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Šiandien yra rinkimą: 
prezidento, senatorių, kon
gresmenų ir valstybių vir
šininkų. Lai kiekvienas pi
lietis atlieka savo pareigą, 
atiduodamas balsą už tą ar 
kitą kandidatą pagal savo 
tvirtą įsitikinimą, kad ati
duotas balsas nenueis vel
tui.

Balsuodami vaduokitės 
sąžine!
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Dingo Lietuvis Karys 
Prancūzijoj

Šio- 
Ona

Pittsfield, Mass. — 
mis dienomis ponia 
Rogers gavo žinią, kad jos 
brolis Albertas Andriuška 
(Andre ws), kuris buvo ka
ro fronte Prancūzijoj, din
go nuo spalių 4 d. š. m.

Karys Albertas savano
riai* įstojo į karo tarnybą 
1940 m. Jis per du metu 
buvo East Indies. Pirmiau
sia jis buvo išsilavinęs pa
kraščių artilerijoj, bet vė
liau jis buvo perkeltas į 
pėkstininkų, kai pirmoji 
vienetą buvo panaikinta, 
būnant East Indies.

Kario Alberto brolis 
Staff Sgt. Danielius yra 
Prancūzijoj. pėkstininkų 
pulke. Karys Albertas An
driuška (Andrews) yra 30 
metų amžiaus.

I

J. E. ARKIVYSKUPO CUSHING
INSTALIACIJA TREČIADIENĮ

t

J. V. Valstybės Departmenfui

opera-zone of active military 
tions in the Soviet war theatre.

I assure you that the princi- 
ples enunciated in the Atlantic 
Charter constitute an expres- 
3ion of the fundamentai objec- 
tives toward which the policies 
of this government are bei.ng 

jdirected. and that the Charter 
sets the course toward the at- 
tainment of the announced ob- 
jectives of the American people

Pulk. Žadeikis Pareiškė, Kad Lietuvos 
“Išlaisvinimas” Grąžino 1940 

Persekiojimą I

Šiuo rinkimų kampanijų 
metu įvyksta įvairių, įvai
riausių pareiškimų, pasi
keitimų. Štai adv. Joseph 
B. Ely, buvęs Massachu
setts valstybės gubernato
rius, per radio pasakė 
smarkią politinę kalbą, 
kurioj jis išėjo prieš pre
zidento Roosevelto kandi
datūra, tačiau, būdamas 
Demokratų partijos nariu, 
pasisakė už Maurice J. To- 
bin, Demokratų partijos 
kandidatą į gubernatorius 

• Yra ir įžymiu respubli
konų, kurie 
Respublikonų 
kandidatus.

Daugiausia 
mų ir baimės
munistai ir jų pakeleiviai.

' kurie akyplėšiškai agituo
ja už prez. Roosevelto iš
rinkimą ketvirtam termi
nui.

išėjo prieš
partijos

• v —

Boston, Mass. — Trečia- visą instaliavimo ceremo- 
dienį, lapkričio 8 d. įvyks ’nijų eigą. Transliuos 

WNAC ir Mutual Broad- 
casting Sistema.

i nepaprastos ceremonijos 
ir iškilmingos pamaldos 
Šv. Kryžiaus atnaujintoje 
katedroje, Washington St. 
Tai bus J. E. arkivyskupo 
Richard J. Cushing insta
liacija, kaip Bostono diece
zijos ganytojo.

Tose iškilmingose cere
monijose dalyvaus įžymie
ji Katalikų Bažnyčios va
dai, valstybės ir miesto o- 
ficialai, diecezijos dvasiš- 
kija ir gali būti bus vietos 
tik apie 300 pasaulionių.

Kun. Michael J. Ahern, 
S. J., per radio atpasakos

Pakelta Aukščiausiųjų Kai
nų Riba Panaudotiems 

Ševroletams

Kaip žinoma, Amerikos 
Pabaltijo Organizacijų at
stovai pasiuntė preziden
tui Rocseveltui telegramą, 
kurioj išaiškino kritingą 
Pabaltijo valstybių — Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos 
likimą. Toje telegramoje 
buvo nurodyta baisų Pa
baltijo žmonių terorizavi
mą, ir prašyta, kad Jung. 
Valstybės panaudotų savo
galią sustabdymui to tero- to bring about a just and 
ro, kuris siaučia nelaimin- ing 
gose Pabaltijo valstybėse. 
Taipgi prašyta, kad į Pa
baltijo valstybes būtu pa
siųsta Alijantų militarė 
komisija, kuri tas valsty-. 
bes paimtų savo kontro
lėn, kad apsaugoti tų šalių 
žmones nuo išnaikinimo.

Jung. Valstybių Valsty
bės Departmentas prisiun
tė atsakymą laišku, kurio 
kopiią mums prisiuntė 
LAIC, ir jį čia talpiname:

DEPARTMENT OF STATĖ 
WASHINGTON

November 2, 1944
“My dear Mr. Simutis:

I ha ve received, by reference' 
from the White House, the tele- 
gram of October 17, 1944, set-

peace.
S.ncerely your".

(pasirašyta)
BreckinTidge

Assistant Secrctary.

J

Washingtonas — Kainų 
Reguliavimo Įstaigos pra
nešimu, aukščiausiųjų 
vvainų riba (ceiling prices) 
panaudo tiems keleivi
niams ševroletams. prade
dant 1937 metų ir baigiant 
1941 metų modeliais, pa
kelta beveik 3 nuošimčiais.

Dewey Kalba Rew Yorke
Pereitą šeštadienį , Res

publikonų partijos kandi
datas į prezidentus gub. 
Thomas E. Dewey pasakė 
smarkią politinę kalbą, ku
rios klausėsi 20,000 žmo
nių, Madison Square Gar- 
den. Jo kalba taip pat bu
vo transliuojama per ra
dio.

Gub. Thomas E. Dewey 
kaltino prezidentą Roose
veltą, kad dėl “jo paties

ting forth the «« ot the ’con- sumaišyto nekompetentiš-

nesusiprati- 
sukėlė ko-

Raginama Nedeginti Per 
Daug Elektros Kalėdų 

Metu

Karo
Kare

Washingtonas — 
Gamybos Vadybos 
Viešųjų Vertybių Įstaiga 
prašo miestų vadovybe, pi
liečių klubus, vaizbučius. 
prekvbininkus ir bendrai 
piliečius ir per šias Kalė
das vengti lauko dekora
tyvinio apšvietimo, kaip 
tai buvo daroma 
1942 metais.

Šio žygio imtasi, 
šius Karo Meto
Kuro Administracijai, ka
dangi gaminant elektra 
kalėdiniam apšvietimui, 
sunaudojama labai didelis 
kiekis kuro. Įstaiga pabrė
žė, kad šiais laikais, kai 
kuro klausimas kai kurio
se vietose yra toks kritin- 
gas, .yra gyvybinis reika
las jį taupyti. OWI.

1943 ii

papra- 
Kietojc

SMARKIAI BOMBARDAVO 
SINGAPORE

_____________________ <©--------------- -----------------------------.—  

VVashington, D. C., lap
kričio 6 — Amerikiečių di-' 
dieji bombanešiai B-29 
smarkiai puolė japonų po
zicijas Singapore. Taipgi j 
bombardavo Pangkalan! 
Brandan, Sumatra šiauri
niame pakraštyje, kur yra

----- į mija iš dviejų pusių jsiver- 
jžė į Budapešto, Vengrijos 
sostinės, pakraščius ir ei
na smarkios kautynės to 
miesto gatvėse. Tačiau so
vietų žinios kol kas apie į- 
siveržimą į Budapeštą nie
ko nesako, o tik skelbia, 
kad Budapešto apylinkėje

, užėmė Andrassy ir Takso- 
ny miestelius.

Rytinėje Prūsijoje eina 
kautynės ties

Raudonieji įsiveržė { 
Budapeštą

Londonas, lapkr. 6 — Iš 
Rumunijos ir Vengrijos 

japonų ^aviacijos”’ gasolino P1?™*8-.kad raudonoji ar- 
perdirbimo įstaigos.

Japonams padarė dide
lius nuostolius. Visi ame
rikiečių bombanešiai grį
žo.

Jung. Valstybių karo jė
gos žnyplėmis spaudžia ja
ponus Leyte Ormoc srityj. 
Dvidešimt ketvirtoji divi
zija, užėmus Pinamopoan, 
Carigara įlankoj, eina pir
myn Ormoc keliu. Kitose, 
vietose Amerikiečiai taip smarkios 
pat laimi. Goldapu.

Vokietija Prarado 6,974,000

biriją ir be teismo žudy
mus.

“Kaipo Lietuvos valdžios 
akredituotas atstovas, 
veikdamas savo žmonių 
vardu, aš todėl pareiškiau 
protestą prieš dabartinę 
reikalų linkmę mano šaly
je”, sako ministeris Žadei- 
kis savo pareiškime.

Estijoj Grąžino Sovietų 
Režimą

VVashington, D. C., lapkr. 
6 — Pereitą savaitę Lietu- ' 
vos ministeris pulk. Povi-[ 
las Žadeikis įteikė J. V. i 
Valstybės Departmentui ■ 
notą, kurioj pareiškia, kad 
Lietuvos “išlaisvinimas” 
tikrai yra tik šalies perėji-

last- mas iš ašies vergijos į nau
ją Sovietų okupantų domi- 
naciją.

Sovietai Lietuvoje, netu
rėdami legalės teisės, pa
naikino žmonių teisę į Lie
tuvos pilietybę, ignoruoja 
tikrą žmonių valią dėl pil
nos nepriklausomybės, ne
siskaito su Atlanto Čarte- 
riu, grąžina diskredituoto 

: Paleckio marionetės reži- 
imą, ir sukelia žmonių neri
mą politinių persekiojimų 
sistema.

Valstybės Departmentas 
priėmė Lietuvos ministe- 
rio notą apsvarstymui 
jokių komentarų.

Lietuvos ministeris 
; Žadeikis, kalbėdamas 

spaudos atstovais, tarp į taip ir Estijoj paskelbė 
kitko pareiškė, kad sovie-;1908 iki 1926 m. vyrų mo
tų Rusija grąžino Lietuvo-: bilizaciją, ir juos sumobi-

i
i

be

Stockholm, Švedija, lap
kričio 6 — Estų laikrašti
ninkas, Oscar Maend, ku
ris tik ką pabėgo iš Esti
jos į Švediją, sako, kad 
Estijoj grįžo visi buvę 
1940-41 m. sovietų virši
ninkai.

Estų valdžia, kuri buvo 
paskelbta Talline rūgs. 23 
d. š. m., ir kuriai vadovavo 
premieras Otto Kief, da
bar slapstosi. Kaikurie tos 
valdžios žmonės, spėjama,

p. į pabėgo į Švediją.
su Sovietai, kaip Lietuvoie,

kūmo” yra prailginamas
i karas Europoje, ir kad 

mūsų kovojančiu vyrų je sovietizacijos 1940-41 • lizavę pasiuntė į Rusiją
” už tą į m. dekretus, ir kaipo poli- ’treiniravimui.

tinių persekiojimų pavvz-' Visas įstaigas, geležinke- 
džius paminėjo arešta-, liūs, paštą ir kitas perėmė 
vimus, deportacijas į Si-'sovietai savo kontrolėn.

ference of Representative Or- 
ganizations of Baltic Americans' 
held in Nevv York City regard- 
ing conditions in the Baltic 
Statės.

The many serious and compli- 
cated questions groving out of| 
the situation in the easternj 
' European area are receiving the 
constant attention of the ap- 
jropriate officials of this Gov- 
ernment. As I pointed out on 
September 26, 1944, at the time 
the representatives from the 
Lithuanian - American 
mation Center 
supplementary 
and petition of the United Or- 
ganizations of Americans of j torius, pranešė apie išlei- 
Lithuanian, Latvian and Esto- 
nian Extraction, this Govern- 
ment will give the most careful 
and sympathetic consideration 
to all proposals which might 
exert a helpful and constructive 
influence in this area.

In eonneetion with the sug- 
gestion that there be establish- 
ed an Inter-Allied Control in 
the Baltic Statės, you of course 
realize that this area is now a

lapkr. 6 —; lių 20 d. š. m. prarado

Infor- 
submitted the 

memorandum

“i
krauju apmokama”

j prailginimą.
į Kain Bostone, taip ir 
'New Yorke priminė komu
nistus ir jų veiklą šioje 
rinkimų kampanijoje.

Gub. Dewey pakartotinai 
sakė: “It’s time for a 
change.”
Išleistos Veteranų Paskolų 

Taisyklės
Washingtonas — Brig. 

Gen. Frank T. Hines, Vete
ranų Reikalu Administra-

f

Rooseveltas Kaltina

I

dima taisyklių, tvarkan
čių Veteranų Administra
cijos paskolų garantavimą 
šio karo veteranams. Gau
tos paskolos turės būti su
naudotos namų įsigijimui.

Pagal garantijos taisvk- 
les, aukščiausia suma, ku
ria Veteranų Administra
cija garantuos, gali būti 
nedidesnė, kaip 2,000 dole
rių. OWI.

” iššaukė ovaciją. 
Prezidentas pareiškė no-

Raudonieji Pasirinko Rooseveltą

Londonas,
Ziurich pranešimas sako, 6,974,000 karių, 
kad gautomis iš gerai in- Anot pranešimo, tame 

, , , . _ , skaičiuje įeina žuvę, su
formuotų šaltinių Berlyne žeistieji, dingę ir nelaisvėn 
žiniomis, Vokietija iki spa- paimti kariai.

“Rimbo kirtis padaro
randą, o liežuvio kirtis su
trupina kaulus”. Ekl. 28. žiniomis, Vokietija iki spa-1 paimti kariai.

Maskva, lapkr. 6 — So
vietų valdžios laikraštis 
“Izvestia” įtalpino straips
nį apie Jung. Valstybių 
prezidento rinkimus ir sa
ko, kad “prezidento Roo
sevelto išrinkimas garan
tuotas”, ir sako, kad esą 
buvę gandų, jog Respubli
konų interesuotieji esą są- 
mokslininkavę netikrą pa
sikėsinimą nužudyti gu
bernatorių Thomas E. 
Dewey, kad pakreipti A- 
merikos balsuotojus.

Mrs. Eleonor Medill Pat- 
terson,VVashington Times- 
Herald laikraščio leidėja ir

savininkė, komentuodama: 
sovietų Rusijos laikraščio 
pareiškimus, sako:

“Ši kvaila pasaka, kaip j 
pažymėjo As s o c i a t e d 
Press, aiškiau negu kada 
nors sudaro artimą susi- 
vienymą tarp mūsų dabar
tinės administracijos- ir 
Mr. Stalino ir Komunistų 
partijos”.

Visiems yra žinoma, kad 
sovietų Rusijos spauda 
niekad nebuvo taip intere
suota mūsų šalies — Jung. 
Valstybių vidaus reikalais, 

‘kaip dabar.

Suįdomino Bostono Minią Atsakymu 
Į Oponento Kaltinimus

Boston, Mass. — šešta- tus, bet kai kampanija iš- 
dienį, lapkričio 4 d. čia bu-|siaiškino aš jums atvirai 
vo atvykęs prezidentas F. • pasakysiu, kad aš tapau
D. Rooseveltas, Demokra- daugiausia susirūpinęs lai
tų partijos kandidatas į mėti, 
prezidentus, ir tos dienos
vakare Fenway parke ko- rą matyti didžiausį skaičių 
vojančią politinę kalbą, balsuotojų antradienį, lap- 
Prezidento kalbos klausėsi kričio 7, Amerikos 
parke daugiau kaip 40,000 
žmonių.

Prezidentas Roosevelt 
savo kalboje smarkiai puo- j 
lė gubernatorių Thomas
E. Dewev, Respublikonų 
partijos kandidata į prezi-įčiau Fenway parke jis ne- 
dentus, kaipo “išsigandu
sį” kandidata, kuris paže
minęs prezidentinę kam
paniją, įnešdamas “blogą 
reprezentaciją ir neteisu
mą” ir “rasine ir religinę 
netoleranciją.”

“Niekad iki šiol gyveni
me”, sako jis, “kampanija 
nebuvo pripildyta tokia 
bloga reprezentacija, iš
kreipimu ir neteisumu. 
Niekad nuo 1928 m. nebu
vo tiek daug pasikėsinimu 
sukelti rasine ir religinę 
netoleranciją Amerikoie”.

Prezidento pareiškime« 
kad “kiekvienas žino, kad 
aš šiais metais nenorėjau 
kandidatuoti į preziden- medžiagos eilutei.

istori
joj. Jis atsišaukė, kad bal
suotojų skaičius perviršy
tų 50,000,000.
Senatorius David I. VValsh 

susitiko su prezidentu 
Rooseveltu traukinyj, ta-

dalyvavo.
Prezidentas Rooseveltas, 

atsakydamas į gub. Dewey 
priekaištus dėl komuniz
mo ir komunistų, pareiškė: 
“Mes nenorime nei komu
nizmo, nei monarkijos.”

Dar Tebegalioja Medžiagos 
Taupymo Įstatymai

VVashingtonas — Karo 
Gamybos Vadybos prane
šimu, dar tebegalioja su
varžymai siuvime lieme
nių “double-brested” eilu
tėms ir ekstra poros kel
nių tai pačiai ar panašios 

OWI.
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Tęsinys
Vokiškojo okupanto elgsena 

Pabaltyje. per visus tris okupa
cijos metus, buvo sistematingai 
diriguojama tiems kraštams 
galutinai prie Reicho prijungti. 
Per 3 okupacijos metus vokie
čiai įkandin naikino bet kurį 
Pabalčio patrijotų pasireiškimą 
už nepriklausomybę.

