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Amerixos žurnalistas. 
Leslie Eain, aplankęs kai- 
kurias Balkanų dalis, rašo 
“Boston Herald’ui” iš Ba
ri, Italijos apie ten dabar 
einančias baisias žmonių i 
skerdynes. Rašo: “Išilgai 
Balkanų tūkstančiai vyrų, 
moterų ir vaikų miršta be 
jokio reikalo, be jokio sen- 
so, bei priežasties, diena 
iš dienos, savaitė iš savai
tės. ir tai baisiai skerdynei 
ga.o nesimato... Ar tu prie
šas ar tu draugas, šautuvo 
Š .vis ar granatos sprogi
mas ir po viskam. Nieks 
klausimų neklausia, nieks 
atsakymų neduoda — tik 
vėl naujas lavonas... Tai 
tokia nedailinta, tragiška 
teisybė.

“Kodėl žmonės čia žudo
mi? Well, tam yra daug 
aiškinimų, bet tikrenybėje 
todėl, kad Balkanų žmonės 
neteko sveikos nuovokos ir 
duoda valią savo susikro-’ 
vusiam pykčiui bei kerš
tui išsilieti ant bile ko, ku
ris pasitaiko po ranka. Ži
noma yra bandoma rasti 
priežastis, fiktyvis ir tik
ras, bet be žodžių lieka 
grynas faktas, kad, Grai
kijoje. Jugoslacijoje, Bul
garijoje ir iki tam tikro 
laipsnio Rumunijoje, šim
tai žmonių išžudomi, o kiti 
šimtai žūna nuo šalčio ir 
alkio.

“Aš tą pats mačiau, kal
bėjau su žmonėmis kas tą 
matė, skaičiau oficialius 
raportus, kalbėjausi su 
tais, kurie kitus šaudė ar 
granatas mėtė. Todėl aš ži
nau kas dėjosi ir kas deda
si. Bet nei vienas dar neat
sirado kurs būtų atsakęs į 
klausimą: kodėl?

Vieni būk buvę kolabo- 
ranistai, kiti, kitokio poli
tinio nusistatymo. Tarp la
vonų esą ir pelnagaudžių 
(profiteers), bet baisus 
skaičius vien tik lavonų— 
be jokio ženklo, kas jie to
kie buvo. Aš tikiu, už kiek 
metų, tai bus išaiškinta 
sulig to, kuri pusė įsigalės 
bei laimės. Jeigu revoliu
cionieriai ims viršų, tai tik 
dangus žinos kiek tūks
tančių lavonų bus priskir
ta prie kontrevoliucionie- 
rių išmatų, kurie turėję 
būti nužudyti. Bet jei kita 
pusė laimės, tai jie bus 
kankiniai, nužudyti rau
donųjų banditų sulig as
meninio Stalino įsaky
mo...”

Toliau seka autoriaus iš
vados, kad tai kaltas ilgų 
metų net šimtmečių Bal
kanų žmonių kentėjimas. 
Jiems tiesiog trukusi kan
trybė, ir t. p.

Bet čia reikia atsiminti, 
kad tos baisios skerdynės 
dedasi tose srityse, kurias 
raudonoji Rusijos armija 
“išlaisvino”.

Na, o mūsų lietuviškos 
“Maskvos gegutės” savo 
spaudoje ir prakalbose 
garsiai “kukuoja” apie di
delę laimę tų kraštų, ku
riuos randonoji armija “iš
laisvino”.

Lietuviai, atsiminkime, 
kad į panašią Balkanams 
padėtį pateko ir mūsų tė
vų, kraštas Lietuva. Bet 
tik ten joks laisvos šalies 
korespondentas, bei atsto
vas neįsileidžiamas. Tur 
būt yra tam priežastis. A.

Lenkai Patenkinti J. V. 
Politika

Washington, D. C. —Šio
mis dienomis lenkų orga
nizacijų komitetas buvo 
nuvykęs Į NVashingtoną 
pareikšti savo padėką J. V. 
Valstybės Departmento 
sekretoriui Stettinius už 
jo padarytą viešą pareiški
mą, kad šios šalies vyriau- 

! sybė nepripažįsta Maskvoj 
iSudaryto lenkų kvislingų 
: komiteto, kuris šiomis 
dienomis pasiskelbė Len
kijos “vyriausybe”.

Jung. Valstybės pripa
žįsta Lenkijos valdžią Lon
done.

Iš Mados Išėja Batai fte 
Pardavinėjami Be Racljo- 

navimo Tašku fe 
j VVashingtonas — 
pardavinėtojai galės par- 

■ duoti ribotą kiekį iš mados 
i išėjusių batų be racijona- 
vimo tašku, bet tik tam:

* 'yį reikalui turės gauti Kainų 
į Reguliavimo Įstaigos pri-: 
I tarimą. i

I
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KAS SAKO, YRA TRŪKUMAS T/BAKO? — Štai didžiausia pasauly 
tabako sankrova Lezington, Ky., tik ką atidaryta didžiam išpardavimui. 
Gilumoj matosi pirkliai, kurie veda derybas tik po kelias sekundes prie 
kiekvieno didžiulio pundo.
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Prezidentas Siūlo Draftuoti 4-F
4-F Vyrai Turi Kariauti Arba Dirbti 

Draftuoti Slauges

Griciui Mirties Bausmė 
Pakeista Kalėjimu

Boston, Mass. — Gub.
Kaip jau iš anksčiau pa- Saltonstall, baigdamas sa- 

tvarkyta, pardavinėtojai' vo tarnybą, pakeitė Pra- 
už tuos iš mados išėjusius nui V. J. Griciui iš Walth- 
batus galės imti nedau-jam mirties bausmę, kuris 
giau, kaip vieną doleri už buvo nuteistas už žmogžu- 
porą, arba 50 centų už vie- dystę, 
ną batą. OWI. kalėjimu.

VVashington, D. C., sau- mūsų tikslas pagerbti vi- 
sio 8 — šeštadienį prezi- sų žmonių teisę pasirinkti 
dentas Rooseveltas atsi-; valdžios formą, kurios val- 
šaukė Į Kongresą, kad džioj jie gyvens, ir prižiū- 
tuojau išleistų Įstatymus, rėti, kad būtų atstatytos 
pagal kuriuos būtų galima sovereninės teisės ir savy- 
su mobilizuoti visas vvrų valdos tiems žmonėms, 
ir moterų jėgas karo dar- nuo kurių tos teisės buvo 
bams arba kautynėms ka- prievarta atimtos”, 
ro frontuose.

Prez. Rooseveltas siūlo, 
kad Kongresas tuojau im
tųsi žvgių draftavimui 
4,000,000 vvru. kurie da
bar yra 4-F klasėje, kad 
būtu tuojau panaudoti ka
ro darbams arba kauty
nėms. Taipgi siūlo draf
tuoti visas slauges, nes 
ginkluotoms jėgoms jau 
'dabar reikalinga mažiau
sia 20,000 slaugių.

Karas esą pasiekęs kri- vo pasirinkimo, 
tiškiausią ir nulemiamąjį mis jie, kaipo laisvi žmo- 
laikotarpį, kuriam reika- nės, turi gyventi, 
lingos visos žmonių jėgos, f 
kad laimėti pergalę. “1945 reiškimas apie 
m. gali susilaukti nacių- ėarterį ir tautų 
fašistų teroro siautimo nes teises pasirinkti lais- 
galą Europoje,” sako prez.(vai valdžios tokias, kokias 

o už Rooseveltas. ! jie norėtų, duoda vilties,
Kalbėdamas apie Atlan-’kad po karo ir Lietuva ir 

aštriausiaito Čarterio principus, prez.kitos pavergtos tautos ga- 
Pavyzdžiui, Lie- Rooseveltas aiškiai pabrė- lės gauti laisvę ir nepri- 

___ Anglų-Amerikiečių tuvos Išlaisvinimų Komi- kad tų principų laiky- klausomybę; dėl kurios jos
(politiką išlaisvintuose kra- tetas neturi jokios teisės sls įgyvendinant taiką. 1 ", A ’
štuose, kaip skelbia Mas- veikti. Taigi yra netiesa 
kvos radio, pažymėdamas, sakyti, kad Sovietų Rusi- 
kad rusai nesikiša Į išlais- jos rankos neliečia “išlais
vintų kraštų žmonių rei- vintų” šalių. Nėra jokios 
kalus, nei nedraudžia bile kitos Alijantų jėgos, kuri 
kuriai srovei laisvai pasi- būtų užgniaužusi išlais- 

. reikšti šalyse, kurias jie vintų šalių iš nacių vergi- 
I išlaisvino. i jos, kaip yra užgniaužusi

Visiems yra žinoma, kad sovietų Rusija, ypač Pa- 
Maskvos laikraščio pareiš- baltijo valstybėse.

.... ... j

SOVIETŲ RUSIJOS SPAUDA 
KRITIKUOJA AL1JANTUS

Tačiau, sako preziden
tas, dėl vidujinių nesutiki
mų, dėl daug išlaisvintų 
šalių piliečių tebesančių 
nelaisviais arba dirbančių 
priverstinus karo darbus 
Vokietijoj yra sunkumų 
atspėti kokios valdžios tie 
žmonės norėtų.Todėl jokia 
laikinoji ar paruošiamoji 
Įtaka išlaisvintose šalyse 
neturėtų trukdyti žmonių 
teisės laisvai pasireikšti 

Į valdžios ar institucijų lais- 
po kurio-

valdžią
kokią jie norėtų.

I

Londonas, sausio 8 —So- vės išsirinkti sau 
vietų Rusijos komunistų tokią, 
laikraštis “Pravda” įtalpi- Pabaltijo valstybių parti
nę straipsnį, kuriame pa- zanai, kurie kovojo prieš 
reiškia, kad rusai išlais- nacius, neturi jokios lais
vintose šalyse nenuginkla-'vės. Jie yra priversti tar

avo partizanų dėlto, kad nauti okupantams, c — 
“raudonoji armija yra iš- mažiausį nepaklausimą y- 
laisvintoja, o ne slaugė.”

“Pravda” tuo straipsniu bausme, 
ouola .

I

visam gyvenimui

IŠKILMINGA GUBERNATO
RIAUS INAUGURACIJA

ra baudžiami

Sausio 4, Mass. Valsty- uniformuotoji policija, va- 
bės kapitoliuje, (Statė dorybėje savo viršininko. 
House) Įvyko naujai iš- ryškiai lietuviškos išvaiz- 
rinktojo gubernatoriaus, dos smarkaus vyro, kapi- 
Maurice J. Tobino inaugu- tono Šimkaus, 
racija — iškilminga prie- ArHvueLunft Malda 
saika, kuris tik tos dienos ArKIVySKUpo Hdlua 
išvakarėse rezignavo iš i 12 vai. Atstovų bute, per- 
Bostono mayoro pareigų, pildytame garbingais sve-

Minėtos dienos rytą gu- čiais, įžymiais asmenimis, kimai neatitinka tikreny-. 
bernatorius i 
šeima nuvyko Į savo buvo transliuojamos per donoji armija -----------

* j VAį, e— J ------- . -- -- ----------------------v .

su visa savo prasidėjo iškilmės, kurios bei. Sovietų Rusijos rau- 
____  „„.;ko į savo buvo transliuojamos per donoji armija “išlaisvino”: 
vaikystės dienų bažnyčią radio ir perduodamos gar- ^Pabaltijo valstybes, bet to- 
— Mission Church, Rox-' siakalbiais. Maldą — Invo- se valstybėse žmones ne- 

kaciją Įspūdingai atkalbę- turi jokios laisvės.(būry, ten išklausė šv. mi-

Analai Užėmė Svarbų 
Uostą Burmoje

Šis prez. Roosevelto pa- 
Atlanto 

suverini-

kovoja, turėdamos nuošir- 
Mes ir mūsų Alijantai džią Jung. Valstybių para- 

yra pareiškę, kad tai yra mą.
I

i

ii

Amerikiečiai Perkirto Svarbų 
Kelią Belgijos Išsikišime
Ruošia Naciams Spąstus

Vyriausio Alijantų 
Ekspedicijos Centro, 

sausio 8

menes iš Alsace srities. 
Vokiečiai kaikuriose vieto
se sustiprintomis karo jė
gomis puola Alijantų karo 
jėgas. Pilni keliai pabėgė
lių kiek trukdo Alijantų 
karo veiksmus.

Iš 
Karo
Paryžius, sausio 8 — Vo
kietijos nacių kariuome
nės atsirado labai blogoje 
padėtyje kai Jung. Valsty- 

. . . ... y-j . _ ibių Pirmoii Armija perkir-nei lais- rimame Burmos paiuryie. .. -- • ■ , - ? . v_______ ;______________ * J JJ Ito siaurinį pabėgimo kelią

VOKIEČIAI ATSIĖMĖ TVIR- 
TOVę BUDAPEŠTO ŠIAURĖJE

Visi į- Burma — Anglijos karo
• užėmė 

Pabaltijo valstybių žmo-(svarbų uosta Akyab. vaka- 
nes neturi teisės

j šių ir su visa šeima priėmė jo pats diecezijos ganyto- sakymai eina iš Maskvoj, i jėgos išsikėlė ir 
__ A , Pa Balti in valo+vTnn 7mn. 1 avarhii įmeta Alžyrąt Švenčiausįjį. Taip pasi- jas. Arkivyskupas Richard i 

ruošęs vyko sudėti savo : J. Cushing, D. D. Sekė gu- j 
priesaiką svarbioms gu- j bernatoriaus ir įžymesnių 
bernatoriaus pareigoms. j pareigūnų priesaikos ir j 

Kapitolius buvo perpil- ■ naujojo gubernatoriaus: 
programinė (45 min.) kal
ba.

Po to gubernatorius bu
vo išlydėtas į Hali of 
Flags, kur ėjo jo sveikinti 
Supreme ir Superior Teis
mų teisėjai, svetimųjų val
stybių konsulai, kurių tar
pe buvo ir nepriklausomos, 
nors dabar nacių ir bolše
viku pavergtos Lietuvos, 
garbės konsulas adv. A. O. 
Šalna. Paskui sekė kiti pa- 
reieūnai ir svečiai.

Taipgi malonu buvo ma- 
| tyti. gubernatoriaus arti
mųjų tarpe, kurie rūpinosi 
visos programos pravedi- 
mu. ir mūsų tautieti. So. 
Bostono Liet. Piliečiu dr- 

(ios pirm., jauną adv. Joną 
Grigalių, kurį gubernato
rius, prieš apleidžiant Bos
tono mavoro vieta, pasky
rė svarbiom Board of As- 
sessors pareigiom. Po tu iš
kilmių Boston City Club 
buvo suruoštas dem. par-

Gub. Mauride J. Tobin

I
I

dytas, ne tik atstovų bū
tas, bet visi koridoriai ir 
laiptai buvo prisikimšę 
žmonių.

Lietuvio Rankose Tvarkos 
Išlaikymas

Visų šių iškilmių tvarkos 
išlaikymas buvo lietuvio (ti jos priėmimas guberna-

iš La Roche Į St. Vith ir 
Trečioji Armija grasina 
atkirsti pietini vieškelį, 
kuris eina Į St. Vith.

Alsace-Vosges srityj vo
kiečiai pradėjo naują ir 
pavojingą ofensyvą. Stras- 
bourg pietinėje ir šiaurinė
je dalyje perkėlė savo ka
ro jėgas per Rhine upę ir 
bando išstumti Jung. Vals
tybių ir prancūzų kariuo-

Skustuvėlių Gamyba 
Patenkinama

KaroWashingtonas
Gamybos Vadyba pranešė, 
kad skustuvėlių (razor 
blades) gamyba civiliams 
paskutiniam ketvirty yra 
tiek patenkinama,, kad jo
kio skustuvėlių trūkumo 
nenumatoma. OWI.

Londonas, sausio 8 —Pa-'nės “valdžios” atstovams, 
jėgingos vokiečių žnyp- iš Maskvos buvo nuvykę į 
lių jėgos puolė raudonuo-, tas Lenkijos sritis, kurias 
sius ir atsiėmė svarbų tvir-! raudonoji armija yra ūžė-j 
tovių miestą Esztergom' mus. 
prie Dunojaus upės, kuris I Associated Press. biuras 
randasi devyniolika mylių i Maskvoj kreipėsi gauti 
į šiaurvakarus nuo Buda-j leidimą savo koresponden- 
Desto, Vengrijos sostinės. įtui Daniel de Luce, kad ir 
Vokiečiai per šešias dienas'jis galėtų vykti su kitais 
ofensyvos pralaužė Rusi- į korespondentais Į Lenkiią. j 
jos raudonosios armijos Ii-i Maskvos valdžia buvo da-l 
nijas ir pasivarė pirmvn 22 vus leidimą, bet prieš pat 
mylias link apsupto Buda- važiavimą ji ta leidimą at

šaukė, pareikšdama, kad 
“buvo padaryta klaida ”

Pareikalavo paaiškini
mo dėlko daroma tokia 
diskriminacija, bet paaiš
kinimo negavo.

