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Pokarinis Nedarbas 
Mažėja,

Washington, D. C., birž. 
f — Robert C. Goodwin,

Ateinantį sekmadienį,! 
birželio 23 d., 10 vai. rytą,' 
Šv. Juozapo lietuvių par. 
bažnyčioje, Waterbury, i 
Conn.. prasidės LDS orga
nizacijos metinis seimas.

1 vai. po pietų prasidės 
Seimo sesijos svetainėje. Į

Kol kas neturime žinių iš Jung. Valstvbiu Užsiėmi- 
kaikurių LDS kuopų apie mo Tamvbos direktorius, 
atstovų išrinkimą, bet ti-; sakė, kad šiame krašte po- 
kimės, 
kurioms rūpi organizaci-| pačią aukštumą ir laips-

kad visos kuopos,! karinis nedarbas perėjo

jos gerovė, jau išrinko at-; niškai mažėja. Nežiūrint 
stovus, paruošė įnešimus;visų streikų, kurie yra ki- 
ir aktyviai dalyvaus sei-' lę, vis daugiau darbininkų 

į gauna darbus.
_ LDS; Mr. Goodwin sako, kad

me.
Waterburiečiai

Seimo Rengimo Komisija, i per pastaruosius pavasa- 
i_—^.1-t—.—---i—Irio tris mėnesius Antrojo 

į Pasaulinio karo veteranų 
įskaičius pasiekė apie 2,- 
i 600,000, ir tik 930,000 vete- 
I ranų yra užregistruota 
į “bedarbiais ir ieškančiais 
darbo”. Kiti 800,000 nei 
dirba, nei ieško darbo.

Viso bedarbių, priskai- 
tant ir veteranus, yra 2,- 

4 310,000.

kurios Garbės pirmininku 
yra kleb. kun. Juozas J. 
Valantiejus ir pirmininku 
kompozitorius Aleksan
dras J. Aleksis, yra pilnai 
pasiruošus atstovus sutik
ti ir maloniai priimti. Toji 
komisija labai puikiai rek
lamuoja Seimą ne tik or
gane “Darbininke”, bet ir 
vietinėje anglų kalba spau
doje. l ’

Penktadienio vakare, ■ Steehnan’ę Paskyrė įtakon-
birželio 14 d. buvo atvy-į verciUc 
kęs LDS Centro pirminin-!
kas kun. Pr. M. Juras ir su1 VVashington, D. C. — 
sekretoriais turėjo pasita- Prezidentas Truman pa
rimą Seimo reikalu. Be- skyrė John R. Steelman 
veik visi Centro Valdybos rekonvers i j o s departa- 
nariai dalyvaus Seime. mento direktorium.

Tą vakarą turėjo įvykti Tos įstaigos direktorium
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Ką Kravčenko Malė Bdankyda
mas SSSR Koncentracijos

Vasara su savo karščiais čia pat. Vaikučių eilė sustojusi, kad priėjus 
prie vandens atsigerti. Tai New Yorko parko jaunieji lankytojai.

I

Raudonieji Svetimą Turtą 
Atiduoda Komunistams

Vienna, Austrija — Pra
neša, kad Raudonoji arini-

KOMUNISTAI UŽPUOLĖ 
HOOVERĮ

- Milijonai politinių kalinių druskos 
ir aukso kasyklose. - Iki kelių dumble 
Dniepro pelkėse. - Prožektoriai ir kul
kosvaidžiai sargyba bokštuose. - Dan- 
'tės prdgaro vaizdas durpynuose. - 
Kravčenko atrado lietuvius priversti
nuose darbuose Rusijoje. - Kulkosvai
džiai išskynė vyrus ir moteris. - Slapti 
SSSR ginklų fabrikai miškuose po že
mėmis. - Pageltę, be kraujo veidai - 
lyg pomirtines kaukės. -Moteris su
smuko ant kelio... - Laidotoji/ briga
dos.

Centro Valdybos susirin- buvo John W. Snyder, ku- j ja užgrobė žydams pri- bert Hooveris praneša, jog 
kimas, bet dauguma narių ris yra nominuotas iždo klausančius namus ir juos komunistai kiekvienoje
negalėjo dalyvauti. sekretorium. dalina komunistams.

Sutrauke Daugiau Kariuomenes 
Į Pietrytinę Vokietiją

[tautoje bando sutrukdyti 
  jo pastangas surinkti mai

tų Urtminr ' sto badaujantiems žmo-
u??. nėms, ir tuo būdu stengia-
VfetOS L^VUOSC Is Londono si sukelti sąmišį, kurio at- 

Londot^TcLAIC)— Ntt.l™sferoje 
rintieji iš Europos vykti but« «al™a te>W"a» vestl 
lietuviai susiduria su dide- P«>Pagandą.
liais transportacijos sun-! Hooveris, kaipo Prezi- 
kumais. Pavyzdžiui, Lon- dento Trumano pasiunti-

Jugoslavijos Kariuomenė Grupuojasi 
Prie Triesto

Paryžius, birželio 17 — 
Jung. Valstybių delegaci
ja užsienių ministerių kon- 

• ferencijon gavo žinių, kad
Rusijos raudonoji armija 
koncentruojama pietryti
nėje Vokietijoje. Jos pa
taikūnė Jugoslavija taip 
pat koncentruoja savo ka
riuomenę arčiau Trieste. 
Toks sovietų Rusijos žygis 
labai apsunkina užsienių 
ministerių konferencijos 
eigą

sios daugelio iš jų gyveni
mo sąlygos, galime su
prasti iš tų įspūdžių, ku
riuos V. Kravčenko patyrė 
lankydamas koncentraci-

Rusi ja—vieaiatelė šalis 
drįsusi atgaivinti vergiją

— Nėra begėdystės, ku
rios negalėtų padaryti vy
riausybė absoliučiai kon-j jos stovyklas.

Rio De Janeiro — Her- lankūs, nori ir gali suteik
ti Dagalbą badaujantiems.

Komunistų spauda jį ten 
užpuolė ir pavadino “Wall 
Streeto Ambasadorium,” 
kuris būk atvykęs atimti 
iš Brazilijos žmonių duo
ną. I

Hooveris sakė: “Brazili- pie Rusiją rašo buvęs ^So
joje, kaip ir 37 kitose vals- vietų karininkas, jų armi- 
tvbėse bei tautose, kurias jos politrukas, 15 metų bu- 
aš lankiau, kur tik randasi vęs rusų komunistų parti- 
komunistinis laikraštis, ir jos narys Viktoras Krav-

-----------J---- -------------------------- ------- J . J

troliuodama spaudą, ra- .
diją, mokyklas, rinkimui Taip tragiškai atrodančių 

■ - -
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platformas ir policiją, ga-j 
. linčią pravesti “vienbal- 
1 sius nutarimus”, — taip a-

ALAAAACąAO. X (L V UI f VII LU X A UIAld.il W . . . .

done visuose keleiviniuose nys, apsistojęs Brazilijoje, t JU randasi .beveik kiekvie- čenko.
laivuose, išplaukiančiuose ir, betyrinėdamas maisto 
į Jung. Amerikos Valsty- reikalus Pietų Amerikoje, 
bes, vietos jau užimtos iki pareiškė, kad ten valsty- 
spalių mėnesiui. biniai ir žmonės labai pa-

Raudonieji Trukdo Prancūzijos 
Valdžios Perorganizavimui

noje tautoje, ta spauda už-. Kaip vieną iš tų begėdys- 
puola mūsų pastangas su- tės pavyzdžių, Kravčenko, 
rinkti maistą badaujan- J daugelyje vietų savo kny- 
tiems darbininkams žmo- gos “I Chose Freedom”, 
nėms, tvirtindami, kad tas aprašo priverstinųjų dar- 
maistas bus naudojamas bų koncentracijos stovyk- »» c. • .___

Iš Berlyno gautos žinios 
praneša, kad daug naujų 
kareivių atvežta ir jie gru
puojami Rusijos pietinėje 
zonoje, Vokietijoj, į šiaur- 
vakarus nuo Čekoslovaki
jos sienos. Iš Balkanų gau
ta žinios, kad po maršalo 
Tito, Jugoslavijos komu
nistinės valdžios vado, 
apsilankymo Maskvoje, 
Jugoslavijos kariuomenė 
traukia į vakarus link arba bet kurį kitą Liaudies 
Trieste, ir kad Rusijos ir Respublikonų vadą ir ra-į o i lz/mArniltmAio I _•_ __ ___ _a___ *2__ ___________Al •

i Gen. de Gaulle, buvęs 
, Kaiptennebūtų, kąRu-lPrez‘den‘as' ..kurisbuTO 
sija nedarytų, bet labai a-ikaip matyt vė) grįžo j 
bejojama, kad ji tokiu sa-’1*-1-- 1------- 1—
vo manevru nugąsdintų 
Jung. Valstybes ir Brita-

De Gaulle Ragina Sudaryti 
Stiprią Valdžią

gą. ** n.a.u ivuoijvo » | jvespuuuKonų v a u ą ir ra-
Susidarė įvairių spėlioji- jos sėbrai koncentruoja I gina palaikyti trijų parti

nių. Galimas dalykas, kad savo ginkluotas jėgas ąrti jų valdžią, prezidento Fe- 
Rusija savo ginkluotomis Jugoslavijos šiaurinės ir.Hx Gouin vadovybėje, 
jėgomis nori sudaryti nau- vakarinės sienos, 
ją politinį spaudimą, kad 
išgauti tai ko ji reikalauja.1 
Kadangi Rusija turi “ge
ležinę uždangą”, t. y. ne 
tik iš Rusijos, bet ir iš jos 
okupuotų kraštų neišlei
džia jokių žinių, tai nega
lima tikrai pasakyti ko 
siekia Rusija, bet aišku, 
kad ji nori nugąsdinti ali- 
jantus.

I

politiniams tikslams.' 
Taip tai komunistai “rū-

žmonkį nebuvo matęs
Kai jis, naujai paskirtas 

inžinierius, nuvyko į Niko- 
pollo kombinatą, vieną die
ną pamatė apie naujus pa
status bevaikščiojančius 

• NKVD (“Liaudies Vidaus 
Reikalų komisarijato” — 
Sovietų policijos) karei
vius, ginkluotus šautu
vais.

Jis tuojau įspėjo, kad į 
naujuosius fabrikus buvo 
atvaryti žmonės priversti
niems darbams. Neapsiri
ko — apie penki šimtai iš
vargusių vyrų ir moterų 
dirbo apsupti ginkluotų 
sargybų.

— Taip tragiškai atro- 
i dančių žmonių nebuvau 
| matęs, — rašo Kravčenko. 
i Jų tyla ir paniurę veidai 
buvo baisesni, negu jų 
skarmalai, nešvara ir pa
niekinimas... Kiekvienos 
dienos pabaigoje kaliniai 
buvo išrikiuojami ir varo
mi į specialius kalėjimo 
barakus už keletos mylių. 
Padarę atsargų tyrinėji
mą aš sužinojau, kad šie 
darbininkai buvo “nusam
dyti” statybos pareigūnų 
specialiose derybose su 
NKVD. Už kiekvieną ka
linį NKVD gauna tam tik
rą sumą, beveik tokią, kaip 
mokama ir laisviems dar
bininkams (Tos sumos ka
liniai negauna, ji eina į 
NKVD rankas). Milijonai 
politinių kalinių yra nau
dojami druskos ir aukso 
kasyklose, tiesiant gele
žinkelius, kertant miškus, 
kasant pelkes, statant uo
stus. Vergų perteklių NK
VD vartoja kitose Sovietų 
įmonėse.”

Klaikus vaizdas Dniepro 
paupyje

Vieną savaitgalį inžin. 
Kravčenko su draugu iš
vyko “pikninkauti” laive-

Tęsinys 5-tame pusi.

las Sovietuose.
Rusija — vienintelė šių 

pinasi” badaujančių darbi- laikų valstybė, kuri drįso 
ninku gyvenimu. Visiems, XX amžiuje atgaivinti 
kurie pažįsta komunizmą vergiją, tik ne privačiose, 
ir komunistus, aišku, kad o valstybės rankose, taip 
jiems neapeina darbininkų'plačiai įvesdama vergiš-i 

kus prievartos darbus.
Dabartiniu metu jau bus 

gal daugiau kaip 50,000 
lietuvių, išvežtų į SSSR 
vergų darbams. Kaip bai-

gyvybė ir gerovė. Jiems į- 
sakyta vesti komunizmo 
propagandą, pulti ir šmeiž
ti tuos, kurie nepritaria 
komunizmui ir jo “saulei.”Paryžius, birž. 17 —Rau- silpnina valdžią ir paruo- 

donieji komunistai išėjo šia kelią diktatūrai, 
griežtai prieš užsienių mi-! Maurice Torez, komunis- 
nisterį Georgės Bidault tų vadai smarkiai puolė 

’ . » '-'' vakarines jėgas. “Tik So
vietų Unija rėmė Prancū
ziją, kuomet kitos valsty
bės tik galvojo apie jos 
hegemoniją”, sakė jis. Jis 
sakė, kad kovą prieš ko
munistus išeina iš tarptau
tinio lauko. Kalbėjo apie 

' “Britanijos 
veiksmus prieš 
ją”

Suprantama, 
jos komunistai, 
ję rinkimus, dės visas pa
stangas prieš Liaudies 
Respublikonų partiją, ku
ri, kaipo toki, turi daugu
mą atstovų parlamente, 
kad negalėtų sudaryti sti
prios valdžios. Komunistų 
tikslas yra aiškus: truk- 

’ dyti darbą kitiems ir dirb- 
Įti, kad Prancūziją suko- 
munistinti. Nebereikalo 

nebenaikins. Kituose uos- Torez puola Britaniją ir 
tuose laivų statyklos palie- Jung. Valstybes ir giria 
karnos ir jose tęsiamas Sovietų Uniją (Rusiją). 
Britų ir Alijantų laivų tai- Tačiau Prancūzijos vadai 

" i nenusileis komunistams.

Jung. Valstybės Pasiūlė Planą

litiką ir pasakė karštą kal
bą, kuria ragina sudaryti 
stiprią valdžią neatsižiū-

tradicijinius 
Prancūzi-

Bernard

niją. Tačiau Jung. Valsty- |. partijas ir paruošti
konstituciją, kuriai prieši- 

įnasi komunistai. Jis sakė, 
nės budriai seka rytinių priešingos partijos trukdo 
karo jėgų veiksmus. I Prancūzijai atsistatyti,

bių ir Anglijos kariuome-

BRITAI SULAIKĖ LAIVŲ STA 
TYKLŲ NAIKINIMĄ 

HAMBURGE
Hamburg, Vokietija, bir

želio 17 
viršininkai sako, 
naikinus Blohm 

i laivų statyklas daugiau jų symo darbas.

Britų uosto 
kad su- 
ir Voss

Prancūzi- 
pralaimė-

New York
Baruck, Jung. Valstybių 
atstovas, tarptautinės ato
minės energijos komisijos 
susirinkime perskaitė Pre
zidento Truman sveikini
mo laišką ir išdėstė Jung. 
Valstybių planą atominės 
bombos kontroliavimui.

Jung. Valstybės pasiža
da sunaikinti visas atomi
nes bombas, jeigu Jungti
nės Tautos pasižadės ne
vartoti tų bombų ateities 
karams. Reikalauja, kad 
Jungtinės Tautos sudary
tų komisiją atominei ener
gijai kontroliuoti, ir kad 
toji komisija turėtų teisę 
tą energiją kontroliuoti 
visame pasaulyje. Jeigu

kuri valstybė neišlaikytų 
duotų pažadėjimų, tai kad 
nusikalusios valsty b ė s 
valdžia būtų baudžiama 
pagal nustatytas taisyk
les. Jokia valstybė atomi
nės energijos klausime ne
gali naudotis veto teisė
mis.

Kai Jungtinės Tautos 
sudarys komisiją, atomi
nės energijos kontroliavi
mui ir kiekviena valstybės 
pasižadės tos energi jos ne
vartoti, tai Jung. Valsty
bės sustabdys tokių bom
bų gaminimą ir pagamin
tas sunaikins.

Malonūs yra baigti dar
bai. Ciceronas.

UIAld.il


Antradienis, Birželio 18 d., 1946

ĮVAIRIOS žinios
Nauji Pašto Patvarky nai Susižinoti Mfcji Nesutaria Dėl

IspanijaiSu Amerikos Zonoje Gyvenančiais Į 
Tremtiniais

New York (LAIC) —
Pašto valdybos aiškini
mais. su Amerikos zonoje 
UNRRA globoje esančio
mis stovyklomis susisiek
ti, gali būt taikomos ben
drai Vokietijos nustatytos 
pašto taisyklės, t. y. dabar 
gali būt siunčiami iki 1 un
cijos svorio laiškai (First 
Class Mail) ir neiliustruoti 
atvirlaiškiai.

Parcel Post priimami ne 
dažniaus vieno karto sa
vaitėje ir ne sunkesni kaip 
11 svarų.

Tuom tarpu, nepriimami 
Air Mail, Special Delivery 
ir registruota korespon
dencija.

Taip pat negalima siusti 
jokių piniginių vertybių 
kaip money order. čekiai, 
drafts, securities, ir tt.

Susirašinėjimas turi būt 
ar 

rei- 
turi

at

ribojamas asmeninio 
šeimyninio pobūdžio 
kalais. Laiškų vokai 
būt be pamušalo.

Tuo būdu, ateityje
puola reikalas turėti UN
RRA atvirlaiškius ir, iš vi
so, kreiptis į valdininką 
specialiam pažymėjimui 
gauti.

Šie patvarkymai liečia 
vien amerikonų okupuotą 
zoną Vokietijoje ir Austri
joje.

CIO Viršininkas Maskvo je

New York — Pirmadienį, 
birželio 17 d. susirinko po
sėdžiautų Jung. Tautų 

be leidimo buvo nuvykę į Saugumo Taryba. Dieno- 
yra Ispanijos 

valdžios klausi-
zoną dalyvauti 

susirinkime
Rusijos 
komunistų 
Berlyne.

George Fischer ne tik 
nubaustas 
bet išmestas ir iš Bavari
jos valstybės ekonomijos 
sekretoriaus pareigų.

tvarkėje 
Franco 
mas.

