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Brooklyno komunistų ; 
laikraščio koresponden- ; 
tas lapkričio 19 d. š. m. , 
laidoje rašo, kad Floridoj 
esą daug Sovietų (Rusi
jos) raudonjūreivių. Iš to , 
aprašymo, suprantama, I 
kad tie Sovietų raudonjū- 
reiviai yra gerai išlavinti 
skleisti raudonąją propa
gandą.

Rašo:
“Kapitonas pasirodė ge

rai apsišvietęs žmogus, 
pilnas visokio žinojimo...”

Keista, kad Sovietų jū
reiviai ne karo frontuose 
kovoja, bet Amerikos ku
rortuose “maudosi, žai
džia...” ir pasikalbėjimuo
se “visai iš lėto, nesikarš- 
čiuodami, atsakinėjo į to 
ruso užmetimus ir jam 
aiškino...” apie Sovietų 
Sąjungą.

Taigi vien iš to galima 
suprasti, kad Sovietai tu
ri gerų propagandistų šio
je šalyje.

Būtų naudinga, kad ir 
Jung. Valstybės pasiųstų 
savo jūreivius ar karei
vius į Rusiją, kad ten pa
skleistų propagandą apie 
mūsų šalies demokratiją, 
papasakotų Rusijos gy
ventojams apie spaudos, 
žodžio, susirinkimų ir 
spaudos laisvę, kokią mes 
čia turime šioje šalyje.

p. S. Bugnaitis rašo “A- 
merikos Lietvyj”, lapkr. 
20 d. š. m. laidoje:

“Žmogus be tikėjimo y- 
ra žmogus be tikslo. Ly
giai ir žmonių grupė — 
tauta be tikėjimo yra tau
ta be tikslo. Žmogaus tik
slas yra Dievas, o Dievo 
tikslas yra žmogus.

“Ką gi gero toji bedievy
bė, kad ir mums lietu
viams davė? Dėl jos susi
skaldę į kelias sroves, rie- 
jomės per desėtkus metų. 
Jei mes nebūtume jąja už
sikrėtę, mes būtume vie
ningi.

“Prie tautinės sątaikos, 
vienybės mes toliai nepri
eisime, koliai mes atgal 
tikėjimą į Dievą ir Jo pri
sakymų užlaikymą neįkai
nuosime, kaipo aukščiau
sios vertės dalyką”.
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Penktoji Armija Užėmė Svarbias
1 Į t

lakūnai iI 
bombų 
srityj, 1 

pareiškė
Į 

Pranešimas sako, kad 
kitus kai- bombos padarė priešui ne- 

pats miestas mažai nuostoliu aerodro- 
’ • -• 1 • - ■ i

Šventojo Tėvo Žodis
»• •

Algiers, gruodžio 6 — JJtadienį alijantų
V. Penktoji armija, vado-' numetė 63-tonas 
vaujama Įeit. gen. Mark I Cape Gloucester
W. Clark, prasilaužė pro New Britain,
vokiečių linijas už Migna- gen. MacArthur. 
no miesto ir užėmė Mag-į 
giore kalną ir ‘ ’ 
nūs, tačiau ] 
Mignano tebėra vokiečių me ir kituose pastatuose, 
kontrolėje. Armijos ir Laivyno bom-

Britų aštuntosios armi- bonešiai iš Pietinio ir Cen- 
jos fronte, vokiečiai įsi- tralinio Pacifiko bombar- 
briovė į alijantų linijas su davo japonų pastatus Mili,' 
tokiu smarkumu, kad tu- Nauru ir Kapingamarangi 
rėjo užleisti vokiečiams salose. Priešo lėktuvai' 
miestelį Orsogną, kurį bu-! puolė Taravva ir Makin sa
vo užėmę šeštadienį. Aš-Jas, bet tik tiek laimėjo,! 
tunto ji anglų armija ūžė-, kad užmušė tris vyrus, 
mė San Vito Čietino ir ki-į ----------------
tas pozicijas. Taigi Britų |fa|u Armija PaSirUOSUS 
aštuntoji armija laimėjo - -.................. -
ir pralaimėjo.

Amerikiečiai stipriai lai
kosi ir veda kovą 
šu kalnuose.

Pulti Nacius Iš Užnugario
Bercelona, Ispanija, -

i

su prie- Qruo(įžio 6 — Pranešama,:

Alijantų Lakūnai Bombar
davo New Britain

Iš Alijantų Centro Piet
vakariniame Pacifike, — 
Gruodžio 6 — Pereitą šeš-

kad 50,000 gerai apgin-; 
kluotų italų Abruzzi kai-1 
nuošė laukia besitrau-! 
kiančių nacių, kuriuos nuo j 
Adriatikos ] 
aštuntoji anglų armija. I- 
talai yra gerai pasiruošę 
pulti nacius iš užpakalio.

Jung. Valstybėse yra su
siorganizavus Amerikos - 
Rusijos draugingumo or
ganizacija, kuri, kaip ra
ko komunistų spauda, ki
šasi į Amerikos politiką. 
Jos pirmame suvažiavime 
reikalauta uždaryti Pabal
tijo valstybių atstovybes. 
Tokios organizacijos nė
ra ir negali būti Sovietų 
Sąjungoje (Rusijoje), ku
ri reikalautų, kad Sovietų 
vyriausybė panaikintų 
Pabaltijo, Lenkijos, ir ki
tų valstybių komunisti
nius komitetus.

Kur Dingo Aukotojų 
Surašąs?

F

f

ŠV. TĖVAS, POPIEŽIUS PIJUS XII.

i

Trijų Valstybių Vadai Susitarė 
Sutriuškinti Nacių Galybę

Iš Trijų Frontų Puls Vokietijų

Panaujino Atlantiko Paktą
tybių Prezidento Roose- 
velto, Anglijos Premiero 
Churchill ir Sovietų Mar
šalo Stalino susitarimą 
dėl karo ir pokarinės tai- 

į kos įgyvendinimo galėsi- 
i me pranešti tik sekančia- 
• me “Darbininko” nume- 
ryj.

Visiems yra jau žinomi 
Atlanto Čarterio principai. 
'Jeigu visų trijų valstybių 
ivadai vėl nuoširdžiai už- 
I gyrė tuos principus, tai 
galima tikėtis, kad visos 

Dėl puolimo Vokietijos taiką - mylinčios tautos, 
iš trijų frontų alijantų va- tarp jų ir Lietuva, atgaus 
dai susitarė ir net nusta-' laisvę ir nepriklausomybę, 
tė laiką. Konferencijoj da
lyvavo ir militariai vadai.

Sutartyje sakoma, kad 
“susitarimas, kurį mes 
pasiekėme, garantuoja, 
kad pergalė bus mūsų”.

“Jokia jėga žemėje ne
gali sulaikyti mus nuo su
naikinimo vokiečių armi
jos žemėje, jų U-laivų van
denyne ir jų karo įstaigų 
iš oro”, sako trijų didžiųjų 
valstybių vadų pasirašyta 
deklaracija.

Plačiau apie Jung. Vals-

Cairo, Egiptas, gruodžio 
6 — Prezidentas Roosevel
tas, Premieras Churchill 
ir Premieras Stalinas ga- 

■ lutinai susitarė sutriuš- 
i kinti Vokietijos nacių 
įmiją iš trijų pusių.

Alijantų vadai taipgi 
darė planą taikai, kad 
sos tautos bus pakviestos 
įstoti į “pasaulio demo
kratinių tautų šeimą”, 
kurių įstojimas yra pa- 

į grįstas Atlanto Čarterio 
principais.

i

“Nenustojant žvangėti ginklams ir įsivyravus to
kiai didžiai neapykantai, broliškas meilės balsas tyli.

pusės stumia ;ar, Vos bebandomas ištarti tuč tuojau nuslopinamas.

Svarbios Permainos Tėvų 
Marijonų Vadovybėje

Marian Hills, III. — Lap
kričio 27 d. įvyko Ameri
kos Tėvų Marijonų Pro
vincijos Tarybos susirin
kimas, kuriame perskai
tytas vyriausiojo Tėvų 
Marijonų Generolų J. E. 
vyskupo Pr. Bučio raštas, 
kuriuo kun. Kazimieras 
Rėklaitis, dėl nesveikatos 
atsisakęs nuo Provincijo
lo pareigų, paskirtas Ge
neraliniu Vizitatorium A- 
merikai, o kun. Jonas Jan
kius. Chicagos Namo vy
resnysis, paskirtas Pro
vincijolu.

Generalinio Vizitato
riaus, kun. Dr. Rėklaičio
darbo srityj bus tie reika-J 
lai, dėl kurių ligi šiol rei-į 
kėjo kreiptis į Generolą' 
Romoje. Tai galioja tik 
karo metu, nes dabar su 
Roma yra sunku susisiek
ti. Be to, kun. Dr. K. Rėk
laitis yra vyriausios kon
gregacijos tarybos narys

Kun, Jonas Jančius, MIC., 
Naujas Tėvų Marijonų 

Provincijolas, 
gimęs Lawrence,

“Nors ta milžiniška, iš tiesų didžiausia iš visų, 
kurią pasaulio istorija yra kada nors mačiusi, kova 

šėlsta su kasdieną augančiu įniršimu, skleisdama ne
suskaičiuojamas tragedijas bei griuvėsius žemėje, 
vandenyse ir padangėse, su nuliūdimu Mes matome 
daugelį tebegyvenant be jokios atodairos į savo parei
gas Dievui. Jie'riežino, laužo ir tyčiojasi iš šventų Die
vo įstatymų.

“Tiesa, kiekvienas vaitoja paliestas šių dienų tra
gedijų, sunkenybių ir. daugelyje vietų, baugios ekono
minės būklės. Tiesa daugelis gyvena nuolatinėje bai
mėje, bijodami esamų ir būsimų pavojų. Tačiau ne vi
si tos baisios priespaudos paliestieji supranta, jog pati 
žmonija tas nelaimes ant savęs užsitraukė, kad dabar 
ji moka pabaudą, pabaudą už atsimetimą nuo Dievo ir 
Jo įsakymų.

“Todėl reikalinga visiems grįžti prie Dievo atgai
los ir gerų minčių keliais. Viena Evangelija tegali vėl 
sujungti tautas, o tai yra dažnai pamirštama.

“Reikia visiems tikintiesiems, susijungus savo 
Dievo meilėje, pabusti, atnaujinti savo pačių tikėjimą 
ir dorybes, nuolatos melsti Dievą savo nuodėmių at
leidimo ir stengtis savo noru atliekamais atgailos 
darbais atitaisyti net kitų nuodėmes.

“Grįžkime iš naujo prie Panos Marijos. Mes trokš
tame, kad visi kreiptųsi į P. Mariją jos Nekaltam Pra
sidėjimui pašvęstoje dienoje, kad tą dieną visame pa
saulyje būtų kalbamos viešos maldos”.

Ištraukos iš Pijaus XII laiško Jo Em. 
Kardinolui Luigi Maglione, Šv. Tėvo 
Valstybė-s Sekretoriui. 1943.

yra
Mass., kovo 26 d., 1909 m. 
Prieš pirmąjį pasaulin' 
karą, jo motinai nesvei- 
kuojant, buvo išvežtas j 
Lietuvą. Dėl karo negalėjo 

ir Generalinis Prokurato-1 grįžti į Ameriką. Tik po 
rius.

ar-

su-
vi-

Badas Kinijoj

Suvienytas Kinijos Šal
pos Komitetas, kurio cen
tras New Yorke, sako, kad 
jo atstovai praneša, jog 
šiaurvakarinėje Kinijoj 

į dėl potvynių ir bado 600,- 
000 gyventojų buvo pri
versti išsikelti iš Honan 
provincijos.

Pranešimas sako, kad 
kaikuriuose apskričiuose 
žiogai sunaikino derlių.

PER 8 DIENAS NUSKANDINO
6 PRIEŠO SUBMARINAS

Londonas, gruodžio 6 — 
Jung. Valstybių Laivyno, 
Anglijos ir Kanados oro 
jėgų lėktuvai, apsaugoda
mi transatlantinius savo 
laivus, nuskandino 6 prie
šo submarinas laike 8 
dienų kovos, kaip praneša 
Oro Ministerija.

Suvienytų Tautų oro tai iki šiol 
sargyba pastebėjo dar ki-į khailovitč. 
tas 9 submarinas ir jas ' 
puolė, bet jos suspėjo pa
sitraukti mažai, o gal 
visai nesužalotos.

Juozas Broz (Tito) ir jo 
partizanų armija kovoja 
ne tik prieš nacius, bet ir 
prieš gen. Mikhailovitč ir 
jo armiją. Sakoma, kad 
tas Tito nesąs joks kari
ninkas. Jis esąs komunis
tas. Jo akciją Jugoslavi
joj remia Sovietai. Alijan- 

rėmė gen. Mi-

ir
Jugoslavijos

Petras valdžios 
nierius partizanus, 
riems vadovauja Tito, va
dina “teroristais” ir nieko 
neatstovaujančiais.

karalius 
opozicio- 

ku-

Šiomis dienomis Ameri
kos Lietuvių Tarybos se
kretoriatas prišiuntė A- 
merikos Lietuvių konfe
rencijos, Pittsburgh, Pa., 
protokolą. Kadangi rezo
liucijos 
vėluoto 
pinsime.

ALT.
kretorius lapkričio 10 d., 
1943 rašė, kad aukotojų 
sąrašą gausime, “kai tik 
suspėsime padaryti kopi
jas”, bet kol kas to sąra
šo negavome.

Kapitonas K. Kukauskas 
Įstojo Į Liurdo Knygos 

Rėmėjus

VVorcester, Mass.
VVorcesterietis, oro laivy- baigė

šešių metų (tuomet kun. 
Jonas Jančius buvo 10 me
tų amžiaus) grįžo į Law- 
rence, kur baigė pradinius 
mokslus. Užbaigęs, tik 15 
metų amžiaus, įstojo į Tė
vų Marijonų vienuoliją ir 
tęsė mokslus Marian Hills, 
III. Filosofijos ir teologi
jos mokėsi Romoje, kur 

“Angelicum” uni-

Iš to Šv. Tėvo laiško kiekvienas katalikas privalo
me padaryti šias išvadas:

1. Taisyti savo gyvenimą, tai yra pripažinti Dievui 
pirmą vietą savo darbuose ir visuose užsiėmimuose.

2. Nužemintai priimti ir pildyti visus Jo įsakymus.
3. Savo laisva valia užsidėti Įvairius atgailos darbus, 

atsilyginti Viešpačiui ne tik už savo, bet ir už kitų 
žmonių kaltes.

4. Bažnyčiose dabartiniu metu turėtų būti dažnai! 
kalbama apie atgailą, gyvenimo pataisymą ir nurodo
ma, kaip gali žmonės tai padaryti?

Labai gera butų, su Vyskupų leidimu, rengti para
pijose ATGAILOS TRIJUDIENIUS su atitinkamais 
pamokslais, Švenč. Sakramento adoracija, suplikaci
jomis ir tt.

Kur negalima surengti trijų dienų pamaldų, reng
ti nors vienos dienos sykį į mėnesį.

Lietuva šiuo metu yra baisiame pavojuje. Kodėl

Jugoslavijos Karalius 
Smerkia Ali jautus

Cairo, Egiptas, gruodžio 
— Jugoslavijos karalius6

Petras ir jo valdžia griež
tai smerkia Alijantus dėl 
Tito partizanų sudarytos 
“laikinės valdžios” Jugo
slavijoj.

Kaip žinoma.

Alijantai Nušovė 17 Priešo 
Lėktuvų

Algiers, gr. 6 — Prane
ša, kad Pietų Afrikos kau
tynių metu alijantai nušo- 

maršalasjvė 17 vokiečių lėktuvų.

RUSAI PASISTŪMĖ PIRMYN 
VISAME KARO FRONTE

jau tilpo, tai su- 
protokolo netal-

Vykdomasis se-

VV UI Lubiui Ivlib, UIU IdlVJ" VIAAA AJAAAW AAAVzVVt J A U, AS AA, A K2 AM. A A A Vz

no kapitonas Kleopas Ku- versitetą, įgydamas šv. te- nedarome savo parapijose ypatingų pamaldų už jos! 
kauskas, per kun. J. C. ologijoje — Licencijato'laisvę? Kodėl nepridedama nė vienos Sveika Marija už 
Jutkevičių, Aušros Vartų laipsnį. Ten pat Romoje'mūsų protėvių kraštą už tą Marijos žemę? 
par. vikarą Liurdo knygai buvo įšvęstas kunigu lie- 
prisiuntė $5.00. Kapitonas pos 15 d., 1934 m.
K. Kukauskas yra J. V. 
oro laivyne, Anglijoje.

kauskas, per kun. J. C. ologijoje

Klausykime Šv. Tėvo balso! Darykime atgailą — 
laimėsime!

Londonas, gruodžio 6— rusai laimi nežiūrint pur- 
Raudonoji armija atkak
liai kovoja vokiečių apsi- 

I gynimo linijas Gomelio a- 
pylinkėje ir prasimušė pir
myn į šiaurvakarus 
Propoisko ir varosi 
Mogilevo, praneša 
kva.

Į Ameriką grįžo 1936 m. 
Nuo 1936 m. iki 1939 m. 
buvo Marian Hills Namo 

Kun. J. C. Jutkevičius, Vyresnysis. Po to buvo pa
siųsdamas kapitono auką, keltas Marianapolio kole- 
sveikina “Darbininko” gijos profesorium (1939- 
štabą ir darbininkus. 1942). 1942 m. buvo pas-

kirtas Chicagos Namo Vy- jonų Generalinį Vizitato- 
resniuoju ir Provincijos rių, kun. Dr. K. Rėklaitį ir 
ekonomu; tas pareigas ė- Naują Provincijolą, kun. 
jo iki paskyrimo Provin- Joną Jančių ir linkime ge- 
cijolu. , riaušių sėkmių naujose,

Sveikiname Tėvų Mari-1 atsakomingose pareigose!

vo, ir po atkaklių kovų 
užėmė tris stiprius nacių 
punktus.

Pietinėje Rusijos daly
je užmušė nemažai vokie
čių ir daug jų paėmė į ne
laisvę. Kryme eina smar
kūs mūšiai. Ten vokie
čiams gelbsti rumunai. 

