutinieji duo-

mena rodo, kad Krem
liaus politbiūras aiškiai 
yra apsisprendęs už karš
tąjį karą, ir Sovietų Są
junga tam skubiai ruo
šiasi. Ją skubėti verčia 
du motyvai: silpstąs ko
munistinis sąjūdis lais
vajame pasaulyje ir kitų 
kraštų ginklą v imąsis 
eventualiam karui. Sovie
tų Sąjunga nenori būti 
aplenkta, dėlto gali suri
zikuoti karą kiekvienu 
metu. Kai kurie kariniai 
ekspertai mano, kad tas 
gali atsitikti dar prieš 
1950 metus.

EUROPA DAR NEDEGA
Londonas. — Trijų di

džiųjų pasitarimai Lon
done tuo tarpu daugiau
sia lietė Vokietiją ir Eu
ropą. JAV, Anglijos ir 
Prancūzipos užsienio rei
kalų ministeriai sutaria, 
kad Europa tuo tarpu 
nedega. Jie tikisi, jog to
kia padėtis truks iki 
1952 metų, kai baigsis

žodžio dar neištarė. Rusi* 
ja konferencijos apkal
tinta, kad ji nepaleidžia 
karo belaisvių ir tuo nu
sikalsta žmoniškumui.

ANTRADIENIS (Tuesday), GEGUŽES (May), 16 D., 1950 M.

Londono konferencijos nusista 
tymas Vokietijos klausimu

Rusija Vįiino Britanijai 
žveję laivę

Oslo, Norvegija — Pasi
keitus notomis, Rusija su-

Maršalo plano parama, tiko paleisti Britų žvejų 
Vis dėlto ministeriai su- laivą “Etrurią”, kuris bu- 
tarė, kad vakariečių po- vo sulaikytas Baltijos jū- 
zicijos Berlyne ir Vokie- roj. Rusai sako, kad tas 
tijoje turi būti tvirtai iš- laivas nelegaliai plaukiojo 
laikytos. Vokietiją nu- Rusijos vandenyse. Pra- 
matoma Jabiaji įtraukti į eitą

svarstoma ir palankiai sijos, atplaukė į mažą Nor- 
komentuojama Prancū- vegijos uostą. Jo įgulai 
zijos pasiūlymas dėl ang- buvo įsakyta neduoti ii- 
lies ir plieno bendros eks- nių laikraštininkams. Bri- 
plotacijos Europoje. JAV tai turėjo užmokėti ru- 
ir Anglija savo galutinio sams $75.00 bausmės.

8 MILIJONAI DOLERIŲ KINIJAI 
NUO BADO GELBĖTI»!•

Washington, D. C. — 
$8,000,000 yra įtraukti 
užsienio pagelbos projek- 
tan, Kinijai nuo bado gel
bėti. Kinijoj dabar siau
čia toks badas, kokio jau 
100 metų nėra buvę. Pa
siūlymas yra remiamas 
prezidento Trumano. Su 
juo senato komitetas be
veik sutinka. Prezidentas 
pareiškė, nežinąs, ar šis 
bandymas pavyks, nes 
Kinijos komunistinė vy
riausybė nenori pripažin
ti, kad Kinijoj dabar to
kia katastrofiška padė
tis; ir ar leis per tokias

sakoms, yra viena ii gra
žiausių jsponiuldų.

Marianapolio Kolegijos Tho Mpson, Conn., rūmų fasadas.
Į Marianapolį š. m. geg ūžės mėn. 21 d. renkasi N. 

Anglijos vyčiai pirmajam pavasariniam piknikui, 
kurio pelno dalis skiriam as Marianapolio kolegijai.

V

LIETUVAITE GAVO ATSAKYMĄ
Cleveland, Ohio— Kaip gą jai nemal 

lais. LaikraštįCleveland 
Flaln

organizacijas, kaip Rau
donasis Kryžius, šią pa
galbą teikti. Tačiau vis 
tik būsią galima už “ge
ležinės uždangos” Kini
joj badaujantiems pagel
bėti per religines ir ka- 
ritatyvines organizaci
jas.

Valymas Čekoslovakijoj
Proga, — Gen. Jaroslav 

Prochazka, naujas Čeko
slovakijos armijos vadas, 
prašalino iš armijos daug 
karininkų, kurie parodė 
bent mažiausį pasiprieši
nimą pertvarkyti armiją 
pagal Sovietų Rusijos mo
delį.

Apie čekų armijos valy
mą rašo komunistų sa
vaitraštis “Tvorba”. Tas 
laikraštis pažymi,
gen. Prochazka nusiskun
dė, kaip yra sunku peror
ganizuoti armiją. Jis nu
rodė, kad karininkai ne 
tik neturi tokio patyrimo, 
kaip sovietų kariškiai, bet 
aiškiai priešinasi 
kam ,kas tik sovietiška.

iais reika-

siuntė Jung. Taut. gene
raliniam sukretoriui Try
gve Lie laišką, kad jis 
paprašytų Staliną, kai 
lankysis Maskvoj, paleis
ti jos motiną iš Sibiro. 
D. Armonaitė iš Jung. 
Tautų sekretoriato gavo 
tokį atsakymą: “Jungti
nių Tautų Generalinis 
Sekretorius nori praneš
ti, kad gavo jūsų laišką, 
aukščiau paminėtu reika
lu”. Po to UN-o antspau
das. Laiškas niekeno ne
pasirašytas. Nežinia, ar 
pats Trygve Lie D. Armo- 
naitės laišką 
skaitė.

Manoma, kad 
kymas yra 
koks duodamas 
kurie kreipiasi į šią įstai- abiejų pusių birželio 22 d.

»*

ma aprašė, pakartoda
mas prašymo ir atsaky- . ūmiomis — Vakarų tri 
mo turinį.

matė ir

jų valstybių — Britanijos, 
Prancūzijoh ir Jung. Vals
tybių vyriausybės paruo
šė planą, pagal kurį teiks 
visokiariopą pagalbą Ber
lyno gyventojams nežiū
rint Rusijos ir vokiečių 
komunistų daromų kliū
čių.

Sov. Rusija nesiskaito 
su vakariečių pasiūlymu 
pravesti laisvus rinkimus 
Berlyne. Tačiau 
nori suvienyti 

___ __ ______ miesto vokiečius, 
tas laisvėje iki apeliacijos Įai®vaj išsirinktų 
teismo, tačiau teisėjas Da- ir. , Berlynas 
vid A. Pine atsisakė tai atitinkamą vietą

Komunistę Partijos 
sekretorius kalėjime

VVashington, D. C. — 
Eugene Dennis, komunis
tų partijos generalis se
kretorius, nuteistas vie

niems metams kalėjiman 
už Kongreso žeminimą, 
padėtas į kalėjimą.

Eugene Dennis ir jo ad
vokatas Joseph Forer rū
pinosi, kad jis būtų palik-

Taikos sutarties su Vokietija ne- 
bus. — Vakariečiai gins Vokietiją nuo 
bolševizmo. - Numatoma nauja At
lanto Sąjungos karinė vadovybė.

Londonas — Trys už
sienių reikalų ministeriai 
paskelbė, kad JAV, Bri
tanija ir Prancūzija ir 
toliau laikys karinius da
linius Vokietijoje ir ne
pasirašys taikos sutar
ties tol, kol Rusija laiko 
padalinusi šį kraštą. Vis 
dėlto Vakarų Vokietija 
bus įjungta į Vakarų Eu
ropą ir palaipsniui išlais
vinama iš okupacinės 
kontrolės.

Pirmą kartą nuo karo 
pabaigos Amerikos, Bri
tanijos ir Prancūzijos 
vyriausybės pabrėžė, kad 
šių kraštų kariniai dali
niai laikomi Vokietijoje 
ne to krašto policiniai 
kontrolei, bet jam ginti 
nuo Rusijos užpuolimo. 
Vokiečiai oficialiai vadi
na save sąjungininkais, o 
Vakarų Vokietiją, — tie
siog Vokietija. Komunis
tinės Rytų Vokietijos vy
riausybės nepripažįsta. vestą apsvarstyjj. eKotio-.

Yra Žinių, kačT VakaMj joninės priemonės, kurių 
gynybos ir ekonominės 
organizacijos paktas gali 
būti praplėstas, įtrau
kiant į jį ne tik Vakarų 
Vokietiją, bet ir Švediją, 
Turkiją ir kitas tautas.

Nepatvirtintais dar duo
menimis, manoma suda
ryti nauja aukštoji Va
karų gynybos vadovybė,

kurios priešakyje atsi
stotų JAV gen. Omar 
Bradley, vietoje Montgo- 
mery.

Užsienių ministeriai 
konferencijoje priėjo iš
vados, kad dėl Rusijos 
laikysenos taika su Vo
kietija neįmanoma. Jie 
atsisakė ir nuo Vokieti
jos okupacinio statuto 

revizijos. Panaikinimas 
okupacinės kontrolės, sa
ko deklaracija, priklau
sys, nuo Bonnos vyriau
sybės bendradarbiavimo 
ir vokiečių tautos pažan- 
gavimo demokratijoje.

Susirūpino pietine Azija
Sydney, Australija — 

Gegužės 15 d. Sidnėjuje 
susirinko posėdžio Britų 
imperijos ekonominė ko
misija, sudaryta dar sau
sio mėn. Londone. Jai pa
vestą apsvarstyti ekoro- A..

L-__ _____________ •________ •

reikėtų imtis ginant pie
tinę Aziją nuo komuniz
mo. Pirmoje vietoje nu
matoma teikti daugiau 
maisto bei aprangos ir 
gerinti gyvenimo sąly
gas, kadangi komuniz
mas spraudžiasi kaip tik 
ten, kur yra didesnis var
gas ir alkis.

Suglaustos žinios
Vakarai 
Berlyno 
kad jie 
valdžią 
užimtų 

laisvoje 
suvienytoje Vokietijoje.

GeležinkeBečIii streikas 
kenkia pramonei

Detroit, Mich. — Dėl ge
ležinkeliečių streiko daug 
darbininkų atleista iš au
tomobilių įstaigų. Gene- 

mėjo katalikų liaudies ral Motors bendrovė iš sa- 
partija. Ji surinko 55% vo Fisher Body įstaigos 
visų balsų. Antroje vieto- atleido 500 darbininkų, 
je eina — antikomunisti- Michigan Centrai Rail- 
niai socialistai. Visa aus- road, New York Centrai 
trų taute džiaugiasi to- pagalbinė įstaiga iš 15,000 
kiais rinkimų rezultatais darbininkų atleido 13,500, 
rusų zonoje. iš kurių 10,000 yra Detroi-

Laisvi rinkimai yra ko- Geležinkelių streikui pra- 
munistams mirties spren- gį^ėjus, sunkvežimių įstai- 
dimas. Jie tai gerai su- ujverstos darbu, taip 
pranta, ir niekur laisvų |ad jog u sus^ti da£ 
rinkimų neleidžia, išsky- v ottiirti 
rus šiuo atveju, nežinia 
kokiais sumetimais, Aus- Pittsburgh, Pa.—Trūks- 
trijoj. tant tuščių vagonų, 23 di

džiosios anglių kasyklos 
e New York miesto 2300 uždarytos. Kiek mažesnių 

spaustuvininkų buvo nu- kasyklų uždaryta, nėra 
tarę streikuoti pirmadie- žinių. Mažiausia 7,500 
nį. Miesto Darbo Santy- angliakasių neteko darbo, 
kių direktorius Joseph Apskaičiuojamas, kad dėl 
O’Grady pranešė, kad geležinkeliečių streiko 
mayorui William O’Dwy- apie 200,000 darbininkų 
er tarpininkaujant strei- neteko darbo kitose įstai- 
kas prašalintas. gose.

tas atsa-
šablonas, padaryti. Federalinis ape- ir 

visiems, liacijos teismas išklausys

KOMUNISTŲ PRALAIMĖJI
MAS AUSTRIJOJE

A Atlanto Sąjungos konferencijoj, vykstančioj 
Londone, yra atstovaudama 19 valstybių, kurios api
ma 420 milijonų gyventojų. Maskvos spauda nepa
prastai aštriai ją puola ir bolševikiškai koliojasi.

A JAV karo laivynas, susidedąs iš 20 vienetų, iš 
Pearl Harbor išplaukė į pietinės Azijos pakrantes. 
Laivynas turi ir sprausminius lėktuvus pritaikytus 
jūrų kautynėms.

A Sovietų Sąjungos vyriausybė, pareikalauta at
silyginti už tas “lend-lease” prekes, kurios buvo gau
tos jau po karo arba karo metu nebuvo dar sunau
dotos, pasiūlė JAV mokėti 2 centus už dolerį. Bet ir 
tokiu būdu susidaro 200 milijonų dolerių suma.

A Mažos atominės bombos (baby bomb), gamina
mos tik JAV, lengvai gali būti pakrautos į sprausmi
nius lėktuvus. Tjio tarpu neskelbiama, kiek jos yra 
stiprios, bet galima numanyti, kad nuo didžiųjų neto
li atsilieka.

A Trygve Lie, UN generalis sekretorius, nuvykęs 
į Maskvą, turėjęs pasikalbėjimą su Sovietų užsienio 
ministeriu Andrei Y. Višinskiu ir jo pagelbininku 
Gromyko. Jis tikisi pasimatyti ir su Stalinu.

A Lenkų diplomatai Suomijoje, kultūros reikalams 
atašė Dr. J. Zetorski ir vicekonsulas F. Miszkowski, 
metė bolševikinę tarnybą ir per Švediją vyksta į Ar
gentiną.

A Lenkijoje prasidėjo stiprus valymas komunistų 
partijos viršūnių. Išrinkus Zenoną Nowaką į komu
nistų partijos centrinį komitetą, spėjama, kad gal
vos risis be pasigailėjimo.

A Turkijoje įvykę rinkimai į parlamentą apytik
riais duomenimis rodo persvarą opozicinės demokra
tų partijos. Kadangi parlamentas renka ir preziden
tą, tai Ismet Inonu, kietesnio režimo šalininkas, jau 
eis į šalį.

A Nakaraguos vyriausybei pavykę užgniaužti su
kilimą, kuris prasidėjo penktadienį, gegužės 12 d. 
Sukilėliai esą bandė nuversti gen. Anastasion Somo- 
za, kuris užėmė Nikaraguas prezidento vietą, mirus 
prezidentui Victor Roman Y Reycs.

Viena — Neseniai Že
mutinėje Austrijoje, ru
sų zonoje, pirmą kartą 
po 1929 m. įvyko laisvi 
savivaldybiniai rinki
mai, kuriuos komunistei 
visiškai pralaimėjo. Rin
kimai išmetė komunistus 
iš visų vietų, kuriose jie 
buvo raudonosios armi
jos susodinti, komunis
tai surinko tik 5% balsų 
ir nepravedė nė vieno 

vis- kandidato.
Daugiausia balsų lai

kad

SKAUDI NELAIME BELGIJOS 
ANGLIŲ KASYKLOSE

Mons, Belgija— Šiomis 
dienomis įvyko Belgijos 
Trazegnies anglių kasyk
lose 1650 pėdų gilumoje 
dujų sprogimas. Ligi šiol 
turimomis žiniomis žuvo

41 darbininkas, du ar 
trys lavonai visai nesu
randami. Trys buvo sun
kiai sužeisti. Tai yra 
skaudžiausia nelaimė šia
me krašte anglių kasyk
lose, nuo karo pabaigos.
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VARŽYTINES DtL PREZIDENTO
Turkijoje vi» darosi aitresnės. Dešinė jo dabartinis pre

zidentas Ifcjnet Inoau duoda studentui savo autografą* Kai
rėje jo oponentas Olai Bajer, demokratų partijom, pirštu 
rodo, kur jis sėdės, išrinktas prezidentu.

Londonas — JAV skra
jojantis ambasadorius 
Phillip C. Jessup šiuo me
tu baigia. Londone susi
tarti su Britų vyriausybe 
dėl propogandos prieš 
Sovietų Rusiją. Ši sutar
tis vėliau manoma išplės
ti i visą Atlanto Sąjun
gą. Sutartimi numatoma 
padidinti skaičių propo- 
gandinių^radijo stočių ir 
jos sustiprinti, kad laisr 
vojo pasaulio balsas ga
lėtų geriau prasimušti 
pro geležinę uždangą.

PAVARYTAS TARYBINES 
ESTIJOS “PREZIDENTAS”

Stockholm — Švedijos 
žiniomis rusai pavarė jų 
pačių primestą Estijai 
neva “prezidentą”, Edu- 
ard Pall. Estijos komu
nistų partijos laikraštis 
“Rahva Haal”, rašo, kad 
jis buvo buržuazinis na
cionalistas.

Kaltinimui proga buvu
si tokia. Kai Estijos tau
tinei šventei organizuoti 
komitetas, kurio nariu 
buvo ir Pall, norėjo į- 
traukti į estų tautinės 
šventės programą rusiš
kas dainas ir šokius, sa
koma, kad Pall tam pasi
priešinęs. Už tai jis bu
vęs pavadintas naciona
listu buržujumi ir rusų

pavarytas. Už tokius 
nusikaltimus buvo pava
rytas ir estų komunistų 
partijos sekretorius Ni- 
kolai Korotamm.

Ed. Pall ir Nik. Koro- 
tomm yra seni estų ko
munistų partijos nariai, 
kurie 1920 iš Estijos bu
vo pabėgę Rusijon ir vi
są laiką ten gyveno iki 
raudonosios armijos in
vazijos Estijon. Kadangi 
tuo laiku neatsirado Es
tijoje, kas užimtų tas 
vietas, jie buvo atvežti 
Estijon ir į tas vietas 
įsodinti. Tačiau
pasirodė, kad ir jie netin
ka.

pat

dabar

Pagyrą pMtiK 
netautaNias

Maskva — Sovietų Są
jungą sudaro keliasde- 
šimts vadinamų “respu
blikų”, iš kurių didžiau
sia yra “Federalinė Rusi
jos Respublika”. Jos 
švietimo ministeris (se
niau buvo komisaras) I. 
A. Kairovas laikraštyje 
“Komsomolskaja Prav- 
da” širsdamas rašo, kad 
mokytojai apsileido ir 
neįvykdė plano, kuriuo 
buvo numatoma įvesti 
visiems vaikams privalo
mą pradinį mokslą. Pasi
rodo, kad bolševikai dar 
toli nuo to. Tai tau ir 
“kultūringiausia pasau
lio šalis”, kuri giriasi 
viską pasaulyje išradusi, 
tiš neišranda, kaip panai
kinti analfabetizmą.

“PASIGAVO LIZDĄ TERPUSĮ

Berlynas. — Rytų Vo 
kieti jos saugumo depar
tamentas (sovietiškas 
Gestapo) praneša, kad 
Kurt Muelleris, komunis
tų atstovas vakarinės 
Vokietijos parlamente, 
yra jau jų rankose.

Kurt Muelleris tik prieš 
kelerias dienas atsisakė 
iš parlamento atstovų ir 
tuojau po to paslaptingai 
dingo iš savo namų Hon- 
noveryje (britų zonoje). 
Spėjama, kad jis buvo 
pačiuptas ar nuviliotas į 
bolševikų zoną ir ten su
imtas. Jis kaltinamas “iš
davęs komunistų partiją 
ir dirbęs svetimos vals
tybės naudai”. Iš tikrųjų 
gi, būdamas antruoju vo
kiečių komunistų parti
jos vakarinėje Vokietijo
je vadu, jis susiriejo su 
savo “bosu” — bolševi
kams su visa dūšia par
sidavusiu Reimonnu, ir 
dėlto įkliuvo. Ir visur 
taip yra: kas tik nu
krypsta nuo “Stalino li
nijos”, tuojau likviduoja
mas. jei tik pasiekiamas.

