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Komunist i n i s “Daily 
Worker” lapkričio 11 d., š. 
m. įsidėjo straipsnį gąsdi
nančiu antgalviu: “Baltic 
Fascists Here Seek War on 
USSR”.

Savo straipsniui pagrin-i 
dą ima iš lietuviškų kvis- 
lingų dienraščio “Laisvės”, 
kuris cituoja Juliaus Sme
tonos straipsnio dalis iš 
“Vienybės”.

Keista, kad toks “Daily 
Worker” rado reikalo taip 
didelės reikšmės priduoti 
vieno pabėgėlio, ir dar pri- 
vačio asmens, kaikuriems 
išsireiškimams ir iš to iš
pūsti didelį baubą. Tuomi 
tik parodo, kad savo skai
tytojus laiko labai mažo 
susipratimo.

Toliau užsipuola ant Lat
vijos ministerio Washing- 
tone, Alfred Bilmanio, kad 
jis drįso padaryti viešą 
pareiškimą New York 
Times lapkričio 10 d. lai
doje, reikale nacių ir bol
ševikų okupacijos Latvijo- 
jee.

Pyksta, kam ne tik Bil- 
manis, bet ir Lietuvos Mi- 
nisteris Povilas Žadeikis ir 
Estijos Generalis Konsu
las Johannes Kaiv tebesė- 
dį savo šios šalies Pripa-j skirtas į Tolimuosius Ry- 
žintose, oficialiose r" " 
vybėse ir čia dar pakarto-;, 
ja savo skaitytojams tą , 
“garnio” pasaką, kad 99 
nuoš. tų šalių gyventojų 
“nubalsavę” prašalinti sa
vo šalių vyriausybes ir ži
noma savo nepriklausomy
bes ir prisiimti rusų azia- 
tišką diktatūrą. Reiškia, 
kultūringos, krikščioniš-j 
kos (Lietuva 80% katali-i 
kiška) demokratinės tau- j 
tos “nusibalsavo” net 99 
nuoš., užsinerti sau ant: 
sprando, bedievišką, žiau-j 
rią, aziatiškos kultūros, j 
diktatūrą. Toks argumen
tas tai tiesiog įžeidimas ir 
vos skaityti mokančio in
teligentiškumui.

Baigia klausimu: “How 
long will they enjoy Wash- 
ington’s hospitality, we 
wonder?” Reiškia, kad 
“Dailv Worker” norėtu, 
kad ši, demokratinė šalis 
pasektų Hitlerio ir Muso
linio diktatūras, kurios 
Rusiiai neteisėtai užgro
bus laisvas ir nepriklauso
mas Baltijos respublikas 
tuoj pirmutiniai uždarė 
bei perdavė tų šalių atsto
vybes Rusiiai. Ačiū Dievui, 
kad mūsų šalis tebėra lais

teisvbės principo ir dikta-i LENKAI-RUSAI NORI ISSPRES-! vyrĮaus.ybę 
toriu padarytų užgrobimu .VnnAniMh
nenriDažįsta. nežiūrint 
kiek to norėtų tokie sveti
mu 
šalininkai šioje šalyje.
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Jungtinėse Valstybėse Da- I 
bar Yra 334,418 Karo 

Belaisvių
I
I 
į 
I I

VVashingtonas — Karo 
Departamentas pranešė, 
kad lapkričio 1 d. J. V. 
kontinente buvo 334,618 
karo belaisvių. Skaičių su
skirsčius tautomis, vaiz
das susidaro šioks: vokie
čių — 281,344. italų — 51,- 
032 ir japonų — 2,242.

Vorošilovas Atleistas

Iš Maskvos pranešama, 
kad maršalas Vorošilovas 
atleistas iš Rusijos valsty
bės Apsaugos Tarybos na
rio pareigų. Į jo vietą pas- 

ikirtas gen. N. Bulganin.
Vokiečių kontroliuoja

mas Vengrijos radio sako, 
kad maršalas Vorošilovas 
esą paskirtas Tolimųjų 
Rytų komandierium. šios 
žinios yra paimtos iš vo
kiečių šaltinių. Iš to gali
ma daryti išvada, kad 
maršalas Vorošilovas yra 
prašalintas, arba jeigu pa-

Amerikoniškas jeep labai parankus visuose frontuose. Šiuo momentu 
matome, kaip toksai JEEP buvo perkeltas dalimis per kalną, E urme 3 ka
ro fronte.

Sukėlė Gaisrus Militariniuose Pasta
tuose — Apsigynimo Įstaigose

Alijantų oficiozai atsisa-

atsto- Į į-us, taį ganma tikėtis, kad 
tarp Japonijos ir Rusijos 
gali įvykti karas.

Maskva pranešė, 
maršalas Vorošilovas at
leistas nuo pareigų. Tai 
reikštų, kad nauja “očist- 
ka” Rusijoj.

Kaip ten nebūtų su Voro- 
šilovu, bet tai yra aišku, 
kad jis yra pažemintas.

kad

Kalėjimo Kapelionas ALIJANTAI PASIRAŠĖ SUTAR 
TĮ DĖL VOKIETIJOS 

OKUPACIJOS
VVashington, D. C. — |dė apeiti bendrąjį vietinių 

Jung. Valstybių valstybės I teleponistų reikalavimą 
sekretoriaus pdvaduotojas pakelti visiems pamatinę 
Stettinius pranešė, kad algą. 
Europos Patariamoji Ko
misija pasirašė sutartį dėl mi karo svarbumą, streiką 
militarinės okupacijos Vo- J atšaukė ir pavedė visą gin- 
kietijoje. jčą spręsti Karo Darbų Ta-

----------------- įrybai (WLB) su kompani-i
Užbaigė Telephonų Streiką į ja.

Naujose Pareigose
IKun. Ralph W. Farrell, 

buvęs per 16 metų Charles- 
town Valstybės kalėjime 
kapelionu, paskirtas Šv. 
Juozapo parapijos, Med- 
wav, Mass., klebonu.

Kun. Farrell, prieš iš
vykstant užimti naujas 
pareigas, po šv. mišių atsi
sveikino su kaliniais ir pa
reiškė per tuos 16 metų 
jam teko paguosti 25 vy
rus ir iš jų 21 palydėti į 
egzekucijos kambarį. t

LENKIJOS PREMIERAS MIKO-
LAJČIK ATSISTATYDINO

Pranešama, kad Lenki
jos valdžios premieras 
Londone atsistatydino. 
Priežastis atsistatydinimo 
yra ta, kad Lenkijos vy
riausybė nesutiko su pre- 
mieru Lenkijos - Rusijos 
politikos klausimais.

Lenkijos premieru 
paskirtas socialistas 
Kwapinski.

esą
Jan

CIO Politinis Komitetas 
Nesilikviduoja

I

valstybių diktatorių
A.

Lenkai Neoasiduoda 
Sovietams

Washington, D. C.

Chicago, III. — CIO 
cionalėje konvencijoje

na- 
nu-

VVashington, D. C., lapkrjtų Rusija ir jos autorius 
27 — Daugiau kaip 100 A- esąs Rusijos priešas ir “fa- 
merikos galingiausių B-29 šistas”. 
bombanešių pakartotinai 
puolė Japonijos sostinę kė uždrausti brošiūros pla-
Tokio. Didieji bombane- tinimą ir painformavo rū
šiai pasikėlė iš Saipan, ku-isus, kad cenzūra ir spau- 
ris randasi Mariana salose, dos kontrolė, jei tas nelie-

Pereitą penktadienį a- čia militario saugumo yra 
merikiečių bombanešiai nepageidaujami.
B-29 puolė Tokio ir sukėlė Alijantų autoritetai va- 
didelius gaisrus. Dar tebe- dovaujasi žodžio ir spau- 
liepsnojantį miestą Tokio dos laisvės principu, ir jų 
vėl puolė ir padarė milži- tikslas esąs tą užtikrinti 
niškus nuostolius priešui. Italijos žmonėms — buvę 

Puolimui vadovavo Bri- pasakyta rusams.
gadier - General Haywood ----------------
s. Hanseii iš San Antonio, Eisenhower Atsišaukimas 
Texas.

Amerikiečiai prarado tik 
j du B-29 bombanešius. 
i 
l

Teleponistai, suprasda-

Stoją Savanoriais Veteranai

liuose įvyko telephonų o-į
peratorių streikas. Tele- nės Prievolės Įstaiga pra- 
phonų operatoriai strei-neša. kad jos skyriams 
kavo dėlto, kad buvo sam- suteikta teisė perklasifi- 
domi operatoriai iš kitų kuoti į tinkamą tarnybai 
miestų ir jiems buvo at- klasę registrantus, atskir- 
mokama kelionės lėšos. Be tus nuo ginkluotų pajėgų

Alijantai Atmetė Rusijos 
Reikalavimą

Washington, D. C.—Gen. 
iEisenhower, vyriausias a- 
Uijantų komandierius va- 
• kariniame fronte, atsišau
kė į Jung. Valstybių pilie- 

j čius, kad kodaugiausia 
įpirktų karo bonus laike

Roma, Lapkričio 27 — šeštojo karo bonų vajaus.
Alijantų vadovybė atmetė Gen. Eisenhower pareiš- 
Rusijos aficialų reikalavi- kė, kad karo bonai bus pa» 
mą uždrausti Italijoj pla- versti į “milijonus šovinių, 
tinti brošiūrą vardu “Lėni- kanuolių, iėktuvų ir kitų 4, 
no Gyvenimas”.

Sovietų autoritetai pa
reiškė, kad minėtame lei
diny esą įžeidžiama Sovie-

būtinųjų kovai reikmenų.’*€
Tai svarbus atsišauki-1 

mas į visus Jung. Valsty
bių gyventojus.

Bus Perklasifikuojami Amerįk0S KūTO JėgOS YfŪ
Washingtonas — Kari-; i. . • ■ z%i

tarta palikti Politinės Ak
cijos Komitetą. Jo vadui, 
Sidney Hillman sukelta o- 
vaci jos dėl jo veiklos.

_ . . mv/n-Uiiia ivviamuvo azv VUO “UU 51111110^1.^

c . rontines akcijos įo buvo pridedama pragy- ir vėl norinčius sugrįžti
Komitetas pasiliekąs, kaip 
ir buvęs “nepartijinis”.

Kanadiečiai Priešhasi Ka
reivių Siuntimui Užjūrin

Ottavva, Canada, lapkr. 
27 — Kaip žinoma, Kana
dos valdžia nutarė mobili
zuoti ir siųsti kareivius

I

venimo lėšos. '__  ___
teleponų kompanijos ban- bą.

Galingiausios, Sako Churchill
Londonas — Anglijos 

premieras Churchill, kal
bėdamas Amerikos ir An
glijos masiniame susirin- 

Tuo būdu savanoriais į karo tarnv- kime Padėkos dienos pro
ga, pareiškė, kad “Jungti
nės Valstybės per trejus 
ar ketverius metus tapo 
didžiausia karinė galybėj 
pasaulyj, sausumoj ir 
ore”.

OWI.

TITO PLANUOJA SUDARYTI 
BALKANŲ VALSTYBIŲ 

FEDERACIJĄ
_______ «

Londonas — Laisvos Ju- Jugoslavai Deportavo

atsitikimų ir ligų labai 
svarbiose karo gamybos 
šakose ir pabrėžiamas bū
tinumas saugumo ir svei
katos apsaugojimo prie
mones, kad žmonių darbo 
jėga būtų sunaudojama 
kuo produktingiausiai.

užjūrin. Prieš toki valdžios goslavijos radio praneša.’ Amerikos KoreSDOndenta 
nutarimą kilo pasipriešini- kad maršalas Josip Broz _____ s
mas ir demonstracijos. (Tito) planuojąs įsteigti 

federalinę demokratinę 
t Jugoslavijoj,

ikurion įeitų, Serbija, Kro
atija - Slovakija, Makedo
nija, Bosnija. Herzegovina

Reikalinga Daugiau Saugu
mo Dirbtuvėse

VVashingtonas — Karo 
Informacijos Įstaigos pra-

Prancūzija Didžiųjų 
Valstybių Tarpe

Šiomis dienomis trys di
džiosios valstybės — Di
džioji Britanija, Jung. Val
stybės ir Rusija pripažino 
Prancūzijai didžios valsty
bės teises ir pakvietė ja į 
Europos Patariamąją Ko
misiją Londone.

Prancūzijai įėjus į di
džiųjų valstybių šeimą,.

Roma, lapkr. 27 — Pra
nešama, kad jugoslavai de- nešimu, iš" J. V. Darbo*De- 
portavo Eleonorą Packard, partamento. Karo Darbo 
United Press korespon- Jėgos Komisijos ir Karo 
dentę, iš Belgrado miesto, Gamybos Vadybos Davi-

Press korespon- Jėgos Komisijos ir KaroTI SIENŲ KLAUSIMĄ
Britai ir rusai nori da- ir ^IonteneSro- 

bar išspręsti Lenkijos-Ru-j 
sijos sienų klausimą, bet naujoji vyriausybė steng- Tito paveikslų, bet nebuvo 
Jung. Valstybės nori šį sis artimai bendradarbiau- nei prez. Roosevelto, nei 
klausimą atidėti iki karo ti su visomis Balkanų vals- premiero Churchillo pa- 
pabaigos. tybėmis.

Londonas, lapkr. 27 — 
Sakoma, kad Jung. Valsty
bės sutinka duoti lenkams 
dalį Vokietijos teritorijų 
Rytų Prūsijoj, jeigu lenkai 
susitars dėl rytų sienų.

Jung. Valstybių užsienio 
departmentas visą reikalą 
pavedęs prezidentui, sako 
lenkus informavęs amba
sadorius Ciechanowski.

I
J
I 
i

Lenkijos vvriausybė Lon
done. nežiūrint Rusijos 
maršalo Stalino reikalavi
mu ir grąsinimu, nepriė- į 
mė Stalino pasiūlymo Cur- 
zono liniios. kaino sienos 
tarp SSSR ir Lenkijos.

Lenkai ne tik nepriėmė: tas ir aliejaus laukai Gali- į 
Stalino reikalavimu, bet iš j ei joj. Be to, lenkai reika- 
savo pusės .pastatė reika- lauja garantijos iš Rusi-; 

jos savo nepriklausomy-| 
bei. Jeigu rusai atsisakys 

■ duoti garantiją, tai lenkų 
vyriausybė atsisakys da- 

Įryti sutartį su Sovietais 
dėl sienų.

' " '-----------
i

.Vengrijos sostinės, už tai, nįų sužinota, kad labai galima tikėtis teisinges- 
kad ji raportavo, jog Bei- daug gamybos laiko su- nės persvaros Europos po-

Pranešimas sako, kad grade buvo daug Stalino ir gaištama dėl nelaimingų karinėje politikoje.

Amerikiečiai Laimi Vokietijoje
----------------------------------, „

tų paliktas Lwowo mies-
lavimus, kad Lenkijai bū-

I

veikslų.

Pirmos Amerikiečio Vestu
vės Vokietijoj

Kornelimunster, Vokie
tija — Šiomis dienomis A- 
merikiečių okupuotoje Vo- 

Iš Vyriausiojo Alijantų (moji armija užėmė Weis- kieti jos srityje įvyko pir-

Užėmė 10 Tvirtovių

B05fDSWK«ep Bombs
Falling!

Ekspedicijos Centro, Pa
ryžius, lapkr. 27 — Prane
šama, kad Jung. Valstybių 
trečioji armija puolė Vo
kietijos nacių karo jėgas ir 
užėmė 10 Maginot linijos 
tvirtoves. Amerikiečiai įsi- j 
veržė į Saar baseiną. Pir-

weiler, kelyj į Dueren. mos amerikiečio vestuvės. 
Septintoji armija taip kada toje srityje švilpė ka- 

pat pasistūmė pirmyn link nuolių šūviai.
Karsrube. , Apsivedė karys Charles

---------------- 'M. Baker iš Aurora, Colo.■ 
Jums nereikia porcijos su Įeit. Paulina Perriš, ar- 

į korčiukės pirkimui J. V. mijos slauge iš New Smyr- 
Karo Bonų.--------------------na Bcach, Fla. V. 6. Army Air Forces by dracginc up on tu r 

Japonėse Aichl 99 “Vai" plane.
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Nynaesham į Gotlandą.

kanų, dabar dalyvaujan- mėn. šių metų, tik 12 mirė 
čių Philipinų karo veiks- likusiųjų”.
muose. kad paskutinių jų į jis sak0, kad spėjama’ 
dviejų savaičių metu išlei- jog vra 20.000 amerikiečių

2

ĮVAIRIOS žinios
(r

VIETINĖS ŽINIOS
Mažiau Mirimą Japoną 

Kalėjimuose
Pil. Klubas Rengia 

Bond Rally

: padarys”. Atminki Lietuvi, kad 
neužilgo turėsime padaryti Lie
tuvių atskaitą, kiek mūsų bran
gaus jaunimo paaukojo savo 
galvas už šios šalies ir viso pa
saulio laisvę, ir kiek mes namie 
pasilikę savo sunkiai uždirbtais 
centais išpirkome karo bonų.

Su ta atskaita mes turėsime 
klebenti į Washingtono duris ir 
įtikinti mūsų valdžią, kad mūsų 
Tėvynė Lietuva yra užsitarna
vus užuojautos ir užtarimo; mū
sų broliai pavergti ir jų balso 
niekas negirdi, tiktai mes ir 
vien mes Amerikos Lietuviai 
galime jiems padėt.

Tad So. Bostono Lietuvių Pi
liečių draugijos vardu kviečiu 
visus lietuvius į bendrą darbą.

A. P. Neviera, sekr.

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos susirinkime, lapkri
čio 16 d. nutarta surengti šešto 
karo bonų pardavimo vajaus 
BOND RALLY gruodžio 3 d., 2 
vai. p. p., savo salėj, 309 E St., 
So. Boston, Mass.

