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Lenkų Vadai Areštuoti
Maskvos radio ir spauda 

geg. 6 d. paskelbė, kad tie 
“dingusieji” lenkų vadai, 
viso 16 asmenų, apie ku
riuos užsieny taip susirū
pinta, esą areštuoti “sau
gumo dėlei”. Jie esą kalti
nami už sabotažą ir orga
nizavimą ir palaikymą nę> 
legalios bevielio telegrafo 
stoties Sovietų kariuome
nes užnugaryje ir tt.

Taip dabar paskelbė 
Maskva po virš mėnesio 
tylėjimo, kuomet tapo mo
raliai “prispirta prie sie
nos” Amerikos ir Anglijos.

Praeitą savaitę šis reika
las buvo viešai iškeltas 
Anglijos Parlamente, o pa
staromis dienomis San 
Francisco buvo paskelbtas 
viešai, kad Jungt. Valsty
bių sekretorius Stettinius 
ir Anglijos užsienio minis- 
teris Eden pareikalavo ten 
esančio Sovietų komisare 
Vaječeslovo Molotovo pa
aiškinti, kas atsitiko su 
tais 16 lenkų demokrati
nių partijų vadais, kurie 
prieš mėnesį laiko nuvyko 
į Rusų slaptosios policijos 
štabą dėl kelionės Mas
kvon, (sulig rusų nurody
mų) pasitarimui 
tų vyriausybe 
klausimais.

Kaip žinoma, 
požemio vadai, 
tiek metų vedė kovą prieš 
Hitlerio priespaudą nebu
vo žinomi, kas jie tokie y- 
ra. Aukštieji Sovietų pa
reigūnai užtikrinę juos sa
vo garbės žodžiu, kad jie 
nebus liečiami ir drąsiai > 
galį išeiti viešumon ir at- j 
vykti į nurodytą vietą iš 
kur jie būsią nuvežti Mas
kvon pasitarimui Lenki
jos klausimais.

Lenkai, matyt, savo di-l 
džiojo alijanto užtikrini
mui jų saugumo ir nelie-i? 
čiamybės patikėjo ir nu- - 
vyko nurodyton vieton, irisutarčių, Jei jog didesne 
nuo to laiko jie staiga din- Į negU jų jėga paremtos, 
go. Į visus Anglijos vai-Į Prisiminkime, tik Aus- 
džios paklausimus Maskva į triją> Čekoslovakiją, pk 
atsake tylėjimu. Bet po rnutines diktatoriaus au- 
virš mėnesio laiko, I 
met Amerika ir Anglija1 mę~ Lietuvą..; 
atsisakė toliau tartis su 
Rusija Lenkijos klausimu 
iki ji nepasakys kas atsiti- į 
ko su tais 16 demokratinių 
lenkų grupių vadais. Mas-j 
kva išėjo su pranešimu,' 
kad jie areštuoti ir pridė-j 
ta jiems visa eilė įvairių 
kaltinimų.

Reiškia didžioji pasaulio 
galybės Rusija, nusigando 
16 lenku, kad rado reikalo 
sulaužyti savo jiems duotą 
garbės žodį dėl jų saugu
mo.

I

Greičiausiai Sovietų val
dininkai šiaip sąprotauja: 
jei tie lenkai kovojo su 
vienu diktatorium už Len
kijos išlaisvinimą, tai ko
vos ir su kitu, todėl visus, 
kurie buvo priešingi Hit
lerio priespaudai reikia 
likviduoti.

Šis faktas dar kartą pa
liudija, kad diktatoriai, ne
žiūrint ar jis būtų juodas, 
rudas raudonas ar gelto
nas, su jokiomis sutarti
mis nei pažadais nesiskai
to, ir savo šalis valdo geng- 
sterių metodu. Jie laikosi

su Sovie- 
Lenkijos
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VOKIETIJA PASIDAVĖ
I

tie lenkų' 
kurie per į

■ č'

Amerikietis karys sargyboje kai vokiečiai kasa laidojimui nužudytų 
ir badu nukankintų belaisvių, kuriuos naciai mirtinai išniekinę paliko ne
laidotus Nordhausen, Vokietijoj. Toje vietoje buvo palaidoti 2,500 nekaltų 
aukų. •

I Keturi Didieji Vieningi Visais 
Klausimais-Tik Ne Lenkijos

-----------  I 
tybių — Jung. Valstybių,1 
Britanijos, Rusijos ir Ki
nijos atstovai Suvienytų 
Tautų konferencijoj susi
tarė vieningai visais ki
tais klausimais, išskyrus 

pir- Lenkijos ir kolonijų klau- 
,--------- ------- ■ simais.

^kas, paskui -sų tėvų žej siandien prasidėj , 
. ą tarimas mažųjų tautų šiai musų garbingąją A- k|ausimu gis klausimas 

menką, jos Pearl Harbor... 
Visos jos, nepaisant viso
kių sutarčių, tapo iš pasa
lų diktatorių užpultos...

Atrodo, kad šiame pa- ra išlaisvintos

San Francisco, Cal., geg. 
— Keturių didžiųjų vals-

Karas Europoje Pasibaigė
Užsienyj Reikia! 2 Milijonų 

Tonų Maisto
VVashington, D. C., geg. 

5 — J. V. agrikultūros de- 
partmento apskaičiavimu. 
Europai reikalinga 12 mili
jonų tonų maisto tarp 
rugpiūčio mėn. šių metų ir
to paties mėn., 1946, bū
tent, tose srityse, kurios 
tapo išlaisvintos iš nacių 
vergijos.

Europos išlaisvintom 
sritim daugiausia bus rei
kalinga kviečių, sako agri
kultūros departmentas, 
taipgi riebalų, mėsos, 
kiaušinių, pieno produktų 
ir cukraus.

i Visiems žinoma, kad, iš
skyrus kviečius, yra dide
lis pareikalavimas kitų 
produktų ir šioje šalyje, 
kurie reikalingi Europai.

vo Maskvos iškviestas 
1940 metais pasitarimui. 
Kaip tik jis nuvyko į Mas
kvą, buvo sulaikytas. Rau
donoji armija okupavo 
Lietuvą. Maskva turėtų 
pasiaiškinti ir dėl Lietu-

Trys Didieji Paskelbs V-E Dienos 
Proklamaciją

Danai Suėmė 10,000 
Pro-Nacig

Kopenhaga, Danija, geg.
7 — Šiame mieste danai 

j vos atstovų sulaikymo ir paskutinį kartą susirėmė 
grąžinti juos į Lietuvą, jei- su okupantais naciais ir

Londonas, geg. 7 — Di
dysis karas Europoj pasi
baigė šiandien. Vokietija 
pasidavė besąlyginiai.

Pulk. Gen. Gustaf Jodl, 
Vokietijos armijos štabo 
vyriausias viršininkas, pa
sirašė besąlyginio pasida
vimo Amerikai, Anglijai ir 
Rusijai raštą gen. Eisen- 
hower’io centre Reims, 
Prancūzijoj. Alijantų var
du tą vokiečių besąlyginio 
pasidavimo raštą pasirašė 
gen. W. B. Smith 2:41 vai. 
rylą Reims miestelio mo
kykloje. (Mūsų laiku bu
vo 8:41 vai. vakare, sek
madienį).

Taigi po penkių metų, 
aštuonių mėnesių ir šešių 
dienų užsibaigė baisus 
kraujo praliejimas Euro
poje. Vokietijos besąlygi
nis pasidavimas buvo ofi
cialiai paskelbtas po to, 
kai vokiečių radio pareigū
nas paskelbė Vokietijos* 
žmonėms, kad adm. Kari 
Doenitz įsakė visoms karo 
jėgoms kapituliuoti (pasi
duoti), ir taipgi įsakė su
stabdyti submarinų karą 
vandenyne.
DIDŽIAUSIAS

gu jie yra dar gyvi. | pro-naciais šiame mieste.
__________ Danai patriotai puolė na- 

, cius ir kivsilingus, kad iš-
★ Pereitą savaitę per ke- sįiaįsvinti. Kautynėse už- 

(tunas dienas buvo užimti mušta ir sužeista 255 da- KRUVINIAUSIAS 
!i2’miettaiUSleJ1 ° ‘et‘>ai patriotai. KARAS ISTORIJOJ
jos miestai. į Danai patriotai ne tik, į

i Pirmadienį amerikiečiai kad išlaisvino savo sosti-'
užėmė - užkariavo Muni- nę, bet taip pat suėmė 

yra labai svarbus, nes kai- ch’ą? kuris 1942 metais tu- 10.000 pro-nacių, kurie tai- ' 
kurios mažosios tautos, r§j0 829,000 gyventojų. 1 kininkavę naciams, 
nors ir yra išlaisvintos iš 
nacių vergijos, bet dar nė-'

* talkinin-;

ro Japonijai. Su Japonija 
beveik tik Jung. Valstybių 
karo jėgos turi grumtis. 
Pagelbsti kiek Anglija. Bet 
kaip su Rusija? Ar ir to
liau laikysis neitraliai ? 
Jung. Valstybės ir Anglija 
talkininkavo nuoširdžiai 
Rusijai. Todėl nors dabar 
Rusija turėtų stoti į talką 
alijantams, kad užbaigti 
karą su Japonija, kad ir 
Japonija kapituliuotų taip, 
kaip Vokietija kapituliavo 
(pasidavė).
PREZ. TRUMAN 
PAREIŠKIMAS

Prez. Truman, gavęs ži
nias, kad Vokietija besąly
giniai pasidavė, turėjo pa
sitarimus su savo pagelbi- 
ninkais. Prezidentas Har
ry S. Truman pareiškęs, 
kad jis nedarys jokio ofi- 
cialio paskelbimo apie ka
ro užbaigą Europoje, kol 
toks paskelbimas nebus 
sudarytas bendrai visų tri
jų valstybių, būtent, Jung. 
Valstybių, Anglijos ir Ru
sijos, kurioms Vokietija 
pasidavė.
laponijos Spauda Rei- 

I kalau ja Nutraukti 
I Ryšius Su Vokietija

Pranešama, kad Japoni-
Džiaugiamės. kad karas jos spauda, kaip tik suži- 

Europoj užsibaigė, bet tąinojo, kad Vokietija pasi- 
džiaugsmą sudrumščia! davė alijantams besąlygi- 
tas, kad karas su Japonija niai, reikalauja, kad Japo- 
dar neužsibaigė, ir kad i nijos vyriausybė nutrauk- 
dar daug gyvybių bus su- tų ryšius su Vokietija, nes 
naikinta. Be to, didžiau-1 Vokietijos gestapo virši- 
sias, kruviniausias karas; 
Europoj, kaip sakoma už
mušta, sužeista ir paimta

■ į nelaisvę iš abiejų kariau
jančiu pusių, būtent, ali-' 
jantų ir vokiečių, 40,000,- 
000 žmonių. Tikrai nėra 

! kuo džiaugtis, o tik tiek, 
, kad kitų gvvybės bus su- 
, taupytos Europoj. Bet su 
Japonija karas dar neužsi
baigė. Sovietų Rusija iki 
šiol, nežiūrint, kad ji yra 
talkininkė, nepaskelbė ka-

I

■ šauly prie žmoniškos tvar- kės vergijos, kaip pavyz-j 
kos nebus galima prieiti, džiui — Lietuva, Latvija,:_ •» i

na ir Lenkija kol 
i sau 

A. prideramų teisių, nežiū
rint to, kad Jungtinės 

Brooklyno lietuviškų bol- Valstybės ir Anglija ne- 
Iševikėlių laikraštis “L.” pripažįsta tų valstybių o- 
gegužės 5 d. laidoje rašo: kupantams.

“Gal jau bus pastipęs iri Lenkijos klausimu susi- 
antrasis dvikojis bestija, tarti sutrukdė šešiolikos! 
vardu Adolfas Hitleris”, lenkų vadų areštavimas’ 
Kaip su trečiuoju ir ket- Rusijoje, kurie nuvyko į■ 
virtuoju, kurie taip pat y- Rusiją, gavę saugumo už- 
ra nė kiek nemažesni “bes- tikrinimą, pasitarimui su 
tijos”? Kaip su mažesniai- Maskvos vyriausybe, ir ten 
jsiais, kurie pritaria teroru buvo areštuoti. Maskvos 
Įir taiką mylinčių tautų už- vyriausybė primeta lenkų 
grobimui ir pavergimui? 

! Nacizmas, fašizmas ir mus.
komunizmas yra didžiau- Maskvai, 
sios pasaulio blogybės. Ne 
kas kitas, kaip tik tų trijų 
blogybių vykintojai ir 
platintojai sukūrė ir šį 
baisų karą. Tik tas blogy
bes panaikinus, pasaulis 
.galės pradėti atstatymo 
darbą pasaulyj; taiką my
linčios tautos atgaus lais
vę ir nepriklausomybę.

kol nors vienas diktato- Estija,
rius turės valdžią ir gink- kas negali iškovoti 
lą. *

Politiniai Konferencijos Sunku 
mai Jau Praėjo, Tvirtina 

Stettinius
I
I

I

vadams įvairius kaltini- 
Bet mažai kas tiki 

kad tie kaltini
mai būtų tikri. Todėl Jung.

i Valstybės ir Anglija tebe- 
į laukia iš Maskvos pasiaiš
kinimo. Maskva kaž kodėl 
delsia.

Rašant apie lenkų vadų 
areštavimą, prisimena Lie
tuvos užsienio ministro p. 
Urbšio jr kitų Maskvoje 
sulaikymas, p. Urbšys bu-

Manoma, Kad Rusai Konferencijoj 
Nedrįs Kelti Pabalčio Valstybių 

Klausimo
M. KI2IS

SAN FRANCISCO, Cal., — San Francisco dien
raštis “Examiner” trečiadienio laidoje praneša:

‘‘Antradienio vakarą, tuojau po pasikalbėjimo su 
laikraštininkais, sekretorius Stettinius buvo užklaus-
tas apie pranešimus sąryšyje su neišvengiamais rusų į 
reikalavimais dėl Liublino lenkų ir, ko gero. Maskvos; 
kontroliuojamų trijų Pabalčio valstybių — Lietuvos * 
Latvijos ir Estijos — atstovybės.

didžiau- i Vokietijos
ninkas Heinrich Himmler 
“aiškiai sulaužė ašies tri
jų - šalių sutartį”.

Japonijos spaudos reika
lavimas aiškiai parodo jos 

■silpnumą. Ji jaučia, kad 
jos laukia toks pat likimas, 
kaip ir Vokietijos. Jeigu 
Japonija tuojau nepasi
duos besąlyginiai, 
daugiau gyvybių bus su
naikinta. bet susilauks to 
paties galo — pralaimėji
mo.

tai tik

AMERIKIEČIAI SUNAIKINO
20 JAPONU LAIVU TIES 

KORĖJA
Amerikiečiai lakūnai nu-Guam. geg. 7 — Didieji

Jung. Valstybių laivyno: skandino keturius japonų 
medžiotojai lėktuvai, pasi-U 

Stettinius pareiškė, kad konferencijoj nekilo jokių kėlę iš Okinawa salos ba- 
naujų politinių ginčų; jis aiškiai buvo nustebintas, kai zės, kur Jung. Valstybių 
i---- ------ a—; — 1----— kareiviai smarkiai tebesi-

kauja. kad užtikrinti sau 
tos salos užėmimą ir sau- Britų karo laivai bom- 
gumą. puolė japonų laivy-• bardavo japonų pastatus 
ną ties Korėja. ! Miyako saloj.

buvo paminėtos Pabalčio valstybės. Apsigalvojęs jis 
pasakė, kad konferencija atrodo nugalėjusi didžiau
sius politinius sunkumus ir nurodė į tą faktą, kad ko
misijų ir komitetų organizacija pasitaisė, be jokių 
naujų problemų pažymių.”

laivus ir paliko penkius 
skęstančius ir sužalojo 
vienuolika kitų japonų lai
vų.
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kun. J. 
ir užsi-

kun. J. Švagždys, adv. An
tanas Young. kun. P. M. 
Juras, kun. J. Vaitekūnas,

dalyvių

2

LIETUVIŠKI RŪPESNIAI

ĮVAIRIOS žiniosc

LIETUVIŲ KATALIKŲ SEIME- 
LIS PRIĖMĖ REZOLIUCIJĄ 
LIETUVOS IŠLAISVINIMO 

REIKALU

Inos šeimininkės, p. A. F. 
■ Kneižys kvietė visus daly- 
ivauti Darbininkų Radio 
koncerte, kuris įvyks sek
madienį. gegužės-May 20 
d., Jordan Hali, Bostone.

Maldą suKalbėjo 
: Vaitekūnas. Tuo 
baigė seimelis.

• Po to daugelis 
suėjo į kitą svetainę ir ten

■T' * i ČK
1 ž

Sekmadienį, gegužės 6 d., 
šv. Roko lietuvių parapi
joj’ Brockton. Mass., įvy
ko Naujos Anglijos Lietu
vių Katalikų Federacijos 
apskričio sušauktas sei
melis, kuris pradėtas iš
kilmingomis šv. mišiomis 
tos parapijos bažnyčioje. 
Šv. mišias atnašavo kleb. 
kun. J. švagždys. Pamoks-, 
lą pasakė kun. Justinas 
Vaškys, pranciškonas. — 
“Varpelio” redaktorius.

