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Šiandien Nekalto Prasi
dėjimo Švč. P. Marijos 
šventė. Kiekvienas katali
kas įpareigotas išklausyti 
šv. mišių ir, jeigu galima, 
susilaikyti nuo darbo.
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Jung. Valstybių Vyriausybės
Pareiškimas Išlaisvintų Salių 

Reikalu
Londonas, gr. 7 — Angli

jos užsienių reikalų sekre
torius Anthonv Eden par
lamente pareiškė, kad An
glijos valdžia “turi pilną 
teisę pareikšti savo nuo
mone kitai valdžiai anie 
ministeri, pagal aplinky
bes kokios čia vra”. Kaip 
žinoma, Anglija pasiprie
šino italams dėl grafo 
Sforzos, kuris buvo numa
tytas Italijos vyriausybės 
užsieniu ministeriu.

Kalbėdamas apie Jung.

v •

Sausio 13-14 dd., 1945 
Cambridge lietuvių para
pijoj dalyvaus įžymūs sve
čiai kunigai ir pasaulio- 
nys. LDS kaikurios kuo
pos jau išrinko atstovus, 
bet nuo daugumos kuopų 
negavome žinių ar jos bus 
atstovaujamos seime ar 
ne. Prašome tuojau pra
nešti, nes seimo rengėjai 
nori žinoti atstovų skai
čių.

i

Kiek laiko atgal, kun. j0J Valstybių valstybės sekre- 
no Skalandžio pisidarba- !or?a.us pr0“sta deI 'B,?tų 

■ vimu, Stoughtone (Mass.) ».slklsl”° ' >talu relkaI“s- 
’ ° x ' I no calzn Lra/4 uic-no rnilzo.įsirašė į LDS organizaciją 

keli nauji nariai. Taigi da
bar senieji ir naujieji na
riai planuoja sušaukti su
sirinkimą ir atgaivinti 
LDS kuopą toje kolonijo
je.

Pageid aujama, kad 
Stoughtono LDS nariai 
dar prieš seimą išrinktų1 
valdybą ir atstovus į sei
mą.

Trys Metai Karo

ly-

jis sako, kad visas reika
las užbaigtas.

Anglijos valdžia sutikusi 
iškirti penktadienį dėl išdi- 
skusavimo valdžios politi- 

įkos Graikijoj. Spėjama,, 
kad abu — premieras 
Churchill ir Eden išaiškins 
ir pateisins Anglijos poli
tiką Graikijoj.

Anthony Eden laikosi o- 
riginalės linijos dėl grafo rr-* v* •• a •• x z-1 ta “• f' t t

sforza, nes dirbęs prieš 1 recioji Armija Vėl Perejo Sąar Upę i 
Italijos premiero Pietro \ 7*
Badoglio ir premiero Bo-' KeturiOSe V letOSe
nomio valdžią, neatsižiū
rėdamas į savo duotus pa
sižadėjimus tai 
kada jis vyko į Italiją iš gr. 7 — Jung. Valstybių

VA II WA * VA £Z^zA k/

kiai pareiškė, kad nedarys Saar upę, Vokietijoje, ke-
_ _ , v CU1 1VOV V AV^ XA £A CAOAAACA

UŽėmi-
skirtas kitu ministeriu mu. Tai svarbi vokiečių in- 
valdžioje. ! dustrijos sritis.

Bombų sprogimas ir ugnies liežuviai naikina nacių vadovybės lizdą 
Calino saloje, Aegean jūrėse.

Amerikiečiai Įsistiprina Saar

ii 
i

Italijos Vyriausybes Sudarymas Yra 
Grynai Italų Reikalas

Washington, D. C., gr. 7 lyse, kaip pavyzdžiui Ita- 
Kaip žinoma, Italijoj eina lijoj, kad italai “savo vy- 
smarki kova dėl vyriausy- riausybės problemas iš- 
bės sudarymo. Kairieji ko-'spręstų demokratiniu ke- 

„munistai ir socialistai liu, be įtakos iš šalies”. Jis 
priešinasi premjerui Bono-1 tvirtai pareiškė, kad “to- 
mi, kuris yra paskirtas *kia politika bus taikoma 
sudaryti valdžią. Užsienio'net dar ryškesniu laipsniu 
reikalų ministeriu buvo 
numatytas grafas Sforza, 
neseniai atvykęs iš Ameri-

Gruodžio 7 d. suėjo 
giai trys metai kai Japo
nija užpuolė Pearl Harbor jxo ė , — „ung. »«x4
ir įtraukė Jung. Valstybes Amerikos. Tačiau jis aiš- trečioji armija vėl perėjo 
nepasiruošusias į karą, kiai pareiškė, kad nedarys Saar upę, Vokietijoje, ke- 
Tuo laiku Britanija despe- jokio pasipriešinimo, jei- turiose vietose ir grasina 
ratiškai kovojo su vokie- gu grafas Sforza būtų pa- viso Saar Baseino 
čiais Libijoj, Rusija gynė -- 1............... _ .
Leningradą ir Maskvą, ir 
Kinija drąsiai gynėsi nuo 
japonų užpuolikų.

Po trijų metų karo ir vo
kiečiai ir japonai privers
ti gintis. Šiandien Alijantų 
karo jėgos puola priešą — 
vokiečius jų pačių žemėje. 
Japonijos sostinė liepsno
ja. Amerikiečiai ištrenkė 
japonus iš kelių sr’ų. Ja
ponai priversti gintis.

Melskime Dievo, kad 
mūsų šalis — Jung. Vals
tybės laimėtų pergalę ir 
kartu su kitomis demo
kratinėmis valstybėmis 
atstatytų pasaulyj pasto
vią taiką, kad mažosios 
pavergtos tautos atgautų 
laisvę ir nepriklausomybę.

Dieve duok, kad ir Lietu
va vėl galėtų laisvai gy
venti ir minėti savo nepri
klausomybės sukaktį.

ir Jung. Tautų išlaisvinto
se teritorijose vyriausy
bių atžvilgiu”.

Šis Jung. Valstybių pa
reiškimas kiek nustebino 
anglus. Bet, kaip žinoma, 
anglai įsikišo į italų vy
riausybės sudarymo rei
kalus be pasitarimo su ki
tomis Jung. Tautų vyriau
sybėmis.

Iš tokio Jung. Valstybių 
vyriausyb. pareiškimo su
sidaro aiški išvada, kad 

> atstovams, kad į mūsų šalies politika ski- 
vyriausybės sąsta-iriasi nuo Anglijos ir Rusi- 

Clayton, N. Rockefeller ir tas yra grynai italų reika-įjos. Taigi jis liečia ne tik 
Angliją, bet ir Rusiją. Pa
staroji elgiasi ne “demo
kratiniu keliu” Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje ir Bal

kanuose.

z kos. Bet prieš Sforzą pasi- 
---------------------------------- sakė anglai. Jie pareiškė, 
I taiata PadnniP Aidai 4 ikad Sforza yra nePast°-^enaias rasiunre Aigai 4 vus žmogus Kilo Skanda- 

Sfettiniaus Pagelbininky las. Kairieji dar labiau
pradėjo smarkauti. 

' į
’ Washington, D. C., gr. 7
’— Prez. P
! minavo ir raštu prašė Se- Edward 
nato patvirtinti keturius gruodžio 5 d., 
Stettiniaus pavaduotojus, spaudos 
būtent, Joseph J. Grew, W. i “italų

Nominacijas
Jung. Valstybių valsty- 

Rooseveltas no- bės naujasis sekretorius 
1 R. Stettinius, 

pareiškė

Iš Vyriausio Alijantų, Amerikiečių devintoji ir 
valdžiai. Ekspedicijos Jėgų Centro, pirmoji armija, užėmusios 

kelius vokiečių miestus, 
dabar laikosi pozicijose ir 
ilsisi, kuomet kitos armi
jos, vadovaujamos gen. 
Patton, užima miestus ir 
miestelius. Jau užėmė vie
ną trečdali Sarraguemines

v —

A. MacLeish.
Senatas 37 balsais prieš rimus, kurie liečia 

27 pasiuntė visas 4 nomi- bius karinius 
nacijas atgal 
Santykių Komitetui. Rei
kalauja, kad būtų sušauk
tas viešas susirinkimas, 
kuriame Senatoriai galėtų 

■ sužinoti apie kiekvieną no-

las, išskyrus tuos pasky- 
svar- 

veiksmus”. 
Užsienio Jung. Valstybių politika 

yra, kad išlaisvintose ša-
I 
i

RAUDONIEJI PUOLA BUDA- ■ kios mylios iki Saarbrue-' 
, u. _____ __ . _ .____ :cken. Tame mieste yra
PEŠTA—VERŽIASI ARTYN j stambieji vokiečių fabri- 

* a * ikai.-

Amerikiečiai Perėjo Palanas Upe_>  --------------------1 suzaiioLi d.pi v AicAviciičĮ nu- / Iv
miesto ir beliko tik pen- minuotą asmenį ir jo pa-!
Ir 1 z*\ Ir, C? v _ Perkirto Priešo Liniją

AUSTRIJOS
* _ _ ___—________

Londonas, gr. 7 — Rusi
jos raudonoji armija pra- ir jugoslavai partizanai saVo kareivių, 
dėjo smarkiau pulti Ven
grijos sostinę — Budapeš
tą ir, perėję vakarinę Ven
grijos sritį, artėja link 
Austrijos. Beliko tik 44 
mylios iki Austrijos sienos 
ir 110 mylių iki Viennos.I

Iš Berlyno praneša, kad 
rusai sutraukė masines 
vyrų ir karo pabūklų jė
gas į 200 mylių karo fron
tą.

t

I

t 

I

Pora dienų atgal buvo 
pranešta, kad vokiečiai 

Jugoslavijoj raudonieji kasdien praranda po 9,000

pasivarė pirmyn 12 mylių. 
Beliko tik 29 mylios iki O- 
sijek, didžiausio priešo te
belaikomo tranzito centro.

Nuskandino 6 Japonų Laivus

Leyte Sala, gr. 7 — Pra
neša, kad amerikiečiai nu
skandino vėl 6 japonų lai
vus ties Philippinais.

★ Kaip žinoma yra suor
ganizuota po valdžios prie
žiūra organizacija civilių. Graikijos sostinėje liejasi ralį streiką. Miestas be 
merginų, kurios palinks- graikų kraujas. Kairieji, šviesos. Visos dirbtuvės ir 
mina karius, kurie gauna 
trumpą laiką liuoslaikio. 
Viskas gerai. Bet čia pasi
gedo linksmintojų mote
rys - karės ir net su šird
gėla kapitonė Mildred H 
McAfee pabrėžia, kad mo
terys - karės anuose ben
druose kariams parengi- tų ginkluotos jėgos.
muose yra aplenkiamos ir 
todėl duoda mintį, kad ar 
nereikėtų suorganizuoti; 
vyrus - linksmintojus, ku
rie lygiagrečiai būtų įpa
reigoti taip, kaip merginos 
linksmintojos kariams.

BONDSdRZ 
K««p Bombs vįj/ 

Falling!

žiūras į tarptautines prob
lemas.

_________________________ 1

Alijantai Laimi Italijoj - Iš Karo Centro, Leyte sa- sikalbėjimus Maskva tyli, 
įloj.gr. 7 — Jung. Valsty-! Spėjama, pasikalbėjimai 
bių septintoji divizija ūžė- buvę draugiški, tačiau jo- 
---------- „■ Kwajelein — kių sutarčių nepasirašyta.

Roma, gr. 7 —
armijos sumušė vokiečius Attu ir” EZ
Bologna, Italijoj, pietinėje perėjo Palanas upę dvejo- 
srityje.

Pasiuntė Daugiau Medikamentų 
Į Lietuvę Lapkričio Mėnesio 

Pradžioje
Amerikos Raudonasis 

I Kryžius laišku praneša 
(kun. J. A. Karaliui, Kuni- 
1 gų Vienybės pirmininkui 
1 ir Shenandoah lietuvių 
i par. klebonui, kad pagal 
i pirmesnių nurodymų ir

se vietose, viena arti jūros 
ir kita arti Ormoc, ir pasi
stūmė arčiau Ormoc. Tuo 
pačiu metu Įeit. gen. Krue- 
ger’io vadovauiama šešto- 

i ji armija padidino spaudi
mą nuo šiaurės 
link Ormoc, kur 
yra įsistiprinę.

Amerikiečiai be
kos triuškina priešo jėgas tykių tarp Jung. Valstybių 
Philippinų salose.

Protestantai Priešinasi 
Santykiams Su Vatikanu

VVashington, D. C.—Pro
testantų bažnyčių taryba 
savo suvažiavime, Pitts- 

, priėmė rezo
liuciją, kuria priešinosi su- 

pertrau- darymui diplomatinių san

į pietus 
japonai burgh, Pa.,

Athens, Graikija, gr. 7— Kairieji paskelbė jene- patvarkymų pasiuntė dau
giau vaistų ir medikalių 
reikmenų į Lietuvą lapkri- 

įčio mėn. pradžioje š. m.
Graikijos premieras Pa- laivu “Caritas 1”.

pandreou atsišaukė į tau-! Štai laiškas, kuriame pa
tą ir sukilėliams įsakė pa- sako ką ir kiek pasiuntė, 
dėti ginklus ir 1 
valdžios įsakymų. Jis aiš
kiai pasakė, kad sukilimą! 
suruošė iš valdžios pasi-1 
traukę komunistai.

Kaip žinoma, valdžia’

kurie pradėjo kovą prieš krautuvės uždarytos. 
Graikijos valdžią, ypač 
prieš premierą Papan- 
dreou, išprovokavo vals
tybės kariuomenę ir poli-

' ciją imtis ginklų ir kovoti, 
kad atstatyti tvarką. Grai
kijos valdžiai gelbsti Bri-

Lithnania which went forward
on the S. S. Caritas 1 the first
half of November. 1944.
SS-Z-2912. 1 Case

40 bottles Barbitol. Item 11.
J-52743, $188. Completed; 300 
vials Liver Extract. Item 19. 
J-52743. $87.0 Completed: 30 
ounces Solution Surparenin. 
Item 48, J-52743. S69. Complet
ed; 150 vial Vitamin D Vioste- 
rol in Oil. Item 55. 875. Comp
leted. Totai approximate value 
$419.

klausyti UŽ kiek pasiuntė per du' This shipment completes this
■ program which your agency ar- 
' ranged. The totai value of the
■ supplies, exclusive of transpor- 
(tation. packing costs. etc., 
! $9.785.97.

Sincerely yours.
(stĮpted) AfeZvin A. Glasser

Assistant Chief
Foreign War Relief

Insular and Foreign Operations. pranešimus ir skelbimus iš anksto, kad galėtume šeš-
_____________

kartu:
AMERICAN RED CROSS 

National Headąuarters 
Washington 13. D. C.

November 22, 1944
Kairieji yra organizuoti 

ir ginkluoti. Jų organiza
cija vadinama Tautos Iš- prieš kelias savaites įsakė Reverend J. A. Karalius, 
laisvinimo Frontas—EAM. partizanams atiduoti gin- President Lithuanian R. C. 
Šio fronto ginkluotos jė- klus, bet komunistai nepa- Priests’ League of America 
gos vadinasi — ELAS. klausė ir suruošė demons- 129 S. Jordin Street.

Graikų ir Britų ginkluo- tracijas prieš valdžią. At- Shenandoah. Pennsylvania 
tos jėgos užėmė kairiųjų rodo kad kas nors sveti-1 Karalius.
organizacijos EAM centrą, mas direguoja sukilimus. 
Tačiau kairieji dar nepasi- Britų ir Amerikiečių iš-! We are sending herewith
duoda, nežiūrint to, kad laisvintose šalyse, kaip tai following detailed description 
šimtai užmušta ir sužeista Italijoj, Belgijoj ir Graiki-iof drugs and medical supplies 
kautynėse. • 1 joj. Ifor the c*v*l’an population of

is

ir Vatikano.
I

Stebėtis reikia protes
tantų elgesiu. Jie šaukia 
sudaryti religinę vienybę, 
o tuo pačiu laiku išeina 
prieš Katalikų Bažnyčią.

“Pirmasis žmogus- iš že- 
žemiškas; antrasis

Maskva Tyli Anie Pasikal
bėjimus SuDeGaulIe

Londonas, gr. 7 — Kaip 
žinoma, gen. Charles de 
Gaulle nuvyko į Maskvą
pasikalbėti su Stalinu į- mės, 
vairiais politiniais klausi- Žmogus iš dangaus, dari
niais. Tačiau apie tuos pa- giškas.” 1 Kor. 15, 47.

Darbininkų Radio Programa
Šeštadienį, gruodžio 9 d., 2 vai. po pietų iš WC- 

OP radio stoties vėl turėsime progą klausytis gražių 
lietuviškų dainų, pranešimų ir sveikinimų. Pasukite 
savo radio rodyklę ant 1150 kilocycles ir klausykite 
lietuvių darbininkų balso, plaukiančio oro bango
mis.

