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Kaip jau žinoma, LDS 
seimas įvyks sausio 13-14 
d. d., 1945 m., Cambridge 
lietuvių parapijoj, kurios 
klebonu yra kun. Pranciš
kus Juškaitis, LDS Garbės 
narys.

Kun. P. M. Juras, LDS 
Centro vice ■ pirmininkas, 
pasitaręs su kun. P. J. Juš- 
kaičiu LDS seimo iškil
mingų pamaldų reikalu, 
sutarė ir pakvietė Prelatą 
Joną Ambotą, Hartfordo 
lietuvių parapijos kleboną, 
celebruoti iškilmingas šv. 
mišias seimo pirmos die
nos rytą, būtent 9 vai., ir 
pamokslą pasakyti pakvie
tė kun. Juozą Valantiejų, 
Waterburio lietuvių par. 
kleboną.

1945 metais LDS organi
zacija minės 30 metų gy
vavimo sukaktį. Tai svar
būs metai. Todėl visos 
LDS organizacijos kuopos 
ir apskričiai turėtų būti 
atstovaujamos seime, kad 
pasidžiaugti organizaci
jos ir jos organo išsilaiky
mu šiais 
dringais 
nutiesti 
darbams.
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Aviacijos Konferencija 
Išrinko Tarybę

I

Chicago, III., gr. 11 — i 
Kaip žinoma, čia įvyko 41 
valstybės atstovų konfe
rencija, pasitarimui dėl 
tarptautinės avia c i j o s 
transporto. Konferencija 
tęsėsi 37 dienas. Konferen
cija užsibaigė geroje nuo
taikoje. Įvairių valstybių 
atstovai pasirašė nutari
mus.

šešiolika valstybių, ku-i 
rių tarpe yra ir Jung. Val
stybės, pasirašė, kad vals
tybių aviacija gali laisvai 
naudotis viena kitos pa
dangėmis. Dvidešimt pen
kios valstybės, jų tarpe ir 
Anglija, leidžia tik apri
botą savo padangių nau
dojimą.

Konferencija išrinko 
nuolatinę aviacijos tarybą.

Sovietų Rusija toje kon- 138,000,000 Gyventoju 
ferencijoje nedalyvavo.

l

■

Devintoji Dėdės Šamo armija užėmus vokiečių miestelį Geilenkirchen 
patikrina tuščius namus, ar kur nėra užsilikusių nacių. Atsargiai, žings
nis po žingsnio, nuo durų prie durų, nuo tamsaus urvo ligi tamsaus ui vo, 
perkrečiama priešo galimos lindynės.

ir pereitais au- 
metais ir kartu 
gaires ateities

Rusai Apsupo Budapeštą

AMSTERDAM, N. Y.
Sekmadienį, gruodžio 17 d.. 

1944 m. įvyks LDS 81 kuopos 
metinis susirinkimas 12 vai. p. 
p., parapijos salėje. Prašome vi
sų narių skaitlingai dalyvauti, 
nes šis susirinkimas bus svar
bus, nes jame bus patvirtinta 
arba naujai išrinkta valdyba. 
Šia proga primenu, kad ateinan
čiame susirinkime užsimokėtu
mėte savo metinę duoklę už or
ganą “Darbininką”.

Pranas įlaveikis, sekr.

Jung. Valstybėse
i
i
i

!— Vakar Šv. Petro Bazili- 
138,100,874 gyventojai, į- koj įvyko specialės atgai-

Londonas, gr. 11 — Pe- buvo sunaikinti Pierlot vy- 
reitos savaitės pabaigoje, riausybę. 
Anglijos premieras VVins- 
ton Churchill plačiai kal
bėjo apie Anglijos žygius 
Italijoj ir Graikijoj. Jis 
pareiškė, kad Anglija da
rė ir daro tai, kad “gengs- 
teriai neateitų iš kalbų ir 
neįsteigtų valdžios su kru
vinu teroru”. Jis aiškiai 
pasakė, kad Anglija nega
li ir netoleruos tokių žmo
nių arba grupių, kurie no
ri nuversti konstitucinę 
Graikijos valdžią.

Kalbėdamas apie Italijos 
grafą Sforzą, premieras i 
Churchill pareiškė, kadi 
Anglija juo nepasitiki ir j 
nepasitikėtų tąja vyriau-' 

isybe, kurioje jis užimtų!Pereitos savaitės pabaigo- 
■ svarbia vietą. Kai dėllje Anglijos ambasadorius 
Jung. Valstybių, tai Angli-i Halifa* pareiškė spaudos 
.jos vyriausybė nesulaužė'atstovams, kad jis lankėsi 

Vatikano Miestas, gr. 11 vyno žurnalas sako, kad jokių sutarčių su J. V. dėl J. V. valstybės departmen- 
Britanija ir Rusija dėl sa- Italijos.
vo “priešokupacijinių” rei-Į 

įkalu rytinėje ir pietinėje J 
Europoje pailgino karą su 
Vokietija.

“Nuo D-dienos Prancū
zijoj, Rusija parodė di- 
Į džiausią priešokupacijinę 
veiklą parodė Pabaltijo ir 
Balkanų kampanijose, su 
tikslu, kad užsitikrinti sa
vo saugumą, ir

TŪKSTANČIAI SVEIKINO 
ŠV. TĖVĄ

į VVashington, D. C.—Cen
zo biuras praneša, kad da
bar Jung. Valstybėse yra

skaitant ir karo tarnyboje los ceremonijos, kurias at-j 
esančius karius užsieny j. i liko Jo Šventenybė Pius 

■XII.
į Tose ceremonijose daly
vavo tūkstančiai įvairių 
tautų ir įsitikinimų civi
liai žmonės ir Alijantų ka
reiviai ir aukojo savo mal
das išprašymui Aukščiau
siojo pagalbos kenčian
čiai žmonijai. Dalyvių tar
pe buvo ir p. Myron C. 
Taylor, prezidento Roo- 
sevelto asmeninis atstovas 
Vatikane ir kitų valstybių

Pranešama, kad rusai ir 
rumunai apsupo Budapeš
tą, Vengrijos sostinę. Ru
sų ir rumunų kariuomenės 
septynios ir pusė mylios, 
nuo Budapešto iš šiaurės! Tas parodo, kad nuo 1940. 
ir dešimt ir pusė mylios iš metų gyventojų skaičius 
rytų.. padidėjo suvirš 6,400,000.

Amerikiečiai Užėmė Ormoc

Komunistas VVilliam Gal- 
lagher trukdė Churchill’iui 

įkalbą, bet Churchill jam 
patarė išmokti užčiaupti 

i burną.
j Kaikurie atstovai, ypač 
iiš Darbo partijos iškėlė 
premjerui eilę klausimų.

Parlamentas pareiškė 
premjerui Churchill pasi- 

! tikėjimą 279 balsais prieš 
30.

I

Jung. Valstybės - Anglija 
Susitarė Dėl Politikos 

Europoj

VVashington, D. C., gr. 11

Premjeras Churchill taip
gi gynė Anglijos karo jėgų 
įsikišimą ir į Belgijos rei
kalus. Jis sakė, kad britų 
karių patruliavimas Bru- 
selyj išvengė putčo lapkri
čio mėnesyj, kurio tikslas

j. v. včusiyues utpai Liueii- 
! te ir kalbėjosi su sekreto
rium Stettinius. Pilnai esą 
'susitarta dėl Graikijos ir 
! Italijos politikos.

Halifax esą įsitikinęs, 
kad kilę nesusipratimai 
:dar labiau suartina abiejų 
išalių vyriausybes.

ĮI

Didžioji i
Britanija Italijoj, Graiki- į

kad ap- San Francisco, Cal.

ŽEMES DREBĖJIMAS
JAPONIJOJ

Kvislingų spauda skel
bia, kad Rusijos žinių a- 
gentūra TASS praneša, 
jog Povilas I. Rotomskis. 
buvęs Rusijos konsulato 
pareigūnas New Yorke, 
kuris prieš porą mėnesių 
turėjo vykti į Maskvą, esą 
paskirtas “Lietuvos užsie
nių reikalų komisaru”.

Suprantama, jeigu Ro
tomskis ir yra paskirtas 
toms pareigoms, tai jis 
nėra Lietuvos komisaras, 
bet sovietų Rusijos, nes 
dabar Lietuva yra Rusijos 
okupacijoj. Lietuva neturi į 
nei laisvės, nei nepriklau-

Praneša, kad Jung. Vals-|metų ir ilgiau visiškai 
tybių karo jėgos Philippi- j šviežia. Tereikia iškeptą 
nuošė užėmė Ormoc uostą i duoną aptepti plonu sluok- j atstovai. 
T ▼4- 1 -i A •» 4- 3 > 1 y t i i 4- <■» 4-1 1 y O onf Y\O _ } 1 — .Leyte saloj. Apsupo tūks-lsniu tam tikros masės, pa- 
tančius japonų kareivių, I našios j 
kuriems gręsia sunaikini-j buvo siūloma 10,000 dole- 
mas. irių už to išradimo paslap-

Ormoc uostas japonams1 bet jis atsisakė ją par-

•Į Tūkstančiai žmonių svei- 
i laką. Goddardui kino Katalikų Bažnyčios 
-> ,aaaa Valdytoją ir prašė jo pa

laiminimo.

buvo svarbi pozicija, nes įduoti. Tas išradimas ypa- 
jie pristatydavo daugiau 
kareivių kautynėms su a- 
merikiečiais. Dabar japo
nai nebegalės taip lengvai 

j pristatyti savo karo jė
goms pagalbą. *

tingai praversiąs karo ir 
ekonominės krizės laikais.

Vėl Bombardavo Japonų 
Sostinę

Dėl Pergalės Atitolinimo 
Kaltina Britaniją Ir Rusiją
Washington, D. C., gruo

džio 11 — Armijos ir Lai-

joj ir Albanijoj, 
saugoti savo gyvybės Ii- Tokio radio pranešė, kad 
niją per Viduržemio jūras,! gruodžio 7 d. žemės drebė- 
negu, kad musų armijų jjmas sukėlė milžiniškas 
svarbiausią tikslą grei-' 
čiausia Vokietijos nugalė
jimą ir koicentravimui vi
sų galimų jėgų tokiam ga
lui.

“Paseka to viso kadWa- !
’ jshingtone buvo tikėtasi,' 

jog karas Europoj užsi-| 
baigs su Pearl Harbor su
kaktuvėmis, šią savaitę 
tai nebuvo realizuota”.

vilnis, kurios užliejo na
mus ir padarė kitokių nuo
stolių.

Kitą dieną žemės drebė
jimas pasikartojo.

Sakoma, kad žemės dre
bėjimas palietė šias sritis: 
Hamamatsu, Shizuoka, 
Nagano ir artimas apylin
kes, kur nukentėjo namai.

Jung. Valstybių didieji j 
bombanešiai B-29, kaip 
praneša Tokio, Japonijos 
sostinė, vėl bombardavo tą 
miestą.

Kiti bombanešiai, kaip 
Anglijoje .esąs išradęs bū-j pranešimas sako, bombar-

15 Metų Išlaikys Šviežią 
Duoną

i 
I

Anglas kepėjas Goddar-
somybės skirti sau parei- das Bridgewaterio mieste,!
gunus.

Lietuva, jeigu tik turėtų dą kaip iškepti duona, kad: davo vakarinę Japonijos 
tokią laisvę, kokią turi jį gali išlikti penkiolika* sritį ir Korėją, 
graikai Graikijoj arba ita-Į 
lai Italijoj, tai jos piliečiai 
grūstų lauk iš Lietuvos vi- į 
sus tokius “komisarus” i 
kvislingus, kaip Rotoms- 
kis, Paleckis ir kiti.

Visiems yra žinomas 
Lietuvos piliečių tvirtas 
nusiteikimas kovoti dėl 
Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės iš Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto 
pranešimų.

NEW YORKE pasirodė pir- rįą pasirašė sekmadienio, 
mas numeris Rand School lei- į gruodžio 10 d., 4:40 valan- 
džiamo biuletinio “Russian Af-} * 
fairs” 6-tas to leidinio puslapis 
išimtinai pavestas Sovietų de
portacijoms 1940-1941 m. Lie
tuvoje nušviesti.

Maskva, gr. 11 — Pran
cūzijos vadas gen. De Gau
lle savo misija į Maskvą 
apvainikavo susivienymo 

i ir bendros pagalbos sutar
simi su sovietų Rusija, ku-

ARKIVYSKUPAS SMERKIA ĖMIMĄ 
JAUNŲ VYRŲ KARO TARNYBON 

TAIKOS METU

Boston, Mass. — J. E. ar-į veidrodyje. Vieno nosis
kivyskupas Richard J. Cu-Į truputį yra pakrypus į kai- 

! shing, sekmadienį, gruo- rę, o antro tiek pat į deši- 
džio 10 d., kalbėdamas Šv. nę. Vienas yra kairiaran- 
Vincento de Paulio draugi- kis, o antras dešiniaran- 
jos susirinkime Katedros kis. Vieno plaukai linksta į 
Aukštesnės mokyklos sa- dešinę o antro į kairę, 
lėj, pasmerkė jaunų vyrų 
draftavimą 
lavinimui taikos metu.

Rimta Darbo Jėgos Padėtis

VVashingtonas — Paul V. 
McNutt, Karo Darbo Jė
gos Komisijos pirminin
kas. pasakė, kad šaliai grę- 
sia be galo rimta darbo jė
gos padėtis, dėl

paties darbininkų skai
čiaus mažumo, kiek dėl 
sunkaus jų gavimo paski
rose vietose, kur atliekami 
ypatingos svarbos darbai, 

! pavyzdžiui, ginklų gamy- 
i boję.
į McNutt pareiškė, kad iš 
[ nustatyto trūkstamo svar- 
j blausiai karo gamybai 
1200,000 darbininkų skai- 
jčiaus, būtiniausiai reikia 
bent pusės to skaičiaus kai 
tuo tarpu kitose pramonės 
šakose yra vietų, kur dar
bininko buvimas nėra bū
tinas. Todėl Karo Darbo 
Jėgos Komisijos pirminin
kas ragino žmones, ieš
kančius darbo, pagelbėti 
karo pastangoms, atsilie
piant į šį raginimą. OWI.

BONDS
K««p Bomba W 

Fallingl JNR

gelbininkus į stotį palydė
jo Rusijos užsienių komi
saras Molotovas ir kiti 
sovietų komisarai.

Maskva sako, kad su
tarties tekstą paskelbs vė
liau. Esą pasižadėta ben
drai vesti karą prieš Vo
kietiją “iki pilnos perga
lės”. Sutartis pasirašyta, 
kad būtų lygiagrečiai su 
Britanijos ir Rusijos 20 
metu sutartimi, kurią pa- 

Isirašė 1941 m.
Gen. De Gaulle išbuvo 

Maskvoje 16 dienų. Rusi
mas pranešė Maskvos ra- jos komisarai suruošė iš- 
dio savo piliečiams. , ‘kilmingas išleistuves gen. 

Gen. De Gaulle ir jo pa-,De Gaulle.

dą rytą.
Tuoj po pasirašymo su

tarties gen. De Gaulle su 
savo pagelbininkais spe
cialiu traukiniu iš Mas- 

■ kvos išvyko link Baku prie 
Juodųjų jūrų, kur jo laukė 

: specialus lėktuvas. Šias ži-

Įdomiausia, kad vieno 
militariniam dešinioje rankoje pastebi- — - - • . _

-_V1******U1 Vl***kVW -T

Garbingasis Ganytojas j pas antrą toks pat susto- 
pareiškė, kad pastovus, 
taikos metu militaris lavi
nimas jaunų vyrų yra tai 
mokslas, ir tokia progra
ma, kaip jau vra parodžius 
istorija, gimdo karus.

Kaip žinoma, Amerikos 
Katalikų Vyskupų konfe
rencija yra pasisakius Į 
prieš militari lavinimai 
jaunuolių taikos metu ir 
siūlė, kad tuo klausimu 
diskusijos būtų atidėtos.