I Vokiečiai prasilaužė pro 
raudonųjų eiles į pietus 
nuo Kerė. I vakarus nuo 
Smolensko eina smarkios 

, tačiau rusai a- 
pie tai n.eko nepraneša.

i

nuo 
link 

Mas-

Mogilevas yra vienas vo- j 
kiečių apsigynimo centras 
Baltgudijoje, per kurį ei
na geležinkelis. Rusai gi
liai yra įsiveržę į Baltgu-i kautynės, 
diją. Ukrainoj taip pat 1 ' ‘



Antradienis. Gruodžio 7. 1913
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NETIKRAS PUOLIMAS IŠ ORO Pamišėlis Norėjęs Nužudyti 
PrezidentąANT KAIKURIŲ MIESTŲ I

“Išeiviųvadas
Draugo" redaktorius kun.
J. Gutauskas, min. Balu
tis su savo padėjėju ir p.
K. Brazdžionis. Šiaip Lon
dono lietuvių gyvenimas

^okmadienį, gruodžio 12 sios 
dieną, tarp 1 vai. ir 4 vai. 
po pietų įvyks netikras 
puolimas iš oro (a mock 
air raid attack) ant prin- 
clpalių Massachusetts
valstybės miestų ir mies- eina normalia vaga. Baž- 

laike kurio Civilės nyčia ir klebonija karo ne- 
Sargybos lėktuvai, paliestos. Vokiečių lėktu- 

. nu-j vai dabar nuostolių mažai 
popierinių tepadaro, tik šiaip įsivel

tai- kia dažnai naktimis virš 
Londono zirzdami.

te.ių 
Oro 
kaip apskaičiuojama, 
mes 60.000
• bombų” ant parinktų 
kinių toje srityje.

Šis iš oro puolimas yra 
ruošiamas reikalaujant 
Jung. Valstybių armijai. 
Jis bus panašus į tikrą 
puolimą.

Specialiai atsišaukia į 
visus gyventojus, kad jie 
prisilaikytų oro puolimo 
r.isyklių, kad nesiartintų 

ir neimtų nukritusių 
kurios turės 
ženklus, kad

Nuskandino Japonų Trans
portini Laivą

Detroit, Mich., gr. 6 — 
Praneša, kad tūlas Harold 
Best, 38 m. amžiaus, buvo 
nuvykęs į VVashingion, D. 
C. nužudyti Prez. Roose- 
veltą. Policijai apie to pa
mišėlio nuvykimą pranešė 
jo žmona, kuris jai rašęs 
iš Washingtono, jog Prez. 
Rooseveltas yra iš Wa- 
shingtcno išvykęs, bet jis 
lauksiąs jo grįžimo.

Slaptoji policija Best a- 
reštavo lapkričio 23 d., ir 
dabar laikomas Washing- 
tono ligoninėje, iš kur jis 
bus pasiųstas į atitinka
mą įstaigą.

neimtų 
“bombų”.
': irtingus
.epakenktų iš oro puoli- 

o bandymui.
eigų oras bus nepalen

kus tą sekmadienį, tai 
bandymas bus nukeltas Į 
sekmadienį, sausio 2 d.,i 
1944 m., arba pirmą sek
madienį po to. kada oras 

as patogus.

Iš Alijantų Centro. Piet
vakariniame Pacifike, gr. 
6 — Pranešama, kad ali
jantų lėktuvai užtiko ir 
puolė japonų laivų konvo
jų arti Kavieng, New Ire- 
land. Alijantų lakūnai 
bombomis nuskandino 
vieną perpildytą japonų 
transportinį, laivą, kitus 

' skaudžiai sužalojo, ir pa
degė didelį tankerį.

Poetas J. Aleksandravičius 
Tebestudijuoja Prancūzijoj

Amerikiedai Bombardavo 
Prancūziją

Londonas, gruodžio 6 — 
'ung. Valstybių bombone

šiai puolė nacių centrus 
okupuotoje Prancūzijoje, 

erikiečiams talkinin
kavo ir anglų lakūnai. A- 
lijantai nušovė 9 nacių 
iėktuvus. Tačiau kautynė
se prarado 11 bombonešių.

' uodžio 2 d. naktį Bri- 
vėl

tinę

os

puolė Vokietijos
— Berlyną. Ku
rstančius bombų.
sukėlė didelius 

gaisrus. Šį kartą vokiečių
lėktuvai smarkiai puolė 
Britų lėktuvus. Britų a- 
iacijos ministerija pas- 

zeibė, kad 41 lėktuvas ne
grįžo į savo bazes.

Garbingi Svečiai Pas Kun. 
Dr. Matulaitį Londone

Ką Lietuviai Domininkonai 
Dirba Amerikoje

(LKFSB) Lietuvis do- < 
mininkonas tėv. Jenkus : 
mokina šv. Tomo Akvi- 

į niečio mokykloje Colum- 
bus. Ohio. Tėvas K. Žvirb
lis taip gi profesoriauna 
kolegijoje — Providence. 
R. I. Be šių dviejų Ameri
koje gyvena dar trečias 
domininkonas kunigas — 
tėvas H. VVrubleskis, kuris 
Lietuvoje darbavosi dau
giau. kaip penkerius me
tus. Šiuo metu jisai, be
rods, gyvena kur tai Chi- 
cagoje tarp domininkonų 
“airišių”. Be šių tėvų dar 
yra lietuvių domininkonų 
studijuojančių aukštosio
se mokyklose. Taip, A. 
Jurgelaitis, kurio straips
niai laiks nuo laiko pasi
rodo ‘‘Darbininke”, “Stu
dentų Žodyje”, “Drauge” 
bei amerikoniškuose laik
raščiuose, mokinasi domi
ninkonų studijų name 
VVashington. D. C. Jis yra 
siela ir kūnu atsidavęs sa
vo tautos žmonėms — lie
tuvis.Kitais metais jis bus 
jau įšvęstas kunigu. Ten 
pat studijuoja ir kitas do
mininkonas A. M. Gailevi-

(LKFSB) Gavome žinių, 
kad poetas J- Aleksandra
vičius tebestudijuoja
Prancūzijoje, baigia rašy
ti disertaciją mokslo dak
taro laispsniui įgyti. Šią 
žiemą gal jau jam pasi
seks aukštąsias studijas 
baigti. Tada norėtų grįžti 
į Lietuvą. Užsiėmęs 
liniu darbu dabar 
laiko kūrybai. Jau 
Amerikoje išleistą 
eilėraščių rinkinį ir juo 
ra labai patenkintas.

moks- 
neturi 

gavo 
savo 

y-

Lietuvis Ūkio Mokyklos 
Vedėju Portugalijoje

Rasok Dangau, atsiverk žeme! Atsiųsk mums Gel
bėtoją! — maldavo buvusieji amžiai. Ir Gelbėtojas atė
jo. Visos geros valios širdys nurimo. Bet anų amžių 
Adventas ir šiandien nepasibaigė. Ir šiandien nema
žiau ašarų kaip pranašų laikais, ir šiandien, jei ne tiek 
kūne, tai dvasios vergija, žmonija pavargus. O juk 
Gelbėtojas atėjo. Žmonijos gyvenimo taisyklės pa
skelbtos.

Dar prieš Betliejaus žvaigždei sušvintant apie 
Kristų kalbėjo Dievo įkvėpti pranašai, šiandien žmoni
jos išganymą skelbia Bažnyčia per savo tikinčiuosius.

Skaisčiausioji Mergele, kurią Dievas išsirinko sau 
Motina, padaryk mus vertais Kristaus Tiesos skelbė
jais. “Visa graži esi Marija” — padėk ir mums gra
žiems — savo širdimi, valia, visu kasdieniniu gyveni
mu sutikt* Kalėdų varpais skelbiamą Išganytoją.

I 
I LIETUVA IR KITOS

VALSTYBES
(LKFSB) Kun. A. Sabas 

profesoriauna vienoje ū- 
kio mokykloje Portugali
joje. netoli Koimbro mies
to. Šį rudenį mokyklos ve
dėjui išvykus kitur, kun. 
Sabui buvo pavesta kažku
rį laiką vadovauti visam 
mokyklos darbui. Pas jį Klaipėdos kraštą, Lietuva 
paviešėti buvo atvykęs ki- turėjo 2,575.363 gyvento-! 
tas Portugalijoje gyvenąs (jus, o 1940 m. spalių mė- 
lietuvis — Stasys Pilypai-į nesyje su Vilniaus kraštu 
tis. Taipgi susitinka su 
trečiu Portugalijoje esan
čiu lietuviu: kun. Traina- 
vičiumi. Iš Lietuvos pas
kutiniu laiku nei laiškų, 
nei taip žinių negauna. Pa
čioj Portugalijoj šiemet 
derlius buvo menkas, ilgą 
laigą degino sausra, bet 
bado dar nėra, nors kai- 
kurie produktai gaunami 
tik su kortelėmis.

(LKFSB) Gabus rašyto
jas ir darbštus Londono 
lietuvių parapijos klebo
nas kun. Dr. K. Matulai
tis pradėjo 50-tas savo
amžiaus metus. Ta proga čius. Jisai augęs ir gimna- 
pas jį spalių 20 d. atsilan- ziją lankęs Telšiuose. 1938 
kė Škotijos lietuvių dva- m. atvyko į USA. čia įsto

jęs į domininkonus ir Ken- 
tucky atlikęs naujokyną, 
trejus metus studijavo fi
losofiją šv. Juozapo vie
nuolyne Somerset, Ohio. 
Dabar studijuoja teologi
ją Domininkonų name 
VVashington. D. C. Jisai la
bai atjaučia Lietuvos žmo
nių skaudžią padėtį ir yra 
pasirįžęs, kaip tik Lietu
va bus laisva, važiuoti te
nai darbuotis.

PROVIDER — Junior Cor.;- 
naander Pauline Kardeli 
Brituh ATS officer. largely 
responsibie for pianning 
and produc'uon oi all ac- 
commodations for thous- 
ands oi Yank doughboy. in 
Bntain. Position she has 
taken recently lormerly 

held by malė officer.

!
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Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

Pdtarnavirras Diena ir Naktį

602 VVashington Blvd
BALTIMORE 30. Md.
Tel. Lexington 8595

Limosinai dėl visokių reikalų

PRANEŠIMAI SPAUDAI
Jau gera valanda, kai macijos biuro steigimo 

spaudoje buvo paskelbtos sumanymą ir t. t. Buvo , 
rezoliucijos, kurias prie- susirašinėta šitais klausi
me Amerikos Lietuvių mais su kitų kolonijų vei- 
Konferencija Pittsburghe. kėjais ir tartasi su organi- 
Amerikos Lietuvių Tary- zacijų atstovais, 
bos sekretoriatas, be to, 
neilgai trukus po Konfe
rencijos, išsiuntinėjo
trumpą jos darbų santrau
ką visiems delegatams, 
kurie buvo pridavę savo 
adresus. Šiaip per kelias 
savaites visuomenė negir- vai, Didžiojo New Yorko 
dėjo apie tai, ką Ameri- Lietuvių Tarybos pirmi- 
kos Lietuvių Taryba vei- ninkas ir specialios new- 
kia, ir kai kam galėjo su- yorkiečių komisijos įga- 
sidaryti įspūdis, kad ji liotinis.
“ilsisi”. Bet tai netiesa. A- laikomi lapkričio 20, 21, 
merikos Lietuvių Taryba 
ir ypač jos įgaliotas Vyk
domasis Komitetas dirbo 
be paliovos ir yra atlikęs 
nemažai darbo.

Didžiausias neatideda
mas darbas, kurį ALT
Centrui paliko Pittsbur- Fondo organizavimo prob- 
gho Konferencija, buvo 'emos' Pirmoji pavyko be- 
sutvarkyti jos rekordus. ve^ galutinai išspręsti. 
Ką Konferencija atliko 'Fam tikra komisija iš

Pagaliau, kad diskusijos 
eitų sparčiau, buvo su
šauktas Chicagon pasikal
bėjimas, kuriame, be ALT 
Vykdomojo Komiteto na
rių, dalyvavo Lietuvių 
Tautinės Tarybos atsto-

Posedžiai buvo

22, 23 ir 24 dienomis, daly
vaujant kai kuriuose jų ir 
vietinėms kitų organiza
cijų atstovams.

Diskusijų centre stovėjo 
Informacijos Centro stei
gimo ir Jungtinio Šelpimo

new-yorkiečių yra įgalio
ta trumpu laiku pateikti 
Informacijos Centro pla
ną ir finansinę sąmatą.

Lietuvos šelpimo reika
las, deja, pasirodė esąs la
biau komplikuotas, nes 
čia tenka ne tiktai sude
rinti įvairių mūsų grupių 
veikimas, bet ir atsižvelg
ti į tam tikrus įstatymų 
reikalaujamus formalu
mus. Diskusijos šituo 
klausimu tebeina.

Amerikos Lietuvių Ta
ryba, tuo pačiu laiku, ne
apleido ir Lietuvos atei
ties klausimo. Po trijų 
valstybių užsienio minis- 
terių konferencijos Mas
kvoje, Vykdomasis Komi
tetas apsvarstęs jos pa
skelbtus nutarimus, priė
mė ir išsiuntinėjo spau
dai pareiškimą. Be to ji
sai pasiuntė telegramą 
Valstybės Sekretoriui, p. 
Cordell Hull. Pareiškime, 
lygiai kaip ir telegramoje, 
išreikštos mintys neati
tinka tos pesimistiškos 
nuotaikos, kuri apėmė da
lį mūsų visuomenės po 
Maskvos Konferencijos, 
bet mes esame įsitikinę, 
kad nusiminimui rimto 
pagrindo nėra. Maskvos 
susitarimų rezultate, Lie
tuvos reikalas nėra pablo
gėjęs.

Vykdomasis Komitetas 
pasinaudojo ta proga, kad 
Į Chicagą buvo atvykęs 
Lietuvos įgaliotas minis
teris, p. P. Žadeikis, ir pa
sikalbėjo su juo apie Lie
tuvos vadavimo prospek
tus.

Pasikalbėjime buvo vi
sų išreikštas noras labiau 
koordinuoti Amerikos lie
tuvių pastangas karui lai
mėti ir Lietuvai laisvę at
gauti, sudarant glaudes
nius ryšius tarp įvairių 
mūsų visuomenės grupių 
i rtarp ALT Centro ir ko
lonijų. šiuo paskutiniu 
klausimu, Vykdomasis 
Komitetas tikisi galėsiąs 
netrukus paskelbti kon
kretų planą.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA

Vykdomasis Komitetas.

per dvi dienas, ėmė kone 
du mėnesiu laiko surašyti. 
Konferencijos protokolas 
kartu su rezoliucijų teks
tais, delegatų sveikinimų 
ir aukotojų sąrašais, su
daro storoką apie 65 pus
lapių knygą.

Konferencijos priimtos 
lietuviškos rezoliucijos 
buvo išverstos anglų kal- 
bon ir pasiųstos valstybės 
departamentui į Washing- 
toną ir į kitas įstaigas.

ALT Vykdomasis Komi
tetas tuoj po Konferenci
jos ėmė svarstyti praktiš
kus planus tiems dar
bams, kurie buvo numaty
ti pateiktame konferenci
jai ir jos patvirtintame 
veikimo programe. Visoj 
eilėje posėdžių, Vykdo
masis Komitetas
Lietuvos šelpimo organi
zavimo reikalą, politinės 
akcijos problemas, infor-

(LKFSB) Lietuva 1940 Lietuvos teritorija, bet 
metų pabaigoje turėjo palyginus su visa eile ki- 
3,032,000 gyventojų (1939 j tų nepriklausomų vaisty
ta. pabaigoje, priskaitant bių ar kraštų, kurių ne

priklausomybės atstaty
mu neabejojama, Lietuvos 
teritorija yra didesnė už 
Airijos (27,137 kvadr. my
lios), Albanijos (10,629 
kvadr. myl.), Belgijos 
(11,775 kvadr. mylios), 
Costa Rica (23,000), Dani- 

įjos (16,575 kvadr. m.), 
Domininkonų respublikos 

j (19,332 kvadr. mylios), 
Haiti (10,204 kv. m.), 
Lichtenšteino (65 kv. m.), 

įLuxemburgo (999 kv. m.), 
(Olandijos (12,704 kv. m.),

Kad ir neperdidžiausia Panamos (33,667 k v. m.),

prie Lietuvos dar prisi
jungė 457.500 gyventojų). 
Lietuvos užimamas plotas 
— 33,937 kvadr. mylios. 
(Didžioji Lietuva 20,389 
kvadr. mylios. Mažoji Lie
tuva 1,100 kvadr. mylių ir 
Vilniaus kraštas pagal 
1920 metų taikos sutartį 
su Rusija — 12,448 kvdr. 
mylios).

i i
I

svarstė

Salvadoro (13,176 kv. m.), 
Šveicarijos (15,737 kv. 
m.).'

Gyventojų Lietuva turi 
daugiau už šiuos kraštus: 
Albaniją (kurios gyvento
jų skaičius 1,003.124), 
Costa Rica (656,129), Do
mininkonų Respubliką
(1.616.561), Ekvatorių
(3,200,000), Haiti, (3.000,- 
000), Hondūrą (1,105,- 
504), Liberiją (1,500,000), 
Lichtenšteiną 
Luxemburgą
Norvegiją (2,937,000), Pa
namą (635,836), Parag
vajų (1,014,773), Uragva- 
įjų (2,146,545) ir tik ke
liais šimtais tūkstančių 
gyventojų Lietuva 
mažiau, kaip Danija, 
mija.

Keturioliktame ir
kioliktame šimtmetyje 
Lietuva buvo didžiausia 
valstybė Europoje. 1370 
metais Kęstutis net 
kvą buvo užėmęs.

I

(11,102),
(301,000),

turi 
Šuo-

i

pen-

Mas-

į*v
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Mažytis, keturių metų Kanados prancūzukas. kuris gražina batus — 
tėvukui ir mamytei, ir šešiolikai brolių ir seserų. Kas buvo Lorrettville, 
Quebcc, tas galėjo lengvai nugirsti, kaikurioje aikštėj—SHINE-EM-UP.