Priduokite arba siųskite vedybų, vedybinių su
kaktuvių, karo tarnybos narių ir kitokių sveikinimus,

the
i

tadienių programose pasveikinti ir paskelbti.
Visais radio programos reikalais kreipkitės šiuo 

adresu:
DARBININKAS RADIO

366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.
Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449.

%25c4%25afloj.gr


Penktadienis, Gruodžio 8. 1944

ĮVAIRIOS ŽINIOS
MacArthur Atsiliepia Karo 

Paskolos Reikalu

Washingtonas — Gene
rolas Mac Arthur atsiuntė 
šį atsišaukimą į visus a- 
merikiečius, susidomėju
sius šeštuoju Karo Pasko
los Vajum:

"Su Dievo pagalba, mū
sų karinės pajėgos sugrįžo 
į Philipinus. Amerika yra 
pasižadėjusi išlaisvinti ir 
atstatyti šią šalį.

“Mes, fronte, visiškai pa
sitikime jumis, pasiliku
siais namuose. Amerikos 
dvasia, visuomet glūdinti
jūsų širdyse, niekada mū-! 
su neapvylė, ir mes žino- vyrams ir moterims tarny- Norintieji

I

Junior Red Cross Turi 
18,000,000 Narių i

i

Šiandien daugiau negu 
18.000,000 Amerikos jau
nuolių priklauso prie Ju
nior Red Cross, kada užsi
baigė metinis narystės va
jus lapkričio mėnesio pra
džioje. ši organizacija nie
kad neturėjo tiek narių ir 
tikima, kad kada pilni ra
portai bus gauti iš šalies 
visų mokyklų skaičius pa
sieks 19.000.000.

Praeitą metą šie jaunieji
rimtai prisidėjo prie Rau- Kraujo Centras šioje sri- 

■donojo Kryžiaus darbo ga- tyje yra 485 Boylston St., 
mindami reikmenų mūsų arti Berkley St., Boston. 

aukoti savo

Aukokite Kraują Savo 
Giminėms Ir Draugams

Amerikos Raudonasis 
Kryžius praneša, kad da
bar kiekvienas kraujo au
kotojas gali pasirašyti sa
vo vardą ir pavardę ir skir
ti savo kraują giminaičio 
ar draugo garbei, kurie y- 
ra karo tarnyboje.

Pasirašyta korčiukė bus 
priklijuota prie Armijos- 
Laivyno kraujo plasmos 
pakelio.

Raudonojo Kry ž i a u s

me, kad jūs surinksite rei- boję. Tie reikmenys susi- kraują, gali padaryti ap-j 
kiamą sumą, į 
laikydami karo bonus”.

pirkdami ir deda iš įvairiausių reika- pointmentą

Apsaugos Transportacijos 
įstaigos Kalėdiniai 

Patarimai

pašaukdami 
lingumų. Jie išdalinami Ii- telephonu: KENmore 9060 
'goniams mūsų militarinė- arba vietiniame Raudono
se ir laivyno ligoninėse, jo Kryžiaus centre, 
kaip ir Armijos. Laivyno ir ----------------
Raudonojo Kryžiaus cent-, prekybos Laivyno Jūrininku 

i ruošė. 1
Daug tų reikmenų ga

minami mokyklose specia- 
lėse klasėse. Bet šie jau
nieji irgi aukauja savo 

j šiam puikiam 
darbui.

Junior Red Cross grupės 
■prisidėjo prie įvairiausių 
apylinkių projektų. Jie 
dirbo mažučių

Žengiant iš Prancūzijos į Vokietiją, kelyje j Metz, 
Dėdės Šamo karius sutiko didelės liūtys. Vaizdas paro
do tūlą kelią ir apylinkę visą vandenyje paskendusią.

_________2

LĖKTUVŲ BOMBARDAVO3,000
VOKIETIJOS KARO ĮSTAIGAS

-------t

Reikalu
Washingtonas — Apsau-l 

gos Transportacijos Įstai
ga ragina keliaujančius 
kalėdinių pirkinių reikalu liuoslaikį 
atlikti keliones tarp 10 vai. 
ryto ir 4 vai. p. p., kad tuo 
būtų išvengta per didelio 
susigrūdimo busų ir trol- 
ley linijose. ;dirbo mažučių prižiureji- 

Keliaujantieji pasipirkti mo centruose ir ligoninėse, 
raginami paklausyti šių jie ragino žmones aukoti 
patarimų: kraują, ir rinko pinigus

Lipkite j busus ir gatve- vajams bendrai iki pil- 
tvarkinėmis eilė. ' niausio laipsnio reme karo 

A.R.C.

I

karius tvarkingomis eilė
mis. .pastangas.

Jei tik galite, turėkite iš 
anksto paruošę reikiamą: 
sumą kelionei apmokėti, i

Kad išlipantiems ir įli-i 
pantiems nebūtų sunku
mų, užimkite buso ar gat- 
vekario užpakalinę dalį.

Važinėkite taksiais tik 
būtinu atveju, ir, jei turi
te progos, dalinkitės vieto 
mis su kitais.

Patys nešiokite pirki- tų pilnai informuojama a- . ’ •• • - — V •mus.
Neužmirškite šeštojo 

Karo Paskolos Vajaus. Ka
ro Bonai ir štampai yra 
geriausia Kalėdų dovana.

Čia gali prisidėti ir mok
sleiviai. keliaudami namo 
prieš prasidedant vakari
nei skubos valandai. OWI. jimo.

Kietojo Kuro Pirkėjams 
Privaloma Gauti Sąrašus

mai prieš diskriminaciją 
unijose ir moksle.” 

“Kaipo piliečiai, mes tu
rime stoti už užlaikymą 
egzistuojančių įstatymų. 
Mes galime išrinkti atsto
vus, kurie juos užlaikys, ir 
mūsų noTas privalo būti 
pagerbtas. Kaipo nariai į- 
vairių organizacijų, ar tai 
amatų unijų, vaizbos butų, 
bažnyčios arba kokio nors 
klubo, mes galime protes
tuoti kada susirinkimuose 
prietaras iškiša galvą. Ka
da visoki paskalai pasklei
sti, kada demonstracijos 
ir sumišimai įvyksta ne
privalome prie jų prisidė
ti. Turime rimtai galvoti.

“Galime remti tas socia- 
les reformas, kurios bando 
išnaikinti egzistuojančius 
neteisingumus. Išnaikini
mas lūšnų, geresni butai 
eiliniam piliečiui, daugiau 
pasilinksminimo progų 
biednose apylinkėse, išnai
kinimas diskriminacijos 
mūsų darbuose ir algų nu
statyme. Tą viską, ir dar 
daugiau turime remti jei
gu norime susilaukti de
mokratijos gerumų. Žmo
gus paprastai prietaringas 
kada jis bijo. Kaip išnai- 

kad jis 
------ Čia matome 

važiuoja. Apie penktą va-ų®ga!!.utant ,kiek socialė apsauga

Londonas, gr. 7 — Apie 
3,000 Jung. Valstybių ir 
Anglijos lėktuvų puolė Vo
kietijos dvi dirbtinio alie
jaus dirbtuves ir tris gele
žinkelio junginius, kuriais 
vokiečiai pristato savo ar
mijai karo reikmenis.

Amerikiečiai ir anglai 
bombomis suardė daug 
traukinių, sukėlė gaisrus. 
Padarė daug nuostolių 
priešui.

I

meksikietį, kinietį arba 
žydą.

Ką galime apie tai dary
ti?

Prof. Powdermaker pa
siūlo konstruktyvų patari
mų. Pirma, turime pripa
žinti, kad mūsų širdyse y- 
ra tokįs prietaras, apsvar
styti ir suprasti, kad 
smerkti sauvališkai pilną 
grupę žmonių yra priešin
ga Amerikos demokrati
jai.

Antra, prietarai nepriva
lo mus versti ką nors blo
go atlikti. Trečia, kaipo 
piliečiai mes galime sulai
kyti prietarus teisingais 
įstatymais ir kokia nors 
valdiška kontrole.

Šiandien ’, sako Prof. kinti tą prietarą, 
Povvdermaker, ”reikalinga nesibijotų.

i

II"Tyrinėjant Mūsų Prietarus
Knygų Apžvalga — Stephen Pearce

VVashingtonas — Com-i 
modore Telfair Knight. 
Karo Laivininkystės Ad
ministracijos vice admi
nistratoriaus padėjėjas, j 
pabrėžė, kad matyti iš po| 
visą šalį Karo Darbo Jė
gos Komisijos suteikto lei
dimo neprityrusiems vy
rams, norintiems stoti į J. 
V. Prekybos Laivyną, būti 
lavinamiems J. V. Laivi
ninkystės Tarnybos, kaip 
labai reikalingi jūrininkai.

Karo veiksmams Pacifi- 
ke besiplečiant, mūsų Pre
kybinio Laivyno darbas 
daugiau nei patrigubėjo. 
Dėl labai tolimų distanci
jų, norint pristatyti, tą pa
tį kiekį siuntinių Pacifiko 

I bazėms, reikalinga tris 
■ kart daugiau prekybinių 
i laivų, negu jų buvo reika
linga Europoje. Kiekvie
nas nužengtas žingsnis 
pirmyn Pacifike rieškia 
didesnes pareigas mūsų 
Prekybiniam Laivynui”.

Šis yra pirmas kartas, 
kai išduotas per visą šalį 
leidimas samdyti neprity
rusius žmones Prekybinio 
Laivyno mankštai. Vyrai, 
tarp 17 ir 50 metų am
žiaus, gali stoti savano
riais Laivininkystės Tar
nybos mankštai ir po to į- 
vairioms pareigoms jūro
je, pavyzdžiui radio opera
toriais, virėjais, denio ir 
mašinos jūrininkais, kasi
ninkais ar ligoninės tar
nautojais. OWI.

I

Washingtonas — Kainų; 
Reguliavimo Įstaiga pra- • 
nešė, kad visi anglių bei! 
šiaip kietojo kuro pirkliai' 
dabar privalo kiekvienam 
pirkėjui įteikti tam tikrą 

j sąrašą ar kvitą, kuriuo bū-

pie parduotųjų anglių rūšį 
ir kainą. Naujoji taisyklė 
•įsigaliojo š. m. lapkričio 11 
i d. Įstaiga pažymi, kad šio 
žygio imtasi, norint pagel
bėti aukščiausiųjų kainų 

• ribos įgyvendinimui ir pa- 
■ gelbėjimui kainų apsaugo-

OWI.
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DARBININKAS
366 W. Broadvvay So. Boston 27, Mass

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

^uuLitcc Siu nei

KAINA — $3.50
Kreipkitės su užsakymu:

ŠVENČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji! 
Liurdo knyga 

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.

•'i

Moterims Nebereiks 
Dažyti Veidų

Dažai, kuriais moterys 
gražinasi, kenkia odai ir 
greit sendina. Todėl reikia 
manyti, kad visos moterys 
su džiaugsmu sutiks išra
dimą. apie kurį jau rašė 
užsienių laikraščiai. To iš
radimo esmė ta, kad dažai 
pakeičiami elektros srove.

Yra išrastas nedidelis 
stiklo elektrodas, su ku
rio pagalba į veidą keletą 
minučių leidžiama elektra. 
Ir po šios trumpos opera
cijos veidas pasidaro svei
kai rausvas, jaunas, gra
žus. Tas grožis trunka net 

g;iki 24 valandų laiko.
Be to, esąs taip pat išras

tas labai patogus ir prak
tiškas elektrinis veido 
raukšlių lygintojas.

Prof. Powdermaker tęsia, 
“motina šių dviejų vaiku
čių juos veža į “zoo” kitoje 
miesto dalyje: Gana toli

Neseniai išleistoj knyge-i 
lėj “Probing Our Preju- 
dices” Hortense Powder- 

j maker, Assistant Profes- 
. sor of Anthropology at 
Queens College, New Yor- 
ke, iškėlė klausimus, ku
rie liečia kiekvieną rimtą 
pilietį. “Ką reiškia priete- 
rai?” ji klausia. “Kaip 
juos mes galime išnaikin
ti?” Tikri atsakymai į 
šiuos klausimus liečia ne-' 
tik teisingumą milijonams 
mūsų piliečių, bet galimas prie Diek ir Sally. Berniu- 
daiktas kad gali sulaikyti kas į sesutę sako 
trečia pasaulio karą. Pro- 
fessor Povvdermaker maža 
bet svarbi knygelė veda 
prie geresnio supratimo 
šių labai svarbių klausi
mų.

“Prietarai”, ji aiškina, 
“yra mūsų nusistatymai 
kaslink kokios aiškios si
tuacijos be tinkamo ap
svarstymo visų tos situa
cijos faktorių. Yra skirtin
gas nuo nusistatymų, pa
grįstų mokslu ir žinoji
mu.”

• Autorė- laipsniškai pa
duoda žingsnius, pagal ku
riuos mes smerkiame pil
nas grupes žmonių, netu
rėdami jokio patyrimo ir 
apie juos nieko nežinoda
mi. Ji nurodo, kad mes nu- 
sistatome save prieš žmo
nes įvairių rasinių, tikėji- 
miškų ir tautinių kilmių, 
ir mes savo mintyse suda
rome “vaizdą”, jų nematę 
ir apie juos nieko neišma
nanti.

Kūdikis gema be jokių 
prietarų, taip sakant, bet 
nuo savo tėvų arba kon
taktu su egzistuojančiais 
nusistatymais jo apylin- devynioliktojo šimtmečio, 
kėj jis tuoj pasisavina 
prietarų. “Vaikai imituoja 
netik veikimus, bet jaus
mus, nusistatymus ir nuo
mones”, sako Dr. Povvder- 

į maker. “Sakykime, kad 
mažutis Jack ir Sally už
augo apylinkėj, kur nebu
vo nei vieno negro. Jie ne
žino ką tas žodis reiškia. 
Vieną dieną, tėvas parėjęs 
namon piktu balsu šmeižia 
ten kokį “dirty nigger”. 
Mažučiai, Jack ir Sally, 
sprendžia, kad “dirty nig
ger” yra kas nors nemalo
naus, ir kad tėvas ir moti-

• na jo nekenčia.
“Vieną vasaros dieną”,

I
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landą vakare gatvekariu ką gallme ^aryti pasireis-į prisidė jo prie sunaikinimo
grįžta namo. Karas pri
grūstas, prie vieno kampo 
būrelis darbininkų įlipa. 
Balti ir juodi darbininkai, 
ką tik užbaigę sunkų ir ne
švarų darbą. Jie visi ne- 

' švarūs, prakaitau ja. Keli 
i negrai jų tarpe. Jie stovi

“dirty 
niggers”. Ir tokiu būdu jų 
pirmas “vaizdas” apie neg
rus pasitvirtina. Nei vai
kučiai nei motina kreipia 
dėmesio į nešvarius bal
tus darbininkus. Savo 
mintyse tie vaikučiai ne
turi “vaizdo” nešvaraus 
balto darbininko, tik “dir
ty nigger”.

“Ir panašiai,” Prof. Pow- 
dermaker sako, “vaikas iš
girsta tėvus kalbant apie 
“sukčių žydą”. Vėliau jis 
girdi, kad žydai skirtingi 
nuo kitų žmonių, jie valgo 
kitokį valgį, eina į sinago
gą šeštadieniais, jie kalba 
kitaip. Ir tas viskas suda
ro vaizdą, kad žydas yra 
keistas ir svetimas sutvė
rimas. Mokykloj jis sutin
ka pirmą žydą, ir jis tikrai 
panašus į visus kitus žmo
nes. Bet savo mintyse jis 
nepakeičia pirmojo vaizdo. 
Gal šis žydas mokykloje 
yra kitokis. Aktualiai šis 
žydas yra paprastas žydas 
ir vaiko protinis vaizdas 
yra karaktura”.

