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Washington, D. C. — 
Teisingumo departamen
tas praneša, kad š. m. 
gegužės mėn. 23 d. vaka
re Philadelphijoje savo 
bute buvo suimtas Harry 
Gold, 39 metų. Jis buvo 
jau seniai sekamas po to, 
kai buvo areštuotas ir 
nuteistas anglų moksli
ninkas Dr. Fuchs, išda
vęs atomines paslaptis 
Sovietų Rusijai. Harry 
Gold buvo jo bendradar
bis ir tarpininkas, perda
vinėjęs valstybines pa
slaptis žodžiu ir raštu so
vietų agentams. Paskuti
niu metu Harry Gold gy
veno ir dirbo Philadel
phijoje, vienoje cheminių 
tyrinėjimų įmonėje. Į 
Jungtines Amerikos vals
tybes jis atvyko 1914 m.

su savo tėvais, būdamas 
ketverių metų. Jo tėvai 
abu kilę iš Rusijos, savo 
pavardę Golodnicky pa
keitė į Gold. Suimtajam 
gresia mirties bausmė 
arba mažiausia 30 metų 
kalėjimas.

Hew Yorke apsaugos 
planas

New York — Dr. Mer- 
cus D. Kogel, New Yorko 
ligoninių komisaras, pa
tiekė miesto apsaugos 
akcijos planą tuo atveju, 
jeigu miestas būtų užpul
tas atominiais ginklais. 
Jis mano, kad tokio už
puolimo atveju žūtų apie 
100,000 šio miesto gy
ventojų ir apie tiek būtų 
sužeista.

BUDINGAS VICEPREZIDENTO 
PAREIŠKIMAS

New Orleans — Vice
prezidentas Alb. Barkley 
kariuomenės šventės pro
ga vienoje savo kalboje 
išsireiškė, kad Amerika 
turi laikyti savo kariuo
menę visuose svarbiau
siuose pasaulio punktuo
se ir galimas daiktas, 
kad iki “šaltojo karo” 

i Apaeri- 
oiupudti 

naujus kra . Kas tai 
verstų daryti, nepasakė.

tote r

SHŠtahs
Take Success. — Gene

ralinis UN sekretorius 
Trygve Lie, lankęsis Mas
kvoje ir ^kalbėjęsis su 
Stalinu, turi parengęs 10 
punktų pasiūlymą baigti 
šaltam karui ir užtikrinti 
20 metų taiką. Dėl šių sa
vo punktų jis dabar ta
riasi su kitomis didžio
siomis valstybėmis. Jo 
pasiūlymai, aptarti su 
Stalinu, tuo tarpu neskel
biami. Žinoma tik tiek, 
kad vienas iš jų siekia 
pripažinimo raudonosios 
Kinijos, kuri turėtų būti 
įsileista į UN.

Be to, Trygve Lie tar
pininkauja, kad būtų su
kviesta keturių didžiųjų 
konferencija, kurioje 
Stalinas galėtų pasima
tyti su Trumanu.

'■ r

Pažymėtina, kad niekas 
Trygve Lie neįgaliojo ir 
neprašė imtis “taikos 
apaštalo” rolės. Jo siūlo
ma “taika” yra įtartina, 
nes Sovietų Rusija nesu
tiks daryti tokių nuolai
dų, kurios sumažintų jos 
ginklavimąsi ir sulaikytų 
ją nuo pasaulinės revo- 
liu . Tuo tarpu ji sie
kia — - eavo aatoH- 
tą — Kiniją įpiršti į 
UN narius. Paskui seks 
kiti reikalavimai. Trygve 
Lie, matyti, parinka šis 
raudonasis žaismas.
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turi tą 
kreipia 
Rusijos 
ir jos 
dėl taikos.

siais šešėliais UN dar
bus. Prezizdentas pagyrė 
kitus UN narius, kurie 
nepaisydami Sovietų Ru
sijos boikoto ir obstruk
cijų ir toliau ramiai dir
bo visų tautų gerovei.

Kaip tiktai po šios kal
bos Sovietų atstovas pa
sitraukė iš 30 komisijos, 
nenorėdamas dalyvauti 
posėdžiuose kartu su na
cionalinės Kinijos dele
gatu.

reikšmę, jog at- 
dėmesį į Sovietų 

rengimąsi karui 
tuščiažodžiavimą

Žemės drebėjimas
Cuzco, Peru — Gegužės 

21 d. įvykęs, nors trum
pas, bet stiprus žemės 
drebėjimas Andų kalnuo
se Parų valstybėje smar
kiai apnaikino seną Cuz
co miestą, sugriaudamas 
daug namų ir sunaikin
damas seniausių inkų 
(indėnų) kultūros pa
minklų.

VV’ashington, D. C. — 
Prezidentas Trumanas, 
kalbėdamas Kon grėsė 
apie praėjusių metų 
Jungtinių Tautų Sąjun
gos (UN) nuveiktus dar
bus, pareiškė, kad Sovie
tų Rusija ne tiktai nesi
laiko jos pačios prisiim
tų pareigų UN organiza
cijoje, bet dar veda to
kią politiką, kuri grąso 
taikai ir apdengia tam-

Washington, D. C. —
Jungtinės Amerikos Val
stybės, Britanija ir Pran
cūzija įteikė Sovietų Ru
sijai notas, skyrium ra
šytas, bet bendro pobū
džio. Jose daromas prie
kaištas Maskvai, kuri ry
tinėje Vokietijoje yra su
organizavusi kariškus 
vokiečių dalinius (apie 
50,000 vyrų), vadinamą 
“policiją”, tačiau jos pa
skirtis yra aiškiai ne 
policinė. Tie kariški 
daliniai turi beveik visų 
rūšių ginklus, įskaitant 
tankus ir priešlėktuvines 
patrankas.

Jungtinės
Valstybės savo 
pabrėžia, 
Rusija,

V Kun. Pr. M. Juras, LDS 
pirmininkas telegrama prane
šė, kad jis laimingai pasiekė 
Romą.

V AstradieHf, gegužės 39 d., 
yra mirusiųjų prisiminimo die
na, tad laikraštis neišeis. Se
kantis numeris bus išleistas 
penktadienį, birželio 2 d. ir jis 
bus skirtas LDS sukaktuvi
niam seimui “Darbininko" 35 
metų sukaktuvių. Raštai re
dakcijai prisiustini iki gegužės 
29 d.

Amerikos 
notoje 

kad Sovietų 
organizuodama 

tuos karinius dalinius, 
yra ne tiktai sulaužusi 
Jaltos ir Potsdamo susi
tarimus, bet ir parodžius 
pasauliui, kad jos kalbos 
apie taiką yra nenuošir
džios ir nepatikimos.

Nėra abejonės, kad bol
ševikai į tas notas ne
kreips jokio dėmesio ir 
toliau darys savo, bet jos

Anglijos menkos Valstybės, sako- džia jos oportunistinė po
litika, o paskui save 
traukia kitas valstybes. 
Bizniška Anglijos politi
ka yra jau žinoma iš se
nos praeities ir iš jos ko- 
lonialinių karų. Jei kas 
liūtui uodegą ir užmina, 
tai jis kenčia, jei mato, 
kad iš to bus naudos.

Kaip dabar su Kinija, 
anglai panašiai pasielgė 
1945 m. su Lenkija ir ki
tomis rytų Europos vals
tybėmis. Anglija ir Bal
tijos valstybes yra Sovie
tų Rusijai de facto pri
pažinusi.

T nniTnnn

ministeris pirmininkas ma, raudonosios Kinijos 
Ernest Bevin pareiškė, kandidatūros nerems, bet 
kad jo vadovaujama dar- 
biečių vyriausybė apsi
sprendė balsuoti už rau
donosios Kinijos priė
mimą į UN. Beveik tuo

__ --- Pat metu ir generalinis
denz yra parašęs naują U^ sekretorius Trygve

Jaltoje Stalus tam 
gerai intonuotas

New York.— Louis Bu-

knygą .kurioje paliečia ir 
nelaimingąją Jaltos kon
ferenciją. Jis rašo, kad 
prieš tą konferenciją į 
Valstybės Departamentą 
dažnai lankėsi viena mo
teris, o taip pat ir kiti, 
jam žinomi komunistai. 
Louis Budenz turi aiškių 
įrodymų, kad iš Valsty
bės Departamento buvo 
išgriebtos visos informa
cijos, kurios Stalinui bu
vo reikalingos prieš Jal
tos konferenciją. Jis ga
lėjo labai gerai orientuo
tis, koks yra amerikiečių 
nusistatymas ir ką gali
ma iš jų išderėti.

Lie pranešė tą pačią ži
nią, pareiškęs viltį, kad 
tuo būdu bus baigtas šal
tasis karas.

Prancūzijos dipdomati- 
niuose sluoksniuose kal-

sutiks su daugumos 
sprendimu. Bet ta dau
guma, atrodo, yra užtik
rinta.

čia Teikia pažymėti, 
kad Anglija viena iš pir
mųjų laisvojo pasaulio 
valstybių pripažino ko
munistinę Kiniją dėl sa
vo investicijų tame kraš
te. Įdomu tik tai, kad jos 
pripažinimo ligi Aiol ko
munistinė Kinija dar ne-

Suglaustos žinios
bama, kad ji taip pat ne- priėmė. Nepaisant to, 
sipriešins Anglijos nusi- Anglija ir toliau eina 
statymui. Jungtinės A- nuolaidų keliu, kurį grin-

GERUOJU SUSITARĖ SU GENERAL MOTORS
Detroit. — Viena iš 

stambiausių auto įmonių, 
General Motors Corp., po 
mėnesio derybų su CIO, 
atstovavusią auto įmonių 
darbininkus, pas i r a š ė

penkerių metų sutartį, 
kuri numato algų padidi
nimą ir 100 dolerių pen
siją senatvėje tiems, ku
rie bus išdirbę 25 metus 
ir sulaukę 65 metų. Auto 
darbininkų algos vidur
kis 1.65 dol. į valandą.

Susitarimu abi šalys 
patenkintos. CIO pirmi
ninkas Walter Reuther 
pareiškė, kad tai yra ne
paprastai reikšminga su-

tartis, vienintelė tokia 
per visą CIO gyvavimo 
laiką. General Motors vi
cepirmininkas Harry An- 
derson pabrėžė, kad tai 
yra nelauktas ir retas at
vejis, kad be streiko būtų 
tiek pasiekta. Susitari
mas apima apie 250,000 
darbininkų. Jie dirba 
daugiau kaip 100 auto 
įmonių visame krašte.

PATYS MUŠA IR PATYS RĖKIA
Praga. — Čekijos ko

munistinė vyriausybė vėl 
pareikalavo, kad JAV 
savo diplomatinį perso
nalą sumažintų iki 28, o 
čekų samdomus tarnau
tojus — 7. Kiek anksčiau 
JAV diplomatinis perso
nalas jau buvo sumažin
tas dviems trečdaliais. 
Šią nedraugišką akciją 
Čekija pradėjo pirmoji, 
bėt kai jai buvo prilai
kytos tos pačiai pritino-

nes, tai ji, apsisukusi, 
apkaltino JAV nedrau
giškumu ir pareikalavo 
dar sumažinti JAV di
plomatinį personalą.

Komunistai visur taip 
elgiasi. Sau jie reikalau
ja teisės daryti, ką nori, 
bet kai kiti jiems pritai
ko tas pačias priemones, 
tai ima visa gerkle šauk
ti, kad juos skraudžia ir 
kad kiti yra kalti, o ne 
jie.

A Jung. Valstybės vėl griežtai pareikalavo, kad 
Sovietų Rusija pasakytų, kas atsitiko su 300,00 japo
nų, kuriuos ji paėmė karo nelaisvėn ir iki šiol negrą
žino. Labai abejojama, kad Rusija nurodytų jų kapi
nes.

A Eleanor Roosevelt džiaugiasi, kad po 8 savaičių 
įtempto darbo jau suredaguota žmogaus teisių de- 
kleracija. Ji rado reikalo pagirti Jugoslavijos atsto
vus. Įdomu kiek žmonių Jugoslavijoje ir kituose ko
munistiniuose kraštuose per tą laiką nukentėjo ir ką 
jiems padės ta papierinė deklaracija?

A Atstovų Rūmai 216 balsų prieš 11 nubalsavo 
tęsti jaunuolių registravimą karinėn tarnybon iki 
birželio 24, 1952. Jei Senatas iki birželio 24 d., biliaus 
nepriimtų, tai visa Rinktinės Tarnybos sistema būtų 
panaikinta.

A Čekijos užsienio reikalų ministeris Viliam Siro- 
ky, griežtai pasmerkė savo pirmtakūną Dr. Vladimir 
Clementis. Jis pavadino jį “buržuiškai tautiniu nu
krypėliu”.

A Ernest Bevin, kalbėdamas parlamente, įspėjo 
Vakarų valstybes, kad Rusija gali išprovokuoti civi
lius karus Europoje ir Azijoje.

A Gen. J. Lanton Collins, armijos štabo viršinin
kes pareiškė, kad U. S. armija turi priešlėktuvinius 
sviedinius, vadinamus “Loki” raketas, galinčius su
naikinti priešo lėktuvus 12-kos mylių aukštyje ore. 
Be to Amerika turi išradusi ir kitų labai svarbių 
priešlėktuvinių ginklų.

A Izraelio teismas sprendė pirmą šnipinėjimo by
lą. Isaac Samay, 30. žydas gavo trejus su puse metų 
kalėjimo, o jo bendradarbis mahometonas trejus me
tus.

A Turkijos prezzidentu išrinktas demokratų parti
jos vadas Celal Bayar, laimėjęs rinkimus. Tuo būdu 
po 27 metų autoritetinio režimo prasideda demokra
tinės tvarkos era.

A Bedarbių skaičius šį mėnesį sumažėjo 500,000 
žmonių, . .
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bet nuo 1947 m. ji yra iš
sikėlusi į George Dupont 
Prątt ūkį, nes pirmieji 
šeimininkai ėmę skųstis, 
kad sovietai neužlaiko 
pridedamoj tvarkoj nuo
mojamų patalpų, o kai
mynai ėmė priekaištauti 
dėl jų nešvaros...

Sovietiniai dignitoriai 
Glen Cove aplinkumoj 
rądo itin ramią vietelę. 
Ten jiems niekas netruk
do daryti konspiracinius 
posėdžius, ir ten jie įsi
steigė lyg ir mažąją Ru
siją. Kitaip sakant, ten 
yra jų mažasis Kremlius. 
Ramu toj nedidelėj kapi
talistinio pasaulio cita
delėj raudo n i e s i e m s 
paukščiams. Jie, net da
lyvaudami Lake SucceEs 
UNO posėdžiuose, vyksta 
užkandžiauti ir pasitarti 
į Glen Cove...

Šiais metais, kaip žino
me, Maliko kompanija 
yra apleidusi beveik vi
sas UNO sekcijas, todėl 
jie turės gražaus laiko 
pasidžiaugti vasaros ma
lonumais ir pasikaitinti 
saulėj toj gražioj aplin
kumoj.

Rusijos delegacijos są
stato prie UNO ligi šiol 
dar nė vienam reporte
riui nepavyko sužinoti. 
Taigi, niekas nežino, ko
kio dydžio sovietinis 
knbždėlynas gyvena Glen 
Cove vasarvietėj. Pernai 
metais buvo bandyta apie 
tai patirti, deja, nepavy
ko...

Reikia manyti, kad ir 
šiemet nepavyks. Kaip 
visą Rusiją, taip ir jų 
atstovybes gaubia di- 

‘ džiausią paslaptis... 
s * Pr. Alanas.

Gegužės 16 d. AP Tele
gramų Agentūra prane
šė, kad Sovietų delegatas 
prie UNO, Jacob Malik, 
ir jo gausinga “svita” 
ruošiasi praleisti ir šiais 
metais vasarą, kaip pa
prastai: prabangoj, vie
noj iŠ gražiausių vieto
vių, Glen Cove ramiam 
priemiestyje, Long Island 
šiauriniam krašte.

Clęn Cove rajone gy
veno Morganai,* Prattsai 
ir kiti JAV-bių finansie- 
riai, tačiau dabar jų vilos 
perimtos (už gerą nuo
mą!) bolševikinės bur
žuazijos atstovų. Daugu
ma minėtųjų piniguočių 
kaimynų, kurie gyvena 
taipogi Glen Cove, da
bartiniu metu su baime 
žiūri į naujuosius savo 
kaimynus — bolševikiš
kus “draugus”...

Sovietinės aristokrati
jos apsigyvenimo sche
ma šiandieną atrodo 
taip:

1. Sovietų Sąjungos užs. 
reik, ministerio pavaduo
tojas ir UNO delegatas 
Jacob Malik turi ištisą 
eilę raudonais divonais 
išklotų namų New Yor
ke, Park Avė. Tai yra 
Maliko žiemos rezidenci
ja ir Sovietų delegacijos 
prie UNO vyr. būstine; 
2) Leonid A. Morozov, 
pirmasis sovietinės dele
gacijos UNO forume se
kretorius, nuomuoja 47- 
nių kambarių namą, ku
ris pirmiau priklausė J. 
P. Morganui. Nuomos 
kaina — $3,650.; 3) Mali
kas Glen Cove rezidenci
joj vasarojo ir pernai 
metais., Nuęmos už tą re-1 
zidenęiją, kurioje yra ĮĄ 
kambariai ir aštuonios 
vonios, “nedaug” tereikia 
mokėti — “tik” $100,000. 
Taigi, kaip matome, žmo-

- nes Sovietų Rusijos kol
chozuose. gyvena pusba
džiai, o Sibiro koneentra- 
cijos stovyklose miršta 
badu, gi bolševikinės 
buržuazijos atstovai 
JAV-bėše gali leisti sau 
ir tokiu komfortu naudo
tis... 4) Amtorg, Sovietų 
valdžios agentų gengė, 
taip pat savo laiku gyve
no Morgano namuose,

• Vienna —- Sankt Gab- 
riel leidykla netrukus 
ims leisti Vatikano laik
raštį Osservatore Roma
no vokiečių kalboje.

• Washingtonas — Kon
greso biblioteka į patefo
no plokšteles užrašė Šv. 
Raštą, kad galėtų jį iš 
plokštelių išgirsti aklieji 
bibliotekos lankytojai. 
Visam Šv. Raštui iš 
plokštelių išgirsti trunka 
85 valandos.
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slapstosi ir bijp savo tikrosios 
pavardė* parašyti? Atrodo, 
kad, jei Jau ką nors teisingai 
kaltini, tai turi if.
kas esi. Dar nebuvo nė vieno 
rašinio, kuris, dypukų vardu 
rašytas, tenai būtų buvęs tik
ra pavarde pasirašytas.

Susidaro įspūdis, kad Lais
vės ir Vilnies skilčių anonimi
niai dypukai yra patys tų re
dakcijų štabų bendradarbiai. 
O kad taip yra, tai “blogieji” 
dypukai iš stiliaus ir kalbos 
puikiai atskiria, lygiai kaip ir 
šiek tiek protingesni Laisvės 
ir Vilnies skaitytojai.

Lituanistikos dėstymas Amerikoje
Tokia antrašte “Draugas” š. 

m. gegužės mėn. 6 d. nume
ryje išspausdino K. Mockaus 
straipsnį, kuriame, tarp kitko, 
rašoma:

“Parapijines mokyklos turė
tų rasti galimybių išlaikyti 
vieną kvalifikuotą lituanisti
kos mokytoją. Tada šeštadie
nio mokyklų klausimas atpul- 
tų. Vaikai turėtų šeštadienį 
laisvą, kaip ir visi Amerikos 
J. V. vaikai. Pačios mokyklos 
įgytų didesnį svorį lietuvių 
visuomenėje tautiniu atžvilgiu. 
Į jas leistų vaikus tėvai net iš 
tolimesnių vietų ir tokiu būdu 
būtų atsiekta ne tik laimėji
mų tautiniu atžvilgiu, bet dar 
daugiau vaikų naudotųsi reli
giniu auklėjimu, kuris parapi
jinėse mokyklose užima labai 
reikšmingą vietą. Į tą klausi
mą labai ramiai turėtų pažiū
rėti parapijų klebonai ir pa
daryti konsekventiškas išva
das.