Iš to galima suprasti, 
kad Rusijoj Amerikos ko
respondentai neturi jokios 
laisvės. Jeigu tik kuris 
kiek nors nutolsta nuo Ru
sijos bolševikų cenzūros, 
tai ir negauna leidimo iš
vykti kur nors kitur.

pešto, Maskva prisipažino.
Esztergom šiaurėje, ta

čiau, raudonieji padarė o- 
fensyvą prie Dunojaus u- 
pės šiauriniame pakraštyj 
ir pasivarė pirmyn 15 my- 

į lių per vieną dieną.

i
I I

Raudonieji Nedavė Leidimo 
AP Korespondentui

Šiomis dienomis Ameri-
rankose. Tą skaitlingą mi-Į toriui, kur dalyvavo apie kos korespondentai, vado- 
nią tvarką Mass. valstybės 4000 svečių. Rap. "—* T—vaujant Lenkų kvislingi-

I

I

nila srityj, ir kad Mindo- 
ros šiaurvakariniame pa
kraštyj užėmė Paluan, 87 
mylios nuo Manila.

Admirolo Nimitz’so Pa- 
cifiko Laivyno lėktuvai, 
po dviejų dienų bombarda
vimo Formosa ir Okiuav/a, 
nukreipė savo jėgas j Lu-

Tokio, Japonijos sosti
nės radio praneša, kad A- 
merikos karo laivai bom
barduoja Lingayen Įlanką 
ir kitus punktus Luzon va
kariniame pakraštyj, pasi- 
ruošdami išsiveržti Į svar
biausią Phillipinų salą.

Tačiau Amerikiečiai šių
žinių kol kas nepatvirtino zon. Pirmieji pranešimai 
nei neužginčijo. sako, kad sunaikino arba

Gen. MacArthur sako, sužalojo 41 priešo lėktuvą, 
į kad jo lėktuvai vėl bom- Taipgi apdaužė siuntimo 
barduoja aerodromus Ma-iir kitus pastatus.
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Karia Frontuose Reikalauja 
Kraujo “Popiežiaus kalba buvo

Amerikos Raudonasis 
Kryžius, gruodžio 21 d. iš-j 
siuntinėjo per visą kraštą 
atsišaukimą (Emergency 
appeal):

Savo kraujo aukomis pa
vaduokime tą kraują, ku
rio mūsų kariai neteko 
kautynių laukuose Vokie
tijoje, Belgijoje ir Pran
cūzijoje.

Labiausiai reikalingas 
“O” tipo (pilno) kraujas,

■VAIRIOS ŽINIOS
C*

PAGERBS BE ATLYGINIMO 
DIRBANČIUS DARBININKUS

— Atei-] vimo įstaigos didele dalimi 
prisidėjo prie to, kad pra
gyvenimo išlaidos per virš 
pusantrų metų buvo išlai
kytos pakenčiamame ly
gyje. Šitos vietinės įstai
gos, kaip Kainų Reguliavi
mo Įstaiga sako, padėjo 
aprūpinti mūsų karines

Washingtonas
nantį mėnesį bus pagerbta 
ketvirtis milijono be atly
ginimo dirbančių darbi
ninkų. Tie darbininkai yra 
vyrai ir moterys, kurie, 
nesigarsindami, pasiauko
ję, jau ilgą laiką dirba, kad 
jų kaimynai gautų savo
dalį karo metu trūkstamų pajėgas reikalingais daly- 
prekių teisingomis kaino- kais, tuo nesuardant mūsų 
mis. Pagerbimo proga bus 
trijų metų sukaktis nuo 
įsteigimo vietinių Karo 
Kainų ir Racijonavimo į- 
staigų. šio minėjimo tiks
las yra paskatinti savano
rius, o taip pat ir apmoka
mus tarnautojus nepames
ti pareigų iki reikalas pra
eis.

Iš apžvalginės medžia
gos, kurią Kainų Regulia
vimo Įstaiga suteikė Karo 
Informacijų Įstaigai, ma
tyti, kad pirmąją savaitę 
po Pearl Harbor visų vals
tybių gubernatoriai buvo 
prašyti įsteigti padangų 
(tajerių) racijonavimo į- 
staigas kiekvienam ap
skrity. Jau 1942 metų sau
sio 5 dieną gyvavo 7500 
vietinių racijonavimo į- 
staigų 3052 apskrityse, 
kuriose dirbo 20,000 neap
mokamų savanorių darbi
ninkų. Kada atėjo reikalas 
racijonuoti cukrų, tai pro
blema pasidarė dar sun
kesnė.'Šio naujojo trūku
mo buvo paliestas kiekvie
nas, todėl ir padangų raci
jonavimo įstaigos virto 
racijonavimo įstaigomis.
Racijonamųjų dalykų darbo būtų turėjęs imtis 
skaičiui didėjant ir įvedus apmokamas personalas ir 
bendrąjį aukščiausiųjų jei iš viso būtų buvę gali- 
kainų reguliavimą, tos ma surasti reikalingą skai- 
vietinės įstaigos pasidarė, čių darbininkų, kaina mo- 
Karo Kainų ir Racijonavi-i kesčių mokėtojams būtų 
mo įstaigomis, kuriomis buvus be galo didelė, 
jos ir šiandieną tebėra. Į šiandieną visoje šalyje

Karo Kainų ir Racijona- yra 5500 Karo Kainų ir

ekonominės sistemos. Kai
nų Reguliavimo Įstaiga 
taip pat sako, kad jos labai kurį sausa plazma ne vi- 
daug prisidėjo prie mūsų suomet gali pavaduoti, 
vidaus ekonominės san- Lietuvjai Amerikiečiai! 
tvarkos stabilizavimo. JC|St, vaikų gyvybė galj

Kainų Reguliavimo Į- priklausyti nuo tos papil- 
staiga nurodo, kad šis už- domos paintės kraujo! 
davinys nebuvo lengvas, švenčių metu paprastai. 
Pirmiausia, tos vietinės kraujo aukavimas mažėja, 
įstaigos turėjo išmokyti bet jūsų vaikai netenka 
130,000,000 amerikiečių, kraujo ir per šventes. Per 
kaip susigyventi su prekių šias šventes būkime ypa- 
racijonavimu ir kainų kon- tingai duosnūs! Visi eiki- 
trole. Šalia auklėjimo dar
bo, vietinės įstaigos fakti- 
nai turėjo įgyvendinti vi
sus parėdymus kainų ir ra
cijonavimo reikalu. Koks 
tai milžiniškas darbas, ga
lima šieš tiek įsivaizduoti 
kad ir iš to, jog kainos nu-j 
statytos astuoniems mili
jonams dalykų.

• Karo Kainų ir Racijona
vimo įstaigos skaitomos 
geriausiais demokratijos 
pavyzdžiais. Pirmą kartą 

(savanorių piliečių grupės 
faktinai tvarkė karo meto 
taisykles ir rūpinosi jų į- 
gyvendinimu savo apylin
kėse. Kainų Reguliavimo 
Įstaiga sako, kad jei šito

tingai duosnūs!
te j Raudonojo Kryžiaus 
kraujo ėmimo punktus!

(LAIC)

Lapkr. Mėnesio Karo Išlai
dos Sudaro 7,095,000,000 

Dolerių

LIETUVIU ROMOS KATALIKŲ 
SUSIVIENYMAS AMERIKOJE

Racijonavimo įstaigų. Ka
talikai, žydai, protestan
tai, darbininkai, advoka
tai, daktarai ir amerikie
čiai veik iš kiekvienos sve
timšalių kilmės sudaro tas 
vietines įstaigas. Jie visi 
darbuojasi su vienu tikslu 
prieš akis
kad jų kaimynai gautų 
jiems priklausomą trūks
tamų prekių kiekį teisingą 
kaina. OWI.

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

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

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

r

Centro ofisas:
73 L South St. (P. 0. Box 32), tfilkes - 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.

pasirūpinti,

Reikalaujama Žymėti
Mėsos Rūšį

VVashingtonas — Norė
dama apsaugoti vartoto
jus nuo nerūšiuotos mė
sos, Ekonominio Stabiliza
vimo Įstaiga pareikalavo, 
kad mėsos rūšies pažymė
jimo štampai būtų dedami 
ant jautienos, veršienos ir 
avienos bent du inčai nuo 

j svarbiausiųjų atkirtimų 
taškų.

Kainų Reguliavimo Į- 
l staiga pareiškė, kad šis 
j planas apsaugos vartoto
jus nuo “raudonosios rin- 
;kos”, kuri atsiranda, kai 
mėsininkai pradeda reika
lauti raudonųjų ženklelių 
už tokią mėsą, kuri turi 

; būti pardavinėjama be 
ženklelių. Šeimininkės tu
rėtų kreipti dėmesį į per
kamos mėsos rūšies ženk
lą. Jei mėsa yra C ar D rū
šies (Grade C or Grade D), 
už ją racijonavimo punktų 
duoti nereikia. OWI.

Piešėjui Robert Deaton, kuris jau planuoja tam tik
rų pokarinių reikmenų išdirbystę, padeda jam ir jo sū- 
nukas.

Motinos Malda
Ten palaukėj kryžius pajuodavęs, senas,
Prie to juodo medžio bailiai glaudžias mėtos, 
O mediniam Kristui — baudžiava vis menas, 
Žmonių Kalvarijos už kaltes kentėtos.

Atmena!... Atėjo motina išblyškus, 
Apkabino kryžių, negyvai sustingo... 
Pasiliks šis vaizdas Jam visuomet ryškus, 
Tuomet, kai ji šaukės Dievo gailestingo.

Ant akmens prie kryžiaus sielvarte suklupo, 
Meldės ji, kaip Dievas žmogų išmokino. 
Tuomet tyliai tarė Gero Kristaus lūpos, 
“Negirdėjau balso žmogaus tokio gryno...”

99

VVashingtonas — Jungti
nių Valstybių karo išlai
dos lapkričio mėnesį suda
rė 7,095,000,000 dolerių, 
arba 352,000,000 dolerių 
mažiau už spalių mėnesio 
išlaidas, kas sudaro 4.7 
nuošimčius, anot Iždo De
partamento apskaičiavi
mų.

Karo išlaidos į dieną lap
kričio mėnesį sudarė vidu
tiniškai po 270,900,000 do
lerių, o spalių mėnesį būvi 
286,400,000 dolerių į dieną.

OWI.

Ašaros lydėjo maldą deimantinės; 
“Kristau?, Rusai nori nužudyti sūnų... 
Bet galva nusviro vėliai ant krūtinės, 
“Viešpatie, kaip nori, tegul taip ir būna...”

Motina nuėjo... plaukė žodžiai vėju...
Daug prie kryžiaus meldės elgetų — didžiūnų, 
Maldos, kaip, kad meldės motina už sūnų...
Bet per 100-tą metų Dievas negirdėjo,

Pr. G-tis (“M.’')

Patvarkymas Racijonuoto 
Maisto Bažnyčių Vakarie

nėms

Washingtonas.— Supra
stintas būdas aprūpinti ra- 
cijonuojamu maistu to
kius įvykius, kaip bažny
čių vakarienes, bankietus 
ir piknikus, kur imamas 
atitinkamas mokestis, bu
vo paskelbtas Kainų Re
guliavimo Įstaigos. 1944 
metų gruodžio 15 dienos 
parėdymas apima naujus, 
pripuolamus racijonuoja- 
mo maisto vartotojus.

Naujieji pripuolamieji 
vartotojai, reikalui iški
lus, privalo kreiptis į vieti
nes racijonavimo įstaigas, 
tam reikalui vartodami 
blanką Form-R 315. Šios 
blankos gaunamos vietinė
se Kainų Reguliavimo į- 
staigose.

Aplikacijos maistui gau
ti privalo būti paduotos 30 
dienų iš anksto prieš tą 
dieną, kada maistas bus 
vartojamas. Praėjus rei
kalui, tos rūšies vartoto
jas privalo laike 10 dienų 
pranešti, kiek maisto su
vartota ir kas padaryta su 
likusiu maistu. OWI.

Gai Dar Nepareina į 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: “Ka* 
pamėgino “žvaigždę” vieneriems me 
tams jau nebenori su ja skirtis! 
Šiuos žodžius nevienas iš skaitytoji, 
pasakė.

"ŽVAIGŽOC”
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

“ŽVAIGŽDĖ” metams — $1.00. 
Jėzaus širdies Spalvuotas Paveiks
las 50 centų; Maldos Apaštalavime 

“ŽVAIGŽDĘ”.
Įstatai — 50 centų.

Adresas:

ŽVAIGŽDĖS 
Administracija, 

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

z

Patariama Pradėti Šildymą 
Žema Temperatūra

Dr.

butuose, žiemos speigui 
atsilankius.

Dr. Parran pažymėjo, 
kad žmogaus kūnas gali 
lengvai prisitaikinti prie 
šaltos temperatūros, jei ji 
ateina palaipsniui ir jei 
žmogus yra tinkamai ap
sirengęs. Todėl esą protin
ga pradėti ir baigti šildy
mą vienodai žema tempe
ratūra.

Anot Dr. Parran, žmogus 
patogiausiai jaučiasi tem- 
partūrai esant tarp 68 ikrj 
70 laipsnių Fahrenheito, į 
bet jis gali visai gerai jau-. 
stis ir prie 60 ar 65 laips
nių. jei jis tinkamai apsi- ; 

j rengęs, pavalgęs ir pa
kankamai aktyvus.

I OWI.
i f

VVashingtonas
Thomas Parran, Federali
nės Saugumo Agentūros 
Viešojo Sveikatingumo 
Tarnybos Gen. chirurgas,' 
pasakė, kad dabartiniu 
metu reikėtų vengti šildy
mo aukšta temperatūra, 
nes tai esanti prabanga, “Argi gyvybė ne svar- 
dėl kurios daugeliui vėliau besnė už valgį ir kūnas už 
gali tekti gyventi šaltuose drabužį?” Mat. 6. 25.

jus XII yra pasiryžėlis de- 
saugotojas -

kupantų tautas. Tas la
ibiausia nepatinka Sovietų 
Rusijos bolševikams - im
perialistams.

Todėl Rusijos bolševikų 
spauda ir šėlsta prieš A- 
merikos spaudą, nes Ame
rikoje, ačiū Dievui, tebetu
rime spaudos laisvę.

Washington, D. C. —Šio- piežiaus Kalėdinę kalbą, 
mis dienomis grįžo iš Eu
ropos po šešių savaičių p. taikoma atitraukti tikin- 
Herbert H. Lehman, Su- čiųjų mintis nuo svarbiųjų 
vienytų Tautų Šalpos ir karo ir taikos klausimų. 
Atstatymo Administraci- The New York World-Te- 
jos (UNRRA) pirminin- legram pasiūlė straipsnį 
kas. Jis pareiškė, kad UN- apie ‘Popiežiaus reikalavi- 
RRA galėtų tuojau suteik- mą teisingos taikos’ ir ‘ūž
ti pašalpą Lenkijai ir Če- tikrinimo lygių teisių su- 
koslovakijai, jeigu tik triuškintom ir nugalėtom 
gautų sovietų Rusijos lei- tautom.
dimą tą pašalpą pristatyti Sovietų bolševikų spau- 
per Rusiją į tuos kraštus, dai yra baisiausias daly- 
Sovietų Rusija nedavė lei- kas, kad New York Sun ir 

idimo UNRRA agentams kiti Amerikos laikraščiai 
vykti į Lenkiją ir ten pris- parašė, jog Popiežius Pi- 
tatyti reikmenis, 

j p. Lehman sakė, kad UN- mokratij°s
RRA taip pat prašė Rusi- &yneJas-

• jos leidimo pristatyti šal- Kaip žinoma, Jo Švente- 
pos reikmenis Čekoslova- nybė Pijus XII savo kalbo- 
kijos išlaisvintom sritim, je paminėjo ir pavergtą 

Iš visko suprantama, Lietuvą ir kitas pavergtas 
kad sovietų Rusija neduo-įir kankinamas karo ir o- 
da leidimo kol Lenkija ne
pasiduos jai, kaip ji nori, 
būtent, kol nebus išspręs
tas Lenkijos - Rusijos sie
nų klausimas.

Vienintelė šalis, kur UN
RRA gali laisvai pristatyti 
pašalpą, yra Graikija. Bet 
dėl civilio karo ir ten nu
traukta pašalpa. UNRRA 
gali teikti pašalpą tik tose 
šalyse, kur yra susidarius 
valdžia, visų gyventojų 
pripažįstama.

Iš to viso galima supras
ti, kad sovietų Rusijai ne
rūpi okupuotų kraštų gy
ventojų šelpimas, o tik po
litika. Ji nieko neįsileidžia 
į savo okupuotus kraštus.