Ukrainiečiai Pagerbė 
Lietuvių Parapijų

(LKFSB) Ukrainiečių 
Į laikraštis ‘Amerika’, pa- 
į gerbdama auksinį jubilie- 
i jų pirmosios lietuvių pa-
' rapijos Philadelphijoje — 
į šv. Kazimiero — įdėjo pa- 
jveikslą jos ilgamečio kle
bono kun. Valančiūno ir 
jos pasižymėjusio parapi
jiečio D. Barūno, drauge 
pridėdamas linkėjimus tai 
parapijai geriausios sėk
mės.

Nuskandino Britą 
Destrojerį

Londonas, gr. 6 —- šio
mis dienomis nuskandino 
vieną naujausių Anglijos 
karo laivu 
Hurworth.

destrojerį
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Dar Ne Pervėlu
William Hard, ilgametis svarbesniųjų laikraščių 

reporteris ir tarptautinių santykių žinovas, nepataria 
Amerikai dėtis į bet kokią tampresnę sąjungą su Bri
tanija ir su Rusija. Savo nuomonę jis paremia grynai 
realistiniu pagrindu: Britanija esanti nepopuliari, o 
Rusija dar nepopuliaresnė. Girdi, esančios dvi Brita
nijos: viena ryžtingai kovojanti su akyplėšišku vokie
čių imperializmu, ir toji Britanija be galo daug pasau
liui nusipelnė. Bet yra ir kita Britanija, valdanti mil
žiniškas kolonijas, ir toji Britanija be galo nepopuliari 
tarp šimtų milijonų Azijos ir Afrikos gyventojų — 
Egipte, Palestinoje, Irake, Irane, Indijoj, Barnioj, Ma
lajuose.

“Tos tautos skaito Britaniją savo prispaudėją — 
sako William Hard žurnale Reader’s Digest. — Jeigu 
mes tampriai su Britanija susirišime, tos tautos skai
tys mus prispaudėjų talkininkais. Mes visiškai nusto
sime pas jas savo įtakos. Panašią nuomonę, tik daug 
stipriau pabrėžtą, galima ir prie Rusijos pritaikyti. 
Raudonajai rusų armijai mes esame tiek įsiskolinę, 
kad niekad pilnai neatsilyginsime, nes vargu galėsime 
tiek kraujo pralieti. Bet vakariniam Rusijos pasieny 
gyvena milijonai žmonių, kuriems Rusija yra tokia 
pat užpuolike - prispaudėją, kaip ir Vokietija. Rusija, 
kad ir neoficialiai, bet atvirai pasisakė pasiimsianti 
daug svetimų žemių tame pasieny. Ji taip pat pareiš
kė, kad nepakęs jokios “federacijos” tarp to pasienio 
tautų, kad ir ta “federacija” būtų sudaryta vien savy- 
tarpinėms nesantaikoms pašalinti ir savo būklei pa
gerinti. Tad mūsų susibičiuliavimas su Rusija turėtų 
tą pasėką, kad visi Rusijos priešai anam pakrašty tap
tų ir mūsų priešais. Be to, susibroliavimas su Rusija 
sukeltų nerimo ir triukšmo mūsų pačių piliečiuose, 
tarp kurių yra daug suomių, estų, latvių, lietuvių ir 
rumunų, labai smarkiai prieš Rusiją nusistačiusių.

Šiandien Amerikos kareivis, svetur iškeliavęs, be
veik visur yra palankiai priimamas. Vice-Prezidentas 
Wallace teisingai pasakė, kad mes galime įsigyti di
džiausią įtaką pasauly, nes į mus žiūrima su mažesniu 
įtarimu, negu į kitas didžiąsias valstybes. Mes žino
mi kaip neimperialistai. Tik neimperialistinė didžioji 
valstybė gali įsigyti pasitikėjimo ir dorovinės vado
vybės platesniam pasauly. Ar gi mes turime praleisti 
tą neimperialistinę progą vien tam, kad galėtume tap
ti silpnesniuoju kitų imperialistų talkininku? Manau, 
kad atsakymas į tai — griežčiausia NE!”

Bet aršiausia — sako toliau W. Hard — kad kiek
viena militarinė bei politinė sąjunga iššaukia kitą, 
priešingą sąjungą. Juk 57 tautos, tarp kurių yra ne
maža stambių ir kultūringų, nesiduos trims valsty
bėms valdomos. Grafas Sforza jau pradėjo kelti maiš
tą prieš trijų valstybių diktatūrą. Jis planuoja su
burti Viduržemio Sąjungą iš Ispanijos, Prancūzijos, 
Italijos, Jugoslavijos ir Graikijos. Kokios bus to pasė
kos? Štai kokios:

Naujai sudarytoji Sąjunga mėgins prisitraukti 
Turkiją, kuri užima labai svarbią poziciją Vidurže
myje. Paskui kitas mahometonų apgyventas šalis.— 
Iraną ir Iraką. Bet šiose pastarose valstybėse Britani
ja ir Rusija turi savo interesų. Dviejų Sąjungų inte
resai bematant susikirs — ir štai vėl karas, neskai
tant kitų karų, kurie neišvengiamai kils, betampant 
Europos civilizaciją ant bolševistinio kurpalio.

Tad Amerika, ryžtingai bežygiuodama į tarptau
tinę Dolitiką, turėtų gerai apsižiūrėti. Dar ne pervėlu.

K.

MARIJA, Marija!

Skaisčiausia lelija !
Tu švieti aukštai ant Dangaus 
Palengvink vergiją!
Pagelbėk žmoniją!
Išgelbėk nuo priešo baisaus!

dalis kėlėsi tolyn į vaka- 
vietoje 

ar dau- 
pasilik-

Jo Eminencija Kardinoias O'Conneil.
Bostono arkivyskupas, gruodžio 8 d. (Nekalto Prasi
dėjimo P. Marijos šventėje) minės savo gimtadienį. 
Pasimelskime, kad Dievas Garbingąjį Ganytoją stip
rintų sveikatoje.

J. E. Kardinolo Laiškas
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Mokslininkai nurodo, 
jog mūsų bočiai ilgą laiką 
yra gyvenę tose vietose, 
kur dabar yra Baltgudija, 
ir'net už jos į rytus: Sožės, 
Dniepro, Beržunčs aukš
tupiuose. Besidauginda
mi ir geresnių žemės ū- 
kiui žemių beieškodami, o 
dalinai atvykstančių iš ry
tų ir pietų slavų stumia
mi, jie atvyko į Nemuno 
šlaitus ir kaip Švedų ar
cheologai mena, pirmieji 
apgyvenę Baltijos jūros 
rytinį krantą. Gyventojų

. rus. Saugesnėje
i begyvenantieji,
i giau atsparesni, 
davo vietoje gyventi. Ry
tinė mūsų Protėvynės da-

1 lis pasidarė gyventojais 
mišra. Lietuviai išmokinę 
atėjūnus gyvulininkystės 
ir žemės ūkio. Buvo prisi
rišę prie savo žemės, ūkio 

į ir nuosavybės. Tų savybių 
■ išmoko atėjūnai slavai. 
. Lietuviai rytų plotuose 
i pamažu tirpo, nors jų dar 
I apsčiai ten buvo, Vytautui

Didžiajam sukūrus Lietu
vos Valstybę. Panašiai, 
kaip vokiečiai, pavergę 
Prūsus, patys pasivadino 
Prūsais, taip rytų slavai, 
susimaišę su lietuviais sa
ve vadino Lietuviais - Lit
vinais
mečių tradiciją ir lietu
viškas 
aiškiai reiškėsi 
m., kai Minsko, Mogilevo
Litovcai rinko Jaltoje de
legatą į Rusijos Lietuvių 
Konferenciją Petrapilin.

- Litovcais. Šimt

Guduose kraujas
net 1917

j
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Amerikos 5-tosios Armijos kariai Italijoje keliasi 

pirmyn per namų griuvėsius. Galima įsivaizdinti per 
kokias sunkias kliūtis reikia pereiti mūsų vyrams.

Visai Arkivyskupijos dvasiškijai ir tikintiesiems 
katalikams sveikatos ir Dievo palaimos.

Artėjanti garbinga Nekalto Prasidėjimo Dievo 
Motinos šventė atneša naujos vilties susilaukti žadė
tos žmonijai dangiškosios ramybės. Per ypatingą Die
vo malonę švenčiausioji Panelė pasiliko išlaisvinta 
nuo gimtosios nuodėmės sutepties ir per tą pačią Die
vo malonę ji įsigijo visų didžiausią galią paguosti vi
sus, kurie tik prie jos kreipiasi, ir išgelbėti žmoniją 
nuo šių dienų rūpešči'ų ir nelaimių.

Daug šimtmečių atgal, kada krikščionių tikėjimui 
gręsė susmukimo pavojus, vienas didingas Popiežius 
paskatino tikinčiuosius šauktis Dievo Motinos pagal
bos, ir per Švenčiausios Panelės užtarimą, katalikų 
susiskaldymo pavojus buvo pašalintas. Vėliau, kuomet 
atrodė, kad nuo puolimo netikinčiųjų Krikščionių Ka
ralija turi jau žūti, kitas didingas Popiežius šaukėsi 
prie Švenčiausios Panelės, Krikščionių Pagalbos, ir 
geroji Dievo Motina stebuklingai parodė tikintiesiems 
savo maloningą globą. Taigi ir dabar, kuomet tikėji
mui gręsia didesnis, negu kada nors, pavojus, mūsų 
šventasis Tėvas ragina savo vaikelius melstis į Nekal
tai Pradėtąją Dievo Motiną, kad išprašytų iš Taikos 
Kunigaikščio galo visoms karionėms ir suirutėms, 
varginančioms ištisą pasaulį.

Iš tikrųjų, Šv. Tėvo paraginimas griebtis virš- 
gamtinių priemonių liūdnai pasaulio padėčiai pataisy
ti, atitinka įgimtą žmonių širdžių troškimą. Žmonija 
normaliai trokšta ramybės ir tvarkos, kuri yra visokio 
gerbūvio pagrindu. Nėjoks sveiko proto žmogus nepa
geidauja suirutės bei netvarkos ir nenori ją palaikyti, 
jeigu kur būtų įsivyravusi. Nė vienas turįs nors kiek 
geros valios žmogus negali atsisakyti bendrai su Baž
nyčia melstis už visatinę tvarką ir už prideramą žmo
gaus žmogui ir tautos tautai pagarbą.

Tačiau, nežiūrint žmogaus širdies troškimų: ne
žiūrint nuolatos reiškiamų pageidavimų atstatyti tin
kamą tvarką, visur mes stebime nesantaikos, sąmy
šius ir palinkimą toliau tęsti kautynes. Pasaulio širdis 
seniai jau pailso nuo susikirtimų ir susiskaldymų, o 
bet gi daugelis nenori kreiptis į vienintelį šaltinį, iš ku
rio plaukia teisingumo ir vieningumo gėris. Iš tiesų, 
anot tėviško Šv. Tėvo įspėjimo, net pačiam sūkury pa
sibaisėtinų žiaurumų ir širdį draskančių šių laikų tra
gedijų, daug žmonių gyvena visai pamiršę savo parei
gas Dievui ir nėkiek nepaiso Jo šventos valios. Nerei
kia toli ieškoti nelaimingų to dvasinio apsileidimo pa
sekmių. Nuodėmės užmokesnis yra mirtis; žmonių 
sielų mirtis, kai nuodėmė yra asmeninė; ir viso pasau
lio mirtis, kai nuodėmė yra taip baisiai paplitusi. Ta
čiau Dievas netrokšta nusidėjėlio mirties, bet verčiau 
nori, kad jis pasitaisytų ir gyventų. Ir todėl, kad ir ap
verktina dorovinė žmonijos padėtis, bet vis dėlto yra 
gausios vilties Dievo gailiaširdystėje ir žmonių suge
bėjime, Dievo malonei padedant, pataisyti tą žalą, ku
rią nedorieji yra padarę, sukildami prieš Dievą ir viens 
prieš kitą. Šventas Raštas teikia pažadų, kad jei žmo
nių darbai Dievui patiks, tai Jis patrauks taikon net 
ir savo neprietelius. (Prov. 6. 17).

Tam pageidautinam žmonių širdžių atsivertimui 
įvykdyti reikalinga, kad visi tikintieji, per atgailą ir 
nuolatinę maldą, karščiau negu visados šauktųsi į Die
vo gailiaširdystę. Per maldą mes esame dvasiniai su
sijungę Dievo meilėje, ir tuo būdu malda jau savaime 
suteikia tą dvasios vieningumą, kurs galutinai išsi
vysto į socialinio teisingumo ir tvarkos pojūtį. Tie,' 
kurie kiekvienoj tautoj meldžiasi į tą patį Dievą, tai
kos prašydami, nekurstys nesutikimų liepsnos žmo
nių tarpe; kurie maldoje nusižeminę prieš Dievo Dide
nybę, tie nepaliks auka puikybės ir savanaudiškumo,

-r#

Marija, Marija!
Skaisčiausia lelija! 
Dangaus karaliene šviesi! 
Užstok pas Aukščiausi 
Tu žmogų menkiausi,
Nes viską pas Dievą gali!

Ir žemes puikybė,
Ir kūno silpnybe.
Ir pragaro juodo dvasia 
Į prapulti stuma 
Žmonijos daugumą 
ir žudo galybe tamsia.

naikinančio žmonėse vienybę ir meilę, kurią Taikos 
Dievas iš pat pradžių norėjo pasauliui suteikti.

Tad gi. atydžia mintimi ir nuolankia širdimi klau
sykimės to atsišaukimo bei paraginimo, kuriuo Vy
riausias Krikščionijos Ganytojas Nekalto Prasidėjime 
šventę paskyrė maldos diena. Aš gi juo didesniu uolu
mu pritariu Šv. Tėvo atsišaukimui, nes Nekaltai Pra
dėta Dievo Motina yra ypatinga mūsų numylėtos ša
lies Globotoja. Ir aš gerai žinau, kiek mūsų tauta turi 
prisidėt prie įvykdymo tos taikos, už kurią mūsų 
šventasis Tėvas meldžiasi — taikos, paremtos ne ant 
baimės, prievartos ir neapykantos, bet pagrįstos teisy
be. tiesa ir teisingumu.

Be to, dar aš džiaugiuosi, kad ši šventė yra pas
kirta tokiai būtinai ir šventai maldai, nes ji yra ir ma
no gimimo diena. Ji be galo brangi ne tik man. bet ir 
mano kunigams ir žmonėms, kaip metų bėgyje ne kar
tą teko man patirti. Dėl tos asmeninės priežasties, aš 
ir šiais metais prašau, kad drauge su malda už taiką 
sujungtumet ir maldą už mane, idant Šventoji Moti
na, Dangaus Karalienė, išprašytų iš savo Dieviškoje 
Sūnaus tos malonės, kuri mane vestų Jo tarnyboje 
naudingiausiu jūsų dvasinei gerovei keliu.

Prie mano maldos už jūs visų gerovę aš pridedu 
dar nuoširdžios padėkonės maldą, kad Visagalis Die
vas per metų metus taip gausingai laimino šią Vys
kupiją dvasios vieningumu ir meilės raiščiais. Aš pra
šau jūs, ištikimieji kunigai ir maldingieji žmonės, vi
sų pirma turėti meilę, kuri yra tobulybės raištis, ir 
kad Kristaus taika viešpatautų jūsų širdyse. (Col. 3. 
14-15). Kad mes visi. Vyskupas, kunigai ir žmonės, 
taptume gyvais įrankiais gailestingumo Dievo ranko
se, įgyvendinti tai gerajai taikai ir vienybei, kurios 
visas pasaulis taip pageidauja.

Krikščionių Pagalba, Nuliūdusiųjų Paguoda. Tai
kos Karaliene, melski už mus!

VVILLIAM CARDINAL O'CONNELL,
Bostono Arkivyskupas. 

Gruodžio 2 d., 1943 m.

PLAČIAUSIAI AMERIKOIE SKAITOMAS 
yra 

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

p“Šv. Pranciškaus Varpelis”
Pigiausias laikraštis yra 

į "VARPELIS”
Metams kainuoja tik $1.00 

Kanadoje $2.00
Kas prisius daugiau, gaus dovanų vertingų knygučių 

Platintojai, surinkę tris naujas “Varpelio” prenumeratas 
’ ketvirtą “Varpelio” prenumeratą gauna dykai ir “Varpelį’ 
i gali siųsti kam nori. Platintojai surinkę daugiausia prenu 
! meratų gauna vertingų dovanų.

! "VARPELIS”
i Duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo Amerikoje ir ,; 
i kituose kraštuose. Aprašo Lietuvių kančias Lietuvoje. Ta) ji 
i pina gražių aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straipsnelių. ji

Adresas: ji

! FRANCISCAN FATHERS ! i

i 310 Orchard Street Pittsburgh, Penna. ji 
Telephone — Hemlock 6567 |

i

GUDŲ AUGIMAS
Rytų Lietuva buvo gy

ventojais mišra net Gede- 
mino laikais. Po šimto me
tų lietuviškoje kultūroje 
pakilę slavai ir tapę krikš
čionimis, darė žymios įta
kos lietuviams. Kadangi 
Lietuva juos apgynė nuo 
totorių, jie mielai dėjosi 
prie Lietuvos. Gudų rašto 
kalba pasidarė oficiali D. 
Liet. Kunigaikštijos kal
ba.

Bėgo šimtmečiai. Lietu
va atiteko Rusijai. 1857 
m. daryta gyventojų sąra
šas. Iš Rusijos šaltinių su
žinome, kad Vilniaus, Vi
leikos, Švenčionių, Trakų, 
Lydos, Ašmenos ir Disnos 
apskrityse, kartu su Vil
niaus miestu ir kitais mie
steliais, viso buvę, anot 
kapitono Korevos, 841,099 
gyventojai. Nuošimčiais 
imant, buvo: tikrų rusų 
2.3 G , Lenkų — 12,3 G , 
Gudų — 29,4 G , Lietuvių 
— 46%. Visų kitų — 10%. 
Keturiasdešimts metų 
oraėjus, tose pat vietose 
gyvenę 1,591,207 žmonės 
ir jie skirstėsi šiaip: tikrų 
rusų 4,5'i, Lenkų— 7,8%, 
Gudų — 54 G, Lietuvių 
20,7%, Žydų 12,5'1 ir vi
sų kitų — 0,5' <.