Seimelio sesijos prasidė
jo 2 vai. po pietų parapijos 
salėje. Seimelį atidarė vie
tinio Federacijos skyriaus 
pirmininkas p. J- Trainavi- 
čius. Maldą atkalbėjo kun. 
Justinas Vaškys. pranciš
konas. Kleb. kun. J. Švag
ždys pirmiausia pasveiki
no seimelį savo vardu ir 
taipgi apskričio pirminin
ko p. A. Daukanto, kuris 
atvykęs į Brocktoną suži
nojo, kad jo giminaitis 
staiga mirė, ir kun. P. J. 
Juškaičio, kuris dėl svar
bių priežasčių negalėjo at- bėjimo reikaiu plačiai kai-j džiausiąs Vokietijos mies- 
vyktl- bėjo kun. P. M. Juras, ku-'tas ir didelis uostas su

Kun. J. Švagždys pasiū- ris yra Amerikos Lietuvių; 1.712.000 gyventojų, 
lė seimeliui prezidiumą. Tarybos narys, p. K. Ven-j Iš visos Vokietijos di- 
būtent, vedėju p. A. F. čius, kun. J. Vaitekūnas, p. 
Kneižį, pagelb. p. J. Trai- A. F. Kneižys ir kiti, 
navičių. rašt. p. B. Jakutį. Išreikšta padėka J. E. 
Seimelis vienbalsiai užgy- arkivyskupui J. Cushing. 
rė pasiūlytus atstovus. D. D., už nuoširdumą lietu-
Mandatų komisijon išrink- viams. ypač Nukryžiuoto- gyventojų ir Brelau su tiek 
ti šie: p. Julia Jakavonytė, jo Jėzaus Seserims vienuo- pat gyventojų. Bet ir tie 
p. Jurgis Versiackas ir p. lems, ir pageidauta, kad. miestai yra stipriai apgulti 
Antanas Peldžius. Rezo- visose lietuvių kolonijose! it jo kritimas neišvengia- 
liucijų komisijon išrinkti įsikurtų to vienuolyno rė- mas.
šie: kun. Justinas Vaškys. mėjų skyriai, 
pranciškonas, kun. F. Nor
butas. p. Ona Pazniokaitė. 
adv. Antanas Young ir 
kun. J. švagždys. Tvark
darys — K. Grigas.

Massachusetts valstybės 
gubernatorius Maurice J. 
Tobin sveikino seimelį 
laišku ir apgailestavo, kad 
negalėjo dalyvauti. Bosto
no mayoro John E. Kerri- 
gan vardu sveikino p. 
Charles Brooks. Iš dalyvių 
sveikinimo kalbas pasakė riuos suruošė vietinės jau-

šino visus be jokio atlygi
nimo. Net ir pointų niekas 

i neturėjo duoti. Tai pri
klauso nuo visų nuoširdus 
ačiū Brocktoniečiams!

Šeimininkėmis ir patar
nautojomis buvo šios: pp. 
Ona Norkiūtė, Rūta Yka- 

loejimo reiKa-1 saĮaįtė, Florencija Tamu- 
bus pasiųstos:Įevičiūtė, Julia Adomaity- >co konferenci- *> t_>-------- •_ —

kun. J. Petrauskas. Atsto
vų su įgaliojimais nebuvo 
daug, nes lietuvių koloni
jose neraginta, kad daug 
kas važiuotų dėl karo, bet 
dalyvavo daug vietinių.

į Priimtos rezoliucijos 
’ Lietuvos gelbėjimo reika
lu. kurios i

■ San Francisco konferenci
jai

J

6

1

Iš pasikalbėjimų su Lie-1 Atstovas savo samprotavi- 

valdžios įstaigai. Paruoš
tas ir informacinis pareiš
kimas spaudai. Plačiai iš
dėstyta Lietuvos tremti
nių problema.

Ryšium su netikėta Pre
zidento Roosevelt’o mirti
mi, Lietuvos Atstovas p. 
Žadeikis Lietuvos vardu į- 
teikė užuojautą Poniai 
Roosevelt ir Amerikos vy
riausybei. Jis vėliau pa- 

’ sveikino naują Prezidentą 
Harry S. Truman ir daly
vavo Kongrese laike nau
jojo Prezidento pirmojo 
ten atsilankymo. Lietuvos 
Ministras, drauge su visais 
kitais diplomatinio korpu
so nariais, dalyvavo Prezi
dento priėmime Blair 
House, Washingtone.

Spec. Rep. 
Washington, D. C.

tuvos pareigūnais gauni į- mus įteikęs atatinkamai 
spūdžio, kad dėl įvykių, 
Lietuvoje ir Europoje 
jiems rūpesnių netrūksta j 
ir yra užsiėmę korespon
dencija iš įvairiausių pa
saulio kampų. Lietuvos 
tremtinių problema yra 
vienas klaikiųjų ir nuola
tinių palydovų. Bendrai i- 
mant pareigūnų darbas e- 
są pakitėjęs ir paįvairėjęs 
palyginus su taikos metu: 
rengimas įstaigoms me
morandumų, ruošimas in
formacinių straipsnių, da
lyvavimas įvairiuose susi
rinkimuose ir apeigose. 
Sekimas traptautinių kon
ferencijų yra vėl kita rū
šis pareigūnų veiklos. To
kių darbų ir rūpesnių kas
dieninis tempas per pen
ktus metus pareigūnų vis
gi neperbloškė ir reikia 
tik sveikatos, kurios ištek
liai, deja, nepastovūs.

San Francisco konferen
cijoje, kame rengiamas 
statutas naujos pasaulinės 
organizacijos, Lietuva de
ja konferencijoje savo at
stovo neturi. Sąryšyje su 
San Francisco, Lietuvos

1

Schweinturto gyventojai sunešė savo radio priim
tuvus, kai buvo paskelbtas įsakymas tą padaryti. Ali- 
jantų kariai juos peregzaminuoja.

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadway, So. 
Boston. Mass.

tė, Al. Jakavonis, Ona Nor- 
kiūtė, Julia Jakavonytė ir 
taipgi nuoširdžiai patar
navo kun. F. Norbutas.

Visi išsiskirstė gražioje

Amerikos delegaci
jai, kurios pirmininku yra 
valstybės sekretorius Ed- 
ward R. Stettinius. Taipgi

J
racijos veiklos ir katalikų 
akcijos reikalu. Pagyvini
mui Federacijos veiklos'galutinai czlz Z 
reikalu išrinkta komisija: Vokietijos sostinę, 
kun. Justinas aškys, kun. normaliais laikais 
J. \ aitekunas ir adv. An- 4 339 000 gyventojų.
tanas J. Young. ; Ketvirtadienį britai paė-

Pavergtos Lietuvos gel-Į™ė Hamburg’ą, antras di-

A. J. NAMAKSIO KALBA
priimta rezoliucija Feae- nuotaikoje

★ Trečiadienį raudonieji 
i užėmė Berlyną, 

kuris 
turi

džiųjų miestų pabaigoje 
pereitos savaitės buvo tik 
du miestai, kur dar plevė
savo nacių svastika, bū
tent, Dresdenas su 630,000

Taipgi iš
reikšta nuoširdi j 
vietiniam kleb. kun. J. 
Švaigždžiui ir kunigam F. Į 
Norbuitui ir J. Petrauskui! 
ir taipgi vietiniam Federa-į 
cijos skyriui už seimelio] 
suruošimą. Taipgi išreikš
ta užuojauta p. A. Daukan
tui. apskričio pirmininkui, 
dėl jo giminaičio mirties.

Baigiant seimelį, p. J. 
Trainavičius kvietė visus 

; dalyvius užkandžiams, ku-

Siancliiten

Tai sužinosi perskaitęs
Prof. Dr. Vyskupo Bučio garsią knygą:

Kreipkitės su užsakymu:

ŠVENČ. P. MARIJOS 
A PSIREIŠKIMAI L1URDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji! 

Liurdo knyga 
Gausiai paveiksluota, gražiai 

kietais viršeliais įrišta, 
virš 500 puslapių.

★ Po Hitlerio mirties bu- 
padeka vo manyta, kad Vokietija 

£' į pasipuoš gedulo ženklais.
. . Bet praėjo kelios dienos ir 

jokių paskelbimų tuo klau
simu nepadaryta. Netgi ir 
apie kokias iškilmingas 

! laidotuves nieko nesigirdi.
Išnyko Hitleris ir su juo jo 
patarėjai bei bendradar
biai — Himmleris, Goeb- 
bels, Goering, Ribbentrop, 

į Ley. Tik yra žinoma, kad 
tik naujas fiureris Doenitz 
su savo nauju užsienių 

' reikalų ministru atskrido 
į Kiel, kur tuojaus susisie- 

; kė su Britų karo 
Montgomeriu.

MAN PER NAKTĮ

Ii

I

!

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

vadu

Man per naktį buvo liūdna. 
Šmėklos ardė tylą.
Bet vėl rytas lapuos mirga. 
Vėl saulutė kyla.

Vėl pasveikino dainužė. 
Ašaros išdžiūvo, —
Ar klausai manęs, drauguže. 
Dėl tavęs jos žuvo!

Tavo aiškų, skambų vardą
Aš minėt minėjau 
Ir kiekvieną tavo raidę 
Pasakon įdėjau!

Faustas K ir ša

RUGIAGĖLĖS

Vien tik mėlyna akyse! 
Žemėj, ore ir danguj 
daugiau nieko nebmatysi. — 
vien tik mėlyna akyse.
Užsimerksi. pamąstysi. 
nusijuoksi... O paskui — 
vien tik mėlyna akyse, 
žemėj, ore ir danguj.

Kazys Binkis

pasakyta šeštadienį, gegu
žės 5 d.. Darbininkų Radio 
programoje iš WESX radio 
stoties. Salėm. Mass.

Šiandien aš nekalbėsiu a- 
pie politiką, bet apie tai, ką 
mes visi mylime, būtent, 
lietuviškas dainas ir muzi
ką. Lietuvis nuo senų se
novės yra pamylęs dainas,- 
ypač motinėlės. Lietuvis' 
apdainuoja savo visus var
gus, visus širdies skaus
mus, savo džiaugsmus. 
Mažai rasime lietuvių, ku
rie nemylėti^ dainų ar dai-' 
nuoti. Daina jungia, suriša 
sielas meilės ryšiais. Mes 
trokštame savo dainelėmis 
pasigerėti, mes norime ir 
turime prieš pasaulio akis 
jomis pasididžiuoti.

Todėl mūsų visų lietuvių 
yra šventa pareiga rūpin
tis, kad mūsų dainos me
nas užimtų aukščiausią 
vietą pasaulio meno srity
je, kad mūsų artistai galė
tų žavėti ne tik mūsų sie
las, bet ir kitataučių, nes 
dainos menu mes galime 
geriausiai išgarsinti mūsų! 
tautos vardą. Mes turime 
palaikyti savuosius artis
tus, kurie daina ir muzika 
kelia mūsų tautos vardą, 
mūsų senosios tėvynės 
garbingą praeitį. Mes turi
me palaikyti ir tas įstai
gas, kurios remia dainos ir 
muzikos meną, neatsižiū- 
rėdamos į sunkų darbą ir 
dideles išlaidas. Viena to
kių įstaigų yra, tai Darbi
ninkų Radio programa, 
kuri ne tik šeštadieniais iš
pildo gražių lietuviškų 
dainų ir muzikos progra
mas, bet kasmet ruošia 
koncertus, kurių progra
mas išpildo įžymiausi ar
tistai dainininkai ir muzi
kai.

Šįmet šios radio progra
mos metinis koncertas į- 
vyks sekmadienį, gegužės- 
May 20 dieną, 3:30 valan- 

' dą po pietų, Jordan Hali, 
Huntington Avė. ir Gains- 
boro Street, Bostone. Dai
nų ir muzikos programą 
išpildys mūsų įžymiausi 
artistai - dainininkai — 
Anna Kaskas. lietuvaitė, 
Metropoli t a'n Operos 
žvaigždė, ir Rapolas Juš
ka, Amerikos plačiai žino
mas basas. Jiedu yra žino
mi ne tik mums lietu
viams. bet ir kitataučiams.

i
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Taipgi muzikalis trio, va
dovaujamas panelės Albi
nos Antanaitytės, sugros 
gražius kūrinius. Artistai 
dainininkai dainuos solo ir 
duetus, daugiausiai lietu
viškas liaudies dainas.

Šio koncerto tikslas yra 
paremti Darbininkų radio 
programą, kuri jau vie
nuolikti metai kaip trans
liuoja lietuviškas dainas, 
muziką, pranešimus ir kal
bas į Jūsų, Gerbiamieji 
Klausytojai namus. Kol 
mes tą radio programą tu
rime, tai gal nepilnai ją į- 
vertiname. Bet jei jos ne
tektume, tai skaudžiai pa- 
sigęstume. Klausytis lietu
viškų dainų ir muzikos per 
radio yra tikrai malonu. 
Tad paremkime šią radio 
programą gausiu atsilan
kymu į koncertą. Būda
mas šios radio programos 
Koncerto Komiteto vice
pirmininku nuoširdžiai 
kviečiu visus iš anksto nu
sipirkti koncerto tikietus, 
kurių kainos — $2.40, 

lSl.80 ir $1.20, priskaitant 
valdžios taksas. Tikietų 
galima gauti pas pardavė
jus, Darbininko ir šios ra
dio programos ofisuose, 
366 West Broadvvay, So. 
Boston 27, Mass.

Suprantamas dalykas, 
kad ne visi galėsite atvyk
ti į koncertą, bet visi gali
te paremti šią radio prog
ramą ir jos koncertą dova
nėlėmis. Taigi paremkite 
šią programą — tą lietu
višką kultūrinį darbą, ku
ris yra mūsų visų pasidi
džiavimas. Iki pasimaty
mo sekmadienį, gegužės- 
May 20 dieną, Jordan Hali, 
Bostone. Ten mes turėsi
me tikrą meno puotą. Lai 
skamba lietuviška daina 
po šalis plačiausias!

JAUNYSTĖS DAINA

KOVA DĖL BALTIJOS
VALSTYBIŲ PRASIDEDA

Molotovas Teiraujasi, Koks Ameri
kos Delegatų Nusistatymas

M. KIZIS

SAN FRANCISCO, Cal., geg. 2 d. — San Fran
cisco Call Bulletin praneša:

Pretenzijos Į Pabaltį
“...Tuo pačiu laiku iš lietuvių sluoksnių praneša

ma, kad yra tvirtinama, jog Molotovas stengiasi patir
ti, kaip Amerikos delegacija reaguotų, jeigu Rusija 
prašytų dar trijų balsų (pasaulio organizacijos) seime 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai”.

Formalaus prašymo iki šiol dar neįteikta.
Šita žinia nedaug ką teprideda prie tų informacijų, kurios 

buvo atėjusios diena prieš tai.
Viena tiktai patiriame, kad Lietuvos. Latvijos ir Estijos sto

vio klausimas jau yra iškeltas viešumon.
Sovietų delegacija San Francisco konferencijoj, kaip mato

me, dar nėra įteikusi formalaus prašyn^o dėl Baltijos valstybių 
atstovavimo, bet delegatas Molotovas jau darąs žingsnių patirti, 
ar Jungtinių Amerikos Valstybių delegatai pritartų jo norui gau
ti Lietuvos. Latvijos ir Estijos balsus būsimoje pasaulio organi
zacijoje. Du kartu pralaimėjęs Liublino lenkų klausime, sovietų 
diplomatas elgiasi atsargiai.

Puikus baltas, sidabrinis ..............
Juodas stiprus .................................
Rusvas stipriai padarytas ..............

Rožančiai
“Darbininko” administracijoje galite gauti sekamų ro

žančių:

Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
366 W. Broadway, So. Boston

$8.00
$1.25
$1.20

27, Mass.

I Užsiprenumeruokite Įdomiausį 
Du kart savaitinį laikraštį

"DARBININKĄn

Ei, jaunyste, tu galinga. 
Tu linksma, šviesi, audringa.

Kaip žaibai dausų!
Nieks tau kelio neužtvenkia. 
Tau pasaulis galvą lenkia

Iš kovos balsų.
Jei pasišventė jaunystė.
Kas pasauly gal išdrįsti

Jos mėgint jėgų! 
Kovose jai laimė duota. 
Drąsiai eis apvainikuota

Laurų vainiku.
Puhnas’L

• z
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♦
♦

Laikraštis “Darbininkas” yra vienas rimčiau
sių ir geriausiai mėgstančių laikraščių, Amerikoje. 
Jis išeina du sykiu į savaitę — antradieniais ir 
penktadieniais.

“Darbininko” kaina metams $4.00
Pusei metų ......................................  2.00
Imant tik vieną numerį į savaitę, 
metams kaina......................    $2.00
Pusei metų ......................................  1.00
Užsiprenumeruodami money orderį ar čekį 

siųskite:—

DARBININKAS
366 West Broadway, So. Boston 27, Mass.
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Vargu Beįmanoma Pilnai

DARBININKAS
#66 West Broadvvay, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams _________ $4.00
Vieną kart savaitėje metams_ $2.00
Užsieny metams ________ __ _ $5.00
Užsieny 1 kart sa-t&j metams $2.50

Alijantų kariuomenei užėmus vokiečių miestus ir kai karo ginklų gali
ma buvo visus gauti, tuomet jaunieji vokietukai darydavo visokius kariš
kus triksus. Štai vienas iš jų.

DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
-------by-------

•AINT JO8EPH’8 LITHUANIAN R. C. A88OCIATION OF LABOR
Itatered m aecond-claaa matter Sept. 12, 1915 at the poet office at Boston, 
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Forelgn once per week yearly $2.50

Ne visų laikraštininkų vienodos pažiūros į San 
Francisco konferenciją. Gal dėlto, kad ne visiems leng
va tiksliai susiorientuoti. Kaip tai sakoma, kad iš dau
gelio medžių nesimato girios — taip iš pernelyg didelio 
delegatų skaičiaus sunku susigaudyti, kurion pusėn 
krypsta konferencijos eiga. Bet kai kurių bendrų įspū
džių vis dėlto esama, tik nevienodai juos suprantama. 
Dešinieji reporteriai visur įžiūri rusų užsispyrimą nė 
per plauką nenutolti nuo Maskvos instrukcijų. Sovietų 
atstovai atkakliai derisi už kiekvieną, taip sakant, ska
tiką. Nori viską išgauti ir niekur nenusileisti. Tačiau ir 
Amerikos delegacija parodo atsparumo. Jau čia nebe 
Maskva, nė Teheranas, negi Jalta. Bet vis dėlto paste
bima, kad atsparumo permaža. Amerikiečiai galėtų 
būt jei ne griežtesni, tai bent mandagiai kietesni. De
šiniųjų korespondentų manymu, dar perdaug tebenu- 
sileidžiama maskviečių užgaidoms, ypač akyvaizdoj 
to fakto, kad Rusija apsitverusi kiniška siena ir neįsi
leidžia į savo vidų jokių komisijų nei korespondentų. 
Ji veda derybas, užrišus savo talkininkų akis.