Sovietų Rusija turėtų 
pakeisti savo imperialisti
nę politiką, jeigu ji tikrai 
nori laimėti pastovią tai
ką, nes okupuotos šalis, 
kaip Lietuva, kurios prieš inaguracija ketvirtam ter-

Trijų Didžiųjų Valsty
bių Vadų Pasitarimas

Washington, D. C.—Pre
zidentas Rooseveltas pa
reiškė spaudos atstovams, 

;kad pasitarimas su Chur- 
chill ir Stalinu įvyks po 

’ sausio 20 dienos. Tačiau 
kur tas pasitarimas įvyks 
prez. Rooseveltas nepasa- 

, kė.
I Kaip žinoma, sausio 20 
d. įvyks prez. Roosevelto

šį kartą buvo laisvos ir ne
priklausomos, niekad ne
nurims, kol neatgaus lais
vės ir nepriklausomybės.

minui.

Rusijos Spauda Vėl Puola 
Jung. Valstybių Spaudį

Europos Maisto Padėtis 
Blogėja

Maskva, sausio 8 — So
vietų Rusijos laikraštis 
“Pravda” pasmerkė “Ame
rikos reakcioni e r i š k ą 
spaudą” kaipo “draugiška 
ir apsaugojanti Hitlerinin
kus”.

Raudonųjų laikraštis 
redakcijiniame straipsnyj 
gyrė bulgarus už teisimą 
“karo kriminalistų”, bet 
kada priėjo prie Amerikos 
spaudos, tai sako: “Per
žiūrėkime, pavyzdžiui, 
kaip kaikurie Amerikos 
laikraščiai sunaudojo Po-

Washingtonas — Jei im
portas nepadidės, tai kalo- 
rinė maisto vertė vienam 
asmeniui (per capita) 

• 1944 - 1945 metų laikotar- 
įpy kontinentalinėj Euro
poj išskiriant Rusiją, bus 
kiek mažesnė, negu perei
tais metais ir truputį dau
giau negu 85 nuošimčiai 
prieš karą vartojamo kie
kio.

Tokį apskaičiavimą yra 
padariusi ir paskelbusi J. 
A. V. Žemės Ūkio Departa
mento Žemės Ūkio Santy
kių su Kitais Kraštais Į- 
staiga. OWI.

Lietuvių Darbininkų Sąjungos 
SEIMAS 

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.
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Spauda Katalikiškos Akcijos
»

__________________

Brangieji broliai Kristuje:
Kiekvienais metais šiuo laiku mes kreipiame ypa-i 

tingą jūsų dėmesį į mūsų Vyskupijos laikraštį Pilotą. 
Kaipo Arkivyskupas, aš natūraliai trokštu, kad jūs 
juomi susidomėtumėte ir jį paremtu mėtė. Ypatingai, 
man malonu tai daryti, kai mano nuomonę paremia 
daugelis entuzijastingų ir bešališkų kritikų.

Man taip pat labai jauku, kad kunigai taip uoliai 
remia mūsų Vyskupijos spaudą. Aš tikiuosi ir esu tik
ras, kad ir jie tikisi, kad bendromis pastangomis mes 
galėsime įvesdinti Pilotą į visų katalikų namus. Mūsų i 
gerieji žmonės labai trokšta pamokinančios katalikiš
kos spaudos, ir aš žinau, kad jie mielu noru atsilieps į 
kunigų pastangas arčiau supažindinti visuomenę su 
Pilotu, ir į redaktorių pasiryžimą padaryti Pilotą ver
tą pažinti ir skaityti.

Nuo Popiežiaus Pijaus XI mirties lyg apsistota Tie pasauliniai katalikai, kurie nepaiso apie ži- 
kalbėt ir rašyt apie Katalikiškąją Akciją. Tai nereiš- nias, paliečiančias religinį katalikų gyvenimą, negali 
kia, kad ji nebūtų galioje. Ne. Katalikiškoji akcija bei dalyvauti vieningoj katalikų švietimo akcijoj, kurią 
tikybinė veikla ne tik bažnyčioje, bet ir kasdieniam mes privalome vesti, jei norime vertingai prisidėti priej 
žmonių gyvenime, yra taip sena kaip krikščionybė. Ji krikščioniškos taikos įvykdymo, 
niekad nesiliauja, tik ji ne visuomet yra ypatingai pa- Mūsų spauda yra tiek verta, kiek mes ją vertą pa
brėžiama ir vienodu uolumu praktikuojama. Ir esą- darome; ji tiek padeda mūsų reikalams, kiek mes ją 
muoju momentu užėjo lyg kokio atslūgimo valanda. O tam paruošime. Nepriklausantieji prie Bažnyčios ne
įtempta kat. akcija dabar kaip tiktai daugiausia ir rei- gali priimti ir suprasti mūsų pažiūrų, jei mes patys ge- 
kalinga. Vienu svarbiausiųjų Katalikiškos Akcijos rai jų nežinome; ir katalikai negali skųstis dėl visatinio 
ramščių yra spauda. Negalima sakyti, kad katalikų atšalimo tikėjime, jei patys tikintieji neparemia savo 
spauda šiuo momentu būtų apsnūdusi. Anaiptol. Ji spaudos, kuri tikėjimo tiesas skaitančiai visuomenei 
didvyriškai kovoja prieš įsigalėjusią melų propagan- skelbia, 
dą, bet keliais pastaraisiais metais priešų pastangos ir 
pajėgumas daugiau negu padvigubėjo. Tad ir katalikų visiems katalikams skaityti Pilotą, aš tvirtai pasitikiu 
spauda turėtų būti proporcingai paūgėjusi. Mūsų laik
raščių pastangos gal ir atitinka tą reikalavimą, bet vi
suomenės parama toli gražu ne. Ji ne tik nepadidėjo, 
bet ar tik nebus sumažėjusi. Gi reikalas be galo svar
bus, nes gyvename patį kritingiausią istorijos mo-, 
mentą, kuriame gal bus nulemta krikščioniškos civili
zacijos ateitis. Ilgas žiaurus karas be atodairos ardo* 
amžiais sukurtus civilizacijos pastatus. Greta medžia
ginio karo, kitas propagandos karas naikina tikybą, 
dorovę ir kitus dvasios bei apšvietos laimėjimus. Gi 
trečias priešas — melagyščių vajus — siekia tą ardy- į 
mo darbą pateisinti bei legalizuoti. Kitais žodžiais,! 
stumia iš gyvenimo visa kas gera ir įvesdina visa kas Sausio 3 1945 
bloga. Sodina ant garbės sosto bedievybę, melą, suk-.------------------
tybę, smurtą, kerštą, barbariškumą. |jumi. Čia kaip tiktai susidaro uždavinys mūsų katali-

Kova su tais tamsybių legijonais yra labai sunki kiškajai spaudai numauti kaukę nuo melagingų apsi- 
ypačiai dėlto, kad pasaulio vidurkis, taip vadinamoji metėlių veido ir nušviesti tikrąjį dalykų stovį. Mūsų 
visuomenė, labai prastai susigaudo bei orientuojasi spauda, nepaisydama įvairių statomų jai kliuvinių — 
gudrioj oponentų propagandoj, kuomet ši kelia į pa- špionažo, skundų, grasinimų, kolionių ir šmeižtų — 
dangės komunistų veiklą ir atvaizduoja juos pirmos 
rūšies demokratais, mokančiais pagerbti svetimų tau
tų teises. Tas nesugebėjimas orientuotis ypatingai 
daug žalos padaro mūsų lietuviškai išeivijai. Neištyrę 
ant savo kailio bolševikų žiaurios ir tamsios vergovės, i 
kai kurie mūsų išeiviai — o jų skaičius nebemažas — 
aklai tiki saldžia liežuviams propagandistams, kurie 
naująją mūsų tautos nelaisvę vadina išlaisvinimo ro-

Darydamas šį metinį Arkivyskupišką paraginimą

I

šio mėnesio baigoje per Piloto skiltis paskelbti jums 
linksmą žinią, kad mūsų laikraščio apyvarta gerokai 
Arkidiecezijoj padidėjo. Nieks taip nepaskatina, kaip 
pirmasis pasisekimas. Taigi nuolatinis skaitytojų prie
auglius paskatins mus visus savo laikraštį uoliau rem
ti ir platinti.

Suteikdamas jums ir jūsiškiams palaiminimą iš
tisiems Naujiesiems Metams, lieku

Jūsų ištikimas Kristuje,
RICHARD J. CUSHING,
Bostono Arkivyskupas.

i

savo uždavinį didvyriškai atlieka. Bet daugiau, daug 
daugiau ji laukia visuomenės paramos! Mums atrodo, 
kad angliškai kalbantieji katalikai labai uoliai savo 
spaudą remia. O bet gi vyriausias mūsų Ganytojas 
Arkivyskupas įžiūri čia trūkumų ir ragina krikščioniš
kąją visuomenę prie didesnių pastangų. Tad gi ir mes 
jauskimės įpareigotais uoliau platinti ir remti mūsų 
lietuvišką katalikišką spaudą. K.

DIEVUI ir TĖVYNEI
Parašė Msgr. Fui ton Sheen

Vertė Pranas Jančius, MIC.
KUNIGO KARALIAUS PREMIJUOTAS 

VERTIMAS

IV PERSKYRIMAS
LAISVAMANIS IR ATŽAGAREIVIS

Po 1900 patyrimo metų Bažnyčia žino, kad 
tokia įstaiga, kuri taikosi vieno amžiaus dva
siai, taps našlė kitame amžiuje. Bažnyčia, 
tat, niekada neįtiks nė atžagareiviams, nė 
laisvamaniams.

Ji patiks tik saujalei, kuri supras kaip ant 
neišgriaujamos uolos pastatytas namas su 
ten gyvenančiu savininku, Petru, turi raktą, 
kuris įleidžia ir svetimus.

Atžagareivis nori uolos be raktų; laisva
maniai nori raktus be uolos; ir mes, kurie ti
kime į Kristų, kuris abu dalyku suteikė Pet
rui, abiejų norime. *

Tau buvo pasakyta, kad galima pasirinkti 
būti arba atžagareiviu arba laisvamaniu; kad 
turi sukti ar į dešinę ar į kairę. Tai būtų tie
sa, jei gyventumėm dviejų matavimų plokš
tę; tačiau turite ne tik kūną, bet ir sielą.

Todėl trijų matavimų pasaulis reikalingas, 
pasaulis su aukščiu, kuriame gali ištiesti ne 
tik savo kojas, bet ir širdis.

Mulas gali eiti tik į dvi puses; į dešinę ar 
į kairę. Jis turi būt arba atžagareivis arba 
laisvamanis. Bet kadangi tu turi sielą, kita 
pusė tau atdara.

Lai neišmanėliai ginčijasi į ką anūkas tu
rėtų tikėti arba į ką senelis tikėjo, bet kon

centruok tuo ką krikšto sūnus tiki, nes jis 
gimęs iš Dvasios.

Jei pats esi teisingas su savimi prisipažin
si, kad nuvargintas esi religijų, politinių pa
žiūrų ir visuotiniu gyvenimo pagerinimo 
priemonių, kurios giria tavo gyvenimo būdą; 
nori to, kuris prieštarautų tavo gyvenimo bū
dui ir todėl galėtų tave atpirkti; įkyrėjo tau 
iki gyvo kaulo revoliucijos, kurios pilia gro
bį ir turtus iš vieno žmogaus kišenės į kito; 
tu trokšti revoliucijos, kuri pakeistų jų šir
dis.

Tegul juokdariai kalba apie “pažangą” 
kai žmonija riejasi tarp savęs, nes tas, kurį 
jie vadina pažanga yra tik būdas — nykstan
ti pasaulio mada.

Laisvamanių ir atžagareivių svyrinejimas 
tau nusibodo; tu ieškai jėgos ir dvasinės ga
lybės, kurios bus abiems nepakenčiamos, 
kaip mūsų Dieviškasis Viešpats atžagareivių 
Fariziejų buvo nepakenčiamas ir pavojingu 
laikomas, o laisvamanių Erodiečių buvo ap
šauktas tvarkos ardytojumi.

Šiandien tu nori jėgos, kuri išgelbės tave 
nuo blogumo pasaulyje ir dar tau duos gerą 
daryti pasaulyje; jėgos, kuri nekaip pasaulis 
nesakys tau eiti dešinėn ar kairėn, bet į vir
šų: “Aš gi kuomet būsiu pakeltas aukštyn 
nuo žemės, visą patrauksiu prie savęs” (Jon. 
12:32).

Tai ko nori, aš nežinau ar radai. Ar įdomu 
sužinoti, kad aš suradau?

Aš tai suradau krikščionybės širdyje, svei
ko proto sukristalizavime, gyvoje šimtmečių 
atmintyje, ant Uolos pastatytoje ir Žmogaus 
su Raktais valdomoje Bažnyčioje.

Aš tai suradau tame, kuris neapkenčiamas 
taip, kaip Kristus buvo neapkenčiamas, nesu
prantamas ir išniekinamas taip, kaip Kristus 
buvo išniekintas, bet mylimas taip, kaip Jisai 
buvo mylimas.
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» “Tokiu tai būdu bolševi- 
' kai “rinko” seimą Lietu
voje 1940 metais. Tokiu 
pat būdu ir Lenkijai orga
nizuoja “valdžią”.

“Todėl nestebėtina, jei 
laisvuose kraštuose lenkai 
griežtai protestuoja prieš 
Maskvos pastangas pri- 

i mesti Lenkijai Liublino 
“vyriausybę”, kuri būtų 
priversta rūpintis Mas
kvos reikalais ir Lenkijos 
prijungimu prie Sovietų 
Rusijos.

“Vis tik keista, kad Liub
lino vyriausybėj nefigu- 
ruoja VVanda Wasilewska,

Laivyno medikalio korpuso daktaras daro tyrinę- kuri per keletą metų vado- 
jimą medikalio aparato prieš pat išvykimą į užjūrį, vavo “lenkų patriotų” 

draugijai Maskvoje ir su 
kūnu ir dūšia buvo atsida
vusi Stalino diktatūros 
tikslams. Prieš kiek laiko 
buvo gauta žinių, kad ji 
pakritikavo vieną Stalino 
žygį, parodydama lenkiš
ko patriotizmo šešėlį ir dėl 
to pateko i diktatoriaus 
nemalonę. Gana seniai a- 
pie ją pasaulis nieko nebe
girdi. Matyt, jinai dar ne 
visai gerai žinojo, kad dik
tatoriui priešintis nevalia 
nė vienu žodžiu. Visoms jo 
užgaidoms reikia pasiduo
ti akliausiu būdu. Vienas 
žodelis tiek užrūstina Sta
liną, kad Wandai jis jokiu 
būdu negali dovanoti ir 
vargu apie ją daugiau be- 
girdėsime.

j “Tokie tai yra diktatorių 
planai, jų siekimai ir me
todai. Stalinas juos nori 
pritaikinti ne tik Lenkijai, 
bet visai Europai. Bet visi 

, laisve mylintieji ir jos sie
kiantieji žmonės sako: nuo 
bado, maro, karo ir Stalino 
santvarkos išgelbėk pa
saulį, Viešpatie!”

Stalino "Valdžia" Lenkijai
“Draugas” ravvskis pasikvietė dau-

.... 3 nurodytų 
ir, štai

rašo:
“Maskva yra užsispyrusi giau Maskvos 

primesti Lenkijai Liublino lenkų kvizlingų i 
kvizlingų vyriausybę, “vyriausybė” sudaryta. Ar 
Maskvos ponams nereikiaI Lenkijos žmonės nori ar 
atsiklausti žmonių, kokios nenori, ta “vyriausybė” 
valdžios jie nori. Iš anksto [juos visvien valdys. Mat, 
nustatoma, kad jie paski-l tokia jau diktatūros tvar- 
ria žmones sudaryti vy-;ka. Nereikia rinkimų ir ki- 
riausybę ir baigtas kriu-l tokių panašių štukų. O jei 
kis.

“Sovietų Rusijos dikta- reikalingi”, 
torius Stalinas paskyrė moka juos pravesti... savo 
Boleslavv Berutą Lenkijos j naudai. Jie pasmaugia vi - 
“prezidentu”. Stalino iš- sas politines partijas, rin

kimams išstato tik savo 
kandidatų sąrašą ir polici
nėmis priemonėmis verčia 
už jį balsuoti.

rinkimai ir “pasirodytų 
diktatoriai
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“prezidentu”. Stalino iš
rinktasis "prezidentas” 
Berut paskyrė Edward B. 
Osubką - Morawskį “pre- 
mieru”. “Premieras” Mo-

i Minės Mūs Skriaudę
Įvystė sniego vystyklai tave žaizduotą. 
Girių kasas nuglostę vėjai atsiduso.
O kiek tų ašarų karčių neišskaičiuotų, — 
Išverkė viengenčiai tėvai ir broliai mūsų.
Kiekvienos grinčios durys krauju antspauduotos. 
Su paskutiniais žingsniais — užgęsę ir šviesos. 
Ak, dejuoja liepos kaip tos vergės parduotos; 
Traukia vis tankesnius grabus kuinas toks liesas.