Taigi, per 40 metų Rytų 
Lietuvoje sumažėjo lenkai 
visu trečdaliu, o lietuviai 
sumažėjo daugiau negu 
Der pusę. Nepaprastai gi 
išaugo Gudai, — jie pa
daugėjo beveik dvigubai. 
O gyventojai nesikėlė iš 
savo vietų, visi gyveno pa
našiose sąlygose. Iš kur, 
tad, tasai nepaprastas Gu
dų prieauglis?

Man atrodo, jog panai
kinus Lietuvoje baudžia
vą, ponų ir bažnytinėse 
žemėse bedirbą, baudžiau
ninkai - valstiečiai paliovė 
save vadinę lenkais, kaip 
juos pirmiau įrašydavę 
ponai, ir einant mada, nes 
rusai valdė kraštą, pasi
vadino gudais. Nereik pa
miršti, jog Vilniaus vys
kupijos bažn. žemėse 1859 
m. buvo 33,815 baudžiau
ninkų vyrų, neskaitant ju 

| šeimų. Kai lenkai valdė 
i nuo 1920 iki 1939 m. Vil
niją, tų baudžiauninkų a- 

! nūkai, madai pasidavę, sa- 
1 ve vadino lenkais, o 1940 
j m. Lietuvai aoėmus val- 
Idyti tuos kraštus, bere- 
’ gint padaugėjo lietuviai. 
11942 m. lenkai rašė, jog 
i Vilniuje atsiradę lietuvių 
per 30,000. Iš kur jie? Tie 

j patys ‘tuteišiai’, t. y. vi
saip moką kalbėti žmonės, 
kurie irgi moka priside
rinti prie pakitusių gyve
nimo sąlygų.

Be reikalo Lenkai skaito 
Lietuvos ‘tuteišius’ len- 

! kais. Jie tokiais nėra. Di
delė jų dalis, gal. neturi 
savyje nei lašo slavų krau
jo. nors kalba slaviškomis 
tarmėmis Lietuviai y. a 
skubūs išmokt kaimynų 
kalbas, dažnai su skriauda 
savajai. K. M.

(“Išeivių Draugas")
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been suspected of anti-Soviet 
tendencies, immediately after 
the Red Army crossed the 
frontiers on June 15th-17th. 
1940. Their first vietims vvere 
chieflv politicians. diplomats. 
lavyers. scientists. doctors. 
businessmen. artists and 
priests. A grearer number vvere

Kaip žinoma, Sovietų 
raudonarmiečiams oku
pavus Lietuvą ir kitus Pa
baltijo kraštus, prasidėjo i 
tų kraštų gyventojų masi
nis vežimas į Sibirą. Ko
munistų spauda kiek lai
ko atgal griežtai ginčijo, 
kad Sovietai nevežė iš . 
Lietuvos ir kitų kraštu ko imprisoned during and af- 
žmonių. o jeigu kiek jų ir ter the forced ‘elections’ in 
išvežė, tai tik nusikaltę-: July when the Baltic Statės 
liūs. Vėliau, pamatę, kad were formally incorporated in 
toks melas neprilimpa, the Soviet Union. 
pradėjo rašyti, kad vežė 
žmones iš Pabaltijo kraš
tų tik dėlto, kad apsaugo
ti juos nuo karo. Tačiau 
yra faktas, kad masiniai 
vežė žmones iš Lietuvos ir 
kitų Pabaltijo kraštų su 
tikslu tuos žmones išblaš
kyti, kad jie niekad nebe
galėtų atgauti laisvės.

Sovietai į išvežtųjų vie
tas atvežė į Pabaltijo kraš
tus rusus, mongolus ir ki
tų tautybių žmones ir juos 
apgyvendino tuose kraš
tuose.

Išvežtieji žmonės iš Pa
baltijo kraštų yra privers- ably accurate. 
ti dirbti sunKiausiUS dar- “From Estonia alone 60.911 
bus, badauti ir mirti sun- people of all classes, ages, 
klausiose sąlygose. Sovie- sexes have been deported 
tų Sąjungos vyriausybė Russia — 40,737 from 
neįsileidžia Raudonojo tovvns and 20.174 from
Kryžiaus teikti nelaimin- country — 7.129 of vvhich 
giems tremtiniams pašai- first been imprisoned and sent

enced vvith ten to tvventy-five

“But the mass arrests and 
deportations did not take place 
until the spring and early sum- 
mer of 1941. Later. it became 
knovvn that the Soviet Govern- 
ment had dravvn up a svstema- 
tic plan to deport at least half 
the totai population of each 
Baltic Statė, būt vvere prevent- 
ed from doing so by the Ger- 
man invasion of Russia. Ne- 
vertheless. on conservative 
estimates dravvn up by the lo- 
cal authorities in each Statė, 
and from lists left behind by 
the Russians. the follovving 
figures can be taken as reason-

and 
to 

the 
the 
had

“In Latvia more than 60.000 
in- 

and

o yra daug 
kurių vardai 

Komunistai, 
tuos vardus 

Jie ra-

nai Red Cross at Geneva has 
the narnės of 35,000 of these 
deportees vvho have been trac- 
ed.

“In Lithuania it is estimated 
that at least 50,000 civilians

pu.
Kiek laiko atgal “Dar- years’ hard labour. 

bininke” tilpo tremtinių 
vardai, tai tik maža dalis people have disappeared,
Raudonojo Kryžiaus pa- cluding 20,000 vvomen 
ruošto sąrašo. Kitų vardų ".300 children (the Intematio- 
negavome, 
tremtinių, 
nežinomi, 
skaitydami
baisiai nervavosi. 
šė, kad tie vardai nuo ka
pų nurašyti. Bet kada have been deported to Russia. 
daugelis lietuvių gavo per although the actual narnės of 

only 30,000 have been obtained 
from lists vvhich the Russians 
left behind vvhen they fled 
before the advancing German 
Army in July, 1941. It is clear 
from the documents found in

Raudonąjį Kryžių prane
šimus, kad tikrai yra žmo
nių ištremtų iš Lietuvos į 
Sibirą, tai komunistai sa
vo melus buvo priversti 
nutraukti.

Apie masinį Lietuvos ir those archives. including ‘Ins- 
kitų Pabaltijo kraštų gy- tructions concerning the depor- 

tation of anti-Soviet elements 
m Lithuania. Latvia, and Esto- 
nia,’ that the Russian Govern- 
ment vvere determined to de
port all those vvho might be in 
any vvay hostile to the nevv

truck on to the railvvay side by 
the guards.

"The so-called ‘ordinary de
portees’. that is to say, those 
vvho vvere not politically sus- 
pect. vvere either sent to collec- 
tive farms or to camps, vvhere 
they enjoyed a certain measure 
of freedom. They vvere allovved 
to vvalk to the nearest village 
to buy any food vvhich they 
could afford. or could barter 
for their fevv remaining posses- 
sions. These people consisted 
chiefly of vvorkmen, artisans. 
and agricultural labourers, in
cluding many vvomen, children. 
and old people. Many of these 
•political’ prisoners vvere ar- 
rested in July, 1940. immedia
tely after the ‘election’. In the- 
ory the ballot vvas free. general 
and secret. Būt in practice only 
those vvho voted for the Soviet 
candidates had their passports 
stamped vvith red ink. The ręst 
— including those vvho vvere 
eventually to be deported — 
had a blue. violet , or green 
stamp. vvhich denoted the time 
of their deportation — either 
in the autumn of 1941 or the 
spring of 1942.

“One of these political priso
ners vvas well-known Lithua
nian, Dr. Devenis. an American 
subject. vvhose story has been 
vvritten in the United Statės 
būt has not been told in Eng
land. He vvas arrested by the 
Russian authorities on July 
23rd, 1940, put in a Lithuanian 
prison until March, 1941, then < 
transferred to a prison in Vil
na. vvhere he vvas given a third 
degree examination. This con-. 
sisted of being taken at bed- 
time to the interrogation cham- 
bers, vvhere he vvas plied vvith 
questions throughout the night. 
Next morning he vvas not al
lovved to ręst or sleep by the 
guards, and this procedūra 
continued for several nights 
until he vvas completely wom- 
out. He vvas condemned vvith
out the formality of any Court 
to eight years’ hard labour, the 
sentence being read to him in 
his cell. He vvas then subse- 
quently deported to Russia. 
only being allovved to vvrite to 
his family to tell them he vvas 
leaving temporarily to do some 
vvork and to ask them if they 

t

vvould send some clothes. Būt 
he vvas more fortunate than 
some, vvho vvere continuously 
tortured until they vvent mad, 
likę the Inspector of the Lat
vian Police, or a former Lat
vian Cabinet Minister. vvho vvas 
subjected to severe bodily tor- 
tures.

“With 3,000 other Lithua- 
aeportees, Dr. Devenis

Iventojų vežimą gyvuli
niais vagonais į Sibirą ra
šė plačiai ir anglų spauda. 
Štai šiomis dienomis rado
me knygyne anglų kalba 
žurnalą "The Nineteenth
Century and After — 1877 regime. This they proc.eeded to 
— 1943” liepos mėn., 1943, 
kuriame p. Elma Danger- 
field labai plačiai rašo a- 
pie tremtinius iš Lenkijos, 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos. Apie masinį žmonių 
vežimą ir jų gyvenimą iš
trėmime rašo antrašte: 
“DEPORTEES”. Čia pers
pausdiname tik to straips
nio dalį, kur rašo apie Pa
baltijo tremtinius, anglų 
kalba, kad Gerb. Skaityto
jai galėtų duoti perskai
tyti ir anglų kalba skai
tantiems, kad ir jie suži
notų apie baisų Lietuvos 
ir kitų kraštų tremtinių 
gyvenimą.

p. Elma Dangerfield ra
šo:

“It is estimated 
are also about 
deportees i n 
vvere 
s i 3 n s 
irom 
1941,
before the advancir.g Germans.

“The N.K.V.D. began arrest- 
ing individual Lithuanians. Es- 
tonians and Latvians vvho had

do systematically. going into 
homes in tovvns and villages in 
the early hours of the morning, 
searching for arms 
ments, allovving the 
oniy tvventy minutes 
and to collect 100

and docu- 
deportees 
to dress 
kilos of

clothes, food and cooking uten- 
sils, then removing entire fami- 
lies, irrespective of age or 
health to the railvvay stations. 
There the head of the family 
vvas invariably separated from 
the ręst. Mothers vvere often 
separated from children. The 
deportees vvere then piled into 
cattle trucks vvithout vvater or 
any sanitary arrangements 
vvhatever. in vvhich statė they 
travelled for days and somė
ti mes weeks
Asiatic - Russia. 
men gavę birth 
such conditions 
medical supplies 
vvere taken out 
strange villages
vvnile those who vvere already 
ijl ofter. died. Such vvas the 
case of the vvife of a vvell- 
knovvn Latvian diplomat vvhase 
body vvas then flung out of the
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American 
1942. His 
the Unit- 
trying to 

released

heated huts or barracks. For 
instance ,the following extract 
vvas published in a Lithuanian 
weekly, AMERICA, in New 
York on November 13th, 1942, 
giving details of the treatment 
of M. Alexandras 
a former President 
nia:—

Stulginskis, 
of Lithua-

there
Baltic
These

the Rus-

that 
150.000 

Russia.
deported when
occupied the Baltic Statės 
June. 1940. until July. 
vvhen they had to retire

to Si beria and 
Pregnant vvo- 
to children in 
vvithout any 
vvhatever. or 

and left in 
to gi ve birth.

unskilled labour, vvith the ex- 
ception of physicians. one of 
vvhom vvas appointed to look 
after the health of each camp, 
būt the guards. As there vvere 
hardly any medical supplies. 
the doctors could do little ex- 
cept order the patient to ręst 
from vvork.

from

portees have some clothes or livmg in vermin - infested un- 
goods to barter they are unable 
to buy anything. Dr. Devenis 
was eventually released by the 
Soviet authorities on the direct 
intervention of the 
Ambassador in April, 
wife, having reached 
ed Statės, had been 
get her husband
through the Statė Department 
in Washington since 1940. At 
first she was told that the So
viet authorities knew nothing 
about him. Būt after the Ger
man invasion of Lithuania a 
list of deportees vvas found 
vvith Dr. Devenis’ name, num
ber, and prison camp, which 
facilitated his release.

for a non-political offence) as 
overseer. They are guarded by 
two soldiers. Each prisoner 
mušt do a certain amount of 
work each day. If he achieves 
100 per cent (which is practi- 
cally unheard of) he receives 
a normai ration — a bowl of 
soup likę water morning and 
night, and occasionally 600 
grammes of bread. būt this is 
reduced proportionately accor- 
ding to the amount
done. All the prisoners are suf- work in primitive ‘kolkhoz’ and 
fering from lack of vitamins, 
vvhich causes seurvy on their 
hands and feet, and many gene- 
rally lose their teeth. They are
paid at the rate of 25 roubles training camps for young com- 
per month. būt as prices are munists (komsomols). Most of 
exorbitant they can buy very the men have been 
little vvith this amount. For 
instance. one dozen eggs cost camps (katorga) in Siberia and-

our knovv- 
Lithuanian

“It has come to 
ledge that many 
exiles from Kansk prison have 
been transferred to another 
place of imprisonment, among 
them former President A.- Stul
ginskis and former Minister of 
Justice Mr. Stasys Šilingas. The 
prison is a large wooden bar- 
rack vvithout beds — the priso
ners sleep on the floor covered 
with dirt. Daily food consists 
of one plate of vvaterlike soup, 
and fourteen ounces of some 
sort of bread; a n additional 
seven ounces of bread are pro- 
mised for the performance of 
considerable additional vvork, 
būt the prisoners are too vveak 
to do it. In the mornings they 
get up at 4 a. m. to vvalk about 
6 miles to their place of vvork, 
vvhere they vvork 14 hours a 
day. Work in this particular 
camp consists of chopping 
vvood in Siberian svvamps. Mr. 
Stulginskis’ health is failing 
rapidly. He and 85 of his fel- 
lovv - prisoners have been re- 
cently transferred to an un- 
knovvn locality.

I “These deportees’ relatives 
vvho are štili in Lithuania try 
to obtain information about 
them through the Internatio- 
nal Red Cross, būt many diffi- 

sentenced culties are made by the Soviet 
without trial to hard labour authorities who do not allow

• - —- • --the deportees to have any con-
tact vvith the outside vvorld — 
no letters being posted from

Tęsinys 5-tame pusi.

“According to reliable infor- 
mation sent by the Lithuanian 
Legation in VVashington to the 
American Red Cross, there are 
about 50,000 Lithuanian civi- 
lian deportees štili in Russia. 
It is difficult to obtain precise 
figures. as the Soviet Govern- 
ment rėmam silent, būt a list of 
narnės of many thousands has 
been obtained. They have been 
dispersed throughout Russia 
from the Kolo Peninsula in the 
far north to Vladivostok, and 
all Lithuanians have been de- 
clared Soviet citizens, as have 
the ręst of the Baltic deportees.

“Families have been separa-
of vvork ted. vvomen have been put to

live either in barracks or even 
in holes in the ground._ Some 
children have been taken away 
from their mothers and put in

“Having been sentenced to 
hard labour, Dr. Devenis vvas 
not allovved to leave the camp, 
or to have any communication 
vvith outside vvorld. Letters 
vvhich he vvrote to the Ameri
can Embassy vvere never deli- 
vered ,and letters to him
his vvife got no further than 
the prison guards.

“The vvork is very hard. par- 
ticularly in coal minės, unload- 
ing of ships. and eutting dovvn 
of forests. The prisoners are 
formed into brigades of tvventy 120 roubles, 1 kilo of butter the Artic regions under deplo- 
to thirty vvith a Russian con-(600 roubles. 1 kilo onions 60 rable conditions, lacking food, 
viet, vvho has been sentenced roubles. so that unless the de- vvarm clothes and medical care,

V

esan-

Sta-
I

i

Donated by — DARBININKAS, 366 W. Broadvvay, So. Boston. Mass.

KITAS LAIMĖJIMAS UŽSIENIUOSE?
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ti, kad jūs ir jūsų šeima mą maistą pakeisk 
būsite gerai maitinami, ,čiu pertekliuj, 
jeigu jūs prisidėsite padė
ti maistui kovoti už lais
vę. štai kaip: ,

1. Gamink maistą. Pilnai 
išnaudok savo Victory 
Garden derlių. Jei gali, pa
dėk farmoje, ar maisto 
gaminimo dirbtuvėje.

2. Taupyk maistą. Tau
pyk maistą ir pasigamink 
jo skardinėse. Sumažink

į eikvojimą. 
Padidink maisto išteklių, 
valgydamas maištingiau
sią valgį. Sunkiai gauna-

Kai mūsų kariuomenė 
laimi pergalę, kai kurio 
maisto namuose bus ma- 

were divided žiau — ne daugiau. Žmo
nės, kuriuos mes išlaisvi
name iš ašies jungo, turi 
būti maitinami, taip kad 
jie galėtų tapti aktyviais 
sąjungininkais, kovojan
čiais petys į petį su mu- 

., mis.
j Tačiau tai nereiškia, kad 
jūs negausit pakankamai

I valgyti. Tai reiškia kai ku- bereikalingą 
rių prekių trūkumą. Jūs'Padidink ms 
galite padėti išvengti tų 
trukumų... galite užtikrin-

Good for hard labour — 
minės and forests. (2)

Ja

nian
vvas taken on June 16th, 1941. 
in a train consisting of seventy 
vvagon trucks or freight cars 
vvith about forty people in 
each (although the Soviet ins- 
tructions stipulated only tvven
ty-five). On the trip to Kotlo 
they heard a rumor of the Ger
man - Russian War from Rus-' 
sian vvomen at the stations. 
although they vvere not suppos- j 
ed to have any intercourse vvith 
the local population. On arrival 
at the distribution camp of 
Korchova they
into the follovving groups ac
cording to health:—

(D
e. g.,
Good for reasonably hard 
bour — e. g., lumberjacks. (3) 
Good for light vvork — e. g. 
Soviet Statė farms. (4) Inva- 
lids who can work. (5) Invalids 
vvho cannot vvork.