I C___Ž—a----- ŽŽ--IStyVO jONuty Kaups 
ambasadorius

Washington, D. C. — 
Sovietų Rusijos ambasa
dorius Aleksandras S. 
Paniuškinas pranešė 
Valstybės Departamen
tui, kad jis išvyksta į 
Maskvą. Jis nieko nepa
sakė, kada grįš ir iš visa 
ar begrįš. Iš JAV išplau
kia š. m. gegužės 16 d. 
lenkų laivu “S. Bathory”.

Šis lenkų laivas išvežė 
jau ne vieną slaptai bė
gusį arba deportuotą So
vietų Rusijos agentą. Ar 
Paniuškinas, sovietų di
plomatinis agentas, nėra 
tik atšaukiamas užbė
gant JAV už akių? Juk 
vienas senatorius 
pasiūlęs atšaukti 
ambasadorių iš 
k vos, kol bolševikai
lygins už nušautą lėktu- 
vą ir žuvusius lakūnus.

JAV atsiintfka čckanisv in jllllfRU vvRUIIIJ 
tuo pieta

Washington, D. C. — 
Čekijos komunistų vy
riausybei, pareikalavus 
sumažinti 'tKrtein trečda
liais JAV diplomatinį 
personalą Čekijoje (di
desnė dalis jo jau išvy
ko >, tai pritaikyta ir če
kams šiame krašte. Vals
tybės departamentas, pa
reikalavo uždaryti Čeko
slovakijos konsulatus 
Pittsburge ir Clevelande. 
Kiek anksčiau jau buvo 
uždarytas konsu 1 a t a s 
Chicagoje. Iš 33 čekų 
valdininkų tegalės palik
ti tiktai vienuolika (Wa- 
shingtone ir New Yor
ke).

lūūrybmgosiią, žmogaus ga
lios kalnus nuverčia. Taip tu
rėtų tarti, Dramos Studijos 
spektaklį pamatęs, kiekvienas 
lietuvis, kuris lietuviškai mąs
to ir jaučia, kuris lietuvių kul
tūros apraiškose mato ir savo 
UūiRŪjimš dalelę.

Tačiau. pradėdami gegužė* 
7 d. vaidinimą aptarti, pir
miausia tuišme atžymėti, kad 
tą* vaidinimas, tai alii*kąmą 
ir tmMfą va įtarią darbo vai
sia** Tuo tarpu žinome,, kad 
net profesionalai aktoriai, pa
ėmę kurį, nors veikalą repe
tuoti, dirim ilgai, intensyviai 
ir dirba tik tą vieną darbą, 
kol gimsta geriau ar blogiau 
nusisekęs spektaklis.

BL Kačinskas dirbo su savo 
Studija apie 7 mėnesius po 
keletą valandų per savaitę. 
Vaidintojai, susirinkę po sun
kaus fiiinio darbo, per tą lai
ką turėjo susipažinti ne tik 
su vaidybos meno elemento
rium. bet išmokti ir surepe
tuoti dvi vienaveiksmes Ant 
Gustaičio komedijas “Sekmi
nių vainiką” ir “šilkinius pan- 
čiiį”. Kas nors kiek turi su
pratimo apie vaidybos meną, 
tas žino, kad mūsų vaidinto
jai turėjo dirbti sunkiai, rim
tai ir ryžtingai. Matytame 
vaidinime ypačiai ryškios H. 
Kačinsko pastangos. Žinoma,, 
per tokį trumpą laiką jis ne
galėjo išugdyti profesionalų 
aktorių, bet daugumas jo vai
dintojų atrodė žymiai aukš
čiau pakopę net ir už geriau
sią scenos meno mėgėją. Nors 
trumpai peržvelgkime visus 
sekmadieninio vaidinimo daly
vius.

ir “Šilki- 
kur reži- 
tokie ryš- 
Tikrai, H.

buvo 
JAV 
Mas- 
neat-

• “Medžioklės” Belavė- 
ao giriose, ypatingai Hai- 
nowkos apylinkėse, kur 
lenkų pasienio kariuome
nė ir policija gaudo iš 
Lietuvos Latvijos ir net 
Estijos pabėgėlius. Tai 
daugiausiai . yra jauni 
vyrai, po daugelio kruvi
nų susirėmimų, prasiver
žę pro geležinę uždangą 
su tikslu pasiekti Vaka
rų Europą. Daugelis jų 
žuvo prie sienos, bet dar 
stambūs daliniai buvo 
užtikti Belavėžo giriose.

Stasio Šimkaus
33 LIAUDIES DAINOS

Ką tik išėjo iš spaudos kompozitoriaus 
ŠIMKAUS solo

STASIO 
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
binau pianu neužsiverčia. Kaina $2.00.

Užsakymus siųskite: 
DABŠININKAS 

366 West Bro^y)^ Sv. Boston 27, Mjmis.
"TU

Antano Gpstaičio “Sekmi
nių' vainikas”, vaidintas jau 
ne vienoj JAV lietuvių koloni
joj — neoktažinio pobūdžio 
komedija, gyvojo Lietuvos 
kaimo vaizdelis. H. Kačinsko 
studijai Ant. Gustaitis “Sek
minių vainiifii” perkūrė,, įves
damas į ją naują personažą* o 
buvusius paryškindamas ir 
subrandindamas. Kadangi 
trumpų scenos veikalų mums 
labai stinga, tai nuo šiol Ant. 
Gustaičio “Sekminių vainikas" 
bus dar mieliau vaidinamas, 
nors mėgėjams jisai bus ir 
sunkiau įveikiamas. Vaidmenų 
tekstai toj komedijoj neilgi, 
charakteriai ryškūs, tačiau 
vaidybiniu požiūriu kiekvienas 
vaidmuo turi nelengvus užda
vinius. Gal netenka sakyti. 
Ant. Gustaičio “Sekminių vai
nikas” parašytas gyvu ir 
lengvu sąmojaus dialogu, su 
tivrta draminio veikalo kūry
bos nuovoką.

“Šilkiniai pančiai” — jau 
Bostone sukurta Ant Gustai
čio komedija. Tai aktualija, 
tai nūdieniniai mūsų išgyveni
mai, tai seno amerikiečio nuo
tykiai su kviestais ir nekvies
tais dypukais. Ant Gustaitis 
moka juoktis. Ir neužgauliai 

■ jisai juokiasi. Nenukryžiavojo 
jis savo naujoj komedijoj 
amerikiečio, ne skaudžiom 
rykštėm jis paplakė ir “ža- 
liaragius”, norinčius šioj ša
ly įsigyvenusius žmones pa
mokyti ir perauklėti “Šilki
niuose pančiuose”. Gal trųm- 
pintlnas tik Jono Pustapecko 
meilės prisipažinimas, šiaip 
toji komedija sceninga, vaid
menys ryškūs, telestai gražūs 
ir sąmojingi. Atseit, ne tik 
sceniniu, bet jr literatūriniu 
požiūriu ir vėl vertingas Ant 
Gustaičio kūrinys. Nėra abe
jonių, greitai jis bus vaidina
mas ir kitose Amerikos lietu

ti. Kačinskas — didžioji ir 
gražioji profesinio. lietuvių, 
teatro kolona, -irk JLiuL..

Stasys Santvaras.

kai pagalvoji, knd tas didis 
aktorius, kai jis tokio nuosta
baus meistriškumo buvo pa
siekęs, turėjo eiti į tremtį, tu
rėjo sceną palikti. Bet jis mū
sų tarpe ir jis dirba. “Sekmi
nių vainiko’’ ir “Šilkinių pan
čių” pastatyme yra daugiau
sia jo iselos, jo talento ir su- 
gabčjimo. Abiejų Gustaičio 
komedijų pastatymas išgyven
tas ir išjaustas. Daugumai 
naujokų aktorių atpalaiduoti 
kūnai, išlaisvintos rankos, su
kurta gražių mizanscenų, su
kurta vaidinimo nuotaika ir 
ritmas. Štai, kad ir kaimo ber
niokai prakalba mokytojai, ar
ba — piemens scena su alum. 
Tokių scenų apstu 
niuose pančiuose”, 
sieriaus užmanymai 
kūs ir tokie gyvi.
Kačinsko darbas ne tik remti
nas, ne tik džiuginantis, bet 
ir didžiai pagirtinas. Norė
čiau, kad šie vieši žodžiai būtų 
jam nors mažytis atpildas už 
jo triūsą, už tą jo neišsenkan
čią vaidybos meno ir lietuviš
ko žodžio meilę.

Dail. V. Andriušis — įgu
dęs Lietuvos Valstybinio Teat
ro dekoratorius. Ir šioj vargo 
scenoj savo uždavinį jis atli
ko puikiai. Jei “Šilkinių pan* 
čių”* dekoratyvinę pusę jis 
kukliai sprendė (žinoma, sąly
gų verčiamas), tai “Sekminių 
vių scenose.
vainiko” dekoracijoj aiškiai 
regima talentingo dailininko 
ranka. Ypačiai puikūs ir gra
žiai atlikti “Sekminių vaini
ko” kostiumai.

Kągi tarti jauniesiems ak
toriams? Jų yra graži puokš
tė: Em. Juodkaitė,, Ari. Kon- 
taetaiM, T*. Kontaktais, 'Da
lia

vičius, Zita Zarankaitė, VileV 
Brandtneris, Vyt. Juodka, 
Alg. Gustaitis, VI. Bajerčius, 
Alf. Jankauskas, Sof. Kačins
kienė, Juozas Balešya, Pr. 
Petraitis ir kt. Tikiu, jie patys 
nuvokia, kad savo vaidmenis 
vieniems pasisekė geriau at
likti, o kitiems silpniau. Ta
čiau jie visi davė, ką galėjo, 
kiek pajėgė. Ak, vaidybos me
nas — tokie sunkūs mokslai! 
Čia ir vaidmens vientisumo 
problema, čia ir vidaus stovis, 
čia ir charakterio kūryba, 
tarties plonybės, taisyklingos 
kalbos apvaldymas ir dar visa 
eilė siekimų bei uždavinių, ku
riems nugalėti reikia ne 7 mė
nesių, bet kartais permaža 
būna ir 7 metų. Žinau, H.'Ka- 
činskas iš savo aruodo gau
siom rieškučiom sėmė ir jums 
davė, bet nei vienas nenusi
minkit, kad pradžia sunki. 
Pirmasis Jūsų bandymas nuo
širdus, įsijaustas, žadinąs vil
tis. Jei Jūs tapsite viena šei
ma, darnia, drausminga ir pa
siaukojančia, jei visa širdimi 
trokšite būti aktoriais ir daug 
dirbsit — būsit aktoriai, gal 
ir labai geri aktoriai. Jau 
šiandien daugumos Bostono 
lietuvių Jūs neapvilėt.

Pagaliau ir padėka Bostono 
Kultūros Rėmėjų Ratelio Val
dybai, savo nuoširdžiu rūpes
čiu lydėjusiai sekmadieninio 
vaidniimo paruošimą.

. URWtt| MSMJLYJE
■ Prancūzijos svetimšalių le- 

gijone dar tarnauja apie 200 
lietuvių. Dažniausiai jie yra 
išskirstyti įvairiuose daliniuo
se, ir ištisais metais negirdi 
nė žodžio lietuvių kalbos.
■ Vincas Romaąan, rašyto

jas, , gyvena Australijoj ir 
Viktorijos provincijoje dirba 
vienoj miškų įmonėje raštinės 
darbą. Šiuo metu baigia rašy
ti savo romaną “Dulkės rau
donam saulėleidy ”.
R Lietuviai Veaecueioj, kur 

jų dabar gyvena apie 1,800. 
Didžiausios čia lietuvių kolo
nijos: Valenciją — 350, Cara- 
cas — 300, Maracay — 250 ir 
Barųuisimeto — 200 lietuvių.
■ Repašrisrinfc komisijos 

anglų zonoje turėjo užbaigti 
savo darbą balandžio mėn. ir 
iš čia išvykti. Bolševikų poli- 
trukas daugeliui išsiuntinėjo 
laiškus, ragindamas repatri
juoti, nes toliau tokios progos 
nebūsią. Tremtiniai lietuviai 
tik apsidžiaugė, kad toliau ne
būsią tokios progos.
■ Dėka Marahašl’o 

maistas ir kiti daiktai 
tijoje labai atpigo. Tad 
niai Vokietijon siųsti 
neapsimoka, o
Už 1 dolerį, siunčiant per ban
ką, Vokietijoj išmoka 4.20 
DM. (markių); juodoj rinkoj 
už 1 dolerį galima gauti iki 
4.50 DM.

R Klaipėdos vokietininkai 
pradėjo tremtyje rinkti žinias 
apie savo narių pabėgėlių pa
liktą turtą Klaipėdos Krašte. 
Taip pat prašo teikti žinių 
apie bolševikų deportuotuo
sius ir- išžudytuosius.

r Liet. šalp. Draug. Valdybą 
Paryžiuje sudaro: O. Bačkie- 
nė, tėv. Pečkys, Pr. Dulevi- 
čius, J. Bulota ir inž. A. Stan
kevičius. Ši draugija pradėjo

plano
Vokie- 
siunti- 
beveik

geriau pinigai.

Demokratija yra teisingu
mas lygybėje, meilė brolybėje 
ir visų pagerbimas laisvėje.

de Fraineau
Jei demokratija, panorės bū

ti krikščioaišk*, ji duos 
tėvynei ląimę, gerovę ir tai- leisti čia biuletenį, spausdina- 
ką. mą rw>fatoriumi. Išteista ' jau

Leonas XIII. trys numeriai.

i

Podelytė, Petras Grigana-
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GASINS ItefrigMatas tari
* JET ŠALDYMĄ * VISAD MADINGAS

* GALIMA GREITAI PAKEISTI VIDį

* GASO KOMPANIJOS APTARNAVIMĄ
Bile kokiame šaldytuve šaldymo sistema yra svarbi. Jūs 
rasite tiktai Servel šaldytuve, kuris neturi judamų dalių. 
Taupus, patikimas, tiktai gaso liepsna padaro Mdymą. 
Štai dėl ko Servel sukasi tykiai... Ilgiau tveria. Niekad 
nedarys triukšmo. Operavimas pigus. Tūkstančiai 
ServoJ’s vartotoji} liudija, kad išlaikę vifš 20 metų, o vis 
jis eina kaip naujas.
Matyk "That Younfl Couple" Sekm., 4;30 P. M. WW-TV
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MRVIL oi

SUKASI TYKIAI

ILGIAIS TVERIA

DALY$ NEJUDA

10 M. GARANTUOTA

80STM GAS
CONSOLLDATEfr COMPANY
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Lietuvos Steigiamojo Seimo 
30 mėty sukaktis

4

Gegužės mėn. 15-toji yra nepaprastai reikšmin
ga data lietuvių tautos atgimimo istorijoje.

1920 m. gegužės mėn. 15 d., t. y., prieš 30 metų, 
pirmą kartą Kaune susirinko Lietuvos Steigiamasis 
Seimas, susidedąs iš 112 atstovų ir išrinktas slaptu 
ir visuotiniu balsavimu. Lietuvos istorijoje tai pir
mutinė pačių gyventojų demokratiškai išrinkta tau
tos atstovybė. Visi Lietuvos piliečiai, vyrai ir mote
rys, turėjo lygų balsą ir betarpiškai rinko atstovus.

Pirmuoju Steigiamojo Seimo aktu* buvo ratifi
kuotas Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas, pri
imant Lietuvos valstybei demokratišką formą. Šitaip 
buvo realizuotas vieningas ir nepalaužiamas lietuvių 
tautos troškimas visiems laikams atsikratyti sveti
mųjų priespaudos ir savo valstybinį gyvenimą tvar
kyti laisvai ir demokratiniais principais.

Šituo aktu užbaigęs Lietuvos valstybės atkūri
mą, Steigiamasis Seimas padėjo tvirtus pagrindus 
tolimesniam nepriklausomos Lietuvos politiniam 
brendimui, materialinei gerovei ir kultūrinei pažan
gai: davė kraštui valstybės konstituciją, kuri visiems 
piliečams garantavo žodžio, spaudos, sąžinės, susi
rinkimų ir draugijų laisves; apgynė kraštą nuo išo
rinių priešų; tarptautinėmis sutartimis įjungė Lietu
vą į pasaulio valstybių šeimą; įvedė nuosavą valsty
bės valiutą; išleido Žemės Reformos įstatymą, kurį 
įvykdžius ekonomiškai sustiprėjo lietuviškasis so
džius; įsteigė Lietuvos universitetą, žodžiu, Steigia
majam Seimui vadovaujant, Lietuva tvirtai atsistojo 
ant kojų kaip politiniai organizuota,*pati sugebanti 
tvarkyti savo valstybės gyvenimą ir visų kitų pasau
lio kraštų pripažinta valstybė. Jung. Amerikos Vals
tybės de jure pripažino Lietuvą suverenine valstybe 
1922 m. liepos mėn. 28 d.

Per Steigiamąjį Seimą pareikšto savo troškimo 
būti laisva ir nepriklausoma lietuvių tauta niekuo- 
met nėra' atsižadėjusi. Tik smurtu ir klasta, prieš 
tautos valią ir sulaužydama iškilmingai duotus savo 
pažadus bei tarptautines sutartis, Sovietų Sąjunga 
galėjo aneksuoti Lietuvos teritoriją ir krašte įvesti 
bolševikinę santvarką.

Ši reikšminga Lietuvos Steigiamojo Seimo su
kaktis dar kartą teprimena kiekvienam sąmoningam 
lietuviui didžiąją Lietuvos bylą; tesustiprina kiek-

Gegužės 15 dieną suei
na lygiai 30 metų nuo 
Lietuvos Steigi a m o j o 
Seimo susirinkimo die
nos. Naujai atstatytos po 
I Pasaulinio Karo Nepri
klausomos Lietuvos gy
venime šis seimas atliko 
patį svarbiausiąjį vaid
menį, — padėjo nepri
klausomos demokratinės 
valstybės pagrindus, — 
dėl to šiandien jis vertas 
prisiminti.

Didžiojo Karo viesu
lams dar siaučiant, Lie
tuvos Taryba Vilniuje 
paskelbė Lietuvos nepri
klausomybę (Vasario 16, 
1918), o karo paliaubų 
dieną (Lapkr. 11, 1918) 
jau suorganizavo pirmą
ją Lietuvos vyriausybę, 
kurios prieky atsistojo 
prof. Augustinas Volde
maras.

Karo paliaubos tačiau 
nesustabdė Lietuvos 
priešų bolševikų, kurie 
ėmė skverbtis į rytines 
sritis. Vyriausybė tuojau 
šaukėsi tautos pagalbos 
ir 1919 m. sausio 19 d. į 
Kauną sukvietė Tautos 
Konferenciją, kurioj da
lyvavo apie 200 atstovų. 
Konferencija perėmė vy
riausybės darbus, nu
sprendė, kokia turėtų bū
ti Lietuvos konstitucija 
ir paruošė planą seimo 
rinkimams. Pagal tą pla
ną buvo paskelbtas rin
kimų įstatymas (1919 m. 
lapkr. 20 d.) suteikiąs 
teisę visiems Lietuvos 
gyventojams, suėjusiems 
21 metus, rinkti atstovus 
į seimą tiesioginiu ir 
slantu balsavimu.

Steigiamojo Seimo rin

vieno lietuvio pasiryžimą visomis išgalėmis ir nepa
liaujamai kovoti, iki Lietuva vėl atgaus suverenines 
teises, ir dabar tebepripažįstamas demokratinių 
kraštų vyriausybių; teįsąmonina kiekvieną, kad at
gimusioje laisvoje ir nepriklausomoje Lietuvoje vėl 
būtų atstatyti tie demokratiniai principai, kurie bu
vo deklaruoti Steigiamojo Seimo priimtoje Letuvos 
valstybės konstitucijoje.

Amerikos Lietuvių Taryba.

kimai vyko 1920 m. bal. 
14-16 d., o pirmasis posė
dis buvo gegužės 15 d. 
Seiman buvo išrinkta vi
so 112 atstovų, kurių 
tarpe buvo 59 Krikščio
nių Demokratų grupės, 
29 Valstiečiai Liaudinin
kai, 14 Socialdemokratų, 
6 Žydai, 3 Lenkai ir 1 
Vokietis.