I

mas kaulų sustorėjimas, ), 
. . . . ]

I ■rėjimas ir toje pačioje vie
toje yra kairioje rankoje. 
Vienas tik netikslumas 
šiuos dvynukus ir teskiria: 
vienas iš jų yra mergaitė, 
o antras — berniukas.

Reti Dvynai
Paryžiuje gimė dvynu

kai, kurie vienas į antrą 
taip panašūs, 1 
ties žmogaus atvaizdas

“Katalikas, kurs nepalai
ko gerosios katalikų spau
dos, kiek yra galima jo 
spėkoms, kurs nė žodžiu. 

, nė darbu tosios spaudos 
neremia ir neplatina, kurs 

; nesidarbuoja, kad pašali
nus blogąją spaudą, tokis 
katalikas neturi teisės va
dintis ištikimu Bažnyčios 
vaiku”. Vysk. Ketteleris.

C o ikaip to pa- Pirk Defense Bonds ir Stamps'\
A. — J _ E? 7- o o/'i /tz>o n oi /** ) / »> 1 I *Remk šios šalies apsigynimą!

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas



Antradienis, Gruodžio 12, 1944

KUR ŠVENTAS PRANCIŠKUS, 
TEN TAIKA

Žiauraus ir kruvino karo iš
varginti. žmonės šiandien yra 
išsiilgę taikos... Kiekviena pa
stanga, kuri žada įgyvendinti 
taiką, visų yra sveikinama. Bet. 
deja, iki šiol visos taikos baigė
si baisiu, viską naikinančiu ka
ru.

Tat, nenuostabu, kad pasku
tiniu metu visų akys nukrypo į 
didįjį taikos apaštalą Šv. Pran
ciškų Asyžietį, kuris 13 amžių 
išgelbėjo iš anarchijos ir pražū
ties ir kurio taikos dvasia ir 
šiandien gali atnešti pasauliui 
ramybę...

Didelis susidomėjimas šv. 
Pranciškų paskutiniu metu ky- 
lo ir Amerikos Lietuvių koloni
jose. Prie to daug prisidėjo į- 
vairiose Lietuvių kolonijose 
ruošiamos Šv. Pranciškaus My
lėtojų ir Trečiojo Ordino Narių 
Konferencijos, šios konferenci
jos lietuvius supažindino pla
čiau su Šv. Pranciškaus idealais 
ir dvasia,
suaktyvino Šv. Pranciškaus se
kėjų - tretininkų gyvenimą ir 
juos įtraukė į Katalikiškos Ak
cijos darbus Lietuvių parapijo
se.

Pereitą lapkričio 26 d. Pitts-į Popiežišką palaiminimą, 
burghe. Šv. Kazimiero parapijo-j Po giesmių ir maidų konfe- 
je, įvyko pirmoji Pittsburgho ir rencija persikėlė iš bažnyčios į j 
apylinkės šv. Pranciškaus My- Šv. Kazimiero par. salę.

—
lėtojų ir Tretininkų Kongeren-1 
cija. kuri praėjo su dideliu pa-į 
sisekimu. Konferencijoje daly-1 
vavo visi 7 lietuvių parapijų 
kunigai klebonai ir asistentai, 
didelis skaičius Pittsburgo Tre
tininkų ir atstovai iš tolimesnių 
parapijų. East Vandergrift. Pa.1 
šv. Kazimiero parapijos Treti-i 
ninkus atstovavo kun. klebonas: 
J. Herdegen. O. S. B. su S atsto
vais.

Konferencija prasidėjo pa
maldomis 3 vai. šv. Pranciš
kaus Mylėtojai ir Tretininkai 
pripildė didžiulę, gražią šv. Ka
zimiero bažnyčią. Po trumpo 
pamokslo, kurį pasakė visai ne
senai iš šv. žemės atvažiavęs 
pranciškonas Tėv. Agnelius 
Krasauskas, kunigai: Magnus 
Kazėnas. J. Misius ir Tėv. Just. 
Vaškys prieš išstatytą švč. Sa
kramentą atgiedojo šv. Dieve. 
Visa bažnyčia, kaip vienas, gie
dojo šią lietuvišką giesmę, pra-

labiau įsąmonino ir švdami Taikos Karaliaus Švč. 
Sakramente, ramybės kenčian
čiam pasauliui.

Visiems Tretininkams viešai 
; ir iškilmingai atnaujinus profe- 
įsiją. Tėv. Just. Vaškys suteikė

Konferencijos atidarymo kal
boje Šv. Kazimiero par. klek, 
kun. Mag. Kazėnas sveikino. 
Konferencijos dalyvius, pasi
džiaugė. kad tiek daug susirin
ko atstovų ir palinkėjo konfe-į 
rencijos darbams gausios Dievo' 
palaimos.

Po atidarymo maldos ir Ame
rikos ir Lietuvos himnų, ku
riuos sugiedojo varg. T. Braziui 
vadovaujant Šv. Kazimiero par. 
choras, konferencijai pirminin
kauti buvo pakviestas Seselių 
Pranciškiečių kap. kun. Skrip- 
kus ir sekretoriauti — Mrs. J. 
Klimaitienė. '

Konferenciją sveikino: kun. J. 
Misius, kuris džiaugėsi konfe
rencijos gausumu. “Tretininkų 
konferencija pirmoji sugebėjo 
sujungti visų parapijų Tretinin
kus bendram darbui. Konferen
cijoj, pėdomis turėtų pasekti so- 
dalietės. šv. Vardo 'draugija ir 
kitos organizacijos”, kalbėjo 
kun. J. Misius. Toliau sveikini
mo nuoširdų žodį tarė kun. V. 
Abromaitis, kun. A. Jurgutis, 

: kun. J. Herdegen. O.S.B., kun.
E. Vasiliauskas, kun. P. Luns- I
kis ir adv. St. Gabaliauskas.

Po sveikinimų sekė Tėv. Just. 
Vaškio. O.F.M. paskaita “Tre
čiasis Ordinas, ir Katalikų Akci
ja". Savo įdomioje paskaitoje 
Tėv. Just. Vaškys nurodė prak
tiškai. kaip Tretininkai gali pri-

Naujas laivas, 10,000-tonų lengvasis kruiseris, pa
vadintas “Mighty A,”, kuris užpildys vietą Georgia 
valstybės sostinės vardu nuskendusio tokio pat laivo.
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IŠ L.D.S. VEIKIMO
LDS. 6 Kp. Susirinkimas

HARTFORD, CONN.
Sekmadienį, gruodžio 17 d., 

1944 m. įvyks LDS 6 kp. meti
nis susirinkimas 12:30 vai. p.p., 
parapijos salėje. Prašome visų 
narių skaitlingai dalyvauti, nes 
šis susirinkimas bus svarbus, 
nes jame bus patvirtinta arbi 
naujai išrinkta valdyba. Šių 
proga primenu, kad ateinančia
me susirinkime užsimokėtumė
te savo metinę duoklę už orga
ną “Darbininką”.

A. J. Puteckis. sekr.

dalyvauti, 
bus svar- 

patvirtinta

sų narių skaitlingai 
nes šis susirinkimas 
bus, nes jame bus 
arba naujai išrinkta valdyba.
Šia proga primenu, kad atei
nančiame susirinkime užsimo
kėtumėte savo metinę duoklę už 
organą “Darbininką”.

Tumas Versiackas, sekr.

LDS.1 Kp. Susirinkimas
SO. BOSTON, MASS.

LDS 1-mos kuopos metinis 
susirinkimas įvyks sekmadienį, 
sausio 7 d., 1945 m.. 3 vai. po 
pietų. “Darbininko” salėje, So. 
Bostone. Prašome visų narių 
skaitlingai susirinkti. Bus ren
kama ar ba patvirtinta nauja 
valdyba. Bus renkami atstovai
į LDS seimą. Valdyba. '

Ii

LDS 97 Kp. Susirinkimas

' sidėti prie Kristaus karalystės 
•! išplatinimo žemėje. “Asmens 

j šventumas ir kova už Kristų”, 
- -ac- <« -še- -ae- <«• -»> -ac- -ac- -ac- -ac- <«- -ac- <«• -ac- -ac- ;•<' štai dvi svarbiausios kiekvieno

ten

KAINA — $3.50
Kreipkitės su užsakymu:

Harr*’ C. V'

ŠVENČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE

.JJvyLsta Šia nei

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

■3E

M»wr says: “My G J. Joe uill clean up the Nips, betUr than I can clean up 
Ibis counter ii you'll bu.' M ar Bondt tu kevp hitu gou>K.”

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji'. 
Liurdo knyga

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.

DARBININKAS
366 W. Broadway So. Boston 27, Mass

LUSCIOUS LADIES

$: Tretininko pareigos”, kalbėjo 
g | jaunas paskaitininkas.

Po paskaitos ir paklausimų, 
sekančių parapijų Tretininkų 
atstovai padarė pranešimus iš 
savo Kongregacijos stovio ir 
veikimo: Pittsburgho Šv. Kazi
miero par.: Dangun Žengimo 
par.; Šv. Vincento; Braddock, 
Pa. šv. Izidoriaus par.; Bridge- 
ville. Pa. Šv. Antano par.. 
Homestead, Pa. Šv. Petro ir Po- 
vylo par.; E. Vandergrift. Pa. 
Šv. Kazimiero par.; Youngs- 
town. Ohio, šv. Pranciškaus 
par.

Po pranešimų sekė trumpas 
referatas “Trečiojo Ordino Vi
daus Santvarka”. Savo referate 
Tėv. Justinas davė praktiškus 
nurodymus kaip tvarkyti kiek
vieną Trečiojo Ordino Kongre
gaciją.

Konferencija baigta malda, 
i Visi dalyviai išsiskirstė tvirta 
pasiryžimu su dar didesniu uo
lumu dirbti Šv. Pranciškaus ide
alų įgyvendinime.

Prieš konferenciją Pittsbur
gho ir apylinkės Tretininkai 
Šv. Kazimiero bažnyčioje turė
jo 3-jų dienų rekolekcijas, ku
rias vedė Tėv. Justinas Vaškys 
ir Tėv. Agnelius Krasauskas. 
Rekolekcijos buvo gausiai lan
komos ir į Tretininkų dvasinį 
gyvenimą įnešė stiprybės ir gy
vumo. Buvęs.

DAINA TĖVYNEI

Iš balto drobių rašto. 
Iš melsvo lauko lino. 
Graži esi, brangioji. 
Lygių laukų Tėvyne!

Išarsim juodą dirvą. 
Laukus mes išakėsim. 
Su širdimi jaunųjų 
Tave jaunai mylėsim.

Linguoja baltas beržas 
Kas vakaras prie kelio. 
Graži esi. Tėvyne.
Tu pasakoj senelio.

Tave mes išrašysim 
Kviečiais, rugiais žaliaisiais. 
Tau svirs prie kelio kryžiai. 
Degs rytmečio pašvaistės.

Tau margą drobę ausim. 
Iš melsvo lauko lino.
Žydėk širdy jaunųjų. 
Baltų laukų Tėvyne!

P. D-nis (“K”)

Žmogus Tarp Keturių Upių

LDS 112 Kp. Susirinkimas
HAVERHILL. MASS.

Sekmadienį, gruodžio 17 d., 
1944 m. įvyks LDS 112 kp. me
tinis susirinkimas 2:30 valandą 
p. p.. Lietuvių Katalikų Veiki
mo Centro kambaryj. 58 River 
St., Haverhill, Mass. Prašome 
visų narių skaitlingai dalyvauti, 
nes šis susirinkimas bus svar
bus. nes jame bus patvirtinta 
arba naujai išrinkta valdyba. 
Šia proga primenu, kad ateinan
čiame susirinkime užsimokėtu
mėme savo metinę duoklę už or
ganą “Darbininką”.

Peter Svirskas, sekr.

LOWELL. MASS.
Sekmadienį, gruodžio 17 d., 

1944 m. įvyks LDS 97 kp. me-

LDS 2 Kp. Susirinkimas
BROCKTON. MASS.

Sekmadienį. sausio-Jan. 2 d., 
1945 m. įvyks LDS 2 kp. meti-

tinis susirinkimas 4 valandą p. nįg susirinkimas 7 vai. p. p. pa- 
p., parapijos salėje. Prašome vi- —- - ---------•------
—:-----------------------------

I

rapijos salėje. Prašome visų na
rių skaitlingai dalyvauti, nes 
šis susirinkimas bus svarbus, 
nes jame bus patvirtinta arba 
naujai išrinkta valdyba, šia

Ij — Girdžiu, kaip užgiedo
jo žemė Tavo garbę, Vieš
patie, ir gieda mano širdis.
— . ~ - —

mybių sode, sode tarp ke
turių upių, gyveno džiaugi 
damos, kaip visa kas buvo 
sutverta. Kiekvienam žvė
riui ir gyvuliui, oro būty
bei ir vandens gyviams, 
medžiams ir žiedams rinko 
jis vardus, kurių teisę 
Viešpats amžiams tvirti
no.

Bet užmiršo Viešpats iš
imti iš žmogaus sielos il
gesį, nes liūdnos buvo 
žmogaus akys į kokią gro
žybę jos žiūrėjo, ir karti 
širdis, nors kalbėjos su pa- i 
čiu Dievu, kaip prieteliai.

Ir ėmė skustis žmogus: į 
— Nemoku giedoti, Vieš

patie, nes tyli mano širdis 
ir negirdžiu žemės giedoji
mo. Kalbu su Tavim, Die-l 
ve, ir nematau Tavęs, gar-! 
binu ir nepažįstu meilės. 
Liūdna man Tavo sode, 
Viešpatie.

Susidūmojo Viešpats dėl 
savo kūrinio: nebuvo jis 
angelas, kurių sukūrė legi- 
jonus, ir ne Dievas, kuris 
yra vienas — jis yra tik 
žmogus ir nemoka gyventi 
vienišas.

Tada leido Viešpats žmo
gui miegą — gilų, kaip 
vandenyną, tarsi žemė! 
sunkų, stiprų, lyg Viešpa-! 
ties valia. Ir kai miegojo! 
žmogus po svaiginančių 
žiedų krūmu, išėmė Vieš
pats iš jo miegančio kūno 
kaulą, kaulą arčiausią prie 
žmogaus širdies — ir pa
darė iš jo moteriškę.

Kaip saulėtekis nudžio-

— Ką maitinsi tu, žeme?
— angelams užtenka gies
mės, jie nevilgo savo lūpų 
šaltiniuose, jie netiesia 
rankų į medžių ir žolės ža
lumą! Kam, tat, padovano
si vaisius ir žiedus, van
denis ir oro paukščius? 
Ko trūksta tau, žeme, kad 
būtum tobula ir verta ma- 
norDži3.ugsmo ?

Tykiam užsidūmojime 
prisilenkia Viešpats į že
mę juodą ir vaisingą. Jisai, 
sutvėręs kalnus ir vande
nynus, kukliai pakėlė sau
ją dulkių ir lūpų kvapu, 
kaip saulė ir gyvenimas, 
jas palietė.

— Kas yra kaip Dievas!
— kartoja angelai ir visas 
sutvėrimas — nes šitai iš 
žemės grumsto prieš jų 
akis stojosi būtybė, kuriai 
panašios nebuvo tarp visų 
septynių dienų kūrybos.

Puikus kaip patsai gro
žis stovi prieš akis; tvirtas 
lyg žodis Viešpats, stip
rus, tarytum liūtas ir ge
ras kaip ėriukas. Plaukai 
jo tamsūs tarsi žemė, iš 
kurios 
telpa 
dvasia 
rankų

— Aš sukūriau tave iš 
nieko ir padariau nebeiš- 
nykstantį. Aš padariau ta
ve laisvesnį už angelus; 
sukūriau kilnų, kaip Ma
no Dvasia ir alkaną, kaip 
žvėrį, — tu esi žmogus. 
Sukūriau tave, kad pado
vanočiau žemę ir būtum 
Viešpats ir karalius tarpivina rasą, Viešpaties žodis 
gyvių ir augmenijos — o 
aš tavo Viešpats būsiu.