Kai žinoma, tarybos ko
misija, kuri tyrinėjo Ispa
nijos bylą, kurią iškėlė 
Lenkijos atstovas, kol kas 
nežino ką siūlyti: nutrauk
ti ryšius su Ispanija ar pa- 
.........  _ "* * j susirin
kimui išspręsti Ispanijos 
klausimą?

Mukden, Mandžiūrija, — Rusijos delegacijos pir- 
Birž. 17 — Sovietų Rusija mininkas Gromyko taip 
taip baisiai apiplėšė Man- pat kol kas nepasisakė ką 
džiūrijos industriją, kad jis darys, kuris _ pereitą 
dabar joks darbas neįma- ketvirtadienį įspėjo tary-Į 
nomas. Taip praneša am- J 1
basadoriaus Paupey misi-į 
ja, kuri tyrinėja industri-į 
jos padėtį.

Raudonieji išvežė iš Man- 
džiūrijos reikalingiausias 
mašinas ir kitokius įrengi
mus į Rusiją. Rusijos rau
donieji apiplėšė ne tik 
Mandžiūriją, bet ir visus 
kitus kraštus, kur tik jie 
įkėlė kojas.

4 mėn. kalėti,

■k •• bk ■ • aa R i 11 1 \ blllb otl ABĮJclillRusija Padare Daug Žalos ukū jung. Tautų 
Mandžiūrijal

SSSR Darbininkų Unija— 
Ištikima Kompartijos 

Tarnaitė

Londonas, birž. 17 — 
Praneša, kad James Carey, 
CIO sekretorius - iždinin
kas, atvyko į Maskvą. Jis 
yra CIO delegacijos vadas, 
kuri dalyvaus Pasaulio 
Pramonės Unijų Federaci
jos egzekutyviame susirin
kime, praneša Maskvos ra
dio.

Nubaudė 5 Komunistus 
Vokietijoje

O ARftININKAS

LDS SEIMO RENGIMO 
KOMISIJOS PRANEŠIMAS

LDS Seimo Tvarka

3

bą, kad jis gal panaudos 
veto.

Anglijos delegacijos pir
mininkas Cadogan gavo į- 
sakymą iš Londono per
žiūrėti Jung. Tautų čarte- 

! rį ką tokiu atsitikimu gali
ma daryti.

i Jung. Valstybės ir Ang
lija nesiskubina su nu
traukimu ryšių su Ispani
jos Franco valdžia, ypač 
po to, kai sovietų Rusija 
pasirašė su Argentinos 
“fašistine” valdžia preky
bos sutartį.

v •

1. Birželio 23 d. a) Seiaias prasidės šv. mišiomis 
10-tą vai. rytą Šv. Juozapo par. bažnyčioje, b) Šv. mi
šias atnašaus LDS garbės narys, kun. kleb. Juozas J. 
Valantiejus. c) Pamokslą sakys LDS Centro pirm, 
kun. Pranas M. Juras, d) Laike pamaldų giedos Mote
rų S-gos choras, e) Šiose pamaldose dalyvaus “in cor- 
pore” seimo delegatai ir visi LDS 5-tos kuopos nariai, 
f) Po pamaldų, senosios mokyklos kambaryje, seimo 
dalyviai ir svečiai, turės bendrus pusryčius.

2. Seimo pirmoji sesija prasidės 1-mą vai. po pie
tų, Šv. Vardo draugijos kambaryje, (Holy Name 
Room) senosios mokyklos patalpose.

3. a) 7-tą vai. vakare, Seimo dalyvių bei svečių pa
gerbimui, parap. auditorijoje įvyks bankietas. b) Lai
ke bankieto kalbės miesto mayoras John S. Monagan,

LDS Centro pirm. kun. Pranas M. Juras, poetas ir žmo
na — Aleksandravičiai, “Darbininko” red. Antanas 
Kneižys, LDS garbės narys kun. Juozas J. Valantiejus, 
kun. Jonas Bernatonis ir kiti įžymūs delegatai ir sve-

įčiai. c) Muzikalę dalį išpildys Šv. Juoz. par. choras.
4. Birželio 24 d. a) 8-tą vai. ryto, gedulo šv. mišios 

už mirusius LDS narius, b) 9:30 vai. ryto, prasidės se- 
Į sijos, naujosios mokyklos patalpose.

HON. ALVIN E. O’KONSKI ’ 5. Atvykstantiems delegatams bei svečiams apsi-
iš VVisconsin valstybės, kuris yra Washingtone House stojimo dėliai rekomenduojame: Elton Hotel—$3.50 
of Representatives žymus veikėjas atvyksta liepos 4, už kambarį, Kingsbury Hotel — $2.50 už kambarį ir 
šių metų į South Bostoną ir South Boston High School pas privačiai lietuvių šeimas.
Auditorijoj pasakys kalbą Lietuvos Nepriklausomybės 
atgavimo reikalu. Mūsų visas veikimas nukreiptas, 
kad išlaisvinus tėvų žemę Lietuvą iš baisios raudono
sios okupacijos. Bet šiandieninė padėtis tiek tamsi, 
kas link išvadavimo, kad reikia pirmiau rengtis dide- Kun. Juozas J. Valantiejus — garbės pirm., komp. A. 
liems už laisvę žygiams, kad diktatūros užmačios būtų J. Aleksis — pirm.; Jonas Totilas — rašt.; Magdalena 

Karinauskienė — valgių gamybos pirm. Komisijos na- 
riai-rės: Juozas Bernotas, Kazys Dapkus, Marcelė Di- 
gimienė, Ona Girdzijauskienė, Petras Jokubauskas, 
Jonas Kairys, Mariutė Kašėtaitė, Petronė Laurinaitie
nė, Petras Liubinas, Dominikas Matas, Elzbieta Matu- 
liunienė, Kazimiera Petrauskienė, Stefanija Sapranie- 
nė, Marijona Stankevičienė, Antanas Šambaris, Anta
nas ir Ona Šmotai, Nelė Totilienė, Vincas ir Ona Ur
bonai.

Visokiais seimo reikalais prašome adresuoti: — 
LDS Convention, % Rev/Joseph Valantiejus, 

46 Congress Avė., Waterbury, Conn.
Į Seimo Rengimo Komisiją įeina sekanti asmenys:

nužertos, kaip srutos nuo suteršto drabužio. Štai šis 
vyras p. Alvin E. O’Konski yra World Bill of Rights 
Association. Ine., prezidentas, jis ir veikia ta kryptimi, 
kad viso pasaulio, o ypač Europos, tautos būtų laisvos 
ir galėtų naudotis žmonišku gyvenimu, naudotis pa
grindinėmis laisvėmis be baimės ir prievartos. Ar rei
kia kilnesnio tikslo kiekvienam patriotingam lietuviui, 
kaip kad šis, kurio mes visi siekiame, bet nevisuomet jį 
tinkamai remiame ir tuomi silpnėja mūsų veikla. Šiuo 
kartu padėkime visus “good time” į šalį ir vykime visi 
kaip vienas liepos 4-tą, į South Boston High School Au
ditoriją, po pietų, kurs kalbės be virš minėto kalbėtojo 
ir kiti garbingi vadai, kaip turime veikti, kad Lietuva 
atgautų savo laisvę.

Kaip Gyvena Sovietų 
AngliakasiaiNew York (LAIC) —So

vietų profesinių sąjungų 
(darbo unijų) organas 

i “Trud” Nr. 75 įsidėjo 
j straipsnį antrašte “Profe
sinės Sąjungos — ištiki
mos Stalino - Lenino parti
jos talkininkės”. Visas 

i straipsnis pašvęstas įrodi
nėjimui, kad sovietų darbo 
unijos turi ištikimai vyk- 

I dyti sovietų vyriausybės, 
ypač kompartijos planus, 

i Mūsų pavyždžiu darbinin
kiškom organiza c i j o m 
kurtis nevalia.

Tą patį, tik griežtesniais 
žodžiais ir vaizdžiau, pa
tvirtina ir per 15 metų bu
vęs rusų kompartijos na
rys, raudonosios armijos 
politrukas, kapitonas V. 
Kravčenko savo knygoje 
“I Chose Freedom”, nese
niai išleistoje Amerikoj.

I

Munich, Vokietija, birž. 
17 — Amerikos militarės 
valdžios teismas nuteisė 5 
Bavarijos komunistų par
tijos vadus 4 mėnesiams 
kalėjiman už tai, kad jie

New York (LAIC) — 
Maskvos laikraštis ‘Trud’ 
Nr. 77 atvirai rašo apie 
sunkią SSSR • angliakasių 
padėtį. Pavyzdžiui, “Molo- 
tovgale” darbininkai vis 
sukimšti bendrose patal
pose (barakuose), indi vi
dinių patalpų parūpinimas 
eina lėtai. Angliakasių 
pirtys ir skalbyklos veikia 
prastai, vandentiekis ne- 
pravestas. Mediciniška pa
galba visiškai menka. Kaip 
pavyzdį laikraštis mini 
“Bolochovugol”. Čia trūko 
gydytojų. Sveikatos komi
sariatas ten pasiuntė 8 gy
dytojus, bet šie, nesuradę 
vietos kur apsigyventi, 
grįžo atgal, ir vėl palikda
mi darbininkus be medici
niškas pagalbos.

Londonas (LAIC) — Ba
landžio 22 d. Londono lie
tuviai turėjo gausų susi
rinkimą Lietuvos reika
lais, vienu balsu priėmė 
nutarimą, kurį pasiuntė D. 
Britanijos Ministeriui Pir
mininkui.

Palengvink Kančias Nuo 
VIDURIŲ UZKIETEJIMO 

su skania kramtoma sjuma 
vidurių liuosavimui

• Viduriai neveikia? Aitrumas? Gal
vą. skauda? Be gyvumo? Kramtyk 
Feen-a-mint apsaldintą kramtomą 
grimą vidurių liuosavimui. Turįs tuos 
pačius daugelio daktarų užrašomus 
vaistus. Milijonai jį naudoja. Imkite 
Feen-a-mint einant gulti 
—■ kaip nurodyta. Jausi
tės puikiai ant rytojaus.

Amerikiečiai Lavins 
Kiniečių Kareivius

1D0 Misijonierų 1 Afriką

Hashington, D. C. — 
Praneša, kad Jung. Vals
tybių karininkai lavins ki
niečius kareivius kaip var
toti moderniškus ginklus.

Gen. Marshall pasiūlęs 
išlavinti 50 valdžios divizi
jų ir 10 komunistų divizi
jų, kurios turės palaikyti 
tvarką viduje ir ginti savo 
kraštą.

HUNGER MAP OF EUROPE

—spreatf ®f eendlUons in Europe to «bown on this map. 1) ludi
te tbe countriea ta whicM great n ura bers are tubaistint on dieta that 

are freeuently beta* 13N eetaries; 2) where averaye dieta are often under 
i caleriea; 3) wbere averac* dieu many time* co belo* 2.000 calories; 

w |nI aoraal faud eonditiona prevaiL (Map prepared by 
Leagaa Red Croaa Societies.)

London — Iš Southamp- 
ton miesto 100 misijonie- 
rių išplaukė į Afriką Bri
tų Laivyno laivu HMS 
Fencer, vienas didžiųjų 
Britų laivyno lėktuvų ne
šėjas.

Šis didis misijonierių 
būrys išlips Mombasa mie
ste, Britų Rytų Afrikoje, 
ir iš ten misijonieriai išsi
skirstys ir keliaus į toli
mas Afrikos gilumas.

Pasišventę misijonieriai 
iš Airijos, Anglijos ir O- 
landijos laukė įsitempę per 
ištisą karą šios progos iš
vykti į misijas.

Prancūzijos Seimo Pirmi
ninku Išrinktas Auriai

Paryžius — Prancūzijos 
naujas parlamentas išrin
ko savo pirmininku Vin
centą Auriolą, socialistų 
vadą.

Trečiadienį parlamentas 
rinks prezidentą.

Mirties nebijo tie, kurių 
gyvenimas daug vertas.

Kantas.

riausybės dovanota vaikų 
ligoninė atsidurs ten pat, 
kai bus įrengta.

Jis pasakoja, kad į resto
ranus užėję rusai karinin
kai užima tuos stalus, ku
rie jiems patinka, nuvary
dami visus ,net jei tai bū
tų ir aukšti lenkai - valdi
ninkai. Sąskaitų karinin
kai nemoka. Jas restoranų! 
savininkai siunčia lenkų 
iždui. Tą viską turi apmo
kėti valdžia, neišskiriant 
ir karininkų moterų.

Apie Lietuvą niekas jam 
nieko konkretesnio nega
lėjo pasakyti. Jo sutikti 
lietuviai buvo Lenkijoj 
nuo 1944 m. rudens. Visur 
visi kalba, kad ir Lietuvoj 
tas pat kaip Lenkijoj ir 
kaip visur kitur, kur tik 
bolševikų įsiviešpatauta.

Daugumą žmonių yra a- 
pėmusi apatija. Ta apati
ja slegia kaip gripas ir pa
čius lenkus darbininkus. 
Niekas nesijaučia tikras 
išėjęs gatvėn ,vakarais vi
si namie sėdi, tamsoje ir 
užsidarę langines. Susi
šaudymai tai nakties me
lodija.

Lenkai dega prieš rusus 
didžiausios 
ugnimi. Nekenčia jų dar tų laikraščio žino, kaip so- 
daugiau, kaip prieš metus vietų paštas veikia. Į dau- 
vokiečių. Kiekvienas, išim- gumą išsiųstųjų savo gi- 
čių nesutikau, gyvena vii- minėms į Lietuvą ir į Sibi- 
timi, kad netrukus galės rą laiškų ir telegramų taip 
rusams atsikeršyti. Visi atsakymo ir negauna.

laukia kaip išganymo ste
buklų ir tiki stebuklais. 
Jei netikėtų, nebūt pras
mės gyventi. Ką mačiau ir 
pergyvenau, jaučiu ir aš 
dabar tą pat, ką jaučia 
kiekvienas Lenkijos len
kas, — sako 40 metų šve
das vyras, trikšdamas ne
apykantos ugnimi.

Vyriausybė atsake geg. 4.
Sir —

I am directed by M r. Secreta- 
i ry Bevin to acknowledge receipt 
of your telegram dated the 
23rd April and addressed to the 

i Prime Minister, transmitting a 
resoiution passed at a meeting 

■ of the Lithuanians residing in 
, London and its environs, and to 
• inform you that note has been 
įtaken of the resoiution.
į I am, Sir, Your obedient 
;Servant

(parašas) R. M. A. Hankey

• v Pašto Susisiekimas 
Sovietuose

The Right Honorable
Clement Attlee 

The Prime Minister 
10 Downing Street

At the Mass-meeting held on 
April 22, 1946. at St. Monicas 
Hali Hoxton Sąuare London the 
Lithuanians residing in London 
and its environs have unanim- 
ously passed the following reso- 
lution:

During the lašt war we. the 
Lithuanians, residing in Great 
Britain. have pledged our unre- 
served support to his Majesty’s 
Govemment in their effort to 
defeat treacherous enemy. Now 
that vietory has been won we 
pledge our wholehearted sup
port to his Majesty’s Govem- 
ment’s efforts to win a just and 
lasting peace. In this eonneetion 
we respectfully submit that the 
peace cannot be either just or 
lasting unless it is based t>n the - 
right of the nations, great and 
small alike, to live in freedom.

Since Republic of Lithuania 
has been deprived of that 
freedom in the course of lašt 
war and is štili held in chains of 
slavery by Soviet Russia we 
appeal to His Majesty’s Govern- 
ment and solicit their aid to the 
end that the wrong done to 
Lithuania may be rectified and 
her lošt independence restored.

Chairman A. Rudzovičius 
30 Chesholm Rd. N 16.

Padėtis Lenkijoje
J 
i
Į 
i

i

I

Stockholm (LAIC) — 
Vienas švedas, statybos 
meisteris, ankščiau turė
jęs Sovietams didelių sim
patijų, trys mėnesius dir
bęs prie montavimo švedų 
valdžios Lenkijai dovanos 
— didelės ligoninės vai
kams džiovininkams Ot- 
wocze, netoli Warszawos, 
praeitą savaitę grįžo į 
Stockholmą ir pasakoja:

“Lenkijoj pagijau, —sa
ko jis, — Lenkija nepri
klausoma tik popieriuje. 
Viską tvarko ir viską ką 
tik mato ir kas tik patin
ka pasiima rusai. Žmones 
sulaiko gatvėse, provinci
joj, pakeliui, iškrato ir ką 
tik suranda naudingesnio 
paima sau. Rusai kareiviai 
bei NKBistai vaikščioja 
apsikarstę laikrodžiais po 
tris po keturius ir pirštus 
apnarstę žiedais (kurie 
užlenda). Kiekviena geres
nė patalpa rusų rankose. 
Bijau, kad ir švedų vy-

v •

t

New York (LAIC) —Ru- > 
sijos profesinių sąjungų 
(valdžios kontroliuojamų 
darbo unijų) organas 
“Trud” Nr. 78 nusiskun
džia, kad dažnai žūva tele
gramos. Buvo atsitikimų, 
kad grįžtantieji raudono
sios armijos kariai pasiun
tė telegramas, kad juos 
pasitiktų stotyje, bet na
miškiai jų negavo ir kariai 
turėjo pėsti klampoti kę- 
liasdešimts kilometrų. Tie
sa, prie susisiekimo minis
terijos yra skundų sky
rius, bet į jį patekti reika
lingas specialus leidimas, 
o tam netaip lengva gauti.

USA lietuviams tas ne- 
neapykantos naujiena — ir be to sovie-

Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

“ŽVAIGŽDĖJE
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti! 

Kaina — $1.00 metams.
“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA

488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.
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DARBININKAS
(THE WORKER)

•*ubliahed everj Tueaday and Friday ezcept Holidava such ar 
W Year Good Friday, Memorial Day. Tndependence Day 

Labor Day. Thankagiving and Chriatmaa
-----------by------------  

•AINT JOSEPH’8 LITHUANIAN R. C. AMOCIAYION OF LABOR 
tatorad M Moond-claM matter SepL 12, 1915 at the poat offlca at Borto* 

Mat under the Act of March 3. 1370.
ieeoDtaDeo for mailing at apačiai rato of poetage provlded for in Sectlon 110* 

Act of October 8,1917. authorized on July 12, 1918
SUBSCRIP^ION RATES

omertic yeariy__________ 84.00
lomestic once per week yeariy $2.00 
foreign yeariy_____ ______ 85.00
forelgn once per week vearly 82.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metame________ *4-00

Vieną kart savaitėje metams... $2 00
Užsieny metams ___________ $5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams 82.50

DARBININKAS
<66 We*t Broadway, South Boston.