Mūsų draugija kviečia Bosto
no ir apylinkės lietuvius pagal 
išgalės pirkti karo bonus per 
Mt. Washington Co-operative 
banką, nes ten pirkdami bonus 
gausime lietuviams priklausan
tį kreditą, prašome palaukti su 
bonais iki gruodžio 3-čios ir visi 
kaip vienas dalyvauti šiame pa
rengime ir kodaugiausiai pasi
pirkti; jeigu, kurie dėl svarbių 
priežasčių negalėtumėte susi
rinkime dalyvauti, tai prašome 
perkant bonus viršminėtoj ban- 
koj pasakyti, kad jūsų perka- tienės šeima, 
mus bonus pridėtų lietuvių sąs
kaitom *

Apart pavienių asmenų yra 
kviečiamos visos Bostono ir a- 
pylinkės draugijos bei organi- nuliūdimo valandoje; dėkoja už 
zacijos pirkti kodaugiausiai ka- šv. mišias ir gėlių bukietus, už 
ro bonų: visi aiškiai žinome ir dalyvavimą šermenyse ir laido- 
privalome suprasti, kad pa- tuvėse; ypač dėkoja Lavvrence 
greitinus visuotiną pergalę mū- Šv. Onos draugijai, Dorcheste- 
sų valdžiai yra reikalingi pini- rio Moterų klubui ir Muzray 
gai. Jeigu mūsų sūnūs bei arti- kompanijos darbininkams už 
mieji guldo savo galvas visuose 
pasaulio kampuose už pasaulio 
laisvę, tai mums pasilikusiems 
naminiame fronte belieka sko
linti kodaugiausia savo uždirb
tus pinigus.

Mūsų draugija iki šiol yra nu
pirkus karo bonų už 823,000.00 
ir šiame vajuj nutarė pirkt už 
$5,000.00. Iki šiol Bostono Lie-j 
tuviai yra nupirkę vieną tanką j 
ir lėktuvą, o dabar turėtum 
rengtis prie laivo, tas nebūtų 
sunku padaryti tik reikia dau
giau pasišventimo ir vienybės. 
Juk lietuvių priežodis sako: 
“kai du stos visados, daugiau

New York — John
Cotton, Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus karo nelais- 
vių šelpimo direktoriaus 
pagelbininkas, pareiškė, 
kad dabartiniu metu japo
nų kalėjimuose mažiau a- 
merikiečių belaisvių mirš
ta.

Cotton pareiškė 300 a- 
merikiečių karo belaisvių 
giminių, kad “42 iš 600 be
laisvių mirė per 8 mėne- 

j sius” 1942-1943 m. vienoje 
... „ , ‘‘bet nuo rug-

muoja šeimas Amerikos pjūčio 1943 iki rugpiūčio

i

NUSKANDINO ŠVEDIJOS 1
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Stockholm, Švedija — tu ’ dalyvaujančių Philipi- 
Šiomis dienomis Baltijos nuošė vykstančiuose Ame- 
jūroje nuskendo švedų lai- rikos armijos karo veiks- 
vas “Hansa“ su 80 kelei- muose. 
vių ir 24 įgulos nariais. Minėtieji laiškai, kurių

Hansa” laivas plaukė iš kai kurie buvo rašyti net 
liepos mėnesį, buvo sulai
kyti Armijos cenzūros 
Centralinio Pacifiko ir Ha
vajų centruose, kad nie
kas nesužinotų apie Phili- 
pinų invaziją tarpulaikio 
metu.

Armijos paštas infor-: stovykloje,

Jail Yra Daugiau Nei 5,000 
Darbo Vadovybės Komitety

VVashingtonas — T. K. 
Quinn, Karo Gamybos Va
dybos Karo Gamybos Va
jaus generalinis direkto
rius, pranešė, kad jau virš 
5.000 visos šalies karo 
dirbtuvių veikia Darbo- 
Vadovybės gamybos komi- dus tokį didelį pašto kie
tėtai. Direktorius pažymė- kį, adresantams yra gali- 
jo, kad komitetų skaičius, mybė gauti po ilgos per
kuriu tikslas yra ekspedi- traukos iš karto po kelis 
javimas ir padidinimas laiškus.
gamybos šaudmenų, oriai- Pašto sulaikymas buvo 
vių, tankų, laivų ir kitų būtinas, Karo Departmen- 
karo pabūklų laike pasku- to nuomone, kaipo priem - 
tiniųjų keturių mėnesių nė apsaugoti gyvybei ir 
padidėjo net 500. OWI. saugumui tūkstančių A- 

---------------- merikos karių.

japonų nelaisvėje, iš kurių 
9000 civilių, ir kad keli 
tūkstančiai tebėra Philip- 
pinuose.

Prancūzai Areštavo Britą 
Rašytoją

Paryžius, lapkr. 27

PADĖKA
IA iki
L _X J L

Italijos Valdžia Atsistatydino
Mirusios a. a. Karolinos Maze- 

ypač William A. 
Amsie ir šeima, gyv. 30 Corruth 
St., Dorchester, nuoširdžiai dė
koja giminėms ir bendrai vi
siems už pareikštas užuojautas

Pristatomas Paštas, Pavė
lavęs Philipinų Invazijos 

Dėka

daly vau- šiomis dienomis prancūzų 
jančių paskutiniuose pla- policija vėl areštavo pa- 
taus masto išlipimuose į garsėjusį britų rašytoją 
Philipinų salose. OVVlJp. G. Woodhouse.

J. V. VALSTYBES SEKRETORIUS 
HULL ATSISTATYDINĘSWashingtonas — Karo 

Departamento pranešimu, 
paskutiniųjų savaičių me
tų išleista apie 400.000 in
dividualių laiškų ir didelis Lapkričio°27_
kiekis siuntinių, kurie bu- kretorius Cordell Hull dėl 
vo, saugumo sumetimais, 
paslėpti ir kurie buvo siųs
ti vienetų, dabartiniu me-

VVashington. D. C. —
■ J. V. Se-

■Sfoir tkat votį care

GIVB
Greater Boston 

United War Fund

Uww Kasinskas
ji.h Laidotuvių 

Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Nakt]

602 Washington Btvd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595
Limosinai dėl visokių reikalų

ligos pranešė prezidentui 
Rooseveltui, kad jis nega
lės grįžti prie savo darbo. 
Kai kas sako, kad J. V. se
kretorius Hull atsistatydi- 

i no. Tačiau iš jo pranešimo 
suprantama, kad jis tik dėl 
ligos negali eiti savo pa
reigų.

I Prez. Roosevelt gali būti 
llaikinai paskirs ką nors 
kitą eiti sekretoriaus pa
reigas. bet palieka atdarą 
vietą sekretoriui Hull grįž- 

Itb
SeKretorius Cordell Hull 

visuomet buvo už mažųjų 
tautų laisvę ir nepriklau
somybę. Tikimės, kad 
Jung. Valstybės to princi- 

i po laikysis visuomet.
<♦:

------

-Jh/yLsta Šiandienvy.

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

ŠVENČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIVRDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji!
Liurdo knyga

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.

t

>

KAINA — $3.50

Kreipkites.su užsakvmu:
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Roma, lapkr. 27 — Itali
jos valdžia, kurios premie- 
ru buvo Ivanoe Bonomi, 
atsistatydino, 
kad atsistatydino 
riųjų spaudimo.

Spėjama, kad 
bus paskirtas
naują valdžią Italijai.

Sakoma, 
dėl kai-

Bonomi 
sudaryti

Misterija Su Gyvuliais 
Marlboro Miestelyj

.ii r

Marlboro, Mass. — Šio 
miestelio policija turėjo 
daug neramumo ir rūpes
čio dėl nepaprasto įvykio. 
Ne, kad kas ką būtų pavo
gęs, bet priešingai. Nie
kam nežinant iš kur ir 
kaip kiekvienoje miestelio 
kūtėje atsirado jaučių ir 
karvių.

Paaiškėjo, jeigu taip ga
lima pasakyti, teisinga 
$4,000 vertės gyvulių va
gystė.

Nathan Grant, Alfred J. 
Purcell gyvulių ūkio ve
dėjas, iš Wellesley, tele- 

mokyklos moksleivių skai-iponuoja policijai, kad jis 
čiaus palinkimą mažėti ir, 
daugeliu atvejų sužadino 
moksleivių skaičiaus padi
dėjimą nuo 1939 metų.

OWI.

Mokyklos Lankymo Vajus 
Sustabdę Moksleivių 

Mažėjimų

VVashingtonas — Fede
ralinės Saugumo Agentū
ros J- V. švietimo Įstaiga 
ir Darbo Departamento 
Vaikų Biuras praneša, kad 
po neformalios aukštes
niosios mokyklos registra
cijos apžvalgos pastebėta, 
kad per rugpiūčio, rugsėjo 
ir spalių mėnesius varytas 
mokyklos lankymo vajus 
sustabdė aukštesniosios

Laike Trijų Mėnesių Reika
linga Surasti 15,000 

liirininlriiJUf linini lį

VVashingtonas — Karo 
Laivininkystės Adminis 
tracijos pranešimu, pre
kybiniams laivams per 

. lapkritį, gruodį ir sausį 
Į reikalinga mažiausiai bent 
l po 5000 vyrų į mėnesį — i 
jūrininkų bei karininkų.

Karo Laivininkystės Ad
ministracija kviečia prity
rusius jūroje vyrus atsi
liepti raštu ar “collect” te
legrama šiuo adresu: U. S. 
Merchant Marine, Wash- 
ington, D. C. arba kreiptis 
tiesiog į savo jūrininkys
tės uniją, J. V. Samdos Į- 
staigą ar Karo Laivinin
kystės Administracijos 
skyrių bet kuriame uoste, 

i Įsirašiusiems tuojau bus 
duodamas paskyrimas į 
kurį nors laivą, kur prisi
stačius, bus teikiama tran- 

:sportacija, įstojimo mo
kestis ir parama. OWI.

“jų yra du čia. Aš nežinau 
kam jie priklauso — ir,” 
jis pridėjo, “yra 10 gyvu
lių!”

Policijai buvo tikra mis
terija. Kada policininkai 
nuėjo j savo garage, tai ra
do tik “patrol wagon”.

“Palik atdaras duris,” 
vienas jų įspėjo, “gal kala
kutas įeis”.

Ši misterija dar neišaiš
kinta.

Sugrąžinami Žemos Kainos 
Cigarai

užuojautą ir paskutinį patarna
vimą, laidojant jų mylimą mo
tinėlę.

Dėkoja laidotuvių direkto
riam Čiurlioniui ir jo dukrelei 
Čiurlionytei, Lawrence, Mass., 
už gražų ir atitinkamą patarna
vimą, ir dėkoja bendrai visiems 
už gausų dalyvavimą laidotuvė
se.

Mr. & Mrs. Wm. A. Amsie.
VVashingtonas — Kainų 

Reguliavimo Įstaigos pra
nešimu, nustatyti pakeiti
mai kainų bei aukščiausių
jų kainų ribos srityje, kad 
tuo būtų padidinta piges
niųjų rūšių naminių ciga
rų gamyba, kas vartoto
jams sutaupytų į metus 50 
milijonų dolerių. Įvedus 
pakeitimą, cigarų kaina, 
bendrai imant, sumažės 
bent 10,89 dol. tūkstan
čiui. OWI.

lokes Pareiškimu, Anglių 
Taupymas Būtinas
—

VVashingtonas — Karo 
Meto Kietojo Kuro Admi
nistratorius, Harold L. le

nkes, praneša, kad jau pra- 
! sidėjus šildymo laikotar
piui šiaurinėse valstybėse, 
kraštas turi prieš akis di
delius žiemos reikalavi
mus, o tuo tarpu bitumini- 

■ jaus anglių atsarga milijo
nais tonų mažesnė už pe
reituosius du metus.. Dėl 
tos priežasties atsiranda 
būtinas reikalas visiems 
vartotojams taupyti ang
lis. OWI.

Laisvės Laivas Logan
Šiomis dienomis paleis

tas į vandenyną Laisvės 
laivas, kuris pavadintas 
Edward L. Logan vardu.

Pulk. Logar! gimęs Bos-

★YH LĖNI YOlt 
Moneįį • 

TIEY filVE THEIt 
Livea!

“Darbininko” Dviejų Spalvų 
1945 m. Kalendoriai

atsikėlęs pažiūrėti pro 
langą ir pamatęs važiuo-j 
jančio sunkvežimio užpa-J 
kalinę šviesą. Jis nuėjęs į 
kūtę. Gyvulių kūtę rado 
tuščia. Kūtės spyna nu
plėšta.

Policija visą tai užsirašė. 
Po trumpo laiko Grant vėl 
teleponuoja policijai, ir 
praneša, kad jautis per so
dą sugrįžo į kūtę. Dar ne
suspėjo rašalas nudžiūti, 
kaip vėl policijos telepo- 
nas birzgę. William H. 
Morley, gyv. West Hill 
road, praneša, kad raudo
nas ir baltas jautis įėjo į 
jo kūtę. Jis sako policijai, 
kad tokio atsitikimo jis 
niekad pirmiau neturėjęs. 
Policija jam sako, kad ir ji 
neturėjusi.

Susidarė tikra misterija. 
Kiekvieną kartą teleponui 
skambant, policija nervin
gai atsakydavo. Bet ji ži- 
no jo, kad kas nors atsitiks. greitame

Lį? jV0- j • i pasauliniame kare su įžy-j
„.A^ ard Boudrier. g^ 'mia ioi.mąja pėkstininkų,' 
" f. J11" rOad' telcl'onuoda 26-tąja divizija. Jis išėjo!

I

X -

$ Rcmli šios šalies apsigynimą!
PtrA- Dcfcnsc Bonds ir Stamps!

Kaip kitais metais, taip ir šįmet, “Darbininkas” 
išleidžia gražų, dviejų spalvų sieninį kalendorių, kurio 
kiekvieno mėnesio lapą puošia įdomūs paveikslai.

Kalendoriuje bus pažymėta pasninkai ir kiekvie
nos dienos šventojo vardas.

Dedamos pastangos, kad kiekvienas LDS narys-rė 
ir “Darbininko” skaitytojas gautų kalendorių laiku.

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA.

Vx vCl- I • *_A * V a ■ I CL • a k * a i aa

..''Ar ,k,as "f-Prarado >u?atsargon 1928 m. su leite-l 
CI°.. , klausia jis. i nan^o generolo laipsniu.

Štai vėl , sako vienas j
policininkas kitam. “Jūsį 
turite vieną atliekamą?”,', 
jis klausia p. Boudrier su 
šypsena.

“Atliekamą? Atlieka
mą?” klausia Mr. MorleyJ

r EVERY BUY A BULL'S EYE

Kreipkites.su
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Los Angeles Arkivyskupas John J. Cantwell, vaducdamasi Popiežiaus 
Pijaus XII nurodymais suorganizavo iš žymiųjų asmenų Taikos studijos 
komitetą. Šitame vaizde matome ano komiteto posėdį.

O
_______ . U

LIETUVOS VYČIŲ VEIKLA
seime, talkininkauti visiems na-Lietuvos Vyčių

: kuris įvyko rūgs. mėn. pa- riams. štai L. Vyčių Cent- 
baigoje š. m. pasirodė kaip ro valdyba ir padarė savo 

‘sumaniai Vyčiams vado- pirm”*.
vau ja pirmininkas ir Cen-' niu' 
tro valdyba ir kaip pati or- į 19 
ganizacija pažangiuoja be- rezidencijoj įvyko L. Vy- 
sidarbuodama Dievo ir Tė- čių Centro valdybos posė

dis, kuriame tarp kitų nu-

ir stiprius žings- 
Sekmadienį, lapkr. 

, š. m., pp. Grendelių

Pagaliau Ir Sąžinė Prabilo

i

Ivynės labui.
i Seime susirinkusieji iš tarimų plačiai užsibrėžta 
didžiųjų Amerikos lietuvių pravesti nariu - skaitytom 
kolonijų susipratusieji vajų. Kartu įimta ir “Old 
jaunuoliai - vyčiai išnešė Timer’ių” organizavimą, 
eilę rezoliucijų, kurios ir -. ... , , ... . ,i . j ’. , - . -i Čia reikia pastebėti, kadpalikta a vykdyti busimai . . r .
Centro valdybai ir per ją ^am^imas Y'__________ £_____ 1 ra tai būtinas reikalas ir 
biran numirti. Virš 4,000 reikia manyti, kad visos 

’ ■ ’ - ■ į tuomi susirū- 
birželio Pins- Kuopos, kur jos gy- 

’ j)ar apje vuoja irgi turės padidinti 
. 200,000 buvo vokiečių nu- savo narių skaičių, gi ten, 

teikta tam tikrų autono- (gaiabinta.______________ kur vyčių kuopos nustojo
mijų užsienio reikaluose ir j Reikia nepamiršti kad veik£, turės būt atgaivin- 

Sovietų valdžia nepripa- ° ^en kur visiškai ių 
... . v r> u i -ii u , . . - .- , ; žįsta Pabaltės valstybių nėra. “bus statomi til-

i tautų likimas. Nors Pabal- nepriklausomybę pagerbti.! pasiskelbimas, kad buk tai pasiuntinvbių ir konsulą- ui ir taisomi keliai”, kad į 
tt 4- z-s -i r* 4 nnnnlronnin T i ntinri o i lotinai 41 4->-.4-* J . . - • _ ______ i 

1

nai žiūri į paskelbtą vas~ .J*.žuvo sukilimo kautynėse kolonijos
14, 1944 m. Sovietų pareis-į įe£ bolševikus, "
kimą konstitucijos pakei-; bai j 1941 m 

:timo atžvilgiu, kad bus su- o()0.000 buvo vou

Melui ir suktybei viešpataujant, klastą ir bandi
tizmą keliant į valdytojų, sprendėjų ir egzekutorių 
sostus, kad jie teisybę pajėgumu matuotu, t. y. galin
giems viską skirtų, o silpniems tik skurdą ir vergovę 
paliktų — žodžiu, vykstant tokiems dalykams, kokių 
nė stabmeldijoj nėra buvę, be galo džiugu, kai tamsy- Pabaltės kraštus, pravartu rytų Rygoj, 1920 m., kuo- militariniuose klausimuo- 
bėse pasirodo šviesos spindulėlis ir melų karalystėje apsvarstyti, koks bus tų met Rusija pasižadėjo jų se. Taip pat Rusijos vadų Pa ha ltZa”' valstybių* n®ra« —
pasigirsta sąžinės balsas. m-;—- i---- ------------- -» u~-’-

Mes, nuskriaustųjų tautų išeiviai, esam palikti 
beveik vieni savo tėvų žemių teises ginti. Į mūsų balsą 
retai kuris geraširdis laikraštis ar koks ne lietuvis 
kilnių pažiūrų individas kiek dėmesio teatkreipia. At
sakingi bei įtakingi pareigūnai ir tautų likimo spren
dėjai mūsų skriaudas žino, bet reikšmingai jas užtyli. 
Tylėkite, girdi, ir jūs ir nedrumskite šeimyninės pa
saulio valdovų ramybės bei vienybės; argi nematote, 
kad “strateginė” padėtis jūsų teisių išsižadėjimo rei
kalinga? Pašvęskite savo tautos likimą vieno didelio 
pono apetitui. Jei ne tylėsite, tai jis gali supykti, ir ta
da mums visiems bus bėda... Kad ir panašių žodžių sa
vo diplomatinėj kalboj jie nevartoja*, bet mažųjų tautų 
ignoravimas ir jų skriaudų užtylėjimas iškalbinges
nis už pačius stipriausius žodžius.