Ir patalpino Viešpats 
žmogų — esybę kilusią iš 
žemės saujos ir Dievo kvė
pavimo — patalpino links
mybių sode tarp keturių 
upių, 
plaukia, kaip nesudrumsta 
giesmė toje šalyje; vaisiai 
švieži, kaip jaunystė, nie
kad nebaigia savo mokimo 
meto, tame sode. Tenai žy
dėjimas nepabaigiamas 
daržuose, to krašto šlai
tuose guli auksas, toj že
mėj yra Bdelijaus ir Onyk- 
so akmenys.

Gyveno žmogus links-

w •

i

gimė ir akyse su- 
dangaus žibintai, 

plati, kaip Viešpats 
mostelėjimas.

tave

Keturios upės

! Tave išvydau, Dieve, ir pa- proga primenu, kad ateinančia- 
: žįstu Tavo gerumą. Tave me susirinkime užsimokėtumėte *garbinu ir myliu.

Giliam susidomėjime i 
žiūri Viešpats į žmogų ir 
moteriškę.

Nė už ką — už savo gy
vybę ir visą žemę dovano
tą, nedėkojo taip Dievui 
žmogus — kaip už moterį 
jam duotą. Iš jo veido pra
nyko liūdesys ir ilgestin- 
gas ieškojimas jo akis ap
leido, o moteris šalę jo lai
minga. — Ir mato Vieš
pats už jų ateinančias die
nas linksmybių sode ir 

1 klaidžiojimo amžius visoj 
j žemėj, girdi būsimų mote
rų ašaras ir vyrų keiks
mus— ir nusišypsojo Vieš- 

ipats. N. Mazalaitč.

savo metinę duoklę už organą 
“Darbininką”.

•Julius Baronas, sekr.

LDS. 5 Kp. Susirinkimas
WATERBURY, CONN.

Sekmadienį, gruodžio 24 d., 
1944 m. įvyks LDS 5 kp. meti
nis susirinkimas 1 valandą p.p., 
parapijos salėje. Prašome visų 
narių skaitlingai dalyvauti, nes 
šis susirinkimas bus svarbus, 
nes jame bus patvirtinta arba 
naujai išrinkta valdyba, šia 

i proga primenu, kad ateinančia-
I

I me susirinkime užsimokėtumė
te savo metinę duoklę už orga
ną “Darbininką”.

J. Totilas, sekr.

LIETUVIU ROMOS KATALIKU 
SUSMENYMAS AMERIKOJE

i

nuvijo miegą nuo žmo
gaus, tada pravėrė jis akis į 
ir išvydo moteriškę.

Gražesnė už grožį buvo 
ji, kuri stovėjo prieš jo a-į 
kis; lieknesnė už visokius! 
medžius ir už vėją lanks
tesnė; balta, kaip lelija žy
dinti keturiose upėse ir a-Į 
kyse jos tilpo visi vande-i 
nynai, o jos plaukai, kaip! 
saulėta diena ir kaip nak
tys su žvaigždėmis.

Ir atidavė Viešpats žmo
gui drauge ją — esybę su
tvertą iš žmogaus kaulo,! 
iš ilgesio jo ir nerimo ir — 
iš Dievo kvėpavimo.

Ir ėmė melstis žmogus:

Moderniška Fraternalės
Apdraudos Organizacija

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

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

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

Centre ofisas:
73 E. South St. (P. 0. Box 32), Vilkes-Bare, Pa.

Savaitraštis “GARSAS” 
Oficialis LRKSA organas

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

“GARSO"’ Spaustuvė atlieka visokius spaudos 
darbus gerai ir greitai.
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Demokratija Tai Ne Gatvinė Vokiečių povandeninis laivas viduryj šio paveikslo pasidavė britams ir 
dabar tarnauja Alijantams. Dabar gavo naują vardą “Graph”.

Graikijoj verda civilinis karas. Kam jo reikia? 
Graikų tauta jau išlaisvinta. Turėtų džiaugtis ir vie
ningai švęsti laisvės dieną. Bet ne. Užuot džiūgavę, 
graikai sukėlė tarp savęs žiaurias žudynes, tarsi jie 
būtų ne broliai, o kokie didžiausi viens kitam priešai. 
Kas tą savytarpinę nesantaiką sukėlė? Kristaus žo
džiais atsakant, “neprietelius žmogus tai padarė”. Iš 
kur tas neprietelius įsibrovė? Ko jam reikia? Norma
liam žmogui sunku suprasti tikslus ramybės ardymas, 
bet gyvenimas parodo, kad yra žmonių, kurių vienin
telis užsiėmimas — tai kelti visur netvarką ir suirutę. 
Jiems ko blogiau, to geriau. Drumščia vandenį, kad 
daugiau žuvų pasigautų. Kas jie per žmonės? Visi ge
rai žinome, kad tai tie, kurie kursto vieną žmonių 
sluoksnį prieš kitą: skurdžius prieš turčius, tamsuo
lius prieš inteligentiją, praščiokus prieš kilminges- 
niuosius ir geriau susipratusius — žodžiu, kurie nori 
įgyvendinti pasaulinę klasių kovą. Kokia jiems iš to 
nauda? Jie nori pasigriebti į savo rankas valdžią, ar 
bent pasitarnauti tiems, kurie valdžią jau turi, bet dar 
daugiau jos nori. Būdami mažumoj, jie patys nepajė
gia tai padaryti, tad kursto tamsesniąsias minias prieš 
šviesesniuosius ir kultūringesniuosius piliečius. Tam
suolių visuomet daugiau kaip šviesesniųjų, tad nesusi- 
pratusios masės, pakurstytos “žemiškojo rojaus” pa
žadais, fiziniu pajėgumu nugali šviesesniuosius. Ir ne 
tik nugali, bet ir sunaikina. Ko mažiau lieka priešų, to 
stipriau užtikrintas skurdžių viešpatavimas. Tačiau 
skurdžiai tik svajonėse to viešpatavimo susilaukia. 
Gyvenime išeina kitoniška pasaka. Skurdžiai — nė pa
tys nežinodami kaip — staiga atsiduria maiše ir pasi
junta bevelką daug sunkesnį jungą, negu tas, nuo ku
rio žūt-būt norėjo pasiliuosuoti. Kaip tie netvarkos 
kūrėjai gali iš agitatorių virsti sukurstytos liaudies 
siurbikais ir smogikais, tai jau jų paslaptis, ar verčiau 
ilgametis įgudimas; bet yra faktas, kad jie nužiūri 
tinkamą psichologinį momentą ir iš kurstytojų staiga 
virsta diktatoriais. Pajėgų suvaldyti įsisiūbavusiai 
miniai jie iš anksto pasirūpina: pristato tie, kurie juos 
siuntė.

Skaudu žiūrėti į tą pasaulinę tragediją. Bet visai 
ko j — nebegali išaugti blo- rosi nebepakenčiamas. jokios mandagumo taisyk- neskaudu tiems, kurie ją taip klastingai sukuria. Jie 

, nes aplinkos grožis Kad taip neįvyktų, rei- lės nebegalioja. Nemaža džiūgaudami kartoja po nosia rusišką priežodį: “tak

KAIP ELGTIS NAMIE? tis judesiuose. Mūsų žo
džiai, mūsų darbai 
būti jų išraiška.

Nemandagu, žinoma, dėl 
kokio mažmožio įsižeidus 

i po kelias dienas nekalbėti 
ir vaikščioti susiraukus, 
suniurus. Tada nesistebė- 

savj kim, kad mūsų visi ne- 
i mėgsta. Kiekvienas žmo
gus juk mėgsta šviesą, 
linksmumą, o šalinasi nuo 
.tamsiu šešėlių. “Iš adatos 

am- nepriskaldykim vežimo”.
Daug ką galima pasakyti

turiSusipažinusiems ir nesusipažinusiems su demo
kratiniais principais Anglijoj premieras Churchill da
vė šaunią pamoką apie tikrąją demokratiją. Ypač nu
šluostė nosį tiems, kurie apsimeta demokratais ir po 
demokratijos iškaba atlieka visokeriopus nešvarius 
darbelius ir eina net taip toli, kad didžiausią demokra
tijos priešą komunizmą, demokratijos rūbais berėdy- 
dami, siekia išugdyti demokratinėj stovykloj, 
kad paskui savo ugdytoją ir glo
botoją galėtų sunaikinti. Gi demokratijos vadai, ar tai 
iš kokios keistos gailiaširdystės, ar tiesiog iš žioplumo, 
komunistų klastoms pataikauja ir komunizmą, busi
mąjį savo žudytoją, demokratijos lėšomis remia. Tie
są mylį piliečiai tais dalykais neskaniai piktinasi ir daryti? Pirmiausia reikia'žinos priesaikos sujungti: Daug ką galima pasakyti 
laukte laukia to — sąžiningo drąsuolio, kurs komunis- daug dėmesio skirti pa- bendram gyvenimui žmo-'jr dėl vyrų elgesio. Jų kaip 
tų pinkles viešumon iškeltų. Tokių drąsuolių netrūks- čiam namų sutvarkymui J nes. į bendrą gyvenimą'tik dauguma tokių, kurie 
ta. Daug jie yra perspėjimų padarę, daug knygų t2 
kryptimi parašę. Bet tai vis privatūs piliečiai. Aukštie
ji pareigūnai tyli kaip žemę pardavę, nors mato, kad 
komunistų apgaulė pertoli jau siekia. Bet štai vienas 
aukštas pareigūnas jau prabilo. Tai ne kas kits, tik 
britų vadas Churchill. Jis žino ką kalba: ir teoretiškai, 
nes Britanija juk tai demokratijos lopšys; ir praktiš- gals, ........ ........ ... ........ ............. ... .. ......__  ........... ....... .... .... ____ ____„_____ _____ «
kai, nes dabar jis Europoje mato, kaip demokratijos skatina juos į aukštesnį kia "mokėti tinkamai elg- atsitikimų, kad vyrai ei- durakov naduvajut” (štai kaip durnius apgaunama), 
skraiste prisidengę komunistai varo nešvarią Maskvos grožį, į taurumą, dorą gy- tis. Jei norime T .....................................   "-------'' ' -

Beveik kiekvienas žmo-( dėsime pykčio išsiveržimų, 
gus didžiausią dalį savo i barnių. Gražus namiškių 
gyvenimo praleidžia na-1 cn<nn»nimac — m„cn or^_ 
mie. Taigi namai turi būti 
jaukūs, malonūs, kad juo
se visiems būtų gera. Na-( 
mų židinio šilima turėtų Į nieko nesigailėkim 
būti tokia stipri, kad visus namų laimei sukurti! 
namiškius sulydytų į vie-'ŽMONOS ,R VYRO 
ną neišskiriamą vienetą. SANTYKIAI

Kaipgi namus tokiais pa-j Vyras ir žmona! Tai

i sugyvenimas — musų gy-. 
venimo laimė, jo džiaugs- t 
mas. Namų jaukumas — 
už viską brangesnis. Taigi

papuošimui. Paviršutinis juos atvedė meilė, pasiti- su svetimais žmonėmis la- 
grožis daro labai daug įta- kėjimas. Bet kaip dažnai bai mandagūs ir žmoniški, 
kos ir žmogaus būdui. Pe- pasitaiko, kad toji meilė o namuose — nepakenčia- 
degogai tvirtina, kad vai- P° trumpo laiko pranyks- mi. Ypač santykiuose su 
kai augdami gražioj aplin- ta. Bendras gyvenimas da- žmona, su motina. Čia jau

skraiste prisidengę komunistai varo nešvarią Maskvos grožį, i taurumą, derą gy- tis. Jei norime būti myli-Įgiasi taip, lyg ta žmona y- Deja, tas priežodis ne vien Rusijai pritaikintinas. K. 
politiką. Štai ką Churchill Parlamente pasakė: venimą. Gražiai, švariai mos, būkime mandagios, ra toks sutvėrimas, su ku-i

“Demokratija pagrįsta ne prievarta ir terorizmu, tvarkomuose 
bet sveiku protu, teisingumu, laisve, kitų žmonių teisių miela i 
pagerbimu ir savigarba... P 
gatvinė prostitutė, kurią pasigriebia bet koks šautuvu 
apsiginklavęs žmogus. Beveik kiekvienoj šaly mes pa- 
sitikėjom žmonių masėmis, bet vis dėlto mes norime 
užsitikrinti, kad tikroji liaudis, o ne kokia gauja ban
ditų, atvykusių iš kalnų ir visokių pakampių ir manan
čių, kad gali nuversti teisėtąją šalies vyriausybę... Bet 
aš tikiuosi, kad bus įsteigti teisėti ir teisingi teismai, 
o ne vien tik sauvališki minios sprendimai... Mes bent 
žinom, koks mūsų tikslas, koks siekinys. Jis yra tas, 
kad okupuotos šalys būtų išlaisvintos iš ginkluotos 
vokiečių pajėgos ir, grįžus normaliosios ramybės sąly
goms, tos tautos turėtų galimybės visatiniu laisvu
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nuošė namuose malonios, taikingos, atvi-ria vyro elgesio nebesaisto — be liudininkų. Ypač rei- 
ir suaugusiems. Ir ros, nuoširdžios ir nesavy- net joks padorumas, netik tėvams * vengti bartis
šių būdas švelnėja.' mylos. Tos visos ypatybės mandagumas. i bei piktžodžiautis vaikų a-Demokratija tai ne kokia suaugusių būdas švelnėja. I mylo;

Tokiuose namuose daug turi atsispindėti mūsų vei- 
rečiau, arba ir visai negir- de, skambėti balse, reikš- namų 

taip, kad 
kvėpuoti.

Kas kita, jei iš abiejų pu
sių prisilaikoma, nors ma
žiausio mandagumo. Sa
kysim, nereikia bartis, 
priekaištautis prie pašali
nių žmonių. Jei yra reika
las padaryti pastabą, tai 
atlikti “ant keturių akių”

balsavimu išsirinkti tokią valdžią, kokios tik pagei
dauja — dešiniąja ar kairiąja kryptimi”.

Tą Churchillio kalbą Anglijos Parlamentas mil
žiniška didžiuma užgyrė.

Galų gale Britanijos vadas aiškiai pasisakė: api
būdino demokratijos esmę ir griežtai apsidraudė nuo 
komunizmo. Paslaptinga ir nešvari komunistų veikla 
atsidūrė demokratijos teisme ir susilaukė griežto pa
smerkimo. Tai karti “piliulė” bolševikams praryti. K.

Jei taip esti, tai. žinoma. I kyse. Tada pašlija tėvų au
toritetas. Jie ima tėvų ne
begerbti ir net niekinti. 
Kartais ir vaikai ima pa
vadinti motiną ar tėvą “tu 
tokia ir tokia, toks ir toks” 
taip, kaip jie yra girdėję iš 
pačių tėvų.

Be to, žinoma, mandagūs 
savitarpiai santykiai rei
kalauja, kad vyras, kaip 
stipresnis, žmoną kai kur

oras užsinuodija 
sunku visiems

pavaduotų.
Kreipiasi vyras į žmoną 

arba žmona į vyrą, vadin
dami viens kitą vardu ar
ba “tu”, o ne “Tamsta”, 
“Jūs“. Žodžiais “tamsta”, 
“jūs” — kreipdamiesi tik i 
svetimus žmones. Vaikai į 
tėvus kreipdamiesi taip 
pat turėtų sakyti ‘tu”. Juk 
kada kreipiamės ir į Die
vą, į visos žmonijos Tėvą, 
ar į Dievo Motiną, melsda
miesi, nesakome “Tams-

(Tęsinys 7-tame pusi.)