Iš kitos pusės, kairieji Amerikos korespondentai 
įžiūri San Francisco konferencijoj kažkokį sąmokslą 
prieš Sovietų Sąjungą. Komunistai tiesiog pareiškia, 
kad konferencija — fiasco (visai nepavykus), dau
giausia dėlto, kad Prez. Trumanas ne tai neaiškus, ne 
tai pasyvus, būtent, pasiduodąs Vandebergo įtakai. 
Tai esąs pragaitštingas nusiteikimas, neigiamai atsi
liepsiąs ant viso pasaulio likimo. Gi kiti komunistų ša
lininkai eina dar toliau: atvirai pasisako apytikriai nu- iš Sovietų Sąjungos pusės, 
juntą, kad Amerikos delegacija krypsta į neprietelin- Redakcija dar nurodo, kad 
gą Sovietams nusistatymą, neišskiriantį net galimybės 
ginkluoto tarp Rusijos ir Amerikos susirėmimo. To
kia kryptis jau seniai užsimezgusi. Vos prasidėjus ru
sų su vokiečiais karui, birželio mėnesy, 1941 m., pasak 
New York Times, Trumanas, tuomet tik Senatorius, 
būk taip pasisakęs: “Jei matysime, kad vokiečiai laimi, 
mes gelbėsim Rusiją; bet jei Rusija ims viršų, mes 
turime šelpt vokiečius, kad jie tarp savęs ko daugiau
sia išsižudytų. Bet aš nieku gyvu nenoriu, kad Hitleris 
laimėtų. Ir vieni ir kiti nelaiko savo žodžio”.

Žinoma — aiškina komunistuojantis laikraštis — 
ką Trumanas pasakė 1941 m., nereiškia, kad jis taip 
manytų 1945 m., bet vis dėlto tokiu mintyjimu dabar 
esanti užsikrėtus Amerikos delegacija. Iš viso, didžiū

Iš Laisvos Šveicarijos Spaudos
Visa šveicarų spauda pa

skelbė Amerikos Jungti
nių Valstybių 
pasekretoriaus Grew pa
reiškimą, kad Pabalčio 
valstybių padėtis, USA a- 
kimis žiūrint, nepasikeitė 
ir po Jaltos konferencijos. 
Lygiu būdu Amerika ir 
toliau pripažįsta Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos pasiun
tinius Washingtone.

Basler Nachrichten (5. 
III) su pasitenkinimu pas
tebi, kad Amerikos Jungti
nės Valstybės nepripažįs
ta smurtu įvykdytos Pa
baltijo valstybių aneksijos

valstybės

reikalingi svetimi uostai. 
Savaime uostų ir tranzito 
reikalai tvarkomi tarptau
tiniais susitarimais, o ne 
smurtu, kaip tai daro Mas
kva.
— Basler Nachrichten 

(16. II) paskelbė vedamąjį 
straipsnį pavadinimu “Ru-

iI

kai kurie suinteresuoti 
sluoksniai vis skleidė prie
šingus gandus.
— Šveicarų vyriausybė 

neleido platinti plakatų, 
kuriuos rengėsi išleisti 
šveicarų “Sovietų Sąjun-

gos Draugų” draugija. Ta
me plakate Pabaltijo vals
tybės buvo parodytos kai
po Sovietų Rusijos dalis.
— Dienraštis Lie Tat (23.

II) atremia sovietų varo-įsai Pabaltyje ir Rytų Len 
mą propagandą, nukreiptą kijoje”. Straipsnis prade 
prieš Pabaltijo valstybių į damas šiais žodžiais: 
nepriklausomybės sieki
mus. Laikraštis pabrėžia, 
kad sovietai platina įvai
riausius argumentus, ku
riais siekiama pateisinti 
prievartą bei smurtą, pa
vartotą prieš Pabaltijo 
valstybes. Klausimas stovi 
tokioj plotmėj: teisė ar 
prievarta? Jeigu Maskva 
kalba apie savo saugumą 
bei išėjimą į Baltijos jūrą, 
tai naciai vartojo panašius 
argumentus. Berlynas irgi 
švaičiojo apie “erdvę”, o 
kai dėl Baltijos pajūrio 
uostų, tai Europoje nėra 
tokios valstybės, kuri irgi 
negalėtų pasakyti, jog jai

•9

ma komentatorių mano, kad San Francisco konferen
cija, jei visai nenutruks, nieko pastovaus negalėsianti 
nuveikti. Perdaug jau skirtingos stambiųjų valstybių 
politikos. Gi lenkų klausimas, rusams areštavus 16 
Lenkijos pasiuntinių, eina vis aštryn. Vargu bebus pri
eita prie galutinio susitarimo.

3
nės Europos. Tris kartus II) straipsnyje pastebi, 
tie kraštai turėjo pakelti kad visus sovietų kariuo- 
rekvizicijas ir apiplėšimus, menės užimtus kraštus 
Po to, kai iš krašto atsar- apgaubia tyla. Niekas ne- 
gas išvežė vokiečiai, o da- turi teisės įkelti kojos ten, 
bar vėl rekvizuoja rusai, kur atėjo raudonoji armi- 
gyventojai stovi prieš bado ja. "Didžioji tyla, viešpa- 
šmėklą. Miestuose siaučia 
tikras badas. Be to, gyven
tojai visiškai neturi kuro, 
tad žiema teko kęsti dar ir 
šaltį.

Laikraštis primena vieno 
sovietų diplomato Švedijo
je pareiškimą, kad Mas
kvos vyriausybė nusista- — Berno dienraštis Der 
čiusi iš Pabaltijo valstybių Bund (25. II) vedamajame 
išdeportuoti Sibiran visus straipsnyje nagrinėja, ar 
gyventojus ir ten apgy- pokarinis Europos tvarky- 
vendinti “tikruosius sovie-: i 
tinius rusus”. Jau per pir- kratiniais

taujanti pačioje Rusijoje, 
nūn plinta po visą Rytų 
Europą ir, atrodo, apima 
taip pat vidurinę Europą”. 
Už nepermatomos uždan
gos atsidūrė, kaip rašo lai
kraštis, Lietuva, Latvija ir 
Estija.

mas bus pagrįstas demo- 
’ > ar autoritari- 

mąją okupaciją bolševikai. niais dėsniais. Laikraštis 
Rusijos gilumon pastebi, kad kai kur paste-

: “So
vietų rusų kariuomenė vėl 
atsirado Pabaltijo valsty
bėse ir rytų Lenkijoje, ly
giu būdu ir sovietų-bolše- 
vikų valstybės tarnauto
jai, partiniai komisarai ir 
gyventojų ne be pagrindo 
ypač prisibijomi ir nepa
kenčiami GPU sėbrai. Jų, 
rankose sutelkta neribota 
valdžia, jie yra krašto ir 
žmonių valdovai”. Toliau 
straipsnyje aprašomi gy
ventojų vargai nacių ir 
bolševikų okupacijoje. 
Raudonarmiečiai, kur be- 
sigriebdami, plėšia visas 
atsargas. Bet patys gyven
tojai nedaug ką beturi, nes 
vokiečiai, prieš pasitrauk-: 
darni, nualino kraštą. Tiek' 
Pabaltijo valstybės, tiek klaidinga politika, 
Lenkija ]

ištrėmė 1
dešimtis tūkstančių lietu- bimos tendencijos nesis- 
vių, apie kurių likimą ne- kaityti 
turima jokių tikslių žinių,1’ 
lygiai kaip ir apie 1,700,000 
Rusijon išvežtų lenkų liki
mą.

Panašaus turinio straips
nį paskelbė dienraštis — 
“Berner Tageblatt.”
— Basler Nachrichten 

(17/18.11) persispausdino 
anglų savaitraščio The Re- 
cord straipsnį, kuriame 
kritikuojama sovietų vy
riausybės laikysena oku
puotose Pabaltijo valsty
bėse. Straipsnyje nurodo
ma, kad kai kas esąs lin
kęs pateisinti “aiškią ne
teisybę” ir mažųjų Pabal
tijo valstybių išprievarta
vimą, lygiu būdu “gėdin-jdelę valstybę. Bet toks lai-

i su demokratija. 
Kaipo tipinga totalitarinį 
rėžimą, šalia Vokietijos, 
laikraštis mini Rusijos 
valdymosi formą. Sovietų 
vyriausybė savo santy- 

| kiuose su svetimomis vals
tybėmis vadovavosi totali
tariniais apskaičiavimais. 
Rusijos - Vokietijos "drau
giškumas” 1939-1941 me
tais buvo tokio galvojimo 
išdava. Tų metodų aukos 
buvo Pabaltijo valstybės 
bei Lenkija. Priešingai, 

Į Tarptautinio Teismo Haa- 
j goję sprendimas Lietuvos- 
Lenkijos byloje 1930 m. 
gali eiti pavyzdžiu, kad tei
sinėje srityje ir maža vals
tybė gali laimėti prieš di-

gas lenkų deportacijas Si
biran”. Straipsnyje krei
piamas dėmesys į tai, jog 
sovietų vyriausybė neįsi
leidžia į okupuotas sritis 
jokio svetimo spaudos ko
respondento.

Persispausdindamas aną 
anglų savaitraščio straips
nį, Basler Nachrichten 
reiškia savo pasitenkini
mą, jog anglų tautoje liko 
gyvas teisybės ir teisėtu
mo pajautimas. Hitleris 
padarė stambią klaidą, 
manydamas, jog Anglijoje 
nesama idealų. Bet, baigia 
laikraštis, ir šiandien būtų 

kuri 
per karo metus nesiskaitytų su anglų tau- 

buvo tris kartus užpultos toje viešpataujančiomis i- 
skėrių, du kartus iš Azijos dejomis ir idealais.

K. ir vieną kartą iš Centrali-

i

— National-Zeitung (12.

mėjimas tegalimas demo
kratinėje santvarkoje, o ne 
totalitarinėje diktatūroje. 
Laikraštis apgailestauja, 
kad naciško tipo totalita
rizmas garbinamas ir ki
tur.

—Mėnesinis laikraštis 
Der Europaer (vasario m. 
numeryje) stato klausimą, 
ar pokariniame pasaulyje 
viešpataus jėga ar teisė
tumas. Laikraštis, tarp ki
ta ko, nurodo, kad Angli
joje tas klausimas esąs 
plačiai diskutuojamas. 
Londone susikurusi “Eu
ropos Laisvės Sąjunga” 
kelianti klausimą, koks li
kimas laukia mažųjų vals
tybių, esančių Sovietų Ru
sijos kaimynystėje.

(Bus daugiau)

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA

IV.

Netikėtas Atsilankymas
— Ačiū p. Vaišmantui, — ne. Mano reika

las labai sausas ir kietas, nei vynu nepasal
dysi. Aš pas tamstą nužemintu prašymu.

“Kietas reikalas... nužemintu prašymu... 
kas čia per stebuklai?” — pamanė Vaišman- 
tas ir norėjo atsakyti: “tamstos prašymas 
yra man įsakymu, o aš iš principo jokių įsa
kymų nepakenčiu”, bet susilaikė ir manda
giai tarė:

— Klausau tamstos.
Tautgėla apsidairė, kiek luktelėjo, lyg 

ieškodamas tinkamų žodžių, bet galop be jo
kių ceremonijų dėptelėjo:
— Aš tamstos nužemintai prašau pašalinti 

iš savo namų dr. Bitiną.
Ir paleidęs tai, tarsi kokią bombą, Tautgė

la laukė griausmingo įspūdžio. Tačiau įspū
džio nebuvo, ar bent atrodė, kad nebuvo. Nuo 
Vaišmanto veido šypsena neišnyko, tik per 
jį praslinko vos pastebimas ironijos šešėlis. 
Nuostabos nebuvo jokios. Rodės, kad Vaiš- 
mantas kaip tik to ir laukė. Ir su atsakymu 
Tautgėlai, matyt, jam nebuvo sunku. Minty
je tik rankiojo žodžius, kad viskas išeitų 
mandagiai.
— Tamstos prašymas užsipelno didžiausio 

ir neatidėliotino dėmesio, bet kadangi jis pa
liečia mano santykiavimą su mano gerbiamu

draugu, tai aš drįstu paklausti, dėl kokių 
priežasčių aš turėčiau jį pašalinti?

Tautgėla, matyt, tikėjosi tokio klausimo 
ir ramiai atsakė:
— Daug, daug yra tam priežasčių, mano po

ne. Bet kad nebūčiau nuobodus, visų jų ne
dėstysiu. Neprisiminsiu net ir apie lietuvybę, 
kuri, žinau, ir tamstai yra maloniausias ark
liukas. (Vaišmantas mandagiai linktelėjo ir 
maloniai nusišypsojo). Bet tas jūsų ištikimas 
draugas ir prietelius užvakar įsivėlė į labai 
nemalonią istoriją. (Čia Vaišmanto šypsena 
išnyko ir jis neramiai sukruto). Įsivaizduo
kit sau, tas jūsų geras draugas ir prietelius, 
daktaras Bitinas, apgynė mano girios vagis 
ir storžieviškai pasielgė su mano dukteria ir 
mano geru draugu ir prieteliu, ponu Bezic- 
ku. (Čia Vaišmantas lyg norėjo ką pasakyti, 
bet Tautgėla davė jam ženklą nepertarti). 
Atsiprašau pono, leiskite man pabaigti. Na, 
dėl nemandagaus pasielgimo aš nelabai poną 
Bitiną kaltinu. Žinau, kad jis lietuvis, kai
miečio sūnus, nors ir inteligentas, neturėjo 
tinkamos progos mandagumo išmokti. Bet 
kas aršiausia, žmonės, kuriuos jis apgynė, 
yra ne tik vagys, bet ir atkakliausio tipo re- 
voliucijonieriai.

“Viską žino. Pražuvo mano Bitinas” — 
liūdnai pamintyjo Vaišmantas ir laukė, ką 
toliau Tautgėla pasakys. Bet Tautgėla nuti
lo. Jis matyt jau baigė savo kalbą ir iš savo 
pusės laukė, ką dabar Vaišmantas pasakys. 
Vaišmantas kiek atoko. “Žino, ar nežino? O 
gal tik apsimeta šį tą žinąs. Reikia jį paka
mantinėti” — pasiryžo mintyje Vaišmantas 
ir prabilo:—
— Dr. Bitinas tą įvykį man atpasakojo. Iš 

jo žodžių aš suprantu, kad jis apgynė ne va

gišius, tik poną Bezicką, kurį jaunasis vagi
šius jau buvo pradėjęs gerokai lamdyti.
— O gal taip ir buvo, — nejučiomis suniur

nėjo Tautgėla.
— Taigi. Ta aplinkybė kaip tiktai pakeičia 

visą dalyką. Išeina, kad daktaras Bitinas bu
vo tamstos dukters ir tamstos prietelius gy
nėjas. Ar už tai aš jį turiu iš savo namų išva
ryti?

Tautgėla nejaukiai sukruto. Vaišmanto 
logika vienu ypu sugriovė visą jo planą. Ne 
tik sugriovė, bet ir juokais jį pastatė. Bet 
kiek atokęs, Tautgėla apėjo klausimą iš ki
tos pusės.
— Dalinai jis maniškius apgynė. Bet tai juk 

taip natūralu. Kiekvienas vyras, matydamas, 
kad kirviu apsiginklavęs vagis puola žmogų, 
tą pat būtų padaręs.
— Kažin, ar kiekvienas? Ponas Bezickas gal 

būtų pabėgęs, — negailestingai Vaišmantas 
pastebėjo.

Tautgėla tylomis sukeikė. Jis numanė, 
kad Vaišmantas padarė tikslią pastabą. Jis 
gerai žinojo, kad Bezicko teisingumu yra pa
grindo abejoti. Jis matė, kad Vaišmantas vis
ką tiksliai yra ištyręs, ir tas apsunkina jo už
davinį. Bet susivaldęs, kalbėjo toliau:—
— Dėl p. Bezicko narsumo nesiginčysiu. Gal 

būtų pabėgęs, gal būtų ir gynęs. Faktinai jis 
jau buvo beginąs mano dukterį...

— Nuo senio, kurs nemanė pulti, tik malda
vo pasigailėjimo? — vėl negailestingai paste
bėjo Vaišmantas.

— Tegu bus ir taip. Bet eikime prie dalyko 
esmės. Tie vagys tai ne tik vagys, bet pavo
jingi žmogžudžiai.

— Ar juodu jau ką yra nužudę ? — greit pa
klausė Vaišmantas.

— Nežinau, bet juodu, ar bent viens iš jų, 
norėjo nužudyti.

“Jis nieko nežino apie Andrių” — susi
griebė mintyje Vaišmantas ir tarė:
— Na, pons Tautgėla, iš to, kad sujaudintas 

sūnus gynė savo tėvą, dar perskubu daryti 
išvadą, kad jis būtų nužudęs p. Bezicką.
— Susijaudinimas nesudarys teisme jokio 

argumento. Faktas yra, kad jis turėjo kirvį 
rankose.
— Bet ką tas viskas turi bendra su daktaru 

Bitinu? Juk jis neturėjo pareigos tuos žmo
nes areštuoti. Jei dalykas atsidurs teisme, tai 
jis bus tik liudininkas, daugiau nieko.
— Taip, bet teismas išvilks aikštėn tą ne

malonią aplinkybę, kad daktaras Bitinas pa
sižįsta su revoliucijonieriais, kurie jo klau
so, kaip vado.
— Su revoliucijonieriais? — vėl mėgino 

kamantinėti Vaišmantas.
— Kiekvienas, kurs ardo nustatytąją teisė

tumo tvarką — vagia pono girią dieną ir kir
viu rankose puola teisėtą savininką, yra jau 
ne paprastas vagis, bet viešosios tvarkos ar
dytojas. Juk kas gi yra revoliucija, jei ne 
esamos tvarkos ardymas?

