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Desperatiški Nacių Propa- I 
gandistai Sako Vieną Ra 

sams, Kitę J. A. V. Ir 
Anglijai

‘Pergalė Bus Tragiška, Jei Aukštieji Atlanto Čarterio 
Idealai Bus Paaukoti, Sako Amerikos Vyskupai

Nacių 
kurie

Iš Londono (ONA) pra
neša, kad ten susidarė 
Centralinės Europos ir 
Balkanų mažesniųjų tau
tų bendras komitetas ko
vai dėl savo nepriklauso
mybių.

Kol kas į tą komitetą ne
įeina Pabaltijo valstybės. 
Tačiau, kai girdėt, Pabal
tijo valstybių vadai yra 
linkę įeiti į tą jau sudary
tą įvairių mažesniųjų tau
tų komitetą arba sudaryti 
Pabaltijo tautų komitetą, 
įtraukiant į jį Suomiją ir 
gal kaikurias Skandinavų 
tautas.

Mažųjų tautų komite
tams įsikurti, matyt, davė 
pradžią Maskvos didžiųjų 
valstybių konferencija. 
Didžiosios valstybės susi
tarė glaudžiau vesti karą 
prieš bendrą priešą, kad 
laimėti pergalę ir atstaty
ti pasauliui taiką. Tačiau 
toji konferencija iššaukė 
baimę mažųjų tautų šei
moje, nes Maskvos kon
ferencija nieko aiškaus 
nepasakė apie mažųjų 
tautų, kaip pavyzdžiui Pa
baltijo valstybių, Suomi
jos ir kitų atstatymą ne
priklausomomis valsty
bėmis. Karas gi vedamas 
už visų tautų išlaisvinimą. 
Taip skelbiama viešai.

Eurooos tautos atkak- A
liai kovoja prieš bendrą 
priešą — Ašį. Nacių oku
puotuose kraštuose yra 
susidarę gausūs būriai 
partizanų — Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje. Vie
nintelis jų tikslas — pa
gelbėti Sąjungininkams 
laimėti pergalę ir, remian
tis Atlantiko Čarteriu, at
gauti sau nepriklausomy
bes ir laisves.

Pabaltijo valstybės per 
22 metu, būdamos nepri
klausomos taikiai sugyve
no su Sovietų Sąjunga. 
Kaip praeityj, taip ir da
bar Pabaltijo valstybės 
nieko daugiau nenor-i iš 
didžiųjų valstybių, kaip 
tik taikos, laisvės ir nepri
klausomybės. Taigi Sovie
tų Sąjunga, kuri sutarti
mis užtikrino Pabaltijo 
valstybėms nepriklauso
mybes, jeigu ji pripažįsta 
Atlantiko Čarterio princi
pus ir juos gerbia, turėtų 
pripažinti toms valsty
bėms nepriklausomybę.

Po karo, susidarius tarp
tautiniai organizacijai, 
panašiai į Tautų Sąjungą, 
negali būti nei kalbos, kad 
kuri nors nepriklausoma Į 
Valstybė sudarytų pavo-! 
jų kitai kaimyninei vals
tybei. Visos'pasaulio vals
tybės, jeigu tikrai nori 
taikos, turės prisilaikyti 
ir gerbti tarptautinius į- 
statymus, paremtus tei
singumu.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

Washingtcnas — 
propagandistai, 
praktikuoja paduoti skir
tingas žinias skirtingoms 
visuomenėms su tikslu 
nustatyti vienus prieš ki
tus, dabar pasakoja ru
sams, kad Sovietų Rusija 
pasidavė Jung. Am. Vals
tybėms ir Anglijai Mas
kvos konferencijoje.

Naciai sako rusams, kad 
Jung. Am. Valstybėms ir 
Anglijai pasidavusi Rusi
ja tapsianti “Anglo- Ame
rikiečių kolonija”.

Elmer Davis, Cffice cf 
VVar Information direk
torius, patyrė, kad vokie
čių namų radijas ir žinių1 
agentūros tylėjo septy
niolika ir pusę valandos 
po paskelbimo lapkričio 1 
d., 1 vai. p. p., (EWT)
Maskvoje pasiektų sąjun
gininkų susitarimų. Kada, 
pagaliau, pakto pasirašy
mas buvo paskelbtas vo
kiečiams, tame pranešime 
buvo keliolika svarbių iš
leidimų. Jame nebuvo nei 
žodžiu užsiminta apie są
jungininkų pareiškimą, 
liečiantį karo kriminalis
tus ir nei vienu žodžiu ne 
užsiminta Austrija.

Rytų Lietuvoje Šaudo į 
Pasirodančius Nakčia 

Gatvėje I

SIEKIANT TAIKOS NEDARYTI 
KOMPROMISO SU BLOGU

Šis vaizdas yra Tautinės Katalikų Gerovės Konferencijos Administracinės 
Tarybos, kuri buvo susirinkus dviejų dienų posėdžiams, rūgs. 28-23 dd., š. m., 
Chicago, III., paruošti planus metiniam Arkivyskupų ir Vyskupų susirinkimui 
VVashington, D. C., lapkričio 10-12 d. Iš kairės į dešinę: (sėdi) vyskupas John 
F. Noll iš Fort Wayne; vyskupas Kari J. Alter iš Toledo; arkivysk. barnuel A. 
Stritch iš Chicagos; arkivyskupas Edward Mooney iš Detroit, pirmininkas; 
arkivyskupas John T. McNicolas, O. P., iš Cincinnati; vyskupas John Mark 
Gannon iš Erie; vyskupas John A. Duffy iš Buffalo; arkivyskupas Joseph F. 
Rummel iš New Orleans. Stovi: prelatas Howard J. Carroll, N. C. W. C. ge- 
neralio sekretoriaus pagelbininkas; vyskupas Thomas K. Gorman iš Reno; 
prelatas Michael J. Ready, N. C. W. C. generalis sekretorius; vyskupas Wil- 
liam D. O’Brien iš Chicagos, ir vyskupas John F. O’Hara, C. S. C., mihtaris 
delegatas.

Amerikos Hierarchijos suvažiavime, lapkričio 10-12 dd., VVashingtone, 
dalyvavo šimtas arkivyskupų ir vyskupų. Suvažiavimo vedėju buvo vyskupas 
Michael J. Curley, Baltimore ir VVashington arkivyskupas.

Arkivyskupas Mooney iš Detroito vėl išrinktas pirmininku; arkivysku
pas Samuel A. Stritch iš Chicago, išrinktas vice-pirmininku ir iždininku; ar
kivyskupas Francis J. Spellman iš New Yorko, išrinktas sekretorium.

Amerikos Katalikų Bažnyčios vadai — Hierarchija labai nuoširdžiai remia 
mūsų tautos kovą dėl nepriklausomybės ir laisvės ir gausiai remia Lietuvos 
nukentėjusius nuo karo.

VVashington, lapkr. 22—.Popiežiui ir pasižadėjo 
Amerikos Katalikų Baž-'nuolatiniai melstis už pa- 
nyčios Vyskupai, savo šaulio taiką.
metiniame suvažiavime, t Pergalė gali būti tragiš- 
pareiškė, kad taika turi ka, jeigu aukštieji Atlan- 
vengti kompromisų su tiko Čarterio idealai bus 
blogu, jeigu nori, kad At- išsižadėti, 
lantiko Čarterio aukštieji 
principai nebūtų pažeisti, 

j Vyskupai pasakė, kad
pasaulio taika negali būti 
teisinga bei pastovi, jei 
Dievas ir dorinės teisės 

; nenripažistamos. Jie pas- 
tebėio, kad nors Maskvos 
konferencijos

, sako Katalikų 
Bažnyčios vyskupai.
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Tekstilių Darbininkai Reika
lauja Didesnio Atlyginime

VVorcester, Mass. lapkr.
22 — Tekstilių darbinin
kai, CIO unijos nariai pa- 

pareiški-; skelbė, kad jie tuojau rei- 
mai palieka atvira kelia kalausią iš kompanijų di- 
tautų bendradarbiavimui. dėsnio atlvginimo 
taip nat lv^iai nalieka bai-j Unijos vadai pareiškė, 
me, kad Atlantiko Čarte- kad tas paliečia 60.000
rio principai gali būti pa- darbininkų; jie reikalauja, 
nei«rti. kad atlyginimas būtų pa-

Vvskunai išreiškė užuo-į didintas visiems darbinin- 
iauta šventajam Tėvui kams nemažiau 10 centų.

(LKFSB) Lietuvoje na
cių valdininkai ima žiūrė- 

savęs ir savo
• mūsų 
praneša ti daugiau

(LKFSB) Kaip 
korespondentas ■]_ 
iš Londono, Rytų Lietuvo- naudos, kaip jiems uždėtų’ 
je ir Baltgudijoje okupan- pareigų. Pasikartoja 1918: 
tai įvedė “policijos valan- metų vaizdai. Nacių valdi-! 
dą”: uždrausta gyvento- ninkus galima papirkti.' 
jams be specialaus leidi- Daugelyje vietų Lietuvos 
mo pasirodyti gatvėje nuo ūkininkai, kad ‘išsipirkti’j 
6 vai. vakaro iki 6 vai. ry- nuo nustatyto kiekio oku- 
to. Jei ką policija tomis pantų valdžiai atiduotinų 
valandomis sučiumpa gat- produktų, veža nacių val- 
vėje, turi teisę be jokių dininkams audeklus, tau-: 
tyrimų vietoje nušauti, kus, brangenybes. Ūkinin- 
pridedant kortelę, jog nu- kai džiaugiasi išvengę py- 
šautasis sučiuptas be- ” ' •
vaikštant draustą valan
dą.

liavų, o nacių valdininkai 
tukina save ir savo šei
mas.

DĖKOJAM
Dievuliui nuoširdžiai dėkojam 
Visų pirma už tai, kad mūs 
Galingas priešas ir nožmus 
Kol kas netrempia savo kojom. 
Kad bombos ant galvų nekrinta, 
Kad ligos limpamos neplinta, 
Kad turim kuom nustumti badą. 
Kad mūs kariai laimėti žada. 
Tiesa, daug žuvo jų ir žus... 
Jaunimas linksmas ir gražus 
Sugrįš be rankų ar be kojų 
Ir stos prieš naująjį pavojų: 
Kur pasidėt, kur atsidurt 
Ir kaip gyvenimą sukurt. 
Ir vis dėlto, kad mus mylėjo, 
Už mūsų laisvę kraują liejo... 
Taip pat dar kenčia Lietuva... 
Ji smaugiama, ji vos gyva, 
Bet jai sunkesnį smūgį ruošia 
Po bolševikiškąją buože.
Visur tik kryžiai, kryžiai, kryžiai... 
Bet mes juos nešti pasiryžę:— 
Kur kas geriau būt bėduoliu, 
Negu žiauriuoju budeliu. 
Nors prispausti vargelių tiekiu. 
Mes tariame Dievuliui dėkui. 
Už tai, kad kietas mūsų žygis, 
Jis amžinybėj mums atlygys. J. K.

Naciu Valdininkai Lietuvoje 
Mėgsta Kyšius

darbų, kaip važinėjimas

i

I

' Londonas, lapkr. 22—A-1 valdžiai trukdoma suda- 
įlijantų bombonešiai ir ko- ryti demokratinę konsti- 
votojai - lėktuvai naktis iš tucija. Naciai jam nedavė 

į nakties bombarduoja Vo- kalbėti.
kieti ją.

Tūkstąntis bombonešjų 
'paleido 2500 tonažus bom
bų ant Berlyno ir Ludwig- 
shafen 
tuvai 
miestų 
m o.

miestų. Nacių lėk- 
nebeišgali apginti 
nuo bombardavi-

Sakoma, Kad keliolika 
prancūzų, Petain patarė
jų, ir trys generolai buvo 
nacių areštuoti.

Galutinai ir Petain su
prato, kad su naciais su
tarčių daryti ir gyventi 
negalima.

___________menės buvo priverstos pa
sitraukti iš Žitomiro mies
to, kurį iie praeitą savai
tę buvo iš nacių atsiėmę.

Naciai sako, kad rusų 
puolimas sulaikytas, mie
stas atsiimtas ir daug ru
sų paimta į nelaisve. Tuo 
tarpu sovietų Rusiios ka
riuomenės perėjo Dniepro 
upę tarp Kievo ir Dnen- 
ropetrovsko ir atsiėmė iš 
nacių Čerkasų miestą.

Du tūkstančiai 
nužudyta mūšiuose.

nacių

Petain Nori Atsistatyti
Berne, Šveicarija, lapkr.

Streikas Fordo Dirbtuvėje
Detroit. Mich. lapkr. 22 

— Apie 1350 darbininkų 
Ford River Rouge plieno 
fabrike paskelbė streiką, 
kada tris unijos darbinin
kus atleido nuo darbų.

Londonas, lapkr. 22
Sovietų Rusijos kariuo- su misijomis, pagalba lie

tuviams tretininkams, ‘Šv.
Pranciškaus Verpelio’ lei
dimas ir kiti darbai, taigi 
nori atsikviesti daugiau 
lietuvių pranciškonų, kad
jie kol sąlygos leis grįžti į 22 — Prancūzijos vadas 
Lietuvą, ~ pasidarbuotų Petain buvo prirengęs ra- 
tarp išeivių lietuvių. Da- dio kalbą, kurioje išreiš- 
roma pastangų parsiga- kęs norą atsistatyti nuo 
benti tėvą A. Krasauską, vyriausybės vietos, nes jo

’ ‘ j DARBININKAI PRIEŠINASI 
PREZIDNETO ĮSAKYMUI C

Peabody. Mass. laok. 22 prezidentas Joseph Har- 
— Daugiau kaip 700 Pea- rington pareiškė darbinin- 

~ ' kams: “kad neklausyti
i prezidento Roosevelto rei- 

kad valdžia

Kai Roma bus užimta, 
taipgi numatoma iš ten 
atsigabenti • kitus 
ciškonus kunigus 
vius.

pran- 
Iietu-

Darbininkai Reikalauja 
Didesnio Atlyginimo

Pittsburgh. Pa. lapkr. 22 
TLKFSB) Lietuvis pran---- Aluminum kompanijos

ciškonas tėvas Angelijus darbininkai reikalauja. 
Krasauskas misijonie- kad jiems būtų pakeltas 
'riauja Aleppo mieste Syri- atlyginimas 15 centų į va-

Atvyks Daugiau Lietuviu 
Pranciškonų Į Ameriką

Kūrybinis momentas yra 
džiaugsmo šaltinis, nes jame 
žmogus turi progą pareikšti sa
vo asmenybę.

i joje. USA esantieji lietu- landą.
Iviai pranciškonai, kurie Darbininkai priklauso 
nebesuskuba atlikti visų prie CIO unijos.

Naciai Neatsilaiko Italijoje
Algiers, Afrika, lapkr. 

22 — Alijantai prasiveržė 
pro nacių linijas, pasivarė, 

, keletą mylių gilyn į Itali-i 
■ją ir užėmė Perano mies
tą.

Amerikos penktoji armi
ja irgi pasivarė gilyn, nu-: 
įgalėdama nacių pasiprie
šinimą. Blogas oras, pot- 
Į vinys sutrukdė karinius 
laimėjimus Italijoje.

no, Gloucester, New Bed- 
ford, New York, paskelbė 
streiką; jie nevažiuoja į 
jūras žvejoti iki kainos 
nebus tinkamai nustaty
tos, kad žvejai turėtų už
darbį. Jie sako, kad val
džios nustatytos kainos 
žuvims yra taip netikslios, 
kad žvejai nieko neuždir
ba.

body ir Salėm odos fabri 
kų streikieriai. savo susi 
rinkime, nutarė negrįžti škia kviesti, 
prie darbų, nors preziden- užimtų fabrikus”, 
tas Rooseveltas telegra-' 
ma jiems įsakė sustoti jiems tas pilnai patiktų, 
piketuoti ir grįžti į fabri-’Streikieriai nubalsavo ne- 
kus. i grįžti prie darbų iki kom-

Darbininkai priklauso (panija nesutiks priimti 
prie National Leatber^prie darbų dviejų atstaty- 
VV’nrkers uuijos. Unijos tų darbininkų.

Streikieriai atsakę, kad

Darbininkų Radio Programa

Radio programos 
klausytojams malonių Padėkos dienos

Į
Žvejai Paskelbė Streiką
Boston, Mass. — Atlan

tiko pajūrio žvejai, Bosto-

šeštadienį, lapkričio 27 dieną, 2 vai. po pietų, vėl 
turėsime progą klausytis gražių lietuviškų liaudies 
dainų, muzikos kūrinėlių, kalbų ir pranešimų iš WCOP 
stoties. Boston. Mass.

Linkime visiems Darbininkų 
rėmėjams
švenčių. Prašykime Aukščiausiojo pasauliui taikos ir 
mūsų senajai pavergtai ir karo nualintai Lietuvai lais
vės ir nepriklausomybės.

Gerb. Biznieriai, draugijos ir pavieniai asmenys 
prašomi priduoti skelbimus, pranešimus ir sveikini
mus ne vėliau penkiadieny j, jeigu norite, kad būtų 
paskelbta šeštadienį.

DARBININKŲ RADIO
366 W. Broadvvay, So. Boston. Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449
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Nauji Vėjai Rusijos
Gyvenime

PADĖKOS DIENA
Buvo laikai, kada garbingas jūrėse, tą sunku mums aiškiai 

šis kraštas, garsioji Ameril 
nebuvo visai dar atrasta.
ją tuomet
žmonija, ir jame
laukiniai žvėrys 
tauta.

Gerajai Dievo
džiaut ir norint.

pirmasis
spalių 

kiingai

..ka.
Apie 

nežinojo pasaulio 
gyveno tik 
ir indijonų

Apvaizdai lei- 
Kristoforas 

Kolumbas. pirmasis baltųjų 
žmonių. 1492 m. spalių 12 d. 
šią šąli stebuklingai suradęs, 
pavedė ją Dievo garbei ir žmo
nijos gerovei.

Pirmiesiems pilgrimams lai
mingai atvykus čia garsiuoju 
“May!ower" laivu. 1620 m. lap
kričio 26 d., jie apsistojo da
barty istoriniame Plymouth. 
Mass. Ir nuo tų metų prasidėjo 
Amerikos gyvenimo istorija.

Kiek džiaugsmo, padėkos ir 
karštos maldos su ašaromis ki
lo iš jų dėkingųjų širdžių už vi
sas geradarybes

kiekvienas iš 
minėdamas tą

Karo Bondsai Kalėdų 
Dovanoms

4 2

Coast Guard kandidatai kadetai New London, Conn. eilinėse lipimų 
pratybose. Jauniems vyrams tikras sportas.