“Galima pakeisti rasę 
mūsų pasakoje. Viduryj

kusiu prietaru musų so- >šįos baimės. Prašalinkime 
cialiose įstaigose, įstaty-žmogaus baimę ir žmonės 
muose? Pirmas ir aiškiau-:daugiau gerbs viens kitą”, 
sias būdas yra per įstaty-.; FLIS.
mus, per kokią nors formą__________
valdiškos kontrolės. Šian- STOTY 
dien daugiau negu bi kadaį _______
reikalinga sunaikinti viso- j Dažnai aš vis stoviu stoty 
kius prietarus. Kovodami ir laukiu kažinko brangaus... 
UŽ teisę toliau sekti mūsų i žinau — dūmai drieksis tiršti.
demokratinį kelią, mes pa-' Veidai svetimi bus languos... 
čiu laiku turime kovoti, L . , .__, -• • ,. . I Ir žvelgsiu akim alkanom, paplatinti ir sustiprinti ir L, . . . , ..
sulaikyti tuos neteisingu- «“■ "lekas ne^
mus. kurie baigia mūsų! Smalmem nakt.m ,r diraom 
gyvumą. Įstatymai daug: ' r
gali padėti, įstatymai! Praeis traukinių daug pro šal’, 
prieš lynčiavimą, įstaty-; Nuneš daug dienų, valandų — 
mai prieš galvos taksus, Kodėl vieno veido, kodėl 
įstatymai prieš diskrimi- Tarp daugelio vis nerandu ? 
naciją industrijoj, įstaty- Eug. M-čius

Moderniška Fraternales 
Apdraudos Organizacija

Turtas ...............................  $1,525,000.00
Pomirtinėmis išmokėta .... $2,180,000.00
Pašalpomis išmokėta ___  $1,490,000.00
Aukomis išmokėta.................  $15,000.00

kada airiai atvyko į Jung. 
Valstybes milžiniškais 
skaičiais, senesnis “yan- 
kee” manė, kad airiai buvo 
nerūpestingi, girtuokliai, 
netaupūs ir visuomet ga
tavi peštis. Airiai buvo ka
talikai ir todėl jie neken
čiami. Tais laikais geležin
kelio stotyse skelbimai 
skaitė: “Reikia vyrų — ai
riai neatsišaukite!” Šian
dien šimtą metų vėliau 

. mes keistai atsimename ir 
tą skelbimą. Bet vaizdas

■ pasilieka ir už kiek laiko 
mūsų ainiai taip pat ma
nys apie mūsų klaidingą 
supratimą apie negrą,'

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

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

Centre ofisas:
73 E. South St. (P. 0. Box 32), Wilkes • 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.
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Mažieji prancūzukai atlanko išlaisvintą aerodromą. Jiems vadovauja 
tūlas karys muzikantas. Linksmi vaikučiai, kai jie patyrė, kad jų tėvynė 
jau laisva nuo priešo okupacijos.
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Tai Tik Eilinis Sovietų Vaizdelis

Reikia Susilietuvinti

“Draugas” ir “Sandara” paduoda štai kokią žinią:
“Žydų laikraštis DAWAR paskelbė turinį laiško, 

kuris aplinkiniais keliais pasiekė Palestiną. Laiškas iš
siųstas iš Vilniaus rugsėjo 8 d. šių metų. Jame dalinai 
nušviečiama gyvenimo aplinkybės Vilniuje. Laiške 
skaitome: Vilniuje galvotrūkčiais išsiplėtė badas ir už
krečiamos ligos. Tūkstančiai žmonių jau tapo išvežti 
ir panašus likimas gręsia veik kiekvienam, kuris nėra 
komunistu. Buvusioje Vilniaus ghetoje gyveno kelias- 
dešimts žmonių. Prižiūrėtoju jos buvo vietinis krikš
čionis. Jis gelbėjo mums labai daug. Ne sykį jis buvo 
paslėpęs mane ir net surado saugų butą mano seseriai 
ir jos vyrui. Apgailėtinai, dabar jį areštavo bolševikai. 
Mums gi pasisekė išsprukti ir persikelti į priemiestį, į 
kito krikščionies namą.

“Skurdas visur neišpasakytas. Pasilikau veik nuo
gas, basas ir ligonis. Šiek tiek maisto ir skarmalų ap
sirengti galima gauti tik kolchozų krautuvėse korte
lėmis, kurios išduodamos tik darbininkams, priklau
santiems prie sovietinių profesinių sąjungų. Žiema 
atrodo mums labai baisi. Visai nėra malkų. Aplinkiniai 

lyse, šalia didžiulių namų Vajui einant, prašo 14 bi- mįškai išdeginti laike šio karo. Gelbstim vieni kitiems 
fronto karo gamybos įmo- lijonų dolerių paskolos. išgalėdami, nepaisant į tautybę arba religiją, 
nių, dar reikalinga^ turėti Į Šios sumos penki bilijonai Kaip ilgai tai prasitęs? Norėčiau atsilyginti geruoju 
ir dolerių šios milžiniškos .turėtų būti surinkti iš pa- visiems tiems, kurie man pagelbėjo. Mano didžiausiu 

rūpesniu yra patekti kad ir į blogiausią pasaulyje vie- 
pasaulyje tą> bile ne būti čia, bile ne būti čia”...
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Pastabu, kad rusams betarnaujantieji lietuvių I - I •
bolševikai labai purtosi nuo priekaišto, kad jie sumas- || I | JfMAri 
kolėję. Ir ne tik purtosi, bet ir smarkiai įsižeidžia, tar-l l/V U V
si jų lietuviška garbė būtų nukentėjusi. Bet, juokus ~
metant į šalį, koks iš tiesų jų lietuviškumas? Etno-: Washingtonas — Jungti- 
grafiniai kalbant, jie lyg ir lietuviai. Lietuvoj gimę, n^s Valstybes, laike spalių 
lietuviškai kalbą, turį lietuviškų kūno ypatybių. Bet!mėnesio, išleido karui 7 
tai ir viskas. Jų siela nebelietuviška, jų dvasia perdėm; jonus, 447 milijonus 
sumaskolėjus. Tačiau jie šiuo atžvilgiu kaip tik ir pro- dolerių, kas yra 343 milijo- 
testuoja. Girdi; mes lietuviai, trokštame Lietuvai gero,į najs- daugiau, už rugsėjo 
mes esam įsitikinę, kad vien susidėjus su Sovietų Są- mėnesio karo išlaidas, 
iunaa. Lietuva grali ne tik išsigrelbėti. bet ir laimingai Spalių mėnesio metu, į

1 
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junga, Lietuva gali ne tik išsigelbėti, bet ir laimingai Spalių 
gyvuoti. Jei, sakysime, taip manytų kokie nemokšos, dieną karui buvo išleidžia- 
skaitą vien komunistinę spaudą, tai nebūtų ko stebė-;ma 286 milijonai, 400 tūk- 
tis. Jie nieko kito nežino, jokios istorijos neuostę, taikančių dolerių, rugsėjo 
ir tiki sovietų pasakoms, tarsi kokia kaimo bobelė: mėnesį į dieną išleista 13 
sapnininkui. Bet lietuvių bolševikų vadai vis dėlto!milijonų, 200 tūkstančių 
apsiskaitę, kai kurie net išėję aukštesniuosius moks- dolerių mažiau. Visos karo 
lūs, tad žino, kas pasauly dedasi ir gali kritiškai įver-| išlaidos, pradedant 1940 
tinti sovietų propagandą. Tad kodėl jie tiek sumasko-’ metų liepos menesiu ir 
Įėję? Ar gi jie nežino, kas yra bolševizmas ne vien teo-i baigiant 1944 metų, spalių 
rijoj, bet ir praktikoj? Ar gi jie nemato, kad rusų bol-:mėnesiu, susideda iš netoli 
ševikų darbai kaip tik priešingi jų žodžiams? Kad ta- 330 bilijonų dolerių, 
riamoji “demokratinė” Maskvos konstitucija gyveni-: g —
me laužoma ant kiekvieno punkto? Kad visi lietuviai.!mui reikia pinigų.
kurie prieš 1940 metus buvo dar betikėję Maskvos su- milijonų vyrų, kovojančių 
tartims ir pažadams, baisiai nusivylė, kai raudonoji ar- p ____ .
mija užėmė Lietuvą ir pradėjo savotiškai šeimininkau- ~ 
ti? Kad tie “rinkimai” ir lietuvių tautos “gera valia” 
prie Sovietų Sąjungos prisijungimas tai nachališkiau- 
sia apgavystė, kokia tik kada nors istorijoj pasireiš
kė? Kad komunizmo bandymai Lietuvoj privedė kraš
tą prie neįmanomo skurdo, neskaitant jau masinių 
areštų, ištrėmimų, sušaudymų pačių geriausių Lietu
vos piliečių? Ar gi toksai teroras neįrodo, kad norima 
likviduoti lietuvių tautą kaipo tokią ir kol kas tik tuš
čią “lietuvybės” iškabą paliekama? Ir kaip gi užvar- 
dyti tuos “lietuvius”, kurie tam pragaištingam darbui 
padeda, jei ne maskolių bernais? Išdavystės darbas 
toks biaurus, kad jo normalus žmogus ne tik niekuo 
pateisinti, bet ir niekaip suprasti negali.. Tik pažiūrė
kime į jų sumetimus bei tikslus: ar tai bus daroma dėl 
kokio lakiejiško vergiškumo, ar dėl besmegeniško su
sižavėjimo “realistine” politika (tai diplomatinis var
das moderniškai barbarybei), ar tai tiesiog už pinigus 
— visi tie sumetimai nešvarūs. Net dėl “duonos kąsnio 
ir sriubos šaukšto” tėvynės negalima parduoti. Tad 
maskoliškas vardas atitinkamas maskoliškam darbui. 
Vienintelis būdas tam vardui nusikratyti, tai — atsi- 
maskolinti ir susilietuvinti. K.

Sėkmingam karo vedi- 
Šalia

kuone visose pasaulio da-

i
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POETO PRANAŠYSTĖ
(Adolfui Hitleriui)

Kaip kadaise Katakombos 
nugalėjo Romos galią.

Kaip Enrykas išpuikėjęs 
atsiklaupė ties Canossa,

Ir prie Aleksandro kojų
i nusileido Barbarossa;
į Kaip Bismarekas negalėjo 
į nugalėt Šventos Bažnyčios.
Taip ir tu to negalėsi!
Nors turėtum velnio galią, 

ir šėtonišką jo drąsą;
Nors pajungtum visą jėgą 

parsidavusių tau žmonių.
Vis tik tiek nesugebėsi 

nugalėt Kristaus Bažnyčios.
Bet viešai pareikšt turėsi: 

Kristus yr’ visų Valdovas.
O Jo Bažnyčia — amžina!

K. Žvirblis, O. P.
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DIEVUI ir TĖVYNEI
Parašė Msgr. Fui ton Sheen

Vertė Pranas Jančius, MIC.
KUNIGO KARALIAUS PREMIJUOTAS 

VERTIMAS
II PERSKYRIMAS 

NUODĖMĖS TIKROVĖ
Nėra nieko nepakenčiamesnio, kaip būti 

vienų vienam. Jis negali savęs pakęsti; jis 
veik neapkenčia savęs ir savo niekingumą ir 
savo silpnybes. Jis gėdosi padoraus vyro ir 
moters ir į juos su neapykanta žiūri ir prie 
savęs neprisileidžia, nes jų buvimas primena 
jam jo paties nedorumą.

Jo sąžinė virsta nepakeliama išmetinėji
mų našta; jo visa asmenybė tampa keistoka 
ir panaši į iš savo kelio išėjusį planetą, pats 
save išdegindamas; jis jaučia, kad jo vardas 
yra “legijonas”, nes jame yra tiek daug sau 
prieštaraujančių polinkių; jisai, kaip ir ra- 
dio, kuri atsukta prie dviejų radio stočių, 
sulaukia tik orinės bangų statikos: iš tikrųjų 
tikras naminis karas siaučia jo sieloje ir, no
rėdamas jį numalšinti, jisai paskęsta žihcnių 
masėje; savo asmens užslėpimas kone tampa 
jam gyvenimo įstatymu.

Jis daugiau nėra asmuo, bet vienas iš kai
menės. Kada apviltas žmogus giriasi sąžine, 
jis tiktai išreiškia, kad turįs blogą atminti. 
Bloga sąžinė panaši į sklepan uždarytą už 
nuolatinį lojimą šunį, kuris visvien nesiliaus 
lojęs, bet dar labiau staugs dėl to, kad jo

mašinos veikimui ir laimė- vienių asmenų. Ir kad bū- 
jimui pravesti. Privalome tų atstatyta i 
užgniaužti galią agresin-. garbė ir teisybė, pirkite 
gų ir nesąžiningų tautų,' ekstra karo bonų, pirkite, 
kurios per ištisą eilę metų kiek išgalėdami. OWI. 
rengėsi šiam pasikėsini----------------
mui prieš pasaulio taiką ir 
laisvę ir kurios dabar, taip 
nusiminusios, pralaimi.

Jungtinėms Valstybėms 
dar reikalinga dolerių šiai 
pergalės mašinai varyti, 
kad ji vis eitų galingyn, iki 
išnyks paskutinė pasaulio 
vadovavimo vilties kibirk
štėlė bet kuriai tautai ar 
tautų grupei, ir vėl bus 
garantuota visų žmonių 
laisvė.

Ir neatsiras to amerikie
čio, kuris neišgalės nepa
remti šio tikslo, nes mes 
visi esame paliesti šio ka- cer declared that Latvian wor- 
ro ir per daug rizikuoti ne- kers in Germany were standing 
galime. Į35 security that the Latvians in

Ypatingai yra paliesti the Ba^tic Statės would fulfil

Vokietijon Deportuoti Lai 
viai Naudojami Kaipo 

Įkaitai

I
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Sakysite, tai baisi naujiena. Baisi — taip, bet nebe 
naujiena. Tai tik eilinis sovietiškojo gyvenimo vaizde
lis. Bolševikų tikslas — likviduoti nebolševistinį ele
mentą. Tam yra trys būdai: tiesioginė likviduotė (su
šaudymas); nuteisimas į koncentracijos stovyklas 
sunkiems darbas dirbti (tas pat ką cariškoji katorga) 
ir badu marinimas, neduodant “lišencams” maisto 
kortelių. Lengviausias sušaudytųjų likimas, jie bent 
nebesikan'kina. kurių likimas sunkesnis — lišencų 
ar katoržnikų, sunku išspręsti, nes abiem gręsia pa-

j 17, 1944 reports from a private iengyaį artėjanti mirtis. Katoržnikai gauna kiek pa- 
source: The German Donau and „aSmnmžVo; oinVioi zlirho ;»• o-Tn-niiii/oi vro
Weichsel broadcasting station 
on October 16th announced in 
Latvian language that the wel- 

' fare of tens of thousands of 
i Latvians working in Germany 
depended upon the attitude of 
those Latvians who were left in Į
the Baltic Statės. The announ- 

i

I 
I

I
i

galime.

svetimos kilmės amerikie- their dutV and would not fa11- 
čiai, kurių milijonai dar' The announcement was im- 
tebeturi giminystės ir jau- niediately followed by Latvian 
smo ryšių daugeliui kraš- children greeting their parents, 
tų, kuriuos užpuolikai taip C72~--~ —- 
žiauriai terioja. Amerikie- and aPPea!m 
čiai, turį netolimą praeitį 
Europoje, visomis jėgomis 
stengėsi ir tebesistengia 
vėl atidaryti kelią dorybei, 
žmoniškumui ir geresniam 
pasauliui. Jų pastangos 
privalo būti tęsiamos ir di
dinamos ateinančių karo 
fazių metu. Amerika, šiam 
šeštąjam Karo Paskolos

viešpats jį atmetė.
Ši bloga sąžinė, jei žmogus tiktai ją pa

žintų, yra kelias kuriuomi nusidėjėliai pati
ria Dievo pribuvimą. Kaip dorieji jaučia Die
vą ramybėje, taip nusidėjėliai rūstybėje — 

“Sąžinė mano tur liežuvių keltūkstančių 
Kiekvienas liežuvis tiek pat pasakų;
Kiekviena pasaka mane žuliku pasmerkia”.

(Šekspyras Ričardas II)

Mes galime užginčyti nuodėmę, bet nega
lime užginčyti jos pasekmių; jos vis pasilie- 

' ka su mumis: laisvės praradimas — žmonės 
užginčydami atsakomybę atiduoda ir savo 
laisvę; tautinis suparaližavimas sutikti bar
barizmą — kadangi užginčijame, kad tai blo
ga; bandydami surasti ramybės visur, tiktai 
ne Jame, kuriame buvome sutverti, apserga- 
me nerviškumu ir sielos liga.

Mūsų problema yra: ką bedarysime su sa
vo nuodėme? Yra trys išeitys, būtent: 1) Pa
likti žaizdą atvirą; 2) Ją paslėpti; 3) Ją pa
gydyti.

1) Palikti žaizdą atvirą hipokondriakai ar
ba taip vadinamieji dvasiniai ligoniai, kurie 
besidomėją ligų simptomais, apsireiškimais 
šia pirmąja gyduole naudojasi. Jie galva
trūkčiais lekia pas psychoanalistus — sielos 
gydytojus — ištirti savo sielos būklę ir de
vynias dešimts devynius kartus iš šimto, 
psychoanalistas pasakys jiems, kad jie turi 
ko tai nors bendro su lytimi.

Ligonis džiaugiasi, sužinojęs, kad lytis 
kalta už jo sielos sirgulingą padėtį, nes tai 
atitraukia jo dėmesį nuo kaltės. Tūkstantį 
kartų lengviau apturėti išaukštinimą, negu

brothers and sisters in Latvia 
ig to them to do 

their duty. “If you don’t — then 
we will all perish”.

Galime būti tikri, kad ne k;- 
taip yra traktuojami ir lietu
viai ir estai.