Taip pat noriu stipriai ak
centuoti, kad mes iš gimtojo 
krašto atvykę lietuviai moky
tojai labai gerbiame čia mo
kyklose dirbančias seseles ir . 
žinome, kad jos lietuviškumo 
ugdymui dėjo ir deda daug 
pastangų. Jeigu rezultatai ne 
visada yra patenkinami, mes 
taip pat žinome, kad tų rezul- 

•--------------------------------------------
— Pagaliau, aš galiu ir čia. pas bus užsuko. Bet dabar yra

Aš tik paklaust, ar negalėtu
mėt būti sponseriu mano pa
žįstamo DP. Girdėjau pirmi 
pralaužėt “geležinę uždangą” 
Stoughtone pasikv i e s d a mi 
daug DP iš Europos.
— Netiek daug, — priešta

ravo malonus gaspadorius, — 
tik 16 asmenų ir iš So. Bosto
no 3 asmenis, kurie buvo pate
kę į vargą. Be to, dar ir da
bar laukiam atvykstančių.

— Tamstos it siuntiniais
daug šelpėt?
— Ne tiek daug, — vos 30 

siuntinių. Gal patys DP kalti, 
kad tik tiek. Vienas, pavardės 
nepamenu, rašė, kad nebesiųs- 
tume, nes gaunantieji siunti
nius prakortuoja. Gal iš pa
vydo rašė, o gal kieno papirk
ti*
— Ar galėčiau žinoti kam 

siustą? Gal į mūsų stovyklą?
— Mes esam Viekšniškiai, 

tai ir siuntėm “saviesiems”, 
nors jie ir ne giminės. Siun
tėm ir prof. Mykolui, Vaclo
vui ir Viktorui Biržiškoms. 
Siuntėm tiems, kurie paskui 
atvyko į Stoughtoną. Paga
liau, ir tam, kurs rašė “ne- 
siūskit”..^

— Sakote, Viekšniškiai, o ar 
senai iš Viekšnių?
— Man jau 62 m. Esu iš Mi

lių km., prie Viekšnių. Atvy
kau 1910 m.

Taigi, dar vienas sukaktuvi
ninkas, pamaniau. Sueina ly
giai 40 m., kai iš Lietuvos.
— Kokius darbus teko dirb

ti?
— Buvau ant fermos. Vėliau 

prie siuvėjų. Dabar, atliekamu 
laiku verčiuos gyvulių “ūkiu”.
— Gal turite ir savo žemės?
— Visą laiką karvės stovi 

tvarte. Šieno prisišienauju 
samdomose pievose. šį tą pri
perku.
— Gal šilto pieno stiklą? — 

pasiūlė šeimininkė.
— Ačiū, mėgdavau seniau. 

Bet pirma noriu Tamstą “pa
egzaminuoti”. Gražiai atrodot. 
Ar seniai Amerikoje?
— Gimiau 1890. Atvykau 

1912. Dirbau svetimoje farmo- 
je. Dabar “shoeshapėje” 
savo šeimos farmoje. '
— O šeimos daug?
— Duktė jau penkti metai 

-tarnauja Stale Departamente.

PREZIDENTO TBUMANO VAKEM8

kai jis lankėsi Galesburg, Iii., buvo paruoštas tortas su 
66 ž\ akutėms jo gimtadienio proga.

Pas DP tėvą Stoughtone
m. rusų oficiozas “Pravda” 
garsino bolševikinio kolchozo 
rekordistę... tik 900 litrų! 
Kartą lietuvių delegacija Mas
kvoje prakaitavo įtikinėdama 
Kremlių, kad Lietuvoje tiek ir 
tiek karvių, kiaulių, centne
rių javų ir kito turto išveža
ma į užsienį. Vienas delegaci
jos narys turėjo grįžti Lietu
von ir atvežti “Pienocentro” 
ir “Maisto” knygas bei eks
porto kvitas, kad bolševikai 
patikėtų ,jog taip buvo.
— Atsiprašau už trukdymą, 

— tariau pasisveikinęs.
— Atsiprašom ir mes, bet 

nurimę baigti šerti gyvulius.

Dar daug liko DP Europo
je Kad galėčiau prieš Tėvynę 
pasiteisinti tiesęs pageltos 
ranką varge esantiems, klau
sinėjau vieno kito, ar negalė
tų užleisti kokį kambarį ir 
padėti surasti darbo D.P., bet 
rezultatai nebuvo šviesūs. Ei
siu, pamaniau, pas D.P. tėvą. 
Taip Stoughtone vadinami p. 
Januškiai, gyv. Water St. 54 
gražiuose namuose. Sutikęs 
vieną “asabą” ir klausiu, ar 
negalėčiau matyti šeiminin
ko? Atsako man, kad gyvu
lius šeria. Parūpo tada pačiam 
pamatyti, kaip Amerikos lie
tuviai pieno ūkiu verčiasi.

Gyvulių tvartai daug geres
ni, negu tie barakai, kuriuose 
mus laikė naciai Vokietijoje, 
kol atėjo amerikiečiai. Taigi, 
gražiame nors
tvartely šešios žalmargės ir 
juodmargės. P.
tik ką grįžusi iš darbo, skubė
jo milžti ištrinkusias karves, 
o pats gaspadorius, grįžęs 
nuo kitos mašinos, dalino 
maistą jau gerokai praalku- 
siom žalmargėm. Įėjus į tvar
tą’pats ^epajEftatf.~1Ear giliai 
atsidusau. Taip miela, kad 'ir 
karvių tvarte, kuris gimtą že
mę primena.

Prisiminiau, kaip kiekvienas 
lietuvis turėjo karvę, rūpinosi, 
kad tik pasiektų ar priartėtų 
prie rekordistės, bent savo 
apylinkėje, prie 11,500 litrų 
pieno. Prisiminiau, kaip 1940

ir mažame

Januškienė,

• Australijos darbininkų uni
jų suvažiavime nutarta išstoti 
iš komunistų apsėstos tarp
tautinės darbininkų unijos. 
Kaip žinoma, dabar yra dvi 
tarptautinės darbininkų uni
jos: senoji, turinti centrą Pa
ryžiuje, valdoma komunistų, 
ir nauja, peiliai įkurta Londo
ne. Pirmoji vis labiau silpnėja, 
o antroji auga.

PARUOŠKITE SAVO- TEVELIU KAPUS 
Memerial Utenoj, 6eguė$-May 30-M 

su šviežių Gėlių Puokštele — Bukietu 
ar Vaškinių Gėlių Vainiku, Paduška, širdimi. Kryžium.
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Rasite didelį pasirinkimą įvairių Vazonų iš Hydrangca, 
Geranium - Pelargonijų, maišytų gėlių vazonuose ir 

ragažėse (basekets).

• » tatų atsiekti šio krašto aplin
kybėse tikrai nelengva. Ta
čiau mes manome, jog visi 
vienodai suprantame, kad se
selėms neįmanoma pavaduoti 
lituanistikos specialistų, ypač 
kiek tai liečia tremtinių vaikų 
mokymą. Tat šita prasme ir 
yra keliamas klausimas. Leng
viausia klausimas išsiristų, 
jei kiekvienoje mokykloje bū
tų galima rasti bent po vieną 
kvalifikuotą lituanistą iš pa
čių seselių tarpo. Taip, deja, 
nėra ir todėl tenka ieškoti ki
tos išeities. Jeigu kiekviena 
mokykla galėtų angažuoti 
bent po vieną iš tremties at
vykusį lituanistą, būtų pada
ryta didelė nauda ne tik pa
čiai mokyklai, bet ir tiems 
žmonėms, kurie šio krašto ap
linkybėse dirba visai ne savo 
darbą ir išgyvena didelį dva
sinį skurdą.

ANONIMINIAI DYPUKAI

AMERIKIEČIAI APIE 
DEPORTACIJAS

IM
»

BALTIC GELIŲ ir DOVANŲ KRAUTUVĖSE:

502 E. Brotukvay, prie kampo G St. So. Boston

211 Adams SL, šalę Kiekis Cornrr teatro, Dorchester ir 

(Jodman Sq. (Arliu ir Dovanų krautuvėj, 666 Washington SL 

netoli Codman Sq., teatro, Dorchcstcry.

Atidarą MEMOUAL DIENOJ
JAUNAS, BET DIKTAS

Mr. W. D. Cowan, 28 metų 
ir 741 svaroM H, Erle, Pa. . 
nebėjielph Į Metano būdefe. r

j. n

pas kaimynus. Vienas sūnus 
Anglijoje amerikiečių avijacl- 
joje. Antras dar mokos.

Pristatė man dailiai nuau
gusį sūnų. Ne veltui girdo 
pienu! Dar labiau patiko, kai 
prabilo gražia lietuviška kal
ba, nors kiek varžydamasis.

Kitą vakarą užėjęs, pirmu 
žodžiu taikiau į viešnią. — 
jauną ponią Jenette Megow - 
Januškis. Švelnių bruožų gra
ži Ievos duktė. ‘
— Ar tik nebūsit Trumano 

sekretorė ? Mačiau Tamstą 
laikraščiuose prezidentą klau
sinėjant?
— Tai kita. Be to, aš ne se

kretorė. Mano pareigos kuk
lesnės, — gražia lietuvių kal
ba atsakė.
— Bet vis dėlto Baltuose 

Rūmuose. Ten yra progos pa
dėti lietuviams. Kad turėtu
mėt daugiau medžiagos apie 
Lietuvos “Baltuosius Rūmus” 
— Vilnių, kurį savinasi ir len
kai ir gudai, tuoj bėgu ir at
nešiu jums Vilniaus albumą. 
Vienam kitam parodysit. Kas 
žino, gal jie užmes ant lėkš
tės ir savo žodelį lietuvių 
naudai, kai prireiks kada.

įrašęs nebežinau kur skai
tytus žodžius “Tėvynė mano, 
nors tu būtum tik plikos kal
vos ir nudegęs smėlys, bet tu 
man esi brangi, nes Tėvynė”, 
įteikiau beskubančiai jau iš- 

, važiuoti.
Dar vienas svetys atėjo:. 

Šeimininkė supažindinusi sa
ko:

pasakiau

tik 11-12 
gulti dar

ir

ir

— Mes išrašydavome garan
tijas ir būtų aprūpindavom, o 
p. Mašickas darbo suieškoda
vo. Bet prašau išgerti pieno 
prieš naktį.
— Jau senai būtumėt miego

ję, kad ne aš, — 
rengdamasis namo.
— O, ne. Aš gulu 

vai. Prieš eidama
perskaitau “Draugą”, “Darbi
ninką” ir kitus laikraščius.

Padėkojęs už gražias pa
žintis ir už pažadą mano DP 
siKmseruiui, palinkėjau daug 
daug atsikviesti Amerikon, 
Lietuva bus dėkinga, o Vy
riausias Teisėjas, kada nors 
pasakys: “Ką padarėt vienam 
iš apleistų DP., Maa padarėt, 
įeikit į amžinąją Ameriką".

M.i.k.

“Vienybė” Nr. 19 š. m. ge
gužės mėn. 12 d. teisingai pa
stebi:

Nuo-to laiko, kai naujai at
vykusieji traukiniai ėmė akty
viai dalyvauti Amerikos lietu
vių veikloje, o ypač pikietuoti 
komunistuojančiųjų parengi
mus, Laisvė ir Vilnis išvien 
puolė visus dypukus, vadinda
mos juos visokiais pikčiausiais 
vardais.

Vėliau, kai pamatė jog šitai 
nieko nepadeda, bet dar labiau 
juos skatina kovoti, padarė 
atranką: suskirstė tremtinius 
į “geruosius ir bloguosius dy
pukus” manydami, kad šitai 
kai kuriuos patrauks į jų pu
sę.

Bet ir tai nieko nepadeda. 
Tikroji lietuviškoji visuomenė 
mato puikiai, kad Amerikos 
krantų nepasiekė nė vienas 
dypukas, kuris Vokietijoje 
būtų norėjęs iš "komitetų 
baudžiavos” pabėgti. Jie visi 
yra pabėgę nuo komunistinio 
siaubo, kuris dabar negirdėtu 
žiaurumu siautėja jų tėvynėje.

Todėl, kaip beprasmiški at
rodo Laisvės ir Vilnies raši
niai, kuriuose neva dypukai 
pasirašydami, žinoma, anoni
miškai, smerkia kitus savo 
bendradarbius dypukus už tai, 
kad jie pikietuoja komunis
tuojančius.

Keista, kad visi tie “dypu
kai” teturi tik vieną vardą ir 
pavardę — “buvęs dypukas”. 
Kažin, ko tie “buvę dypukai”

“Boston Sunday Post” (ge
gužės 21 d.) įdėjo platų 
straipsnį apie Baltijos tautų 
deportacijas. Straipsnis para
šytas laikraščio bendradarbio 
Lawrence R. Goldbergo. Jis 
rašo:

“Deportaciją vykdo Rusijos 
komunistai. Jiems gelbsti vie
tiniai. Didžiausia jiems pasi
priešinimas yra Lietuvoje. To
dėl komunistai išveža lietu
vius, o apgyvendina mongo
lus ir kitus iš Rusijos atga
bentus žmones. Lietuvius de
portuoja neatsižiūrėdami jų 
užsiėmimo ir amžiaus. Sene
liai ir vaikai vežami į Sibirą 
mirčiai; akli, kurti, raiši ir 
sergą tironiškomis ligomis 
taip pat deportuojami.

Iš Lietuvos, taip pat iš Lat
vijos ir Estijos, išvežti žmo
nės pristatomi dirbti sunkiau
sius vergų darbus šiaurinėje 
Rusijoje ir šaltuose Sibiro 
kraštuose. Išvežamieji skirs
tomi į dvi kategorijas: 1) 
daugiau ar mažiau “nusikal
tę” ir 2) pasisakę už laisvę.

Deportuojamieji verčiami 
pasirašyti, kad jie laisva valia 
važiuoja darbams į tolimus 
Sibiro kraštus. Kas atsisako 

i. išvežamas * H* 
’ prt, sunkiausių

darbų- -•
Surašinčdami gyventojus 

deportavimui komunistai sa
ko, kad jie surašinėja mobili
zacijai. Patys Lietuvos gyven
tojai tik ir laukia karo, kad 
galėtų išsilaisvinti iš priespau
dos.

Sunkvežimiai, vartojami 
žmonių deportacijoms, yra 
gauti iš Jung. Amerikos Vals
tybių. Rusų karininkai dėvi 
uniformas, pasiūtas iš JAV ir 
Anglijos medžiagų, 
noiį parodyti, kad 
Anglija yra su jais, 
geležinės uždangos
negauna tikslesnių žinių.

Tuo jie 
JAV ir 
nes už 
žmonės

Mos lostoliuojMne Visokios Rūšies Aliejumi
SMmmb tauerius

Gr«nd*t«n<| Ji. $1.00 
Su Tekstais

a ir M, Treinai — 

Susai, Slrytkariai 
iki pat Viatos

TIMKEN
OIL HEAT

Brockton 08 Heatn Ine.
27 Legion Parkway, 

Brockton, Mass. 
TeL Brockton 323

ARKLIAI STOJA 2:00 PO PIETŲ
DOOSLE BAIGIAS 1:40

8 S- —r.eiMi Iki Slrrtlio 10 

KaMfien im Tgrf Reisai* 

Suimtos įdomybė
<• -

The Pb mouth Bock Haadlcąp

Pridėta 15,000
Treigiai ir Sanaoni. Oaii Ftirlongai.

MEORIAL, DAY JDOMTBft—UTAR. GBG. 30

TvmaaaUe. MamerUI Handteap 
pnaou: i?,a®
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14 OMtone Vak«r«
J • - K . •

P.r Mystte Tiyų.pš
Pietų, S»uinner Alnai
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LITHUANIAIOt. C. AMOCIATION OF LABOM 
r Mpt 11, leis at the pcat cfflca at Bostoa. 
the Act of Marvh 8. 1*70.

Klal rate of poatafa prorMed for ta Bectton 
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■ PRZNUMSRATOS KAINA

88-00 Amerikoje metams ------------_ l&.OU
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DARBININKAS
South Boeton. Mase.
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Roma-Amžinasis Miestas
Šventųjų Metų proga šimtai tūkstančių pamal

džių katalikų vyksta į Amžinąjį Miestą. Roma kata
likybės centras. Žiloje senovėje ji buvo didžiausios 
pagoniškos imperijos sostinė. Joje prasidėjo krikš
čionybės era, tas svarbus istorijos įvykis, kurs pa
kreipė žmonijos gyvenimą kitais keliais. Palestinoj 
gimė Kristus, bet Jo vietininkas Šv. Petras darbavosi 
Romoje. Ten jis padėjo Katalikų Bažnyčios pamatus, 
mirė, ten ir yra palaidotas. Beveik per du tūkstan
čiu metų Katalikų Bažnyčios Ganytojai — Popiežiai, 
Romoje gyvendami, vairuoja šv. Petro Laivą.

Šie šventieji 1950 metai labai reikšmingi. Pasau
lis pergyvena sunkius, gal sunkiausius istorijoj, lai
kus. Tokio dvasinio perversmo dar nėra buvę. Baž
nyčia yra išgyvenusi daug audringų metų. Pradžioje 
stabmeldžiai siekė ją sužlugdyti — jos išpažintojus 
fiziniai sunaikinti. Nepavyko. Kova tęsėsi tris šimt
mečius, ir nuostabus rezultatas: juo labiau krikščio
nis kankino, juo gausiau jie augo ir plėtėsi. “Kanki
nių kraujas, tai krikščionių sėkla” — pareiškė vienas 
anų laikų rašytojas. Pagaliau stabmeldybė likvidavo-^ 
si, prasidėjo erezijų laikotarpis; buvo bandoma su
griauti Bažnyčią iš vidaus. Toliau grėsė totorių ir 
turkų antplūdžiai, Liuterio reformacija, religiniai ka
rai, revoliucijos, moderninė bedievybė, vokiškas kul- 
tūrkampfas, antiklerikalizmas. Visa tai išgyventa. 
Priešai likvidavosi, daugelio nė vardų nebeliko. Ta
čiau kova nesiliauja. Ant senų griuvėsių kyla nauji 
priešai, skamba kitoniški šūkiai, bet tikslas tas pats: 
sugriauti Bažnyčią, nuversti katalikišką Romą.

Dabartinės priešų patsangos pačios atkakliau
sios. Imtasi dviejų priemonių kartu: siekiama katali
kus ir fiziniai sunaikinti ir jų vidujinį gyvenimą su
griauti. Fiziniu teroras sujungta su bedieviška pro- 
PB0BNŠB, kurįos uždavinys — griauti Kristaus moks
lą Ir įgyvendinti Stalino kultą. Siūloma scena Piloto 
rūdkUtiset "Šalin Kristų, duok mums Barabą!”

d darytina? Nereikia nė klaust, tik klausyt, 
. Bažnyčios Ganytojas sako: “Atnau- 
ętįrie”. Tai šių laikų svarbiausias kata-

Jis reiškia mobilizaciją bei sukaupimą vi- 
. pajėgų religiniam atgimimui įgyven- 

dįntL Mumi reikia gyvo tikėjimo, tikėjimo sujungto 
•ugem*' darbais. Tai sėkmingiausia priemonė 
ikuišą; bet visiškai nenaudinga stalinizmui, žibalinė 
femputė <Skaityk: Stalino “saulė”) mirksi, mirksi 
priŽjl^oššvi^są žr dvokdama užgęsta.

SUSITIKIMAS

■r '
* - ■ .<

Alvydas pajudina ranką ir nusišypso.
— Nieko, vyrai, išgis! O dabar duokite 

užkandų. Pasistiprinę mėginsime tolintis nuo 
šio kovos židinio! — sako. — Laikas bran
gus. :

Nors širdys dar neramiai plaka, nors gal
voje pilna gyvų vaizdų, —- visi trys kanda 
juodą ruginę duoną su lašiniais ir tyli.

— Maistas baigiasi, o kelio — geras ga
balas, — nutraukia tylą Rūstas.

Nieko, susirasim! — numoja ranka Al
vydas. —- Jei reikės, ir rekvizuosim.

— Po šito ugnies krikšto turės geriau 
sektis, — prideda Naras.

Vėl visi nutyla. •
Kažin kur toli, kairėje pusėje, taukšteli 

atskiri šūviai, toliau besidriekiančiu plentu 
nuzvimbia sunkvežimis.