•
Klūpo per naktis su retežiais pavergtieji.
Kristaus “turmas”. alyvų daržas, — jų kajutė! 
O. minės tą viską, seks amžiai amžinieji;
Liks ašarų ir kraujo veidas atvirutėj.
Liks knygoj, drobėj, muziejui, šventovės rūme. 
Kiekvienas skriaudos lašas susimes metimais! 
Blizgės mūs ašarps perlais Madonnos rūbe. 
Iškalbės instrumentais, ir varpų gaudimais.

i Marija Aukštaitė.

Aš tai radau įstaigoje, kurią milijonai jai 
nepriklausiančiųjų pripažįsta kaip vienintelį 
dorinį autoritetą pasaulyje. Randu tai Bažny
čioj, kuri yra it prailgintas Kristus, kuri at
žagareiviai vadina per laisvu, o laisvamaniai 
per daug atžagaru: dalykas, kuris sukerta 
pasaulį; ne paglosto jį, kuris kalba tą tiesą, 
jog būdamas iš Kristaus, jis negali būti žmo
nių perdirbtas; kuris, man nusidėjus, grąži
na mane Viešpaties glėbin; kuris kai aš alks
tu pripildo mano sielą Kristaus gyvybe; ku
ris, kada aš pasidarau nepaklusnus veda ma
ne Kalvarijon; kuris stato prieš mane kryžių 
įkvėpti manyje neturtingiesiems atsižadėji
mo tarnystę; kuris pasako man kame glūdi 
tiesa, kada pasaulis klysta; ir kuris mano 
sielai tarnaus, kai mirtis šauks, žodžiu, aš 
nesu ne atžagareivis ne laisvamanis — Civis 
Romanus sum! Aš esu Katalikas.

V PERSKYRIMAS
KETURIOS KOLUMNOS

Amerikai nėra reikalo pabrėžti išorinį pa
vojų — mūsų spauda, kinema, radio ir val
džia vienu balsu perspėja mus prieš diktato
rius.

Bet yra Dievu, dora ir taika susirūpinu
siųjų pareiga pabrėžti mažiau popularišką 
temą — ir daug reikalingesnę — išvidinį pa
vojų.

Nėra priežasties kodėl Amerika savo mil
žiniškais gamtos ir technikos resursais — 
šaltiniais, būtų nugalima iš lauko; bet, visai 
atvirai kalbant, mūsų didžiausias pavojus 
yra iš vidaus.

Mūsų dabartinė nuotaika yra manyti, kad 
mūsų neapykanta 66%% diktatorių gali mū
sų šaliai duoti drausmę, tvarką ir autoritetą 
reikalingą tautos išsaugojimui.

Šio skirsnio tikslas yra stoti prieš tą nuo
taiką ir patarti, kad mūsų dorinės dvasios

i

Gyvoio Rožančiaus 
Paslaptys

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knvsutės formoie. Kiek
viena naslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narvstės mokesčių ta
neliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siuskite: “Darbinin
kas“. 366 W. Broadway, So.

sustiprinimas eitų ranka į ranką su kariniu * 
prisiruošimu prieš išvidinį užpuolimą.

Įspėjimų apsunkinta gamta, istorija ir šv. 
Raštas liudija mums, jog rimtesnis pavojus 
paskiriems asmenims ir tautoms pereina ’ 
daugiau iš vidaus, negu iš lauko.

Įžymus Londono istorikas, profesorius 
Toynbee įrodo, kad iš devyniolikos civiliza
cijų pasaulio istorijoj, nemažiau kaip šešioli
ka suiro per savuosius veiksmus, visai nega
vusios iš jokios svetimos žmogiškos jėgos * 
mirtino smūgio.

Šešiolikoje iš devyniolikos atvejų sveti
mam priešui tereikėjo užduoti tik paskutinį 
smūgį save nusižudžiusiai civilizacijai; arba 
kitais žodžiais sakant, sudraskyti lavoną jam 
jau pradėjus pūti.

Šių civilizacijų sugriuvimas priklauso ne 
nuo jų pačių nesuvaldomų sąlygų; taipgi ne
buvo ir negailestingo likimo nuosprendžiai, 
arba laukinių kariauninkų kruvinas pasilink
sminimas, arba net tokių nelaimių kaip tva
nų, gaisrų ir laivų sudužimo pasekmė; jos ne
gavo galo ir nuo žudiko smūgio.

Beveik šešiolikoje iš devyniolikos atvejų, 
istorikas, kaip civilizacijos laidoto jas parašė 
nusprendimą “savižuda”.

Įspėdamas Fariziejus, kurie per daug rū
pinosi paviršutiniais dalykais, mūsų Viešpats 
sakė, kad daiktai ateiną į žmogų iš lauko ne
sutepa jo. “Kasgi išeina iš burnos, tai eina iš 
širdies, ir tai sutepa žmogų. Nes iš širdies iš
eina piktos mintys, žmogžudystės, svetimo
terystės, paleistuvystės, vagystės, neteisingi 
liudijimai, piktžodžiavimai. Tie tai dalykai 
sutepa žmogų”. (Mato 15, 19-20).

Ir galima pridėti, kad jeigu jie sutepa žmo
gų, jie gali sutepti ir tautą. Pralaimėjimas ne 
tiek priklauso nuo užpuolimo, kiek nuo pūvi-. 
mo.

(Bus daugiau)
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Mažumų Teisės Pokariniame Pasaulyje
Dvi svarbios konferenci

jos, viena katalikų, kita 
žydų, neseniai svarstė tau
tines, rasines ir tikybos 
mažumų teises pokarinia
me pasaulyje. Abi konfe
rencijos ragino, kad tos 
teisės privalo būti tarptau
tinės organizacijos apsau
go jamos.

Jung. Valstybių katalikų 
Vyskupai, kuriuos atsto
vavo National Catholic 
Welfare Conference Admi- 
nistratyvė Taryba, pasi
remdami katalikų tikybos 
mokslu, priėmė ir paskel
bė savo nusistatymą apie 
ateities taiką. Svarbi žydų 
konferencija dviem savai
tėm, vėliau, Atlantic City, 
New Jersey, nors svarsty
dama pirmoj vietoj baisų 
likimą žydų tautos žmonių 
ašies okupuotose šalyse, 
pareiškė savo nusistaty
mą kaslink taikos ir mažu
mų teisių laisvame demo
kratiniame pokariniame 
pasaulyje.

Katalikų Vyskupai savo 
pranešime tiki į sunaiki
nimą ideologijų, kurios ne
pripažįsta žmogaus teisių 
Ašies šalyse, ir į laisvą 
žmoniją ir laisvas tautas. 
Tas pranešimas dešimt 
svarbiausių Katalikų Baž
nyčios prelatų pasirašy
tas, pabrėžia, kad kiekvie
nas Amerikos pilietis turi 
pripažinti savo atsakomy
bę kaslink įsteigimą ir už
laikymą taikos. Jie reko
menduoja tautų organiza
ciją, kuri būtų Pasaulio 
Teismu ir turėtų tikrai ju
ridinę teisę.

Kalbėdama apie “žmo
gaus teises”, pranešimas 
pareiškia, kad net “pačio
je valstybėje tautinis su- 
verinumas pripažįsta žmo
gaus ir šeimos prigimtas 
teises. Kadangi civilė vy
riausybė neteikia šias Die
vo - duotas teises, 
negali nei atimti.

Pranešimas tęsia:
tos ideologija vidujiniame 
gyvenime yra rūpestis 
tarptautinės bendruome
nės. Nepripažinti šį prin
cipą. reiškia, kad neužlai- 
kymas prigimtų žmogaus 
teisių neliečia pasaulinės 
taikos”.

“Šiame momente, įvyk- 
dinti pasaulinę taiką, mū
sų tauta stengiasi sunai
kinti kaikurias ideologijas, 
kurios nepripažįsta žmo-

gyventojų visų šalių, neiš
skiriant kilmės, tautos, ra
sės, tikybos arba kalbos.

2. Lygias teises visiems

gaus teisių šalyse, kurias gotų gyvybę ir laisvę visų; 
mes išlaisviname. Mes lai
kome, kad dėl tikros ir pa
stovios taikos kiekviena 
.tauta, kuri prisidės prie
šios pasaulinės organizaci- piliečiams kiekvienoje ša- 

Įjos, turės garantuoti pri- lyje.
gimtas teises žmogaus, 3. Pareikšti tautiniais 
šeimos ir mažumų grupių arba tarptautiniais lega- 
savo civiliame ir tikybinia- liais instrumentais, kad 

; me gyvenime. Mes žinome, anti-semitizmas ir pana- 
kad tiranija užkerta kelią šūs žygiai, kurie ugdo ra- 
pasaulio taikai”. sinę arba tikybinę neapy-

‘‘Tauta, kuri nepripažįs- kantą, yra peržengimai 
ta savo žmonių prigimtų viešos politikos ir įstaty- 

■ teisių nekooperuos užlai- mo.
jkyti taikos, laisve pagrįs- 4. Ugdytojai religinės ir 
tos”. rasinės neapykantos perse

Žydų Konferencija At- kioja ir katalikus ir žydus, 
dantie City priėmė rezoliu- Jų sekėjai ir giminės gy
ti ją, remiant naują demo- vena beveik visose pasau- 
kratinę tvarką, kuri įgy- lio šalyse.

. vendins Atlanto Čarterį be Panašumas nusistatymui 
Jokių rezervų, pagal seka- šių konferencijų yra įdo-Į 
mų principų: mus ir užinteresuos visus, i

1. Įsteigti tarptautinį kurie tiki rytojaus geresnį 
teisių bylių, kuris apsau- pasaulį. FLIS.

RYTINIU 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

c

tad ji

“Tau-

f kolonijoje, geriausios sveikatos Į 
I ir nuoširdaus susidraugavimo! 
■ su Nevvarko lietuviais katali-l 
kais. Nors mums ir gaila, kad 
pp. Kaukliai išsikėlė gyventi 
kitur, bet jiems linkime ir New-j 
arke tęsti kilnų lietuviškos ka
talikiškos spaudos platinimo ‘ 
darbą. Raporteris.

rėmėjai, ypač “Darbi- 
“Darbininką” platinda- 
bažnyčios. p. M. Kauk- 
tikras spaudos apašta- 
ne tik pats platindavo,

HARRISOH-KEARNY, N. J
Gruodžio 29 d., laike didžiųjų 

švenčių, gyvenę ilgus metus šio
je kolonijoje, pp. M. Kaukliai 
dėl gyvenimo aplinkybių ir dar
bo išvyko ir apsigyveno New- 
ark. N. J.

Pp. Kaukliai yra LDS 15 kuo-, 
pos nariai nuo 1916 metų ir yra | 
daug pasidarbavę organizacijos f 
gerovei. Taipgi yra daug pasi-į 
darbavę ir dėl Lietuvos praei-į 
tyj ir šiais laikais, ypač dabar 
kada ėjo drabužių rinkimo va
jus dėl Lietuvos žmonių, tai pp. 
Kaukliai aukavo labai daug į-; 
vairių drabužių. Jie yra nuošir 1 
dūs lietuviškos katalikiškos 
spaudos 
ninko”. 
vo prie 
lys yra 
las. Jis
bet gaudavo vaikus, kurie išne
šiodavo po namus. Išvykdamas 
iš šios kolonijos p. Kauklys pa
liko jauną, 12 metų amžiaus, 
platintoją. M. Česlauską, kurį 
jis įgaliojo •ir apie tai pranešė 
“Darbininko” administracijai.

Jeigu kas norėtų susirašyti su 
pp. M. Kaukliu, tai jo dabar a- 
dresas yra toks: 15 Goldsmith 
Avė.. Newark, N. J. Tel. Waver- 
ly 3-9156.

Linkime pp. Kaukliam geriau
sių sėkmių naujoje gyvenimo

WATERBURY, CONN.
Gruodžio 10 d. įvyko Moterų 

Sąjungos 43 kuopos susirinki 
mas, kuris buvo skaitlingas na
riais. Dalyvavo ir dvasios va
das kun. B. Gauronskas.

Valdyba išdavė mėtinį rapor
tą. Pirm. M. Digimienė perskai
tė raportą iš visų metų veikimo. | 
Pasirodė, kad Sąjungietės ne
miega, bet remia kilnius dar
bus. Paskyrė po $5.00 Našlai
čiams ir Raudonajam Kryžiui.

Renkama valdyba. Pirm. M. 
Digimienė. vice-pirm. J. Bukau
skienė ir finansų rašt. atsisakė 
kandidatuoti. Išrinkta nauja 
valdyba, būtent: pirm. M. For- 
tir. vice-pirm. A. Kisonienė. fin. 
rašt. K. Podorienė, prot. rašt. S. 
Dumsienė. ižd. G. Levanavičie- 
nė. iždo globėja — J. Glaudenie- 
nė. korespondentė M. šambarie- 
nė, tvarkdarė — O. šmotienė.

Po susirinkimo turėjo užkan
džius. Atsilankė ir Kalėdų die
dukas ir visoms įteikė po dova-

Telefonas KEN 9060

McCullock Manufacturing Co. 

South Boston, Mass.

Avon Sole Co.

Du-Flex and Avon Soles 
Avon, Mass.

Bridgewater Worker’s Co-op Assn. 
Manufacturers of Over-Globe Shoes 

Bridgewater, Mass.

t

George Lawley and Son Corporation 
Shipbuilding and repairing 

Neponset, Mass.

DARBTNTNK

Now, for the first time, you can donate a pint of blood and sign your name 
to it! You may inscribe it in honor of a husband, a son, any relative or friend 
in the armed forces.
Būt the time to act is N0W. Thousands of donors are needed at once. Cal! 
the Red Cross and make your appointment—today!

neles. Sąjungietės pasakė gra- 
Vakarėlis įvyko Henry Diner 
mienė dėkojo visoms narėms už 
pagalbą per visus jos pirminin
kavimo metus nuo pat kuopos 
suorganizavimo. Palinkėjo nau
jai valdybai ir bendrai visai 
kuopai gražiausios ateities.

Korcsp.!

r I * ~
įrašyti į vienatinę katalikių mo-! Vakaro šeimininkės pavaiši-

. , i
! terų organizaciją šioj salyje. no visas įvairiais skanumynais. 

Norėdamos gauti platesnių kuriuos atsinešė visos narės, 
informacijų apie Moterų Sąjun- Malonu buvo visoms, kad šiame 
gą. kreipkitės pas M. Ramanau- vakarėlyje dalyvavo ir klebo- 

i skienę. 62 Cedar Hill Avė. į nas kun. E. C-radeckas.
j ‘ mą iš Karo Departamento, kad _________

jųjų mylimas sūnus Chistopher' Sausio 4 d . Raudonojo Kry-1
; Reynolds tapo sužeistas Philip- įįaus Lietuvių moterų vienetas

_ i pines salose prieš dvi savaites. 
Tėveliai ir diedukas Jonas Mi
šeikis ir močiutė yra labai susi- savo vedėjos p-nios Onos Alf, 
rūpinę savo sūnaus ir anūko Ii- j<urį nenuilstančiai ir sumaniai 
kimu; taipgi visos Šv. Kazimie- vadovauja ir dirba dėl mūsų 

skyriaus, kuris per praeitus 
metus nuveikė daug gražių 
darbų. Taipgi p-nia Alf daug 
pasidarbavo dėl Bendro Lietu
vos šalpos fondo renkant rūbus

NEW HAVEN, CONN
ĮVAIRIOS žinelės iš 

MŪSŲ KOLONIJOS
Ponai Reynolds gavo praneši-

suruošė draugišką vakarėlį, pa
rapijos svetainėje, pagerbimui

ro parapijos narės ir nariai liū
di išgirdę šią skaudžią žinią, 
nes “Chris” buvo geras choris- 

į tas ir savo stipriu ir maloniu 
t balsu daug prisidėjo prie gra
žaus choro giedojimo, taipgi įr jųjų persiuntime. Taipgi pa- 
dažnai giedojo solos. , gerbta p-nia M. Drišienė, kuri

Visi draugai pažįstami ir pa- darbo vakarais prišildo svetai- 
rapijiečiai savo maldomis pra- ’r patarnauja įvairiais bū- 

t^„. i „ , , . dais visoms darbininkėms.sykim gerojo_Dievo, kad duotų 
jaunam kariui greit pasveikti. I

—-- - - - -- I
Sausio 1 d., prasidėjo Moterų 

Sąjungos naujų narių vajus. 
Vietinės kuopos pirmininkė p. 
M. Jokubaitė kviečia visas 33- 
čios kuopos nares stoti į darbą 
ir kalbinti naujas nares prie- 
šios taip naudingos organizaci-j 
jos. Kadangi vajaus metu nerei- 

I kia mokėti įstojimo mokesčių.' 
j tokiu būdu sutaupoma kiek pi
nigų. Kviečiamos visos katali-l 
kės moterys ir merginos pasi-j 
naudoti šia gera proga ir prisi-

-O.