“Jis nieko apie Andrių nežino” — dar sykį 
mintyje patikrino Vaišmantas. Jau žymiai 
palengvėjusia širdimi, jis šypsodamas tarė:
— Žinoma, tempiant jų elgesį ant panašios 

logikos kurpalio, galima prieiti visokių išva
dų. Deja, teismas nesivaduoja galimybėmis. 
Žmogų tegalima kaltinti už tai. ką jis padarė, 
bet ne už tai, ką jis galėjo padaryti. Tačiau 
dėl vagišių atkaklaus nusikaltimo aš nesi- 
ginčyju, tik vis dėlto nematau čia motyvo 
pašalinti daktarą Bitiną iš mano namų.

(Bus daugiau)



Antradienis. Gegužės 8. 1945

Katalikė Motina-Krikščioniško 
sios Šeimynos Pamatas

Parašė Tėvas Bede Jarrett, O. P.

(Iš anglų kalbos laisvai iš
vertė J. Butkevičius. Škoti
jos Lietuvių Katalikų Žur
nalistas Glasgov’e).

įgalima matyti Jo kantry
bė. drąsa, ištvermė, pasto- 
; vumas, teisingumas, gai
lestingumas ir kitos visos 
dieviškos ir žmogiškos kil- 

Į niausios Jo ypatybės. Jo 
paukštelių, gyvulėlių ir 
gėlių meilė, kviečių laukai 
ir didelė piūtis; Jo kaipo 
dailidės amatas; Jo Pales- 

kiekvieno tinos jūros ir kalnų pamė- 
Jo naktinės dar- 

; Jo didžiau- 
mą paneigti nė vienas pa- sias nusidėjėliams gailes- 
sauly esąs katalikas žino- tingumas ir meilė, visa tai 
gus, visiškai nebegali. Vie- kūdikį gali suinteresuoti, 
ni religiją myli, kiti gi jos o kartu ir labai daug kudi-j 
neužkenčia; tačiau surasti kiui religijos dalykuose' 
teisę nuo jos pasiliuosuoti gali padėti.
— vis vien niekas nebega- isa to mokinamas kūdi- 
li. Vieni religiją paneigia, kis jausis labai laimingas, 
vien tik dėl to, kad jie ne- būdamas ant savo motinos 
benori melstis; antri, kad kelių! Ji gali jį išmokyti 
dėl individualės savo pui- gerai melstis, parodydama 
kybės — V. Dievo ir Kata- ir išaiškindama jam, kaip 
likų Bažnyčios įsakymų,' 
nebenori pildyti. Bet tie 
visi nieku būdu nebegali 
būti pateisinti, kad jie ne
benori melstis: gi antrieji, 
kurie nebenori klausyti, 
taip gi nieku būdu nebega
li būti pateisinti nuo nepa- 
klusnybės. Mes turime 
taip galvoti ir maldos reik
šmę suprasti, kad kiekvie
na malda mus visuomet | 
užinteresuotų ir savin pa
trauktų. Reikšmingiausia 
ir turiningiausia malda, 
tai šv. Rožančiaus kalbėji
mas, ypatingai vaiku
čiams, jeigu tik jie yra la
vinami kiekvieną kalba
mąją šv. Rožančiaus pas
laptį atskirai apmąstyti. 
Juk tuos penkis “dešimtu
kus” kiekvienas visur ir 
visuomet lengvai gali at
likti. Iš antrosios pusės 
Kristaus charakteris ir Jo 
mokslas visuomet lengvai 
vaikučių širdysna ir sielos- 
na gali būti inspiruojamas. 
Pavyzdžiui, visų Evange
listų šv. Evangelijose pa
sakojimai, Senojo ir Nau
jojo Testamento scenos, į- 
vairūs palyginimai ir tt.

Čia lengvai kiekvienam

(Tęsinys)
Anaiptol nėra, katalikui 

žmogui taip sau koks nors 
pripuolamas ar primeta
mas dalykas, bet yra pati 
svarbiausioji 1______
kataliko žmogaus gyveni- girnas: 
me pareiga, kurios atliki- žuose maldos;

DARBININKAS ’

Pirmosios vedybos Marinų karių užjūry. Matomai momentas torto da
linimo ceremonijų.

V
■
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Ekskursija Po J. V. Sostinę

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

602 Washington Blvd. 
BALTIMORE 30, Mi
Tel. Lexington S595

Limosinai dėl visokių reikalų 
Patarnavimas Dieną ir NaktĮ

_________________________________________ Z
kelti į viršų. Sesutė lyg niuoti pėsti. Pakeliui dar 
pabūgo pasiliko palaukti užsukome apžiūrėti Lin- 
prieangyj. Mes su studen- coln Memorial paminklą, 
tu nutarėme pasinaudoti 
proga, kartu su kitais 
smalsuoliais įžengėme kel
tuvam Iš tiesų būti Wash- 
ingtone ir nepasiekti šio

; bokšto viršūnės — reiškia 
W ashingtono nematyti !

(

Kelionė buvo maloni. Tar
pais kalbėjome apie Lietu
vą, bendrus pažįstamus, 
tarpais, pusiau lūpų niū- 
niavom kokią lietuvišką 
dainelę ir nei nepajutome 
kaip pasiekėme kelionės

Pasigerėję sostinės vaiz- galą, Arlingtono kapines, 
dais iš aukštybių dar nore- j Įėjimas į kapines sunkūs, 
jome pasileisti per tiltą milžiniški, geležiniai var- 
Arlingtono kapinių link, tai, šiuo kart buvo ligi ga- 
bet aštrus vėjas ir netoli- lo atverti. Žaliais mede- 
mas saulėleidis, privertė liais apaugęs gražus kalne- 
šią ekskursiją atidėti. lis. Vietomis užtikome te

sekančią dieną, kaip bu- bai gražiai žydinčių mede- 
vo patarta, aplankėva tau- bų. Vieni jų buvo nusi- 
tos muziejų, meno galeri- sagstę baltais, ne taip jau 
ją ir aukščiausiąjį teismą, smulkiais žiedais, kiti ru- 
Dar pavaikščiojusios po žavais smulkučiais, lyg 
krautuves, vos pusgyvės, mažutėmis roželėmis, pa- 
grįžova nakvynėn.

Šeštadienio ryte nuva-
V- W- — — V. KJAAAilfc. VV41V r ¥ . A A.A Vziayova apžiūrėti pačios jau buv„ žydėjusios. 
sostines. Čia praleidova
beveik visą pusdienį. Po Pritraukę lig sočiai, gai- 
pietų vėl mūsų malonus vinančio, pavasario oro au- 
tautietis pašventė savo tobusu grįžome miestan^ 
brangaus laiko, kad dau-' Sekmadienio rytą, iš- 
giaus supažindintų su gra- klausiusios^ankstybųjų šv. 
žiuoju Washingtonu. : 
dieną pasitaikė tikrai ma
lonus oras. Apžiūrėję Tėvų 
Pranciškonų gražiąją vie
nuolyno šventovę, nutarė
me vistiek kaip nors pa
siekti Arlington kapines.
Atvažiavę vidurmiestin Bet mažai į ką bekreipėva 
manėme pagauti autobu-! dėmesio vis dar tebegyve- 
są, bet kadangi teko laukti į nova sostinės įspūdžiais, 
ilgokai, nutarėme žings- Julija.

nučių benulipąs laiptais 
jaunas kunigas, aukštas 
blondinas. Netrukome su
sipažinti. Būta to žmogaus 
linksmo, labai lietuviško, 
taigi greit apsipratova su 
naujuoju pažįstamu.

našūs vyšnioms. O gal čia 
ir buvo tos garsiosios Wa- 
shingtono vyšnios? Kitur' mis šakytėmis, tik kur ne- 

ikur stiebėsi jaunutė žolė. 
1 Artėjant New Yorkan dau- 
.giau ir daugiau matėsi ža- 
Tiumynų ir oras darėsi šil
tesnis. New Yorke turėjo- 
Įva keisti traukinį, šiuo 
kartu papuolė tikrai liuk
susinis, švariais vagonais, 
patogiomis sėdynėmis 
traukinys.

Pirmą kart važiuojant 
šiuo keliu, dairiausi pro 
langus. Gamtos atžvilgiu 

.vaizdai čia jau buvo kur 
kas menkesni nei iki New 

į Yorko. Nesimatė nei aukš
tų, medeliais apaugusių, 
kalnų, nei spalvuotų uolų 
skardžių, nei pakalnėse iš
siraičiusių, lyg platūs kas
pinai, upių. Lygumos, vie-į

Pirmiausia apžiūrėjome 
universiteto patalpas; kny
gyną, sodą, koplyčią, skai
tyklą ir studentų “karčia- 
mėlę”. Iš čia leidomės ap
žiūrėti kitas VVashingtono 
įdomybes. Nors diena pa
sitaikė šaltoka ir labai vė
juota, bet tas mums ne- 

l kenkė. Per pieveles, per ta
kelius, 
priėjome 
bokštą

; paminklą.

I
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Šią mišių Šv. Petriko bazny- 
! čioj, atsisveikinova gražią
ją sostinę.

Grįštant namo, gavova 
jau daug blogesnės rūšies 
traukinį, pilną, lyg pri
kimštą, juodųjų piliečių.

Per daugelį metų, gy
vendama šioj šalyj, aplan
kiau daugelį lietuvių ap
gyventų kolonijų, pama
čiau eilę didesnių ir ma
žesnių miestų. Na, galvo
ju sau, dabar eilė pama
tyti Jung. V. sostinę Wa- 
shingtoną.

Buvau girdėjusi apie 
Į garsųjį vyšnių žydėjimą, 
įtaigi pavasaris iš pavasa
rio atidėliojau, su pasiry- 

įžimu, sekantį metą tikrai 
važiuoti. Bet žinojau, kad 
tame laike su viešbučiais 
tikras vargas, o neturint 
pažįstamų ant gatvės negi 
miegosi!

Šįmet pasitaikė nepa- 
. Savo suma

nymą, pamatyti sostinę, 
išsitariau studentui kun. 
J. Prunskiui. Ir kaip 
džiugau! Patarė atvažiuoti: 
ir net nurodė keliatą vieš- i 
bučių. Paragino skubėti,! 
nes vyšnios jau pradedan

čios žydėti.
Prisikalbinau sesutę va

žiuoti kartu. Į keliatą die
nų gavau atsakymą iš ‘An- 
napolio’ viešbučio, kad 
kambarį rezervuoja, šiaip 

Į taip išsprukusios nuo dar
bo, anksti trečiadienio ry
tą išvažiavova New Yorko 
link.

Iškentus ilgą ir žiaurią 
žiemą, nepaprastai buvo 
malonu, per vagono lan
gus, stebėti atgimstančią j 
gamtą. Namie palikova 
medelius dar visai nuogo-

jis turi suformuoti savo 
paties maldas, kaip pra
šyti. kaip dėkoti, kaip pa
garbinti. kaip yra reika
linga nusiraminti, susi
kaupti ir nusižeminti, kaip 
Dievo balso reikia klausy
ti. ir pagaliau, kaip dva
sios akimis į Kristų pa
žvelgti. Motina nebeturės 
didelių painių ar sunku
mų. išaiškinti savo kūdi
kiui Švč. Eucharistijos pa- prasta proga

'dianti arha Tsikūniiimn na_l_____  ______

bešnekučiuodami 
labai aukštą 

VVashingtono 
Panorau pasi-

<

slaptį arba Įsikūnijimo pa-l 
slaptį: ji taipgi neturės 
daug painių, mokydama 
savo vaikutį, kaip reikalin
ga yra maldoje su Dievu 
kalbėti, — kaip visa Jam 
per maldos kalbą reikia iš
aiškinti. Toje savo su Die-| 
vu kalboje, vaikutis turi 
būti labiausiai mokina-į 
mas nusižeminimo, susi-Į 
kaupimo ir kontempliaci-: 
jos. nes ir pats kūdikio gi-Į 
mimas, paprastai yra pa
našus kontempliacijai. 
Kontempliacija, dažnai no
ri tik žiūrėti, laukti ir ty
lėti. Motina privalo savo 
kūdikiui pagelbėti tai pa
daryti.

Faktas, betgi yra tas, 
kad niekas kito visiškai n- 
gali mokyti tai, ko pats 
nėra kaip reikiant išmo
kęs. Nė viena motina ne
gali pasekmingai mokyti 
savo kūdikį melstis, — jei
gu ji pati, kaip reikiant 
maldos nepraktikuoja. 
Niekas kitam negali duoti 
to, — ko pats visiškai ne
turi. Tai šventa tiesa!

(Bus daugiau)

I

SIDIR VIDIR

Kodėl jaučiamas ir saldainių trūkumas šioj šaly? 
Štai kariai, kurie sunkiai kaujasi su japonais Okina- 
wa saloj gavo po gražius siuntinius saldainių. Todėl 
mes turime džiaugtis, kad ir jie randa malonumo po 
baisių valandų, kad ir saldainių plytelėse.

Gražiausių Liaudies Dainų Rinkinys

“VAI LEKITE DAINOS”
i i 
< ;

į tomis menki krūmokšniai 
nu?ir daugiausia industrijų 
. _ centrai.

Į sostinę įvažiavome jau’ 
sutemus. Traukiniui sus-' 
tojus prie mudviejų prie-; 
jo jaunas, 18-19 metų am
žiaus, jūreivis, mandagiai 
pasisiūlė panėšėti valizėlį. 
Pasisakė grįžtąs iš toli
mos užjūrio kelionės į Wa- 
shingtoną, esąs jo gimtinis 
miestas. Dar mandagiai; 
pakvietė čia pat stotyje ką j 
nors truputį užvalgyti ar j 
išgerti. Mudviem rūpėjo 
kuo veikiausia pasiekti 
nakvynė, tad širdingai pa- 

i dėkojusios maloniam jū- 
■ reiviui atsisveikinom.

Po kokio dešimts minu
čių atvažiavova viešbutin. 
Įsiregistravus, mandagus 
patarnautojas nuvedė į 
mudviem skirtą kambarį. 
Buveinė atrodė labai malo
ni, didelis šviesus kamba
rys, privatiška maudynė, 
rašomoji deska, radio, te
lefonas, dvi minkštos kė
dės ir patogi lova.

Vos spėjova nusirengti 
suskamba telefonas. Krūp
telėjau! — negi kokia ne
laimė namuose? Iš pirmų
jų žodžių nespėjau nugirs
ti kas kalba, tik kaip išgir
dau linksmą “labas vaka
rėlis” — supratau, kad tai] 
I mūsų mielas tautietis stu
dentas. Kun. Prunskis ne 

Įtik nurodė ką pirmiausia 
j verta pamatyti dar ir pats 
pažadėjo aprodyti sostinės 
įdomesnes vietas.

Sekančią dieną po pietų, 
kaip buvo sutarta, nuva- 
žiavova prie Katalikų Uni
versiteto. Prie kampo, tur 
būt laukė tramvajaus, sto
vėjo kokie penki kunigai. 
Praeinant pro šalį sušnibž
dėjau sesutei, — o gal vie
nas iš jų ir mūsų mielas 
lietuvis?

Atėjusios nurodyton vie
ton paprašėva vieno iš 
studentų pakviesti minė- 

Pctras Vaičiūnas, tąjį asmenį. Už poros mi-

Sidir vidir vidur dvaro 
žolynėlis auga. (2)

Balti žiedai, juodos uogos, 
net šakelės linksta. (2)

Ir ateina trys mergelės 
tų uogelių rinktų.’(2)
Ir atjoja trys berneliai 
tų mergelių imtų. (2)
Klausia, klausia bernužėliai, 
kuo mergelės vardu. (2)

— Viena rūta, antra mėta, 
trečia lelijėlė. (2)

ŠIENAPIŪTĖ

I
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Aukso miglos supa tylą.
Užu šilo saulė kyla.

Žengia vyras paskui vyrą; 
ryto perlai žemėn byra.

Žolę žalią, žolę jauną 
žvangios dalgės žvangiai 

piauna.
Lenkit galvas, pievų gėlės, 
eina jaunas grėbėjėlės — 

Padėk Dieve!—Ačiū. ačiū... 
Pradalgėlių kaip gyvačių...

Dalgė dalgę mostais varo, 
tiesias baras šalia baro.

Saulė žėri, spindi rasos, 
braido pievą kojos basos.

Čeža, šlama, žvanga, tyška 
žalioj pievoj ir už miško...

I

I 
t

1

Paruošė Kun. J. Dabrila, 
Papildyta Rinkinį Išleido Kun. Pr. M. juras

Knyga turi 220 puslapių, nedidelio — maldaknygės formato. Labai pa
ranku kišenėje nešiotis. Joje telpa 233 gražiausios dainos. Kaina tik 75c. 
Užsakymus siųskite: DARBININKAS, 366 W. Broadway, So. Boston 27, 
Mass.
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Ant 
Ant 
Ant 
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Antradienis, Gegužės 8, 1945

In Defense of Lithuania
MEMORANDUM
ON A POST-WAR INTERNATIONAL 

ORGANIZATION
by 

UNITED ORGANIZATIONS OF AMERICANS OF 
LITHUANIAN, LATVIAN AND ESTONIAN DESCENT

A. RETURN TO LAW, ORDER AND 
THE FOUR FREEDOMS ON THE 

BALTIC SHORES
As soon as the decisions of the Yalta Confer- 

ence were made public, the Lithuanian American 
Council, meeting in session at VVashington, D. C., 
has taken the following stand:

“The Lithuanian American Council, a coalition 
committee coordinating the activities of the over- 
■vvhelming majority of Americans of Lithuanian 
descent. comprising the largest demoeratie groups 
and fraternal orders. held executive sessions at 
Hotel Tvventy-four Hundred in Washington. D. C., 
and vvishes to bring to the attention of the Ameri
can people its vievvs on the post-vvar settlement.

“It is natūrai that American citizens represented 
by this Council have a special interest in the fate 
and future of the land of their ancestors.