Aktyvesnis elementas buvo 
suiminėjamas, tremiamas, žudo
mas. Pažangesnieji ūkininkai 
mėtomi iš ūkių. Desėtkai tūks
tančių deportuojami į Vokieti
ją. , karo pramonės darbams 
dirbti.

Visiškai panašiai ten šiandien 
elgiasi ir sovietai. Sovietams 
kraštą užėmus, prasidėjo masi
nis žmonių deportavimas. Skir
tumas tik kryptyje: užuot į va
karus. šiandien žmones varomi 
į rytus. Patrijotinis elementas 
žudomas su ypatingu įnirtimu. 
Nuo lietuvij “išvalytas” vietas 
užiminėja sovietų auklėtiniai.

Ant kiek vokišįtasai imperia
listinis apakimas buvo nuėjęs 
toli parodo, kad ir čia duoda
mos 2 žinutės.

Nya Dagligt Allehanda Sep
tember 9th. 1944 — According 
to information from Estonia. 
the Germans have not vet re- 
leased all the Estonians whoi 
were arrested lašt April. nor' 
have they started legal proceed-' 
ings against them. 
Estonians are štili 
German prisons.

Baltiška Nyheter
26th 1944 reports — that all į 
persons who were arrested in 
Latvia under the German occu- 
pation and who were later re-i 
leased. have now been re-arres- ■ 
ted. Mass arrests occurred in 
Riga in late August. No discri-j 
mination was made between< 
demoeratie patriots and Soviet 
agents. It is maintamed that all 
of them will be transported to 
Germany. Political prisoners 
who were arrested earlier are 
already in Germany. The latter 
include Bruno Kalnins, a promi- 
nent Sočiai Democrat. and Kon- 
stantins Tchakste a professor 
of Riga University and the son 
o fthe former Latvian president

'Janis Tchakste. A number of 
people were executed 
August for anti-Nazi 
ments. An eye-witness 
tains that a ship was observed 
in the port of Riga vvhich had( 
non-Latvians Jews on board.! 
The ship’s destination was pre- 
sumably Germany.

Jos ryškių ryškiausiai paro
do. kad dar ir šiandien, jau Pa
balti apleidus nuo savo grobo- 
niškų planų kryžiuočiai 
gražu nėra atsisakę.

Apie sovietus netenka ir 
bėti: jie tą skelbia viešai.

Pravartu prisiminti, kad 
barnų represijų metu, vokiška- 
sai okupantas pilnu tempu jau 
buvo bevykdąs pasitraukimą. 
Kaip žinoma. Taliną vokiečiai 
apleido rugsėjo 22 d.

Apie vokiečių pasitraukimą iš 
Pabalčio. charakteringą 
mums duoda rugsėjo 25 
dų Aftonbladet:

The German troops
Baltic Statės have received or- 
ders to attempt to withdraw of- I 
fering resistance to the pursu-

; ing Russians. Often. the Ger
mans leave Estonian and Lat
vian nationalist units behind. 
delegating to them the task of 
delaying the Russians as long. 
as possible until the Germans 
have managed to escape.

» « ♦

I 
t

About 50
confined in

Seniem ber

NUGARON
DŪRIMAS

about the fucure of centrai Eu- 
rope. We are impressed with 
Marshal Stalin’s consistancy, 
as well as that of the Statė he 
operates. We expect him to hold durmg * , x .out tor a vote for any major štate- allv accused of aggression.mainT i

• Ncu' Yorko “Daily News 
spalių 7 d. editorialas klausia— 
"What Are Our War Ainis f” 
At one time the belief was that 

iwe were fighting for the Four 
| Freedoms and the Atlantic 
Charter. with its promise that 
smail nations should be free to 
choose their own form of gov
ernment. The Four Freedoms 
and the Atlantic Charter ap- 
pear to be forgotten now. Mr. 
Stalin doesn’t have freedom of 
expession and religion in his 
broad domain or freedom from 
want and fear; and he is re-- 
solved that Estonia. Latvia and 
Lithuania and parts. at least. of 

3 Finland, Poland and Romania 
\ aizdą! choose their own
d šv0- ■ forms of government after this

: war.
in the perhaps it was unvoidable 

that the Four Freedoms and the 
Atlantic Charter should be 
thus forgotten. Mr. Stalin being 
a half-ally of ours and a potent: 
one at that.

Būt now that the mothers and 
fathers of our boys know what 
the boys are not fighting for, 

i would it not be nice for them 
to know what the boys are 

: fighting for?

toli-

kal-

kai-

Lietuva Redakciniuose 
Straipsniuose

ficient to arouse the conscience 
of the people of the United 
Statės.

St. Paul, Minu. “WANDER-
ER” spalių 5 d. editeriale “THE
BALTIC STATĖS” sako —

“Frederick J. Libby of the 
National Counctl for the Pre- 
vention of War. in a pamphlet 
condenset from six radio talks 
he gavę in Washington, D. C. 
studies the Russian intention 
to absorb into the Soviet Union 
the independent Baltic Statės. 
Estonia, Latvia and Lithuania 
with parts of Poland and Fin
land.

'■

Lietuva Miela

Philadelpkia, Penn. Teisėjas 
\Clare Gerald Fenerty kalbėda-

CMand. Ohio, “News” spa- mas spalių x d Catholic Men’s 
lių 2 d. editorialas — “Upset at Leage of New York Navy Yard,
Dumbarton’’ —

Why should Russia wish a po-
tarp kitko pastebi—

‘We do not withhold our

reuin a vote? įindividual Russian soldier.
Russia has taken the eastern whatever we may think of Rus-

half of Poland. The Poles have 
said that is nothing short of 
aggression. Russia got this ter- 
ritorv when Hitler marched in
to Poland in 1939 and handed 
east Poland to Russia.

In 1940. Russia moved in on 
the three Baltic countries. until 
that time practically indepen
dent. The three countries then 
became pro-Russia

sian tenacity on the battlefield, 
it štili remains true that the 
Russian government is totali
tarian: that Communism is not 
only anti-American, būt is 
anti-Russian. since only 3 

įlions of the Russian people 
rcillingly adopted it.

I believe in freedom not
for Americans and English and 

soviet; Bgigįans and Germans and Ita- 
states. though not part of the * Įįans and Į)UĮCh and Filippinos

also 
mil- 
ever

only

— šia: kaip 
kai kurie paprasti raumenų 
ir i veržimai. Nesirūpink—ne- 
Uždek Johnson’s RED CROSS 
tuojau. tiesiai ant tos vietos, 

tikra pagalba veikia tu<»- 
šiido — ramina—apsaugo—paremia 

jums bedirbant RED GROSS 
i vra Svarūs, sanitariški, leng- 

Visuomet turėk jų at- 
ikrojo. gar

mėtų. pagaminto 
TIKTAI 35c—jūsų

jaučiami 
skausmai 
gaišuok: 
Plasterio 
š: išbandyta-i: 
jaus 
—dirba, j 
Plasteriai yra švarūs, 
vai panaudojami, 
sargą po ranka. Reikalauk 
saus per virš 50 
Jonhson &. Johnson. 
x aistinėje.

USSR. Russia already is mov- 
ing political commissars into 
recaptured Lithuania. Estonia 
and Latvia. to resume the soviet njans< the Latvians. the Finns, 

the Estonians. the Rumanian3, 
the Burmese. the Indians, all of 
the Irish — and I believe that 
our nations leaders chould talk 
less of what we owe to other 
nations. if anything, and more 
about what others owe to us 
and to our peoples outpouring 
of blood and our govemment’s 
prodigality with our money 
that other nations might com- 
fortably live”.

— to mention būt a few nations 
at war — būt also for the Rus
sians. the Poles, the Lithua-

statue there.
Those Lithuanians. Latvians 

and Estonians who don’t wantį 
a soviet complextion. būt com- 
plete demoeratie independence, 
have already called this “aggre
ssion”.

So Dumbarton fails. in an im
portant uegree. to settle the’ 
biggest problem before the1 
post-war Allies. the question of 
vvhether Russia intends to let 
her Allies counsel herR E D C R O S S P L A S T E R

_____ 2

Alijantai Suskaldė Priešo 
Liniją Pietvakarinėje 

Olandijoje

Iš Vyriausio Alijantų 
Ekspedicijos Jėgų Centro, 
lapkričio 6 — Alijantų ka
ro jėgos užėmė 50 mylių 
Meuse ujės nuo Hertogen- 
bosch iki Šiaurės jūrų.

Britų karo jėgos pasiekė 
Middleburgh pakraščius. 
Vokiečiai niekur neatsilai
ko prieš alijantų karo ma
šiną.

Baltic 
on the

• -

no such 
Tliere were elec- 
type we associate 
who was her ally 
Only one list of

Pranašaujama, Kad 1944 
Metais Bus Daugiau Siun

čiama Dovanu Už 1943

Lietuva miela, Lietuva šventa, 
Grubiai sutrypa, giliai išminta. 
Tu karo laukas esi šiandiena, 
Visų apleista, vergauji viena.

Artimo meilė visur išnyko, 
Lenkas prispaustas, bet Vilniaus tyko. 
Rusas klampoja žemelę juodą, 
Vokietis žiaurus nepasiduoda.

Baisu, koks tamsus likimas tavo, 
Svetimi šalį užviešpatavo.
Žudo, kankina, namelius griauna, 
Grobia ir veža, ką tik pagauna.

Kur tik pažiūri, baisumai matos, 
Visur tik dygsta kryžiai, golgotos. 
Tu Kalvarija, tėvyne miela, 
Kenti tu kūnu, kenti ir siela.

O, Dieve Tėve, Tu Visagalis, 
Tavo gerumą pažįsta šalys.
Už neklusnybę kartais nubaudi, 
Pasigailėjęs, ir vėl priglaudi.

Išvyk tironus iš mūsų žemės, 
Prablaivyk dangų, kuris užtemęs. 
Klūpint prie Sosto, sulinko keliai, 
Juk ir mes esam Tavo vaikeliai.

Be Tavo valios mes esam niekas, 
Bereikalingai eikvojam spėkas, 
Padedam viltį prie kojų Tavo, 
Pasigailėk vaikelių savo.

O mes, lietuviai, tad atsiminkim,
i Tėvynė skęsta, gelbėti imkim. 

Aukokim, dirbkim, kas tik kaip gali, 
Remkim tėvynę mes savo šalį. U. G.

left to Moscow the formation of 
agreements with Rumania. and 
Finland. They tacitly endured 
the Soviet attitude toward their 
conference in Cairo with the 
Bulgarian armistice delegation. 
They recoiled when the Soviet 
government, in violation of the 
Atlantic Charter, claimed the 
annexation of East Prussia. 
They did not voice any protest 
when a new Polish government 
was sėt up in Lublin...

In our opinion, it is time for 
the demoeratie powers to make 
a firm stand.”

Yugoslavia, Italy, Austria and 
Hungary — as she is 
RIGHT NOW?

...To “keep the peace” 
your next door neighbor 
no pact or conference.

What nations mušt learn is 
that it pays to be as decent 
is the average citizen.”

doing

with
needs

as

“JVetc LeadeF’ (New York) 
editorialas spalių 7 d. “What 

\Kind o f Fourth Reich?” paste
bi -

“The war has become less ide- 
1 ological, Churchill says. Būt 
! even from a pūrely cynical 
point of view, even leaving any 
demoeratie issue aside, the for
mation of a great Soviet zope in 
Germany is a defeat for the 
other Allies.

American and Britain receded 
before the Soviet diplomatic at- 

' tack when the problem of the 
Baltic Statės was being discus- 
sed. They receded when Mos- 
cow insisted on an immediat? 
solution of the question of the 
Curzon Line. They receded 
when the Kremlin pressed for 
an unilateral Soviet-Czech al-

Ponia H. O. Hutchins, žmona padangų perdirbimo ]iance- TheY recorded when the 
.-■dėjo, atlieka krikšto ceremonijas, kai buvo išleista Soviet government pushed its 
irmoji automobilio padanga, perdirbta iš kariškos Inominee Tlto to the front

‘ Mikhailovich to the rear. They padangos. '

Russia claims the 
Šutės as legally hers 
ba^is of plebiscites held in June, 
1940. Būt there were i____ L
plebiscites. 
tions of the 
with Hitler, 
at the time. 
candidates vvąs permitted. The 
ęlections took place whiie these 
countries were overrun by the 
Red Army — in flagrant viola
tion of treaties of non-aggres- 
sion. The eleetion platform cal- 
led only for “friendship” and — 
for Estonia. for example. — 
“elose union between the Esto
nian republic and the USSR.” i ...Washingtonas — Karo 

------  Gamybos Įstaiga ir Nacio- 
Sumner Welles. acting Secre- halinė Namų Agentūra 

kad palengvinti 
- _ suvaržymai statybos me-

“predatory” džiagai leis pradėti statyti 
apytikriai prieš- 

claim to the karinio standarto, namus.
OWI.

VVashingtonas — Pašto 
ir Transportacijos vadovy
bė pranašauja, kad 1944 
metų Kalėdų dovanų siun
tinių kiekis Jungtinėse 
Valstybėse bus didesnis 25 
nuošimčiais už 1943 metų 
kiekį. OWI.

Palengvinti Suvaržymai 
Statybos Medžiagoms

tary of Statė at the time. refus- pranese, 
ed to recognize this forcible an ,w. - _
nexation... This ‘ r_____ „
act, Libby writes, is the sole yauJUS, 
basis of Russia’s c._.......„ ....
Baltic Statės. She refuses to re-: 
cognize “the freely expressedi 
wishes of the people concern-1 
ed”, as pledged in the Atlantic; 
Charter she signed, he asserts.

Russia offers two other argu-^ 
ments — the fact that this ter- > 
ritory was onec under the rule 
of the Czars, and that its con- 
fiscation is necessary to assure1 
the integrity of her borders. 
The first argument is worth- 
less; under it England, France 
and Spain could claim North 
America. The second has____
ed limitations; under it, every 
time a nation extended its bor
ders it could claim new land to 
protect the new borders.”

i
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Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

i

Boston Edison Company Sako 
...niekad nespčk kiek vandens rei
kėtų įpilti į elektrinį skalbtuvą. 
Perdaug vandens sumažina dar
bingumą. Permažai. neduoda už
tektinai putų. Didžiuma skalbtų
jų turi pažymėtą vandens liniją. 
Prisilaikykite jos.

The Tablet, Brooklyn, N. 
sunaudojęs LAIC žinias apie j- 
vykius Baltijos kraštuose spa
lių 7 d. editoriale “Extermina- 

' tiori” sako —
“The exposure of attempts by 

the Soviets’and the Germans to 
“exterminate” the Baltic Statės 
of Lithuania, Latvia and Esto
nia. as reported in the lašt two 
issues of the TABLET brought 
considerabie comment from 
Congressmen, public officials 
and the American public. Hav- 
ing been brought into the light, 
discussion of the plight of the 
Baltic Statės has been removed 
from the “taboo” list and the 
reactions to the inhuman sup- 
pression of the lives and the 

Įrights of the Baltic peoples are 
| beginning to arise... the simple 
fact that the principles for 
which this country is fighting 
in Europe and the Pacific are 

; being callously violated is suf-

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadvvay, So 
Boston. Mass.

Boston Edison Compnny

moreover, that the 
government of So-

Anirame Editorialc “From 
What Do Men DieT” tęsia — 
“ We believe that the present 
totalitarian regime in Soviet 
Russia is anti-religious and the 
greatest menace to the four 
freedoms in the world today. 
We believe. 
dictatorial
viet Russia offers a great threat 
to worid peace, for not only is 
it bent on seizing the Christian 
nations of Poland. Lithuania, 
Estonia and Latvia. and of as- 
suming control through the en- 
tire Balkans. 
and followers 
to create civil 
Greece. Italy,
through out the Far East.

būt her agents 
are determined 
war in France.

Germany and

edi-
“ Another

Nevc York Daily Mirror, 
torialas spalių 14 d. 
League” klausia:

“4-Question: Will this ‘league’ 
allow Russia to steal and com- 
munize Poland. Latvia, Lithua
nia. Estonia. Czechoslovakii, 
Bulgaria. Romania. 1 
one third (or all) of Germany. £

i 
• 
i
i

Finland. Į L »

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir NaktJ
602 Washington Blva.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595
Limosinai dėl visokių reika’ų

F AT SALVAGE IS EASIER1

U. S. Naty Official Photo&afrb

Navy diving studentę work as they learn at Navy Training Schoot, 
(Salvage). Pier 88. North River, N. Y. Student is shovvn entering water 
from diving boat. Student in foreground operates communication device, 
by means of vvhich he talks with diver. The American Fat Salvage Com- 
mittee points out that saving used cooking fat is an important salvage 
operation too—although considerably easier than shipboard salvage.
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Nenutrūks^ n i Šv. Mišių Ir Maldų 
Eile Už Lietuvos Laisve!

(Nuo vasario 16 d., 1944 iki vasario 16 d., 1945)

I

Kovojama Už Principus, Bei...