Pasisotinus, padainuota gra
žių lietuviškų dainelių, pasikal
bėta draugiškai ir palinkėta 
vedėjai p-niai O. Alf ir ateinan
čiais metais mūsų vienete gra
žiai pasidarbuoti. Įteiktos gra
žios dovanėlės nuo dalyvių ve
dėjai p-niai Aif, ir p-niai Dri- 
šienei. kurios suteikė malonų 
surprizą dėl abiejų. Abidvi pa
reiškė savo dėkingumą, pasiža- 
dėdamos ateityje daugiau pasi
darbuoti.
' Vakarėlis užsibaigė gražioj 
nuotaikoj. Visos pasižadėjo dar 
daugiau dirbti dėl Raudonojo 
Kryžiaus. AL
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Sovietai Nacionalistai Apie
Antradienis, S.asio 9 d., 1945

Laike Civilio dabartinio karo Graikijoj, ypač Athens mieste žuvo dau 
ir nekaltų piliečių. Vaizdas parodų masines laidotuves anų žuvusių.

Nacioral-bolševizmas da
rosi ypatingai agresyvus. 
Lietuviškai spausdina
muose sovietiniuose laik
raščiuose neseniai matėme 
ryksmingą straipsnį apie 
tai, kad Bendras Amerikos 
Lietuvių Fondas neturįs 
teisės Amerikoje veikti be 
sovietinio komiteto leidi
mo, o tas komitetas būk 
esąs rusiško fondo sekcija. 
Norėdami sustabdyti ne

jos. Estijos ir Lenkijos vi
suomenės ir spauda ne
mažiau buvo priešingos 
vokiškai jėgos ir smurto 
programai. Bet šitas pasi
priešinimas hitlerizmui 
nieko bendra neturi su bol
ševikišku nacionalizmu. Ir 
toks masinis bei drąsus 
pasipriešinimas hitleriz
mui ir vokiškumui juk ne
galėjo taip tvirtai pasi
reikšti be visuotinio gau- 

sovietiškų lietuvių šelpi-Įsios inteligentijos Baltijos] 
’; pritarimo.i 

Dabar dešimtys tūkstan-] 
čių šių inteligentų ir šim-j 
tai tūkstančių ūkininkų; 
bei darbininkų tapo už
klupti bolševikų planingai i 
organizuoto teroro.

Jau prieš penkiolika me
tų žymus Maskvos agen
tas Aleksa Angarietis yra 
pasisakęs savo draugams, 
kad jis turėjęs paruošęs 
gana pilną sąrašą likvi- 
duotinų Lietuvos inteli
gentų ir kad tas sąrašas a- 
pėmęs 3,000 vardų. Be a- 
bejonės, tas mirtin pa
smerktųjų sąrašas vėliau 
tapo keleriopai padidintas. 
Dabar matome to seno 
projekto pasekmes. Planas 
gana sėkmingai vykdo
mas, bet apima ne vien in
teligentus, o gana plačias 
šviesių piliečių mases vi

mą, sovietų nacionalistai i respublikose 
pradžioje bandė paveikti 
Amerikos aukštas įstaigas 
ir jo iždas būtų pavestas 
bolševikams.

Šios jų pastangos rezul
tatų nedavė. Tuomet, tar
si, vikraus dirigento ran
kos pamoti, tavorščiai pra
dėjo giedoti gerai išmik
lintu unisonu dviejuose 
savo laikraščiuose ir savo 
grupės susirinkimuose, 
nurodydami priimti vie
nodas rezoliucijas, reika
laujančias sulieti BALF su 
bolševikų komitetu ir vi
sus tremtinius bei pabėgė
lius apšaukiančiais fašis
tais. Centriniai dirigentai 
pamojo, kam tas rezoliu
cijas reikia siųsti ir pa
duoda trijų svarbiausių 
įstaigų adresus.

Šia proga įdomu pagvil
denti jau bent kiek žino- ;sose Baltijos šalyse. Bet • i i i* •-j iri?-. rlzAlt’ZA nfmnn i h’t imus nacional - bolševikų 
motyvus už “vienybę”. Ei
dami jau senokais Komin- 
terno parėdymais, sovietų 
šalininkai Centro Europos 
(taigi, Lietuvos, Lenkijos, 
Latvijos ir Estijos) įvairių 
spalvų demokratines sro
ves tyčia vadina fašistais 
ir hitlerininkais, nors šitie 
“hitlerininkai” visą laiką 
priešinosi Hitlerio verži- 
muisi ir planams Europo- demokratijos 
je. Jie prišinosi net ir tuo bėga bet kur į Vakarus, 
metu, kai pats Stalinas to- kur Jie tikisi greit sulauk- 
1 • • V • • 1 A I T ZA r't 1 T? 4- <-» VA 1 A —«
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vis dėlto ateina iš Europos 
žinių, kad nuo šios likvida
cijos išsprūdo iš Lietuvos 
gal apie 700,000, iš Latvi
jos apie 140,000 žmonių. 
Uoliems nacional-bolševi- 
kams abiejuose Atlanto 
šonuose pasidarė labai 
pikta, kad vien iš trijų 
Baltijos respublikų iš
sprūdo nuo likvidacijos 
daugiau milijono laisvės ir 

šalininkų.

DIEVO PASIUNTINYS
Už Galilėjos kalnų raus- rankas rytų kryptimi, 

ta dangus.
Į kurčią, gilią nakties pa- Kada uždegsi i 

slaptį įsiveržia šviesos rą pasaulio 
spindulys ii- perskrodžia žmonių sielos 
sutemas perlų spalvomis. į Kada Tavo pažadėjimas

— Viešpatie!

kį priešinimąsi laikė nere
aliu ir padarė su Hitleriu 
krauju suceme n t u o t ą 
draugiškumo sutartį.

Tik prisiminkime garsią 
Klaipėdos nacių bylą Lie
tuvos teisme, Vokietijos 
muitų karą prieš Lietuvą 
1933-36 m., vokiečių kal
bos išstūmimą iš pirmos 
vietos Lietuvos mokyklo
se, gausybę straipsnių 
Lietuvos laikraščiuose 
prieš Vokietijos viešpata
vimą Europoje, prieš jos 
pinkles Lietuvoje. Latvi-

ti Amerikos ir Britanijos 
kariuomenių ir jų teisingo 
elgesio, netgi materialinės 
pagelbos. Žinoma, jų tarpe 
yra labai daug jau anks
čiau prievarta 
vergų darbams 
fabrikuose.

Bolševistinės 
planuotojams labai svar
bu dabar nors atimti bet 
kurią demokratijų pagelbą 
silpnesnių kraštų išbarsty
tiems demokratams. Ši pa- 
gelba Lietuvos demokra
tams nutruktų, jeigu bol-

išgabentų 
Vokietijos

Europos

Šis sužeistas karys per anksti atidarė savo kalėdinį 
pakelį ir rado “surprizą” teikiančių dovanėlių.

ševikams ir jų bendrake
leiviams pavyktų įkelti 
tvirtai savo koją į BALF. 
Tuo tikslu ir duotos in
strukcijos priimti ko dau
giausia rezoliucijų už “su
liejimą” BALF su bolševi
kų komitetu. Tuo pačiu 
tikslu jie vikriai organi
zuoja daugelį skundų prieš 
BALF, būk jis esąs fašis
tinis ir neatstovaująs vi
siems lietuviams. O gi lie
tuviams geriausia atsto
vaująs bolševikų gausus
aparatas su grupe bendra-' 
keleivių, ši totalitarinė ko
manda gudriai apsimeta 
net liaudies draugais ir 
demokratais. Visa jų bėda, 
kad čia Amerikoje durnių 
skaičius nesparčiai auga.

Ypač nuostabu, kad bol
ševikai apšaukia BALF fa
šistiniu ir reakciniu, o bet
gi pareiškia norą susijung
ti su šitais likviduotinais 
“fašistais!” Įdomu, kas da
vė bolševikams tokias kei
stas instrukcijas susi
jungti su “fašistais”? Ir 
kuriuo tikslu tai daroma: 
ar bolševikams užėjo no
ras nusižudyti, pasiskan
dinti buržuazinių demo
kratų jūroje, ar, gal daug 
tikriau, svetimi pinigai pa
kvipo tavorščiams?

Savu noru jungiasi tiktai 
giminingos visuomeninės 
grupės, kurios turi gyve
nime kokį svarbų bendrą 
tikslą. Bolševikų tikslai 
seniai žinomi ir jų pačių 
uoliai garsinami: klausyti 
ir neįžeisti diktatoriaus ir 
žiūrėti, kad ir kiti visi dik
tatoriui uoliai tarnautų. 
Jungtis jie gali tiktai su 
raudonais nacionalistais, 
ką jie seniai ir padarė.

Eilinio lietuvio tikslas 
yra žiūrėti, kad Lietuva 
būtų lygiai laikoma su ki
tomis nepriklausomomis 
tautomis, kad jos suvere
numas nebūtų atimtas, 

‘kad ji laisvai pati viena 
■ augintų.savo kultūrą, ge- 
■rovę ir religiją, kad Lietu- 
jvos ženklai ir simboliai 
i (vėliava, herbas) ir žmo
niškos teisės būtų lygiai 

'statomos greta kitų tautų. 
Bolševikams labai niežti 
delnus, kad laisvieji lietu-! 
viai šiame kare labiausiai štai sovietiniams

I

Viešpatie! 
šviesos auš- 
sutemose...

> gelmėse... Į
• - . I

Švitėjančios kalnų viršū- išsipildys... ir Tavo garbės! 
nes amžinais kontrastų šviesa privers pasitraukti' 

'dėsniais stiprina sutemas 
i kloniuose... atrodo, kad še
šėliai rikiuojasi kauty
nėms.

Dvi galybės mėgina jė
gas.

Nujausdamos dienos atė- šauksmą ir begalinę visą j 
jimą prasiskleidžia gėlių pasaulį apimančią meilę, 
taurelės... Oras alsuoja i Kada, Viešpatie ? Ka- 
gaiviu aromatu. Kvepia ra-1 ^a ? Saule kasdieną didvy-j 
sotų žolių kilimai... riškai nugali slėpiningas

Šešėliai mažėja... trau-1 nak^^es tamsybes, galinga 
kiasi... slepiasi drėgnuose šviesos galybe priverčia 
miškų tankumy nuošė, pasitraukti sutemų šeše- 
miestų gatvėse, tarpukal- bus..

visą pasaulį persunkian
čius tamsybių šešėlius... 
Kada, Viešpatie, kada?...

Plaukė jos šnabždesys 
tyruoju oru kaupdamas 
savyje didelį karšto ilgesio

t

i

bėk... gelbėk... Viešpatie...
Kasdieną, švintant, ta, 

pati malda plaukė iš jos, 
pravertų lūpų ir kaip bun
dančios žemės šauksmas 
beldėsi į dangaus vartus 
ištverminga jėga, milži
nišku ilgesiu ir didžia, dėl; 
kitų save užmirštančia. ] 
meile.

Ir Viešpats klausėsi...
O paskyrimo knygose 

mergaitės dorybė dildė 
moters nusikaltimą...

Viešpats klausėsi...
O Tvėrėjo meilė naikino j 

Teisėjo rūstybę.
Staiga, prieš plačiai pra-j 

vertas Marijos akis, saulės i 
pašvaistėje pasirodė skais-Į 
ti, jauna, angelo stovyla. į 

Marija krūptelėjo... Bai
mė ją apėmė... drebantieji] 
delnai mėšlungiškai susi
pynė... plaukų aureole ap-, 

i sunkinta galva nusviro.
Tyloje... šventoje rytme

čio tyloje, plaukė Dievo pa
siuntinio žodžiai apreikš-] 
darni šviesos atėjimą į 
žmonijos sielų tamsvbes.

Ty ras jaunikaičio balsas j 
nešė Viešpaties išrinktajai 
sielai pasveikinimą.

“Būk pasveikinta, malo
nės pilnoji. Viešpats su ta
vimi... pagirta tu tarp mo
terų...

Marija pažvelgė į pasau
lį dengiančias miglas ir į 
angelo stovylą. Viduje 
blaškėsi baimė dėl kažko 
nujaučiamo, galingo, visa
galiu delnu pridengiančio 
jos tylų, ramų mergaitės - 
kunigo gyvenimą... už 
spinduliuojančio angelo 
švitėjo kryžius...

“Nesibijok, Marija... ra
dai malonės pas Dievą”. 
Jaunas balsas apreikšda- 

! mas Dievo ;

5
— šventoji Dvasia nu

žengs ant tavęs — girdėjo 
angelo balsą—o Aukščiau
siojo galybė apdengs tave 
savo šešėliu... ir tas, kas iš 
tavęs gims, Šventasis, va
dinsis Dievo Sūnumi... Elž
bieta tavo giminaitė...

Kaip per sapną girdėjo 
Marija tolimesnę angelo 
kalbą ir širdies baimė kei
tėsi į džiaugsmą.... jos pra
šymas tapo išklausytas...

Užstojo tyla. Angelo ran
koje laikomas lelijos kva
pas sklido aplink.

Marija galvojo apie Die
vo pasiuntinio žodžius... 
apie tai, kad jos sūnus 
taptų ryšiu tarp dangaus 
ir žemės, tarp žmogaus ir 
Dievo, išmokytų žmoniją 
meilės. Ir ji... neturtinga 
Marija tapo Viešpaties pa
šaukta būti stebuklo įran
kiu, tuo, dėl žmonijos 
skurdo, malonės aktu... už 
savo meilę. Pakėlė drėg
nas, ašarų ir šypsenos pil
nas, akis lenkdama auksi
nę galvą sutikimo ženklan.

"Štai aš Viešpaties tar
naitė tebūnie man taip, 
kaip tu pasakei”.

Šviesa nugalėjo tamsybę. 
Angelo stovyla, giliai nusi
lenkusi prieš Sužieduotinę 
ir Dievo Motiną, išnyko 
saulės pašvaistėje.

Nazaretas kėlėsi iš mie- 
■ go... Šviesos atspindyje 
'švietė balti nameliai, iš 
šventyklos altorių kilo į 
dangaus mėlynę pirmieji 

laukų dūmai.
Nazaretas kėlėsi... triuk

šmas orą, aidėjo šauksmai, 
skambėjo ganyklosna ge
namųjų gyvulių skamba
lėliai.

Oleandrų gojeliuose pra-

I

I

Į

m i 4 - x • i --------------- atėjimą sus- gydo paukščių chorai.
* , • Tiktai zmomjos šielų j kambėjo jėga. ! Tyliame j-‘--

nių skardžiuose... gula ant pasaulį... nuo to laiko, kai; 
žemės, sminga į ją... svies- nugręžei užrūstintą

I

darni prieš šviesos galybę 
paskutines jėgas žeme rie
dančių miglų kamuolius...

Nazareto šventyklos mo
terų pusėje, mažame mer
gaitės kambarėly... iš lo
vos pakilo liekna figūra, 
užsimertė ant pečių baltą-

Tyliame kambarėlyje
“Štai pradėsi įsčioje ir klūpėjo Marija paskendu

si maldoje. Prie jos kojų 
, kažkur 

rojaus soduose pražydusi, 
balta lelija.

nugręzei užrūstintą vei- ipagimdysi sūnų ir pa va-j si maldoje. Prie 
h-"' |dinsi vardu Jėzus- Ji3'gulėjo nuostabi,be... Pažvelk kiek pikto, ;bus didis ir bus vadinamas roiaus soduose d
kiek
sielų naktis... 
lėk... o pasigailėk!

Maldaujančiai iškeltos 
rankos nukrito, plačiai at
vertos auksiniai juosvos a-

nusikaltimų slepia 
ir pasigai- i Aukščiausiojo Sūnumi.

I Viešpats Dievas duos Jam Skaisčiąją gėlę...

jį rūbą ir iš senųjų mūrų kys sekė dienos atėjimą, 
prieblandos ėjo prie išori
nių arkadų įsižiūrėjusi į į 
dangaus mėlynę ir į raus--sau^s paauksintose mig-j 
vo rytmečio pirmąją auš- ^ose-
rą ‘ Kaip žmonių sielos neži-

Baltu šešėliu praslinko inojimo rūkuose... kaip vi- 
kambarėlio erdvę ir pilka- sas pasaulis nuodėmių 
mp arkadn išlinkima nri_: tvaike.

Ir štai... pirmas saulės 
spindulys, kaip nugalėto
jas prasiveržė per miglas 
ir skaisčia šviesa apšvietė 
arkadų įlinkime klūpančią’ 
mergaitę.