Steigiamasis Seimas 
pirmuoju savo darbu pri
ėmė laikinąją Lietuvos 
konstituciją, pagal kurią 
Lietuva buvo paskelbta 
nepriklausoma demokra
tine respublika, ir tuojau 
buvo sudaryta nauja vy
riausybė (birželio 10). 
Ministeriu pirmin inkų 
tapo Kazys Grinius 
(Valst. Liaud.), o laiki
nuoju prezidentu buvo 
paskelbtas Aleksandras 
Stulginskis, St. Seimo 
Pirmininkas.

Vyriausiu tautos valios 
reiškėju dabar tapo sei
mas. Jam teko atlikti ne
paprastai sunkūs to me
to darbai: baigti karus 
su nepriklaus o m y b ė s 
priešais, nustatyti vals
tybės sienas, atstatyti 
karo nualintą ūkį ir viso 
krašto tvarką.

Ir anų dienų mūsų vals
tybės vyrai, tikrosios de
mokratijos šulai, nepa
būgo tų darbų, kuriuos 
jiems krovė ne tik gau
sūs dienos reikalai, bet ir 
tvirtų pagrindų tiesimas 
jaunai valstybei. Reikėjo 
ne tik kariauti, ne tik 
atstatyti ūkį, bet ir tiesti 
pairusius kelius, tvarkyti 
paštą, susiekimą, kurti 
savas mokyklas, kultūri
nes ir mokslines įstaigas.

Visam tam reikėjo žmo
nių ir pinigų. Laikinai 
naudojamas vokiškas pi* 
nigas smuko ne dieno
mis, bet valandomis. Sa
vo pinigo įsivedimas bu
vo vienu iš svarbiausių 
dalykų. Ir dėka gabiems 
mūsų finansinin k a m s, 
kun. Juozui Vailokaičiui, 
kun. Vladui Jurgučiui, 
Albinui Rimkai, seimas 
galėjo priimt reikalingą 
įstatymą ir 1922 m. rug
sėjo 25 d. paleisti apy
varton lietuvišką ..litą, 
kuris nesvyruodamas rė
mė visą nepriklausomos 
Lietuvos ūkį.

Kitas reikalas, kuris 
gulėjo arčiausiai kun., o 
dabar prelato, Mykolo 
Krupavičiaus širdies, bu
vo žemes reforma. Suti
kęs daug kliūčių iš refor
mai priešingų žmonių 
tarpo, jis, Krikščionių 
Demokratų grupės va
das, kunigas, ne tik visu 
atkaklumu ruošė to įsta
tymo projektus, bet net 
pats ėmėsi Žemės Ūkio 
ministerio pareigų.

Lietuvos žemės refor
ma, —tai epokinės reikš
mės dalykas, tai pavyz
dys daugeliui kraštų. Iš 
žemės, kurią rusai oku
pantai po 1863 m. buvo 
atėmę iš Lietuvos gyven
tojų ir išdalinę savo ge
nerolams bei aukštiems 
valdininkams, iš žemės, 
kurios savininkai ar jų 
vaikai išbėgo lenkų ka
riuomenėn kovoti prieš 
Lietuvos nepriklausomy
bę, buvo sudarytas vals
tybės žemės fondas, ku
ris sukūrė 45,000 naujų 
priklausomybės karų sa
vininkais tapo buvę ne- 
priklaulsomybės karų sa
vanoriai, bežemiai , dvarų 
kumečiai ir mažažemiai. 
Tas fondas buvo padidin
tas apkarpant dvarų že
mės plotus. :

Steigiamajam Seimui 
priklauso ir paskutinis 
demokratinės Lietuvos

Aleksandras Stulginskis, 
Steigiamojo Seimo Pirmininkas 

ir Lietuvos Prezidentas

konstitucijos žodis. 1922 
m. rugpiūčio 1 d. pa
skelbtoji konstitucija ga
rantavo visiems Lietu
vos gyventojams laisvę 
ir lygybę, turto nuosavy
bę ir saugumą. Joks cen
zorius nekišo nosies į 
laisvą spaudą nė į susi
rinkimus. «

Lietuvos mokslui kelti 
ir savai inteligentijai pa
ruošti, St. Seimo rūpes
čiu buvo įsteigtas Lietu
vos universitetas (1922 
m. vasario 16). Nebuvo 
užmirštas ir menas: tuo
jau atsirado Valstybės 
teatras su opera, meno 
mokykla ir kitos kultūri
nės įstaigos.

Viza Jai buvo įvykdyt* ' tos balsas. išėjęs iš pa- 
ties tautos kamieno, — 
kaimo, — kuris sugebėjo 
per amžius išsaugota 
tautos dvasia išreikšti 
tautos prisikėlime į nau
ją nepriklausomą 
nimą.

Steigiamasis 
yra mūsų tautos 
Jo dvasia, nors kankina
ma ir teriojama, nemirė. 
Tikėkimės, kad ji vėl su-, 
švis netrukus.

per gana trumpą dviejų 
metų laikotarpį, kurio 
metu veikė Steigiamasis 
Seimas. Su naujos kons
titucijos priėmimu, St. 
Seimas laikė savo darbą 
užbaigtu ir išsiskirstė. 
Jis užleido savo vietą 
naujam seimui, išrink
tam 1922 m. spalių 10-11 
d. pagal naują konstitu
ciją. Seimas susirinko 
pirmojo posėdžio lapkr. 
13 d. Gruodžio 21 d. Lie

tuvos Prezidentu jis iš
rinko Aleksandrą Stul
ginskį (Krikšč. Dem. 
grupės-, kuris ligi šiol 
ėjo prezidento pareigas 
laikinai.

Žvelgiant trisdešimtį 
metų atgal, reikia tikrai 
pagarbiai stebėtis iš ano 
meto vyrų energijos ir 
pajėgumo. Gerokai dar 
jauni, be jokio valstybi
nio patyrimo, jie sugebė
jo per trumpą laiką nu
tiesti jaunai valstybei 
pagrindus, kurių realu
mu ir išmintingumu gali 
pasistebėti ne vieno 
krašto valstybininkai ve
teranai.

Tai sveikas mūsų tau-

gyve-

Seimas 
garbė.

SUSITIKIMAS
[12]

■ < ■ ■ Jonas Gailius ------------ *

— Jam pasakyk tik tiek: Laima neprara
do savo širdies ir vaikystę kaip pasaką mi
ni... Nepamirši, Alvydai?

— Nepamiršiu. Pasakysiu, jei tik kur 
nors sutiksiu.

— Žinoma, jei sutiksi... — jos veidas ap
siniaukia. — O turėtum jį sutikti: jis ra
miais laikais į Vakarus pasitraukė.

Ir tada prie Alvydo prieina senis Burnei- 
ka. Jo veidas įdubęs, pasenęs. Plaukai visai 
pražilę. Uždeda kaulėtą ranką Alvydui ant 
peties ir sako:

— O aš noriu atsisveikinti, Alvydai! Se
nas esu ir mano jėgos kasdien senka. Žinau, 
daugiau nesusitiksime ašarų pakalnėje. Nu
nešk mudviejų su žmona sveikinimus mūsų 
ūkininkams, ypač seniems karšinčiams. Nu
ramink juos, kaip ir mudu su žmona rami
nai. Papasakok apie dirvonuojančius laukus, 
apie gūdžiai ošiančias girias, apie verkiantį 
Lietuvos dangų...

Paskum valandėlę krapštosi savo kišenė
je ir išima mažutį grumulėlį.

— Paduok jiems tuos rugių grūdus. Mano 
paties užaugintus. Tegu pasidžiaugia ir prieš 
mirdami dar kartą pamato. Rugio grūdas — 
mūsų prakaitas, širdis ir stiprybė...

Alvydas ima drebančia ranka gumulėlį 
ir, kaip brangenybę, užsikiša užantin.

— Ir nepamiršk mūsų Danutės, — tyliai 
nubaigia.

— Jei kada sugrįši ar jei Dievas pakeis 
rargo laikus, atsimink ją. Kaip brolis, — pri
deda Burneikienė.

Alvydas žvilgteri į Danutę. Ji valdosi vi
somis jėgomis ir kramto skarelės kraštus.

— Aš laiminu tave ir tavo vyrus, Alvy
dai! — atsiliepia tėvas Adomas. — Pasakyk 
mūsų vyskupams ir kunigams, kad jų bro
liai budi ir meldžiasi. Tegu jie skelbia mūsų 
nelygią kovą už Dievą ir Jo teisybę. Tegu ir 
Romai praneša. Ir su visa tauta meldžiasi...

Kai Alvydas su Rūstu, Kovu ir Margiu 
suklaupia, tėvas Adomas pakelia akis į dan
gų ir laimina.

— Pasveikinkite lietuviškas šeimas, — 
dar atsimena tėvas Adomas. — Tegu trem
tyje išaugina ir išauklėja dorų lietuvių, o ne 
kokių išsigimėlių. Mes išmirsime, — jie tu
rės mus pavaduoti!

Alvydas susigraudina.
Jis paspaudžia kiekvienam ranką, vyrus 

išbučiuoja ir su savo bendrakeleiviais apsi- 
siaučia baltais apsiaustais. Paskum pasiima 
ginklus. Mergaitės paduoda maisto ryšulius.

— Sudiev! — atsisveikina Alvydas. — 
Tegu Dievas jus laimina!

— Už Lietuvos laisvę! — prideda Mar
gis.

— Ir už jos prisikėlimą! — užbaigia Ko
vas.

Persižegnoja ir po vieną išeina į girią.
Naktis juos apkabina juodomis ranko

mis, o giria liūdnai suošia, medžiai susiūbuo
ja ir numeta sniego pluoštus.

Eina vorelė paskui Alvydą, pėda į pėdą. 
Visi tylūs, paskendę mintyse. Tik žvalios 
akys ryja girios vaizdus, norėdamos pasiso
tinti tėvynės jaudinančiais vaizdais.

Alvydas mąsto apie Laimutės žodžius. 
Ta tyli, darbšti ir pareiginga lietuvaitė pa
sakė tai, ką visa kovojanti Lietuva pasaky
tų. Ir tik baigdama priminė savo vienos troš
kimą — priminti save ir vaikystę nerūpes

tingų dienų draugui. Gal ir mylimajam. Ka
roliui...

Paskui atsimena Danutę...
Po vidurnakčio keturi vyrai artinasi prie 

pažįstamo ūkio, širdys pradeda stipriau 
plakti, akys žvaliau dairytis.

Alvydas staiga sustoja.
— Vyrai, pėdsakai sniege! — parodo ke

liolikos batuotų vyrų ką tik pramintus pėd
sakus. — Būkime viskam pasirengę!

Eina vorelė toliau. Sniegas girgžda po ko
jomis. Jausti jau ir nuovargis.

Kairėje pusėje pasigirsta stiprūs dūžiai 
į langus ir duris. Vyrai vėl sustoja ir, kelių 
eglaičių dengiami, klausosi.

— Istrebiteliai siautėja! — nustato Mar
gis. — Žengiame!

Vėl žengia giliu sniegu į dešinę ir įsižiūri 
į pažįstamą sodybą. Sutartame lange spinksi 
mažas žiburėlis. Vadinasi, pavojaus nėra: 
galima drąsiai eiti.

Kieme vyrus pasitinka žvalus ūkininkai
tis.

— Apygardos vadas su dešimtuku jau 
laukia! — pasako. — Eikite vidun, o aš bū
siu sargyboje. Istrebiteliai prieš valandą nu
šliaužė laukais į rytus.

— Pas jus nebuvo? — klausia Alvydas.
— Ne!
Vyrai sueina į vidų. Juos pasveikina 

Apygardos Specialaus skyriaus pareigūnas 
ir nusiveda į kitą kambarį.

— Sveiki, vyrai dypisininkai! — spau
džia jų rankas Apygardos vadas. — Kaip 
tik laiku atėjote.

— Pradžia gera, vade! — atsako Alvy
das. — Dievas duos, ir toliau gerai seksis!

— Tikėkime! Laiko dar yra iki aušros. 
Pasilsėkite, gerai paslėpkite dokumentus ir 
užkandę keliaukite toliau. Iš Tauro apygar

dos priskyriau Žalgirį, Narsutį ir Narą. Iki 
poilsio vietos jus palydės šeši palydovai.

Vadas paduoda Alvyrui BDPS Prezidiu
mo parengtus dokumentus, duoda kai kurių 
žodinių nurodymų ir patarimų.

Paskum visi užkandžiauja. Tylėdami, 
mąstydami. Specialaus skyriaus vadovas 
paduoda kiekvienam po pilną taurelę.

— Už BDPS vadovybę! — pasiūlo Alvy
das.

— Už mūsų brolių žygio sėkmę! — pride
da vadas.

—r Už laisvą tėvynę Lietuvą! — sušnibž
da Narsutis.

Po pusvalandžio dvylika vyrų palieka so
dybą ir tylėdami slenka laukais. Drimba 
šlapias sniegas, kuris netrunka užlyginti vi
sus pėdsakus.

Alvydas spaudžia kairiąją, jau pagiju
sią ranką prie krūtinės ir glosto dokumentus.

— Žūsiu, bet priešui neatsiduosiu! — ty
liai sukužda.

Po trijų dienų šešetukas pasiekia buvusią 
Lietuvos Vokietijos sieną, šešetuko kelias 
smulkiai apsvarstytas ir nubrėžtas žemėla
pyje: Rytprūsiai, Lenkija ir vakarai.

Už krūmokšnių burgia Šešupė. Kai kur 
žvilga ledas, tačiau pakraščiuose, o kai kur 
ir viduryje žliugsi vanduo.

Laimei čia pat geras luotas. Visi gali iš 
karto sutilpti.

Sumeta į luotą kuprines su šaudmeni
mis, granatomis, maistu bei spauda ir atsi- 
stumia nuo kranto. Vanduo sužliugsi, su- 
talkšnoja nuo lazdų ir skiriasi į dvi puses.

Išlipa į krantą.
Paskutinį kartą atsisuka į tėvų žemę, 

mintimia atsisveikina su ja ir keliauja toliau. 
(Bus daugiau).
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• Dr.
kuri buvo apsigyvenusi Wor- 
cester, Mass., persikėlė Chi
cagon, kur gavo darbą savo 
specialybėje.
• Kam Alekse, kuris buvo 

apsistojęs, Detroit, Mich., vys
kupo buvo pakviestas į Port- 
land, Oro., kur nebuvo nė vie
no lietuvio kunigo. Jam čion 
atvykus, prof. Juodeika, ku
ris profesoriauja Purtiando 
universitete,, surengė priėmi
mą, kuriame dalyvavo apie 80 
iš seniau čia gyvenusių ir nau
jakurių lietuvių.
• Kun. J. Tamulis atskrido 

iš Australijos į Jung. Valst 
Čia jis išbus apie 3 mėn. Ap
lankys kai kurias lietuvių ko
lonijas. Jis darbuojasi tarp 
lietuvių Sidney mieste. Sako, 
kad jau Australijoje yra arti 
7,000 lietuvių.
• Eadttjs Benik labai atsi

davusiai, be jokio atlyginimo, 
dėsto lietuviams tremtiniams 
angių kalbą šv. Jurgio para
pijos mokykloje Bridgeporte. 
Lankosi daug tremtinių, pasi
skirsčiusių trimis grupėmis.
• Kun. dr. Ign. Berelito, il

gametis Detroito liet, parap. 
klebonas, praėjusį sekmadienį 
iškilmingai šventė savo 30 m. 
kunigystės sukaktį.
• Vargonininkai Chicagos ir 

Wiacoasino provinciją
nančią vasarą žada surengti 
pirmą dainų šventę
• Kun. dr. St. Valušaitis, 

neseniai atvykęs iš tremties, 
laikinai paskirtas Mount Ver- 
non, Ohio miestelyje pava
duoti sergantį vietos kunigą. 
Vieta labai graži, tik gaila 
esą, kad nėra nei gyvos lietu
viškos “dūšios” nei miestelyje 
nei apylinkėse.
• Lietuvos vyčiai Apreiški

mo parapijos salėje Brooklyn, 
N. Y. statė J. Naunūestiškri 
<^jų veiksmų pjesę “Bsimtsis 
birželis”, kuriame pavaizduo
jama smurtu įvedimas bolše
vikinės santvarkos Lietuvoje. 
Režisoriaus darbus atliko 
Jnozas Bulevičius ir Sugeni-, 
ja Bendoraitytė. 
džius skoningai 
Žukauskienė. -
• Ateitininkų 

rengė gegužės 14 d. Motinos 
Dienos minėjimą New Yorke. 
Prigramą išpildė moksleiviai 
ateitininkai ir šeštadienio ma- 
kyklos mokiniai. Paskaitą 
skaitė p. Gražiūnas.
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Scenovaiz- 
sukūrė M.

jaunimas su-

Dėm Lietuviams
Mūsų nelaimingos Tėvynės Lietuvos dešim

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

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

Tie vokai nėra taip brangūs: W vokų (iš jų 
4 oro paštui} kainuoja 25 et. Platintojams daroi 
iki 25% nuolaidos.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS NORKŪNAS
250 E. 8 Street, So. Boston 27, Mastu, U&A.

i

Tėvų Praari ikonų vienuoly
nas yra ■daulręa T. V. Za- 
jančfrsusko, O.F.M., kuris tik 
pųužia mėn. yra atvykęs iš 
tremtiną, Jau ždsterėjęęs, bet 
vis dar toks pats gyvas ir ju
tom, kaip buvo Vilniuje ir 
paskui Kretingoje. Maine 
gamtovaizdis, sako, visiškai 
panašus į Vilnijos miškingas 
sritis.

Pradėję noveną už motinas, 
tėvai’ pranciškonei jos nenu
traukia: visą gegužės mėnesį 
bus m Aidžia TYm«i už likusias 
motinas pavergtoje Lietuvoje 
ir išvežtas į Sibirą. Birželio 
mėn. bus pradėta kalbėti no- 
veną už tėvus. Kas norėtų to
se novenose dalyvauti, prašo
me tai pranešti vienuolynui 
laišku.

Me.

LeuArtono lietuviams Tėvai 
Pranciškonai vedė misijas ge
gužės mėn. 11-14 d. Misijos 
uftaigtos gegužės mėn. 14 d. 
mbtinos minėjimu. Vyčiai bu
vo surengę gražią programą. 
Motinos paminėtos nuoširdžiu 
žodžiu ir apdovanotos gėlėmis.

Buiaford, Me.

Čia taip pat gražiai praėjo 
Tėvų Pranciškonų misijos, 
užsibaigusios gegužės mėn. 7 
d.. Misijas gausiai lankė iš se
niau čia gyvenantieji lietuviai 
ir naujai atvykę. Nors tų va

ntoj- dinuną “dypukų” ir nedaug, 
bet jie daro geros įtakos, 
ypač tiems, kurių jausmai bu
vo palinkę į Maskvą. Iš gyvų 
liudininkų jie dabar patiria, 
kas darosi už tęs “geležinės 
sienos”, iš kur sklysta į pa
saulį metas ir apgaulė.

• •
Kun. S. J. Vembrė, iš spau

dos žinomas “Padangės Aro” 
slapivardžiu, išgyvenęs Athole 
keliolika metų, mūsų miestą

Millasket, Me. . apleido. Jis yra sudaręs trem-
TS™ PnuKUkonai čia miai- tini““ į"

Daugeliui Athole 
gyvenančių tremtinių yra pa
dėjęs surasti darbą, butą; 
taip pat—nemokantiems ang
lų kalbos sutvarkyti įvairius 
reikalus.

jas ves š. m. birželio mėn. 1, 
2 ir 3 d. Visus lietuvius įsa
kmia prašome atsilankyti. Su 
atgijančiu pavasariu atsigai
vinsime ir savo dvasia.