Apsnigtos eglės stovi kaip karalaitės ir 
' nejuda nė viena šaka.

Tylu, iškilminga.
Po valandėlės vyrai atsikelia ir duoda 

šuolį tiesiai į vakarus.------------
m.

Neviltis taip pat turi savo ekstazę. —
V. Hugo

ė
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MINĖKIME LIETOVIŲ
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GENOCIDO DIENĄ

deportuota mir- 
40,000 lietuvių, 

tebuvo pirmoji 
Sąjungos pa-

1941 metų birželio 14- 
toji diena amžiams įėjo į 
Lietuvių Tautos kančių 
ir aukų istoriją. Masi
niais areštais ir depor
tacijomis į sovietines 
vergų darbo, bado ir 
mirties stovyklas Sovie
tų Sąjunga tr.da pradėjo 
visuotinį mūsų tautos 
naikinimą. Tuo vienu sy
kiu buvo 
čiai apie 
Bet tai 
Sovietų
vergtosios Lietuvos kru
vinųjų Kalvarijų stotis. 
Birželio 14-oji mūsų tė
vynėje kartojasi kiek
vieną dieną! Sovietų Są
jungos genocidinis reži
mas Lietuvoje jau yra 
sunaikinęs daugiau kaip 
ketvirtąją dalį visos mū
sų tautos. Kas ketvirtas 
lietuvis yra nužudytas, 
nukankintas arba pa
smerktas mirti. Esantieji 
krašte kiekvieną baimės 
ir nerimo dieną laukia, 
kada nepasotinamas NK
VD molochas pareika
laus ir jų laisvės ir gy
vybės aukos.

Chartos ir dekliaraci- 
jos, sutartys ir tarptau
tiniai Sovietų Sąjungos 
įsipareigojimai jų neap
saugoja ir neapgina. Die
na dienon, metai iš metų 
milijonai ir dešimtys mi
lijonų sovietinės dikta
tūros kankinių šaukiasi 
teisiu <rumo ir išvadavi
mo. Bet laisvasis pasau
lis tikrai yra savotiškas. 
Jis jaudinasi dėl ne’ai- 
mės ištikto gyvulio, bet

•y
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• 
yra kurčias ir nejautrus 
milijonams žudomų ne
kaltų žmoniųa milijonams 
kankinamų kūdikių ir se
gelių, milijonams našlai
čių ir suardytų šeimų, 
milijonų kapams Komi, 
Kolymos, Altajaus ir ki
tose Sibiro ir archtikos 
srityse.

Laisvojo Pasaulio Lie
tuviai, birželio 14-oji mus 
įpareigoję ne tik prisi
minti Sovietų Sąjungos 
vykdomo genocido au
kas: nukankintus ar te- 
bekankinamus mūsų ar
timuosius — mūsų moti
nas, žmonas, vyrus, vai
kus, mūsų brolius, mūsų 
gimines, draugus ir pa
žįstamus. Birželio 14-oji 
mus įpareigoja priminti 
tą mūsų tautos ir kitų 
Sovietų Sąjungos naiki
namų tautų šiurpią tra
gediją visam laisvajam 
pasauliui. Birželio 14-oji 
įpareigoja laisvojo pa
saulio lietuvius taip šūk
telti, kad kurtieji išgirs
tų ir aklieji praregėtų, 
koks baisus žmogaus ir 
tautų naikinimo nusikal
timas vykdomas anapus 
‘geležinės uždangos’. Bir
želio 14-oji ypačiai įpa
reigoja tuos laisvojo pa
saulio lietuvius, kurie pa
tys yra buvę anų siaubo 
dienų liudytojai, kad jie 
tą siaubą* liudytų laisvo
jo pasaulio sąžinei, ir 
drąsintų laisvojo pasau
lio valią ryžtis žmogaus 
ir tautų naikinimą Sovie
tų Sąjungoj sustabdyti.

Birželio 14-oji yra lie-

Bet kur mums gaut įkvėpimo tai dvasios mobili
zacijai? Ir čia nebereikia klausti, tik vykti į Amžiną
jį Miestą — į Romą. Juk Šventieji Metai, — visų su
sipratusių katalikų sąskrydis, ypač jų vadų — kuni
gų. Iš to milžiniško tautų pobūvio nebe tuščiomis 
rankomis maldininkai grįžta. Jie jaučiasi atsinaujinę 
dvasioje ir pilni ryžtingumo tarnauti Kristui, ne Ba- 
rabui. Be to, jie daug pasitarnauja Vyriausiam Ga
nytojui, kurs, žiūrėdamas į nesuskaitomas ištikimų
jų minias, jaučia daug tėviškos paguodos, suramini
mo ir ištvermės nešti sunkiai savo naštai.

Kas gi galėtų abejoti, ar verta vykti į Amžinąjį 
Miestą ? z K.

tuvių susikaupimo ir ge
dulo diena. Lietuve* vė
liava tepakils iki pusės 
stiebo ir kiekvieno lietu
vio nešiojamą Vyties ar 
tautinių spalvų ženklą 
pridengs šydas. Gedulo 
ženklan tą dieną lietuvis 
neorganizuos ir nelankys 
pramogų.

Birželio 14-oji yra pro
testo diena. Protesto 
prieš Sovietų Sąjungos 
vykdomą žmogaus ir 
tautų naikinimą. Protes
to ženklan tą dieną lietu
vis badaus, reikšdamas 
savo solidarumą genoci
do aukoms.

Birželio 14-oji yra ko
vos diena. Priešgenocidi- 
nės kovos diena. Kovos 
dėl žmogaus ir tautų 
teisės gyventi diena. Kad 
ta kova su Sovietų Są
jungos vykdomu lietuvių 
naikinimu būtų galima 
vesti be atvangos ir vis 
platesniu mastu, birželio 
14-oji įpareigoja lietuvį į 
tą kovą aktyviai įsijung
ti ir bent dalį savo tos 
dienos uždarbio skirti 
Tautos Fondui.

Laisvojo Pasaulio Lie
tuviai, birželio 14-oji yra 
mūsų tautos skausmo 
diena.

Tegu šis skausmas su
stiprina mūsų pastangas 
Tėvynei išlaisvinti ir tau
tai išlaikyti gyvai.

Tegu šis skausmas vi
sus laisvojo pasaulio lie
tuvius suriša su Tėvynė
je kovojančiais ar geno
cidiniame ištrėmime kan
kinamais ir nukankintai
siais mūsų broliais į vie
ną gyvą ir nesunaikina
mą Lietuvių Tautos Ben
druomenę.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas.

Vokietija, 1950 m. gegužės 10.

TEPAKYLA DIEVAS
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Sekmines ir Velykos yra pačios seniausios mūsų 
šventės. Jos buvo uoliai švenčiamos nuo pat apaštalų 
laikų. Juo giliau krikščionys stebėjo apaštalų uolu
mą Evangeliją skelbiant, juo aiškiau matė šv. Dva
sios veikimą.

Patys apaštalai Evangelijos darbui buvo pa
šaukti, tarsi, pripuolamai. Jie buvo bemoksliai, ne
turtingi, senyvi ir paprasti. Jų gi darbai stebina pa
saulį. Jėzus Kristus parinko tokius asmens savo dar
bui, kad aiškiau matytųsi dieviškoji jėga — Šv. Dva
sios veikimas.

Sekminių švenčių esmė ir yra ne tik iškelti ir 
pagarbinti pačią šv. Dvasią, kaip tretįjį švč. Trejy
bės Asmenį, bet ir pabrėžti jos dovanų reikšmę, pra
šyti jų mūsų laikams ir mūsų darbams. Todėl Sekmi
nes pradedame švęsti jau iš anksto, net prieš devy
nias dienas, oktavos maldomis.

Ne tiktai tą vieną kartą šv. Dvasia nusileido ug
nies liežuvių pavidalu ant apaštalų. Kitokiu pavida
lu Ji veikia visada ir visur, Ji aprėpia visą žemę, api
ma visus žmones. “Viešpaties Dvasia pripildo žemės 
skritulį, sako psalmininkas, ir ji, kuri visa drauge 
laiko, žino kiekvieną balsą”.

šių laikų pasauliui, rodos, nieko netrūksta. At
radimai ir išradimai gali visus pasotinti. Deja, ap
link mus vis sklinda dejonės. Blogio šiais laikais yra 
nei kiek ne mažiau, kaip anais laikais, kai dar nebu
vo elektros. Gal dat daugiau. Šį kartą jis kyla ne tiek 
iš materialinio pasaulio, kurį žmogus vis labiau už
valdo, kiek iš paties žmogaus dvasios. Žmogus įveikė 
žemę, bet pavergė save patį. Ši bėda yra daug dides
nė už visas kitas.

Dievo priešai pakėlė galvas labiau negu kitados. 
Jie pradėjo viešai tyčiotis ne tik iš Dievo tiesų, bet ir 
iš Jo paties Vardo. Niekada dar nebuvo tiek kanki
nių dėl Dievo Vardo, kiek jų yra šiais moderniais lai
kais.

šitoje lemtingoje kovoje žmogui labai pravartu 
nuolatos prašyti šv. Dvasios, kad sustiprintų gerą
sias mūsų sielos jėgas ir apšviestų protą. Kartu su 
Bažnyčia taip pat turime prašyti, kad pakiltų Dievas 
ir išsklaidytų Jo priešus, ir kurie Jo nekenčia, kad 
bėgtų nuo Jo Veido. K. L. J.

«■ Anglijos katalikų ku
nigų skaičius jau sudaro 
didesnę pusę anglikonų 
dvasiškių: 8,500 prieš 
15,000. Prieš 35 metus 
buvo tik 4,000 prieš 25,- 
000. Eet tuo katalikai ne
sidžiaugia. Jie nurodo, 
kad anglikonų dvasiškių 
taip žymiai sumažėjo dėl 
padidėjusio pagonizmo ir 
nukrikščionėjimo.

—
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Pavasaris ateina su žalumynais, žiedais, 

paukščių giesmėmis ir ramiais gegužės mė
nesio vakarais.

Sviežučiais lapais pasipuošę medžiai ant 
savo šakų supa giesmininkus paukščius, 
kaip motinos kūdikius. Jie gi plasnoja spar-

nais, kraipo galvutes ir visą sodą pripildo 
nuostabiu alasu.

Gėlės svaigina žiedų kvapu, stebina spal
vų margumu.

Karolis, atsiskyręs nuo savo draugų, 
vaikščioja nuošaliu sodo taku ir visa krūti
ne traukia gaivinantį orą.

Paskum atsisėda ant suolo, pakelia galvą 
ir žiūri į išsikėtrojusią liepos viršūnę. Nors 
jo akys plačiai atvertos, o ausyse aidi 
paukščių sutartinės, tačiau veide nežymu nei 
džiaugsmo, nei nustebimo. Paskendęs minty
se, pirštais trupina pakeltą šakelę ir mėto 
šipulėlius į šalis.

— A, tu čia, Karoli?! — džiaugsmingai 
sušunka jo draugas. — O visur tavęs ieškau!

— Manęs? — truputį nepatenkintas atsi
liepia Karolis. — Kam gi aš reikalingas?

— Man, Karoli! — atsisėda šalia jo dar 
labai jaunas, simpatingais veido bruožais 
jaunuolis. — Noriu su tavimi pasikalbėti. Ir 
labai rimtu klausimu.

— Įdomu, kokiu? — pakelia į jį akis Ka
rolis.

— Gi ateities klausimu. Matai, susimąs
čiau apie savo pašaukimą.

— Apie pašaukimą, Klemai? Tai tu vis 
dar neapsisprendi? Vis svyruoji?

— Beveik, Karoli. Nejau tave tai stebi
na? Juk dabar pats laikas: pavasariui bai
giantis — subdi jakonatas!

Karolis staiga nuleidžia galvą ir surau
kia kaktą, tartum šis sakinys būtų ir jo sie
lą abejone palietęs.

— Taip, pavasarį subdijakonatas, — at
sako, žiūrėdamas į taku bėgiojančias skruz- 
delaites. — Paskutinis laikas apsispręsti. Ir 
ne tik tau...

— Na, na, mielasis! — nusijuokia Kle-

mas. — Kam kam, bet jau tau jokių abejo
nių negali būti: jau dabar esi kaip kunigas. 
Juk ir vadovybė tave pavyzdžiu stato, įvai
riomis funkcijomis aukština. Kas kita man. 
Šiaip taip rituosi iš kurso, o dūšioje — et, ką 
čia kalbėti!

Karolis prikanda lūpą.
Ak ta o/iciali visų nuomonė! — pamąs

to. — Ji visuomet man lūpas užriša...”
— O ar turi kokių rimtų abejonių? — 

staiga paklausia.
— Kur gi neturėsi, Karoli! Svarbiausia, 

dabar tokie laikai: tremtis tai ne tėvynė. Nei 
kokio didesnio darbo perspektyvos, nei pa
stovus įsikūrimas. Slink paskui savo brolius, 
tartum elgeta su krepšiais. O ir žmonės da
bar pasikeitę — nutolę nuo krikščionybės, 
prapuolę materijalizme, pasirengę kiekvieną 
vandens šaukšte paskandinti...

— Tremtis ne amžinai tęsis, Klemai, — 
pertraukia jį Karolis. — Vieną kart šiaip ar 
taip ji baigsis. Negyvensime visą gyvenimą 
stovyklose ant loskavos duonos, kaip žmo
nės sako. O kad žmonės nukrikščionėję, tai 
tik dar vienas argumentas, kaip mes būsime 
reikalingi atnaujinti jų dvasią. Juk jeigu 
visi nuleistų rankas, jeigu visi pasiduotų 
srovės sriautui, — netruktume sugniužti.

— Žinai, Karoli, kad visa tai veikia. Argi 
mes ne tos pačios tautos vaikai? Ar ir mes 
nepersisotinome tremtimi ir smaugiančia da
bartimi? Tik apsidairyk — pavasaris, kaip 
ir pokarinis laikas, pramogomis vilioja. Ro
dos, išeitum su jaunimu į laukus ar šilus, tai 
kad užtrauktum dainą, kad skeltum kulni
mis ugnį!... Arba vėl tos paukščių giesmės, 
tos žydinčios gėlės! Ak, kaip nesiderina visa 
tai su mūsų gyvenimu ir apsimarinimu!

Karolis nejučiomis apsidaro, pasižiūrėti 
į gėles, pasiklauso paukščių.

— Jeigu taip kalbi', Ribai-' paviršutiniš
kai sprendi apie kunigo- pašaukimą,-— po 
valandėlės atsiliepia. — Argi kas nors drau
džia jam išeiti su jaunimu į laukus ir dainą 
užtraukti? Juk ir šv. Rašte pasakyta, kad 
reikia džiaugtis; visuomet džiaugtis. Pats 
Kristus gėrėjosi tyrumų, kalnų ir ežerų vaiz
dais, sėdinėjo ant kalnelių, džiaugėsi, kaip 
ir mes .gėlėmis ir paukščiais. Tačiau kuni
go misija gilesnė: jis turi visus nukreipti į 
sveiką, padorų džiaugsmą, turi kelti žmonių 
širdis aukštyn, į antgamtę, turi palaikyti 
dvasines jėgas šventimais įsigyta galia. Ku
nigas turi mokyti vaikus, jaunimą, stiprinti 
mūsų šeimas, palaikyti viltį į gėrį, kurį Die
vas visiems rengia. Žinoma, kunigas turi 
būti aukos dvasios žmogus. Be aukos, Kie
mai, niekur toli nenueisi... Tačiau, man ro
dos, tai nėra esminė tavo abejonė. Ir jei gali 
būti atviras...

— Žinoma, kad galiu!;______ „ „_T.—.. šelmiškai nusi
šypso Klemas. — Aš žinau, apie ką tu gal
voji, Karoli. Ne, aš nesu įsimylėjęs ir niekad 
gyvenimo prasmės moterystėje nemačiau. 
Moterystei taipgi reikia pašaukimo ir.dai
ne bet kokio. O aš — gerai žinai — mėgstu 
laisvę, individualę laisvę! Tiesa, kelis kartus 
rašė man Elenutė. Tačiau argi aš kaltas, jei 
jai parupau? Et, stovyklose vyrų iki valiai, 
— jeigu dar nesusirado, tai netrukus tikrai 
susiras, kokio norės. Kad su mergaitėmis pa
plepėti mėgstu, tai tiesa. Bet visa tai būtų 
niekis, jei ne ta aukos dvasia, kaip tu sakai. 
Ji kartais mane gąsdina ir siaubą kelia, nes, 
kaip minėjau, mėgstu laisvę, individualumą...

Klemas nutyla.
Tyli ir Karolis. Nieko nesako. Paskendęs 

savo mintyse, jis rodos, visai užmiršta, kad 
ne vienas čia sėdi.

-----  (Bus daugiau).
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vardu
vienų

• Dėt Vyčių choras koncer- 
to metu Chicagoje išpildė 
Vargonininkų Sąjungos pre
mijuotus kurinius: L. šimučio 
— "J naują žygį”, Strolios — 
šienapiūtė ir Budrumo — “O 
Nemune”. Koncertas buvo 
pradėtas religinės, muzikos kū
riniais.
• Ring. P. Jurgėb, kap. P. 

Jurgėlos sūnus, ganęs Lietu
voje, pąsiriąko nepaprastą 
darbą — jūros dugne nardy
mą. Tai bene pirmas ir vienio- 
telis lietuvis naras.
• Ti tirtam CerkedAnrią Lie

tuvių Atletų klubo Brooklyne, 
krepšinio komandos 
įteikė BALFui visą 
krepšinio rungtynių 
$42.00.
• Kastanto* Gagas, lįrookly- 

nietis, išrinktas Steko radijo 
programų talkininku tautiškų 
šokių grupė* Rūtos klubo pir
mininku.
• B*. P. IMužvardis, Lietu

vos kpnsula* Chicagoje, buvo, 
vienas iš 2G-ties svetimų vals
tybių konsulų, kurie įėjo į 
Civilinio Kariuomenės parado 
dieną gegužės 20-tą komite
tą. Parade buvo nešama ir 
Lietuvos trispalvė.
• PevflM Kąafffą vtato* 

žymesniųjų Lietuvos dailinin
kų, pavasariui prasidėjus, 
rengiasi nutapyti visą eilę 
Chicagos miesto vaizdų.
> Pirty* Stoiką, Metropoli-, 

tan operos artistė, gegužės 29 
d. ir spalio 9 d. dainuos per 
radijo iš NBC stoties tarp 
9—9:30 vaL
• Kun. St. Būdąvąą rašyto

jas, Motino* Dieno* minėjime, 
kurį surengė Wcroert*r, Mass. 
ALRK Moteąų 5-ta tapę* pa
sak* įžtafos Žodį ig FN*aitė 
naštaHio laišką apią ag* mi
ntai mamytę. Portą* 
paskaitė keleto tai dtami pri
taikintų eilėraščių. Sofiste 
Krištolaitytė padainavo tris 
liaudies dainas apie motiną.
• Kan. dr. Končius greit iš

vyksta Europon. Visų pirma 
vyksta Romon, ir lankys lie
tuvių stovykla* Vokietijoje. 
Tikisi, kad turės progos pagel
bėti tiems, kurie yra įšalę pe
reinamose stovyklose.

• Dr. J. Primslds parašė 
knygelę “Ką ir kaip rašyti į 
laikraštį”. Knygelė jau išėjusi 
iš spaudos ir galima gauti 
“Drauge”. Kainuoja 29 centų.
• Prof. A. Aleksį* Waterbu- 

ryje iš lituanistikos kursų 
mokinių sudarė chorelį, kuris 
kasdien, gieda šv. Juozapo 
liet parapijoje laike gegužinių 
pamaldų. Kursuose lietuvišką 
dainavimą pradėjo mokyti ir 
mokinių chorelį vesti A. Čam- 
pė. •

I LIETUVIŲ DIENA MARIANĄPOLYJE |

T Norėdami, kad šių metų PIKNIKAM pralauktų praėjusius, uuolan- y 
Y kini prašome gerbiamąsias TT. MARIJONŲ RĖMĖJŲ skyrių Valdybas X 

X atvykti š, ra. gegužę* 28 d. į Marilraapo^į aptąrti pikniko reikalus. Y

¥ Skyrių Valdybos kviečiamos pietums 12 vimdai, o pasitarimai pra- 2 

y aidės 2 vaL po pietą. ❖
X LIETUVIŲ DIENOM KOMITETAS. X

Vėl susidaro IjeiuvdčiŲ stovykla Putname 
Jau čia pat vasara su savo 

karščiais, žalumynais ir žie
dais. Bet miestuose nemalo
nūs vasaros karščiai ir dulkės. 
Jū*, Mielos Lietuvaitės, krei
piate akis į laukus, miškus ir 
sodus. Jūs norite pailsėti, pa
sportuoti gryname ore, norite 
susitikti savų drauges ir susi
pažinti su naujomis.