Pirmiausia auksinius] 
plaukus ir skaisčią kaktą; 
apsupo gliorija, paskiau i 
nušvietė gilias akis, užsi-Į 
mąsčiusias, į mistiškas 
buities gelmes įsižiūrėju-į 
sias... liūdinčias... viso pa-l 
šaulio liūdesiu, išsiilgu
sias... ištisų kartų ilgesiu 
ir pilnas tylaus, ištikimo, 
nuolankaus ir nuolankumo1 
didelio tikėjimo... nušvietė! 
nuostabiu minkštu bruožui 
užbrėžtas skaisčias lūpas; 
ir jauno stuomens linijas, j 
— O, Viešpatie, pikto]

Nazareto apylinkės sken
do žemai nukritusiose ir

kambarėlio erdvę ir pilka- sas 
me arkadų išlinkime pri-! 
klaupė tiesdama švelnias;

I
iI

bolševikų rankas, o tos jau 
seniai ištreniruotos “bur
žujų” žudymu. Tris karves 
turįs menkutis lietuvis ū- 
kininkas bolševikams jau 
buožė buržujus, inteligen
tas - proletaras, jei ne ko
munistas ir ne bendrake
leivis, taipgi buržujus. Va
dinasi, laisvųjų lietuvių ir 
surusėjusių bolševikų pro
gramos visai skirtingos ir 
jokių jungtuvių negali į- 
vykti net ir prievarta. 
BALF gauna paramos tik 
iš demokratinių lietuvių ir 
taipgi demokratinių senų 
amerikiečių. Jei demokra
tai demokratus gelbsti,

__ ____ _ ____________ _ .. naciona- , ,___ , 
nukentėtų ir žūtų, kad iš-ilistams neturėtų rūpėti, tamsybėse klajojantis Iz- 
liktų vien bolševikų saujai ypač kad ir jie čia nėra nu- raelis ilgisi Tavo malonės 
ir dar truputis tokių, ku-i skriausti ir gauna net dau- 
riuos tikimasi ateity bol-'giau už kitus.
ševikais padaryti. i Norvegai, olandai ir len-

Pagal šio korespondento j kai jau treti metai ič nka 
žinias, BALF stengiasi išlrūbus, bet dar negali siųs- 
mirties išgelbėti visus Lie-iti ir jų rūbai nesugenda. 
tuvos piliečius, vis vien'Lietuvių rūbai vos pradėti 
kur juos karo bangos nu-i rinkti ir savu laiku, netga-i 
nešė. Bolševikų programa I na greit, jie pasieks vai- 
visai priešinga: anot jų.lginguosius lietuvius, 
visa pašalpa turi eiti per! I

Kaip paklydęs dykumos 
keleivis nuo karščio suke
pusiomis lūpomis maldau
ja vandens ir net sapne 
sapnuoja trokštamą šalti
nį... taip ir Tavo tauta net 
nežinodama to, apie Tave 
svajoja ir Tavo malonės 
ženklo laukia... Savo iš
rinktosios tautos sielas... 

Rimgaudas, viso pasaulio sielas... gel-

i 
I

Skais- 
čiausiai Mergelei atsiuntė 
Dangus. M. C.-M. ‘M.’

jo tėvo Dovido sostą... jis 
karaliaus Jokūbo namuo
se per amžius ir jo kara
liavimui nebus galo”.

Marijos sieloje kovojo 
džiaugsmas ir baimė... Bal
tai rausvu skaistumu nu
raudo veidas... kaip druge
liai suvirpėjo blakstienos. 
Dievo pasiuntinys pasilen
kė ir greičiau nujautė ne
gu suprato šnabždėjimą: į
— Kaip tai įvyks, juk aš Pirkite Karo Bonus ir 

nepažįstu vyro? 1 Štampas

“Šiuose laikuose tie, ku
rie skaito ir platina kata
likiškus laikraščius, daug 
daugiau daro naudos ir 
sielai, ir Bažnyčiai, ir tė
vynei, negu, kad statytų 
bažnyčias, ar puoštų alto
rius”. Pijus XI.



Antradienis, Sausio 9 d. 194 5

MOHTELLO, MASSNASHUA, N. H.

LAIKAS PABAIGTI NORO GALVOSENA

t 
I

♦ 
I
•
I 
I 
I 
I 
I

LDS na
rių "Darbininkui” skaitytojų, i

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE *

PAGERBĖ KLEBONĄ
Gruodžio 18 d. įvyko “Sur- 

prise Party" pagerbti savo kle-1 
boną kun. l)r. M. Cibulskį, jo 50 
metų amžiaus sukakties proga. 
Vakarėlis įvyko Henry Dine- 
svetainėje, kuris buvo suruoštas 
LDS 65 kuopos vardu, kad apie 
tai nesužinotų klebonas kokiam 
tikslui yra ruošiamas.

Dalyvavo daug parapijiečių.

Lietuvių Darbininkų 
Susirinkimas

Sausio 2 d. įvyko LDS 2 kuo
pos susirinkimas Šv. Roko lie
tuvių par. svetainėje. Nariai 
gausiai dalyvavo ir užsimokėjo 
savo duokles. Viso sumokėjo 
$160. Už “Darbininko” Kalen
dorius sumokėjo $20.00.

i Nariai, apkalbėję kuopos rei- 

nors galėjo būti ir daugiau, bet kalus. išrinko atstovus į seimą, 

ir taip truko vietos svetainėje.
Toastmasteriu buvo adv. L. 

Velička. LDS 65 kuopos narys. 
Pribuvus kleb. kun. dr. M. Ci- 
bulskiui į svetainę, varg. J. Ta
mulionis ir p. O. Skirkevičienė 
sudainavo “Ilgiausių Metų” ir 
keletą kitų liaudies dainelių. į LDS 2 kp. valdyba liko beveik 
Gražias sveikinimo kalbas pa- visa ta pati, būtent: pirm. Ka- 
sakė Dr. Kazys Umpa, laidotu- Zys Grigas, vice-pirm. J. Bale 
vių direktorius K. Kazlauskas,1 vičius, rašt. (ilgametis) Julius 
kun. vikaras J. Bucevičius. Iš Baronas, ižd. Petras Danyla. 
šeimininkų kių kalbėjo p. J. Ta- Valdyba pasižadėjo ir šiais me- 
mulionis ir p. Teklė Mitchell.' tais uoliai pasidarbuoti organi- 
Pastaroji įteikė dovaną sidabri- zacijos gerovei. Visi nariai pa- 
niais doleriais nuo visų dalyvių, sižadėjo gauti naujų

Baigiant programą, kalbėjo 
jubiliatas kleb. kun. Dr. M. Ci
bulskis, dėkodamas visiems už 
tokį šaunų jo pagerbimą.

Programa užbaigta Lietuvos 
himnu “Lietuva Tėvynė Mūsų”, minkė 10 metų.

šio vakarėlio 1
onaiicia nasidarho vn nnnins A '

kuris įvyks sausio 13-14 dd., 
Cambridge lietuvių parapijoj. 
Atstovais išrinkti šie: p. Julė 
Jakavonytė, p. Alena Norkiū
tė. pp. Julius Baronas, Kazys 
Grigas, p. Danyla ir J. Jeskelia- 
vičius.

Ponia Antanina Treinavičie- 
nė. ištarnavusi Nekalto Prasi
dėjimo P. Švč. draugijai pirmi- 

nuo tų pareigų 
ruošime dau-1 atsisakė dėl sveikatos susilpnė- 

giausia pasidarbavo ponios AJjjmo. Ji yra daug pasidarbavu- 

Tamulionienė, A. Zautruvienė ir si draugijos gerovei. Todėl na- i 
T. Mitchell ir kun. J. Bucevi- rėš jai nuoširdžiai padėkojo ir 
ėius. I palinkėjo geriausios sveikatos, j

Pirm negu išsiskirstė. LDS 65 p. Treinavičienė yra žmona p. Į 

kuopos nariai turėjo pasitari-! Juozo Treinavičiaus, LDS orga- 
mą apie LDS seimą. Nutarta nizacijos įžymaus veikėjo ir bū- 
siųsti du atstovu, būtent, po-!vusio Centro pirmininko.
riias O. Skirkevičienę ir T. Mit-j Draugijos pirmininke išrink- ; 

chell. Taipgi tą vakarą įsirašė į ta p. Alena Liolienė. taip pat 
LDS 65 kp. adv. L. Velička ir įžymi veikėja.
p. Ona Jakelienė. J. Jeskeliai'ičius.

LDS 65 kuopos lapkričio mėn. 
susirinkime buvo nutarta turėti 
metinį susirinkimą gruodžio 17 
d., bet dėl minėto bankieto su
sirinkimas nukeltas į sausio 25 
d., 3 vai. po pietų. Valdyba į- 
galiota paruošti užkandžių ir 
turėti draugišką pramogėlę. į 
kurią pakviesti visus narius.

Nutarta ruošti kortavimo va- je. 
karėlį kuopos naudai. Vakarė-Į Sveikinimų ir linkėjimų kai
lio suruošimui išrinkta komisi- bbs pasakė kun. Babeck, kun. 
ja — pp. T. Mitchell ir A. Zaut- Bagdonas, p. Jurgis Klimas, Šv. 
rienė. Taipgi ruošti “Šurum-, Vardo draugijos pirmininkas ir 
Burum” vakarėlį su muzikale ir kiti. Toastmasteriu buvo kleb. 
vaidinimų programa, kurią su- kun. Kazimieras Klevinskas. 
daryti apsiėmė varg. p. Jonas Sudainuota gražių liaudies 
Tamulionis. Dzūkelis, dainų ir sugrota muzikos kūri

nių.
j Baigiant programą.
Rakauskas
visiems už sveikinimus, linkėji- 

Sekmadieni, sausio 21 d.. 1945 mus ir dovanas, už suruošimą 
įvyks LDS 8 kp. .metinis su- vakarienės ir nuoširdų pasidar- 

sirinkimas 12:15 
parapijos salėje, 
narių skaitlingai 
šis susirinkimas 
nes jame bus patvirtintas arba 
naujai išrinkta valdyba, šia 
proga primenu, kad ateinančia- ■ 
me susirinkime užsimokėtumėte 
savo metinę duoklę už organą:
“Darbininką”.

LDS 8 Kp. Susirinkimas
CAMBRIDGE, MASS.

m.
valandą p. p. 
Prašome visų 

dalyvauti, nes 
bus svarbus.

MINERSVILLE, PA
Gruodžio 31 d., 1944 m. įvyko 

šauni vakarienė Šv. 
lietuvių parapijoj 
programa pagerbti
mierą Rakauską, jo 5 metų vi- 

, karavimo proga šioje parapijo- j

Pranciškaus 
su gražia 
kun. Kazi-

kun. K.
nuoširdžia’ dėkojo

I

bavimą. Kleb. kun. K. Klevins
kas. užbaigdamas programą, 
taip pat dėkojo visiems daly-' 
viams ir rengėjams, ypač Sesu- 

Kazimierietėms už suruo- 
muzikalės programos.

Dalyvis.

tems
Šimą

Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J. V 

■J. Mackevičius, Sekr. 1 Kam Rnnn
K%XXXXXXXXXX\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,J

NEW BRITAIN, CONN.
Kardok

Laikas Pažiūrėti Faktu
Po pirmo karo smūgio trys metai atgal visi užmiršo apie 

save, o pradėjo rūpintis, kad karą laimėti. Visi “stojo krū
von." nežiūrint ar reikalas buvo didelis ar mažas.

šiandien mūsų vyrai grumiasi mirtinoj kovoj po visą pa
saulį.

Mūsų gyvosios jėgos ir medžiagos ištekliai namie ma
žėja. Padėtis gali būt da blogesnė, jei karo reikalavimai bus 
didesni. Reikalinga ilga ir sunki talka. Vieninga ko-operaci- 
ja šiandien reikalingesnė negu buvo kada nors.

Kiekvienas šiais laikais turi galvoti. Reikalinga talka ga
li būt savaime nedidelė bet didelė sudėjus krūvon.

•

PAIMKIM KARO METO “ELEVATED“ 
TRANSPORTACIJA

Nuolatinė "EI" transportacija yra būtina, kad darbinin
kai. Laivyno ir Armijos žmonės galėtų pasiekti laiku savo 
darbus. “EI" taipgi turi gerai patarnauti ir jums. Civiliams.

Du metai atgal mes prašėm jūs paprasto dalyko 
nevažinėti “EI" karais tarp 5 ir 6 vai. vakare, kad nebūtų 
susigrūdimo. Mes prašėm darbdavių, kad paskirstytų ata
tinkamai darbo valandas.

Per tris karo žiemas mes perveždavom 60.000 žmonių, 
kurie vartoja tas 12 stočių tarp 5 ir 6 vai. Bet kada skubos 
valandoj važiuotojų skaičius pašoko iki 69.000. kaip dabar 
būna, tai mes turim ir vėl prašyti talkos, kurios gaudavom 
iš publikos karo pradžioje.

JŪS PADARĖT TATAI PIRMA

MALONĖKIT PADARYT VĖL
Tuomet jūs žinojot, kad mums sunku gaut dalių patai

symams. kad daug mūsų tarnautojų išėjo karo tarnybon, 
kad Elevated transportacija reikalinga karo pastangoms. 
Šiandie dar blogiau. Nors “EI” turi daugiau karų, bet nega
na žmonių. Per 1944 mes pasamdėm 300. bet netekom 500. 
Tuo tarpu važiuotojų daug. Daugelis dabar neturi kitokio 
susisiekimo, kaip "Elevated.”. Daug automobilių nusidėvė
jo. Šiais metais bus dar blogiau. Iki šiol žiema Bostone bu
vo minkšta. Bet trys sekantys mėnesiai bus sunkūs ir "EI” 
turės dar daugiau darbo.

JŪS PARODĖT, KAD KO-OPERACIJA 
GALIMA

Atsiliepdami į prašymą, tūkstančiai iš jūs pertvarkė savo 
planus ir. jums padedant. Elevated galėjo veikti.

O KAIP YRA ŠIANDIEN?
Dar devyni tūkstančiai važiuotojų įeina į 12 subway sto

čių tarp 5 ir 6 vai. vakaro ir vartoja “EI" šituo skubos laiku.

PRAŠOME JŪSŲ TALKOS
Jūs padėjot mums pirma, ir mes prašom vėl jūsų talkos. 

Jei neturit Bostone darbo, tai prašom, jei galit, parvažiuokit 
namo nelaukdami skubos. Jei galit sutvarkyt savo darbą 
ofise ar kartuvėj, kad galėtume parvažiuot anksčiau, tai 
prašom taip ir padaryt. Jei galit, pritaikykit prie to savo 
biznį.

Iki karas bus laimėtas, iki medžiaga ir reikalingos dalys 
pataisymams bus paliuosuotos. iki bus galima gauti daugiau 
būtiną karo metu transportacijos darbą.
tarnautojų. “EI” turi turėti jūsų talkos, kad galėtų atlikti

JEI JUMS NEBŪTINA VAŽIUOT SKUBOS VALANDOMIS — NEVAŽIUOKIT!

BOSTON ELEVATED RAILWAY

RESTAURANT
HARTFORD AVĖ., IR NORTH ST.

Geriausi alūs dideliais stiklais.
Patarnavimas malonus ir mandagus. 

Visus nuoširdžiai kviečia

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas

yra
mėnesinis, religinis, paveiksluotas 

laikraštis

“Šv. Pranciškaus

gy-

VARPELIS”
••VARPELIS”

duoda naujausių žinių iš katalikų 
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

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS »VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė.
8 Wirfield SL. So. Boston. Mass. 

Prot. Rašt. — Ona IvaSkienfi.
440 E. Sixth St.. So. Boston, Mass 

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

Tel. Parkvvay—1864-W. 
Iždininkė — Ona Staniuliūtft.

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
oae nmtnkniu nUttmtnire

t

•V. JONO EV. ML. PAGALBINES
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot Rašt. — Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk.. So. Boston. Masa

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

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius
699 E. Seventh St.. So. Boston. Mass 

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

Draugija laiko susirinkimus kas tr» 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesit 
2 vai. po pietų Parapijos salė 
402 F. 7th St. So Boston

i

Remkite tuos profesionalus ir biznierius, kurie savo 
skelbimais remia “Darbininką”.• - - , ■

Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

t
e
į

Grafton Avė., Islington Mass.
Tel. Dedham 1304-W

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1301-R

į 
į 
į 
.1 
i

i

Juozas Kasinskas
• Ine.

Laidotuvių 
Direktorius 

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

1 Llmoslnai dėl vltoklų relka'g 
i Patarnavimas Dieną Ir NakųIANTANAS KARDOKAS, savininkas.
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LDS 1-mos Kuopos 
SUSIRINKIMAS

įvyko senmadienį, sausio 7 d., 
š. m., “Darbininko” patalpose. 
So. Bostone. Gausiai susirinkę 
nariai užsimokėjo savo metines 
duokles ir sudėjo aukų kalendo
riaus fundan. Taipgi išrinko de
legatus į LDS Centro seimą, 
būtent: Juozą Jeskevičių. Vin
cą Valatką. Magdaleną Ausi- 
kaitę. Mortą šaparnienė ir Ka
zimierą Niauronį. Taipgi išneš
tą keletas įnešimų seimui. Val
dyba išrinkta ta pati ir kitiems 
metams. Rap.