K. Žiogas.

B ■ttbąholonijo*
m a-a- -• _

Anglų kalbos vakarinė mo
kykla, didelio lietuvių prieše- 
ūsu Wilham R. Cotton’o va
dovaujama, baigdama šių me
tų darbą, balandžio 21 d. su
ruošė vietos High School pa
talpose iškilmingą aktą — 
“graduation”. Dalyvavo gau
sus visuomenes būrys ir mies

I

I

Greene, Me.

to valdžios bei mokyklų atsto
vai. Dvidešimt trims klausy
tojams, iš jų 20 lietuviams 
tremtiniams išdalinti pažymė
jimai. Šiai progai paįvairinti 
buvo atlikta muzikinė progra
ma. Dvi jaunos amerikietės 
padainavo duetą. Dainininkė 
J. Adomavičienė išpildė lietu
viškas ir adgliškas dainas. Jai 
akompanavęs V. Adomavičius, 
paskambino solo Čiurlionio 
preliudus. Visi lankytojai pa
dainavo ehoru lietuviškas dai
nas. Savo mokytojui klausyto
jai įteikė adresą ir didžiulį 
gėlių krepšį.

Kitą dieną seniau buvusių 
šios pačios mokyklos klausy
tojų buvo naujiesiems klausy
tojams lietuvių klubo salėje 
suruošta “party”, kuri praėjo 
nuotaikingai, bendraujant iš 
seniau, dabar atvykusiems ir 
čia gimusiems.

Šios programos buvo pami
nėtos Atholo bei Woreesterio 
amerikiečių dienraščiuose. Bu
vo įdėta ir nuotraukos.

«
Naujakūris J. Palionis, išsi

nuomavęs nebeveikusią kepy
klą ir įsigyjęs sunkvežimį, 
ėmėsi aprūpinti miestą skania 
lietuviška duona. Kaip teko 
patirti biznis jam sekasi gerai.

♦ w

Buv. Liet. Vyr. Tribunolo 
teisėjas, P. Adomavičius su 
žmona — muzikos mokytoja, 
lėktuvu atskridę iš tremties, 
atvyko į Atholą ir apsigyveno 
pas savo sūnų inž. VI. Adoma
vičių.

Prieš pat Velykas susirinkę 
parapijos salėje naujakuriai 
įsirašė į vietos liet. R. Kat, 
parapiją. Ta pat proga jie 
vienbalsiai pritarė klebono 
kun. P. Juraičio anglų kalbos 
kursų sumanymui. Kursai ga
lėtų prasidėti, užbaigus vaka
rinės mokyklos darbą.

Šių metų pradžioje sumažė
jus darbams, buvo atleisti ir 
keli tremtiniai. šiuo metu jau
čiamas pagerėjimas: atleistie
ji, taip pat naujai atvykę visi 
jau pradėjo dirbti. A. Nendre.

Gražus veiklumas 
Manchesteryį N. H.

Amžiaus skirtumas ir pažiū
ros į Lietuvą, kurią vieni pali
ke prieš 30-40 metų, o ant
rieji prieš 5 metus dažnai nu
kreipia susitikusiuosius nuo 
bendros kalbos. Bei, kaip ir 
visose kolonijose taip ir Man- 
chssteryj, yra nemaža senųjų 
“krajavų”, kurie su tremti
niais nuo pirmos jų atvykimo 
dienos gražiai susigyveno ir 
savo vertingais patarimais ir 
pagalba bei dideliu naujosios 
Dėtuvių kartos supratimu pa
deda naujokams atsistoti ant 
koją. Iš jų paminėtinos Vai
čiūnų šeima ir Svetikai. Dar
ba

per kraustymai, baldų ir indų 
parūpinimas — vis tai sritys, 
kuriose jie, o be to, žinoma, ir 
daugelis kitų, kurių pavardė
mis neįmanoma visų išvardin- 
titi, yra daug padėję.

Gegužės mėn. 7 d. p. Sveti- 
kienė suruošė iš tremties per
nai atvykusiai p. L. Balienei 
“parus” savo namuose. Prieš 
kiek laiko Svetikų namuose 
buvo suruoštas tos pačios rū
šies subuvimas su kraitelio 
būsimam prieaugliui paruoši
mu tremtinei Matulienei. Visa 
tai galime pavadinti gražių 
gerų norų pareiškimu trem
tinių atžvilgiu. .K. Da.

Jubiliejinis bankietas
Bridgeport, Conn.

Praeitą sekmadienį parapi
jos svetainėje įvyko iškilmin
gas jubiliejinis bankietas pa
gerbimui vietinio klebono, 
kun. J. V. Kazlausko, jo 25 
metų kunigystės proga. Ban
ketą pradėjo parapijos choro 
rinktinis ansamblis, vad. A. 
Stanišausko, kuris sugiedojo 
“Ilgiausių metų” ir dar padai
navo pora dainų, ,kurios buvo 
pritaikintos tam vakarui. 
Taipgi buv. tremtinė jauna 
mergaitė padainavo vieną dai
nelę.

Vakarui vadovavo A. Tun
ka, kalbėtojais buvo daugelis 
iš parapijiečių, ir svečiai kuni
gai, kurie visi linkėjo jubilie- 
jatui geriausios laimės. Taipgi 
buvo įteikti linkėjimai su do
vanomis draugijų ir parapijos 
vardu. Po kalbų jubihjatas 
padėkojo visiems rengėjams, 
kurie tik kuo prisidėjo prie 
šio parengimo. Parapijiečiai 
gražiai pasidarbavo ir skait
lingai atsilankė į šį vakarą. 
Uoliai platino tikietus: p. A. 
Eloveskienė, O. Mačiukaitie- 
nė ir F. - Andriuškevieienė. 
Visą vakaro - rengimo sunku
mą teko pakeiti 
kun. V.
sklandus parengimas ilgai pa
siliks mūsų parapijiečių at
minty. _ Koresp.

pirmininkui
Pranskiečiui. Šis

RETAS KONCERTAS 
BROCKTONE

Brockton, Mass.

patalpose (478 
rengiamas didelis 

koncertas. Jo orga- 
yra lietuviai tremti-

— Š. m. gegužės 20 d. (šeš
tadienį) 7 vai. vak. Winthrop 
mokyklos 
Main St.) 
pavasario 
nizatoriai
niai Brocktone. į koncerto 
programą įeina lietuviškos 
dainos, operų arijos, lietuvių 
tautiniai šokiai ir linksmi, eilė
raščiai. Programą atliks žino
mieji menininkai: Vilniaus
operos solistas Stasys Liepas 
(baritonas), rašytojas — hu
moristas Antanas Gustaitis, 
Šv. Petro parapijos So. Bosto
ne choras, vad. komp. J. Ka
činsko, ir tautinių šokių gru
pė, vad. R. Špokevičiūtės. Te
kio įvairaus, didelio ir įdc« 
maus koncerto Brocktone dar 
nėra buvę. Tad nieko nuosta
baus, kad koncertu yra dide
lis susidomėjimas. Jo laukia
ma, kaip didelės pavasario 
šventės, kuri praskaidrins mo 
notonišką kasdienybę, 
senieji ateiviai 
gimę jau čia 
vos- Lietuvos 
tos pažangos 
gyvai domisi
Vieniems ir kitiems 
suteiks galimybę 
bent mažą atskalą laisvėje iš
augusios Lietuvos, pasiektuc 
meno srityje laimėjimus ir jų 
puoselėjimą išeivijoje. Koncer- 
te kiekvienas ras tai, ką jis 
labiausiai mėgsta. Skambi dai
na. grakštus šokis, nuoširdus 
juokas, juokas iki ašarų, tai 

koncerto tikshausias avi-

Ypač 
ir jų vaikai, 

ir nematę Lais- 
bei jos padary- 

meno srityje, 
šiuo koncertu. 

koncertas 
pamatyti

LDS NAUJOSIOS ANGLIJOS APSKRIČIO SUVAŽIAVIMAS
Nashua, N. H.

PROTOKOLAS Nr. 61
LDS N. A. Apskr. pusmeti- 

ninis suvažiavimas įvyko ba
landžio 23 d. 1950 m. Šv. Ka
zimiero svetainėje, Temple St., 
Nashua, N. H.

Suvažiavimo posėdį atidarė 
1 vai. po pietų LDS N. Angį, 
apskr. pirm., VI. Paulauskas, 
sveikindamas suvažiavimo da
lyvius ir pakvietė vietinį kle
boną, kun. Juozą Bueevičių 
atkalbėti maldą.

Klebonas atkalbėjęs maldą, 
pasakė įžanginę kalbą, ragin
damas suvažiavimą darbuotis, 
organizacijos ir lietuvių gero
vės labui.

Posėdžiams vesti buvo už- 
girta apskričio valdyba, bū
tent: pirm. VI. Paulauskas, 
vice pirm. Juozas Glaviekas ir 
rast. Tarnas Versiackas.

Mandatų ir rezoliucijų ko- 
misijon išrinkta: Dr. J. Petro
nis, Simonas Sužiedėlis ir B. 
Jakutis.

Sveikinimo kalbas pasakė 
buvęs LDS Centro pirminin
kas, kun. Jonas Švagždys ir 
Dp. Juoz. Petronis. Sveikino 
“Darbininko” redaktorius S. 
Sužiedėlis ir kalbėjo katalikiš
kų laikraščių ir spaudos rei
kalais.

Kun. Petras Patlaba, pasakė 
įdomią kalbą darbininkų rei
kalais ir apie katalikišką akci
ją^ Sveikinimo kalbą pasakė 
LDS N. A. apskr. dvas. vadas 
kun. Jonas Bernatonis ir per
davė sveikinimą LDS centro 
pirmininko, kun. Pr. M. Juro. 
Sveikinimo kalbą pasakė ir 

būdinimas. Koncerto pelnas 
skiriamas šalpos ir kultūros 
reikšdama. -
— Kaip kitose kolonijose, 

taip ir Brocktone organizuo
jama lituanistinių dalykų mo
kykla, kuri veiks šeštadieniais 
parapijinės mokyklos patalpo
se. Mokykla pradės veikti ge
gužės 20 d. Mokyklos įsteigi
mu džiaungiasi vietos lietuviai 
ir naujai atvykę tremtiniai, 
kurie nori gerai išmokyti savo 
vaikus lietuvių kalbos, Lietu
vos istorijos, geografijos ir 
kitų su Lietuva susijusių da
lykų. Mokykloje dėstys geri 
tų dalykų specialistai, kurių 
Brocktone yra.apsčiai.

MATAS IR ROtft WALLANT - Valentukevičiai, jų sūnus Ernestas ir duktė MarUyn. 
P|k Kaitant šiemet švenčia t> metų vedybinio gyvenimo ir 2# meto btanio sukaktį — tari 
■rodendšką duonos kepykH Brtevuc Avė., Brockton, Maus. Yra nuoširdūs “BarbHnko" ra- 
mėjat ir ilgamečiu ataitjtojai.

1. nuoširdžiai sveikina LDS 
Centro pirmininką kun. Pr. M. 
Jurą ir visą centro valdybą 
ir linki geriausios sėkmės taip 
brangiame mums darbe. 2. 
nutarė visomis pastangomis 
remti š. m. birželio 4 d> So. 
Bostone šaukiamą Jubiliejinį 
LDS Seimą. 3. raginti Lietu
vių Darbininkų Sąjungos na
rius ir jų artimuosius viso- 
kiariopai palaikyti ir remti 
savo laikraštį “Darbininką”, 4. 
išklausęs p. J. Danusevičiaus 
paskaitos apie darbo žmonių 
išnaudojimą, nutarė kviesti 
visus LDS narius į aktyvesnę 
kovą su didžiausiu darbininkų 
skriaudėju ir priešu — komu
nizmu; prisidedant ir prie ko
vos dėl mūsų tėvų žemės iš
laisvinimo iš bolševizmo ver
gijos, 5. išreikšti nuoširdžią 
padėką už suvažiavimo suren
gimą ir priėmimą šv. Kazi
miero parapijos klebonui, 
kun. Juozui Bucevičiui, vietos 
LDS kuopos valdybai bei na
riams ir visiems prie suvažia
vimo surengimo priaidėju- 
siems.

Buvo išrinkti du delegatai į 
LDS seimą, įvykstanti birželio 
4 d. 1950, So. Bostone. Dele
gatais laisvanoriškai sutiko: 
1. Benediktas Jakutis, 2. Jo
nas Grigas.

Buvo išreikštas pageidavi
mas, kad ateinančiais metais 
suvažiavimas būtų šaukiamas 
Worcester, Mass.

Atsilankė Moterų Sąjungos 
pirmininkė, pasveikino suva
žiavimą ir pakvietė dalyvauti 

Simonas Sužie- rengiamoj pramogoj gegu- 
Pakvietimas buvo 

Taipgi buvo pagei- ‘ 
kad būtų Palangoje 
gegužinė arba išva- 

Išvažiavimo laikas

buvęs LDS N. A. apskričio 
pirmininkas Ant. Zaveckas.

Jonas Danusevičius kalbėjo 
ir skaitė įdomią paskaitą.

Mandatų komisijai patikri
nus mandatus paaiškėjo, kad 
suvažiavime dalyvauja delega
tų 28 ir 10 užregistruota sve
čių.

Dalyvavo atstovai iš šių 
kuopų:

Nashua, N. H. 65 kuopos — 
Kun. Juozas Bucevičius, Ka
zys Nadzeika, Jonas Tamu
lionis, Kipras Urbonas, Jonas 
Overka, Alvira Čepienę, Vin
cas Mitchell;

Worcester, Mass. 108 kp.— 
“Aušros Vartų” parapijos — 
Juozas Glaviekas;

Worcester, Mass. 
miero parapijos — 
gas;

Loweil, Mass. 97
Tarnas
Paulauskas 
lauskienė;

So. Boston, Mass. 1 kuopos
— Ona Guzevičienė, Ona Siau- 
rienė, Vincas Valatka ir Juo
zas Guzevičius.

Cambridge, Mass. 8 kuopos
— Aleksandras
Antanas Zaveckas 
tas Jakutis;

Brockton, Mass.
kun. Jonas Švagždys, Kazys 
Grigas, Petras Grigas, Julius 
Baronas, K. Grigienė, Jonas 
Danusevičius, 
delis ir Juozas Petronis;

Laurenee, Mass. 70 kuopos 
Jonas Bernatonis, 
perskaitytas protoko- 
pereito suvažiavimo, 
lapkričio 13 d. 1949

įbolsiai.

Šv. Kazi- 
Jonas Gri-

kuopos —
Versiackas, Vladas 

ir Barbora Pau-

Dubauskas, 
ir Benedik-

2 kuojx>s—

— kun.
Buvo 

las iš 
įvykusio 
metais Cambridge, Mass.

Priimtas vienbalsiai.
Rezoliucijų komisija paruo

šusi pateikė rebzoliucijas, ku
rios buvo priimtos. Pirmoji 
anglų kalba Jo Ekscelencijai 
Manchesterio vyskupui, kurią 
sutiko persiųst, LDS N. A. 
apskr. dvasios vadas, kun. Jo
nas Bernatonis ir vietos lie
tuvių parapijos klebonas kun. 
Juozas Bucevičius.

Lietuvių kalboj buvo priim
tos tokios rezoliucijos: LDS
N. A apskrities suvažiavimas, 
įvykęs balandžio 23 d. 1950 
m. Nashua, NN. H., Šv. Kazi
miero parapijos salėje: 

žės 28 d. 
priimtas, 
daujama, 
surengta 
žiavimas.
buvo nurodytas birželio 25 d., 
o galutinis sprendimas palikta 
apskričio valdybai.

' - •
Suvažiavimo posėdis baigtas 

4 vai. 25 min. vakarą malda, 
kurią atkalbėjo kleb. kun. 
Juozas Bucevičius.

Po to, LDS 65 kuopos pirm. 
Jonas Tamulionis pakvietė vi
sus delegatus ir svečius į po- 
bažnytinę salę užkandžiams, 
kurioje buvo ne tik skani va
karienė, bet ir graži progra
ma. susidedanti iš dainų, mu
zikos ir kalbų: kuri buvo ap
rašyta korespondento iš Na
shua. N. H. 32-me “Darbinin
ko” numeryje.

Rast. Tarnas Versiackas.



Antradienis, Gegužės 16, 1950

Lietuvos Steigiamojo Seimo sukaktuvės
Prieš 30 metų, gegužės 15 d. 

Kaune, Valstybės Teatro salė
je buvo iškilmingai atidarytas 
Steigiamasis Seimas. Tame 
pat posėdyje buvo paskelbta 
deklaracija visam pasauliui, 
kad Lietuva yra nepriklauso
ma. Tuo pirmuoju iškilmingu 
pareiškimu buvo patvirtintas 
Vasario 16 d. aktas, laikino- 
sios vyriausybės sudarymas 
ir tt.

Kaip buvo laukiama
□iety. juimo

Lietuvos valstybės atstaty
mo darbams svarstyti lietu
vių tautos veikėjai prieš tai 
kelis kart buvo susirinkę: 
1905 m. Didysis Vilniaus Sei
mas, 1917 m. Petrapilio Sei
mas, 1917 m. Vilniaus Konfe
rencija, 1919 m. Antroji Vals
tybes Konferencija ir visa ei
lė mažesnio masto konferenci
jų. Nors atstovai šiems sei
mams ir konferencijoms bū
davo renkami, bet tai nebuvo 
tų laikų sąlygose visų Lietu
vos gyventojų išrinkti Todėl 
šių seimų ir konferencijų, ly
giai kaip ir jų išrinktų orga
nų svarbieji nutarimai turėjo 
tik laikiną pobūdį. Galutinas 
sprendimas buvo paliekamas 
St. Seimui. Net pačiame svar
biausiame — Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo — 
akte 1918 m. vasario 16 d. 
buvo pasakyta:

“Drauge Lietuvos Taryba 
pareiškia, kad Lietuvos vals
tybės pamatus ir jos santy
kius su kitomis valstybėmis 
privalo galutinai nustatyti 
kiek galima greičiau sušauk
tas Steigiamasis Seimas, demo
kratiniu būdu visų jos gy
ventojų išrinktas**.

Sekančiais metais, sausio 
mėn. 16 d. įvykusi Kaune 
Antroji Konferencija nustatė 
bendruosius dėsnius, kaip turi 
būti sušauktas Steigiamasis 
Seimas. Konferencijos priim
toje rezoliucijoje buvo pabrėž
ta: 1) kad St. Seimas būtų 
sušauktas lygiu, slaptu, tie
siu, visuotinu balsavimu pro- 
porcionale sistema; 2) kad 
rinkimuose aktyvią ir pasyvią 
balsavimo teisę turi turėti 
visi Lietuvos piliečiai be ly
ties, tikybos, tautos skirtumo; 
3) šaukiant SL Seimą turi 
būti spaudos ir žodžio laisvė. 
Seimo sušaukimo vieta buvo 
numatomas Vilnius.

Bet greit sušaukti seimą 
nebuvo galima. Tuo metu kaip 
tik prasidėjo kovos su puo
lančiais Lietuvą priešais: bol
ševikais ir bermontininkais, o 
kiek vėliau ir su lenkais. Vals
tybės Taryba, tuo metu ėjusi 
Lietuvos parlamento pareigas, 
1919 metų lapkričio mėn. 20 
d. paskelbė Steigiamajam Sei-
mai rinkti įstatymą o patys adv. Mykolas
rinkimai įvyko 1920 m. balan
džio mėn. 14-16 d.

Steig. Seimo sudėtis
15,000 gyventojų rinko vie

ną atstovą. Iš viso buvo iš
rinkta 112 atstovų. Atskiro

mis grupėmis buvo išrinkta: 
krikščionių demokratų bloko 
59 atstovai; valstiečių liaudi
ninkų 29 atstovai; socialdemo
kratų 14 atstovų; kitataučių 
(žydų, lenkų .vokiečių) 10 at
stovų.