“The independent Republics of Lithuania. Latvia 
and Estonia have Ii ved in peace and friendship vvith 
their neighbor — the Soviet Union — and in a 
series of treaties from 1920 to 1939 Soviet Russia 
solemnly obligated itself to respect their national 
sovereignty, and non-interference in internal affairs.

“VVhen the Nazis vvere pressing on Paris, the 
Soviet Union took advantage of international 
confusion and violated its treaty pledges by oc- 
eupying the Baltic Statės and introdueing 
of arms a communist regime.

“The Lithuanian ±________ ______
vvith much satisfaction the progress of 
Army campaign in pushing the common 
Germany — from the enemy — occupied territories. 
būt at the šame time it foilovved vvith dismay the 
complete annihilation of every vestige of democracy 
vvhen the Soviet authorities re-introduced the total- 
itarian communist system in the Baltic Statės.

by force

American Council foilovved 
the Red 

foe —

“The Lithuanian American Council believes 
that the Government of the United Statės 
continues to adhere to the policy expressed by 
the Department of Statė on July 23rd, 1940.
Eurthermore, the recent Yalta declaration on 
Liberated Europe promised free and unfettered 
eleetions on the basis of universal suffrage and 
secret ballot, and statė, in part:

“The establishment of order in Europe and the 
rebuilding of national economic life mušt be achiev- 
ed by processes which will enable the liberated 
peoples to destroy the lašt vestiges of nazism and 
fascism and to create demoeratie institutions of 
their own choice. This is a principle of the Atlantic 
Charter...

“To foster the conditions in which the liberated 
peoples may exercise these rights. and three 
Governments vvill jointly assist the people in any 
European liberated statė or former axis satellite 
statė in Europe where in their judgement conditions 
reąuire <a) to establish conditions of internal peace: 
(b) to carry out emergency measures for the relief 
of distressed peoples: (c) to form interim govem- 
mental authorities broadly representative of all 
demoeratie elements in the population and pledged 
to the earliest possible establishment through free 
eleetions of governments responsive to the vvill of 
the people: and i d) to facilitate u-here necessary 
the holding of such eleetions.

“...By this declaration we re-affirm our faith in 
the principles of the Atlantic Charter. our pledge 
in the Declaration of the United Nations and our 
determination to build. in co-operation vvith other 
peace-loving nations, vvorld order under lavv. 
dedicated to peace. security. freedom and the 
general vvell-being of all mankind.“

“The Lithuanian American Council reiterates 
its belief in the principles of the Atlantic Charter. 
to vvit, the right of all peoples to choose the form 
of government under vvhich they vvill live. and 
the restoration of sovereign rights and self- 
government to those peoples vvho have been 
torcibly deprived of them.

“We re-state our stand for a free and indepen-i 
dent Lithuania, and reąuest the Government of;

the United Statės to render all assistance in 
achieving the aforesaid end.”

Representative organizations of Americans ofl 
Latvian and Estonian extraction eoneur in this 
stand, and all three committees jointly express 
their desire to see the self-govemment of the 
peoples of the sovereign Republics of Lithuania, 
Latvia and Estonia restored.

Shortly aftervvard, the Preaident of the United 
Statės, in his statement to Congress on March 
first, 1945, emphasized that the three Allied 
governments “will endeavor to see to it that 
interim governments vvill be as representative as 
possible of all demoeratie elements in the popula- 
tion, and that free eleetions are held as soon as 
possible thereafter.”

The Governments of the United Statės and the 
United Kingdom have not recognized the at- 
tempted annexation of the Baltic Statės by Soviet 
Russia. As recently as March third, 1945. Acting 
Secretary of Statė Grew made known, at a press 
conference, that the Govemment of the United | 
Statės continues to recognize Lithuania, Latvia! 
and Estonia as independent statės.

Consequently, the above-mentioned disposi-' 
tions with regard to the restoration of libertyj 
and independence to liberated peoples ought toj 
be fully applied in the Baltic Statės. The fact 
that they are subjected today to an occupational 
Soviet Russian regime cannot alienate their 
recognized rights.

The right of the Baltic peoples to choose the 
governments under vvhich they vvill live can be 
honored in practice only through establishing 
representative national interim governments. 'The 
next step would be the holding of free eleetions— 
after the removal of the Soviet occupational 
troops and after the return of those citizens who 
had been forcibly mobilized. imprisoned or 
deported by the occupying powers (Germany and 
Russia). In the meantime. until conditions permit 
a genuine expression of the people’s vvill, an 
Inter-Allied Control Commission vvith effective 
povvers and vvith real participation of the United 
Statės and Great Britain should be sėt up in the 
Baltic Statės to fulfill the promises of the Yalta 
Declaration. The immediate task of the Inter- 
Allied Control Commission vvould be to restore 
the freedom of speech. assembly and press. This 
freedom. under the joint auspices of the vietor- 
ious United Nations, vvould give the Baltic 
peoples confidence that eleetions vvill be unfet- 
tered and free, and that the voters vvill be prot- 
ected at the polis, that they vvill be safeguarded 
from reprisals aftervvards. Members of this Com
mission should be persons vvhose moral prestige, 
in their ovvn countries, as vvell as abroad. is gen- 
erally recognized, and the Commission should 
have an adeąuate technical staff.

-Since the events of lašt Summer — the second 
occupation of the Baltic Statės by Soviet armies 
— the undersigned United Organizations of 
Americans of Lithuanian, Latvian and Estonian 
descent have unceasingly called to the attention, 
of our Government the desperate situation prev- 
ailing in the Baltic Statės in consequence of the 
ruthless policies of reprisals by Soviet Russia 
against a “socially alien” element. viz., against 
99z ž of the Baltic populations.

Countless resoiutions. memoranda and appeals 
of American relatives of these peoples plead in 
ever-inereasing numbers:

(a)

I

I

'b)

(c)

<e)

that the military occupation of the territory of 
J.he Baltic Statės be placed under the effective 
supervision of an Inter-Allied Control body: 
that the Baltic Peoples be given the right to 
organize their own representative interim 
governments as soon as possible in order to 
enable free and uncoerced demoeratie eleetions; 
that the Soviet administration in occupied 
Statės act in accordance u-ith International 
Lavv;
that the citizens of the Baltic Statės deported 
to*the U.S.S.R. be released and permitted to 
return home:
that American relief agencies be given fui! 
facilities to extend immediate relief to the 
inhabitants of the Baltic Statės and, pending 
their return home. also to the Baltic deportees 
in Soviet Russia.

»

(d)Okinawos salos vaikai prašo saldai
nių pas amerikietį karį, kuris ir išdalina 
savo visą išteklių.

(c) create a permanent troubled statė throughout’ 
Europe for oppressed nationalities vvhich. there 
can be no doubt. vvill continue to fight in order 
to free themselves from the foreign yoke. as 
they had in 1848 and. in the Baltic section. in 
1831. 1863-1864 and 1905.

D. SUGGESTIONS
Fully cognizant of the difficulties involved 

and of the fact that the Dumbarton Oaks Prop- 
osals, as amended to date. are būt an unhappy 
compromise because of vvartime exigencies, we 
recognize that there are three different courses 
open to the American people;

The adoption of the Dumbarton Oaks plank, 
vvith the Yalta amendments įprobably vvith 
shght modificationsl:
The adoption of a basic amendment vvhereby. 
by a majority vote of the Assembly. any part- 
icular political arrangement made during the 
war may be rectified;
Reversai of the Dumbarton Oaks plank, as 
amended at Yaita. and the substitution of a 
new Charter based on the fundamentai 
principles as expressed in our Declaration of 
Independence and in the Atlantic Charter.

respectfully submitted that the latter 
course (c) is the only sound course to foliovv in 
the interests of the future vvell-being of mankind. 
In such an event. no peace-loving nation should 
be excluded from the deliberations of the Con- 

xo^~,.ntas Belgijos kapelionas iš na-jference at San Francisco. Either the sponsoring 
i 4. Uovr, Povvers or the Conference itself should extend an

cių koncentracijos stovyklos (jau barz-,invjution aU neutnl of
dotas) džiaugiasi sutikęs savuosius.

ligerent allies of the United Statės de jure,'
not alone in fact.

For these reasens, Lithuania. Latvia and 
Estonia. the countries of our forefathers, should 
be fully entitled to be represented in the delibera
tions at the forthcoming International Security 
Conference at San Francisco.

C. DUMBARTON OAKS PROPOSALS
AS AMENDED

Our Founding Fathers in their Declaration of 
Independence proclaimed that all men are created 
equal, are endovved by their Creator vvith certain 
inalienable rights. such as Life, Liberty and the 
Pursuit o f Happiness, and that governments 
derive their povvers from the consent of the 
govemed.

These fundamentai principles have never been 
violated by our Nation.

We hold that the šame principles should be 
recognized by all Nations and should constitute 
the basis for the entire international security 
organization.

Unfortunately, the trend of affairs since 
Dumbarton Oaks Meeting is deviating from 
course of these fundamentai principles.

Such provisions as the right of any great 
povver accused of aggression to veto the sanetions 
against itself, the right of any great povver to 
stop discussion of a dispute in vvhich it is not 
direetly involved. and a deniai of the Assemblv’s 
right to make recommendations on any subject 
vvhich happens to be under consideration by the 
Council — transforms the entire Post-War 
Security edifice into an erclusive Directorate of 
the Great Pomers to perpetuate vvartime acąuisi- 
tions as a status quo in a vvorld of povver politics.

The fair vvording of Chapter 2 of the Dumbar
ton Oaks project is overshadovved by Chapter 6 
of the šame doeument vvhich implicitly invests 
the Great Povvers into the seats of unrestricted 
control in the Security Council.

The povver of the vvould—be Council is so 
expanded that the International Court of Justice 
is left practically a sujierfluous imjiotent institu 
tion.

A statement by the Honorable Cordell Hull on 
the 21st day of March. 1944. shovvs hovv far the 
Dumbarton Oaks Proposals have deviated from 
American Fundamentais:

i League of Nations, including the sovereign 
Republics of Lithuania, Latvia and Estonia.

An International Bill of Human Rights. ex- 
pressly specifying and guaranteeing individual 
human rights and fundamentai freedoms shouid 
be embodied in the future World Security Char- 
ter.

A provision vvhereby any situation, the reZic 
or conseguence of injustice and suppression, 
eould be re-adjusted in the interests of justice 
and peace vvithin the framevvork of the vvorld- 
vvide Security Organization. should be adopted.
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All available information bears out the fact* 
that the policy of vvholesale extermination, ■ 
bloody reprisals, confiscation of private property.! 
deportations of peaceful citizens. suppression ofl 
their religious freedom and individual human 
rights—at the hands of the occupying authorities 
of the U.S.S.R.—continue unabated in Lithuania. 
Latvia and Estonia.

ALL THIS ON THE EVE OF THE INTER
NATIONAL SECURITY CONFERENCE’

B. INTERNATIONAL SECURITY 
CONFERENCE AT SAN FRANCISCO

Prior to the establishment of an United Na
tions International Organization. as suggested by 
the preliminary Charter devised at Dumbarton 
Oaks and its partial amendments by the Yalta 
understanding. vve vvould likę to focus attention 
on the follovving facts:

The Government of the United Statės since 
the recognition dr jure of the Baltic Statės 
in 1922, has never ceased to recognize the; 
Republics of Lithuania. Latvia and Estonia: 
Lithuania. Latvia and Estonia are members. 
of the League of Nations. These Republics' 
have alvvays faithfully assumed and executed‘ 
the obligations of membership in. and of the 
Covenant of, the League of Nations.
The peoples of Lithuania. Latvia and Estonia' 
during the years of the Nazi occupation)

"INTERNATIONAL CO OPERATION —
Co-operation between nations in the spint of go<xl 
neighbors founded on the principles of liberty. 
eęuality. justice. morality. and law. is the most ef
fective method of safeguarding and promoting the 
political. the economic. the sočiai, and the cultural 
vvell-being of our nation and of all nations.

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE —
Disputes of a legal character v.-hich present a threat 
to the peace of the world should be adjudicated by 
a n international court of justice. u-hose decisior.s 
would be based upon application of principles of 
lavv.

MOSCOVV FOUR-NAT1ON DECLARATION —
Through this declaration. the Soviet Union. Great 
Britain. the United Statės, and China have laid the 
foundation for co-operative effort in the post-war 
vvorld tovvard enabling all poace-loving nations. 
large and small. to live in peace and security. to 
preserve the liberties and rights of civilized exist- 
ence. and to enjoy expanded opportunites and 
facilities for economic. sočiai and spiritual progress.

SPHERES OF INFLUENCE AND ALLIANCES
As the provisions of the four-nations declaration 
are carried irto effect. there vvill no longer be need 
for spheres of influence. for alliances. for balance 
of povvei or any other of the special arrangements 
through vvhich. in the unhappy past. the nations 
strove to safeguard their security or to promote 
their interests.

SOVEREIGN EOUALITY OF NATIONS
Each sovereign nation. large or small. is ,n law and 
under lavv the equal of every other nation. The 
principlc of sovereign eųuality of all peace-loving 
statės, irrespective of size and st rengt h as partners 
in a future system of general security vvill be the 
foundation stone upon vvhich the future internatio
nal organization -.vili be constructed.’-

during the years of the Nazi occupation, As matters now stand. and should the project-
never ceased to fight the Nazi invaders by ed Dumbarton-Yalta plan be adopted. it will 
every means, and through this struggle for į 
the restoration of their own independence.
they have direetly contributed to the defeat
of the enemies;
Only the unprovoked aggression and occupa-j 
tion by the U. S. S. R. prevented Lithuania.!
Latvia and Estonia from becoming co-bel-*

<a) inaugurate a nevv era of Power Politics. each 
great European Povver being an unrestricted 
master in its ovvn zone of influence:

ibi give a nevv impetus to unrestricted competition 
in building up armed povver vvhich fact. sooner 
or later. vvill bring on VVorld War 111. follovving 
the pattern of the vears 1815 through 1848- 
1856;

MANDARIN jackc-t of v'nite 
faille is dramatic contrast to 
navy skirt. Long navy gloves 
and matching veiied sailor 
complete sophisticaled ensem- 
ble shown recently at \Valdorf 
fashion show in New York.
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Iyviston, Maine — šv. Patri

ko bažnyčios koplyčioje, gegu
žės 10—20 d. — Tėv. Juvenalis 
Liauba.

,----j Haverhill. Mass. — šv. Jurgio
JŪRA MOTINĖLĖ parapijoje, gegužės 6—13 d. —

Jūra motinėlė 
tur dukrelių būrį; 
vėjui tėvui liepiant 
visos šokti turi.

Tai lenktynių eina, 
tai prie kranto plakas 
tai atgal atšokę, 
glebėščiojas, šnekas.

Visados kaip deivės 
šaunios ir linksmutės; 
tik pravirkst. išvydę 
tėviškę Birutės.

Šv. Petro
Šv. Onos 

d. — Tėv.

Laš’ jų ašarėlės 
gelsvu gintarėliu, 
mat. ir joms pagailo 
brolių žemaitėlių.

Adomas Jakštas.

Lyg skara kutuota 
ant žalsvos jupelės. 
puta pasipuošę, 
puldinėja, kelias.

' .-X-

‘Tėv. Justinas Vaškys.
Rumford, Maine — Šv. Ata

nazo bažnyčioje, geguž-ės 17— 
■20 d. — Tėv. Justinas Vaškys. 
1 Nev ark, N. J. — švenč. Tre
jybės parapijoje, misijos ir 40 
vai. atlaidai gegužės 14-22 d.—- 

i Tėv. Juvenalis Liauba. 
į Elizabeth, N. J. — 
ir Povilo parapijoje, 
novena, liepos 17—26 
Juvenalis Liauba.

Chirago, III. — Visų Šventųjų 
j parapijoje, šv. Onos novena, 
'liepos 17—26 d. — Tėv.* Agne- 
i liūs Krasauskas.

Ncv toi' n. Pa. — šv. Kazimie- 
j ro Seserų vienuolyne, metinės 
I rekolekcijos, rugpiūčio 6—15 d. 
'— Tėv. Juvenalis Liauba.
I Plymouth, Pa. — šv. Kazimie
ro parapijoje, 40 vai. atlaidai, 
rugsėjo 23-25 d. — Tėv. Juve
nalis Liauba.

Franeisf (oi Fathcrs
Mount St. Franeis. Grcene. Me.

Gcislautern miestelio griuvėsių šešėliuose užsiliko vokiško tipo 
karvutė, kurią matomai Tankiai pasimelžią. kad gavus pieno.
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i GIRDĖTI LIETUVIUI 
KOLONIJOSE 'kolonijose

NEW BRITAIN. COHN. ir veiklai ateityje.
Taip pat nutarta visiems

ILGESIO ŽODŽIAI
Žinai, ta upė tokia mėlyna.
O tokia vasara žalia, 
šilkinių pievų platumoje 
Vai kokia didelė valia!

Kai tu užarsi didžius plotus. 
Žaliuosim vasarą kartu.
Kas bus. jei per anksti jaunystę 
Išves pro girgždančius vartus!

i ★ ★

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMOS

KONCERTAS
Su Didžiausia
Rekomendacija

Meniškas Darbas Pradėtas Draugijos nariams Motinos Die-
Bažnyčios Atnaujinimui
Praėjusį sekmadienį bažnyčio

je buvo smagu priklaupti nau-
se minkštose klupyklose. ku

ri.. s jau apdengtos visos.
Be to. džiugu matyti, kad me

niškas darbas pradėtas bažny-

na. būtent, gegužės tryliktąją, 
per 9:30 mišias, "in corpore" 
artėti prie Viešpaties Stalo ir 
turėti bendrus pusryčius su Mo
terų Sąjungos 38 kuopos narė
mis.

Kad pritraukti jaunimą, nu- 
čios atnaujinimui. Šaliniai alto- tarta suorganizuoti Holy Name 
riai. kai bus užbaigti, turės pa- Team.
našumą i Didįjį Altorių. į Be to- nutarta nariams įsigyti

Taip pat buvo malonu išgirs- naujus Draugijas ženklelius ir 
ti. kad pobažnytinė svetainė bus turėti pikniką liepos mėnesio 
atnaujinta, išdekoruota ir atre- pabaigoje.