(LKFSB) Lapkričio 7 d. 
Rusija minėj sukaktį revo
liucijos, kuri buvo įvyk
dyta 1917 m. (senuoju ka
lendoriumi"— spalių 25, 
d.). Tada bolševikai nu
vertė vienintelę Rusijos 
istorijoje žinomą demo
kratinę valdžią, kurią po 
carų pašalinimo, buvo su
daręs Kerenskis. Bolševi
kai Rusijoje pradėjo dik
tatūros (kaip jie patys sa
kosi — proletariato dikta
tūros) laikotarpį. Pirma 
jų rėžimas vedė griežtą 
kovą su religija. Nors da- 
bas religinės laisvės Rusi
joje nėra, bet politiniais 
sumetimais daroma kai
kurių naujumų: Maskvoje 
leista sušaukti visos Rusi
jos (provoslavų) sinodas, 
kuriame išrinktas patri
archu Maskvos metropoli
tas Sergijus. Jis yra gi
męs 1867 m. Arzame, mo
vėsi Petrapilio Teologijos i 
Akademijoje, vėliau buvo 
tos pačios akademijos 
rektoriumi.

Kaip praneša KAP, so
vietų komisarų skaičius 
padidintas dar vienu — 
M. Karpovu. Jisai yra pas-i 
kirtas naujai sudarytos j 
ortodoksų bažnyčios tary
bos galva ir bus lyg ryšio 
zaldininkas tarp sovietų 
vyriausybės ir Rusijos 
Jrtodoksų sinodo, kuriam 
vadovauja patriarchas A- 
leksijus Sergijus. ‘ Metro
politas Aleksiejus ir eilė 
kitų Rusijos dvasininkų 
yra sovietų vyriausybės 
apdovanoti medaliais už 
heroiškas pastangas gi
nantis Leningradui. So
vietų oficialiniuose biule
teniuose neretai duoda
mas žodis ir Rusijos dva
sininkams. Ar šiaip, ar 
taip tai vis dėl to prisipa
žinimas, kad bažnyčios 
nugalėti nepasisekė ir kad 
su ja tenka skaitytis.

. '■"i'

J ; ,Sw|
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Karo Bondsai ir ženkle
liai yra geriausia ir la
biausiai apgalvota 1943 
m. Kalėdų dovana. Kare 
Bondsai yra "dovana su 
ateitimi” kiekvienam, ku
ris juos gauna — tai do
vana. kuri padės įgyven
dinti kai kurias svajones 
taikos meto Kalėdoms. 
Kiekvienas Karo Bond- 
sas, kurį mes perkame Ka
lėdų dovanoms, tuo pačiu 
yra dovana mūsų kovo
jantiems vyrams ir visai 
tautai, o tai reiškia — ii 
duodančiajam. Taip į Ka
ro Bondsus įdėti jūsų do
leriai eina į kovą kare ii 
padeda palaikyti žemas 
kainas. Ir šioms Kalėdoms 
mes visi turime asmeniš
ką atsakomybę mūsų Ka 
ledų dovanas padaryt 
kaip galima naudingesnė
mis. Karo Bondsų dovano
jimas yra geriausiai atlik
ti tą mums uždėtą atsako
mybę.

mūsų 
šven- 
karš-

įsivaizdini. suprasti!

Miškuose surado daug mais
to. laukinių kalakutų. Jie sta
tėsi namus, miestus... ir pradė
jo naują pasauli... Tat paminėt 
tą pirmąją laimingą atkeliavi- 
mą. nuo 1620 m. kasmet yra 
švenčiama Padėkos — Thanks; 
giving diena.

Taigi ir 
šiandieną,
tę su visa U. S. A. tauta, 
tai padėkokim gerajam Dievu
liui už visas nuo Jo gautas gau
sias sau malones.

Maldaukim palaimos ir šiam 
Amerikos kraštui. Nepamirš
kim tėvynės Lietuvos. Sibiran 
ištremtųjų, o ypač taikos, ra
mybės. vienybės visam pasau
liui. karo greitos užbaigos ir 
Alijantams pergalės tikros! 

kelionėje —j Padangės Aras.

LAIKYKIS SAVO KARO DARBO
Amerikos in-Nežiūrint 

dustrijos ir Amerikos dar- kalingas 
bininkų milžiniškų atsie- 
kimų darbo fronte ir ne-j 
žiūrint pastangų karą re-! 
miančių įstaigų. pade-; 
dančių mūsų namų fron-! 
tui funkcionuoti, dabarti-’ 
nis aukštas darbininkų' 
judėjimas — keitimas vie; 
no darbo kitu — lėtinai 
mūsų karo produkciją.

Šito judėjimo atsako
mybė nekrinta kuriai nors; 
vienai grupei. Tas kyla iš 
dėl karo gerokai pablogė
jusių sąlygų: ir visos gru
pės — tiek vyriausybė, 
tiek vadovybė, tiek darbi
ninkai bei visuomenė — 
turi padėti išrišti šią pro
blemą.

Kai galvojame apie dar
bo judėjimą, mes automa
tiškai įsivaizduojame dar
bininkus metančius savo 
darbus. Tai gali būti klai
dinga mintis, kadangi 
darbininkai apleidžia sa
vo darbus dėl įvairių prie- 
žaščiu. kurių dauguma ne 
nuo jų priklauso.

Gamyba. darbininkai, 
vyriausybė ir vietinė vi
suomenė imasi veiksmų, 
kad pašalintų to aukšto 
keitimosi laipsnio prie
žastis. Tačiau vi^os šios 
grupės turi suprasti, kad 
šis judėjimas turi būti su- 

jei mes 
laimėti 

karą. Daugelis tų priežas
čių reikalauja gvdymo — 
tinkamo vadovavimo ke
bu pašalinti vietines sąly
gas. kurios iššaukia dar
bo keitimus. Jau kai ku
rios apylinkės bei atskiri 
fabrikai savo pačių inicia
tyva pasekmingai šalina

Darbininkas taip pat rei- 
geresnio savo 

svarbos supratimo ir at
sakomybės pajautimo, 
pergalės priartinimui. Vy
rai ir moterys karo fabri
kuose ir reikalingose civi-i 
linėse tarnybose turi su
prasti. kad jie yra dalis 
kovos grupių, kurios da
bar ruošia dirvą Vokieti
jos ir Japonijos invazijai.

i 
I

I

Prof. M. Biržiškos 40 m
Darbuotės Mokslui

stabdytas dabar, 
ir toliau norime

1 '

Raud. Kryžius Išleidžia Naujus Patvarkymus Maisto džiagų povandeniniais įai-
* * vais užterštais juros ke-

Pakietams Belaisviams

Pirk Karo Bondsus Karei
viams Ir Pranešk Jiems 

Apie Tai V-Mail

(LKFSB) Lietuvos laik 
raščiuose ilgoku straips
niu buvo šią vasarą pami
nėta Vilniaus universiteto 
rektoriaus, prof. M. Bir
žiškos 40 metų mokslinės 
darbuotės sukaktis. Na
ciai prisiminė ir jo darbą 
vadinamoj. Lietuvos Kon
ferencijoj. Kaune š.
birž. 5 d., tik nieko nesa
kė. kad po tariamomis re
zoliucijomis jo parašas 
buvo padėtas be jo atsi- 
klausimo ir sutikimo...

m.

Nors jau ir per vėlu siųs
ti Kalėdų siuntinius ka
reiviams. jūrininkams, pa-, 
kraščių sargybiniams, 
WAC’s bei kitiems užjū
riuose. bet dar yra pakan
kamai laiko pasiųsti jiems 
V-pašta pranešimus apie 
Karo Bondsų dovanas Ka
lėdoms. Kariuomenės paš
to tarnyba V-pašto prane
šimais apie Karo Bondsų 
pirkimą Kalėdų dovanoms 
gali pasiekti ir pasieks bet žiu gavo 
kurią užjūrių karo vieto-jsavo provincijolo tėvo Če-'oro laisvę — nėra blogi, 
vę iki gruodžio 25 d., jeigu, pulio laišką, kuriame pra- bet pasirinktas pavyzdys 
pranešimai 1— J T--x   —-- 1 — ’
prieš gruodžio 1 d. 
Departamentas sutvarkė 
pašto išsiuntimą taip, kad 
giminės ir draugai, kurie 
nepasiuntė Kalėdoms 
siuntinių, ar kurie nori 
siųsti papildomas dova
nas Karo Bondsais. gali 
būti užtikrinti, kad tie 
pranešimai bus jiems į- 
teikti iki gruodžio 25 d.

Valstybės Iždas ragina 
pirkti Karo Bondsus kaipo 
dovanas netiktai kariams 
esantiems užjūriuose, bet 
ir likusiems Jungtinių 
Valstybių teritorijoje ka
ro tarnyboje. Iždas sako, 
kad tokios Kalėdų dova
nos. yra dovanos ateičiai.- 
Ir tos dovanos auga, ka
dangi Bondsų vertė didė
ja. kol mūsų vyrai ir mo
terys tarnauja savo kraš- Nr. 993 išspausdino WAD 
tui.

Toliau Iždas papildomai 
pareiškė, kad Karo Bond
sai kaipo Kalėdų dovana 
padės sulaikyti infliacinį 
trūkstamų prekių pirki
mą. ir taip pat bus finan
sinis ramstis karo tarny
bos vyrams ir moterys su
grįžus į civilinį gyvenimą.

Pirk Defense Bonds ir Stamps’

Nauji patvarkymai dėl kinį, vežusį vokiečių ka- 
siuntimo maisto pakietų reivius į frontą, Lietuvos 
karo belaisviams Europo- partizanai nuleido 
je Belgų, Lenkų, Jugosla- bėgių, buvo sunaikinta 12 
vų, Norvegų, Olandų, vagonų. Nespėjus nuvaly- 
Graikų ir kitų tautų pra- ti bėgių, užvažiavo ir smo- 
dėjo veikti birželio 10 d., gė į nuverstą traukinį vo- 
pranešė Amerikos Raudo- kiečių keleivinis trauki- 
nojo Kryžiaus vyriausybė, nys, ėjęs iš priešingos pu-' 
ir juos galima gauti iš vie- sės. Dar 7 vagonai buvę 
tinių Raud. Kryžiaus sky- sudaužyti, 
rių visoje šalyje.

Nauji patvarkymai nea
pima Japonijos sulaiky
tus belaisvius, dėlei sto
kos transportacijos pa- 
rankumų į Tolimus Rytus.

Amerikos Raud. Kry
žius pabrėžia jog artimos 
giminės Suv. Tautų karo 
belaisvių gali siųsti stan
dartinius maisto pakietus 
įdentifikuotiems belais
viams tik jeigu duoda įsa
kymą dėl standartinio 
Red Cross pakieto, ir tik 
po kaikurių patvarkymų, 
kuriuos galima per vieti
nius Raud. Kryžiaus sky
rius. Pakietas kainuoja 
$3.50.

nuo

mažas— Lietuva yra 
kraštas, bet su didele šir
dimi”, — rašo sovietų am
basada savo pranešimuo
se iš Vašingtono; drauge 
iškeliamas lietuvių atkak
lus priešinimasis naciams.

— Iš Maskvos praneša
ma, kad kaikurie vokie
čiai patekę į belaisvę pri- 
sipažįnę, jog naciai Lietu
voje sušaudę nemažai 
žmonių. Esą, Kaune vienu 
metu buvęs nužudytas vo
kiečių karininkas. Naciai, 
keršydami, Kauno miesto' 
gatvėse surinko, kurie 
pirma pakliuvo, 30 žmo
nių ir juos užmiesty su
šaudę.

I

liais į kiekvieną sąjungi
ninkų kovos lauką visame 
pasaulyje, kuris apima 
mūsų į Italiją besiveržian
čias armijas, bei smogimą 
į japonų jėgas Ramiojo 
Vandenyno salose. Ir ne
bus jokio atoslūgio atei
nančiose dienose. Šią die
ną ir kiekvieną dieną jū
rininkai palieka sausumos 
tarnybas padėti įtraukti 
laivus į aktyvius karo 
veiksmus.
vyksta, jų vietas užpildo 
WAVES, kurios įstojo 
dirbti greta mūsų vyrų 
priartinimui pergalės die
nos. Sprendžiami mėne
siai yra dar prieš akis ir 
dar bus tūkstančiai vietų 
laivyne, kurias moterys 
turi užpildyti — tai karui 
reikalingi darbai, taip pat 
naudingi ir patyrimą su
teikiantis pokarinėms 
karjeroms.

Vos tik jie iš-

Žinelės Iš Lietuvos

LIETUVOJE MIRĖ JAUNAS 
PRANCIŠKONAS, KUNIGAS

(LKFSB) USA esantieji galės sudaryti susisieki- 
lietuviai pranciškonai ne- mą Kaunas - Maskva, per- 
seniai per Raudonąjį Kry- lekiant per Vilniją”. Min- 

► iš Lietuvos nuo tis ir paaiškinimas apie

bus išsiųsti; neša, kad Lietuvoje mirė, vis dėlto rodo, kad lenkai 
Karo'jaunas kunigas, vienuolis dar nesirengia atitaisyti 

pranciškonas tėv. Jeroni- Lietuvai padarytą skriau- 
mas Truška, gimęs Gargž- dą, o kai iš vokiečių ir ru
duose 1911 m. gruodžio 11 sų patys tai reikalauja 
d.. kunigu įšventintas, teisingumo... 
1938 m. rugp. 14 d. Tėvas 
Jeronimas turėjo stiprių 
poetinių gabumų; jo eilė
raščiai tilpo “Šv. Pranciš
kaus Varpelyje” ir kituo
se laikraščiuose.

Tėv. Kaz. Čepulis prašo 
ieškoti, kur yra Sibiran 
išvežtieji tėv. Dirvelė ir 
tėv. Martušis, ir stengtis 
jiems pagelbėti.

Dvelkia oras minkštai. 
Auga jaunas aukštai. 
Ir skleidžias platyn.

I

Lenkai Apie Vilnių Ir 
Lietuvą

(LKFSB) Londone išei
nąs "Dziennink Polski”

straipsnį “Oro laisvė”. Ja
me yra toks būdingas len
kų samprotavimas: “Oro 
laisvė sudarys tai, l;ad. 
pav., Lietuvos valdžia ne
galės uždrausti lenkų lėk
tuvams, pakylantiems iš 
Vilniaus, lėkti per Lietu
vą į Švediją. Iš kitos gi 
nusės lietuvių lakūnija

<

(LKFSB) Per Raudoną
jį Kryžių Šveicarijoje kun. 

— Vokiečiams sunk veži- Dr. A. Deksnys gavo iš 
Toks pat pakietas regu- miu gabenant benziną ne- Lietuvos žinią, kad jo bro- 
_2_1 ---------- > visiems toli Jonavos sugedęs mo- lis inžinierius Jonas Dek-

belais- toras. Vokiečių šoferis ki- snys tebegyvena su šeima 
važiuojančiu Kaune. Apie Sibiran išvež- 

nuvykęs į tą brolį Kazimierą Deksnį, 
sandėlį pasiimti atsargi- gavo žinių ir Kaune, bet a-

lariai dalinamas 
Amerikos karo 
viams ir už jį užmoka Suv. tu pakeliui 
Valstybių Armija ir Lai- sunkvežimiu 
vynas.

Privačius pakietus arti- nių dalių. Tuo metu parti- pie ištremtąjį tėvą — ži
nios giminės gali siųsti zanai. sužinoję apie pa- nių neturi.
tiesiog Amerikos belais- liktą be sargybos benzino — Daktarė Jadvyga Ža- 
viams kas 60 dienų. “La- transportą, jį padegė.
bels” artimos giminės turi — ’ ' ‘
iš anksto gauti nuo Office iš studentų, esąs sudary- — Celina Milvydienė, gy- 
of Provost Marshal Gene- tas partizanų būrys, pasi- venanti Kaune, liūdi dėl 
ral, Washington, D. C. vadinęs “Kunigas Ranke- savo Sibiran išvežtos duk- 

Amerikos Raud. Kry- lė Nr. 2”. Prie to būrio e- terš, kurios adresą sužino- 
žius nepriima kontribuci- sąs ir vienas jaunas lietu- jo, tačiau jos vyro — pro- 
jas dėl standartinių mais- vis kunigas, vikaras iš fesoriaus Juozo Tonkūno 
to pakietų Jung. Valsty- Aukštaitijos. Jis pasakęs — negali surasti, kur jis 
bių belaisviams, I 
ma nerybuotas kontribu
cijas bendrai pašalpai 
Jung. Valstybių belais

viams, jie duoda tuos pi
nigus nupirkimui ir iš
siuntimui medikalių reik
menų, cigaretų, tabako, ir

kovičaite Kaune darbuo- 
Lietuvoje, daugiausiai jasi savo profesijoje.

ir 
f džiuojas — 

Uosis lenkias žemyn. 
Jėgos eina silpnyn. 
Kaskartą rečiau belapuojas.

di-

Ėjo augęs žmogus.
Blizga kirvis aštrus.
Pakirto ilgmetį užgavęs:

• Jauno uosio pečiai 
Sudrebėjo baisiai, 
Žaliuoja vienok, kaip žaliavęs.

Iš kamieno tiesaus-
Dročiai karstui išpjaus 
Lentas, nes tėvai susenėjo:
O viršūnę tašys:
Vygė bus ir lopšys, 
Nes kūdikis klykti pradėjo.

Bėga metai kiti.
Supa lopšį pati

Ir pirmgimiui taip bedainuoja: 
Augk. maželi gražus. 
Kaip tas uosis puikus.

Kursai tarp pakalnių svyruoja.
Maironis.

bet prii- i savo parapijiečius drąsų 
pamokslą, kuriame ragi
nęs mylėti savo 
mę ir priešintis 
prispaudėjams, 
nų būrys “Kun.
Nr. 2” pereitą vasarą užė
jęs į vieną dvarą, kuriame 

kitų reikalingų daiktų Ar- nacių buvo apgyvendintas 
mijos ir Laivyno neparū
pintų vyrams.

Naujo patvarkymai ne
liečia civilius, kurie gyve
na priešo okupuotose ša
lyse. FLIS.

I

tėvų že- 
Lietuvos 
Partiza- 
Rankelė

Kį Maskva Skelbia Apie 
Lietuvių Priešinimąsi Prieš 

Nacius

(vokietis kolonistas, iš jo 
paėmę 10 tonų avižų, mie- 

■ žiu ir slapta išdalinę ne
turtingiems kaimiečiams, 
kad jie įsėtų savo laukus. 
Tuo tarpu neturime gali
mybės patikrinti tų visų 
žinių, bet jas skelbia Mas
kvos šaltiniai.