“A special commission of So
viet doctors inspected the 2 to' 
5 groups, reporting to the 
Centrai Authorities. All the 
‘intellectuals’ vvere assigned to

3. Dalinkis maistu.
,tyk pirmoje vietoje karo 

pareikalavimus. 
Mielai dalinkis maisto iš
tekliais su mūsų ginkluo
tomis jėgomis, sąjungi- 

ininkais, jūsų kaimynais.

4. Buk sąžiningas su mai
stu. Nepriimk racionuoto 
maisto, neatiduodamas 
racionavimo ženklų. Ne
mokėk daugiau, nei kad 
teisėtai nustatytas aukš
čiausias kainas.
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dolerių perteklius uždės 
didelį spaudimą ant kainų 
struktūros ir išardys kai- , 
nų kontrolės pasisekimą. 
Tačiau jeigu mes tuos do
lerius įdėsime į Karo 
Bondsus, palengvinsime 
spaudimą ant kainų ir pa- 

1 dėsime palaikyti žemas 
kainas. Pirkimas Karo 
Bondsų yra vienas iš svar
biausių dalykų, kuriuos 
mes, kaip individai, gali
me daryti sulaikymui pra
gyvenimo kainų nuo kili
mo.

Dovana ašies akupuo- 
tiems Europos žmonėms... 
nes kuo mes stipresni, tuo 
didesnės mūsų pastangos, 
tuo greičiau mes pasieksi
me pergalės — pergalės, 
kuri vėl padarys galimu 
jiems švęsti Kalėdas kaipo 
laisviems žmonėms.

Taip, Karo Bondsai yra 
daugiausia apgalvota do
vana 1943 metų Kalėdoms.

O. W. I.

jų buvo reikalaujama, bet 
jiems buvo duotas laikas 
iki gruodžio 15 d.

Kitos dvi grupės taip pat 
j turi pranešti: 1) asmens.

by an Esto- 
had managed 
Archangel to

Tęsinys 4-tame pusi.
or received in the labour camps. 
Some of the vvomen deportees 
have attempted to communicate. 
vvith their relatives and friends 
in the U.S.A. in order to obtain 
some relief for their children— 
4,000 of vvhom have been de
ported — būt very fevv letters I deported from Estonia. 
get through. By telegram, ra- į all looked 1 
dio, and other means, the' 
narnės and addresses of a small 
number have become knovvn in 
America, vvhere the American

ment vvas 
nian sailor 
to escape from
America, before a public nota-
ry in New York on February 
2nd, 1943:

“...While in Archangel I met 
many Estonians vvho had been

Prieš ar gruodžio 15 d. Į kurių pajamos nereikala- 
tam tikra žmonių grupė' 
yra reikalaujama išpildy-! 

| ti deklaracijas numatomų': 
11943 metų pajamų ir įmo
kėti dalį taksų. Daugu- 

Theyjmoje yra paliesti farme-
• • __ 1 A •very miserable in giai; pagal įstatymą iš jų 

means, the! their faces and general appear- 
ance. Once I met a group of 
twelve Estonians in the street 
vvho wore some type of pea- 

Red Cross is making continuous sants’ slippers with strings, 
efforts to get in touch vvith as and most of these were made 
many of the deportees as pos- of bark, 
sible. Incomplete lists of de- tion I understood that they 
ported Lithuanians in June, 
1941, to Siberia, Karelia, Uk- 
raine, Kazakstan, White Rus
sia, Omsk, Tomsk and Moscovv- 
Donbas, as well as 16,000 to 
the Russian province of Altai, 
have been sent to the American' 
Red Cross, together with lists 
of deported priest, professors, 
editors and journalists, includ
ing one centenarian of 115.

“The following letter was; 
received in London from Esto
nians in Russia dated March 
29th, 1942:

“We were deported from our 
little homeland Estonia in June. 
1941, to a distant part of the 
Soviet Union. With us here 
are our small children. The 
whereabouts of our husbands 
and fathers are unknown to us.

“We approach you vvith an 
urgent reąuest for assistance 
since owing to war conditions 
vve find ourselves in great need.

“There are in this settlement ssia it would be an advantage 
25 Estonian mothers with their to have some 450,000 less 

mouths to feed (about 300,- 
000 Polish and about 150,000 
Baltic deportees). It may be 
argued from the Russian point 
of vievv that their labour is re- 
ąuired behind the Red Army 
lines to assist the vvar effort

nebuvo reikalaujama pra-( 
nešti rugsėjo 15 d., kaip! 
kad iš kitų taksų mokėto-'

I ——-----------— ■■ I ■■ ■ ■ ■■ ■■

vo pranešimo rugsėjo 
mėn., bet kurių pajamos 
dabar pakankamai didelės 
ir reikalauja pranešimų; 
ir 2) asmens, kurie neda- 
vertino savo taksus, kada 
jie pranešė rugsėjo mėn. 
ir dabar turi papildomai 
pranešti, kad išvengus 
bausmių.

From our conversa-

vvere working at various har- 
bour construction works. They 
told me that their daily food 
consisted only of 800 granus of 
black bread. While not vvork- 
ing they received only 400 

i grams of bread. The šame Esto
nians told me that a Mezen, 
near Archangel, there were1 
about 300 Estonians of vvhom 
many had died of privation.

MT

will die in
I
i

KARO BONDSAI IR
ŽENKLELIAI KALĖDOMS 

k ; t M a ; k \1 
aukščiausias detalinės 
prekybos mėnuo. Šiais 
metais amerikiečiai turės 
daugiau pinigų išleisti per 
Kalėdų sezoną, negu jie 
bęt kada anksčiau turėjo

A I?. y- Viv .

< 1

Yra dvi svarbios prie
žastys dėl kurių kiekvie
nas x turėtų duoti Karo 
Bondsus ir Ženklelius Ka
lėdų doyanoms šiais me
tais. . . . . .

1. Papildomi bilionai tu- ir jei bet kas bandys pirk- 
i ri būti įdėti į Karo Bond- ti viską, ką jie pajėgia 
sus finansavimui nuolat pirkti, spaudimas į mūsų 
didėjančių reikalų mūsų kainų struktūrą gali pa- 
visuotiniam karui prieš‘siekti pavojingą lygį, kai 

It is certain that many more Ašį. Su greitėjančiu karo 
Russia this year tempu, didėja ir karo kaš- 

unless they can be evacuąted į tai. Rugpiūčio mėn., 1943, 
or some relief sent to them 
through the American, Bri
tish, or International Red 
Cross, as the Red Cross organi- 
sations of the Baltic Statės are giuotis SU mūsų stipriai 
..„nkL i — _X; — —— —..1? A.. m a

vėliausias mėnuo, kurio 
išlaidos yra apskaičiuotos, 
Amerikos karo išlaidas 
siekė $7,500,000,000. Ly-

unable to operate from their 
own countries vvhere they have 
been dissoived by the Germans.

“Sūrely it is a humanitarian 
rather than a political ąuestion

augančiom militarinėm o- 
peracijom, padėti mokėti 
įrengimams, kurie suma
žintų nuostolius ir pagrei
tintų dieną, kada laisviC 4 UAVllCį, rtUKAU. ▼ *

. vvhich is at issue, and with the, žmonės galės vėl švęsti
present scarcity of food in Ru-

children who are in need of 
help.

“Daily vve derive comfort 
from:

“1 Peter 5, 7. Casting all your 
care upon him: for he careth 
for you.

“Trusting that you vvill be against the Germans. Būt there! 
able to help us vve are looking has never been a lack of man ! 
fonvard to your kind assistance power in Russia, and, in any: 
for vvhich vve are thanking you case, the bulk of these civilian 
in advance. deportees are vvomen and chil-

“Many thousands of children. dren or old and siek people, as 
including those vvho vvere only many of the young men (parti- 
a few months old (such as the 
youngest child of the former 
Chief of Staff of the Lithua
nian Army) vvere deported to 
Russia. A large number of 
those left in the Baltic Statės 
are novv virtually orphans, as 
their fathers and mothers have 
been deported. and they had sands of Poles managed to 
novvhere to live except on the 
streets. O ve r' 1.500 of these 
vvar-time orphans are in Vilna 
alone, vvhere eighteen orphana- 
ges have been established, būt possible for the remaining de- 
under German occupation it is portees to do likevvise. 
difficult to send them any re-į “Sūrely the British and Ame- 
lief. į rican Governments, as vvell as

“The follovving svvorn statė- the Australian Government,

cularly the Poles) have been 
allovved to join the Polish Ar
my in the Middle East or have 
been conscripted for the Red 
Army. The difficulties of trans- 
port in Russia are also given 
as a reason for retaining the 
deportees, būt as many thou-

trek across vast tracks of the 
Soviet Union to reach Kuiby- 
shev after the amnesty in Au
gust, 1941, it should not be im-

i

i

Kai kiniečiai minėjo savo didžio vado Sun Yat-sen. 
Kinų Respublikos įsteigėjo gimtadienį, San Francisco 
kiniečių kolonijoj, tai jie susirinko prie tam vadui pa
statyto paminklo ir palenkė jo atminties pagerbimui 
savo galvas. Minutė susikaupimo ir tylos.

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO-MODERNIŠKU ŠVELNIU BŪDU
• Kuomet kankinatis vidurių užkietiji 

mu — žarnos neveiklios, skauda galvą 
nėra energijos — palengvinsite sau Siuc 
modemišku būdu — kramtykite FEEN-A- 
MINT. Si skoninga kramtoma guma vt-« 
durius liuosuoja švelniai ir tikrai. Milio- 
nai žmonių naudoja FEEN-A-MINT. Tik 
pakramtykite FEEN-A-MINT einant gul
ti. naudokite tiktai pagal nurodymus ant 
pakelio. Sekanti rytą malonus palengvi
nimas pagelbės jums vėl jaustis puikiai

tuo tarpu mūsų vartoto
jams prekių pateikimas 
būtų rimtai sumažintas.

Karo Bondsai yra ne- 
vien tiktai “Dovana Atei
čiai” gaunančiam, bet jie 
yra taip pat dovana vi- taip pat padėti palaikyti 
siems mūsų kovojantiems žemas kainas ir užtikrinti: 
vyrams ir visai tautai. i sveikatą, pastovią Ameri-

Dovana mūsų kovojan- ką, kurios mes visi nori- 
tiems vyrams... nes dole- me sau, savo vaikams ir 
riai įdėti į Karo Bondsus sugrįšiantiems kovos vy- 
šioms Kalėdoms padės rams ateities taikingoms 
mokėti už ginklus ir įtai- Kalėdoms.
symus mūsų kareiviams Kiekvienas Karo Bond- 
ir jūreiviams, kuriems tai sas, kurį jūs pirksite

reikalinga priartinti lai
mėjimo dieną.

Dovana tautai... ne tik
tai dėl aukos karui, bet

šioms Kalėdoms draugui, 
giminei, ar pats sau, su
vaidins svarbią rolę, padė- 

> darni Amerikai palaikyti 
i žemas pragyvenimo kai
nas.

Kainų pakilimo pavojus 
kyla iš to fakto, kad kaipo 
karo rezultatą žmonės tu
ri daug daugiau dolerių 
savo kišenėje, negu yra 
prekių ir patarnavimų

10c

For VICTORY
BUY

UNITED
STATĖS 
DEFENSf
BONOS 
STAMPS

I

Kalėdas laisvam ir taikin
gam pasaulyje, yra būti
na, kad bilionai dolerių 
būtų dedami j Karo Bond- 
sus ir ženklelius šių metų 
gruodžio mėnesyj.

2. Yra gyvybiniai būtina 
sumažinti vartotojų pa
reikalavimų spaudimą į 

i retas prekes. Paskutiniai 
! (rugsėjo mėn. 1943) J. A. 
. V. Komercijos Departa
mento apskaičiavimai ro
do, kad amerikiečiai, po to 
kaip užmokės taksus, ben
drai savo kišenėse turės 
$35,000,000,000 šiais me
tais daugiau, negu kad 
bus prekių ir patarnavi
mų ant kurių jie galėtų 
tuos pinigus išleisti. Jei 
šie doleriai bus išmesti į 
rinką pareikalavimui retų 
prekių ir patarnavimų, jie 
gali iššaukti milžinišką 
spaudimą ir tuo pakeiti 
prekių kainas.

Gruodis paprastai yra

]JCX Liti V 1IIL (

jiems pirktis. Prašydamas] 
rinkoje retų prekių, šitas’

COLD PERMANENT
nuo $10.00 iki $15.00

STEAM WAVE 
PERMANENT

Croquignole ir Spirai 
nuo $5.00 iki $12.50

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

CASPER’S BEAUTY SALON
738 E. BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.

which is acting for the Polish 
Govemment in Russia, could 
see that something is done at 
once to ameliorate the condi
tions of hundreds of thousands 
of men, vvomen, and children 
who should not be kept as hos- 
tages in an Allied country, 
where many of them can hard- 
ly survive another winter.

Elma Dangerfield.
Vol. CXXXIV — No. 797
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tik-

nepra- 
dėlto, 
paja-

Pranciška 
Providence. 
žinią, kad 
fronte Sici- 

sūnus

3 U K 3

nori-

Taipgi kiekvienas klubas, 
draugija ir organizacija, vyrų 
ir moterų, veikia šiuo reikalu 
savo tarpe.

šis pašalpos darbas reikalin
gas ir prakilnus. Tikimės, kad

kiriami statvDos .jisai bus pilnai atjaustas duos- 
numu kiekvieno lietuvio.

Šv. Andriejaus parapijoje va
jus vedamas klebono kun. J. 
Čepukaičio: Šv. Kazimiero pa
rapijoje. Southseidėje. klebono 
kun. Ign. Valančiūno; šv. Jur
gio parapijoje, Richmonde. kle- 
bono kun. Vito Martusevičiaus. kuni-

Juš-1

i rama muzikos, kalbėtojų ir kiti 
i pamarginimai.

Visi Philadelphijos Lietuviai 
rimtai prisidėjo prie šio prak 
naus darbo.

ŽUVO KARĖJE

DĖKOJAME

: snią <60.06 
Draugi ji >s. 
ponams Zavec- 

s šios Draugijos 
gražų pasidarbavi- 
nt “pcnr.y sale” ir 

visiems, kurie dovanomis prisi
dėjo arba savo atsilankymu pa
rėmė šią pramogėlę.

Norime padėkoti ir 
gams. klebonui kun. Pr. 
kaičiui ir jo vikarui, kun. J. 
Baltrušiūnui. už skelbimus iš 
sakyklos ir paraginimą parapi
jiečių pasidarbuoti kilniam 
tikslui.

šie pinigai
fondui, tad savo geradarių nie
kad nepajjnršime ir savo mal
dose dažnai prašysime Jums 
Dievo malonių. Lai Jis Jus lai
mina ir kiekvienam atlygina.

N ukn f šluotojo Ji taus 
Seserys
Elmhurst. Pa.

■H IT ■ 8 7?

3. Asmenų, kurie 
komisionie- nešė rugsėjo mėn 

ius Robex4as E. Hanne- kad jų numatomos 
visus taksų mos tuo metu nebuvo pa- 

apsispręsti ar kankamos reikalauti pra- 
išpildyti ar nešimo, bet dabar įeina į 

us ar papildo- sekančias klases:
a. Bet kas, kuris tikisi 

and per kalendoriaus 1943 me- 
ar tus daugiau kaip $100 

gross pajamų iš kitų šalti
nių, negu algos, kurios y- 
ra apdeaamos taksais 
kurie
gross 
jančių 
come

i viengungiams

VVashingtonas — Inter- 
nal Revcnv.e 
ri ~ 
gan ragina 
mokėtojus ; 
įiems reikia u 
_ai orig.nal 
mus “Declarations 
Estimated Income 
Ule tory T x” prieš 
gruodžio lo d.

Paaiškindamas, kad 
tai ribotas taksų mokėto
jų procentas šiuo metu tu
ri išpildyti blankas, p. 
Hannegan pasiūlė, kad 
kiekvienas pats sau nusi- 
spręstų ar jis to reikalau-

PHILADELPHIA, PA.

I

I

I

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

Adv. M. ii. Šilkas,'
Publicity.

me Beneficial 
Moyamensing 
$169.60.

Gruodžio 5.
kimus Įvyko Lietuvių 
Įėję salėje. Tilton St.. 
gheny Avė.

V. Bacevičiaus Kūrinys 
Išleistas New Yorke

po pietų susirin- 
Muzika- 
ir Alle- 

Įvyko puiki prog-

i

Mary Yriarte. 10, 4-H klubo narė malonėjo suteikti 
kiaulytei nusivalymo treatmentą. tai jos kompanistė 
visu smarkumu pakėlė protestą.

PARAGON MUSIC PUBLI- 
SHERS (83 Fourth Avė.. New 
York 5. N. Y. I išleido Vytauto 
Bacevičiaus piano Paraphrase 

I "THE LIGHT THAT IS BORN 
OF LOVE".

"UNITED WAR CHEST"

LIETUVIŲ SKYRIUS VEIKIA
Lietuvių skyrius "United War 

Chest” čia veikliai dirba dėl 
sėkmingo vajaus lietuvių tarpe. 
Prie šito darbo Jurgis Lukoše
vičius. vice-pirm.. ir Jonas Rai-: 
nys. ižd-. nuolatinio komiteto g 
lietuvių reikalams karo laiku 
čia kiek laiko atgal sutverto, 
kaip ir ( 
pirm., jo 
komiteto 
tikimasi 
rinkime.

Šią amerikonišką dainą V.
Bacevičius paruošė pianui lei
dėjui prašant. Leidinys labai 
gražus ir solidiškas. Puošnia
me viršely randasi Bacevičiaus 

________ (atvaizdas, o antrame puslapy 
Grab. J. Kavaliauskas J j° biografija.

> žmona ir duktė, ir kiti j Kūrinys nėra sunkus: priei

namai. rimtai imas: ir namas visiems piano mėgėjams 
gerų pasekmių aukų ;r mėgėjoms. Kaina tik 60 cen

tų-

"The Light That Is Born Of 
Leve" galima įsigyti pas patį

A. a. Karys Stasys Stonis
Pp. Ildefonas ir 

Stoniai, gyvenanti 
R. I. gavo liūdną 
rugsėjo 12 d. karo
lijoje žuvo jų mylimas 
Stasys. 24 metų amžiaus.