Krikščioniškosios demokra
tijos bloką sudarė: 25 atsto
vai Lietuvių Krikščionių - De
mokratų partijos, 18 atstovų 
Ūkininkų Sąjungos ir 16 ats
tovų Darbo Federacijos (dar
bininkų). Iš kitataučių žydai 
išrinko 7 atstovus, lenkai 3 ir 
vokiečiai 1 atst.

Tuo būdu St. Seimo daugu
mą sudarė krikščioniškosios 
demokratijos atstovai. Jie bu
vo išrinkti ne atsitiktinai. Jau 
prieš metus, kada buvo renka
mi per vietos savivaldybes at
stovai į Antrą Valstybės Kon
ferenciją, lietuvių tautos nu
sistatymas maž-daug buvo 
toks pat. Iš 184 atstovų L. 
Krikščionių Demokratų Parti
ja turėjo 93 atstovus, t. y. di
desnę pusė, negu visos kitos 
partijos drauge su kitatau
čiais ir nepartiniais.

St. Seimo pirmininku buvo 
išrinktas vienas iš didžiųjų tų 
laikų veikėjų — Aleksandras 
Stulginskis. Kartu jis ėjo ir 
Lietuvos Respublikos Prezi
dento pareigas. Skaudu pa
minėti, kad A Stulginskis da
bar yra Sibire ir kažin ar dar 
gyvas. Bolševikai jį išvežė 
per pirmąją okupaciją.

Paminėtini ir kiti St. Seimo 
žymiausi atstovai. Bet šiame 
straipsnyje jų darbą atvaiz
duoti neįmanoma. Tai tenka 
bent trumpai paminėti nors 
keletą atstovų.

Kadangi krikščioniškosios 
demokratijos blokui, kaip St. 
Seimo daugumai, teko dau
giausia atlikti darbo, tai ir jo 
vadui teko nepaprastai daug 
dirbti. Tuo vadu buvo dabarti
nis Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto ir Vykdo
mosios Tarybos pirmininkas 
prof. preL Mykolas Krupavi
čius. Žymios asmenybės krikš
čionių demokratų frakcijoj 
buvo: a. a. Vyskupas Justi
nas Staugaitis, Zigmas Star
kus (išvežtas į Sibirą ir ro
dos jau miręs), Antanas Tu
mėnas, dr. Petras Karvelis, 
Magdalena Galdikienė, kun. 
Šmulkštys ir»visa eilė kitų 
atstovų. *

Ūkininkų Sąjungos vadui, 
agr. A. Stulginskiui, perėmus 
aukštas valstybines pareigas 
frakcijos vardu daugiausia 
kalbėdavo dr. Eliziejus Drau
gelis (dabar Brazilijoj) ir Fe
liksas Mikšys (Sibire).

Darbo Federacijos frakcijai 
vadovavo dr. Petras Radzevi
čius ir Petras Jočys (USA).

Valstiečių liaudininkų frak
cijos vadu St. Seime buvo a. a.

Šleževičius dar
prieš St. Seimo susirinkimą 
du kartu buvęs Ministerių 
Pirmininku. Pažymėtini: prof. 
Albinas Rimkaą dr. Staugai
tis, Petras Ruseckas.

Socialdemokratų frakciją 
dažniausia atstovaudavo inž.

St. Kairys, (dabar Vokietijo
je), Kipras Bielinis (USA) ir 
prof. Oepinskas (miręs).

Didieji St. Seimo darbai
Pagrindiniu St. Seimo užda

viniu buvo — sukurti valsty
bės koaatituciją. Šiam darbui 
St. Seimas daugiausia ir sky
rė laiko ir jėgų. Kad ramiau 
galėtų dirbti, pradžioje buvo 
išleista laikinoji konstitucija, 
kuri galutinai buvo priimta 
tiktai rugpiūčio mėn. 1 d. 
1922 metais.

Kadangi St. Seimą sudarė 
vien tik demokratinės parti
jos .tai ir konstitucija buvo 
sukurta grynai demokratinė. 
Ji padėjo gerus pagrindus vi
sai įstatimdavystei prisikėlu
sios Lietuvos. Kuriant konsti
tuciją ypatingai daug dirbo 
Zigmas Starkus ir Antanas 
Tumėnas (miręs Austrijoj).

Antras labai didelis St. Sei
mo darbas buvo — Žemės Re
forma. Ši reforma padėjo 
sveikus pagrindus Lietuvos 
žemės ūkiui. Kai vėliau užėjo 
pasaulinė ūkio krizė, tai Lie
tuvos žemės ūkis ne tik nesu
klupo, bet vis ėjo pirmyn. Iš 
visų Europos valstybių nuo 
pirmojo iki antrojo karo Lie
tuvos žemės ūkis padarė di-

džiausią pažangą. Kaip vi
siems yra žinoma, svarbiausiu 
reformatorium Lietuvos že
mės reformos buvo kun. M. 
Krupavičius.

Kadangi St. Seimas dirbo 
valstybės kūrimosi metu, tai 
turėjo ir visą eilę einamųjų 
darbų. Tuo būdu Steigiamasis 
Seimas ėjo ir eilinio Seimo 
pareigas. Seimo atstovai gie- 
ta savo tiesioginio darbo eida
vo ir kitur dirbti. Taip, pav. 
jaunas Darbo Fedeiacijos at
stovas leitenantas Antanas 
Matulaitis negalėjo ramiai žiū
rėti į vykstančias kovas su 
lenkais. Išvykęs į frontą — 
kovoja. Bet, gaila, žuvo.

Minėdami 30 metų sukaktu
ves. mes turime didžiuotis 
Steigiamuoju Seimu. Jis tik
rai garbingai ėjo savo parei
gas. Imkime kad ir tokį faktą. 
Iš 112 atstovų krikščionių de
mokratų blokas turėjo 59 at
stovus t. y. absoliutinę dau
gumą. Bet pasigrobti valdžią 
ir vieniems valdyti kraštą — 
nė minties nebuvo. St. Seimo•
laikais ministeriais pirminin
kais buvo valstiečių liaudi
ninkų žmones: buvęs Respu
blikos Prezidentas dr. Kazys 
Grinius ir Ernestas Galva
nauskas. Tai yra geriausias 
įrodymas, kad krikščionys 
demokratai Lietuvos reikalus 
statė aukščiau už viską J. P.

Katynas
Viena didelio bolševikų nusikaltimo istorija

Lauras Kaniava

Šiemet sueina dešimts 
metų, kai bolševikai 1940 
m. balandžio - gegužės mėn. 
išžudė Kaly ne tūkstančius 
lenkų karių, valdininkų, 
profesorių, gydytojų ir in
teligentų. Aptikę tuos ma
sinius kapus, vokiečiai 1943 
m. atskleidė pasauliui bai
sią, šaltai apgalvotą ir pla
ningai bolševikų įvykdytą 
žmogžudystę. Bolševikai 
teisindamiesi Katyno nusi
kaltimą primetė vokie
čiams. Susidarė vadinama 
“Katy no paslaptis”. Bet tai 
nėra jokia paslaptis, kaip 
ir kiti bolševikų žmogžu
džių niekšiški darbai, įvyk
dyti ir Lietuvoje (Praveniš- 

l kėse. Rainių miškely). Tų 
kapinių yra visur, kur tik 
bolševikai žengė ar bent 
trumpai valdė. Katynas iš
kilo į tarptautinę plotmę, 
ko bolševikai nelaukė, ir 
dešimtmečio proga apie jį 
daug rašoma.

Čia bus trumpai papasa
kota ta istorija, kaip ji do
kumentuotų knygų aprašo
ma, pridedant, kas buvo 
girdėta dar Lieti’.voje, ra
šyta vokiečių laikraščių ir 
sužinota besikalbant su vie
nu lenkų kareiviu Vokieti
joje. LK.
NIEKADA NEBEGRĮŠ... 
Vokiečiai jau buvo iki gyvo 

kaulo visiems įgrįsę, o ypač 
lenkams, kurie po žydų buvo 
labiausia nacių nekenčiami ir 
naikinami. Vyrai kiek jaunes-

POTVYNIS U1NN1FEGEBaisių dalykų iškasė. Ar ne
girdėjot nieko apie Katyną?
— Girdėjau. Visko karo me

tu būna, bet tokios didelės 
žmogžudystės dar nesitaikė.

Jos ėmė verkti. Aš norėjau 
pasitraukti, kai mane sulaikė 

nio amžiaus buvo beveik visai 
išnykę: išgaudyti, suimti, iš
bėgioję arba išsislapstę. Vo
kiečius visi lenkai keikė kiek 
įmanydami, o bolševikus vis 
labiau gyrė. Lenkai laukte 
laukė bolševikų laimėjimo. Jie 
buvo pamiršę, kad pirmosioms 
karo dienoms Sovietų Rusija 
juos užpuolė iš pasalų, daug 
žmonių suėmė ir išvežė. Bolše
vikai dabar jau buvo lenkų ir 
vakariečių sąjungininkai. Bu
vo gerai Vilniuje žinoma, kad 
daug lenkų, iš Sovietų Sąjun
gos išleistų, kovojo vakarie
čių eilėse. Buvo ir lenkų pa
siuntinys Maskvoje. Iš ten bu
vo pranešama apie greitą 
Lenkijos ir Lietuvos “išvada
vimą’’. Po Stalingrado laimė
jimų bolševikai vis arčiau 
slinko prie Vilniaus.
— Grįš ir mano žentas, — 

kalbėjo žilsterėjusi mano ben
dradarbė. Jos duktė, tik prieš 
karą vedusi, taip pat džiaugė
si. Kartą rodė man suglamžy
tą laišką, rašytą 1940 m. pra
džioje iš Sovietų Rusijos. Ten 
buvęs jų žentas ir vyras. 
Bent taip jos tikėjo, nors vi
sos žinios buvo nutrūkusios su 
tuo vieninteliu laišku. Gal kur 
į Vakarus paspruko?...

Kartą grįžęs iš ilgesnės ke
lionės, radau tą ponią labai 
susigraudinusią. Susirūpinu
sios buvo ir kitos lenkės tar
nautojos.

— Ar vėl vokiečiai siunta?— 
užklausiau praeidamas.

— Šį kartą jie — žmonės.

graudžiu žodžiu:
— Jūs dar nebuvote mieste. 

Rauda kiekvienas kampas 
kaip per laidotuves. Vienu 
metu tiek mirusiųjų! Neįsi
vaizduoji. ką išgyvena Elina?.

Dar keli žodžiai. > aš nu- 
dūmiau į Gedimino gatvę. 
Ten lange buvo išstatyta są
rašas sušaudytų lenkų kari
ninkų. Viena pavardė buvo ir 
to žento... Vadinasi, jau nie
kada nebegrįš.

PRO ČIA fcJO DAUG 
ŽMONIĘ...

Vokiečių žandarui buvo gy
vai nusibodę vaikštinėti aplink 
nedidelę stotelę, pro kurią ėjo 
geležinkelis į Smolenską. Jis 
saugojo tą stotelę, kaukšėda
mas savo sunkiais geležiniais 
batais ir dairydamasi į miš
kingą apylinkę. Nuo miško 
pakraščio artėjo žmogus. Žan
daras jį netrukus pažino, tą 
kolchozniką iš artimos sody
bos. Ubagu jis buvo prie rau
donųjų, tokiu pat jį lai)cė ir 
nauji pavergėjai. Bet tas žan
daras, kuris dabar dūlinėjo po 
stotį, buvo kitoks. Jis pavai
šindavo cigarete, o kartais ir 
duonos vaikams įkišdavo. Jie
du, kad ir sunkiai, šiaip taip 
susikalbėdavo — gudas nuo 
Smolensko ir suvakietėjęs mo
zūras nuo Lyck’o (Rytų Prū
sijoje).

— Pro čia seniau ėjo daug 
žmonių į tą mišką,— mostelė
jo ranka tas kolchoznikas. — 
Ten yra lyg ir žemė sujudin
ta. Sakytume, miške miškas 
naujai sodintas...

Šita užuomina nebuvo pra
leista pro ausis. Po kelių die
nų per mišką traukė būrelis 
ginkluotų vyrų. Miškas jau 
buvo bepradedąs kvepėti pa
vasariu. Ramybė sklido ma
loni, bet ir bauginanti. Juk 
kiekviena pušis galėjo atgyti 
ir paleisti seriją kulkų. Nuo 
1942 metų čia buvo pradėję 
vis labiau siausti bolševikų 
partizanai. Bet jokio šūvio 
nebuvo. Jie buvo nuskardėję 
tuo mišku prieš trejus metus, 
kai po jaunomis pušimis su
guldė tūkstančius vyrų... Čia 
buvo aptiktas Katynas.

NUOŠALI vieta prie 
DNIEPRO

Važiuojant geležinkeliu iš 
Smolensko į Oršą, į pietvaka-

LITERATŪROS PREMIJA 
ĮSTEIGTA PIRMOJI JAV LIET.

Rašytojų suvažiavimas. Rašytojų klubai. Kultūros
Fondo reikalai. Literatūros premija už geriausią groži
nės literatūros veikalą. Rašytojų metraštis. Nauja L.
Rašytojų Dr-jos valdyba.

Gegužės 6 d. Bostone įvyko 
Liet. Rašytojų Tremtinių ir 
JAV Rašytojų draugijų suva
žiavimas. Vieni iš svarbiausių 
suvažiavime klausimų — die
notvarkės darbų buvo drau
gijų reorganizacijos klausi
mas ir naujos valdybos rinki
mai.

Liet. Rašytojų Tremtinių 
Draugija, įsikūrė Vokietijoje 
ir veikė penkerius metus. 
Emigracijos, valiutos pakeiti
mo ir kitų priežaščių paveik
ta paskutiniais metais ji ne
begalėjo sušaukti nė metinio 
suvažiavimo. Narių daugumai 
ir beveik visai valdybai persi
kėlus į JAV-bes, ir Draugijos 
centras pagal įstatus tapo 
JAV-ės. Jungtinėse Am. Vals
tybėse prieš dvejus metus įsi
kūrusi veikė JAV Rašytojų 
Dr-ja. Tos draugijos daugu
mą narių sudarė tremtiniai 
rašytojai. Tuo būdu JAV-se 
susidarė dvi paralelės rašyto
jų draugijos. Iškilo reikalas 
tų dviejų draugijų klausimą 
išspręsti. Suvažiavimas, šį 
klausimą aptaręs, priėjo išva
dos abi draugijas sujungti į 
vieną. Draugijai paliktas tra
dicinis Lietuvių Rašytojų 
Draugijos vardas. Jai pri
klauso visi laisvajame pasau
lyje esą Tremtinių Rašytojų 
Draugijos ir JAV Rašytojų 
Draugijos nariai. Draugijos 
centras Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse.

Jungtinių Amerikos Valsty
bių plotas, kuriame gyvena 
išsiskirstę draugijos nariai, 
pareikalavo šiek tiek refor
muoti ir draugijos veiklą. Di
deli nuotolio atstumai, darbas 
ir pan. priežastys, kaip gyve
nimas parodė, daugeliui drau
gijos narių neleidžia net vi
suotiname metiniame suvažia
vime dalyvauti. Remiantis 
įstatais, kurie ir anksčiau nu
matė skyrių steigimą ir veik
lą per skyrius, suvažiavime 
tas momentas iškeltas ir itin 
pabrėžtas miestuose ir vieto
vėse. kur gyvena tam tikras 
skaičius draugijos narių — 
steigti draugijos skyrius arba 
rašytojų klubus. Tuo reikalu 
draugijos valdyba išsiuntinės 

aplinkraštį su instrukcijomis 
dėl skyrių bei klubų steigimo, 
organizacijos, veiklos ir ryšių 
su draugija bei su kitais kul
tūrininkais. Skyriuose bei 
klubuose numatomas jaunųjų 
rašytojų įtraukimas į bendrą 
veikimą, jų ugdymas ir ben
dravimas su visuomene, ren
giant minėjimus, literatūros 
paskaitas, diskusijas, vakarus 
ir pan.

Plačiai diskutavo rašytojų 
suvažiavimas drauge su kul
tūrinių draugijų atstovais 
(Liet. Mylėtojų dr. pirm.. 
Kultūros Rėmėjų būrelio 
pirm., laikr. redaktoriaiI Kul
tūros Fondo reikalais. Re
miantis K. F. provizorinės val
dybos pirmininko ir Kultūros 
skyrių raštais ir pareiškimais 
prieita konkrečių nutarimų, 
remiančių pirmuosius Kultū
ros .Fondo skyrių darbus.

Tarp kitų darbų ir klausi
mų pažymėtinas literatūros 
premijos įsteigimas už ge
riausią metų liet, grožinės li
teratūros veikalą, išleistą lais
vajame pasaulyje. Premijos 
didis numatomas 500 dolerių. 
Dėl to ne tik tam reikalui, bet 
ir apskritai rašytojų draugi
jos veiklos sustiprinimui iš
keltas lėšų klausimas, jų or
ganizavimo suaktyvinimas ir 
rašytojų apeliavimas j visuo
menę. entuziastingai remiant 
politinę kovą dėl Lietuvos 
laisvės, taip pat prisidėti kon
krečiai ir prie rašytojų pagal
bos finansiškai.

Nesiribojant kokiais perijo- 
dais — kas trys mėnesiai ar 
kas metai — nutarta organi
zuoti ir išleisti literatūros kū
rybos (beletristikos,, poezijos, 
istorijos, kritikos) leidinį — 
draugijos organą.

į naująją Lietuvių Rašyto
jų Draugijos valdybą išrink
ta: Jonas Aistis, Juozas Tys- 
liava. Stasys Santvaras, Faus
tas Kirša ir Bern. Brazdžionis. 
Po susirinkimo naujoji valdy
ba padarė posėdį, kuriame pa
siskirstė pareigomis. Pirmi
ninku išrinkta Jonas Aistis. 
(Draugijos adresas: Dr. J. 
Aistis - Aleksandravičius. 48 
Green St. Putnam, Conn.).

MOLOTOVAS PASTŪMĖTAS Į ŠON£
Raudonieji Kremliaus buržujai ir pasaulinės revoliucijos kurstytojai priima gegužės paradą Maskvoje. H kairės 

į dešinę: N. A. Bufgantaas, “tfvrHs” Stalinas, būsimasf?) “tėvelis G. M. Malenkovas (ar ncpannšus?). L B. Berija 
(enSavsSatę X I. SHkojenafa ir ant ~ab nu^tumttu, pa.~a^ję& sa-.o <:net. net, net”, Molotovas.

rius, jis eina miškingu Dniep
ro slėniu, dešine puse, ir ko
kioje 12 mylioje už miesto 
veda pro negyvenamą, dyką 
apylinkę. Prieš karą gulėjai 
čia rasti tiktai vieną gudo 
Kisieliovo sodybą ir Dniepro 
pakrantėje, gana gražioje vie
toje NKVD vilą. Poilsio na
mai žudikams. Jie pastatyti 
kiek pakilesnėje vietoje, ‘žmo
nių pramintoje “Kozie Gory“ 
(“Ožkakalniai”). Prie jos pri
sišlieja dvi nedidelės stotelės 
— Gniazdovo ir Katyn — ir 
nuskuręs kaimelis “Burak”. 
Toliau miškai ir dykuma, kur 
reta* .anegu* va*i aide Lur 

gali pakasti, ką nori ir niekas 
nesuos...

Žmonės karo metu pasako
jo. kad jau nuo 1918 metų ta 
vieta buvo virtusi “mirties' 
karalyste”. Jau tada ją valdė 
CEKA. o paskui GPU — dvi 
pirmosios žudikų institucijas, 
kurias vėliau ]w keitė NKVD 
ir MGB. Jei išlipęs Gniazdovo 
stotelėje, eitum pro mišką j 
vilą ant Dniepro kranto, tai 
pusiaukelėje, apie pusę mylios 
paėėjęs, jau užmintum po že
me suguldytus lenkų: karinin
kų kaulus.