(LKFSB) Maskvos pra
nešimu, Lietuvos partiza
nų “Vilniaus” būrys iš
sprogdino nacių karinį 
traukinį Lietuvoje, 17 va
gonų karo medžiagos pa
versta į laužą. 1

į

Didelės Galimybės 
Moterims

Jungtinės Valstybės da
bar turi sunkiausią ir di- 

! džiausią darbą savo isto
rijoje — tai yra saugus 

Kitą trau- perkėlimas žmonių ir me-

nutremtas.
— Per Raudonąjį Kryžių 

gavo žinią kun. P. Luns- 
kis, Pittsburgo Šv. Vin
cento parapijos klebonas, 
kad jo motina mirė Lietu
voje pernai metais gruo
džio mėnesį, o sesuo Ona 
— šią vasarą. Kunigas 
Lunskis skaudžiai pergy
vena šią liūdną naujieną. 
Nelaimei, tą dieną, kai ga
vo šį pranešimą, pats tu
rėjo išvažiuoti į ligoninę 
operacijai. Laikinai jį pa
vaduoja tėv. Just. Vaškys.

•

Dramblys iš Musės
Padaryti

Marytė. Mamyte, aš pagavau 
musę, padaryk tu man iš jos 
dramblį.

Motina. Kaip aš galiu padary
ti. vaikeli, kad negalima.

Marytė. Gi tėvelis sako, kad 
tu iš musės drambiį padarai.
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Kražių Žudynės
Šiais liūdesio laikais, kuomet vieni pasaulio galiū

nai naikina lietuvių tautą, o kiti nedrįsta ją užtarti, 
mes tik žudynių sukaktimis tegalime pademonstruoti. 
Daug jų lietuviai yra iškentėję, visų nesuminėsi, ypač 
tų, kurios įvyko bolševikų okupacijos metu ir dabar po 
nacių priespauda tebevyksta. Jų sukaktis paminės is
torija. Dabar tik tepaminim vieną ypatingai kruviną 
įvykį, Kražių žudynes, kurios įvyko 1893 m. būtent 50 
metų atgal. Kražių istorija visiems žinoma. Čia teks 
tik prisiminti, kad Kražių parapijiečiai nukentėjo už 
tikėjimą, nes caro vyriausybė buvo pasiryžusi katali
kų bažnyčią paversti pravoslavų cerkve. Lietuviai taip 
pat pasiryžo savo bažnyčios neatiduoti. Ginkluoto pa
sipriešinimo jie nedarė, tik susirinkę bažnyčioj meldė
si. Vietinė rusų policija nepajėgė didelės žmonių mi
nios iš bažnyčios išvaryti ir prašėsi iš Kauno pagelbos. 
Gubernatorius atsiuntė pulką kazokų, kurie be pasi
gailėjimo pliekė nagaikomis ir kapojo kardais visus 
esančius bažnyčioj ir šventoriuje, nepaisydami nei am- j 
žiaus, nei lyties. Nukautų ir sužeistų šimtais priskai- , 
tė. Didvyriškas lietuvių pasišventimas ir barbariškas 
rusų žiaurumas sujaudino visą pasaulį. Kražių žudy
nės perėjo į istoriją kaipo heroiškas lietuvių pasišven
timas mirti už tikėjimą ir nežmoniškas maskolių žiau
rumas katalikų tikėjimą naikinti.

Minėdami penkių dešimtų metų pasibaisėtino į- 
vykio sukaktį, mes žemai lenkiame galvą prieš tų kan
kinių atmintį ir ne tai kad stebimės jų didvyriškumu, 
bet tikrai žinome, kad ir šiandien ta didvyrybės ki
birkštis lietuvių tautoje neužgeso. O tos geležinės iš
tvermės dabar, kaip tiktai prireikė.

Nuo 1940 m. Lietuva pradėjo eiti tikrą kryžiaus 
kelią. Vyliumi ir apgaule įsibrovę į Lietuvos žemelę, 
bolševikai pasirodė vertingais caro pasekėjais. Skirtu
mas tik tame, kad carai siekė lietuvius supravoslavin- 
ti, gi bolševikai užsispyrė juos subedievinti. Vieni ir 
kiti užsimojo mūs tautą surusinti, o jei nepavyks, tai 
ir visai išnaikinti, siunčiant lietuvius į Sibirą, o Lietu
vą kacapais apgyvendinant. Tokį pat tikslą turi ir hit
leriniai naciai, kurie skubina Lietuvą nualinti, kad 
nieko nebeliktų naujiems okupantams, jau gerokai 
paragavusiems lietuviško kraujo. Viena okupacija po 
kitos. Tarsi viena vilkų gauja po kitos veržiasi dabaig- 
ti plėšimo ir žudymo darbą... Visaip vaizduojamės Lie
tuvos padėtį. Ir šiaip ir taip galvojame, kas jos pasi
gailės? Kas turės tiek garbės ir demokratinio ryžtin
gumo gelbėti ramią ir nieku nekaltą tautą? Kurie pa
saulio galiūnai išdrįs tarti tiesos žodį? Dėja, į tuos: 
klausimus atsakoma tylėjimu... K. (

Lietuviai Didžioje Britanijoje j
(LKFSB) Tarp Londono kiečiai greit suardė. Jei; 

lietuvių sėkmingai dar- dabar Baltijos tautos, be- 
buojasi kunigas Dr. K. veik beginklės, kovoja 
Matulaitis. Jį prieš keletą prieš vokiečius, tai ne dėl- 
savaičių aplankė Ameri- to, kad jos lauktų rusų, 
kos lietuvis Julius Kova- bet kad siekia nepriklau- 
liūnas iš Clarksbury, N. J. somybės. Autorius siūlo 
Jisai pateko į Angliją Baltijos valstybes pavesti 
prieš trejetą mėnesių, bet ne kurios kitos šalies, o 
greitai jį vėl grąžinsią į Amerikos globai, kol bus 
Ameriką ūkininkauti. Jis sudarytos galutinės tai- 
atrodo tikras stipruolis, kos sutartys. Kaip bus iš- 
Su pasiilgimu kalba apie spręstas Baltijos tautų li- 
namiškius. Ten jo laukia kimas domisi visos rusų 
tėvai ir trys seserys: An- kaimyninės tautos, nes tai 
gėla, Dome ir Ona. bus ženklas koksai liki-

........... x.. mas ir jų ilgainiui laukia.— Didziausis Škotijos 
dienraštis "The Scots- — Škotijos Liet. Kat. 
man” spalių 2 d. įsidėjo Moterų draugijos Bellshill 
John F. Stewart straips- skyrius iškilmingai at- 
nį, kuriame autorius pri- šventė savo organizacijos 
simena, kad Baltijos vals- šventę, 
tybės buvo jėga prie Rusi- 
jos prijungtos, kad tos Spalių 1 d. nelaimin- 
pažangios krikščioniškos Same. atsitikime buvo 
šalys nieko bendro su Ru- traukinio suvažinėtas lie-: 
sija neturinčios, kad jos tuvis Juozas Mažeika, 69 
sukilo prieš bolševikus m’ 
ne vokiečiams talkinda- ----------------------------------
mos, o sau laisvės ieško-1 Veiklioje ir stiprioje jau- 
damos ir kad jų laisvai su-' nystėje yra įrašyta ilga ir 
darytas vyriausybes vo-i laiminga senatvė.

DARBININKAS

Nepaprastai 
keistas sis karas...

Jis vedamas kelių de
mokratijų ir vienos žiau
rios diktatūros, kad nu
bausti kitą žiaurią ir la
bai agresingą diktatūrą 
bei jos kelis menkus pa- 
gelbininkus. Vokiečių 
tauta (ne vieni naciai) ši
tą karą labai moksliškai 
suorganizavo ir pradėjo, 
tikėdama jį laimėti. Karą 
vokiečiai pradėjo - įsiver
žimu į Austriją 1938 m. 
kovo mėn. 1938 m. rudenį 
jie užėmė Sudetų kraštą, 
kurs priklausė čekams. 
1939 m. kovo mėn. jie įsi
veržė į kitas Čeko-Slova- 
kijos dalis ir po savaitės 
sekė agresija prieš Lietu
vą, kuri kovo 22 d. nusto
jo Klaipėdos krašto. Po 
pusmečio prasidėjo pa
saulinis karas Lenkijoj, 
nes Lenkija buvo pirmoji, 
kuriai demokratijos suti
ko pagelbėti ir ji nuspren
dė geruoju nepasiduoti. Iš 
rytų šono Lenkiją greit 
užpuolė Rusija ir su nedi
deliais karo nuostoliais 
užėmė pusę Lenkijos. A- 
petitas auga bevalgant — 
sako prancūzai... Greit 
Stalinas pasiuntė milži
niškas armijas į Suomiją, 
Lietuvą, Latviją, Estiją ir 
Rumuniją. Visur jam pui
kiai sekėsi, nes jis tuomet 
turėjo Vokietijos pritari
mą, gautą už žibalą, kvie
čius ir. už palankų neitra- 
lumą Hitlerio karuose 
prieš demokratijas. Vos 
inėję Lenkijon (1939 m. 
rūgs, mėn.) ir Lietuvon 
(1940 m. birželio 15 d.), 
rusai tuoj pradėjo apka
sus, statyti tvirtoves ir ae
rodromus. Tai sukėlė ne
pasitikėjimą ‘‘krauju su
cementuotoje” dviejų ga
lingų diktatūrų draugys
tėje. Rusų - vokiečių ka
ras suteikė daug entuziaz
mo demokratijoms ir šiek 
tiek vilčių Baltijos tau
toms: jos manė, kad vo
kiečiams ir rusams pa
vargus ir demokratijoms 
užtariant, jos vėl galės 
atstatyti sugriautą nepri
klausomybę ir laisvę, pa- 
siliuosuoti iš abiejų ne
kenčiamų tyranijų. Ta
čiau gali ir kitaip išeiti.

Tikrąją bausmę tautai 
laikome žemės ir nepri
klausomybės nustojimą. 
Kitos bausmės yra tik 
menkniekiai. Dabar dar 
peranksti tvirtinti kurių

| žemių Vokietija neteks 
■ Gal būt tik Rytų Prūsijos 
į kuri sudaro tik tris pro
centus Vokietijos gyven
toju 1937 m. ribose. Nepri
klausomybė jai bus palik
ta. Nuginklavimas ir tarp
tautinė priežiūra bus tik 
laikinas pažeminimas mi- 
litaristams, plačioms ma
sėms visai nekenksmin
gas, gal net išganingas.

Taigi Vokietija gali iš
likti beveik nenubausta. 
Ji tik nustos pagrobto 
svetimo turto ir kelių tūk
stančių didžiausių krimi
nalistų, kuriems nepavyks 
pasislėpti saugiose vietose 
ir rasti minkštaširdžių už
tarėjų. Tai būtų ne baus
mė, bet lig ir savotiškas 
pagirimas už “drąsias ko- 

• vas” visuose Europos 
kampuose...

O kas gi laukia estus, 
latvius, lietuvius ir len
kus, kurie per šimtus me
tų kovojo prieš vokišką 
TDrang nach Osten”, kai 
kada net labai sėkmingai. 
Mūšis ties Gruenwaldu 
(1410) dviejų lietuvių mo
narchų (Vytauto ir Jogai
los), Lietuvos ir Lenkijos 
kariuomenių laimėtas su
laikė vokiečius per 350 
metų: Maskolija buvo ap
saugota nuo teutonų įsi
veržimo. Tai mažgi galan
tiškos demokratijos bent 
kiek atsižvelgs į senas ir 
į dabartines begaliniai di
deles šitų tautų aukas ir 
kovas vokiškam slibinui 
sulaikyti? Dėja, paskuti
nė konferencija Maskvoje 
nutarė išlaisvinti tik vo
kišką Austriją, kurios di
deli demokratiniai sluoks
niai visuomet norėdavo 
susijungti su demokrati
ne ar pusiau - demokrati
ne Vokietija. Matote, ap
simoka vokiškai kalbėti ir 
vokiškai kultūrai priklau
syti: už tai galima susi
laukti ne tik laisvės, bet 
ir nepriklausomybės. Bet 
apie pastovius ir tvirtus 
vokiškos ekspansijos prie
šus Maskvos konferencija 
nerado laiko jokio laisvę 
drąsinančio žodelio pra
tarti. Begalinės aukos, 
tragiška desperacija šitų 
kultūringų ir galantiškų 
tautų nerado jokios užuo
jautos, jokio suraminimo 
kraujo klanuose mirks
tančioms šalims. Kodėl? 
Greičiausia todėl, kad jos 
yra gana arti Rusijos ir 
todėl yra patogioje padėty

VERKIANČIOJI LIETUVA...

o o

tančių lietuvių, senų ir 
jaunų, vyrų ir moterų, la
bai mokytų ir mažamoks
lių, pasiturinčių ir labai 
biednų gyvena “incomuni- 
cado”, tobuliausioje izo
liacijoj; dauguma jų biau- 
riausiose koncentracijos 
stovyklose kankinasi ir 
lėtai miršta tikrų vergų 
darbą dirbdami, jie negali 
ten gauti ar siųsti laiškų, 
jokios šalies Raudonasai 
Kryžius prie jų neprilei- 
džiamas. Kaipgi prileis: 
jeigu Amerikos Raudono
jo Kryžiaus atstovai da
bar pamatytų Lietuvos ar 
kitų mūsų kaimynų buvu
sius ministrus, rašytojus, 
mokytojus, darbininkus, 
ūkininkus, kunigus ir val
dininkus skarmaluose, 
šalty, skurdžiuose bara
kuose ir kiaulių ėdalu 
maitinamus, tai tikrai kil
tų negirdėtas skandalas 
dėl tokio “galantiško” el
gesio su nieku nekaltais 
žmonėmis, kurių vieninte
lė nuodėmė Sovietams y- 
ra, kad jie ne rusai ir ne 
bolševikai.

Sulikviduota visa mūsų 
spauda ir visos mūsų or
ganizacijos, sustapdytas 
net enciklopedijos spaus
dinimas rodo gerai kokią 

■ kultūrinę autonomiją Ma
skva mums nešė. Ameri- 
; kiečiams žinoma neaiškin
si, kodėl rusai taip neken
čia vakarinių savo kai
mynų ir kodėl vakariniai 
kaimynai taip griežtai ir 
vieningai kratosi rusiškos 
tvarkos. Jie tai suprastų 
tik tuomet kai kiekvienas 
amerikietis turėtų Sovie
tų koncentracijos lagery 
kokį gerą savo draugą ar 
artimą giminę.

Dabar kai kurie ameri
kiečiai net mano, kad Ru
sija net pasikeitusi ir neb
esanti tokia žiauri dikta
tūra, kaip seniau. Apie tai 
ką gi čia šnekėti: juk Ru
sija gana mandagiai ap
sieina su Amerikos turis
tais ir kitokiais svečiais, 
ji nieko labai bloga ir ne
padarė Amerikai. Kad jos 
kitokia tvarka — tai nei 
amerikiečiams, nei lietu
viams ar kitiems galva 
juk neskauda: tai rusų na
minis reikalas. Bet dabar 
jau labai artėja rusų ar
mija prie Lietuvos ir mes 
žinome, kad rusai nori 
Lietuvon grįžti su savaja 
tvarka, kurioje gyvam ir 
laisvam lietuviui nėra vie
tos, Mūsų tautai rusai pa
darys tai, ką turkai pada
rė armėnams pirmojo Pa- 

! saulinio Karo metu, ką 
Sovietai padarė Rytų Ka
relijai. Mes esame krikš- 

įčionys, liberalai, socialis
tai ir kitokie, bet visi mes 
esame Vakarų kultūros ir 
laisvės šalininkai, žymiai 
aukštesnio materialinio ir 
dvasinio standarto. Tad 
negalime tapti vergais, 
kaip tai priversti buvo pa
daryti kaukaziečiai ir ki
tos Rytų kultūros tautos, 
šie skirtumai augo per 
500-700 metų. Mes negali
me su rusais susilieti, jų 
maistu ir laisve pragy
venti. Mes puikiai galim? 

'prisitaikinti prie Ameri
kos, Anglijos ar Švedijos 
gyvenimo normų: nors jos 
kiek skirtingos, bet jos 

' mus nepažemina, neuž
gauna mūsų individualiz
mo ir žmogiškos vertės. 
Amerikos sociologai ir 
spauda, rodos, neatkreipė 
pakankamo dėmesio į tą

Tęsinys 5-tame pusi.

pasotinti begalinį ciniško O 
imperializmo apetitą. ; U g1 VUS

Apie viešąją nutarimų' ę r- 
dalį jau žinome: joje nie- 
ko nežadama nepriklauso
mybės trokštančioms Bal
tijos tautoms. Pasiskai
čius korespondentų pra
nešimus iš Vašingtono ir 
paskutinę Stalino kalbą a- 
pie artimą Baltijos Res
publikų užkariavimą, man 
geros mintys niekaip ne
lenda į galvą. Daug nevil- 
tingumo pasėjo Maskvos 
konferencija plačioje Cen
tro Europoje tarp kokių 
70 milijonų gyventojų, 
kurių žemes ir laisvę Ru
sija savinasi ir ketina jas 
dalinai ar visiškai likvi
duoti...

Tai kasgibus 
nubaustas uįsi 
karą?

Stovime 
no šešėly. 
Vokietijos 
dien nori 
Latvijos ir Estijos, na, 
gal dar puselės Lenkijos. 
Ir daugiau nieko; būkit 
tikri — daugiau nieko! 
Bet paskiau jai bus reika
lingi nedideli plotai apie Lenkiją apie 20 mėn. Dau- 
Viborgą, kur yra kuklus 
ir vienintelis Suomijos ru
gių ir avižų aruodas, o gy
ventojuose nėra nei vieno 
procento rusų ar komu
nistų. Toliau, žinoma, dar 
rumuniška Besarabija ir 
keletas kitų kraštų Balka
nuose. jeigu pasitaikys 
gera proga sukelti vidaus 
ginčus ir lengvai įžengti 

j su didele armija. Tuomet 
tų kraštų “apsisprendi
mas” už Rusiją bus užtik
rintas bent 99'<. Šitą 
praktiką mes jau gerai ži
nome iš 1940 m.