Bet neviliok manęs šią vasar. 
Neišviliok dar iš namų.
Aš sudūmojau drobių raštą. 
Aš baigsiu saulės audimus.

Gražiau už vasarą rūdysiuos: 
Ku ku! už parugių plačių.
Tu parneši po mano langu 
Sidabro žagrę ant pečių.

Tada tegu sau upės teka
Ir tegu svyra sau klevai:
Vakare žvaigždė dar pakrūpčios 
Vai liai žaliai pažaliavai.

SEKMADIENĮ

Gegužės-May 20,1945
JORDAN HALL

Huntington Avė., Kampas Gainsboro St., 
Boston, Mass.

3:30 Valandą po pietų

montuota. Gi bažnvčios stogas 
.. . ■ * Iiš .naujo pagerintas.

I
Parapijiečiai džiaugiasi, kad 

klebonas kun. Matas A. Pankus 
taip dideliai rūpinasi meniška' 
bažnyčios grože. Gegužės 27.' 
sekmadienį, kai Jo Ekscelencija 
vyskupas Henry J. O'Brien. 
D. D. laikys pontifikalines mi-, 
šias, tikrovėje, gėrėsis naujai ir 
meniškai išdekoruota bažnyčia 
šiais šv. Andriejaus lietuvių 
parapijos Auksinio Jubiliejaus 
metais.

HEWTOWH, PA.

Tik neviliok manęs šią vasar. 
Neišviliok dar iš namų — 
Aš sudūmojau margą raštą 
Iš saulės krintančių dimų.

Antanas Miškinis

VILOS KOPLYTĖLĖ
Čia vaizdelis tos koplyčios, 

kurios padidinimui mes visose 
lietuvių kolonijose prašome pa
galbos. Galite dabar įsivaizdinti 
kaip mažai joje vietos, ypač kai 
vasaros kursams suvažiuoja iš 
misijų daug seserų.

. šią savaitę savo aukas pri-
kaip ir siuntė šie:

padėti narsuoliams!
I

Kareivių Motinų Klubas
Balandžio 29. sekmadienį. 2 

vai. po pietų. Lietuvių Kareivių 
Motinų Klubas turėjo svarbų 
susirinkimą, kuriame svarstyta 
ir tartasi visais galimais bū
dais taip medžiaginiai 
dvasiniai padėti narsuoliams Kun. J. A. Vaitekūnas. Provi- 
mūsų kareiviams. ' dence. R. I. $100.00: Kun. P. V.

šiame susirinkime nutarta iš Strakauskas. Loveli. Mass. — 
Klubo iždo paaukoti $25.00 ne- $25.00; J. Rimgailienė. Phila- 
regiams kareiviams, atsiran- delphia. Pa. $25.00; J. Muraus- 
dantiems neregių ligoninėje kienė.
Avon. Conn. Taip pat nutarta 
$5.00 paaukoti parapijos mėn
raščio “The Illuminator" para
mai.

Be to. nutarta gegužės 20. 
sekmadienį. 4 vai. po pietų, 
turėti socialinę pramogą, iš ku
rios visą pelną skirti narsuolių 
mūsų kareivių naudai.

—————— —
M. Petrauskienė. Baltimore. Md. 
$1.00; P. Adomaitis. Brooklyn.
N. Y. $1.00; S. Lukošius. Brook
lyn. N. Y. $1.00; Kun. J. Gau- 
dinskas kaip savo aukos dalį at
spausdino 5.000 atsišaukimo 
laiškų ir vokų.

Malonėkite prisiųsti savo nors 
ir mažutę auką. Ji bus dalis ši
toje Dievo garbei statyboje. 
Siųskite čekiu arba money-or- 
deriu išpildydami patogumui ši
tą blanką.

Šį koncertą ruošia Lie
tuvių Darbininkų Radio 
programa.

Sekmadienį, Gegužės- 
May 20. 1945, visi keliai 
veda į JORDAN HALL, 
Huntington Avė., kam
pas Gainsboro St., Bos-* 
ton, Mass.

(KUPONAS)

i

Kasdien Sesutės bendrai mel
džiasi už visus aukotojus - ge
radarius.

Jums dėkingos.
Šr. Kazimiero Seserys.

I

ALBINA ANTANAITYTĖ, 
gabi smuikininkė ir jos trio — 

smuiką, cello ir piano.

*

RAPOLAS JUŠKA.
Amerikos įžymiausias Basas.

ANNA KASKAS, 
Įžymiausia Amerikos Kontralto, 

Metropolitan Operos Artistė.

Lietuvių Darbininkų 
Radio programa įvyksta 
kiekvieną šeštadienį nuo 
1:30 iki 2:30 vai. po pietų 
iš WESX stoties, Salėm, 
Mass.

Pasukite savo radio ror 
dyklę ant 1230 kilocycles 
ir klausykitės lietuvių 
radio programos šešta
dieniais.

Kviečiame iš anksto įsigyti tikietus.
TIKIETŲ KAINOS — $1.20, $1.80, $2.40, pri- 
skaitant valdžios taksas. TIKIETŲ GALITE 
gauti pas pardavėjus, DARBININKO ir RA- 
DIO OFISUOSE, 366 W. BROADWAY, SO. 
BOSTON, MASS. Tel. SOUth Boston 2680 ar-

• ba NORwood 1449.
Visus nuoširdžius prietelius ir rėmėjus 

kviečiame dalyvauti koncerte. RENGĖJAI.
*

Šv. Vardo Draugija
Balandžio 29. sekmadienį. Šv. 

Vardo Draugija tuojau po Su
mas turėjo susirinkimą, kuria
me svarstyta ir tartasi Draugi
ją išjudinti uolesniai darbuotei

Baltimore. Md. $25.00: 
Drungių šeima. Brooklyn, N. Y. 
$16.00; A. Pavilionienė. Balti- 
more. Md. $10.00: M. Nemuras. 
Baltimore. Md. $10.00; S. Mil
tenis. Brooklyn. N. Y. $6.00; P. 
Novickas. Baltimore. Md. $5.00; 
VV. Talunas. Philadelphia. Pa. 
$5.00; E. Krausman. Baltimore. 
Md. $2.00; M. Kastumauskienė, 
Baltimore. Md. $2.00: B. Wil- 
chinski. Baltimore. Md. $2.00: 
M. Strunge. Baltimore. Md. 
$2.00; M. Urbonavičienė, tvil
kęs Barre. Pa. $2.00: M. Remei
kienė. Baltimore. Md. $2.00; M. 
Kocis. Brooklyn, N. Y. $1.00:
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Vienam pirkliui reikėjo 

jauno vaikino. Nepaisyda
mas, kad kokia penkiolika 

j siūlėsi į tą vietą, staiga jis 
! priėmė vieną, nieku, ro
dos, nepasižymėjusį jau- 

“Kodėl tu šitą išsi- 
paklausė drau- 

“Juk jis neturėjo jo- • - t” _
ne!” atsakė pirklys, 

j “jis turėjo daugybę reko
mendacijų. Prieš įeida
mas, jis nusivalė kojas; į- 

, ė jęs gražiai uždarė duris. 
Iš to suprantama, kad jau 
mėgsta tvarką. Savo kėdę 
jis užleido įėjusiam sene
liui. Iš to supratau, kad jis 
yra mandagus ir geros šir
dies. Jis paėmė knygą, ku
rią tyčia buvau padėjęs 
ant žemės. Tuo tarpu kiti 
per ją lipo ir spardė. Vadi
nasi, jis yra pastabus ir 
j rūpestingas. Jis ramiai 
į laukė ir nesigrūdo į priekį, 
kaip kiti. Vadinasi, jis yra 
kuklus. Kalbėdamasis su 
juo pastebėjau, kad jo dra
bužiai buvo rūpestingai iš
valyti, plaukai tvarkingai 
sušukuoti, dantys išplauti. 
Kai rašė savo pavardę, ma
čiau, kad rankos buvo šva
rios ir panagės išvalytos.”

Vašingtonas savo sekre
toriui, kurs nuolat skųs- 

' davosi laikrodžio vėlavi
mu, kartą atsakė: “Arba 

į tamsta pasiieškok kitą lai
krodį, arba aš pasiieškosiu 
kitą sekretorių.”

Admirolas Nelsonas: — 
Į “Visa mano pasisekimo 
priežastis buvo ta, kad aš 

; savo darbus visada pa- 
; baigdavau ketvirčiu 
landos anksčiau, negu bu
vo nustatyta.” —

Vienas turtingas žmo
gus, paklaustas kartą, kuo 
būdu įsigijęs tokių didelių 
turtų, atsakė: “Man tėvas 
'įdiegė mintį, kad niekados 
i neičiau žaisti, nepabaigęs 
darbo ir neleisčiau pinigų, 

; neužsidirbęs”. —

; dos, 
nuolį. 
rinkai?” 

■gai.
kių rekomendacijų!
r°

va-
T. Mickus. J. Dičkienė. J. Šil
kas, J. Kazlauskienė, K. Mede
lienė. J. Žimkus. M. Jokubaitė. 
SI.50 — D. Bakaitienė. Po $1.00 
— O. Pikelienė. A. Morkus. 
Januška, G.
Bakšienė. M,
Dičkus. Jr..
Norkūnas, J.
pels. A. Mačienė, B. Paulauskas,

: A. Kvaratiejienė, ’
O. Čirvinskienė. J. Pikelis. J. ir pasikeitus 
Miller, P. Valentis. I. Gvildis,
P. Švarcą. K. Valičkienė. J.
Jankauskas. P. Luža.

Viso surinkta $145.50. Vi
siems aukotojams ir atsilan-

i
kiusiems rengimo komisija ir 
Raudonojo Kryžiaus vienetas ir 
vedėja taria ačiū. Mūsų geros 
širdies lietuvaitės atsinešė pri
sigaminusios visokių skanumy
nų. tortų, sūrių, kuriais vaišino k visus.

i

B. 
M. 
A. 
V.

Norkunienė. 
Taragauskienė. 
S. Medelienė. 
Mišeikis. P. Cha-

: tautiškais rūbais, patarnavo 
• prie stalų. P-nia J. Šilkienė pa- 
| siuvo naujas gražias lietuviš
kas vėliavikes, ir p-nas J. Šil
kas padarė gražius kotelius ir 
medinius rankinukus, kuriuose 
buvo sustatytos lietuviška ir a- 
merikoniška vėliavukė, kas darė 
labai malonų vaizdą. Šių pietų 
tikslas buvo, kad

WORCESTER, MASS.
Koncertavo Sue Griska ir 

R.Juška
Balandžio 29 d.,

Worcesterio Memorial 
rium mažesnėj salėj 
Sue Griska ir Rapolas

Dainos mėgėjams
visų tautų šauni proga išgirsti

I
sekmadienį,

Audito- 
dainavo 

Juška, 
tai buvo
gražius,'

Pakvietė 
vieneto

NEW HAVEN, COHH.
Raudonojo Kryžiaus 

Vakaras Pavyko
Bal. 29 d. parapijos svetainė

je. Amerikos Lietuvių Tarybos 
vietinios komisijos sumanymu 
įvyko sėkmingas vakaras dėl 
parėmimo mūsų lietuvaičių 
Raudonojo Kryžiaus vieneto, ir 
padidinimo jųjų darbuotės ka
ro fondo vajui.

A. L. T. pirmininkas M. Vo
kietaitis atidarė vakarą gražia 
ir jausminga kalba, kviesdamas 
visus prisidėti prie šios taip 
naudingos darbuotės, 
p-nią Oną Alf. mūsų
pirmininkę ir vedėją kalbėti. 
Kaip paprastai, vedėja 
visas šios kolonijos moteris ir 
merginas prisidėti prie mūsų 
vieneto ir bendrai 
Raudonojo Kryžiaus, ir. jei ga
lima. aukoti savo kraujo dėl iš
gelbėjimo mūsų karių gyvybių. 
Taipgi kalbėjo p-lė M. Jokubai
tė. aiškindama nuotikius. kurie 
atsitinka karo lauke, ir kaip 
Raudonasis Kryžius savo gai
lestingą ranką ištiesia kiekvie
nam be skirtumo tikėjimo pa
žiūrų bei rasės, ir kodėl mes tu
rėtume pasistengti paremti šia 
taip naudingą organizaciją.

Buvo rodomi judami paveiks
lai iš karo lauko ir mūsų karių 
gyvenimo.

Sekė rinkimas aukų dėl Karo 
Fondo. Aukavo šie: Po $10.00— 
Lietuvaičių Moterų Apšvietos 
draugija. Susivienymo Lietu
vių Amerikoj 142 kuopa. Ame
rikos Lietuvių Tarybos Sky
rius. Jurgis ir Sofija Trečiokai: 
po $7.00 — Pijus ir Marijona 
Januškai. Juozas 
kins;

;L. Sadauskienė, Mr. & Mrs. 
John Alf, J. Moomjean. S. Cvir
ka. $4.00 — O. Norkuniūtė.
Po $3.00 — J. Končius. Z. Mar- 
kunienė. A. Pilvelienė. P. Mačiu- 
laitienė. K. ir M. Ramanauskai. 
Po $2.00 — A. ir B. Viziriai iš 
Bridgeport. Conn., E. Kazokie- 
nė, J. Tamulis, M. Vokietaitis.

kvietė

dirbti dėl

Raudonojo Kryžiaus vienetas 
ir Nutrition Class. į kurią mūsų 
lietuvaitės susibūrusios yra. 
surengė lietuviškus pietus Rau
donojo Kryžiaus Centre, kuriuo
se dalyvavo visos Centro darbi
ninkės. ir taipgi lietuvių, iš vi
so apie 150 asmenų, 
vairūs,
svetimtautės valgydamos

.------------- —O----------- »-----------------’

V. Kripaitis, tarpe palaikius glaudžius ryšius stiprius mūsų dainininkų balsus Susipažinęs SU Šio Straip- 
valgių receptais. jr pasigerėti aukštais meniniais snelio rekomendacijomis 
gimo mūsų vie- abiejų laimėjimais. Abu daini-Čia pat dingtelėjo mintis: 

yra platesnio pasaulio “kokios man šiandien yra 
kurie pasirodo su teikiamos pareigos?! Tai 

'garsiais Amerikos muzikos vie- yra, ko iš manęs šiandien 
netais. Sue Griska dainuoja prašo visuomeninė lietu- 
New Yorko City Center Operoj, vybės bei katalikybės pa- 
gi R. Juška dažnai pasirodo reiga?!” Tik prieš valandė- 
koncertuose. kurių vienas iš lę nutilo Darbininkų Radio 
paskutinių buvo su Stokowskiu programos pranešėjas, ku- 
New Yorke.

1 R. Juška dainavo
“Oi kas”, “'

“Tykiai, ty-
” ir “Žalio-

Nuo šio parengimo 
netas uždirbo karo fondui ninkai 
$60.77, kas prisideda prie mūsų menininkai, 
surinktų aukų.

Už šį šaunų lietuvaičių pasi
darbavimą ir aukavimą maisto 
priklauso didelė garbė, nes te
ko pasirodyti svetimtautėms, 
kad lietuvaitės moka skaniai 
pagaminti maistą. Taipgi garbė 
vieneto pirmininkei p-niai O. j 
Alf. kad paskatino prie šio dar-,^®^35 dainas; 
bo. Ant rytojaus tilpo gražus mar»i sakalėliai , 
atvaizdas komisijos ir klebono ^iai Nemunėlis teka 
- - --- - 1 je lankelėj”.

Sue Griska dainavo: “Mano 
gimtinė", “Burtai”, “Sunku 
man gyventi” ir “Mano rožė”.

Klausytojai, kurių buvo pilna 
auditorija, buvo labai sužavėti 
abiejų dainininkų gražiu ir me-

ir lietuvaičių tautiškuose rū
buose.

ir Ona Mes-
po $5.00 — M. Masiulis.

Valgiai į- 
skanūs ir sotūs. Visos 

gėrė
josi skonių ir komplementavo
mūsų šeimininkes, ir prašė, 
kad išrašytų tų valgių receptus. 
Dalyvavo klebonas, atkalbėjo 
maldą ir pasakė trumpą kalbą. 
Ponios B. Balcher, A. Balcher 
ir Medelienė, pasipuošusios

Noriu priminti visoms mūsų, 
kolonijos moterims ir mergi-J 
noms. kad Motinos Dienoje vi
sos katalikiškos moterų draugi- nišku dainavimu, 
jos ir kuopos eis “in corpore”* Reiki^ P^ymėti. kad abiem

A. 'dainininkam akompanavo Car] 
prie sv. Komunijos 10:00 va- Lamson kuris nuolatinis
landą rytą. Taigi kviečiamos vi- garsaus smuikininko Fritz 
sos moterys ir merginos susi- Kreislerio akompanatorius. 
rinkti j parapijos svetainę ank-> Šį koncertą rengė Worcesterio 
ščiau. kad būtų galima susitvar- Šv. Kazimiero parapija, kurios 
kvti. Pasistengkim padaryti iią i klį°nas. J™ kun' Au Petrįtis'

Koncerto pelnas buvo skina- 
Motmos Dieną viena gražiausių. ma^ parapijos Memoraliniam 

šio karo Fondui.

Irioje jis stipriai rekomen- 
šias lietu- davo, kad tos programos 

Ne'palaikymui yra rengiamas 
lietuviškojo meno koncer
tas. Ir ko gi iš manęs lau
kiama? Tik vieno ar kito 
dalykėlio, būtent: paremti 
dovanėle, ar įsigyti tikie
tus... Juos galima gauti 
“Darbininke” ar tos prog
ramos pranešėjo ofise ten 
pat: 366 W. Broadway, So. 
Boston 27, Mass. Tel. ŠOU 
2680. Ir tikrai malonu yra 
kai gali pajusti savo pa
reigą ir ją su nuoširdumu 
išpildyti... Kodėl nepagrei
tinti tos pilietinės pareigos 
ir tau malonusis skaityto
jau išpildyti šiandien!