Taigi, kuomet tokio komercinio cinizmo atmos- įš Lietuvos, Latvijos ir Es- nėra bedarbių ir nemokan- kimus faktus, aprašytus | 
f eroj pasigirsta sveikos žmoniškos sąžinės balsas, tai tijos paskutines maisto čių skaityti bei rašyti. Es- Lietuvos Archyvuose (To- 
ir akys linksmiau nušvinta ir jaukiau ant širdies pasi- santaupas. tų laimėjimai ;
daro. Toks balsas andai pasigirdo Anglijos Parlia- Kartais klaidingai mano- srity labai žymūs. . 
mente. Kilnų žodį tarė Parliamento narys Sir Archi- ma, kad Pabaltės valsty- žangi įstatymdavystė ki- nuoš. piliečių, miestuose 
bald Southby, Premierui Churchilliui iš Quebeco kon- bės buvo Versalio sutar- tataučių atžvilgiu yra ki- i ~
ferencijos sugrįžus ir raportą Parliamente išdavus. Tą ties padaras. Iš tikrųjų tai toms tautoms pavyzdys, žmonių ėjo balsuoti vien 
p. Southby kalbą dienraštis “Draugas” beveik ištisą Lietuva įsigijo savo nepri- Jie įvedė priverstiną mo- prisibijodami persekioji- 
patalpino. Čia yra vietos tik trumpam jos turinio bran- klausomybę jau vas. 16, kyklų lankymą ir 12% jų mų. Nežiūrint to, rusų 
duoliui paduoti. i 1918 m., po sunkių kauty- valstybinio budžeto skiria- propaganda paskelbė, kad

P. Southby kalbėjo apie Pabaltės respublikas. nili su vokiečiais ir rusais.|ma apšvietai. O bet gi pra- balsavo 95.56 nuoš. gy- 
Nušvietė jų baisią padėtį. Smulkmeniškai atpasakojo J? 
smurtingą rusų okupaciją, suklastuotus rinkimus ir 
melagingą bolševikų propagandą, kad būk tai tos res- ..... 
publikos “gera valia” prie Sovietų Sąjungos prisijun- vUa Estija) buvo kadai- 
gė. Faktinai tai jos tapo “komunistinių eksperimentų” se Salinga valstybė ligi ca- 
auka. Kitais žodžiais, jos žiauriai kankinamos ir nu- okupacijos laikotarpio, 
teistos mirti. Tad Anglijos Parliamentui žinotina, kad 1<95-1915 m. Visų trijų 
Britų imperija prisideda prie tautų laisvės pasmaugi- valstybių nepriklausomy- 
mo. Reikšmingi šitie p. Southby žodžiai: buvo pripažinta visų Di-

deliuių Valstybių, ir pir- 
“Nesugebėdami paremti kitų laisvės, mes didžiai mesnieji jų santykiai su 

rizikuojame padaryti laisvės pirncipo išdavystę ir tuo Sovietų Rusija buvo pa- 
patim mūsų pačių laisvės ir nepriklausomybės išda
vystę”.

(Perspausdinta iš “Catholic Mind”, Nov. 1944).
Rusų armijoms įžengus į remti ant sutarčių, pada-

4

tės gyventojai neapkenčia Lietuviai ir latviai yra jie siekią Pabaltės tautas £ norg įstaigos yra 
vokiečių, bet taip pat bai- indo - europiečiai, gi estai, “išlaisvinti”, nepadarė tei- ganoje Londone Washing- 
sisi ir pasikartojimo tų priklauso suomių - vengrų giamo įspūdžio į tų kraštų *one £ eitose Vakarų val- 
žudynių, areštų ir masinių grupei ir yra artimai šuo-į gyventojus. ątvhėsp Ar mažiiiu E»rn-_ _ . gyventojus,

miams giminingi. Lietu-j i" 
viai didžiumoje (80% ) yra neigti rusų teigimas, kad 
katalikai; protestantų tik Pabaltės tautos “laisva 
5.5%. Estų 78% liuteronų valia” išsižadėjo savo poli-Į 
ir 19 % stačiatikių. Latvių tinės r --------- '
55% literonų ir 25% kata- Rinkimai, tiesa, įvyko, bet tyvos p Eden padarė Par-

v - te klastos neapseita ir me-. iįamente> sausio 26, 1944
Pabaltijo tautos pasiekė lagmgai paskelbta Pabal-1 štai kokj pareiškimą: 

1 ...Mes nemanome pnpa- 
ižinti jokių teritorinių pa- 
į keitimų, kurie įvyks šio

, stybėse. Ar mažųjų Euro-
Čia taip pat tenka pa- pOS tautų teisės turi būtištrėmimų, kurie įvyko 

1940 m. rusų okupacijos 
metu. Jie neabejoja, kad 
tų įvykių pasikartojimas 
reiškia ne ką kitą, tik vi
satinį Pabaltės tautų su
naikinimą. Pastariausios 
žinios nurodo, kad vokie
čiai skubotai ruošiasi Pa- aukšto kultūros lygio ir tės gyventojų nusistaty- 
baltijį apleisti, nes Gesta- skaitosi vienos iš labiausia mas. Lietuvos rinkimai y- 
po generolas Lohse gavo iš civilizuotų Europos tautų, ra tipingi Latvijos ir Esti- keitimų kurie įvyks šio 
Berlyno įsakymą išplėšti Pavyzdžiui, Estijoj beveik jos rinkimams. Pagal pati-,kar0 me’tu, nebent užimtų

jų kraštų gyventojai gera 
. . . .valia tokius pakeitimusapsvietos mas UI, Kaunas, 1942 m.).'prigiimtų„ Pasitikima.

tas kolonijas nuvykus ir 
su pagelba vietinių veikė- 
iu - vadų, iškils naujas at
žalynas.

L. Vyčių vajus prasidės

• v

pripažintos dabar ir po ka- su Naujais metais ir tęsis 
ro? Tai gyvybinis bandy- 
,mo klausimas. Europa čia 

nepriklausomybes. iaukįa Britanijos inicija-

•T

tris mėnesius. Reikia ma
nyti, kad prie to rengtis 
jau dabar laikas ir ypač 
tos kolonijos kur visiškai 
nėra vyčių kuopelių turė
tų iš anksto numatyti die
ną tokiai kuopelei suorga
nizuoti. L. Vyčių Centras 
teiks visas reikalingas in
formacijas ir patarimus 
žodžiu ar raštu.

Nugirdus šią linksmą ži
nią, kad L. Vyčiai taip pla- 

i išeina organizuoti 
lietuviškojo jaunimo, rei-

Jų pa- kaimuose balsavo tik 16 kad tas pareižkimas buj nin’gai
v _ pritaikintas trims Pabal- 

mažiau kaip 50 nuos. Daug tas valstybėms, Lenkijai ir kia juos tik sveikinti ir
pritaikintas trims Pabal-

kitoms tautoms. jiems talkininkauti. K-a.

BE THANKFUL AND SAVE

Taupyk riebalus karui. Riebalai reikalingi amuni 
cijai ir kitokiems karo reikalams.

24 ir Latvija lapkr. 18. Lie-joficijalinis laikraštis Prav- klastavimą galima spręst; 
tuva (nepanašiai kaip Lat- da primygtinai teigia, kad iš to, kad komunistų parti-j 

,ja Lietuvoj turi tik 1,500 
i narių, iš pustrečio milijo- 
• no gyventojų. Numanu, 
kad vien komunistai nori 
Lietuvą sukomunistinti. 
Kiti gyventojai tam prie
šingi.

Nuo 1939 metų pabaigos 
Lietuva neteko daugiau 
kaip 250,000 savo gyven
tojų. Sovietų okupacijos 
metu 45,000 buvo arba nu
žudyta, arba ištremta Si-

Pabaltės respublikos yra 
dalis Sovietų Rusijos teri
torijos ir per konstituciją 
esančios surištos su Sovie
tų Sąjunga. Visa tai buvo 
nuolatos kartojama per 
Leningrado ir Maskvos ra
diją.

Pabaltės tautos abejoti-
«

kad didžiausias laisvės smaugikas turėtų pajėgų dar
Ir iš tiesų: kovoti už laisvę, iš anksto nusprendus, daugiau ką pasmaugti! Kuris istorijos laikotarpis tiek 
kurių tautų laisvę paneigti, ir tai dar tuo tikslu, žiaurių nesąmonių būtų pridirbęs? K.lkai kurių tautų laisvę paneigti, ir tai dar tuo tikslu,

DIEVUI ir TĖVYNEI
Paraše Msgr. Fulton Sheen

Vertė Pranas Jančius, MIC.
KUNIGO KARALIAUS PREMIJUOTAS 

VERTIMAS
I-mas PERSKYRIMAS

Antikristas
Mes bijomės išorinių daiktų, kada turėtu

me bijoti išvidinių; baidomės išviršinių pavo
jų, bet ne vidaus nusidėjimų, kurie atneša 
tiek bendrų nemalonumų.

Mes taip pat bijomės žmogaus, kada reiktų 
bijotis Dievo, šiandien žmogus bijosi žmo
gaus. Liūtai nebėga nuo liūtų, tigrai nesibijo 
tigrų. Jie bijo tiktai tų, kurie nėra jų veislės. 
Bet žmogus žmogaus bijosi.

Kapitalistas darbininko bijosi; darbinin
kas dreba prieš kapitalistą; vargšai bėga 
nuo turtingųjų; turtingieji nuo vargšų. Ta
čiau niekas nebijo Dievo. Jei žmogus tik su
siprastų, kad jis bijosi žmogaus dėlto, kad jis 
liovėsi bijojęs Dievo, jis būtų laimingas. Nes 
žmogus, praradęs Dievą, tampa savo artimui 
pabaisa.

“Viešpaties baime yra pradžia išminties” 
(Patar. 1:7). — tiktai pradžia, nes tolesniuo
se‘laipsniuose meilė užvaduoja baimę.

Bet pradžioje turime bijotis teisingumo 
už mūsų padarytąsias neteisybes; atlygini
mo už mūsų nuodėmes; pasekmės už mūsų

nedorumus. Kol žmogus bijos kito žmogaus, 
o ne Dievo, tol pasaulyje nebus taikos.

Bijoti Dievo yra ne vien Dievą mylėti, bet 
taip pat ir savo artimą mylėti.

Mums reikalinga naujos rūšies baimė — 
ne tik kraštan įsiveržusio priešo baimė, bet 
baimė, kad užginčydami blogumą, mes tap
tume bejėgiais tam blogumui atsispirti; bai
mė, kad prašydami duonos vien duonos ir 
tesulauksime — lyg tai vien duona žmogus 
gyvena; baimė, kad užginčydami blogumo 
tikrovę neprarastume gerumo idealą; baimė, 
kad begindami savo sienas, mūsų išvidiniai 
rūmai nebūtų iš vidaus užgrobti.

Yra daug priežasčių, kurios mums įrodo, 
kad pasaulyje blogumas yra; yra ir daug 
priežaščių, dėl kurių tikime į antikristaus 
dvasią.

Mūsų šiandieniniai auklėtojai ir mūsų 
spauda užginčydami kaltę, nuodėmę, blogu
mą, atgailą, pasiaukojimą ir atlyginimą, vis 
tik, neįtikino mūsų, kad nėra Dievo; neįtikino 
Kryžiaus bergždumu; neįtikino, kad blogumo 
nėra.

Bet jie mus įtikino, kad yra velnias, nes 
velnias laimėja daugiausia tada, kada jis įti
kina savo pasekėjus, kad jo visai nėra.

II PERSKYRIMAS 
NUODĖMĖS TIKROVE

Jurgis Bernardas Shaw kartą pasakė: — 
šiandienis žmogus yra perdaug užimtas pa
mąstyti apie savo nuodėmes. —

Gal būtų teisingiau pasakyti: — šiandieni
nis žmogus užginčija, kad jis gali nusidėti.

Kai kuriuose taip vadinamuose šviesuome
nės rateliuose nuodėmės išaiškinimai biolo
giškai kaip “išsivystymo proceso nupuoli
mas”, arba, kad nuodėmė yra lig laikinė ai- 
niška atžanga prie mūsų gyvulinių protėvių, 
“kurią žmogus gali pergalėti per atatinkamą 
susigiminiavimą”.

Kiti bando nuodėmę “kūniškai” išaiškinti, 
sakydami, kad nuodėmė gyvuoja dėl to, kad 
aplinkuma yra bloga, kad trūksta tinkamų 
vietų atvangai praleisti, kad trūksta pirmos 
rūšies pieno, kad nuodėmė kyla iš kūno ne
sveikumų.

Blogumas tadgi, pasak jų, nėra valioje, bet 
tulžyje; ne sieloje, bet kūne; jis yra kūniškas, 
o ne dorinis.

Treti bando išaiškinti, kad nuodėmė yra 
visuomeniška; kad ji nėra asmeniškas, bet 
grynai visuomeniškas dalykas. Jie aiškina, 
kad blogumas plaukia iš išorinių daiktų, k. a., 
iš kapitalistų - komunistų atžvilgiu; iš dikta
tūrų - demokratijų atžvilgiu; iš demokratijų- 
diktatūrų atžvilgiu, bet tiktai ne iš sąžinės 
prasižengimų.

Įstaigos arba tvarka kaltinama dėl blogu
mo, tačiau pats žmogus pasilieka nekaltu avi- 
nėliumi. Skirtumas tarp gerumo ir blogumo 
lengvai tada išaiškinamas žodžiais “alijan- 
tas” ir “priešas”.

Juo daugiau pasaulis nusideda, juo ma
žiau mąsto apie tai. Tokia padėtis yra taip 
pat sielai pavojinga, kaip užkrečiamųjų ligų 
nepaisymas maro metu yra kūnui pavojin
gas. Rioglinimo nuotaika užvadavo nuodėmės 
reikšmę.

Pirmoji veikla kaip nuodas įdiegdama sie
loje vilingą pritarimą blogumui, kuris turi 
gyvuoti išorinėse aplinkybėse, ir tadgi negali 
būt paties žmogaus suvaldoma.

Kadangi pasaulis žiūri į blogumą kaip į 
visiškai išorinį ir visuomenišką dalyką, dėlto 
jis ir mano, kad jo sunkenybių išrišimas glū
di politikos ir ekonomijos viešpatystėje, nes 
šios rūpinasi žmogaus išoriniais dalykais ar
ba tuo ką žmogus turi, o ne tuo kuo žmogus
yra.

Pats atsisakymas pripažinti, kad nuodėmė 
yra asmeniškas dalykas ir ne dorinis, bet eko
nominis apsireiškimas, padaro pagydymą vi
sai neįmanoma. Toks nusistatymas palygina 
visuomenę su žmogumi, kuris savo ruožtu 
kaltina geltonosios rasės žmonių imigraciją 
už savo geltligę ir mano, kad smarkus su al
koholiu kūno patrynimas arba išsipudravi- 
mas ją pagydys.

Negalime turėti jokio asmeniško arba vi
suomeniško išganymo iki kol nepripažinsime 
nuodėmės reikšmės ir blogumo pribuvimą, 
netiktai kaip kokį išviršinį daiktą, bet taip 
pat kaip išvidinę tikrovę.

Kitais žodžiais, pasaulis yra paskendęs da
bartiniam maišatyj ne dėlto, kad jis išėjo iš 
savo tvarkos, bet dėlto, kad kas nors yra ne
gera.

Trys pražūtingos pasekmės plaukia iš as-^ 
meniškos nuodėmės ir kaltės paneigimo, bū
tent, 1) laisvės praradimas: 2) tautinis supa->4: 
raližavimas; 3) nervų suardymas ir apvili-

- .

mas.
(Bus daugiau)



Antradienis. Lapkričio 28, 1944 DARBININKAS l

••E

i RYTINIU —
I VALSTYBIŲ ŽINIOS

c.
••««•«»«( ( (•( a | UUUIIimHUHIHIHIlIUOHlUUHHIIlHIHiMmilIlIlIlHUIIHIIimHUIIMUOIIHIHIUMtMIHlMIlHI ■E

BR1DGEPORT, CONN.