DIEVUI ir TĖVYNEI
Parašė Msgr. Fulion Sheen 

Vertė Pranas Jančius, MIC.
KUNIGO KARALIAUS PREMIJUOTAS 

VERTIMAS
II PERSKYRIMAS 

NUODĖMĖS TIKROVĖ
Dažnai žmogus nugali savo girtuokliavi

mo paprotį pamatęs, kaip dėl tos jo girtuok
lystės jo žmona turi kentėti; panašiai ir mū
sų Viešpats tikisi, kad supratimas kaip mūsų 
nuodėmės Jį įžeidė atves mus prie atgailos.

Nukryžiavimas nebuvo žmogžudystė; tai 
buvo dievažudystė — juodžiausia iš visų nuo
dėmių. Pats Jo kentėjimų vaizdas yra netik
tai mūtų kaltės didžio parodymas, bet kartu 
ir atleidimo pasiūlymas.

Per Kryžių mūsų kaltė paversta gailėsti- 
mi, nes matome jos pasekmes — į kartų, as
menišką, gydantį gailestį, kuris kankina mū
sų sielą iki kol mes sušunkam: “Viešpatie, 
pasigailėk manęs nusidėjėlio”.

Nuo to Kryžiaus Meilė pažvelgė į mus, nes 
meilė, savo esmėj, nužengia. Tėvai myli savo 
vaikus labiau, negu vaikai tėvus. Meile nu
žengia nuo Kryžiaus. Mes esame per gluši 
suprasti tą Kryžiaus meilę, nes esame pasi
aukojimui svetimi; nežinome meilės, nes ne
mylėjome — vien tik troškome.

Kadangi mes taip mažai mylime, Jo meilė 
esti mums pasalptinga. Mes niekados tekia 
kaina neatleidome niekam, kaip Jisai; mes 
niekados nemylėjome jokio asmens tokia 
kaina, kuria Jis mus numylėjo. Mūsų pačių 
nemeilingumas paslėpė Kalvariją nuo mūsų.

Kol nepradėsime mylėti Gerumą, tol nesu
prasime koks geras Dievulis buvo mirti už 
mus. Nuodėmė yra mūsų kaltė! Kągi apie tai 
darysime?

Pasaulis gražiais paaiškinimais pašalins 
nuodėmę; Mūsų Viešpats ją atleis. Jis savo 
Bažnyčiai davė tą atleidimo galę, kuri tęsis 
iki pasaulio pabaigos, sakydamas: “Kam nuo
dėmės atleisite, tam jos atleistos, ir kam su
laikysite jos sulaikytos”. (Jon. 20, 23). Ačiū 
Dievui, aš esu Katalikas.

III PERSKYRIMAS
DIEVAS IR MASĖS

Kame glūdi Amerikos ateitis? Klausimas 
liečia pasirinkimą tarp dviejų luomų: švie
suomenės ir masės.

Mūsų išvada bus: geresnės Amerikos atei
ties glūdi masėse, ir ne šviesuomenėje, nes 
mūsų tautiniame gyvenime mes regime tai 
ką galėtume pavadinti Šviesuolių Išdavyste, 
arba Išmokslintų Išdavyste.

Prieš duodant kokias nors priežastis pa
prastai reikalinga išaiškinti savo terminus, 
žodžiu, šviesuomene, aš noriu išreikšti tuos, 
kurie buvo išmokslinti daugiau nekaip jų pro
tas gali panešti; kurie užginčija absoliučius 
teisumo ir neteisumo dėsnius, ir sako, kad 
tiesa ir klaida priklauso nuo pažiūros, visiš
kai paneigdami valią ir jos lavinimo reikalin
gumą jaunuomenės auklėjime.

Tarp kitų šios šviesuomenės pavyzdžių bū
tų galima paminėti sekančius asmenius, H. 
G. Wells, Jurgį Bernardą Shaw, Joną Dewey, 
ir naujuosius advokatus, kurie mokina, kad 
mintys, idėjos yra vien jėgos įrankiai.

Keletą dešimtmečių atgal įtekmės, kurios 
sukūrė mūsų civilizaciją atėjo iš anksto, tai 
yra, iš išmokslintų žmonių. Bet šiandien į- 
tekmės, kurios sudaro civilizaciją neateina iš 
aukšto, bet iš žemai — iš masių. Kas per pas
kutinius dvyliką metų atsitiko turtingie
siems, dabar darosi šviesuomenei.

Per dešimtmetį mes laikėm turto idealą 
amerikonišku idealu; mes prašėm mūsų jau
nuomenės, kad žiūrėtų į milijonierius, kaip į

pasisekimo pavyzdžius ir modelius, kurie sto
vi amerikoniškame muziejuje. Bet dabar vis
kas pasikeitė. Šiandien turtingieji stovi apsi-' 
gynimo pusėje. Kodėl? Todėl, kad jie buvo 
neištikimi turtų užvaizdai; jie manė, kad tur
tai yra toks neasmeniškas daiktas, jog jis 
savyje neturįs jokių visuomeniškų atsako
mybių. •

Panašiai šiandien įvyko su šviesuomene, 
nes jie nebuvo ištikimi tiesos užvaizdavime. 
Prieš depresiją, gerbūvio laikais buvo toks 
dalykas kaip “ekonomiškas į apleistuosius 
šalimiesčius apsilankymas”. Pasiturį vykda
vo pas vargšus, ne tam, kad galėtų savo tur
tų lobį sumažinti, ne tikslu palengvinti ne
turtingųjų vargo naštą, bet tam, kad galėtų 
pasidžiaugti ir pasigerėti patirto skirtumo 
įspūdžiais.

Šiais laikais šviesuomenė pradėjo į šali- 
mieščius landyti: Universitetų profesoriai 
lanko masės, ne tam, kad galėtų jiems tiesą 
apreikšt, nes jie patys ją užginčija, ne tam, 
kad galėtų savo išmokslinta ir doriška va
dovybe jųjų nežinojimą prašalinti, nes jie pa
tys ir užginčija, kad teismas ir neteisumas 
gyvuoja, bet tam, kad galėtų džiaugtis tuo 
masių beprotingo vadovavimo sujudimo su
krėtimu ir pasigerėjimu. Jei nėra sveikatos 
kam reikalingi gydytojai? Jei galybė nesti 
tiesoje paklausk masių, kodėl ji negali būti 
žiaurume?

Viename gerai įsteigtame Amerikos uni
versitete vienas profesorius pareiškė, kad 
jo klasėje nėra mokinio, kuris galėtų protin
gai išteisinti demokratiją; jos išteisinimas 
reiškiasi tame, kad ji veikiau pajėgia pasisa
kyti už save, negu priešingi jai pavidalai.

Mūsų universitetuose šviesuomenė užsiė
mė utopiškais plepalais apie pažangą, kuo
met visai Vakarų Civilizacijai gręsia išnaiki
nimo pavojus. Kaip viso to pasekmė mūsų 
mokiniai virto cinikais, šašapeliais.

Vienoje Dostojevskio novelėje, jaunas sū
nus laiko bėgyje vis labiau tapo priešingas 
savo tėvui tariamojo laimės pasaulio svajo
nėmis ir tikėjo, kad evoliucijos, išsivystymo 
įstatymas sukurs geresnį ir turtingesnį pa
saulį.

Sūnus suprato, kad jo tėvo pažangos idėja 
nesutiko su pasaulio išvaizda ir graužiančio 
pašiepimo dėka jis galutinai virto netikėliu, 
nieko vertingo gyvenime nerasdamas. Panaši 
dvasia pradeda užvaldyti daugelį mūsų mo
kinių besilankančių universitetuose.

Kadangi šviesuomenė neišskaitė laiko 
ženklų, ji ir prarado savo autoritetą. Ji dabar 
kenčia už savo dvasinį užšalimą ir dorinį 
drungnumą, nes ji neteko pajėgų išpildyti 
prieš akis stovinčių darbų.

Panašiai įvyko su šviesuomene pagoniškos 
Romos Imperijos žlugimo laike. Šviesuome
nė neturėjo nieko pasauliui duoti: jų filosofi
ja buvo ne kas kita, kaip tik viena kitai prieš
taraujančių gyvenimo pažiūrų istorija; jie 
prarado tą brangų protingumo paveiuejimą 
tada, kada jie garsiausiai šūkavo būk pagal 
ji gyveną ir, užgindami, kad laisvė yra neat
skiriama nuo įstatymų, liovėsi buvę išmintin- 
gaiisais ir virto piktčiurnomis, vieton šven
taisiais.

Mūsų išminčiai, šiandien, kaip anie, nėra 
gan išmintingi. Jų prestižas bešališkumui ir 
objektyvumui yra tiktai netikra teisumo ir 
neteisumo pakanta, tolerancija; jie mano, 
kad mokinys nėra išmokslintas nebent galįs 
suskaitliuoti tai ką joks žmogus pirmiaus ne
buvo suskaitliavęs, kaip vienas universitetas 
vakaruose suskaitė, ir čia paminiu užvardiji- 
mą filosofijos daktaro laipsniui įgijimo te
zės, būtent — “mikroskobiška medvilninių 
apatinių marškinių įtalpa” — o kitas univer
sitetas rytuose suskaitė visus esamuosius 
Gvido veikaluose naudininko linksnius.

(Bus daugiau)
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PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
Visoms Pittsburgho Miesto ir Vakari 
nes Pennsylvanijos Lietuvių Draugi

joms, Klubams ir Kuopoms

Tarybos 
valdyba 

Tamstas

Gerbiamieji:
Amerikos Lietuvių 

Pittsburgho skyriaus 
šiuo laišku kreipiasi j
labai svarbiu Lietuvos Valsty
bės ir Lietuvių Tautos gelbėji
mo reikalu, prašydama visų su
sipratusių lietuvių nuoširdžios 
kooperacijos ir bendradarbiavi
mo. Nėra reikalo aiškinti kokio
je neapsakomai sunkioje padė
tyje yra atsidūrę Lietuvos žmo
nės, kada per jų kraštą, trijų 
metų bėgyje, perėjo viską nai
kinanti karo audra. Ugnyje žu
vo daugybė Lietuvos žmonių 
turto, o negailestingi okupan
tai pasibaisėtinu įnirtimu tebe
persekioja ir net žudo dar 
vus pasilikusius Lietuvos 
ventojus.

Apskaičiuojama, kad per
jis metus valdydami Lietuvą 
vokiečiai išvarė prievartos dar
bams į Vokietiją apie 200.000

gy- 
gy-

tre-

USED FAT mOGIC

'darbams. A. L. Taryba dabar 
išlaiko New Yorke Lietuvių In
formacijos Centrą, siuntinėja 
delegatus pas aukštuosius mūsų 
valdžios pareigūnus, leidžia 
knygas anglų kalboje, kuriose 
nušviečiamas ir išaiškinamas 
lietuvių tautos pasiryžimas gy
venti laisvu ir nepriklausomu 
gyvenimu. Visiems tiems svar
biems darbams įvykdyti reika
linga nemažiau kaip $50,000. 

. kuriuos A. L. Taryba yra pasi
ryžusi trumpiausiu laiku sukel
ti.

THOUSANDS OF AMERICANS
ARE STILL IN JAP PRISONS

“Galutinai mus pasiekė ir tra
giškas įvykis Varšuvoj. Nieks 

!neužginčis to, kad lenkai, kaipo 
' politikai yra negabūs, netaktin
gi ir mėgstanti barnius. Tačiau 
ką gi reikalauti nuo tautos, kuri 
laiks nuo laiko praranda savo 
valstybingumą ilgiems laikams 
ir jos žemę kaimynai piausto 
gabalais, kaip gyvulio mėsą 
skerdykloje. Privalome stebė
tis dar ir tuo, kad lenkai iki 
šiol sugebėjo išlaikyti savo kul
tūrą, tikybą ir drąsą.

“Štai visą liepos mėnesį Mas
kvos radio stotis be paliovos 
ragino visus patriotus vokiečių 
pavergtų šalių, kad jie sukiltų 
prieš juos (vokiečius). Bolševi
kų kariuomenė tiek jau buvo į- 
siveržusi į Lenkiją, kad nuo 
Varšuvos buvo tik dešimt mylių 
atstu, tai lenkai Varšuvoje ir 
sukilo prieš vokiečius. Bet jie 
juos — lenkus kaip bematant 
sulaikė vietoj — neleido jiems, 
stumiant save lauk, išsiveržti iš 
Varšuvos. Lenkai, tikėdamiesi 
to, pradžioje pradėjo šauktis 
pagalbos iš Rusijos! nes juk jų 
naudai iš dalies ir buvo sukilę), 
o po to nuo Lenkijos vyriausy
bės, esamos Londone. Rusija 
nesuteikė jiems pagalbos. Tuo
met Anglijos lakūnai iš lėktu
vų Varšuvos sukilėliams pradė
jo mėtyti ginklus ir Anglijos 
vyriausybė maldavo, kad bolše
vikai leistų jų lakūnams varto
ti nors tas lygumas - bazes pa
sikėlimui lėktuvų, kuriuos juos 

j buvo sau pasiruošę arti Varšu
vos. Bet bolševikai ir tą prašy
mą griežtai atmetė. Todėl šis 

, bolševikų žiaurumas — šis gei
smas lenkus išžudyti vokiečių 
rankomis ir pažadino iš miegu

> gyventojų sąžinę ir 
. kartu atšaldė jų širdis link 
žiauriųjų rusų. Anglijos net 

; kairieji naujienraščiai, kurie 
i pirmiau gynė Rusijos reikalus, 
į labai apgailestavo, kad Stalinas 

taip žiauriai pasielgė. Sakoma, 
kad Anglijos spaudos straips
niai. tame dalyke garsinami, 
buvo labai nepalankūs Stalinui. 
Tada tik galų gale ir jis palie
pė savo lakūnams mėtyti gink
lus varšuviečiams - sukilėliams. 
Bet jau buvo pervėlu, nes jie ir 
jų rankos taip buvo nuvargu
sios ir sugrubusios, kad tais 
ginklais jie jau nebegalėjo ko
voti. Stalinas šiuo savo berybi- 
niu žiaurumu padarė didelę 
klaidą”. Bešališkas Stebėtojas.

of the great nationai effbrt to win quick 
victory in the Pacific. The cost of vic- 
tory comes high. It costs billions of dol- 
lars a month to fight Japan! Būt we 
know you’ll do your fui! share, as you 
have in all the other war loan drives. 
Your full share is at least one extra S100 
War Bond. Buy more if you possibly 
can. War Bonds are your best insurance 
of a sale, independent future.

mą, atkraustydami Lietuvon 
rusus ir mongolus.

Beginklė lietuvių tauta. [>er 
savo slapta; veikianti Lietuvoje 
Išlaisvinimo Komitetą, šaukia
si civilizuotojo pasaulio pagei- 
bos. kad apsaugotų ją nuo ga
lutino sunaikinimo. Mes. jų 
kraujo broliai, 
atsiliepti į tą pagelbos šauks- yra paskirta 
mą.

Mums reikia skubiai ir rimtai nemaža 
pasitarti, kaip pasekmingiau 
galėtumėm prisidėti prie Lietu
vos gelbėjimo darbo ir kaip į- 
spūdingiau surengti ateinanti 
Lietuvos nepriklausomybės, va
sario 16 d., minėjimą.

Tuo tikslu, ateinančių 191/5 
metų pradžioje, sausio (Janua- 
ry) 21 dieną, sekmadieni, yra 
šaukiama Pittsburghe Lietuvos 
Gelbėjimo Konferencija, kurion 
esate prašomi atsiųsti savo at
stovus. nuo kiekvienų 25 narių 
po vieną atstovą.

Konferencijos posėdžiai Įvyks 
Lietuvių Piliečių Svetainėje,\
1125 Jane St., South Side, Pitts- neapvilkime 
pačių stipriausių Lietuvos gy- brolių bei s 
ventojų. Nacių įpėdiniai bolše-; 
vikai taipgi grūda tūkstančiais, 
Lietuvos žmones j Rusijos gilu- 
burgh, Pa.. 3 vai. po pietų.