Bet nesirūpinkite, štai Ne
kultojo Prasidėjimo Seselės ir 
šiemet Jūsų laukia gražiaja
me ir žaliajame
Conn. Ir šiemet čia taip pat 
atidaroma vasarinė 
mergaičių stovykla 
Immaculata 
Jus visas, iš visos plačiosios
Amerikos, o ypač iš Naujosios 
Anglijos. Visos, kurios esate 
tarp 7 ir 16 metų, skubėkite 
į šią vasarinę stovyklą, kur 
linksmai, sveikai ir naudingai 
galėsite praleisti gražiausią 
vąsaros laiką.

Jūs čia ne tiktai pasidžiaug
site gražiomis apylinkėmis, 
pasimaudysite gaivinančiame 
ežere, bet dar daug ko pasi- 
mošysite: Jus čia pamokys 
viadtei darbelių, žaidimų, su
žinosit apie savo Tėvynę — 
gražiąją Lietuvą, patobulinsi-

Putname,

lietuvių 
- Camp 

Užtat kviečiam

Lietuviškas vtemtynas stato koplyčią
N. Anglijos N. P. Seserų 

Gildo* seimą* įpyko gegužės 
ąntau 21 d. vienuolyno patal
pom. Gmm* būrys seimo da
lyvių ir svečių ištisą dieną ak
tyviai dalyvavo seimo prog
ramoj.

Pamaldąs ląikė Worcesterio 
Šv. Kazimiero parapijos kle
bonas kun. A. Petraitis, nuo
širdų pamokslą pasakė Tėvas 
L. Andriejum, OF.M.

Papietavus, viri suvažiavu
sieji susirinko į posėdžio salę. 
Atidarymo žodį tarė kun. St. 
Būdavęs, gildos dvasios va
das, pabrėždamas, kad šio 
seimo svarbiausias uždavinys 
yra rasti bū^lų Priimti koply
čios statymą. Suvažiavime da-

IsUringai pagerbt*
RVtinos

New I|ave>b Conn.
Iškilmė* prasidėjo šv. Kazi

miero bažnyčioj suma. Šv. 
Mišias ąinašąvo kleb. kun. A. 
E. Gradeek*. Pamokslą pasa
kė kun. Ą. Banevičius, kvies
damas visu* pąsūnęlsti už gy
vą* ir ataustas motinas. Ka
talikiškų dąaųgijų narės ben
drai ėjo prie šv. Komunijos. 
Taip pąt ir viri tikintieji per 
visas šv. Mišias skaitlingai 
artinosi prie Dievo stalo.

Po pamaldų Marijos vaike
lių draugija suruošė bendras 
pusryčius pagerbimui motinų, 
į kuriuos atsilankė motinėlių 
dukros ir draugijėlės rėmėjos 
Maldą atkalbėjo kun. A. Zn- 
navičius ir pasveikino motinas 

te lieutvių kalbą, pašoksite 
tautinių šokių, išmoksite gies
mių, dainų ir dar daug ko įdo
maus ir džiaugsmingo patirsi
te. Atvažiuokit, laukiame.

Vasaros stovykla šiemet 
prasidės liepos mėn. 2 dieną, 
pirmąjį sekmadienį ir baigs 
savo darbą liepos 30 d. įdomia 
Lietuvių Susiartinimo švente- 
pikniku, kurio programoj ir 
Jūs pasirodysit.

Stovykloj galima praleisti 
visas keturias savaites, bet 
kam nėra patogu, gali čia su
stoti ir trumpesniam laikui, 
pvz., dviem pirmom ar dviem 
paskutinėm savaitėm. Kas 
nori čia pasilikti trumpesniam 
laikui, prašom labiau pasirink
ti dvi pirmąsias savaites. Re
gistruotis reikalinga kaip ga
lint greičiau, bet nevėliau 
kaip birželio mėn. 25 dietos. 
Atlyginimas už vieną savaitę 
— >12.50.

Visais šios stovyklos reika
lais prašom tuoj pat kreiptis 
tokiu adresu:

Rev. Sister Superior 
Immaculate Coneeption 

Convent 
RFD No. 2, Putnam, Conn.

¥•

lyvavo kun. Pr. Juras, kun. A. 
Vaitekūnas, kun. prof. Dam
brauskas, MIC., T. L. Andrie
jus, O.F.M., T. Žiūraitis, O.P. 
ir kit. Atlikus sveikinimus 
raštu ir žodžiu, kun. P. Patla- 
b* skaitė paskaitą apie religi
jos vaidmenį tautos gyvenime.

Koplyčios statymo reikalais 
kalbėjo kun. Pr. Juras, komi
teto pirmininką k ir komiteto 
nariai A. Vasiliauskai ir sesuo 
M. Augusta. Seimo proga da
lyviai atvežė nemaža aukų ir 
tuo būdu labai sustiprino kop
lyčios statymo fondą.

Seimas pritarė visiems vado
vybės planams ir pavedė tai 
pačiai vadovybei toliau vyk
dyti gražiai pradėtą darbą.

ir draugijėlės nares. Sodalie
tės šių. pusryčių metu pager
bę seniausią motiną, p. Mąsiu- 
lienę, atvykusią iš tremties. 
Skaitlingiausios šeimos moti
nai Agotai Kudarauskienei 
įteikta gėlių puokštė. Už mi
rusias motinas buvo sukalbę*- 
ta malda. Programėlę pravedė 
ir sodaliečių vardu kalbą pa
sakė, sveikindama motinas M. 
Jokūbai te.

Šv. Panelė statuto* vainiką- 
vka» apeigos

Trečią vai. po pietų įvyko 
iškilmingo* Panelė* Šv. statu
los apvainikavimo apeigos, ku
rias atliko sodalietės. Joms 
daug padėjo kun. A. Zanavi- 
čius. Į šias iškilmes susirinko 
daug parapijiečių prašyti Die
vo Motiną Mariją užtarymo 
mūsų tėvynei ir jos vargstan-

DARBININKAS
tiems sūnams bei dukroms 
■taįftniom? kraštuoto-

Utoanistiko* mokyklos 
vaikučių pragrama

4-tą vaL po pietų parapijos 
svetainėje lituanistikos mo
kyklos vaikučiai surengė taip 
pat programą motinoms pa
gerbti. Vietoj naujakurių ko
miteto pirmininkas p. T. Pa- 
žemeckas pasakė įžanginę kal
bą ir pakvietė programai ves
ti p. A. Gruzdį, kuris pagerbė 
skaitlingiausios šeimos moti
ną Agotą Kudarauakienę. Po
nia Eug. Pažemeckienė pa
sveikino motinas ir įteikė gė
lių puokštę seniausiai motinai 
p. Masiulięnei. Toliau mokyk
los mergaitės ir berniukai su
vaidino “Našlaitė”. Gražiai 
pašoko N. Paulionis, V. Lei- 
kus, D. Ramanauskaitė, V. 
Leikiūtė, Alg. Gruodis, Vyt. 
Budrevičius, Zig. Vaitužis ir 
Vyt. Sudnickas. Akordeonu 
pagrojo Z. Vaituži*. Gitarų 
duetą išpildė M. Kazlauskaitė 
ir J. Gramus. Eilėraščius pa
sakė P. Vaškevičiūtė, V. 
Kronkaitytė, V. Leikiūtė ir L. 

*Mikalavičiūtė. Akrobatišką šo
kį puikiai išpildė mažytė J.u- 
tinskų dukrelė. Pianu paskam
bino J. Kazickaitė. Programa 
baigta gražiomis liaudies dai
nelėmis, kurias išpildė mokyk
los vaikučiai.

Šį vakarą suruošti daugiau
sia širdies ir darbo įdėjo, mo
kytoja p. Stasė Liekienė. Vei
kalėlio režisorius A. Gruzdys. 
Taip pat daug įvairiais dar
bais prisidėjo N. Ramanaus
kaitė, S. PauMonienė, A. Ka- 
zickienė, p-nia Kamana tisk le
ne, L. Samuolienė, J. Gruodis, 
A. Paulionis. M.
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2kws iš Horwooį Mass.
“Peimy sale” gerai pavyko
Ketvirtadienį, gegužės 11 d. 

įvyko Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos “penny sale”. Žmonių ; 
atsilankė virš 300. Parapijai 
buvo pelno 1930.86. Tai yra 
kuo pasidžiaugti. Dėl to pri
klauso garbė komisijos pirmi
ninkui kun. A. P. Janiūnui, 
kuris įdėjo daug darbo ir pa
rodė pasišventimo. Taip pat 
daug įdėjo darbo ir klebonas 
kun. F. E. Norbutas, visa ko
misija ir darbininkai bei dar
bininkės nuoširdžiai pasidar
bavo. Parapijiečiai, biznieriai 
ir kiti aukavo* dovanas, atsi
lankiusieji dalyvavo dovanų 
paskirstyme. Tad, kai visi 
vieningai dirba, tai ir parapi
jai daug naudos atneša, nes 
ir patarlė sako, kad vienybėje 
galybė.

Šv. Vardo draugija* susirin
kimą* ir prakalbo*

Sekmadienį, gegužės 14 d. 
Šv. Vardo draugijos dvasios 
vadas, kun. A. P. Janiūnas 
pakivetė neseniai atvykusį 
iš tremties pulk. Aleksandrą 
Andriušaitį iš Cambridge, 
Mass. skaityti paskaitą. Drau
gijos pirmininkas, Bronius 
Kudirka paprašė svečią pa
skaitininką kalbėti. Pulkinin
kas A Andriušaitis labai gra
žiai kalbėjo, Jis pareiškė, kad 
šiandiena katalikai turi budė
ti. Ne gana, kad katalikas tik 
sekmadieniais ateitų bažny
čion, bet turi ir koovti už Ka
talikų Bažnyčios teises. Kiek
vienas katalikas turi būti tik
ras Kristaus kareivis, nes ir 
Stalinas skelbia savo komu- 
nizoaą, kovodamas prieš Kata
likų Bažnyčią.

Pulk. A. Andriušaičio kalba 
visiem* labai patiko. Žvalgas.

Vyti. ir Ereli*
Apysaka. Parašė Jonas Kmi

tas. Lietuvių Darbininkų Są
jungos leidinys, 1946 m., 576 
pusi.

DARBININKAI
386 W. Broadway, 

So. Boston. 27, Mass.

/

Svč. Trejybės parapijos 
auksinis jubiliejus

Hartford, Conn.

Birželio 4 d., 11-tą vaL, Švč. 
Trejybės dieną prel. kleb. Jo
nas J. Ambotas atnašaus iš
kilmingas šv. Mišias 50-ties 
met. parap. gyvavimo proga. 
Diakonu bus kun. Juozas J. 
Valantiejus, subdiakonu — 
kun. Juozas Kazlauskas. Daly
vaus šia proga Jo Ekscelenci
ja, vyskupas Henry O’Brien,
D. D., asistuojamas V. G. 
prel. John Callahan, prel. John 
Hayes ir John Hackett. Pa
mokslą sakys d. g. prel. Jonas 
Balkūnas, Maspeth’o klebo
nas. Laike šv. Mišių giedos 
Metropolitan operos artistė, 
Ona Kaskas ir Šv. Cecilijos 
parapijos choras.

Vakare, 5:00 vaL parapijos 
mokyklos salėje įvyks jubilie
jaus bankietas, kurį ruošia 
parapijos draugijos. Komitetą 
susidaro: p. Ona Navickienė, 
p. Petronėlė Manikienė, p. Ag
nieška Dubin ir p. Simon 
Gauches. Bankiete dalyvaus 
žymūs vietos atstovai ir sve
čiai iš kitų valstybių. Artistė 
Ona Kaskas padainuos kelias, 
gražias lietuviškas dainas.

’’ Parapijos istorija

Lietuviai Hartford’e kurtis 
pradėjo 1890 metais. Tada jie 
buvo išsisklaidę, neturėjo pa
rapijos nei kultūrinio bei tau
tinio organizuotumo. Suvieni
jimui pradžią padarė a.a. kun. 
Juozas Zebrys 1898 m., kai 
jis, pasamdęs didoką kambarį 
sekmadieniais atvažiuodavo iš 
New Britain’o atnašauti šv. 
Mišias. Tame pačiame kamba
ryje vykdavo ir susirinkimai. 
Taip įsižiebė pirmoji kultūri
nės veiklos kibirkštis. Pradžia 
buvo sunki, nes veikimo sąly
gos buvo prastos. Be savos 
bažnyčios ir salės lietuviai 
bastėsi iš vienos vietos į kitą.

1900 metais Hartford'o lie
tuviai ą. a. kun. J. Zebrio pa
stangomis, įsigijo žemės skly
pą su dviejų aukštų mūriniu 
namu, 41 Capitol Avenue. Tas 
namas ir dabar stovi, kur yra 
sesučių pranciškiečių vienuo
lynas.

Tame name buvo įrengta 
nedidelė, bet jau nuosava kop
lyčia. 1903 m. rugsėjo 18 kop
lyčia iškilmingai pašventinta 
švč. Trejybės vardu. Nuo tos 
dienos prasideda pilnesnis 
Hartford’o lietuvių gyveni
mas. Draugijos narių skaičius 
didėjo ir kultūrinis darbas 
įsibėgėjo.

1912 na. rudenyje Hartfor
d’o lietuviai gavo nuolatinį 
kleboną, kun. Joną Ambotą. 
Jo pasišventimas darbuotis 
Dievo ir žmonijos gerovei bu
vo paskatinimas parapijos 
darbams toliau.

Nutarta statyti bažnyčią, 
bet nebuvo atskiro žemės 
sklypo. Tad koplyčia pastum
ta į dabartinę jos vietą už 
bažnyčios. Vasarą 1915 me
tais pašventintas kertinis nau
jos bažnyčios akmuo. Tais 
mitais pati bažnyčia dar buvo 
nestatyta, tik įrengtas rūsis 
su gražiu būsiančios bažnyčios 
fasadu.

1916 metais parapija įgija 
greta bažnyčios dar - dviejus 
namas: vieną mūrinį, antrą 
medinį. Mūrinis namas tar
nauja klebonijai, mediniame 
apgyvendinta vargonininkas. 
Dėka preL JI J. Amboto veik
lumo ir sumanumo parapija 
per penkis metus išsimoka 
skolas ir iki 1923 metų pra
džios sutaupo dvidešimts pen
kis tūkstančius dolerių gry
nai* pinigais.

Suprasdama, kad negalima 
jaunimo tinkamai tautiškai 
išauklėti be savos mokyklos 
HarUcrd o s.v. .fcąjįbši pą-

PreL Jonas J. Ambotas

rapija 1923 metais ųuperka 
trijų aukštų mūrinį namą, 339 
Capitol Avenue. Namas nese
nas, 18 kambarių, visiškai 
tinkąs mokyklai. Pirmuose 
dviejuose aukštuose įrengia
ma mokykla, o trečiame aukš
te didelė salė su puošnia sce
na. Ir iki šiolei toje pačioje 
salėje vyksta paskaitos, vaka
rėliai, susirinkimai ir vaidini
mai. Mokytojomis buvo .pa
kviestos Seserys praaciškietės 
iš Pittsburg’o, Penna. Mokslas 
prasidėėjo 1924 metais. Moki
nių buvo 164, mokytojų — 
šešios. Per 26 metus mūsų 
mokyklą lankė 5,300 mokinių. 
Alumnų yra 700; baigusių aš
tuonis kursus 370 ir dešimts 
kursų — 330. Šiandien yra 
123 mokiniai pradinėje mo
kykloje ir 60 aukštesnėje — 
high school. Devintas ir de
šimtas kursas pradėtas prieš 
dvylika metų. Juose dėstoma 
klasiniai ir komerciniai daly
kai.

1927 metais visiškai užbaig
ta bažnyčios statymas. Švč. 
Trejybės bažnyčia yra romė
niško stiliaus viduje su trimis 

Pasitenkinimas

jioilsio kaip 7-20-4 Cigąęas! 
Pasirinkimas 109% Havana FiHer 

su ini|M»rtuotu Sumatra Wrapperiu

Kiekvienas 7-20-4 cigaras yra 
netiktai padarytas iš didelio Hava
na FHler pasirinkimo, bet taipgi 
turi importuotą wraperį, kuris au
ga Sumatra saloje, kur visuomet 
saulė šviečia ir išaugina geriausius 
pasaulyje wraperius.

; Nėra sau lygaus pasitenkinimo ir i

J

aukštais altoriais. Pereitą 
metą vidus buvo atremontuo
tas, sudėti nauji guminiai ta
kai ir naujas kilimas sanktu- 
ariume.

Jubiliejaus metais parapijos 
nuosavybės yra puikiausioje 
padėtyje. Bažnyčios rūsis šiais 
metais buvo pritaikintas susi
rinkimams ir vakarėliams. Pa
rapija maža turi- skolų. Laikui 
bėgant su Dievo pagelba ir 
žmonių pastangomis, ir tomis 
bus nusikratyta. Parapijoje 
veikia 16 draugijų bei organi
zacijų. Jų veikla naši. Lai ge
rasis Dievas laimina visus švč. 
Trejybės parapijiečius ne tik
tai šiais jubiliejaus metais, 
bet ir visuomet. ♦ F4.P.

* ^^ieniūtė - Baltru

šaitienė, duktė Tamošiaus ir 
Elzbietos -Rugienių, kilusi iš 
Baznigirio kaimo, Griškabū
džio valse., Šakių apskričio, 
savo giminių įsikūrusių čia 
Amerikoje ir dar esančių 
tremtyje.

Prašau atsiliepti šiuo adre
su: 1105 Maine St., Scranton, 
Pa.
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B1R1ININKAS

Jėzaus Nukryžmotojo Se
serų kongregacija šiemet 
mini savo 25 metų sukaktį. 
Ta proga yra rengiama 
spaudai knyga, kurios vie
nas skyrelis čia spausdina
mas. Pati sukaktuvinė iš
kilmė bus š. m. birželio mė
nesio 1S d. Brockton, Mass. 
vienuolyno centre.

Penssyivaaijss dienos čia 
būva kartais tokios niūrios, 
kaip pati kasama anglis. Ji 
verčiama į šėmės paviršių.
kad šildytų ir šviestų visam 
kraštui, bet dainai aptemdo
pačių angliakasių gyvenimą.
Esti tokių dienų, — senidu jų 
pasitaikydavo gana dažnai,— 
kai angliakasių šeimos nebe
sulaukia grįžtančio tėvo, bro
ko ar sūnaus. Savo gyvybes 
žiburį jie palieka po žeme, 
kartu su angliakasio lempute, 
o ant žemės— mažus vaikus 
arba senus tėvus. Kartais per 
anksti palūžta arba susilpsta 
paties angliakasio sveikata. 
Lieka mažų ir didelių, nepajė
gių žmonių, kuriems gyveni
mas aptemsta, kaip suodinas 
miestas po Pennsylvanijos 
dangumi.

O tame anglies krašte, kur 
seniau darbo sąlygos buvo ga
na šiurkščios, kūrėsi pirmieji 
mūsų išeiviai. Jų dalia, ypač 
pradžioje, nebuvo šviesi. Juo 
ną reginį, būnant “Lietuvių 
Dienoje” netoli Wilkes-Barre, 
Pa. Visas būrys nelaimingų 
mūsų tautiečių, susirinkusių 
ir maldaujančių pasigailėti, 
graudino pro šalį praeinan
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BmI Ilk* failinę in leve nęnin?
Talk aboat leve at Ant sightl One look at thesc *oftly sparkling white-cn*meled Geneva 

ų aod your besit caų't help bot bcgin to »ing. One glance at the heirloon beauty 
ant Geneva liktis minleas steel tink, and your pulse is ture to pick up the 

Can’t you ju£3eeyaar avu gorgeous Geneva Kitchen ,.. pknned etactly the way y«u 
vnuK h^*f~Wįr aa all get-out—vrith big, deep base and waH cahineta to keep M your aup- 

itt vrithift aoa’a tunch. WiJe-opea—with work surfacct big enough to hold all the para
lelia of aeal-gettiag and štili leave room to spare. Eficicnt—with all the step-saving 

ies you’ve ahrays vrantui. And cvcrything pcrfcctly natched for enduring beauty 
in eąsy-to-kcepslean enaadad steel.