YOUR PERSONAI GOAL-i

-AT LEAST 
ONE EXTRA 
SIOOBONDI

i

valgyt, bet nežmoniškai sunkiai dirba ir gyvuliškai yra 
užlaikomi. “Lišencai” (piliečiai, kuriems atimtos pi
lietinės teisės) nieko nedirba, bet ir valgyt niekur ne
gauna. Prie jų priskaitomi visi “buržujai”: dvasiškija, 
nekomunistai inteligentai ir šiaip jau apšviestesnieji 
ir turėjusieji kiek nuosavybės žmonės. Yra praktikuo
jamas toks šėtoniškas triksas: GPU (bolševikų žanda
rai) pasiūlo mirštantiems badu “lišencams” eiti šnipų 
pareigas. Už tai duoda jiems neblogą užlaikymą. Deja, 
atsiranda tokių baduolių, kurie už duonos kąsnį įduo
da savo tėvus, brolius, seseris, draugus ir pažįstamus... 
Šiurpu. K.

SIXTH WAR LOAN \
Let us speed up victory by meeting our full 

responsibility. For the fighting man, that means * 
sacrificing his life, if need be. The civilian isn’t 5 
asked to do this. He is asked to back our fighting į 
men in every way he can. And one of the best ways 1 
is by buying War Bonds and Stamps.

Buying War Bonds and Stamps gives the indiv- * 
idual buyer economic security for the future, it 5; 
helps the fight against inflation, and helps assure J 
an economically sound postwar America. Let us J 
put the Sixth War Loan Drive over the ton!

FOREIGN LANGUAGE PRESS DIVISION 
OFFICE OF WAR INFORMATION 5;

išrišimą. Tokiu būdu, klaidingo ligos ištyri
nėjimo žaizda laikoma atvira.

2) Paslėpti žaizdą: Šis antras išsisukimo 
būdas skraistimi aptraukia kaltę ją išaiškin
damas protu, arba išrasdamas netikrų dievų 
ar stabų. Kai kurie intimi rateliai paslepia 
blogą protavimą, sakydami: “Iš tikrųjų, jūs 
netikite į nuodėmę”. “Tik pamąstykite, kad 
kas šiame mokslo ir pažangos amžiuje tikėtų 
į Dievą”. “Niekados nesi girdėjęs apie Ber- 
trandą Russelį?” Toks pasielgimas tiktai pa
dengia pūliuojančias žaizdos dalis, gi viduje 
baisus supuvimas viską pakasa.

Sielos, kurios vartoja šią gydymosi prie
monę, esti panašios į tuos, kurie bėga nuo 
skolininkų. Ateis laibais kada skolininkai 
juos sučiups.

Juo toliau jie atidėlioja savo pagydymą ir 
nustelbia savo kaltės jausmą, juo didesnis 
darosi nuliūdimas, melancholija ir dvasios 
nupuolimas ir savižudos pagunda.

3) Pagydyti žaizdą: žaizdai išgydyti reika
lingos yra dvi sąlygos. Pirmiausia aš turiu 
pripažinti mano sąžinės išmetinėjimų tiesą, 
kad nuodėmė yra prasižengimas prieš Asme
nį, nes ji mane apgaubia tuo pačiu kaltės 
jausmu, panašiai į tai, jei pats būčiau savo 
motiną mušęs.

Aš jaučiuos lig tai būčiau sudėjęs neteisin
gą nepriklausomybės paskelbimą kaip tas 
Palaidūnas Sūnus. Aš jaučiuos buvęs neišti
kimas tikslui, kuriam buvau sutvertas, ir tai 
reiškia, kad aš buvau neištikimas pačiam 
Dievui. Aš jaučiuos kaip nusidėjęs Adomas, 
kuris pasislėpė nuo Dievo, tuomi parodyda

mas tą tolumą nuo Dievo, kurį nusikaltęs nu
sidėjėlis jaučia.

Mano nuodėmė neglūdi garbės negodoji- 
me, nėra tame, kad bijau prarasti geros 
draugų nuomonės; ji yra it kokia iš anksto 
nujausta mirtis, kuriame jaučiu draugystės 
nutraukimą ne tarp sielos ir kūno, bet tarp 
sielos ir Dievo.

Antra, kadangi nuodėmė nutraukė mano 
santykius su gyvenimo tikslu ir atėmė mano 
laisvę paversdama mane nuodėmės vergu, iš 
to seka, kad jei aš trokštu turėti ramybės, 
aš turiu atnaujinti savo santykius su tuo As- 
menimi, kuris yra Dievas.

Aš tai turiu padaryti. Kodėl? Nes jei Die
vas privers mane tai padaryti. Jis tuomet 
sunaikins mano prigimtį. Dievas negali per
žengti žmogaus laisvės ribų, nes tada Jis 
sutriuškintų tą pačią laisvę, kuri padaro mei
lę galima.

Tatgi, Dievas, norėdamas mus laimėti, 
pastato save tokio asmens padėtyje, kuris 
negalėtų laisvę panaikinti. Jis atvyksta pas 
mus žmogiška prigimtimi ant Kryžiaus. Vi
nimis prikaltos rankos negali mus nelaisvėn 
paimti; geležimi išraustos kojos negali mūsų 
sekti. Tikroji meilė visados esti neapsiginkla
vusi, bet vis pasišventusi iki mirties.

Dievas mus gali maldauti sugrįžti prie Jo 
tik parodydamas mums kaip nuodėmės bjau
rumas Jį pažeidė. Jis-nori mus patraukti pa
siaukojimo reginiu, apie kurį Jis pats gali pa
sakyti, “Didesnės meilės kaip šios nejoks 
žmogus neturėjo”.

(Bus daugiau)
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Žaliuojančiais Dzūkų Laukais Ir 
Kalneliais

maloniuosius vilniečius 
lietuvius: ar negalėtų nu
rodyti kelio prašmatnes- 
nėn krautuvėm O nusipir-Į 
kę vieną kitą niekniekį, gi-'

St. P-rys(“N. R.”)
( Šis straipsnis rašytas 1939 

metais, kaip patys patirsite, 
apie Sekmines. Jis puikiai 
charakterizuoja Vilnija ir to
krašto išbandymo gyvenimą, riasi pirkinio pigumu ir už 
visuomet ryžtingai laukiantį mūsiškius pranašumu. IŠ 
laisvės aušros. Ten pastebėsi- tikrųjų, skaudžių ir juodų 
te vilniečio nuoširdumą, pat- dėmių palieka vilniečių lie- 
rijotingumą ir palyginimą su 
laisvosios Lietuvos piliečiais. 
Dabar palyginkime aną gyve
nimą su mūsų ir juos supras
kime šioje valandoje, kai ne
tik Vilnija, bet ir visa Lietu
va pergyvena baisų karą ir 
žiaurų okupantų režimą).

tuvių širdyse panašūs ‘sve
čiai’. Anos žemės lietuviai, 
gyvendami sunkiausią 
bandymo laikmetį, į dau
gelį dalykų Basanavičiaus 
ir Maironies akimis tebe
žiūri. Jie tebegyvena gra
žesnės ateities viltimi, jų 
lietuvybės ir lietuviškumo 
sąvokos nenuvertintos, jie 
savų įstikinimų už kelius 
grašius arba zlotus nepar
duoda. Jie, sėdėję kalėji 
muose, buvę ištrėmimuo
se. kartais be kasdienės; 
duonos kąsnio atsidūrę, 
skaudama širdimi sutinka 

atvažia- 
miestan 

ir kitiems šio to pasipirkti arba pa-

Tęsinys
Paskutiniu metu turime 

dažnesnių progų pasisve
čiuoti pas vilniečių arba jų 
viešnagei! susilaukti. Eks
kursijos arba pavieniai as
menys lankosi Vilniuje, 
susipažįsta su jo gyvento
jais. pamato visas gyveni- ir palydi brolius, 
mo sąlygas. Be abejo, tat vusius Vilniaus 
yra vieniems 
naudinga, tik ir šičia jau ūžti, 
pasirodė vienas kitas šešė
lis. Iš ekskursuojančių ar
ba paskirai miestą lankan
čių tarpo pasitaiko asme
nų. kurie Vilniun nuvažia
vę pirmiausia teiraujasi, 
kur esąs geresnis restora-

Besikalbant su vilnie
čiais inteligentais, beste
bint mus sutikusių so
džiaus žmonių veidus, be
siklausant jų dainų.'susi
daro įspūdis, kad anos že
mės gyventojai ne tiek

nas, kuriame galima sma- materijaliai, kiek moraliai 
gokai paūžti, kreipiasi i • skursta ir kenčia.

FHE EREMY IS STILLTSESE!

Keep
Buying

* Eztra
Bonds!
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Back up the Boys! buyanother bond.
IU.THE 6th WAR LOAN!

It’s not over, over there—not by a long shot>

C nele S am can count on the fighting men to keep on fighting—and he mušt* 
be able to count on you to keep on backing them, by buying extra War Bonds 
in the Sixth ar Loan Drive, novv on.

Jie, lyg! 
į tos žuvys po storu ledu, 
trokšta. Pajutusios eketę, 

įpuola ton vieton įkvėpti 
naujo oro, įgyti naujų je

igu gyvybei ir gyvenimui.
To naujo “oro1", naujos 
dvasios, naujų nuotaikų 
jie ištroškę sulaukti iš j 
laisvosios žemės brolių. Ir! 
mūsų didi pareiga palikti sunkiausiu metus išgyve- 

. jiems naujų nuotaikų, na, 
‘naujų vilčių rytojaus gy

SEE WHAT YOUR EtTRA <100 BONO WH1 00:
It u i.i heip pay for the thiags our men mušt have—tnmc, 
Jjaaes, tanks, food. 6 ’
It will help hold down the cost ot living.
It vili provide a nešt egg for the future—the C nite d Statės 
Government įuaranįees that you wiU get your money back. 
It will show our fighting men that you are uilling to do 
y>ur part . , 6

nm counrur n snu m
Ą*£ UOO!

W AT UAST AB EXTRA $100 WAR BONO!
venimui ir kūrybai.'Mes ne
privalome Vilniaus mies
tan nuvežti pavyzdžių, nuo 
kurių galėtų susvyruoti jų 
tikėjimas ateitimi, aptem
ti idėja, nes jie pačius

NANCY

NANCY'S SANDViCH SPREAD
Ernie Buslinuller—InilcJ Feature Syndicaie, Ine.

i

tę 
ti.

'■ -
-

■- ■ **

- t—.
...

nes įsimetusi rūdis 
kartais ir tvirčiausią plie
ną sugraužia, nes be mūsų 
moralinės paramos tūlas 
jų gali, slegiančių sunke
nybių neišlaikęs, pakelėje 
sugniužti. Todėl prieš va
žiuojant į aną kraštą, rei
kia rimtai apsis varstyti, 
reikia kiekvieną žingsnį 
apgalvoti. Anos pusės lie
tuviai, lyg tie kalvarijos

I
bažnyčioje dėkojant Sesutėms uojautą Vinco mamytei, sesutei, 
ir vaikučiams. Paaiškėjo, kad 
vaikučiai pardavė arti 600 bi-

■ lietų ir kad pelno liko $300.00.
I Kunigai dėkojo žmonėms, kurie
| taip visaširdžiai parėmė Sesu- 
' čių ir vaikučių darbą. Teko nu
girsti, kad kunigai iškels vaiku
čiams puotą, kad parodžius

I jiems savo dėkingumą ir pa
skatinus juos prie didesnių pa
stangų ateityje.

I

Mokyklos Teatras
i Ilgai laukiamas metinis mo
kyklos vaikučių teatras įvyko 
sekmadienį, lapkričio 26 d. Iš 
visų atžvilgių tai buvo vienas iš 
meningiausių vakaru parapijos 

'svetainėje. Programa buvo įvai- 
į.............. - --! maldininkai, dar kruvinais jrL įdomi * ^paprastai užiman- , ... . . . |fi V ici

dar tebemato aukštybėse iir užtektinai atsigerėti 
Tdltioc ir. loi™a-ii4ČroiCT4 kučlll kostumais. Šv. Ma

keliais į kalną tebekopia,itL visi svečiai ne*“i0 atstete’'
,1.-4.. ._ --------------x-------------=xį va;_

Marijos 
Seminarijos kunigas Povilas 
Dyer pareiškė, kad matydamas 
vaikučius taip apsirengusius ir 
taip gražiai vaidinančius nei ne- 
pamintytum. kad tai tik 8-ių 
skyrių vaikučiai, o ne kokie pro
fesionalai.

vilties ir laimėjimų žvaigž
dę, ir mes neprivalome jų 
vilties ir kovos kelio šešė
liais pridengti.

Ir mūsų gyvenimą jie 
stropiai seka, domisi nau
jomis apraiškomis, sielo
jasi naujais tautos rūpes
čiais ir vargais. Jiems, iš 
Pilies kalno papėdės ste
bintiems mūsąjį gyveni
mą. kaikurie reiškiniai ro
dosi keisti ir nesupranta
mi. Jie trauko pečius ir 
mūsų klausinėja, kodėl

šie amerikiečiai kariai Leyte saloj pasigavo mažy- 
bezdžioniukę. Tas buvo tikras teatrėlis su ja pažais- 
Kanai matosi nešioja rožančius.

llgiausių Metų!
Sekmadienį, gruodžio 

suėjo 42 metai kaip Jonas Ja
saitis, įžymus parapijos veikė
jas, paėmė sau už žmoną ponią 
Marijoną Jasaitienę. Būdami 
sąmoningi katalikai, ponai* Ja
saičiai užprašė šv. mišias, ku
rios atnašautos 11 vai. ryte. Vi
sa šeima ėjo prie šv. Komuni
jos.

Kunigai viešai sveikino ponus 
.Jasaičius; prašė

3 d.,

broliukui ir jo žmonai. Lai ge
riausias Viešpats juos visus ra
mina jų skausmo valandoje.

Vincas paaukavo savo gyvy
bę už mūsų krašto ir mūsų lais
vę. Gailestingasis Dievas tesu- 

. teikia jam amžiną atilsį.
Pirmadienį, gruodžio 4 d. iš 

! šv. Alfonso bažnyčios palaido- 
| tas su trejomis mišiomis a. a. 
! Ksaveras Mačis. Auka širdies 
ligos. Rastas negyvas ant gat
vės penktadienį. Paliko nuliū
dusią žmoną ir šeimą. Velionis 
dar neturėjo 60 metų amžiaus. 
Gyveno 420 S. Paca St. Jonas 
Grebliauckas rūpinosi laidotu
vių tvarka.

i Palaidotas Holy Redeemer 
kapuose. Lai ilsisi Viešpaties 
ramybėje.

_________
Krikštai

Dar du nauji katalikai buvo į- 
žmonių pasi- rašyti į parapijos knygas. Sek- 

melsti, kad Dievas jiems duotų madienį, lapkričio 26 d. kun. dr.
sėkmingai sulaukti 50 metų Mendelis pakrikštino Martiną 
vedybinio gyvenimo sukaktį. Joną Kvederą. sūnų Antano ir 
kad jų gražus pavyzdys šviestų i Evelinos Kvederų. Krikšto tė- 
kitiems. ypač šios kartos jau-;v&is buvo dėdė Jonas Kvedera 
niems. kaip be jokių barnių ir ir Rožė Petrauskienė, 
divorsų galima gražiai praleis
ti visą gyvenimą. Ilgų ilgiausių 
metų ponams Jasaičiams!

< I

visiems 
Baltimorėje

paėmė sau už)
I

Sekmadienį, gruodžio 3 d. 
kun. Antanas Dubinskas pa
krikštino Pautenių dukrelę, Ca- 
role Louise.
Pauteniai 
bažnyčią. 
Kvederus
jiems daug džiaugsmo iš savo 
naujų katalikų.

Edvardas ir Ona 
atnešė naujagimę i 
Sveikiname ponus 

ir Pautenius. Linkime

Jos vargingas gyvenimas, pa
motės globoje, iššaukė visų už
uojautą. Rūta Razauskaitė — 
pamotė, su savo dukterim. Pra
ne Žalegeryte ir Agota Maske- 
vičiūte. užsitraukė visų neapy
kantą. Karalaitis — Ričardas 
Glaveckas su savo giminaičiu 
Juozu Baranausku meningai at
liko savo dalis. Juokdarys, ita
las. Juozas Davella, ne tik juo
kino visus, bet ir stebino savo 

(gražiai lietuviška tarme. Lau- 
į mė
) lydovai, 7-to ir 8-to skyriaus 
j mokiniai — visi meningai (ųėra 
i tinkamesnio žodžio) lošė savo 
roles.

Ir Sveikiname
Pijušas Kuršvietis. 

plačiai žinomas 
! rimtas lietuvis,
žmoną Magdaleną Montvilienę. 
Šliūbas buvo kuklus—šeštadie
nį, lapkričio 25 d. Antanas Re- 
meikis ir Ona Kuršvietytė bu
vo liudytojais. Kun. Dr. Mende
lis priėmė ir laimino sutartį Ka
talikų Bažnyčios vardu. Kun. 
Dubinskas gelbėjo kun. Mende-i 
liui.