Jonukas.
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VIETINES ŽINIOS
ŽINUTES

I

pilnų pasekmių šiame vajuje — 
$10,000.

Geg. 5 d., mirė, tris mėnesius 
sirgusi, Elzbieta Razvadauskie- 
nė (Kazlauskaitė), 62, savo na
muose 290 E St. Paėjo Aukšto
sios Panemunės parapijos. A- 
merikoje pragyveno 32 metų. 
Paliko vyrą Simoną, dvi dukte
rį ir seserį. Laidojama, iš Šv. 
Petro par. bažnyčios, 9 v. r., Šv. 
Mykolo kapuose. Melskimės už 
mirusius.

Penkių metų sukaktuvės. Pra
ėjusią savaitę suėjo penki me
tai kunigystės kun. Albertui 
Abračinskui. Įšventintas kuni
gėlis tapo paskirtas vikaru šv. 
Petro parapijai, So. Bostone. 
Reiškia jau penki metai kaip 
jis kunigauja ir darbuojasi So. 
Bostone.

Šias dvigubas sukaktuves per
gyvendamas, kun. Abračinskas 
patyrė daug užuojautos, gavo
daug dovanų, sveikinimų ir lin- 6 d tapo pakrikštytas
kėjimų. Arnoldas Albertas Arnoldo A.

Kun. Abračinskas yra malo- ir Elzbietos (Vestfelytės) Kum- 
naus būdo žmogus ir talentui- merow gyv 202 Athens St 
gas rašytojas ir kalbėtojas. Jis Jon^ gtepo ir Marėg žebriU) 
sėkmingai darbuojasi parapijie. gyy 4g0 E 7th gt .

Linda Maria Jokūbo ^r Adelės 
(Volungevičiūtės) Hansen.

Tą dieną ištekėjo Mildred O-

čių tarpe — ypač su jaunimu, i
Šiuo tarpu jis širdingai dar

buojasi vajaus reikalais Jėzaus 
Nukryžiuoto Seselių naujam na
mui pirkti. Jis pats savo n savo na Balutytė už Robert T. Crow- 
tėvų vardu aukavo šiam reikalui ley.
$500.00.

Geriausių linkėjimų kunigui 
sukaktuvininkui jo religinėje ir 
tautinėje darbuotėje, ypatingai

N. N. aukavo $10. vienuolyno 
taisymui.

Sėkmingai eina vajus Jėzaus

DAKTARAI

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway .
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkvray 1233-W

dinėjo reikalą visam pasauliui 
melstis, kad pasisektų 
Francisco konferencija.

Pranciška Petreikytė, 
uoli vytė, rengiamų L. Vyčių 11 
ir 18 kuopų šokių rengimo ko-\ 
misijos narė. Šokiai — Spring 
Frolic — įvyks geg. 12 d., Ken
more viešbuty, Bostone. Pran
ciška nuoširdžiai ragina visus

MARIJOS DIENA. Kitą šešta
dienį, geg. 12 d., Bostono diece
zija švęs Marijos dieną. Visose 

I diecezijos bažnyčiose bus laiko
mos šv. mišios ir sakomi pa
mokslai.

Šv. Petro par. bažnyčioje, 8 v. 
r., bus giedamos šv. mišios pa
rapijos vaikų intencijai. Visi 
parapijos vaikai kviečiami iš- 

i klausyti šv. mišių eiti prie Sa- 
i kramentų, pasimelsti ir suteikti 
mažą auką Marijos altoriams 
papuošti. Kviečiami ateiti ir tė
vai, kurie gali.

Geg. 13 d., 2 vai. p. p. kviečia
mi bernaičiai Šv. Kryžiaus Ka- 

jaunimo prietelius atvykti Į šo-!tedron į pašaukimų pamaldas, 
fcius.

Tel. TROwbridge 6330

J.Repshis,M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

i

Cecilija Petrei kytė, 
uoli Lietuvos Vyčių 11 kuopos 
narė ir veikli Įvairiuose rate
liuose. Rengiant Spring Frolic 
šokius, kurie Įvyks geg. 12, 19.’/5 
m., vakare, Kenmore viešbuty, 
darbuojasi tikietų platinimo ko
misijoj ir nuoširdžiai kviečia vi
sus atvykti Į rengiamus jauni
mo šokius.

! Pristatome Vyną, Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus, įvairių vynų ir tonikų. Šiuos 
gėrimus pristatome į namus: vestuvėms, krikštynoms, pa

rems ir piknikams. Skubus patarnavimas, šaukite:
BORIS BEVERAGE CO.

J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai
r 220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

Nukryžiuoto Seselių naujam na
mui pirkti, Brocktone.

Štai, kaip:
Fundatoriais įsirašė aukoda

mi po $100. — N. N., Julė Kaz
lauskienė, N. N„ N. N., V. ir K. 
Rypaliai, M. Ilkevičiūtė atmin
čiai savo tėvelių, D. Jar;ušaitė, 
V. ir O. Andriūnai.

Rėmėjai aukavo šie: Zofija 
Žičkienė $50.

Po $25. — Maldos Apaštalavi
mo Draugija, Liudovika Savic
kienė — U.S.A. Boną, Veronika 
Morkiūtė, N. N., K. ir M. Nev- 
roniai.

Po $20. — Lloyd Billon, Ant. 
ir Juzef. Lengviniai.

$15. — N. N.
Po $10. — Antanina Vėsienė. 

Uršulė Šeduikienė, Alena Bara
nauskaitė, Ant. ir Ona Janušo- 
niai, Ona ir Marcijonas Gapu- 
čiai, V. ir R. Gedaminskai. Pet
ronėlė Svilienė, VI. ir O. Tamo- 
lynai ir sūnus Jonas, B. Serafi- 
naitė, Albinas ir Ona Nevierai, 
N. N.

Po $5. — Juzefina Hermana- 
vičienė ir duktė Ludovika, J. 
Pivarunienė, Stasė Žukauskienė 
ir sūnus Petras, Mr. & Mrs. 
John Show. Petras Kazlauskas, 
Martinkai, J. ir V. Trinkai, Mor
ta Jurienė, M. Gorskienė, N.N.

Po $2. — Jonas Grimas, D. 
Sidlevičienė, O. Aleksandravi
čienė, D. V. Grigas, Pr. Lukoše
vičius, Ona Daunytė, M. Jan
kauskienė.

Penki aukavo po $1.
Seselėms jau pasiųsta $3,700. 
Iki Motinos dienai manoma 

davaryti vajų iki $5,000. širdin
giausiai visi kviečiami padėti.

Rimtai begalvodami ir besimels- 
dami žmonės atranda savo pa
šaukimą.

_____________________

Tą dieną Šv. Petro par. bažny- 
čioje, 8 vai. ryte bus giedamos 
šv. mišios Moterų Sąjungos 
kuopos int.

10 vai. ryte, bus giedamos šv. 
mišios Vyčių intenc. Prieš šv. 
mišias bus viešas pasiaukojimas 
Marijai. Per šv. mišias sodalie- 
tės, šv. Vardo draugija, choras 
ir vyčiai eis bendrai prie šv. 
Komunijos.

Po šių pamaldų, bažnytinėje 
salėje, įvyks vieši pusryčiai.

3 vai. p. p., vaidinimas.

[y Ji
------ V

Baigia Ruošti

Rusteika Priims Kunigo 
Šventinimus Rugpiūčio 

Mėnesyje

Ateinantį rugpiūčio mėnesį, 
tolimoj Indiana valstybėj, St. 
Meinrad Seminarijoj, to pat 
vardo miestely, kunigo šventi
nimus priims South Bostonietis 
klierikas Bronius Rusteika, sū
nus Onos ir Kazio Rusteikų gy
venančių E. Sixth St., So. Bos
tone, žinomų katalikiškų drau
gijų tarpe darbuotojų. Primici
jas laikyti parvyks į South Bos
toną, o vėliau vyks į Kansas 
vyskupiją darbuotis.

Bronius Rusteika tik prieš ke
lis metus persikėlė į Šv. Mein- 
rado seminariją ir Kansas vys
kupiją. Prieš taš lankė Tėvų Ma
rijonų (lietuvių) seminariją 
Hinsdale, III. ir yra baigęs Ma- 
rianapolio Kolegiją, Thompson, 
Conn., todėl puikiai vartoja lie
tuvių kalbą ir lietuvių reikalai 
jam gerai žinomi ir arti prie šir
dies. Rap.

BALF Bostono skyrius baigia 
ruošti kitą siuntinį drabužių į 
Centrą. Jį išsiųs pabaigoje ge
gužės mėnesio. Todėl, kurie tu
rite atliekamų drabužių, paau
kokite jas Lietuvos vargstan
tiems žmonėms atnešdami ar 
atveždami į vietos priėmimo 
punktą, kuris randasi Amerikos 
Legijono St. Dariaus Posto pa
talpose, kampas C ir Athens St. 
Tą galite atlikti j>enktadienio 
vakarais.

Kadangi kitas siuntinys nu
matoma paruošti tik į rudenį, 
todėl paskubėkite drabužių 
tuoj sunešti, kad jas būtų gali
ma išsiųsti gegužės mėn. pabai
goje-

7
Jčiose labiau palaiko nei lietu
viai.

Klierikai ir jų choro atminti- 
' nas giedojimas nepuošė lenkų 
pamaldų, kaip kad lietuvių pa
maldos už Lietuvą ir teisingą 
taiką toje pat katedroje balan
džio 22 d. Buvęs.

Grįžo Iš Pennsylva 
nijos

Sekmadienį, geg. 6 d. grįžo iš 
Scranton. Pa. adv. A. O. Shall- 
na, Lietuvos garbės konsulas, 
kur jis buvo išvykęs praleisti 
savaitės atostogas pas savo tė
velius ir draugus. Sugrįžęs rado 
daug darbo.

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas 

yra 
mėnesinis, religinis, paveiksluotas 

laikraštis

“Šv. Pranciškaus

VARPELIS”
“VARPELIS”

duoda naujausių žinių iš katalikų gy
venimo Amerikoje ir kituose kraš
tuose. Aprašo Lietuvių kančias Lie
tuvoje. Talpina gražių aprašymų, pa
vyzdžių ir trumpų straipsnelių.

Metams kainuoja tik $2.00
Adresas:

Franciscan Fathers
Mount St. Francis

Greene, Maine

ŠV. OHOS NOVENA
čiai nupirko p. Skupoms Liurdo 
knygą.

Lankės ilgametis ‘Darbininko’ 
skaitytojas J. Stankevičius iš 
Dorchester, Mass. Atsilankymo 
proga atnaujino ‘Darbininko’ 
prenumeratą.

Pirmadienį, geg. 7 d., “Darbi
ninke” lankėsi biznierius Mar
cinkus ir nusipirko iš anksto 
Darbininkų Pvadio programos 
koncerto tikietus.

. Pagerbė Adv. Joną 
Grigalių

LANKĖSI

Rttp.

i

Pereitą savaitę lankėsi Mr. & 
Mrs. Audette iš No. Abington. 
Mass. Mrs. Veronika Audette y- 
ra pp. Skupų duktė, kurie yra 
ilgamečiai ‘Darbininko’ skaity
tojai ir rėmėjai. Mr. Audette 
yra Dėdės Šamo tarnyboje — 
laivyne. Atsilankymo proga sve-

Jau išėjo iš spaudos NOVENA 
prie ŠV. ONOS ir Stacijomis. 
Išleido Tėvas Gabrielius Maria 
Jaskal, C. P. Šių knygučių gali
te gauti Darbininko adminis
tracijoje. Knygutės kaina 15c. 
Su užsakymu įdėkite į konvertą 
15c. ir pasiųskite, DARBININ
KAS, 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. ir tuojau gausite 
minėtą knygutę.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

West Broadway,

Looks.
Face looks younger 
when framed In the 

soft appealmg 
Permanent Wave.

Take Years Erom Your

I

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

Savininkas
VINCAS BALUKONIS,

Pirmadienį, antradienį ir tre
čiadienį, įpuola Kryžiaus bei 
Maldos dienos. Kur galima žmo
nės daro procesijas, klauso šv. 
mišių ir meldžiasi.

Šv. Petro par. bažnyčioje bus 
pamaldos tų dienų vakarais.

Draugijų Valdybų Adresai

Pagamina gerus lietuvišku pietus, 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti
nę, ir visiems draugiškai ir manda

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

Tel. ŠOU. 4645
A New Style For Spring

Take advantage of CASPER'S morning 
SPECIAL $10.

Soft., Cream-Oil Permanent $8.
Includes shampoo. Cutting and 

Individual hair Style.
Spccial from 8:30 A. M. to 10:30 A. M.

Other permanents from $5. to $50. 
Luxurious Waves Sėt While You Relax in 

Glamorious Surroundings.

CASPER’S
BEAUTY SALON

738 E. Broadvvay, 
South Boston, Mass.

Experienced Manicurist alvvays present 
No Appointment Necesary

Hours 8:30 to 5. Open Thursday Evenings

Ketvirtadienį yra didelė V. J. 
į dangų Žengimo šventė. Katali
kams reikia tą dieną išklausyti 
šv. mišių.

Šv. Petro par. bažnyčioje šv. 
mišios bus laikomos, šiomis va
landomis: 5, 6, 7, 8, ir 9; salėje: 
6 ir 7:30. Vakare 7:30 bus laiko
mi Mišparai.

Po Mišparų bus susirinkimas 
kun. Vlado Jeskevičiaus. S. J., 
primicijų bankieto reikalu.

Penktadienį ir šeštadienį, va
kare. bus laikomos pamaldos.

South Bostono kunigai, baž
nyčioje, prašė žmonių sueiti 
bažnyčion į padėkos pamaldas, 
kurią dieną tik Vokietija pasi
duos be sąlygų.

Vieton kokių triukš*mų geriau 
yra visai parapijai pasimelsti 
vieni už kitus.

Katalikų seimely Brocktone,
Mr. Brooks. Bostono Mayoro
Mr. Kerrigan pavaduotojas įro-

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS S V C.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienfi, 

8 Winfield St., So. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Ona Ivašklenė,

440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.
Fin. Rašt. — B. Cunienė,

29 Gould St., W. Roxbury, Mass.
Tel. Parkvvay—1864-W.

Iždininke — Ona Staniuliūtė,
177 West 7th St., So. Boston, Mass.

Tvarkdarė — Ona MizgirdienS,
948 E. Broadvvay, S. Boston, Mass.

Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,
110 H St., So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, Parapijos salėje, 492 E. Draugija laiko susirinkimus kas tre 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke.

SV JONO EV. BL. PASALPINĖ8 

DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkaą — Juozas Svagždys,
601 6th St., So. Bostdh, Mass.

Vlce-Pirmiiunkas — Pranas Tulelkla
702 E. 5th St., So. Boston, Mass.

Prot. Rašt. — Jonas Glineckls,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Slxth St., So. Boston, Mass.

; Iždininkas—Stasys K. Grigaravičius
699 E. Seventh St.. So. Boston, Mass 

' Maršalka — Jonas Zaikis,
787 E. Broadway, So. Boston, Mass

Gegužės 3 d. vakare, Blins- 
trub’s šaunioje valgykloje, p. A. 
J. Namaksy pasidarbavimu, į- 
vyko šaunus adv. Jono Grigalio, 
Bostono miesto nuosavybių į- 
kainuotojų tarybos nario, pa
gerbimas, jo gimtadienio pro
ga-

Dalyvavo šie: pp. A. J. Na
maksy, P. Dūmas, J. Blake, Dr. 
A. L. Kapochy, adv. F. J. Bago- 
čius, James Strigūnas, F. Za- 
leskas, Juozas Casper, A. F. 
Kneižys. Pranas Razvadauskas, 
Jonas Romanas, Stasys Chace, 
J. Zintelis, A. Davulis. D. A. 
Zaletskas, Jurgis Stukas, Sta
sys Griganavičius. adv. J. Gai
lius, Jonas Petrauskas, Juozas 
Arlauskas.

Visi sveikino adv. Joną Gri
galių ir linkėjo jam ilgiausių 
metų ir aukščiausios vietos val
džios įstaigoje. Daug kas pa
reiškė, kad adv. Jonas Grigą-

I
liūs yra natūralūs kandidatas į 
Bostono mayorus, nes jis yra 
artimas buvusio mayoro ir da-į 
bartinio gubernatoriaus Mau- 
rice J. Tobin draugas. Geriau
sių sėkmių, Jonai! Rap.

PARSIDUODA ŪKIS
$1500 įmokėti, 9 kambarių 

namas su 240 akerių žemės ir 
miško. Pastatai geram stovyj, 
elektrifikuoti. Kaina $5,200. 
Rašykite Mr. Douglas, Fort 
Plain, New Ydrk. (8)

$85.00 u p
32.00 u p

Factory to you
Monuments 
Markers

Ali lettering and delivery
anywhere in New England 

Write for catalog

Memorial Granite Co.f Ine.
159 Hancock Street 

Quincy, Mass.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKC 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

čią sekmadienį kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salė. 
♦92 E. 7th St.. So. Boston. Mass

Lenkų Pamaldos 
Katedroje

!

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham ISOfy-R

I

i

Gegužės 6 d., 4 vai. po pietų 
Bostono Arkidiecezipos lenkai 
(taip kaip lietuviai prieš dvi 
savaiti) turėjo pamaldas šv. 
Kryžiaus Katedroje.

Ijenkai taip, kaip ir lietuviai 
perpildė didžiulę katedrą, 
bendrai kalbėjo Rožančių 
kiškai) ir Litaniją.

įspūdingą pamokslą apie

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

Jie
(len-

Len-

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas. F. E. Zaletskas 
Graborial ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną Ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609

i
i kijos dabartinį tragišką likimą 

pasakė ir palaiminimą suteikė 
Jo Eksc. Arkivyskupas Richard 
J. Cushing, D. D. Jų bendras 
giedojimas buvo įspūdingas.

| Matyt, kad lenkai bendro gie
dojimo tradiciją savo bažnv-

i



Antradienis. Gegužės S. 1945 DARBININKAS

^ClekcduJiDA. SfapiiiiiL.
Veda — Antanas Vaičiulaitis

NAUJOS KNYGOS

1. Viduramžių Lietuvoje
kada į Lie- mes turime senovės Lietu- 

daug žy- vos buičiai nušviesti.

i

Buvo laikai, 
t u va traukdavo 
mių žmonių iš visų Euro
pos kraštų: tai du šimtai 
su viršum metų nuo kry
žiuočių atsikraustymo į 
Prūsų žemes ligi jų ordino į 
galybės žlugimo.