Vhatever your ideas, wondarfal!y eficient Geneva unitą and accesaories art available » 
make this kitchen just/ See for younelf... sėt your Geneva dealer

Tel. 899 NOW ON DISPL AY AT
8029

RAY MUCCFS INC,
1065 Moutello St., Brockton, Mass.

Atidaryta Trečiad., Ketv. ir Penkt. iki 9 vai. vakarais. 
Duodame uždyką virtuvėms apskaitliavimą.

Nereikią įmekšti. _ _ _ 3 metai išsimokė jimųi.
% ‘ r b " • '

čiųjų širdis. Visi jie sutiko 
nelaimę bedirbdami anglių ka
syklose. Vieniems buvo akys 
išdegintos, kitiems — kojos 
nutrauktos. Klausiau savęs, 
kas tuos nelaiminguosius pri- 
daugiau lietuvių čia didėjo ir 
augo, juo daugiau rasdavos 
našlaičių ir gyvenimo pa
laužtų žmonių. Vieną kartą, 
kaip rašo T. Alfonsas C. P., 
“man teko matyti labai liūd- 
žiūri? Ar savo liūdnoje padė
ty turi kokią nors prieglau
dą?“

Atsakymas taip pat bu
vo liūdnas. Jie dažnai turėda
vo glaustis svetimose pastogė
se, būdavo kartais globojami 
paties miesto, kitataučių bei 
kitatikių draugijų arba skurs- 
davo be jokios globos. Taip 
pat buvo be globos jaunos pa
augusios mergaitės, atvyku
sios vienišos iš Lietuvos, arba 
jau čia, Amerikoje, anksti ne
tekusios tėvų. Jos dirbdamos 
neturėdavo kur dorai prisi
glausti.

Ar pajėgesni lietuviai nepri
valėjo pasirūpinti savųjų glo
ba ir priežiūra? “Mes aukoja
me visokiems tikslams, — pa
stebi tas pats T. Alfonsas,
C. P., bet anie nelaimingi mū
sų broliai lietuviai nusipelno, 
kad mes ir jų neužmirštume, 
ir pasistengtume įsteigti jiems 
prieglaudos vietą”.

Bet tai buvo reikalas ne 
vien pinigo ir organizacijos. 
Tam daugiau trūko artimo 
meilės darbininkių, tokių pasi
aukojusių mergaičių, kurioms 

nebuvo galima kito atlygini
mo pasiūlyti, kaip tiktai Vieš
paties pažadėtąjį: ką jūs pa
darote vienam iš mažiausiųjų 
brolių, man padarote (Mat. 
25, 40). Ta pareiga, tiesa, vi
siems krikščionims yra priva
loma, tačiau ją atlikti daug 
lengviau, kai mažiau kas turi 
savų rūpesčių. O tai yra dau
giau vienuoliškas gyvenimas 
ir darbas.

Jo šaukėsi pirmiausia Penn
sylvanijos anglies kraštas, 
tirštai nusėtas lietuvių sody
bų, kuriose, kaip matėme, ne
trūko tų mažesniųjų brolių, 
apie kuriuos mini Viešpats sa
vo Evangelijoje. Čia nemaža 
buvo ir skurstančių našlaičių, 
kuriuos Kristus taip pat užsi
mena savo Šventu žodžiu: 
“Nėra noro pas jūsų Tėvą, 
esantį danguje, kad pražūtų 
vienas iš šitų mažutėlių” 
(Mat. 18, 14). , Neturėjo jie 
žūti varge nei laicistinėse ar 
apostazinėse globos įstaigose. 
Neturėjo jie žūti ir lietuvių 
tautai kitataučių prieglaudo
se. Katalikų Bažnyčia ir Lie
tuvių Tauta šaukėsi piūties 
darbininkų.

Jų jau nemaža triūsė Vieš
paties vynuogyne, įdaigintam 
Amerikos žemėje, kurią daug 
lietuvių buvo apsirinkę antrą
ja tėvyne. Bet tų pasiaukoju
sių darbininkų vis dar trūko. 
Dievo piūtis visada esti dides
nė negu žmonių talka. Tat į 
šią talką įsijungė ir Jėzaus 
Nukryžiuotojo seserų kongre
gacija-

.. Jėzaus Nukryžiuotojo seserų pirmasis vienuolynas Elmhurste, Pa.

K a t y n a $
Viena didelio bolševikų nusikaltimo istorija

Lauras Kaniava

[3]
NAMŲ NEPASIEKĘ...

— Visose trijose stovyklose 
vienu metu, kaip vėliau nusta
tėm, ėmė grupuoti ir vežti 
lenkų karininkus “namo”. 
Taip mums sakė NKVD parei
gūnai. Aš buvau tuo metu 
Koizelske. Nuo balandžio mėn. 
pradžios (1940 m.) pradėjo iš 
mūsų stovyklos vežti ne ma
žiau šimto ir ne daugiau ke
turių šimtų į dieną, arba pra- 
dienini. Mums krito į akį, kad 
į vieną grupę neėmė artimų 
giminių, brolių ąr gerai susi
draugavusiųjų. Mums atrodė, 
kad grįžtant namo, kaip tik 
reikėjo glausti artimieji. Tik 
po kelių metų, kai išgirdom 
apie Katvną. ta paslaptis 
mums paaiškėjo.
— Su vežamaisiais elgėsi la

bai brutaliai. — pasakoja ki
tas išlikęs gyvas. — Juos su
po stiprios sargybos ir dresi
ruoti šunes. Tas mums atro
dė negeru ženklu, nes bėgti 
niekas nebuvo pasirengęs ir 
neturėjo tikslo bėgti, jei buvo 
paleidžiamas namo. Kurie pas
kutiniai likome, buvo labai 
prislėgti, nes neturėjom jo
kios žinios, kas su išvežtais 
atsitiko. Ypač mus prislėgė 
vieno NKVD sargybinio “pa
guoda”. Jis išsireiškė, kad juo 
kas ilgiau čia užtrunka, juo 
geriau. Tada mes tų žodžių 
prasmės negalėjome suvokti. 
Dabar jie mums labai aiškūs. 

Kozielsko stovykla buvo 
baigta tuštinti balandžio mėn. 
29 d. Išlikusiųjų ir į Pavliš- 
čev Bor perkeltų apskaičiavi
mai rodo, kad išvežta apie 
4,363 asmens.

BUVO NE VIENAS 
K AT YNAS

Katyne ligi 1943 m. liepos 
mėn. buvo atkasta 4,233 la
vonai. tarp jų ir generolo 
Smoravinskio. Skaičiai ir kai 
kurios nustatytos pavardės 
pilnai sutinka su tais davi
niais, kurie surinkti iš gyvų 
liudininkų. Taip pat rasti pas 
nužudytuosius laikraščių liku
čiai (paperosams sukti) ir kai 
kurie dokumentai rodo, kad j 
Katyno miške buvo išžudyti 
tik vienos Kazielsko stovyk
los karininkai.

O tuo pačiu metu buvo iš
tuštintos stovyklos ir Staro- 
bielske (apie 4000 belaisvių) 
ir Ostaškove (apie 6500 kari
ninkų). Iš jų nei vienas nepri- 

skyrus anksčiau minėtus. Tai
gi dar 10,000 buvo pakišta po 
žeme nežinomoje ir neaptikto
je vietoje. Liks kada nors tik 
kaulai, iš kurių bus nelengva 
nuspėti, kas rado čia amžiną 
atilsį nuo bolševikų kulkos.

“SVEČIAI” LUB1ANKOS 
KALĖJIME

1940 metų rudenį (spalių 
mėn.) iš likusiųjų gyvų lenkų 
karininkų buvo rūpestingai at
rinkti 28 ir uždaryti garsiame 
Liubiankos kalėjime.

— ‘Mus čia laikė ne kaip ka
linius, bet kaip “svečius”, — 
pasakoja vienas majoras. — 
Pradžioje nebuvo aiški ta bol
ševikinė išdaiga: sodinti žmo
gų už grotų ir glostyti per 
petį. Vėliau paaiškėjo, kad 
mus tyrė: ar išliksime stiprūs 
ir nekeiksime bolševikų? Mat, 
kai kurie iš mūsiškių vaidino 
“komunistus”, kad savo kailį 
gelbėtų. Vaidyba sekėsi neblo
gai. Įsitikinę mūsų “ištikimy
be”, j>erkėlė į “Džiaugsmų va
sarnamį” — į Molochovką, 40 
klm. nuo Maskvos. Čia buvo
me politiškai ir ideologiškai 
“perauklėjami”. Iš mūsų turė
jo susidaryti lenkų raudono
sios armijos branduolys.
“MES PADARĖME DIDELĘ 

KLAIDI”
Bolševikai vėliau jį ir suda

rė. Parinko 13 asmenų, visai 
ištikimų, kuriems vadovavo 
lenkų “raudonasis pulkinin
kas” Z. Berling. Kiti iš tos 
“Džiaugsmų vilos" pateko į 
Anderso armiją, tarp jų ir mi
nėtas majoras. O jis štai ką 
liudija:
— Mums dar esant “svečiuo

se” Liubiankoje, kai kuriems 
teko kalbėti su NKVD virši
ninkais — Berija, Merkulovu, 
Reichmanu. šnekėta ir apie 
lenkų raudonosios armijos or
ganizavimą. Jos sąstatas buvo 
pasiūlyta paimti kai kuriuos 
puikius vyrus iš Kozielsko 
stovyklos. Berija paaiškino, 
kad tai neįmanoma, nes pada
ryta didelė klaida (“My s nimi 
zdielali bolšuju ošybku”).

STALINAS “KLAIDOS” 
IŠSIGINA

Tai buvo ne klaida, o negir
dėta žmogžudystė, prie kurios 
prisipažinti nebuvo kaip. Ką 
Berija nejučiomis prasitarė, 
Kremlius turėjo užginčyti, 
prisiekinėdamas visais savo 
“šventaisiais" Marksais, En- 

dono lenkų vyriausybė, pasi- 
rašusi su Stalinu 1941 m. lie
pos mėn. 30 d. sutartį, kad 
bus paleisti visi lenkai tremti
niai ir kaliniai, ėmė ieškoti tų 
dingusių karininkų. Kiek gen. 
Anders betriūsė ir ką bedarė, 
Kremlius giedoję vis savo: 
“jie paleisti ir grįžo namo: 
galimas daiktas, jie yra vo
kiečių užimtose srityse”. Buvo 
ir ten patikrinta, bet nerasta, 
o Stalinas vis kartojo savo: 
“jie paleisti”.

ŽINIA KAIP ATOMINE 
BOMBA

"Melo puodynė yra netvir
ta”, sako tie patys kaukazie
čiai .kurių kraują Stalinas tu
ri savo gyslose. Dar blogiau, 
kai ta puodynė yra nekalto 
kraujo pritekėjusi. Jo nepa
slėpsi nei po Katyno žeme, nes 
kiekvienas lašas šaukiasi dan
gaus atkeršijimo. Ir tų nekal
tų karininkų kraujas šūkterė
jo pasauliui 1943 m. balandžio 
mėn. per vokiečių radiją. Pa
saulyje pasklido žinia apie 
masinius kapus Katyno miš
ke. Ji trenkė kaip atominė 
bomba į Kremlių ir į Londo
ną. Pirmasis nusigando, o ant
rasis susirūpino. Negi dėl mi
rusiųjų, kurių neprikelsi, pyk- 
sies su Stalinu, kuris buvo są
jungininkas? Lenkų pastan
gos Katyną išaiškinti nutrau
kė net Kremliaus ryšius su 
egziline lenkų vyriausybe. Tik
rasis gi Londonas, britiškas, 
nutilo, kaip šaltu vandeniu 
apipiltas. “Palikime tą klau
simą |X) karo”, patarė vienas 
iš anglų politikų.

VIENI AIŠKINA, KITI 
UŽGLOSTO

Vokiečiai, pasikvietę liudi
ninkų, lenkų ir nelenkų. su
spėjo atkasti 4.233 lavonus iš 
7 grovių. Jie buvo suguldyti 
eilėmis, kai kurie surištomis 
rankomis, su peršautu pakau
šiu. Kišenėse rasta laiškų, už
rašų ir laikraščių. Nebuvo jo
kios abejonės, kas juos sugul
dė į mirties patalą.

Bet kaltininkai teisinosi.
Kremlius dabar tik paskelbė, 
kad tie lenkų karininkai buvo 
vokiečių paimti į nelaisvę prie 
Smolensko ir sušaudyti. Tai 
skelbdamas Stalinas užmiršo, 
jog anksčiau prisiekinėjo 
juos “namo” paleidęs.

Vokiečius ik Rusijos išvijus, 
bolševikai 1943/44 m. sudarė 
savo “komisijas” ir įrodinėjo, 
kad tai vokiečių darbas. Toms 
“komisijoms" neleido visko 
apžiūrėti.

Bolševikai neleido to klausi
mo kelti nei Niurnbergo teis
me,‘kuriam buvo patiekta pa
kankamai juos kaltinančios 
medžiagos.

— Palikime tai kitam kartui.
sistete Auderpo armijai. L- įsLau ir LtiūnąL, Lug-

PAIEŠKOJIMAI
Abloževičiūtė, Domicėlė - 

Karolina, iš Kauniškio km., 
Panevėžio ap.

Firavičius (Piravičius), Sta
sys, iš Peštvėnų km., Sere
džiaus vi., Kauno šp.

Grigaitis, Jurgis, iš Gutkai- 
mio km., Kybartų vi.

Gurevičius, Andrius ir Jur
gis, iš Senobudžio km., Liuba
vo vi., Marijampolės ap.

Kalvaitytė - Valuckienė, An
tanina, ir sūnus Jonas bei 
duktė Marcelė, našlė ir vaikai 
Juozo Valucko.

Krollius, Anė, Ema. Fricas, 
Liudvikas ir Morta, iš Pentiš- 
kių km., Šakių ap.

Masteika iš Juodaičių par., 
Ariogalos vi.

Milkaitienė - Paukštytė, Ci
ną, ir jos sesuo Vilkauskienė, 
Marcelė.

Paukštytės, Marcelė Vil
kauskienė ir jos sesuo Ona 
Milkaitienė.

Pranaitytės, Rozalija ir jos 
sesuo, iš Seredžiaus vi., Kau
no ap.

Sakadauskas, Juozas.
Savickaitė, Elena, duktė 

Antano, gim. Amerikoje, kurį 
laiką gyveno Lietuvoje.

Šiaučiūnas, Kazimieras, iš 
Ragaišių km., Debeikių vi., 
Utenos ap.

Užupis, Antanas, iš Vaigu- 
viškių km., Plokščių vi., ša
kių ap.

Valuckas, Jonas .sesuo Mar
celė ir motina Valuckienė - 
Kalvaitytė, Antanina, vaikai 
ir našlė Juozo Valucko.

Vilkauskienė - Paukštyte, 
Marcelė ir jos sesuo Milkai
tienė,, Ona.

Žamaitaitis. Jokūbas, iš Vai
nuto vL, Tauragės ap.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi 
atsiliepti į:

Consulate General of Lithuania 
41 We*it 82nd Street 
New York 24, N. Y.

DARBO KLAUSIMAIS
• Philip Murray, CIO prezi

dentas, įspėjo industriją, kad 
Amerikos darbininkai nerems 
privačių įstaigų, kurios darbi
ninkų darbu daro didelį pelną. 
Jis tai pareiškė plieno darbi
ninkų konferencijoj.

“Mes nepriešingi pelnu’\ sa
kė Murray, “tačiau nepateisi
nama, kada kompanijos nuo 
kiekvieno išmokamo darbinin
kui dolerio gauna $1.16 pel
no”.

CIO vadas patarė industri
jos vadams sumažinti kainas 
ir pakelti algas, o jei ne, tai 
gali susilaukti Amerikos žmo
nių didžiausio pasmerkimo.

M r. Murray pasakė atsto
vams. kad jis labai optemis- 
tiškai žiūri į būsiančius pasi
tarimus tarp CIO ir Amerikos 
Darbo Federacijos vieningos 
veiklos klausimu. Pasitarimai 
prasidės birželio mėnesio pa
baigoje.

• Amerikos Darbo Fedcra- 
ja (AFL) sudarė 13 asmenų 
komisiją vesti deryboms su 
CIO, didžiausia darbininkų or
ganizacija, tikslu abi unijas 
suvienyti. Susidarytų gigan
tiška organizacija su kokiais 
23 milijonais darbininkų, ku
rie galėtų kraštui turėti le
miamos įtakos. Ligi šiol CIO 
buvo pakliuvusi į komunistų 
rankas, bet dabar jau gerokai 
apvalyta.

no vakariečių teisėjo.
— Palikime Staliną ramybė

je. — vis dar eina garsas per 
pasaulį. — Tegu jis žudo ki
tus. kol mūsų neliečia...
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Ištikimybės šventė

“Aš esu Amerikietis” dienos 
iškilmės Baltimoręje praėjo su 
pilnu pasisekimu.

Oras pasitaikė labai gražus: 
buvo saulėta, ne per karšta, 
pūtė gaivinantis vėjelis.

Žmonių šventėje dalyvavo 
minių minios. Visas eisenos 
kelias, apie trys mylios, abipu
siai buvo stote apstotos. Kiek 
buvo eisenos dalyvių, galima 
suprasti iš to, kad pro iškil
mių tribūną, kurioje buvo su
sirinkę aukštieji valdžios ir 
visuomenės žmonės, eisena žy- ' 
giavo tris valandas be sustoji
mo.

muzi-
eisenoje matei

Visa eisena mirgėte mirgėjo 
įvairiomis spalvomis, ne tik 
drabužių, bet ir žmonių veidų, 
skambėjo įvairiausiais 
kos garsais;
Įvairių tautų grupes.

Prieš tautinių grupių eiles 
tam tikrame vežime važiavo 
Dėdė Šamas, šalia savęs pasi
sodinęs jauną moteriškę, kuri 
jreiškė laisvę. Vežimas buvo 
papuoštas didele Amerikos vė
liava, apie kurią telkėsi mažos 
vėliavos tų tautų, kurios gy- 
yena Dėdės Šamo šalyje ir 
yra šiai šaliai ištikimos. Užra
šas prie šio Vežimo skelbė: 
“Visos tautos šioje šalyje turi 
pilną laisvę”.

Tautų eiseną pradėjo ukrai
niečiai. Jais sekė lietuvių eise
na, bene didžiausia iš visų 
tautinių .grupių.

Lietuvių priekyje buvo ne
šamos Lietuvių Legionierių 
Posto Nr. 154 vėliavos. Prieš 
legionierius žygiavo Posto va
das A. Dranginis ir Posto ka
pelionas kun. dr. L. Mendelis. 
•Legionierių tarpe dar buvo 
matyti dr. Ad. Želvys. Su le
gionieriais jungėsi ir kareivių 
motinos.

1

Antroj vietoj ėjo šv. Alfon
so mokyklos mokiniai. Visi 
pasipuošę tautiniais drabu
žiais. Gražų įspūdį darė mer
gytės. Savo tautiniais drabu
žiais jos kreipė į save stebėto
jų akis, kurie jas sveikino 
dažnais plojimais.

Toliau žygiavo tremtiniai. 
Gražus būrys, apie 200 žmo
nių. Jų nešama skelbime buvo 
išrašyta: “Dėkojame už su
teiktą laisvę", čia jau tam ty
čia paruoštame vežime važia
vo suvargęs, apdriskęs, iškan
kintas žmogelis. Užrašas skel
bė: “Aš tik dabar grįžau iš 
Sovietinio Rojaus”. Šimta
tūkstantinė žiūrovų minia, 
žiūrėdama į šį gyvą paveikslą, 
turėjo skanaus juoko. Grįžusį 
iš staliniško rojaus vaizdavo 
Kazimieras Kazlauskas, šiam 
reikalui jį puikiai nugrimavo 
aktorius J. Palubinskas.