Telephone SOUth Boston 2680

Ispanijos Klausimas Atpuola

DARBO GAVIMO SĄLYGOS
PRANCŪZIJOJE

rūdos

krašto 
Euro-

Nuo to laiko, kai Maskva padarė sutartį su “fašis
tine” Argentina, turėtų atpulti Ispanijos klausimas, 
nes Argentina ir Ispanija stovi ant tos pačios papėdės, 
t. y. skaitomos grynai fašistinėmis valstybėmis. Kurį 
laiką net buvo įtariama, kad Argentinoje slepiasi Hit
leris, ko Ispanijai nebuvo prikaišiojama. Visi gerai at
simena, kaip smarkiai protestavo Rusijos atstovai, 
kuomet į San Francisco konferenciją buvo priimta Ar
gentina. Gi dabar su Argentina Sovietai susibičiuliavo, 
o Ispaniją tebenori sunaikinti. Logiškai galvojančiam 
žmogui tokia keista politika atrodo neįmanoma. Tai 
kažkokia skandalinga nesąmonė, liūdyjanti apie visiš
ką pasaulio vadų protinį bankrotą, kurio nemėginama 
nė pateisinti, nė užglostyti. Žinoma, anglo-amerikiečių 
politikai su Ispanijos klausimu tiktai “fūlinasi” — žai
džia lyg katinas su peliuke; jie nusistatę bolševikų į 
Ispaniją neįsileisti, nes sukomunistinta Ispanija Ang
lijai taip pat būtų nepakenčiama, kaip sukomunistin- 
tas Egiptas, Trijestas ar Gibraltaras. Tad nesupranta
ma, kodėl jie rusams tiesiog nepasako, kad labai kvai
la užsipulti ant vienos fašistinės valstybės, o su kita 
tokia pat fašistine valstybe daryti sutartį. Tuo būdu 
rusų bolševikams netenka kalbėti apie kokius ten 
prieš-fašistinius principus, nes juos atvirai ir besarma- 
tiškai laužo. Čia glūdi visai kiti sumetimai. Yra keršto 
klausimas.

Per ši karą beveik viso- aukščiau minėtu įstaigų 
se Euronos valstybėse ta
po sugriauti fabrikai, na
mai, hidraulinės ir garo 
varomos elektros jėgainės, 
tiltai, keliai, uostai, žemės 
ūkis ir da’inai užgriautos 
anglies ir geležies 
kasyklos.

Dėl tokiu didelių 
Į turtų sunaikinimo,
Inos valstvbėse atsirado di- 
įdelis nedarbas ir neapy
kanta svetimtaučiams, ku
rie mėgina ieškoti darbo ir 
nenori grižti i savo sovie
tų okupuotus kraštus. Tas 
ypatingai jaučiama Pran
cūzijoje.

Bedarbiams aorūpinti 
darbu, reikėtų, kad tuojau 
prasidėtų visų sugriautų 
kraštu atstatymas. Tačiau 
pradėti ką nors atstatyti, 
reikia ilgesnio laiko, pla
ningo pasiruošimo, o vi
sam tam trūksta kapitalų, 
transporto priemonių, an
glies, naftos ir kitokių ža
liavų gamybai. Taigi, ne
darbo klausimo išsprendi
mas Prancūzijoje, kaip ir 
kituose nuo karo nukentė
jusiose valstybėse, yra 
sunkus.

Prancūzijos bedarbių 
reikalus tvarko Darbo Mi
nisterija, Žemės Ūkio Mi
nisterija ir Prekybos ir A- 
matų Rūmai. Šitos trys į- 
staigos pirmoje eilėje dar
bu aprūpina savo krašto

I

Pittsburgho lietuvės rūpestingai skirsto ir pakuo-,

oatvirtintos. Dabartiniu 
metu šitos įstaigos tokias 
sutartis tvirtina labai sun
kiai. Jei kam ir patvirtina, 
tai tik trumpam laikui,' 
3—6 mėnesiams. Bet daž
niausiai visai "etvirtina.; 
Inteligentams siūlo vykti į 
anglies kasyklas arba 
šiaip prie sunkesnių dar-i 
bu, kurių vengia patys 
prancūzai. Ypatingai sun
ku gauti darbo Pabaltės 
kraštų žmonėms, nes dau-Į _ _ f
geliui prancūzų neaišku, ja lietuviams tremtiniams suaukotus drabužius, kurie . 
kodėl baltai negrįžtai į sa- f................ ~ \ _
vo tėvynę, kurią juk išlais- kartą perskirstomi, perpakuojami ir siunčiami Euro- 
vino rusai. Ypač pabaltie- pon, kur išdalinami lietuvių stovykloms, 
čių nemėgsta komunistai, į 
kurie čia yra dideli rusų 
gerbėjai.

Visiems šitiems suvar
žymams daug padeda ir 
policinės kliūtys. Prancū- 
zijon patekęs svetimšalis 
gauna tik laikinį leidimą 
apsigyventi, kurį nuolat 
reikia pratęsti. 0 su trum
palaikiu leidimu darbo 
gauti beveik neįmanoma, 
nes apsigyvenimo teisė lie
ka vis abejotina ir negali 
būti išduodamas darbo pa
sas. Bet koks savarankiš
kas verslas visai neįmano
mas, nes tai surišta su vi
sokiais įstatymų formalu
mais, per kuriuos perlipti 
labai sunku.

Bendrais
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VETERANAMS PAGALBA
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klausimas. piliečius, o svetimtaučius, joje darbo beveik niekas
Taip, bolševikiška Rusija nori Ispanijai atkeršyti i jei kur ir priima, tai tik iš svetimšalių negauna, 

už tai, kad Ispanija sugriovė šią Lenino pranašystę: trumpam laikui, kol jų vie-i net toki žmonės, kurie čia 
“Antrieji Sovietai Ispanijoj, tretieji Meksikoj, ketvir- ton atsiranda savo krašto prieš karą baigė aukštuo-
tieji Jungtinėse Amerikos Valstybėse”. Pranašystė — pilietis, 
bent jos pradžia — neįvyko. Ispanija pasipurtė ir so- 7 
vietus išspyrė lauk. Kaltas, žinoma, Franco. Jį būtinai cūzijoje joks" darbdavys kiekvienas 
reikia likviduoti ir Lenino pranašystę vykdyti iš nau-. neturi teisės priimti sve-'vargsta, ’ 
jo bet kokiomis priemonėmis, kad ir išsižadant sveiko' timtautį darban, nepasira- nuomuoti kambarį, sugaiš- 
protavimo taisyklių. Neapykanta aptemdina protą. ; šęs su juo darbo sutarties, ta daug laiko, kol gauna 
Ypač pikta dėl to, kad pirmosios sovietinimo pastan-1 Tokios sutartys turi būti teisę apsigyventi, išleidžia 
gos Ispanijoj prasidėjo jau seniai ir buvo daromos ne- Į----------------------------------------------------------------
paprastu įtempimu. Naminis karas Ispanijoj oficijaliai 1 ne tai nepajėgė, ne tai nenorėjo to teroro numalšinti, 
įvyko 1936 m., bet tikrenybėje jis jau prasidėjo 1931 * Tikrieji Ispanijos patrijotai kantriai laukė net penkis 
m., kai drauge su “respublikos” įsikūrimu, įsibrovė ten j metus, manydami, kad “respublikos” vyriausybė kaip 
komunistai. Rusija atsiuntė visą legijoną savo kalbė- nors tą terorą likviduos. Pasirodė, kad tai tuščia lū- 
tojų ir rašytojų, kurie pradėjo griauti ispanų gyveni
mo tvarką. Rezultatai netrukus pasireiškė: bažnyčių 
deginimas, dvasiškijos ir šiaip jau tikinčiųjų žudymas, 
plėšimai, vagystės, žmogžudystės — eiliniai raudono
jo teroro požymiai. Esamoji “respublikos” vyriausybė dies priešu.

sius mokslus ir turi pran
cūziškus diplomus. Taigi, 

i lietuvis čia 
reikia likviduoti ir Lenino pranašystę vykdyti iš nau-' neturi” teisės priimti sve-'vargsta, kol gauna išsi- 
-irt Rnt Imlrinmia nripmnnpm i a Iznd ir
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Pagal įstatymus Pran-

Klausimas — Šis buvęs» žmona rašo, kad jos vyras 
jūreivis paliuosuotas 1944 tarnavęs kariuomenėj virš 
m. Jis dabar nori žinoti ar metus; 
pagal GI Bilių gali grįžti į mėnesiais 
mokyklą?

j Atsakymas — Taip. Vy
rai ir moterys, kurie ištar- ■ 
navo 90 dienų arba dau
giau, ir kurie yra garbin
gai paliuosuoti nuo tarny
bos, gali naudotis GI Bi- 
liaus švietimo parūpini- 
mais, arba oficialaus pa
skelbimo karo pabaigos, 
kuris laikas vėlesnis.

Klausimas — Ar kiek
viena valstybė duoda bo- 

žodžiais ta- nūs visiems Antro Pašau
nant, faktiškai Prancūzių linio Karo veteranams? 
joje darbo beveik niekas! Atsakymas — Mūsų re- 

svetimšalių negauna, kordai rodo, kad tik se- 
. kančios valstybės parūpi-; 
■ na bonus Antro Pasaulinio 

Karo veteranams: Ver- 
mont, New Hampshire ir 
Massaehusetts. Kitos val- 
tybės svarsto tą klausimą.

Klausimas

praeitais keliais 
jos abudu vai

kai visą laiką sirgo, ir ji 
jokiu būdu negali jų užlai
kyti. Klausia, kada jis bus į----------------------------------
NUBODŽIOS,

Kareivio

Sunkios slenka dienos 
Be atmainos ir be vilties; 
Aplinkui neprieteliai-sienos, 
Lyg kad sargyba ant nakties! 
O darbas, draugas kitada, 
Dabar tai slegianti našta.

Širdy nei sopulio, nei noro! 
Nutilus glūdi tuštuma.
Ne tai lyg trošku gryno oro, 
Ne tai pastogė svetima;

■ O nuo svajonių, nuo sapnų, 
Beliko pasakų senų.

Šalin, šalin!.. Ištiesęs ranką 
Tuščia, kas bėga grąžini! 
Rečiau vis spinduliai aplanką 
Tolyn beskrieja tekini'.
O šaltas purvinas vanduo 
Už lango teška. Tai ruduo !..

Į Maironis.
i

kestis. Ispanija nesulaikomai grimzdo į pražūtį. Rei
kėjo verkiant ją gelbėti. Ir Franco, patrijotų padeda
mas, ją išgelbėjo. Už tai Maskva jam keršyja. Geriau
sią ispanų tautos prietelių ir išgelbėtoją skelbia liau- 

K.

daug pinigų pragyvenimui 
ir kelionėms, kol pavyksta 
gauti kokį laikinį darbą ar 
keliems mėnesiams darbo 
pasą. Kiekvieno lietuvio 
svajonė kuo greičiau grįž
ti į laisvą savo tėvynę ar
ba bent laikinai išvykti į 
kitas valstybes, kur nėra 
nedarbo.

Paris, 1946. V. 27.

POILSIO VIETA
Aš žinau tą šalį, 
Kur širdies neskauda, 
Kur bežadės maldos 
Su liepsnelėm plazda.

Aš žinau tą šalį. 
Kur nutilo meilė...
Vien pušis žalioji 
Švokščia amžių giesmę.

paliuosuotas ir ar galės 
grižti namo?

į Atsakymas — Pataria
me gauti nuo gydvtojo 
laišką, kad vaikai tikrai 
serga. Pasiusk tą laišką 
savo vyrui ir jam pati pa
rašyk apie savo problemas 
dėl vaikų ligos, ir pasakyk 
jam parodyti tuos laiškus 
jo viršininkui ir tegul jis 
prašo, kad jis laikinai bū
tu paliuosuotas. Jo vy
riausias karininkas pra
šys Amerikos Raud. Kry
žiaus patyrinėti visą daly
ką ir kada vyriausias ka
rininkas gaus viską, jis 
nuspręs ką daryti.

Klausimas — Skaityto- 
, kad jis nori 

pirkti draugo namą. Kur 
turi paduoti aplikaciją dėl 
valdžios garantuojamos 
paskolos?

i Atsakymas — Gali pra
lyti per savo vietinį ban
ką, paskolų draugija, arba 
kitą pinigų skolinimo a- 
gentūrą. Kada jie bus pa- : 
tenkinti, kad paskola tvar
koj, jie praneš Veterans 
Administration ir kaip ra- • 
portas padarytas apie ver- . 
tę turto, nusprendimas

. bus padarytas ir tavo pra
šymas išpildytas arba at
mestas. Suma turi būti tin
kama. Galėsi atmokėti pa
skolą į 25 metus mokėda
mas 4%, ne daugiau.

1 Klausimas — Buvęs ma
rinas praneša, kad jo gir
dėjimas ant tiek pablogė
jo, kad beveik visiškai ne
girdi. Nori žinoti ar gali 
prašyti Veterans Admi
nistration dėl taip vadina
mo “hearing aid”.

Atsakymas — Taip. Mes 
pasiuntėme form 526 ir 
patariame prašyti “invali
do pensijos dėl tarnyboje 
gautų sužeidimų. Gausi 
mėnesinius mokesčius, gy
dymą ir “hearing aid”. 
Tamstai pranešėme ką da
ryti.

PASTABA: Pirmą penk
tadienį, kiekvieną mėnesį 
atsiminkite savo mirusius 
draugus. Išklausykite šv. 
mišių ir priimkite šv. Ko
muniją.

Catholk* War Veterans 
Public Kelation Bureau 
Empire Statė Buliding 
Neu York 1, N. Y.

Padangės Aras

ŠV.ONAIŠBEAUPRE
I. Šv. Onos Gyvenimas
20. MARIJOS SUSIŽIED AVIMAS

Palaimintoji mergaitė Marija jau ėjo 14- 
sius savo amžiaus metus. Aukščiausias Je
ruzalės šventovės kunigas įsakė visoms to 
amžiaus mergaitėms sugrįžti į savo gimdyto
jų namus ir sekant tėvelių patarimo, stoti į 
moterystės luomą. Taigi visos mergaitės pa
klausė šio įsakymo, išskyrus Mariją. Ji ne
norėjo sutikti ištekėti už vyro, nes buvo pa
žadėjusi savo skaistybę paaukoti pačiam 
Dievui. Ką reikėjo daryti? Vyriausis kunigas 
pasikvietė jos motiną, šv. Oną, apsvarstyti 
šį dukters gyvenime svarbų klausimą.

Atvykus į Šventovę, šv. Ona nupasakojo 
kunigams visus tuos stebėtinus dalykus, ku
riuos Dievas yra suteikęs Marijos vardu ir 
jos pačios labui, gerovei. Tuomet pasitarę vi
si kunigai nuėjo į bažnyčią pasimelsti ir pra
šyti, kad pats Dievas apreikštų Savo šv. Va
lią tos stebuklingos mergaitės klausimo iš
sprendime. Besimeldžiant, netikėtai pasigir
do balsas iš šventųjų šventovės, pareiškian- 
tis: “Išdygs stiebas iš Jesse giminės šaknies 
ir išduos žiedą, ant kurio ilsėsis Šv. Dvasia, 
sulyg pranašo Izaijo pranašystės”.

Tuomet vyriausis kunigas įsakė susirinkti 
visiems Dovido padermės jaunikaičiams ir 
atsinešti į Šventovę kiekvienam po sausą 
lazdą. Tas, keno sausa lazda pražydės, bus 
Marijos vyru. Visi kilnaširdžiai jaunikaičiai 
paklausė šio rimto ir reikšmingo įsakymo ir 
atsinešę sudėjo lazdas ant altoriaus. Netikė
tai Juozapo lazda pražydėjo ir Šv. Dvasia nu

žengė ant jos pavydale baltos lelijos. Tuo pa
čiu laiku baltas balandėlis (Šv. Dvasia) buvo 
matomas nusileidžiąs ant galvos išrinktojo 
jaunikaičio. Pats Dievas prakalbėjo į Juoza
po širdį, sakydamas: “Mano išrinktasis tar
ne! Marija bus tavo sužieduotinė, priimk ją 
su pagarba ir rūpestingumu. Ji yra labai ma
loni mano akyse, labai teisinga, ypatingai 
skaisti kūnu ir siela. Tu viską privalai išpil
dyti, ką tik jinai sakys tau”.

Kuomet Šv. Ona išgirdo, kad šv. Juozapas 
tapo išrinktas Marijos sužieduotiniu, labai 
nudžiugo Viešpatyje. Ji gerai žinojo, kad šis 
prakilnus jaunikaitis yra irgi skaistus, tei
singas ir šventas; jo visas gyvenimas buvo 
pavyzdingas ir pagirtinas Dievo ir žmonių 
akyse. Jis taipgi buvo 3-jo laipsnio giminai
tis pačiai Marijai ir labai gerai žinomas vi
sai jų šeimynai. Artimi draugiškumo ir gimi
nystės ryšiai jau nuo seniau buvo tarpe Šv. 
Onos ir Šv. Juozapo, dabartyje gi jie dar la
biau sustiprėjo. Kuomet šv. Juozapas suži
nojo, kad Marija liks jo žmona, bet kuri sy
kiu yra pasižadėjusi Dievui užlaikyti amži
ną mergystės nekaltybę, jis labai džiaugėsi 
tuo dvigubu laimėjimu. Taigi jis karštai dė
kojo Viešpačiui, kad teikėsi jį parinkti gar
bingu globėju tos mergaitės, kuri buvo pa
švęsta pačiam Dievui šventovės prieglobsty
je ir kuri praleido savo ankstyvos jaunystės 
žydinčias dieneles išrinktųjų mergelių būry
je ir tapo apsaugota nuo visokių pavojų su
gedusio pasaulio.