Tada į Lietuvą pagonių
mušti plaukdavo riteriai,! 
nuotykių, ieškotojai, kuni
gaikščiai. poetai ir visoki 
kitoki kardo garbintojai.

Yra žinoma, kad lietuvių 
žemę jau viduramžiais re
gėjo kaikurie prancūzų, 
austrų ir kitų šalių poetai. 
Anais laikais prancūzas 
Machant. su kryžiuočiais 
lankęsis Lietuvoje, buvo 
savotiška literatūrinė pa
žiba, dabar jau pamiršta. 
Jie yra ne tik buvę prie 
Nemuno ir Dubysos kran
tų. bet yra palikę ir apra
šymų apie jų matytas vie
tas. atsitikimus ir žmones.

Tos kelionės į Lietuvą 
buvo taip išgarsėjusios, 
kad didysis anglų poetas 
Chaucer savo "Canterbury 
Talės" išvedė vieną tokių 
riterių, kuris buvo kovęsis 
Lietuvoje.

Tarp kitų didikų, ku
riuos paviliojo mūšiai lie
tuvių pagonių krašte, ži
nome buvus net vieną An
glijos karalių ir nemaža 
kitų ano amžiaus garseny
bių.

Prieš lietuvius kovoti 
buvo atvykęs ir vienas 
prancūzas, kurio giminė 
iškilo į pasaulio vadus mū
sų dienomis. Tasai pran
cūzas buvo Gnillebert de 
Lannoy. Jo brolio Baudou- 
in palikuonys vėliau ėmė 
vadintis Delano. kai apsi
gyveno Amerikoje. Iš šios 
gi Delano šeimos gimė 
Franklin Delano Roose- 
velt. Taip minėtas Ghille- 
bert de Lannoy velioniui 
Amerikos prezidentui bu
vo tikrai dėdė iš anų toli
mų praeities dienų.

Apie šiuos velionies pre
zidento giminystės faktus 
ir apie tai ką anas prancū
zų keliauninkas matė prieš 
penkis šimtus metų Lietu
voje. pasakojama ką tik iš 
spaudos išėjusioje knygo
je "Gillebert de Lannoy in 
Medieval Lithuania".

šią studiją parašė Petras 
Klimas, lietuvių istorikas 
ir diplomatas, o išleido In- 
f rmacijų Centras. Spau-' 
dai šį anglų kalba vertimą 
parengė K. Jurgėla.

šis veikalas turi du daly-' 
kus. Viena, jame nušvie-l 
ė lamas epizodas iš velio
nies prezidento giminys
tes. antra — čia gauname 
pr. :2-os žvilgtelėti į anų ga
dynių Lietuvą. Mat, Gille
bert de Lannoy savo kelio-1 
riu pastebėjimus yra už
rašęs. šie jo užrašai yra į- 
domus ir svarbus istorinis 
dokumentas, ypač atsime
nant. kaip maža medžiagos

Iš šios knygos gauname 
vieną kitą naudingą ir į- 
domią žinią apie senas 
mūsų dienas — kaip atro
dė Lietuvos kraštas tose 
vietose, kur Gillebert de 
Lannoy keliavo, ką jis ma
tė Vilniuje, kokios buvo 
upės, per kurias jis žiemą 
rogėmis važiavo, kokį į- 
spūdį jam padarė Vytau
tas ar Jogaila... Ir daugiau 
panašių žvilgtelėjimų mū
sų praeities 
rastume.

Šiaip šis 
specialybės, 
skaitytojų
knyga. Iš mūsų praeities mus ir praplečiantis mūsų 
čia yra paimta tik viena praėjusios buities vaizdą.

I

tikrovėn čia

detalė ir ji paduota angliš
kam skaitytojui. Vietomis 
toji detalė net per daug 
nuklysta nuo Lietuvos: 
pav., kada imama gilintis 
į Prancūzijos padėtį Ghile- 
lebert de Lannoy laiškais.

Manytume, kad anglų 
kalba mums pirmiau rei
kėtų viso vaizdo apie Lie
tuvą, tiek praeityje, tiek ii 
dabartyje. Todėl būtų ge
ra, kad dėmesys būtų su
telktas išleisti nuodugniai 
Lietuvos istorijai ir taip 
pat veikalui, kuris plates
niam pasauliui parodytų 
visokeriopus naujosios 
Lietuvos laimėjimus.

Kurie Lietuvos istorijoje 
yra išprusę ir giliau jos 
praeities gyvenimą pase
kę, šis leidinys, gražiai iš
spausdintas ir apimąs arti 

bus įdo-

veikalas yra
o ne platesnės 
visuo menės šimto puslapių,

2. Lithuanian Affairs

Knyga "Lithuanian Af- žės mėnesio, 
fairs” apima bibliografi
nius faktus apie straips- Baltramaitis. 
nius, kurie yra pasirodę "Lithuanian Affais” yra 
Lietuvos reikalais New naudingas leidinys laikra- 
Yorko "Times” nuo 1914 štininkams, politikams, vi- 
metų ligi 1944 metų gegu- suomenės veikėjams, kny-

Šį veikalą parengė K. V.

KUR PRAPUOLĖ 
TAS KELELIS
Kur prapuolė tas kelelis, 
Kurs pro kryžių ėjo?
Kur paliko ta seselė, 
Kur mane mylėjo?
Jau tas kelias užtvertas. 
Daržas padarytas. 
Ir ašarų daug išgerta. 
Sesuo išvaryta...
Eisiu, eisiu tuos nameliuos, 
Kur ana gyveno;
Pažiūrėsiu, bene rasiu 
Jos brolį nors vieną.
9 gal gyvą dar tebrasiu 
Seną motinėlę.
Kuri norint kiek paguostų. 
Pasakys dukrelę.
Ir nuėjau per laukelius.
Pro žalias gireles, 
Dūsaudamas, vaitodamas, 
Diedams ašarėles.
Oi nelaimė, ką aš matau — 
širdį ver’, kaip yla: 
Numylėto j mano vietoj 
Gyvena barzdyla.
Nebėr jos brolio nė vieno, 
Visi išvaryti,
Ir senutei motinėlei

4

Vartai uždaryti...
Oi! matute motinėle, 
Kur tavo dukrelė?
Gal kukuoja ten Samaroj 
Kaipo gegužėlė.
Oi! Dievuliau! Kad galėčiau 
Kaip paukščiai skrajoti, 
Lėkčiau per dienas nakteles 
Meilės aplankyti.

8

Lietuvos jūra — vartai į platųjį pasaulį, šiandien sukaustyta nelaisvės ledais. 
Šiandien skundžiasi lietuvis, kad jo šalelė paliko uždaras kalėjimas... Lietuvis iš
tremtas iš savo krašto; lietuvis išmestas iš savo pilietiškų teisių; lietuvis vergau
ja azijatams, kurie pilna kląsta engia laisvo žmagaus teises...

Į
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O, BANGA!..
O banga, o banga, pilka kareivėlių, 
Kuo tu nusižengus, kuo prasikaltai?.. 
Kad tavo takeliai kančių, ašarėlių, 
Kad vieškeliai tavo — kraujas, apkasai...
O banga, o banga, pilkų kareivėlių, 
Šventas okeane nekaltų aukų...
Kenčiantis altoriau, skausmo avinėlių, 
Krauju sužydėjęs ant pievų, laukų.
Sužydėjęs jūroj, sužydėjęs erdvėj, 
Sužydėjęs kalne, klony, ežere...
Sužydęs pasaulis kraujo bangoj merdi, 
Drovisi net mėnuo pažvelgt vakare.
Drovisi pats žmogus, rūpinasi verkia, 
Priežastį ir kaltę meta ant kitų...
Partijas, tikybą, auksą, skurdą smerkia; 
Planuose prarymo daug dienų, naktų.
Ir jau bėga amžiai, amžiai deimantiniai, 
Kenčiantis altorius didėja žiedais!
Nors giriasi protai karais paskutiniais, 
Bet kiekvienas amžius mosuoja kardais.
O banga, o banga pilkų kareivėlių, 
Kuo tu nusižengus, kuo prasikaltai?.. 
Kad tavo takeliai kančių, ašarėlių, 
Kad savo aušrelės dar vis nematai.
Ar ne kalti protai, kurie stumia, varo... 
Amžių okeanais alsuoti krauju!
Ko Išminties Vartų sielai neatdaro, 
Nepradeda amžių su raktu nauju?
Tas raktas—pats žmogus. Tobulasis žmogus. 
Kalvarijos kalne Vienas mirė Toks!
Jo įstatai liko šventi ir patogūs,
Ir be jų bus planas be vertės visoks.
Būk, Kristus! O, žmogau! Būk, Kristus antrasis! 
Su siela, su kūnu, su protu, valia...
Tuomet visa žemė taikos rojui rasis, 
Pilkam kareivėliui prasijuoks dalia.
Dabar mes kryžiuojam Kristų—kareivėlį. 
Stumdome be kaltės po kraujo klanus...
O žemė vis margsta krauju, ašarėlėms, 
Užtad, kad nedrįsta imt Dievo planus.
O banga, o banga, pilkų kareivėlių, 
Šventas okeane nekaltų aukų...
Kenčiantis altoriau, skausmo avinėlių, 
Ar ilgai žydėsi ant pievų, laukų?

Marija Aukštaitė.

G1VE NOW_ 
GI VE MORE

KEEP YOUR
RED CROSS
Ji TH!S S LDE

f

Kaipgi Gražus Gražus
Žolynų Darželis

gynams ir bibliotekoms. 
Ten galima lengvai atsek
ti svarbesnių Lietuvos į- 
vykių eigą laiko tvarką ir 
taip pat rasti New Yorko; 
“Times” nuomonę eile ak-j 
tualių klausimų, pav., apie 
Sovietų okupaciją Lietu
voj, apie komunistinius 
rinkimus ir tt.

Iš viso straipsnių yra su
žymėta 1990. Tarp jų edi- 
torialais praėjo 63 — iš jų 
13 lietė Vilniaus klausimą, 
11 Klaipėdos klausimą ir 7. 
rusų okupaciją.

Rašyto jų ir korespon
dentų lietuviškomis temo
mis surašyta 124.

Savo gausumu pirmoj 
vietoj stovi Otto D. Toli- 
schus, parašęs 51 straips
nį Lietuvos klausimais; to
liau eina Walter Duranty 
su 43 str., Edwin L. James 
su 16, J. Szapiro 16, Apple- 
gate 12, Gedye 11, Denny 
10 ir W. W. VVilliiams 10.

Iš lietuvių daugiausia 
korespondencijų parašė: 
V. F. Jankauskas 8 korsp.; 
A. M. Martus 2; J. O. Sir
vydas 4; C. R. Jurgėla 3! C. 
Pilėnas-Palmer 3; Petras 
Mikolainis 2; H. Rabinavi- 
čius 2; P. Žadeikis 2.

Iš viso temų bendrame 
indekse yra 363.

Daugiausia straipsnių 
buvo rašyta šiais klausi-! 
mais: Vilniaus klausimu 
445 strp.; Klaipėdos klau
simu 437; Santykiai su U. 
S. S. R. (neskaitant me
džiagos apie rusų okupaci
ją ar rusų pretensijas į 
Lietuvą), 268 str.; Rusų 
okupacija 147 str.; Santy
kiai su Lenkija (prieš 1920 
m. lapkr. 9 d. ir po 1938 m. 
kovo 19 d.), 111 strp.; Vy
riausybė ir politika, 90 
str.; Rusų pretensijos į 
Lietuvą, 66 strp.; Santy
kiai su Vokietija (neįskai
tant medžiagos apie vokie
čių okupacijas ar vokiečių 
evakuacijas), 51 strp.; 
Santykiai su J. A. V., 49 
strp.; žydai Lietuvoje 48 
straipsniai.

Iš viso šios knygos eg
zempliorių mimeografuota 
354.
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A. Vaičiulaitis.
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Kaipgi gražus gražus žolynų darželis, 
Pilnas jau prisėtas gražių rūtelių!
Dailiai aptvėrė mano brolelis, 
Užtat jam vainiką nupint ketinu.
Mano žolynėliai žydėti pradėjo, 
Kokia man linksmybė, kas gal apsakyt, 
Tartum žemės turtus kas man prižadėjo, 
Vien tik širdį traukia, kad juos pamatyt!
Žydi man lelijos, žydi pina vi jos, 
Žydi jurgynai, žydi jokūbėliai, 
Žydi gvaizdikai, žydi žirniukai, 
Žydi šalavijos ir čebatėliai.
Žydi man razetos, žydi mano mėtos,
Žydi man rožės—tiliponėliai, 
Žydi man rūtos, žydi ir nasturtos. 
Žodžiu — jau pražydo visi kvietkeliai!
O aš mergužėlė visų gėlių ponia,
O aš karalaitė tarp visų žiedų! 
Giedu darželyj jaunystės stone, 
Dar aš nesuprantu vargų ir bėdų.
Čia lakštingėlė, meilingas paukštelis,
Gieda po darželį kožną rytelį, 
Kožną rytelį, kai teka saulelė, 
Rasa po žolynus kaip perlai rieda.
Man ramus vėjelis nuo žolynų pučia, 
Kaipgi gardžiai kvepia mano darželis, 
Norint nuvargus ar nuliūdus būčiau, 
Čia mane prakalbin kožnas kvietkelis.
Žydėkit, kvepėkit, jūs mano kvietkeliai, 
Tegul skaisčiai žiba jūsų grožybė!
Tegul kožnas žino ir tegul išmano,
Kam jumis sutvėrė Dievo galybė. Vienažindis.

Sudiev, Kvietkeli
Sudiev, kvietkeli tu brangiausis; 
Sudiev ir laimė, man biednam.
Matau — paskyrė taip Aukščiausis, 
Jog vargt ant svieto reik vienam...
Štai diena jau ir ta adyna, 
Kurioj man reikia atsiskirt — 
Oi, širdis alpsta... Dievas žino, 
Kaip reiks gyvent ir kur numirt!
Ir dilgė nevisur žaliuoja,
Šaka be rasos neprigis,
Ir medis pakirstas svyruoja, — 
Kaip mano širdis bepagis!
Aušra man nesuteiks skaistumo,
Nė ramus vėjas neramins,
Nė saulė neatneš linksmumo, 
Nė tamsi naktis užmigdys.
Kaip gaili rasa skalsiai krinta, 
Taip mano ašaros riedės, 
Jau gailestis man širdį kremta.
O! kas kentėti man padės!
Neg’ tik berželis svyruonėlis 
Per amžius verkdams, man’ supras, 
Neg’ tik prakalbins tas paukštelis, 
Kurs savo lizdo nebatras.
Kasdieną man ašarų pietūs 
Atneš nelaimių debesis...
Nors kryžiai kris kaip smarkus lietus, 
Bet meilės tik nebužgesins.
Mylėjau tave ir mylėsiu,
Kol mane žemėmis užkas, 
Sparnuotoms mintimis atlėksiu, 
Ir krašte žemės širdis ras.
Ir tavęs niekur neužmiršiu,
Jog siela mano čia paliks, 
Tegul iš meilės ir numirsiu — 
Mirtis dėl meilės Dievui tiks.

»

Mire Išgelbėda- 
ma Savo Vyrę

Robertas, normanų kuni
gaikštis, vyresnysis Vil
helmo sūnus, buvo sužeis
tas užnuodytos strėlės, o 
jo gydytojai pasakė, kad 
jis turėsiąs mirti. Būtų ga
lėjęs išlikti gyvas, jei kas 
būtų iščiulpęs nuodus iš 
žaizdos, kas būtų norėjęs 
paaukoti savo gyvastį. Ro
bertas atmetė tokią pagal
bą, bet Sibila, jo žmona, 

į iščiulpė jam žaizdą, kai jis 
miegojo, ir mirė, išgelbė- 
dama savo vyrą. —

Savo laiku, kai Frankai • 
laikė apgulę Paryžiaus 
mūrus, kol badu mirštanti 
įgula pradėjo skųstis, nors 
tvirtovė buvo gana stipri. 
Nė vienas kareivis nenorė
jo išeiti iš miesto parūpin
ti maisto. Tik Genovaitė, 
minios kūdikis, mažu luo
teliu nuplaukė Sekvana ir 
pasisekė jai prikalbėti gai
lai pasiųsti pagalbą išalku- 
siems broliams. Frankai 
žuvo, bet, pakartoję pa
stangas paimti Paryžių, 
kai Genovaitės nebuvo 
mieste, paėmė jie miestą 
ir uždarė vartus, bijodami 
jos sugrįžtant. Sargybai 
buvo įsakyta jos neįleisti.

■ Bet Genovaitė įėjo į mies- 
j tą kaimiečio drabužiais ap- 
įsitaisiusi ir pasirodė fran- 
i kų vadui Hilperikui per 
turnejų. Tas barbaras pa
leido vergus ir apdovanojo 
ėisus žmones. Lig šios die- 

; nos Genovaitė laikoma 
šventąja Paryžiaus globė
ja. —

Būdas lygus kapitalui 
prekyboje: juo daugiau jo 
žmogus turi, juo lengviau 
jis padidinti. Žmogus yra 
tiek vertas, kiek jis verti
na savo būdą.
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Pirt Defenae Bond» ir Stamim!

FORMER KIXG Ferdinand of 
Bulgaria was killed in road 
accident, according to author- 
itative reports from Vienna. 
The 84-year-old ex-monarch 
was fleeing from Slovakia to 
Austria. Following Bulgaria’s 
defeat in World War I, Ferd
inand abdicated and was suc- 

ceeded by his son, Boris.