Musų eisenos eiles baigė dar 
viena lietuvių grupė, ne ma
žesnė už pirmąjį. Šiame būry
je daugiausia buvo senieji 
Baltimorės lietuviai 'gyvento
jai.

Kaip matyti, šiose iškilmėse 
dalyvavo visi tikrieji lietuviai, 
tiek senieji, tiek naujakuriai. 
Nebuvo šventės dalyvių tarpe 
tik vadinamų “literatūrinin- 
kų” ar bimbiniilkų. Žinoma, 
ten kur žmonės džiaugiasi 
bendra laisve ar tikrąja demo
kratija, jiems ne pakeliui. Dar 
kartą paaiškėjo jų veidas.

-*■ Lietuvių dalyvavimas tikrai 
savo tikslo pasiekė: pareiškė
me ištikimybę šiam tikrai de
mokratiškam kraštui ir lietu
vio vardą puikiai išgarsinome. 
Kažin kas, iškilmės dalyviams 
skirstantis, pasakė: “Mus ma
tė bent trečia Baltimorės gy
ventojų dalis”. Galimas daik
tas, per daug pasakyta. Ta
čiau, vis viena, tiesa, kad pra
žygiavome pro dideles svetim
taučių minias.

Šį lietuvių pasirodymą su
maniai suorganizavo komisija, 
kurią sudarė: Juozas Kačins
kas, Antanas Dranginis, Anta
nas Miceika, Karolis Ožela, 
Motiejus Brazauskas Juozas 
Strazdauskas, Jonas Bučas 
(Bush) ir Tomas Marcinkevi
čius. Su Komisija labai arti
mai bendradarbiavo kun. dr. 
L. Mendelis. Jis šios komisi
jos posėdžius pas save kvietė, 
jis su visu atsidėjimu visus 
pakartotinai ragino šiose iškil
mėse dalyvauti, jis sumokėjo 
ir visas išlaidas (apie 300 
dol.), neklausdamas, kas jas 
grąžins.

Ne pašaipa, tik paskola
Prieš dvi savaites šiame 

laikraštyje rašiau, kad kun. 
dr. L Mendelis sumokėjo ka- 

. pų išlaidas laidojant a. a. M. 
Saukienę. Turiu pažymėti, kad 
tai buvo tik paskola, kurią jau 
grąžino velionės duktė, p. Gel- 
gotienė.

Už šį mano neapsižiūrėjimą 
visus, kuriuos tai liečia, labai 
atsiprašau.

Nauju šeimos narys
šių metų balandžio mėn. 18 

d. Petro ir Anastazijos (Mise- 
vičiūtės) 
Dievas apdovanojo 
Gegužės 21 d. šv. Alfonso baž
nyčioje jis pakrikštytas Vinco 
Jurgio vardu.

N.ujl uMmoJInuU

Gegužės mėn. 30 dieną visi 
bursimės į šv. Alfonso (Holy 
Redeemer) kapus. Pagerbsime 

j mūsų mirusiuosius, šiai iškil- 
i mei vadovaus Lietuvių Legio- 
i nierių Postas. Mišios bus lai- 
> komos atvirame ore.

Birželio mėn. 11 dieną mūsų

Snyder, Marcelė Andrikytė, 
Antanas Mikiinevičius, N«-lė 
Mc-Akūnienė, Kazys Seliokas, 
Bronė Ortiieb, Adolfas čam- 
pė, Dr. G. Kazlauskienė ii- Dr. 
V. Maurutis. Išpildyta Aleksio 
Andrulio, Bali, Bethoven, 
Dambrausko, Gounod, Haw- 
thorne, Jakubėno, Karnavi- 
čiaus, Navicko, Rossini, Roto- 
li, Šimkaus, Vaičiūno ir Vana
gaičio kūriniai.

Choro tautinių šokių 8 porų 
ansamblis, vadovaujamas Ju
lytės Aleksiūnaitės artistiškai 
pašoko tautiškus šokius. Eilė
raštį “Motinai” (Brazdžionio) 
deklamavo

6

Barčiauskų šeimą 
sūneliu.

A. f a. Jonas J. Zakaras 
miręs 1950. V. 9, 
VVorcester, Mass.

PADĖKA
Maachester, N. H.

Poniai O. Svetikienei, gegu
žės 7 d. suorganizavuMal:'
“shower” pobūvį jos namuose, 
taip pat ir kitoms Mancheste- 
rio lietuvėms bei lietuviams, 
prisidėjusiems gražiomis do
vanomis ir dalyvavimu, gilus 
ičiū!

Jei Dievas padės ,ateity gal 
sugebėsiu kiekvienai-am iš jų 
nuoširdžiai atsirevanšuoti.

L. Balienė.
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DEMOKRATAI RIKIUOJASI RINKIMŲ KOVAI

l Chicago jubiliejų buvo atvykęs ir demokratų partijos 
“strateginis štabas”. Iš kairės į dešinę: Mrs. India Eduars, 
moterų komiteto pirmininkė; kongreso atstovas Michael 
Kernaa, rinkimų kompanijos komiteto pirmininkas; VVil- 
liam Boyle, demokratų tautinio komiteto pirmininkai; ir 
Clinton Andreaon, demokratų senatorių komiteto pirminin
kas.

Reda Valterytė. 

buvo matyti taip 
atsilankiusią vi- 

Dalyvavo kun. A. 
su savo motinėle,

HEW HUTAM. COMK
Pirmoji vaikučių 

Sv. Komunija
Pereitą sekmadienį, gegužės

21 d. 8 vai. ryt., šv. Andrie
jaus bažnyčioje 45 parapijos 
vaikučiai ėjo prie pirmosios

laukia šv. Alfonso mokyklos 
savo metinio darbo pabaigtu
vės. Galėsime pasveikinti bai
gusiuosius mokyklą, pasi
džiaugsime vaikučių meniniais 
sugebėjimais.

Šio pavasario parapijos vei
kimas bus užbaigtas birželio 
mėn. 24 dieną kelione į Pran
ciškonų vienuolyną Washing- 
ton, D. C. Bus galima aplan
kyti vienuolyno katakombas ir 
kitas įdomybes. Šiai ekskursi
jai vadovaus pats kleb. kun. 
dr. L. Mendelis.

Savo laišką kun. klebonas 
baigia šiais žodižais: “Myli
mieji, kaip matote, dideli ir 
svarbūs užsimojimai mūsų 
laukia. Su Dievo pagalba ir 
lietuviška parama visa tai 
įvykinsim. Tik tieskit man sa
vo dešiniąją. Pritarkit kiek
vienam veiksmui. Darykim 
viską didesnei Dievo garbei ir 
mūsų mylimosios tautos labui. 
Vieningai dirbdami, turėsime 
kuo pasidžiaugti. Sveikinu ir 
laiminu kiekvieną viengentį 
lietuvį Baltimorėje”.

Ir vėl naujas kapas
Gegužės mėn. 13 d. šv. Al

fonso kapuose buvo palaidota 
Jadvyga Sadauskaitė Nekro
šienė.

Velionė buvo gimusi 1903 
metų sausio mėn. 24 d. Kauno 
auskr., Čekiškės valse. Eikš- 
čių kaime. Nepriklausomos 
Lietuvos laikais gyveno Kau
ne. Praleidusi tremties metus 
Vokietijoje, prieš pusę metų 
su savo vyru atvyko į Ameri
ką. Mirė labai trumpai sirgus. 

i. m.

tvarką, ei- 
prie šv, Ko-

Mišias atna-

šv. Komunijos.
Altoriai ir bažnyčios vidus 

buvo papuošta gėlėmis. Mer
gaitės buvo pasipuošusios bal
tomis suknelėmis, berniukai 
raudonais apsiaustėliais visi 
atžygiavo su žvakėmis ranku
tėse, vedami altaristų su kry
žiumi ir lydimi trijų parapijos 
kunigų. Dvi mažos mergytės, 
pasipuošusios rausvomis suk
nelėmis, palaikė 
nant mažiesiems 
munijos.

Iškilmingas šv.
šavo, klebonas kun. V. Kar- 
kauskas, asistavo kun. J. Ma
tutis ir kun. B. Benesevičius. 
Pritaikintą pamokslą šiai ma
žųjų iškilmei angliškai pasa
kė kun. J. Matutis. Po Mišių 
įvyko krikšto pasižadėjimų at
naujinimas.

Lankėsi kun. P. Patlaba
Gegužės 20-21 d.d. lankėsi 

klebonijoje kun. P. Patlaba, 
federacijos veiklos suaktyvini
mo reikalais. Numatyta veik
lą pagyvinti prisidedant vietos 
dvasios vadams.

Viešas Švenč. Motinos 
pagerbimas 

įvyks mūsų parapijos baž
nyčioj šį sekmadienį, gegužės 
28 d. 7 vai. 30 min. vakare. 
Pagerbimą ruošia sodalietės, 
vadovaujant Seselėms pran- 
ciškietėms. Kviečiama visi at
silankyti į šias iškilmes ir pa
reikšti pagarbą dangiškajai 
Motinai.

Džiugu 
skaitlingai 
suomenę. 
Čebatorius
atvykusia iš Hartford, kun. V. 
Ražaitis, kun. V. Pranskietis 
iš Bridgeport ilgi su savo mo
tinėle, kunigai: J. Matutis ir 
B. Benesevičius iš New Bri
tain, kun. P. Pranokus ir I. 
Abromaitis, M. S. iš Hartford, 
kun. E. Statkus (tik atvykęs 
iš tremties) miesto meras 
Raymond E. Snyder su savo 
uošviene M. Vasiliauskiene; 
prof. Vaslovas Biržiška, Vy
tautas Marijošius ir kiti.

Dėl koncerto daugiausia pa
sidarbavo Marcelė Andrikytė 
ir Vera Kasparaitė. Šv. Juoza
po parapijos choras nuošir
džiai dėkuoja visiems ir vi
soms, kurie kokiu nors būdu 
prisidėjo prie šio koncerto pa
sisekimo. Pelnas paskirtas pa
rapijos naudai. Lyra.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame vi

siems giminėms, draugams ir 
pažįstamiems, dalyvavusiems 
mūsų mylimo vyro ir tėvo 
laidotuvėse.

Ypatingą padėką tariame 
Aušros Vartų parapijos kle
bonui kun. Vaši ui, kun. Baka- 
nui ir kun. Jutkevičiui už gra
žias laidotuvių pamaldas; Ne
kalto Prasidėjimo Švč. P. Ma
rijos Seserims: Vienuolijos 
Motinai Aloyzai ir Seseriai 
Augustai už dalyvavimą lai
dotuvėse ir už šv. Mišias, vi
siems
miems dėkojame už šv. Mišių 
aukas, už vainikus ir už paly
dėjimą a. a. Jono į kapines.

Tariame nuoširdų ačių lai
dotuvių direktoriui Petrui Ka
raliui už ypatingai gražią lai
dotuvių tvarką.

Dėkojame visiems, kas tik 
kuo nors prisidėjo prie laido
tuvių ir tuo palengvino sun
kias mūsų didžio liūdesio va
landas.

A. a. Jono Zakaro šeima.

draugams ir pažįsta-

įvairus skelbimai
PAIEŠKAI? savo dėdę An

taną Zableckį, kilusį iš Tryš
kių, Šiaulių apskr. Girdėjau * 
gyvena Massachusetts valsti
joj. Atsišaukite: J. J. Zablec- 
kytė - Taraškevičienė, 12— 
Third St., Waterbury 8, Conn.

* (26) 
PAIEŠKAI?

Krikšto tėvų Marijonos Sa- 
muliūtės, gimusios 1903 nv 
Bostone. Tėvai Adomas ir Ma
rijona Samulioniai. Atsišauki
te: Miss Adelė Varža, 256 W. 
6th St., So. Boston 27, Mass. 
ačių! (26)

PAIEŠKAU savo dėdę An
taną Zableckį, kilusį iš Tryšių 
valsčiaus, Šiaulių apskr. Gir
dėjau, kad gyvena Massachu- 
sett valstijoje. Aš esu ątvy* 
kusi iš Europos. Prašau atsi
liepti: Mrs. Juzė Zableckytė - 
Taraškevičienė, 12—Third St., 
Waterbury 8, Conn.

(23-26)

A. LIEPINAS 
kiniečių lokyje

Pirmą kartą South Bostone 
HIGH SCHOOL (THOMAS PARK) PATALPOSE 

š. m. gegužės 21 i 3:30 po piety
------ ĮVYKS--------

BALETO KONCERTAS

Gerai pavyko
Cecilijos metinis pava- 
koncertas, 

mas prof. V. 
kiai pavyko.

Dalyvavo 
Stasys Liepa, 
ko gegužės 21 d. 
daug publikos, kuri daininin
kams gausiai plojo.

Mirė
Gegužės 18 d. neilgai sirgu

si mirė a. a. Anelė Karlonie- 
nė. Paliko nuliūdime vyrą, dvi 
dukteris ir du sūnus. Palaido
ta iškilmingai geg. 22 d. Te
būna amžina ramybė jos vė
lei, užuojauta liūdinčiai šei
mai, ypač velionės sesutei p. 
O. Klasavičienei, kuri dabar 
pasiliko viena iš skaitlingos 
šeimos. B.M.

šv. 
sario vadovauja-

Marijošiaus pui-

operos solistas 
Koncertas įvy- 

Atsilankė

LIETUVIAI PASAULYJE
■ Kunigų tremty je dar pri- 

skaitoma apie 70, kurių žymi 
dalis jau yra sutvarkiusi, ar
ba tebebaigia tvarkyti emi
gracijos dokumentus.

■ Dr. Jono Griniaus išvyki
mas į Jung. Valstybes dėl 
sveikatos atidėtas trims mė
nesiams.

■ Ateitininkai Toronte išsi
rinko naują valdybą, . kurion 
įeina: J. Žiūraitis, P. Jurėnas, 
J. Mažeika, St Vangaitė, ir K. 
Katauskaitė, Kandidatais — 
Abramaitis ir Kaknevičius.
■ Motinos Diena visose di

desnėse tremties stovyklose 
buvo gražiai paminėta gegu
žės 7 d. ir pasimelsta už miru
sias, žuvusias ir Lietuvoje 
kenčiančias motinas. Buvo su
ruošti minėjimai.

■ PreL Myk. Krupavičius, 
VLIK’o ir Vykd. Tarybos pir
mininkas dėl sveikatos ištyri
mo buvo atsigulęs ligoninėn.

■ Borjeras, dailininkas ir fo
tografas specialistas, neseniai 
atvyko Australijon ir apsigy
veno Adelaidėje, kur jisai su 
kitu talkininku atidarė foto
grafijos studiją.

■ Austrijoje šiuo metu dar 
gyvena 9 lietuviai kunigai ir 
arkivyskupas Skvireckas. Pen
ki iš jų žada pasilikti Austri
joje, kiti rengiasi emigruoti

■ “Darbo rankos“ — tokiu 
vardu išeina Prancūzijoje laik
raštis, kurį leidžia Darbo Lie
tuvių Sąjunga. Išėję jau du 
numeriai.

1■

Oau PASTATYMO PAMINKLU 
AteUaakykH* pM 

Gate Ofy Motmnenf C*.

A.J. NAMAKSV

i!

U
U
i!

i!
H

■ Kultūrinis palikimas dr. - 
Jurgio Šaulio, 16 Vasario akto 
dalyvio, galvojama iš Šveica
rijos perkelti D. Britanijon. 
Velionies palikimas susideda 
iš keturių dalių: lituanistikos 
knygyno, senovinės Lietuvos 
žemėlapių rinkinio, privatinio 
archyvo ir visuotinės istorijos. 
Šį palikimą dabar Šveicarijo
je globoja dr. A. Gerutis.

SI

i

PARAMOUNT CLEANERSILAIMfflBS
Vieninteliai Brocktono Dry Cleaners su Mothproofing 

Patarnavimu
(Apdrausta nuo kandžių sugadinimo per 6 mėnesius) 

Marškiniai gražiai išplaunami 
VELTUI PAIMAME IR PRISTATOME 

Offisas ir Plant Krautuvė
560 Warren Ave^ 766 Main St.
Tel. 736 — BROCKTON, MASS. — Kampas Grove St.

a ___
| Mūsų Kompanijos APDRAUDĖ 
į Atholio Žmones

Dalyvauja buv. Kauno Valstybinio Teatro X 
Baleto artistei T. BABUŠKINAITE, A. LIEPI- X 
NAS ir Bostono Šokėja R. ONIGMAN. X

Programoj bus' baletų ištraukos iš “Miegan- X 
čios Gražuolės5’, “Silfidų”, “Copelios”, “Don Ki- %♦ 
choto” ir kitų baletų. V

Be to, koncerte dalyvauja Vilniaus Operos y 
solistė J. KRIŠTOLAITYTE, koloratūrinis sopra- *t* 
nas. *t*

Koncertui akompanuoja Koncertmeisterė S. X 
LEVICKIENE ir Kompozitorius Dirigentas J. X 
KAČINSKAS. X

Bilietai gaunami “Keleivio“ Ir “Darbininko“ redakcijo- *|* 
•e, pas B. Kalvaiti, 545 Broaduay, ir pas p. Minką.

A

WWHBURY, CONN.
Metinė meno šventė

Sekmadienį, gegužės 14 d., 
įvyko Šv. Juozapo parapijos 
choro Motinų Dienos proga 
koncertas, vadov a u j a m a s 
komp. A. J. Aleksio. Svarbes
nę programos dalį išpildė gar
susis Lietuvos operos solistas, 
Ipolitas Nauragis. Jam akom
panavo NBC radio pianistas 
Tadas Šidlauskas iš New Yor- 
k’o.

Dainavo ir vietinis mišrus 
parapijos choras, solistai-tės: 
miesto mero • žmona Elend

r"'|TUl!UUbM
■ nompson| virš 100 metuJ A,

t 465 MainSt., Athol, Mass. I
TEL. 204

i 
it 
ji 
it 
i! 
i! 
i!

Patenkino Brocktoniečius
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų. 

Parduodame
Ledą—Anglius—Coke—Aliejų—Oil Bumelius

BROCKTON ICE ICOAL CO.
27 Lawrence St., Brockton, Mass.

Tel. 189
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NAUJAI ATVYKSTA
1950 m. gegužės 26 d. lai

vu “General Blatchford” j 
Bostoną atvyksta šie Uotuviai 
tremtiniai:

Ancerevičius, Vladu ir Kos
te į Brockton, Mass.

Areškevičius, Kotryną į 
Brooklyn, N. Y.

Arbačiauskas, Staiys j Pitts
burgh, Pa.

Avižonis, Jonu, Genė, Ire
na į Philadelphia, Pi.

Babrickas, Leonas į Boyert- 
tovvn, Pa.

Bagdonavičius, Vincas j 
Lynn, Mass.

Balčiūnienė, Liūdi į Detroit, 
Mich.

Belapetravičius, Aleksas į 
Pittsburgh, Pa.

Belickas, Juosas i Brooklyn, 
N. Y.

Bogušu, Česlovu j Water- 
bury, Conn.

Bukinu, Kazimieras į Jer
sey City, N. J.

Budginas, Ida, Eduardas, 
Leonas, Gerda, Augustas į S. 
Boston, Mass.

Čepulis, Bronius, Rozalija, 
Algirdas, Darija į Philadel- 
phia, Pa.

Deveikis, Teofilis į Detroit, 
Mich.
. Draugunaitis, Vincas, Uršu

lė, Vincu į Phils., Pa.
Griciukas, Vladas į South 

Boston, Mass.
Grunovas, Liudvikas į Det

roit, Mich.
Gvozdžius, Antanina, Myko

las, Jonas, ir Kalnynas Pet
ras (4 mt amž.1 į Westport, 
N. Y.

Jakubcevičius, Mečys, Vale
rija, Olimpija į Cleveland, O.

Jankauskas, Stasys, Salo
mėja, Tatvydas į Brooklyn, N. 
Y.

Jonaitis, Antanas į West- 
field, Mass.