(Bu* daugiau >

Demokratija nėra nei revo
liucija, nei demagogija, nei so
cializmas, nei anarchija, bet 
tik liaudies ar žmonių valdžia, 
kuri nori ginti ir saugoti savo 
teisėtus interesus teisingomis 
priemonėmis, paremtomis aiš
kiu savo teisių ir pareigų su
pratimu.

Lc Fraincau.

Demokratijos pagrindas yra 
Dievo autoritetas.

Pius XII

Demokratija išaugo Evan- 
gelijos veikiama.

J. .u.
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VYČIAI RENGIASI VAIDINTI
Pasikalbėjimas

Balandžio mėn. ui d., pir
madienį laivu “Man of War*’ 
atplaukė į Ameriką visame 
pasaulyje pagarsėjęs laisvės 
kovotojas Ambroziejus šnypš- 
nytis (akcentas ant zzz). Ga
vę telegramą, kad visų myli
mas “šnypštukas” iš Europos 
jau atvyko, So. Bostono Vy
čiai tuojau pasiuntė savo re
porterį į Fanto miestą pasi
kalbėti su juo.

šnypšnytis iš visų išsiskiria 
savo imponuojančia kepure ir 
blizgančia krūtine su žvangan
čiais medaliais.

“šnypšnyt, kaip sekėsi ko
voti su žiauriais Lietuvos oku
pantais?” — klausia reporte
ris.

“Nors ir daug nuostolių tu
rime, bet daugiau žalos daro
me raudoniesiems. Keletą ir 
stiprių laimėjimų turėjom. Gi
rioje pasisekė sučiupti Stalino 
vyr. asmeninį atstovą, gen. 
Akim Tamidroff”.

“Kaip tai jums pavyko?”
“Deja, tai karinė paslaptis, 

kuri paaiškės tik geg. 21 d.”
“Pasakyk, šnypšnyt, ar 

raudonieji daug nukentėjo, 
praradę savo vadą?”

“Ne tik nukentėjo netekę 
savo vyriausiojo generolo, bet 
dar daugiau: mūsų štabas pa
siuntė savanorį — gabiausią, 
sumaniausią, drąsiausią iš vi
sų partizanų šnipą užimti gen. 
Tamidroff vietą rusų štabe.”

“O kas jis toks, tas didvy
ris r

Garsusis herojus kukliai at
sakė, “Kas kitas bebūtų, ne

su šnypšnyčiu
aš pats, šnypšnytis, Ambro- 
zzziejus? Bet užteks apie tai. 
So. Bostono vyčiai pyks, jeigu 
aš perdaug išsiplepėsiu prieš 
geg. 21 d.”

“O ką manot apie lietuvybę 
Amerikoje, šnypšnyt”?.

Susimastęs garsusis “Š” at
sakė, “Kas kitas bebūtų, jei ne 
yra kryžkelyje. Mes, naujai 
atvykusieji lietuviai, šiek tiek 
pastiprinsime lietuvybę, bet 
gaila, kad mes taip pat nusto
jame jaunimo.”

“Ar nėra būdo sulaikyti jau
nimo nutautėjimą?”

“Mat, lietuvių tarpe Ameri
koje”, — šyptelėjo šnypšny- 
tis, “yra daug apie lietuvybę 
kalbančių, bet mažai veikian
čių. Svarbiausias 
laikyti jaunimo 
yra paskatinti,,
paremti kiekvieną 
lietuvišką žingsnį, 
kalbant, So. Bostono 
jaunuoliai vaidina lietuvišką, 
patriotišką veikalą — 
nytis 
21 d., 
Gavin 
torius
jaunuolis, 
tarpe kitko yra pasižymėjęs 
dailiosios kūrybos ir dramos 
srityse. Vaidintojai yra daug 
paaukoję laiko ir išlieję pra
kaito tam lietuviškam darbui. 
Bet galimas daiktas, kad tie, 
kurie daugiausia yra susirū
pinę lietuvybės išlaikymu, ne
atsilankys, neparems tų jau
nuolių dirbamo darbo ir sta-

tomo veikalo. Patį jaunimą 
girdėjau taip kalbant. Bet aš 
netikiu ,kad taip galėtų būti. 
Aš esu tikras, kad didžiuma 
lietuvių įvertins jaunimo pa
stangas ir parems ne tik dėl
to, kad čia gimęs jaunimas 
nori parodyti savo meilę lie
tuviškumui, bet taip pat, kad 
veikalas yra turiningas, įdo
mus ir dar juokingas”. Repor
teris pagaliau užklausė:

“Kada vėl pasimatysim ?”
“Gerai įsidėmėkite — sek

madienį, geg. 21 d. Plačioji vi
suomenė tą dieną turės pro
gos susipažinti su Ambrazie
jum šnypšnyčiu ir jo 
siais partizanais”.

nar-

būdas su- 
nutautėjimą 

padrąsinti, 
jaunimo 

Praktiškai 
vyčiai

“šnypš- 
kariuomenėje” gegužės 
8:00 v. v. Patrick F. 
mokykloje. Veikalo au- 
yra Amerikoje gimęs 

Juozas Lola, kurs

PAMALDOS
Stoughtoa, Mase.

Kiekvieną vakarą 7 VaL lai
komos gegužinės pamaldos 
lietuviškai. Lietuviai, prisi
mindami gražų Lietuvos pa
protį garbinti Mariją gegužės 
mėnesį, šias pamaldas lanko. 
Šiais metais laike pamaldų 
kalbama apie Marijos apsi
reiškimus Fatimoje.
— Gegužės 4 d. Stoughtonan 

buvo atvykęs Providence, R.I. 
klebonas kun. J. Vaitiekūnas 
ir iš ALRK Federacijos Cen
tro atstovas kun. P. Patlaba 
susipažinti su vietinėmis apys- 
tovomis ir kat. akcijai suak
tyvinti.

t ■

NAUJAf
AlgĮrdas, iųmiftė | C%fezgn, 
Dlinois. -' ; ‘

Kaujnkąs, Andrius, Emilija, 
Andrius į Rochaster, N. Y.

Naumęvae, Juęgis, Kapnta- 
lins ( New York,. N. t. ’ 

Paulikas, Juozas, Elena į 
HarifortLConh.;

Peeeėkytė, Petronėlė j Hart
ford, Conn.. v -

Ptoareris, AleksaudMą, Ha- 
rija,. Miugąrita, Mena j CM- 
eago,.DL ’ ':

Pladys, Jonas, Sigitas į 
Cleveland, Ohįo.

Pumputis, Antanas } Mas
peth, N. Y.‘

Ramanauskas, Mykolas į So. 
Boston, Mass.

Rauba, Jonas, Saulė, Liuda 
į Andover, Mass.

Karinus, Irena, Simonas, 
Mamelė į E Chicago, Ind.

Reivydas, Uudas, Genė, 
Liudvikas, Genė - Birutė į 
Brooklyn, N.Y.

Rukulža, Vytautas, Viri
nius, Milda į Qcero„ Dl!

Rptento, Eugenija, Vilius į 
Brooklyn, N. Y?

Šadpaliua Motiejus, Petro
nėlė, Birutė | Patereon, N. J.

Sąul^ė, Cfca j Baltimore, 
M<L:-£^:; ' ■-

■ Šikšnius, Petras, Ona, Nijo
lė, Styra, Hana | Cleveland, 
Ohio. v ■

Šileika, Antanas, Aldona, 
Gintarė, Bbujš į tyąsbingten 
Craariag, Penn.

šilriką, Antanę*. Antanina, 
Rimas t r Antąnas, Teodora • 
Aldona j Phfiadelphią, Pa.

Simaitis, Juozas, Eugenija, 
AlgimsntM į Detroit, Mieh. 
\ Sipąila,ĖaįrijiępiraržLN.-J. 

Mhgdųlenų i Ci- 
■eriu,DL'
•_ Ka^a., Pw-

x •
■f

l

r
'■f '

5-,.

3500 geru

saugo jūsų 
sutaupąs

Š. m. gegužėc 13 d. laivu 
“General Balkų” į New Kar
ką:

Alinskas, Stasys į Brooklyn,
N. Y.

Aranauskas, Vladas į Na
shua, N. H.

Baltramonaitis, Kazys, Ire
na, Janina, Aldona, Vytautas 
į AJexandria, Va.

Balys, Stasys, Salomea, Al
dona, Saulius į Grand Rapids, 
Mich.

Bavarskas, Medardas, Erna, 
Lukretia į Detroit, Mich.

Bernatavičius, Stasys, Sofi
ja, Nijolė į Cicero, BĮ.

Bigelis, Jurgis, Katarina į 
Bridgeport, Conn.

Bobmas, Feliksas, Janina,
Virginija į Chicago, DL

Budzeika, Juozas į Hari,
Mich.

Čižikas Marija Boleslovas, 
Eleonora, Bronislzva į Chiea- 
go, Dl.

Danisevičius, Stasys į Brook
lyn, N. Y.

Danisevičius, Ona, Ona į
Brooklyn, N. Y.

Dikis, Adolfas, Antanina, 
Irena, Johann į Saranac, N.Y.

Dambrauskas, Izidorius, E- 
milija, Petras į Chicago, DL

Dubauskas, Antanas, Elena 
į Omaha, Nebr.

Franekevičius, Apolonias, 
Brigita į Brooklyn, N. Y.

Gavelienė, Antosė į Rich- 
mond Hfll, N. Y.

Gavelienė, Aleksandra į
Windsor, Conn.

Gružauskas, Dome į Linden,
N. J.

Gudeika, Konstancija į Alek-
andria, Va.

Heiningas, Paulina, Leopol
das, Zofija į Detroit, Mfeh. t 

Janulevičius, Mečys į Chica
go, DL

Jautukas, Viktoras, Vanda,
Antanina, Jkhina j Chicago,
Dlinois.

Juozapąitis, Ona į Cleve
land, omo. ■' - 2

Kačknb, Pranaši Jadirm V
BMįtljA k k if. J.,

Wm: y

- ionla'f Broclt- '

Kurapka. Petįvpe^’D^a,
Vitas J ,New Briteįa^&nn, T 

. Kvęda^te,, Vlądąs, £&atimę- 
rk, Dalią į S. Bostoa Mtos.

Kuras,'/ Ireaa, .įAitgųstag, 
Magdalena j Chieagh, :»SMiA 

. Laurimąvičiu|,StesyZ'į CM- 
cago, IUįįoią. / s ;

Maciejaustas,. Vtotįialivk' 
Kristina, Vladas 4' CleveMąd,
Ohio. rą *kiebDni)oj. Khši Sužino dar-

Milkovaitis, Karolis, Eięąi, pteneM j ktetonlją, o jis 
Margarita į ’Chiedgo, DL "

Malinauskas, T
Wilkes - Barre, Pa.

SUKAKTUVINIO LDS SEIMO 
PROGA

prisiuntė aukii "Darbininkui" paremti
Oną tr Juozas Smilgiai, Dorchester, Mass................
Ona Skirkevišienė, Nashua, N. H. .....-................. _..
Mrę< A. Jusjukonis, Everett, Mass. .......................
Mary Ditaitte, Boston, Mass. ....................................
Ptąaaa Jaaulevičlus, South Boston, Mass..................
M. Mlklasevičius, Brooklyn, N. Y. —......................
Jtvasa Mikuckis, Bąitimore, Md. ................................
Alfonsas Kindurys, Dolgeville, N. Y. ........................
Juozas Rakauskas, Cheetertovn, Md. .......................
Prof. Dr. Juozas1 Gabrys, No. Amherst, Mass.........
Mrs. Kazlauskas, Phila., Pa. .................................
Pairi Shnononia, Chester.Pa............... .........................
Bąrfaara Bohnantienė, Brockton, Mass........... .. .........
Prašąs. Gudas, Chicago, DL —...................................
Muš. V, J, Martusevičius, Phila., Pa. .......................
Mr*. M. Sjmon, South Boston, Mass. .......................
% WąHaclpaa, Męrblehead, Mass..................................
MiehąŪaa Dunduraitė, Dorchester, Mass..................
Kazy* Kučinskas, Kingston, Pa. ................................
Mria M. VeizgUienė, Camden, N. J. ........ ..................
Š. Vtlashinaa, Kingisey, Pa. ..............................
Jaha Vrban, Phila., Pa. .......... .....................
Ethruti Braslauskas, Phila., Pa. ...............................
Jonas'Bakaitis, Woreester, Mass.............._.................
g. ggkienė, Wąųkegan, DL -------—-------------
flev. X. F, Rojl, .Scranten, Pa. —..........-..................
U Viliukas, Payton, Ohio -—.................... —..
Petras J. Grigas. Brpękton, Mass. ......—............ .
t>T. Joseph L-Pašakarnis, South Boston, Mass. ... 
Jepas Mišeikis, East Haven, Conn. -........................
X tąfcąrauskas, Nep Haven, Conn.......................
Ura.JęoephYurkon, Amsterdam, N. Y...................
Jonęe Saliamonąs, East Granby, Conn. ..................
Jtthn TapąrauriraA Lavrence, Mass. .......................
Kari Ramąnąuskas, Neri Haven, Conn...................
K Norkūnai, Cambridge, Masa ——...................... .
Tpm. Tsriutyieh, Branford, Conn. ..........................
Męs. Vęrą Limbo, Baltjjnore, Md. ..............................

Vraula Bernardo, Pittsfield, Mass.....................
Mra. SL Pėtrąitis, E. Granby, Conn. .—.....................
£ Nąkūę% Gaždner, Mass. . ...................................
C&atiie Krfanakevich, South Boston, Mass.............
Veniaieafiajaukaitė, Brighton, Mass.......................
į: tfttOov*,Vest Medf oriL Mass. ..........................

, --------- -----------
©rfeųio, DL‘_.............. ...................

inviUe, Ohio 
m. Conn.

ką, Norvoęd, Mass. .......
Boąton, Masa

.......
Piajn, Mass.

Mr Y; C....

»
*• I
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Jei Jūs norite investuoti keletą 
dolerių, tą darote su pasitikėji
mu, jei jūs žinote sėkmingus biz
nierius ir profesijonalus savo 
kaimynystėje.

Aktualiai yra jums didelis paran- 
kumas taupyti pinigus bile kuria
me iš 190 Savings Bankų Massa- 
chusetts valstijoje.

Kiekviena iš šių bankų yra pri- 
žiūrifna Board of Trustees... vyrų, 
kurie yra sėkmingi savo bizniuo
se... ir kurie tarnauja bankuose, 
prižiūrėdami depozitorių indėlius.

Išmintingų trustistų vadovybėje 
yra viskas saugu mutual savings 
bankuose. Tas davė pasitikėjimą 
taupiems žmonėms jau kelintai 
gentkartei—jau daugiau kaip per 
šimtmeti.

Jei jūs dar nesate vienas iš 
3,000,000 žmonių, kurie taupo sa
vo pinigus mutual savings ban
kuose, kodėl neatidaryti sąskai
tos šiandien? Atsiminkite pažiū
rėti į sąrašą: “Savings Bank” ar
ba “Institution for Savings”, 
bankų sąraše.

Tht

Savings Banks
of Massachusetts

raukus 1 Chi-

'kas vakaras po gegužinių pa- 
Henrikas į maldų praneša, kur darbinin

kų reikalauja. Klebonija pasi- 
Mikuiskis, Viktoras, Ona, darė lig bedarbių motina. VJB. 
..... ................ .. .i, i į.............i . —

Saldus saldus ryto miegelis
' z

Oi saldus saldus ryto miegelis, 
Kaip gegužės švelnus vėjelis, 
Jezmino orėms miegan skandina, 
Sapnų dievaitė meiliai vadina.

Brėkšta dienelė, kyla saulelė, 
Budin tėvelis jaunų s&odi, ' • 
Kelkis, sūneU, mažas ajtąjėli, ? 
Taisyk žagrelę dirvelei artL

Dirvelei arti, linelius sėti, 
Margais jauteliais juos Apakėti, 
Sriaunios upelio vandeniu palieti, 
Jaunai seselei bus ko ravėti.

Laukai patvino mėlyna jūra, 
Klausia seselės, kąs taip užbūrė?
Ar tai vosilkoo, ar rugiagėlės, 
Meiliai vilioja kaip dangaus vBla

• ' . ■- ■ • ’ ■

Nei tai vosilkos nei ragiagBis, 
Nei tai daugaus meiliosioe vėliš, 
šilko lindiai drobelėm austi,. 
Jaunai seselei kraiteli krauti-

»
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_ 5.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
_ 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
... 2.00 
... 1.00 
... 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
_ L00 
... 1.00 
_ 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
- 1.00 
_ 1.00 
._ i.oo

1.00 
_ 1.00 
... 1.00 
._. 1.00 
... 1.00 
... 1.00

1.00 
.... 1.00 
_. 1.00 
_ 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
_. 1-00 
.... 1.00 
.... 1.00 
... L00 
.... 1.00 
... 1.00

1.00 
.... 1.00 
— 1.00 
.... 100 
.... 1.00 
.... L00 
.... 1.00 
.... 1.00 
.... 1.00 
.... 1.00 
.... 1.00 
.... 1.00 
.... 1.00 
.... 2.00 
.... 2.00 
.... 1.00 
.... 1.00

^riUr ęSfitįtė, įoūį "boston, Mass. —----------
lįiiHnęckei, Maine ______

Unąo4; Norivood, Mase. .................
JVtrehouse Point, Conn. ........

s,. #a*ėhbūte Point, Conn. .........
C Wxrfton, Kent Co., Maryland .

_ ;^M^;§tohgirtqn; Mase. 1....................
Petronei*' Stsražįnskąttė, Chicago, Dl......................
Mi|ih Mą»y Rtoėtąitė, Waterbury, Conn.-------------

lira jųfgutaitienė, Kansas City, Kansas 
Jonas Petrulis, Fargp, N. DSkota ..................
Mrs. Mrify Chess, Flagtoum, N. J...........
Zigmas JegeleviČius, Weetfield, Mass. —......
Jaek J. Stukas, Nevrark, N. J. -----------------
Anthony Urbanus, Southington, Conn. — 
Bronius Mozūras, Montreal Que. Canada ... 
BcMie Klevicka, Baltimore, Md. ...................
Fabiah Sarahko, Paterson, N. J. --------------
X A. Vaičiūnas, Manchester, N. H.................
Ona Skurydas, Kearny, N. J. — ................
Jonas Levickas, Kearny, N. J. ......................
L Šalkauskas, Baltimore, Md. .......... .............
L V., Chazy, N. Y. ...1-.... .......... ...._..............

Visiems aukojusiems ir remiantiems lietuvišką kultūros 
darbų nuoširdžiai dėkoja

MPABBININKON
;; . Bedakriji ir AdmiabtrariM '

" 3M W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

c

1

svetimame kraite mokytis net 
kelių kalbų. Tad turėti lietu-

lt AmsRima

Ustavių daktarų Anglijoj 
bm.maba. Voa kelL Bet nei 
VfrrtSe ir jų neturi gahmybės viams Anglijoj nors kelis sa-
priirati .fedentų if verstis vus daktarus būtų labai gera. 
Mkvtt praktfta. Tai labai yra Tuo tarpu viena tik latvė gavo 
ieaatfa lietuviams, kurie savu leidimą, Reikėtų klebenti val- 

pageli laisvai nūpasako- džios duris esantiems dakta- 
ti. Bvettaų. kalbų nedaug kas rases, rašyti peticijas, rinkti 
M mūsų mofcė> laisvės me- žmonių parašus ir siųsti Švei
tria, išokyTUS mokyklas ir uni- kates Ministerijai. Gal jį at- 
yorsiteitito. DarMninkijai.. ir kreips dėmes? Belakime — 
iu, Užtekdavo gal atsidarys?
savęs kalbos. Dabar reikia >ML Brazdžionis.

g C.

r
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Antradfenia, Gegužės 16, 1950 n
I

! SAQHMĄ|W; t. -t Padėkite Ufj ĮVAIBOS SKHBIMA1
— veda K. Blerid» .—.