HEW BRITAIN. CONN.

17 d.

LDS 36 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

Sekmadienį, gruodžio 
tuojau po Sumos įvyks parapi
jos salėje LDS 36 kp. susirinki
mas. Prašome visų narių skait
lingai susirinkti, nes šiame su
sirinkime bus užtvirtinta arba 
nauja išrinkta valdyba ateinan
tiems metams. Taipgi reikia iš
rinkti atstovai į LDS seimą, ku
ris įvyks sausio 13-14 dd.. Cam
bridge. Mass.

B. Mičiūnienė, rast.

BALF 11 Skyriaus 
Prakalbos

.Veir Britain, Conn. — Lapkri
čio 19. sekmadienį. 4 vai. po pie
tų. BALF 11 skyriaus pastan
gomis surengtos prakalbos Šv. 
Andriejaus lietuvių parapijos 
svetainėje.

Skyriaus pirmininkas A. Mi- 
čiūnas pakvietė kalbėti kleb.

kun. M. A. Pankų, kuris gra- 
' žioje savo kalboje nušvietė var- 
! gingą Lietuvos padėtį ir ragino, 
kad newbritoniečiai nesigailėtų 
aukų nukentėjusiems nuo karo 
lietuviams ir Lietuvos laisvei 
pelnyti.

Sekamai kalbėjo Dr. P. Vilei
šis. kuris patrijotingoje kalboje 
nurodė reikalą visiems jungtis 
į vienybę ir gausiomis aukomis 
remti Bendrąjį Amerikos Lietu
vių šalpos Fondą, kuris rūpina
si ir darbuojasi suvargusių Lie
tuves žmonių sušelpimu.

D-ro P. Vileišio prakalbai pa
sibaigus. buvo trumpa pertrau
ka. kurio metu buvo renkamos 
aukos. Surinkta $77.00. Ir gana 
daug vietos lietuvių įsirašė 
BALF 11 skyriaus nariais, užsi
mokėdami skirtas duokles. Pa
baigoje, Dr. P. Vileišis atšaki-j 
nėjo į duotus klausimus.

Čia paduodame vardus ir pa
vardes tų. kurie aukavo sekan
čiai:

S25.00 aukavo Šv. Rožančiaus 
Draugija.

S4.00 aukavo Feliksas Trijo-• » nis.
Po $2.00 aukavo: Mykolas To- 

čionis, Vincas Važnis. Marcelė 
Janušonienė. Bronė Mičiūnienė. 
kun. A. Tamoliūnas.

Po $1.00 aukavo: Kazys Kas
paravičius. p-nia Spudulienė. 
Juozas Danisevičius. Kotryna 
Savickienė. A. Armaitis, Stasys 
Rudnickas, Juozas Lastauskas. 
Ona Wunsch, Charles Young,

Drabužių vajus dėl Lietuvos 
žmonių, nukentėjusių nuo karo 
užsibaigė. Vajus šimtu nuošim
čių pavyko. Komitetas labai 
puikiai pasidarbavo. Žmonių 
nereikėjo raginti, kad drabu
žius neštų, bet patys nešė ir ve
žė į parapijos svetainę, netik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai. 
O vakarais vyrai ir moterys pa
kavo į baksus.

Tikrai už šį darbą Lietuvos! 
žmonės, nuo karo nukentėjusie- ' 
ji bus dėkingi, o mūsų kolonijai! 
už greitą darbą yra garbė. Kle-j 
bonui kun. J. V. Kazlauskui už 
poros savaičių svetainės užleidi
mą Bendras šalpos Bridgeporto 
8-tas skyrius yra dėkingas.*1

Teko nugirsti, kad šį sezoną 
bus kas tokio naujo taip Con- 
necticos chorų. Muz. A. Stani- 
šauskas jau susitarė pasikeisti 
vaidinimais su Waterburio pa
rapijos chorų ir komp. A. Alek
siu. Dienos bus vėliau praneš
tos. O.

Leyte salos gyventojai susirinko, kad gauti maisto, kurį Amerikos ka
riai atsivežė ir jiems pažadėjo.

Lietuviai Kariai Žuvę Dėl

By 
Ed Reed

Register & Tribūne Syndicate

NEW HAVEN, CONN. WATERBURY, CONN.

DRABUŽIŲ VAJUS EINA 
SĖKMINGAI MŪSŲ 

KOLONIJOJE
Visi lietuviai ir svetimtaučiai 

susidomėję šelpimu mūsų nu
vargintų brolių ir seselių Lietu
voje ir kituose kraštuose. P-nios 
A. Vokietaitienės pastangomis 
per vietinę radio stotį kiekvieną 
vakarą yra kviečiami paremti 
lietuvių drabužių rinkimo vajų. 
Parapijos klebonas kun. E. Gra- 
deckas kreipėsi pas visus vieti
nius klebonus, prašydamas pa
ramos. P-nia Ona Alf savo pa- 

Ona Jankauskienė, Elžbieta Ža- rapijoj padarė gražią rinkliavą, 
liauskienė . Marijona Riktorai- kuri atnešė didelę pagelbą mūsų 
tienė. Petronė Šimkienė, Jadvy-. šalpos skyriui. Šio skyriaus ko- 
ga Jakienė. Ona Balčiūnienė, į respondente ir kitos darbuoto- 
Ona Junokienė, Jonas Turskis, i • ,. . , , , ... , , r, .... .jos uoliai darbuojasi, kad sisAdolpas Pavasaris. Mykolas I . ,
Nevulis. Elžbieta Lenkienė. I būt^ sėkmingas. Mūsų vy- 

! Frank Narcum. 1 ai neatsilieka — p-nai Kazo-

A. A. Raymondo Brazausko
Atminimui

Ir vėl žuvo jauna gyvybė ir 
vėl naujas kapas kukliai pažy
mėtas “Raymondas Brazauskas, 
19 m., Waterbury, Connecticut”.

They’ll aii be singinc if we buy more 
' War Bond» to speed všctory.

87 kartus ištisai-aš buvau laimingas!

JUS

ne
iki

Dabar eina 6-tas Karo Paskolos 
vajus. Kiekvieno Amerikiečio yra 
pareiga jvestuoti mažiausia S1OO. į 
Karo Bonus. Jei dar nesate pirkę, 
neatidėliodamas pirk šiandien!

gerai, kuomet suskaitote 
tote, pasiekę aukštumos, 
gi jaučiatės užsitarnavę

Bet karas dar ncužs 
kol jis dar tebesitęsia, p 
Jūs pirkite Bonus, o aš kariausiu 
tol. kol paskutinis Japonas nukris!kada tą padaryti 

Jūs turite eiti toiyn 
jūsų numeris.
jūs suparntate dalyka. 

klausimą mesti pradėta 
nežiūrint kiek esi pada-

37 kartus aš buvau išvykęs — ir 
grįžau.

Kada jūs pasiekiate tokios auk
štumos. paprastai jie leidžia 
valandėlei pailsėti.

Bet kaip
galima, 
užsibaigs

Čionai
Čia nėra
darbą -—
ręs.

Grįžti
pirkti Karo Bonus.

ir pama- 
Jūs taip- 
poilsio.

sibaigė. Ir 
pasakysiu:

r.arr.o, tai tas pats ką 
Jūs jaučiatės

BUY AT LEAST AN EXTRA $100 WARBONT) TOBAyi
*

SIMPLEX WIRE & CABLE CO.
Cambridge, Mass.

Thts is an official U. S. Treasury advertisement — prepared under auspices of Treasury Department 
and War Adveritsing Council.

kas. Gutauskas ir Kripaitis de
da drabužius į dėžes pasiuntimui 
į sandelį. P-nia Juzė Dičkienė 
yra uoli skatintoja ir organiza
torė pagelbininkų, o mūsų kle
bonas su pilnu pasiryžimu skel
bia ir ragina visus aukoti.

Sesės ir-lsroliai, lietuviai! Jei 
dar turi atliekamų drabužių, 
neužmiršk atnešti į parapijos 
svetainę. Jei neturi drabužių, 
tai gali prisidėti pinigine auka, 
kuri bus sunaudota persiunti
mui drabužių į sandelį.

Moterų Sąjungos 33 kuopos 
susirinkimas įvyko lapkričio 19 
d. Išduota atskaita iš kortavi- 
mo pramogos, kuri įvyko ponios 
Case namuose. Pelno liko $32.- 
35, už ką tariame širdingą ačiū 
sąjungietei A. Case ir jos ma
mytei E. Jogienei, kad užleido 
savo namus: sąjungietei Z. 
Markunienei ir jos dukrelei O- 
nutei už suteiktą pagelbą; taip
gi visoms narėms, kurios prisi
dėjo aukomis, ir visiems, kurie 
simpatizuoja sąjungiečių pa
rengimams. remdami jas savo 
maloniu atsilankymu.

Minėtame vakarėlyje tapo pa
gerbtos naujos narės, kurios 
prisirašė prie kuopos 1943 ir 
1944 metais, kuriems kuopos 
pirmininkė M. Jokubaitė įteikė 
po gražią rožę, pasveikindama 
kiekvieną ir linkėdama mūsų 
kuopoj ilgus metelius pasilikti. 
Taipgi sveikinimo kalbas pasa
kė kuopos vice-pirmininkė S. 
Tamulienė, finansų rast. M. Ra
manauskienė, kuriai įteikta ro
žė už prirašymą daugiausiai 
naujų narių, sąjungietė A. Pil- 
velienė, K. Valičkienė. p. Žilins
kienė, J. šilkienė, ir viešnia iš 
Worcester. Mass. p-lė Ona Kar
pavičiūtė. Vikaras baigtas gra
žioje nuotaikoje.

Nuoširdžiai pasveikintos są- 
jungietės p. Tamuliones ir O. 
Čirvinskienė, kurios minėjo sa
vo gimtadienius: taipgi pasvei
kintos sąjungietės B. Belcher. 
kuri minėjo 5 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktis. Lai Dievas 
joms suteikia sveikatą.

Sąjungietės reiškia gilią už
uojautą savo narei Michalinai 
Radzevičienei, dėl mirties jos 
sūnaus karo lauke, ir užprašė 
šv. mišias jo intencija. Lai Die
vas sustiprina liūdinčius tėve
lius, ir suteikia Zenono vėlei 
amžiną ramybę danguje.

savęs guosti tuo, kad dabar ka
ras eina ir kad tūkstančiai žūs
ta ir miršta kasdien. Šiandien, 
kaip niekad pirmiau, mes priva
lome saugoti ir branginti kiek
vieną gyvybę, ir turime pilnai 
suprasti, kad vieną saugodami, 
apsaugosim visus, nes visi susi
daro iš to vieno, o jei karo la
bui iengvai atiduosim tą vieną, 
jo nesaugosim, o tada dar ati
duosim labai daug gyvybių.

Ir ką mes Brazauskų šeimos 
draugai galime jiems šią sun
kią gyvenimo valandą pasakyti, 
kuo paguosti. Nebent, kad jie 
imtų sau stiprybės iš tos gra
žios praeities, kada jie turėjo 
tokį kilnų gerą sūnų, kurs buvo 
ne vien jų, bet ir visų ateitis. Ir 
vardan tos ateities, vardan tų 
šviesių gražių idėjų, dėl kurių 
šis jaunuolis gyveno ir mirė, 
mes lietuviai dairykimės savo 
itarpe tų, kurie stotų ir užimtų 
i a. a. Raymondo vietą ir tęstų tą 
darbą toliau, kurio jis įvykdyti 
nespėjo. A. Devenienč.

Karys Petrauskas Užmuštas 
Karo Veiksmuose

siems mirtis, juk jų tarpe buvo 
Raymondas, jis atbėgo, stvėrė 
plikomis rankomis tą mirtį ne
šančią bombą ir išmetė į šalį. 

į Išgelbėjo visus, tik jam apdras- 
j kė rankas, šoną, sužeidė plau- 
Į čius.
j Kitus gelbėdamas jis nuo 
i žaizdų mirė spalių mėn. 29 d.
į Gulėdamas ligoninėj, kęsda
mas didžiausius skausmus, jis 
nenusimena ir per slaugę rašy
damas ramina tėvelius, nesirū
pinkit, mano žaizdos greit su- 
gys, viskas bus gerai”, ir siun
čia į namus savo medalius, ku-i 
riuos gavo už drąsą*ir gerą ei-' 
gesi- 1

I Ir tada jo rūpesčiu buvo ne jo 
skausmai, bet kitus suraminti, 
paguosti, lyg ir paniošti tam,: 
kad jo netekti gali.

Jo nebėra. Kai kiti grįš links
mi namo jo nebus jų tarpe, nes 
jis žuvo tam, kad kiti grįžtų ir 
laimingai gyventų.

Laikas, o su juo gyvenimas 
! bėga savąja vaga, po audrų a- 
teis geresnės, saulėtosios die
nos. Už jas dėkingi turėsime 
būtinai tiems, kurie už mus žu
vę. Turime suprasti, kad nebūtų 
jokios gerovės, jokios švieses
nės ateities, jei nebūtų tokių 

, Raymondų.
Žinau, ne jis vienas žuvo, ne 

jo vieno verkia tėvai, brolis ir 
sesutė. Bet kartu jaučiu, kad 

i kitų nei

Ten toli gražioje saulėtoje,! 
menininkų apdainuotoje Italijo- 
je žuvo jis tarp skausmų ir var
gų, savo jaunu lietuvišku krau
ju apliedamas jų pilkas uolas, 
tam, kad jie į laisvę sugrįžtų... 
Kažin kur prisiglaudė jo kapas, 
kurioje eilėje, kelintas baltas 
kryželis jo bus?

Atmenu, rodos, dar taip nese
niai čia pat Waterbury, ant 
Green gatvės, kukliame gelto
name namely susirinkusią visą 
šeimą: tėvai 
tiejus, sūnus Raymondas ir Al
girdas, dukrelė Milda. Kaip 
gražiai jų namus puošė giliai 
patriotinga ir religinga jų šei
mos dvasia, kaip smagu buvo 
žiūrėti į gražius, sveikus vai
kus, klausytis jų kalbų. Tur
tuoliai, valdovai rodos galėjo 
jiems tik pavydėti.

Paskutinį kartą mačiau Ray- 
mondą 1943 m. vasarą, kada jis 
buvo vos tik ką grįžęs iš Maria- 

' napolio kolegijos, kurią baigė 
1 su garbingu pažymėjimu, tada 

jis buvo vos 17 metų vaikas.
Kambarėly apsikrovęs knygo-i 

mis, įvairiais laikraščiais, visas 
sienas nusagstęs žemėlapiais mes neprivalome nei 
prikaišiojęs į juos įvairių tautų t 
vėliavukes, jis kupinas jaunos: 
energijos, pilnas vilties ir pasi-, 
tikėjimo svarstė pasaulio liki-į 
mą. Ir kiek gražaus idealizmo. 
jame buvo, kaip jis ieškojo kas’ 
teisinga, o ne kas galinga.

Ir kalbėjo jis tada apie viską, 
nuo Vytauto, nuo Amerikos at
radimo laikų, baigiant kaip jie 
jaunuoliai išvaduos pasaulį iš 
dvasinės ir fizinės vergijos, 
kaip jie nuneš Amerikos žvaig
ždėtą vėliavą į Europą, pasieks 
Vilnių, Gedimino kainą...

Ir po poros mėnesių girdžiu! 
jis jau karys, jau uniformoj.! 
Pareigos supratimo jausmas į 
buvo tiks stipras, kad jis nelau
kė kol j> pašauks, bet nuėjo 
pats, pirm laiko, laisvanoriu.

Atmenu žiūrėjau į tas gyve
nimu žėrinčias akutes, klau
siau jo žodžių ir džiaugiaus, 
nes netik aš, bet ir kiti aplink 
matėm, kad iš tokių vaikų iš
augs vyrai, kurie sukurs Ame
rikai dar gražesnę ateitį ir ne
užmirš Lietuvos.

Bet tą džiaugsmą drumstė 
baimės jausmas, baimė ne tam. 
kad jis apvils, suklups, bet bai
mė tam, kad pasaulis nėra susi
pratęs taip, kaip tas jaunuolis 
supranta, kad pilna suktybių, 
melo, karų ir žudynių ir kad šis 
drąsuolis, drąsus, nes nežino 
kas yra pavojus, gali žūti nely
gioje kovoje.

Taip ir nutiko. Puolė mirtin
gas šovinys spalių 2 d., į karei
vių būrį, čia pat jis šniokštė ir 
tuoj turėjo sprogti, visiems ap
linkui būtų mirtis ar sunkūs kū
no sužalojimai. Bet ne. ne vi-

Marija ir Mo-

j Waterbury, Conn. — Karo 
Departmentas pranešė pp. Pet
rauskam. gyv. 157 Congress 
Avė., kad jų sūnus Staff Ser
geant (štabo viršila) Viktoras 
C. Petrauskas. 22 metų am
žiaus, užmuštas spalių 14 d. ka
ro veiksmuose Europoj.

j A. a. Viktoras buvo baigęs Šv. 
Juozapo lietuvių parapijos mo- 

! kyklą, Leavenworth High 
School, ir nuo vasario 18 d., 
1943 m. buvo karo tarnyboje. 
Nuo pereito birželio mėnesio 
buvo Anglijoj.

Staff Sergeant Viktoras Pet
rauskas už pasižymėjimus karo 
tarnyboje ir karo veiksmuose 
yra gavęs “Oak Leaf Cluster”. 
Jis buvo B-17 Flying Fortress 
šarvuotės artileristas. Pradines 
pratybas turėjo Lovvry Fieid. 
Colorado, po to lavinosi Arizo
noj ir Floridoj.