Pasitikėkime Dievo gailestin- rnę, broliškos vienybės ir meilės 
gąja Apvaizda! Ištesėkime kar- ženklan įteikė šia maldų auką: 
štoje ir nesiliaujančioje maldoje “Jėzaus draugijos Meksikos 
už Lietuvos laisvę! Maldoš Apa- provincijos. Kristaus Karaliaus 
štalavimo skyriai tesiunčia sa- kolegijos filosofai aukon ken- 
vo šv. Mišių iūkalusytų. Rožan- 
č'ų. Komunijų sąrašus į

Maldos Apaštalavimo Centrą
St. Robert's Hali

Pomfret Centre, Conn.
KANKINIŲ SŪNŪS MEL

DŽIASI UŽ LIETUVĄ!
Dešimtis mailių nuo EI Paso liškos meilės pavyzdį, 

miesto. Texas Valstybė]e, gy-11 ! 
vena būrelis Meksikos Jėzuitų.
Jie atvyko čia didžiųjų prezi- skyrius vėl atsiuntė maldų sąra- 
dento Calles persekiojimų lai- '

Trots Allt, say that hundreds kais. Ne vienas jų turi už tikėji- 
of corpses of Baltic men. women mą kraują išliejusių brolių ir 
and children are floating in the seserų. Vienas tėvų pats aštuo- 
Baltic. The Germans ruthlessly nis kartus buvęs kalėjime, o ce, Mass. M. Apaštalavimo Sky- 
machine-gunned the refugee paskutinį sykį net mirti pa- rius prižadėjo šv. Mišių išklau- 
boats’from the air, ...nekalbant smerktas. Tėvą J. Kidykui teko syti — 152; rožančių — 152:

su tais kankinių giminaičiais ir Šv. Juozapo par., VVaterburv, 
papasakoti jiems apie Lietuvos, Conn. Maldos ap. Skyrius čia 
katalikų vargus bolševikų ver-,karštai meldžiasi. Vėl prisiuntė 
gijoje bei naujai gręsiantį visiš-'maldų sąrašą: Rožančių atkal- 
ko tautos išnaikinimo pavojų.' beta 600; stacijų — 125 ir kitų 
Tie Meksikos vienuoliai labai' gerų darbų. Užsakė jos tris 
atjausdami mūsų tautos nelai-■ mišias ir daug jų iškalusė.

Amerikos kombinuotas Oro ir Jūrų Laivas pasirengęs kiekvieną mi 
nutę pulti priešą, jei tik bus reikalinga, kai lydimas didžiulis konvojus j 
paskyrimo vietą. i

čiančiai Lietuviu tautai 607 šv. 
'mišias: 592 šv. Komunijas; 617 
šv. rožančių; 2007 an’ankvmus 
Švč. Sakramento: 2609 kitas 
maldas bei atgailos darbus”.

Maldos Apaštalavimas dėkoja 
į jiems už tą krikščionišką bro-

tybių ir visų tikybų bei po-1 
litinių pažiūrų žmonės.' 
Pageidautina įtraukti į 
BALF skyrius kodaugiau- 
sia įvairios kilmės ameri-' 
kiečiu, ypač įtakingų vie
tos visuomenėje.
Kaip įregistruoti

Žinios apie bolševikų žiaurumus prasiveržė aikš
tėn ir pasiekė platu pasaulį. Katalikų spauda Amerikoj 
su pasibaisėjimu žiūri į raudono teroro siautimą Pa
baltijo kraštuose. Pasikartoja 1940 m. įvykiai: masinis 
gyventojų ištrėmimas, plėšimai, žudynės. ‘‘Ir vėl — 
sako “Sunday Observer” — po priedanga išlaisvinimo, 
eina tolyn sunaikinimas tautinio tu kraštų gyvenimo. 
Rusija nė nesislepia, kad ji siekia inkorporuot tas šalis 
į Sovietų Sąjunga, iš anksto nulemdama Pabaltės tau- BALF Skyrių 
tų likimą, vos prisimindama apie kažkokį neaiškų “ap
sisprendimą” ir neprisileisdama jokių apie tas tautas: 
diskusijų busimoj taikos konferencijoj. Amerikos Lie-i

v • Spaudos Ir Radio Apžvalga
Šv. Kazimiero par.. New Ha- 

ven, Conn. M. Apaštalavimo

šą: Stacijos — 35; rožančių — 
80: Psalmių — 20; Komunijų— 
30.

i

t šv. Pranciškaus par., Lawren-

Patikrintomis žiniomis, atbe- 
gėlių skaičius iš Pabalčio Švedi
joje, apie spalių vidurį, jau sie- 

įkė apytikriai 25.0C0. 
i Spalių 5 d. Swedish Press 
1 skelbė:

Naujai įkurto skyriaus! The Evacuation Commission jau apie žuvusius per šiuo metu laimės pagyventi porą savaičių; komunijų — 152. 
raštininkas tuojau siunčia Statės that the number of Bal- ypatingai dažnas audras. ~ 
BALF raštinei į New Yor- tie now in Sweden exceeds

tuvių Taryba, Latvių Suvienyta Komisija ir Estų Ben-, ką savo skyriaus visos vai- 15,000, 14,000 of whom are štili rusų aviacija! 
droji Organizacijų Komisija kreipėsi į Jungtinių Vals-l 
tybių vyriausybę su prašymu paveikti Sovietų valdžia 
žmoniškiau elgtis su pavergtomis tautomis, atsižvel-XXX VJ1 X1 X CL XX V X O XX d, V X LCt U4 WlllikJ ? C-» a r j

giant į Amerikos užsieniu politiką ir Atlanto Čarterio vardai ir adresai laikomi!
principus”.

Minėtųjų Komisijų reikalavimai štai kokie:
1. Kad militarinė tų kraštų okupacija būtų vykdo

ma pagal tarptautines, viso civilizuoto pasaulio priim
tas, taisykles.

2. Kad užimtuose kraštuose rusai nesteigtų Sovietų 
valdžios, bet padėtų gyventojams išsirinkti sau val
džią demokratinio apsisprendimo teisėmis, t. y. nevar
tojant nė mažiausios prievartos bei grasinimų.

3. Kad būtų pagerbta pilna gyventojų laisvė ir ne
paliesta jų privatinė nuosavybė.

4. Kad ištremtieji Rusijon okupuotų kraštų gyven
tojai būtų grąžinti namon.

5. Kad būtų leista Amerikos Raudonajam Kryžiui 
teikti pašalpos nukentėjusiems dėl karo anų kraštų 
gyventojams.

Kaip matome, čia išdėstyta tik minimumas tų 
reikalavimų, kurių neviena civilizuota pasaulio valsty
bė neišsižada išpildyti. Jei tie principiniai dalykai yra 
paneigiami, tai karas jau nebe karas, bet necivilizuotų 
laukinių masių skerdynės. Tamerlano ir Čingischano 
laikais tarptautinių sutarčių nėra buvę, tad anų laikų 
laukiniai nomadai - klajūnai elgėsi kaip tinkami, t. y. 
nekliudomai žudė, pjovė, degino, plėšė nekovojąnčius 
ramius gyventojus — vyrus,, moteris, vaikus. Sunku 
įsivaizduoti, kad dvidešimtam šimtmety būtų sugrįžę 
anų tamsių amžių papročiai. Deja, taip yra — bolševi
kų atžvilgiu. Ar jie paklausys civilizuotų žmonių rei
kalavimų, jei tie reikalavimai, iš viso, bus jiems pasta
tyti?..

Tarp kitų liūdnų šių dienų gyvenimo reiškinių ten
ka paminėti faktas, kad raudono teroro siaubas su
purtė visą pasaulį iki to laipsnio, kad net save gerbian
čios civilizuotos valstybės nebeišdrįsta viešai atsto
vauti tų principų, už kuriuos taip ilgai ir kruvinai ko
voja. K.

i

Esti
jos pakraštyje panašiai siaučia

dybos ir rūbų rinkimo ko- in ųuaraatine whlch means that Swedish Press October 2 1944 
misijos adresus ir tikslų the majority have arrived with- _ A Russian aircraft machine. 
savo narių skaičių. Narių (m the lašt fortmght. 'gunned an Estonian refugee

j Vadinasi, per 10 dienų atbė- with 1? persons qq its way 
Kartu,gėlių padidėjo aple 10.000. |to gweden After six attaeks

’ two refugees were killed and 
three wounded.

skyriaus žinioje, 
siunčia čekį arba, money 
order vardu United Lith
uanian Ręlief fund of Am
erica, Ine. Prašoma nesių
sti pinigų laiškuose, nes iš 
to gali kilti nepatogumų 
ar klaidų. New Yorko ofi
sas gavęs valdybos narių Estonian language. 
sąstatą ir narių mokes
čius, išrūpina iš savo Cen-| 
tro sekretorės Chicagoje' 
naujam skyriui numerį, 

i kuris pavaduoja čarterį, 
nes atskiro čarterio sky
riams nereikia. Tuomet 
skyrius laikomas jau įre
gistruotu, nariai gauna 
korteles ir gali legaliai 
veikti, r 
registracijos numerio kol 
neatsiunčia narystės mo
kesčių. Nario korteles’ 
skyriaus sekretorius arba 
iždininkas laiko saugiai ir 
duoda jas tiktai pilnai už
simokėjusiems nariams, 
nes jos yra gautų pinigų 
pakvitavimo ženklu. Kor
teles pasirašo Skyriaus 
Pirmininkas ir Sekreto
rius. Pavienių narių korte-

Daugumoje, atbėgėliai estai.
Kai-kurie švedų laikraščiai į- 

vedė net estų kalba skiltis:
Suedish Press October.2, 1944.

Owing to the number of Esto
nian refugees Gottlands Alle- radio apžvalgos pluošte randa- 
handa now has a column in the

x • 1

♦ *

Naujai gautame spaudos ir

me 3 Baltiška Nyheter iš š. m. 
rugsėjo 26 visais atvejais mums 
įdomius straipsnius. Kai-kurie 
ten minimi faktai mūsų skaity
tojams buvo pateikti 3-čioje ra
diogramoje iš Švedijos (Žr. 
LAIC Žinių Santrauka No. 18).

Baltiška Nyheter September 
29, 1944 —

The Supreme Liberation Com-, 
mittee of Lithuania, which has

IPrie Klaipėdos uosto prieiti 
negalėdami, bėgantieji lietuviai, 

geriausiu atveju, galėjo pasi
naudoti vienu-kitu Palangos - 
Šventosios ruože pripuolamai
surastu žvejų laiveliu. Be to, ir 
pat kelionė iš Lietuvos pakraš
čio yra sudėtingesnė.

Viena — Baltijos jūra ten y-
ę,, . ira žymiai platesnė, antra — vo-1 been organizing the restoration
.. ynus negauna kįškųjų lėktuvų medžioklė ten'of Lithuania’s national life, has

[nistry, the General Post Office, poiįce, etc.) at present in Reich 
ithe Pienocentras, the Maistaz territory mušt immediately re- 
and other buildings, all o± port the place where they are 
which have been blown up. In staying as well as their address 
other towns also, large build.;to the Estonian - Lithuanian 

i ings and factories, vvhich were Relief Office. Berlin, for regis- 
built during the Lithuanian in- tration purposes. 
dependence, have been demo-.
lished. In only a few a cases 
have Lithuanian patriots been 
able to prevent this destruction 
and for this Teason — the Ger- 
mans place time-bombs in the 
buildings, which blow up in

I

(Bus daugiau)

Tėvų Pranciškonų Misijos
1944 m.

nepalyginamai žiauresnė.
Rugsėjo 29 d. Svedish Press |events and developments did 

pranešė:
Baltic refugees intervievved by' hopes. Instead it appointed a

Defense Committee which now

suspended its activity since
I

not correspond to its cherished

j naujiems rūbams, batams , represents the supreme political' 
’’ ot» irniVii nivlr- j__ t __________ - _ j

les, kurie nepriklauso sky- ljų Labaj

ar vaikų drapanoms pirk
ti.

Savo veiklai plėsti, sky
riai pasidaro lėšų iš įvai
rių savo pramogų ar spe
cialių mažų aukų ar duok- 

i svarbu, kad 
skyriai gautų kuodaugiau- 
sia narių, ypač ne Lietuvių 
kilmės amerikiečių

Kaip Steigiasi Ir Veikia Bendrojo 
Amerikos Lietuvių Fondo Skyriai

Jau Veikia 70 Skyrių

Pittsburgh, Pa. — šv. Kazi- 
good time, as when the Rus- miero par. Tretininkų ir šv. 
sians marched mto Šiauliai. Pranciškaus Mylėtojų rekolek- 
which is SO km. from Telšiai. į cijos ir konferencija. 40 vai. 

Vokiškoji spauda pranešė a- atlaidai, lapkričio 23—28 d., 
pie Gen. P. Kubiliūno sūnaus Tėv. Justinas Vaškys.
Edmundo mirtį — į.. Chicago, III. — švenč. P. Ma-

Deutsche Allgemeine Zeitung rijos Nekalto Prasidėjimo par., 
September 17th, 1944 — The Švenč. P. M. Nek. Prasidėjimo 
Chief of the Lithuanian Auto- novena, lapkričio 29 — gruodžio 

•nomous Government, General 8 d., T. Just. Vaškys, OFM.
Kubiliūnas, and his wife an- Amsterdam, N. Y. — šv. Ka- 
nounce the death of their son zimiero par. gruodžio 10—17 d. 
Edmund Kubiliūnas, an SS-Rot- Tėv. Juv. Liauba.
tenfuhrer, who fell at the front' Cambridge, Mass. — švenč. 1
on June 9th, 1944. The announ- P. Marijos Nekalto Prasidėjimo 

įcement is dated Krokowo, West
Prussia.

Pastaba: “Rottenfuhrer” rei
škia kuopos vadas.

j . . •
Vokiškasai radio tolydžiai 

linksniuoja Vokietijoje atsidū
rusių lietuvių vardą:

DNB October 3, 1944. All fa- 
mily members of men belonging 

; to Lithuanian and Estonian 
l armed formations (the SS.

leadership in Lithuania and, at 
the šame time, fulfils the func- 
tions of the high command of 
the nationalist guerrilla units. į

Baltiška Nyheter September 
26th, 1944 —

It is reported that the Lith
uanian forests are teeming with 
Lithuanian nationalist guerillas 
whose task, in German-occupied 
areas of Lithuania, is to prevent 
the demolition of buildings, fac
tories, railway lines, etc. to pro-

par., Švenč. P. Marijos N. Pra
sidėjimo novena, lapkričio 29— 
gruodžio 8 d. T. Juv. Liauba.

THE WEATHER
MODfRATE HM-

PtRATURE ANO 

CtOUDY - Idoal 

day taka

Mtad cooking 

fat to tho maat 

doalar.

riams, pasirašo Fondo ofi-i 
sas New Yorke.
Skyriaus veikla

Visą susirašinėjimą dėl skirtumo tikybos, 
savo veiklos skyriai veda'r :
su New Yorko • P5“”

Yorko raštinė mielai gerįau atstovauja lietuvių' tect the inhabitants against 
atsiunčia įvairios in orma- vįsuomeneį šalpos darbuo-1 plundering by the Germans and 
cmes medzia-gos, pra-;ge, jeįgU jįe susi jungia1 to combat the German raiding
syti JOS reikia ben lėk giam benJram darbui į ap- parties, which are chasing Lith- 
1S anksto, nes norima IS- skrį£įus Ligšiol tokius ap- uanians to transport them to 
vengti pasivėlavimo rizi- kričius įsteigė Chicagos Germany. In late August, some 
llOidųir pe y 1S‘iir Pittsb”rSho apylinkės.

Rūbų rinkimo, pakavimo Fondo Centras 
ir siuntimo klausimais Fondo Centras veikia

j1
be

^mietaiI Artlmų kolonW,sk-vrlali

Per pirmus du mėnesiu Kaip įsteigti BALF
savo veiklos, t. y. iki spa- skyrių
lių mėnesio pabaigos pAT1- - - -__
BALF spėjo įregistruoti
55 skyrius. Greit bus įre- -

. , .. , tr •_ • . • pauiuiivia. piaiuj 11 mluo • ‘gis ruo ar jau įs eig- įnformacįjas apje skyrių Campaign Director, 
tu skvriu. Stinriausia įssi- . ... • ----- -

BALF raštinė New Yor
ke visų miestų veikėjams prašome kreiptis tiesiog į National War Fund prie- 
pasiunčia įstatus ir kitas ii

ė

guerrillas attacked and forced 
an SA unit, numbering 100 Ger
mans. to withdraw in the town- 
ship of Plateliai. The unit had 
“reąuisitioned” horses and cat- 
tle. Another large SA unit was 
attacked in the township of 
Darbėnai by guerrillas who 
frustrated German hopes of 
getting Lithuanian workers for 
Germany.

Baltiška Nyheter September 
26th, 1944

In the wake of their with-
1 from Lithuania, the j 

Germans are leaving demolish- 
ed behind them some of the

; monuments in 
Kaunas, the Church of the Re- 
surrection, a large hospital. a 
block of buildings belonging to Newfoundland iki Hawaii.