;rĮ«i
Žinios iš Budapešto tai) 1950, pirmenybėse. 13 d»-

yra gaudomos su dideliu, Ul?e, 4 ^jiej^emi-
su8idomėjimu. štai žinių
pluoštas.

13 ratas: Boleslavaky įveikė 
Szabo, Bronstein — Floljrą, 
Kotov — Stahlbergą, Najdorf 
— Lilienthalį. Keres reraizavo 
su Smyslovu.

14 rate#: Keres pralaimėjo 
Kotovui. Tai pirmas Kereao 
pralaimėjimas šiame turnyre. 
Boleslavaky lygiom su Lilien- 
thal. Bronstein laimėjo prieš 
Najdorf, 'Argentina. Flohr - 
Stahlberg ir Smyslov - Szabo 
lygiomis.

15 ratas: Szabo nugalėjo 
Kotovą. Bronstein - Lilien- 
thal ir Keres - Flohr lygiomis. 
Stahlberg - Najdorf, ir Boles- 
lavsky - Smyslov nebaigė.

Padėtis: Boleslavaky 9V2- 
4’/2, Bronstein 9V2 - 5y2, Ke
res 8^ - V26, Smyslov 7’/a - 
6M», Kotov 71/. - 7>/2, Najdorf, 
Stahlberg po 6^ - 7’zž, Lilien- 
thal 6’/2 - Szabo 6-9 ir 
Flohr 5-10.

grantai: Arlauskas, * Ozole,
Endzelins ir Szevczyk.

Kgip žinome, Arlauskas lo
šia Australijos rinktinėj, 
rungtynėse su Indija ir JAV. 
Lošiama po 2 partijas paštu. 
Su Indijos priešininku abi 
partijos tebėra neaiškioj pa
dėty. Su JAV — A. Weias iš 
Kalifornijos — Arlauskas bal
tais įgavo persvaros, o parti
ja juodais tebėra lygi.

Kanados pirmeny bių nebus*

šiais metais. Rugpiūčio mėn. 
bus Ontario pirmenybės. Lie
tuvos meisteris Vaitonis no
rėjo dalyvauti 1950 JAV 
“Open” pirmenybėse, bet ne- 
supuolė jo atostogų laikas.

Arlauskas Australijos 
pirmenybėse

Romualdas Arlauskas, 
tų Australijos meisteris, daly
vauja visos Australijos (Pos-

Pie-

Vaitonis laimėjo Ontario 
Žaibo turnyre

Gegužės 7 d. Toronto mieste 
buvo Ontario valstybės Žaibo 
turnyras. Dalyvių — 21 (3 
grupės po 7 -|- finalas iš 4 
vyrų). Meisteris Vaitonis lai
mėjo visas 9 partojas, įveikęs 
6 grupės ir 3 finalo priešinin
kus.

Jaunoji žvaigždė Anderson 
liko finale trečioj vietoj.
Toronto lietuviai - ukrainiečiai

Balandžio 30 d. lietuvių 
šachmatininkų komanda įvei
kė draugiškose rungtynėse 
Toronto ukrainiečius 414*3^. 
Vaitonis laimėjo prieš Suk.

nuo rožės, 
drugio, nuo 
nuo skilvio

AUKSINĖS ŠAKNELĖS
Auksinės Šaknelės 

(Golden Seal) yra 
didelės vertės vais
tas nuo kataro, 
baltųjų, akių užde
gimo, 
nuo

kepenų gedimo, 
ir kitų vidurinių skaudulių, 
nuo sugedusios burnos. 
Auksinės šaknelės veikia tiktai 
nesveiką kūno dalį, kuri serga.

Monteeabo lietuviai- 
ukrainiečiai

Draugiškose rungtynėse lie
tuviai nugalėjo Montrealio uk
rainiečius 4-2. Pirmieji ketu
ri: Žalys, Boikovičius, Kaz
lauskas ir Oepkauskas laimė-

Kitaip sakant, jos gydo viso- _• jo po tašką. A Matusevičius *F. Shtikis, Rochešter.^N. 2. 
ut— is— t- ~ j/Lukša pralaimėjo’1' ' Adam Vicjpr, Detroit, ĮStfeĮb,

SENELIŲ PRIEGLAUDAI 
Ištieskite Gaitestu^umo Ranką

Pereitą savaitę prie statybos fondo prisidėoj sekantieji:

Anne Powzo, Kudson, N. Y....................................
Chaa Chankus, Ashlny, Penna. .............................
Paulina August, N. Chicago, IR ...................-.......
J. Ivanauskienė, Phila., Pėnn. .................................
E. Aleksa, Elizabeth, N. J.........................................
M. Kozlowsky, Cambridge, Mass.......... ........... .......
Mrs. L._Buivjd, Port Washington, Wis................. .
Teofilė Akstinienė, Brockton, Mass. .................... ..
Juozapas Rimkus, Moline, I1L ...............................
Morta Andrevs, Weymouth, Mass..........................
F. Stonienė, Providence, R. L ....................... ........
D. Anilonis, Elizabeth, N. J............................... ....
Veronika Baranauskienė, Montreal, Canada ...... 
A. Adamskis, Worcester, Mass............................

• Adam Keulis, Fairfield, Conn. ...,...........................
Agota Durilatis, Montreal, Canada ...................
R. Jankauskas ir M. Dowd, Eįizabeth, N. J.........
Anna Kukucionis, Pittsburgh, Penna.....................
Brolis Alesandros, Hinsdale, Hl.............................
A. ir M. Yankauskai, Ansonia, Conn. ..................
Mary Gajauskas, Woodhaven, N. Y........................
Stanley Masaitis, Bentleyville, Penna.................... .
M. Miniotienė, Chicago, III.................................. ......
Justa Karpiūtė, Westville„ Iii. ...............................
Veronika Lingaitienė, Westfieid, Mass. ..............
John Cergeles, Brooklyn, N. Y.......................... ..
Margaret Luskus, Mt. Carmel, Penna. ..........
M. Petuskauskienė,, Lošt Creek, Penna...............
Z. Paulauskas, Pittsburgh, Penna. ..................... .
Anna Gostaut,, Melrose Park, III. .............. 
A. Aurilienė, Youngstown, Ohio ..........................
A. Simaitis, Phila., Penna. ......................................
Anna Rakita, Pittsburgh, Penna......................... .
E. Alexander, Kearny, N. J.......................... ..........
T. Salkis, Kearny, N. J. ....... ................................
Magdalina Balacavage, W. Pittston, Penna........
S. Zemetowskienė, Windsor, Conn........................ .
Mrs. Giebienė, Brooklyn, N. Y............ 7....... ........
Marė Volukevičienė, W. Lynu, Mass....................
D. Shiinaitis, Chicago, I1L ........................................................................A:

A. Černiauskienė, Jersey City, N. J..............
Veronika Vaicekauskienė, Moundsville, W. Va. 
Marė Chalkonas, Hartford, Conn. ....................
K. P., Boston, Mass. ........................ ..........
Mary Rudzevioe, Wickliffe, Ohio .... ...................

f

X

kias ligas. Ir tai ne mūsų pa
sakyta, bet taip sakoma viso
kiose daktariškose knygose. 
Puodukas verdančio vandens ir 
šaukštukas sutrintų Auksinių 
šaknelių, gert po čerkutę kelis 
kartus perdien, arba plauti ser
gančias kūno dalis. Svaras 
Auksinių šaknelių kainuoja

.......... .................................... ~ -i*

J. P. G;, Portland, Oregop. ....... ...........
Heleri Radževięienė, Montello, Mass....... .’.
H. Mikaitis, Waterbury, Conn.
K. Nakrosis, Kearney, N. J. ... 
Ona Pleikienė, Batavia, HL ... 
R

J

kuris prasidėjo gegužės 12 
d. YMCA, Cambridge, daly
vauja Bostono lietuvių B kl. 
turnyro nugalėtojas Petras

$15.00. Perkant mažiau, unci- Kontautas. Viso 10 dalyvių, 6 
ja kainuoja $1.00.

ALEXANDEK*8 CO.
414 West Broadway 

South Boston 27, Mane.

šveicarų sistema.

»

DAKTARAI

ratai
Kontauto partija su Callahan 
nutraukta. Pirmuosius taškus 
laimėjo: Travers, Miller, Coul- 
ter ir Waters. Lošiama penk
tadieniais nuo 7:30 v.v.

1 Otv■J- — -------—

M.

TeL A V 2-4W«

1 Repshis, MA
Lietuvis Gydytojas

495 Cohunbia Bsad 
arti Uphams Corner
Dorchester, Mase,

Ofiso Valandos: S—4 te •—a

BALF sandėlyje gauti dra* 
buliai ir kiti daiktai l%0 

m. balandžio mėn.
f

Connecticut 21 svaras. 
Maine 60; Massachusetts 237; 
Maryland 35; Michigan 11; 
Nevv York 261; Pennsylvania 
89; Canada 4. Viso gauta ba
landžio mėn. — 718 svarai.

Pristatome Alų ir Toniką
tfea turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes ab 
tonikų pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, pareiną 
Ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Saukftt*

BOBIS BEVEBAGE CO.
J. ARLAUSKAS^ Savininkas

220 E St, TeL SO 8-8141, So. Boston,

UŽBiMky K® Pte
Pristatau geriantį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikfitynoms ir visokiem? 

Parmi^maoBF 
Kainos prieinais 

Myopia Club Beverage Co. 
Gr&fton Ave^ . Islingtat

TeL Dedham 1304iW

Antanavich, Laavrence, Maes..............
V. Džigas, Hudson, Mass..........................

Pasakamis, So. Boston, Mass. ....... 
A Štokas, Grand Rapids, Mįęh. .......... *..
Mary Kjizzacavage, Forest City, Penna. 
Virginia Kazlauskas, Amsterdam, N. Y. 
Mary Lideikis, St Clair, Penna
M. Kavaliūnaitė, Chicago, UI............—
Mary Rugis, Pana, III....... .........................
Emibe Pavolonis, CampbeU, Ohio..........
Cecilija Ingiis, Cleveland, Ohio................
Wm. Labutis, Yonkera, N. Y. ...------------
Ann Perekstis, N. Abingtou, Mass.........
Petronėlė Yermak, Detroit, Mich. .......
P. Sheppard, Cleveland, Ohio ...............
A Busteink, Detroit, Mich..................... ..
Julia Murauskas, Baltimore, Md. ....
Anna Simona, Chicago, Iii. ..................
Mrs. Machlaitis, Forest City, Penna. ... 
Sofija Lusas, Waterbury, Conn..........
Z. Adomaitis, Albany, N. Y. ..................
Petronėlė Barskaitienė, Kenosha, Wisc.
N. N., Chester, Penna...............................
Geo. Karoski, W. Frankfort, HL ..........
Petras Kizevičius, Springfield, Hl.........
Mr. ir Mrs. P. Amšiejus, N. Andover, Mass. .:.—:. 
M. Venkunas, Phila., Penna. '__ .............  .........
S. Kateiva, Phila., Penha. ......... .*.------- ......
Mary Thomas, Cleveland, Ohio ......i'.?.—.—: 
Mrs. A. Šulskis, Detroit, Mich. ..................
Mathew Belch, Paterson, N. J. ..............
Anthony Danowsky, Shenandoah, Penna. 
E. Vaitonis, Providence, R. L;..—.'......
Julia Arlauskas,, Webster, N. Y. .......

N., Spring Valley, I1L ......................
Debesis, Cleveland, Ohio ....
N., Brooklyn, N. Y. .............. ...JI.....
Rasimas, Scranton, Penna.................

Valeria Rauabienė, Hudson, N. Hf ...... 
Daukša, E. St. Louis, III...............
N., Bourbonuais, JI1...........
Vaičiūnas, Cleveland, Ohio ......
Kontautienė, S. Boston, Masa

"l“
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Visiems aukotojams ir a 
jame. Lai Dievulis atlygina

A. J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
499 W. BroBdway

SO. BOSTON, MASS 
'Nfloo aOuth Boeton ėOBta 

Bes. 33 Oriole Street 
Wsrt Roabury, Maaa

TEL. PA—7-1t3»-W

NAMŲ SAVININKAMS
Mes namus taisome, f pentį- 

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.

IŠSIRENDAVOJA du švie
sūs. kambariai dviem vyrams. 
Galite atsišaukti bile kada: 
Viktoras Žičkus, 80 Corbet 
St., Dorchester, Mass. Tel. 
BL 8-9875. (12-16-19)

\ Frank The Horfct
.V

M BROTHERHOOD OIL CO.BROTHERHOOD OIL CO. į
Pečiams ir šildymui aliejus.

Urmu ir Retail |
Mes įdedame apšildymui sistemą i

“Metered Service”
574 No. Montello St., Brockton, Mml |

TeL 6140

Pečiams ir šildymui aliejus.
Urmu ir Retail

Mes įdedame apšildymui sistemą
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Florai Designs

Wedding Flowers

Cut Flowers

1407 Waahington St 

Noruood, Maaa.

GRABORIAI

W. J. Chishota
GBABORIUS 

“AsmsnitaM Patarnavimas** 

831 Smith St, 
PROVIDENCE, D. L 

Telephone
Ofiso: Deicter xed2

Namų: PI. 62M

I

574 Mo. Montello St,
TeL6140

Amerikos Legijono SteponoAmerikos Legijono Stepono
Dariaus PostoDariaus Posto

METINIS

IŠVAŽIAVIMAS
Sekmadienį, Birželio 4,1950

ROMUVOS PARKE 
Montello, Mass.

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

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO6 

OLOUA MOTINO* 6VC.
RnelainkE — Ev* Marksiant,

625 E. 8th 8L, 80. Boston, Maaa 
TeL SOuth Bartos 6-1298.

Vice-PirmininkA—B. GaUlūnienč,
8 WtafleM BL, So. Boston, Maaa 

ProL Rast. — Stela Overkienė,
555 E. 6th SL, So. Boston. Mass. 

finansų RaM - B. Cūnienč.
29 Gould SL. W. Roabury, Maaa 

Tel. Parkvay — 1864-W
Iždininkė — Ona Šiauria,

51 Tam SU Mattapąn. Mm 
Tvarkdare — M. Mate>škienė,

866 E. 5th SL. So. Boston, Masa.
Kam GL—Elzbieta AuMtikalayU

110 H SL, So. Boston, Mass.
Draugija savo suetetakhnus laito kaa 

antrų antradieni mėnesio ?:30v 
vakare. Parapijos salėje 492 E 

, Maaa 
kreipkitės
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YAKAVONIS
tfuneral Hon»

741 No. Main St
Brockton, Mase

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorių.

Paunavtmaa Dieno u Noki 
Koplyčia Benaanima Dyka' 

Tol. Brockton 8-1M0

W A ITT
FUNERAI MOM‘

30 Emerson Avė 
Brockton, Mase 

Edsard J. Valtį 
(Waitekmaa) 

aidotuvlM Direktorių 
Balsamuotojas 

Pataroavimas Dieną U Nsm 
Koplyčia Šermenim* Dyk 

Tol. Brockton 3368
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Plrminlnkaa — Viktoras Medpnls, 
21 Sanger SL, So. Boston, Maso.

Vice-Plrm. — Vincas Stakutia, 
684 Sixtb Si So Boeton Maa-

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

Fin. RaM. — Aleksandras Ivalka 
440 K. Sixth St, So. Boston, Mass 

Iždininkas—Stasys K. Griranavičius, 
699 E. Seventh St. 8. Boeton. Mass

Martauta - Jonas ZaikM, 
?87 Broadway. So Boston. Maa»

Draugija taiko susirinkimui kas trr 
čl* sekmadieni kiekvieno mčneaic 

2 vai po pietų Parapijos saBj 
496 E 7th St. So Boston Maer
Visais draugijos reikalais kreipk 

tės pas protokolu raktininke

Vincas BaHkonis, Savininkas

A

WAITK VS
< <iNERa«

L97 Webster Avt.
Cambridge, Masa

PRANAS WAITRUS 
laidotavip Direktortn-

Pusi-

i Hatarnavimaii herų, „ 
Nauja modernitka koplyči 
meninu* dykai Aptarnauj. 
bridge ir Bostone. knl«.nii 
rrdauatotnlr kainomu-

Kaino* pačio
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Geriausia Uleiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

Pagamina gerus lietuviškus pie 
tus, užlaiko geriausį alų, vyną u 

degtinę, ir visiems draugiškai 
iai patarnauja.

ZALETSKAS
FUNERAL HO»'

564 East Broadwaj
SOUTH BOSTON MAS>

O. A. Zaletskas, F. E. Zalstska* 
Graboriai Ir Batoamuotojal 

Patarnavimas cMom to *Skt| 
Koplyčia Šermenims Dykai 

NOTART PUBLIC 
tol eo amais 

BOutb Boston 8-8808
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BOSTONO ŽINIOS
“ Raulas” gražiai 

pasirodė
Geg. 14 d., bažnytinėje salė

je, W. 5th St., Norwoodo jau
nimas suvaidino Jono Tarvydo 
parašytą komediją “Kaulas”. 
Tai buvo, lietuviškas kaimiško 
pobūdžio jaunimo pasilinksmi
nimo vakarėlis. “Raulas” pa
tinginiavo. Barbora jį pabarė, 
apstumdė. Kaimietė papasako
jo žinių vieną kitą apkalbėda
ma. Labiausiai apkalbėtų mer
gaičių išteisinta. Jaunimas 
pademonstravo ir pašoko.

Žiūrovams vakarėlis patiko. 
Vienas jų pageidavo, kad ru
denį, “Raulas” vėl atlankytų 
So. Bostoną.

Laimėjimas tame, kad 25 
jaunuoliai lietuviškai viešai 
kalbėjo. Abelnai, šiais laikais, 
kur du jaunuoliai sueina nebe
kalba lietuviškai.

Parapijinių mokyklų 
vaikučiai gražiai 

pasirodė
Gegužės 12 d., 10 vaL ryt. 

Grand Hali Mechanics Buil- 
ding Bostono Arkivyskupas 
Richard Cushing, D. D. laikė 
iškilmingas šv. Mišias, laike 
kurių giedojo apie du tūks
tančiai diecezijos vaikučių. Su 
vaikučiais šv. Mišiose dalyva
vo ir mokytojai, kuriais dau
gumoje yra seserys vienuolės, 
ir tų mokyklų parapijų klebo
nai Dalyvavo ir lietuvių para
pinių mokyklų vaikučiai ir 
mokytojai

Kitas toks vaikučių pasiro
dymas įvyks toje pačioje vie
toje kitą penktadienį. Tuomet 
pasirodys ir vidurinių mokyk
lų katalikiškas jaunimas.

Iškilmingos vestuvės
Geg. 13 d. 10 v. r., šv. Pet- 

•’ro parapijos bažnyčioje susi
tuokė studentas Jonas Win- 
chus ,gyv. 185 L St., su Ona 
Sakavičiūte, gyv. 23 Newport 
St., Dorchester, Mass.

Krikštai
Geg. 14 d., buvo pakrikšty

tas Pranciškus, sūnus Jono ir 
Alicijos (Jablonskaitės) Sulli- 
van, gyv. 183 W. 9th SL

L. Ona, duktė Liudviko ir 
Onos (Jakštytės) Cook, gyv. 
46 ML Everett St., Dorches
ter, Mass.

Staiga mirė
Geg. 11 d. staiga mirė Mar

celė Vaitkūnienė (Vaišnorai
tė), 53 metų, gyv. 46 Thomas 
Park. Amerikoje pragyveno 
35 metus. Paliko vyrą Vincen
tą, sūnų gydytoją Juozapą ir 
dukterį, einančią slaugių 
mokslą Ritą. Buvo iškilmingai 
palaidota, iš šv. Petro lietu
vių bažnyčios, geg. 15 d. 10 
vai. r. Naujos Kalvarijos ka
puose.