O ką į tai didžiosios de
mokratijos pasakys? Jos 
gal bandys Stalinui pri
minti dešimtį Dievo įsa
kymų, kurių tarpe yra 
"Nevok”. Stalinas joms 
pasakys seną naujieną, 
kad Rusijoj nuo 1917 m. 
Dievas jau nebegauna ko- 

. misarų leidimo apsigy
venti, todėl ir jo prisaky-^ 
mų nebėra. Tad vogti ga- 

1 Įima ir net reikia, nes 
Kaukaze nuo senų laikų 
avis vagia. Tai kodėlgi iš
imtis mažoms valsty- 

j bėms: ar jos daug geres
nės už avis? Galop, juk ne 
gerumas, bet galingumas 
yra tikroji moderniškų 
valstybių apsauga.

i

Į šitą klausimą Baltijos 
tautos jau turi atsakymą, 
gyvenimo praktikos pa
tvirtintą. Mes nežinome 
tikslaus skaičiaus Sibiran 
ištremtų ar kitaip likvi
duotų lietuvių: pagal į- 
vairius pranešimus šis 
skaičius svyruoja tarp 
50,000 ir 200,000. Paskuti
nis skaičius gal būtų apy
tikris, jeigu priskaitytu- 
me ir išgabentus rusų 
“svečius”: čekistus, viso
kius valdininkus ir šnipus, 
kurių Lietuvon buvo pri- 
garmėję pirmais okupaci
jos metais: 1940-41 m. Pa
staruoju laiku keletas A- 
merikos rimtų žurnalų pa
skelbė kartogramą, ro
dančią skaičius Hitlerio ir 
Stalino užgaidos mėtomų 

naujo Miunche- žmonių; pagal tuos, mato- 
Rusija pasiėmė mai rimtus davinius bol- 
rolę. Ji šian- ševikai “kidnapino” Esti- 

tik
Estijos,

Ji
Lietuvos, joj 61,000. Latvijoj 60,000. 

Lietuvoje 66,000 ir Lenki
joj 1,500,000. Tai baisūs 
skaičiai, žinant, kad rusai 
Baltijos Respublikas val
dė tik 12 mėnesių, o Rytų

Kadangi dabar karas yra rekorduojamas fotogra- 
fiškai, tai ir fotografai žygiuoja lygiai kaip ir frontas. 
Vaizdas parodo vieną iš karo lauko persikeliančiųjų 
fotografiškų laboratorijų.

Remkite tuos profesi joną lūs ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
"Darbininką”.

giausia šitų kankinių pa
teko į koncentracijos sto
vyklas 1941 m. kovo - bir
želio mėn., taigi taikos 
metu. Susovietinta Lietu
va turėjo apie 3 milijonus 
gyventojų. Pagal rusų 
planą pusantro milijono 
lietuvių turėjo būt išbars
tyti po Sibiro sniegus lė
tai likvidacijai kankinių 
mirtimi. Toks pat skai
čius rusų ir kitų rytiečių 
turėjo būt atgabentas į 
Lietuvą, šis metodas per 
vieną piatiletką (penkme
tį) būtų sulikvidavęs Lie
tuvą. Nenusimanantiems 
amerikiečiams bolševikų 
agentai aiškina, kad tie 
žmonės buvo išgabenti į 
“saugesnes vietas”, kaip 

Itai dariusi ir caro valdžia 
1915 m. Taip, caro valdžia 
karo metu (ne taikos me
tu!) buvo išvariusi gal ar- 

i ti 200,000 Lietuvos žmo
nių, bet ji neuždarė jų į 
koncentracijos stovyklas, 
leido gana laisvai bet kur 

, gyventi, susirašinėti su A- 
merikos lietuviais, organi
zuoti savą lietuvišką pa
šalpą, savas mokyklas.

i Leido jiems siuntinėti sa- 
| vo delegacijas j Ameriką, 
į Vakarų Europą, leido A- 
merikos lietuvių delega
tams juos laisvai lankyti 
ir šelpti. O ką gi dabar 
matome? Dešimtys tūks-



Antradienis. Lapkričio 23. 1943

Lapkričio 17 d.. Bostone, prie, 
So. Station. besikeldama juda
mais laiptais į gatvę p. B. Ado
maitienė, gyv. 4 St. George St., 
sužeidė koją. Dabar randasi 
Nonvoodo ligoninėje. Reiškia
me užuojautą ir linkime pa
sveikti.

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
ST. CLAIR, PA.

I
11-__ 9

Šiomis dienomis Įeit. Katri- 
na Saulenaitė, kuri yra laivyno 
pakraščių tarnyboje, buvo su
grįžus praleisti atostogas pas 
savuosius. Dalyvavo Sodaliečių 
suruoštame vakarėlyje. Grįžo į 
tarnybą penktadienį, lapkričio 
19 d.

| Vakaro vedėju kun. Lauma- 
i kis perstatė kun. Šukevičių.
I Kun. šukevičius pakvietė 
kun. Daumantą sukalbėti mal
dą. Baigiant vakarienę, vakaro 
vedėjas kun. Šukevičius pakvie
tė varg. Dr. V. Mikutavage iš
pildyti programą. Choras ir vi
si svečiai užtraukė Amerikos 

i himną. Po to choras sudainavo 
kelias daineles. Kalbas pasakė 
kun. Daumantas, kun. Norbu
tas, kun. Česna. Programa už
baigta Lietuvos himnu.

Jaunimas linksminosi ir šoko 
12 nakties. Svečias.

PARAPIJOS VAKARIENĖ 
ŠAUNIAI PAVYKO

Lapkričio 7 d. Šv. Kazimiero 
parapijos metinė vakarienė, 
kuri surengta pastangomis mū
sų darbštaus klebono kun. P. 
Laumakio, pavyko. Valgius pa
gamino mūsų darbščios šeimi
ninkės, kurios kaip tos bitutės 
dirbo per kelias dienas. Prie 
stalų patarnavo choristės ir so- 
dalietės.

Svečių tiek daug prisirinko, 
kad du sykiu reikėjo svečius 
sodinti prie stalų. Dalyvavo ne 
tik vietiniai parapijiečiai, bet 
buvo viešnių ir svečių iš apy
linkių kolonijų iš Shenandoah, 
Mahanojaus. Minersville. Visi 
draugiškai dalinosi įspūdžiais. 
Klebonas kun. P. Laumakis 
trumpai pasveikino svečius ir 
pasidžiaugė,

nesnieji žmonės visgi dar 
kaikurie atsimena Klin- 
genbergą ir jo budelių ne
dorus darbus. Tiesa, šįmet 
minint tą liūdną sukaktį, 
gal mažai tarpe gyvųjų 
liko, kurie nuo užpuolikų 
gynė Nek. Prasidėjimo 
šv. Marijos bažnyčią. Tie.
kurie dar gyvena. įvairių 
aplinkybių blaškomi, bai
gia pamiršti, kiti šį įvykį 
skaito be svarbos, tiktai 
vietinių žmonių reikalu. 
Žinoma, toksai vienpusiš
kas manymas labai klai

dingas buvo tuomet ir y- 
1 ra dabar. Tikrenybėje 
Į Kražių įvykis ne vienų 
tiktai vietinių žmonių rei
kalas. bet visų Lietuvos 
žmonių reikalas. Todėl, 
kad Kražiuose lietuvių pa
sipriešinimas rusų val
džiai visgi sulaikė nuo to
lesnio užgrobimo katalikų 
bažnyčių. Žinoma, ne ta 
prasme, kad rusų valdžia 

’ būtų pabijojusi tolesnio 
’ lietuvių sukilimo, visai ne. 
• Vien tiktai dėl to, kad 

Kražių įvykio atbalsis 
greitai pasiekė visus civi
lizuotojo pasaulio žmones. 
Todėl rusų valdžia, nors 
nenorėdama, pasipiktino 
savo nekul turingais 
vagystės darbais. Aiškus 
ir visiems suprantamas 
dalykas, jeigu Kražiuose 

užsilikusios. nebūtų įvykęs toks pasi-

kiek 
žmonėms be- 
ašarų išspau- 
blogos valios

Pažvelgus į žmonijos a- to žiauraus įvykio, bet se- 
belną padėtį, tuoj mato
me, kaip žmogaus gyveni
mas yra trumpas ir nepa
stovus. Ištikro, kiekvienas 
iš mūsų gvvename šiame 
žemiškame ištremime pir
mą ir paskutinį kartą, tik
tai trumpą amžinybės va
landėlę. bet visgi ir per tą 
taip trumpą laikotarpį 
kiek žmonės vieni kitiems 
pagamina nereikalingo 
vargo ir nuliūdimų, 
nekaltiems 
reikalingi 
džia. vis
žmonių padaras grauti ra
mybę ir jos vietoje gamin
ti vargus ir nuliūdimą. Y-j 
patingai tie. kurie užima 
valdžioje atsakomingas 
vietas, labai dažnai su 
krikščioniškos meilės 
principais visiškai apsi
lenkia. Nors ir per taip 
trumpą, bet niekam ne
naudingą gyvenimą, silp
nesniuosius žmones pri
kankinę. galiaus negar
bingai apleidžia šį pasau
lį. palikdami vien tiktai 
blogą atmintį, kurios nei 
laikas nepajėgia tinkamai 
išdildyti.

Mūsų tauta dar ne taip 
iš tolimos praeities turi 

neužtarnautų 
ir persekiojimų

Alijantų lakūnai apsvarsto savo skridimo planą. Jie 
pasirengę skristi į Romą, kur išmes propagandos la
pelius ir brošiūras.

tAS
GIRDĖTI LIETUVIU \ 

KOLONIJOSE *
mintus planus ir kitose 
vietose, panašiai, nekultū
ringą darbą atlikti. Praei
tis liūdyja, kad Kražiuose 
ne pirmutinis buvo toksai 
nemalonus gyvenimo įvy
kis, žinoma, būtų buvęs ir 
nepaskutinis.

Kražiečiams rusų val
džios nedoras tikslas buvo 

net 1891 m.

NORWOOD, MASS

Lapkričio 20 d. p. J. Cofsky 
(Čižiūtė), gyv. Concord Avė., 
išvyko į Mass. Memorial ligoni
nę patikrinti savo sveikatos.

Lapkričio 17 d. pp. Kazys ir 
Stasė Kavaliauskai, gyv. Le- 
nox St., susilaukė naujo sūne- 

1 lio. Dabar auklėja vieną dukre
lę ir naujagimį sūnų. pp. Kava
liauskai seniau gyveno Law- 
rence, ] 
ir sūnelis yra geroje sveikato- 

i je Norwoodo ligoninėje. Sveiki
name !

l

iki

PHILADELPHIA, PA.

gausingai 
skriaudų 
žymes, kurios ir šiandieną 
senesniųjų žmonių atmin
ty dar yra
Daleiskime. kad ir Kražių priešinimas, tuomet lietu- jau žinomas 
skerdynės liūdnoji atmin- viai katalikai būtų nete- Todėl įvairiais būdais no- 
tis. Nors jau 50 metų lai- kę ir daugiau bažnyčių, rėjo nuo užgrobimo baž- 
kotarpis skiria mus nuo nes valdžia turėjo paga

GREITAS MAISTINGUMAS

nyčią apsaugoti, bet jų 
teisingi skundai ir visi 
prašymai liko be pasek
mių. Pagaliaus, 1893 me
tais 10 (22) lapkričio,
Kauno gub. Klingenber- 
gas su gauja žandarų at- 

miestelį 
ramybę ardyti.

dalinai 
apsivylė, nes 

rado dau-'

Federacijos skyrius ruošia 
svarbias prakalbas Lietuvos 
reikalais sekmadienį, lapkričio 
28 d., 3:30 vai. po pietų, para
pijos svetainėje. Pakviestas 
kalbėti kun. Jonas švagždys, 
LDS Centro pirmininkas ir 
Brocktono lietuvių parapijos 
klebonas. Kun. Švagždys jau 
yra kalbėjęs apie Lietuvos 
tremtinius Brocktone. Lavvren- 
ce. So. Bostone ir kitose kolo
nijose apie lietuvius tremtinius 
Sibire ir Vokietijos kraštuose. 
Kalba labai įdomiai. įtikinan
čiai: dokumentais įrodo sunkią 
ir baisia tremtinių padėtį sve- F _timuose kraštuose. Tikimės, 
kad Norwoodo ir apylinkės lie
tuviai gausiai sueis pasiklausy
ti kun. Švagždžio kalbos.

Kvieslys.

i

didžiuliame butelyje

Šioje kolonijoje suorganizuo
tas LIETUVIŲ SKYRIUS — 

'"UNITED WAR CHEST”. Pir
mininkas J. Kavaliauskas. Gar- 

kad taip skaitiin- bės Pirm. adv. C. Cheleden, 
p-nas G. 

kun. Česna, kun. Roman, “Publicity” adv. M. M. 
kun. Daumantas, plikes; “Recruiting” K. 

kis ir J. Grinius: kiti 
Chris. Žemaitis, p-nės, 
Smith ir Anna Zalner.

Valdyba kviečia Philadelphi- 
jos Lietuvius prisidėti kuoskai- 
tlingiausiai pasidarbavimu ir 
aukomis šiam prakilniam dar
bui. Stambesnių aukų pasižadė
jimai yra šio komiteto renka
mi Lietuvių tarpe iki lapkr. 28 
d. Po tam viešas- vajus prasi
dės. Lietuviai aukuotojai, ar tai 
per šį komitetą, ar per savo 
darbo vietą, prašomi užsiregis
truoti savo aukas LIETUVIŲ 
SKYRIUJE.

Mass. p. Kavaliauskienė i »ai susirinko. Dalyvavo ir sve- “Rating Assignment
AirG t . ___ ________ ’______ T-» • i »»

Lapkričio 22 d. pp. Įeit. Pra
nas ir Blanche (Dalelytė) Rai
niai minėjo vienų metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį. Ta pro
ga buvo atvykę iš Worcester 
pp. Rainiai, Įeit. Prano tėveliai, 
giminės iš Brockton. Taipgi 
Įeit. Pranas Rainis turėjo pro
gą atvykti iš karo tarnybos pas 
savo žmonelę, kuri gyvena su 
savo tėveliais pp. Daleliais, Le- 
nox Avė.

p. B. Rainienė dirba Bendix 
Aviation korporacijos ofise ir

čiai kunigai:
Norbutas, kun. Daumantas, 
kun. Šukevičius, kun. J. Degu- 
tis, kun. Neverauskas.

i ——

šiuo metu labai buvo užimta 
vaidinimu tos korporacijos pa
rengime, kuris įvyko lapkričio 
22 d.

Karys Adomas Smolskis, gyv. 
20 Folan Avė., dabartiniu laiku 
yra Fort Custer. Mich, p. O. 
Gotovich’ienės. Federacijos sk. 
raštininkės, vyras adv. W. Go- 
tovich. kuris yra J. V. Laivyno 
tarnyboje. dabar darbuojasi 
Norfolk. Virginia, Navy Yard.

Zadei- 
nariai
Juiia

a

vyko į Kražių 
žmonių
Gubernatorius 
skaudžiai 
miestelyje jau
gybę žmonių, ne vien Kra-i Lapkričio'14 dieną pp. Kazys 
žiečius. bet ir iŠ apylinkių į ir Magdalena Kuiišauskai, gyv. 
parapijų žmones. Atsilan-Folan Avė., minėjo 30 metų ve- 
kymo tikslas buvo visiems 
žinomas. Todėl priėmimą

Tęsinys 8-tame pusi.Bottled locally by Franchised

.'•r 
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KADA senatorių komitetas grį- 
žo pasaulj apvažiavę kelionės 

pranešė, kad praktiškai imant. 
r-.A-. < k kiekvienas kareivis ar jū
reivis statė klausimą:

' O kaip apie gavimą darbą pu 
karui?

Iš tikrųjų atsakymas į kiausi-
• priklauso nuo JŪS. Kada ka

rai baigsis, darbininkų skaičius 
mūsų industrijose priklausys, 
kiek mes išpirksime gaminių.

Jūs galite rytojaus darbus pa- 
. rpyti kariamu taupydami dole- 

rias Pirkite Kan> Bonus ir pridė
kite prie savo indėlių.

Atsimink kada mažiau išleisda
mas ir daugiau sutaupydamas, 
padedi laimėti karą.

MUTŪAL 
SAVINGS BANKS 

of Massachusetts

Custer. 
yra kur 
o sūnus 
Aviation

dybinio gyvenimo sukaktį. Ta 
proga pp. Kulišauskų namuose 
bičiuliai ir giminės suruošė 

! “surprise party". Tos pramo- 
' gos suruošimu daugiausia rū
pinosi sūnus Mykolas, pp. Pra
nė Smolskienė ir Monika Cvili- 
kienė.

pp. Kuiišauskai apsivedė 
Hudson, Mass. Norwoode pra
gyveno 28 metus. Išauklėjo tris 
sūnus. būtentr-'Stasys yra virši
la (sergeanl) Fort 
Mich.. ir sūnus Jonas 
nors Hawaii salose.
Mykolas dirba Bendixt

i korporacijos įstaigoje.
pp. Kuiišauskai gavo daug 

‘ sveikinimų, linkėjimų ir dova- 
;nų. Sūnus Mykolas įteikė savo 
I mamytei gražų rožių bukietą.
Svotas buvo p. V. Brazauskas 

i iš So. Bostono (švogeris), o 
svočia p. D. Jasionienė.

i Svečius ir viešnias priimti ir 
aptarnauti pagelbėjo pp. Adelė 
Smolskytė ir O. Gotovich’ienė.

pp. Kuiišauskai yra “Darbi
ninko” skaitytojai. Jų sūnus 
Jonas, kuris yra karo tarnybo- 

Ije yra taip pat “Darbininko” 
I skaitytojas ir dažnai parašo 
žinučių.

Sveikiname pp. Kulišauskus 
ir linkime geriausių sėkmių.

Durys, kurios neturi klingė

KI šiol, galima sakyti, kiekvienas iš mūs yra matę 
William Holman Hunts piešinio reproduksiją—“PA
SAULIO ŠVIESA ’. Jame parodo Kristų nakties me
tu, stovintį darže, kairėje rankoje turintį liktarnią. 
o dešine klebenant į duris.

Kada šis piešinis 1854 m. buvo baigtas, kritikas atsisukęs 
į artistą tarė: “Jūs dar nebaigėte savo darbą. Mr. 
Hunt. nėra ant durų klingio”.

Li
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“Čia yra durys žmogiškos širdies”, pasakė artistas, jos tik
tai galima atidaryti iš vidaus”.

* ♦

Šiandien visame pasaulyje (taip pat čia Bostone) milijonai 
nai žmonių reikalingi pagalbos, jie klabina i jūsų širdį. 
prašydami suteikti pagal išgalės savo auką Didžiojo 
Bostono Suvienytam Karo Fondui. Neatstūmk. būk 
duosnus!