šeštadienį, gruodžio 2 d.. Rai
mundas Sakevičius paėmė sve
timtautę Charlotte Anderson 
sau už žmoną. Kun. Antanas 
Dubinskas laimino moterystės 
ryšį, o Vytas Zainkauskas ir 
Lavetta Sakevičiūtė buvo liu
dytojais. Sveikiname abi pore
les ir linkime gausiausių Dievo 
malonių jų naujame gyvenime.

— 
Mirimai

Gauta žinia iš Washingtono. ) 
kad lapričio 8 d. žuvo lietuvis ) 
karys Vincas šernauckas. Pali
ko didžiausiam nuliūdime savo 
našlę motiną Mortą šernauckie- 
nę ir savo žmoną. Laidotuvių 
mišios įvyks šeštadienį, gruo
džio 9 d.. 9 vai. ryte. Bus atna-

' šaujamos net trejos mišios t 
; kartu. Reiškiame giliausią už-Į

Dolores Bagdonaitė, pa-

Nuotrupos
I Nekalto Prasidėjimo dienoje 
Švč. Sakramentas bus garbina
mas per visą popietį. Ypatingos 
maldos išprašyti Pergalę ir Tai
ką pasauliui 5:30 vai. po pietų.

Katalikų Universitetui su- 
' rinkta $184.22. Tai daugiau ne
gu pereitais metais.

Baltimorės lietuviai 6-tam Ka
ro Bonų Paskolos vajuje pasi
skyrė nupirkti bonų už $600.- 
000. kad įrengti vieną iš tų di
džiųjų bombanešių B-29 mūsų 
kariams. Nuo pradžios vajaus 

, Baltimorės lietuviai jau išpirko 
virš $200.000. Gražus pasirody
mas.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Nakų 

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md. 
Tel. Lexington 8595 

Limosinai dėl visokių reika*ų

Veikalėlio Margumynai
| Pačiam veikalėlyje buvo įtar-

Įžanginę kalbą pasakė Edvar-į pinta įvairių skyrių atsižymė- į 
das- Lekavičius. Jis pasveikino . jimai. Vaikų Darželis, susidedąs 
susirinkusius svečius, kurių bu-jj§ 4 ir 5 metų mokinių, puikiai 
vo arti 500. Sekė mokyklos cho-1 išpildė Dynų Drilių. Laumių šo- i 
ras su keliomis dainomis, poįkį pašoko 3-čio ir 4-to skyriaus;

mergaitės. 3-čio ir 4-to skyriaus 
berniukai visus juokino savo 

j Nykštukų šokiu, šauklių drilius 
buvo pavestas 1-mo ir 2-ro sky- 

o Kolonija- 
Iišką šokį atliko tų pačių sky- 

tvirti savo įsitikinimuose j rjų mergaitės. Begalo visiems 
ir darbuose. Jie nepalau-į patiko “Valandų” šokis 5-to ir 
žiamai tiki, jog ateis me-į6-to skyriaus mergaičių. Benja- 
tai, kada liausis trijumfa- ■ minas Davella gražiai sudaina-

Programa

__ dainomis, po 
kaikurios filmoš primasi- kurių buvo suvaidintas nepa

inu minias žiūrovų, kodėl? 
pirmą žvilgsnį užmetus,' 
Kauno kijoskai nieku nesi
skiria nuo vilninių: ir tuo
se ir anuose ta pati spau
da, tie patys laikraščiai te- 
marguoja. Jie negali už
miršti anų metų kovo įvy
kių ir niekaip, o niekaip 
nesupranta nūdienės Kau
no visuomenės kaikurių 
nutaikų neišaiškina į kai- 
kuriuos principinius klau
simus miestietiškos visuo
menės tarpe įvykusio per
silaužimo į kitą kraštuti
numą.

Nepaisant sunkiųjų me
tų. ano krašto lietuviai yra

prastas veikalėlis CINDERE- 
L£.

Veronika Barnauskaitė Cin-
derelės rolėje tikrai atsižymėjo. rjaus berniukams.

tai, kada liausis trijumfa- ■ minas Davella gražiai sudaina
vusi kumšties ir durtuvo Vo “Kas Tu Per viena?" Vakaro 
valia, kad visa žmonija ir iškilmės užsibaigė Lietuvos 
paskiros tautos vėl ims himnu, 
tvarkytis teisės ir teisybės j 

i pagrindais, kad jų kalVa-.mas 
rijos kelias baigsis, ir vir
šum Vilniaus rūmų ir baž
nyčių bokštų patekės Nau
jojo Gyvenimo saulė.

(Pabaiga)

Kun. dr. Mendelis. įvertinda- 
vaikučių darbą, suteikė 

jiems laisvą dieną pirmadieni, 
lapkr. 27 d.

Vakaro Vaisiai
Sekmadienį, girdėjau kunigus

Žinios skelbia, kad Janis Paige, Hollywood’o artistė 
pavadinta G-GIRL. O tai dėlto, kad ji nuolat atvyksta 
į “Hollywood Canteen” palinksminti karių.
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Tokia antrašte “The Lowell Sun” laikraštyj, gruo
džio 2 d. š. m. laidoje, tilpo redakcijos straipsnis, ku
riame aiškiai išdėsto kenčiančios ir kryžiuojamos Lie
tuvos bylą. Šį straipsnį talpiname anglų kalba, kad juo 
galėtų pasinaudoti ir visi tie, kurie visai nemoka arba j 
mažai moka lietuvių kalbos.

Rašo:
“Lithuania’s Case

“As the big powers of the world hold prelim- 
inary discussions pertaining to the globė of the 
post-war era, it becomes inereasingly apparent 
that some of the tiny nations are on the verge of 
losing their independence, their nationality and 
their right to existence.

“They are about to be swallowed up, and unless 
their cause is given due attention in the United 
Statės and in England, their passage to oblivion 
may go practically unnoticed.

“One of these martyred, little nations is Lith- 
uania, faced with obliteration by the Russian plan 
for Baltic control.

“Twenty-four years ago Russia and Lithuania 
signed a treaty, wherein the Russians agreed that 
they would, without any prejudice, recognize “the 
self-rule and independence of the Statė of Lith
uania with all the juridical conseąuences... and 
for all time renounce with good will all the sov- 
ereignty rights of Russia which it has had in 
regard to the Lithuanian nation or territory”.

“Lithuania now has reason to fear that the 
treaty of 1920 has degenerated to the “serap of 
paper” category insofar as Moscow is concerned, 
therefore it has appealed to London and to Wash- 
ington for consideration and help. President 
Roosevelt and Mr. Churchill, signing the Atlantic 
Charter in 1941, agreed that their countries sought 
no territorial changes that do not accord with the 
freely expressed wishes of the people concerned;* 
they committed their nations as not seeking ag- 
grandizement.

“Būt Russia was not represented when the 
Atlantic Charter was signed, nor has Premier 
Stalin evinced any interest whatsoever in sub- 
scribing to the humane and eąuitable credo of that 
doeument.

“Therein lies the vveakness of the Lithuanian 
case. There is little or no hope for salvation for 
this little Baltic nation unless strong persuasion is 
used by the combined Anglo-American govern-i 
ments.

“Such a development at this time seems 
remote, inasmuch as both VVashington and Lon
don seem more concerned with keeping Mr. Stalin

KUN. P. V. STRAKAUSKAS,
Šv. Juozapo lietuvių parapijos klebonas, Lowell, Mass. 
yra gražiausias pavyzdys Amerikoj gimusiems ir au- 
gusiems mūsų profesionalams. Tokių karštų lietuvių 
patriotų mažai turime, kokiu yra kleb. kun. P. V. Stra
kauskas, Amerikoj gimęs ir augęs. Jis nuo pat jaunų 
savo amžiaus dienų uoliai darbuojasi dėl savo tautos, 
o ypač dėl Lietuvos gerovės. Pirmojo pasaulinio karo 
metu kun. Strakauskas dar studentaudamas darbavo
si Lietuvos šelpimo ir atstatymo darbe.

Kun. P. V. Strakauskas yra plačiai žinomas ir my
limas ir kitataučių. Jis yra pasakęs daug kalbų ir skai
tęs paskaitų anglų kalba apie lietuvius ir Lietuvą.

Sveikiname ir linkime šiam mūsų išeivijos uoliam 
patriotui geriausios sveikatos.

VO 
klebonas, 
skaudų ir išmetinėjantį laišką, kuriame pareiškė, kad 
amerikiečiai, ypač anglų kalba leidžiami laikraščiai 
tyli dėl baisios Lietuvos .nelaimės. Jo žodis nenuėjo 
veltui.

Kun. P. V. Strakauskas ir asmeniai kalbėjo su 
redaktorių p. David Connors. Redaktorius jam pareiš
kęs, kad lietuviai esą patenkinti Rusijos okupavimu 
Lietuvos ir jos tvarka, nes niekur spaudoje nematęs 
lietuvių protestų. Tas parodo, kad mes permažai kal
bame ir rašome apie kenčiančią ir pavergtą Lietuvą. 
Tiesa, mes turime Lietuvių Informacijų Centrą, bet jis 
negali pasiekti visų anglų kalba laikraščių. Be to, ang
lų kalba laikraščiai, gavę iš to Centro žinias, paskaito 
jas kaipo paprastą propagandą. Bet kada tuos laikraš
čius informuoja vietiniai veikėjai, tai ir redakcijos su 
jais geriau skaitosi. Taigi čia yra plati dirva darbui 
Amerikoj gimusiems ir mokslus baigusiems lietu
viams, ypač profesionalams. Kiekvienas, kuriam tik 
rūpi Lietuvos šviesesnė ateitis, turėtų rašyti į anglų 
laikraščius apie Lietuvą, jos baisią nelaimę ir jos kova 
dėl laisvės ir nepriklausomybės.

“The Lowell Sun” redakcijai lietuviai yra dėkingi 
už Lietuvos bylos iškėlimą ir užtarimą. Patartina lie
tuviams parašyti “The Lowell Sun” redakcijai padėkos 
laiškus. Adresas: 15 Kearney Sąuare. Lowell, Mass.

LITTLE GAL. BIG PART- - 
Peggy Ann Garner has jusi 
completed biggest movie par’ 
cver played by a child. in “A 
Tree Grows in Brooklyn.” In 
role of Francie. Peggy Ann had 
360 separate speeches. She was 
boin in Canton. O., has hazel 

eves. is 5 l’į. 74 pounds.

SOS — Lt. Beth J. Byram 
Pacific Flight Nurse with the 
■th AAF. finds new ūse for 
uirror in flasbing distress mes- 
,ages v.hich can be seen for 
.everal nules and attract 
carch pianes or ships. Army 

necds 10.000 likę her.

Kai cigaretų trūkumas palietė šalį ir tas trūkumas, 
patirtas ir tarp artistų, tai jie sutarė rūkyti vieną ei-, 
garotą dviese — 50-50. Tik kilo klausimas kas pirmą, 
dūmą paleis?!

Tėvynę Vaduok!

DARBININKAS

Neramumas
_________ 5 

\r jūsų karys
. AMERIKOJ AR 

UŽJŪRY?
tęsdamas kartojo tas pats 
balsas.

Už krūmų pasirodė tar
naitė Juzė. Buvo jau besi
žiojanti dar sykį riktelti, 
kai pastebėjo senį ir susi

audė ja- čiau£-............ ...
ant

in a happy frame of mind than they are in speak- 
ing candidly about their theories of keeping peace 
in the world through helping smaller nations enjoy 
the right to life, libertv and' the pursuit of hap- 
piness.

“Recently, Americans of Lithuanian, Latvian 
and Estonian descent united in an appeal to their 
fellow-Americans, seeking to have the government 
of this nation intercede at once with the govern
ment of the Soviet Union to the end that these 
three little neighbors of Russia would survive 
when the new world maps are drawn.”
Pažymėtina, kad šį straipsnį parašyti išprovoka- 

kun. P. V. Strakauskas. Lowell’io lietuvių parapijos 
Jis parašė “The Lowell Sun” redakcijai

Išeivi,
Ar atmeni samanom apaugusią gl ičią, 
Kur saulę išvydai paslaptingoj dienoj, 
Kur motina verkiantį švelniai suramino, 
Prispaudus mažytį prie karštosios krūtinės, 
Kai sirpo dienelės iškeliaut paskutinės. 
Kai meilė su nerimu tave iškankino.
Paliekantį gimtinę skaudžioj tolumoj. 
Graudžiai atsisveikinantį kaimo bažnyčią. — 

Keleivi.
Sustok, pagalvok:

Jaunatvę užpylė pragyventi laikai. 
Pirm laiko pražydo sidabru smilkiniai. 
Daug vargo pakėlei, dar daugiau pamiršai. 
Tik vieno kalnelio tu pamiršt negali. 
Kur dungso po kryžiumi tėvelių kapai: 
Varpu aidi prašymas: — Sūnau, jei gali.

Tėvynę vaduok!

(Tęsinys)
Ir vėl Snapinskas:

— O ranką, tetule, ranka 
ar pabučiavo tau viršinin
kas?

— Dievulėliau brangus, **
— tai dar šuva! — i 
vo moteriškė ir krito 
šulo.

Ir pravirko... , T . .
Magdalena guodė ją.l ,Ir apsisukus grizo ; pa

glostė ir liepė nurimti, tet!F?“<_“nf?a”a._Placia.‘ 
močiutė vis šliurpsėjo.' 
šnypsėjo nosį. Ant kaklo! 
nusmukusios skarelės kra
šteliu šluostėsi akis. Išsi
verkus ji nubraukė žvil
gančia alkūne per vieną 
žandą, per antrą, pakilusi 

i nusispiovė i vidurį aslos ir 
■ išėjo.

— Nė traškė su spirgais
nelaukė, — prabilo kur-Į 
čius Mikas ir apsilaižė. i , ... •

Jam niekas neatsakė. |sk“nį*\ 
Magdalena j 
apžvalgė tėvuką Joną ir

; tarė:
Į — Dėl niekų ėmėt ir susi- 
Įriejot...

— E, — prabilo senis, — 
bene pirmą ar paskutinį 
sykį... O skundo aš jokio 
nerašiau...
— Vistiek Palionė ką 

nors užuodė..?
— Kiek ir tu, ir Mikas, 

ir kas tik nori, — dėl to 
vagono.

— A, kregždutės! Gaila 
buvo paukštukų...
— Gaila, Magdalena, gai

la. — prisidėjo ir Snapins
kas. — Nusilipdė lizdą, iš
siperino kertelėje — ir tu
rėtų išvežti dabar.
— Tiek stovėjo vagonai, 

galėtų dar pastovėti, kol 
mažyčiai išlėks... Bet ne! 
Atsiuntė raštą — ir baig
ta. Didelis daiktas, kad nu
dažė ir pataisė. Dėl poros 
savaičių galas negriebs 
nei viršininko, nei pečku- 
rio, — skundėsi senis Jo
nas. — E jau, lindau visur, 
o kai jau čia nieko neper
šnekėjau, ėmiau ir nura
šiau aukštyn... Į Kauną... 
Ot, širdis netvėrė...

— O ką pešei? Nieko... — 
tarė Julius.
— O būdavo taip smagu

— nueini, pasižiūri, klau
saisi. kaip jie čiepsi...

— Už dienos kitos ims ir 
išveš... kvailos tos tavo 
kregždės — susimesti į i 
vagoną! Jaunavedžiai jo
sios ar koks perkūnas! — 
juokėsi vienakojis.
— Troškę atneša! —džiū

gaudamas apskelbė Mikas 
ir pasiėmęs šaukštą go
džiai sekė garuojantį ir 
svogūnais kvepiantį dube
nį.

Papietavęs tėvukas Jo
nas iškiūtina į sodą, pasi
slėpė ant suolelio tarp su
laukėjusių serbentų ir 
klausėsi, ar nepašauks jo 
į prieglaudą. Buvo tylu. 
Net žalvarlės liovėsi kur
kę ir dūdavę. Toli ten, pa
giry, miegojo galvijų kai
menė ir švilpavo kerdžius
— plonai ir vienodai... 
Švilpia, švilpia tas ker
džius, vėl prityla... Ir vėl 
švilpia... Vis lėčiau ir lė
čiau... Taip toli, toli...

Tėvukas atremia galvą į 
obelį ir užmiega.

Nubudino jį balsas sode. 
Kažkas ėjo tarp medžių ir 
šaukė:
— Jonai! Tėvuk Jonai!—

Kur tu?
— Tai jau... 

vęs tarė sau 
nesijudino iš vietos.
— Tėvuk Jonai! — nu

— įlindai į dilgėles... ‘Nė 
prisišaukti negali. Na. 

I marš pas vedėją, — tarė ji.

j ir mėčiodama šlaunis.
i — Tai jau primalė Paliū
nės liežuvis... Tai jau..., — 
sunkiai atsiduso tėvukas 
Jonas ir nusliūkino paskui 
tarnaitę.