I

p. Joną Valaitį, Clothing žiūroj ir kas mėnuo teikia 
, U n it- jam savo atskaitas. Bet 

kuri pagelba užjūrio nu- 
kentėjusiems lietuviams 
bus teikiama pasinaudo
jant National War Fund 
nurodymais, patarimais ir 
per jo įstaigų tarpininka-

. . r,.- . . . v . nu ui inutiaa anv -tų skyrių. Stipriausia įssi- , . . . . ... v,steigimą ir iu veikla. Rei- įudmo Chicagos New Yor-. . ų.. ' x. .•i • n u u v kia tik kreiptis ir reika-ko ir Pittsburgho apvlin-...... r . c . _ . . . v, * lauti tokiu m formacijų.kės, o taipgi Connecticut, „ ... .. ... .ir u • at t Rašyti salima lietuviškaiMassachusetts ir New jer- . • • .... .
sey valstybių lietuviai. Į- arba an8llska>- 
sisteigė skyriai ir mažutė- Skyriui įsteigti 
se pakraščių koloni jose, mažiausia septynių narių „ _ __
kaip Los Angeles, Calif..: įmokėjusių po $2.00 per j lietuviškai spausdintas in- tional War Fund kontro- drawal 
Rumford Ir Lewiston, Me. j metus. Bet kurios organi-
Bet maža girdisi apie šal
pos veiklą gausingose ko
lonijose Michigano, Ryti
nės Pennsylvanijos, India
nos ir daugelių kitų vals
tybių.

reikia

ed Lithuanian Relief Fund 
of America, Ine. Ware- 
house, 101 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y. (p, J. 
Valaičio ofisą telefonas 
Evergreen 8-6203). Ten 
gausite apie rūbų rinkimą vimą. Visos raštinės išlai- 
ir tvarkymą angliškai ir dos irgi yra griežtoje Na-

zacijos irgi gali b ati BALF 
skyrių nariais; jos moka 
po $5.00 per metus. Sky
rių steigiant taipgi reikia 
tuojau išrinkti ir diabužių 

i rinkimo komisiją. BALF 
nariais gali būti visų tau-

formacijas. į Įėję. ,
Skyriai neprivalo rinkti j Pinigus siųsti ir visais 

pinigų, bet gali priimti reikalais kreiptis prašome outstandmg 
aukas bet kokiam specia-, 
liam reikalui — naujiems 
drabužiams, vaikams ava
lynę pirkti, ir tt. Kadangi 
mūsų Fondas neturi lėšų

šiuo adresu:
United Lithuanian Relief Fund 

o f America, Ine.
Room 510,19 West lfl>th Street 

Neic York, 18, N. Y.

“DEAR MOM” — Yra tai ŪSO kartojamas žodis. 
Karo tarnybos vyrai, kada apsilanko i UŠO klubus jie 
gauna tikrą namų jausmą. ŪSO klubai randasi įvairio
se vietose pradedant nuo Alaskos iki Brazilijos ir nuo 

Jūsų aukos per GreaterD1OCK OI DUUUHlgS UtlUHgUlg tu ne VVlUUIlUldllU 1A1

the University, the Lithuanian Boston United War Fund pagelbės užlaikyti 3,000 ŪSO
” ■

.National Bank. the Foreing Mi- vienetų.
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Jei darbo va-

RYTINIU
I VALSTYBIŲ ŽINIOS

c

meyer St. Pradžia 4 vai. po pie-’kite. kad Bridgeporto lietuviai 
I turi įsigyti šalpos ženklelį. Ne- 

Apylinkės lietuviai neturėtų laukite, kad svetimtaučiai jums 
praleisti šios progos.

BRIDGEPORT, CONN

viską padarytų; dirbkite ir au
kokite.

i

NEW HAVEN, CONN.
Lapkričio 1 d., po pamaldų į- 

vyko Raudonojo Kryžiaus lietu
vių moterų vieneto bei skyriaus 
susirinkimas, kuriame dalyvavo 
gana skaitlingas būrelis mote
rų. bet galėjo ir daugiau, nes 
mūsų kolonijoj randasi daug 
darbščių ir geraširdžių moterų 
ir merginų.

vo susirinkime, su nauja ener
gija *ir entuzijazmu pasiryžo 
dirbti ir lankytisį darbo vaka
rus. ir dar atsivesti naujų narių.

Nutarta paaukoti $15.00 iš iž
do dėl nupirkimo dovanų mūsų 
parapijos kariams, kurias ruo
šia Marijos Vaikelių Draugijėlė 
priežiūroj klebono kun. E. Gra- 
deckio. Labai kilnus nutarimas 
padarytas.

Lietuvės moterys ir merginos 
neužmirškit, kad karas nėra 
laimėtas, ir šiame momente 
mes dar rankų negalime nuleis
ti. nes Raudonajam Kryžiui 
produkcija darbu yra labai rei
kalinga. Taigi kviečiame prisi- 

' dėti prie šio didelio ir labda-

Skyriaus nenuilstanti vedėja 
p-nia Ona Alf pareiškė daug 
gerų minčių ir kvietė moteris 
skaitlingiaus dalyvauti darbo 
vakaruose, kurie įvyksta kiek
vieną trečiadienį, vakare, para
pijos svetainėje, 
karuose nesilankys skaitlingiau rįnCrO darbo, 
moterys, tai tada reikės skyrių į 
likviduoti, nes vedėja su apgai-į 
lestavimu pareiškia, kad mažai pietų Moterų Sąjungos 33-čios 
darbo nuveikiama. kuopos įvyks kortavimo pramo- i

Ponia Juzė Dičkienė pareiškė 
savo mintis, kviesdama visas 
moteris su didesne energija ir 
pasišventimu stoti į Raudonojo 
Kryžiaus darbą ir palaikyti lie
tuvių skyrių.

Visos moterys, kurios daly va-

Lapkričio 12 d.. 3 valandą po

ga sąjungietės Elenoros Yogie- 
nės namuose. 39 Shelter St.. ku
rią ruošia jos dukrelė nauja są- 
jungietė Alena Chase-Čižaus- 
kienė. jai pagelbės O. Morku- 

■ naitė ir Z. Markunienė.
Rengėjos kviečia visus alsi

i

Paveikslas parodo, kaip Respublikonų partijos nariai medžioja balsus 
ir po ūkininkus, kad laimėjus rinkimus. Šiuo momentu, prie milžtuvės 
branginamas laikas ir taip laisva šalis laisvai sprendžia savo balsais, kas 
jų manymu tinkamiausias valdžion išrinkti.

lankyti, smagiai laiką praleisti, 
laimėti dovanų ir pasivaišinti. 
Įžanga 35 centai asmeniui.

HARTFORD, CONN

M.

Pavykę BALF Prakalbos
Sekmadienį. 29 d", spalių švč.

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

{

4

Išduoda šių formų certifikatus:

■j

Moderniška Fraternales 
Apdraudos Organizacija

Turtas ................................. SI,525,000.00
Pomirtinėmis išmokėta .... §2,180,000.00
Pašalpomis išmokėta ......  Sl.490.000.00
Aukomis išmokėta ......  S15.000.00

Endowment at age 85
Endowment at age 60
20 Year Endotvment
20 Year Payment Life

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

Savaitraštis “GARSAS” 
Oficialis LRKSA organas

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

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

! Spalių 28 d. palaidotas 
i a. a. Jonas Blažys, biznierius, 

Ta-( per ilgus metus gyvenęs Bridge-

tėjusių labai svarbus labdary
bės darbas, tatai šelpkime Lie
tuvą visi.

p. Jonas Valaitis pasakė ilgo
ką turiningą kalbą, nuosekliai 
išaiškindamas kokia pagalba 
būtinai reikalinga Lietuvai. Jis 
nurodė, kad svarbiausia pagal
ba. tai drabužių, gyduolių, mai-

Trejybės par. mokyklos salėj į- sto įr avalinių būtinai reikalin- 
vyko BALF vietinio 12 sky-jga da]jar 
riaus prakalbos. Pirmininkavo1 
BALF skyriaus pirmininkė p.
Petraitienė. Kalbas pasakė vie-

Viniai: vikaras kun. Ražaitis, J.i-----  ------

Spalių 29 d. A. L. ‘ 
rybos Skyrius buvo sušaukęs ,pOrte, ir senas parapijietis, ku- 
didesnį lietuvių susirinkimą. į rįo laidotuvės įvyko iš lietuvių 
kur buvo apkalbėti planai, kaip hažnyčios.
geriau ir sėkmingiau vykdintij 
drabužių rinkimo vajų Lietuvos 
žmonėms, nuo karo nukentėjil
siems. Visi planai aptarti ir iš
rinkta apie 30 asmenų tam dar
bui. Visi pasiskirstė distriktais, 
kurie kur arčiau gyvena, tenai 
jie ir rinks, ir kitus paragins. 
Centras drabužių sunešimui yra 
šv. Jurgio parapijos svetainė. Į 
Visi, kurie tik ką turite aukc-į 
kitę Lietuvos vargstantiems 
vaikučiams, ir kitiems nukentė- 
jusiems. Kaip tik bus surinktos 
ir sutvarkytos, tuojau išsiusime 
į SANDELĮ New Yorkan, 101 
Grand St.. Brooklyn, N. Y. Rin-j 
kitę viską ką tik gausite, geres
nius ir prastesnius drabužius. 
Sekite vietinę anglų spaudą,___
kur tilps kasdieną gražūs para- norime tiesą pabrėžti. Štai ji: “Kas 
ginimai dėl aukavimo. Kiekvie-1 
nas aukotas drabužius ar dole
ris teiks pagalbą Lietuvos žmo
nėms. Lengviau gelbėti, negu 
laukti pagalbos iš kitų. Būkime 
pavyzdingi lietuviai.

Taipgi į Šalpos Fondą Įsirašė 
šie asmenys sumokėdami savo 
duoklę: A. Klimaitis, A. Sape- 
ga, M. Balsienė. P. Eloveskas, 
A. Viznis ir Viznienė, K. Rudis. 
A. Stanišauskas. Amilia Tate- 
riunas, J. Žukauskas. J. Minal- 
ga. Miss Victoria Kaminskas. 
P. Remeika, J. Stanislauskas, 
J. Skubąs, Ona Ramanauskas. 
Edgar P. Seavith. Visi atmin-

Parapijos choro vaidinimas 
“Trys Mylimos” ir koncertas į- 
vyks lapkričio 26, parapijos 
svetainėj. Tai bus tikrai juokin
gas vakaras. Pelnas parapijai. 
Jaunimas mano su tuomi veika
lu važiuoti į kitas Conn. lietu
vių parapijas, kur jau kai ku- 

i kurios užkvietė. Labai gerai, 
j lai jaunimas darbuojasi, vaidi- 

gražiai lietuviškai dai-j
i

f

na ir 
nuoja.

Gai Dar Nepareina Į Tams 
tos Namus Gražiausias 

Dvasinio Turinio Mėnesi
nis Laikraštis

“ŽVAIGŽDE

o.

Tai ilgai nebelaukite: Mes nesisiū- 
lome ir neperšame “žvaigždes", tik

nickienė, Ona Gribaitienė, J. 
Delinikienė. T. Delinikienė, Ro
zalija Aliskauskienė. J. Zails- 
kienė, J. Matasavičienė, ir Ro
zalija Miklinavičienė 50c.

Pp. Karveliai labai daug gel
bėjo, kad būtų geros pasekmės.

Visi linksmai praleido laiką.
Ten Buvęs.

Jis ragino surinkti 
drabužius, avalines ir pasiusti j 
centro sandelius.

C. BROOKLYN, H. Y
PAGERBTI TVĖS

pamėgino “žvaigždę” vieneriems me
tams jau nebenori su ja skirtisf

i Šiuos žodžius nevienas iš skaitytojų 
i pasakė.

“ŽVAIGŽDĖ”
į žinokite yra švč. Jėzaus širdies laik
raštis! Tas vienas jau daug reiškia! 
Maldos Apaštalavimas kito nė neno-

: ri turėti, kadangi šis laikraštis VT- 
' SUS M. A. narių reikalus aprūpina.

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

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

“ŽVAIGŽDĘ".
Įstatai — 50 centų.

Adresas:
ŽVAIGŽDĖS

Administracija,
488 E. Seventh St„

So- Boston (27), Mass.

Spalių 29 d. parapijos svetai- ; 
nėję įvyko šauni vakarienė kun. 
V. Pinkaus išleistuvių ir kun. A. . 

j Pazerecko sutiktuvių proga, 
i Žmonių dalyvavo 250. ' Dvasiš- 

besirūpinančių į įįų — astuoni, kurie pasakė a- 
i tatinkamas Kainas, vietinis Kle
bonas kun. Pauiionis labai vie- 

nušvietė BALF 
reikalingumą ir ragino žmones 
kiek galint stot į bendrą darbą 

i gelbėt savo žmones Lietuvoje 
vargstančius. Vakaro vedėju 
buvo kun. V. Masiulis. Dainų 
programą išpildė: B. Brundzie- 
nė. A. Pakinkienė. padainuoda- 
mos solo ir duetų. Viešnios, L.

Į Juodytė ir O. Platkonytė pa- 
; dainavo duetų. O. Zajankausky- 
tė pasakė juokingą monologą.

Abiem kunigam Tretininkų ir 
Rožančiaus draugijos įteikė do
vanas. Vakarienės surengimu 
rūpinosi Rožančiaus d-ja.

Aukų sudėta $170 šelpimo
i„, ,. r,. , r> 4. ! reikalams. Gaila, kad daugĮ W alter M. Chase, kun. Petraus-. °

.... r- . žmonių nuėjo į demokratų pra-kas is Marianapoho Kolegijos, * J 4 r
. „ . T r- ‘ T kalbas, negalėjo dalyvauti šia-!ir BALF Centro narvs Jonas ° J' me masiniame susinnKime šel-\ alaitis is New Yorko.

i pimo reikalais 1
Visi kalbėtojai jai pažymėjo,!- i iu u j • * ‘kai na<a’na T ief’vai būtmail25^ V ° U bų bUV° dai’i tatinkamas kalbas. Vietinis kle- 

; t • “ :nų, gražiai dainavo dainininkas
; reikalinga greitu laiku. Kur;.! -
Ražaitis pasakė: “šelpimas ka-.

■ ro nukentėjusios Lietuvos žmo-| 
į nių šventa pareiga, tai labdary-' 
bes tikslas ir darbas”. W. M.:

i Chase pareiškė, kad visa Lietu- i1 i • !va neapsakomai nualinta Karo j 
j ugnies, kad kovojanti didžiūnai 
i sugriovė miestus ir miesteliu.,, i 
i ūkius ir kelius, paėmė paskut;- 
i ni duonos kąsnelį ir dabar ba- 
I das. skurdas, ligos ir mirtis žu- j 
j do Lietuvos žmones, šaltis ir 
į alkis ir ištrėmimai nelaimingų 
žmonių, arba, karo teroro pavo
jus privertė daug lietuvių atsi
durti svetimuose kraštuose, ku 
jie badauja. Ragino visus rem- 

: ti šelpimo darbą visomis savo 
išgalėmis.I Kun. Petrauskas, MIC., pa-

■ reiškė: Aš nemačiau Lietuvos.
! bet jaučiu jos vargus, būdas ir
i labai karčias kančias, badą ir 
į ligas, šaltį ir alki, užjaučiu Lie-į 
ituvos žmonėms ir sakau, kadį 
įkas sušelps alkanus, pridengs! 
į nuogus, tam Dievas keleriopai, 
j atlygins. Šelpimas karo nukers

į Vasiliauskas iš New Yorko. Jo j-oje jr tiksliai 
'dainavimas dainų: “Gimtinė”.
• ‘‘Kur bakūžė samanota”, iš-
i traukė gailią ašarėlę, bet “Plau- į
i kė sau laivelis” ir “Dul-dul dū-
I deic” sudarė linksmą nuotaiką.
II Sekrnadienį, 5 d. lapkričio 
LAP klube respublikonų parti
jos raliy.

Demokratų prakalbos įvyko 
29 d. spalių.

“Darb.” Rep. M.C.

WATERBURYr CONN
Spalių 1 d. įvyko kortavimo 

vakaras pp. Kazlauskų namuo
se. kurį suruošė p. Kazlauskie
nė ir gerai visus dalyvius pa
vaišino. Šio parengimo pelnas 

i paskirtas Nekalto Prasidėjimo 
P. Marijos Seserims, Mariana-; 
polyj, Thompson, Conn. Geram! 
tikslui parengimas pavyko.

Dalyvavo ir aukavo šie: Pra
nas ir ponia Karveliai $5.00; 
Simonas ir ponia Benzevičiai 
$4.00: Ona Klimienė $3.00; po 

! $2.00 — Kastancija Pranulienė.
Petras Jakubauskas, Juozapina 
Montviliene, Marė Petraitienė, 
Ona Lapinskienė, Uršulė Žilins
kienė, Pranas Kuzminskas, Ju >- 
zas Griškau-kas; Ona Girdžiau-į 
skienė $1.50: Jurgis Orantas 
SI.25; po 1.00 — Lucija Dubau-į 
skienė, Marytė Kašėtaitė, Mag-! 
dalena Karir.auskienė, 
Pranskitienė, Julius Vilčiaus- 
kas. Elia Montvilienė, Pranė 
Z.inuk, O:

KETVIRTA KARO AUKA
Bertuliai gavo liūdną žinią iš 

karo departamento, kad rugpiū- 
čio mėnesį Prancūzijoj žuvo jų 
vienatinis sūnus Dr. kapitonas, 
Henrikas Bertulis. Jis buvo su- i įžeistas ir už poros dienų mirė.

Prieš du metu jis baigė medi
cinos mokslus New Yorke. Bu
vo vedęs E. Mockevičaitę, kuri 
dabar liko jauna našlė.

Spalių 31 d. buvo už velionio 
vėlę atlaikytos egzekvijos.