A. a. Viktoro tėveliai yra ilga
mečiai laikraščio “Darbininko” 
skaitytojai. Dėl jų sūnaus did
vyriško žuvimo reiškiame pp. 
Petrauskam gilią užuojautą.

Lapkričio 15 d.. Šv. Juozapo 
lietuvių par. bažnyčioje įvyko 
šv. mišios už a. a. Viktoro C. 
Petrausko vėlę.

i

Jatrarite ffiake ai (Ehristmaetibe
Umm-mm! One taste and the family wiU carol, “Really super fruit 
cake!” Mom’s Christmas Fruit Cake is home-made fruit cake at its 
best—moiat and tender, richly flavored with fruita and nuts, slices into 
elegantly thin, clean-cut slices. Notice how the new easy two-step> 
method of mixing speeds up the making.

Here’s a Christmas gift to make for cherished friends—and a recipe 
for your file of cherished recipes.

Dry Ingrcdients
2 cirps sifted all-purpose flour
1 rup RUC*r 

te«Rpoon salt
1... teaspoon mare
I teaspoon nutnyc 

teaspoon allspict?
1 eup Spry

i (ŽittuLfiuu (fmii (lake
Fruits and Nuts

1 ib. seed*»d raistas, 
coarsciy trround

1 Ib. curranU 
J/į 1b. candied citrcm.
' coareely trr nūn d 

V* Ib. candied lemon peel.
coaraely trround 

■*4 lb. candied oranže petį, 
coarsely ground 

10 an. packacre dates.
eut fine t1 ’• j eup*1 
eup candied cherries, aliecd 

’ 4 lb. almonds, blanched and alivered

Liquid Ingredients
Vį eup fruit juice (erapefruit juice, appie 

juice, et c. >
6 etrirs, unbeaten

Juice of 1 lemon

Step 1—Sift flour, 3ugar, salt, spices into mixing bowl. Drop in 8pry. 
Step 2—Add fruit juiče (except lemon juice) and 3 cggs and beat 
200 strokes. Scrape bowl and spoon often throughout entire mixing. 
Add remaining 3 eggs and beat 250 strokes. Add lemon juice, com- 
bined fruita and nuts and mix well—about 35 strokes.

Prepare baking pans by rubbing them with Spry—lining with paper 
and again Spry-coatlng them. Ūse 3 loaf pans. 6’į x 4 x 2’-į inenes. 
or 1 loaf pan and 1 square pan. 8x8x2 inches. Bake in alow oven 
(275°F.) 3-to 3’į hours.

For a glazed decorated top, mix y3 eup dark corn sirup and y3 eup 
water in saucepan and boil gently 4 minute*. Brush sirup over top of 
cake, arrange kalves of almonds. slices of candied cherriea and citron 
in attractive design on top of cake. Brush additional sirup over nuts 
and fruit. Retura to oven for 10 minules. - 1••'•■tuer
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Rusijos Patrijotų Balsai Apie 
Lietuvių Šelpimų

Šiais moderniais laikais I gumas Amerikos lietuvių 
Rusijos patriotai leidžia ’ ' '
laikraščių gana įvairiomis 
kalbomis. Bent trejetas jų 
leidžiama ir lietuviškai ir 
per juos bandoma pasiekti 
tautiškai nesusipratusią; 
lietuvių dalį. Ši spauda 
dabar labai įnirtusiai puo
la lietuvius, kam jie savis
toviai suorganizavo Ben
drą Amerikos Lietuvių 
Fondą Lietuvai šelpti ir 
ruošiasi savistoviai šelpti 
karo nuskriaustuosius lie
tuvius. Keli mūsų laikraš
čiai susidomėjo Rusijos 
patriotų skelbiamais gan
dais ir šmeižtais ir pasiun
tė į BALF savo korespon
dentą sužinoti tikrąją pa
dėtį.
— Ar yra tiesos sovieti

nės spaudos tvirtinime, 
kad BALF yra suorgani
zuotas vien tik kuriai vie
nai lietuvių grupei šelpti? kokiu gi būdu vos per du
— BALF yra suorgani- mėnesiu būtų išdygę net

zuotas visų pažiūrų ir visų’Per 70 skyrių? O, bukite 
religijų Lietuvos pilie- tikri, kad artimoje ateity 
čiams šelpti. tų skyrių išdygs žymiai

— Ar tiesą sako Rusijos daugiau.
patriotai, kad BALF neat
stovauja nei pusei Ameri
kos lietuvių?
— Visi žinome, kad dau-

yra katalikai, bet stambi 
jų mažuma yra socialistai, 
sandariečiai, tautininkai. 
Visoms šioms grupėms yra 
pilnai atstovaujama BALF 

■ egzekutyviame komitete ir 
direktorių taryboje. Šios 
grupės sudaro daugiau 
kaip 90% lietuviškos vi
suomenės. Joms priklauso 
visos 124 lietuvių parapi
jos, abu didieji fraternaliai 
susi vieny mai, daugybė or
ganizacijų ir apie trisde
šimt laikraščių. Tegu gi 
kas įvardina nors vieną 
parapiją, kuri priklausytų 
Rusijos patriotams? Gi 
grupė nors labai veiklių ir 
fanatiškų komunistų ne
sudaro reikšmės lietuvių 
visuomenei, kuriai komu
nistai juk ir nepriklauso. 
Jeigu BALF nebūtų visų 
lietuvių organizacija, tai

I - - * • » — - -

Leyte saloj amerikiečių laikinoji ligoninė, kur matomai daktarų ir pa
tarnautojų jėgos gelbsti sužeistiesiems.
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tų skyrių išdygs žymiai

— Rusijos patriotų spau
da tvirtina, kad “visa kle
rikalų grupė nėra pasiun
tusi nei už vieną dolerį pa-

Sveikink Lietuviškai!
KALĖDŲ ATVIRUTĖS

Amerikoje yra labai gražus ir girtinas paprotys, 
Kalėdų švenčių proga, sveikinti savo gimines ir drau
gus ir palinkėti jiems daug laimės.

Nors ir karo metu, “Darbininkui” pavyko gauti 
labai gražių, skirtingų Kalėdinių atviručių. Dėžutėje 
tilpsta 20 atviručių su lietuvišku tekstu. Dėžutė parsi
duoda po $1.00, su prisiuntimu $1.10.

Norintieji įsigyti gražių Kalėdinių atviručių, už
sisakykite dabar, nes apribotą jų skaičių teturime. Už
sakymus su pinigais siųskite:

•‘DARBININKO” ADMINISTRACIJAI:

Šiuomi siunčiu S ... ir prašau prisiųsti man .............. dėžučių
Kalėdinių atviručių.

Vardas ................ ....................................................................

LIETUVIU ROMOS KATALIKU 
SUSIVIENYMAS AMERIKOJE

Moderniška Fraternales 
Apdraudos Organizacija

Turtas ................................ $1,525,000.00
Pomirtinėmis išmokėta .... $2,180,000.00 
Pašalpomis išmokėta 
Aukomis išmokėta ...

§1,490,000.00
.... $15,000.00

Išduoda šių formų certifikatus:
Endowment at age 85
Endowment at age 60
20 Year Endowment
20 Year Payment Life

Po trijų metų mokėjimo certifikatai turi pra
tęstos (Extended) ir išmokėtos (Paid up) apdrau- 
dos vertes.

Centro ofisas:
73 E. South St. (P. 0. Box 32), Wiikes - Barre, Pa.

Savaitraštis “GARSAS” 
Oficialis LRKSA organas

Rašo apie Amerikos, Lietuvos ir kitų kraštų lie
tuvių gyvenimą ir darbuotę. Paduoda žinias iš vi
so pasaulio.

“GARSO” Spaustuvė atlieka visokius spaudos 
darbus gerai ir greitai.

\

šalpos, o jau reikalauja, 
kad Tarybų Sąjunga įsi
leistų juos prižiūrėti pa
šalpos išdalinimą”. Kur 
čia tiesa?
— “Klerikalų grupės” rū

pesčiu dar prieš BALF į- 
steigimą buvo nusiųsta 
lietuviams bažnyčiose su
rinktų pinigų $125,000. 
Bet nei “klerikalų grupė”, 
nei BALF nereikalavo ir 
nereikalaus prižiūrėti sve
timų aukų dalinimo nei 
Rusijoj, nei kitur. BALF, 
kaip ir kiekviena sąžinin
ga organizacija, teisingai 
ir teisėtai gali norėti pati 
savo aukų dalinimą nors 
trupučiuką prižiūrėti. Taip 
daroma visose civilizuoto
se šalyse ir jokiai valsty
bei tai garbės nesumažina, 
bet netgi padidina. Rusijos 
patriotai neturėtų dėlto į- 
sižeisti.
Rusijos patriotai tvirtina, 
kad be jų leidimo negalima 

Amerikoje aukų rinkti. 
“Laisvė”, 1944 m. rūgs.

18 d. ryškiu antgalviu at
spausdino straipsnį: “Ko
dėl jų “Bendrasis Fondas” 
neturi teisės rinkt aukas 
Lietuvai?” Tame straips
ny visai neminima, kad 
komunistinis “Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komi
tetas” yra tik sekcija Rus- 
sian War Relief Fonde ir 
tik ta firma gali Ameriko
je veikti. Ten sakoma:

“Jeigu kun. Končius tik
rai manytų šelpti Lietuvos 
žmones, tai tuojau susi
siektų ir susitartų su Lie
tuvai Pagelbos Teikimo 
Komitetu, duotų Komite
tui užtikrinimą, kad jų su
rinkta pašalpa bus tikrai 
siunčiama Lietuvos žmo
nėms ir gautų nuo Komi
teto leidimą pašalpą rink
ti. Betgi, kiek man yra ži
noma, kun. Končius tokio 
susitarimo su Lietuvai Pa
gelbos Teikimo Komitetu 
nėra padaręs.

“Nors Bendrasis Fondas 
neturi sutikimo ir užgyri- 
mo iš Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komiteto, tačiau 
jis skelbia, kad jis turė
siąs drapanų rinkimo vajų 
pradžioje lapkričio mėne
sio. Skelbia, kad drapanos 
bus renkamos Lietuvos 
žmonėms’”
Padaryta didelė “klaida”.
Čia tai jau tikrai tektų 

atsiprašyti lietuviškos kil
mės rusų už nepaprastą ir 
nebepataisomą klaidą. Bet 
ji įvyko ne dėl blogos va
lios, bet iš nežinojimo. 
Mat, BALF direktoriai dar 
nebuvo gavę žinios, kad A- 
merikoje įvestas komunis
tinis režimas ir kad Jung
tinės Valstybės pasidarė

VIEŠNAGE VILNIUJE
Žaliuojančiais Dzūkų Laukais Ir 

Kalneliais
senovinėmis čerpėmis den-

■ F-A
” «Z

t-- >

St. P-rys(“N. R.”)
( šis straipsnis rašytas 1939 gtas ir siaurutėmis gatve- 

metais, kaip patys patirsite, lėmis išraižytas, 
apie Sekmines. Jis puikiai šia klonio tolumon. 
charakterizuoja Vilniju ir to 
krašto išbandymo gyvenimų, 
visuomet ryžtingai laukiantį 
laisvės aušros. Ten pastebėsi
te vilniečio nuoširdumų, pat- 
rijotinguma ir palyginimų su
laisvosios Lietuvos piliečiais.} vienas prie kito prisiglau- 
Dabar palyginkime aną gyvo-1 dę, žaidžia ilgais popie- 
nima su mūsų ir juos supras- ■ čio saulės šešėliais. O tarp

. - _ . , Į A _  _______ J_______ A _ _ .   A. — 1 •

nusitie-
Susi- 

spaudę, aukštomis sieno
mis aptvertais kiemais, 
kadaise baltai nudažyto
mis, nūn kiek nupilkėju- 
siomis sienomis, savotiš
kais kaminais, jie kiūti

Sovietų protektoratu. Jei 
tokia telegrama ar žinia 
kuomet nors ateis iš Wa- 
shingtono autoritetų ir 
bus pasakyta, kad Natio- 
nal War Fund jau nebeturi 
teisės veikti, tuomet gal 
jau reiks pagalvoti apie 
kitas išeitis. Bet ligšiol 
BALF direktoriai tebepri
klauso senam demokrati
niam pasauliui ir vis dar 
tebesilaiko senų pažiūrų,1 
kad Amerikoje tebegalioja 
Jungtinių Valstybių vėlia
va, konstitucija ir įstaty
mai, ir dėl to seno nusista
tymo Amerikos lietuviai 
visai savo veiklai leidimų 
prašė ir prašys tik iš atsa- 
komingų valdiškų šios ša
lies įstaigų, aplenkdami 
garsiai šaukiančius priva
tinius komunistų komite
tus.

Apie Kvislingus 
“Laisvė”, 1944 m. rūgs. 

21 d., tur būt redakcinia
me straipsny “Pažangieji 
Lietuviai Vieningai Veiks 
Karo Fondo Vajuje” sako, 
kad daugelis komunistų 
atliksią savo pareigas ‘kad 
informuoti atatinkamas į- 
staigas apie lietuvių tau
tos Kvislingams remti 
fondą, vadinamą Unitedi 
Lithuanian Relief”.

Straipsnio pabaigoje ra
šoma: “Patirta, kad dau
gelis žmonių atskirai iri 
grupėmis jau yra parašę 
laiškus President’s War 
Relief Control Board, Wa- 
shingtor. Building, Wash- 
ington, D.C.,0 tų laiškų ko
pijas pasiuntė į National 
War Fund, 46 Cedar St., j 
New York, N. Y. O dar ki
ti pasiuntę po kopiją ir į j 
Statė Department, Wash- 
ington, D. C.”

Pagal tvirtai nustatytą i 
planą, lietuviškos kilmės 
rusai BALF nuolat vadina' 
kvislingų fondu. Tiesa, lie
tuvių kilmės kvislingų yra 
keletas šimtų. Apie 800 jų 
su Paleckiu priešaky tar
nauja Rusijai ir sudaro so
vietinės “autonominės”; 
Lietuvos valdžią Vilniuje. 
Daug mažesnis būrelis pri
siderinęs prie vokiečių ir 
su jais prasišalino į Berly
ną. Visi šitie kvislingai- 
BALF direktoriams visai1 
nerūpi: juos aprūpina tos 
valstybės, kurioms jie tar
nauja. Bet šimtai tūkstan
čių baisiai nukentėjusių 
lietuvių yra žinomi kaip 
geri patriotai, padorūs 
žmonės ir verti visokerio
pos paramos, vis vien kur 
karo bangos juos bus nu- 
šlavę. Jiems nuo bado ir 
skurdo išgelbėti ir tapo į-‘ 
steigtas BALF, prieš kurį; 
su komunistiniu patyrimui

kime šioje valandoje, kai ne- i 
tik Vilnija, bet ir visa Lietu
va pergyvena baisų karų 
žiaurų okupantų režimų).

Tęsinys
Popietis Pilies Kalne

Vingiuotu takeliu kelia
mės aukštyn į Gedemino 
kalną. Vešlūs medžių lapai 

j pridengia saulės spindu-

ir

ir planingumu lietuviškos 
kilmės rusai energingai 
organizuoja skundus A- 
merikos valdžiai.

Komunistinė spauda
• skundų kampaniją veda i liūs, kalno pašlaitėse čiau- 
nuolat, uoliai ir gudriai, i ška paukščiai, kažkur gir- 
Savo spaudoje jie dažnai dėti orkestro garsai. Take- 
paduoda adresus tų Ame-• lis kyla aukštyn ir aukš- 
rikos valdiškų įstaigų, ku- tyn. Pro krūmų ir medžių 
riosna tie skundai privalo šakas jau matyti bokšto 
būt siunčiami. Paskirų papėdė. Nekantriai mu- 
miestų ir miestelių komu-Į šančiomis širdimis skuba- 
nistų valdomos organiza
cijos jau supranta, kas rei
kia daryti. Jeigu kai kuo
met kai ko jos nesupranta, 
tai jos gauna kitais keliais 
rezoliucijų tekstus ir kito
kius patarimus iš tokių va
dų, kurie yra išėję komu
nistinės propagandos kur
sus arba turi didelės prak
tikos gudriai meluoti. Lie
tuvių plačioji visuomenė ir 
jų vadai niekad nesitreni- 

iravo per propagandą vi- 
isuomenės, draugijų, įstai
gų ar net valstybių savo 
“protektoratan” paimti, 

Itai mūsų visuomenei ne
lengva su tokia veiklia 
propagandos mašina ko
voti. Dėlto ramių žmonių

’ organizacijoms ir veiklai

tų namų, tarp tų senutėlių 
bažnyčių bokštai dangun 
smelkiasi. Štai pro medžių 
šakas vos baltuoja Kated
ros bokštelis, toliau šv. 

j Jono .bažnyčios bokštas 
rymo, netoli, rodos, pačio
je kalno papėdėje gražutė 
šv. Onos bažnyčia su nuo
stabiuoju gotikų, sakytum 
koks fontanas, aukštyn 
trykšte tryška. Šis puiku
sis architektūros kūrinys 
tiek iš tolo, tiek iš arti at
rodo lengvutis, miklutis, 
.taryt, iš degtukų šipulėlių 
sunarstytas vaikų žaisle
lis.

Toliau kiti bokštai, kitos 
bažnyčios. Ir viskas taip 
nuostabiai suderinta, vi
sur tiek harmonijos ir gro
žio, visi pastatai tokie sve
timi moderniojo stiliaus 
tiesiai, šaltai linijai, jog 
imi galvoti, kad visas šis 

visi jo statiniai,

i

me pasiekti kalno viršūnę. 
Aibė jausmų svaigina są
monę, spiečius minčių ir 
istorinių atminimų neduo
da ramybės. Susikaupę pa
galiau pasiekiame viršūnę. 
Vadovas aiškina buvusios
pilies situaciją, pasakoja mi^stas, _ .... -
tolimų ir artimų metų da- v^sos, Satv^s aikštes -*■
tas, rodo pradėtą atkasti ^ai ištisas muziejus...
požeminį taką, vedusį iš 
Aukštosios Žemojon pilin. 