Iškilmingų ir garbingų vestuvių dienoje, 
Šv. Juozapas, būdamas garbingos karaliaus 
Dovido giminės ainys, su savo prakilniomis 
giminėmis ir draugais nukeliavo į Jeruzalės 
šventovę susitikti su savo sužieduotine. Jis 
ten ją atrado jau belaukiančią sykiu su Šv. 
Ona, draugėmis ir giminėmis. Marija buvo 
pasirėdžiusį baltutėliais, kaip sniegas, rū

bais, ant rankos gi nešėsi šliūbinį šydą — vė
lą. Laike iškilmingų šliūbo apeigų, vyriau
siam kunigui užklausus, ar ji sutinka būti 
Juozapo teisėta žmona, Marija labai kukliai 
atsakė — “Taip”. Panašiai atsakius ir Šv. 
Juozapui, kad jis ima ją sau už žmoną, kuni
gas įsakė jiems sujungti rankas ir pratarė 
moterystės palaiminimo žodžius: “Tegul 
Dievas Abraomo, Izaoko ir Jokūbo suvienija 
jus ir tegul palaimina savo dievišku laimini
mu”. Paskui ant pargamėnto (gyvulio išdirb
tos odos) užrašė jų šliūbinę metrikaciją.

Užsibaigus šioms prakilnioms ceremoni
joms, Marija visiškai apleido savo numylėtą, 
per 11 metų gyvenimo buveinę, Jeruzalės 
šventovę, ir sykiu su Šv. Juozapu iškeliavo į 
savo brangios motinos, Šv. Onos, namus Na
zareto miestelyje. Čia sugrįžus, buvo iškeltas 
didelis vestuvių bankietas — puota. Po vedy
bų šventoji porelė atnaujino savo maldas ir 
skaistybės apžadus, panašiai kaip jaunas 
Tobijas ir jo skaisti žmona Sara. Savo karš
tose maldose Marija prašė Dievo suteikti 
Juozapui tobulą skaistybę. Juozapas gi mal
davo Viešpaties užlaikyti jį skaisčiu visą gy
venimą ir būti vertu Globėju nekaltai pradė
tosios mergaitės, busimosios Dievo Sūnaus 
Motinos.

Tur būt niekad Dievo akyse žmonių mal
dos nebuvo tokios malonios, kaip šį dviejų 
nekaltųjų ir skaisčiųjų, nors formaliai ir ve
dusių, širdžių malda! Dievas tikrai išklausė 
jų prašymo ir abu per visą savo gyvenimą 
užlaikė juodu šventais, skaisčiais ir nekal
tos širdies.

21. ĮSIKŪNIJIMAS
Pribrendus laiko pilnybei, Švč. Trejybė 

nusprendė siųsti į šį pasaulį Įsikūnijusį Žodį. 
Amžinasis Tėvas pagaliau išklausė karštų ir 
nužemintų šv. Onos ir Marijos maldų. Pasi
kvietęs arkangelą Gabrielių, pasakė: “Eik ir

surask Galilėjos žemėje, Nazareto miestely
je, Onos dukterį Mariją. Pranešk jai, kad 
Mano Sūnus pasirinko ją sau už motiną. Per 
Savo numylėtą Sūnų, Aš nusprendžiau su
teikti atpirkimą visos žmonių giminės”. Tai
gi Arkangelas Gabrielius, žmogaus pasiunti
nio pavydale, klaupia ant kelių prieš Aukš
čiausiojo Sostą ir priima minėtą pasiuntiny
bę su didžiausia pagarba ir klusnumu. Greit 
atsistojęs ir išskėtęs savo galybės sparnus, 
jis skubinasi pas Mariją, kurią ir atranda be
simeldžiant savo kukliame kambarėlyje. “Ir 
angelas atėjęs pas ją, tarė: “Sveika, malonės 
pilnoji, Viešpats su tavimi; pagirta tu tarp 
moterų”... (Luk. 1, 28).

Marija gi taip nusižeminusi, taip pasišali
nusi nuo pasaulio, taip mažytė savo akyse, 
negalėjo net tikėtis, kad angelas ją aplankys 
ir net sveikins tokiais skambiais, reikšmin
gais ir galingais žodžiais. Todėl ji tai išgirdu- • 
si nusigando jo žodžių ir manė sau, koks čia 
gali būti tas pasveikinimas. “Angelas jai ta
rė: Nesibijok, Marija, nes tu radai malonės 
pas Dievą, štai pradėsi įsčioje ir pagimdysi 
sūnų ir praminsi jį vardu Jėzus. Jis bus didis 
ir bus vadinamas Aukščiausiojo Sūnumi. 
Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovido sos
tą: jis karaliaus Jokūbo namuose per amžius 
ir jo karaliavimui nebus galo” (Luk. 1, 30). 
Ir ką gi daro toji labai nužemintos širdies 
mergaitė, kuri yra angelo pavadinta palai
minta tarp moterų? Ji atsako: “Kaip tai į- 
vyks, kadangi aš nepažystu vyro? Angelas 
atsakė ir tarė jai: šventoji Dvasia nužengs 
ant tavęs, ir Aukščiausiojo galybė apdengs 
tave savo šešėliu; todėl ir šventasis, kuris 
gims iš tavęs, vadinsis Dievo Sūnumi, štai 
tavo giminaitė Elžbieta, ir ji pradėjo Sūnų 
savo senatvėje, ir šitas mėnuo yra šeštas, 
kuri vadinama nevaisinga, nes nėra dalyko 
negalimo Dievui”. (Luk. 1, 35).



Antradienis, birželio 18 d., 1946

Kova Už Lietuvos Laisvę
(Specialiai LAIC parašytas)

Vasario 16 yra diena, kai; sais tolimais Europos rei- 
lietuvių kilmės žmones perikalais taip karštai ir užsi- 
visą pasaulį iškilmingai t spyrusiai užsiimate? Jūsų 
minėjo jų senos tėvynės tėvynė yra Amerika, Jūs 
prisikėlimą iš negyvųjų. 
28 metai atgal, Vilniuje, 
dar pilnu tempu liepsno
jant ano karo žudynėms, 
senoje Lietuvos sostinėje 
susirinkusi sau jale lietu
vių - patrijotų ėmė ir pa
skelbė :

“Lietuvos Taryba, kaipo vie
nintelė lietuvių tautos atstovy
bė. remdamos pripažintąja tau
tų apsisprendimo teise ir lietu
vių Vilniaus konferencijos nu
tarimu rugsėjo mėn. 18-23 d. 
1917 metais, skelbia atstatanti 
nepriklausomą demokratiniais 
pamatais sutvarkytą Lietuvos 
valstybę su sostine Vilniuje ir 
tą valstybę atskirianti nuo visų 
valstybinių ryšių, kurie yra bu
vę su kitomis tautomis.”

Buvo tai pirmas Lietu
vos iš mirusiųjų prisikėli
mas, po daugiau nei šimt
mečio svetimo jungo neši
mo. Tais metais Lietuva ir 
vėl pasauliui parodė, kad 
ji nori gyventi savarankiš
kai ir kad per 100 ir 23 me
tus užsitęsęs maskoliaus 
valdymas, iš esmės, buvo 
papildytas per smurtą,
klastą Lietuvai primestas. Šio krašto idealai yra nu-

Ir šiais metais Amerikos sistoveję ir žinomi: žmo- 
lietuviai iškilmingai minė- nės yra sutverti lygiais ir 
jo ano įvykio metinę, šeš- yra įgalinti naudotis kai
tą iš eilės, ir vėl pavergtos! kuriomis neatimamos tei- 
Lietuvos sukaktį. ! sėmis, kaip gyvybe, laisve

Kai-kas gali imti ir pa-!ir gerbūvio siekimas (lai- 
klausti, kokiems galams, į mingo gyvenimo sieki- 
Jūs. amerikonai, tais vi- mas).
Ė

I
1

turite inspiruotis vien A- 
merikos interesais, jos 
idealais gyventi.

Vienok, tikrovėje, taip 
klausimo nieks nestato,Į 
nes bet kas supranta, kad 
protėvių sena tėvyne rū-į 
pesnis yra ne tik kad A-Į 
merikos idealų skatina
mas, bet ir jos interesų 
diktuojamas. Šioje srity- J 
je jokio konflikto, jokios! 
priesaikos prieštarybės. 
nėra ir būti negali.

į
“Aš nepritariu tiems ameri-į 

kiečiams. kurie per metų metus' 
laisvės gerybėmis besinaudoda-' 
mi. spėjo pamiršti, kad mūsų Į 
protėviai kadaise buvo ateiviais.; 
kurie abejoja, ar yra suderina
ma tuo pat metu būti ištikimam ’ 
savo ar savo tėvo gimtajam 
kraštui ir kraštui, kurs tave į- 
sūni jo.

Manding, tas yra tiek aišku, 
kiek būti ištikimam savo tėvui 
ir motinai, tuo pat metu būnant 
geru savo šeimos vyru ir tėvu”. 
(Illinois gubernatoriaus.Dwight 
H. Green žodis ALT sušaukto 
Kongreso dalyviams».

I

i

Kvietimas Visiems Lietuviams 
1 Lietuvių Dieną 

LIEPOS 4-tą - PIKNIKĄ 

MARIANAPOLYJE 
I M i

DARBININKAS

Ji išgelbėjo šiuos mažyčius keturis rabitus iš degančio namo, Vestai, 
N. Y., išnešdama po vieną dantyse į saugią vietą. Todėl ši juoduke - šuo 
yra šiuo atveju herojus.

<
tikslų ir principų progra
mos, įkūnytos jungtinoj 
deklaracijoj, Atlanto Čar
teriu vadinamoj.

Matomai, to ūpo anuo 
metu neišvengė ir redakci
jos.

Toliau sekė Maskvos 
“trilypis pareiškimas” 
(1943 m. spalis), susitiki
mas Teherano (1943 m. 
gruodis), Dumbarton 
Oaks pasitarimai (1944 
m. spalis), Konferencija 
Jaltoje (1945 m. vasario), 
pagaliau San Francisco ir 
Potsdam 
ra).

Su kiekviena konferenci
ja buvo skelbiami vis iškil- 

rs“”asupik- 
Tuo pat metu Atlanto Čar
terio principus pradėti tai-

tarptautinės aktualijos nė
ra išnykęs. Jis iš jos, iš vi
so, išnykti negal, nes tai 
yra tas bandomasis ak
muo, ant kurio principų 
regimai laikosi visos pra
kilnios United Nations 
struktūros orumas.

Tarptautinės teisės po
žiūriu, Baltijos klausimas 
yra švarus kaip krištolas. 
Baltijos kraštų aneksiją 
pripažinus ar jį Štrauso 
politikos metodu šiaip nu
tylėjus, dūmais eina tas 
kertinis akmuo, ant kurio 

(1945 m. vasa- i Amerika yra pasiryžusi 
i statyti ryt dienos tarptau- 

k tinę santvarką, dūmais ei
na ir tos milijoninės au
kos, kurias žmonija yra

v •

kyti praktiškos*^galimybės P™ P

I

SKAUSMO BALSAS
Giedojau meilę, jauną viltį: 
Skambėjo stygos man saldžiai; 
Šiandieną reikia ar nutilti.
Ar verkt už išgamas skaudžiai.

Gana saldainių! Meilės vietą 
Užims rūstybės skaudulys?

Šie pagrindiniai princi
pai ir sudaro šio krašto są
žinę. Jie galioja tiek žmo
nėms, tiek valstybėms, 
tiek tautoms.

Prieš šiuos principus 
mūsų tauta niekuomet ne
buvo nusidėjusi ir, mes
tikime, niekuomet nenusi- Užšvis žaibais!.. Bet širdį kietą 
dės.

Maža to, Amerikos lietu
vių kova dėl Lietuvos ne- į 
priklausomybės tiesiai pa-į 
deda kurti tokį pasaulį,: 
kur:

į O. jūs išlepę ir atšalę, 
~ ! Apkurtę žiovaujat tiktai,visų taikąiii ' Kad nuo darbų - vargų išbalę,

'' ’ į Gal jūsų miršta kur draugai!

Vargiai pajudins, atgaivys!..
į O, jūs kur man krūtinę jauną
į Kasdieną šaldote ledais!
į Kuriems maderos gerklę plauna 
į Kurie vien augate pilvais!..
L ._..................

Busimoji tarptautinė organi
zacija bus pagrysta 1 * 
mylinčių valstybių, jų dydžio

. . i VJCll JllSŪ lllllSld K..U1 UldUūdl.ar pajėgumo nepaisant, suvere-! J °
numo lygybe. Būsimoje bendro į O. jūs, kurie taip daug žadėjot 
saugumo sistemoje visos 
bus lygios partnerės.” 
dell Hull 1944 m. pasakytos kai-, 
bos).

Ta pati mintis, tik kiek 
kitais žodžiais, pora metų i jr pikto lyg neveikę, 
aferai prhnrv

i v_z* ItlALlv LdlĮJ VACLlA^ JV/L.

jos; Ir norus rodėte gražius, 
(Iš Cor- i Kur šventą ugnį tą padėjot

• Ir tuos užmanymus plačius?

Žinau: dabar jums daug nerei- 
Pavalgius, atilsio saldaus! (kia:

Šiais metais Marianapolis uoliai ruošiasi švęsti 
tradicinę LIETUVIŲ DIENĄ, kuri prieš karą su
traukdavo tūkstantines minias.

Karas buvo sustabdęs LIETUVIŲ DIENOS — 
PIKNIKO rengimą.

Dabar šis brangus lietuviškas suvažiavimas, 
šioji tradicija vėl atgaivinama. Visi lietuviai iš ar
tesnių ir tolesnių vietų maloniai kviečiami LIEPOS 
4-tą dieną atvažiuoti ir pasisvečiuoti Marianapo- 
lyje.

LIETUVIŲ DIENAI yra numatyta įvairi prog
rama. Iškilmingos šv. Mišios bus atlaikomos prie 
Liurdo Grotos lauke. Po šv. Mišių bus pamokslas 
svečio kunigo. Po pietų bus muzikaiinė programa, 
kurią sudaryti, Švč. Trejybės par., (Hartford, Ct.) 
ir šv. Juozapo (IVaterbury, Conn.) chorai. Jauni
mui bus šokiai visą po pietį, botvling ir tt. Kiek
vienam bus džiugu ir miela pabūti Marianapolio 
gražioj gamtoj, pasimatyt ir pasišnekučiuoti su 
pažįstamais, pasiklausyti programos.

Programos dalį sudarys ir laimėjimų trauki
mas. Tikietai jau išsiųsti. Prašome savo gerų rė
mėjų ir geradarių jas išplatinti ir išpardavinėti. 
Tat, širdingai kviečiame visą lietuvišką visuome
nę: dvasininkus, profesijonalus, biznierius bei 
draugijas, rėmėjus lietuvius į LIETUVIŲ DIENĄ 
— PIKNIKĄ Marianapolyje, Liepos 4-tą. Lauksi
me visų atvažiuojant.

Marianapolio Kolegijos Vadovybė.

VVaterbury lietu- 
buvo pareikšta 

Booth Luce:
ir kiek būtų geografi

niai atoki ar strateginiai saugi, 
jokia tauta negali likti abejinga, 
matant kitą tautą priespaudoje 
ar ją brutaliai pavergiant.

“Man nieko kito nebelieka, 
kaip tik dėtis prie tų, kurie tiki, 
kad iš šio karo griuvėsių šlykš
tus naujo karo pastatas neiš
kils. Kartu su jumis aš tikiu ir j 
meldžiuos, kad Baltijos kraštų, 
o kartu su jais ir visų kitų ma
žų kraštų, ateitis bus išspręsta 

į prisilaikant normalaus ir gar
bingo kelio, t. y. darniai su ant
ruoju Atlanto Čarterio posmu, 
kurs skelbia, kad Jung. Tautų 
signatoriai tikisi vien tokių te- 

■ ritorinių pakeitimų, kurie ati
tiks užinteresuotų tautų laisvai 
tam duotą sutikimą. Tarp kit
ko, begėdiškas ir falsifikuotas 
plebiscitas anaiptol nėra laisvai 
tautos pareikšto sutikimo iš
raiška.”

Kai 1940 metais vasarą 
sovietų armijos brutaliai 
įsiveržė į Pabaltį, Ameri
kos valdžia tą smurto ak
tą, visiškai aiškiai sureda
guotame pasmerkime api
budino kaipo “suktą bū
dą”, “nepriklausomybės 
sulikvidavimą”, “plėšika
vimą”. (1940 m. liepos 27 
d. Valstybės Departamen
to biuletenis).

Panašiais žodžiais šis 
Maskvos smurtas buvo a- 
pibūdintas ir visos didžio
sios Amerikos spaudos.

Amerikos valdžios pil
nam kreditui turime pasa
kyti, kad nuo šios pozici
jos Washingtonas niekuo
met nebuvo nukrypęs, net 
tamsiausiomis karo valan
domis, kai Maskvos politi
nis šantažas protarpiais 
tikrai atrodė siekiąs sepa- 
ratinio su Hitleriu susita
rimo ribos...
To nusistatymo Washing- 

tonas laikosi ir po šiai die-

atgal 
viams 
Claire

“Kad
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to prado jėgomis.
Būtų tai tolygu grįžimui 

i “džung- 
lių įstatymo”, kur jėga le
mia viską.

Tiesa, materialių verty
bių mastu matuojant, pati

atrodo vis menkesnės.
O Baltijos kraštų likimo 

reikalu nustota kalbėti vi- i 
“sudariusią padėtį labai’ E*r Pa
vykusiai apibūdino Hlinois C1° Problemį ««ra didele 
Gubernatorius D. H. i problema Pabaltyje nėra 
Green, kai jis ALT su- i aukso na‘z1’
šaukto kongreso metu Ci-ba °versmių. Taip pat Pa- 
kagoje ir vėl pasakė: | baltis nėra nei Gibralta-

“Amerikos valdžia vis tebe-raS’ nei Suezas. Taip pat 
pripažįsta akredituotą Lietuvos' vienas ar kitas Pabalčio 
pasinį. Amerikos vaidžia' problemos išrišimas neat- 
niekuomet nepripažino sovietų ‘ nei į Amerikos pra-

! kuriuos nepasiduodanti, kad ir 
ilgai pavergta, tauta sugebėjo 
prasimušti iš vieno šimtmečio j 
kitą, liko paleisti dūmais.

I “To nepaisant, lietuviai tiki jų i 
' nepriklausomybė bus atstatyta, 
į Lietuviai žino, atveju jei Hitle
ris, jų nepriklausomybė bus pa-

i laidota, gal būt ir amžinai.” 
! liberalinei programai Rusijos 
pareikštas pritarimas duoda 
kiek vilties, kad lietuviams ir 
vėl bus leista gyventi nepriklau- 

' somų gyvenimu. Šia viltimi lie
tuviai ir gyvena.”

i Viename punkte The 
New York Times spėlioji
mai aiškiai nepasitvirtino 
— būtent ten, kur dedama 
vilties į Rusijos gerus no
rus.