Tad iš mūs parapijos jau 
karo auka.virta

BROOKLYN, N. Y

ket

Šis vyras, tai artistas, kuris apskaičiuoja savo uždarbį ir išlaidas. Ji.': 
sakosi turįs mokėti: 10 nuošimčių savo uždarbio už užsilikusias taksas; 
20 nuošimčių už dabartines taksa-; 50 nuošimčių šiai savo pirmai žmo
nai ir trimi vaikams: 2 nuošimčiu dėl judamų paveikslų atsargines šalpos 
ir tada kas jam palieka dėl visų kitų reikalų? Jis sako tik suskaitykite. 
Atrodo, kad ten gera, kur mūsų nėra.

Užsisakykite Toniko Pas Mus |
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems S 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington Mass. i

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham l-30Jf-R

NEW BRITAIN, CONN
Kardok

RESTAURANT
HARTFORD AVĖ., IR NORTH ST

Geriausi alūs dideliais stiklais.
Patarnavimas malonus ir mandagus.

> Visus nuoširdžiai kviečia
ANTANAS KARDOKAS, savininkas.

They Know Its Value! l

kad
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Kaip jau buvo rašyta.
Ona lapkričio 5 d. įvyksta tikrai re

tos reikšmės koncertas, kurį 
rengia BALF vajaus užbaigi-

Kankalienė, Kaži- mui. Koncerto programą išpil- 
mier? Petrauskienė. Agota Sa- dys sekanti artistai: S. Griškai- 
radinskieiiė, Alise Abrams, 
G -i.iv l?. L vinavičienė. Uršu-

te, E. Bartusn, B. Darlys, M. 
Kižytė, VVerner, Bill White, A.

Ona Segevičienė, j Vasiliauskas, V. Bender. Lietu- 
r- ė. Viktorija Ki-jviškų šokių grupė, vadovaujant 

Orantienė, Marti- B. Brundzienei, pašoks apie še- 
Pctronė Lauri-lšius šokius. Juokingą monologą

Joana Glaudcnienč J pasakys O. Zajankauskaitė. Dr. 
Aoadaukas. Monika K. Pakštas pasakys labai reikš- 

enė. J.Įmingą kalbą.
skienė,! Koncertas įvyksta Apreiškimo 
p. Lič- par. svetainėje No. 5 ir Have-

naitienė.
i Juozas
j Staknienė, Ona Trumpaiti
■ Povilaitienė, J. Kalinauski

Morta Krunklevičienč,
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Week end guests at the Women'i Military Services Club in New York 
City: Wac Sgt. Dorothy Terin, left, of Detroit, and S/Sgt. Helen 
Meadovvcroft. center, of the Marine Corps, from Santa Monica. Cal.» 
vvatch Canteen Manager Elizabeth Maitland salvage used fat for thj^ 
war effort. The club turns in 40 pounds of used fat each week.-



Antradienis, Lapkričio 7, 1944

WORCESTER, MASS.
Aušros Vartų Parapija vastating military occupation 

by Soviet Russia, which presu - 
mably entered the country as 

ian ally of the United Statės of
Ameriea and, therefore, as a 
friend of Lithuania; and

WHEREAS, Soviet Russia, 
I instead of befriending Lithua-

in intemational relations;
BE IT FURTHER RESOLV- 

ED, That we endorse the Ame- 
rican policy of effective aid to 
embattled nations fighting for 
the restitution of a free co-ope- 
rative association of indepen- 
dent statės of the world;

Visi Aušros Vartų parapijie
čiai, kurie turi sūnelius, dukre
les, vyrus arba žmoneles karo 
tarnyboje, susirinko parapijos 
salėn, rugsėjo 26-tą ir sutvėrė 
organizaciją, vadinamą “The 
Association of the Gold and 
Blue Star Mothers. Fathers,
Wives and Husbands of Lith- 
uanian Descent”. Parapija 
374 jaunuolius ir jaunuoles 
ro tarnyboje.

Tikslas šios organizacijos yra įclsewhere. and 
labai gražus: (1) gelbėti įvai-Į 
riais būdais visus tuos parapi-Į 
jiečius, kurie yra karo tarny-į 
boję; (2) pasiųsti kiekvienam 
nors kartą į mėnesį parapijos 
naujienas: (3) pasiųsti dovanė
les kaip kada: (4) sukelti fondą 
sugrįžtant iems iš karo tarny
bos; (5) suruošti didelį balių: 
visiems veteranams, kai jie su- ■ 
grįš; (6) gelbėti “war effort”;i 
(7) Padaryti “permanent warj 
memorial” parapijoj dėl visų tų.: 
kurie yra karo tarnyboje; (8) 
dirbti dėl Lietuvos, kad ji at
gautų laisvę ir šelpti įvairiais 
būdais nuo karo ir okupacijų 
nukentėjusius Lietuvos žmones.

Valdyba šios organizacijos y- 
ra sekanti: garbės pirmininkas 
kleb. kun. K. A. Vasys: pirmi
ninkė Marijona Paleckienė: vice 
pirmininkas Juozas Matačins- 
kas; raštininkė Alena Buckiey; 
finansų raštininkė Mrs. Marijo
na LeBau; kasierka Elzbieta 
Kraunelienė: Board of Direc- 
tors: kun. Jonas C. Jutkevičius. 
Juozas Gla viekas, Kazimieras 
Tamulevičius. Julė Karalienė, i 
Antonina Kvaraciejienė. Aneiė 
Nedzveckienė. Ona Mačionienė 
ir Kazys Vaitkevičius.

Ši organizacija jau pradėjo 
veikti ir spalių 11-tą vienbal
siai priėmė šią rezoliuciją: 

The Association of the Gold’ 
and Blue Star Mothers. Fathers, Į 
Wives and Husbands of Lith-J 
uanian Descent of Our Lady ofį 
Vilna, Parish, Worcester. Mas- Į 
sachusetts. at a special meeting 
held at Our Lady of Vilna Pa
rish Hali on October 11. 1944. 
unanimously adopted the fol- 
lowing resolutions:

WHEREAS. Lithuania is now 
being subject to another de-

turi 
ka-

nia and her people, is presently 
following a plan of destruction 
of her Government. industry, 
agriculture and educational sys- 
tem, and of plunder of her po- 

į pulation by killing, imprison- 
' ment and exile into Siberia and

AMERICAN 
RED CROSS

WHEREAS, reliable and 
I authoritative sources reveal 
and affirm that the present 
policy of Soviet Russia toward 
Lithuania is the wholesale and 
complete extermination of her 
people: and

WHEREAS, the demoeratie 
; policy of the United Statės and 
other liberty-loving nations is

■ based on the principle that the
■ progress of mankind depends 
upon the freedom and indepen- 
dence of all nations: and

WHEREAS, the Atlantic 
Charter expresses and guaran- 
tees the right to freedom and 
inaependence of all nations — 

i the small as well as the large; 
and

WHEREAS. the enslavement 
of small nations by the large 
nations is a procedure against 
all principles of humanity;

WHEREAS, thousands 
American young men and 
men of Lithuanian descent 
now valiantly serving in 
armed forces of the United 
Statės in all parts of the.world 
for the freedom af all peoples; 
now, therefore,

BE IT RESOLVED. That we 
wholeheartedly condemn such 
,devastating military occupation 
and the commitments of such 
destruction of Lithuania’s Gov- 

, ernment, industries, and educa- 
itional system and the plunde- 
| ring of her population by kil- 
; ling. imprisonment and exile 
into Siberia and elsewhere;

BE IT FURTHER RESOLV
ED. That we uneųuivocally con- 
eur in the poiicy of non-recogni- 
tion of any Soviet Russian, or 
any other. aggression in any 
form in any part of the world, 

j consistently applied by our 
i Government of the United 
į Statės of Ameriea in steadfast 
adherence to the traditiona 
American principles — the rule 
of reason. of justice and law

ana
of 

wo- 
are 
the

A

Govern- 
and for 

of Lith- 
Indepen-

BE IT FURTHER RESOLV- 
ED, That we do hereby petition 
and reąuest His Exceliency 
Franklin D. Roosevelt, Presi
dent of the United Statės of 
Ameriea, to ūse the influence of 
our Government to the utmost 
to put a stop to the committing 
of such atrocities against Lith- 
uania’s institutions, 
ment and population, 
the re-establishment 
uania as a Free and 
dent Republic;

BE IT FURTHER RESOLV-
ED, That copie of this resolu- 
tion be forwarded to the Presi
dent of the United - Statės of 
Ameriea, His Excellency Frank- . 
lin D. Roosevelt; to the Secre- 
tary of Statė, Cordell Hull; to 
the Senators from Massachu-' 
setts, The Honorable David I. 
Walsh and The Honorable Sin- 
clair Weeks: and to the Repre- 
sentative from the Fourth Con-

1 gressional Distnct in Massa- 
chusetts. The Honorable Pehr 
G. Holmes.

Mrs. Walter Paleckas
President

Mrs. Adrien LeBeau 
Secretary 

Mrs. Walter Paleckas 
571 Millbury Street 
Worcester 4, Massachusetts 
Mrs. Adrien LeBeau 
110 Ward Street 
Worcester 4, Massachusetts 

Taipgi ši organizacija gelbės 
sietuvą, rinks drabužius, kaip 
bus vajus parapijoje lapkr. 6—Įdėlis. Jis dėkojo visiems lietu- 
20. ’ viams, dirbusiems šių iškilmių

Kaip Albert Franklin, Kenosha, Wis., ūkininkas, pritrūko darbo jėgų, 
tai jis pamokino savo penkių metų sūnų vairuoti traktorą. Ir matomai 
vaikutis myli pasivažinėti.

Iškilmėms Ir Bazarui Praėjus
- Iškilmes ir Bazaras. - Margos vėlia
vos ir drigniniai kaspinai. - Graži ‘Lie
tuviška Bakūže’. - Galinga procesija.

Kęstučio šauksmas. — Lietuvių diena. — Žadeikio kalba. 
— Lietuvių šokiai ir dainos. — Roosevelto pareiškimas.I ’........... r_. ......
— Lietuvos Pasiuntinybės raštas. — Gubernatoriaus 
proklamacija. — Mayoro proklamacija. — Mikolaičio 

"Lietuviška Sodyba". — Garbė dirbusiems. — 
Bendrai dirbant geriau*sekasi.

(Tąsa)
Kalbėjo kun. dr. -Liudas Men-

Politiškas Skelbimas

5

Klaipėda by Hitler’š Germany 
in 1939, Lithuania remained 
faithful to her be!:ef in the 
peaceful settlement of disputes. 
Through no fault of her own, 
Lithuania fell a victim to ag- 
gression in 1940. Since 
time she has enaured all 
vicissitudes of not one. 
several ruthless foreign occupa- 
tions. Despite tremendous los- 
ses, Lithuanians nave not given 
up hope of regaining natio.nal 
independente.

Lithuania never forgot that 
her postvvar independente, in 
addition to the determination of 
her own people. vvas due to Al- 
lied victory and the principle of 
self-determination proclaimed 
by President Wilson. Surrour.d- 
ed by giant an<| sometimes pre- 
datory neighbors. Lithuania 
has always looked to the West- 
ern world. Today, as in World 
War 1. Lithuanians know that 
only the victory of Allįed arms 
can restore their country’s free- 
dom. Prevented by tragic cir- 
cumstances from being a mem- 
ber of the United Nations, Lith- 

;uania has contributed and is 
i contributing her manpower and 
Įmaterial resources as far as she 
is able toward the victory of 
the Western Dernocracies.

(Bus daugiau)

that
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groups of na- 
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L\\ PAYOAY
BONO DAY

SPAUSDINTA 
PROGRAMA

Ryšy su šiuo dideliu parengi
mu, buvo atspausdinta 11 per 
8’2 inčių 68 puslapių programa. 
Viršų šio spausdinio dabina di
delė “V” raidė, su laisvės žibin
tu apačioje, o prie “V”-Ameri- 
kos ir kitų programe dalyvavu
sių tautinių grupių senų tėvy
nių vėliavomis.

Pradžioj programos tilpo Pre
zidento Roosevelt paveikslas su 
sekamu jo seniau padarytu pa
reiškimu :

“Nations 
tions in all
the earth havė 
have formed a 
humanity. dedicated to the rea-i 
lization of that common prog- 
ratn of purposes and principles' 
sėt forth in the Atlantic Char- 
ter. through worid wide victory 
over their enemies. Their faith 
in life. libertv. indejiendence 
and religious freedom. and in 
the preservation of human 
rights and justice in their own 
lands as well as in other lands, 
has been given form and subs- 
tance and power through ai 
great gathering of people now 
known as the United Nations“.

Statement by
FRANKLIN D. ROOSEVELT 

August 14. 1942—the First 
Anniversary of The Atlantic 

Charter.
Tuojaus sekė tautinių grupių, 

kurios dalyvavo šiame parengi
me pasiuntinybių pareiškimai. 
Čia seka Lietuvos Pasiuntiny
bės

USED FRT (TiRGIC
labui, ir pageidavo, kad Lietu
va atsikurtų ir būtų laisva ir 
nepriklausoma.

Šv. Alfonso parapijinės mo
kyklos vaikučiai, kuriuos išmo
kino Seserys Kazimierietės. dai
navo “Plaukia sau laivelis” 
(Šimkaus), “Birutę” (Petraus
ko) ir “Karvelėli mėlynąsis” 
(Sasnausko), ir šoko “Klumpa
kojį”, “Koketką”. “Kriputį”, 
“Suktinį" ir “Kalvį”. Vaikučiai 
gražiai padainavo. Tarpe jų ir 
mažas filipinukas. kuris mini
mą mokykią lanko, kartu gra- 

ižiai lietuviškai dainavo. ŠcAiai I
ir gi labai gražiai išėjo. Vaiku

čiai, Lietuvos tautiškuose rū
buose. mirgėte mirgėjo scenoje. 
Publikos buvo daug ir visi gau- 

įsiai plojo.
Antrą dal) lietuvių programos 

pildė “Daina". Gražiabalsis te- 
noras. Klementas Andreikus 
dainavo “Ne margi sakalėliai” 
(Tallat - Kelpšos). "Kur bakūžė 
samanota” (Šimkaus) ir “Dul, 
dul, dūdelė” (Vanagaičio). Dai- 
nietės — “Sesutėlės, lelijėlės” iš 

, Petrausko operetės “Birutė”, o 
“Dainos” choras — “Kur na- 

jmas mūs” ir “Aras" (Petraus
ko). ir “Vakarinę dainą” ir “Či
gonų dainą" iš operetės “Čigo
nai”, Šimkaus, vadovaujant Le
lijai Bakerskienei ir akompa
nuojant Elenai Juškauskaitei. 
Visos dainos gražiai nuskambė
jo, ir dalyviai gavo daug garsių 

Į plojimų.
Po to buvo ukrainų programa, 

o vėliaus linksmi šokiai, gro
jant Bob Iuls orkestrai.

Spalių 11-tą įvyko Didžiosios 
Britanijos, lenkų ir graikų die
na. Programas ėjo maž daug to
kia tvarka, kaip ir 10-to spalių.

Spalių 12, įvyko “Pan Ameri
can” vakaras. Čia Knights of 

[Columbus nariai gausiai daly
vavo. zYpačioj ėjo tautinių gru
pių paroda, tik nebuvo spektak
lių. Viršuje buvo didelė paroda, 
kaip ir spalių 8-tą.

Viršutinėje salėje buvo kal
bos. paroda, ir galop šokiai, — 

1 grojant garsiai Jack Teagarder. 
'orkestrai. Apatinėj salėj, kur 
radosi tautiškos bakūžės ir vi
sokių rankdarbių paroda, gro
jo šokiams Bob Tule orkestrą.

HOLMES
Į Kongresą t

Kongresmonas Holmes stovi už laikymą musu vy- 
kariškoje tarnyboje TIKTAI TOL KOL BUS REI-rų

KALINGA — pilna pergalė — padaryti ir išlaikyti po
karinius darbus per teisingą elgesį su fabrikų darbi
ninkais ir teisingą elgesį su darbdaviais.

PEHR HOLMES yra įstesėjęs savo pasižadėjimus. Nepaju
dinamas svarbiuose tautos klausimuose, jo sumanumas yra Įro
domas tuo ką jis yra pasakęs du metai atgal, ir už ką jis yra ko
vojęs pereitoje sesijoje Kongreso ir už ką jis stovi šiandien:—

Tesimą tautos kariškų pastangų kol pilna pergalė bus lai
mėta.

1.

2.

3.

.4.

t/.

Jungtinės Valstybės turi ištesėti pasaulio susipratimą dėl 
pastovios taikos.

Nusistatymą prie bandymų sudaryti sutartinos taikos.

Nusistatymą prieš bet kokį kariškų pastangų panaudojimą 
suvaržymui laisvai darbuoties.

Ištikima parama visoms valdžios įstaigoms, kad laimėti karą.

6. Nuolatiniai daboti ir panaikinti valdžios netikslumus.

7. Nuolatiniai daboti ir veikti prieš išnaudojimą bile kurio as
mens ar grupės dėl nepaprastų karo laikų pasipelnijimo.

I

8. Asmens laisvė neturi būti ant visados suvaržyta iš priežas
ties karo.

D. Reikalauti, kad naminės išlaidos būtų sumažinamos iki bū
tinų reikalų.

žodis:
LITHUANIAN LEGATION 

\Vashington, D. C. 
LITHUANIA IN \VORLD 

WAR II
No.