Lapkr. 3 d. a. a. velionio tė
veliai ir šeima užprašė šv. mi
šias. kurias atnašavo vietinis 
klebonas kun. Jonas Vaitekū
nas. Prieš Mišias buvo atgiedo
tos egzekvijos. Pamaldose daly
vavo daug žmonių. Buvo matyti; KODĖL RAGINAMA ANKSČIAU SIŲSTI PAŠTOS 
nevien lietuvių, bet ir svetim- SIUNTINIAMS? — Štai matomas tik vieno skyriaus 
taučių. San Francisco pastos, užversto ištysais kalnais siunti-

A. a. kario Stasio du broliai Į nius. Tai marinų pašto skyrius, kur perėjo apie 50,000 
ir-gi yra karo tarnyboje. Albi-1 maišų.
nas Pacifike. o Vladas Mary- 
land valstybėje. Pp. Stoniai yra 
geri parapijiečiai ir jų dvi duk
relės Eugenija ir Valerija yra 
uolios parapijietės. Pp. Stoniai 
yra LDS 11-tos kp. nariai.

Providence lietuviai reiškia
pp. Stoniams gilią užuojautą.

Lietuvių duosnumas apsireiš
kė gražiai lapkr. 21 d. North'

. . . i - .
Side Lietuvių Respublikonų' autorjų pasiunčiant jam laišką 
Klube. 1218 VVallace St.. kur'
buvo surinkta $138.00. Pats!
klubas pasižadėjo. girdėta. į
duoti nuo savęs $300.00.

Lapkr. 28. Lietuvių Tautiška-
klūbe. 928 E. Į

Avė., surinkta

su pranešimu, kiek egzemplio
rių atsiųsti ir pridedant pašto 
piniginę perlaidą (money or
deri arba čeki sekančiu adre
su: V. Bacevičius. 115 Waverly 
Place. Apt. 2. New York City.

Gavus čeki, gaidos bus tą pa
čią dieną išsiųstos.

ir 
tikisi pakankamai 
pajamų reikalau- 

pranešimų dėl in- 
tax return ($500 

' J.J • , , 1 $1200 --jamas. Daug didesnis tak- vedusiai porai, arba $624 
------ individualiam vedusiųjų).

, | b. Bet koks viengungis 
Priesi asmuo, kurie tikisi algos 

daugiau kaip $2700 per 
metus.

c. Bet kuris vedęs asmuo 
ar pora, kurie tikisi indi
vidualiai arba sykiu dau
giau kaip $3500 algos me
tams.

sų mokėtojų nuošimtis ; 
neturi daryti jokių toli-; 
mesnių išpildymų, ] 
darant metinių pajamų ir 
vietory taksų pranešimus, 
kurie turi būti įteikti ne
vėliau kaip kovo 15 d., 
1944.
taksų mokėtojai, kurie iš
pildė 
sėjo mėnesį, turi savo da
lį įmokėti gruodžio 15 d., 
dėl kurių jiems bus vieti
niu Internal Revenue ko-lektorių prisiųstos sąskai
tos.

Bendrai, išpildyti dekla
racijos prieš ar gruodžio 
15 d., bus reikalaujama iš 
sekančių asmenų:

1. Farmerių, kurie turi 
pakankamai pajamų, ku
rios reikalauja pranešimo 
ir kurie, pagal specialius 
teisės nuostatus, leidžian
čius farmeriams laukti iki 
gruodžio 15 d., gavo pra
tęsimą.

2. Asmenų, kurie prane
šė rugsėjo mėn., bet neda- 
vertino savo taksas dau
giau kaip 204 ir kurie 
dėlto turėtų išpildyti “pa
pildomas deklaracijas” iš
vengimui bausmių.

Tačiau kai kurie

“deklaracijas” rug-

d. Bet kuris asmuo, ku
ris turėjo pranešti apie 
income tax return 1942 

i metams ir kuris tikisi 
j 1943 metams mažiau paja- 
• mų nei 1942.

Gali būti kai kurie taksų 
mokėtojai, kurie įteikė de
klaracijas rugsėjo mėnesį 
ir užmokėjo pusę liekan
čių įvertintų taksų, dabar 
jaučia, kad suma kuriai 
jiems kolektorius prisius 
gruodžio mėn., sąskaitą 
yra didesnė, negu jie pri
valėtų mokėti. Šitie taksų 
mokėtojai taip pat gali 
paduoti papildomas dekla
racijas, pataisydami savo 
ankstesnius apskaičiavi
mus ir iš naujo apskai
čiuodami sumą dalies, ku
rią reikia mokėti gruodžio 
mėn. Tokiu atveju papil
doma deklaracija turi būti 
palydima sąskaitos gau
tos iš kolektoriaus, kartu 
su pakvitavimu pakeistos

Daugiau kaip 2,000 Lais- bile ir New Orleans mies-
' vės Laivų — tautos milži- tų.
niškas ir vis augantis lai-' Ir daugelis rašytojų ir 
vynas perkėlimui reikalin- autorių neužmiršti —Kate 

~ , vaikų
knygų rašytoja, Harry 
Leon Wilson, rašytojas, 

kaip nors prisidėjo prie Vernon L. Parrington, kri- 
savo šalies išsivystymo. (tikas ir istorikas, Owen 

Nuo tada, kada “Pat- Wister, Frank Norris, ir 
riek Henry” nuleistas į Edgar W. “Bill” Nye, no- 
vandenį Baltimorėje. prieš velistas, Sara Teasdale ir 
dvejus metus, tai pirmas Edwin Arlington Robin- 
Laisvės laivas, Amerikos son, poetai, Ralph Cram, 

! istorija at'ydžiai perskai- arkitektas, ir John La 
;toma, kad tik gavus tinka- Farge piešėjas.
mų vardų Laisvės Laivų! Sąrašas amerikiečių sve- 
Laivynui. Ir šimtai žmo- Įjmos kilmės vis auga. Tu- 

iš įvairių gyvenimo rįme Nicolas Tešla, serbas
: iš Kroatijos, pagarsėjęs 

Kai kurie iš šių žmonių išradėjas; Jesse de For- 
ypatingai atsižymėjo, ręst, sūnus Belgijos pirk- 
kaip Patrick Henry, karš- lio, vienas iš pirmųjų 
tas Amerikos revoliucijos Manhattano gyventojų, 
kalbėtojas iš Virginijos.' Judah Touro, žydas pirk- 

, Bet kiti vyrai ir moterys, lys ir filantropas, kuris 
; kuriuos Laisvės Laivai dalyvavo 1812 kare; Fran- 
gerbia, buvo nežinomi tik eis N. Blanchet, gimęs Ka- 
gal savo valstybėse arba nadoj, pirmas katalikas 
apylinkėse atsižymėjo.

Laivų sąraše matome 
t vardą Priscilla Alden, 
žmona John Alden. kurio 
nedrąsumas privertė jo 
gerąjį draugą kapitoną 
Mylės Standish, prašyti 
jos ranką savo draugui, 
pagal Plymoutho rekordų. 
Ir vardą šių dienų Law- John A. Roebling irgi Vo- 

nepaspėjo rence Gianella, radio ope- kietijoj gimęs,

Rap. gų tavorų — dabar užvar- Douglas Wiggin,

LAIŠKAS REDAKCIJAI
dinti vardais atsižymėju
sių amerikiečių, kurie

Nov. 20-43 
Gerbiamas "Darb.” 
Redaktoriau.

Akyvaizdoje viso kas atsitin
ka su mūsų Tėvyne Lietuva. — 
ar mes tylėsime? Mūsų laikraš- 
tyja. mūsų visa išeivija nubars
tytas visas šis garbingasai kon
tinentas. nejaugi nieko neturi
pasakyti kuomet jau aišku, kad: nių 
mūsų Tėvynė Lietuva parduo- i luomų pagerbti, 
ta? Esame nustebinti — pri
trenkti žiniomis iš Washingto- 
no. kur galų gale buvo padary
tas pranešimas didelei negarbei 
šio kontinento. Jeigu jau mūsų j 
pareigūnai ant to stovinti, kad i 
saugoti mūsų Tautos reikalus i 
dėl kokių nors priežasčių nega
li - nenori ar tai nepatogu da
ryti kokius norint pareiškimus, 
tas nereiškia, kad mes negalime 
t. y. mūsų grupės, mūsų para
pijos. mūsų tėvai ir motinos, 
kurių sūnūs jau žuvo ir žūna 
kovose už laisvus žmones, lais
vas tautas, gražesnį gyvenimą, 
apie kurį tiek daug yra kalba
ma. rašoma, šaukiama? Imki
me pavyzdi iš kitų, jeigu patys 
nesugebame. štai nepaspėjo rence Gianella, radio ope- kietijoj gimęs, kurio pas- 
nuaidėti per kontinentą prane- j ratorius italų kilmės, pre- tangoms Brooklyno tiltas 
šimas, kokis. Jūs žinote, koks1 kybos laivyne, kuris nete- pastatytas.
buvo ir lenkai nesavu balsu su- ko gyvasties gruodžio mė- 
riko, kad jie GYVENS, nežiū-į 
rint ką kitas svietas mano.

Taigi jūs literatai laikrašti-!

ninkai, kurie žinote, mokate ką 
ir kaip sakyti ir kam, prašome 
patiekti mums formas pavyz- 
džius anglų kalboje viešai per 
savo laikraščius, o mes irgi pa-: 
kelsime savo balsus ar tai pro-i 
testuodami ar tai pareiškimais,' 
kad mes. mūsų tauta, mūsų 
Lietuva nori gyventi laisvai gy
venimu ir GYVENS. Dar dė
kui Dievui kol kas galima čia ir 
kalbėti ir rašyti, tad naudoki
mės.

Taigi lauksime parėdymų, ir 
nieko laukdami turime surikti 
visu balsu.

i misijonierius Oregone; Ja
cob Sshiff, Vokietijoj gi
męs bankierius ir filantro
pas; Augustine Herman, 
gimęs Prahoj, 
naturazizuotas 
tis pilietis
Leopold Damrosch, muzi
kas vokiško kraujo; ir

ir pirmas 
amerikie- 

Baltimorėje;

Bernard O’Higgins, vadas 
revoliucijos, kuri laimėjo 
nepriklausomybę dėl Čilės 
nuo Ispanijos 1817.

Tipingas vaidas iš apie sumos gruodžio 15-tai. 
2,000 amerikiečių vardų. “Gruodžio 15 d. prane- 
yra Israel J. Merritt, ku-išimas”, p. Hannegan pa
ris mirė 1911 m* Merritt, reiškė, “faktinai yra tąsa 
paskutinėje dalyje devy- rugSėjo 15 d. pranešimo, 
niolikto šimtmečio, jstei- Abudu pranešimai yra pe- 
gė dideli laivų išgelbėjimo reįnarniejį žingsniai prie 
nuo paskendimo biznį. Jo,“pay-as-you-go” taksų ko- 
laivynas specialiai pasta- lekcijos sistemos, pagal 

Payment

Su gilia pagarba.
Bronė Starkienė, 

Los Angeles 46, California.

Iš darbo vadų turime 
nesį, 1941 m. ’ kada jo lai- Patrick H. Morrisey, 
vas buvo torpeduotas, ir vęs viršininkas 
jis pasiliko prie savo radi
jo siųsdamas SOS prašy
mus dėl pagalbos.

Matome vardus Barbara 
Frietchie, civilio karo did- L. 
vyre, apie 
John Greenleaf Whittier 
rašė: Chief Charlet, iš 
Flathead indijonų šeimos, 
draugas baltųjų pionierių 
Montanos valstybėj; Ma- 
son L. Weems, žinomas 
kaipo Parson \Veems, pir- kurie pinigai užmokės už 
mas biografas Jurgio Wa- pastatymą 12 Laisvės Lai- 
shingtono ir kuris išmisli- vų.
no garsiąją kirvelio ir vyš-' Kaikurie Laisvės Laivai 
nies pasaką apie mūsų pir- neša vardus žmonių, ku
rną jį prezidentą; ir Jean rių karjera surišta su ki- 
Baptiste Le Moyne, pran-(toms šalims, pav., Thomas 
cūzas gimęs Kanadoj, iš- G. Masaryk, pirmas Ceko- 
radėjas ir įsteigėjas Mo- Slovakijos prezidentas; ir

bu- 
Brother- 

hood of Railroad Train- 
men; John B. Lennon or
ganizatorius pirmos 
kriaučių unijos, ir Robert 

Vann garsus negras 
kurią poetas žurnalistas ir politinis ve

dėjas iš Pittsburgo.
Prancūzai - amerikiečiai 

iš Naujos Anglijos netik 
pasiūlė vardus atsižymė
jusių žmonių, bet pradėjo 
vajų surinkti $12,000,000,

tytų ir įrengtų laivų buvcr “Cur'rent Tax 
didžiausias savo rūšies vi-!^c^ 1943” 
šame pasaulyje. Jo “pon-; 
toons” tikrai surevoliuci-■ P; Hannegah 
jonavo visą išgelbėjimo prižadėjo, kad 
laivų biznį. Nepaisant jo Revenue kolektorių įstai- 

....................  visą kraštą vėl 
kiek tai bus galima, su
teiks taksų mokėtojams 
pagalbos išpildymui de
klaracijų.

svarbaus išradimo, ir fak- £os, per 
tas, kad vienas iš jo svar
biųjų darbų buvo pakėli
mas USS Maine, kuris nu
skandintas Havana uoste 
1898 m. ir pradėjo Ispani
jos - Amerikos karą, Mer- 
ritt visiškai užmirštas tik 
biznio draugai jį neužmir
šo. FLIS.! vo asmenybę.

I
I

I

i

i

taip pat 
Internal

Kūrybinis momentas yra 
I džiaugsmo šaltinis, nes jame 
'žmogus turi progą pareikšti sa-

iUžsisakykite Toniko Pas Mus į
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham ĮM^-R

i
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ilgai
■

I

i

PARSIDUODA

mininkas Molotovas vie-

daryti

LANKĖSI
i

Į

iadminis- programui aukojo $5.00.
širdžiai dėkojame.

Raudonųjų Jomarkas

Užsiprenumeruokite Įdomiausi [
U

Mass.

Maldos Apaštalavimas Rap.

Tel. TROv.br.dge 6-330

f

$2.00
1.00

I 
i
i

I I

II

Gruodžio 5 d., tapo pakrikšty
ta Marijona Elzbieta Fredricho 
ir ] 
Foley.

I

Remkite tuos profesijoną lūs Ir biz
nierius. kurie savo skelbimais remia 
•‘Darbininką”.

prenu- 
Radio
Nuo-

I
i
i

Šią savaitę kalėdninkai vaik
ščioja po City Point nuo E. 
7th ir E. 6th St.

neva suvažiavimą arba pasiųs
tų nors “sandwich’ių”.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią. sekmadienį kiekvieno mėnesiu 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 

492 F. 7th St. So Boston Mass

Penktadienį lankėsi Adelė Li- 
kienė. Atsilankymo proga, at
naujino savo prenumeratą ir 
kaipo Kalėdų dovaną užrašė 
“Darbininką” savo švogeriui J.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS BVt.

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

Tel. So. Boston 1298.

I

4

Antradienį, 4 v. p. p., ir 7:30 
v. v., yra klausomos išpažintys.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas. F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenim* dykai 

NOTARY PUBLIC
TeL ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609

$4.00
2.00

Tą pačią dieną, mirė, 
sirgęs Stasys Janavičius, 58 
metų amžiaus savo namuose,! 
307 Chelsea St., E. BostonJ

Gruodžio 4 d., mirė, miesto li
goninėje, Ona Gedraitienė, 52 
metų amžiaus, 268 Gold St. Pa
ėjo Biržų parapijos. Ameriko
je pragyveno 33 metų. Paliko 
vyrą Longiną, keturis sūnus,
dvi dukteri, brolį ir dvi seseri. I Parinktos sodalietės, 
Tapo palaidota gruod. 7 d., š. i Rapolo Juškos vadovybėje, šu
nį., 9 v. r., iš Šv. Petro par. baž- \ giedojo puikiai tris giesmes — 
nyčios, Naujos Kalvarijos ka
puose.

Draugijų Valdybų Adresai

ŽINUTES

’ , • t X

Antradienis, Gruodžio 7, 1943

VIETINES ŽINIOS
I

Vyskupas Cushing Atsilankė 
į SodaNcijos Pamaldas

Lauktasis Vyskupo Cushing’o 
atsilankymas į Šv. Petro para
piją sekmadienį, gruodžio 5 d., 
buvo tikrai įspūdingas. Sodalie
tės atkalbėjo maldas 7 valandą.- 

muziko

1— “Totą Pulchra es Maria — 
(Visa graži esi Marija).
2— “Avė Verum” — (Sveikas, 
Tikrasis Kūne).
.3— “Panis Angelicus” — (An
gelų Duona).

7:30 vai. Vyskupas prabilo į 
Mass. Paėjo Kazokiškių parapi- sodalietės ir į susirinkusius iš
jos. Amerikoje pragyveno 40 girsti Vyskupo kalbos parapi- 
metų. Paliko moterį Marijoną jiečius, kurių buvo virš ketu- 
(Seslevičiūtę), penkias dukteris riu šimtų.
ir tris sūnus kareivius. Palaido
tas gruodžio 6 d., 9 v. r., iš Šv. 
Petro bažnyčios, Naujos Kalva
rijos kapuose.

Jaudinančiai kalbėjo misijų 
mylėtojas vyskupas apie sun
kią misijonierių padėtį misijų 
kraštuose. Priminė tarp kitų 

’ dalykų, kaip mūsų kareiviai da
bar susiduria su misijų padėti- . 
mi ar tai Solomono salose, ar

i 
J

Šitas Anglijos laivas dabartiniu laiku yra taisymo stadijoj. Jis ilsisi 
Portsmouth, Anglijoj ir liudija apie garsius laikus. Jis buvo kartą vado
vybėje Lord’o Nelson ir dalyvavo Anglijos sėkmingose jūrų kovose, nuo 
kurio tai laiko ir įgavo Anglija jūrų karalienės vardą.