Pravartu atsiminti, kad, 
New York Times šį veda
mąjį rašant, mes visi bu
vome pagauti tik neseniai 
pasirašyto “Declaration 
by the United Nations”, 
kur 26 valstybės iškilmin
gai prisidėjo prie “bendros

j

I
I

Numirę tikitės Dangaus.

Apakę! savo kelią matot 
Tarp rožių, pokilių, juokų!..
O, nelaimingi! nesupratot, 
Jog žemė — tai šalis vargų!
Jog žemė — ašarų vietovė! 
Ir nelaimingas tas žmogus, 
Kurs veido ašara neplovė: 
Jam uždarytas bus Dangus.

Maironis

jėga Lietuvoje pasodintos ma
rionetinės valdžios. To nepai
sant, Amerikos valdžia nepa
reiškė (failed to make any ef- 
fective protest) rimtesnio pro
testo nei prieš lietuvių laisvės 
sutriuškinimą, nei prieš masi
nes egzekucijas, nei deportavi
mus į Sibirą, nei bažnyčios tar
nų suvaržymą, nei, pagaliau, 
prieš įvairių įvairiausių Lietu
vos žmonių niekinimą ir jiems 
sukeltas kančias”.

To nepaisant, Lietuvos 
ir apskritai Nepriklauso
mo Pabalčio klausimas iš

gyvenimo indeksą, nei į 
jos gyvenimo papročius.

Baltijos problema yra 
svarbi kitu požiūriu, daug 
svarbesniu ir reikšminges
niu nei auksas, žibalas ar 
Amerikos kainų indeksai.

Keli metai atgal ta tema 
labai vykusiai išsireiškė 
mažų tautų draugė ir tarp
tautinio padorumo gynėja 
Claire Booth Luce, saky
dama:

“Baugu pagalvoti, kas nutiks 
pasaulį (ne vien estus, latvius

t

nai, nes, savaime aišku, 
kas buvo pavadinta plėši
kavimu 1940 metais, nega
li būt pavadinta padoru 
1946 metais.

Ir tai nepaisant, kad mū
sų didžioji spauda “Balti
jos klausimą” vis kodel-tai 
laiko “pavojinga tema”, 
vis skaito, kad aiškus ir 
vyriškas Baltijos proble
mos iškėlimas gali kartais 
nepatikti Maskvos valdo
vams (ko gero, gali juosi 
net užrūstinti’), vadinasi, 
kaip ir nesuderinama su 
Sovietų Rusijos link vis 
tebevedama pataikavimo 
linija, šiuo punktu mūsų 
komercinė spauda aiškiai 
skiriasi nuo US valdžios 
užimtos pozicijos.

Jei mes neklystame, pas
kutinis Lietuvos nepri
klausomybės sukakčiai 
paminėti vedamasis buvo 
tilpęs 1942 metais.

Tais metais vasario 16 d. 
The New York Times ra
šė:“Lietuvos Nepriklausomybė

“Daug kur pasaulyje šiandien 
lietuviai apvaikščioja 24-ą jų’ 
krašto nepriklausomybės pa
skelbimą. Yra tai pasitikėjimo, 
nors ir nuliūdimo valandoje, at
liekamas aktas, nes Hitlerio ba
to prispausta. Lietuva šiandienį 
yra bejėgė.

“Nuo šio karo pradžios Lietu
va buvo per du kart įsiveržėlio 
teriojama, pirmiaus ruso, vė
liaus vokiečio.
darbo dešimtmečių vaisiai, per 

“Dviejų nenuilstamo taikaus

Tęsinys 6-tame poslapyj

Valandėle Dėmesio! Skaityk ir Rašyk!

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS
Surinko ir išleido

Kun. P. M. Juras
Maldaknygė turi 787 pus

lapius. Minkštas odos vir
šelis; papuoštas lietuvišku 
kryžiumi. Paauksuota. Iš
oriniai puiki, patraukli, 
bet viduje dar gražesnė. 
Joje telpa 106 paveikslė
liai. Daug jų paimti iš Mi
šiolo. Lietuvišku menu da
bintų raidžių 22.

Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnytinėms šven
tėms. Novenų 12. Litanijų 16. Vainikų maldų (Karun- 
kėlių) 7. Giesmių 9. Trejos Mišios (Vienos Liturginės 
— maldos iš Mišiolo). Graudūs Verksmai. Arti šimto 
puslapių pašvęsta maldoms į Švč. Sakramentą. Nuro
doma geri darbai, už kuriuos galima laimėti atlaidus. 
Labai daug įvairių maldų su atlaidais. Nurodoma gy
venimo pagrindai — atspausdinta visi Poteriai. Raidės 
aiškios ir įvairios. Kalba graži. Iš priežasties karo 
spausdinta nedaug. Paskubėk įsigyti. Kaina — $3.50.

Rašyk —
“Darbininkas", 366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

“Darbininko” Administracija,

Siunčiu $...................... ir prašau prisiųsti ...

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS šiuo adresu: 

Vardas ir Pavardė

Gatvė

Miestas ir Valstija

knyga(s)



Antradienis, Birželio 18 d., 1946

Ką Kravčenko Matė Belankyda

Pradžia 1-mame puslapy j ; darni kaip musės, po visą 
liu Dniepro upe. Pelkėtose !Rusi* buvo visada taiP 
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paupio vietose jie pamatė, 
šimtus vyrų ir moterų be-1 
dirbančių ginkluotų sar-1 
gybinių priežiūroje:
— Apiplyšę darbininkai,! 

būdami iki kelių dumblėj 
vargiai bepanešėjo į žmo
nes. Moskitų (uodų) debe
sys zirzė aplink juos. Sar
gybiniai buvo sukūrę ug
nis tiems vabzdžiams nu
baidyti, bet kaliniai atro
dė pripratę prie to maro. 
Mano akys pagavo jauną 
moterį, sunykusią kaip la
vonas. Jos rankos ir vei
das buvo net pajuodę nuo 
uodų, bet ji abejingai dar
bavosi su kastuvu, lyg ne
jausdama, kad yra gyva tų 
vabzdžių ėdama.

Prie mūsų prisiartino 
vienas pareigūnas:
— Piliečiai, kodėl jūs nei

nate toliau savo keliu?’ 
Čia ne teatras!
— Aš esu partijos narys 

ir fabriko direktorius, — 
atsakiau. Mane tas domi
na grynai technišku požiū
riu. Ką jie čia daro?
— Valo pelkę.
— NKVD darbų planas?

— paklausiau.
— Ne, Nikopolio sovietas 

tuos darbus veda “samdy
tomis” NKVD darbo jėgo
mis...

Tylėdami mes sugrįžome 
prie laivelio... Visą rytą 
mes buvome kalbėjęsi, kad 
konstitucijos pažadai gali 
būti tikri. Dabar mes 
betęsėme tos kalbos...”

šuojančių į slaptas dirbtu
ves. Jie buvo apsupti gau
sių sargybinių.

Per daugelį metų aš ste
bėjau tuos paniekintus, 
suskurdusius vergus, ma
tydamas juos visokiose są
lygose. Man atrodė, kad 
jau niekad neteks regėti 
tragiškesnių sutvėrimų, 
kaip tie, kuriuos mačiau 
Uralo kalnuose ir Sibire. 
Tačiau čia baisenybės bu
vo išaugusios iki šėtoniš
kų proporcijų (ribų). Vei
dai — liguistos geltonos 
spalvos ir be lašelio krau
jo — buvo lyg baisios po
mirtinės kaukės. Tai vis 
buvo vaikščiojantieji lavo
nai, beviltiškai užnuodyti 
chemikalais, prie kurių jie 
dirbo toje supuvusioje 
skaistykloje.

Tarp jų buvo vyrų ir mo
terų, galėjusių jau turėti 
50 metų amžiaus, bet buvo 
ir jaunuolių tik dvidešim
ties. Jie ėjo tyliame nuliū
dime, kaip automatai, ne
žiūrėdami nei į dešinę, nei 
į kairę. Apsirengę jie buvo 
fantastiškai; daugelis bu
vo apsiavę kaliošais, vir
vutėmis pririštais prie ko
jų; kiti turėjo kojas ap
suptas skudurais. Kaiku
rie buvo valstiečių drabu
žiais, keletas moterų dėvė
jo suplyšusius Astracha
nės apsiaustus, vieno kito 
pečius dengė užsieninių ei
lučių liekanos. Kai liūdna- dėti į tą požeminį 
sis paradas ėjo pro namus jūs tuoj pragystumėte ki- 
iš kurių aš stebėjau, staiga tą dainą”, (pabraukimas 
viena moteris susmuko; paties Kravčenkos).
ant kelio. Du sargybiniai' Kaikuriose koncentraci
ją išvilko. Niekas iš kali- jos stovyklose mirtingu
mų nekreipė dėmesio. Jie mas toks didelis, kad yra 
jau nebeįstengė jausti bolševikų sudarytos spe- 
simpatijos ar turėti kitus į cialios laidotoji) brigados, 
žmogiškus jausmus.

ar aš tą būčiau ir pakėlęs. 
Tačiau iš pareigūnų, su 
kuriais aš turėjau reikalų 
per dvi dieni, pakankamai 
surinkau stiprių įspūdžių 
apie vargų kalnus ir pa
nieką žmogaus gyvasčiai. 
Požeminis fabrikas buvo 
blogai vėdinamas ; mat bu
vo statytas panikoje (ka
ro išgąstyje), baisiai sku
bant ir visai nekreipiant 
dėmesio į darbininkų svei
katą. Keletas savaičių to 
fabriko dūmuose ir smar
vėje buvo pilnai pakanka
ma užnuodyti žmogaus or
ganizmą visam laikui. Mir
tingumas buvo didelis. 
Žmogiškosios būtybės bu
vo čia beveik nuolatos ga
benamos, taip, kaip ir che
mikalai...

OtatlSINKIB -

Laike Laivyno demonstracijos Dahlgren, Va., buvo iššauta raketa — 
Mark-102. Tas autcmatišl a. _ .avas gali išmesti penkių colių raketą
ir greitumu — 40 per minutę.

Kitu kartu vykdamas iš 
Sverdlovsko stoties apie 
7-8 mylias nuo Pervurals- 
ko pastebėjo Kravčenko už 
kelių šimtų jardų nuo ke
lio koncentracijos stovyk
lą, apsuptą spygliuotų vie
lų tvora. Sustabdė auto
mobilį. Miške, daug akrų 
apimančiame nuosk i n ų 
plote, buvo daugybė plikų 
barakų. Jie visi atrodė lyg 
apleisti, tylūs kaip mirtis. 
Visa stovykla buvo šešia
kampė, kiekviename kam
pe po sargybos bokštą, su 
švyturiu (prožektoriumi) 
ir kulkosvaidžiais.

— O kurgi kaliniai?
— Darbe — fabrikuose, 

kasyklose, prie naujų sta
tybų...
Ir komunistai gėdijosi vergų 

darbo sistemos
Šiame baisybių šešia- 

kampyje gyveno apie 2,500 
žmonių, atskirtų nuo gy
vųjų pasaulio. Visą naktį 
automatiškai aplink besi
sukantieji prožektoriai 

'švietė iš šešių bokštų... 
Dauguma kalinių darbui 
turėjo pėsti eiti šešias ar 
septynias mylias, ten ir at
gal, kasdieną, ir tai dar be 
to dirbdami po 10-12 va
landų per parą, ir tik ne
daugelis teturėdami tiems 
priverstiniems maršavi- 
mus tinkamą autuvą.

Netoli Pervuralsko yra 
Revdos miestas, turįs kitą 
metalo fabriką. Kiekvieną 
kartą kai tik aš tenai ke
liavau, — rašo Kravčenko,
— aš vis pravažiuodavau 
koncentracijos lagerį, pa
ruoštą apie dviems tūks
tančiams kalinių. Daugelis 
jų dirbo prie fabriko sta
tybos, kiti gi tiesė kelią į 
netoliese esančias vario 
kasyklas.

Vėl kita koncentracijos 
stovykla buvo paliai Čuso- 
vajos upės krantus... Va
saros mėnesiais kaikada 
mūsų inžinieriai ir kiti pa
reigūnai išvažiuodavo pa
žuvauti, paplaukyti ir pa
silsėti į paupį. Jie rūpes
tingai vengdavo koncen
tracijos stovyklų artumo
— kam gi sau sugadinti 
gegužinės malonumą pa
mačius vietą, kuri primena 
tiek žiaurumų.

i

ne-

NKVD vergai
Nuvykęs į Taganrogą, 

Rostovo provincijoje, pa- 
liai Azovo jūrą vėl atrado, 
kad fabriko sandėliuose 
sunkų pakrovimo ir iškro
vimo darbą vykdė tie, kaip 
juos Kravčenko vadina, 
NKVD vergai. Jie dirbo 
10-12 valandų per dieną, 
ginkluotų policininkų sau
gomi. Dar daugiau jų bu
vo kaimyniniame Sulinko 
metalų fabrike.
— Tas vaizdas nuskuru

sių, vargiai į žmones pana
šių tvarinių, prisidengu
sių nešvariais skarmalais, 
užgesindavo kiekvieną en
tuziazmo kibirkštį mano 
širdyje. Prisiminimas tų 
milijonų vergų, kurie dir
bo ir kentėjo kasdien mir-

tesi, kad šie žmonės buvo1 sunkumų keli šimtai kali- 
neįpratę į tos rūšies žie-. nių negalėjo būti laiku e- 
mos darbą. j vakuoti. Kombinato (pra-

Iš ginkluoto NKVD sar-įmonės įmonių) direkto- 
gybinio mes iškvotėmeJ rius, vykdydamas įsaky- 
kad jie tikrai buvo užsie- mą Kabardino - Balkaro 
niečiai: latviai, lietuviai,! NKVD komisaro Anocho- 
estai, lenkai, žydai, ir tai vo, kulkosvaidžiais iššau- 

I tik dalelė tų “klasinių prie-i 
šų” ir išrūšiuotųjų “nepa- 

I geidaujamųjų”, kurie sun- 
į kiesiems darbams buvo iš-

— Vieną dieną su draugu'vežti iš kraštų, kuriuos --------------- .—j
bekeliaudami mes priėjo-Į Sovietų Sąjunga pagrobė ginimo: liko Liaudies Ko
me didelius pelkių plotus,' Maskvos - Berlyno pakto. misarų Tarybos pirminin- 
kur dirbo apie 300 kalinių i priedangoje. Mes grįžome į ku, gaudamas vyriausį pa- 
daugiausia moterų, — ra-! traukinį tylėdami...” aukštinimą tame krašte”..

į Per miškus į slaptį f abrikę
Rusijoje yra ir slaptų, 

po žemėmis įrengtų gin
kle . 1 i fabrikų, kur 

įdirba tremtiniai ir apskri
tai areštuotieji. Viena iš 

i jų, esanti Maskvos apy
gardos gilumoje anapus 
Podolsko, aprašo Kravčen
ko. Čia galėjo patekti žmo
nės su specialiais leidi
mais. Traukinys vežė per 
tankius miškus. NKVD 
valdininkai kelis kartus 
tikrino dokumentus. Trau
kinys riedėjo lėtai ir per 
langus tai vienoj, tai kitoj 
vietoj matėsi kaliniai plau
nantieji medžius ir tem
piantieji juos prie geležin
kelio. Ten kur baigiasi ge
ležinkelio bėgiai, aikštėje 

I miške, stovėjo ginklų fa- 
i brikas. Už jo — siauras, 
nematomai užmaskuotas 
įėjimas į požeminius kam
barius, kur įrengtos dide
lės požeminės dirbtuvės. 
Čia tūkstančiai kalinių ir 
laisvų darbininkų vykdė 
užtaisymus granatų, bom- 

jbų, minų ir kitų ginklų

— Juk tai tikra tiesa, — 
rašo toliau Kravčenko, — 
kad net patys ištikimiausi 
ir nekritiškiausi komunis
tai savo širdyse nekenčia 
ir gėdijasi tos vergų darbo 
sistemos.

Dirbo peršalę, gangrenuoti
Sverdlovsko apylinkėse 

buvo durpių kasyklos, ku
riose dirbo areštuotieji.

i

šo Kravčenko. Visos nelai-i
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Žodis minkštasmegeniams
Ištisais mėnesiais nega

lėjau išginti iš savo sąmo
nės tų įspūdžių... Ir dabar
tiniais metais, 
krašte,

dė visus vyrus ir moteris, 
iki paskutinio. Kai tas 
kraštas vėl buvo nuo vo
kiečių išlaisvintas, Ano- 
chovas susilaukė sau atly-

mingosios buvo neišpasa-' SSSR lageriuose yra
20 milijonų žmonių

Šio paskutiniojo karo kiavimosi
Į metu Kravčenko 1----- '
aukštas ginklavimo valdi
ninkas Maskvoje.