By P. Zaddkis, 
Minister of Lithuania.

September 2, 1944:
/ I

Though unjustly despoiled of■

USED FAT

■
. CON/ZRTŽD INTO OlE!C ACID

NVIOR

WHOOoZ. BE SOPE. YOO
TAKE YOUR USEP FAT TO 

THE BUTCHER

HELPS TO MAKE

FOR PARACHUTES

10. Konstruktyviai kritikuoti kiekvieną valdžios veiksmą. 
Kongresmonas HolAes yra nuolat dirbęs nenuilstamai už reika
lus Ketvirto Kongreso Distrikto, dirbdamas vardu tūkstančių 
asmenų ir nesuskaitomų dirbtuvių, padėdamas jiems išrišti Wa- 
shingtono problemas, kurias karas yra padaręs dar painesnėms. 
Yra geras dalykas Ketvirtam Kongreso Dist rikiui turėti Wash- 
ingtone žmogų, kuris žino visus kelius.

I

Kada Marinai kariavo ant Peleliu salos, ten nukri
tęs šrapnelis užmušė 400 svarų kiaulę. Tada marinai 
tą kiaulę ištaisė ii štai kepa geroką kepsnį.

I

Frank E. Colesu-orthy,
4 Haviland St., Worcester.

Amerikiečiai kariai egzaminuoja išimtą iš žemės 
miną, kurių vokiečiai prikasė Vokietijoje po laukus gy
vą galybę. Pavyzdžiui, iš 20 kvdi. vardų išimama 20 
minų.



I

KOLONIJOSE

a

jau Kai:

i

J.~>

pas brolį 
Po to. ap- 
ir Chicago

Nonvood. 
kuris at- 
ir išvyko

Choras nedidelis, 
gieda: yra ve 
selės Prancišk 
tuonios Sese”’- 
narna
svetimta 
kvkloic.

r Prelatas 
Maciejauskas. Naujam atvažia
vus. atrodo, kad jie nesimato 
per metus laiko, bet tas pats 
yra kiekvieną sekmadienį. Var
giai rastum kur nors kitą para
piją. kur būtų t ' iraugišku- 
mas, taipgi klebonas, kuris i 
pinasi savo paranijiečia’s. mo 
su jais sugyventi, ypač su liet 
viais. Prelatas Maciejauskas 
kiek patyriau nuo čia gyvenan
čių lietuvių, yra laikomas dide- 
lioj pagarboi ir visų mvlimas. 

b‘ * eražiai s’i- 
iamas vienos Se- 
ietes. čia yra aš- 
s. Jos turi gražu 

ir vaikus mokina vienoio 
ių katalikišk

Šiomis dienomis muzikas An:- bet visi šneku -! lojasi. 
retas šlanelis. buvęs Šv. Jurgio liną mintimis, k.-rtu 
lietuvių parapijos, 
Mass.. vargonininkas, 
sisakė nuo pareigų 
poilsiui, rašo:

“Sveikutis, štai aš
fornijoj. Kelionė pavyko. Sėdy
nę turėjau gerą visu keliu. Ro- 
chesteryj paviešėjau 
suvirs dvi savaites, 
lankiau Gary. Ind..
pažįstamus, o dabar esu Kali
fornijoj, ir apsistojau pas Pre
latą J. Maciejauską. kuris labai 
nuoširdžiai mane priėmė, p; 
vaišino, davė kambarį ir tą pa 
vakarą autombobiliu nuvei 
aplankyti pp. Brūzgus, būvi 
sius Noru'oodiečius. kurie jau 
keli metai kaip gyvena Kalifor
nijoj. Kiek iš jų patyriau, tai 
jiems labai patinka gyventi L 
Angeles. Cal.. ir nemano grįž
į Norvvoodą. Kitą dieną Prelatas 
Maciejauskas nuvežė į geležin
kelio stotį ir pasiėmiau savo ba
gažą: pavažinėjom po miestą, 
kurį man aprodė, kad geriau ži
nočiau.

“Ant rytojaus, sekmadienį, 
buvau bažnyčioje, kuri yra ne
didelė. bet jauki ir patraukianti 
prie maldos. Už tai ją lanko ne 
tik lietuviai, bet ir svetimtau
čiai. Prie durų nekolektuoja. tai 
kas kiek gali paaukoja. Per pir
mas šv. mišias pamokslą pasa
kė angliškai, per antras — lie
tuviškai. Antrose šv. mišiose 
dalyvavo gražus būrelis lietu
vių. Po šv. mišių, išėjus iš baž
nyčios. žmonės nebėga į namus.

“Prelatas Maciejj uskas kvie
čia mane aplankyti misiją San 
Juan Capistrano, Cal., kuri į- 
steigta 1776 m. Prel. Maciejau
skas. p. Slivinas ir jo žmona iš 
Philadelphijos. aš ir S Seserys į 
abi pusi padarėme apie 150 my
lių kelionę. Vieta tarp kalnų. 
Miestelis švarus. Orange’čių so
dai. misijų bažnyčia. 1924 m. 
laike žemės drebėjimo sugriau
ta dalis atstatyta, kur laikomos 
pamaldos. Čia daug indijonų 
atversta į katalikų tikėjimą. 
Ant tų griuvėsių auga įvairios 
gėlės, kui i >s žy ii per ištisus 
metus.

I
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NAZIS DON’T LIKĘ HIM— 
Flying Gen. Patton wasn t 
enough for Maj. Charles Car- 
penter, above, so he armed his 
Cub with six bazookas, fired 
with trigger from cockpit, and 
destroved two enemy tanks. 
,a;mo:ed ears. and Severai 

startlea Gtrmans.

GELBĖKIME KENČIANČIĄ LIETUVA
Visiems žinoma kad Lietuva nuo dviejų okupacijų ir k?.ro skaudžir _i nuken

tėjo ir kenčia. Lietuvos žmonėms, kur jie nebūtų: Lietuvoje. Švedijoje, Vok’otiir 
je, Prancūzijoje ar kituose kraštuose yra labai reikalingi drabužiai, avalinė ir 
kitoki daiktai.

Amerikos lietuviai suorganizavo Bendrą Amerikos Lietuvių šalnos Fond't 
(United Lithuanian Reiief Fund of America), kuris yra įregistruotas War Rel:e? 
Control Board No. 578 ir yra Naticnal War Fund nariu. Tai yra vienintelis fondas 
Lietuvos šelpimui. Jokis kitas fondas neturi valdžios leidimo rinkti drabužius ar 
kitokią pašalpą Lietuvos žmonėms, kaip tik Bendras Amerikos Lietuvių Šalpos 
Fondas, Ine.

Norwoode susiorganizavo Bendro Amerikos Lietuvių šalpos Fondo skyrius, 
kurio valdyboje yra šie asmenys: Garbės pirm. kun. S. P. Kneižis; pirm. Antanas 

j F. Kneižys; vice-pirm. Petras Blažys. Jurgis Versiackas ir Vincas Kudirka; fin. 
rašt. Jonas Pečiulis; ižd. Juozas Versiackas; iždo globėjai —Jonas Kavaliauskas 
ir G. Kakanauskas.

Prie šio skyriaus gali prisirašyti visi, kurie tik nori pagelbėti Lietuvos žmo
nėms, nukentėjusiems nuo karo ir okupacijų. Kiekvienas narys moka $2.00 me- 

į tams.

Drabužių Rinkimo Vajus Norwoode Ir Apylinkėje
Norwoodo BALF skyrius skelbia drabužių rinkimo vajų Lietuvos žmonėms 

nuo lapkričio-November 13 d. iki to mėnesio 20 d. š. m. Per tą savaitę BALF sky
riaus komisijos nariai aplankys visus namus, kurie iki tos dienos nebus paaukoję 
ir atnešę drabužių ir avalinės Lietuvos žmonėms.

Drabužių rinkimo komisija nuo pat susiorganizavimo priima drabužius. 
Daug jų jau yra sunešta į Šv. Jurgio lietuvių parapijos svetainę, St. James St., 
Norwoode. Nuoširdžiai prašo visų, kurie tik turite tinkamų dėvėjimui drabužių 
ir avalinės — vyrams, moterims ir vaikams, nelaukti kol kas ateis pas jus prašyti 
drabužių, bet jau dabar atnešti į drabužių stotis, būtent, šv. Jurgio lietuvių par. 
svetainę, St. James Street (praneškite, kad atnešėte klebonijoje, 36 St. George 
St., bile kuriuo laiku) ar į p. Vetos krautuvę, 1152 Washington St. arti St. George 
St., kuri yra atdara kas vakarą nuo 7 iki 9 valandos ir trečiadieniais nuo 9 vai. 
rytą iki 9 vai. vakare. Jeigu kas negalite patys atnešti ar atvežti, tai praneškite 
komisijos nariams arba valdybai ar Šv. Jurgio lietuvių parapijos klebonijoje, 
kad turite drabužių Lietuvos žmonėms, ir aukojamus drabužius paims iš Jūsų na- 
|mų.

Jeigu kas ateis į Jūsų namus ir prašys aukoti drabužių Lietuvos žmonėms, 
tai prašykite, kad parodytų įgaliojimą tokius drabužius rinkti su valdybos para
šais, būtent, Garbės pirm. kun. S. P. Kneižio, pirm. A. F. Kneižio ir fin. rašt. J. Pe
čiulio. Jeigu kas tokio įgaliojimo neturės, tai atėjusiam asmeniui į Jūsų namus 
drabužių neduokite. Tai darome todėl, kad apsaugoti Jus nuo apgaulingų kolekto
rių, kurie neturi teisės rinkti drabužių Lietuvai.

Pirmadienį, spalių 30 d. prasidėjo Community Chest vajus. Šis vajus baigsis 
lapkričio 22 d. š. m. Aukokime į tą fondą pagal išgalės, nes iš tų aukų National 
War Fund skiria stambias sumas ir Lietuvos šelpimui.

I

Kariai užrašo tūlai artistei ant jos balto apsiausto 
savo autographus. Matomai turima “fun”.

"Važiuodamas
delius sodus: orange’čių, leme
nu. riešutų ir kitokių vaisme
džių. kurie gerai apžiūrėti, vie
tomis aliejaus šuliniai, daugybę 
gražių namų, daugiausia pajū
ryj. Keliai Kalifornijoj geri ir 

s. ir komunikacija dides- 
iegu Bostono apylinkėje.

.4. Šlapelis.

patėmyjau dl-

LOWELL, MASS. prakalbas ir kviesti p. A.’F. 
Kneižį, “Darbininko” redakto
rių. ir Lietuvos garbės konsulą 
adv. A. O. Šalną kalbėti. Su kal- 

i bėtojais susižinoti ir laiką pas- 
i palikta pirm. VI. Paulaus- 
ir ižd. S. Kundrotui. L.L.S.

Spalių 29 a., parapijos svetai
nėje įvyko lietuvių susirinki
mas Bendro Amerikos Lietuvių į kįrtį 
šalpos Fondo skyriaus reikalu, i kuj j 
Skyriaus pirm. VI. Paulauskas į 
pradėjo susirinkimą ir pakvietė j 
Garbės pirm. kun. P. Strakaus-j 
ką. kuris plačiai išaiškinol 
BALF reikšmę ir kvietė visus Į 
įsirašyti. Visi atstovai, dalyva-į 
vę susirinkime, įsirašė ir įmo-j 

. kėjo po S2.00. ’---- «.-----------
I nariai.

Įrašė, ir korteles išdalino p. čioj, kuklus, bet labai veiklus 
Adelė Narinkevičienė ir abi vi- šv. Kazimiero parapijiečių bū- 

•ce-pirm. J. Narinkaitė ir J. Ka- rys susirinko parapijos salėje, 
valiauskaitė. | kur klebonas kun. J. Vaitekū-

Susirinkimas nutarė ruošti nas iškalbingai išdėstęs svarbą

PROVIDENCE, R. I

Į

SvarbLs Lietuvai šelpti 
Susirinkimas

Misijų sekmadienį, spalių 22
Viso įsirašė 23 d., tuoj po Rožančinių pamaldų 

į savo puikiai papuoštoj bažny-

iausiai Amerikoje 
Skaitomas

yra
religinis. paveiksluotas 

laikraštis
Šv. Pranciškaus

VARPELIS”
“VARPELIS”

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

Metams kainuoja tik $2.00
Adresas:

Franciscan Fathers 
Mount St. Francis 

Greene, Maine

t
I

nų Kongregacijos vienuolis, 
kun. kapelionas kapitonas Ant. 
Švedas, neseniai grįžęs iš Pietų 
Pacifiko karo fronto ir dabar 
lankąs kapelionų mokyklą 
Camp Devens, Mass., B. Chapo 
žmona, ir p. W. J. Chisholm, 
vietinis laidotuvių direktorius 

giedojus Lietuvos himną, pir-j natorius J. Howard McGrath, lir nuoširdus šv. Kazimiero pa
iniausia prabilo ponia Dėvenie- ką tik dalyvavęs Brown Univer- rapijos rėmėjas.
nė (atvykusi iš Waterbury. siteto mokslo metų užbaigimo, 
Conn.). žmona lietuvio daktaro,! ceremonijose. Tikrai nuošir-' 
daug kentėjusio ištremime po džiais žodžiais, tiesiog dinamiš-į 
rusais. Vaizdžiai nupiešusi tik- kai trykštančiais iš giliai su- i 
rąjį vargą brolių lietuvių ba- jaudintos sielos, šis tikrai uolus 
daujančių ir šąlančių baisiame, mūsų kuklios valstybės vadas nas‘ 

į bei galva brėžte pabrėžė, kad 
tai visų mūsų neatidėtina spir-j 

j ginanti pareiga — ir didelė
i
1

tikrų žinių apie dabartinę’Sibire, ši garbingo vilniečio pa- 
skaudžią Lietuvos padėtį, ir rei- Į trioto. pon. Vileišio duktė karš- 
kalingumą jai sušelpti pinigais tu žodžiu ragino visus neatidė- 
ir rūbais, pakvietė susirinkimo liojant gelbėti tautiečius ypač 
programai vesti Dominikoną * rūbais ir avalyne. Po šios, ne 
Tėv. Kazimierą Žvirblį. vieną ašarėlę ištraukusios kai-

bos, pasirodė garbės svečias, 
Chorui ir susirinkusiems at-^Rhode Island Valstybės Guber-

"Štai yra namuose telephonas.

Šį svarbų susirinkimą sumanė 
i ir kalbėtojus pakvietė ir rūbų 
! rinkėjus paskyrė energingas 
ivietos klebonas kun. Vaitiekū- 
----. Lai meilingoji Lietuvos 
Globėja, Aušros Vartų Motinė- 

įlė Marija, gausiai jį laimina už 
jo nenuilstančią veiklą Lietu
vos, t. y. Marijos žemės, reika
lams. K. Z. Paukštelis.

I

F AT SALVAGE NEEDED TOO!

U. S. Nary Official Phot&graph

Ccached by an ofheer, studento at Navy Fire Fighters* School in Brook. 
lyn earry ho»e in and extmguish gasoline fire. Spray provides protec- 
Stve screen for men handling nozzle. At this school, Navy officers and 
cnlisted men get intensive traimng m the best ways to combat ship. 
boa r d fires. Women are calfed upon to saivage materlals in wartime, 
•oo. U»ed fat, for examp!e. Is desperately needed to replace importe 
įįį iapaneu *3fir ęss i g n.

į kuriuos aš persikeliu pastoviai

gyventi . ** n Ar jūs galite

sujungti jį dėl manęs?"

Ais yra paprastas klausimas kurį 
° mes dažnai girdžiame šiandien.

Mes norėtume pasakyti “taip” vi- 
atsaky-suose atvejuose, bet mūsų 

mas turi būti sąlyginis.

sujungti, 
name iš

Taip—mes GAL galėsime 
jei Tamsta turėjai telefoną 
kurio krausteisi ir, jei Tamsta persi- 
keli gyventi kur aptarnaujama iš tos 
paties stoties arba arti tos stoties.

Taip—mes galime sujungti jeigu 
Tamstos vartojimas telefono yra 
svarbus pildymui pareigų kaipo na
riui vienam iš šių grupių: (1) gin
kluotų jėgų ir valdžios; <2) karo ga
myba ir artimai surištuose veiksmuo
se; (3) viešos sveikatos ir gerbūvio.

t

i ginanti pareiga 
mums garbė — vispusiškai su
šelpti lietuvius, kurie aukojasi, 
net ir brangų savo kraują lieja, 
už tuos pačius kilnius principus, 
už kuriuos mūsų kariai narsiai 
kovoja visuose karo frontuose. 
Išlydėjus garbingą mūsų guber
natorių su griausmingais ploji- kramentą klebonijoje p. Matui 
mais, buvo padaryta trumpa ^usseū *r P- Onai Walent (Va- 
pertrauka, kurios metu ponas į«>t>*eričiūtei>. Jaunavedžiai 
E. Ciočys, panelė O. Lukošiūtė,I f5*0 ‘ Ne" Y.ork’ Praleisti 
ponia M. Tamašauskienė, kun. į~e
Antanas Kacevičius (vietos vi-i ° _____________
karas! ir Tėv. K. žvirblis surin-l ,5^^ tuos profesio_ 

1 ko 160 dolerių Bendram Amen- palus ir biznierius, kurie 
k°s Lietuvių šalpos Fondui. savo skelbimais remia

STOUGHTON, MASS
Spalių 25 d. kun. Jonas Ska- 

landis suteikė Moterystės Sa-

Ne — mes negalime sujungti, jei
gu Tamsta persikelt iš apskričio ku
ris yra aptarnaujamas tos pačios sto
ties arba yra artimas stočiai ir mes 
negalime įjungti, jeigu Tamsta netu
ri telefono kur dabar gyveni, jei 
Tamsta neesi vienoje iš tų grupių iš
vardintų viršuje.