Kadangi Lietuvos gelbėjimo 
darbas reikalauja . didelių lėšų, 
tai maloniai prašome, renkant 
delegatus į šią konferenciją, ne
užmiršti paskirti ir auką iš jū
sų draugijos iždo, kurią jūsų 
delegatai atvežtų atvykdami j 
konferenciją. Šio suvažiavimo 
proga surinktos aukos bus nu
siųstos Amerikos Lietuvių Ta
rybai, kuri sėkmingai vadovau
ja visiems Lietuvos gelbėjimo

Kiekvienai kolonijai yra nu
statyta atatinkama kvota. Pitts
burgho miesto ir visos vakari- 

pirmieji turime nes Pennsylvanijos lietuviams 
šiame ALT lėšų

vajuje sukelti $4.000. Nors tai 
suma, bet ją sukelti 

mes turime, nes jeigu dabar ne
duosime A. L. Tarybai lėšų Lie
tuvos gelbėjimo darbui dirbti, 
tai už pusmečio - kito gal iš vi
so nebebus jau jokies progos už 
Lietuvos laisvę kovoti. Kad ga
lėtumėm sukelti mums skirtą 
kvotą, turtingesnės mūsų drau
gijos. klubai ir kuopos turėtų' 
Lietuvos reikalams šįmet auko-į 
ti šimtinėmis, o mažiausia pasi
turinčios bent po kelias dešim
tis dolerių.

• Lietuvos žmonės visas savo 
išsigelbėjimo viltis yra sudėję 
į mus. Amerikos lietuvius, todėl 

s savo vargstančių i 
brolių bei seselių ir padėkime 

: jiems išsigelbėti iš baisios ne- 
■ laisvės bei vergijos.

Iki malonaus pasimatymo su 
jūsų delegatais Lietuvos Gelbė
jimo Konferencijoje, sausio 
d.. Pittsburghe.

A. L. Tarybos Pittsburgho 
Skyriaus Valdyba: 

■J. B. Tamkcvičius. pirm., 
P. Pivarunas, I vice pirm., 
A. Gabaliauskienė,ll v. pirm., 
S. Bakanas, sekr.,
J. Virbickas, sekr. padėjėjas, 
Ona Naujaliūtė, fin. sekr., 
J. Grebliūnas, ižd.

REMEMBER CORREGIDOR? Remember
- the pictures of grinning Japanese 

soldiers guarding American prisoners? 
We’re out to wipe the grius off their 
faces. We’re out to liberale thousands of 
American soldiers and civilians štili in 
Jap prisons. That day can come only 
with finai victory.

We’re out to finish the job the Japs 
started. The 6th War Loan Drive is part

BUY AT LEAST ONE EXTRA >100 WAR BONDI 
j

!

U S EI FAT

i .con^tėd into glvCERIAE

!

A

■EDICIl JEILIES, 
LUBRICAdTS

21 Į 
i »
Iždo Globėjai: V. KoZičienė, A.
Paleckis, F. Rodgers, P. Dargis,
S. Gabaliauskas ir A. Mažeika.

★YM LEND YOU 
Money •

TIE Y OIYE TIEli
JLives!

Einam Savo Keliais

I
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VI ES pasieksime namus Kalėdų 
i>iL švenčių proga—telefonu.

Jūs mums, ir tūkstančiams mūsų 
draugų, Naujoje Anglijoje galėtu
mėte daug padėti, jei telefonų lini
jų neužimtumėte — kitaip sakant 
— netelefonuotumėte. Tamstos ži
note... atlikite sveikinimus savaitę 
prieš Kalėdas. Dėkui!

NEW ENGLAND TILEPHONE A TELEGRAPH CO.

RdUdOnSOdiViU SlDClŽIdl kaltas dėl šio baisaus karo pra- Anglijos
L. ■ .. džios. kartu at
Hesulaikys Veikėjų Nuo 

Veikimo
Taigi raudonųjų šmeižtai 

. prieš mūsų veikėjus yra niekas 
kitas, kaip tik mulkinti savo 
skaitytojus, kad jie nepamatytų 
tikros- šviesos.

Mūsų veikėjai ir visuomenė 
nuoširdžiai remia Jung. Valsty
bių pastangas laimėti karą. Per
ka karo bonus, aukoja į War 
Chest. Štai lapkričio 19 d. š. m. 
Lietuvių muzikalėje svetainėje 

' sudėjo kur kas daugiau, negu 
$1.000. Kaip teko girdėti, tarp 
kitų Antanas Marcinkevičius« 
paaukojo 100 dol., vietinis Res
publikonų lietuvių klubas — 

’ $50.00, Antanas Kaniušis $35.- 
00. Juozas Kavaliauskas, Vili- 

1 mas Poška ir Adomas Gružaus- 
’ kas po $25.00, ir taipgi kiti mi- 
’ nimi veikėjai gausiai aukojo po 

daugiau ar mažiau.
Gal bus neprošalį pacituoti ir 

daugiau žodelių iš p. Beverly 
‘‘saulę , gaxter laiško, kuriame jis tarp __ !

«

Pasta
Krem

Philadelphia, Pa. — 
ruoju laiku raudonieji 
liaus vergai smarkiai atakuoja 
mūsų veikėjus, kurie darbuoja
si dėl savo šalies — Jung. Vals
tybių pergalės ir gerovės, Lie
tuvos išlaisvinimo ir 
mo." Raudonieji pyksta, 
sų veikėjai, kaip štai: 
Kavaliauskas. Pranas 
kun. Stasys Raila. Kazys žade.- 
ka, p. Genovaitė Ramanauskie
nė. Kristupas ir Emilija Žemai
čiai. p. Ona Unguraitė. Antanas 
Marcinkevičius, Pranas Satins- 
kis, Antanas Kaniušis, Vilimas 
Poška ir kiti nesiklausia rąu- 
donųjų. nepataikauja Krem
liaus diktatoriui ir dirba pat
riotinį darbą.

Galima būtų daug ką pasa
kyti apie raudonųjų '' 
kuris anais metais pasibučiavo: kjtko rašO: 
su Hitleriu, bet šį kartą lai kai- « 
ba jžymus anglas laikraštinin- 
kas ir buvęs ' Anglijos parte- soms tautoms laisvę, 
mento narys, p. Beverly Baxter, 
kurio laiškas iš Londono tilpo 
“MaeLain’s” žurnale, lapkričio 
mėn. laidoj. Jis tarp kitko rašo:

“1939 m. Rusija pasirašė n - 
puolimo sutartį su Vokietija, 

į Tai šis prižadas, kad Rusija nc- 
puis Vokietijos ir buvo ženklu- 

i signalu Vokietijai pradėti kara. 
i Tas veiksnis - aktas ir buvo di
džiausiu pataikavimu Vokieti
jai. nors apie tai kažin kodėl da
bar veik niekas nei neužsimena, 
bet už pataikavimą Vokietijai 
visi mėgsta kaltinti vien tik 
a. a. premierą Chamberlain’ą.

“Jeigu Rusija būtų šokus ka
riauti tuojau prieš Vokietiją kai 
ji tik pradėjo šį karą, tai būtų 
sutaupyta milijonų žmonių gy
vybių. •

“Todėl šiuos tai dalykus, 1939 
m. įvykius privalome palaikyti 
atmintyje, ir dabar, kada ji. 
tai yra, Rusija neša atsakomy
bę už šį baisų karą.”

Na. aš manau, kad kiekvienas 
protaujantis žmogus, perskai
tęs to įžymaus laikraštininko ir 
politiko žodžius, supras kas yra

atstaty- 
kad mū- 

Juozas 
Pūkas,

Sugrįžimas Ii 
Vienšnagės

Nepaprastai graži ir jauna 
mūsų vietinė viengentė, p. Vio
leta Staniškienė fSmitjiė), p. 
Jono Staniškio žmona, kartu su 
dviejų metų dukryte Loreta, pa
staruoju laiku per dvi savaites

i viešėjo garsiajame Shenandoa’n 
...jau po paskelbimo Atlantu'pas savo motiną, p. Agotą Šmi- 

l Čarterio, kuris užtikrina vi- tienę, o antradienį, lapkričio 28 
' ' ’ Stalinas d- j°s su?rižo iš viešnagės į

pareiske. kad Pabaltijo valsty-jvena ir kiti p Violetos Staniš- 
bes — Lietuvą, Latviją ir Esti-ikienės giminės, kaip tai, muz. 
ją jisai prikergia prie Rusijos”. Į varg. Petras Staniškis, Pranas 

Apie Varšuvos tragediją ji-:Pūkas ir kiti.
sai šiaip sako: • I “Leidžiu” gerbėjas.-------------------------------------------------------------------- -——————.  ........

Another “Egg” for the Enemy

-4 ■ s -:
W ••

t

November 20-23. 1943. in 76 hoors of the fleirest eombat in Marine Corpv 
history, “Devil Dofs" of the 2nd Division annihilated more than 4.000 en- 
trenched Jap defenders of the tiny Bctio Island airstrip in the Tarawa Atoll. 
Hrrc a Marine tosses a hand grenade at an enemy pillbo* as the smoke of 
battlc rolls back over the hastilv thrown-up aandbac poaition from *hieh 
he r. 2 '•/.s comrades fou*h»
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Kaip Auga Bendras Amerikos 
Lietuvių Fondas

Rašo DR. K. PAKŠTAS

Tačiau

Priešai Labai Apsiriko | Garbės pirmininkais skyrius iš-
Visų lietuviškų srovių įkurtas'rinko miesto majorą p. Nolan 

BALF buvo ir tebėra smarkiai 
puolamas Lietuvos priešų: jie 

, nori įkalbėti, kad mūsų Fondas 
neatstovauja visai lietuvių vi
suomenei Amerikoje, 
faktai ką kita šneka.

Fondo ofisas oficialiai atida
rytas tiktai rugsėjo pabaigoje. 
Intensyvus organizacinis dar
bas vedamas tik pora mėnesių. 
Jau susiorganizavo 90 skyrių, 
kurių 77 jau įregistruoti ir turi 
numerius. Kitų registracija bai
giama. Taigi, per trumpą laiką 
beveik savaimingai susiorgani
zavo net 90 skyrių, tai jau ne
sunku matyti ir suprasti, kad 
plačiosios visuomenės karštas 
pritarimas ir pasitikėjimas 
Bendram Amerikos Lietuvių 
Fondui yra tvirtai garantuotas.

Dabar prašome mielus lietu
vius pądaryti ekskursiją per 
visą plačią Ameriką, pasidai
ryti po visas atskiras valstybes 
jų alfabetiškoje tvarkoje ir pa
sidžiaugti plačiai varomu lietu
vių šalpos darbu, jo organizaci
ja.

|M||Įr *r 1 aS-’- * ' •
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merio), pirmininkė ponia O. Va
laitienė.

GREAT NECK (Long Island), 
No. 20, pirm. p. A. Vasiliaus
kas.

MASPETH, No. 16. pirm. P. 
Kubilius.

MASPETH No. 67, pirminin
kas advokatas S. Bredes.

ROCHESTER. No. 65. garbės 
pirm. kun. J. Bakšys, pirmi
ninkas M. VVentis.

Schenectady, No. 50. narių 
50, pirmininkas Kl. Laureckis.

New Yorko valstybėje turėtų 
būti daugiau skyrių, pavyzdžiui. 
Albany. Utica. Syracuse. Buf- 
falo, Niagara Falls ir Yonkers. 
Prašome atsiliepti iš visų šių 
vietų gyvuosius lietuvius. Cent
ro ofisas prisius informacijų a- 
pie skyrių steigimą.

5
PITTSTON, No. 44, narių a- 

pie 100, garbės pirmininkas 
kun. J. J. Kasakaitis. pirminin
kas Wm. Grieštaraitis.

SCRANTON. laukia numerio, 
pirmininkas Dr. Frank Sack.

SHENANDOAH, No. 63. in- 
divid. narių 20, organizacijų 5, 
pirmininkas J. Zebraitis.

Pennsylvania — tikriausioji 
Amerikos lietuvynė. Daugelis 
miestelių dar galėtų suorgani
zuoti BALF skyrius. Tikimės, 
kad geri žmonės išsijudins dide
liam darbui: VVillkes - Barre, 
Kingston. Easton. Reading, Lu- 
zerne, 
Hazleton,
ir keletas 
Dirva ten 
artojų.

Tamaąua. Shamokin, 
Du Bois. Forest City 
kitų slaunių miestų, 
plati, tik reikia gerų

BRITAIN, No. 11, se- 
S. Milukas. Laukiama 
narių, nes kolonija di-

Dvejopas žygiavimas karo fronto keliais. Alijantų šarvuoti trokai 
vyksta fronto link, kad uždavus priešui lemtiną smūgį, gi rankas ant gal
vų užsidėję žygiuoja naciai į Ali ja... 4 -koncentracijos stovyklas.

i

Californijos Valstybėje
LOS ANGELES, skyrius No. 

13, pirmininkas K. Lukšys. Na
rių dar maža, tikimės, kad bent 
dvigubai padidės.

SAN FRANCISCO apylinkė
je lietuvių nedaug, bet jie jau 
pakrutėjo ir žada greit skyrių 
įkurti, ypatingai, kad veiklus A. 
Skirius iš Chicagos tame slau- 
niame mieste laikinai apsistojo.

Connecticut Valstybėje
Šios valstybės lietuviai vieni 

pirmųjų suskato organizuoti 
BALF skyrius. Dabar jų tink
las apima jau beveik visas ko
lonijas.

ANSONLA. skyrius numerį 
greit gaus, narių turi 14, bet 
kolonija nemaža ir ateity narių 
tikimasi daug daugiau turėti.

ir savo kleboną kun. V. Karkau- 
ską. Majoras p. Nolan žadėjo 
skyriui savo visokeriopą pagel
bą.

BRIDGEPORT, No. 77, sekr. 
Adomas Viznis ir Ant. Stani- 
šauskas.

DANBURY, No. 77, sekr. He- 
len Vaitkins.

HARTFORD, No. 12. garbės 
pirmininkas prelatas J. Ambo-
tas, pirmininkė ponia V. Petrai- 
tienė. Tikimasi daug narių.

NEW 
kretorė 
daugiau 
dėlė.

NEW BRITAIN. No. 29. pir
mininkas A. Rėkus.

NEW HAVEN, No. 32. pirmi
ninkė ponia Anna Alf.»

STAMFORD. No. 36, sekreto
rius S. Cibulskas. Tikimasi 
greit gauti daugiau narių.

WATERBURY, No. 2, 
individualių 71, draugijų 5.1 
Garbės pirmininkas kun. J. Va- 
lantiejus, pirmininkas A. Alek- 
sis. Tai vienas stambesnių sky
rių. žadąs dar labiau padidėti.

WATEBURY, No. 10, pirmi-: 
ninkė ponia Elena Devenienė.

THOMSONVILLE irgi jau 
kuriasi skyrius, kurio pirminin
ku išrinktas J. Makaravičius.

Taigi, Connecticut valstybėje 
jau yra 9 pilnai registruoti sky
riai ir du atlieka registracijos 
formalumus. Už spartų susior- 
ganizavimą šios valstybės lietu
viai verti garbingo pripažinimo 
ir padėkos.

t

3,

VVisconsino Valstybėje
MILWAUKEE. No. 69, pirmi

ninkas kun. A. Sandys.
RACINE, No. 73 pirmininkas 

A. Vasiliauskas.
KENOSHA — skyrius jau su

siorganizavo, atlieka formalu
mus.

Laukiame taipgi susiorgani
zuojant skyrių Sheboygan ir 
Port Washington. Tai būtų a- 
pimtos žymesnės lietuvių kolo
nijos.

Ohio Valstybėje
AKRON, No. 34. pirmininkas 

B. Vereskas.
CLEVELAND, No. 

ninkas M. Drosutis.
CLEVELAND. No. 

torius K. štaupas.
CLEVELAND. No.

P. J. Žuris.
Ohio valstybėje galėtų 

nauji skyriai bent šiuose

38, pirmi-CHICAGO (Marąuette Parki.'ri skyrius, bet trijose jie dar 
No. 5, narių skaičius nepraneš-1 
tas. Pirm. A. Čižauskas. šis’ 
skyrius galėtų būti didelis, ko-| 
lonijoj daug šviesuomenės.