., Eidamas jis bumbėjo:
* — Ką čia viską žinosi — 

gal ir uždrausta rašyti... O 
šiaip, rodos, nieko neda
liau... Ir gulu, ir keliu, ka
da reikia, ir dėl ėdalo nesi-

Užtikriname, kad jis su pamė
gimu skaitys mėnesinį žurna
lą VYTf.

Čia jis ras daug žinių ir įvairių 
pasiskaitymų, lietuviškai ir an
gliškai. parašytų katalikiškoj- 
lietuviškoj dvasioje.

Už du doleriu VYTIS lankys 
jūsų kareivį per aštuonis 
nesiūs; už tris dolerius 
visus metus.

VYTIS
■166 H'fs/ Broadvcay, 

South Boston 27, Mass.

mė-
per

gailestingai1 ledėja bu\o savo kam-j
-r . v\r Ti cpdoin Aria mc.bary. Ji sėdėjo prie mažo 

staliuko, sukryžiavus ko
jas ir mezgė. Vienas vir
balas buvo įsmeigtas į ka
sas, o lūpose ji laikė įsi
kandus balto siūlo galiu
ką.
— Matyt, užsimiršo iš

spjauti, — pamanė sau 
tėvukas ir nežymiai susi
gūžė prie durų, laukda
mas, kol jį prašnekins.

Bet vedėja vis mezgė ir

LAUKINĖS OBELYS
Laukinės obeivs ir kriaušės 
Lyg apsnigtos, ik žemės linksta. 
Seniai nematė šios pakriaušės 
Gegužio draugo—tokio linksmo.

mezgė, o virbalai šmykš- 
čiojo čia aukštyn, čia že
myn, čia vėl į kairę...

Jis nusikrenkštė ir tyliai 
atsiliepė:
— Tai šaukėt...
— Aha! Jau atėjai? —pa

kėlė akis moteris. — Na, 
sakyk, ar sveikas esi?
— Sveikas, panytėle mie

liausioji. sveikas...
— Po krūtine neskauda?
— Ne, kur čia skaudės... 

Tik vieną sykį buvo taip 
užėję...

į — O šiaip nieko netrūks
ta?

— Ko man truks! Ir duo- 
l neles ir prie duonelės — 
i visko yra. Baigsiu čia sa
vo amžių... Geriau niekur 

i nerasiu... Kol dirbau prie 
.geležinkelio, kol dar jėgos 
; netrūko...

Dabar vedėja nusikosėjo, 
paguldė mezginį ant sta
liuko ir ramiai tarė:'

— Tai kam skundus ra
šai, jei viskas gerai? A, ar 
nepasakytum ?

“Kad tik neimtų rėkti”, 
(Tąsa 8 pusi.)

Juos kelia duobės, tarsi žaizdos. 
Užgijusios ant šių pašlaičių — 
Ir temdo žiedus kraujo vaizdas 
Ir dainas akaros našlaičių —

Kad žodžiai sunkūs šie. tikriau
sia.

Ne vienas man prikišt galėtų — 
Lyg bomba sprogstanti, kad 

rausias
Ant pievų kvepiančių, gėlėtų.

Nors nerimas į širdį graušis — 
Pasaulį mano—būki linksmas. 
Laukinės obeivs ir kriaušės 
Baltais žiedais į žemę linksta.

S. .V. C\v. R."

O tokia meilė, tokia meilė 
Žiedų žiedais žieduotai žemei! 
Regiu, kaip priešas priešui peili 
Kraujuotąjį krūtinėn remia —

I

COMBAT INFASTRYMES SHOW OPERATION' OF DEADLY MACHINE 
GVN: StafT Sergeant Neit V. Stiles, Merchantville, N.J.. ready for action 
on machinc gun which uill be one of the weapon« explained and used in 
outdoor show “Heve’s Yo».ir Tnfantry” prcparcd by the Army Ground Forces 
and the War Finance Division of the Treasury Department as a part of the 
Slxth War Loan Drive. (OfficiaI V. S. Artu* Photo—The Infantry SchooI >,

DON’T FORGET 
THOSE SlXTHWAR 

LOAN BOND5*.

Deadly Weapon

- prasiblai- 
žmogelis ir
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NOW!
Protect your Future

Protect your Family
Protect your Country
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t 
t 
•

t »

Kario
p. O. 

sirgusi

r

Pamal- 
vakarais. 
Juvenalis

GIRDEI? UETUNIU 
KOLONIJOSE *

Sekmadienį, gruodžio 3 d.. 
730 vai. vakare su iškilmingais 
mišparais užsibaigė Keturde- 
šimties atlaidai. Atlaidų metu, 
žmonės gausiai lankėsi į pa
maldas. ypatingai sekmadienį. 
Per visas mišias bažnyčia buvo 
pilna žmonių, ir visi ėjo prie 
šv. Komunijos. Svečiai kunigai 
buvo atsilankę iš visų kolonijų.

Novena prie N. P. P. šv. tę
siasi iki penktadienio, 
das vyksta rytais ir 
Pranciškonas Tėvas
Liauba savo gražiais pamoks
lais sužavėjo Cambridžieėius. 
Nėra abejonės, kad parapijos 
klebonas kun. P. J. Juškaitės 
džiaugiasi matydamas, kad jo 
parapijiečiai taip skaitlingai 
lankėsi į šias iškilmingas pa
maldas.

viršvla J. Trainavičius. Karys 
J. Trainavičius iki šiol tarnavo 
Californijoje. dabar po atosto
gų būsiąs pasiųstas į naują šta- 

• bą šiaurinėje Amerikoje dalyje, 
j Sveikiname karį J. Trainavi- 
i čių. kuris jau 7 metai kaip ran
dasi karo tarnyboje. 
Trainavičiaus mamytė 
Trainavičienė. iki šiol 
ilgoką laiką, jau pasveiko.

Pirmadienį, lapkričio 27 d. p. 
p. M. F. Jankauskų namuose į- 
vyko jų sūneliui Albinui sureng
tos išleistuvės. Jis lapkričio 28 
d. savanoriai išvyko karo tar
nybon. Jaupuolis Albinas, alum- 
nas ir mūsų parapijos choro na
rys. karo tarnyboje pasirinko 
aviaciją. Sustojęs savaitei 
Camp Devens. sekmadienį, jau 
uniformuotas, buvo atsilankęs 
pas tėvelius. Sveikiname karį 
Albiną ir linkime geriausių 
sėkmių aviacijoje.

Šiomis dienomis p.p. J. R. Ma- 
tusevičiai susilaukė žinių nuo 
savo sūnaus kapitono Alfonso, 
kad jis jau randasi Belgijoje. 
Kapitonas A. Matusevičius iki 
šio] vis stovėjo Anglijos kanalo 
priešlėktuvinių patrankų ap
saugos dalyje. Rašo, kad Bel
gijos, žmonės esą labai manda
gūs ir dėkingi amerikiečiams už 
išvadavimą jų iš vokiečių prie
spaudos. Tėveliams malonu gir
dėti. kad jų sūnus vis dar svei
kas. taipgi ir mes linkime jam 
geriausių sėkmių pavojinguose 
frontuose.

—
Sekmadienį, gruodžio 10 d. 

tuoj po paskutinių mišių para
pijos svetainėje įvyksta LDS 8 
kps. susirinkimas. Visi nariai 
raginami dalyvauti, 
daug svarbių reikalų, 
rių reikia prisirengti

Dainių 
padaryta 

operacija.

nes yra 
tarp ku-

i prie LDS 
Seimo, kuris įvyksta sausio 13- 
14 dd.. 1945. mūsų parapijos 
svetainėje. Taipgi nariai-ės ra
ginami. besibaigiant metams.: 
užsimokėti už laikraštį “Darbi-į 
ninką“.

Lapkričio 30 d. p.p. 
sūneliui Jurgučiui 
skubota ependikso
Po operacijos jo gyvybei gręsė
pavojus, nes ependiksas 
buvo trukęs, bet gydytojų 
manumu su Dievo pagalba 
vojus prašalintas ir jis 
sveiksta. Randasi

I
jau 
su- 
pa- 
jau

Cambridge 
City ligoninėje. Linkime greitai 
įiasveikti.

Jau savaitė laiko kaip pas 
tėvelius svečiuojasi artilerijos

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

K: .a Jums reikalingi akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis ir 
7.-.:..-kinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 206

507 Mass. St.
Tel. 6-1944

VVORCESTER. MASS.
275 Main St., Webster. Mass.

J

The best INSURANCE 
a farmer can buy

BW AT LEAST AH EXTRĄ $100 IVARBOND TOM!

ATHOL, MASS

Lietuvių Darbininku Sąjungos
S E I M A S

įvyks
SAUSIO 13—14 d. d., 1945

Nekalto Prasidėjimo Lietuvių Parapijoj, 
Cambridge, Mass.

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

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.

3K=

PEPPERELL, MASS. . rė sulaukęs 68 metų amžiaus. 
_________ , Gimęs Rudžių kaime. Gaurės

MIRĖ DOMININKAS GRICIUS ' par., Eržvilko valšč. Velionio , 1 •
Lapkričio 22 d. mirė Domi- • šeima išauklėta gražiai lietuviš- 

ninkas Gricius, gyv. Parker. kai. Velionis ir jo šeima buvo 
Hill. Palaidotas iškilmingai lap-' ilgamečiai “Darbininko” skai-; •

i kričio 25 dieną iš šv. Juozapo tytojai. Priklausė prie kelių pa- 
! par. bažnyčios. Paliko didelia-' šalpinių draugijų.
; me nuliūdime žmoną, du sūnus j Reiškiame užuojautą a. a.
— Praną, kuris yra J. V. Laivy-' Griciaus šeimai, o velionio vėlei 
ne ir dabar randasi kur nors lai Dievas suteikia amžiną ra- 
Pacifike, ir Leoną, kuris yra J. mybę. Kaimynas.
V. armijoj, kur nors Prancūzi- 
joj, ir dvi dukteris — Barborą 
Eastman, gyv. Gardner. ir Vio- i

ilą, slaugę Bostone, taipgi gimi- Į
nes, tarp kurių yra
“Darbininko” redaktorius
Pranas Gudas.

A. a. Domininkas Gricius mi-

t

Redakcijos Atsakymas
Korespondentui, Miners Mėlis, 

ir buvęs pa — Korespondencija apie 
P- kleb. kun. A. J. Ežerskio dar- 

į buotę suvėluota. Netilpo. Tą sa- 
, vaitę dėl Padėkos šventės išėjo 
I tik antradienio "Darbininko” I
; numeris. Prašome parašyti apie 
I įvykusią vakarienę.
iI---------  .... —

Protect Your 
Home from 

TUBHCULOSIS

BUY ari ŪSE 
Chrktns Seafc

p. Jurgis Versiackas. p. P. Veta, 
p. G. Pazniokas. p. Al. Navic-

■ kas ir kiti.
j BALF 22 skyriaus sekantis 
'.susirinkimas įvyks ketvirtadie- 

sandėlį. nuo p. M. Gugienės laišką, pra- nį, gruodžio 14 d., 7:30 vai. va
kare, Lietuvių svetainėje. 13 
St. George St. Visi nariai ir 
bendrai visi lietuviai kviečiami 
dalyvauti.

kraštis Lietuvos šelpimo klau
simo parašė gražų redakcijinį

Sekmadieni, gruodžio 10 d.. 3, _r . . . , , niTr,i Malonu pranešti, kad BALb Į straipsnį.
vai. p. p. oarapiios svetainėje į-l , . , , .. . . . , i .. . ,.* * , . 1 skyriaus drabužių rinkimas bu-> Šiomis dienomis vietinisvvksta BALF 60 skyriaus susi-. . . T 1 , T ~Įvo sėkmingas. Jau paruosta pa- BALF skyrius gavo iš Centro rinkimas. Visi nariai raginami1 1° , . ' siuntimui j BALF ;dalyvauti, nes vra daug svarbių i • .. __ ,, , ; . * . . , ~ , . ‘.BrooKlyn. N. Y., 3261 ruDų da-.nesantį, Kad musų skyrius jre- 

lis. Į šį skaičių įeina įvairūs gistruotas ir jam duotas 71 nu- 
drabužiai. suaukoti lietuvių ir meris. 
kitataučių. Numatyti siųsti Mūsų skyrius 
drabužius sunkvežimiu 
ck’u).

Nors oficialiai rūbų rinkimo 
vajus užsibaigė, bet rinkimas ir 
priėmimas nenutrauktas. Visas 
komitetas pasilieka ir darbą 
tęsia.

‘ Šioje rinkliavoje susilaukta 
gausios paramos iš kitataučių, 

į kurie suaukojo daug labai ge- - - j
kos vertės rūbų ir parodė didelę komisi> ir Pagelbininkai galu- 
užuojautą lietuviams ir Lietu-'tinai ^tvarkė ir supakavo su-Į 

. . — . . rinktus drabužius Lietuvos!

reikalų aptarti.

Leitenantas Albertas I. Sut
kus apsivedė su panele Jean 
Holland gruodžio 3. 1944. šv. 
Juozapo par. bažnyčioje. Somer- 
ville.

Leitenantas Albertas ką tik 
sugrįžo iš karo lauko. Dalyva
vo Normandy invazijoje, taip-gi 
ir pietinėje Prancūzijos invazi
joje.

Šią savaitę pas savo tėvelius ® 
lankėsi seminaristas A. Janiu-1 
nas. Taipgi lankėsi seminaristas 
P. šakalis pas savo tėvelius.

i A. D.

I

i

I
l 
I 
f
i j

AMERICAN 
RED CROSS

»

l

siųsti Mūsų skyrius vis dar gauna: 
Itru- naujų narių. Tikimės, kad visi ’ 

lietuviai į jį įsirašys. A. Lasius. I SĄJUNGIEČIŲ DĖMESIUI
Į Moterų Sąjungos 27 kp. pri- 
j vatus vakarėlis (Christmas 
iparty) įvyks gruodžio 17 d.J 
į 3:30 vai. po pietų, p. O. Navic- i 
kienės namuose, 24 Weld Avė.

Nares, kurios pardavė savo Fin.* Rašt”— B' cunienė? 
knygutes, prašomos tuojau grą-

'' Žinti komisijai, būtent, pp. A. Iždininkė — Ona StaniuliūtS. 
Novikienei, O. Navickienei. Ku
rios norėtų pasiimti daugiau1 
knygučių, prašomos kreiptis' 
pas p. A. Novikienę.

Kiekviena narė, ateidama i! ” I 
pkrty, prašome atsinešti dova
nėlę vertės 50 centų. Komisija! 
pageidauja, kad Sąjungietės iš 
anksto praneštų, kad dalyvaus. 
Komisijoj yra šios: O. Červo-' 
kienė, O. 
kienė, B.
kienė, A.

Draugijų Valdybų Adresai

NORWOOD, MASS.
Pirmadienio vakare, lapkri

čio 27 d. B ALF (Bendro Ame
rikos Lietuvių šalpos Fondo) 
22 skyriaus drabužių rinkimo

vai savo spaudoje. Vietinis lai-

i

PASIPUOŠKITE
KALĖDŲ SVENTEMS!

Kalėdų ir Naujų Metų šventes sutikite, pa
sipuošusios vėliausios mados, elegantiškais 
kailiniais, kurios galite įsigyti I. J. Fox krau
tuvėje, 411 Washington St., Boston, Mass.

I. J. Fox moteriškų kailinių didžiausia fir
ma, Amerikoje, turi prieš šventes specialiai 
labai didelį ir platų kailinių pasirinkimą. Tai
gi, pasinaudokite proga, ateikife į mūsų 
krautuvę ir prisimieruokite puikiausius kai
linius, prieinamiausiomis kainomis.

Atėjusios į krautuvę visuomet prašykite, 
kad Jums patarnautų šios krautuvės lietuvis 

atstovas Bernardas Koraitis, kuris yra kailinių ekspertas ir žinovas. Per 
jį pirkdamos gausite specialę 10r< nuolaidą.

Primename, kad kailinius galite įsigyti su mažu įmokėjimu, o likusį 
balansą galite mokėti pagal išgalės. Kad ir imant įsimokėjimui, mes 
nuošimčių už tai neįmame.

Kviečiame ateiti į mūsų krautuvę šiandien 
proga.

rinktus drabužius Lietuvos į 
žmonėms, p. Jurgis Versiackas 
pranešė, kad jis gavo sunkve- 

: žirnius (trucks). kurie apsiėmė 
■ tuos drabužius nuvežti į BALF 
. sandelį. Brooklyn. N. Y. 
j Pasiųsta 2.600 svarų įvairių 
drabužių.

Nors drabužių vajus pasibai
gė. bet BALF 22 skyriaus dra
bužių komisija savo darbo ne
nutraukia, 
tęsiamas, 

j drabužių 
žmonėms, 
ar atvežti 
par. svetainę. pt<uiea<iiiL savu 
vardą klebonijai, nes krautuvė] 
1152 Washington St. gali būti j 
uždaryta tuolaiku.