Jis kontroliavo visą eilę 
Sovietų karo pramonės fa
brikų. Savo patyrimus jis 
taip apibudina:
— SSSR karo pramonė, 

panašiai kaip ir Vokieti
jos, visų pirma rėmėsi ver
gų darbu... Karo metu bu- 

i vo paleisti į darbą evakuo
tieji (išvežti) fabrikai, bu- 
Į vo padidinti Sibiro ir Ura
lo fabrikai ir įsteigti nauji 
pramonės vienetai, tačiau 
tik nedaugelis iš jų apsėjo 
be lemiamų priverstinojo 
darbo kadrų. Tie užsienie
čiai, kurie susijaudinę kal- 

įba apie galutinę Rusijos 
i pergalę kaip “Sovietų sis
temos sėkmingumo pavyz
dį”, būtų daug arčiau tie
sos, jei jie garbintų tą val
stybės plačiai vartojamą 
priverstino darbo siste-. 
mą... Oficialiuose sluoks-Į 
niuose priimtų apskaičia- pripildydami sprogstamą- 
vimu siose darbo jėgų at-l 
sargose yra 20 milijonų 
žmonių...

tolimame 
tarpais atmintis 

staiga atgaivina tuos ma
tytus vaizdus, ypač išgir
dus amerikiečius dekla
muojant apie Sovietų ko
munizmo stebuklus. Aš 
negaliu susilaikyti nepa
galvojęs :
— O, kad aš galėčiau jus, 

skystasmeg e n i a i, nors 
dviems dienoms, ne ilgiau 
kaip dviems dienoms, pa- 

fabriką,

A FF.W CARROTS, A PIECE OF BREAD

CLIMBING SEVEN FLIGHTS to her tenement apartment. thH French 
w«m*n carriea heme the emali ration of food for her family. Standinc for 
three Įmurs in a qneue. *11 she eould <et were a few carrots with trems 
and part of a loaf of bread. Tomorrow there mav be lesa. (American Red

Cross photo.)

kytai purvinos, keistais' 
skurdžiais drabu ž i a i s, i 
daugelis jų iki kelių dum-‘ 
bliname vandenyje. Jos ' 
dirbo visiškoje tyloje, 
menkus kasimo įrankius 
teturėdamos ir visiškai ne
kreipdamos dėmesio į du! 
atvykėlius. Tai buvo lyg 
Dantės pragaro vaizdas, 
kurio aš negalėjau mėne
siais iš savo galvos iškrap
štyti. Vien tik kasyklų žo
dis mane supurtydavo.” i 

Tai vis buvo “nepagei
daujamieji elementai, ku
rių darbas labai pageidau
jamas”.
— Uralo NKVD kolonijo

se vergai dirbo lauke, nors 
buvo žvėriškai šalta, dirbo 
peršalę, gangrenuoti, de
formuoti. Kaimyninėse 
koncentracijų stovyklose 
vyrai ir moterys dažnai iki 
mirties sušaldavo miškuo
se, nešildomuose barakuo
se ir iš purvo sukrėstose 
lūšnose, anapus spygliuo
tųjų vielų tvoros, — taip 
toliau savo knygoje prane
ša buvęs komunistas V. 
Kravčenko.

Latviai, lietuviai, estai, 
lenkai, žydai

Vienu metu Kravčenko 
užtiko ir lietuvius tremti
nius. Tuokart jisai, su rau
donosios armijos daliniu, 
keliavo į Kubanę. Vienoj 
vietoj jų traukinys susto
jo ir buvo nuvarytas ant 
šalutinių bėgių, kad leistų [žudyti, 
praeiti kariniams trans- kad jų nebus galima eva- 

pats kuoti besiartinant vokie- 
j čiams. Taip buvo padaryta 
Minske (apie šias žudynes 
yra plačiai rašęs pulk. Pet
raitis savo knygoje “Kaip 
jie mus sušaudė”), Smo
lenske, Kie’ve, Charkove, 
Dniepropetrovske, Zapo
rožėje... Mažoje Kabardi-! 
no - Balkaro Sovietų “au
tonomiškoje respubliko
je”, Kaukaze, netoli Nal- 
čiko miesto buvo NKVD 
pramonės įmonės, kuriose 

; darbus atliko areštuotieji.
Kai iš tos apylinkės trau-

i

i

!

i

Požeminis pragaras
Kiti tokie pulkai iš kitų 

krypčių žygiavo taipgi į tą 
požeminį pragarą. Tai vis 
iš NKVD kolonijų, paslėp
tų giliai tuose miškuose, 
tikriausiai už kelių mylių 
nuo čia. Vakare aš ma
čiau dvigubai didesnę ko
loną velkančių kojas nak
tinei pamainai, per lietų ir 
purvą.

Man nebuvo leista eiti į 
požemį, tikrumoj vargiai

ja medžiaga. Visa šio po
žeminio pasaulio apylinkė 
buvo atkirsta nuo išorės

Kulkosvaidžiai' iššaudytieji sPyzliuotM vielų tvora ir nunvsTdiaiidb i^uayiieji saugoma ginkiuotų nkvd
vyrai ir moterys

Kaikurie iš mūsų Sov- 
narkome (Sovietų Liau
dies komisariate) žinojo
me apie atsitikimus, kad 
kaliniai buvo masiniai nu- 

kada paaiškėjo,

portams. Toliau 
Kravčenko taip aprašo:
— Su keletą draugų — 

karininkų mes pasukome 
miško linkui, kur buvo 
kertami medžiai. Ten dir
bo daug vyrų ir moterų. 
Artėdami mes pastebėjo
me, kad jie buvo ne rusai. 
Nors dauguma iš jų buvo 
apsiavę kaimiečių vyžo
mis, rusiškuoju karnų 
(medžių žievė) autuvu, jų 
drabužiai atrodė užsienie
tiški, nežiūrint, kad jie 
buvo aplipę purvu ir su
driskę, kaip tas Sovietuo-j kėši raudonoji armija, dėl 
se yra įprasta. Aiškiai ma- techniškų transportacijos

sargybinių, kurių kaika- 
trie turėjo nuožmius šunis, 
specialiai tam ištreniruo
tus.

Chemikalais užnuodyti 
požemių darbininkai

Toliau Kravčenko aprašo 
šiais žodžiais:
— Aš atvykau į tą vietą 

su palydovu turėdamas iš
lyginti nesutarimus tarp 
šio slapto fabriko ir kito, 
kurs parūpindavo kaiku- 
rias medžiagas. Po vakare 
įvykusios konferencijos su 

, pareigūnais, man buvo pa
skirtas kambarys fabriko 

! viešbutyje. Norėdamas 
Įmesti žvilgsnį į kalinius, 
einančius į savo darbą, aš 
atsikėliau anksti. Krito 
šaltas lietus. Truputį po 
šešių pamačiau apie ketu
ris šimtus vyrų ir moterų, 
po dešimtį gretose, mar-

f

■ cianus įaiuotujų ux įgauus, 
į kurios nieko kito nedirba, 
' kaip per dienų dienas grą
žina į žemę vargo, alkio, 
šalčio, raudonųjų budelių 
žiaurumo nužudytųjų kū
nus.

Tos baisenybės Krav- 
čenką ir palenkė atsisaky
ti patogaus komisariško 
gyvenimo, pasirinkti pa
vojingą pabėgėlio - tremti
nio kelią, kad laisvėje ko
votų prieš bolševikų dik
tatūrą, atskleisdamas jos 
prievartą ir niekšybes.

Dr. Juoz. Prunskis.

TURU 
IN YMIRVVASTE FAT HERt

Orlaivyje B-29 prie pat kulkosvaidžio uodegos 
vairuotojas pastebėjo katę su penkiais mažais 
dar aklais (gal bolševikiškais, anot tūlo kalbėto
jo išsireiškimo) katinukais. Jis juos ir parodo, 
kaip čia pat katė saugo savo bistria akimi.

/ i. U100-R-T



Antradienis. BirieEo 18 5 19-i6 DARBININKSS s

Kova Už Lietuvos Laisvę
Pradžia 4-tame pusi.

i ■ lietuvius!. jei Baltijos kraštų 
likimą nulems kiti veiksniai nei 
moralė, garbė ir tų kraštų gy
ventojų norai...”

Šiuo posakiu taip pat pa
brėžiamo. kad analoginės 
svarbos

kitų
tautų.

turi likimas ir vi- 
šiandien pavergtų

* * *
Žmonės keičiasi, princi

pai lieka, nes koncepcija 
moralės etikos ir imanen
tinio teisingumo suprati
mas yra nemirštami ir vi
suotini. Didelis šio šimt
mečio humanistas ir 
statesman. UN kūrėjas, F. 
D. Roosevelt iš mūsų tar
po nelauktai, pirm laiko, 
pasitraukė. Vairą perėmė 
jo konstitucinis įpėdinis 
H. J. Truman. kurs, kaipo 
Prezidentas šiandien ga
lingiausią toną duodan
čios valstybės, tapo ne tik
tai konstituciniu šio kraš
to nešėju, bet ir atsakovu 
už geresnės pasaulio san
tvarkos sudarymą. už 
tarptautinės moralės at
statymą. Ir štai — vienas 
iš svarbesniųjų naujo pre
zidento viešųjų valstvbi- 

~ nio pobūdžio aktų buvo p.
m. spalių 6 d. jo Navy Day 
principinis pasisakymas, 
kurs, iš esmės, yra ne kas 
kita, kaip tik to paties At
lantic Charter kitais žo
džiais apibudinimas. H. J. 
Truman prezidentavimo 
metinę sukaktį minint, ga
lima pagrystai tvirtinti, 
kad tarptautinės moralės, 
etikos ir teisingumo srity
je Amerikos valdžia ir to
liau tebesilaiko velionies 
F. D. Roosevelto linijos.

Ir čia glūdi visiems nu
skriaustiems paguoda,

į kad visų taiką mylinčių; 
mažų valstybių likimas ne
bus verčiamas čigoniško 
mainykavimo objektu, 
kad jų nepriklausomybės 
lygybė ir toliau lieka A- 
merikos užsienio politikos 
principų plotmėje.

“Jungtinės Amerikos Valsty
bės pakartotinai paneigė bet 
kurį norą skaldyti pasauli į da
lis ar sritis, kurios būtų vienos 
ar kelių valstybių derinio kon
troliuojamos.

JAV pakartotinai pareiškė 
remsianėios Jung. Tautų orga
nizaciją.

Kalbėdamas sekamą ]x> p. j 
Churchill’io kalbos dieną. Prez. 
Trumanas apie Jung. Tautų 
Čarterj pasakė:

"JAV yra nusistačiusios Čar- 
terį remti. Netgi jj ginti. Jos 
yra nusistačiusios tą Čarterj 
plėsti ir tobulinti. Mes esame 
tikri, kad ir kitos Jung. Tautos 
yra nusistačiusios taip pat.

į 1946 m. vasario 28 d. Valsty
bės Sekretorius Byrnes taip iš- į 
sireiškė apie mūsų vyriausybės 

7 politiką:
| “...Mes nesidėsime prieš jokią
kitą valstybę. Mes nieko neda
rysime. kad skaldyti pasaulį j 
išimtinus blokus ar įtakų sfe
ras. Šiame atominiame amžiuje 

" mes neieškosime dalinti pasau
lio. kurs yra vienas ir nedalo
mas.

i Toje pačioje kalboje p. Bvmes 
pakartojo JAV nusistatymą

i

Trys merginos iš Holland, Mich., atėjusios pas medinių klumpių dirbė
ja perkasi po poros medinių batukų. Ten kasmet įvyksta metinis festiva- 
las, kurio laiku visas jaunimas puošiasi Olandijos liaudies drabužiais. Ten 
tas laikas vadinamas “Tulip Time” ir ten susilaukiama tūkstančių vizito- 
rių iš visos Amerikos.

HITNESS—Countess Massi- 
miliana Alberti. wife of Maj. 
Richard Lewis, Boston, 
Mass., is uitness in War 
Crimes Trials in Napies. 
italy. She will testify for 
prosecution in trial of four 

rrr.ans. accused of killing 
en Allied solaiers in Italy.

Jung. Tautom siekiant vienodo 
'teisingumo visoms tautoms, at
metant bet kokią kam nors sj>e- 
cialę privilegiją.

Kaip Tamstoms yra žinoma, 
šio krašto vyriausybė tebepri- 
pažįsta Baltijos kraštų prie jos 
akredituotus atstovus.

Dėkodamas 
kalu praneštą 
noriu Tamstą 
Jūsų pažiūros 
tyda. buvo priimtos atitinkamų 
departamento pareigūnų ir tt.” 

remti Jung. Tautų organizaciją i (Ištraukos iš Francis H. Rus- 
sakydamas “...mes savo viltis Į sėt Chief. Division of Public 
dedame į Jung. Tautas. Ir mes Liaison, Department of Statė, 
nesitenkiname vien užimdami 1946 m. balandžio 23 datuoto L. 
savo vietą joje. Nors pasaulio j Šimučiui. ALT Pirmininkui, ad- 
viltys yra sudėtos joje, mes ’ resuoto laiško). 
jaučiame, kad Jung. Tautos ga
li ir apvilti, jei jos nariai nero-i 
dvs prideramo pasitikėjimo ir 
pasiryžimo tą organizaciją pa
daryti gyvybine ne tik atskirais 
atvejais, bet ir šiaip kasdieni- ; 
niuose reikaluose.

i Kovo 16 d. Valstybės Sekre- ■ 
torius Byrnes ir vėl apibūdino 
vyriausybės politiką pareikšda
mas: Pabrėžtinai kartoju, kad 
JAV žiūri į Jung. Tautas kaipo 
į kelią pastoviai taikai sukurti.

Mes neturime noro ieškoti 
saugumo prieš D. Britaniją, su
simesdami su Sovietų Rusija, 
ar prieš Sovietų Rusiją, susi
mesdami su D. Britanija.

Mes esame nusistatę eiti su

už ALT tuo rei- 
nusistatymą, aš 
užtikrinti, kad 
su priderama a-

tikrina, kaip jis tą didele 
auka sukurtą progą per 
paskutinius metus yra iš
naudojęs.

Šios progos su mumis 
amžinai neliks, toliau tę
sia Truman.

Nebent tas progas mes 
išnaudosime nedelsdami, 
visumoje ir be savanaudiš
ko išskaičiavimo; kitaip 
jos iš mūsų rankų išslys...

Tiesa, laiko daug neliko, 
ir Prezidento Trumano mi
nėta riba artinasi greičiau, 
nei daug kam tai gali at

Juozas Kasinskas 
Ine. 

Laidotuvių 
Direktorius

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexinj<ton 8595

Omosinai d*i vIsokių reikalu 
Patarnavimas Diena Ir Naktį

BENDRASIS ZiMERIKOS LIETU
VIŲ ŠALPOS FONDAS

Skelbia 
Meno Konkursą 

KALĖDINIŲ ATVIRUKŲ PIEŠINIAMS 
Gautas pelnas iš tokių atvirukų platinimo eis 

vargstantiems lietuviams užsienyje.
KONKURSO TAISYKLĖS ‘

Kas Gali Dalyvauti: Bet kuris dailininkas J.A.V. ar 
užsienyje.

Tema: Iliustracijos iš Lietuvos vaizdų, architektūros, 
gyvenimo, liaudies meno ir kt., kurios būtų tinka
mos Kalėdiniems Atvirukams.

Priemonė ir Dydis: Bet kuri meno priemonė yra prii
mama. Piešinių dydis neribotas.

Kiekis: Dailininkai gali įteikti tiek piešinių kiek nori. 
Teisėjai: Teisėjų (jury) sąstatas bus paskelbtas vėliau. 
Premijos: 1-oji premija — $50.00 pinigais;

2- oji premija — $25.00 pinigais;
3- oji premija — $15.00 pinigais;

Visi piešiniai, laimėję premijas, besąlyginiai taps 
Bendrojo Amerikos Lietuvių Šalpos Fondo turtu. 

Piešinių Pirkimas: Bendrasis Amerikos Lietuvių Šal
pos Fondas rezervuoja teisę nupirkti bet kurį į- 
teiktą, bet nepremijuotą piešinį.

Piešinių Reprodukcija: Bendrasis Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondas turi teisę reprodukuoti visus premi
juotus ar pirktus piešinius.

Premijų Paskelbimas: Visiems šiame konkurse daly
vaujantiems dailininkams bus pranešama laišku 

I ir per laikraščius.
Piešinių Pasirašymas: Dailininkai yra prašomi pieši

nių nepasirašyti. Prie kiekvieno piešinio turi būti 
įteiktas uždaras vokas su kortele, kurioj reikia 
pažymėti dailininko vardą ir adresą. Šie vokai bus 
atidaryti tik teisėjams paskelbus premijas.

. Užbaigimo Data: Konkursas baigsis 1946 m. liepos 10.
v»lt|, kad pagaliau bus piešinių Pristatymas: Visus piešinius siųsti tokiu ad- 
ryztasi pasauli daryti tik-( resu: United Lithuanian Relief Fund of America, 
rai padoria padoriam zmo- ■ Jnc 19 West 44th street New York 18, N. Y.

gyventi vieta. Mes lm- piešinių Sugrąžinimas: Nepremijuoti piešiniai, auto- 
kime, kad padorumo grą-; riui pageidaujant, bus tuojau sugrąžinti, 
zinimas butų pradėtas nuo Sutartis; Dailininkai, įteikdami savo piešinius šiam 
Lietuvos ir jos kaimynų, konkursui, pasižada laikytis čia paskelbtų taisyk- 
Latvijos ir Estijos. I lių. _____

Į 
i

rodyti.
Vienok faktas, kad susi- 

darusią padėtį ir savo už
davinius mūsų valdžios 
sluoksniai aiškiai supran- 
ta, jau yra pats per save 
dikčiai džiuginantis reiš- ‘ 
kinys, Jame mes matome

I

NES VISUOMET BŪNA

KALINGI!

TAIS NAUJAIS

SAVO BĖGIUS!
TAIBRA!

TAI BENT JĖGA!

SNIEGO PUSNIS!

TAI ŽINIA!

si NUOTRAUKA BUS
KAIP “GRAŽIAUSIA

MERGAITE”

VAJE, VAJE

LESIU ROGU
TĖM ČIUOŽTI

EL, mes turim būti pesimis
tai; mes turim galvoti, kad nuo
Birželio tik 6 mėnesiai iki žie
mos audru.

Kad nuvalyti jums ir jūsų a-

išleido
$615.549; gi 1945 metais 80 co-

$62 i.-
426. nežiūrint didelio medžia

demiškus sniego plugus ir ga

nuvykti j

SNIEGO PŪGA
MŪSŲ ATEITYJE...

įc *

Deja, šių metų politinių 
įvykių raida, o ypatingai 

j pastarų jų mėnesių nusivy
limai, ryškių - ryškiausiai 
parodė, kad visuotino su
verenumo lygybės princi
pas, tuom bent tarpu, lie
ka išimtina Jung. Ameri
kos Valstybių svajone. 
Principai — principais, o 
gyvenimas — gyvenimu. 
Tuziną nepriklausomų 
valstybių užėmę, rusai ne 
tik kad nenori galvoti apie 
pasitraukimą į savo ribas,! 
bet dargi daro pasirengi-, 
mus toliaus plėstis.

Ir tai nepaisant princi
pų ir raštų bei žodžių, pa
kartotinai duotų iškilmin- 

; gų pasižadėjimų.
Savo laiku mes buvome 

rašę, kad Jung. Tautų pa-į 
sisekimo rodyklių mes 
laikysime kaip tik to vi
suotinio suverenumo lygy-; 
bes principo visoms taiką 
mylinčioms valstybėms 

i praktikoje įgyvendinimą, 
konkrečių tų valstybių iš 
raudonosios okupacijos iš-Į 
laisvinimą ir jų į Jung. 
Tautų tarpą priėmimą.