žodžiais nenusakomas 
■ vaizdas išsikriekia prieš 
i žiūrovo akis, pažvelgus že
myn nuo kalno į miestą. 
Visas namų kamšalynas, 

i i tenka kai kada ir nukentė
ti nuo tokio planingo ko
munistų “steamrollerio”.

Rimgaudas.

kus, gražiosna apylink 
na įspraustas muziei 
kurio kiekviena žy 
vieta pasakomis ir lengen- 
domis apipinta, kiekviena 
plyta, kiekvienas bokšto 
ir namų karnvzas didin
gos praeities gyvas liudi
ninkas.

(Bus daugiau)

Pirk Defense Bonds ir Stamps!
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GIRDĖTI LIETUVIU \ 
KOLONIJOSE

Šv. Kazimiero Lietuvių Parapijos 
Providence, R. I., 25 Metų 

Įkūrimo Jubiliejus

Lietuvių Darbininku Saiunpos
SEIMAS

įvyks
SAUSIO 13—14 d. cL, 1945

Nekalto Prasidėjimo Lietuvių Parapijoj, 
Cambridge, Mass.

Seimas prasidės iškilmingomis pamaldomis
9 vai. rytą tos parapijos bažnyčioje.

6

Lapkričio 19 d., iškilmin
gomis apeigomis buvo at
švęstas Šv. Kazimiero Lie
tuvių parapijos 25 metų 
įkūrimo jubiliejus.

Puikiai išdekoruotoje 
bažnyčioje, dalyvaujant 
Providence, R. I.. diecezi
jos vysk. P. P. Keough. 
D. D., kunigams: P. Gib- 
bons. Ch. Mahoney. J. Va- 
lantiejui, kun. A. Petrai
čiui, kun. J. švagždžiui, 
Tėv. J. Vaškiui. Tėv. Agne- 
liui Krasauskui, Tėv. K. 
Žvirbliui, C. Mulvey, O. P., 
komendantui Tėv. Shea, 
O. P.. Mons. P. Foley atlai
kė iškilmingas padėkos šv. 
mišias, asistuojant kun. J. 
Kuprevičiui. MIC, kun. J. 
šauliui. MIC. ir kun. A. 
Kacevičiui.

Parapijos choras, vado
vaujant ir grojant vargo
nais muz. V. Stasevičiui 
puikiai sugiedojo 
per kurias solo 
The New England 
Company artistas
Stanko. p-lė Vaitkūnaitė 
ir kita panelė. Taipgi cho
rui padėjo giedoti p. Pau
ra iš So. Bostono ir brolis 
Jonas Banys. MIC.

Pamkslą 
sakė Tėv. 
nis, S. J.

Po mišių
Keough, D. D. savo kalbo
je aukštai įvertino Provi
dence lietuvių pastangas 
kuriant parapiją, statant 
tokią puikią bažnyčią mo
kyklą. salę, seserų namą. 
Vyskupas tarė pagirimo 
žodžius energingajam pa-

’ ranijos kleb. kun. J. Vaite
kūnui. kuris per trumpą 
laika sugebėjo pastatyti ir 
gražiai išdekoruoti bažny
čia. sutvarkyti visa para
pija. ‘‘Nors parapija nedi
delė, bet savo tvarka ir 
aukštu dvasiniu lygiu ji 
esanti viena iš pavyzdin
giausių Providence. R. I. 
katalikų parapijų”, kalbė
jo vyskupas.

i Po iškilmių bažnyčioje, 5 
vai. prasidėjo bankietas 
parapijos salėje. Bankie
tas pradėtas malda, kurią 
sukalbėjo tik iš Jeruzalės 
atvažiavęs Tėv. Agnelius 
Krasauskas, pranciškonas, 
kuris savo ilga barzda pa
traukė visų dėmesį. Ban- 
kiete dalyvavo ir Provi
dence. R. I. miesto majo
ras Mr. Cahir. valstybės 
gynėjas Mr. Ed. McAtee ir 
kiti įžymūs svečiai.

Bankietui sumaniai va
dovavo Tėv. Kaz. Žvirblis. 
O. P. Bankieto metu para
pijos jubiliejaus proga 
sveikino parapijiečius ir 
jų nenuilstantį kleboną se
kantys asmenys:

Providence miesto mayo!' MAHANOY CITY, PA. 
per mišias pa-;ras, 
Pr. Aukštikal-

Filipiniečiai ir kiniečiai gelbsti savanoriai amerikiečiams Leyte saloj 
tašyti subombarduotas aerodromas.

Nuoširdžiai kviečiame visas LDS kuopas ir 
apskričius išrinkti atstovus ir paruošti įnešimus 
organizacijos gerovei.

Kiekviena kuopa turi teisę įgalioti po vieną at
stovą. Didesnės kuopos turi teisę įgalioti po vieną 
atstovą nuo kiekvienų 10 narių. Apskričiai gali 
siųsti po du atstovu. Atstovai turi atsivešti įgalio
jimus su kuopos ar apskričio valdybos: Dvasios 
Vado, Pirmininko ir Raštininko parašais.

Antanas F. Kneižys,
LDS Centro Sekretorius.

mišias, 
giedojo 

Opera 
Pranas

»

J. E. vysk. P.

Lašaitė. kuriai akompana
vo muzikas VI. Stasevi- 
čius.

Bankieto metu gražiai 
padainavo ir pašoko para
pijos mokyklos vaikučiai. 
Jiems akompanijavo p. E. 
Avižinytė.

Po dainų, kurias vado-' 
vaujant p. S. Paurai,- visi! 
kartu dainavo, kun. Jonas 
Vaitekūnas dėkojo 
siems. kurie bet kokiu dar
bu prisidėjo prie parapijos 
jubiliejaus iškilmių suren
gimo.

Iš viso, bankietas praėjo 
nepaprastai jaukioje dva
sioje. Visi išsiskirstė su 
pakeltu ūpu ir tvirtu pasi
ryžimu dirbti ir toliau 
Bažnyčios, Tėvynės ir savo 
parapijos gerovei.

Raporteris.

■

LAWRENCE, MASS STII1TIEIE!
* Extra

Borais!
Daktaras Jonas Užkurys KcCp

(Oskar), dantų gydytojas, iš
tarnavęs kariuomenėje pusant
rų metų, tapo atleistas iš tarny
bos ir grįžo atgal į Lawrence, BALF skyriaus iždininkas p. 

j kur jis vėl atidarė savo ofisą, Stasys Kondrotas daug darbuo- 
531 Bay Statė Building. Jo bro- jasi narių prirašinėjime.

Uis Dr. Povilas Užkurys, kapito-
; nas Amerikos

vj_; tarnauja Prancūzijoje tik 
mylių nuo karo fronto. Kitas 
brolis tarnauja karo laivyne.

J. J. R.

SVARBUS PRANEŠIMAS

LOWELL, MASS

Buying

Kleb. kun. P. Strakausko pasi- 
kariuomenėje, darbavimu drabužių rinkliava 

15 pavyko. Lowellio lietuviai su
rinko labai daug drabužių ir 
jau pasiuntė į centrą. Jeigu 
bus reikalas, tai jų surinks ir 
pasiųs daugiau. L.L.S.

Gruodžio mėn. 3 d., MALDOS APAŠTALAVIMO

SĄJUNGA švenčia

100 Metų Gyvavimo Sukaktį.
Tam 100 metų Jubiliejui paminėti “ŽVAIGŽDĖS” REDAKCIJA, 
trokšdama, kad katalikiškoji spauda dar labiau pasklistų visose 
Lietuvių parapijose, skelbia VISIEMS MALDOS APAŠTALAVI

MO SKYRIAMS

Tėvas Pr. Aukštikal
nis, S. J., kun. J. Kuprevi
čius. MIC., vienas pirmųjų 
parapijos tvėrėjų Antanas 
Avižinis, J. Dvareckas, Ed
vardas čiočys, kun. A. Ka-: 
cevičius, Tėvas Justinas 
Vaškys, pranciškonas, ku-’ 
nigas J. Valantiejus, kun. i 
Aug. Petraitis ir kiti.

i Programą pagražino gra-}
• žiabalsė dainininkė p. Eva terį. sūnus ir brolį Viktorą.

"ŽVAIGŽDĖS" PLATINIMO VAJŲ,
kuris prasidės lapkričio 1 d. ir užsibaigs sausio 31 d. 

Todėl M. A. nariai-ės, kuriems rūpi Kristaus Karalystė Lietuvių 
tarpe Amerikoje, su ypatingu stropumu imsis “ŽVAICŽDĖS” 

platinimo darbu.
1. Tas, kuris prisius du prenumeratus “Žvaigždei” gaus gražų, ce- 

liuliodinį paveikslą 4% colių — 6'4. colių, Jėzaus Širuies, ar
ba šv. Antano, Nesiliaujančios Pagalbos Pan. švenč., šv. 
Juozapo.

UŽ TRIS PRENUMERATUS gaus sterlingo sidabro Pan. Švč. 
stebuklingą medaliką.

UŽ PENKIS PRENUMERATUS galima pasirinkti vieną:
a. Baltą rožančių su sidabriniu lenciūgėliu;
b. Gražų paveikslą 8 colių — 9% colių: — “Kristus klabena į 

duris”.
c. Stebuklingą P. Švč. medaliką su sterlingo sidabro lenciūgu. 

UŽ DEŠIMTS PRENUMERATŲ galima pasirinkti vieną:
a. “Kristaus Šventojo Veido” paveikslą 10 colių—13 colių.
b. Perlalinį rožančių su auksiniu lenciūgu.
c. Labai gražų ligonims setą.
d. Tėvo Pr. M. Juro maldaknygę: “DIDYSIS RAMYBĖS ŠAL

TINIS”, 787 pusi.
e. Tėvo Pr. Juškaičio maldaknygę: “Maldų Šaltinis”, -Ų32 pusi. 

Todėl visi į didingą apaštalavimo žygį! Širdingai kviečiame pro- 
motorius-es, platintojus ir visus į šias šventas lenktynes! Malonė
kite naujus ir senus prenumeratus (pažymėdami, kas naujas, kas 
senas skaitytojas) NELAUKDAMI SIŲSTI f

“ŽVAIGŽDĖS” ADMINISTRACIJĄ
488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.

WORCESTER, MASS
PAMALDOS UŽ LIETUVĄ 

IR PRAKALBOS
Sekmadienį, lapkričio 19 d.

Šv. Juozapo par. bažnyčioje, 4 
vai. po pietų įvyko pamaldos už 
Lietuvą ir mūsų karius. Pamal
doms vadovavo vietinis kleb. 
kun. P. Strakauskas ir kun. P. 
M. Juras, Lasvrence lietuvių 
par. klebonas. Dalyvavo daug 

į žmonių. i
i '
prakalbos parapijos svetainėje. 
BALF skyriaus pirm. VI. Pau
lauskas pirmiausia paaiškino 

„ „ i (BALF) Bendro Amerikos Lie-
Į tuvių šalpos Fondo tikslą ir pa- 

įr reaa o kvjet- kaityti kleb. kun. P.
. Kalbėtojas labai 

j teisingai pastebėjo, kad tėvai 
j--”-'“- -—• ......
I
i

Lapkričio 8 d. mirė Fr. W. S. 
Boczkauskas. seniausio lietuvių

I laikraščio “Saulės” redaktorius.
| A. a. Fr. Boczkauskas gimė
< Lietuvoje. Į Ameriką atvyko su 
savo tėvais 1879 m. Iš pat jau
nų dienų dirbo spaustuvėje. Tė-į 
vui mirus, užėmė “ 
daktoriaus vietą, 
riaus pareigas ėjo per 35 metus, i

Paliko nuliūdime žmoną, dūk-. -tra-kauską.

ff

Aušros Vartų Parapija
Šiais karo laikais mūsų visų 

širdys kreipiasi į Lietuvą —mes 
visi galime pamąstyti kaip sun
kiai kenčia mūsų broliai ir sese
rys numylėtoje žemelėje. Bet 
neužtenka tik pamąstyti apie 
kenčiančius Lietuvoje ir apgai
lestauti jų padėtį. Mes čia Ame- 

Tuoj po pamaldų įvyko BALF riko> turime dar-rtl vUką' ką 
tiktai galime dėl jų pagalbos. 
Jau gerą pradžią turime. Dra
bužių vajus pasibaigė. Labai 
gražiai pasirodėme Aušros Var-į 
tų parapijoje. Bet darbas dar 
nepasibaigė — dabar reikia 
drabužius sudėti, surišti ir iš
siųsti. Šį darbą atlikti apsiėmė' 
šios: Agnietė Kasperienė, Ag-I 
nietė Danilevičienė, Marcelė 
Kirmilienė, Anielė Akstinienė, 
Theodora Dubeikienė, Domicėlė 
Serafinavičienė. Magdalena'. 
Pinkienė, Antanina Sinkevičie
nė, Antanina Wackelevičienė. 
Rosalija Mankevičienė, Isabelė 
Stankienė. Monika Katinienė, 
Vita Manasienė, Ona Lakatienė,’ I 

i Teklė Mažeikienė, Marcelė Ku- 
raišienė, Vincenta Kielienė, So-į 
phia Tamulevičienė, Juozas Ma- 
tačinskas, Petras Aikšnoras,' 
Vincas Keršis, Kazys Tamulevi- 

| čius, Juozas Kirmilas, Bemar- ( 
das Tamulevičius. Petras La
pinskas, Juozas Glavickas.

V ore esterio Lietuvaitė. Seventh St., Šo. Boston, Mass.
Visais draugijos reikalais kreipkite* 

na* nmtokolu mRttninlre

nusikalsta nemokindami savo 
vaikų būti tikrais lietuviais, 
gerbti ir išmokti savo tėvų kal
bą.

Po to, pirm. V. Paulauskas 
! pakvietė p. M. Andriuškevičių, 
i varg. p. V. Dzedulionytę ir p. J. 
Kavaliauskaitę prirašinėti nau
jus narius ir išdalinti korčiukes 
nariams: ragino visus dalyvius 
įsirašyti į BALF skyrių.

Pakviestas kalbėti kun. P. M.
Juras savo kalboje labai plačiai 
išaiškino kas yra veikiama ir 
kas jau nuveikta dėl Lietuvos, 
kovoje dėl jos laisvės ir nepri
klausomybės. Kun. Jurui kal
bant svetainėje pasirodė ir 
Lietuvos garbės konsulas adv. 
A. O. Shallna. Pastarasis buvo'- 
paskutiniuoju kalbėtoju. Adv. 
Shallna nurodė BALF tikslą, jo 
svarbumą, ir taipgi išaiškino] 
kaip yra šelpiami Lietuvos žmo- į 
nės.

2.

3.

4.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E. 8th St.. So. Boston. Mass. 
Tel. So. Boston 1298.

Vice-Pirmininkž — B. GailiūnienS.
8 VVinfield SL. So. Boston. Mass. 

Prot. RaSt. — Ona IVaškienė.
440 E. Sixth St.. So. Boston. Mass 

Fin. Rašt. — B. Cunienė.
29 Gould St.. W. Roxbury. Mass. 

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

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

948 E. Broadway. S. Boston. Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė.

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

•V. JONO EV. B L. PASALPINĖS 

DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas švagždys, 
601 6th St.. So. Boston. Mass.

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis
702 E. 5th SL. So. Boston. Mass.

Pro t. Rašt. — Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk.. So. Boston. Mass.

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

• Iždininkas—Stasys K. Griganavičius, 
i 699 E. Seventh St.. So. Boston, Mass.
, Maršalka — Jonas Zaikis, 

787 E. Broadvvay. So. Boston. Mass.

Geriausios medžiagos kartu su patyru

šio aludario gabumais nustato Ale

gerumę... Dėl to tokį pasisekimą turi

i-------------------

Juokais 
i Nenusikratysi

Laike prakalbų prisirašė 50 gėlimų, krūtinės skausmų ir kitų
r r .raumenų gėlimų ir įveržimų! Jūs galite

narių ir įmokėjo po $2.00. Pir- l^^’t-.e^-^un^ie^ 
miau buvo prisirašiusių 26 na-( kSTuojaSūsiS«wo^™m^a 
TMai Taio-i akvrnic rhhar tliri 7A Paremia — dirba, jums bedirbant. RED 
Fiai. lai^l SKyriUS uaDar turi CROSS Plasteriai yra švarūs, sanitariški, 

narius. Tai tik pradžia. Lowel- 
l'io lietuviai myli savo Bažny
čią, dėl jos ir dėl savo tėvynės 
Lietuvos daug darbuojasi, tu
rėdami patriotingą vadą — kle
boną.

r
i CROSS Klasteriai yra švarūs, sanitariški, 

lengvai panaudojami — ne koks dvokiąs 
tepalas, kuris suterštų drapanas Turėk 
jų atsarga po ranka. Reikalauk tikrojo, 
garsaus per virš 50 metų, pagaminto 

! Johnson 4 Johnson. TIKTAI 35c—jūsų 
vaistinėje.

RED CROSS PLASTER

I

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 

/ 2 vai po pietų Parapijos salėj 
49? R 7th Rt Ro Rnstnn

NEW BRITAIN, CONN. |

Kardok I

RESTAURANT
HARTFORD AVĖ.. IR NORTH ST.

Geriausi alūs dideliais stiklais.
Patarnavimas malonus ir mandagus. 

Visus nuoširdžiai kviečia
ANTANAS KARDOKAS, savininkas.