1 rūšiavime ir tvar
kyme tikrai nuoširdžiai darba
vosi pirm. M. Balutienė, vice
pirmininkės pp. Dirsienė ir Pe- 

b čiulienė. p. B. Adomaitienė ir 
p. Vetienė. Daugiausia pagelbė-1 • jo šie vyrai: p. V. J. Kudirka,

i

Drabužių rinkimas 
Jeigu dar

Navickienė. A. 
Adomaitienė. I. 
Kneižienė.

kas turi Šiomis
paaukoti Lietuvos Į tarnybon

tai prašome atnešti 
į Šv. Jurgio lietuvių 

pranešant savo

uždaryta tt 
j Drabužių

Ir x ’m O 4- i Ir

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVČ.

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

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnlenė.

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

440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.

29 Gould St.. W. Roxbury. Mass. 
Tel. Parkuay—1864-W

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
nmtnknlij mAtfnlnlre

SV. JONO EV. BL. PASALPINėS

DRAUGIJOS VALDYBA

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

: Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikl*
702 E. 5th St.. So. Boston, Mass.

i Prot. RaSt. — Jonas Glir.eckis.
5 Thomas Pk„ So. Boston. Mass.

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

' Iždininkas—Stasys K. Griganavičius, 
J 699 E. Seventh St.. So. Boston, Mass. 
; Maršalka — Jonas Zaikis.

787 E. Broadivay. So.'Boston. Mass.
I
I D-augija laiko susirinkimus kas tre 

čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salė> 
402 F. 7th St.. Sr> Boston Mass

dienomis išėjo karo 
jaunikaitis Alfonsas 

Antanaitis. Linkime geriausių 
sėkmių.

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

“Asmeniškas Patarnavimas’

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

t

MUSĮJ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.
Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 

dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

— Uf. —

g

pasinaudoti siūloma

m oi j
CO OPER ATIVE BANK

411 washington street 
BOSTON, MASS.
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VIETINES ŽINIOS
LDS 1-mos Kuopos 

Susirinkimas
ŽINUTES

Kareivis Jonas Alfonsas Kar- 
tavičius apsivedė su Margareta 
Fisher.LDS pirmos kuopos susirinki

mas įvyks sekmadienį, gruodžio 
10 d., 1 vai. po pietų, “Darbi
ninko” salėje, So. Bostone. Ka
dangi šiame susirinkime bus 
renkama nauja valdyba ir ren- v<nam katalikui reikia išklau- 
kami atstovai į LDS Seimą, to
dėl yra kviečiami visi nariai' 
šiame susirinkime dalyvauti, j 

Valdyba.

j Penktadienį, gruodžio 8 d., y- 
ra didelė P. M. Nekalto Prasi
dėjimo šventė. Tą dieną kiek-

DAKTARAI

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.

syti šv. mišių, pasimelsti ir pri
silaikyti nuo sunkaus darbo, 
jei yra galima.

ŠV. Petro par. bažnyčioje 
mišios laikomos šiomis valan
domis: 5, C, 7, 8 ir 9; salėje 6 
ir 7:30. Vakare įvyksta pamal
dos naujų sodaliečių priėmimo.

Sekmadienį. 9 vai. ryte,* bus 
i giedamos šv. mišios už vėlę Zo- 
Į f i jos Reikienės (Baracevičiū- 
Itės).

_________
Gruodžio 24, 3 vai. p. p. bus 

• M. V. D. Kalėdinis parengimas. 
I - II

I
A Future Super-Salesman

Harold J. Russell, a parachute troop sergeant, lošt both bands wben a 
charge he was holding exploded prematurely. He is shown here receivinz 
typewriter instructions from Charite McGonegal, a sergeant in VV'orld War I. 
who suffered a similar accident and who is now an instractor at Walter 
Reed HospitaL Sgt Russell has determined on a future career—to fee the 
best salesman in his community. — ---- -■ ■*

MOTINA <

! IVA'PC'S SKELBIMAI

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
Šeštadieniais Nuo 2 iki 8-taI.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIA E. RODD 

OPTOMETRISTAI 
447 Broadvvay
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

i

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
j REAL ESTATE & INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

I.

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

Vasario 16 So. Bostone
I

So. Bostono veikėjai, kleb. 
! kun. P. Virmauskio iniciatyva, 
; sudarė komitetą ruošti Vasario 
16 minėjimą. Pirmas susirinki
mas įvyko Šv. Petro lietuvių 
par. klebonijoje. Dalyvavo visų 
srovių atstovai - veikėjai.

Komiteto pirmininku išrink
tas adv. Jonas J. Grigalus, So. 
Bostono Lietuvių Piliečių drau
gijos pirmininkas ir Bostono 
miesto legaiio departmento na
rys. Sekretoriais yra adv. An
tanas Young, pp. Pranas Raz- 

• vadauskas ir Juozas Arlaus- 
' kas. Garbės pirmininkais — 
kleb. kun. P. Virmauskis ir Dr. 

i Povilas Jakmauh (Jakimavi-*
|cius), buvęs Massachusetts val
stybės sveikatos komisi jonie- 

,rius.
j Principaliu kalbėtoju nutarta 

■ kviesti Dr. Petrą Daužvardį.
Lietuvos konsulą Chicagoj, jei
gu jis tuo laiku lankytųsi šioje 
apylinkėje, o jeigu ne. tai kvies
ti Dr. K. Pakštą iš New Yorko. 
Taipgi kviesti kun. Justiną 
Vaškį, pranciškoną ir “Varpe
lio” redaktorių, ir kitus.

Be to, nutarta kviesti J. V. 
Senatorių David I. Walsh ir 
naujai išrinktą gubernatorių, 
dabartinį Bostono miesto ma-

Įi 
i-

yorą Maurice J. Tobin.
Dr. Antanas Kapočius, komi

teto iždininkas, įgaliotas pa
kviesti muz. Rapolą Jušką ii' 
kitus, kad sudarytų dainų pro
gramą. Beje, iždininko pagelbi- 
ninku išrinktas p. A. J. Na- 
maksy, So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos iždininkas 
Bostono miesto nuosavybių 
kainuotojas (assessor).

Bendro Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo Skyriaus 

Susirinkimas

LANKĖSI

ir
i-

Antradienį lankėsi kun. Jonas 
Švagždys, kun. F. Norbutas, 
kun. Pr. M. Juras ir Tėvas Ju
venalis Liauba, pranciškonas.

Tą dien, lankėsi Mrs. Valerija 
Klevienė iš Cambridge, Mass. 
Atsilankymo proga pasipirko 
nemažą kiekį knygų, atnaujino 
metams “Darbininką” ir kalen
doriaus fondan aukojo SI.00.

Pereitą šeštadienį lankėsi kle- 
rikai Janušonis ir Bernatonis ir 
teko patirti, kad tarp kitų semi
naristų ir jiem bus teikiami dia
kono šventimai sekmadienį, 
gruodžio 24, (Kūčiose), 1944.

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių .tonikų. Mes alų ir £ 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems S 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite: g

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

220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass. |

/

■

Casper’s Beauty Salon

ESKA FROSTED
The Aristocrat of Cold Waves

J

g

*

i

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 ncw permanent fctaures 
an exclusice creme-oil fluff — 
actually vvhiped in your presence. 
lt does the loveliest trtings to and 
for your hair.

Your vvaves will be softer. your 
curls more manageable, your hair 
more lustrous. We have introduced 
many new waves in our time. būt 
never a permanent likę Eska 
Frosted. 20.00*

Other Eska Cold Wavcs
— 1O.OCF and 15.00*

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

I

savo motinas, bet jos grei-" 
tai visa pamiršta ir rūpi
nasi savo vaikais. Juk ir 
mes turime ar esame turė
ję tokias geras motinas, 
kurios mumis taip myli, o 
kaip dažnai jas taip pamir
štame!...

Koks yra ypatingas, tau
rus ir aukštas moters pa
šaukimas! Motina yra gra
ži, rimta, skaisti šeimos 
kolona. Graži ir garbinga 
šventa motinystė, tai kil-

Žodis motina kiekvieną 
rimtai ir džiugiai nuteikia. 
Ir turtingam, ir vargšui, ir 
mokytam, ir bemoksliui, 
ir sveikam, ir ligoniui žo
dis “motina” primena ra
minantį džiaugsmą; pri
mena tai, kad yra širdis, 
kuri visuomet jam plaka. 
Ar yra pasauly meilė, kuri 
pralenktų motinos meilę? 
Visos žemiškos meilės, ku
rias išreiškia vieni ki
tiems, nublanksta, kaip 

i menulis prieš saulę, Pr^° niausią žmonijos misteri-
i

I

!

motinos meilę. O, kas su- 
Spras pilnai motinos meilę.

ji Prakalbant sukūrė gražiausius kūri-
kudikiui ir kaip rymoji
muose prie lopšelio lemia 
šviesią kūdikio laimę? Kas 
supras ir išmatuos moti-' 
nos liūdesį ir skausmą, gi
lesnį už vandenynus ir 
aukštesnį už dangų, kai ji 
turi pergyventi savo vaikų 
nelaimes ir nepasiseki- 

jmus?

ja. Jos garbei didieji pa
saulio poetai ir menininkai

Todėl šv. Tėvas

PIGIAI PARSIDUODA 
“VARiETY’ KRAUTUVĖ

So. Bostone. Krautuvė tirštai 
apgyventoj vietoj arti fabrikų 
ir įvairių dirbtuvių. Krautuvė 
toj pačioj vietoj 35 metai. Gera 
proga turėti lengvą ir nuolatinį 
uždarbį nežiūrint kokie nebūtų 
laikai, geri ar blogi. Krautuvės 
kaina su nauju “refrigeratoriu” 
ir visais įrengimais 81200. Par
siduoda iš priežasties, kad išei
na į kariuomenę. Telefonuokite 
ŠOU 2814. (31)

REIKALINGA 2 merginos dirb
ti prie counterio (Counter 
girls). Prašome skubiai atsi
šaukti SOUth Boston 9878 ir 
klauskite manageriaus.

(1-5-8-11)

Sekmadienį, gruodžio 10. 1944 
m., 2-trą vai. po pietų. South 
Bostono Lietuvių Piliečių drau
gijos name, 309 E St.. So. Bos
ton. Mass., įvyks viešas BALF 
Skyriaus No. 17, susirinkimas. 
Bus išduoti raportai viso pro
greso nuo Skyriaus įsikūrimo 
ir svarstoma nauji sumanymai 
dėl ateities veikimo.

Pageidaujama skaitlingo 
silankymo draugijų atstovų 
veikėjų bei narių.

BALF Skyriaus No. 17
Valdyba.

išgelbėsiu žlun-
Niekados

at- 
ir

“K-vis” rašo, kad vakarienė
je, kuri įvyko Ritz-Plaza salėj, 
“valgių buvo net perdaug”. Ti- 

i krai taip, nes valgių buvo pa
gaminta 500 dalyvių. o dalyva
vo tik apie 200. Taigi du šimtai 
žmonių turėjo suvalgyti už pen- 

; kis šimtus. Dalyviai šį kartą 
laimėjo, bet rengėjai “prakišo”.

Motinos širdy liepsnoja 
neužgesinama meilė. Net 
vaiko įžūliausias su moti
na pasielgimas neužslopi- 

i na jos meilės. Yra pasako
jimas, kad pietų Prancūzi
joje vienas jaunuolis labai 
mylėjęs vieną mergaitę. Ji 
jam buvusi brangesnė už
viską. O toji mergaitė bu-i 
vusi savimylos pilna ir kie
ta širdė. Kartą ji tariusi 
vaikinui: “Jei tu tikrai ma-į 
ne myli, eik, užmušk savo! 
motiną ir, išplėšęs jos šir
dį, atiduok mano šuny
čiui”. Jaunuolis taip ir pa
daręs: išplėšęs širdį ir jau 
nešęs mergaitei. Beskubė
damas suklupęs ir parpuo
lęs. Motinos širdis iškritu
si iš jo rankų ir nusiritusi 
į griovį. Tik iš griovio pa
sigirdęs tylus jos balsas: 
“Sūneli, gal skaudžiai už
sigavai?” Nekartą vaikai 
be galo skaudžiai užgauna

nius. Į ją nukreiptos Baž
nyčios ir tėvynės akys: 
Bažnyčia laukia iš jos sie
lų išganymo darbe, tėvynė 
— tautos sūnų ir dukterų. 
Štai koks aukštas motinos 
idealas!
Pijus IX yra pasakęs: — 
“Duokite man gerų moti
nų ir aš 
gantį pasaulį”.
pasauly nebuvo tiek niek
šybių, kiek yra šiandieną, 
ir niekados nebuvo taip 
reikalinga gerų motinų, 
kaip dabar! Labai teisingai 
pasakė garsusis Amerikos 
prezidentas Linkolnas: — 
“Kas aš esu ir kuo galiu 
tikėtis būti, už viską esu 
dėkingas savo motinai!” 
Tikrai. Lietuvos motinos 
išlaikė garbingą motiniš
kumą. Lietuvė motina iš
laikė priespaudos laikais 
nepalaužtą religingumą ir 
lietuvybę. Lietuvė motina 

i— mūsų pasididžiavimas.
“A.”

PARSIDUODA NAMAS 
12 APARTMENTŲ

So. Bostone
Randų atneša 2592 per metus. 

Visas namas yra naujai pertai
sytas išvidaus ir lauko. Namas 
talpina savyje naują tik įdėtą 
plumingą su maudynėms ir pe
čiais. Namas yra apgyvendin
tas geroms šeimynoms, šis na
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 TV. Broadvcay, 

So. Boston , 27. Mass. ■
Pastaba. Jei norite parduoti 

savo farmą ar ją išmainyti ant 
gerų namų, kreipkitės virš nu
rodytu antrašu. (11-30)

Tax Returns Systems Audits
Nathanlel 
LASSOV7

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

P.

Gai Dar Nepareina i Tams 
tos Namus Gražiausias 

Dvasinio Turinio Mėnesi
nis Laikraštis

“ŽVAIGŽDE”
Tai ilgai nebelaukite: Mes nesisiū- 

lome ir neperšame “žvaigždės”, tik 
norime tiesą, pabrėžti. Štai ji: “Kas 
pamėgino “žvaigždę” vieneriems me
tams jau nebenori su ja skirtis!" 
šiuos žodžius nevienas iš skaitytoju 
pasakė.

“ŽVAIGŽDĖ”
žinokite yra Svč. Jėzaus Širdies laik
raštis! Tas vienas jau daug reiškia: 
Maldos Apaštalavimas kito nė neno
ri turėti, kadangi šis laikraštis VI
SUS M. A. narių reikalus aprūpina.

Jei norite būti šviesos ir Meilės 
skleidėjais tai platinkite ir raginkite 
kitus skaityti 1944 metams

“ŽVAIGŽDE” metams — S1.00; 
Jėzaus širdies Spalvuotas Paveiks
las 50 centų; Maldos Apaštalavimo 

“ŽVAIGŽDĘ”.
Įstatai — 50 centų.

Adresas:
ŽVAIGŽDĖS 

Administracija, 
488 E. Seventh St., 

So. Boston (27), Mass.

i

Tėvų Pranciškonų Misijos
1944 m.

.. Chicago, III. — Švenč. P. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo par., 

j Švenč. P. M. Nek. Prasidėjimo 
i novena, lapkričio 29 — gruodžio
8 d., T. Just. Vaškys, OFM.

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

Amsterdam, N. Y. — šv. Ka
zimiero par. gruodžio 10—17 d. 
Tėv. Juv. Liauba.

I

Perkins Markei
Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.

753 Broadvvay
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 130 -R

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furniture Co.
MOVERS — 
Insured and

Bonded
Local &. Long 

Distance 
Moving

3^5 - 328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

I
GRABORIAI

DAUGIAU UZ TUOS PINIGUS

DIAMOND CAFE
Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su 

draugais ir pažįstamais.

Patarnavimas kuogeriausias/

305 W. Broadvvay So. Boston, 
Massachusetts

t

i

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBiNINKĖ 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON. MASS. 

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

PEPSI-COLA COMPANY, LONG ISLAND CITY, N. Y.

IS FONTANĖLIŲ VISUR

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

z

VINCAS BALUKONIS.
Savininkas

258 We$t Broadvray,

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

\

^4

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir NaktJ 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

S0U Boston 3960
i

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

O. A. Zaletskas. F. E. Zaletskas 
Graborįii ir Balsnmuotojai 

Patarnavimas dieną Ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY Pl-BLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Bcston 2609
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NEW BRiTAIN. CONN.

RYTINIU 
VALSTYBIŲ ŽINIOS I

Iš DARBININKŲ GYVENIMO
Šiomis dienomis veik visos 

vietinės dirbtuvės paskelbė, kad 
duos bonus darbininkams, bū
tent, vienos savaitės ekstra at
lyginimą.

Dirbtuvėse, kurios neturi
sakymų karo darbams, darbai 
žymiai sumažėjo. Darbinin
kams sutrumpino darbo valan
das.