ZINUTĖS
Sausio 5 d., miesto ligoninėje, 

mirė, 4 savaites sirgęs, Jurgis 
Antanavičius, 69 metų. gyv. 56 
No. Margin St., Boston, Mass. 
Amerikoje pragyveno 38 metus. 
Paliko žmoną Oną (Griškevi- 
čiūtę) ir sūnų kareivį Joną.

Palaidotas, iš Šv. Petro par. 
bažnyčios sausio 8 d., Šv. Myko
lo kapuose.

šią savaitę parapijos kunigai 
kalėdoja apie Thomas Park, G 
St., Gatės ir Mercer Sts.

Sausio 6 d., Juozas Sakalaus
kas susituokė su savo gerai pa- 

Jakunskiene.
Boston.

nas su savo žmona Ona (buvu
sia Ziurinskaite) susilaukė gra
žaus sūnelio. Gera tai Kalėdinė 
dovana jaunai porelei.

žįstama Elzbieta 
gyv. 9 Monk St.. So. 
Mass.

su darb-

REl) CRUSS BLOGU PLASMA Al THE ERONT IN NEW GLINEA: Bchiud the frout lincy in the Būna sector, Kad Croaa 
is being given to a wounded fighter in a transfusion administered by Lt. Robert J. Gilard (left) of Pittsburgti, ra., ana Ci 
Neustadter oi Flushing, L. L, in a purtable emergenc' hospital. The Armv and Navy have reųueated the Mcd Qraw to 8B 

additionai pints oi blood in 1943,

Sausio 7 d., buvęs 
Kazys Žirolis apsivedė 
ščia choriste ir vyte Aldona Ja- 
kavonyte. gyv. 194 Athens St.

Sausio 8, 9 ir 11 vakarais. 
South Boston High Schoolėj. 
Thomas Park įvyksta užsiregis
travimas į naktinius pradinės ir 
aukštesnės mokyklos kursus. 
Kursų yra didis skaičius. Kiek
vienas gali sau tinkamą pasi
rinkti.

Gruodžio 19 d., Vincas Kuipo

DAKTARAI

Tel. TROvvbridge 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

?
Nudega, kaip negrė, 3 

paskui kavalieriams nuga
rą rodo.
— Ach, žiūrėk Jonai, 

kaip mano nugara nude
gusi!

Na, tas žinoma, žiūri.
Bendrai tai ne sanitarinė 

mada.
Kai kurios, turbūt nė 

nudegė, bet į pirtį nevaikš
to.

Ir nesuprasi: ar tai nuo 
nudegimo, ar nuo ko kito 
kaklas į aulą panašus. Gal 
jeigu pirštų paseilinsi ir 
per kaklą pervesi, tai ir 
nudegimo jokio nebus. O 
ji giriasi!

Žinoma, madų irgi viso
kių būva: vienos lyg ir iš 
pasiutimo, o kitos, galima 
sakyti, iš reikalo.

Č-as Vertė V. V.

Remk šios šalies apsigynimą! 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!

(VAIRŪS skelbimai

i

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Sekmadienį, sausio 7 d., kuni- 
' gai skaitė J. E. Arkivyskupo R. 
■J. Cushingo D. D., laišką apie 
diecezijos organą laikraštį “The 
Pilot”. Jie ragino angliškai mo
kančius užsirašyti diecezijos 
gražų laikraštį, kurs tekainuo
ja S2.00 metams.

Lietuviškai mokančius, kuni
gai ragino užsirašyti, skaityti ir 
platinti lietuviškus katalikiškus 
laikraščius, ypač “Darbininką”.

Prie “Darbininko” jie dar 
skaitymui minėjo: “Draugą”, 

: “Garsą”, “Ameriką”, “Lietu
vių žinias”, “Vytį”, “Varpelį”, 
“Žvaigždę”, “Laivą”, “Moterų 
Dirvą”, “Muzikos Žinias” ir Šv. 

i Kazimiero “Aidus”.

11 Peters St.. So. Boston. Mass. 
Paėjo Pivošiūnų parapijos. A- 
merikoje pragyveno 37 metus. 
Paliko dvi dukteri, du sūnų, 
vienas jų kareivis, ir seserį ir 
pusbrolį Vadą Kazakevičių. Ve
lionė pašarvota D. A. Zaletskų, 
564 E. Broadway, So. Boston, 
Mass., koplyčioje.

Laidojama iš šv. Petro par. 
bažnyčios sausio 11 d., 9 vai. r.. 
Šv. Kryžiaus kapuose, Malden, 
Mass.

Praslinko Metai jūsų

Kaip jūrėj dulkė pranyko metai 
Užgęso žvaigždė jų gyvybės.
Tik mus, vis blaško audrų verpetai. 
Stumdami žengt prie amžinybės.
Taip greit praslinko, taip greit praėjo, 
Įspūdžių liko daug margų.
Kažin ar gero jie daug pasėjo, 
Ar tik nelaimių ir vargų?..
Ir vėl štai takas neišmatuotas, 
Gal rožėms klotas, gal erškėčiais ? 
Gal išauš rytas Mokslu šarvuotas, 
Ir ves mus meilės, tiesos keliais.

Marija Aukštaitė.

nu-(

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE 

414 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.
Office Tel. So. Boston 0948

veikti.

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

Sausio 10 d., 7:30 vai. vak., 
parapijos salėje, 492 E. 7th St., 
įvyksta naujo dramos ratelio 
parengimas — “Penų Kermo
šius”. Jaunimas nori
Šiuo parengimu nori užsidirb i 
vieną-kitą dolerį naujiems kos- 
tumams.

Ratelis rengsis prie gavėninio 
vakaro perstatymo, prie šv. Ka
zimiero Dienos. Taigi norėtų ką 
nors naujo nusipirkti sekan
tiems vaidinimams.

Sausio 8 d., mirė, Alena Bari- 
šauskienė (Kazakevičiūtė), 59 
metu amžiaus, namuose.

Tax Returns Systems Auditą
Nathaniel 
LASSOW 

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

M

Iškilmingai Palaidota 
Ieva Grybaitienė

Pereitame “Darbininko”
meryje buvo pranešta, kad sau
sio 3 dieną mirė trumpai sirgu
si Ieva Grybaitienė, kuri sausio 
8 d. palaidota.

Gedulingos pamaldos įvyko 
Nekalto Pras. Švč. Panelės par. 
bažnyčioje, Cambridge, 
Prie didžiojo altoriaus 
mingas šv. mišias ] 
klebonas kun. Pr. 
prie šoninių altorių 
Pr. Aukštikalnis. S. 
Alfonsas Maria. C. 
Juozas Bucevičius. 
kun. A. Baltrušiūnas.

Per iškilmingąsias šv. 
giedojo vaikučių choras.

A. a. Ievai Grybaitienei su
teikti paskutinį patarnavimą 
susirinko daug žmonių. Buvo 
matyti nevien iš Cambridge. bet 
iš So. Bostono. Brocktono ir ki
tų kolonijų.

A. a. velionė buvo ilgametė 
“Darbininko” skaitytoja ir rė
mėja.

A. a. velionės dukterims Mar- 
garetai ir Onai ir sūnui 
nui reiškiame giliausią 
jautą.

APIE MADAS

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

Mass.
iškil- 

laikė pats 
Juškaitis; 

į — Tėvas 
Tėvas 
Tėvas 

ir

J., 
p, 
M. S.,

mišias

VM)tXJk

VARGONININKAS
Pažįsta savo amatą gerai! 

Kaipo tikras Bažnytinis muzi
kas. ir atsakantis choro moky
tojas, paieško vietos. Atsišauki
te pas

Organist of St. Joseph R. C. C. 
507 E. 2nd Street 
Jamestou'n, N. Y.

; t

| — Galbūt, sakau, 
plaukai slenka?

i — Mada, — sako.
Aš tiesiog nusistebėjau.

— Jūs, sakau, nesigėdin- 
kite! Jūsų vyras išvažia- 

jvęs, sakau, jūs liūdite, o 
nuo liūdesio tai atsiranda. 
Tai, sakau, ne gėda, o ne
laimė.

Aš jai, žinoma, švelniai 
apie perkūno oželius- duo
du suprasti, o ji lūpas pa
pūtė;

— Kokius neskanius, sa
ko, niekus pasakojate!

Taip ir išėjo.
Žinoma, tokias madas ne 

kiekvienam suprasti. Kas 
turi pinigų, tam žinoma, 

į nusispiauti: išeis rytoj 
mada ilgus plaukus nešio
ti — nusipirkai kasą, ko
kios nori spalvos ir užsi
verti. O kas neturi pinigų 
— lauk, kol plaukai už
augs. Plaukai vos spės už
augti, vėl išeis mada trum
pus plaukus nešioti. Taip 
ir nepataikysi jokju būdu.

Anksčiau būdavo miesto 
poniutės ir panelės labai 
nudegimo saugojosi; krau- 
tuvvėse visokius tepalus 
nuo nudegimo pirko ir 
dargi agurkų rašalu ir pie
nu prausėsi.

0 dabar išėjo mada — 
nudegti.

Guli kokia fėja pliaže ir 
kepa. Kita nusilupa visa, 
kriokia iš skausmo, bet vi- 

' sokias vietas prieš saulę 
išstatinėja. Todėl, kad ma
da.

I

I
t

AŠ PERKU
visokius muzikos instrumentus. 
Siųskite atvirutę ar telefonuo- 
kite KEN 0547 ir aš ateisiu į 
jūsų namus.

JOHN GRINKA1TIS
139 N St., So. Boston, Mass.

(23)

Nekiekvienas, turbūt,! Portfeliai, pavyzdžiui, 
supranta, kas tai mados.! nešioti — mada ar ne ma- 
Kai kurie žmonės šitą žodį da? 
be jokio supratimo varto
ja. Pavyzdžiui, mūsų gy
ventoja Elena Semionovna 
taip tiesiai vyrą niūkso:
— Įvedė, sako, biaurybė 

madą kiekvieną šeštadienį 
girtas namo pareiti!
— O kas čia per mada, sa

kykite? Jokios čia mados 
nėra. Ir ne Jonas Prokofi- 
čius šitą madą įvedė: gal
būt, iki Jono Prokofičiaus 
tūkstančiai žmonių gėrė!

Juokdarė!
Arba štai Iros Pavlovnos, 

iš antrojo numerio, duktė 
blogai valgo: to nenoriu, to 
negaliu!

Motina, žinoma, įsižei
džia: i

I — Netaisyk madų, sako, 
prašau! Ryk, kas išvirta! I - - _______________________ __

Tai jau visai kvaila! Ne-

j Kai kurie, žinomas daly- 
kas, portfelį dėl mados, I 
vietoje lazdelės nešioja, o 

j aš, pavyzdžiui, su portfe- 
i liu visados į pirtį einu.

Vieną kartą, tai kojinę į 
tarnybą, atsinešiau, o 
žmona namuose ieško, kur 
viena kojinė prapuolė? 

i Ieškojau portfelyje pieš
tuko, o ten kojinė ir dar 
užkulnis praplyšęs. Gerai, 
kad niekas nematė!

Arba, va, plaukai kirpti. 
Anksčiau plaukus dėl tifo 
kirpo, o dabar nuo ko — 

, nesuprasi.
i Aš Marę klausiu:
j —Kodėl, sakau, jūs nusi-!

i O ji juokiasi:

PARSIDUODA NAIVIAS 
12APARTMENTŲ

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, j? 
išlaidos yra labai žemos.

Dėlei platesnių informacijų, 
prašome kreiptis pas

A. J. KUPSTIS
332 W. Broaducay, 

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

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

GRABORIAI

i

Nuoširdžiai dėkoju rengė
jams pp. Juozui ir Anelei Gene- 
vičiam ir savo sūnui Kaziui už 
surengimą bankieto: nuošir- 
džiai dėkoja visiems už prisiun- 

$ timą linkėjimų ir dovanų, kurie

Anta- Tai jau visai kvaila! Ne-
iiziio- ėsti mados nėra: žmogus ? —. . a f • *1

visados nori ėsti. O jeigu į PriStatOlTlC AllJ lt 1 OH1K<^
žmogus nenori ėsti, reiškia į !

> Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir j 
i toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems j
5 ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite: j

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

f 220 E SL TeL ŠOU 3141, So. Boston. Mass. i
5 ’ ‘ *

I

į jis svečiuose pietavo, arba 
serga.

O ji: mada!
Žinoma: madų irgi viso

kių būva: kai kurios iš pai
kystės, o kai kurios galima 
sakyti iš reikalo.

Kartais ir nesuprasi, iš

I I

’V negalėjo dalyvauti; dėkoja vi- įęUr mada atsirado ir
F* cipme nž srv#»ilrinimn«s linkpii- i_____ i__:___ ____________ i_

I

siems už sveikinimus, linkėji
mus, o ypač šiems: pp. Jonui 
Genevičiam, Juozui ir Anelei 
Genevičiam. Medoniam. Saka- 
tauskam, Uždaviniam. Sidlevi- 
čiam, Lemišiam. p. Lemišienei. 
Petrui Šarkiunui. p. Nanartavi- 
čienei, p. Geležinienei, 
Coolidge. pp. Witkunam. Gai
damavičių šeimai, Juozui Užda
viniui. Walteriui Jakštui. Tek
lei Markevitch, Romskių šei-. 
mai, Tamuliam ir Georgiannos,. 
pp. Mouilis,' Jean Zac. William*

bendrai ar tai mada.
A. Amsie, Juozui Petrauskui, 
Stelai Genevičiūtei. Onai Komi- 
čiūtei, p. Jomantienei, p. Čepu- 
lionienei iš Montello, Bill Mo- 
rawski, Misiuans, Walter Zer-

Mary nauskas, T. Balkus. Eddie Zac 
ir bendrai visiems, kurie kokiu 

! nors būdu prisidėjo prie šio pa
rengimo ir manęs pagerbimo. 
Lai Dievas visiems atlygina iš 
Savo gausių malonių šaltinio.

Juozas Markelionis.

I

Vest Broadway,

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE 
VINCAS BALUKOfhlS,

Savininkas

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

S. Baraseviaus ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK8 

Lietuvių Graboriuo ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W.Casper 
(KASPERA8) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3980

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Grabortal Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną lr naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815

30 U Boston 2609



8darbininkas

I

I

I
countrv of materials of every

*

sąmojus! 
paprastu- į

i
|
i

pubdic”,
“Those 
service

Executions were 
by the Soviete

vienas iš 
vokiečių ra- 

Jo balsas buvo iš- 
1778 metais Her-

Jonas Biliūnas

LIŪDNA PASAKA

tion said,
and

NKVD, suc-
GPU or Su-1 eommissar of security of th? 

po-ice. folloved onl^^SR. in his strictly secret in-

Antradieni s-. Sausio 9 d . 1945

TAIP IŠKILO LIETUVIŠKOJI 
DAINA

Prieš du šimtus metų pa
sirodė knyga, kuri pirmoji 
lietuvių liaudies dainą pa
garsino pasaulyje. Nuo to 
laiko ligi šių dienų domėji
masis ir grožėjimasis mū
sų kaimiečių poezija labai 
išaugo. Anoje knygoje bu
vo įdėtos trys dainos, tru
putis patarlių. mįslių. 
Šiam 
lietuvių 
ehvvas 
295.816 
mįslių, 
mų, raudų.

Minėtas veikalas buvo 
parašytas Pilypo Rugio 
(vokiškai Ruhig) ir vadi
nosi “Bethachtungen der 
litauische Sprache” (“Lie
tuvių kalbos tyrinėji
mai”). Autorius sako, kad 
lietuvių kalbos gražumą 
"ypačiai rodo paprastų 
mergaičių dainos”. Jis pa
vyzdžiais įdėjo “Anksti ry
tą. rytužėlį”. "Aš turėjau 
žirgužėlį” ir “Aš atsisa
kiau savo močiutei”.

Tais laikais lietuvių liau
dies poezija nebuvo verti
nama. Net didysis lietuvių 
poetas Duonelaitis, išgir
dęs kaimiečius dainuojant, 
pavadino tai "kiaulišku 
žviegimu”. Dar 17 am
žiaus gale vokietis Lepne- 
ris, parašęs knygelę apie 
lietuvius ir gana gražiai 
atsiliepęs apie mūsų kai
mo muzikantus ir daini
ninkus, vis dėlto sako, kad 
mūsų moterys ir merginos 
pakeliančios tokį “staugi
mą ir zurzimą, kad turi 
nuo jų ausis užsikimšti.”