Infliacija yra priešas, 
Nugalėk ją Karo Bonų 
su taupomis.

Remk šios šalies apsigynimų!

BOSTON EDISON COMPANY
&
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Lietuva Mirties Ženkle
Pradžia 3-čiame pusi. j to šono ir tuomet nebebū- 

nuostabų ir pirmą moder- tų išsigelbėjimo. Tuomet 
nioj istorijoj reiškinį, kad jie visi būtų medžiojami 
1940 m. pavasarį, kai Šuo- pagal komisaro Sierovo 
mija pralaimėjo karą ir išleistas Baltijos tautoms 
Rusija žiauriai ir netei- likviduoti taisykles, 
singai atplėšė nuo jos Va
karinę Kareliją su beveik 
puse milijono gyventojų, 
tai daugiau nei 90% visų 
to krašto gyventojų ne
sutiko gyventi “autono
minėje” Sovietų Karelijoj 
ir skubiai išsikėlė Suomi
jos gilumon, nors tai dary
dami jie turėjo staigiai 
prarasti visą savo turtą: 
namus, ūkius, baldus. Jie 
geriau sutiko elgetomis 
likti, negu prievartą ir 
vergiją kęsti.

Kas bėgs ir dėlko?
Pabėgimas labiausia rū

pės tiems, kurie ir kurių 
giminės dalyvavo sėkmin
goj tautinėje revoliucijoj 
prieš Sovietus 1941 m. 
biržely. Jie gali būti pir
miausia likviduoti ir jų 
skaičius gali siekti arti 
650,000 žmonių. Stengsis 
pabėgti inteligentija ir 
jaunimas. Bėgs ir tie bu
vusieji sovietiško seimo 

» šeimomis, 
nes jie atidengė Sovietų 
apgaulę ir suktybes per 
1940 m. liepos mėn. neva 
“rinkimus”. Bėgs dauge
lis patriotų, nes jie žino 
savo draugų likimą Sibire.

Prie patogių rusams ap
linkybių, jų okupacinės 
sritys gali nusitęsti iki 

gyvenimui pra- pat Berlyno. Tad saugio- 
dėti. Be to, Rusija mėgins joj Baltijos tautoms zona 
kuo skubiau užkirsti kelią prasidės gal tik vakaruose 
pabėgimui, kad galėtų nuo Berlyno, kur viską 
daugiau prisigaudyti ver- tvarkys žmoniški ir kultū- 
gų Sibiro taigoms eks- ringi anglo - amerikiečiai, 
pluatuoti. Tad, susimilda
mi, prašau vaizduotis be
galinę tragediją, negirdė
tą kalvariją milijonų žmo
nių, kurie gal būt greit 
bandys iš savo seniausios 
tėvynės bėgti, bet neturės 
nei kur, nei kaip. Nes Vo
kietija nėra saugi prieg
lauda: vokiečiai irgi žmo
nes medžioja ir pabėgė
liams pašalpos neorgani
zuos. Sunkiausia bus pa
bėgti estams, nes rusai 
gali ten prasiveržti iš pie
tų šono ir pastoti kelią į 
pietus ir vakarus. Dalis 
Latvijos ir Lietuva yra, demokratišku būdu, 
kiek geresnėje padėty, ta-i Dabar dar nežinome, 
čiau katastrofa gali už-'koks lietuvių skaičius su
griūti staigiai ir iš netikė-' gebės pabėgti Vakarų Eu-

Suomių elgesys yra at- nariai su savo 
sakymas ką norėtų daryti 
visų kitų Baltijos tautų 
gyventojai, jeigu Sovietai 
sugrįžtų. Jie norėtų visi 
septyni milijonai kur nors 
pabėgti. Bet kur? Rusija 
neketina palikti bent da
lies laisvos jiems teritori
jos naujam, kad vargin- 
gesniam

Sakykim, kad Baltijos 
Valstybių likimas nėra 
dar galutinai išspręstas ir 
kad rusams bus leista tik 
laikinai jas okupuoti. Ta
čiau po poros metų tokios 
okupacijos gyvų lietuvių 
Lietuvoje nedaug beliks ir 
jų vietas užims sovietiško 
režimo pagaminti įvairių 
tautų žmonės. Tokiuo at
sitikimu Sovietai gal jau 
nebijotų ir plebiscito leis
ti, būdami tikri, kad jų 
nauji “poselencai” balsuos 
už Rusiją. Tuo atveju Lie
tuva būtų likviduota neva

it COLD PERMANENT
nuo $10.00 iki $15.00

Croquignole ir Spirai 

nuo $5.00 iki $12.50

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

STEAM WAVE 

PERMANENT

CASPER’S BEAUTY SALON
738 E. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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\ TIESIOGINIS MORTGYČIŲ j
i SUMAŽINIMO PLANAS \

. !
z Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams
z mortgyčių — panaujinimo planas.
r . I< Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti ■!
s dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be
S jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk- i!
£ menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

Mt. V/ashikigton
Coo pėrative Bank 1
430 BROADVVAY • SOUTH BOSTON

ropon: trys milijonai ar 
tik koks šimtas tūkstan
čių. Bet vis vien jau dabar 
reikia ruoštis suteikti 
jiems pagelbą rūbais, 
maistu ir vaistais. Šita 
tragedija bus gigantiško 
masto ir menki mūsų fon
dai negalės tų gyvybių iš
gelbėti. Tad reikia tinka
mai atkreipti dėmesį Am. 

iRaud. Kryžiaus ir tarp
tautinių fondų.

Amerikiečiai 
padėties ilgai 
nesupras

i Daugelis jų dabar ma
ino, kad rusai jau pasikei
tė, sužmonėjo. Mes la
biausia džiaugtumės, jei
gu taip būtų. Bet mums, 
Baltijos tautoms, pritai
kintų žmoniškumo dėsnių 
mes juk nematome. Pir
muoju žmoniškumo ženk
lu būtų paleidimas iš ka
lėjimo buv. prezidento A. 
Stulginskio, ministrų — 

j Merkio, Bizausko, Urbšio, 
Tamošaičio, Tonkūno, 
Prof. Dovydaičio, Dr. 
Skrupskelio ir bent kelio
likos tūkstančių kitų žy
mių ar paprastų žmonių, 
kurie visai nekaltai ten 
kankinami. Toliau, lais
vės ženklu būtų teisė 
mums per Am. Raud. Kry
žių organizuotai gelbėti 
dar išlikusias lietuvių gy
vybes Sibire ir šiaurės 
Rusijoj ir leidimas jiems 
išvažiuoti užsienin. Apie 
penkiolika mūsų kunigų 
sėdi Rusijos kalėjimuose. 
Religijos laisve mes va
dintume, jei šitie kunigai 
būtų paleisti ir galėtų sa
vo tautiečiams laikyti pa
maldas. Kad Rusijoj leis
ta sudaryti pravoslavų 
synodas, tai kitų tikybų 
žmonėms juk laisvės nei 
padidina, nei sumažina. 
Tai yra rivalizacija Stali
no su Hitleriu, kurs dar 
daugiau suteikė pravosla
vams laisvių užimtose sri
tyse. Tai yra dviejų dikta
torių konkurencija dėl 
žmonių sielų ar simpatijų. 
Mūs, vakariečių, tai visai

I neliečia. Mes tebekenčia- 
i me religinę priespaudą 
nuo abiejų diktatorių: 
Stalino žaidimas su Hit
leriu mums neneša jokios 
paguodos. Mes norime vi
soms tikyboms lygybės ir 
pilnos laisvės ne vien mel
stis, bet leisti laikraščius, 
knygas, turėti savas mo
kyklas ir organizacijas. 
Šitų labai normalių gėry
bių mes, atvirai sakant, 
nesitikime nei iš Stalino, 
nei iš Hitlerio, nei iš jų pa
sekėjų. Šitos rūšies pro
paganda apie diktatorių 
širdies suminkštėjimą ga
li paveikti tik tolimų kraš
tų naivią publiką. Mes ar
timai pažįstame diktato
rių prigimtį, troškimus ir 
koncentracijos stovyklų 
tvarką. Tad komedijos su 
metropolitu Sergijum 
mūs neapgaus. Rusus ir 
vokiečius mes neblogiau 
pažįstame už jų pačių ge
rus žinovus. Gali jie nusi
lupti seną odą ir užsiau
ginti naują, bet mus tik
rai neapgaus. Tad apie 
permainas jie gali triūby- 
ti tik turtingiems buržu
jams, kurie diktatorių 
malonės dar nematė, kon
centracijos lageriuose dar 
nebuvo.

Remkite tuos profesijonalus Ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
“Darbininku”.

Pp. Clarence J. McWilliams, Rockford, III., kas met 
iš eilės per Kolumbus dieną yra naujagimis. Štai trijų 
metų trys kūdikiai.

niečiai, gudai, žydai ir lie
tuviai. Rusų ten bus vos 
apie 140,000. Šios tautinės 

I mažumos svajoja apie sa- 
' vas nepriklausomas vals- 
! tybes, nemėgsta lenkų, 
bet dar labiau bijo rusų. 
Gudai turi didelių simpa
tijų Lietuvai.

.Nustojusi rytinės pusės 
ir gavusi Rylų Prūsiją ar 
net dalį Silezijos, Lenkija 
vis dar bus gana stambi 
.valstybė apie 18 ar 20 mi
lijonų gyventojų. Vokie
čius išgabenus galės į va
karus persikelti visa len
kiškoji mažuma iš Vil- 
niausą Lwowo ir kitų mie
stų bei ūkių. Tai turės kur 
pabėgti nuo mirties “de
mokratiškiausioje pasau
lio valstybėje”. O nuo mir-

jūrį. Iš Sovietų Volynijos 
(Berdičev, Proskurov ir 
Kamenec Podolsk) į Kau
ną ir Baltijos pajūrį eina 

Į beveik per vidurį Lenkijos 
I per Rowne, Kowel, Brest 
ILitovsk, Balstogę ir Gar- 
{diną. Nėra tokių naivių 
: strategų, kurie manytų, 
‘ kad pagrobusi Lietuvą 
• Rusija paliks tarp savo 
gudiškų ir ukrainiškų pro
vincijų ir Lietuvos smai
lą, siaurą Lenkijos kylį ir 

'< koridorių, kad trukdyti 
tiesų susisiekimą. Tik 
viena Galicija netrukdo 
tokiam susisiekimui. Bet 
visa Volynija ir visos gu
diškos žemės iki pat Bals
togės turės tekti Rusijai, 
jei ši pasisavins Lietuvą. 
Yra žinių, kad jau dabar — ~
britai stipriai pataria len- ties pabėgti visgi pats 
kams atsisakyti šitų že- svarbiausias reikalas 

’■ mių, kad Rusija lengviau kiekvienam žmogui pagal 
s_ galėtų prieiti prie Lietu- normalų kasdieninį galvo- 

’ vos. Pagal Rusijos planą jimą. Ir šita proga len- 
. “stiprioji Lenkija” turės kams po karo bus suteik-

f pavyzdžiui, kas eis ten 
mirti dėl brangios seno
sios Lietuvos ar Latvijos? 
Jeigu Sovietai tuos kraš
tus faktinai jau valdys, 
tai demokratijų pripažini- 

kvos konferencijoj šitų ^ieUšką^Uką^uk ne£ Uk arti Pusės 1939 m- tl“ ta- Tai jau labai daug... 
keturių tautų likimas bu- bus įr reikalingas. Demo- 
vo svarstomas, bet rusų kratijOs galės net keletą 
užsispinmas jas praryti, jmetų dar paniurnėti, kad 
neleido padaryti jokio pa-; Atlanto Čarteris sulaužy- 
doraus sprendimo. Jų taį padėties neat

mainys.

Koks likimas lau- 
kia Baltijos Tau
tas ir Lenkiją?

Leistina spėti, kad Mas-
rėtų žemių ir 40% mažiau Bet kaipgi su Baltijos 
gyventojų. Štai kodėl visi mažų respublikų gyven- 
lenkai teisėtai ir logiškai tojais? Kur jie pabėgs ir 
yra susirūpinę Lietuvos kas juos beužtars? Nuo 
likimu. Lietuvos žuvimas paliaubų dienos gali ten 
gręsia Lenkijai visišku prasidėti patys didžiausi 
sumenkėjimu, o vėliau — žiaurumai, kokių dar ne- 
gal ir pražūtimi. Štai ko- matyta visame šitame be- 

stiališkame kare.
: Stalino grupė reikalau
ja sau visos Estijos, visos 
Latvijos ir visos Didžio
sios Lietuvos, tai yra tų 
kraštų, kuriuos jis per 

l žiauriausią prievartą a- 
I neksavo 1940 m. vasarą, 
j Bet nieko neteko girdėti 
apie Mažąją Lietuvą, ku
rioje yra Klaipėda, Tilžė, 
Įsrutis (Insterburg) ir net 

i Karaliaučius. Nežinome, 
.ar Kjuaiino va^uZia jau paj

doraus sprendimo, 
klausimas atidėtas kitoms 
konferencijoms.

O kas gi laimi iš to ati
dėliojimo? Greičiausia lai- tuvoje, 
mi Sovietai. P 
Baltijos Respublikų 
mės ir visa Lenkija dar iežinkelių žemėlapį ir pa-j 
tebėra vokiečių rankose J matysite, kad iš Kievo į 
Tad derėtis dėl šitų kraš-, Kauną tinkamiausias ke-' 
tų laisvės yra lengviau, lias eina per Sarny, Luni- 
Bet jei po mėnesio ar kito niec, Baranowicze (visi 
ten įžengtų Rusijos ka-‘trys tie miestai yra Rytų 
riuomenė ir pabaigtų inte- Lenkijoj), Lydą ir Vilnių.j 
lektualų ir pažangesnių Tiesiausias geležinkelis iš 
kaimiečių ir darbininkų Maskvos, Smolensko ir 
medžioklę, tai būsimos Minsko ir beveik visos 
derybos pasvirtų Rusijos Gudijos eina per Molodeč- i pe yra apie penkis milijo-' ar Stalino valdžia jau pa- 
imperializmo naudai, nes, ną ir Vilnių į Kauną ir pa-!nūs lenkų, kiti gi — ukrai-! Tęsinys 6-tame puslapyj

Jeigu rusai pasiliks Lie- - -
tai rytinė pusė del Lietuva n- Lenkija šiuo 

Dabar visos Lenkijos turės irgi Rusi-:metuu. ‘“"L gyvybiniai 
--'-i že- jai tekti. Pažiūrėkite į ge- svarb‘U ben,Jrl* , interesų: 
’ - apginti abiejų kraštų ne

priklausomybę ir išeiti su 
i kuomažiausiais teritori
niais nuostoliais, jeigu jie 
neišvengiami.

1939 m. Sovietų pagrob- 
; toje Rytų Lenkijoj yra a- 
pie keturiolika milijonų 
gyventojų. Lenkijos sta
tistika mano, kad jų tar-

Jūs neišmetate marškinių sykį juos pavartoję..
BŪKITE MALONŪS, NEIŠMESKITE PICKWICK 

ALE TUŠČIŲ BUTELIŲ. Jei tuščių PICKWICK bu

telių negrąžinsite krautuvėms, mums bus sunku jums

< pristatyti PICKWICK’O.

HAFFENREFFER & CO., INC.
BOSTON, MASSACHUSETTS

BR£W£RS SINCE 1870
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Lietuva Mirties Ženkle
nekenktų, jeigu dabar de
mokratijos pasisakytų už 
kokį nors "Lithuanian 
Committee of Liberation“. 
tuojau pripažįstant tam 
komitetui kol kas nors 
vieną Klaipėdos kraštą, 
kitų Lietuvos provincijų 
likimą paliekant tolimes
nėms konferencijoms. 
Kad ir toks nutarimas vis 
dėlto būtų sutiktas Lietu- 

didžiausiu entu- 
galėtų pa- ziazmu. sukeltų gerų vil- 

likvidacijos čių ir dar didesnį pasiprie
šinimą vokiečiams. Jeigu 
nei tokio nutarimo demo
kratijos nedaro — tai ar
gi ne keistas šitas karas, 
argi nesityčiojama iš ma
žų ir visai nekaltų tautų, 
šnekama apie jų išvadavi
mą. bet kai prieinama prie 
Lietuvos vardo, tai ir pri
trūksta jėgų didelei iš
minčiai per mažas lūpas 
išstumti. Taigi nepapras
tai keistas šis karas, kai 
agresoriams žadama lais
vė ir nepriklausomybė, o 
agresijos aukoms — likvi
dacija Sibiro snieguose. 
Sakysite, ko aš karščiuo- 
juos. nes geri dėdės visgi 

Įšalų gale negali gi apsi
kiaulinti ir tarto žodžio 
neišlaikyti... Susimilda-

. mas. patylėk, palauk... Bet 
juk tris metus laukiame ir 
niekur aukšti vyrai Lietu
vos vardo palankiai nebe
ištaria. Tik vienas Stali
nas rojų mums žada, bet 
praktikos pamokyti mes 
to rojaus bijome kaip mir-

• j ties.
i yra piautuvas ir plaktu-
• kas.

mums gerklę, o plaktukas

Tęsinys iš 5-to pusi, 
darė kokį oficialų pareiš
kimą apie šių etnografi
nės Lietuvos plotų likimą, 
a jis jų reikalauja ar tik 
š alp sau ‘•pageidauja". 
Jeigu Lietuvai būtų taiko- 
r as Lenkijos mastas 
(Maskvos pagamintas). 
t..i Ir lietuviams, kaip A- 
n.erikos bizonams, būtų į- 
k arias keksai rezervatas 
Mažojoje Lietuvoje ir Su- voje su 
vaiki joj. Ten 
bėgti nuo 
bent pusė lietuvių tautos. 
Kad ir vargingose aplin
kybėse. siaurose žemėse, 
bet vis dėlto galima būtų 
dar išsilaikyti, nors gy
vais išlikti. Tačiau nei 
Stalinas, 
jos ligšiol 
mums bus paliktas 
mažutis rezervatas iš vo
kiečių sugrąžintose mūsų 
žemėse apie Tilžę ir Kara
liaučių. Todėl ir ateina iš 
Lietuvos žinių apie bai
siausią gyventojų despe
raciją artėjant rusų ka
riuomenei prie Lietuvos 
sienų.