Tą pačią dieną staiga mirė 
Petras Kaika, 63 metų, gyv. 
27 Story SL Buvo kilęs iš 
Biržų. Amerikoje pragyveno 
40 metų. Buvo palaidotas geg. 
15 d. iš šv. Petro parapijos 
bažnyčios Naujos Kalvarijos 
kapuose.

Visi keliai į Naujosios Anglijos bet. Vyčių Apskričio 4-tą metinį 
P I K NI K Ą-S P 0 R T 0 DIENĄ

Thomoson Coml 4ssadoas tranas)
DIENOS PROGRAMA: šv. Mišios — 11:30 vaL ryte. Po to seka žaidimas “softbaH” tarp N. A. ir New Yorii-New Jersey Vyrių apskričių ratelių. 

Atminčiai buvusio sportininko Al Možis įvyks trumpos ceremonijos. (Al Bložis žuvo antrame pasanHnia&e kare). Svtflat BąftBfojM FR1TZ BARZI- 
LAUSKAS, įžymus atletas, (Yale Universitete sporto mokytojas) pasakys kalbą. Seks knksmojl programos 
(“Polka King”). Teiraukitės savo kolonijose, nes iš visur vyksta autobusai. | sporto dieną kviečiami visL.

Rekomendavo 
“šnipšnytį”

Sekmadienio parengime, 
kun. Virmauskis kalbėdamas 
apie “Raulo” autorių ir akto
rius rekomendavo “šnipšny- 
tį”. Anot jo, Brocktone gimęs 
ir augęs Juozas Liola ruošiąs 
pastatyti didelę komediją, o 
Bostono jaunimas pasistengs 
ją gerai išmokti ir visuome
nei perduoti. Iš autoriaus ir 
aktorių pasiryžimo atrodo, 
kad jų rengiamas lietuviškas 
vakaras geg. 21 d., bus didelis 
ir įdomus.

Nepraeikite nesustoję
prie “Darbininko” vitrinos 

(lango), kuriame pamatysite 
retą vaizdą: dvi dideles foto
grafijas So. Bostono lietuvių 
parapijos mokyklų, globoja
mų kleb. kun. Pr. Virmauskio 
ir vadovaujamų Jėzaus Nu
kryžiuotojo seselių. Didelis 
būrys vaikučių * ir paaugusių 
mokinukų 
džiaugsmu, 
padėka globėjams, 
joms ir tėveliams, 
mokyklą juos leidžia ir ja rū
pinasi.

jums šypsosi 
pasitenkinimu ir 

mokyto- 
kurie į tą

ir 
ir

ir apylinkių 
aukoti varg- 
broliams at- 

ar batus. Iki 
suaukota vy-

Rūbų vajus
Bostono BALF vykdo rūbų 
apavo vajų. Surinkti rūbai 
apavas bus nusiųsti Euro

pon lietuviams tremtiniams,, 
kurie dėl nesveikatos ar seno 
amžiaus negali išemigruoti.

Visi Bostono 
lietuviai prašomi 
stantiems savo 
liekamą drabužį 
šiol ypač mažai 
riškų rūbų, o taip pat trūks
ta paklodžių, antklodžių ir 
kitų lovos skalbinių.

Aukojami daiktai surenka
mi po Šv. Petro bažnyčia ir 
“Darbininko” Administracijoj.

Kas neturi galimybių auko
jamus daiktus pristatyti į su
rinkimo punktus, tas tegul 
praneša apie tai, parašyda
mas atviruką šiuo adresu: 
Veronika Shimkus, 30 Bal- 
mouth St., Newton 58, Mass.

Bostono BALF Valdyba.

Bostono Jubiliejus
Ketvirtadienį, gegužės 18 d., 

prasidės Bostono jubiliejaus 
šventė. Minėjimas baigsis pir
madienį, gegužės 22 d.

Ketvirtadienį jubiliejus ap
skelbtas 9 vai. r., bažnyčių 
varpais ir gaisrininkų sireno
mis. 9:30 vai. 
ry’s kilimas 
parodai Fine Arts 
per visą jubiliejaus 
vai. diskusijos tema 
vido ateitis Amerikos kapita
lizmo Sistemoje”, Faneuil Hali. 
(Įėjimas tik su tikietais). Vi
dudienį Boston Chamber of 
Commerce susirinkimas. 2:30 
vai. po pietų — Intemal reve- 
nue namo dedikacija. 7 vai. 
vak. pietūs Copley Plaza.

Penktadienį, geg. 19 d. —’ 
12:30 vai. vidudienį Chamber 
of Commerce užkandžiai. 2 
vai. po pietų — ligoninių ir 
mediciniškų mokyklų lanky-

^*«^*«-»********«**«*»«**«*«i

Karalienės Ma- 
bus išstatytas 

muziejuje 
laiką. 10 
— “Indi-

an American“I Am

mas. 2:30 — Jubiliejaus madų 
paroda FiilJic Garden. 3:45— 
Gaisrininkų paroda mieste. S 
vai. vak. — Bostono jubilie
jaus balius Boston Garden.

šeštadienį, geg. 20 — visą 
dieną lėktuvų paroda Bedfor- 
do ir Ix>gan aerodromuose.

Sekmadienį, geg. 21 — 10 
vai. rytą, Fenvay Parke Ame
rikos Legiono šv. Mišios. Vi
dudienį pamaldos laivyno kie
me So. Bostone. 4 vai. po pie
ty
Day” programa Hatch Shell 
esplanadoj. Toje pačioje vie
toje, 7 vai. vak., koncertas. 
11 vai. vak. — Feierverkų ilu- 
minacija.

Pirmadienį, geg. 22 — 4 v. , 
po pietų Hoosac dedikacija.

Pažymėjome tik svarbesnius 
dalykus. Jų bus žymiai dau
giau per visas penkias dienas.

Jubiliejinis Koncertas 
sutraukė tūkstančius 

žmonių
Sekmadienį, gegužės 14 d., 

Bostono Jubiliejaus išvakarė
se buvo suruoštas tarptautinis 
koncertas prie Karolio upės. 
Koncerto klausėsi apie 4,000 
žmonių.

Programą išpildė įvairių 
tautinių grupių chorai, kvar
tetai, orkestros ir šokėjų gru
pės: ukrainų, lenkų, švedų, 
armėnų, italų, graikų, latvių 
ir įvairių mokyklų. Visos gru
pės ir chorai gerai pasirodė. 
Tačiau lietuvių Šv. Petro pa
rapijos choras, vad. kompozi
toriaus Jeronimo Kačinsko, 
pasirodė taip gerai, kad laik
raštininkai jį nufotografavo. 
Šio choro atvaizdas tilpo ‘Bos
ton Globė’ pirmame puslapyj. 
Bostono lietuvių tautinių šo
kių grupė, vad. Onos Ivaškie- 
nės, taip pat gerai pasirodė.

Kaip visi
South Bostoniečiai jau žino, 

Vyčių 17-ta kdopa stato vei
kalą “šnipšnytis Kariuomenė
je”, kuris bus vaidinamas po 
dviejų savaičių Patrick Gavin • 
Mokyklos salėje. Visi vyčiai, 
jauni ir seni, energingai dir
ba, kad vakaras būtų įdomus 
ir sėkmingas. Jie nori jums 
parodyti originalią dramą, ku
ri netik graži ir patriotiška, 
bet yra pilna juokų, kurių il
gai neužmiršit. Atvykite pasi
žiūrėti, kas atsitiko su šnipš- 
n^čiu, kai jis buvo partizanu 
Lietuvoje. Ligi pasimatymo!

(daugiau žiūr. 6 pusi.)

400 kitataučių šoko 
Kalvelį

Geg. 6 ir 7 d.d., Bostone įvy
ko šeštas metinis New Eng- 
land Folk Festival.

Šokių gru- 
Pašoko “Či- 
ir “Mikitą”, 
visa publika

šeštadienį po pietų dalyva
vo Liet. Tautinių 
pės jaunamečiai. 
gonėlį”, “Šustą” 
Pertraukos metu 
buvo mokinama šokti “Kalve
lį”. Nurodymus davė progra
mos vedėjas, žymus folkloris
tas Ralph Page. Vidury šoko 
lietuvių ratelis, o juos sekda- dovanų, gaivinantieji gėrimai, 

geriausias lietuvių Al. Steven- 
so orkestras šokiams, bet — 
bus koncertinė dalis, kurią iš
pildys muziko Juliaus Kazėno 
vedamas vyrų oktetas. Be to 
pažymėtina, kad pelno dalis 
skiriama BALFui, ALT ir

mi visi kiti. “Kalvelio” šoky 
dalyvavo ir lenkų šokėjų gru
pė.

Sekmadienio vakare dalyva
vo grupės vyresnieji. Pašoko 
“Kazokėlį”, “Oželį” ir “Malū
ną”. Ciurlionietis Pranas Pet-

D Ag B ĮNINKAS

NEDEMOKRATIŠKA DEMOKRATIJA

(Dabartie* (Pastabos

K kairės j dešinę sėdi: — Marle Skuduris, AMce Lau- 
dansky, Aliee Plevock, Angelą Masionis. Stovi— Jonas 
Kontautas, Jonas Oievičius ir Viktoras Aačiukaitis. šie vy
čiai sudaro Vyčių dramos "Aaipšnytis Kariuomenėn” komi
tetą.

O, kaip ai mėgau tą darbą!...
Keturiolika metų “Darbinin

ko” spaustuvėje dirbęs Stasys 
K. Griganavičius, atsisveikin
damas su bendradarbiais, iš 
širdies dūstelėjo ir pasakė: 
“O kaip aš mylėjau tą dar
bą. Nežiūrėjau kiek ir kada 
reikėjo dirbti, jei tik buvo 
darbo arba tekdavo ką sku
bai atlikti. Ana, tie suklasifi
kuoti iliustracijų albumai, — 
parodė į storas knygas lenty
nose, — mano sudaryti laisva
laikiu. Mylėjau aš tą‘darbą”.

Stasys K. Griganavičius su
savo dėde K. Šidlausku praė- ^darbiais, pažadėdamas 
jusią savaitę įgijo naują biz
nį — atidarė “Third Street 
Cafe, Ine.” (56-58 Dorchester 
SL, So. Boston). Tas naujas 
darbas jį paviliojo iš įgudusio 
spaustuvininko profesijos. Bet 
negalima sakyti, kad SL Gri
ganavičius nebūtų patyręs ir 
naujam darbe. Atvykęs iš 
Lietuvos 1928 m., jis kaip tik 
ilgesnį laiką dirbo restorane, 
paskui vertėsi kitais uždar
biais, kol užkliuvo ir ilgam pa
liko “Darbininko” spaustuvėj.

“Darbininko” redakcijos ir 
administracijos bei spaustuvės 
personalas savo darbščiam ir 
judriam bendradarbiui š. m.

raitis ir Vytautas Strolia pa
grojo liaudies dainų melodi
jas ragelių duetu. Šokius api
budino Rimantas Ivaška. Lie
tuviškiems šokiams ypatingai 
“malūnui” publika sukėlė 
ovacijas. Buvęs.

Piknikauti pradedant
Vasaros metu visus traukia 

iškilos į užmiesčius, į gražias 
vietas — prie vandens, prie 
žalių šilų. Čia piknikais vadi
namos lietuviškos gegužinės 
yra labai populiarios ir jos 
sutraukia daug iškilautojų. 
Rengėjai stengiasi, kad pikni
kai būtų įdomūs ir pelningi. 
Sveikintina, kad nesitenkina
ma vien tik girtuokliavimu ir 
šokiais. Tuo požiūriu gražiu 
pavyzdžiu nori būti pirmasis 
Bostono lietuvių piknikas ge
gužės 28 d. 3 vai. Romuvos 
parke, Brockton, Mass., kurį 
rengia LRKSA Bostono 94 
kuopa. Jame bus ne tik gražių

iš-

i
I

gegužės mėn. 9 d. surengė 
leistuves ir atminimui įteikė 
dovanėlę. Kartu pasivaišinta, 
pasidalinta išgyventų dienų 
prisiminimais, palinkėta gra
žios sėkmės naujam darbe. 
LDS pirmininką Kun. Pr. M. 
Jurą, kuris dėl nesveikatos vis 
dar negali palikti namų, at
stovavo “Darbininko” admi
nistratorius A Peldžius, pa
dėkojęs už gražų darbą ir 
įteikęs LDS Centro dovanas. 
SL Griganavičius jaudinančiu 
žodžiu atsisveikino su bendra- 

visam 
laikui likti nuoširdžiu bičiuliu 
“Darbininko”, kuriam jis tiek 
laiko ir jėgų yra skyręs.

St. Griganavičius yra kilęs 
iš Lietuvos, Kovarsko (Uk
mergės apskr.), tarnavęs Lie
tuvos kariuomenės puskari
ninkiu, o Amerikoje dirbęs ir 
tebedirbąs įvairiose katalikiš
kose organizacijose (LDS, 
Vyčiuose, šv. Jono paš.). Gy
vena 69© E. 7th St., So. Bos
ton, Mass. ir kartu su savo 
malonia žmonele Ona augi
na dukrelę Vandutę.

Linkime ko geriausios sėk
mės naujame darbe. S.

kultūros reikalams. Ateity 
kiekvienas piknikas turi turė
ti daugiau kultūrinių pramo
gų ir dalį pelno skirti aukš
tesniems reikalams. E.K.

Vos nenuskendo 
lietuvaite

Pirmadienį, netoli savo na
mų City Point prie Kelly’s 
Landing bežaizdama Rūtelė 
Prakapaitė, 10 m., įpuolė į 
gilų vandenį. Ji įsitvėrė į su
pleišėjusi, betono sieną, ir taip 
išsilaikė virš vandenio iki iš- 
girdi pravažiuojąs Arthur To- 
maselh jos šauksmą. Jis nega
lėdamas jos pasirieti, nusilei
do ir padavė jai savo koją, 
kurios nusitvėrusi Rūtelė lai
kėsi iki daugiau pagelbos pri
buvo ir ją ištraukė į viršų.

Koresp.

V Niekada žmonės taip plačiai nekalbėjo apie demokratiją, 
kaip mūsų laikais, ir nieaada, tur būt, istorijoje nebuvo tokio 
nedemokratiškumo pavyzdžių, kaip, mūsų amžiuje. Ne dovanai 
lietuvių patarlė sako: “Kas žmogui skauda, tuo jis ir skun
džiasi”. Žmonės skundžiasi demokratijos nedemokratiškumu. 
Kai kitados buvo vergija, tai ji tokį vardą ir turėjo. Kai buvo 
tyranija, tai ji taip ir vadinosi. Karaliai, carai, kaizeriai ar sa
trapai taip pat savo vardo nekreipė. O demokratija mūsų lai
kais dažnai pridengia nedemokratišką elgesį.

▼ Koks yra gyvenimas “raudonoje demokratijoje”, nei kal
bėti nereikia. Čia jau nebe vilkas, raudona demokratijos kepu
raite prisidengęs, o tikras smakas. Panaši buvo ir “rudoji — 
hitlerinė" ir “juodoji — fašistinė’.’ demokratija. Visi vadai ir 
vadukai, stambūs ir nykštukai, kurių buvo daug privisę po pir
mojo pasaulinio karo, visi jie skelbė ir vykdė rinkimus, turėjo 
parlamentus, tautos atstovus, partijas, kalbėjo liaudžiai (demos 
— juk yra liaudis), ieškojo žmonių pritarimo arba spaudė jėga. 
Jie valdė “demokratiškai”, kad galėtų pridengti savo nedemo
kratiškumą. Norėdamos nuo jų atsiskirti, kai kurios srovės 
ėmė kalbėti apie tikrąją ir netikrąją demokratiją. Bet ir čia 
visi galai susimaišė: ką vieni vadino tikrąja demokratija, ki-’ 
Lems atrodė netikra, ir priešingai, žodžiu, pačiais demokratiš
kiausiais laikais negalima demokratiškai net susitarti, kas yra 
demokratija.

V Gerai žinome, kad už geležinės sienos demokratijos nėra, 
kaip jos nebūna nei už geležinių grotų, už kurių vienan narvan 
patenka vilkas su ėriuku. Bet kai jie susitinka ir laisvėje, tai 
ėriuko kailis vistiek būna minkštesnis už vilko dantis. O tų aš
trių ilčių nei žmonėms nestinga! Iš kurgi atsiranda visi tie va
dai ir vadeliai (kiti sako: vadelės) ir visos tos nedemokratiškos 
demokratijos, jei ne iš tos pačios žmonių krūvos. Nesirastų 
jiems pritariančių arba nebūtų visuomenėje neteisingumo, ne
sirastų ir buožvadžių. Patys žmonės juos iškelia, kaip mielės 
ragaišį, kai apačioje ima rūgti.

V Žmonija jau seniai rūgo dėl socialinės neteisybės ir tebe- 
rūgsta. Imkime, pavyždžiui, kad ir tokį kraštą, kur visai lais
vai žmones balsuoja, Jcas turi sėstis už valdžios stalo. Tokiam 
krašte taip pat laisvai leidžiama kimšti į savo kišenę, kiek tik 
pajėgi. Kieno drūtesnė, tas ir sLpresnis. Ar toks stiprumas 
demokratiškas ir visuomenei sveikas, to neklausiama? Ar dir
bančiųjų prakaitas ir sveikata apmokama teisingai ir be skriau
dos, taip pat ne visi paiso? Demokratija dažnai prasideda bal
savimu ir juo baigiasi. Gyvenama gi tokia demokratija, kokia 
kam patinka.

V Sakysime, kai kam labai paLktų šitoks vaizdas. Važiuoja 
du mokinukai tuo pačiu autobusu, tuo pačiu keliu ir ton pačion 
vieton. Tiktai išlipę jiedu išsiskiria: vienas nueina į venus na
mus, o antras — į gretimus. Pirmasis už kelionę nemoka, nes 
jis lanko valdinę ir bereliginę mokyklą; antrasis — moka, nes 
jis tėvų siunčiamas į privatinę ir konfesinę mokyklą. Ir tokia 
nedemokratija norima pravesti visiškai “demokratišku būdu”.

V Demokratija nėra tik valdymosi forma ir graži konstituci
ja. Galima ją parašyti ir labai šviesią, kaip Stalino “saulėtą 
konstituciją”, ir jos nesilaikyti. Net laisvam krašte partijos 
besikeisdamos kaitalioja ir konstitucijos pritaikymą. Įsigalėju
si dauguma ją sau prisitaiko, kaip jai geriau išeina. Ar tas 
tinka ir mažumai, neklausiama? Dar širstama. Ypač nemėgsta
mas vienas įstatymas, kuris negali būti keičiamas, bet užtat ir 
mažai paisomas — tai artimo meilės įstatymas, o kaip tik juo 
remiasi demokratija.

▼ Demokratija iš tikrųjų yra ne kas kita, kaip suvisuominta 
meilė. Kur jos nėra, ten ir “tikriausioje demokratijoje” vis 
bus plyšių. Kai ima jie didėti, sakysim sunkesniems laikams už
ėjus, tai ir suplyšta tas demokratinis audeklas, kuriuo žmonės 
dengėsi nuo prievartos. Prievarta palieka, o demokratija iš
nyksta. Kas gi kaltas, kad žmonės savo nedemokratišku elgė- 
sįu, savo piautynėmis vis drasko tą švelnų demokratijos rūbą? 
Už tai didelė dalis pasaulio šiandien kenčia vergiją, kuri pik
tam pasityčiojimui vadinama... demokratija. S.

Bostono pašto viršininkas 
Francis A. Crowley pranešė, 
kad Back Bay Annex ir South 
Station Postai Annex, prade
dant gegužės 22 d., bus atdari 
iki 6 vai. vak. Ankščiau buvo 
pranešta, kad tik iki 5:30 vai. 
vak. Kituose Bostono pašto 
distriktuose pašto skyriai bus 
atdari nuo 8:30 vai. ryto iki 
5 :30 vai. vak.
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