Pilypas Rugys anas tris 
d“ inas greičiausia buvo 
užrašęs Kaune, kur jis lan
kėsi pačiam 17 amžiaus 
gale ir buvo pastebėjęs, 
kad ten visi lietuviškai ta
da kalbėjo. Jis jas išspaus
dino vien tik kaip kalbos Pirmai Rėzos rinkinio dai- 
gražumo pavyzdžius. Poe- nai R. Schumannas parašė 
tinio jų gražumo jis nema
tė ir netgi teisinosi: “Ne
tiktų man tokie niekai čia 
dėti, jei nebūtų žinoma, 
jog iš šitokių dainų, iš lie
tuviškųjų verpėjų, kurios 
mažai tesueina su vokie
čiais. galima patirti daug 
kalbos savumų”.

Pačioje Europoje tuomet 
kitaip jau buvo žiūrima į 
liaudies poeziją: jąja buvo 

grožimasi ir 
sau pavyzdžiu.

kad ir didžiausias vokiečiu 
dramaturgas Schilleris 
buvo patrauktas mūsų- 
liaudies dainų gražumo.

Drauge ėjo tolesnis lietu
vių tautosakos rinkimas. 
Nemaža jų išleido vokie
čių mokslininkai ir tauto
sakos tyrinėtojai pereita
me amžiuje, kaip Nessel- 
mannas. kuris 1853 metais 
išspausdino 410 mūsų liau
dies dainų, tiesa, kaikur 
jas savaip sutvarkęs. Iš 
mūsų rašytojų dainas ir

Wa;hington Times HeraJd Rašo
LITHUANIA EACES EXTERM1SATION 

B Y NAZIS AND REDS, IS CHARGE

Mass Murder and Deportation Adoped in 
Deliberate Annihilation, Legation says

patarlių.
karui prasidedant.

Tautosakos Ar- 
turėjo 
pasakų.

patarlių.

Lessingo rankas. Jis susi
žavėjo jomis ir rašė: “Gali
ma įsitikinti, kad kiekvie
noje šalyje gimsta dainiai kitokia tautosaką rinko S. 
ir kad gyvas jausrpas nėra Stanevičius. S. Daukantas, 
vien išlavintų tautų priva- vyskupas Valančius, Ivins- 

’.umas. Neseniai esu sklai- 
jdęs Rugio žodyno lapus ir 
■gale jo pastabų apie i 
j kalbą užėjęs jai tinkamą 
retenybę, kuri mane labai 
pradžiugino: kai kurias

surinkęs lietuviu dainas, sodžiaus 
dainų, mergaičių dainuojamas.

padavi- Koks įgimtas 
i Koks malonus
mas!”

Taip kalbėjo 
stambiausių 
šytojų. 
girstas. 
deris aštuonias lietuviškas 
dainas išspausdino savo 

į knygoj “Tautų balsai dai
nose”. Didžiausias vokie
čių rašytojas Goethe dainą 
“Aš atsisakiau savo mo
čiutei” įdėjo į savo melo
dramą “Žvejį”.

“A decree deman’ing 
mobilization for militar- servic o

Į of all able-bodied men ietween 
j the ages of 15 and 65 wa.- made 

the legation Said. 
incapable of n. Htary 
are used for brced 

labor, mai.nly for the transpor- 
tation of ammunition and for 
the digging of trenches.

Similarly, as under the Ger
man occupation, the Lithua
nians are forced into service 

i under the pretence of ‘voluat- 
| ary enlistment’.”
Deport Anti-Soviets

In accordance with the Soviet 
policy that was interrupted in 

‘•both;^une t941. ‘the deportation of 
jpngg i anti-Soviet elemente from the 

Baltic statės — declared Sero'-,

kis, bet visus juos pralen
kė kun. Antanas Juška 

šią (1819-1880). Jis užrašė a- 
pie pusšešto tūkstančio 
dainų, kurių tik dalis buvo 
išspausdinta ir sudaro du 
didelius rinkinius — “Lie
tuviškos daines” ir “Lietu
viškos svotbinės dainos”, 

j Nepriklausomos Lietu
vos metais tautosaka buvo 
sistem'tingai renkama ir 
moksliškai tvarkoma tau
tosakos Archyve. Dalis jų 
pamažėle buvo spausdina
ma. Yra tai milžiniškas 
turtas moksliniam tyrinė
jimui. Taip pat tai bran
gus liudijimas apie mūsų 
tautos sielos didelį meniš
kumą ir turtingumą.

Kituose kraštuose domė
jimasis lietuvių liaudies 

Pamažu patys lietuviai daina ir pasaka nenutrūko 
savo-ligi paskutinių metų. Jų 

dainas, pasakas,!buvo išversta į prancūzų.
• anglų kalbas. 

Pirmas stambesnis angliš
kas leidinys pasirodė 1935 
metais Chicagoje ir vadi
nosi “The Daina”. Šioji 
knyga susidėjo iš lietuviš
kų ir latviškų liaudies dai
nų vertimų. Lietuviškųjų 
yra 98. Jas išvertė ir pla- 

Per šį vertimą daug žymių Į čią studiją apie jas parašė i 
vokiečių ir kitų kraštų'U. Katzenelenbogenas, ki-: 
vyrų arčiau susipažino su 
mūsų liaudies daina. Goe- 
the ta proga rašė, kad tos 
daines “tiesiogiai kilo iš: 
tautos, kuri stovi arčiau; 
gamtos ir poezijos, negu 
mokytasai pasaulis”.

Jau anais laikais mūsų) 
liaudies dainos buvo pra
dėtos versti į kitas kalbas ■ 
— latvių, lenkų ir čekų.

atkreipė dėmesį į 
žmonių 
patarles. Pirmutinis šiame ispanų ir 
darbe buvo Liudvikas Rė-._ 
za, Karaliaučiaus univer
siteto profesorius, kilęs iš' 
Neringos. Jis 1825 metais' 
išleido 85 dainas, surink
tas mažojoj Lietuvoj. Sy
kiu buvo duotas ir jų ver
timas į vokiečių kalbą.

i
i

lęs iš Lietuvos. Būtų gera, 
kad kas pasirūpintų šias 
dainas naujai išspausdinti 
kurioj stambioj leidykloj: 
taip lietuviškosios sielos 
turtas būtų plačiau pa
skleistas.

Antras dainų vertėjas į 
anglų kalbą yra Adrian 
Paterson, anglas, kurį lai
ką Kauno universitete dės
tęs anglų kalbą. Jis išvertė 

n 47 dainas, ir jo knyga va- 
muzika. Kai kurioms lie-idinasi “Old Lithuanian 
tuvių dainoms muziką yra Songs”. Buvo išspausdin- 
rašęs Schubertas ir vienai ta, berods, 1940 metais, 
jų — Chopinas. Manoma,! A. Vaičiulaitis.

Jei Po Amžių Kada...

Šlama girios Lietuvos,...
Neša vėtros sniegą Sovietijos,...
Šis kraštas pavirto nusivylimu.
Šermenų verksmu ir susigraužimu: 
Nieks, o nieks įeiti čia negali, 
Nes kraujas apsėmęs visą šalį.”

“Viešpatie, puolam prie Tavo pėdų, 
Iškeik mūs žemę, Dieve, iš grabų! 
Argi veltui kentėt ir mirt turėjom?! 
Išklausyk, Viešpatie, Tavim tikėjom...
Tegu nukrinta skriaudžiamųjų pančiai. 
Jie šaukia gyvi už sienų užkaltų.
Kyla jų šauksmas, ašarotos maldos — 
Pagalbos!! M. A-tė.

domimasi, 
statoma 
Šią naują pažiūrą atnešė 
pirmieji 
ir romantizmo i 
Ypač labai paveikė J. J. 
Rousseau savo mirtimi a- 
pie primityvinio gyvenimo 
gerumą.

Rousseau idėjomis tada: 
buvo užsidegę vokiečių 
rašytojai. Jie pirmutiniai 
pamatė Rugio paskelbtų! 
dainų estetinę vertę. 1759 
metais jos pateko į vokie
čių kritiko ir dramaturgo —----------------------------

sentimentalizmo 
rašytojai.

f

I

One pour.d o* used «at is reguired 
to supply med c:nes to maintain 
one bed m a - ta'y hospitai for 
12 days Save every d-op of used fat

Jei po amžių kada skaudūs pančiai nukris. 
Ir vaikams užtekės nusiblaivęs dangus. 
Mūsų kovos ir kančios, be ryto naktis 
Ar jiems besuprantamos bus?

Ką mums žada rytojus? Tikėk, jei gali!.. 
Nes ir kaip begyvent ir kentėt be vilties? 
Rodos Dievas užmiršo!., o žmonės geri, 

Tarp vargų-sopulių, be rasos ir žvaigždės, 
Mūsų mėlinos akys apteko kraujais: 
Kam mirtis jas užmerkė, laimingas ilsės, 
Širdies nebekruvins vargais.

O vienok mes be ašarų jungą dienos 
Nešdami, be nakvynės keliaujame sau:
Ar mums audros užkauks, ar kas kelią už- 
Aukščiausi, tarnaujame Tau. [stos.—

Nei vaitoti, nei verkti, nepratę visai, 
Vien atstatom krūtinę, apkaltą ledu!
Ne be žado širdies mes kokie milžinai. 
Bet dūšią išreikšti sunku!

O! kad oro plačiau kiek atgaut krūtinė! 
Kiek ten jausmų didžių, neapreikštų jėgų! 
Ar tai viskas užmirs, kaip pradėtas sapne? 
Ar žūsme keliais be darbų!

O, kaip kartais sunku! Ar kas norint supras?... 
Bet gana! Ne be garso mus vėtros išgriaus! 
Užgiedokime, broliai, sau dainas linksmas! 
Kaip vyrai keliaukim toliau!

Jei po amžių kada skaudūs pančiai nukris, 
Ir vaikams užtekės nusiblaivęs dangus, 
Mūsų kovos ir kančios, be ryto naktis 
Ar jiems besuprantamos bus?

Maironis.

(Bus daugiau)
Apie pusryčius jau ėjo 

miesto gatvėmis, bailiai į 
šalis dairydamos. Dideli, 
keliais gyvenimais namai 
tęsėsi iš abiejų pusių be 
galo; plačios gatvės, tie
sios kaip stalas, buvo už 
viena kitą gražesnės... Bet 

į nesistebėjo į tat Juozapota 
j nors kitą kartą visi šitie 
nematyti daiktai kaip ste
buklas būtų jai pasirodę. 
Žiūrėjo tik į žmones, ku
riuos kiekvienam žingsny 
matė. Tartum nuo jų sau 
pagalbos laukė, tikėjos 
tiesą patirti. Jai regėjos, 
kad visi jie apie jos Petrą 
žinojo, jį išvaduoti galėjo. 
Taip troško jų paklausti 
paprašyti... Nedrįso... Visi 
jie tokie buvo ponai, ga
lingi. Laukė, ar nepaklaus 
kartais jie patys, ko jinai 
šitan miestan atėjo ir to
kią nelaiminga į visus ste
bis. Bet niekas į ją ir žiū
rėt nežiūrėjo. Visi savo rei
kaluose buvo paskendę. 
Šitai pro šalį trys ponios 
praėjo, — gražios, kaip pa
veikslas. Nematė sodietės, 
nors tokiom gailingom a- 
kim į jas pažiūrėjo...
— Dieve, kiek ponų... ko

kie gražūs! — stebėjos 
Juozapota, stovinėdama, 
nežinodama, kur dėtis.I
— Ko čia dairais? ar ką 

pametei? — paklausė ap
driskęs “ponas”, matyt, 

; kiemo sargas.
į Juozapota krūptelėjo, bet 
pamačius, kad į ją žiūri, 
apsidžiaugė ir nedrąsiai 
paklausė:
— Ar nežinai tamsta, kur 

mano Petriukas?...
— Petriukas?!... ar tai 

tavo vyras?

’ — Vyras, vyras, — apsi- 
i džiaugė Juozapota.

— Gal koks maištinin
kas? — nusijuokė piktai 
kiemo sargas: — eik tenai 
— rasi...

Mostelėjo ranka. Juoza
pota norėjo dar jo pa
klausti.
— Eik, eik! čia negalima 

stovėti... užginta! — suri
ko ant jos.

Ėjo gatve išsigandusi, 
galvą nuleidusi. Matė, kad 
ton pusėn daug žmonių 
skubinosi. Visi kaip ir ko 
pamatyti troško ir bijojo 
pasivėlinti. Ir jinai ėmė 
skubintis... Greitai pasi
baigė gatvė. Pasirodė dide
lė plati aikštė. Juozapota 
narnate joj daugybę žmo
nių. ratu sustojusių. Ka
reiviai su šautuvais ir bliz
gančiais durtuvais, ponai 
žvaigždėtomis kepurėmis, 
ponios, gražiai pasipuošu
sios. ir... žmonių, žmonių— 
be galo... Visi, kaip negyvi,

• tylėjo... Vidury aukšti šu- 
! lai su permėtėmis stypso
jo...

Apsistojo nustebusi, ne- 
žinodama, kas daryti. Bet 
matydama, kad visi į 
eina, pribėgo žmonių 
nią. Kojas jai pakirto, 
kvapą galėjo atgauti...
— Kiek ponų... kokie pra

šnibždėjo apsi-

I

The Lithuanian nation is fac- 
ng exterm:nat:on through the 

mass murder and denortation 
of its }>eople at the hands of 
retreating Germans and ad- 
vancing Russians, the Lithua
nian Legatio.n reported here 
vesterday.

News from reliable sources! 
out of the Bilt:c natici should 
cause gravest concer.n to mil- 
’ions of Americans of Lithua
nian descent and to their 
"riends. the legation said.

Deliberate 
annihilation

“Deliberate annihilation oi 
.he Lithuanian nation is taking 
dace”. the legali 
oy mass slaughter 
leportation. The 
;essor of the dread 
/iet political police, folloved on 
che heels of the Reti Army. Im 
mediately mass exeeutions, ar- 
rests and deportations were in-į 
stituted.

The Lithuanian 
of various towns were herded' 
into the public sęuares. Ali per- 

i sons who were indicated by u ; 
few local communists as hav-. 
Ing participated in the Junel 
1941 insurrection against the! 

' Soviete as well as those who i 
had occupied any position 
vvhatsoever under the German 
occupation, even village elders. 
were executed.”

The Legation raported from 
Switzerland that during theI

' first days of the occupation of 
Šiauliai some 400 persons were 

j killed and in Biržai some 250
■ met death.
i
i carried out 
regardless of age and sex.

The Russian secret police 
carried out pogroms in Vilnius. 
Kaunas. Svyriai, Utena, Kedai- description even to entire fac- 
niai. Mariampole and other 
localities, according to the Lith-

■ uanian Legation. Refugees have 
i reported the Russians as boast-
■ ing that they will
' all anti-Soviete before AlliedI
Į hek> ca.n restore any
i nian independence.
Forced into Service

Officers and men of the Lith-
■ uanian underground. who fell 
into Soviet hands. were regard- 
ed as criminals, the Legation 
said.

Soviet authorities are distrib- 
uting a questionnaire contain- 
ing five ąuestion to be answer- 
ed by the Lithuanian people, 
according to the Legation. On 
the basis of their replies. indiv- 
iduals are assigned to execu- 
tion. to deportation. to force.i 
labor. or to service in the Red 
Army.

iUSSR, in
[structlons — is a task of great 
■political importance.’

Echoing Serov's instructions, 
.Guzevicius, puppet commissar 

inhabitants'°f the interior °t* the Lithua
nian SSR, ordered mass depor
tations of his countrymen, for- 
mer army officers, employees of 
government departments. mem- 
bers of all political parties (ex- 
cept Communist), progressive 
farmers and factory workers, 
former Communists, citizens of 
foreign c-ountries. persons hav- 
ing contacte abroad, workers of 

j the Red Cross. clergymen, 
Businessmen, restaurant and 

, estate owners. and others.’’
The Lithuanian Legation 

reported the Nazis become ex- 
cessively severe in measures 
against Lithuanians as they 
prepared to leave the country 
before advancing Reds. In addi- 
tion to slaughtering and deport-

annihilate
Č1

Lithua-

tories.
Many able-bodied Lithuanians 

were brought to Germany in 
order to work at variovs indus- 
tries. the legation said. It added 
that relatively few Lithuanians 
excaped the Nazi and Soviet 
teror and made their way to the 
friendly shores of Svveden.

ŽŪS... — 
blaususi.

Pamatė žilą, malonaus 
veido senelį, į ją žiūrintį, 
ir bailiu balsu paklausė:
— Ar nežinai tamsta, kur 

mano Petriukas?...
Netikėtai žvilgterėjo į 

šulus su permėtėmis... Su
riko klaikiu balsu ir, apal
pusi, parkrito ant žemės...

(Bus daugiau)

ten

FATSO...

/

Armijos balandis, tur būt paklydęs, išduoda savo 
raportą Ednai Craig’s, teletype mašinos operatorei.