Maskvos akiniais žiū
rint. vis dėlto dar ne visai 
Lietuva “priklauso” Rusi
jai: nes Lietuvai tebepri
klauso dar rusų nepasisa
vinta Klaipėda ir jos kraš
tas, kurio plotas truputį 
didesnis už Luxemburgui 
ne tik teoretinę nepriklau
somybę. bet ir teisę turėti 
svetur savo valdžią (Gov- 
ernment in Exile). Tai ko- 
dėlgi Lietuvai daroma to
kia keista išimtis? Kurgi 
čia lygybė ir demokrati
ja? Juk ir pačiai Maskvai

, nors
Tačiau

nei demokrati- 
nepasako ar 

nors

Prisimenant Metine Sukaktiv *
Cocoanut Grove Tragedijos

A. a. Felix ir Helen (Bra- 
tulevičiūtė) Cafferela

A. a. Jonas ir Juozapina 
(Bratulevičiūtė) Powell 

(Pauliukai)

šios dvi porelės iš apie penkių
■ šimtų jaunų vyrų ir moterių, 
irgi paliko aukos garsios Co
coanut Grove naktinio klubo 
tragedijos, kur lapkr. 28. 1942. 
ugnies ir dūmų liko mirtinai 
apdeginti - užtroškinti.

iponai 
gyv. Montelio. 
sukrėsti šeimy- 

kad
ir a- į
amži-

■
i
i
i
i Šių dukrelių tėveliai 
Bratulevičiai,
Mass., didžiai
nišku skausmu raminasi, 
Dievulis bus gailestingas 
name pasauly susitiks 
nam gyvenimui.

i Melskimės už mirusius!

Adresuodami Laiškus Padėkite 
Pašto Pristatymo Vietos Numeri

Kaip Seniau USA Lietuviai 
Gynė Lietuvos Reikalus

Mr. Dėdė Anupras
5 Willow St.

Hyde Park 36. Mass.
Žemiau paduodame Bos

tono Pašto Qistrikto įvai
rių miestelių vardus ir 
vietų (zone) numerius. 
Jeigu tame sąraše nėra 
pažymėtos vietos, kur 
Tamsta gyveni, tai pasi
klausk pašto siuntinių - 
laiškų išnešiotojo ir 
pasakys numerį.

Štai tas sąrašas:
Assignment of District 

Zone Numbers — 
Boston Postai District 

Allston .................................. 34
Arlington ...................... 74
Auburndale ..................... 66

BACK BAY DISTRICT
(Charles St. out to W. New- 

ton and Fairfield St. along 
Charles River Embankment. 
including Boylston St. 16

BACK BAY DISTRICT 
outward from the above 

streets to 
Belmont 
Braintree

(E. Braintree) 
(S. Braintree)

Brookline
Cambridge —

(Harvard Sq. Sec.)
Cambridge —

(Cent. Sq. Sec.)
Cambridge —

(No. Camb. Sec.) ........
Cambridge —

(E. Camb. Sec.)
Cambridge —

(Kendall Sq.) .....
Charlestown
Chelsea
Chestnut Hill
Dorchester —

(Grove Hali Sec.)
Dorchester —

(Fields Cor. Sec.)
Dorchester —

(Ashmont Sec.) ...........
Dorchester —

(Uphams Cor. Sec.)
East Boston
East Waymouth
Everett
Hanover St. ...................
Hyde Park
Jamaica Plain
Lexington
Malden
Mattapan
Medford

(West Medford)
Melrose ...........................

from
Brookline line

Sl-

j-S

59: (LKFSB) Didžiojo karo
60 metu Amerikos lietuvių
61 katalikų sudarytasis Tau- 
69 tos Fondas iki 1922 m.
64 rugsėjo 1 d. buvo išleidęs:
65 kovai dėl Lietuvos nepri-
66 kiausomybės (diplomati- 
6g nei akcijai) $303,886.47,
71 nukentėjusioms nuo karo
91 šelpti $115,766.37, L_LŪ
69
70
71 i

I
I

Newion Ont ar 
Newtonvil!e
Newton Higl lands
Navvton Lov/tr Falls
Ncv/io.: Upp'-r Falls
W<st Ncv.ici. 
Auburndale ....................
\ j a b?,n 
North Quinc ' 
Nurih Wcyrr. outh 
ųulncy —................
\\ oliaston ....................
North Quincy *
Readville —

(Delivered From Hyde
Park) ...........................

Revere ............. .................
Roslindale 

| Roxbury ................ ..........
j Roxbury Crossing 
1 Soldiers Field 
! Somerville
i W. Somerville Sec. 

į Winter Hill Sec.
South
South
South
Statė
Station “A

South End District of 
Boston

Stoneham
Waltham ..........................
Watertown .....................
VVaverley
Wellesley
VVellesley Hills 
Waban .............................
West Newton
VVeston ............................
West Roxbury .

J W. Somerville
i Weymouth
’ E. VVeymouth
; S. Weymouth
N. Weymouth
Winter Hill
Winthrop -
VVollaston

MAIN POST OFFICE 
1 — 400_________
401—800
801 — 1200 
1201 — 1600 
1601 — 2000
2001 — 2200
2201 — 2400

kultū- 
reikalams (mokyk- 

, stipendijoms) $53,- 
organizacijos rei- 
§36,677.73. Vi- 

minėtiems reika-

T/
as*.

i!

ros 
loms 
283.29, 
kalams 
siems 
lams kartu — $515,613.86. 
Visa šita stambi suma bu
vo surinkta dažniausia 
smulkiomis aukomis iš 
lietuvių katalikų: darbi
ninkų, kunigų ir negausių 
pasauliečių inteligentų. 
Tai buvo didžiausia lietu
vių tautos istorijoje gry
nai privatine iniciatyva ir 
be jokios valstybinės pa
ramos išaugusi labdarin
goji lietuviu organizacija

36
51
31
19 j
20
63
43
44| 
45!

.... 27
85

... 90
33 g°ji lietuvių organizacija, 

įkūrusi Lietuvos va'o'tybę 
■ ir maloningai atsiliepusi į 

18' visus opiausius tautos rei- 
s0: kalus didžiojo su ;paudi- 
54 mo dienose.
p| Šitas žinias paduoda šie- 
19 met išleistoji puiki knyga
81 “Amerikos Lietuvių Kata-
82 likų Darbai”. Ji turėtų 
68
65
93
32
44

... 88
. 89

90
91

... 45.
52-

... 70

Boston ............
Braintree 
Wevmouth 
House (Only) .

15
78
84
84
85
46

sutriuškins smegenis. Ir viškai mokančių piliečių 
šiuos žodžius mes priva- plati administracija bent 
loms pasauliui pasakyti į iš kelių šimtų žmonių, 
daugelio tūkstančių kan-j 2) Turėtų vykti ir Ame- 
kinių vardu, prašomi po-'rikos Raudonasis Kryžius 
grindžio herojų, kurie su gydytojais ir medika-
šiuo metu sunkiausiose irįmentais, nes ten vaistinės, 
pavojingiausiose sąlygo- beveik visai tuščios, 
se Lietuvos retose giriose 3) Turėtų vykti šioks 
narsiai kovoja prieš visa toks maisto ir rūbų trans- 
kas vokiška.
Kas dar reiktų 
padaryti?

Dabar Sovietų armija 
užėmė Nevelį. taigi ji yra 
70 mylių nuo Latvijos ir 
100 mylių nuo Lietuvos ri
bų. Neužilgo ji gali įženg
ti į Baltijos Valstybes ir 
tęsti tą patį likvidacijos 
darbą, kurį pradėjo 1940 
ir 1911 m. Žmonės ten jau 
buvo gausiai naikinami 
bado ir Gestapo agentų.

Visus išminčius ir gero 
takto žinovus prašau pri
siminti palyginimą: 
trisdešimt didelių ir ma
žų tautų susijungę ka
riauja prieš vokišką slibi
ną puikiai žinodamos, kad 
jos laimės ir naudosis sa
vo laisve bei nepriklauso
mybe, jos žino už ką ken- Lietuvos nepriklausomy- 
čia ir miršta. Bet vaizduo- bes atstatymo gali ir labai 
kitės padėtį trijų kultu- ilgai užsitęsti. Rusijos ka
ringų mažų tautų, kurios riuomenė gal būt gana 
dar didesnę proporciją sa- greit Lietuvon įžengs. Ir 
vo gyvybių aukoja ir ne- jeigu ji viena ten 
palyginti daugiau kenčia ninkaus be liudininkų, be Milton (East) 

jų padorių partnerių, tai mes
' .... - ----- -> kas ten
bus: iš lietuvių tautos liks 
tik ašarų ir kraujo klanas. 
Tad pusė milijono Ameri
kos lietuvių vis dėlto turi 
teisę žinoti, kas jų bro-

i

kurios ženklu mums

Piautuvas perplaus

portas.
Nežinantiems noriu pri

minti kas yra karas šiau
rės Europoje. 1914-20 m. 
iš pustrečio milijono lietu
vių karo lauke buvo už
muštų apie 60.000 vyrų, 
bet nuo bado, ligų ir bai
saus šalčio mirė daugiau 
400.000 žmonių. Taigi lie
tuviai tuomet prarado a- 
pie 20'< savo gyventojų. 
Šitą baisenybę
tis tikrovėje savo krašte 
pamatytų tik tuo netikėti
nu atveju, kai šioj šaly 
žūtų per kelis metus apie 
27 milijonai gyventojų. O 
dabar ten karas daug 
žiauresnis, nes prisidėjo 
darbo vergų masinė de
portacija į Sibirą ir Vokie
tiją.

Ginčas su Maskva dėl

amerikie

38

41

. 21

Ateina Nemaloni
Viešnia - Žiema!

Naujosios Anglijos ponios ir panelės, ar esate pa
siruošę ją pasitikti?

Pageltę, šalčio pa
kąsti medžių lapai 
krinta — reiškia, arti
nasi nekviestoji vieš
nia — šaltoji žiema.

I. J. Fox. didžiausia moteriškų kailinių firma 
Amerikoje, savo krautuvėje turi didžiausi kailinių 
pasirinkimą, prieinamiausiomis kainomis. Įsigy
kite kailinius pirm, negu užklups šalta žiema. Kai
liniai tai yra geriausias investmentas!

Kailinius galite mūsų krautuvėje įsigyti labai 
prieinamomis sąlygomis, lengvais įsimokėjimais. 
Nėra reikalo mokėti cash. pirkite mėnesiniais įsi
mokėjimais. Nuošimčio už tai nereiks mokėti.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad 
Jums patarnautų šios firmos lietuvis atstovas p. 
Bernardas Koraitis, kuris yra kailinių ekspertas 
ir žinovas. Per jį pirkdamos gausite 10 nuošimtį 
nuolaidos.

Jei turi senus kailinius, mes įmainysime į nau
jus. duodami gerą kainą už senuosius. Ateikite pas 
mus šiandien!

Ft^lCTORY
a k bvyFH.AA L*ITFO

«TATF«

WAR
BONDS

AWt>
STAMPS

apie

seimi-

net nežinodamos ar 
pralieto kraujo upės bus juk jau žinome 
paskaitytos pakankamu 
išpirkimu prarastos ne
priklausomybės. Šitokį 
reiškinį visi padorūs žmo
nės laiko superheroizmu, 
tik cinikai ir niekšai šitos bams Lietuvoje ruošiama, 
aukos nenori matyti, nes Spaudoje mes skaitom, 

’ i ruošiama 
bailu- Europos okupacijai tūks

tančiai valdininkų. Dau-

411 VVASHINGTON STREET 
BOSTON, MASS.

22

24

Milton Lower M i Ils
Needham
Needham Heights

būti kiekvieno lietuvio 
veikėjo knygyne.

į
iI
į
i

Boxes
Boxes
Boxes
Boxes
Boxes
Boxes
Boxes
Carrier Delivery
Downtown Business
Area
Secs. 8 — 910— 11
(Call LIB. 5600
Extension 42 for above 
numerals or other information) 
North Station Dist. 14

turime ir prakalbas pub
lika mažai lanko. Reikia 
gerai išplėsti aukų rinki
mą panaudojant vietines 
kolonijų jėgas ir organi
zacijas, reikia sekti pui
kiu Rochesterio lietuvių

I

tai dar labiau pabrėžia jų būk Amerikoje 
dvasinę menkystę, 1___ _ _____
mą... |

Jei vieniems rusams bus geliui kraštų sudarytos duosnumo pavyzdžiu. Ne
pavesta administruoti speciaiinės grupės: jos 
(kad ir tik laikinai) Balti- mokosi atatinkamų kraš- 
jos kraštus, tai Lietuva, tų kalbas, istoriją, geogra- 
Latvija ir Estija ižengs ir socialinę struktūrą. 

Į mirties ženklan: daugybė Lietuvai jų reiktų gal arti 
dar išlikusių geriausių tūkstančio. Bet kur jie da- 
žmonių turės mirti išgar- bar yra? Lietuviškai po

| sėjusių masinės likvidaci- truputį, mokančių Ameri- kiams sutikti, 
jos būdu. Jei netikite ■ - v_
pasiskaitykite komisaro tam darbui ruošiamų 
Sierovo instrukciją ir pri- žmonių reikia su mikros- 
siminkite gyvulių vago- kopų ieškoti. Tai klausi- 
nus prigrūstus žmonių pa- mas kurs privalo rūpėti kvos konferencija nepa-
keliui į šalčio karalystę, į visiems šviesiems ir orga- bloe-ino Lietuvos juridinės
didžiausią pasaulio šaldy- vizuotiems lietuviams, 
tuvą, kur vidutinis meti- kurie gausiai ir ištikimai 
nis mirtingumas koncla- dirba ir kariauja ir auko-

- - ---- '“i šauniosios Amerikos
pergalei. 

Ypač reikia skubiai di- 
Į.ldinti Amerikos Lietuvių 

s Tarybos lėšas.

I
1

jaugi tik viena lietuviška 
parapija pasiliko gyva ir 
patriotiška? Nesinori ti
kėti...

Žodžiu, reikia paskubin
ti lietuvių ruošą katastro
foms ir lemiantiems įvy- 

, Ir tai ne 
_  koje labai daug, bet šaky- vieno ir ne kelių darbas. 

Turi išsijudinti visos ko
lonijos, visos parapijos ir 
organizacijos. Jei Mas-

Juozas Kasinskas
Ine.

’ Laidotuvių
i Direktorius
j Patarnavimas Dieną ir Naktį

Į 602 Washington Blvd. 
į BALTIMORE 30. Md.

Tel. Lexington 8595
? Limosinai dėl visokių reikalų

3 
$9

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BODU
• Kuomet kankinatis vidurių užkietėji

mu — žarnos neveiklios, skauda galva, 
nėra energijos — palengvinsite sau šiuo 
modernišku būdu — kramtykite FEEN-A- 
MINT. ši skoninga kramtoma guma vi
durius liuosuoja švelniai ir tikrai. Milio- 
nai žmonių naudoja FEEN-A-MINT. Tik 
pakramtykite FEEN-A-MINT einant gul
ti. naudokite tiktai pagal nurodymus ant 
pakelio. Sakantį ryta malonus palengvi
nimas pagelbės jums vėl jaustis puikiai.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vlce-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
8 VVinfield St- So. Boston. Mass. 

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

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

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

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

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

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

antrų antradienį mėnesio. 7:30 va L 
vakare, 1
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
DS* Drntnkolu raštininke

, ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINCS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikls 
"02 E. 5th St.. So. Boston, Mass.

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

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

Iždininkas — Vincas Zaleskas.
i 613 E. 5th St.. So. Boston. Mass 

Maršalka — Jonas Zaikis,
501 E. 5th St., So. Boston, Mas*.

Parapijos salėje. 492 E. Draugija laiko susirinkimus kas tre

I

čia sekmadienį kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salėj
492 F.. 7th St... So Boston. Mass

blogino Lietuvos juridinės 
padėties, tai ir mes neblo- 
ginkim jos savo apsileidi
mu ir neveiklumu. Atsa
komybė už Lietuvos liki
mą guli ant visų mūsų pe
čių ir sąžinių. Tad laikas 
realizuoti Pittsburgo pui- 

Iš svetur kios konferencijos gražius 
Irinkta iš'Ameriko“s““iieU-j8tvykusi’» kalbėtojų maža pasiryžimus ir nutarimus.

goriuose siekia apie20'<. Ja 
Tur būt gana pasakyta.

Tad reikia, kad
1) su rusų kariuomene į-

I žengtų ten specialiai pa-į

X

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė.; Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSK1S, Namų Tel. Dedham 1301,-R

!



9

Antradienis, Lapkričio 23, 1943 DARBININKAS . 7 ’

VIETINES ŽINIOS
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Nauja Žvaigždutė

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
KALĖDINIAI PLANAI

pareigas Šv. Petro didžioje pa
rapijoje ir dar dirba. Muzikos 
krautuvėje Bostone. Spalių 3 
d., jis dainavo Chicagoje. Jis 
dažnai važinėja po miestus biz- 

inio reikalais.I
Gražiai dainavo vyrų kvarte

ras: R. Juška, J. Antanėlis, A. 
. Pažasis ir A. Barauskas.

x__ o x Choras tikrai artistiškai atli-
Čio entuziazmą. Plojimas ko savo sunkias roles. Garbė 
plojimui nelygus. Tuoj su- jaunimui! 
pranti, kuris pilietiškai 
mandagus, o kuris iš šir
dies plaukia. §unku pa
slėpti nekaltą veidmainia
vimą.

Bet žiūrėkit, kokia at
maina įvyksta, kai dai
nuojama visiems supran
tamas, tikrai artistingas 
ir nuoširdžiai skambąs 
kūrinys. Ir p-lė Griškaitė, 
ir p. Juška (o, jis tuomet

paskui dainuojant klauso 
ir apsimeta esanti sužavė
ta. Ploja apsčiai, bet be y- 
patingo iš sielos plaukian- 

I i
i

Sekmadieniniame Šv. 
Petro parapijos koncerte 
p-lė Griškaitė užsireko
mendavo kaipo nauja mū
sų padangėje žvaigždutė. 
Aukšta, graži, liekna, auk
saplaukė — ji turi neuž- 
ginčyjamai patrauklią as
menybę. Muzikalinėj, o 
gal ir bet kokioj, karjeroj 
tai labai daug reiškia. O 
balsas — jeigu matuoti 
muzikaliniu metru, tai 
bus ar ne daugiau kaip 
trys oktavos. Jei seikėti į- 
gimto skonio bei jausmo’11 p‘ 
saiku, tai jos didingas so- nepalyginamas) ir choras 
prano moka jaukiu varpe-! tada Pakyla ant »epa- 
liu skambėti. Kai dainuo- j51eklamo ‘y?10*: lr P““!’ 
ja suprantamesnes publi- ka susijungia 1 vieną lai- 
kai dainas, i_______ _
kia kalba jos būtų para
šytos, tai kelte tave iške
lia kažkur netoli debesų ir 
priverčia nejučiomis gal
va į taktą kraipyti ar ko
jomis tykiai trepsėti. Gi 
klasinėj srity aš nesiimu 
spręsti. Viens kritikas, pa
raukęs kaktą, pareiškė, 
kad jos balso dydis bei 
plotis yra neišmatuoja
mas (immense), o klasi
nių dalykų išpildymas yra 
“correct”. Sutinku su juo, 
negaliu nesutikti, nes kla
sinėj muzikoj jaučiuosi 
nenusimanąs. Nesisarma- 
tyju prie to prisipažinti, 
nes žinau, kad ir visa lie
tuviška — ir ne vien lietu-; 
viška — publika yra to
kioj pat padėty, išskyrus, 
žinoma, pačius artistus ir 
vieną kitą ekspertą.