Kaziu, Antanas į Gėry, Ind.
Kraučenka, Aleksas į H&rt- 

ford, Conn. .i,<,
Kubilius, Jonu, Elena, Al

gis į Pittsburgh, Pa.
Lankelis, Feliksas į S. Bos

ton, Mass.
Laurinavičius, Irena, Vikto

ras į Yonkers, N. Y.
Lindėsis, Karolis į Water- 

viliet, New York.
Maiadauskas, Juozas į Cleve

land, Ohio.
Melys, Ona, Adolfas, Idoli- 

ja, Aleksas į Long Branch, 
N. J.

Mileris, Elena, Algirdas į 
Brooklyn, N. Y.

Miliūnas, Vytautas į Cam- 
den, Ind.

Minialgienė, Ona į So. Bos
ton, Mass.

Misiūnas, Albertas, Elena, 
Ramutė į Detroit, Mich.

Nainys, Bromus, Bronė, 
Laima į Brooklyn, N. Y.

Nalivaika, Juozas, Marija, 
Vytautas, Algimantas, Gin
tautas, Michalina į 
burgh, Pa.

Naureckas, Povilas, 
Worcester, Maas.

Obytockyj, Teresė 
Brunswick, N. J.

- Omilijonas, Vacys į Detroit, 
Mich.

Paškonis, Augustinas į Cle
veland, Ohio.

Pauliukaitis, Vineas Barbo
ra, Olga, Gediminas į Kenne
bunk Port, Maine.

Petkauskss, Balys į Phils-

VIDURIŲ SKAUSMUS 
IR GALLBLADDERS 

PALENGVINA
Yra dari", kurie kenčia viduriu 

skausmu* ir Raliibladder .Tiems yra 
diditH'i’ia patralba MAONACOL. kuri 
nesenai atrasta, čia yra pulkus pte- 
peratas. kuris tuojau palenąv ina skaus
mus. MAGNACOL atrodo perbranąi. 
sumokant bet ji tuojau |a(elbMi
ir iScina sulyginatnai Mkikl ♦ kelt 
centai ut doz*. MAGNACDL yra pilnai 
garantuota ir jei kas yra nepatakintka. 
pinigai grąžinami, lio laikraščio akal- 
tytojams duosime spėriai*__ nuolaida,
tik pasiųsk kuponą DR®WAND Co. 
Dept. 12-A 84 E 42nd St.. Brooklyn 3. 
N. Y. ir jūs rausite 2 pakertus MAO- 
NACOL ut $4.00 arba viena ut 32 50- 
Jūs sutaupysite pinigų. Tamstos galite 
utniokėti pastininkui, kada jis prirta-

i:Vard|3>- . -...  ....

Miesuą ------------------- -----------------

Antanas, Moni- 
d, Ohio. 

Janina, 
1 į Woodha-

Algimantas į

delphia, Pa.
Plečkaitis, 

ka, Danutė į
Poderys,

Žygimantas, 
ven, N. Y.

Raėiukaitis, 
Brooklyn, N. Y.

Rakauskas, Albertas, Anas
tazija, Vida, Silva, Danutė į 
Rensselaer, Ind.

Sakalauskas, Ona, Eduar
das, Marija į East Chicago, 
Ind.

šaulys Petras į Cambridge, 
Mass.

Skruzdys Vincas į Gardner, 
Masa.

Šmidtas, Ernstas, Stasė, 
Liuda, Petras, Vita -' Zuzana 
į Sputh Boston, Mass.

Špokevičius, Antanas į Sche- 
neetady, N. Y.

Staškevičius, Viktorija, 
das į Yonkers, N. Y.

Škėma, Kazys, Elena, 
toras į Detroit, Mich.

Sinkienė, Vanda 
ton, Mass.

Stanis, Viktoras,
Viktoras į Yonkers,

Steponaitis Juozas į Brook
lyn, N. Y.

Vaičkus
N. J.

Vaišvila 
ton, N. J.

Valiukas, 
field, Ohio.

Vencius,
Ilona, Aldona į Croydon, Pa.

Žibutis, Jonas, Bronė, Pra
nas, Zofija į Cicero, III.

Zyzas, Vytautas į Hartford, 
Conn.
BALFo Imigracijos Komitetas

ATVYKSTA 19,«0g-taeb 
LIETUVIS TREMTINYS
Laivu “General Blatchford” 

atplaukia 19,000 lietuvis. Viso 
pagal bilių tą dieną bus jau 
19,107 lietuviai atvykę į Jung
tines Amerikos Valstybes.

1 S.

Vla-

Vik-

Bos-

Petronėlė, 
N. Y.

Jonas į Kerney,

Elzė, Janė į Tren-

Kazys į Spring-

Antanas, Lydija,

M

Pitts-

Ona į

7

REIKALINGA prie namų 
ruošos moteris ar mergina. 
Esu vienas be šeimos. Atsi
šaukite: Mr. J. Pask, 76 Lin- 
den St, W. Lynn, Mass. (26)

Albert R. Barter
Pirmiau — Pepe Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

aMa ir pritaikinti akinius, 
lies padarome dirbtinas akis.

Room 206 
Tel. 6-1644 

$•7 PARK BUILDING 
Wormter, Maso.

275 Matai 8L, WeMer, Maaa

SUKAKTUVINIO 
PROG< 

prisiuntė aukų "Darbininkui" paimti
V

Rev.’ Kęstutis BaIčys,'Amsterdam, N. Y. 
Simonas Kudzma, Nashua, N. H..................
Mrs. A. Stankus, MontceaL Canada ..........

imieras' Prapu hite Plains, N.
O. Collier, West L;

K. Praleikas, Union City, Conn................
L. Girkewicz, Phila., Pa. .........................
Joseph Schultz, South Boston, Mase. ....
Michael Venis, South Boston, Mass........
Mrs. Zaliaduonis, Toronto, Ont. Canada . 
P. Bertman, Sask, Canada .....................
Juozas Paškevičius, Toronto, Canada ....
Antanas Vainius, Easton, Pa....................
Anna Gudinąs, New Britain, Conn............
Jonas Kapčius, Tacoma, Wash.................
Albert Keras, B. C. Canada ...........•.........
J. Yerusevičius, Lawrence, Mass...............
Mr. Mikiza, Lowelf, Mass....................... .....
Peter White, Chicago, III............................
A. Andrušaitis, Cambridge, Mass............
Salome Steckis, Manchester, N. H...........
L. Valkavičius, Hudson, Mass...................
Joseph Manikas, E. Hartford, Conn. ....
B. Viedmont, Tillsonbury, Canada ........
Juozas Liudkonis, South Boston, Maaa 
Vytautas Rulelionis, Pottsville, Pa...........
J. Kavaliauskas, Hartford, Conn. ............
Joeeph Slaviški, Worcester, Mass...........
Petras Macijauskas, Kearny, N. J...........
A. Buitkus, Haverhill, Mass............ ..........
Izidorus Ambrozaitis, Somerville, Masa
S. M. Zdanis, Oakville, Conn.....................
John Kalenauskas, Watertown, Conn. ... 
J. Bakunas, South Boston, Mass..............
J. V., South Boston, Mass. -...... ............
V. Vaškys, Baltimorę, Md. ....... ...............
M. Lesickienė, Rochester, N. Y..................
Vincent Urbonas, Waterbury, Conn.......
Mrs. E. Tomašunienė, Athol, Mass..........
Mr. James Puzinas, Cambridge, Mass. ...
B. Prapuolenis, Orland Park, III. ...........
Ena Grigas, Chicago, III..............................
W. M. Mitchell, Nashua, N. H..................
T. Kisielienė, Nashua, N. H......................
Vieton* Anthony, Waltham, Mass..........
M. Sitkus, East Hartford, Conn. —.......
A. Stončius, Nashua, N. H. ...................
Aibiniu; Pusvaskis, Nashua, N. H..........
A. Grasiūnas, Brooklyn, N. Y..................
Adolph Peredna, Lowell, Mass.................
Walter Saunor. Rochester, N. Y.............
Mrs. Savickienė, Lynn, Mass.....................
John Grigas, Nashua, N. H. ..................
Alex Pacewic, WitaonviHe, IU.................
J. Katėtienė, Brockton, Mass.................
John Spranaitis, Paterson, N. J.............

Zaranka, Nonvood, Mass. ..................
Daniels, Worcester, Mass. ..................
Velička, Buckland, Conn................ —
Baltriušaitis, Scranton, Pa.................

Frank Lutkevicz, So. Boston, Mass. .. 
Viktoras Meksraitis, MinersviUe, Pa. ... 
Mary Kurtinaitis, Cle Elum, Wash.........
Petras Jokubauskas, W*terbury, Conn. 
J. Kašėtienė, Brockton, Mass.................
J. E. Žemaitis, MUlbury, N. J.................
Dorata W*rsauskienė, Pittston, Pa. ......
Benedict Jakutis, Cambridge, Mass. .. 
Mr. & Mrs. J. Patkus, Hudson, Mass. ..
Henrikas Idzelevičius, St Mary of the Woods, Indiana
B. Paplauskas, Methuen, Mass..............—..........-..............
Mr. Alezander Sadauskas, Northampton, Mass.................
Mrs. U. Sarkus, Brooklyn 11, N. Y.......................—.........
Agnės Gončius, Detroit, Mich...............................................
Anna Gečas, Hartford, Conn................................................
Antanas Kesperas, Bristow, Va. ........ .................. .............
Raymond Paul, So. Boston, Mass............................-..........
V. Brazauskas, So. Boston, Mass. ........................—........
A. Valančius, Cicero, IU. .................... ..................... ..........
Andrew Simmons, Windsor, Conn. .......................... .........
Petras Imbrasas, Torontp, Ont, Canada................. -.......
J. Dougan, W. Lynn, Mass......... .. ........................................
Mrs. Frances Yasas, Norristown, Pa........ -................-.....
Mary Mikolaitis, Phila., Pa.....................  -----
Julius Belsky, Haverhill, Mass...................-...............------
St Trepinskis, Cambridge, Mass. ......... -...................—-
Petras Kiskunas, Lewiston, Maine .........-........................
J. Tamašauskas, Schenectady, N. Y.*....... -
Mra. B. Verigo, Hartford, Conn......... ........... -...................
Joseph N. Sherry, Levriston, Maine.............-....................
Joseph McKay, Kinderbook, N. Y. .............-....................
Mary Bukenas, Phila., Pa. ................................................
P. Arlauskas, Webster, N. Y............... ....... -.....................
Antanas Pauliukaitis, Montreal, Canada .......................
K. Stundze, Methuen, Mass. ................. -............................
N. N........................... ............ .....................................................
Ludvika Kauneckienė, Lewiston, Maine ...........................
Joe. Jonės, Markeville, Alberta, Canada....... i..................
A. Antanaitienė, Luzerne, Pa........... ....... ............................
B. Babtauskas, Cicero, IU. ........... ........ ............................
V. J. Kudirka, Norivood, Maas....... -...... .............................
Augustas Waitekus, Leominster, Pa. ..........................
Mrs. P. Baltriušaitis, Scranton, Pa. ...................................
Frank Kuzminskas, Waterbury, Conn...............................
Julius Stankauskas, Stoughton, Mass. ......... -.....-...........
P. Pasicevičius, Stoughton, Mass................ - -------------
Juozas Damebis, AUegan, Mich. .ą.,.-—-............ - -
Llr©. Mary Staniu©, Ū’aterbujfy, Uvgji. . .............. ..—-

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Matas Simonaitis, Chicago, III..........................
Mrs. Jos. Burneika. Sr., Bristol, Conn. 
Stephen Kašėta, Brockton, Mass.
Louise Mashidlausky, Brockton, Mass.........
Juozas. Tumas, Somerville, Conn......................
K. Daugila, Manchester, N. H..........................
D. Puronas, Jamesburg, N. J............. ............
A. Nevedonskas, Athol, Mass.......................
Ad. Česnauskas, Brockton, Mass.....................
A. Petkelis, Brockton, Mass...... x......................
W. M. Chase, Hartford, Conn..........................
Mrs. Alena Balcunas, Dorchester, Mass.........................v

366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
“DARBININKO”

Redakcija ir Administracija

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

ĮVAIRŪS skelbimai
IMSIBENDAVOJĄ du švie

sūs kambariai dviem vyrams. 
Galite atsišaukti 
Viktoras Žiėkus, 
St., Dorchester, 
BL 8-9875.

bile kada:
80 Corbet 

Mass. Tel
(12-16-19)

A..

ft

■r........ —• *. e-
-t--

AUKSINĖS ŠAKNELĖS
Auksinės šaknelės 

(Golden Seal) yra 
didelės vertės vais-

5^0/ tas nuo kataro, 
baltųjų, akių užde
gimo, 
nuo 

kepenų gedimo,

J New

nuo rožės, 
drugio, nuo 
nuo skilvio 

ir kitų vidurinių skaudulių, 
nuo sugedusios burnos. 
Auksinės šaknelės veikia tiktai 
nesveiką kūno dali, kuri serga. 
Kitaip sakant, jos gydo viso
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 
$15.00. Perkant mažiau, unci
ja kainuoja $1.00.

ALEKANDER’S CO.
414 West Broadvvay

Bool^ Bęąto* 27, ^bbb.
.1 ■. i

■.v> ’
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(Jžsisakyite Toniko Pas Mu> 
Pristatom genaus) tonika 

Piknikams Vestuvėm* 
Krikštynoms ir visoktptn- 

Parengimams* 
Kainos prieinamo*

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Ave^ lalington. Mana

Tel Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R
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Pristatome Alų ir Tonikę |
Mes turime 11-koe rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes ai.- i'

I
I
!
I

h

toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parėmė 
tr piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukit*

BOBIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E SL, Tet SO 8-3141, So. Boston, Maaa

Amerikos Legijono Stepono
Dariaus Posto

METINIS

IŠVAŽIAVIMAS
Sekmadienį, Birželio 4,1950 

ROMUVOS PARKE 
Montello, Mass.

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

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 9V. JONO EV. BL. PA6ALFIN68 

PO GLOBA MOTĖNOS 6 V C. > DRAUGIJOS VALDYBA
Pirmininką —. Eva MarkaienS,

625 K. Sth St, So. Boeton, Maaa. Pirmininkas — Viktoras Medonis, 
Tel SOuth Boeton 8-1298. į 21 Sanger St, So. Boston, Maaa

Vi^ Vice-Pirm. - Vincai Stakutte,
Maaa. 684 gixth st. go Boeton. Maaa 

Prot Rast. — Stela OverkienE,
555 E. 6th St, So. Boeton, Mass.

Finansų Kalt — B. CūnionS. 
26 GouM St, W. Rozbory, Mass.

Tai. Partoray — 1864-W
Iždininkė — Ona Šiauria, 

61 Tampa St, Mattapan, Mani 
Tvarkdarį — M. Matejotkien*.

866 E. 5th SL, So. Boston, Maas.
Kasos OL—EMbieta Aukštikalnytė 

110 H 8t, 8o. Boeton. Maaa.
Draugija savo auairtnklmua laiko kai 

antrą antradtenj mtaMto, 7:30 v. 
vakarą. Parapijos salėje, 462 K., 
Seventh St, So. Boston. Maas. |

Visais draugijos 
pas protokolų

krvipkttte

684 Sbcth St, So. Boston, Mana 
Protokolų Ralt. — Kazys Rusteika

206 L St, So. Boeton, Mass.
Fin. Rait — Aleksandras Ivaika.

440 E. Sixth St, So. Boston. Maaa 
Iždininkas—Stasys K. Griranaviaus,

699 E. Seventh St, S. Boston, Masa 
I Maršalka — Jonas Zaikls,

787 Broadvay. So. Boston. Maas 
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čią sekmadieni kiekvieno mtaeeio.
2 vaL po pietų. Parapijos saMj,
492 E 7th St, So. Boston, Mass 
Visais draugijos reikalais kreipki* 

tts pas protokolų mMininką.

Vincas Balukonis, Savininkas

I
Ji ’**••»" mnevu, m*** j |
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Geriausi* Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

Pagamina gerus lietuviškus pie 
tus, užlaiko geriauaį alų, vyną ir 

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

SoutkBoston, Mass

NAMŲ 8A\1MNKAM8
Mes namus taisome, penti- 

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

GRABORIAI

W. 1 Chisholin
GRABORIU8 

“Aamonltkas Patarnavimas** 

381 Smith St, 
PROVIDENCE, L 

Telephone
Ofiso: Dexter iuo2

Namu: Pi. 6286

S. BaraseviSus ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadvvay 
South Boston, Maaa

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai
TeL aouth Boston 8-2596 

AVenue 2-2484

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mate, 

loseph W. Casper 
(KA8PERA8) 

voMotuvtų Direktorių* - 
BalsamuotojM 

NOTARY PUBLIC 
Patamavimaą Dieną ir Naku 
Koplyčia Sormenim* Dykai 

Tol. 80 8-1437 
SOuth Boeton 8-3960

YAKAVONIS
fanerai Hom*

741 No. Main St
Brockton. Mase

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių D i r* kt ortu* •» 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną tr Nakt 
Koplyčia Sermenima Dyka* 

Tel. Brockton 8-1580

i.

Ii

WAITKUS
rUNERAl MO«e»

197 Webster Avė.
Cambridge, Masa

PRANAS WAITRUS
laidotuvių Direktorius Ir

Motery Publir

Patarnavimu dieną tr naktj 
Nauja moderaiika koplyčia 6or- 
manimi dykai. Aptarnauja Cam- 
bridga ir Bostono kolonijai to- 
miaiiiiomii kainomis

Kaino* to* pačio* •* eitu* 
mint ui

Raito lo Saukite; Tat TR-6-6434

1

ZALETSKAS
FUNERAL H0M6

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MAS>

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Oratoriai Ir Bslsamuotojal 

Patarnavimas dieną Ir naktj
Koplyčia lermenlms Dyka’ 

NOTARY PUBLIC 
Tai. SO 8-0815 

•Outh Boston 8-260
j-

a

i i
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BOSTONO ŽINIOS
1 Pamaldom šv. Petro 

parapijoje
Ateinančią savaitę šv. Petro 

parapijos bažnyčioje šv. P. 
Marijos mėnesio pabaigos ir 
Saldžiausios širdies mėnesio 
pradžios, pirmo mėnesio penk
tadienio pamaldos bus laiko
mos kiekvieną vakarą 7:30 v., 
diliai patogumo atlikti besi
baigiant laikui velykinę parei
gą. Norintieji galės prieiti ir 
išpažinties vakarais, arba 3:30 
V. p.p*., ketv., penkt. ir šešt. 
trečiadienį po vakarinių pa
maldų įvyks Tretininkų Bro
lijos susirinkimas.

Penkt 3 v. pų>., bus klauso
mos Marijos vaikelių draugi
jos išpažintys.

šešt 3 v. p.p. parapijos vai
kučiai eis prie pirmos išpa
žinties. Jie priims šv. Komuni
ją, sekmadienį, 9 v. r.

Sekmadienį 10 v. r., kun. P. 
M. Juras giedos šv. Mišias 
LDS seimo intencija.

Pasninkai
Kitą trečiadienį, penktadienį 

ir šeštadienį meto ketvirčio 
pasninkas ir abstinencija.

Ligonių sekmadienis
Šioje žemėje yra daug 

skausmo, vargo ir kančių. Ka
talikų Bažnyčia Sekminių die
ną skiria ligoniams ir prašo 
visus melstis už juos, o ligo
nius aukoti savo kentėjimus 
UŽ katalikų misijas. Bažnyčia 
ragina pasiimti savo kasdieni
nį kryžių ir sekti kentusį 
Kristų.

Svarbus LDS 
susirinkimas

Birželio 1 d., po vakarinių 
pamaldų, bažnytinėje salėje, 
bus laikomos paskutinis LDS 
Mimo rengimo komisijos susi- 

Crinkimas. Pageidaujama, kad 
neyien komisija susirinktų, 
bet. kad ateitų įr kiti LDS 
prieteliai.

Dygsta naujos mokyklos 
rūmai

; Tėvai Jėzuitai stato naujus 
Boston High School rūmus, 
150 Old Colony Boulevard, 
Dorchesteryje. Geg. 29 d., 
1:30 v. p.p.. Arkivyskupas 
Cushing šventins šių būsimų 
gražių patalpų kertinį akme
nį-

* Aštunto skyriaus 
egzaminai

berniukams įvyks birž. 3 d. 
9 v. r. Boston College High 
School patalpose 761 Harrison 
avė. pirmenybei laimėti. Pir
mi 4 laimėtojai gaus visą 
High School mokslą dykai. 
Dešimts kitų gaus tą mokslą 
pusiau atlyginamą.