Matote, kadangi nėra užtektinai 
telefonų visiems, mes turime išdalyti 
tuos, kuriuos turime bešališkai. Tele
fonas, kuris yra namuose į kurį 
Tamsta manai persikelti gyventi gal 
yra reikalingas gydytojui arba dar
bininkui karo gamyboje arba tam, 
kuris jau laukia kelis mėnesius.

Prašome suprasti, betgi, kad Tam
stos užsakymas nebus užmirštas ir 
kad jis bus išpildytas sulig eilės.

NEW ENGIAMO TEEEFHONE ANO TtlEGMPH COMPANY
/

kos Lietuvių šalpos Fondui.
Po malonios ir naudingos per- “Darbininką”, 

traukėlės pakviestas kalbėti po
nios Dėvenienės brolis, Dr. Pet
ras Vileišis, irgi tą dieną atvy
kęs iš Waterbury. Jautriai api
budinęs Lietuvos teises į laisvą 
nepriklausomą gyvenimą ir aiš
kiai įrodęs, kad Amerikos pilie
čiai net savo priesaikoje vėlia
vai mini laisvę 
soms tautoms 
giance.... with 
tice for all”), 
tingai aukotis 
lietuviškai ir amerikoniškai šir
džiai. Paklausimų metu patarė 
susirinkusiems siųsti peticijas- 
paršymus savo Kongresmonams 
ir įtraukti į talką kuodaugiau- 

I šia įtakingų Amerikiečių, kad 
užtartų kenčiančią Lietuvą.

Programos vedėjui padėkojus 
pasišventusiems kalbėtojams ir 
visiems aukojusiems Šalpos 
Fondui, susirinkimas užbaigtas 
Amerikos ir Lietuvos himnais.

Dalyvių tarpe buvo ir Marijo-

ir teisybę vi- 
(“I pledge alle- 

liberty and jus- 
kvietė visus ryž
tai kas dera ir

IMPORTANT MISSION—Mrs« 
Mildred Kadįng of LaGrangs, 
III., has reason to be proud aa 
she holds picture of son Ken- 
neth toward camera. Young 
private carried Allicd ultima- 
,tum to Nazis in Aachen armed 
.only with shę«t flag of truce.

4*



Antradienis, Lapkričio 7, 1944

ZINUTĖS

I

S. Sgt. Jonas Najalis

ne. Ponas Čaplikas šiomis die
nomis sirguliuoja.

Gera mintis dėl koncerto. 
Lapkr. 3 d.. Maldos Apaštalavi
mo draugijos susirinkime buvo 
kalbėta apie parapijos koncerto 
tikietų platinimą. Pirmininkė
Marijona Jeskevičienė, būsimo 
tėvo Jėzuito Vlado Jeskevičiaus 
motinėlė ir uoli parapijos vei-

Kristaus Karaliaus dieną, Lin- 
coln Army Air Field koplyčioje. 
Lincoln, Nebraska, apsivedė 
kareivis Vincas Jurgis Joku- 

“i bauskas su Alena O’Brien.

VIETINES ŽINIOS

KONCERTO BILDESIAI. Po
nia Janušonienė džiaugiasi, kad 
parapijos koncertas įvyks pato
gioje salėje. “Važiuok tu žmo
gus,” sako p. Janušonienė, “į 
miestą, kuomet įvyksta ten kon 
certai? Taip nepatogu! Labai 
gerai, kad šis koncertas bus So. 
Bostone. Čia pat. Labai gerai 
visiems. Patrick Gavins mokyk
los salė yra graži. Visas South 
Bostonas ten sueisime”.

Stanislovas Barasevičius da
lyvaus su senais parapijiečiais kėja, davė gerą patarimą. Ji pa- j 
parapijos koncerte. Jis atvyko 
So. Bostonan sausio mėnesy, 
1892 metais. Dirbo Readville, 
Mass. Turėjo ekspreso pramo
nę. Po tam, užsidėjo graborys-

sakė: “kiekviena šeima pasipir- 
kime po porą tikietų ir neberei
kės niekam vargti tuo reikalu”. 
Ponia Marijona tuojau paklojo 
S3.00 ir pasiėmė porą tikietų. Ir 

tę. Jis apleido tėvynę Lietuva taiP Serai-
21 metų amžiaus būdamas — 
paspruko iš caro kariuomenes, j

Tais pačiais metais birželio 
mėnesy, pasiekė So. Bostoną ir 
knygnešys Paulius Mikalaus
kas. šisai veteranas darbuoto
jas atsisako dalyvauti parapijos 
koncerte, kad nebeprigirdi.

Vargiai dalyvaus koncerte ir 
Petras Čaplikas, vienas iš pir
mųjų organizatorių katalikiškos 
parapijos lietuviams So. Bosto-

DAKTARAI

TeL TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

darbHhnkas 1

Keturi Sfinus Kovoja Už Keturių Laisvių Obalsj

Laikraščiai plačiai 
kad mūsų parapijos 
žvaigždutei panelei 
Griška'itei labai nusisekė dai- ' jaunutė tik trys vyresnieji vos 
nuoti Worcestery ir Brooklyne.: buvo pradėję lankyti pradinę 
Worcestery buvo atsilankę virš mokyklą, kiti trys dar buvo 
3000 šv. Kazimiero parapijos prie lopšio prisikergę, bet lai- 
rėmėjų.

džiaugsminga matyti tokius su
augusius jaunuolius ir pamirš
ta apie praeities vargelius, deja, 
šis tėvų džiaugsmas greitai nu
truko. Prasideda pasaulinis ka
ras, neaplenkia nei ramiosios 
Dėdės Šamo salos — Amerikos. 
Pasigirsta karo trimitas, trum- 
puojantis ir šaukiantis visus ša
lies jaunuolius į kovą už ketu
rių laisvių idėją. Visų šių idėjų 
obalsis kiekvienam demokrati
jos žmogui yra brangus, tad ir 
gyvybė aukojama. Bet lietuviš
ką sūnų, tai gal giliausiai ir 
skaudžiausiai palietė pavergtų 
tautų išlaisvinimas, kurių tar
pe randasi ir Lietuva, jų tėvų 
žemelė. Tad nenuostabu, kad 
mūsų sūnūs galva-trukčiais sto- Pu^a^ padarė skaitlingą neper- 

Kada žmogus nori pailsėti ar- ; laužiamą Dėdės Šamo kariau-
ba valandėlę laiko ramiaus pra- ^ajp £aį stojo mūsų sūnūs, 
leisti, tai jis pasitraukia į ra- įr tūkstančiai kitų sūnų 
mesnį kur nors kampelį. Taip 
panašia: ir pp. Naujaliai pada
rė, norėdami kiek ramiaus pa
gyventi ir savo šeimą išauklėti, 
sumanė pasitraukti iš gyvojo 
trukšmingo South Bostono į pu
siau mirusį, bet ramų kaimelį

Corp. Aleksandras Naujalis

jo į Dėdės Šamo karių eiles, laužiam4 Dėdės

skelbia,
koncerto į Avon, Mass. Čionai atsikraustė 

artistei i jųjų šeimynėlė, kuri buvo visai.
- - ________ 4.x 4-;i. 4—— i

i
Į

Lapkr. 5 d., Juozas Kodzis ap
sivedė su Virginija Katkauskai- 
te.

kas greitai bėgo. Visai nepa- 
jausta kaip iš mažutėlių išau
go vyrai, tai naminės žvaigždės, 
kurios savo spindėjimu buvo 
žibintuvai senstantiems tėvams. 
Tai tikrai buvo linksma ir

Tą dieną tapo pakrikštyti šie 
kūdykiai:

Vincentas Jonas Algirdo ir 
Birutės (Čepait^tės) Sinkevi
čių.

Juozas Stasys Juozo 
(Piatukytės) Arlauskų.

i

Bažnyčioje vietiniai 
skelbė Arkivyskupo
Cushing ingresą, kurs įvyks, 
katedroje, lapkr. 8 d. Apeigos 
bus skelbiamos oro bangomis, 

i Kunigai prašė žmonių melstis 
už naują šios arkidiecezijos 
dvasios vadą.

ir Julės

kunigai 
Richard

1

THE WEATHER
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STRONG WINDS 
ANO COLDER — 
Cvrl up in front 
of the fire — 
after yov've 
saverf your used 
cooking fat!

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

ŠOU 4645

' Dėl 
PERMANENT WAVE 

Ir 
Plaukams Spalvų

Puošniame CASPER’S BEAUTY SALONE yra įrengtos tam tikros 
booths dėl plaukų dažymo. Spalvos taip yra sutaisomos, kad tik tams- , 
ta ir tamstos plaukų taisytoja težinos, kad jūsų plaukai dažyti ir kury 
natūrali plauki) spalva baigiasi ir kur Roux dažų spalva prasideda. 

Kaina $3.00; Permanent Wavc $5.00 iki $25.00.

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

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

220 E SL Tel. ŠOU 3141. So. Boston, Mass.

CASPER’S
BEAUTY SALONE

Yra
Didelis Pasirinkimas

r’s
738 E. Broadwoy

C pi. Pranas Naujalis

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė, 
8 Winfield 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. Parkvvay—1864-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
Das protokolu raštininke.

*V. JONO EV. BL. PAS ALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tulelkle
702 E. 5th St., So. Boston, Mass.

Prot. RaSt. — Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.

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

į Iždininkas—Stasys K. Griganavičius, 
I 699 E. Seventh St.. So. Boston, Mass. Iį Maršalka — Jonas Zaikis,

787 E. Broadvvay, So. Boston, Mass.

jancią jėgą.
Pirmoji žvaigždė pp. Naujalių 

lange tai sūnaus Alfonso, kuris 
kensaliavo savo defermentą ir 
stojo į lėktuvininkystės inžine-

■ rijos skyrių, ir jau treti metai 
kaip praktikuoja mechanizmą 
Maxwell stovykloj, Alabamos 
valst. Antroji žvaigždė tai jų 
vyriausio sūnaus Aleksandro. 
Pirmame šaukime jis buvo iš
brokuotas dėl per prastų dantų; 
jis jautėsi esąs pažemintas. 
Tuojau pradėjo taisyti sugedu
sius dantis, ir kai jau susitaisė 
nuėjo į vietinį draft board ir 
pasisakė savo norą būti pa
šauktu tarnybon, ir savo pa-' 
grindinius išsilavinimus atliko 
Kalifornijos ir Arizonos valst., 
o dabar jau randasi kur nors 
Belgijoj. Dalyvavo pirmoj in
vazijoj ir tuojau po invazijos 
gavo nuo jo raminantį laiškutį,

į kad esąs sveikas ir saugus, tik 
| nuliūdęs, kad per pačią invazi-
■ ją praradęs savo brangiausi ir 
meiliausi draugą, tai jo GITA
RĄ, kurią jis taip labai mylėjo 
ir ją galėjo per pusantrų metų 
išsaugoti ir sv jos pagelba savo 
ir draugų vadinamus blues iš-Į

I

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salė; 
♦92 E. 7th St.. So. Boston. Mass

DIAMOND CAFE
Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su 

draugais ir pažįstamais.

Patarnavimas kuogeriausias.

305 W. Broadway So. Boston, 
Massachusetts

1 sklaidyti ir iš tolimos Arizonos’Prancūzijoj, vakarieniaujam A- 
į Angliją atsigabenti, o čia merikoj arba atžagariai. Vėliau 
Prancūzijoj savo akimis matęs pasakė, kad paskirtas savo mi- 
kaip priešo machine-gun ją į sijas atlikęs, kurių būta net 50 
tūkstančius šmotelių ištaškė, ir paleistas sugrįžti namon į sa- 
tik gal per jūsų maldos galybę, 
jūsų sūnus šiandien dar gyvas.

Trečioji žvaigždė, tai Jonu
kas. Jis dar neturėjo pilnai 20 
metų kaip buvo pašauktas tar
nybon. Jis turėjo palinkimą į 
medžiotojų sportą, tai jam ir 
buvo paskirta tail gunner jo 
vieta. Savo mokslą ir pagrindi-, draugas, ir sako, aš mama jau 
nį lavinimą atliko Floridos išmokau melstis. Čia vėl reikia 
Valst. Po trumpų manevrų ba-į tikėti maldos galybei. Kai Jonas 
landžio mėn. su savo skvadronu parvažiavęs pasisakė, kad bu- 
nuskrydo Italijon, iš čia atliki- ■ siąs namie per 23 dienas, tai 
nėjo savo misijas; dalyvavo pir-' atrodė, kad gana ilgokas laikas, 
moj ir antroj invazijoj (ant bet tos dienelės greitai prabėgo 
bombėrio B 24). Jonas pada-iir mūsų Jonas vėl išvyko į po
re nepaprastą surprizą savo tė- ilsio stovyklą, į Atlantic City. 
veliams. Štai kaip būta, sako pp. Jam išvykstant, mes norime pa- 

“Mes turime paprotį linkėti geriausios laimės ir Die
vo palaimos.

Ant ketvirto kampo tarnybos 
vėliavos randasi Prano žvaigž
dutė, kuri tapo prilipinta jo

vo šalį poilsiui ir pradėsiu po
ilsį po tėvų pastoge. Kada pasi
kalbėjimuose. paklausėme, kas 
jo buvo artimiausis draugas, 
buvo manyta, kad atsakymas 
bus parašiutas, bet ne: jis išsi
traukęs iš kišenės rožančių, sa

ike: tai buvo mano artimiausias

Naujaliai:
tokį, kad šuo rudis ant kiemo 
tik suloja, tai kas iš mūsų turi
me paprotį sakyti: štai jau Al
fonsas ar Pranas pareinąs ar 
kuris kitas pareina, o šitą syk'gapįjgį kaip jam tik sukako 18
sakyta, kad Jonas pareina; ir, metų, kuris stojo marinų eilėse, 
būta Jono. Na ir kaip tu čia Jo-^u2įm(jamas Oro Fotografisto 
nuk parvykai taip netikėtai, pareigas, ir šiomis dienomis 
kaip, kad iš antrojo pasaulio. O randasi Californijos valst. 
Jonas sako, kad pasaulis yral 
visai siauras, ypatingai šiais 
modernijos laikais. Pusryčiau- 
jam Italijoj, pietus valgom

Pfc. Alfonsas Naujalis

Šia proga sveikiname pp. Nau- 
jalius ir visus kitus lietuvius 
sūnus, kovojančius už keturių 

. laisvių obalsį ir prašom Dievu
lio, kad jųjų kančios ir pasiau- 
kavimas nebūtų veltui. Dieve 
laimink juos. Rap.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
REIKALINGA 2 merginos 

dirbti prie counterio (Counter 
girls). Prašome skubiai atsi
šaukti SOUth 1 Boston 9878 ir 
klauskite manageriaus.

(27-31-6-10)

Proposal To Furnish Trucks To Handle 
Christmas Mails

The Post Office needs suitable trucks of one, one and one 
half, and two ton capacity for delivering, collecting and relaying 
of mail during the Christmas Holiday season, from December 17 
to December 31, 1944.

Ali applicants mušt be citizens of the United Statės, and in 
submitting bid, mušt give the follovving information:

NAME .........................................................................................

Address
(Street)

(city or town)

Telephone Number
' Make of truck .....

Size of Truck ..
Tonnage capacity

Are you a citizen of the United Statės?

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH

With or with out appointment

OFHN THURS. EVENINGS

So. Boston 27, Mass.

VINCAS BALUKONIS, 
Savininkas

258 West Broadway,

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass

NEPAPRASTA PROGA
Našlė parduoda mūrinį 

namą su vaistine (Drug- 
store), už mažiau nei pusę 
vertės. Labai geroj vietoj, 
ketinis namas, išnuomotas 
už $440 per mėnesį, galima 
pirkti už $22,000 ir tik 
$5000 įmokant “cash”. Ši
tokių progų pasitaiko tik 
vieną sykį gyvenime. Vais
tinės biznis taipgi galima 

i pirkti labai pigiai, nes sa
vininkas eina į kariuome

nę. Platesnes informaci- 
’jas suteiks adv. J. B. Gai
lius —

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

GRABORIAI

i

Are you engaged in Federal, Statė or City Employment?..............
(yes or no)

Married "r Single
Depen denis .......................................................................................
Price per hour for truck only

(Driver will be paid separately — 65c per hr. plūs 15'7 )
If truck is to be operated by other than the bidder, the bidder 
mušt submit the name of the driver. assigned to operate the 
truck. who mušt be a citizen of the United Statės.

i Sealed proposais mušt be in the office of the Postmaster, not 
later than twelve o’clock noon. November 24, 1944. and addressed 
as follows:
“Proposal to furnish truck
November 24, 1944.

i
I

PATRICK J. CONNELLY.
Postmaster.
Boston, 9. Massachusetts."