CHICAGO (Moterų Skyrius).!
No. 18, narių 42. pirmininkė po- ■ 
nia Sofija Barčus. Šis ponių 
skyrius daug dirba ir Raudona-

'• nar^'jam Kryžiui.
CHICAGO

rius). No. 27.
P. Cinikas.

CHICAGO
No. 6. Sekr. Pr. Pumputis.

CHICAGO (Ateitininkų Sky
rius), No. 28. pirmininkė pane-' 
lė M. Zutautaitė.

CHICAGO (Town of Lake).!
No. 48, pirmininkas kun. Jonas j 
Vyšniauskas. Skyrius tikisi ge
rokai paūgėti.

\ CHICAGO (Roseiand). No.
57, pirmininkas P. Niedvares.

CICERO. No. 14. pirmininkas 
į J. Zakaras.

ROCKFORDE skyrius vos su- i
! siorganizavo , laukia numerio. I 
į Pirmininkas J. Bacevich.

SPRINGFIELD jau susiorga
nizavo, laukia numerio.

Pagal iigšiol gautas 
mažiausios parapijos 

i Side) skyrius Chicagoje 
bene pats didžiausias, 
nios Chicagos parapijos jau tu

nesusierganizavo.
Kitose Illinois Valstybės vie

tose irgi yra lietuvių (Chicago 
Heigts. East St. Louis. Kewa- 
nee, Joliet. Spring Valley. Wau- 
kegan, VVestville ir kitur).

Bet apie tas vietas Centro ofi
sas dar maža girdi ir laukia pa
triotinės talkos suorganizuoti

(“Draugo” Sky-lten skyrius.
pirmininkas kun. •

I
(Brighton Park),i

Maine Valstybėje
Pasidėkojant šauniai Tėvų 

i Pranciškonų įtakai ir darbuotei

Michigano Valstybėje
DETROIT, No. 76. narių indi

vidualių 78, draugijų 5. pirmi
ninkė ponia E. Paurazienė. Sky
riuje dalyvauja’visų srovių žmo
nės.

Dar nėra skyriaus Grand Ra 
pids. Lietuvių ūkininkų koloni
joj irgi galėtų gyvuoti bent vie
nas skyrius. Detroite gausu 
veiklių žmonių, gal jie teiktųsi 
padėti savo valstybės mažes
nėms kolonijoms susiorganizuo
ti.

55, sekre-

68. pirm.

būti 
mies

tuose: Dayton. Youngstovvn ir
Columbus.

|

No.

Illinois Valstybėje
CHICAGO (Bridgeport), 
pirmininkas Al. Budris. 
CHICAGO (North Side),

4, narių 65. pirmininkė ponia V. 
Daugirdienė. Pagal kolonijos di
dumą — narių skaičius gana 
gražus.

YOU HAD A BIG YEAR IN ’44 . . .

i dvi mažutės Maine Valstybės! New Hampshire Valstybėj 
kolonijos lietuvių šelpimo dar-' 

' buose pasirodė gražiau už dau-'
i gelį didelių kolonijų.

Štai LEVVISTON, No. 41,
'rių vienu kartu prisirašė
I pirmininkas p. J. Cherry.

RUMFORD. No. 21. narių
pirmininkas J. Kavvlaicze.

na-
46;

MANCHESTER. No. 53. na
rių 37, pirmininkas J. Vaičiū
nas.

NASHUA irgi lengvai galėtų 
turėti skyrių.

i

Pennsylvanijos Valstybėje
BRIDGEVILLE (prie Pitts

burgho), No. 43, pirmininkas 
Klasauskas.

KULPMONT. pirmininkas
W. Ruzgis.

MAHANOY CITY. laukia nu
merio, pirmininkas kun. P. Čes- 
na.

A.

A.

Toronto, Canadoje
TORONTO. No. 74. narių 18, 

pirmininkas Augustas Frenze- 
lis. Ši maža lietuvių kolonija uo
liai dirba mūsų Fondui. Jos pa
vyzdžiu galėtų pasekti Montre- 
alio. VVinnipego ir dar kelių 
miestų lietuviai.

žinias. 
(North 
kol kas
Septy-

fNOW!
The best INSURANCE
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$100 WAR BOND TOMY!

a farmer can buy 
against LEAN years
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New Jersey Valstybėje 
BAYONNE, No. 61. narių 32. 

pirmininkas C. Kalanta.
Į ELIZABETH, No. 24. pirmi
ninkas kun. J. Simonaitis.

ELIZABETH. No. 37. pirmi
ninkas J. Žilevičius.

ELIZABETH. No. 45, pirmi
ninkė ponia Ag. Degutienė.

ELIZABETH. No. 46, pirmi
ninkė ponia J. Norbutienė.

ELIZABETH. No. 47. pirmi
ninkė ponia M. Pavalkienė.

Dar trys nauji skyriai Eliza- 
beth mieste laukia numerių. 

. i Tad iš viso šis nedidelis miestas pirmi-
| turės net 8 skyrius. Kitos pana- 
; šaus didumo kolonijos turi ’po 
Į vieną skyrių, retai du. Eliza- 
bęth'o lietuviai originaliai vei- 

Įkia.
KEARNY and HARRISON. 

j No. 7. narių 34. pirmininkė po
nia A. Pieterienė.

NEWARK. No. 34. pirminin
kas Vladas Dilis.

PATERSONE skyrius jau 
susiorganizavo, turi 38 narius 
ir laukia numerio, šioje valsty
bėje galėtų dar susiorganizuoti 
skyriai tokiose žymiose lietu
vių kolonijose, kaip Jersey City 
ir Camden.

RISLEY, N. J., lietuviai ūki-

17, Minneapoly, Minn.

Maryland Valstybėje
BALTIMORE, No. 64, pirmi- 

! ninkė ponia J. Rastenienė; Val
dyba tikisi skyrių gerokai padi
dinti, nes mieste lietuvių labai 
daug.

Massachusetts Valstybėje
ATHOL. No. 71. pirmininkas 

J. Andreliūnas.
BROCKTON (prie lietuvių pa- 

;rapijos), No. 42. narių 41, pir- 
' mininkas kun. F. Norbutas. 
j BROCKTON, No. 72, 
ninkas K. Jurgeliūnas.

CAMBRIDGE, No. 60. nariui 
35. pirmininkas B. Jakutis, gar-i 
bes pirmininkas kun. klebonas, 

! Pr. Juškaitis. Lith. Am. Citi-į 
zen's Club aukojo $100.00. Už 

į šią gražią auką reiškiame gilią! 
.viešą padėką garbingam klubui.

HAVERHILL. No. 59. narių į 
. 50. pirmininkas M. Matonis, l 
i garbės pirmininkas kun. J. D. j 
' Žuromskis.

LAVVRENCE. No. 15. indivi 
j dualių narių 52, draugijų 4; pir- 
! mininkas C. A. Vencius.

LAVVRENCE. No. 49. indivi-i 
dualių narių 39, draugijų 10; 
sekretorius M. Stakonis.

LOWELL. No. 66. narių 76, 
pirmininkas VI. Paulauskas.

NORVVOOD, No. 22. narių 82, 
pirmininkas A. Kneižys. “Da1"- 

1 bininko” redaktorius.
I

! lonijos didumą, tai 
džiausiu skyrių.

SOUTH BOSTON, 
narių 187. pirmininkas Dr. P. J. 
Jakmaun. South Bostono lietu
viai ypatingai pagirtini, nes jie 
suorganizavo patį, 
skyrių, įtraukė daug 
gy-

WORCESTER. No. 
ninkas J. Žemaitis.

VVORCESTER. No. 31. narių 
131. pirm. Juozas Glavickas.

VVORCESTER. No. 62, pirmi
ninkas Ch. Tamalonis.

Massachusetts valstybėje jau 
veikia 13 skyrių. Jie lengvai dar 
galėtų įsisteigti tokiose vietose, 
kaip VVestfield ir Springfield. 
jei atsirastų kas vietinius gerus 
žmones tuo reikalu pakalbintų.

Pagal 
vienas

No.

Kur Dar Nėra Skyrių
INDIANA HARBOR jau pa-

MOUNT CARMEL. No. 1. na- krutėjo; ten jau susiorganizavo 
rių 90, pirmininkas A. Dam- skyrius. Ledai dar nepralaužti 
brauskas. Mt. Carmel — pra- Gary, Ind.,
našų kalnas; iš čia tarsi savai- lietuvių kolonijose Missouri, 
me turi kilti didieji pavyzdžiai. Nebraska, Kansas, Iovva ir Co- 
Pirmas skyrius turi gauti privi-į lorado valstybėse. Reiktų 

trumpame : krutėti Seattle ir Portland Pa-legijos. kad šiame 1
pranešime būtų bent keletas i cifiko pakraščiuose. Kas 
ekstra žodžių apie jį pasakyta.’ pažinčių —

I

pa-

turi 
__________ _ __ ________ - prašytume gražiai 
BALF Centro pirmininko kun. I paskatinti prie kilnaus Tautai 
Dr. Končiaus energingoje įta-’ gelbėti darbo.
koje, šis skyrius pats pirmas j Šis raštas liečia BALF skyrių 
surinko tikrą kalną rūbų: 8.150įveiklą tik iki 1944 m. gruodžio 
vienetų, minimalinės vertės | 6 d-
.$17.500. Tai gražus pavyzdys.
kuris turėtų visas 
darban skatinti.

MUNHALL. No. 54. sekreto
rė ponia Ieva Monkelienė.

PHILADELPHIA. No. 52. 
pirmininkas J. Kavaliauskas.

PHILADELPHIA. laukia nu
merio, pirmininkas J. Burokas.

PHILADELPHIA, pavieniai 
nariai ponia ir ponas Yankus 
aukojo $100. Ypatingai gražus 
dosnumo ir geros širdies pa
vyzdys.

PITTSBURGH.
30, pirmininkas 
SKRIPKUS.

PITTSBURGH.
ninkas A. Mažeika.

PITTSBURGH. No. 30. (Sobo
priemiesty), pirmininkė ponia
Ona Gutauskienė.

xx
Informacijų skyriams steigti 

kolonijas *r literatūros apie Fondo veiklą 
teikitės reikalauti šiuo adresu:

UNITED LITHUANIAN
RELIEF FUND OF 

AMERICA. INC.
19 Mest Iflith Strect
Neu' York 18, A’. Y.

IHE EREMY STIUTUEK!
• Eztra 

Bonds!

No. 9. narių 
kun. J. V.

i

No. 26. pirmi-

mnkai p. p. Jasinskai ir Birutėj pittSBURGH, No. 40 (North
I McClain-Vailokaitvtė aukoio nok, __ •_ <».. . -

ko- 
di-

17.

didžiausi 
žymių jė-

25, pirmi-

McClain-Vailokaitytė aukojo po Slde) narių 31 pirm kun j 
$50. viso $150. Už šį dosnumo Į Mįsįus 
pavyzdį BALF ypatingai dėko-Į 

[ja. -Į
New Yorko Valstybėje
AMSTERDAM, No. 33. narių

76. pirmininkas M. Kerbelis.
BINGHAMTON. No. 51. pir

mininkas kun. Em. Krancevi-j 
čius.

BLISSVILLE, No. 19,
ninkas A. Grigaliūnas.

BROOKLYN, No. 23.
ninkė S. Subatienė.

BROOKLYN. No. 39,
j Leonas Šerkšnys,

BROOKLYN, No. 58 (šv. Jur
gio parap.), narių -56. pirm. J.
Brundza.

BROOKLYN, No. 70. pirm. J.
Sherry (Šertvietis).

BROOKLYN, No. 75. pirmi
ninkas Danielius Averka.

BROOKLYN (Moterų Vieny
bės skyrius, tebelaukiantis nu-

pirmi-
iI

pirmi-1

pirm.

I

::
i>

Juozas Kasinskas
Ine. i

Laidotuvių 
Direktorius ;

Patarnavimas Dien^ ir Naktj 1
602 VVashington Blvd. i

BALTIMORE 30. Md.
Tel. Lexington 8595

Llmosinai dėl visokių rcika'ų i

<>' •'>* .4

S Y •>

Pas kiniečius dvynukai tai retenybė. Bet ši gražuo
lė - kinietė turėjo laimės jų susilaukti ir jais džiaugia
si. Ji yra Lt. \Vinfield Eng of Army Air Corps._____



Antradienis. Gruodžiu 12. 1944 6

♦
♦

GIRDĖTI LIETUVOJ' 
KOLONIJOSE '

■
i

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME

MiliZ JON'aS RAMANAUS
KAS

I

DARBININKAS
4

Lietuvių Darbininku Sąjungos
S E IMAS

įvyks %
SAUSIO 13—14 d. d., 1045

Nekalto Prasidėjimo Lietuvių Parapijoj, 
Cambridge, Mass.

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

Nekalto Prasidėjimo svč. P. | 
Marijos dieną — gruodžio 8 d. 
Floridoje mirė Jonas Rai.ianau- 
sįas — Romanus, kur.s brock- ; 
toniečiams labai pažįstamas, ui 
nes jis ar tik nebus vienas iš Į 
seniausių lietuvių Brocktone. I| 
A. a. Jonas Ramanauskas atvy- | 
ko į š.ą šalį prieš 50 metų. Sa- j 
vo darbštumu jis gerai išmoko | 
angių, lenkų ir rusų kaibas ir ĮĮ 
per ilgus metus Brocktone teis- į! 
me buvo kaipo perkalbėto jas j 
lietuviams, lenkams ir rusams, ji

A. a. Jonas Ramanauskas bu- ji 
vo didelis Tėvų Marijonų rėmė
jas. Jo pinigais Tėvai Marijo
nai Thompsone nupirko puikią j 
nuosavybę.

A. a. Jonas
kitoms
goms.

Kunigas dr. L. Mendelis yri 
norų, gi

lių pasiryžimų, gilaus Dievu 
pasitikėjimo ir beribio pasiau
kojimo asmuo. Jo gili meilė Ma
rijai. o per Ją. Jos dieviškam 

verž
te veržia iš jo visas jėgas gera- 
širdingumo darbus plės:: Kas 
nežino Stebuklingojo Medai ke
lio šventovės Baltimorėje ? Kas 
negirdėjo apie tūkstantines mi
nias lankančias nover.ų pamal
das? Kas neskaitė apie šv. va
landas pagerbti Jėzų šv Eu 
charistijoje” šios gaus.a: lan
kančios tikinčiųjų pamaląs, 
tai nuopelnai tylaus ir kuklaus 
Kristaus vietimr.K. .<umg 
Mendelic J karšta Diev - mei
lė. gilus pamaldumas yra šalti
nis iš kuri v^eržiasi karžygiški 
darbai. Jis šei’ .a bedarbius, r.e- 

ijo-i 
tai- 
tin?

; t

Mūsų dideliam geradariu . ’
Baltimorės Lietuvių Parapijos galingos valios, kilnių 
klebonui kunigui dr. L. Mende- 
liui. už kilnų sumanymą bei į- 
steigimą fondo. Marijos Stebuk
lingojo Medalikėlio šventovėje,
padėti neturtingoms mergai- Sūnui pilnas atsidavimas, 
tems siekti garbingo tikslo — 
vienuolinio gyvenimo — šv. 
Kazimiero Seserų Vienuolyne, 
šiam kilniam tikslui iš fondo 
jau atsiųsta tūkstantis dolerių
($1000-00).

buvo duosnus r 
katalikiškoms įstai-

• |

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

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

Antanas F. Kneižys,
LDS Centro Sekretorius.