Bostonas, 1950 metų gegužės m. 14 d. 
Didžiai Gerbiamam
So. Bostono Lietuvių Šv. Petro Parapijos Klebonui
Kun. Pr. Virmauskiui.

PADĖKA
Lietuvių Kultūros Rėmėjų Bostone Valdyba dėkoja Tams

tai, Gerbiamas Klebone, už parodytą supratimą ir suteiktą pa
galbą Lietuvių Dramos Studijai Bostone, leidžiant nemokamai 
naudotis pamokoms ir repeticijoms Šv. Petro parapijos Pa
minklinės Mokyklos patalpomis. Ta proga reiškiame nuoširdų 
džiaugsmą, turėdami Tamstą metinių Lietuvių Kultūros Rėmė
jų tarpe. Linkime Tamstai geros sveikatos ir gero pasisekimo 
Tamstos darbuose.

K. Mockus,
Valdybos Pirmininkas

J. Gimbutas, 
Valdybos Sekretorius.

Prašome atsiskaityti
Visi gavę iš LRKSA 94 kp. 

dovanų bilietus prašome būti
nai atsiskaityti grąžinant pi
nigus ar knygeles vėliausiai 
iki š. m. gegužės - May mėn. 
28 dienos, sekmadienyje pik
nike. Atsiskaityti prašome su 
finansų sekretorium St. Jaku
čiu, 701 E. Second St. South 
Boston, Mass., arba su prot. 
rašt. Valentinu Vakauzu, 14 
Springer St. So. Boston, 
Mass. Valdyba.

Bostoniečiai matė 
šnipšnytį

Gegužės 21 d. 8 vai. vak. 
Patrick Gaven mokyklos salė
je apie 300 žmonių linksmai 
perleido vakarą, žiūrėdami pa
čių Lietuvos vyčių parašyto ir 
suvaidinto “šnipšnyčio”. Spek
taklis vaizdavo lietuvių parti
zanines kovas.

Susirinkę vaikinai ir mergi
nos turėjo linksmą pobūvėlį, 
kuriame padainavo, pašoko ir 
po to patenkinti grįžo namo, 
nes rytojaus dieną vėl laukė 
kasdieninis darbas.

“šnipšnytį”, kaip anksčiau 
minėjome, parašė vytis Juozas 
Lola, kuris pats lavino artis
tus ir režisavo. Garbė jam, 
taip pat kun. Kontautui ir vi
sai Vyčių kuopai už šį taip 
įdomų spektaklį lietuvių kal
boje.

Prisiminkime mūsų tau
tos baisiąsias dienas 

Viso pasaulio lietuviai mini 
birželio 14-15 d. kaip baisią 
mūsų tautoje tragediją. Tuo 
laiku žiaurusis mūsų brangios 
šalies okupantas masiškai iš
trėmė bei išžudė apie 40 tūks
tančių lietuvių. Būtų buvę ge
ra tomis dienomis suorgani
zuoti visos N. Anglijos lietu
vių bendrą minėjimą. Dabar 
jau per vėlu. Kolionijos jau 
turi sudarę savo veikimo pro
gramas. Lieka tik pačioms 
kolionijoms organizuoti atski
rus minėjimus.

Bostone mūsų veikėjai su
tarė tą lietuvių tautos skaus
mo dieną paminėti sekmadie
nį, birželio mėn. 18 d. Bet jau 
6 mėnesiai kai ta diena pa
rinkta Jėzaus Nukryžiuotojo 
Seserų 25 metų jubiliejui. 
Dėlto šv. Petro lietuvių baž
nyčioje birž. 18 d. bus iškil
mingos šv. Mišios, ir pamoks
las. o išvakarėse, birž. 17 d., 
po pamaldų siūloma susirinkti 
į Municipal Bldg. masiniam 
susirinkimui.

Būtų gera, kad mūsų kolo
nijoje, kas dar nepradėjo pa
rengimų, jų neberengtų, o liū
dėtame visi per tas dienas.

X f t
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Užrašys dainas piknike
, » usriurt j \

:I ,___“Darbirtinlft)” d^fmustavės daj- į
bininfcas, \ ■ iiiiš (toetV įdj&s 
Third Street Čkfe, 
Marytė Valatkienė, 
So. Boston’o lietuvių tarpe p. 
O. Ivaškienės vad. tautinių 
šokių trupės dalyvė, labai su
sirūpinę, kaip čia padidinus 
ROMUVOS paritą, nes, girdi, 
žmonės nesutilpsią. Tačiau p. 
Pranas Razvadauskas, kuris 
yra šio pikniko globėju, tik 
šypsosi ir sako, kad Šį reika
lą lengvai išspręsiąs tik besa
ko kaip?

Pikniko programa ir geras 
šokiams Al Stevens orkestras 
petys'už save šneka ir rengė
jai tiki, kad šiuo kartu pasi
seks suderinti malonumą su 
nauda. Malonumą dalyviai tu
rės iš to, kad kiakviahas as
meniškai gražiai ir kultūringai 
praleis laisvą sekmadienį ir 
susitiks daugybę pažįstamą ir 
draugų, o nauda* bes mūsų 
organiza c i j o m s, BALP-ui, 
ALT-tai ir kultūros rėmėjams 
Bostone, skiriama dalis pelno.

Tad visi į pikniką? *
- •tefšjst

.*'**--• • f

Nesenai iš tremties atvy
kęs Juozas Būga, Boston’o ir 
apylinkių lietuviams jau spė 
jęs gražiai užsirekomenduoti 
rinkdamas senas lietuviškas 
dainas, pasakėčias, pasakas ir 
priežodžius, maloniai sutiko 
dalyvauti primutiniame pava
sario piknike, kurį ruošia L. 
R- K. S. A., Boston’o jaunimo 
kuopa š. m. gegužės mėn. 28 
d., 3 vai. po pietų Romuvos 
parke, Brockton’e J. Būga pa
sižadėjo piknike ' pagroti jau 
įdainuotas į plokšteles (rekor
dus) Boston’e iš seniau gyve
nančių lietuvių, senesniems 
kartoms težinomas lietuviškas 
dainas ir užrašyti naujų.

Tikimės, kad p. Būga 
tikrai turės didelį skaičių dai
nininkų ir dainininkių, nes į 
pikniką, kiek teko girdėti, ruo
šiasi atvažiuoti ir senieji ir 
naujieji lietuviai iš Worcester, 
Lawrence, Brockton, Cam
bridge ir kitų N. Anglijos vie
tovių.

Pikniko šeimininkai, p. Sta
sys Griganavičius, ilgametis

— — ■ ■ ,

LDS seimas

prasidės birželio mėn. 4 <Į 
10 vai. pamaldomis šv. Petro 
bažnyčioje. 11:30 vai. bus pie
tūs. 1:30 vai. prasidės posė
džiai (atidarymas, sveikinimai 
ir paskaitos) 7 vai. vak. vaka
rinės pamaldos, o po jų meni
nė programa ir laimėjimų pa
skirstymas. Birželio mėn. 5 d. 
posėdžių tąsa.

Minės baisiojo birželio 
sukaktį

Bostono lietuviai minės bai
siojo birželio (1940 ir 1941 
m.) sukaktį paskelbdami ge
dulo, susikaupimo ir pasiryži
mo savaitę birželio 11—18 d. 
Tuo tikslu geg. 15 įvyko po
sėdis A. Liet Tarybos komisi
jos ir Tremtinių Ratelio Val
dybos, kuriame aptarta būdai 
ir galimybė tam liūdnam įvy
kiui tinkamai paminėti. Rap.

Straipsnis apie Lietuvių 
naikinimą

Boston Sunday Post gegu
žės 21 d. laidoje pirmame pus
lapy įdėjo Lawrence A. Gold- 
berg’o straipsnį apie lietuvių 
tautos žudimą. Straipsnis už
vardintas: Reds Enslave Bal- 
tic Statės. Russians Speed 
Preparations for War by Con- 
verting Them Into Strategic 
Army Bases.

Žaidimas pupomis
šeštadienį, gegužės mėn. 27 

d., 7:30 vai. vak., Amerikos 
Legiono Stepono Dariaus 317 
posto name, 265 C St, So. 
Bostone bus kortuojama ir 
žaidžiama pupomis. Rengia 
posto Ladies Auxiliary. Įžan
ga 50 centų.

LDS Garbės Narys
p. Vladas Paulauskas, biz

nierius iš Lowell, Mass., pir
madienį (geg. 22 d.) aplankė 
“Darbininką”. Kalbėta apie 
LDS būsiantį seimą ir apskri
ties veiklą. Vladas Paulaus
kas yra taip pat Centro Val
dybos narys ir LDS Naujo
sios Anglijos apskrities pirmi
ninkas. Jis visa širdimi atsi
davęs LDS organizacijai. Kurį 
laiką yra buvęs jos Centro 
pirmininku.

ir ponia 
žinoma

Uoliai nkiilit—i 
25 mėty sukakčiai -

Jėzaus Nukryžiuotojo sese
rų kongregacija šiemet šven
čia 25 metų įsisteigimo su
kaktį. Ta proga Š. na. gegužės 
mėn. 18 d. Brocktono, vienuo
lyno namuose, šaukiamu su
kaktuvinis seimas. Jau keli 
mėnesiai, kaip jam rūpestin
gi* ruošiamasi. Laukiama su
važiuojant daug svečių ne tik 
iš vihds Bdstbno apylinkės, 
bet ir tolimesnės Pensilvani
jos, kur aeselfa pradėjo savo 
darbą.

Iš So. Bostono, kur yra pati 
didžiausia aešebų vadovauja
ma mokykla Ir vienūdyno mi
sija, ketina šbykti keliais au
tobusais ses&if rėmėjai, mo
kinių tėvehėi ir jaiuumas. 
Tam jau H aiiluRo rubi&majd.

. - ...v ' 4^-, *
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ros' ctadyvių -'pt

Norin*e«faMpti'yptttagą 
visų lietuvių Šėmnlį į ateinan
tį sskmadiet<-gugušb 28 £, 
įvykstantį -BKtfrišfco •. rimleto 
koncertą.---- f _

Lietuvos valstybiniame teat
re būro trys ‘‘šateon "s*— ■ iltamą, 
•perą, baletam-Dramos, >T opę- 
ros dalyvių ‘paąirodymun jau 
teko matyti. - -Baleto .šokėjų 
pasirodymą -matynimB* -piriną 
kartą. 'V"'’-.''

Bostone yra apsigyvenę - pir
maeiliai meno baleto atsto
vai: T. Babuškinaitė - ir A 
Liepinis. Jie išpildys klasinio 
baleto puikiuosius numerius. 
Kadangi šita meno šaka atlie
kama be žodžių, todėl drąsiai 
galima kviesti - ir lietuviškai 
nesuprantančius. -

Lietuvių kultūros rėmėjų 
Bostone valdyba kviečia visus 
kultūros rėmėjus ir visą lietu
višką visuomenę pasirūpinti, 
kad šių mūsų žymiųjų meni
ninkų pasirodymas praeitų 
prideramu p t rite Irimu. *■

Laivas “Gtmeral 
Blachford”

su tremtiniais įplaukia-į 
Bostono uostą Am. gegužis 
mėn. 26 d. 8 vaL Iš laivo žmo
nes pradės laipdyti apie 10 v.

A

Baltijos D-Jp* misiriu-
/ r

Geg. 27, 8 vtL vak. Interoa- 
tkmaj institute patalpose 
įvyks Baltijos Amerikos drau
gijos susirinkimas. Mrs. Cari- 
ton Petry FulieT kalbės apie 
atvykusių tremtinių įkurdini
mą, o prof. Mary Bosworth 
Treudley apie jos klasės mo
kinių studijas ir apie pabaltie- 
čius. Dainuos Stasys Liepas, 
baritonas, estė Rita Keskula, 
sopranu ir latvis smuikinin
kas Gustas Betų.

įsteigtas
Lietuvos Teisininkų Draugi

jos Užsienyje Australijos 
skyrius. ;

Kaip praneša A m. balan
džio 22 d. Australijoje susior
ganizavo lietuviai teisininkai. 
Jų buveinė 154 Drayton St, 
Bovrden Adelaide. Valdybon 
išrinkti: V. Požėla, J. Kalvai-! 
tis ir B. Plokštis. Viso į sky
rių nariais įsirašė 20 teisinin- 

-L \
Centro Valdyba sveikina 

Australijoj esančius kolegas 
ir linkį sėkmės organizacinia- 
me ir asmeniškame gyvenime. 
Lietuvos Teisininkų Draugijos 

Užsienyje Centro Valdyba. 
Boston,

Gegužės 23 d. 1950

CAMBMML MASS.
Gražiai paminėjo motin?

Tremtinių Ratelis gegužės 
mėn. 14 d. surengė nuotaikin
gą Motinos minėjimą, kuris 
blivd pradėtas pamaldomis ir 
kun. J. Knotino pamokslu. Po 
to “Roberte School” patalpose 
buvo - paskaita ir koncertas. 
Paskaitą skaitė p. Juškaitienė, 
apibudindama motinos reikš
mę ir medę savo vaikams ir 
mūnų tautai. P. Daukantienė 
jausmingai paskaitė novelę, 
skiltą \ motinom*, likusioms 
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Trea>U*ią MMirinkimaa
Gegužis 27 dL (šeštadienį)

7 vaL vak. Liet, piliečių klube
163 Harvard St kviečiamas
visų Cambridge ir apylinkėje leidykla Vokietijoje prof. K. 
gyv. lietuvių tremtinių visuoti- Žvirblio, O. P. lėšomis. Iliustra- 
nąs susirinkimas. Darbotvar- ei jos dailininko K V. Jonyno, 
kėje svarbūs einamieji ir kiti Leidinys yra gražus ir mielas 
reikalai. Prašome visus skait- paimti į rankas. Galima gauti 
tingai dalyvauti. \ “Darbininke”.
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RAUDONAJAM CARUI DOVANOJO TRAUKINI

V čekų darbininkai, “džiaugdamiesi” jų išlaisvinimu, penk
mečio proga padirbdino Stalinui liuksusinį traukinį. Raudonai 
jis dažytas, bet su baltu stogu, kaip vaikų žaisliukas, kokio nei 
baltieji carąi nesapnavo. Pagal visus technikos išradimus, 
traukiniui nieko nestinga, kad būtų jauku ir saugu. Sienos drū
tos ir plieninės, o vidus odinis su visokiais išgražinimais: bran
gaus parcelano, kristalo, dramblio kaulo, aukso ir sidabro. Ne
užmirštas nei sidabrinis... samavoras. Yra ir radijo, telefonas, 
kinas, elektra, šaltas ir karštas vanduo, vėdintuvai ir šildytu
vai, atskiri kambariai — dirbamieji ir miegamieji, tiek pačiam 
“bosui”, tiek ir jo palydovams. Galimas daiktas, neužmiršta 
įrengti nei slapti kampeliai visokiems sėkliams ir saugotojams 
“brangiausios pasaulyje gyvybės”.

■V Vienas daiktas, greičiausia, bus pamirštas: papuošti tą 
traukinį nužudytų žmonių kaukuolėmis, išgražinti vergų sto
vyklų paveikslais, “išpentyti” pralietu žmonių krauju, atvė
sinti motinų ir vaikų ašaromis. Gerai dar būtų pridėti televizi
ją, kad matytųsi ir girdėtųsi pavergtųjų ir kankinamųjų 
iškreipti veidai, šiurpūs šauksmai iš kalėjimų požemių, išsuki
nėti sąnariai ir “atviri prisipažinimai” pasmerktųjų. Nebloga 
būtų turėti ir toks samavoras, kuris virtų “trucyzną” viso pa
saulio nuodijimui. Būtinai reikėtų dar “katarinkos”, kad griež
tų vis tą pačią meliodiją: “Pirmyn išalkusi minia, pirmyn ver
gai nužemintieji, — čia raudonas caras darda raudonu trauki
niu!”

V Tas raudonas traukinys pagamintas Pragoję, Tatra dirb
tuvėse “savanorių darbininkų”. Jie tam paskyrė 6,500 valandų 
savo “laisvalaikio”. Taip pareiškė dirbtuvių direktorius, Josef 
Javurek, perduodamas "dovaną” Sovietų užsienio reikalų vise- 
ministeriui V. A. Zorinui — tam pačiam, kuris likvidavo Čeko
slovakijos laisvę ir nušalino į amžinantį jos vadus. Už tą “gerą 
darbą” atsidėkodamas direktorius Josifas prašė perduoti drau
gui Josifui tokius žodžius: “Mes būtume nepaprastai patenkin
ti, kad ši dovana patiktų draugui Stalinui ir kad jis įžiūrėtų 
joje išraišką meilės, pagarbos ir entuziazmo visų respublikos 
darbininkų”.

V Praeis kada nors visos tos meilės ir entuziazmai, atvės
sidabriniai ir variniai samavorai, nudils oda nuo minkštų sėdy
nių, ir sėdimų ir sėdinčių, nutils ir garsiakalbiai raudonosios 
“Pravdos”. Liks tiktai raudonas traukinys, jei jo kas nesumals; 
pridės dar žmonės raudoną žvaigždę ir kūjį su pjautuvu, ir 
rodys kartų kartoms. Rodys ir sakys: “Kai žemės rojus kadai 
buvo krauju ir kančiomis pasriuvęs, pro jį bildėjo išpampę rau
donieji carai... su pjautuvu ir kūju”. S.

Naujos knygos ir laikraščiai
Stasys Yla. Lietuva Brangi. 

Išleido LT Katalikiškos Akci
jos Centras Vokietijoje. Iš- 
apsųadipo “Venta”. Bielefeld, 
lObO.Kun St. Yla, vos gyvas 
išėjęs iš to paties Statthofo 
kaceto, dainos žodžiais “Lie
tuvą* brangi“ kreipiasi į iške- 
liaujšnČibs seseris ir brolius, 
primigdamas jiems palikusią 
tėvynę . ir pareigas savam 
kraštai. Jis niekur ir niekada 
begali būti išleistas iš akių ir 
dėl paties lietuvio ir dėl jo
šalies kančių. Knygelė nedide-; apskritai kiekvienam. Daug 

tuose 16-koje puslapių vaiz
džiai pertiekiama kilnių, gra
žių minčių.

“Laiškus Lietuviams”, kaip 
jau anksčiau “Darbininke” bu
vo pranešta leidžia Chicagoje 
tėvai jėzzuitai. Išeina kas mė
nuo leidinėliu 16-kos puslapių.

“LAIŠKAI LIETUVIAMS” 
1966 m. GegnŠla (May) min.
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Viršelio puslapį puošia Šilu
vos Marijos paveikslai, pieštas 
dail. Eduardo Krasausko, ir 
jautrus įžanginis straipsnelis 
“Jos Ašara”. Antrame virše
lio ir šio leidinėlio puslapyje 
patalpintas “Tremtinio laiškas 
motinai'*. Šiaip jau turinys 
yra įvairus ir įdomus, pritai
kintas šeimoms jaunimui, ir

Kotryna Grigaitytė. Paslaptis. 
Eilėraščiai. Išleido “Ventos” Parnešta spaudai visoms 

šetmiainkšms naudinga ir bū
tinai reikalinga knyga — 

TAUPIOJI VIRĖJA 
Spaudai paruošė H. MačiulytA 
DaugiriHenė. Leidžia — “Dar

bininkas”.

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
WE8X — 1290 kilocycles, Salėm, Mass.

šeštadienį, gegužis 27 d^ 1:15 vai. p. pietų įvyks Lietuvių 
Radio Valandos programa. Ii WESX radio stoties — 1280 ki
locycles, Salėm, Mass. bus transliuojamos liaudies dainos, mu
zikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kalbos.

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

LITHUANIAN KABIO HOUR
366 West Biimdnay South Boston 27, Mass.

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

f

/

• l

Visi Važiuojame į Pirmąjį Pavasarinį Pikniką
Sekmadienį, Gegužės■ May 28 d., 1950, popieti), Romuvos Parke,Brockton,Mass.

Autobusai j pikniku pradės kursuoti nuo “Darbitunko1* namų 1.00 vai. po pietų. Kelione totiir atgal- ^(1.25
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