Nors su tais ekspertais- 
kritikais gali būti ir taip: 
pasirenka iš žodyno kelio- 
liką mandriai skambančių 
muzikaliniu terminų ir 
kaip tinkami jais operuo
ja. Ir įrodyk tu, žmogau, 
pats nesuprasdamas, kad 
kritikas padarė klaidą. 
Klasiška (ar verčiau “kla-

!
i
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Ponių Gailienės ir Cūnienės 
vadovybėje, žmonis sodino še
šios panelės. Tas darė rimtą į- 
spūdį, salėje.

Bažnyčios kolektoriai parda
vinėjo ir atimdinėjo įžangos bi
lietus prie salės durų. Jie visi1 
yra ištikimi bažnyčios tarnai.

Galimybę šiam gražiam kon
certui įvykti padarė įžangos ti- 
kietų pardavėjos. Joms tenka 
šio gražaus koncerto pasiseki
mo dalis. Ypač ponioms Kar
čiauskienei, Gailienei, ir Berną- 
tonienei.

i Garbė, ir visiems atsilankiu
siems. žodžiu, šie ir visi kiti 
parapijos ir meno mylėtojai bei

nežiūrint ko- minga, linksmą šeimyną, si 
nes visiems gimininga šie- . 
los harmonija visų jaus- priedeliai padarė gerą kultūrinį 
mus jaukiai paglosto.

B Flat.I

ŽINUTES

Gražus Koncertas

Kalėdų sezonas šiais me
tais prasidės anksti Ame
rikos Raudonąjam Kry
žiui. Taigi tėvai ir moti
nos gali būti ramūs, nes 
turi žinoti, kad jų sūnai, 
kur jie būtų, praleis šven
tes linksmai, nežiūrint 
karo.

Nei vienas nebus pamir
štas; nei kariai ligoninėse, 
nei tie, kurie tarnyboje 

j avanpostuose, nei vyrai 
stovyklose; ir visi tie, ku- 

i rie galės atsilankyti į 
Raudonojo Kryžiaus klu
bus ir pasilinksminimo 
vietas arba centrus, daly- 
ivaus Kalėdų pramogose,

I

I

darbą surengdami šį taip gražų 
koncertą. Žinau, kad ilgai dar 

(Skambės atsilankiusiųjų tarpe 
1 tie du kartoti ir kartotini žo
džiai — Gražus Koncertas.

Lapkr. 21 d., So. Boston High 
School erdvioje ir puikioje, bet 
nekoncertinėje salėje įvyko 
koncertas, Šv. Petro parapijos 
naudai. Žmonių buvo apipilnė 
salė. Iš kiekvieno girdėjosi du 
žodžiai: GRAŽUS KONCER
TAS! Taip. Visi buvo koncertu 
labai patenkinti. Jis tęsėsi dvi 
linksmi valandi.

Šio gražaus koncerto kalti-
!

Antradienį, dieną kalėdninkai 
lanko parapijiečius gyvenan
čius Columbia ir Marine Rd., 
So. Bostone, o trečiadienį jie 
lankys Mattapan.

Minėjo 35 Mėty Vedybinio 
Gyvenimo Sukaktį

i

Šiomis dienomis pp. James ir 
Sofija Strigūnai, biznieriai, turį 
biznį L ir 8th Sts., So. Bostone, 

ninkai buvo panelės Suzanos gyv. 1686 Columbia Rd., minė- 
r Griškaitės Philadelphijos Ope- jo savo 35 metų vedybinio gy- 

ros dainininkė, muzikas Rapo- venimo sukaktį.
las Juška, kvartetas, duetas ir

Kun. J. Prunskis,
Katalikų Federacijos Spaudos 
Biuro vedėjas, buvęs dienraščio 
— XX Amžius, Lietuvoje re
daktorius ir įžymus publicistas 
ir rašytojas, ateinantį šešta
dienį, lapkričio 27 d., reproduk
cijos būdu, kalbės Darbininkų 
Radio programoj, 2 vai. p. p. 
iš WCOP radio stoties. Prašo
me visų pasiklausyti.

pp. Strigūnai gavo daug svei- 
choras. Panelė Griškaitė nuste- kinimų ir linkėjimų nuo 
bino visus savo gražiu ir artis- giminių ir bičiulių, 
tišku dainavimu. Ji taisyklių- Sekmadienį, lapkričio 14 d. 
gai ir aiškiai taria lietuviškus pp. Strigūnų artimieji buvo 
žodžius. Pilnai gali užimti viena sukviesti į namus, kur linksmai 
visą vakaro programą, šiuom praleido laiką ir pareiškė pp. 
tarpu ji yra perdaug užimta. Strigūnam ilgiausių metų. 
Apart koncertų ilgo maršruto
ji dar lankosi lietuvių kolonijo- metų turėjo valgomųjų produk- 

siška”) muzika' tam”reika- * “ ko“e!?aif: Pa?^V ? 
linga, kad papuošti kon
certo programą. L______
skaito ir apsimeta žinanti,

..  i

savo
I

p. James Strigimas per daug

CAMBRIDGE, MASS

Ypatingai gerai vaikučiai 
išpildė Caesar Frank “Pa- 
nis Angelicus”, keturiais 
balsais. Didesnieji gražiai 
sugiedojo “Dies Irae” ir 
Handelio “Aleliuja”, bei 
kitus religinius kūrinius. į 
Sao Paulo mieste 700 vai
kų lanko lietuviškas mo
kyklas, iš jų net 600 mo
kosi seselių vedamoje mo-j 
kykloje. Brazilijos lietu-1 
viai yra gana neturtingi ir' 
savo lėšomis jiems išlai-! 
kyti mokyklą labai sunku. 
Seserų vedamoji mokykla 
dabar įsikūrusi lietuviš-. 

Į kos visuomenės (DULR) 
statytose mokyklos patal
pose, bet, keista, kad ir 
už tai turi mokėti net 250 
eruziros nuomos mėne
siui. Argi lietuviškos vi
suomenės, lietuviškai mo
kyklai statytuose rūmuo-- 
se ta lietuvių katalikų mo
kykla negalėtų laisvai, 
apsunkinimų įsikurti?

LIETUVIS IR GIRIA

I 
I

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKĖ 

Lietuvių Graoorius ir 
Balsamuotojao

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS. 

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

kurios apims visą pasaulį.
Raudonojo Kryžiaus 

klubai ir pasilinksminimo 
centrai bus vietos didelės 
veiklos. Kalakutai su 
bruknėmis ir visais prie
dais bus pagaminti visuo
se Raudonojo Kryžiaus 
restauranuose. Visokį Ka
lėdų papuošalai, kurie tiek 
daug prisideda prie Kalė
dų nuotaikos, yra siunčia
mi klubų direktoriams už
sienyje. Kalėdų ir Naujų 
Metų pramogos, koncer
tai, šokiai ir įvykiai pla
nuojami. Dovanos siun
čiamos į ligonines, ir 
tiems, kurie negali atsi
traukti nuo tarnybos, 
750,00 pakelių gražiai pa
puošti ir su Raudonojo 
Kryžiaus sveikinimais jau 
išsiųsti. Pakeliuos randa
si saldainių, kavos, ciga
retų, prezervuotų vaisių, 
ir rašymui knygelių su 
kalendoriais ir paišeliais. 
Kortos ir įvairūs žaidimai 
bus išdalinti ligoninėse.

Ligoninėse šioj šaly 
Raud. Kryžiaus pagelbi- 

, ninkai aprėdys eglaites ir 
papuoš kambarius. Kalė
dų giesmės bus giedamos, 
ir Raud. Kryžiaus Grey 
Ladies lankys ligonines 
Kalėdų Dieną su dovano
mis, “ice cream” ir pyra
gaičiais.

Sudarymui Kalėdų nuo
taikos stovyklose ir ki
tuose centruose, daugiau 
negu 1,000 pakelių, kiek
vienas turi užtektinai me
džiagos papuošalų pramo
goms iš 500 vyrų, jau R. 
Kryžiaus direktorių išsių
sti į visas pasaulio dalis. 
Apart visokių papuošalų 
pramogoms, pakeliai turi 
muzikos plokštelių knyge
lių su Kalėdinėmis gies
mėmis ir muzika ir 200 
atspausdintų kopijų žo
džių populiariškiausių Ka
lėdinių giesmių.

Specialiai planai daromi 
dėl tarnybos vyrų jūrose. 
Su Special Service virši
ninkais, Raudonojo Kry
žiaus darbininkai suorga
nizuos Kalėdų pramogas 
ir įvairių rūšių pasilinks
minimus. Ir šiems Raudo- 
nąsis Kryžius pristatys 
Kalėdų papuošalų.

Jaunieji kitų Jung. Tau
tų neužmiršti. American 
Junior Red Cross supaka
vo net 100,000 dovanų pa
kelių, kurie jau išsiųsti. 
Vaikai pabėgėliai okupuo
tų šalių, kurie dabar gy
vena Anglijoj ir Airijoj, 
su Anglijos ir Airijos vai-1 
kais gaus dovanų. Ir pa
našūs pakeliai siunčiami į 
Airiją, Rusiją, Centralės 
Amerikos ir Pietų Ameri
kos šalis, ir kitas pasaulio 
šalis. Kiekvienas pakelis 
turi dvyliką daiktų, visi 
nauji, ir kiekvienas pake
lis turi aprūpinti dvylika 
vaikų. A.R.C.

t
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Tu girele, tu žalioji!
Ko graudingai taip vaitoji? 
Ar krūtinę plėšo vėjas ?
Ar tau Dievas davė jausmą? 
Ar supranti ir tu skausmą. 
Kurs taip spaudžia, palytėjęs ?

Bet žalioji — kaip Lietuvis:
Užžavėtas jų liežuvis: 

Neatdengs skaudžios krūtinės!
Tik kad žmonės jų nemato,
Birt jiems ašaros paprato, 
Lyg kad rasos sidabrinės.

Kad lakštingalas užgieda. 
Kad pavasaris jau žiedą 
Iš žalių lapelių gvildo.
Vėl girelės ir Lietuvio 
Džiaugsmas neturi liežuvio. 
Nors krūtinę ir sušildo.

Maironis.

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia kmenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis ir > 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.

397 Main St.
Tel. 6-1944

WORCESTER, MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

Perkins Markei
P. Baltrušiūnas - p. Klinga. Sav.

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

_________________________j

iTautininkai, kurie yra 
rėmėjai p. Smetonos san
tvarkos Lietuvoje, turi į- 
sisteigę Lietuvai Vaduoti 
Sąjungą. Toji sąjunga 
užsimojo išleisti buvusio 
Amerikos atstovo Lietu
vai, p. Norem’o knygą 
“Timeless Lithuania”. 
Jau. rodos, surinko 
$5,000.00 ir dar nori 
giau. Ar neužtenka 
kiek turite?

Pažymėtina. kad 
knygos leidėjų - aukotojų 
sąraše yra įvairių įsitiki-! 

i nimų žmonių. Tačiau tau
tininkai - smetonininkai 
pakartotinai giriasi, kad 
tik “tautininkai tais fon
dais leidžia Dr. Norem’o 
knygą ‘Timeless Lithua
nia’. Tokie pasigyrimai 
telpa kiekviename tauti
ninkų - diktatūros rėmėjų 
organe “D-voje”. Ar tai 
neįžeidimas tų aukotojų, 
kurie yra demokratijos 
rėmėjai ?

Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J. V. 
Karo Bonų.

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

326 - 328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Penktadienį, lapkričio 26 d., 
9 vai. rytą. Nekalto Prasidėji
mo P. Švč. lietuvių parapijos 
bažnyčioje, kurios klebonu yra 
kun. P. Juškaitis, įvyks 40 Va
landų atlaidai. Atlaidai prasi
dės iškilmingomis šv. mišiomis; 
ir pamokslu ir baigsis sekma
dienį, lapkričio 28 d., 7:30 vai. 
vakare iškilmingais mišparais, 
pamokslu ir procesija.

Rytais pamokslus sakys kun. 
Į J. Kidykas. S. J. Penktadienio, 
• vakare pamokslą sakys kun. P. t 
Strakauskas: šeštadienio vaka
re — kun. K. Jenkus, ir sekma
dienio vakare — kun. 
Švagždys.

i

atvažiavo į Bostoną iš Harris- 
PublFka our£' ^a“ sekmadienį 1:30 p.

tų krautuvę toje pačioje vieto
je. ir kada prohibicija buvo at
šaukta. tai jis perėjo j likerio 
(liąuor) biznį.

Du metai atgal pasistatė gra-

apie 
dau- 
tiek,

N rTS A GOOV l^A To f NAlL THAT 
\E*TENSIONCOgD AL0H6,
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Boston Edison Company 
Sako

... tas yra gerai. Nėra gerai 
prikalti elektrikinį extention 
dratą ar cord’ą prie grindų 
ar sienų. Tą darydami gali 
pradurti insuliaciją.
Boston Edison Company

m. Koncertavo So. Bostone 3— 
5 p. m. Brocktone dainavo nuo 
7 p. m. Reikia didžiuotis iš pa- žų namą už S17.000 ant Colum- 
nelės Griškaitės talentingumo bia Rd.. kur ir minėjo vedybinio 
ir darbštumo meno srityj. gyvenimo sukaktį.

Brocktone dalyvavo visas' pp. Strigūnai priėmė Mote- 
choras ir kvartetas. rystės Sakramentą Šv. Petro

Kitas kaltininkas šio gražaus lietuvių par. bažnyčioje lapkri- 
koncerto yra muzikas Rapolas 
Juška. Jis yra mokęs panelę 
Griškaitę dainuoti, pagelbėjo 
jai įstoti į Philadelphijos ope
rą i'r surengė šį koncertą. Jis 
sunkiai dirbo lavindamas chorą 
ir kvartetą. Reikia atsiminti, mėjai. 
kad p. Juška eina vargonininko linkime ilgiausių metų!

čio 14 d.. 1908 m. Juodu sutuo
kė tuolaikinis klebonas a. 
kun. Tarnas Žilinskas.

pp. Strigūnai yra nuoširdūs 
laikraščio “Darbininko” ir Dar
bininkų Radio programos rė- 

Ta proga sveikiname ir 
Rap.

a.

i

Jonas

I

LANKĖSI

Pirmadienį “Darbininke” lan
kėsi Mrs. Julia Bucevičienė iš 
Cambridge, Mass. Atsilankymo 
proga užsiprenumeravo me
tams “Darbininką” ir įstojo į 
Liurdo knygos rėmėjus, auko
dama $5.00.

NE eikvokit elektros

Musų valdžia ragina nceikvoti be reikalo elektrot.

Karai laimėti, mes turini taupyk kurą, transportą* 

cij^. žmonių jėgą ir medžiagą. Via tai reikalinga 

elektroj pagaminimui.

B<xinn Edison Company pa.nžadė;o ko-operuok 

šiame Tau'os Taupymo Vajuje ir praao mvo koštu- 

merių dar-, tą pat;.

V ARTOKIT kiek reikia

BE REIKALO nevartoki)
S

PROTECT YOUR 
HOME FROM 

TUBUCIA.OSI*

BUY 30d ŪSE 
Chnstmjs StJis

Pusiau Nuleistos Vėliavos 
Bostone

i

i

Bostono miesto taryba 
nutarė, kad minint Pearl 
Harbor Dieną, gruodžio 7, 
1941, ant visų miesto val
diškų namų būtų iškeltos 
ir pusiau nuleistos 
vos.

velia-

I

Lietuvių Mokyklos 
Brazilijoje

Tel. ŠOU 2712

DrJ.C.SeyniMir
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas
", -cialybe Akių. Vidurių ligų. 

Ausų. Nosies ir Gerklės.
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-Ray A pa ra ta. 
Pritaiko Akinius

Vai. nuo 2 4 ir 7 -8
534 Broadvvay

So. Boston. Mass.

, Specialybe-

Šis Chicagos policmanas užsidėjo maską ne dėl 
kad vaikus baidyti, kurie nenoriai eina gultų, bet kad 
nenušaltų nosies. *

lietu- 
dar- 

sese- 
Sesuo

(LKFSB) Gražiai 
viškose mokyklose 
buojasi lietuvaitės 
rys pranciškietės. 
Paulina ir sesuo Dolores
išlaikė egzaminus, Įgyda
mos valstybinį cenzą. Mo
kyklos vaikučiai, seselių 
vadovaujami, gražiai pa
sirodė lietuviškos parapi
jos religiniame koncerte.'

Tel. TROuvbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARO STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE. MASS. 

Ofiso Valandos 2 4 ir 6—8.

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

•‘Asmeniškas Patarnavimas'

331 Smith St.,
PROVIDENCE. R. I.

Teiephone:

Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

Šou 4476
■

i
i !
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i
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Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai.

J

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasalomis
DR.AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston. Mass.

OFISO VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare 

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

I

BALLAST TUBES
POPULAR JQc EACH 

NUMBERS i7
Also l>rn<ted supply of OZ4. 

6SQ’. 12K7. 12A8. 6SK7. 6K8. 7F7, 
1LN5. 27. 26. 24A. 77.

78. 6C6. 36. 51. 2525. 2526 
WILX. ALSO SUPPLY DEALERS 
LARGEST VARIETV OF RADIO 

TUBES IN NEW ENGLANO 
Satisfaetion euaranteed or your 
money back. Call Liberty 2337 or 
write for prices on other popui ar 

numbers.
UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. į 

19 H,gn St.. Boston 1
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KRAŽIŲ SKERDYNES
Pradžia 4-tame pusi.

(

Rašytojos Sūnus ■ 
Į Kariuomenę

Ve±i

KRISTAUS 
VYNUOGYNE,

g:

* turėjo visai ne gubernato- 
rišką. Žinoma, tokio šalto‘ ....._

i
i
I

_ _ _ _ .
Kun.K.Jenkus kadiis nesitikėjo. Matyda

mi ■ • ■ • •

- Žmogus - aukščiausioji būtybe. - 
Krikščionybe katakombose. — Misijo- 
nierių Tikslas ir Pasiaukojimas. - 
Misijų Kraštai Karo Ugnyje. - Šv 

Tėvo-Pijaus XIĘ Atsišaukimas.