Toji diena ne tik kad ne
atėjo, bet ir neatrodo, i 
greitai ateisianti. Bendro 
nusivylimo neslepia ir pre- ■ 
zidentas Truman, kurs 
V-E metinę mininčioje kal
boje prisipažino:

“Praėję metai tik dau-' 
giau mus ir mūsų įpėdi
nius įsąmonino toje reikš-; 
mėje, kuri pridera savim 
pasiaukavusiems...

Nors jų auka teisingumo 
ir nesukūrė, bet jie davė 
progą mums jį susikurti 
taip pat ji nesukūrė ir sau-’ 
gurno, bet tik progą jį su
daryti; ne taiką, bet tik 
progą ją pasiekti. Lai 
kiekvienas iš mūsų persi-

I
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SNIEGO PLŪGAIS
‘EL’ TIKRAI GA
LĖS NUVALYTI

“BOSTONO ‘EL’
UŽKLUPO

* L < j ŽIEMĄ—”!

Vasaros Pasiruosimas

12 NAUJŲJŲ
DŽIO, KIEK 
DABAR JŲ 

TURĖSIM

DABAR BUS 
85 SNIEGO 
PLt'GAI IR 

GAIP JIE REI

geriausia Žiemos Apsauga
** Jūs gal renkat Birželio gėles, ! nuoja. Kad nuvalyti 77 colius
bet mes galvojam apie sekan- 

priečios žiemos pūgas.
sniego 1920 m.

lių sniego pašalinta

gos ir darbo pabrangimo. Kaip
mes tai padarom? Nuolat ge
rindami sniegui valyti įrankius.

pylinkei sniegą, mes nupirkom
dar 12 moderniškiausių ir stip
riausių mašinų kovai su snie
gu. Ir mes žinom, kad jos ver
tos kiekvieno cento ką jos kai-

Kitą žiemą turėsim 85 mo

lėsim dar geriau sniegą valyt...
jūs tikrai galėsite
darbą: štai kodėl mes prade
dam savo pasiruošimą dabar!

BOSTON ELEYATED RAILWAY

Malda yra žmogaus šir
dies rauda už savo nuodė
mes ir nusikaltimus.

Kun. J. N.

TIKRAI JI ŠLUOTE NUŠLUOS
KIT.^ ŽIEM t
Aš NEBEGA-
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ŽINUTES

Prasidėjo atostogos. Pereitą j 
penktadienį, 9 vai. r., 1
suėję Šv. Petro parapijos mo
kyklon, sužinojo, kad tą dieną 
įvyksta mokslo metų užbaigimo 
programa. Jie, skyriais, iš mo
kyklos, suėjo parapijos salėn E. 
7th St. Čia jie dainavo, gavo 
savo mokslo ženklus ir užkan
džių. Kun. Virmauskis išdalyda
mas vaikams jų mokslo rapor- 
tėlius dėkojo Dievui už parapi-j 
jos mokyklą, už sveikatą su
teiktą Seselėms mokytojoms, i 
vaikams ir tėvams. Jis taip pat 
dėkojo žmonėms prisidedan
tiems prie šios mokyklos.

Salėn, prie vaikelių , suėjo 
daug motinų. Jos pareiškė dide
lį mokykla pasitenkinimą. Vi
sos motinos savanoriai •organi
zuoja mokyklos rėmėjų motinų 
ratelį.

I

dovybė Aldonai rekomenduoja 
vykti lektoriauti į North Caro- 
lina Universitetą, kuriame būtų 
proga ir toliau studijuoti. Bet 
medalio įteikimo vakarienėje 
Waldorf Astoria dalyvavusieji 
didžiųjų departamentinių krau- 

, tuvių vedėjai pasižymėjusiems 
| abiturijentams taip pat pasiūlė 
į karjeras biznyje. Iš kelių de- 
; šimčių mokinių, medaliais ap- 
• dovanoti tik Aldona ir kita a- 
biturijentė.

Aldonos tėvas yra Jonas Va
laitis, turėjęs per 12 metų radio 
valandą Brooklyne.

Baigusiąją aukštąjį mokslą 
Aldoną Valaitytę sveikiname.

Rap.

Tikę Supper Out of Doon

Taip pat, Elzbieta Ona — Juo
zo ir Veronikas (Pralgauskai- 
tės) Sličių, gyv. 277 Silver St.

Ir Stepas Juozas — Liudviko 
vaikeliai \ ir Onos (Jakštytės) Cooke, 
'' gyv. Mt. Everette St., Dorches-

: ter, Mass.

Aukos. Katrė ir Vincas Rypa- 
liai aukavo bažnyčios taisai 
$100, Ona ir Marcijonas Gapu- 

j čiai $100, Marijona ir Jonas Pe- 
I čiuliai $25, Vincas Jarušaitis 
$25, Ona Liutkevičienė $25, ir 
Pranas Lingis $2. Ačiū.

; Apsirgo nuotaka. Panelė Ge- 
į novaitė Žamauskų buvo prisi- 
> rengusi ištekėti už jūreivio 
į John Bradford, birželio 16 d., 4 
j v. p.p. Iš ryto ji išklausė šv. mi
šių ir priėmė Švenčiausią Sa
kramentą. Apie pirmą valandą 
po pietų ji tapo didžių skausmų 
varstoma. Pašauktas gydytojas. 
Jaunikis atvažiavo vešti kunigo 
namuosna, kad ji su ligone su
rištų Moterystės amžinu maz
gu. Kunigui namus pasiekus, 
jaunoji jau buvo išvešta ligo
ninėn. Čia tuojau padaryta vi
durių operacija. Motinėlė buvo 
surengusi balių. Vestuvės tapo 
atidėtos pakol sustiprės nuota
ka.

BROCKTON, MASS. i kapas mūsų veikėjo veterano
Mykolo Abračinsko, kuris savo j 
laiku buvo LDS Centro pirmi
ninkas ir visuomenininkas. Re- 

I tėja mūsų veikėjų eilės. Bet gai- 
i la. kad į jų vietas mažai naujų 

birželio mėn., 1942 ir buvo pa-, teatsiranda...
keltas leitenantu birželio mėnJ A. a. Mykolas Abračinskas 

1944 m. Aktyveje tarnyboje bu- mirė apsuptas savo šeimos na- 
vo 3 metus ir užjūryj 22 mene- riais, birželio 7 d. Prie jo lovos 
siu Pacifike. Dalyvavo Iwo Ji- buvo ir sūnus kunigas Albertas, 
ma, Okinawa ir Ie Shima inva-

i zi jose.
Neseniai sugrįžo pas tėvelius, dos. Dalyvavo dvylika kunigų. 

Į gyvenančius 16 Thomas Park, Gedulingas mišias su asista lai- 
So. Boston, ir tikisi, kad neužil- kė kun. Al. Abračinskas. 
go bus garbingai atleistas iš 
ro tarnybos.

Supiltas Naujas Kapas
Į Birželio 11 d., Kalvarijos ka
pinėse išdygo naujas kapas —

Birželio 11 d. Šv. Roko par. 
, bažnyčioje įvyko gedulo pamal-

I

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

LANKĖSII 

t 
I

I

Birželio 16 d., sekanti asine-, 
nys priėmė Moterystės Sakra-: 
mentą:
Eino Luomą su Valerija Belec- 
kaite; Vincentas Zuzavičius su 
Juzefina Plekavičiūte.

Tą dieną tapo pakrikštytas 
Robertas - Liudvikas Alberto ir 
Alenos (Sabaitės) Gedraičių, 
gyvenančių 542 E. 7th St.

Radio novena prieš Saldžiau
sios V. J. Širdies šventę bus lai- 

sunegalėjo kun. Al- koma nuo bįrž. 20 d. iki birž. 28
Sirgtelėjo. Sekmadienį, birže- 

■ lio 16 d., 
j fonsas Janušonis. Jis tapo nu- 
I
I

d., darbo dienomis WCOP tran-

DAKTARAI

TeL TROwbridg» 8330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
27S HARVARD STREET 

Kampas Tnman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir C—8.

vestas į sv. Elzbietos ligoninę, shuos kalbas ir maldas 7 v r 
Brighton. Randasi gerų daktarų sekmadieniais 11:15 v. r. Iš 
priežiūroje. Pavasarį, jis taipWEEI bus transliuojama sek
liai buvo viduriais apsirgęs. j madienį 8 ;15 v. r.

Buvo primicijose. Sekmadienį,- ----------------
kunigas Simeonas Saulėnas da-! Šv. Petro lietuvių parapijos 

lyvavo savo giminaičio kun.! bažnyčioje ves 
Bekšos primicijose, Medway, ’" 
Mass. Jis užprašė kunigą primi- 
cijantą atsilankyti į So. Bosto
ną ir suteikti savo palaiminimą, 
Šv. Petro parapijos bažnyčioje 
trečiadienį, per Šv. Teresės no
venos pamaldas.

11:15 v. r. Iš

I

Proga turi Lietuvai pagelbėti, 
prisidėdams prie minėjimo

4 d., So. Bostone.pos

UŽSIPRENUMERAVO
“DARBININKĄ”

lie

E.

Asis- 
ka- tavo: kun. Pr. ’Virmauskis ir 

kun. J. Petrauskas. Prie šoninių 
i altorių atnašavo šv. mišias: 
kun. J. Švagždys ir kun. F. Nor- 
botas.

BROOKLYN, N. Y.
Aldona Valaitytė Baigė Long 

Island Universitetą
Birželio 6 d. Long Island Uni-

PAIEŠKOJIMAS
Aš, Juozas Beržanskis, sūn. 

Konstantino, gim. 1919-3-23 
Rubulių km., Kretingos valse., 
ir apskr. Lietuvoje, dabar gyv. 
Vokietijoje, 20 Hann.-Herren- 
hausen, Burgweg 1, DP Stu
dents Hotel, ieškau pusbrolių: 
Joną ir Domininką Gabrielaičių 
gim. Amerikoje, bei dėdienę Ka- 
zimierfo Zapalio žmoną, gyv. 
prie Chicago.

Cicerietis A. Valaitis ir iš 
Weymouth, Mass. Mrs. Mary 

i Gailus užprenumeravo Lietuvos 
trijų dienų pa-! tremtiniams “Darbininką”. Var- 

maldas Lietuvos misionierius 
Tėvas J. Kidykas, S. J.

du Lietuvos tremtinių nuošir
džiai dėkojame.

Penktadienį lankėsi LDS Cen
tro pirmininkas. Pasitarta rei
kalu įvykstančio LDS seimo.

Tą dieną lankėsi naujai įšvęs
tas kun. Povilas Gailevičius, do- 
mininkonas, lydimas savo dėdės 
Jono Gailevičiaus iš Cambridge,
Mass. Atsilankymo proga, kun. versitete diplomą gavo Aldona 
P. Gailevičius užsiprenumeravo Valaitytė, Universiteto biznio 
metams “Darbininką”. ' Retailing ir Merchandising sky-

Ketvirtadienį lankėsi kun. Jo- rių baigė Bachelor of Science 
nas Bernatonis, “Darbininko” laipsniu. Už pasižymėjimus 
bendradarbis. Ateinantį sekma- moksle gavo aukso medalį ir 
dienį rengiasi vykti į LDS sei- U. S. boną.
mą, kuris įvyks Waterbury, Ct. Long Island Universiteto va-

PARSIDUODA 6 apartmen- 
tai su 2 krautuvėm. Yra karstu 
vandeniu apšildymas. Įvertinta 
pardavimui už $17,000. Randasi -z 
76 Breadvay, kampas A St., So. 
Bostone. Savininkas: ALG 2039.

(-21)

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INMJRANCE 

414 W. Broachray 
South Boston, Mass.

OMob T«L OMtMi 0M»

Visos Amerikos katalikų vy
rų rekolekcijų organizacijos 
vienuoliktas metinis seimas 
birž. 21, 22 ir 23 d., Statler vieš
buty ir Šv. Kryžiaus katedroje, 
Bostone. Dalyvaus jame įžymūs 
dvasininkai ir pasaulionys. Visi 
vyrai kviečiami dalyvauti sesi
jose, viešbuty, pamaldose, ka
tedroje.

So. Bostono lietuvių parapijos 
atstovais yra: Petras Vervečka 
ir Alfonsas Šidlauskas.

Virš minimoje bažnyčioje pra
sidės iškilmingi mišparai ketvir
tadienį 7:30 v. v. Ir jie bus gie
dami kas vakarą per Dievo Kū-I 
no šventės oktavą.

Dievo Kūno iškilminga proce
sija bus daroma apie Šv. Petro

PAGERBĖ 
Art. Benderį

I

Birželio 13 d., adv. Jono J. 
Grigaliaus, Metropolijos Dis- 
trikto Komisijos nario, pasidar
bavimu, labai gražiai pagerbtas 

------ "_į art. Viktoras Benderis, kuris 
bažnyčią gatvėse, biri. 23 d.. 2! daįnav<)
v.p. p.Kviečtoiv1sidalyvautljRadiok()ncerte Jortan 
šioje dieviškoje procesijoje, nes;^^ gepjjfei w d . m 
yra teikiami dideli atlaidai, j 
Draugijos kviečiamos eiti su sa
vo vėliavomis ir ženklais.

Priešo Parblokšta Lietuva Maldauja 
Pagalbos Ir Dievo Pasigailėjimo!

Todėl
Visi rimti, Dievą ir Lietuvą mylintieji lietuviai 

kviečiami į MALDOS APAŠTALAVIMO SĄJUNGOS 
MALDOS IR ATGAILOS KONGRESĄ 

šių metų birželio 30 dieną
Iš Bostono apylinkės suvažiuos į

Šv. Petro Bažnyčią — West Fifth St., So. Boston, Mass.
KONGRESO TVARKA:

Lygiai 3 vaL po pietų:
1. Kongreso atidarymas bažnytinėje salėje su mal

da ir giesme į Švenč. Jėzaus Širdį.
2. Vietos Klebono Gerb. Kun. Pr. Virmauskio žodis. 

Pranešimai iš M. Apaštalavimo Skyrių veikimo.

PARSIDUODA pigiai 8-nią 
šeimynų namas ant kampo 
Ames ir North Mostelio gatvių, 
MonteBo, Mass. Kambariai la
bai šviesūs, visi moderniški įtai
symai, elektra, gasas, vanos ir 
taip toliau.

Taipgi prie šio namo parsi
duoda ir 5 kambarių namas su 
gražiu daržu. Namas turi steam 
heat ir kitus parankamus. No
rinčiam lengviau pragyventi ir 
turėti nuolatinių įeigų, pasinau
dokite proga, pasipurkite siūlo
mą namą. Kreipkitės pas: — 

ONA OKSIENft,
36 Ames St., MonteBo, Mass.

TeL Brockton 9359-M
(18)
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1 Vaišės įvyko Blinstrub’s Vil-i^- Tėvo Jono Kidyko, S. J. paskaita:

Casper's Beauty Salon
JEWELRY and GIFTS

738 & 740 E. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS. — TeLSOU4M5 tsI

I

ir

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 

piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Saukite:

BEVERAGE CO.BO
I

.1 K"

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

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

258 West Broadway,

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

lage, So. Boston.
Dalyvavo garbės svečias art.

Ar myfi savo artimą? Kristus Viktoras Benderis, jo draugas 
yra paliepęs mylėti savo arti- Terry Dowson, adv. Jonas J. 
mą. Išsikalbėtojas klausia Kris- Grigalus su žmona, adv. Juozas 
taus, kas yra jo artimas? Kris- Gailius su žmona, p. A. J. Na- 
tus šiam duoda pavyzdį: Kelei-’ 
vis tapo užpultas, apiplėštas, 
sužeistas ir paliktas leisgyvas... 
Pro jį praėjo, levitas ir kunigas. 
Bet Samarijietis ne. Samarijie- 
tis nugabeno jį į namus ir juo- 
mi rūpinosi. Kas regisi esąs su
žeisto artimas? Tas kurs jam 
bėdoje padarė gerą.

Ar Lietuvos bėda maža? Ar 
išvietintų lietuvių vargai maži? 
Pamąstyk.

Pamąstyk ir apie save! Ar esi 
išsikalbėto jas? Ar gerasai Sa
marijietis?

p. J.

“Maldos Apaštalavimo Nauda Šių Dienų Žmogui, 
Šeimai, Parapijai”.

5. Procesija į bažnyčią giedant Švenč. Jėzaus Širdies
litaniją.

6. Šventoji Valanda už Lietuvą:
Pamokslas
Atsiteisimo aktas
Promotorių ir narių ištikimybės atnaujinimas.
Maldos už Lietuvą ir teisingą taiką... ir 1.1.

So. Boston Fumiture C«.
Visokį baldai, lovos, matrosai 

ir vaikams pilnas 
pasirinkimas.

38O’/2 West Broadvvay, 
Tel. ŠOU 2758 

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

1

ĮVAIROS skelbimai

maksy su žmona, p. Jonas Kas- 
mauskas, Dr. Wm. Duserick 
(Dusevičius) su žmona, 
Lekys, p. J. Beleckas, p. Anta
nina Mockienė, p. Juozas Kas- 
peras (Casper) su žmona, p. A. 
F. Kneižys. Kiti pasižadėjusieji 
dalyvauti dėl svarbių priežas
čių negalėjo atvykti.

Art. Viktoras Benderis pa
reiškė savo nuoširdų pasitenki
nimą Bostono lietuvių vaišin
gumu ir draugingumu ir pasiža
dėjo vėl kada nors 
Bostoną.

Sekmadienį, birželio 
Viktoras Benderis su
tais “Bloomer Giri” artistais iš
vyko į Los Angeles, Cal. vai-

Draugijy Valdybų Adresai

atvykti į

16 d. art. 
visais ki-

i

REIKALINGA merginos prie’
lengvo darbo. 5 d. savaitėje. i dinti * dainuoti. Jį išlydėjo ne- 
Dieniniai šiftai, 7 a. m. iki 4 p.; mažas būrys lietuvių, su kuriais 

j m. Vakarinis šiftas: 4 p. m. iki'> buvo arčiau susipažinęs, 
hi Visi rialvviai n«prprhimn ir

REIKALINGA Fancy Stit- 
chers prie moteriškų batų. Dar
bas nuolatinis. Geras darbas — 
puikus atlyginimas.