Kolumbijos Lietuvių Memoran 
durnas Kolumbijos, USA Ir

(LKFSB) Kolumbijoje’ nuo bet kokių pretenzijų į 
gyveną lietuviai to krašto i Lietuvos suverenumą. Vė- 

randumą, parašytą ispanų! Lietuva nepuolimo sutar- 
kalba. Panašaus turinio tį. Pagaliau šio karo pra- 
memorandumus pasiuntė džioje Rusija darė spaudi- 
ir USA bei Britų vyriausy- i mą į Baltijos kraštų vy- 
bėms per tų kraštų atsto-; riausybes, kviesdama su- 
vybes Kolumbijoje. Mums daryti sutartį dėl vienų ir 
pavyko gauti to memoran- kitų apsaugos, priversda- 

________ ’ ; kūpąs. Jo Ekscelencijai patar- dūmo turinį, kurs lietuvių ma, kad užleistų Rusijai 
Trečiadienį yra šventa diena “aujant įun- JuozaPui Petraus- kalboje maždaug šitaip bazes. Komisarų Tar. Pir- 

c *_________________________________________lzm ninlmnii ir iv t- i i — , _

— Nekalto Prasidėjimo Panos 
Marijos šventė. Reikia katali
kams išklausyti šventų mišių > 
pasimelsti ir nedirbti sunkiai,! 
jei galima išvengti. Tą dieną 
šv. mišios įvyks Šv. Petro par. 
bažnyčioje šiomis valandomis: 
5. 6, 7, 8 ir 9; salėje 6 ir 7:30. 
Vakare. 7:30 v. bus laikomos 
Šv. Teresės novenos ir Naujų 
Sodaliečių priėmimo pamaldos.

Marijonos (Strekauskaitės) . Kinii°> ar PhiliPinuose- AiS' . ____________
kad ateityje negalima vyriausybei įteikė memo-inau, 1926 mkino, 1

laukti misijonierių iš Europos, 
kuri davė iki šiol du trečdaliu 
misijonierių. Misijų ateitis tam
si — pagalba turės pribūti iš 
Amerikos.

Iškilmingą palaiminimą Švč. 
Sakramentu suteikė pats vys-

kui, diakonu iš Brocktono ir 
kun. Albertui Abračinskui, sub- 
diakonu iš So. Bostono.

Dalyvavo pamaldose vietinis 
klebonas kun. P. Virmauskis, 
kun. Dr. Urbonavičius ir kun. 
K. Jenkus.

Patarnavo aitoristai — pirmi
ninkas Edvardas Imondi, Ar
noldas Plevokas ir Vincentas 
Jakimavičius.

Gruodžio 5 d., 7:3O v. v., Šv. 
Petro par. bažnyčioje, J. E. 
Vyskupas R. J. Cushing, D. D„ 
pasakė įkvepiantį pamokslą a- 
pie katalikiškas misijas pasau
lyj. Suminėjo nužudymus mi
sionierių kunigų, brolių, sese
rų ir pasaulionių. Pranašavo, Likui, Los Angeles, Calif. 
kad Amerika turės siųsti dau-| Pp- Likai yra biznieriai. Turi 
gybes misionierių į visus pašau- drabužių • krautuvę, 456 West 
lio kraštus. Lietuvius ragino ga- Broadway, So. Bostone.
minti misijonierius Lietuvai. Tą dieną lankėsi buvusios 
Žmonių buvo daug bažnyčioje. Naujosios Gadynės redakto- 
ypač jaunimo. Visi ilgai atmin- rius P- Strazdas iš Brooklyn, 
sime šį vyskupo misionierišką Y- su p. V. Gegužiu, 
pamokslą.

Lietuviškos Kalėdinės 
Atvirutės

žius (XIII, XIV, XV) ko- 
į vojo prieš teutonų preten
zijas, veržimąsi į rytus. 
Pastaraisiais, save 26-ties 
nepriklausomo gyvenimo, 
metais Lietuva džentelme
niškai atliko visus savo 
tarptautinius įsipareigo-

Kauno Radijas Nepraneša 
Vietinių Žinių

i

(LKFSB) Mūsų Londo
no korespondentas seka 
Kauno radijo pranešimus. 
Jų metu vokiečiai dau- 
-i^usia kalba apie įvykiusLarpLėLULiuiua gilusia gaiba apie įvykius

jimus. 8. Nei vieną, nei ki- frontuose. Vietinių žinių, 
apie Lietuvą, — nieko ne
praneša.

valstybės- lį-mu "čiiAntum 
tebeveikia

■Bai* Knutu■■B

ta okupaciją nebuvo ofi
cialiai pripažinta jokios 
demokratines 1
Be to, yra ir tebeveikia 
Lietuvos atstovai visose 
valstybėse, kuriose prieš 
okupaciją veikė* išskyrus “Darbininko” knygyne 
Rusiją ir Vokietiją. Lietų- galima gauti “Šventųjų 
vos atstovai, užsieny gy-j Gyvenimai” su paveiks- 
veną lietuviai ir pačioj tais. Knyga gerai apdary- 
Lietuvoj nacių priespau- ta. Apskaitymai kiekvįe- 
dą kenčią žmonės deda nai dienai per visus me- 
viltį į sąjungininkų pa-; tus. Kaina $4.00. Užsaky- 
reiškimus. mus su money orderiu ar

_ . . x , ... čekiu siųskite: Darbiniu-
,.Turl,nt auk3c\au kas, 366 W. Broadway, So.
įsreikstus dalykus, prašo- 27 Mass
me Jūsų demokratinę vy------------------ ----------------
riausybę: 1. Kad nepripa- i šSIRENDAVOJA 4 kamba- 
žintų Lietuvos okupavimo 
nei iš Rusijos, nei iš Vo
kietijos pusės, 2. Kad susi- 
interesuotų klausimu pri
imti Lietuvą į Jungtinių 
Tautų tarpą ir kad jai bū
tų taikomi visi anų privi
legijų punktai, 3. Kad pa
laikytų Lietuvos pusę bu
simojoje taikos konferen
cijoje ir naujoje Europos 
organizacijoje, 
būtų taikoma 
Charterio ir 
pareiškimo 
reikšdami j 
draugingos 
džiai ir Tamstai, Ponas 
Ministerį, pasirašome. De
legacijos prezidentas: Sta
sys Sirutis,

, N. Saldukas, 
Tamošiūnas, 
Feldmanas.
m. rūgs. 16 d.”.

Tą tekstą Kolumbijos 
lietuviai įteikė to krašto 
Užs. Reik. Ministerijai ir, 
per atatinkamas atstovy
bes, USA valstybės dep. 
sekretoriui ir Britų Užs. 
Reik, ministeriui.

i

riotai lietuviai. 5. Prasidė
jus Vokietijos karui su 

' Rusija, lietuviai sukilo 
prieš rusus (vien tik Kau
ne mirė daugiau 
3.000 ir daugiau 

į 7.000 buvo sužeista (ne 
į kad padėjus nacių užval
dymui - dominacion), bet 
kad atstatytų savo pa
neigtas ir tai barbariškai 
sutryptas teises. Suspėjo 
sudaryti valdžią ir pa
skelbti nepriklausomybę, 
bet buvo vokiečių išvaiky
ti ir areštuoti. 6. Nuo 1941 
m. birž. 22 d. Lietuva neša 
antrą okupacijos jungą. Iš 
pradžių vokiečiai davė šio
kias tokias teises, bet vė
liau, matydami, kad lietu
vių tauta nesilenkia tuš
tiems pažadams, o reika
lauja pilnos teisės į laisvę, 
pradėjo vartoti savo įpra
stus būdu, kaip ir kituose 
okupuotuose kraštuose ir 
gal net žiauresnius; ne
sant Lietuvai, ne dėl savo 
kaltės, Jungtinių Tautų 
tarpe, mano 
galį 
jiems patinka, 
atsakomybės, 
turi savo tikybą, 
kultūrą ir rasę skirtingą 
nuo Rusijos. Ji tris am-

kaip 
kaip

4. Kad jai 
Atlanto 

■ Vašingtono 
dėsniai. Pa- 
gilią padėką

riai; yra šiltas vanduo, maudy
nė, du pečiai, ir virtuvėje kli- 
jonkė. Kambariai gerai ištaisy
ti ir šilti, nes per visus kamba
rius eina štiminės paipos į vir
šų. Vienai familijai atskiros 

I dvejos durys ir didelis jardas.
Namas randasi tarpe G ir H 
gatvių, 417 E. 5th St., So. Bos
ton, Mass. Kambarius galima 
matyti tik vakarais ir sekma
dieniais per visą dieną. Atsi
šaukite: 415 E. 5th St.. So.
Boston, Mass.

tautos vai- trijų šeimynų. 18 kambarių 
gražus namas su visais impro- 
vementais, gerame stovyje. 
Kaina prieinama.

S. MOTEJUNAITĖ,
25 Roseclair St., Dorchester, 
Mass. Tel. COLumbia 1347.

skambėtų: . ......... ...
— Lietuvos piliečiai, gy- noj kalboj, perduotoj vi- 

veną Kolumbijoje, laike 
šių tragiškų valandų, per ; 
kurias žengia lietuvių 

. tauta, matydami rusų '■ 
spaudos prasimanymus, 
kuri nori įtikinti pasaulį 
dėl Baltijos valstybių au- 
toinkorporacijos (prisi- 

! jungimo) prie Rusijos, 
i vienbalsiai nutarė š. m. 16 
‘ d. pareikšti sekančias re
zoliucijas: 1. Lietuva nėra 

i viena Rusijos exprovinci-
ja, kaip nori matyti rusų 
spauda ir taip pat nėra 
valstybė išdygusi tik po 
karo arba Rusijos revoliu
cijos metu, bet yra valsty
bė, kuri turėjo savo pra
džią XII, XIII, XIV ir XV 
amžiais ir tik vėliau, po 
nesėkmingos sąjungos su 

I Lenkija, buvo carų impe
rializmo pavergta 1795 m.; 
tačiau Lietuva nuolat mė
gino to jungo nusikratyti, 

į Tai rodo 1831, 1883 ir 1905 
m. revoliucijos. 2. Lietu- 

: vos nepriklausomybė, iš- 
i kilmingai paskelbta 1918 
lm. vas. 16 d. per tautos at
stovus, buvo pripažinta de 
facto ir de iure beveik visų 
pasaulio tautų, taip pat ir 
Rusijos, kuri taikos sutar
tyje su Lietuva 1920 m.

„ , e . liepos 12 d. iškilmingaiSekmad.em. gruotao o d. 1- Lietuvos j.
vyko komunistų ar komums-. klausomybę ir atsisakč

į .................................... ■■ ■■■ —.......

esąs išjudinti savuosius, kad 
šalintas pryčeris, koncertas ir I jįe fcodaugiausia pasiųstu at-

Ketvirtadienį, “Darbininke” 
lankėsi P. Zajauskienė ilgame
tė “Darbininko” skaitytoja ir 
rėmėja. Atsilankymo proga at
naujino metams savo 
meratą ir Darbininkų

“Darbininko” 
tracijai šiemet pavyko 
gauti gražių Kalėdinių at- > 
viručių. Dėžutėje yra 14 
lietuviškų ir 7 angliškos. 
Visa dėžutė su prisiunti- 
mu kainuoja tik $1.10. Už-
sakymus siųskite tuojau, tuojančių lietuvių, kuriems, ro-j 
nes vėliau jų nebegausite, vadovauja metodistų pra-i 
Darbininkas, 366 W.

j C r> 4. I--------------------- r------------ --------------------------- KOUčlUkįULUčUdL av-Broadvvay, So. Boston 27, Į vakarienė Sj parengimą labai stovų j Brooklyno “duobkasių”

Ką tik iš spaudos išėjo 
labai naudinga kiekvie
nam katalikui kun. J. Ki
dyko, S. J. knygutė — 
Maldos Apaštalavimas. 
Joje labai aiškiai nurody
ta kaip galima ir pašau- 
lioniams žmonėms apašta
lauti. Jos kaina 50c. Užsa
kymus siųskite: Darbinin
kas. 366 W. Broadway, So. 
Boston 27. Mass.

uoliai skelbė p. Minkaus radio 
programoje, tačiau žmonių la-l 
bai mažai sutraukė. Bostonie
čiai. matyt, pažįsta kokiu tiks
lu visa tai raudonieji ruošė ir 
todėl juos ignoravo.

Vienas raudonųjų vadų pasi
gyrė, kad pereitos savaitės pa
baigoje So. Bostone lankėsi ir 
Povilas Rotomskis, Sovietų Ru
sijos konsulato pareigūnas. 
Greičiausia, kad jis buvo at
vykęs informuoti savuosius a- 
pie vėliausius politinius įvy
kius.

Raudonųjų parengimų tikslas

sam pasauliui, pareiškė 
Rusijos patikinimą, kad ji 
gerbs mažųjų tautų lais
vę. 3. Vienok Rusija, ne
žiūrint tų visų sutarčių ir 
garbingų pasižadėjimų, 
neva dėl kokios tai taria
mos konspiracijos prieš 
Rusiją, po paskelbto 6 va
landų ultimatumo, perėjo 
Lietuvos sieną 1940 m. 
birž. 15 d. Kad paslėptų 
savo smurtą prieš beveik 
beginklę tautą, darė kaž
ką panašaus į rinkimus, 
kuriuose sąrašai buvo su
daryti svetimtaučių ko
munistų įtakoje. Per pa
čius rinkimus buvo varto
jama prievarta. Apgau
lingu būdu išrinktieji de
legatai buvo verčiami bal- 
SUOtl UZ Lietuvos prijun- Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė, 
girną prie Rusijos, prieš . .........
visos tautos, o daugelis iri 
prieš savo valią, kaip vė-j

' liau buvo pareikšta, pvz.J 
Vinco Mickevičiaus. 4. Ru
sija, okupacijos ir teroro 
metu, padarė daugybę ne-j 
pateisinamų ir nežmoniš
kų nusikaltimų prieš lie
tuvių tautą: panaikino 
privačią nuosavybę žemės 
ir kitų reikšmingesnių da
lykų, ūkininkus stumdami! 
į kolchozus, nusavino fa-, 
brikus, komercijos įmo
nes, bažnyčių ir vienuoly-Į 
nų nuosavybes, uždarė vi
sas organizacijas ne tik 
privatinio, bet ir tautinio 
pobūdžio, taipgi — kultū
rines ir religines. Šimtai 
žmonių buvo sušaudyta,1 
dešimtimis tūkstančių bu
vo išvežta į Sibirą, kurių 
tarpe tokie žymūs sociali
nio veikimo lietuviai, kaip 
A. Stulginskis (buvęs pre
zidentas), A. Voldemaras, 
Pr. Dovydaitis, A. Merkys, 
J. Urbšys (buvęs užs. rei- 

Laidojama ketvirtadienį. 9 vai. kalų ministeriš), keletą 
r., iš Šv. Petro bažnyčios. Nau-, kunigų. daug gydytojų, 
jos Kalvarijos kapuose. advokatų ir kitų profesijų

Yra pašarvota pas graborių žmonių už vienintelį nusi- 
D. A. Zaletską, 564 Broadway. kaitimą, kad jie yra pat-

Gruodžio 6 d., mirė, ilgai sir
gusi. Ona Levensevičienė.. 57 
metų, savo namuose. 183 Gola 
St. Paėjo Rudaminos parapijos. 
Amerikoje pragyveno 40 metų. 
Paliko tris seseris ir du broliu.

nariai: kun. 
Mykolas M. 

Grigorius 
Bagota, 1943

su Lietuva 
taip, kaip 

be jokios 
7. Lietuva 

kalbą.

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKĖ 

Lietuviu Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

8 Winfield St.. So. Boston. Mass. I 
Prot. RaSt. — Ona Ivaškienė,

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

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

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

Tvarkdarč — Ona Mizgirdienė,
948 E. Broadvvay. S. Boston. Mass. 

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
na.® protokolu raštininke

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINM 

DRAUGIJOS VALDYBA
i
j Pirmininkas — Juozas švagždys,

601 6th St., So. Boston, Mass.
Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikls 

702 E. 5th St., So. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Jonas Glineckis. 

5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška, 

440 E. Sixth St., So. Boston. Mass 
Iždininkas — Vincas Zaleskas, 

613 E. 5th SL, So. Boston, Mass
Maršalka — Jonas Zaikls,

501 E. 5th St., So. Boston, Maca.

Du Kart Savaitinj Laikrašti
DARBININKĄ"

Laikraštis “Darbininkas” yra vienas rimčiausių 
ir geriausiai mėgstančių laikraščių, Amerikoje. Jis iš
eina du sykiu į savaitę — antradieniais ir penktadie
niais.

“Darbininko” kaina metams.......
Pusei metų ..................................
Imant tik vieną numerį į savaitę, 
metams kaina ..............................
Pusei metų ...................................

Užsiprenumeruodami money orderį ar Čekį siųskite:

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

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass.

Joseph W. Casper
(KASPERAS)

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

BALLAST TUBES
POPULAR 4Qc EACH 

NUMBERS
Also limited supply o* OZ4. 

6SQ7. 12K7. 12A8. 6SK7. 6K8, 7F7, 
1LM5. 77. 26. 24A. 77.

78, 6C6. 25, 51. 25Z5. 25Z6 
WIL1. ALSO SVPPLY DEALERS 
LARGEST VARIETY OF RADIO 

TUBES IN \EW ENGLANO 
Satisfaction ąuaranteed or your 
money back. Call Liberty 2347 or 
write for p-tees on other popular 

numbers.
UNION ELECTRICAL SUPPLY CO- 

19 High St.. Boston

I Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE. MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.
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Bet Marija!

Kuomet išgirdę gražią 
Išganymo nau jieną. 
Nuo žemelės kyla — 
Sparnus dangun tiesia!

O Marija!

Taip nemoka džiaugtis 
Ir drugiai po pievas 
Kada šnibžda siela: 
Mano viskas — Dievas.