I

J priėmimo iš lietuvių nie-

1 mas parapijiečių griežtu
mą, jis mandagiai įvai
riais apgaulingais pažadė
jimais ramino, bet tinka- i

Su didžiausia pagarba ir ypatinga meile laimina
me visus misijonierius. kurie karo suirutėje pasišven
tusiai stengiasi išplatinti Kristaus karalystę. Laimi
name visus tikinčiuosius, kurie su pasiaukavimu ir 
duosnumu remia misijas.

Maldaujame Dievą visus jų darbus laiminti, su
teikti jiems ramybę ir džiaugsmą.

Tikrai nėra taip jau ma
lonus dalykas praeities 
liūdno įvykio sukaktį mi- 

įnėti. Būtų daug geriau, 
kad panašus įvykis 50 me- 

itų atgal būtų visai neįvy- 
; kęs. Nežiūrint to, ar 
mums patinka arba ne, 
bet to skaudaus gyvenimo 
įvykio niekas negali pa
keisti. Tiktai amžių lai
kas vien pajėgs neteisin
gai patirtas sunkaus gy- 

tiktai ^<en ciT venimo žaizdas išdildyti.
širdingą Istorija mums liudija, kad 

mūsų tautos visa praeitis 
gausinga nemaloniais gy- negali.'
vpnimn įvvkrsiR rpr Qimt- °

LKFSB) Kanados lietu- 
i vių rašytojos Marijos 
Aukštaitės - Navikevičie- 
nės sūnus Antanas išėjo į 

į kariuomenę. Tėvai jį išly
dėjo į Viktorijos mieste. 
Jautrios sielos motinai - 
rašytojai dvigubas skaus
mas: jos vienas sūnus bol
ševikams užimant Lietu- 

į vą buvo Lietuvos kariuo
menėje. Dabar, supranta
ma, iš jo nei laiškelio, nei

ir pasitaikė koksai ten ne
malonus įvykis, tai daž
niausiai to viso buvo prie-

mų sėkmių nesulaukęs, 
klastingu būdu pasikvie
tė iš Varnių 300 puslauki
nių kazokų. Ginkluotiems 
kazokams atvykus, tuoj 
prasidėjo nelygi žūtbūti
nė kova. Šią nelygia kovą 
Kražiečiai pralaimėjo. 
Vieni neteko gvvvbės. kiti 
ir^i įvairiais būdais daug 
nukentėjo,
vilizuotu Žmonių 
užuojautą laimėjo.

Užsibaigus Kražių suki
limui, daug parapijiečių 
liko suimtų. Vienus kalė
jimuose kankino, kitus po 
teismus tąsė. Bet carui 
lietuvių pralietas kraujas 
ir jų ašaros neišėjo į nau
dą. nes sekantį metą gero
kai pasikankinęs mirė, 
palikdamas žmonių širdy
se tiktai vien negarbingą 
atmintį. Po mirties Alek
sandro III, 1834 metais, 
spalių 21 dieną Nikalojus 
II užėmė sostą. Po to ir 
valdžios pirmiau nustaty
ti planai, kurie lietė Kra- 
žiečių ateitį, žymiai liko 
pakeisti. Tiesa, tuomet 
bažnyčios Kražiečiams ne
grąžino, bet teismo nuos
prendžiai buvo pakeisti. 
Tie, kurie buvo nuteisti 
po 8 metus arba ir dau-

Jo Ekscelencija Vyskupas Richard J. Cushing ir gia katorgos, gavo tiktai 
misijonierius John W. Bowman, S. V. D., vienintelis po 3 m. paprasto kalėjimo, 
negras kunigas U. S. A. kariuomenėje. kitiems uždėtą bausmę vi-

Vyskupas Cushing. kalbės apie misijas šv. Petro sai panaikino. Mes visi, 
par. bažnyčioje. So. Bostone, gruodžio 5 d., 7:30 v. vak. kurie tais laikais turėjo- 
----------- ------------—------------------------------------------ me progą Lietuvoje gy- 
neišskiriant jų odos spalvos, išvaizdų, kalbų ir papro- venti, esame šiek tiek pa
čių, tiesos šviesa apšviestų. Kristaus gyvybę gaivintų, tyrę, kad caras Nikalojus 
Misijonieriuose rusena gaji apaštalavimo liepsna. Jie II visgi daugiau turėjo tei- 
netrokšta sau garbės, garbinimo, kokių nors išorinių sybės ir artimo meilės, ne
ženklų, bet Kristaus karalystės išplatinimo visa širdi- gu jo pirmtakūnai. Jeigu 
mi jie tikrai trokšta.

RYŽTINGAI ŽIORI PAVOJAMS J AKIS
★ TAM tikslui jie darbuojasi, aukojasi, sielojasi žastimi jo ministeriai ar- 

krikščionybės vargais. Drąsiai, Kristaus karininkai, ba patarėjai. 7“ x 
taurųjį gyvenimą gyvendami, ryžtingai žiūri visiems yra žinoma, kad caras bu- 
pavojams į akis. Nekartą tenka jiems rykštės, bota- vo švelnaus budo žmogus 
gai, kartuvės, sąnarių tampymas, degančios anglys, ir lengvai perkalbamas, i 
liežuvio ištraukimas, galvos nukirtimas. Meilė Kris- Todėl kaikurie žemos do- 
taus iššaukia pasiaukojimą ir pasitikėjimą. Pasišven- ros aukšti valdininkai sa-

★ PASAULIS taip gražiai ir prasmingai surėdv- timas skatina juos į nuolatinį veiklumą ir į karžygiš- , votiškai galėjo pasinaudo
tas. kad kiekviena jo būtybė turi savo tikslą, savo pa- kus darbus. Kai nualinti darbo ir kančių, užgesta gy- ti, o patį carą žemos do

ros patarėjai laipsniškai 
pražudė.

Nuo 1893 metų iki 1910 
bažnyčia išbuvo uždaryta. 
Per 17 metų nenaudojama' 

{bažnyčia, nors ir mūrinė,! 
: labai daug nukentėjo. Po 
ilgų derybų, 1910 m. val
džia Kražiečiams grąžino 
bažnyčią. Visi dėjo pas-

Iš praeities
PIJUS XII.

PASKUTINIEJI KRISTAUS ŽODŽIAI

skirtį, savo uždavinius. Žmogus pasaulyje yra aukš- vybės liepsnelė, palieka darbą akinančio grožio, kurio 
čiausioji būtybė, taigi ir žmogaus gyvenimas turi di- pasekmės tebesitęsia.
džiausią prasmę. Tą prasmę atskleisti visiems žmo- GINKLU ŽVANGĖSY1F
"?ms- vi?1°“s tautoms, misijonieriai savuosius aplei-! „ ŠIANDIENĄ, ginklų žvangesyje, ašių lipdyme 
dz'a ir įske.'iauja i pagonių salis, pranešti tamsybėje - . . - . •••• •„■ ®-Ji- 7 •J ’ r ,. . . . .J ir ių virpesiuose, misijonieriai vaidina vadovaujamągėdintiems Kristaus Evan^ehia Šiandieniniu misiio- T •• • Tr- • •vaidmenį pagonių kraštuose, ar tai Japonijoje, Kinijo

je. Indijoje, ar kitose šalyse. Labai būdingos jų pastan
gos prašalinti moralinį ir medžiaginį pagonių skur
dą, įžiebti meilės kibirkštėlę, kur dega aitrios neapy
kantos ugnis.

ANT RAUDONŲ SMILČIŲ
★ TRUKDO, naikina ištisų metų ir šimtmečių 

ryškų misijų darbą karo kurtinamas griausmas, pa
dangėje geležinių sparnų gaujos, žemėje plyštančios 
granatos, sprogstančios, žudančios bombos. Griūva 
valstybių pamatai, nyksta garbingos sostinės ant rau
donų smilčių. Griūva ir misijų kuklios koplytėlės,

venimo įvykiais. Per šimt
mečių eiles labai daug pa
tyrė skaudžių nepasiseki
mų. Ir dabartiniu laiku 
taipgi eina erškėčiuotu 
priespaudos ir persekioji
mo gyvenimo keliu, i 
Tiems, kurie atjaučia Lie- tuvių laikraščio 
tuvos vargus ir rūpinasi 
jos žmonių ateitimi ir ge
rove, aiškiai yra žinoma, 
kad persekioja mus, ne 
vien išlaukiniai tautos 
priešai, bet ir mūsų pa
čių tarpe atsiranda pąrsi- 
davėlių, kurie su mūsų 
tautos priešais atlieka 
pražūtingas derybas, pa
našiu būdu, kaip ir Judo- 
šius su Jėzaus persekioto
jais, kad darė išdavimo 
derybas. Visiems yra ži
noma Judošiaus traginga 
gyvenimo užbaiga. Tas 
pats likimas laukia ir tė
vynės išdavikus.

Lapkričio 10 minint pra
eities liūdną Kražių sker
dynių sukaktį, daugiau 
nieko negalima atlikti, 
kaip tiktai krikščioniškos 
meilės širdingas maldas 
aukoti Dievui už visų vė
les, kurie 50 metų atgal, 
už laisvę tikėjimo ir tėvy
nės liejo kraują ir ašaras. 
Kurie dar randasi tarpe 
gyvujų. kad Dievas su
teiktų jiems sveikatą ir iš
tvermę tolesniai gyveni
mo kovai, nes visiems ge-

Laikraščio Redaktorius 
Naujas Kanados Lietuvių

(LKFSB) Kanados lie- 
“Nepri- 

klausoma Lietuva” redak
torė M. Aukštaitė, dėl 
silpnos sveikatos, turėjo 
nuo eitų pareigų pasi
traukti. Ši gabi lietuvė ra
šytoja dabar susirūpinusi 
atgauti savo jėgas. “Ne
priklausomą Lietuvą” da
bar redaguoja Jonas Yla, 
padedamas gabesnių vie
tos lietuvių. Jonas Yra y- 
ra brolis žinomo rašytojo 
kun. Stasio Ylos, Kunigų 
Seminarijos profesoriaus 
Kaune, apie kurį girdėjo
me, kad esąs nacių areš
tuotas.
— Kanados lietuvis A. 

Janušis baigė aviacijos 
mokomąjį kursą, berods, 
įgydamas karininko laips
nį.

— Petras Balčiūnas, Ka
nados lietuvis yra Japonų 
nelaisvėje. Gauta žinių, 
kad jis iš Filipinų perkel
tas į Mandžiukuo.

ros valios žmonėms yra 
aišku, kad dabar irgi di
džiausio liūdesio laikais 
gyvename.

šaukieniškis.

Tą prasmę atskleisti visiems žmo- 
visoms tautoms, misijonieriai savuosius aplei- 

įr iškeliauja i pagonių šalis, pranešti tamsybėje 
itiems Kristaus Evangeliją. Šiandieninių misijo- 

nieriu ausyse irgi skamba paskutinieji Kristaus žo
džiai: “Eikite tat ir mokykite visas tautas”.
KEL!IJČ?ONYEĖ NUO KRYŽIAUS SKERSINIŲ

x TĄ krikščionybę nuo kryžiaus skersinių nuim
tą. gyvos dvasios ritmu dvelkiančią apaštalų įpėdiniai 
sk lbla kiekvienam sutvėrimui. Neuždusino jos pože- 
r.iių katakombose tvaikas, nesunaikino jos visa pra- 
riiančios persekiojimo liepsnos, šimtmečių bėgyje 
veržte prasiveržia krikščionybė išorėn, žavinga, spin
dulinga. Naujomis ir atnaujintomis jėgomis bręsdama, 
ai kdarna. nugalėdama ji žengia per amžių glūdumus. 
Jos didingumas siekia amžinuosius skliautus; žūstan- krinta žemėn misijonierių iškelti pagonijoje kryžiai, 
čius gelbėti nusileidžia iki žiauriausiai suniekintos bui-į STOVI KRISTAUS MOKSLO SKELBĖJAS 
tieS‘ _ ! * I KRIKŠČIONYBĘ atsivertę pagonys daug tiki-

RUSENA GAJI APAŠTALAVIMO LIEPSNA si iš savo mokytojų misijonierių. Dabar, kuomet pa- rnvlimųjų giesmių garsin-
★ KAIP saulė, visatos centras, išleidžia ugdančius šaulyje dūksta nevaldomi sūkuriai, siaučia tamsieji gj aidai: “Šventas Dieve” 

ir gvvvbę palaikančius spindulius, taip Kataliku Baž- žemės gaivalai, kruvina kančia ir pragarišxas šiurpas, jr “Pulkim ant kelių”, 
nyčia siunčia savo misijonierius. kad jie visus žmones,

Katalikų Bažnyčios misijonieriai gelbsti kenčian
čius ir skurdančius misijų kraštuose.

RYTINIU 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

&
e

ELIZABETH, N. J 1 tis visiems tiems, kurie auka
vo. dirbo ir kuo nors prisidėjo 

j pareiškė didelį dėkingumą ir 
laike susirinkimo bazaro darbi
ninkų, 
džius.
gražų

Bazaras
Vienos dienos parapijos ba

zaras buvo labai sėkmingas. 
Sakau vienos dienos, nes tą 

tangas bažnyčią pataisyti, dieną padaryta beveik du tūks- 
Geros valios žmonės nesi- tančių dolerių pelno, 
gailėjo aukų ir darbo pri- dienai yra daug, 
dėti. Užbaigus bažnyčios 
remontą, tais pačiais me

stais, vyskupas Gasp. Čir- „ „ ...
tautas konsekravo bažny- bės surengti ekskursijų, tenka specialiai atspausdinti regis- 
čią. Po 17 metų liūdnos ty- tenkintis bazaru. tat nesudaro į traclj°s laPehai bus bažnyčios 
los Nek. Prasidėjimo Šv. 
Marijos bažnyčioje iš nau-; 

i jo pasigirdo visų lietuvių

I

patvirtindamas savo žo- 
suteikė kiekvienam po 

rožančių.
Vienai 

bet kai pasi
žiūrėti į tokią didelę koloniją. 

■ tas daugumas blanksta. Ka- 
; dangi karo laiku nėra galimy-

Bonų Registracija
Paskutiniame Lietuvai Gel

bėti Komiteto susirinkime nu
tarta pradėti bonų registraciją.

nieko ypatingo, tas “daug” tu
rėjo būti daug didesnis, negu ■ 
tie pora tūkstančių. Karas ar 
ne karas, parapijų nuosavybes 
reikia išlaikyti ir išlaidos nesi- 
mažina. Kleb. kun. J. Simonai->kai ne tik civilizuoto pasaulio žmonėms, bet ir pagoni

joje gyvenantiems tenka eiti per erškėčiuotus krū
mus ir per klaikias klampynes, per badaujančius mies
tus ir išdegintus laukus, nr.uja Kristaus kaimenė į sa
vo Ganytoją smeigia rūpestingas akis. Ar pabėgs kai 
samdininkas, ar dalinsis mūsų dalimi, mūsų vargais, 
rūpesčiais, pasilikdamas su mumis? Misijonierius į 
nieką neatsižvelgdamas, jokio žemiško atlyginimo ne

jaukdamas tęsia toliau pradėtąjį Kristaus Evangeli
jos skelbimo darbą; teikia jiems šventus sakramen- 

j tus, atnašauja nekruviną FZalvarijos auką, gelbsti nuo 
sielos ir kūno žlugimo. Jisai neužmerkia akių prieš 
žmonių žaizdas: apriša jas. Nenusigrįžta nuo pagonių 
baisaus vargo; kiek galėdamas teikia pagalbos, šalia 
išvargusių ūkininkų ir nusikamavusių darbininkų; 
šalia karo sužeistųjų ir vai gšų belaisvių, prie kūdikio žmoniją prie dvasinio atgijimo ir rodo jai išsivadavi- 

stovi Kristaus mokslo mo kelią, naują šviesesnį gyvenimą, kurs ragina ją pa- 
Katalikų kilti iš savo pragaro ir išeiti į švarų ramųjį lauką.

1 ★ KRISTUJE glūdi žmonijos išganymas.

ŠAUKIUOSI Į VISUS GANYTOJUS
★ “ŠIURPI nemaloni dabartinių laikų pagonių 

kraštuose misijonierių padėtis”, skelbia Kristaus vie- 
Itininkas, Šventas Tėvas, Pijus XII: “Kitados, karai tik 
vieną ar kitą kraštą paliesdavo, dabar visas pasaulis 
karo liepsnose paskendęs, šaukiuosi į visus ganytojus, 

j ir per juos į atjaučiančius krikščionius ištiesti pagal
bos ranką brangiems misijonieriams, kunigams, vie
nuolėms, Broliukams ir jų aprūpinamiems pagonių 
kraštuose žmonėms”.

PRIE DVASINIO ATGIJIMO
★ GYVENĄ niūriuose griuvėsiuose žmonės, lai 

mato Kristuje šviesų išganymo spindulį, kurs kviečia

lopšio ir prie mirties patai> 
skelbėjas ir jo įgyvendintas pavyzdys 
Bažnyčios misijonierius.

’ prieangyje, kur kiekvienas no- 
' rintis pasiims ir pripildęs grą
žins įmesdamas į ten pat padė
tą dėžutę. Tas pat bus ir Lais
vės svetainėje. Tai daroma to
se vietose dėlto, kad žmonės, 
lankydamiesi tose vietose, ga
lėtų atlikti savo tautos garbei 
darbą. Per pamokslus bažny
čioje kunigai apie tai aiškina 

' plačiau. Norima kuo greičiau 
isuregistruoti pirktus iki šiol 
bonus, kad sudėję krūvon visas 
Lietuvių kolonijas esančias vie
non vietoje New Jersev valsty
bėje. būtų galima prašyti Wa. 
shingtono valdžios pavesti už 
tą sumą tam tikrą skaičių ka
ro pabūklų. 0 juk lietuviai yra 

J bonų išpirkę už šimtus tūks- 
. tančių dolerių. Komitetas pra- 
. šo visų lietuvių užregistruoti 
. bonus, kad ir mes galėtume at

likti savo tautinę pareigą, kaip 
atlieka kitose valstybėse.
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