S. Bar ase vidus ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Boston, Mass.

Joseph W.Ca$per
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dienų ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dienų ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609
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Antanas Vaičiulaiti

RUDENS TEMA Keli nuvargę, platūs spinduliai 
Ant kelio guii prie geltonos varpos.
Pro tvorą raudonuoja obuoliai, 
Ir kriaušė supas, kaip auksinis varpas.pažvelk į tuos 

Anglijos kal-

*ihc R cLio
ūu.lnių vj.i.duc, 

jo^e malūnai moja.
AvO.na gelsvas kaip liepsna ruduo, — 
u- piemenys liūdnam miške da.nuoja.

Lietuvis sako: “Myliu aš tėvynę, myliu ir mylėsiu, nors ir dėl tos meilės daug ką nukentėsiu...

lietuvių poetų eilėraščius 
rudens temomis. Juk čia 
ruduo toks malonus ir vai- 
zdingas, o tolimo Lietuvos 
krašto poetai, vasarai pra-

Ateik
Naujosios
nūs.

Neseniai
Dabar jie pasipuošę įvai- i krašto poetai, vasarai pra- 
riausiomis varsomis. Kur,ėjus, randa tik liūdnus ir 
tik akį meti, visur regi.pilkus žodžius. R, 
raudonas, rudas, geltonas eilėse prasišviečia

jie buvo žali.

pilkus žodžius. Retai jų 
i saulė, 

spalvas, šen ten dar išli- nuskamba džiaugsmo bal- 
kęs ir žalias lapų pluokš- sas.
tas. Pirmasis lietuvių poetas

Duonelaitis nepalyginamo 
stiprumo vaizdu kalba, ru
deniui užėjus: “Žemė su 

’; visais pašaliais įmurusi 
I verkia...” Ir toliau jis su 
ilgesiu sušunka: “Ak, kur 
dingot giedrios jūs gi pa
vasario dienos!!! Žemaitė 
taip rašo: “Stojo šaltas ru
duo. prasidėjo žvarbūs lie
tūs: smarkūs vėjai daužė 
nuo medžių lapelius, dras- į 
ko stogus, gainioja pilkus į 
debesis, blaško lietaus la
šus”.

Tai Lietuvos rudens pa
veikslas. Maža ten būna | 

■ spalvų margumo, — ir tas 
pačias varsas vėjai greit 

, nudrasko. Pilka ir liūdna j 
' ten esti rudenį, ir užtai vi
sai suprantama, kad poe- 
tas lietuvis tada liūdnas 
dainas sustato.

Bet nepažįstančiam Lie-i 
tuvos žemės ir jos metų 
atmainų tas mūsų poeto; 
liūdesys ir vaizdų sunku
mas gali pasilikti nesu
prantamas.

Rudens tema mums kaip 
tik primena, kad rašyto
jas sau medžiagą imas ne 
iš kokių nesamų pasaulių, 
bet iš to, ką jis regi, kas jį 

įsupa, kuo jis alsuoja ir 
džiaugiasi. Jis į savo raš
tus sudeda tuos žmones,

O vakare užmigti negaliu.
Matau, kaip skrenda mėnesienoj žąsys,
Ir pilnaties geltonu takeliu
Iš lėto plaukia liūdesys manasis.

Henrikas Radauskas.

Ko Čia Taip Liūdna...

Dienos gražios ir dar ne- j 
šaltos. Iš medžio į medį 
skraido mėlynoji paukštė. 
Aną dieną, liūdnai girksė- 
damos. aukštai nulėkė 
laukinės žąsys, ilga virtine 
išsitiesusios.

Tai ruduo. — gražiau
sias metų laikas šiame 
krašte.

Poetai dailiais žodžiais a- 
pie ii dainuoja. Net ir laik
raščiai kasmet randa vie
tos straipsniui apie jo gro
žybes, apie tą spalvą mar-, 
guma, apie voverę. beren-: 
kančią riešutus, ir apie, 
mėlynąją paukštę, kurios 
vasarą čia nebuvo regėti.

Įsivaizduokit žmogų, ku
ris gimė ir augo Bostone, 
Springfielde arba Hartfor
de. Jeigu jis niekur nebus 
keliavęs iš šių apylinkių, 
tai jam gal rodysis nevisai 
suprantama, kai jis paims

i

‘ Ko čia taip ilgu, ko čia taip liūdna?” 
Pageltę lapai tyliai sušnabždėjo. 
Nustebęs miškas paklausė vėjo:
“Ko čia taip ilgu, ko čia taip liūdna?”

Dangus blaivusis, lyg nusiminęs. 
Lyg ko ilgėdams, žemyn žiūrėjo. 
Nustebęs miškas paklausė vėjo, 
Paklausė beržas po jo auksinis:

“Ko čia taip liūdna, ko čia taip ilgu ?” 
Bet neatsakė jam šaltas vėjas. 
Tiktai prie miško staiga priėjęs, 
Sparnu pamojo, lyg kardu ilgu.

Ir lapai žemėn nuo medžių krito.
Ir buvo liūdna, ir buvo skaudu 
Klausyti medžių graudingą raudą, 
Žiūrėt, kaip žemėj lapeliai vyto.

Dangus tuoj verkti tyliai pradėjo,
Ir žemės juodi skruostai suvilgo. 
“Ko čia taip liūdna, ko čia taip ilgu?” 
Nustebęs miškas paklausė vėjo.

Kazys Binkis.

NAKTIES TYLOJ
Nakties tyloj jaučiu ramybę. 
Jaučiu tylios nakties šventumą; 
Jaučiu aplink gamtos didybę 
Ir skurdų nykųjį tuštumą.

Girdžiu, kaip mirštąs lapas 
krinta...

Ramybėj medi jis apleidžia 
Ir puola žemėn tyliai, bailiai... 
Mirtis ant žemes nusileido.

i

Nakties tamsoj, tylioj, slaptin
goj —

Jaučiu palaimą ir ramybę.
Ir verkia debesys paniurę.
Ir neša ilgesių daugybę.

Pr. Būdvytis.

RUDUO

Tąsyk vėjas auksą žarstė — 
Žarstė rudenį lapus.
Keturiese nešė karstą.
Juodą karstą į kapus.

Lapai pakasti ir auksas... 
Aiman! gležna ir trapu! 
Kažkeno ten neša džiaugsmą 
Keturiese į kapus.

Tik staiga ištryško šauksmas. 
Lyg šaltinis pro lapus: —
Kam jūs nešat mano džiaugsmą 
Keturiese į kapus?..
Keturiese tąsyk svarstė. — 
Kaip gyvenimas trapus...
Ir užkasę juodą karstą
Grįžo rūstūs iš kapų.

BAIGĖS RUGSĖJIS

I

f

jausmus, atminimus, pa-1 pagal vedamąjį tikslą — 
veikslus ir apmąstymus, ' savo meninę idėją. Jeigu 
kurie jam gimė iš jo že- jis nuslysta nuo tikrovės 
mės ir aplinkos. Net ir pa- pagrindo, atitrūksta nuo 
sakų rašytojai yra geresni savo penėtojos žemės, pa- 
tje, kurie ne vien fantazi- sineria vien tik fantazijos 
joj skęsta, bet savo paša-į kombinacijose arba neten- 
kai prirenka ir pritaiko de- ka tikro daiktų ir žmonių 
talių ir epizodų iš konkre- pajautimo, ir jų vertės, tai 

| čios aplinkos. Tokios yra jo menas bus tuščiaviduris 
gražiausios danų Anderso-, 
no ar švedės Lagerloef pa-Į APATIŠKAS RUDUO 

. sakos. j -----------
Tai nereiškia, kad toks į 

rašytojas turi kopijuoti | 
[žmones ir daiktus su tokiu 
tikrumu, kad jo tipą ar 
vaizdą galėtum pirštu gy- 
venime parodvti. Jis savo 

[patirtus įspūdžius ir atsi
tikimus taip pergyvena, 
perdirba, savyje sutirpdi- 
na ir permaino, kad jų ne
atseksi tikrovėje. Bet 
svarbu, kad jo penas ir pa- 

j grindas yra konkretusis 
pasaulis su savo mintimis, 
žmonėmis, įvykiais, gam
tos vaizdais. Visu tuo poe- 

į tas ar rašytojas remiasi, 
.visa tai sintetina savo kū-

Baigės rugsėjis. Po orą bailiai 
Voratinkliai draikės be vėjo; 
šypsojo saulė, bet jos spinduliai

, Tarytum sudiev bekalbėjo.
•

Klykdamos žąsys ir gervių pul-
I kai
Į pietus padangėmis traukė;

i Apdaro žalio netekę miškai
į Tik pirmojo šalčio belaukė.
l Lygūs, sužėlę tamsiai vilnimis 
j Rugiai, lyg kad rūtos, žaliuoja:
Kiek tik apimsi aplink akimis.
Kaip žaliosios jūros banguoja.

Maironis, ryboj, pertvarko ir derina

Paskutinės Šiltos Dienos

i

Ruduo Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
Į “VYTĮ" leidžia A merikos didžiau-
. šia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

“VYTIS” eina kas mėnesį gražiai 
paveiksluotas ir deda įdomių straips-

■ nių, žinių iš Amerikos ir užsienio.
“VYTY” rasi žinių iš viso pasau-

' lio.
“VYTIS" rašo apie Amerikos lie

tuvių jaunimo judėjimą.
"VYTY" rasite įdomių pasiskaity

mų tinkamų seniems ir jauniems.
“VYTĮ" redaguoja įžymus ir paty

ręs redaktorius Ignas Sakalas ir
i “VYČIUI” bendradarbiauja jo su-
Į Kviesti įžymiausi literatai.
' TAD. padarykime šūkį: “Tenelie-tyti ir pažvelgti į žmonių,, Ra nei Vlenos katalikiškos jaunimo 

daiktų ir atsitikimų esmę,1 organizacijos, ar nors mažiausio sky- 
— ne tik pažvelgti, bet irįriaus- kurie neskaitytų -vyties”. 

į kitiems savo jausmus ir į
' apmąstymus dainos žodžiu

I
A. Vaičiulaitis.

Bėga, skuba rausvi lapai prieš mane... 
Kur jie skuba, ko jie blaškos—nežinia.
Rudens saulė prasiplėšus pro miglas 
Tiesia žemei jau atšalusias rankas.
Ir kai vėjas švilptels per medžius staiga, 
Per šakas nurieda ašarų banga.
Dvasele be vietos skundžias pakelio beržai; 
Ko jie rauda, ko dejuoja—nežinai.
Tik širdim, tik siela liūdinčia menu — 
Žemė gailis saulėtų dienų...

Vacys Šiugždinis

Kažkur toli nutekėjo upės. 
Kažkur šunes vasarą nulojo. 
Mano gėlą rudens gelsvo ūpo 
Šiandien rytą liepų lapai kloja.

I

; Pasakykit, pasakykit, mieli,
i Ko tos varnos visa gerkle rėkia?
■ O man regis, bus šią naktį vėliai 
Visos žvaigždės aiškiai pasi

driekę.
Tada eisiu—eisiu vienas ašai, 
Susimąstęs dėliai visa pikta... 
Dalia kvailą receptą parašė 
Nieko gera tyčia nesutikti.

Mano pėdos aiškiai deklamuos 
jums

Apie meilę, mirtį, apie vargą; 
Nes ir žemė, kurią aš dainuosiu. 
Iš tikrųjų negaluoja serga.

ir negyvas, nors ir labai 
puikiai nudailintas. Prie
šingu atveju, Goethės žo-j 
džiais tariant, kas laikosi į 
savo motinos gamtos, tas' 
ir vandens stiklinėj regės perduoti, 
ištisą pasaulį.

Prancūzų filosofas H. 
Taine mokė, kad rašytoją 
apsprendžia, jį padaro to
kį, koks jis yra, trys veiks
niai: rašė, aplinkuma ir 
gyvenamasai laikas. Taine 
buvo pozityvistinės filoso
fijos šulas ir jis manėsi ga
lėsiąs nustatyti griežtus ir 
nekintamus dėsnius, kurie Lietuvių parapijose, skelbia" VISIEMS MALDOS APAŠTALAVI- 
išaiškins, kodėl poetas ar ''<rk
rašytojas yra toksai, koks 
yra. Jo teorija tačiau ne
pajėgia išspręsti, kodėl toj 
pačioj šeimoj, tose pačiose 
sąlygose vienas vaikas iš
auga į genijus, o. kiti pasi
lieka visai nežinodami ir 
negabūs.

Vienok rudens tema 
mums parodė, kad Taine 
yra teisingas pabrėžda
mas, kaip saisto ir duoda 
maisto aplinkuma poetui.

Tai mums primena, kad 
Doetas yra lygiai toks pat 
žemės sūnus, tik aukštes
nis; jam skirta daugiau 
matyti, giliau jausti, mąs-

; riaus. kurie
Visi skaitykime “VYTĮ!” 

“VYTIES” kaina metam® ’ik $2.0U
“VYTIS”

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

SVARBUS PRANEŠIMAS
Gruodžio mėn. 3 d., MALDOS APAŠTALAVIMO 

SĄJUNGA švenčia
100 Metų Gyvavimo Sukaktį.

Tam 100 metų Jubiliejui paminėti “ŽVAIGŽDĖS” REDAKCIJA. 
Trokšdama, kad katalikiškoji spauda dar labiau pasklistų visose

Dienelės gražios, dienelės šiltos, 
Kaip sveikatėlė, lengvutės, aiškios!.. 
Linksmutės tekat, rudens apviltos, 
Dienelės gražios, dienelės šiltos... 
Sidabro taurės seniai pripiltos;
Dar lašas—gals; jo žymės raiškios...
Dienelės gražios, dienelės šiltos, 
Kaip sveikatėlė, lengvutės, aiškios!

M. Vaitkus.

Todėl kas man, jei nubėga upės 
Ir tą vasarą nuloja šunes. 
Arba varna ant šakyčių supas 
Nuogo beržo pačioje viršūnėj ?..

Antanas Miškinis.

RUDENS VAKARAS

RUDENIO DUONA

♦

J. Kossu Aleksandravičius.',

Girios ūžė ten, minėjo tuos didžius laikus, kad lietuvis netikėjo, jog belaisvis bus...

i Ir man prisimena lelijos baltos
Prie upės mėlynos;
Ir man prisimena laukai žaliais 

[rugiais užsėti 
Aušroj pavasario dienos...

i
' Liūdėjimuos paskendo toliai —
Juoda naktis...
Nebėr tavęs, nebėr tarp mano
Visas naktis... [rudenio

Vėjuoto rudenio baltoji duona 
Ant stalo jau;
Išmėtyti jausmai ir mintys iš-
Neveltui jau... I blaškytos

MO SKYRIAMS
“ŽVAIGŽDĖS" PLATINIMO VAJŲ,

kuris prasidės lapkričio 1 d. ir užsibaigs sausio 31 d.
Todėl M. A. nariai-ės, kuriems rūpi Kristaus Karalystė Lietuvių 
tarpe Amerikoje, su ypatingu stropumu imsis “ŽVAIGŽDĖS”

• platinimo darbu.
1. Tas, kuris prisius du prenumeratas “žvaigždei” gaus gražu, ce- 

liuliodinį paveikslą 43s colių — 6 J colių. Jėzaus Širdies, ar
ba šv. Antano. Nesiliaujančios Pagalbos Pan. Švenč.. Šv. 
Juozapo.

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

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

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

Z7Ž DEŠIMTS PRENUMERATŲ galima pasirinkti vieną:
a. “Kristaus Šventojo Veido” paveikslą 10 colių—13 colių.
b. Perlalini rožančių su auksiniu lenciūgu.
c. Labai gražų ligonėms setą.
d. Tėvo Pr. M. Juro maldaknygę: “DIDYSIS RAMYBĖS ŠAL

TINIS”, 787 pusi.
e. Tėvo Pr. Juškaičio maldaknygę: “Maldų Šaltinis”, į32 pusi. 

Todėl visi į didingą apaštalavimo žygį! širdingai kviečiame pro- 
motorius-es, platintojus ir visus į šias šventas lor.ktyr.cr ! Malonė
kite naujus ir senus prenumeratus (pažymėdami, kas r.aujaC, ka.; 
senas skaitytojas) NELAUKDAMI SIŲSTI Į

“ŽVAIGŽDĖS" ADMINISTRACIJĄ

2.

3.

4.

V 4-

Tvoros pykši, stogai braška. 
Šuva kieme kaukia,
Vėjas švilpia, sniegą blaško — 
Arkos, dūksta lauke;

Tai langinę paklibena. 
Kiemo vartus daužo;
Tai prie durų subildena. 
Tai palange čiaužo.

Įsisukęs į darželį, 
Cirpdo kriaušę, slyvas;
Tai pripuolęs prie svirnelio. 
Daužosi, kaip gyvas.

Gyvuliai po kūtes baubia, 
Juodbėrasis žvengia...
Rodos, gamta kažko siaubia, 
Liūdną raudą rengia.

Kelkis, mama! Padejuosva 
Apie vargo dalį:
Skurdžią dainą uždainuosva 
Apie mūsų šalį...

Vėjas čypia, šuva kaukia. 
Stipdamas prie vartų;
Rodos, viskas verkia lauke, 
Mane virkdo kartu.

Margalis.

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

Kanadietis karys šypsosi inspektuodamas iškabą, 
per kurią persijota eilė kulkų. Tai Cap Gris Nez kovų 
žymės su naciais iš kur jie buvo išvyti.

Bet šiandien tolumas liūdėjime 
Ir negirdėt dainos... [paskendo. 
Ir nėr tavęs pavasarį žydėjusios 
Prie upės mėlynos...

Stasys Santvaras.