Mariui Misijų 
Karalienei

ELIZABETH, N J.

“Lithuanian Building

In Algiers v .

mokyklos salėje. Nuoširdžiai __  “
prašome visų narių skaitlingai įjzen 
atsilankyti.

A. J. Paleckis, sckr.

Common Councii for

I
I

’ Loan Association’s turėjo

HARTrORD, CONN.

♦ir'

I

na-

I
I

O Marija!

Vargsta pagonių širdys 
Ant žemelės tako,
Kad džiaugsmų negirdi, 
Laimės nieks nesako.

Iš viso §627.85
Nuoširdžiai dėkingi — 

Marianapolio Kolegijos 
Vadovybė.

aukavo 
V. Gres- 

p. Rabakauskas, p. Virba- 
p. Gelusevičiūtė.

Steponius.

KRISTAUS 
VYNUOGYNE®

RYTINIU
VALSTYBIŲ ŽINIOS I

c
.............. ...................................................  - I - -.........B

Common Councii Pilietybės 
Knygutė

Marianapolio Kolegijos 
Padėka

I 
L

Tamsiosios Afrikos Padangėje 
Kapų Tyla - Misijonierius Šiltine 
Sergąs - Žingeidumo Vaisius - Juo

dųjų Apaštalas-Epidemija-
VELTUI BELDŽIASI J VARTUS

★ Tazerte, Atlaso kalnų pašlaitėj yra misijų 
mas, kurį puošia iš labai toli matomas baltas kryžius. 
Kaip anksčiau, taip ir tą dieną į šito vienišo vartus bel
džiasi humusais galvas apsivynioję žmonės. Vieniems 
reikia pinigų, kitiems — paguodos, tretiems — patari
me, ketvirtiems — vaistų, penktiems — teisingo teis
mo. Deja, šiandien jie veltui beldžiasi į vartus: name 
nieko nėra. Kapų tyla įsibrovė į misijonieriaus tėvo 
Povilo namelį, kuriame dar taip neseniai aidėdavo jo 
karštos maldos žodžiai.

L7 ALDĄ LYDĖDAVO BITUČIŲ DŪZGIMAS
* Tėvas Pa vilas čia gyveno visiškai vienas, vienas 

ir melsdavosi. Tik jo maldą tylų vakarą, kada tymuose 
įsiviešpataudavo ramumas, lydėdavo bitučių dūzgi
mas. kurios po sunkaus dienos darbo iš tolimos kelio
nės ratuotos medumi grįždavo į čią pat po langu sto
vintį avilį.

i l“TĖVAS SU MULU"
V s dėlto aplinkiniai žinojo, kad jis niekur nėra 

apie namelį bėgiodamas graudžiai rykavo 
kuriuo jis visada ir visur jodavo. Tėvą Povi- 

k'eclai taip ir vadindavo — “tėvas su mulu”. Įė- 
■. j e rado misijonierių sunkiai sergantį šiltine, 
s urs krėtė beslaugydamas ir begydydamas li
kimų šiuo metu ten yra apsčiai. Radę jį be są

ri nunešė į Marrakecho ligoninę, kur dar 
as pasikankinęs mirė.

ii
m r-n’r 
L . 4* < V o J- A k 
ję į v’id 
ku/ia j 
gcn;v3, 
r'.Gx',ts nešt 
kehas dienas

*

Leiskite man sykiu važiuoti”, — prašo Afrikos sūnus.

Lapkričio 21 dieną, sekmadie
nį Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje VVorcester. Mass. pa
maldų metu, klebonui kun. A. 
Petraičiui maloniai
parėmus, buvo padaryta rink
liava Marianapolio Kolegiją pa
laikyti.

j Tos rinkliavos proga pamoks
lus sakė kun.' Dr. V. Andriuška. 
Marianapolio High School prin- 
cipalas.

< Per rinkliavą Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje Mariana
polio Kolegijai buvo sudėta 
$627.85.

Marianapolio Kolegijos vado
vybė džiaugiasi, matydama. 

; kad Worcesterio šv. Kazimiero 
parapijos lietuviai suprato šios 
vienintelės katalikų lietuvių 
mokyklos reikalingumą ir ją 
taip gausiai parėmė šiais, mo
kyklai nelengvais, laikais.

i Drauge Kolegijos vadovybė 
reiškia nuoširdžiausią padėką 
visiems aukojusiems, o ypač 
Šv. Kaizmiero parapijos klebo
nui kun. Augustinui Petraičiui, 
kurios rūpesčiu ir palankumu 
kolegija susilaukė šios reikš
mingos paramos.

N. N. §110.00: kun. A. Petrai
tis S25.00; sekantieji aukavo po 
S1C.00: Jurgelioniu šeima, p. 
Jansauskienė. p. Morkūnas, p. 
Kaveckas: sekantieji 
po §5.00: V. Parulis, 
ka. 
sius, 
gard. p.

p- Ny- 
p. Adami- 

kienė. p. Pilipavičienė, W. Vo- 
linski, p. Palaima, p. Bakiūtė, 
p. Venckūnas, p. Palaima.

Sekantieji aukavo po §3.00: 
p. Andriuškienė. p. Puronis.

Sekantieji aukavo po S2.00:
Baltoji Seselė Afrikos p. Kulisauskai, p. Jerusevičius. 

krašte pradeda kelionę ap- p- Statkus, p. Stepanauskai, p. 
lankyti ligonius. Piliponiūtė. p. Belinskienė. p.

PAMATE TIEK DAUG SKURDO
★ Pirmą kartą tėvas Povilas į Tazertę pateko dar 

nebūdamas vienuoliu. Tada jis i čia atvyko, kaip nuo
tykių ieškotojas, keleivis. Norėjo daug ką pamatyti, 
daug ką patirti, tačiau atvykęs j Atlaso papėdę, čia 
sustojo ir toliau nebevyko. Jis čia pamatė tiek daug 
skurdo, tiek daug kančių ir ašarų, kad tuojau atsisa
kė nuo tolimesnės kelionės, grįžo į Prancūziją ir įstojo 
į pranciškonų vienuolyną. Nuo 1923 ligi 1930 metų 
mokėsi teologijos, medicinos, kantrybės, artimo mei
lės ir nusižeminimo. Baigęs mokslus, jaunas kunigas 
Povilas iškeliavo antrą kartą į Afriką ,tačiau šį kartą 
jau kitais tikslais — kitiems tarnauti. Jis sustojo kaip 
tik tokioje vietoje, kur nėra nei šlamančių nuo vėjo 
medžių, nei linksmai čiulbančių paukščių, bet kur yra 
labai daug aimanuojančių ir kenčiančių žmonių.

PASTATĖ BALTĄ KRYŽIŲ
Pirmiausia pats vienas iš akmenų pasistatė sau 

namelį. Plika galva, storu vienuolišku abitu, perjuostu 
juostele, tėvas Povilas plušo ilgai, kol susilipdė sau liz
delį. ant kurio pastatė baltą kryžių.

GYDO KŪNUS IR SIELAS
★ Neilgai trukus, tėvas Povilas užkariavo afrikie

čių širdis, pasidarė jų žmogus ir jų neapvylė; jo name
lis buvo ir ligoninė, ir vaistinė, ir teismas, ir prieglau
da, ir bažnyčia, ir viskas, o jis pats — apaštalas. Dirbo 
savęs ne tik nesigailėdamas, bet ir visai nepaisydamas. 
O darbo buvo daug: reikėjo maitinti ir gydyti visų kū
nus ir sielas.

ŠILTINES EPIDEMIJA f
★ Pagaliau paliai Atlasą pradėjo siausti šiltinės 

epidemija, kuriai tėvas Povilas paskelbė žūtbūtinę ko
vą ir pats žuvo, begelbėdamas kitus: kovo antrą dieną 
kelias dienas baisiai kankinęsis Dievui atidavė savo 
sielą. Afrikiečių didelis būrys graudžiai raudojo savo 
mylimojo tėvo.

Čepulionienė, p. Naujokaitis, 
p. Marculitis, p. Kvietinskas, p. 
Morkūnienė, p. Kamaitienė, p. 
Sarapai, p. Girait’s, p. Ardo- 
wich, p. Antanavičius, p. Doni- 
la, p. Kašėta, p. Valatkevičius, 
p. Žemaitaitė, p. Žakas, p. Oc- 
latis, p. Kuzmeskas, p. Sidab- 

sutikus ir.rai, N. N., p. Delonai, 
kauskai, p. Kunsaitis, p. Kirmi- 
naitienė. p. Aleknas, p. Namu- 
rienė, p. Matulevičius, p. Ado
maitis. p. Kupstą, p. Bartkevi
čiūtė, p. Kaveckas, p. Salatka.

Sekantieji aukavo po §1.00: 
p. Voiinskas, p. Klapatauskas. 
p. Sakaitis, p. Aidukaitienė, p. 
Sabalauskienė. p. Valungevitz. 
V. Burdulis, p. Dusevičicnė, p. 
Baitkas. p. Stasitius, p. Bary
sienė, p. Doniliūtė. p. Ambra
zevičienė. p. Juodauga, p. Buc- 
dzienė. p. Katauskienė, p. Ker
šienė. p. Stramilienė. p. Uždavi
nys, p. Kaselis, p. Pauliukonie- 
nė, p. Moncevičienė. p. Kurelai- 
tienė. p. Jeskevičius, p. Alukas, 
p. Pirinskas, NN.. NN., p. Bal
sai. p. Laugalytė. p. Paulaus
kai. p. Lukoševičius, p. Celisie- 
nė. p. Grabauskai. NN.. NN., p. 
Laugalienė. p. Zostienė. NN., 
p. Valatkevičienė. p. Boudai, p. 
Sakalauskai, p. Simitis. p. So- 
nulienė. p. Povilaitis, p. Molai, 
p. Banis, p. Witt, p. Kandrata- 
vičienė, p. Senkus, p. Chestnut, 
p. Simonavičius. p. Parulienė. 
p. Augunas. p. Keršienė, p. Si
pavičius, p. Gelizienė. NN.. p. 
Cesnickas, p. Klapatauskas, 
NN., p. Galevičienė. p. Lan
džius. p. Vaičiulionienė, p. Gra
bauskas. p. Ramanauskienė, p. 
Savickienė, p. Dabrawolskiūtė, 
p. Tamosunas. p. Simonienė, p. 
Lukšis. p. Deruciunas. NN., p. 
Juknevicz. p. McMarrow, p. 
Plitnick, p. Talackienė, p. Janu
šauskai. p. Ročka, p. Navikas, 
p. Zugzda. p. Maciuliūtė, p. Ba
ronas, p. Roy, p. Atkociai, p. 
Rimša, p. Akelaitis, p. Wolinc- 
kas. p. Fitzgibbons. p. Rama-' 
nauskas. p. Struckus. p. Slovis- 
ki. p. Listaitienė. p. Lauksaitis. i 
p. Snarskis. p. Koppa. p. Vasi- 
laitis. p. Aukstikalnai. p. Naro- 
nas. p. Kiselauskas. p. Zinkevi
čius. p. Sakaitis. p. Gadilaus- 
kas. p. Tamulevičius, p. Kise- 
lauskienė, p. Juknevicz, p. A- 
nusauskienė. p. Galvich, p. 
Bundza. p. Paulukonai. p. Ga- 
leskienė, p. Kisielis. p. Saka
lauskas. p. Karpavičius, p. Mi
lus, p. Bendoraitis, p. Zigman- 
tienė. p. Blavackas. p. Jorgulai. į f 
NN., P. Sirklas. p. Uždavinis,! 
p. Martuskaitis, p. Buksku, p. f 
Alisauskas, p. Bukicei, p. Mil- 
ler. p. Trumpoti. p. K on taku vi- | 
ciune, p. Markūnas, p. Aleksan
dravičius. p. Ridick, p. Sinans- Į 
kas. p. Seeilienė, p. Tauras, p. 
Bauklis, p. Sipas. p. Bugnaitis, 
p. Maleskas, p. Stakelunas, p. 
Sepavičienė. p. Platukis, p. Mit- 
chell, p. Zukienė, p. Nartadi- 
cius, p. Shimkienė. p. Sakalaus
kas, p. Navickienė, p. Eva An- 
kstutis, p. P. Budvitis.

Viso $465.00
Aukos be pavardžių ir 
smulkesnės aukos 162.85.

AMERICAN 4* RED CROSS
WASHINGTON,DC.

LDS 6-tos kp. priešmetinis j 
susirinkimas įvyks gruodžio 19 • 
d. tuojau po Sumos, 12:30 vai. American Unity knygutė

How To Become a Ci- 
of the United 

Statės”, randasi “best-sel- 
ler” kategorijoj, 250,000 
knygučių parduota. Vė
liausio pertaisyto leidinio 
kopijų jau išleista 17,000.

Kaip pirmesnė knygutės 
taip vėliausia aprašo in
tencijos deklaraciją natū
ralizacijos prašymą, pas
kutinį išklausymą, piliety
bę vaikų, pilietybę moterų 
procedūrą specialiams a- 
teiviams, pametimą Ame
rikos pilietybės, klausi
mus ir atsakymus, ir apie 
Jung. Valstybių Konstitu
ciją. Yra skyrius įvairių 
informacijų.

Tarp kitų informacijų, 
knygutė aprašo naujas in
formacijas apie naturali- 
zavimą ateivių, kurie tar
nauja ginkluotose jėgose 
Jung. Valstybių ir natura- 
lizavimą ateivių priešų. 
Kitos naujos informacijos 
liečia netekimą pilietybės 
per dalyvavimą plebecite 
ir kitus pakeitimus natū
ralizacijos įstatymo.

Dabartinis leidinys turi 
95 puslapius ir galima ją 
gauti iš Common Councii 
for American Unity, 222 
Fourth Avenue, New York 
City. 25 centai už kopiją.

FLIS.

and 
savo 

metini susirinkimą. Nariai ga
vo dividento 2 su puse procento 
______  Pirmininku 
rinktas ilgametis 
Mykolas Saliklis. 
lansas §333.983.09. 
advokatu patarėju yra 
mayoras. advokatas 
Kirk.

vėl per- 
pirmininkas 
Bendras ba- 

Vyriausiu 
miesto 
James 

Rap.

Elizabetho kolonijoje 
tų bonų registracija eina visu 
smarkumu, tik pirmą savaitę 

i užregistruota arti §100,000. 
Gražiai ir garbingai elgiasi visi 
tie. kurie savo registracija pri
sideda prie pakėlimo savo tau
tos vardo svetimtaučių tarpe. 
Blogai daro tie. kurie slepiasi 
ir bijosi užregistruoti turimus 
bonus. Reikia žinoti, kad vardai 
nebus skelbiami ir niekas tų bo
nų neatims, neverta bijoti, juk 
tai yra garbingas ir prakilnus 
darbas prisidėti prie savo tau
tos garbės pakėlimo. Būtų liūd
na jei mūsų kolonijoje atsiras
tų slapukų, pašikštėtų bonų se 
rijos numerius pranešti. Dėžutės 
ir lapeliai yra bažnyčios prie
angyje ir “Laisvės” svetainėje.—

Nors jau šimtai paimta iš 
mūsų kolonijos lietuvių kariuo
menėn, vis tik imama daugiau. 
Čia patiekiamas papildomas są
rašas.
Edvardas Augustinauskas - 

August.
Vytautas Bundonis. 
Algirdas Bundonis (3-čias br.) 
Vincas Baliunas, 
Kazys Budreckas. mokytojas.

inžinierius, 
Petras Bilinskas. 
Edvardas Barkauskas, 
Andrius Dambrauskas. 
Joseph Davis. 
Antanas Garbačiauskas (2-ras 

brolis).
Jonas Gražulis (2-ras br.), 
Juozas Gaina. 
Antanas Joffe.
Mykolas Juškis, 
Juozas Juškis (2-ras br.), 
Adolphas Jakštis. leitenantas. 
Petras Karpis, 
Jonas Krukas.
Jonas Kuniutis. 
Jonas Kurapka.

♦ 
I

♦
♦
♦

PROTECT YOUR 
H OME EROM 

TUBUCULOSIS

BUY 29d ŪSE 
Ckristaas Seife

i
I
l
i
Į
Juozas Linkevičius, 
Pranas Lazauskas.

■ Albert Laucius,
Vincas Mačys-Motches.
Jurgis Malaškevičius.
Edvardas Martin - Marcinkevi- 

| čius,
Bruno Niemotka.
Antanas Pašukonis.
Juozas Paulikas.

. Charles Patrick’as (2-ras br.), 
Aleksandras Šukys,

j Edvardas Šukys (2-ras br.).
į Vincas Strazdas.
j Antanas Simonaitis.
Juozas Tamulevičius (2-ras br.)

> Pranas Varkala,
Juozas Žemaitis (2-ras br.).
Jurgis Zagreckas (3-čias br.), 
Walter Žukas.

Gal Dar Nepareina į Tamstos H< 
Dvasinio Turinio Mėnesinis Laikraštis

Gražiausias

"ŽVAIGŽDĖ!"
Tai ilgai nebelaukite!!! Mes nesisiūlome ir ne

peršame “Žvaigždės”, tik norime tiesą pabrėžti. 
Štai ji: “KAS PAMĖGINO “ŽVAIGŽDĘ” VIENE- 
RIEMS METAMS JAU NEBENORI SU JA SKIR
TIS!” šiuos žodžius nevienas iš skaitytojų pasakė.

“ŽVAIGŽDĖ"
Žinokite yra ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES LAIK
RAŠTIS! Tas vienas jau daug reiškia! Mal
dos Apaštalavimas kito nė nenori turėti, ka
dangi šis laikraštis VISUS M. A. narių rei
kalus aprūpina.

JEI NORITE BŪTI ŠVIESOS IR MEILĖS 
SKLEIDĖJAIS TAI PLATINKITE IR RAGINKI
TE KITUS SKAITYTI 1944 METAMS.

“ŽVAIGŽDE"
“ŽVAIGŽDĖ” metams — $1.00; Jėzaus širdies 

Spalvuotas Paveikslas 50 centų; Maldos Apašta
lavimo Įstatai — 50 centų.

Adresas: ŽVAIGŽDES ADMINISTRACIJA,
488 E. Seventh St., So. Boston, (27), Mass.