Palaidota iškilmingai iš Šv. 
' Andriejaus lietuvių par. bažny
čios Švč. Marijos kapuose. Lai 
būna Dievas gailestingas velio
nės vėlei.

Pradžia 5-tame pusi. (

— nusigando tėvukas ir 
sumikčiojo:
— Tai tos Palionės... tai 

jos liežuvis... Ir būk tu 
man tokiai bobai.
— Liežuvis ar ne. o dabar 

sakyk: kuo aš tau nusikal
tau, jei skundus 
Atsirado ponas,

rašai 
matai.

Jonui, — šniokšdamas kal
bėjo viršininkutis. — Bu
vau agentūroj ' ir radau. 
Tiesiai iš...
— Paduok jam pačiam...
— A! Sveikas, tėvuk! O 

mes ir vėl buvom pas tavo 
Daukščius... Imk... Na, ga
lėtum ir man palikti — 
markutę nusiplėščiau... O

(X r A
P A
t « V* a

mūši; ligoniai
Jau kelios savaitės kaip rim

tai serga Teodora Zavackienė 
savo namuose. Ji yra LDS 36 
kuopos narė. Linkėtina mūsų 
brangiai narei atgauti sveikatą 
ir vėl kartu su visais darbuotis, 
nes ji yra ir kelių kitų draugijų 
aktyvi narė.

Sunkiai serga p. Povilas Gied
raitis. J.s randasi Genera] ligo
ninėje. p. P. Giedraitis yra uo
lus katalikiško 
jas.

Pora savaičių 
liu sužeistas p. 
ris. Jis randasi
nėję kritiškoj padėty

Ugniagesys p. Jonas 
kas. kuris buvo sunkiai 
tas. 
mas kada 
ugnį gesinti, 
vaites išbuvo 
nis sveiksta, 
pas savo šeimą.

pp. Katrina Navickienė ir Ona 
Rutkauskienė rimtai serga sa
vo namuose.

Visiems ligoniams 1 
greičiausia pasveikti ir la 
gai sulaukti Šv. Kalėdų.

veikimo remi

atgal automobi-
Antanas Vidu- 
General ligoni-

T
Valaus- 
sužeis- 

ku

Iš SĄJUNGIEČIŲ 
SUSIRINKIMO

Gruodžio 4 d. vakare, parapi
jos salėje įvyko Moterų Sąjun
gos 38 kp. priešmetinis susirin
kimas. Užtvirtinta ta pati val
dyba ateinantiems metams, bū
tent. pirm. J. Jenušonytė, vice- 
pirm. K. Lukas, rašt. B. Mičiū- 
nienė. ižd. E. Gelevičienė. iždo 
globėjas — K. Savickienė, 
tvarkdarė — O. Jeniunienė. ra- 
porterė B. Mičiūnienė.

ŠV ROŽANČIAUS DRAUGI
JOS SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, gruodžio 10 d.. 2 
vai. po pietų, parapijos salėje į- 
vyks šv. Rožančiaus draugijos 
susirinkimas. Kviečia visas na
res dalyvauti, nes yra svarbių 
reikalų ir taipgi bus valdybos 
rinkimas.

Brazilijos kariai pereina “Velnio Tiltą”, kuris buvo vienintelis pra
tiestas per Ge’rchio upę, kai naciai buvo priversti pasitraukti fronto li
nijose. Matomai ir mulas užkinkytas, kad pertraukus anapus upės prieš
tankinę kanuolę.

PARAPIJOS BAZARAS 
PAVYKO

Pasidarbavus uoliems parapi
jiečiams ir parapijos kunigams.

kai jis puolė besiskubinda- Parapijos bazaras pavyko. T. V. 
pašaukė skambutis;

Jis jau kelias sa-J 
ligoninėje. Ligo-1 
Šią savaitę grįš

NEW HAVEN, CONN

MIRĖ STAIGA
Lapkričio 29 d. staiga 

Ona Patiegalienė. Paliko 
‘.ame nuliūdime keturias duktė,
r’s ir penkis sūnus. Du sūnūs 
yra karo tarnyboje.

BALF Skyrius Sėkmingai 
Dirba Ir Auga Narių 

Skaičiumi.
Bendro Amerikos Lietuvių 

šalpos Fondo 32 skyrius, kuria-
nkime ko- me yra susibūrę visi gerų norų 

imin- bei troškimų lietuviai, energin- 
' gai ir organizuotai dirba rūbų 
l vajuje. Ponia Ona Pikelienė sa- 
' vo apylinkėje, rinkdama rūbus, 

mirė užtiko geros širdies lietuvių 
dide- biznierių ir kaimynų tarpe, ku

rie neturėjo rūbų suteikė pini
gines aukas, kurių suma siekė' 

' $16.35. Už tokį šaunų pasidar-

Ar valgyti negauni, ar ne- kas ten parašyta, galėčiau 
kirmyji lovoi nėr kiauras j pats pasakyti. Eidami juk 
dienas... A. sakyk?

Moteris kalbėjo vis gar
syn ir kumščia dundeno deja, 
staliuką, o piktos ios akys 
smeigte smeigė ligi pat iau maiše 
širdies. i Nori, dėde,
— Grafiukas, m misteris! į rašta kaip pamoką...

— siautėjo vedėja. — Aš 
tau pasakysiu peckioti po
piergalius! Ponas!... Na, 
pažiūrėsim, pažiūrėsim... 
Atvažiuos dabar revizija 
ir išmėčios jus visus, kaip 
kačiukus... Bus ta.da maiš
tą kelti!.. Dieve tu mano...

Nuoširdžiai dėkojame visiems — Panytėle, aš gi jokio 
už dalyvavimą šermenyse ir lai- maišto nekeliu, 
dotuvėse mūsų mylimos žmonos 
ir motinos a. a. Juozapinos Te- 
rebeizienės, kuri palaidota lap- Kad buvo taip gaila tų 
kričio 20 d. Dėkojame parapijos paukštyčiu. Čiensi, Žinotu- 
kunigams už dvasinį patamavi-. mėt, jie, žiopčioja... 
mą, o ypač dėkojame visiems 
už šv. mišių aukas ir gėles.

Taipgi dėkojame laidotuvių■ Man Sakė... 
direktoriui S. Armiskiui, kurio 
įstaigoje velionė buvo pašarvo-;bė,

t

perskaitėm.
— Vytuk! — nustebo ve-

— Oje. panele, manės 
nenarduosi... 

atDilsiu visą

— Na, gerai jau, gerai, 
sūneli... Aš be akinių vis 
tiek neįžiūrėsiu...

— Teisybė. O ir rankos 
tau bala žino kodėl dreba
— dar išmesi laišką... Na, 
klausyk... Čia nieko naujo
— beveik tas pat, ką tėčiui
pranešė: taip ir taip, girai 
sveikinam tamsta dėl ge
ro... ne... palaukit... dėl
kultūringo žingsnio... Te
gu kitus Derdaužytus va
gonus veža, o tą su kregž
dėmis palieka, ligi mažy
čiai išlėks ir... ir...

Vaikas ėmė žiūrėti į sent.
— Vaje, dėde, ko vergi?

— sušuko jis.
— Ne, ne sūneli... Tik 

toks kvailumas užėjo...
Ir, įsitraukęs į kupra, tė

vukas Jonas išspūdino 
pro duris.

(Pabaiga)

Davimą reiškiame padėką po- ■ 
niai Onai Pikelienei.

Raštininkė p-nia Juzė Dičkie-, Gruodžio 3 d., įvyko Šv. Jono 
nė pranešė, kad šiuo tarpu sky-. Ev. draugijos priešmetinis susi- 
riaus vardu pasiųsta į Centrą iš' rinkimas. Išrinkta valdyba atei- 
mūsų kolonijos $72.00, kurie nantiems metams— Jonas Pat- 
gauti iš sekančiai: $46.00 pa- rik. pirm.; Jonas Labeckis, vi- 
vienių narių metinės duoklės: ce pirm.; Stasys Rinkevičius, 
85.00 SLA 142 kuopos metinė nutarimų rašt.: Jonas Kemežis, 
duoklė; S21.00 aukos, surinktos iždininkas; Juozas Barolis, fin. 
SLA 4-to apskričio suvažiavi- rašt.; P. Garbataučius, 3-čias 
me. rašt.: iždo globėjai: J. Petrai

tis ir M. Sabeckis: Stasys Šrup-j 
šas, maršalka; Domulekas, du-! 
rų sargas. Jurgis Busilas, Jonas 
Mončiūnas ir Viktoras Labec
kis, draugijų teisėjai.

Draugijų Sąryšio atstovai: K. 
Valeckas ir Domulekas. Draugi- 

‘r jų Vienybės atstovai :S. Gaučius 
ir M. Balukinas. Raudonojo 
Kryžiaus atstovai: M. Kripas ir 
A. Pateckis. Lietuvos gynimo 
atstovas J. Balsis.

Valdybos nariai nuoširdžiai 
darbuojasi draugijos labui, kaip 
tai: Juozas Barolis apie 10 me
tų yra finansų raštininku: Jo
nas Patrikas, tretiems metams 
išrinktas pirmininku, labai sek- 

įmingai darbuojasi, taipgi Jonas 
Kemežis antriems metams iš
rinktas iždininku labai tvar- 

. kingai veda sąskaitas. Kiti taip
gi gražiai veikia. Linkėtina ge
rų sėkmių 1945 metams. Rap.

HARTFORD, CONN PADĖKA

— O skundus rašai, a?
— Je, rašyti parašiau

— Kokių paukštyčių?... 
s O juk mane būsi įdavęs...

: — Tai jau Palionė pribir- 
1 "... Aš tik dėl tų kregž
džių... Žinot, kur vagone...
— Palionė man buvo mi

nėjus...
Ką Palionė buvo minė

jus, taip ir neišgirdo tėvu
kas Jonas: sulig paskuti
niais žodžiais į kambarį į- 
sirito viršininko sūnus su 
perplėšta rankove ir su 
laišku rankoj. Jis buvo ge
ras vedėjos draugas, jam 
nereikėjo belstis į duris, ir 
jis, prieidamas prie jos, 
jau spėjo dėbtelėti į spin
telę, ar nėra ten naujų me- 
dauninkų.

Kiti vaikai staipėsi prie-; 
angy.
— Čia popieriukas dėdei

Gruodžio 10 d., parapijos sve
tainėje A. L. Tarybos vietinis 
skyrius ruošia nepaprastai 
svarbų masinį visų mūsų kolo-i 

' nijos lietuvių parengimą, kuria-' 
ime bus pasakytos svarbios 
i naudingos kalbos, nurodyta ; 
kaip mes geriausiai galime pri
sidėti prie mūsų tėvynės šelpi
mo bei išlaisvinimo iš po sun- 

, kios vergavimo letenos.
Dalyvaus įžymūs valdininkai. 

Kalbėtojai yra pakviesti iš Bos
tono ir New York’o. Taigi bran
gus lietuvi bei lietuvaite, jai1 
trokšti savo gimtai arba savo 
bočių šalelei laisvės ir nori jai 
pagelbėti, kad ji nusikratytų 
priešų vergavimo pančius, atsi
lankyk į šį parengimą ir ben
drai prisidėk prie šio naudingo 
tikslo. Kviesk savo draugus, gi
mines ir kaimynus dalyvauti 
Masiniam Lietuvių parengime, 
gruodžio 10 d.. 5-tą valandą va
kare.

į
ta, už malonų patarnavimą.

Nuliūdę
vyras Juozas Terebeizas, 

sūnus, dukteris, žentai ir marti.

Prašo Paaukoti Knygų

I

g
*

ANTANAS KARDOKAS, savininkas.
X --S. K.-K* XX »XV<.X»AXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXW

RESTAURANT

HEW BRITAIN, CONN,
Kardok

HARTFORD AVĖ., IR NORTH ST.
Geriausi alūs dideliais stiklais.

Patarnavimas malonus ir mandagus. 
Visus nuoširdžiai kviečia

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Lietuvių skyrius sėkmin
gai darbuojasi. Sekmadienį, 

_________ gruodžio 10 d., 2 vai. po pietų, 
Padėkonės Dienoje įvyko ge- parapijos mokyklos svetainėje

dulingos šv. mišios su egzekvi- įvyks laimės vakaras. Bus 
jomis už a. a. Zenono Radavi- daug gražių dovanų. L. R. K. 
čiaus vėlę, kuris žuvo kovoje to’- skyrius kviečia visus dalyvauti 
limame Pacifike. Susirinko ve- ir paremti tą labdaringą darbą, 
lionio liūdinti tėveliai, jauna 
žmona ir sesutė, giminės ir pa
žįstami. kad pasimeldus ;r pa
reiškus savo užuojautą gimi
nėms. ypatingai, kad paprašius 
gerojo Dievo, kad šis karas 
greičiausiai užsibaigtų. Ilsėkis 
ramybėj, jaunas karžygi, sveti
moje šalelėj, paguldęs galvą už 
laisvę ir demokratiją, taipgi ir, 
už savo tėvų žemelę Lietuvą.

Šv. Jono draugija nupirko 19 
įžangos tikietų ir iš kasos pa
aukojo S5.00 tam vakarui. Jei 
ateisi gal ir tamsta laimėsi gra
žių dovanų. Raporteris.

j
BROOKLYN, N. Y.

Gen. Joseph W. Stilwell su savo ištikimu “draugu”- 
šunimi, kuris grįžo iš Kinų - Burmos - Indijos karo te- 
;;tro ir dabar ilsisi savo namuose Carmel, Calif.

Gruodžio 17 d., pastangomis 
Gyvojo Rožančiaus ir kitų ka
talikiškų moterų draugijų, į- 
vyks kortavimo pramoga, para
pijos svetainėje. Pelnas skiria
mas dėl gėlių papuošti altorius 
šv. Kalėdų metu.

Tikslas yra labai kilnus ir ver
tas parėmimo. Rengėjos nuošir
džiai kviečia visus atsilankyti.

the weatheh
FAIR AND MOD-

ERATILT COLD— 

Dig out your 

milteni, end 

tekę your u sėd 

♦ot te the meet 

deeler.
«

Jonas Šislosky. kuris randasi 
Little Sisters of the Poor prie
glaudoje, Brooklyn, N. Y., atsi
šaukia ir prašo jam pasiųsti į- 
vairių lietuviškų kriygų pasi
skaitymui. Jis sako, kad keli 
metai atgal, kai jis atsišaukė, 
kad jam prisiųstų knygų, tai p. 
Sofija R. iš Lavvrence, Mass.. 
pirmoji prisiuntė knygų, ir aną 
metą, turėdama progą, aplankė 
ir piniginiai apdovanojo, ir da
bar per šventes neužmiršta. Aš 
meldžiuos už ją ir visus kitus, 
sako Jonas Šislosky. Jo adre-

sas: John Shislosky, c/c Little 
Sisters of the Poor, 819 Bush- 
wick Avė., Brooklyn 21, N. Y.

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas

yra
mėnesinis, religinis, paveiksluotas 

laikraštis
“šv. Pranciškaus

VARPELIS”
“VARPELIS”

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

Metams kainuoja tik $2.00
Adresas:

Franciscan Fathers
Mount St. Francis 

Greene, Maine

i I 

Lapkričio 17 d. mirė Juozapi-;
na Terebeižienė, 61 m. am
žiaus. gyv. Maspeth, L. I.

| Palaidota lapkričio 20 d. iš 
Apreiškimo par. bažnyčios šv. 
Jono kapuose. Prie didžiojo al
toriaus Šv. mišias atnašavo kle
bonas kun. N. Pakalnis, prie šo
ninių — kun. Kruzas 
Kartavičius. Kapuose

j palaiminimą suteikė 
Kruzas.

Paliko dideliame
vyrą Juozą, sūnų Aleksandrą, 
kuris yra karo tarnyboje, tris 
dukteris — Katriną, Marijoną 
Bujauskienę ir Veroniką Vaš
kienę, du žentu, marčią ir anū- 

i kę, seserį Oną Bivainienę, gyv.
Waterbury, Conn., brolį Anta
ną Būrį,. Nevv Yorke, ir kitas 
gimines.

Ilsėkis Viešpaties ramybėje!
Veliones šeimai reiškiame gi

lią užuojautą.

ir kun. 
paskutini 
kun.

nuliūdime

Kam susierzinti?

Cold!
t

Užsirukykit Old
d

Obuolių "Medus" apsaugoja Old
Gold Cigaretus nuo Sudžiūvimo

daugelio puikių taba- 
ekstra pagardinančhj

Old Gold’s šaunus sumaišymas 
kų... su tinkamu primaišymu
La takia lapų... yra apšlakštomas su Obuolių “Medum” 
...kad pagelbėti apsaugoti cigaretų sudžiūvimą.

PIRKIT
EXTRA 

$100 KARO
Pabandyk pakeli! BONĄ

KLAT’SYKTTftS “Which is Which?” Trečiadienio vakarais CBS—ir The Comedy Theatre Sekmadie
nio vakarais NBC