Garbingiems Bažnyčios dar
bams. Dievas kviečia darbinin
kus į savo tarnybą. Vienuoliai 
ir vienuolės stoja į talką dva
siškiai, dirba Bažnyčios darbą, 
platiną Dievo karalystę ant že
mės. šiais laikais kaip tik Baž
nyčia yra reikalinga kilnių pa
siaukojusių darbininkų. Yra 
sielų, kurios trokšte trokšta 
atsiduoti Dievui ir Jam tar
nauti. bet dažnai dėl medžiagi
nių trūkumų negali atsiekti sa
vo tikslo, šiuo momentu Dievas 
davė mūsų vienuolijai nepapra
stą geradarį, kun. dr. L. Men- 
delį. kuris steigė fondą padėti 
neturtingoms mergaitėms stoti 
į vienuolyną ir darbuotis Kris
taus vynuogyne sielų išgany
mui. Dėkojame Aukščiausiajam 
už suteiktą mums geradarį, 
kun. dr. L. Mendelio asmenyje. 
Per mūsų geradarį esame giliai 
dėkingos ir geriems šv. Alfonso 
parapijos maldininkams už gau
sias aukas. Seselės, tylioj ir 
karštoj maldoj, kasdien pri
mins jus Gėrybių Viešpačiui 
maldaudamos Jį gausiai jums 
atlyginti.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visoms

Aukščiausiajam,
lydi 
kad 

iš sa-

ar.

’12>-

gas. kuriose 
gurno darbai yra pirmoje vieto
je. Bet jo geraširdingumas dar 
trokšta daugiau Dievo garbei 
daryti. Jis trokšta, kad atsiras
tų daugiau pasiaukojančių sie
lų plėsti krikščionybės, moky
mo ir artimo meilės darbus. Jis 
žino, kad yra norinčių mergai
čių pasišvęsti šiam darbui, to
dėl jis tiesia pagalbos ranką, 
tartum, drąsina jas eiti Kris
taus erškėčiuotu keliu, darbuo
tis vienuolyne. Mergaitė pasi
naudojusi šia teikiama jai pa
rama atsieks savo pašaukimo 

'tikslą. Ji nesiliaus melstis už 
savo geradarį, ji nuolat prašys 

• Viešpatį laiminti visiems tiems.

i

Kun. Dr. L. Mendelis,
Baltimorės lietuvių par. klebonas. r

ir visiems mūsų vienuolijos ge
radariams už knygelių platini- 

imą ir tikietų įsigijimą.
Šiuos padėkos žodžius 

malda
gausiai atlygintų visiems 
vo malonių iždo ir suteiktų 
daug laimės ir džiaugsmo, ypač 
per ateinančias Kalėdų šventes.

Šį kartą laimė pasisuko į pro- 
videnciečių pusę: pirmąjį prizą'

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ftVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirmininke — B. Gailiūnienft,
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. Roxburv. Mass. 

Tel. Park'.vay—1864-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

177 West 7th St.. So. Boston. Mass

$V. JONO EV. bL. PAšALPiNF.S
DRAUGIJOS VALDYBA

f SCILES TIP-OFF
Dow Walling—.>• 1. Herald Tribūne Syndicate

I t. Lillian Kiukrla

kurie padėjo jai stoti į vienuo- : 
lyną.

šis Stebuklingojo Medalikėlio 
fondas yra pirmas didelis žygis 
šiam garbingam tikslui. Dėko- i 
damos kun. dr. L. Mendeliui.Į 
linkime, kad savo nenuilstamu : 
darbingumu, mokslinimo dva- 

1 šia. tikėjimo persisunkiusiu gy- j 
■ venimu. ir didžiu pamaldumu į' 
Dievo Motiną, dar ilgus metus' 
geroje sveikatoje savo parapi
jiečių ir maldininkų širdis kil
niais troškimais gausintų. Va- • 
dovaukite ir toliaus visiems1 
tiems, kurie yra pasiryžę dar
buotis apaštalavimo darbe. Už
tikriname. kad visos tos Sese
lės, kurioms savo fondo auko
mis padėsite atsiekti savo tiks
le. visada bus su jumis dvasioje 
ir veiks savo Kūrėjo garbei ir 
žmonijos gražiai ateičiai. O Ste
buklingojo Medalikėlio Motina, 
per savo ištikimą “Alter Chris- 
tus" teskleidžia iš garbingos šv. 
Alfonso bažnyčios šventovės sa
vo malonių spindulius — gai
lestingumo darbus.

sielų per jūsų gražius darbus 
apturės išganymą 1 Maldaukime 
Išganytoją siųsti daugiau 
bininkų j savo vynyną.

Šv. Kazimiero Seserų 
Vienuolynas

2601 IV. Marųuette Rottd 
Chicago, III.

dar-

MONTELLO, MASS

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

Vice-Pirmminkas — Pranas Tuielku 
702 E. 5th St.. So. Boston. Mass.

<
Prot. Rašt. — Jonas Glineckis.

5 Thomas Pk.. So Boston. Mass.
Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška 

440 E. Sixth St., So. Boston. Mass
Iždininkas—-Stasys K. GriJanavičius,

699 E. Seventh St.. So. Bo^tuii, Mass. 
Maršalka — Jonas Zail-is,

787 E. Broadv.ay, So. Boston. Ma.-s.

- $50.00 karo boną laimėjo i Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.
- .... . . 948 E. Broadway. S. Boston. Mass.

Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,
110 H St., So. Eoston. Mass

. Draugija savo susirinkimus laiko ka» 
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. I Draugija laiko sus,rinkimr= kas 
Seventh St., So. Boston, Mass. čia sekmadienį kiekvieno mėnesio

Visais draugijos reikalais kreipkitės j 2 vai. po pietų Parapijos salė, 
omtoknhj rs»ftt»ninke 492 P. 7th Št. So Roqtnn Mao«

mažytis Valteris Kačenis. kuris 
kaip tik tą dieną minėjo pirmą
jį savo gimtadienį, antrą prizą 
laimėjo p. St. Vaičaitienė ir tre-

— P- Valteris Kapickas. Visi 
trys gyvena Providence. R. 

Dėkingos.
A. Pr. šv. P. Mari jos 

Seserys.

i
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Išradėjas užsiprenumeravo ? 
Do/ bininkų” — Antanas Kaz- į 

lauskas, 4406 So. Campbell t 
Ate., ku.is yra išradėjas ir sa- w 

- - Įvlnin«as Kaz Heat Intensifier. ’ 
užsiprenumeravo metams ‘Dar- |

3131 So. 
parsitraukė |

sa-
asmeniui Kalėdų

Užsisakykite Tcniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W

Gruodžio 5 d. Šv. Roko lietu
vių par. svetainėje įvyko LDS 2

; kuopos susirinkimas. F
šia kalbėta apie LDS seimą.!
kuris įvyks sausio 13-14 d.d..i 
1945 m., Cambridge. Mass. bininką’

Išrinkta trys atstovai daly-Į ,,-------------
vauti seime, būtent, pp. Kazys p* L»ne* Gilis, 
Grigas. Julius Baronas ir Ado-L 14r. ,.^Ve' 1------------

. mas Jermalavičius. . . . arblninko" Liurdo knygų. s -
j taigi, jei Pgg norZĮu i+pjT.,.: c n

Plačiai kalbėta apie naujų j vn 4 { ““‘j* Janiam asmeniui Kalėdų *manų prirašymą. Visi nariai i(]ovapa . tvaieaų
pasižadėjo gauti nors po vieną; viena i- - ^Urdo būtų
naują narį ir taipgi pilnai užsi-jrių galite^Ii^^ d^an\ !<U’ 
mokėti už 1944 m. 'ne &

i-
bū-
na-

j

V

PRANAS GERULSKIS, Namų Tol. Dedham 130.',-R

; NEW BRITAIN, COMN '■

Kardok

RESTAURANT
i

Protett Your 
Hotne frorn 

TUBtRCULOSIS

BUY ai ŪSE 
Christaa Suk

gauti pas p-nią Gilie-

<x

Metinis LDS 2 kp. susirink 
mas įvyks prieš pat seimą, 
tent. sausio 2 d.. 1945. Visi 
riai kviečiami dalyvauti.

Pasidarbuokime, kad mūsų 
I organas “Darbininkas" lankytų 
1 kiekvieno lietuvio namus. Spau
dos platinimas yra išganingas 
ir kilnus darbas.

Jonas JeskeJiavii ivs.

I

Sekant gražų ir kilnų kun. dr. 
Mendelio pavyzdį norintieji pa
dėti Seselėms jų darbuotėje, ga
li įsirašyti į Šv. Kazimiero Aka
demijos Rėmėjų Draugiją. 
Draugijos nariai yra trijų laip-į 
snių. Pirmasis — paprastieji j 
nariai moka į metus vieną do-j 
lerį. Antras — garbės nariai j 
moka dvidešimt penkis dolerius 
ir trečia — amžinieji nariai au
koja šimtą dolerių. Visi draugi
jos nariai yra dalininkai visų 
gerų darbų ir nuopelnų. Jie gali 
pelnyti Pilnus (Visuotinius) at
laidus įstojimo dienoje. Šv. Ka
zimiero šventėje, kovo mėn. 4 
dieną ir mirties valandoje. Są-1 
lygos paprastos. Taipgi kiek
vienas narys gali įgyti 200 die
nų atlaidų kiek kartų jis kokį 
nors maldingą ar meilės darbą 
sulig draugijos tikslu sugrau
dinta širdimi atlieka.

Kaip gera jums bus prisimin
ti. kad Seselės nuolat teikia 
jums dvasinę pagalbą savo 
maldomis. Kaip džiugu jums 
patiems, kad savo gailestingu 
darbu padedate neturtingoms 
mergaitėms paaukoti savo gy
venimą Dievo garbei ir artimo 
geru. Jūs teikiate joms didelę 
dovaną, o didelis ir palaimintas 
atlyginimas laukia jūs. O kiekj

o^v.'V

A'fFFNfcFFFER

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

Patarnavimas malonus ir mandagus. 
Visus nuoširdžiai kviečia

ANTANAS KARDOKAS, savininkas.

■v ■
B««ton, M«tt„ BREWERS SINCE l«70
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VIETINES ŽINIOS
ŽINUTES

Kareivis Jonas Grina rašo — 
“Karo apkasai yra labai geras 
misionierius. Kuomet šūviai 
trenkia pro ausis, tuomet nėra 
nevieno bedievio. Visi tik mal
dauja išlikti gyvais. Ugnies 
fronte kitaip mums rodosi sa
kramentai, mišios
Aš norėčiau matyti visus žmo
nes karo apkasuose nors tik po 
vieną valandą’’.

ir maldos.

Juška į No. Caroliną
Gruodžio 10 d., traukiniu, R. 

Juška išvažiavo koncertuoti, į ■ 
Ashville, No. Carolina. Ten jis 
dalyvaus perstatyme garsaus 
veil^lo Messiah Oratorio, gruo
džio 11, 1944.

Jo manadžieris norėjo jį siųs
ti tuo pačiu reikalu ir į Kentu- 
cky. Bet, artistas Juška neapsi
ėmė, nors ir gerai būtų buvęs 
apmokamas. Jis grįš prie savo 
pareigų antradienį ar trečiadie
nį- !—

LINKSMOS ŽINIOS. Gruo-! 
džio 20.d., So. Bostono klierikai

Alfonsas Janušonis ir Jonas 
Bernatonis priims vadinamą 
pirmą didįjį ordeną bei subdia- 
konatą. Gruodžio 24 d., jiedu 
gaus deakonatą, t. y. antrą di
džiųjų ordenų. Beliks' šiems So. 
Bostono jaunikaičiams paskuti
nis didysis ordenas gauti — ku
nigystė. Tas įvyks pavasarį.

Vas. 2 d., 1945, South Bosto- 
nietis klierikas Bronius Rustei- 

, ka gaus subdfakonatą.
Šios tai yra labai linksmiosi 

žinios šių klierikų tėvams, gi
minėms, vietiniams kunigams, 
ir visai Bostono lietuvių parapi
jai. Jie yra visi pavyzdingo gy
venimo vyrai. Jie visi turi ketu
ris mažuosius šventinimus. Ga
vę subdiakonatą, jie bus pririšti 
prie kunigijos, nebgalės eiti į 
pasaulinį gyvenimą. Jie turės 
skaityti breviorą ir laikytis ce- 
lebato.

DAINA

Oi, vargeli mano,
Kietširdėli mano,
Kaip man sunku tave vargti. 
Tu mano vargeli!

Anksti rytą kėlęs.
Einu į laukelį.
Gieda, Čirba vyturėlis, 
Plasnoja sparneliais.

\ Neplasnok sparneliais. 
Pilkas vyturėli!
Negraudink giesmelėms savo 
Vargšo vargdienėlio!

Vai, Dievuli mano, 
Dievulėli mielas!
Prakaituodams vos uždirbu 
Sau kąsnelį duonos!

Bepig tam paukšteliui,
Bepig vyturėliui!
Jam saulytė meiliai šypsos.
Jis sotus, laimingas!

DAKTARAI

J.Repshis,M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE. MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Gruod. 10 d., tapo pakrikštyti 
šie kūdykiai:

Katrė Ona Alberto-Onos (Sin- 
! ekvičiūtės) Pignato.

Edvardas Ronaldas Juozo- 
Stefanijos (Jankūnaitės) Jal- 
mokų.

Richardas Jonas Richardo - 
Anielės (Baravykaitės) 
rette.

i -------------
Gruodžio 10 d., kun.

Urbonavičius, kun. Virmauskis 
ir kun. Abračinskas dalyvavo 
Šv. Kazimiero parapijos, Wor- 
cester, Mass., 40 valandų atlai
duose.

Bazaras Ligoninės 
Naudai I

Gal Dar Nepareina Į Tams 
tos Namus Gražiausias 

Dvasinio Turinio Mėnesi
nis Laikraštis

“ŽVAIGŽDE

Cheo-

Dr. K.

ĮVAIRŪS skelbimai
AuditsTax Returns Systems

Nathaniel 
LASSOW 

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

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

KAIP ELGTIS NAMIE?
o 

Pradžia 3-čiame pusi, 
ta”, bet “Tu”, nes kreipi
masis sakant “tu” išreiš
kia artimumą, nuoširdu
mą, prisirišimą.

I gražiais pavyzdžiais pa
traukti, kad jie nuo ma
žens įprastų būti manda
gūs prie stalo, švelnūs mo
tinai, taikūs ir santūrūs su 
seneliais, samdininkais ir 
kitais. “M.”NEVARGINKIME 

VIENI KITŲ
Sakoma, kad tik iš durų 

atidarymo ar uždarymo 
galima pažinti išauklėtą 
žmogų. Vaikščioti namuo
se reikia tyliai, be triukš
mo. Įeinant gerai nusiva
lyti kojas, nenešti į vidų 
purvo. Purvinus kaliošus, 
reikia palikti už durų — 
prieškambaryje. Kartais 
pasitaiko taip, kad, jei dar 
visa šeima ir miega, ilsisi, 
tai atsikėlęs vienintelis 
žmogus savo triukšmingu 
elgesiu tuojaus visus pri
žadina. Tai būna dėl to, 
kad negalvojame apie ki
tus, o tik apie save. Kokia 
kančia ligoniui žmogui, 
kuriam ką nors skauda, o 
čia visi vaikščiodami bel
džia kojomis į grindis, kad 
net visas namas skamba,] 
arba tranko durimis, kad 
net langai barška. Jei kas 
iš šeimos narių meldžiasi, 
skaito, ar radio klauso, tai 
kiti turėtų vis dėlto ramiai 
elgtis — netrukdyti.

ĮVAIRŪS skelbimai
REIKALINGA vyrų ir mote

rų sticherių. dirbti prie sportiš
kų drabužių. Darbas nuolatinis 
ir atlyginimas geras: Kreipki
tės: Hymark Clothing Mfg. Co., 
164 Lincoln St.. Boston, Mass.

(12)

PARSIDUODA nebrangiai 
1937 metų automobilius — 
BUICK. Išvažinėta tiktai 26.000 
mylių. Telefonuokite tuojau — 
GENiva 8968. (13).