PICKWICK ALE

•REWEO BY HAFFENREFFER t CO, Ine., Boston, Man., BR(WERS SINCE 1870 y
a! /muaM4 te fatt tiu lĄt,

r t . ------------ ---------------------------------------------------



Antradienis, Lapkričio 28, 1944

vėlė

LANKĖSI

Zunaris Nelaimėje

gyvenąs dienos

DAKTARAI

Vienas sūnus tapo užmuštas 
karo lauke, jau du metai. Du 
sūnūs dar gyvena.

Lapkr. 23 d., tapo pakrikšty
ta Olėsė - Ona Stepo - Onos 
(Armonaitės) Petravičių, gyv. 
438 E. 6th St.

St.,
Ku-
Šv. 

buvo

"Not now. Not while the going is toughest. Not while that 
extra winning punch is needed most. Not on my life . . .”

Lapkr. 26 d., susituokė šios 
poros:

* * *

KATAL1- 
žmogus ei- 
Park 

mirė.
Saulenas,

ilgoKai sirgęs
Anta-

LTk I 4e a i it im m I B I k I ■VVJI Iki >
*, > V/ > v/ t a t r/ 4VZ jįv^^jįV/

The 6th War Loan is now on! Let’s not letavy of our fighting 
pals down. The Japs are far from being pushovers—there are 
7 3 million of them, stubborn, cruel, fanatically determined to 
stop us. To save American lives, to save time, we mušt oter- 
u helm them with supremacy of materiel. Our fighting men will 
need more and bigger planes, more ships, landing eraft and 
supplies, more oj everything than in the invasion of Europe. So 
let’s buy that extra $100 Bond right now to help shorten the 
war. Let’s save otber lives by saving our money!

Šiuo laiku eina šešto karo bonų paskolos vajus. Kiekvienas 
gas šios šalies pilietis turi sau už garbę ir pareigą nusipirkti šio vajaus 
metu ekstro boną už šimtinę ar daugiau. Neatsilieka ir lietuviai piliečiai. 
Štai Lietuvių Piliečių draugija So. Bostone, savose patalpose rengia ma
sinį mitingą, gruodžio 3, š. m., 3 vai. po pietų, kuriame bus plati progra
ma ir pardavinėjimas bonų. Kviečiami visi lietuviai pasinaudoti proga ir 
pirkti bonus šiame mitinge, kad visas kreditas būtų lietuviams.

Buy AT LĮĄST AN ĮXTRA $100 VU AR BOND!

Lapkr. 21 d., 
mirė, miesto ligoninėje 
nas Sabaliauskas, 56 metų, gyv. 
183 I St. Paėjo Kiauklių para
pijos. Amerikoje pragyveno 33. 
Paliko brolį Petrą. Palaidotas 
lapkr. 24 d., 9 vai. r., Naujos 
Kalvarijos kapuose.

Petras J. Pečiulis su Alena V. 
Ulčinskaite, gyv. 204 Athens 
St., So. Boston, Mass.

Juozas Florijonas su Ona V 
linčiene, 305 Bolton St., S. Bos
ton, Mass.

BUVĘS GERAS 
KAS. Lapkr. 20 d. 
damas į tramvajų, 
subway, sugniužo ir 
nigas Simonas
Petro parapijos vikaras, 
toje stoty. Atbėgo prie miru
siojo ir davė sąlyginių absoliu
ciją. Pasirodo, kad tas miręs 
žmogus buvo Dr. Lanigan iš 
Belmont. Jis tą rytą, buvo priė
męs Šv. Komuniją. Turėjo 70 
metų amžiaus, 

i Jo

Lapkr. 23 d., mirė, aštuonius 
metus išsirgusi, Marijona Kar- 
dokienė, 58 metų, savo namuo- jo žmona, nugirdusi vyro 
se, 21 Romsey St. Paėjo Ma- mirtį, tapo suparaližuota. Ji 
riampolės parapijos. Amerikoje sunkiai serga, 
pragyveno 37 metus. Paliko vy
rą Petrą, tris dukteris ir vieną 
seserį. Tapo palaidota lapkričio 
27 d., 9 vai. rytą, Šv. Benedikto 
kapuose.

T; t#ž c/ 4 ?
M, , *
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Padėkos Dienoje, Šv. Petro 
parapijos kunigams, bažnyčioje 
gelbėjo darbuotis šie svečiai 
kunigai: kun. Jonas Skalandis, 
kun. Jonas Žuromskis ir kun. 
Antanas Baltrušiūnas.I

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D. 
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Paskutiniais keliais sekmadie-' 
niais kun. Pranas Jakimavičius, i 
S. J., gelbsti vietiniams kuni-i 
gams. Tėvas Jakimavičius tapo' 
įšventintas kunigu pereitą bir-; 
želi. Jis dar studijuoja Westonj 
kolegijoje. Weston. Mass. Jis y-j 
ra vienas iš 27 So. Bostoniečių ; 
jaunuolių tapusių kunigais.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Šią savaitę kalėdojimas bus 

po City Point — nuo E. 8th ir 
E. 7th Sts.——————

Tax Returns Systems
Nathaniel 
LASSOW

PUBLIC ACCOUNTANT
Telephone 23 Harlem St..
TA L. 0533 Dorchester.

Audits Lapkr. 26 d., tapo pakrikšty- 
s Teodoras Jonas Tito ir Sta- 
s (Mickevičiūtės) Burbų.

r

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkvvay 1233-W

jis

patai.įavlmą
ir bendrai visiems už šv. mišias, 
n^aldas, už dalyvavimą šerme- savo 
nyse ir laidotuvėse ir pareikštas 
užuojautas: dėkoja laidotuvių 
direktoriui
187 Dorchester St., So. Boston.
už malonų patarnavimą.

Lai a. a. Onos Vervečkienės
ilsisi ramybėje!

d’koju gimlafmsj Kaikurios moterys pąroda di- 
I dėlės iniciatyvos. I apeidama

> kaimynus svetimtau'-us 
ir iš jų surinkdamos daug ir la
bai gerų drabužių. Tuo jau pasi- 

Juozui Kasperu:, i žymėjo pp.: Apšiegienė. Tuma- 
' vičienė, Žardeckienė. Keslerienė 
| (nuo žydų. V. Marcinkus, čeve- 
rykų nuo italo šiaučiaus) ir ki
ti.

Didžiuma aukotojų patys at
veža savo drabužius.

Tai taip darbuojasi bostonie- 
tės-čiai dėl savo kenčiančių bro-šeštadienį, lapkr. 25, “Darbi

ninke lankėsi karys Cpl. Juo- jj.^ Lietuvoje, šion didelėn tal
žąs Vaišnoras, gyv. So. Basto- jjOn kvįečįami ir kiti. Rap. 
ne. Jis buvo parvykęs pasisve
čiuoti pas savo mylimą šeimą.

Martinas Zunaris,
Linville Terrace, Dorchester, 
lapkričio 23, važiuodamas auto
mobiliu Columbia Rd.. užgavo' 
Francis B. Campbell, 60 m.. 
kurs nuvežtas į miesto ligoninę 
už dviejų valandų mirė. Policija 
Zunerį areštavo kaltindama už 
“manslaughter”. Rap. I

Didelė Talka Lietuvos 
Žmonių Pagalbai

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
i —----------------------------

REIKALINGA dvi
Į prie lengvesnio darbo, 

savaitėje, 40 
Nuolatinis darbas.
B. & B. W00L STOCK CORP.

229 A Street
So. Boston, Mass.

moterys 
Penkias 

valandų.

NEPAPRASTA PROGA
Našlė parduoda mūrinį 

.namą su vaistine (Drug- 
:store), už mažiau nei pusę 
vertės. Labai geroj vietoj, 
ketinis namas, išnuomotas 
už §440 per mėnesį, galima

Jau kelinta savaitė, kaip Bos- pirkti UŽ §22,000 ir tik 
tone eina didelis darbas Lietu- $5000 įmokant cash . Ši- 
vos žmonių pagalbai, tai BALF tokią progų pasitaiko tik 
drabužių vajus. To darbo cent- 

Į ras randasi lietuvių legionierių 
patalpose Drake SchooI, C St.. 
So. Bostone. Gerieji bostoniečiai 
gausiai aukoja drabužius. Di- i 
džiulis kambarys jau užverstas 
drabužiais. Čia kas vakaras su- 
sirenka didelis būrys pasišven-

• tusių moterų. Čia jos. kaip di- 
Į džiulėje šapoje. sistematingai 
, dirba. Gautieji drabužiai stro
piai peržiūrimi. Prie jų pririša- 

‘ ma “tags” su aukotojo vardu ir 
’ adresu, ir surūšiuojami, 
į reikalingi pataisymo.

. i vietoje pataiso 
j liūnam, p. Jonui Zaikiui, pp. , “kriaučkos”, kurios 
I Glineckiam. ir Lowell’iečiam pp. i šapoje dirba, o vakare savo lai- 

Kiek laiko atgal pp. Pranas irjPetkam ir Voveriam.
Domicėlė Zaikiai šventė savo' 
30 metų vedybinio gyvenimo su-; 
kaktį. Ta proga pp. Zaikių šei-

I

patriotin-

vieną sykį gyvenime. Vais
tinės biznis taipgi galima 

I pirkti labai pigiai, nes sa
vininkas eina į kariuome
nę. Platesnes informaci
jas suteiks adv. J. B. Gai
lius —

317 E Street, So. Boston, 
Massachusetts 
Tel. ŠOU 2732.i

PARSIDUODA NAIVIAS |
12 APARTMENTŲ

So. Bostone
Randų atneša 2592 per metus, t

PADĖKA

MIRĖ KUN. JONAS 
HARRINGTON

Per 40 metų kunigavimo 
darbavosi įvairiose arkidiecezi-
jos parapijose, paskutiniais lai
kais Šv. Petro ir Povilo parapi
joje. So. Bostone. Jis yra kape
li jonavęs ir. a. a. kun. Jono Plc- 
voko vietoje Sharon, Mass. Jo 
kūnas buvo pašarvotas Šv. Pet
ro ir Povilo par. bažnyčioje. Iš
kilmingos egzekvijos tapo at-

\ Pristatome Alų ir Tonikų
J Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
t toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
į\ ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite:

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai

l 221 E SU Tel. ŠOU 3141, So. Boston. Mass.

giedotos už jo sielą lapkr. 26 d., 
sekmadienį, 4 vai. p. p.

Laidojimas įvyko, lapkr. 27 
d.. 10 vai. ryte, kuriame daly
vavo arkivyskupas J. E. R. J. 
Cushing, D. D. ir daug kunigų

1 ir seserų. Melskimės vieni už ma. giminės ir draugai nuošir- 
I kitus. tdžiai pagerbė sveikinimais, lin-

------------- kėlimais ir dovanomis.
... . ... ■ i

Nuoširdžiai dėkoja savo mar
čiai Alice. sūnui Pranui, dukte
riai Albinai Martel, sūnum, ku
rie tarnauja Dėdės {Šamo Laivy
ne — Alfonsui ir 
sveikinimus ir dovanas: dėkoja 
giminėm ir draugam, ypač pp. 
Naudžiūnienei ir jos sūnum Al
binui ir Juozui ir dukteriai p. 
VValter Opanasets. pp. Grimam 
ir jų dukteriai Blanche. pp. Pa!- t I
by iš West Roxbury, pp. Grigą- parapijos kunigam

Casper’s Beauty Salon

ESKA FROSTED

i Arkivyskupas gimtoje pavapi-\ 
joje. Lapkr. 26 d., arkivyskupas'

l R. J. Cushing. D. D., atlankė Šv. 
Brigytos bažnyčią, kurioje jis 
priėmė pirmus sakramentus.

: Savo maloniu atsilankymu Jo 
į Ekscelencija davė daug džiaug
smo visai parapijai ir South 
Bostonui. Laikė šv. mišias, kal
bėjo. sveikinosi su mažais, dide
liais ir senais savo pažįstamais

: ir dalyvavo pietuose.
Klebonas Šv. Brigytos parapi- 

i jos kun. Patrikas Waters. D. D., 
Į pasidalino savo dideliu džiaugs
mu su So. Bostono klebonais, ir 
buvusiais šv. Brigytos kunigais, 
užkviesdamas juos visus i šiuos 

i vyskupiškus pietus.
Kun. Waters buvo seminari-,I jos mokytojumi, kuomet Jo, 

■ Ekscelencija buvo ten dar klie- j 
' riku.

i

I

J

The Aristocrat of Cold Waves
ŠOU 4645

It’s the very lašt word in 
modern, scientific cold waving, the 
very first word when it comes to 
beauty, comfort and coolness. This 
dramatic new permanent fetaures 
an exclusice creme-oil fluff — 
actually vvhiped in your presence. 
lt does the loveliest things to and 
for your hair.

Your waves will be softer. your 
curls more manageable. your hair 
more luštrous. We have introduced 
many new waves in our time. būt 
never a permanent (ike Eska 
Frosted. 20.00*

r;.. .•» ,
Othcr Eska Cold Wavcs

— 10.00* and 15.00’

Casper’s Beauty Salon
738 E. Broadway — So. Boston 27. Mass.

—   - ■ - ,.——------------------ ------- w ■ ——  —■

Minėjo Vedybinio 
Gyveninio Sukaktį

Šiomis dienomis pp. Vincas ir 
gyv. so.Juozapina Savickai,

. Bostone, minėjo savo penkioli
kos metų vedybinio gyvenimo 

1 sukaktį.
pp. Savickai auklėja tris duk- 

j reles — Ritą, Feliciją ir Anetą. 
1 Jie yra ilgamečiai LDS nariai. 
“Darbininko” skaitytojai ir rė
mėjai. Malonu sveikinti nuošir
džius darbininkų šeimos narius 
ir ^jLįikėti ilgiausių metų]

-

Kurie 
tai tuos| 

patyrusios į Visas namas yra naujai pertai- 
dienomis s>’tas išvidaus ir lauko. Namas 

‘ talpina savyje naują tik įdėtą 
. . . . . -• t • plumingą su maudynėms ir pe-I ką ir patyrimą pašvenčia Lie-,.. . J;.... ciais. Namas yra apgyvendm- T . _. . . X,- tuvos žmonėms. Kurie reikalm-' . . A-Lai Die\ras visiems atlygina tas geroms šeimynoms, šis na--

... , * gi valvmo. tie atskiriami iruz mums suteiKtą malonumą. °
„ . „ ' siunčiami pas “cleansers’ valy-|Pranai ir Domicėlė ZaiKiai. - r Jk •! ti. Tokių jau issiųsta apie loO. 

v. • _ : Kuriuos galima išskalbti tai
A* Ona VerveČklOnČ moterys pasidalina parsinešu- i 

sios namuose išskalbia ir sugrą
žina švarutėlius. Reikia pažy-.

I mėti, kad daugelis žmonių pa-1 
tys savo lėšomis išvalo, išskal
bia ir švarutėlius atveža — pa-l 
aukoja.

Peržiūrėtus, sutaisytus, bei iš- 
i valytus surūšiuoja ir supakuoja 
į dėžees. Prie dėžių pridedama 

! drabužių sąrašas ir kiek jie sve- 
! ria. Taip sutvarkytus siunčia, 
centram

Prie šio didelio ir kilnaus dar- 
! bo savo pasišventimą jau paro
dė šie:

Išrenka is namų ir savo auto
mobiliais suvreža drabužius: 
krautuvininkas Vladas Marcin- 

j kus. M. Valatkienė, J. Žardec- 
: kas ir p. Mociejunas.

Atrenka švarius valymui ir 
taisymui: Kruopienė. Stasiulie- 

i nė. čenčienė.
Siuva ir taiso: Svilienė, šna-

i rienė, Zardeckiene ir Savickie-I _i ne.
, Rūšiuoja — vyrų, moterų ir 
vaikų: Mockienė, Zokienė, Gai- 
damavičienė.

Pakuoja į dėžes: Tumavičienč.
: Haiioran ir Strazdienė.
į Suriša dėžes: J. Romanas, St.
į' Griganavičius. L. Stasiulis. J.

i Lekys, Kruopas ir Tumavičius.
Į Adresuoja, sąrašus veda ir 
į į šiaip visokiais reikalais rūpš- 
rnasi: Namaksienė. Ivaškienė.
Į Tumavičienč.
| j Šiaip abelr.ai pagal reikalą 
t! darbuojasi: Stravinskienė. Le- į 
t j kienė. Bražukienė, Valatkienė. (
II Apšiegienė, Stukienė, Romame- 
• nė. Michelsonienė, Pranaitienė.
5 Dilienė. Žarkauskienė ir San-
3 gailienė. I

Lapkričio 16 d. automobiliu 
sužeidė Oną Vervečkienę, gyv. 
11 Annapolis St.. Dorchester. Ji 
mirė lapkričio 19 d. Palaidota

Algirdui už iškilmingai lapkričio 23 d. iš Šv. 
Petro lietuvių par. bažnyčios 
Šv. Kryžiaus kapuose.

Likę nuliūdime sūnūs Jonas ir 
Vincas, dukterys — Ona. Mari
jona. Anelė ir Petronėlė nuošir
džiai dėkoja Šv. Petro lietuvių 

už dvasini
XX\\XXXVXXXXWkXVAX\\XXXXXXXXXXV

DIAMOND CAFE

mas yra geras pirkinys. Kas tik 
jį įsigys, gaus geriausį atlygi
nimą ant įdėtų savo piningų, 
nes įeigos yra nepaprastai auk
štos pagal įvestuotų piningų, ir 
išlaidos yra labai žemos.