GOLD SEAL SHOE CORP.,
375 Broadu ay, Boston.

(21)

Visi dalyviai pagerbimo ir at
sisveikinimo bankiete linkėjo 
art. Viktorui Benderiui laimin
gos kelionės ir geriausių sėk
mių Kalifornijoje ir kituose 
miestuose.

REIKALINGA C. F.
Co. baldų lekeriuotojai. 
šaukite: Employment ofise,
3-čiame aukšte. Miss Brown.

(18)

Hovey
Atsi-

LANKĖSI 
Lt Grigalus

Pereitą savaitę “Darbininko” 
redakcijoj lankėsi Leitenantas
(j. g.) Edvardas P. Grigalus, 
lydimas brolio adv. Jono Griga
liaus, Metropolijos Distrikto 
Komisijos nario.

Leit. Edvardas P. Grigalus į- 
stojo į Jung. Valstybių Laivyną

LIETUVOS OUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS »VC.

Pirmininkė — Eva MarksienS.
S25 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. GailiūnienS, 
Prot. Rait. — Ona Ivafikienė,

440 E. 6th St, So. Boston, Mass. 
8 WinfieH St., So. Boston, Mass.

Finansų Rašt. — B. Cūnienė.
29 Gould St., W. Roxbury, Mass. 

Tel. Parkway—1864-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

177 West 7th St., So. Boston, Mass. 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas.

11 Springer St., So. Boston. Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 

110 H St. So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą antradieni mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St., So. Boston. Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
paa protokolų raštininkę.

Užsisakykite T
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prietnanMc.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė, Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSK1S, Namų Tel. Dedham 1S04-R

V '
I

I
*

ZALETSKAS
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Piršlybos MAŽOJ? 
LAUKUOSE

Vestuvių Papročiai Rytų 
Aukštaitijoj

Įdomu prisiminti mūsų j degti žiburį. Tuo tarpu 
krašto vestuvės, buvusios; duktė, motinos užustota. 
prieš 60—SO metų. Vestu- i slapčia apžvelgia jaunikį, 
vių apeigos veik kiekvie- Jaunikis apsivilkęs ilgais,: 
noje krašto apvlinkėje bu- milu aptrauktais kaili- j 
vo šiek tiek skirtingai at- niais, per liemenį marga- 
liekamos. Šį kartą susipa- pintine juosta susijuosęs, 
žinsime su vienos būdin- Jaunikis nuduodamas lėtą 
gos mūsų krašto apvlin- bernioką tyli ir nesidairo,; 
kės — Rytų Aukštaitijos už jį kalba piršlys: 
viena svarbia vestuvių da- — Tėveliukai, gal gi lau- 
limi — piršlybomis. į kiat svetelių, mes paklydę

Mėsėdas — piršlybų 
vestuvių pats didysis įkar
štis. Šiuo metu kaime gar
siai žvanga piršlių skam
bučiai jaudindami jaunų 
mergelių širdeles, o links
mos vestuvių "dainos ir 
triukšminga muzika aidi 
visame krašte.

Žiemos vakarui brėkš- į 
tant Šimonių vieškeliu j 
garsiai žvanga piršliųĮ 
skambutis Dapšių kaimo 
link. Išpenėtas juodbėris važinėjat? — lyg nieko ne- 
risčia bėga dulkydamas, žinodamas juokais klausi-

-r važiavom ir užsukom, gal 
gausim sušilt?

i Tėvas maloniai šypsoda
mosi atsako jam:

— Kolgi ne, pažiūrėsma, 
i gal sužinosma iš kur svete- 

“’iliai važiuojat ir ko norit? 
Piršlys sveikindamas tė- 

■ vą, bučiuoja jam ranką ir 
linksmai nusiteikęs sako: 

i —Ar žinai, tėveliukai, 
kaip mes esam suvargę 
žmones ir sušalę?
— Na, tai kur gi jau taip

Bitinėms dvzgia. 
Vyturėlis čirena. 
Ir mama dainuoja 
Pas pirkelę seną.

Jav avelės snaudžia 
Pūdvrie sudulę.
Ir liūdnai kukuoja 
Girioje gegulė.
Nusiskynus žiedą, 
Pin^iuosi vainiką.
Pinsiu aš ramunę. 
Pienę ir gvaizdiką.
/ nt kalnelio bėgsiu, 
Kur toli matyti. 
Vainikuota šauksiu
Tėtį ir mamytę.

Aukštame kalnely, 
Kur pušelės ūžia.
Ašen padainuosiu 
Tėviškės dainužę.
Per laukus nubėgo 
Debesio šešėlis.
Tėviškėlės raudos 
Širdį man sugėlė.

A. Vaičiulaitis.

8

sniegą. Jaunikio važelis 
geltonų lelijų vazonėliais 
ir Rojaus paukštytėmis, KRYLOVO PASAKĖČIA 
kaip mergaitės krait-skry- ----------
nė išrašytos. Sėdynė rau- Gulbė, lydeka ir vėžys 
donmargiu _ divonelių už- ■ j^aj tarp <jraUgų nėr sutarties, 
tiesta. Kairėj sėdi raudo- • Tai jr dįrbtų įš peties, 
nas bijūnėlis, o dešinė j sė-į jų pastangos bus be vilties, 
di piršlys ir visomis išga- _ _ _  _ _ _
lėmis ragina bėrį, kad tik Taip kartą talkininkai trys: 

cbamhpipc ............................... .

I nėja tėvas.

nenutiltų skambėjęs jo 
garsus skambalas nepasie
kęs mergelės kieme.

Daukos kiemo vartai pla
čiausiai atkelti, kad gero
kai įsigėręs piršlys įva
žiuodamas neužk liūtų. 
Vieną kitą kiemą prašvil
pę, visu smarkumu įmagė- 
io oiršliai Daukos kieman 
ir kaip šio krašto piršlių į- 
prasta, arklį pastatė prie 
klėties.

Piršlių pasitikti neina
ma. Po trumpos valandė
lės piršlio vedamas jauni
kis įeina trobon. Gričion į- 
ėjus. piršlys pagarbina, o 
namiškių tėvas jam atsa
ko. Svečių sėsti niekas ne
prašo. Namiškiai skuba į-

Baltoji gulbė, lydeka ir atsilikė
lis vėžys,

Susitarė prikrautą traukt 
vežimą.

Tuoj įsikinkė ir darbuotis ima. 
Jie tampos, blaškosi ir mėtos, 
O vežimėlis — nė iš vietos. 
Jis, rodos, būtų nesunkus; 
Bet kad pas mus talkininkus 
Nėra nei plano, nei vienybės: 
Kiekviens ryžtingai įsikibęs. 
Savotiškai jį traukti stengias. 
Štai gulbė lekia į padanges. 
Vėžys rėplioja sau atgal. 
O lydeka .kiek ji tik gal. 
Į vandenį vežimą velka. 
Ir kaip užvardyt tokią talką ? 
Kas čia bus kaltas? Spręst 

ne man.
Tiktai vežimas vis dar ten.

Išvertė J. Rinitas.

Tūlas Billy Rose’s pareiškė, kad kolegistės 
nėra gražios merginos. Todėl Harvard Universi
teto jaunimas išskyrė savo šias penkias gražuo
les, kad įrodžius pareiškėjui, kad jis klysta.
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Arkitekto patiektas projektas Fordo išradimams ir inžinierystės darbų Centrui, 
Dearborn, Mich.

— Nu, ką darysi, kad jau 
toki suvargę, galima bus 
ir pasilsėt, o su vakariene 
tai čia močios valia.

Močia prieina arčiau sve
čių. Piršlys bučiuoja jai 
ranką:
— Sveika, gyva, motute! 

Kai aš toks labai nespa- 
kainas, vis dairaus, kad 
ką nors nutvert pasipirkt.

Močia su tėvu savo šešė
liu užstoja, kad piršliams

močia uždega lajinę žvake- kariškas maršas
lę ir pastato ant stalo.

Piršlys derasi su močia 
dėl vaišių:
— Nu, motut, gal mums 

vis tik išvirsi bent kokią 
vakarienę, ar žadi?
— O ką gi aš jums, kad 

jūs čia kaž kokie iš kur at
važiavot ? Duonos sausos 
turiu bakaną, uždėsiu. 
Valgykit, jei nepasprings- 

_______J_, ___r_______ ta! — linksmai nusiteikusi 
nematant duktė galėtų pro' močia atsakė.
duris išbėgt. Duktė išbėga! — Na, motinyt, mes tu- 
maltuvėn ar pas kaimyną rim kuo nuliet, skystimė- 
apsirėdyt ir savo draugę lio! — džiaugėsi piršlys, 
atsivest. Svečių pagarbai

Tuomet piršlys atsako . 
tokia iškalba:
— Brangūs tėveliukai, 

matai jau tom žmogus nu- 
sistotys, gol gi pasipirkt 
kū ar nerasma, bant sušilt 
kiek ar negausma. Važiuo
ju važiuoju, privažiavau 
didalį upį, gilų undenį. Par 
upį plaukiau, visas sušla
pau, vargiai išsiričiau ir 
išlipjau unt krošto ūpas. 
Paskum ir orklys išplaukė. 
Žiūriu — didelis miškas. 
Ainu ainu tuo mišku ir 
orklį vaduos vis gilyn miš
ko. Pasmota žiburėlis. Ai
nu tan žiburėlin. Užėjau 
tokių gryčelį. Aš ti kaipo 
koks kupčius, visas šlop- 
jas, sušolys ir vėl ošei sa
vo darbo jieškau. Aš vėl 
klausiu parduot ko ar ne
turi. Radau žūsinėlį. Nu 
prašau gaspadoriaus: par
duok tū žūsinėlį. Ir nusi
pirkau. Nu kū gi darysi, 
turiu orklį, turiu ir žūsinė
lį. Pamačiau kirvis guli 
oastalaj ba koto. Nu pra
dėjau aš jį prašyt to gas- 
nadoriaus. Kirvį jau duo
da, bat koto neduoda. Išsi
nešiau šitų kirvį. Pasida
riau l otų ir ainu toliau par 
miškų. Išeinu iš miško vi
sas šlopjas, žiūriu, gi pla
čiausias ežeras tvokso. Nu 
kū darysi, sugalvojau — 
raikia pasidaryt ragias. O 
šūla, o šūla, kad šūla, paki 
ragias pasidirbau, ažušolo 
ežeras. Nu, pasikinkiau 
orklį. Insidėjau tū žūsinė
lį ir važiuoju. Čia vienoj 
kešėnai va turiu kirvį, un- 
troj — kotų. Bavažiuojant 
par tų ežerų, pamačiau lyg 
kas dunkso. Baigiu va
žiuot, ogi žiūriu ulyčia. Į- 
važiavau ton ulyčion. Pri
važiuoju vartus. Žiūriu — 
vartai kilbasu užrakinti. 
Važiuoju toliau kas bus? 
Privažiuoju kito kiemo 

, vartus. Ir tė vartai kilbasu 
; užrakinti, baronku užka- 
! binti. Kad žinotum, tėve
liukai, kiek mon strioko, 
nėt mon rūbai visi sušlo- 
py! Važiuoju važiuoju to
liau par tų ulyčių, kas 
bus? Privažiuoju vartus. 
Čia neužrakinti. Atsikė
liau, va ir įvažiavau. Tai Vėjas daužosi, ūžia, 
čia tomstos kiemas. Taigi, Virkdo pliką giružę, 
tėveliuk, gol gi duosi ko- Senas kriaušes įniršusiai krato 
kių adynaly mum čia su- Tai liūdnai suvatioja, 
šilt, pasilsat. Do ir vaka- Tai nudžiugęs kvatoja, —

■ rienas gol tėvelis mum kū, Gal jinai mergužėlę suprato... 
suteiksi? 1 Ašarėlės

AVDMA

Vėjas daužosi, ūžia,
Virkdo pliką giružę.
Senas kriaušes įniršusiai krato. 
Tai liūdnai suvaitoja,
Tai nudžiugęs kvatoja, —
Jis ir juoktis ir verkti paprato.
Užpustytąjį kaimą,
Rodos, Dievo palaima
Jau apsupo — ir ilsis apmiręs. 
Tik langinės sučypsi,
Ar mėnulis sužybsi
Veideliu debesėlius praskyręs.
Beregėti vien grįčia,
Kur lemputė, lyg tyčia,
Dar negęsta nakties glūdumoje; 
Kad ir kaimas jau snaudžia, 
Mergužėlė ten audžia. 
Ir neramią ji dūmą dūmoja.
Iš karštosios krūtinės, 
Kaip laukų sutartinės, 
Dainužėlės pravirkusios plaukia 
Bet tik niūriosios dausos
Jos dainų tebeklausos
Ir pūga jai pritardama kaukia.
Verkia nuostabios dainos,
Jų meliodijos mainos
Ir kas kartą liūdniau beskra- 

joja...
Ir nusvyra be galės
Jai veidelis nubalęs,
O krūtinė skaudžiai suvaitoja.
Ko jai širdį sugėlė?
Ko gaili ašarėlė,
Kaip rasa sidabrinė, sužvilgo ? 
Ar pagailo jai kraičio?
Ar pabūgo bernaičio? 
Ar aušrelės tiktai išsiilgo?

Slėpiningas gojelis,
Kai lakštutės balselis 
Jo galingą krūtinę paliečia,
Bet slaptesnė mergelė,
Kai į jauną širdelę
Daug skausmų—sopulių susi

spiečia...

Padėkavodamas močiai 
už sutikimą, bučiuoja jai 
rankon. Močia prašo gar
bingus svetelius užstalėn:
— Prašom gi, sveteliai, 

sėstų!
Kai piršliai nepažįstami, 

močia paklausia:
— Tai ar iš tolo gi, svete

liai, atvažiavot?
Jaunikis tyli, už jį atsa

ko piršlys:
— Nugi iš Miškinėlių Jo

nas Kukeniokas, vientur
tis tėvų berniokas.

Piršlys supažindinęs mo
čiutę su jaunikiu, išsitrau
kia iš kišenės didelę nosi
nę, pakloja ją ant stalo 
kampo, išsiima iš užančio 
rūtom aprėdytą buteliuką 
ir taurelę, pastato ant ska
relės ir sako:
— Na, motinyte, prašom, 

gal gi uždėstat mums duo-
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Kai sudundėjo 
Sviete armotos 
Ėmė čia viską 
Slėpt be sarmatos.

Krautuvių prekės 
Gausiai aptirpo 
Ko tik paklausi — 
— Nėra, išpirko.

Geležį, muilą, 
Drobę ir druską 
Tartum pašėlę 
Grūdo į rūsį.

Paskui iš džiaugsmo 
Rankas sau trynė, 
Kad išsipūtus 
Taps piniginė.

Dabar, kai kainos, 
Kaip mielės kyla, 
Iš rūsių traukia 
Atsargas tyliai.

Vėliai prikrovė 
Lentynas, langus. 
Tiktai jau viskas 
“Truputį pabrangę”.

Kai mūs šalelėj 
Taip kainos tvarkos, 
Vieni tik juokias, 
O kiti verkia.

Taip mūs pasviety 
Klesti kultūra — 
Vienas nuo kito 
Lupasi skūrą.

uo tarnu ansirėdo išeig"- 
’iais drabužiais ir nuėjiu i 
'as kaimvna parsiveda 
Iraneę ir laukia maltuvėj. 

■’iršlvs vis nerimsta:
— Na, motinėl, magary

čios ant stalo, aš žmogus 
įeramus, vis noriu ką nors 
)asin?rkti.
— O ką jau tu čia pirksi ? 

— juokiasi močia.
— Ogi, motinėl, žąselės 
ir neturi? Mat, va žąsinėlį 
uriu, žinai, kad jam vie

nam nuobodu. Jis vis ne- 
-amus, kogagoia ar neat
silieps kur žąselė, ar nesu-, 
tirksės? — loja linksmas 
piršlys.
— O tu piršly, piršly, kad 

Lau liežuvin grižas įlįstų! 
J gi eik ir pasiieškok, kad 
au vis būt gatava! — mo- 
na juokais plūsta piršlį.

Piršlys prislinkęs prie 
oečiaus pasiima nuo gradų 
balaną, priėjęs prie žibin- 
:o užsidega ją ir degančia 
balana šviesdamas eina 
maltuvėn ieškot “žąselės”. 
Įėjęs jįs ten randa ją nusi
gandusią bekiūtant su sa
vo jaunystės draugele. Pa
skui piršlį maltuvėn eina 
ir tėvas ar močia. Jaunikis 
sėdi užustalėj, susirūpinęs 
laukia kokią jam čia pelė
dą atves. Įėjęs maltuvėn, 
piršlys šviečia mergaitėm 
balana ir sako:
— Na tai še ir radau va 

bent dvi žąseles!
Piršlys pasveikina mer

gaites paduodamas jom 
ranką. Mergaitės jį svei
kina pabučiuodamos ran
kon.
— Katrą man, tėvelis pa

skirai gi?
— Na, galima pasirinkt 

katra geriau atseina!
i Piršlys renkasi, tyčia 
į šviečia balana mergaitėm 
į akis, o tos tyli.

(Bus daugiau)
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nos ir druskos kokį žiups
nelį!

Močia apdengia stalą 
balta staldengte. Duktė

Trijų Conn. Apskričių Metinis

Išvažiavimas - Gegužinė 
SEKMADIENĮ, 

Birželio-June 30 d., 1946 
Linden Park, Union City, Conn.

Muzikai ę programą išpildys:
šv. Juozapo parapijos choras Waterbury, Conn., vadovaujant komp. 

A. J. Aleksiui.
Šv. Cecilijos choras, Šv. Andriejaus parapijos, New Britain, Conn., 

vadovaujant muzikei E. Degutienei.
Nors neprižadėjo, bet gal dalyvaus—Hartford, New Haven ir Bridge- 

port, Conn. parapijų chorai.
Bus laimėjimas $25.00 ir kitos dovanos.
Gaspadinės sako, kad bus skanių užkandžių ir gėrimų.
Taigi nuoširdžiai kviečiame visus tą dieną atvykti pas mus. Tarp me

džių žalių prie skambančių dainų, lietuviškos muzikos ir šokių praleisime 
laiką linksmai — tikrai lietuviškai.

Pradžia pirmą vai. po pietų.
Rengia: LRKŠA, ALRKMS ir LDS., Conn. Apskričiai.
Lietaus nereikia bijoti — parke yra daug pastogės.
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