Dėiei platesnių informacijų; 
prašome kreiptis pas

A. J. KUPSTIS
332 W. Broadway, C 

So. Boston, 27. Mass.
Pastaba. Jei norite parduotu 

savo farmą ar ją išmainyti ant 
gerų namų, kreipkitės virš nų-* 
rodytu antrašu. (11-30JP Į

■-

■

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBiNINKE 

Lietuvių Graborius ir 
Baisa m uoto jas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — . 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLuir.bia 2537

Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su 
draugais ir pažįstamais.

Patarnavimas kuogeriausias.

305 W. Broadway So. Boston, 
Massachusetts

£M3«M%5XV*.%KXXX5£XVX%X%.XX.%XWXVXXX>.VXXXX'X.'X.WkX*3X3L%3k%3C!

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

’R PERLONAI GOAL- 

-AT LEAST 
ONE EXTRA 
$100 BOND!

VINCAS BALUKONIS,

258

Savininkas

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

<

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Boston, Mass.

Joseph W.Ca$per 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ŽALET5KAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas. F. E. Zaletska* 
Grabor;tii ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir r.aktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609
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Veda — Antanas Vaičiulaitis

Rengiantis Išleisti "Vytį Ir Ereli"
Kun. K. Urbonavičiaus-Kmito Kelias Literatūroj

DARBININKAS
!1 - * ......................

niuos apysakų vaizdeliuos. 
Jis pats sako, kad jam ge
riausiai sekasi rašyti, ka
da jis gali "ant ko užsisės- 
ti” — paimti ir sudirbti 

: priešingas idėjas, kurias 
į jįs laiko žalingomis. Se
niau vienas iš jo žirgų bu
vo socialistai, dabar — ko
munistai ir ypač jų lietu- 
viškieii pakalikai. Pana- 

jšios rūšies yra jo seniau 
Į išleisti veikaliukai “Mūsų 
Socijalistai” (1906 m.), 
“Biurokratai” (1907), ‘Ba-

Jcnas Biliūnąs

LIŪDNA PASAKA

Dirbti kultūros darbą spaudoje.
šios šalies lietuvių tarpe
reikia savotiškos aukos,; navičius 
atkaklumo ir gyvenimo i- 1892 metais 
ronijos.

Kiekvienas sutiks, kad 
is redaktoriaus reikalau- m~ sričių pasiifko eilėraš-Dickenso “Oliveris Twis- 
jama didesnio issilavim- Tįk ! £ jįs daugiau ■ - --------- --
mo, kultūros, visuomenes žiūri kaį J j <suom°nės 
ir politikos sąlygų pažini- relkalų patarnavimą ir

Kun. Kazimieras 
spaudon 

kada

Urbo-
išėjo joro Uošvis’. ‘Vaizdeliai’.

“Cki-

į

Jis yra išvertęs porą_ ...... - ....

! ninke” pasirodė jo eileraš- stambesniu kūrinių is ang-
*.T ~ ” T« In IrolKnc- T'ii r’.' Tivointis “Lūkestis našlaitės”. Ir lų kalbos. Tai Mark Twain 

ligi šiol viena jo mėgsta-į 2Huckleberry Finnas” ir

mo. pagaliau ir pusėtino juosna sudeda nemaža ei- 
darbo, kada jis turi net nam j kiausimų. Jis, tur 
korespondencijas perrasi- būt niekados nemanė savo'
nėti šalia viso veikimo or
ganizacijose. Bet redakto
rius čia yra žmogus, kurį 
kiekvienas gali išplūsti. 
Jeigu per klaidą korespon
dencijoj buvo praleista 
viena pavardė iš tų, kur 
rengė blynų balių. — re
daktorius turės išklausyti 
viso pamokslo, nors patsai 
praleistas faktas neturi jo
kios socialinės ar kultūri
nės reikšmės, o tėra vien 
asmeninis pasitenkinimas. 
Ir vis dėlto turi atsirasti 
žmonių, kurie neštų šį ver
go darbą, o šiandien men
kiau apmokamą už papra-

tas”. Nors vertimai yra iš
ėję prieš trisdešimt su vir
šum metų, bet, pataisius 
vieną kitą aniems laikams 
sava, bet dabar nevartoja
mą žodį, jie visiškai pri-į 
lygtų geresnius šių dienų 
vertimus —sklandus, vaiz
dingi, lietuvių kalbos dva- 

Tokia šią gerai perduodą. Yra 
jo eilėraščių bendra kun. K. Urbonavičius ver- 

ten esą-;tęs truputį poezijos, gal 
daugiausia Puškino, šiek 
tiek Krylovo, 
čiaus. Lermontovo,

eilių rašyti iš Olimpo auk
štybės, ir į jas žiūri, kaip į 
dienos reikalą ir patarna
vimą kuriai progai, 
yra 
tendencija, nors __
ma ir bendresnių temų. Be 
tendencijos, antra jo eilė-į 
raščių savybė yra jų for-į 
mos klasiškumas. Čia au
torius nepripažįsta jokių gi šios dienos jis artimai! 
laisvių, laikosi griežtų, se
novinių rimo ir ritmo dės
nių. Jo mėgstamiausi poe
tai yra tie. kurie puoselė
ja tokį pat formos griež
tumą savo kūryboj, kaip

sto darbininko algą. į Toji kun. K. Urbonavi-
Šio pasiaukojimo ir at- £įaus — j Kmito eilių ten- 

laidžios gyvenimo ironijos jencija paaiškinama dar 
turi ir kun. Kazimieras tuo, kad jisai pirmoj vie- 
Urbonavičius. toj turį publicisto dvasią.

(Tęsinys'
— Kas atsitiko? Kur ei

ni? — bailiu balsu paklau- 
|sė jį.

Taip gailingai į jį savo 
gražiom akim pažiūrėjo, 
kad Petras sugrįžo ir pa
ėmė moterį už rankos. Pa
sisodinęs grečium savęs 
ant suolo, ilgai į ją tylom 
žiūrėjo. Jo akyse švietė ir 
bailė, ir viltis, ir abejoji
mai.

■ — Nieko neatsitiko, — 
prakalbėjo tyliai, atsidus
damas, Petras, — bet...

Juozapota krūptelėjo, 
i — Nebijok, nieko bloga, 
— jau ramesniu balsu tarė 
jisai: — tik žinai, kokią 
naujieną šiandien išgir-l 
dau?!...

Ir Petras ėmė savo mo-i 
teriai pasakoti, ką jisai! 
miestely girdėjęs ir matęs. 
Kaip kunigas iš sakyklos 
skaitęs tokį popierį, ku
riame pasakyta, kad ver
gai žmonės dabar būsią ly
gūs ponams, jiems nebe-

■ vergausią, o žemė, kurią Į 
dirbą, liksianti jų nuosa-į 
va — nebe ponų; kad tie, 
kurie žemės neturį arba 
turį labai maža, gausią iš’ 
naujos valdžios tiek, kiek!

juokiąsis, daugelis būtinai 
eisią, jeigu ne su šaudyk
lėmis, tai su šakėmis ir 
dalgėmis rusų vytų. Gir
dėjęs, kad jau daugel v vie
tų sumušti rusai lekią iš 
mūsų krašto; kad ne tik 
gubernatoriai, pats kara
lius išsigandęs, nebežinąs, 
ka daryti...

Petras, tai pasakodamas, 
šluostės rankove nuo kak
tos gausiai tekantį prakai
tą ir greitai alsavo. Jo a- 
kyse vėl užsidegė nesu- 
nrantama. ypatinga ugnis.

Juozapota, visa nustebu
si ir ausis ištempusi, tylė
jo ir klausės savo vyro. 
Daug jinai nenugirdo, dar 

! daugiau nesuprato, bet 
į vienas daiktas giliai jai 
i galvon įsmego.
i — Tai mum, Petriuk, iš 
tiesų nebereiks jau dvaran 
eiti? — paklausė vyrą. Ir 
nors jos akyse dar klajojo 
abejojimas, tačiau tame 
balse suskambėjo nebesle
piamas, skardus džiaugs

imas.
i — Nebereiks, — atsakė 
Petras ir, pats nesijusda- 
mas, laimingai linksmai 

[nusišypsojo.
— Ir žemė, kurią dirba-

KUN. DR. K. URBONAVIČIUS,
A. Mickevi--p)arbininko” šefas ir mūsų įžymusis literatas jau se-į 

. . . „ . »v ^ar_ i niai yra parašęs stambų veikalą “Vytis ir Erelis”, kurį
į c*.a^°* svet^n}5 raštų Ii- šiomis dienomis LDS Centro Valdyba ir “Darbininko” 
gi šios dienos jis_ artimai vadovybė nutarė išleisti atžymėjimui mūsų garbingojo 

,seka rusų literatūrą ir ge- literato ir vado 70 m. amžiaus sukaktį. Šis leidinys tu- 
rai pažįsta Sovietų rašyto- rgĮų būti sutiktas visų su didžiausiu džiaugsmu, ypač .... . . > r.

LDS narių, nes tai yra įvertinimas literatinio darbo (matai^esanti kokia me, bus musų,
mūsų vado ir įžymaus literato, kuris aukoja visą savo 
darbą Bažnyčiai ir darbininkijai.

jų darbus.
Jau bus keliolika metų, 

kai kun. K. Urbonavičiaus 
specialybė ir kasdieninė 
duona m publicistika. 
Čia, matyti, jis jaučiasi 
savo prigimtoj dirvoj ir 
jos neapleidžia. Kas sa
vaitę “Darbininke” du 
kartus pasirodo jo veda-

ten nauja valdžia, geresnė, 
į— ne rusų, bet mūsų kraš
to žmonių: toji naujoji val-

prasme žurnalisto! Tuo tarpu reikia džiaug- džia vergais žmonėmis ir ios teturimi

— Mūsų...
— Ir dar daugiau gaus

ina? Juk mes taip maža

Per penkiasdešimt me- jo prigimčiai šis publicis-1 mieji, ir taip jau per kelio- 
tų uoliau aj* lėčiau dalyva- tįnįs laikraštininko bruo- lika metų. Mažai šią veiklą 
vęs lietuviškuose raštuose. £as yj.a iafc>aį artimas ir jis sutrukdė ligos, negalavi- 
jis prieš nat šį kara baigė ypač aiškėja jo ligšioli- mai, senas

tikra p____  _______ , x „
darbas yra rašymas ant tis, kad atsiranda sąlygos rūpinantis). Kunigas sa- 
vandens, tariant anglų po- jo “Vyčiui ir Ereliui” iš- kęs, kad ir rusų valdžia 
eto John Keats žodžiais, leisti. Tai nemaža knyga, žadanti žmones paleisti, 
Perskaitė tavo straipsnį, ir kuri turės gal pusketvirto nebespausti, jau ir popierį 
rytojaus dieną vakarykš- šimto puslapių, dėl to be (tokį seniai išleidusi, ta- 
* • i _ • i _ _   • I i . ii ________  _ Z n rla i i o

knygą “Vytį ir Erelį”, ku
rią gali laikyti savo stam-i 
biausiu kūriniu. Nežiūrint 
to, jau nenkti 
cri veikalas 
spausdintas.

Vam pūni kultūros reiš
kiniai... Tiesa, kai Ameri
kos ’ietuviai buvo netur
tingi. kada neėmė didelių 
pigų, jie tada pajėgė išleis
ti nemaža stambių veikalų. 
Dėt dabar, kai gauna dau- 
f-^u ninigo. net nuošir
džiausių savo kultūros 
ve;’’ėiu neparemia.

Atsiranda vienas kitas 
geros valios žmogus, ku
riam lietuviška knyga dar 
brangi.

Štai, po nenkerių metų 
laukimo, daromos pastan
gos išleisati “Vyčiui ir E- 
rei;ni”.

Mums rodos, kad tai yra 
re tik knygos išleidimas, 
bet ir nagerbimas asmens 
už jo ilgą triūsą lietuvių

amžius. Tam

__ — . . i— --------------- ■
metai eina,! 
stovi neiš-

Tain mažai
i

Nenusiminsiu
Slenka padangėmis debesįs pilkos; 
Slenka iškur, nežinai.
Apgulė sielą mintįs - vagilkos, 
Griauždamos, kaip kirminai.

E, jūs nenaudėlės, siubelės - dielės, 
Slenkančios juoda minia!
Mintys beširdės, mintys besielės, 
Negi apveikste mane?

Saulė, žinau, įkyriai debesuotą
Dangų nušvies spinduliais,
Mėliną skliautą neišmatuot, 
Džiaugdamos žemei atskleis.

Man tik vienam, debesų nusiminę, 
Saulės nešvies spinduliais?
Ko gi man liūdna? Ko gi-krūtinė 
Taip atsiduso giliai?

Ne, neapveiksite, tingios tamsybės;
Vargo šešėliais tuščiais!
Miega krūtinėj4 jėgos - galybės;
Tik išsiręšiu pečiais.

Tik išsiręšiu, tiktai atsikvėpsiu 
Oro grynesnio plačiau;
Visą žmoniją meile apglėbsiu, 
Lietuvą visgi karščiau. IMaironis

Lietuvos laisvės laikais visa šalis pažangiavo kultūriniai ir kraštą kėlė netik 
. konominiai, bet taipgi gerino susisiekimo kelius. Vaizdas parodo, kaip moder
niškomis mašinomis taisomi keliai.

čias laikraštis yra visiškai talkininkų paramos būtų 
pasenęs —-senesnis už pi- neįmanoma ją išleisti, 
ramides. anot vieno ameri
kiečio literatūros istoriko. 
Vienok tuose straipsniuo
se. rašomuose diena iš die
nos ir sulig savo pasirody
mu baigiančių savo misiją, 
tuoj paveikiančių visuo- čiam tai galėtų būti malo- 
menę arba niekados jau nūs paskatinimas sėstis 
nepajudinančių skaityto- prie naujo didesnio darbo, 
jus, — tuose straipsniuose kuriam jis ir planų ir norų 
yra tokių, kurie turi pa- turėtų, jeigu tik matytų, 
tvaresnės reikšmės, ar sa- kad lietuviškoji visuomenė 
vo idėia. ar savo meniniu nėra abejinga savajai knv- 
išsireiškimu. Žinome Vin- gai.
co Kudirkos ar Vaižganto 
publicistikos raštų, kurie 
minimi lietuvių literatū
ros istorijoj. Bet ligi juos 
literatūros istorija minės, 
kas nors turi juos atrinkti 
iš daugelio straipsniu, nu
rodyti jų didesnę vertę.

Būtų gera, kad atsirastų 
žmogus, kuris atidžiai per
žiūrėtų kun. K. Urbonavi
čiaus ilgametę publicisti- 
i ką, išrinktų gražesniuo
sius jo straipsnius ir suda
rytų leidinėlį. Taip būtų 
atžymėti jo reikšmingesni, 
gražesni straipsniai ir at- 

jsilvginta už ištikimą ilgų 
metu tarnavimą visuome
nei ir lietuviškajai spau
dai. i----------------------------------

Tėvų Pranciškonų Misijos
1944 m.

Tikime, kad, sykį pradė
jus, tų talkininkų nestigs 

! paremti kun. K. Urbonavi
čiaus - Kmito ištikimai 
tarnybai lietuviškosios 
kultūros dirvoj. Jam pa-

A. V.

— Gausma ir daugiau...
— Dieve, kokie būsma 

laimingi!...
Ir Juozapota, iš džiaugs

mo visa užkaitusi, laimin
ga ir graži, apkabino vyro 
kaklą...
— Ar žinai, kaip tada 

bus mums gera! — kalbė
jo jinai tyliai, svajoda
ma ir į jį glausdamos: — 
turėsma savo žemės, nie
kam nebevergausma ir 
dirbsma tik sau, sau!... Su- 
silauksma vaikų... būsma 
nebe vieni... Ar žinai: tu į- 
vaisysi sodelį, ir, kai paū
gės vaikai, turėsma jiems 
vaisių ir uogų... Vaikams 
bus geriau, ir mudu lai-

B. d.

, ta
čiau tik taip žadanti, iš ti
krųjų gi akis visiems no
rinti apdumti: nereikią jos 
klausyti, ja tikėti, bet rei
kią rinktis būriais ir vi
siems iš vieno vyt rusus iš 
savo krašto, nes jie tik esą 
mūsų neprieteliai, spau
džią ir skriaudžią žmones, 
persekioją mūsų tikėjimą 
ir kalbą. Tą patį ir ant 
šventoriaus, ir miestely 
girdėjęs, — visi apie tai 

• į kalbą; matęs ir tą popierį 
ne pas vieną. Žmonės esą 
sujudę, ir, nors tūlas iš te mingesni būsma...

Kam susierzinti?

Pittsburgh, Pa. — šv. Kazi
miero par. Tretininkų ir šv. 
Pranciškaus Mylėtojų rekolek
cijos ir konferencija, 40 vai. 
atlaidai, lapkričio 23—28 d., 
Tėv. Justinas Vaškys.
.. Chicago, III. — švenč. P. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo par.. 
Švenč. P. M. Nek. Prasidėjimo 
novena, lapkričio 29 — gruodžio 
8 d., T. Just. Vaškys, OFM.

Cambridgc, Mass. — švenč. 
P. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
par., Švenč. P. Marijos N. Pra
sidėjimo novena, lapkričio 29— 
gruodžio 8 d. T. Juv. Liauba.

Užsirukykit Old Gold!
Obuolių "Medus" apsaugoja Old 
Gold Cigaretus nuo Sudžiūvimo

Old Gold’s šaunus sumaišymas daugelio puikių taba
kų... su tinkamu primaišymu ekstra pagardinančių
Ištakia lapų... yra apšlakstomas su Obuolių "Medum"
...kad pagelbėti apsaugoti cigaretų sudžiūvimų.

Pabandyk pakelį!

KLAUSYKITĖS “Which is Which?” Trečiadienio vakarais CBS 
nio vakarais NBC

PIRKIT 
EXTRA 

$100 KARO
BONĄ

—ir The Comedy Theatre Sekmadic-