PIGIAI PARSIDUODA 
“VARIETY” KRAUTUVĖ

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

O. kad taip iškilčiau
Su tuo vyturėliu!
Laisvas lėkčiau į saulytę, 
Vargo nebmatyčiau!..

M. Dagilėlis.I 
i 
|

I
1 I 

Tai ilgai nebelaukite! Mes nesisiū- Į 
“Žvaigždes”, tik' 

norime tiesą, pabrėžti. Štai ji: “Kas 
pamėgino “žvaigždę” vieneriems me
tams jau nebenori su ja skirtis!’ 
šiuos žodžius nevienas iš skaitytojų 
pasakė.

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

Jei norite būti Šviesos ir Meilės 
skleidėjais tai platinkite ir raginkite 

' kitus skaityti 1944 metams
“ŽVAIGŽDE” metams 

Jėzaus Širdies Spalvuotas
Mass. Atsilankymo proga ji UŽ-j*as 50 centų; Maldos Apaštalavimo 
rašė savo draugei “Darbininką” į ĮstaUi _ 50 centų 
kaipo Kalėdų dovaną ir nupir-;
ko

Gruodžio 14 d. įvyks bazaras 
Brighthelmstone Clųb House. į 
Brighton, Mass.. kurio pelnas 
skiriamas Massachusetts Mote- lome ir neperšame 
rų Ligoninei.

Moterų labdarybės klubas į-' 
steigtas ir užlaiko ligoninę. 
Daug darbo atlieka visiškai dy
kai. Gera proga paremti įstai- 

kuri užsitarnauja paramos.gą.

LANKĖSI

5? PRAEINANT

Kur matyta—atmint negaliu.
I Kur ta žemė, ta slėnių naktis ? 
' Byra byra lapeliai gėlių.
Byra žvaigždės padangių gilių
jų prikrinta pilna praeitis.

"Gramofonai"—
Išgamų komunistų mašinėlės 

įvairiose kolonijose yra užsuk
tos ta pačia tvarka, tuo pačiu 
tonu. Viena ir ta pati giesmelė 
prieš Bendro Amerikos Lietu
vių Šalpos Fondo veiklą lietu- 

, vių kolonijose — protestai ir 
’ skundos. Atrodo, kad tie žmo
nės neteko galvų. Jie gieda pa-i 
gal įsakymo. Jie protestuoja ir 
skundžia BALF dėlto, kad tas 
fondas rūpinasi Lietuvos žmo
nių šelpimu. Nei komunistai, 
nei kas kitas negirdėjo, kad ru
sai protestuotų prieš Russian 
War Relief dėl Rusijos žmonių 
šelpimo.

Iš to viso aišku, kad išgamos 
komunistai nebeturi jausmo nei 

'sąžinės. Jie yra verti pasigai- 
■ Įėjimo.

Ketvirtadienį lankėsi Marijo
na Bartkevičienė iš Brocktor.,

Liurdo knygą.

Nuoširdžiai Ačiū

JXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX9SXXXX3iXX*

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 St.. Tel. ŠOU 3141. So. Boston. Mass.

Casper’s Beauty Saloti

ESKA FROSTED
The Aristocrat ot Cold Waves

ŠOU 4645

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

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

Other Eska Cold Waves
— 10.00* and 15.00*

So. Boston 27, Mass.

“ŽVAIGŽDĘ '.

- $1.00;
Paveiks-

Adresas:
ŽVAIGŽDĖS

Administracija,
488 E. Seventh St.,

So. Boston (27), Mass.

Kur kia jota, kur tie kalnai ? 
Kur įlsėtasi, kur ta šalis? 
Nenuplaukt, nenulėkti tenai — 
Upės, dangų parėmę kalnai — 
Aš ne paukštis, ne marių vilnis.

Kurgi pamiršta vardas gražus?
' O degei man širdy ugnimi.
i Ryt ir šita svajonė pražus —
] Būk, pasauli, kitiems toks gra

žus,
’ Kai tau būsim seniai svetimi.
j. K. Br-nas (“N. R.”)
i

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

Remk stos šalies apsigynimų! 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!

nugaros gėlimų, krūtinės skausmų ir kitų 
raunu*nų gėlimų ir įveržunų'! /ūs galite 
uždėti Johnson's RED CROSS Plast* rio— 

. tiesiai ant tos vietos — ir gauti paieng- 
į vinimo. ši išbandyta-ir-tikra pagelba vei-

! paremia — dirba, jums bedirbant.
NUOŠif- CROSS Plasteriai yra švarūs.

• lengvai panaudojami — ne ’ ’ 
kuris suterštų drapanas.

i jų atsarga po ranka. ~ ’
' garsaus per virš 50 jnetų.
Johnson & Johnson.

Į vaistinėje.
r

apdovanojo kia tuojaus. šildo — ramina — apsaugo—

sanitariški, 
koks dvokias 

Turėk 
Reikalauk tikrojo, 

pagaminto 
TIKTAI 35c—jūsų

gy-

I 
i I
I 
i

Lapkričio 26 d. š. m. mūsų 15; 
metų vedybinio gyvenimo su
kakties proga pp. Bratenai, Bal
čiūnai, Bendzevičiai, Medoniai 
ir šilaliai suruošė šaunų ban- 
kietą mus pagerbti pp. Bratenų 
namuose. Tame bankiete daly
vavo ir pp. Galbokai. p. Gailiu-Į 
nienė. pp. Martinkai. pp. Nevie-į 
rai ir pp. Razvadauskai.

Kaip rengėjai, taip ir svečiai 
pareiškė mums daug sveikinimų 
ir linkėjimų, ir
brangiomis dovanomis, 
džiai dėkojame iš širdies plau-; 
kiančiais žodžiais to jaukaus 
ir malonaus bankieto rengs-; /I 0 •
joms, svečiams ir viešnioms da-1 
lyviams uz surengimą, sveiki-;REDCROSS p L A S T E R 
nimus, linkėjimus ir dovanas. 
Mes tokios pagarbos niekad ne-, 
sitikėjome susilaukti. Todėl tas 
šaunus bankietas, tie visi pa-' 
reikšti Jūsų sveikinimų žodžiai 
ir įteiktos mums dovanėlės pa
siliks visad atmintyje. Lai Die
vas visiems gausiai atlygina.

Vincas ir Juozapina Savickai,
So. Boston. Mass.

ro GE7-
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Boston Edison Company

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas

yra
mėnesinis, religinis, paveiksluotas 
, laikraštis

“Šv. Pranciškaus

VARPELIS”
“VARPELIS"

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

Metams kainuoja tik $2.00 
Adresas:

Franciscan Fathers
Mount St. Francis 

Greene, Maine

PRESENT FOR UNCLE SAM

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

Boston Edison Company sako 
...nenaudokite įkaitusių cords. 
tas yra pavojinga. Gali įvykti 
short circuits.

VINCAS BALUKONIS,
Savininkas

PRIE STALO„ REIKALINGA 2 merginos dirb-Jaukiausia šeimoj valan-L prie counterio (Counter 
da, kai visi susirenka prie irlsb skubiai aUi.
stalo valgyti. SeimminkeL uktl Boston 987g ir
tą suprasdama turi pasi- klauskite manageriaua. 
stengti, kad ir pats stalas' 
gražiai, jaukiai atrodytų. 
Kad valgiai būtų skanūs, 
tvarkingai paduoti. Sve
čius priimam sykį - kitą 
per metus. Be to svečiai 
pabuvoję — išeis, o su sa- 
vaisiais visada gyvenam. Iytas išvidaus ir Jauko Namas 
Taigi savo _ su gebėjimo talpina savyje naują tik įdėtą 
tvarkytis ir būti švelnio- piumingą su maudynėms ir pe

linis netaikykim vien tik čiais. Namas yra apgyvendin- 
svečiams, bet taikykim y- tas geroms šeimynoms. Šis na- 
pač savo Šeimai, kasdie- mas yra geras pirkinys. Kas tik 
nai. jį įsigys. gaus geriausį atlygi-
... ,. ... nimą ant įdėtų savo piningų,Valgyti pradekime tik I įeigos yra nepapraritai auk.

tada, kai jau visi susinn- -tos pagai įvestuotų piningų, Ir 
kę. Valgant reikia vengti išlaidos yra labai žemos, 
triukšmo. Pas mus būna ir Dėlei platesnių informacijų, 
taip, Jtad dar neįėjus į prašome kreiptis pas 
kambarį — už durų — jau A. J. KUPSTIS
galima išgirsti, kad šeima 332 W. Broaduay,
valgo: šlerpiam, traukiam, So. Bosfon, 27, Ufoss. 
pūčiam, čiaukšnojam. Ant Pastaba. Jei norite parduoti 
stalo valgių neprimėtyki- savo farm4 ar J4 išmainyti ant 
me duonos nepritrupinki- ?erų nanuL kreipkitės virs nu- 
me. Likučius, kaip kaulus rodytu antrasu' 
ar pan., palikime lėkštėse, 
bet ne ant stalo ar po sta- . 
lu. šunis, kates šerkime at- F 
skirai. bet ne patys valgy
dami ir čia pat po stalu.

/ I
i Dauguma mūsų gražiai 
valgyti stengiamės tik sve- > 
čiuose, tačiau namie neį- 
pratusiems — dažniausia) 
ir čia nesiseka, 
svetimi žmonės 
desnės mūsų pagarbos I 
kaip savieji, jei su pirmai
siais stengiamės gražiai 
elgtis? Manau, kad ne!

Valgant nereikia labai 
skubėti. Tas nesveika ir 
negražu. Reikia stengtis 
visiems pavalgyti kartu, 

i Jei pasitaiko kuriam grei
čiau pavalgyti, nuo stalo! 
reikia nebėgti. Atsikelti vi
siems kartu. Atsikeldami 
nuo stalo nepamirškime 
padėkoti šeimininkei. Y- 
pač svarbu vaikus tais

(1-5-8-11)

PARSIDUODA NAMAS 
12APARTMENTŲ 

So. Bostone
Randų atneša 2592 per metus. 

Visas namas yra naujai pertai-

GRABORIAI

Bet argi 
verti di-

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises '

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir N ak t} 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

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

giai patarnauja.
258 West Broadway, South Boston, Mass

BU Y

BONDS

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas. F. E. Zaletskas 
GraborVii ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tol. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2809
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LITERATŪROS SKYRIUS

KAZYS BINKIS

(1893-1942)

Antradienis, Gruodžio 12.

Veda — Antanas Vaičiulaitis

Nepasakytume, kad Ka- meilę, bet tik tą vieną, 
zio Binkio poezijoje skam- Jam pačiam tas eilėraštis 
betų dangiškos gaidos. Jis atrodė tartum koks nukly- 
buvo per daug žemiškas, 
per didelis mūsų girių ir 
lygumų vaikas. Metafizi
nės problemos ir antgam
tinės vizijos jo kūrybai y- 
ra svetimi paukščiai, 
savo f 
aukščiau tų debesų, 
riais jis vėjavaikiu laksto. Šime jame 
Jo akiratį apriboja mėly- vedančių nuo revoliucio- 
na girių juosta ir tas žyd- nieriaus rolės ligi naciona- 
ras dangaus plotas, tačiau listinio diktoriaus arba 
kas už to žydro skliauto y- vyskupo biografijos. Rasi- 
ra, jo plunksna niekados me jį įvairiose profesijose, 
nesprendė, vien tik poroj * * .................. •
vietų užsimindama. Už tai 
jo blaivumas yra tartum 
prasisiekusio -ūkininko 
blaivumas, kuriam taip 
miela būti su žeme ir jos 
grožybe. Kazys Binkis pa
žįsta laukus ir žino jų dai
na. Jis lenkiasi prie lauko 
gėlės ir džiaugiasi klausy
damasis, kaip sodrus va
saros lietutis šlamėdamas 
krenta ant lapų. Jis tiek į 
tą kaimišką gamtą buvo į- 
sižiūrėjes, kad neišteko 
vietos kitoms temoms sa
vo lyrikoje. Joje beveik kią nors nepaprastą išeitį, zionomija. Yra poetų, ku- 
kaip nerandame meilės į J 
pėdsakų, išskyrus poroj nepakartodavo.
Vietų kukliaS yviovoraltac '----1—J
svajones su gėlėmis iš šie
no. Paklaustas jis prisipa
žino, kad kartą iš tikrųjų 
ir jis parašęs eilėraštį apie

dimas nuo įprastinio ke
lio.

Tasai Kazio Binkio gy
venimo ir poezijos kelias 
anaiptol nebuvo toks tie-

Jis sus, kaip yra tiesi pati jo 
žvilgsnio nepakelia poezijos gaida. Pažvelgę į 

.. ku- jo gyvenimą, tuoj pamaty- 
kraštutinumų.

POETAI IŠDAINAVO — Kai aš buvau mažutėlis, man pieneliu girdė, dvidešimt pirmų mete 
lių ašarėms virkdė. — Tu Lietuva, tu mano, tu brangi tėvyne, tu Lietuva, tu mano, šalele gim 
tinę...

I
jau 1936 metais buvo jos 
su visu rūsčiu įspėjimu 
pritrenktas. Tačiau skau
dūs kirčiai, kasdieniniai 
rūpesčiai, ligos, trėmimai! 
negal sugniuždyti to. ku-į 
ris gimė su šviesa širdyje. 
Jei toksai žmogus verkia; 
ir kenčia, jis vis tiek yra 
šviesos sūnus, ir tieji skai
drūs spinduliai jam nelai
mėje kiaurai peršviečia joj 
skausmą ligi paskutinių 
gelmių.

Kaip, gyvenime, taip ir 
poezijoje Kazys Binkis ne
kartodavo to paties žings
nio. Dėl to gal jis parašei 
nedaug. Tačiau kiekvienas! 
jo eilėraštis yra vis kito-

Valios Mergele

8

Jonas Biliūnas
LIŪDNA PASAKA .

rą nuo klaikaus žingsnio 
suturėjus. Petras tai jautė 
ir jau kelinta diena su tais 

nuo

kaip ūkininko, žurnalisto, 
poeto. Iš tikrųjų reikėjo 
nemenkų praktinių gabu
mų. kad iš poeto amato jis 
būtų pajėgęs susidaryti 
pragyvenimo pagrindą ne 
tik sau. bet ir didelei šei
mai, kurioj augo ar tik ne 
penketas vaikų. Ir turėjo 
gi atrasti nepaprastų iš
teklių. nes iš poezijos žmo
gus gali susilaukti kada 
nors garbės, bet tik ne 
duonos ir šiltos pastogės. 
Kazys Binkis kiekvienu 

i atveju mokėdavo rasti ko- niškas. su savo atskira fi- 
i_:_________ ____________________ z._ 1—- ,

kurios niekados daugiau rių kiekvienas eilėraštis 
. Negalėtu- beskaitant yra gražus, 

mergaitės me tarti, kad ir kitos ap- melodingas, bet kai užvo- 
jįnkybės buvo labai palan- ži knygą ir nori atsiminti.
kios šviesos ir džiaugsmo kaip atrodo tas ir tas eilė- 
dainai. Jau senokai jis tu- raštis, nieko negali iš ben- 
rėjo širdies ligą ir bene

(Liaudies daina)
— Vai skauda, skauda mano galvelę, 
kam aš parvedžiau valios mergelę.

Valios mergelė ilgai migdyta, 
lig pusrytėlių nepažadinta.

Darbo mergelės lankoj po šieną, 
valios mergelė svirnely miega.

Darbo mergelės su priešpietėliais, 
valios mergelė su pusrytėliais.

Aš nusilaužčiau beržo šakelę, 
eičiau budinti valios mergelę.

Dar nepriėjau aukšto svirnelio, 
gailiai pravirko mano mergelė. 

Dar nepravėriau svirno durelių, 
ir prakalbėjo mano mergelė —

— Vai aš nekalta, jaunas berneli, 
o kam tu šliejai tamsų svirnelį? 

O kam tu šliejai tamsų svirnelį, 
kam kirtai langą į vakarėlius?

Vai aš nemačiau saulelės tekant, 
nei piemenėlių į lauką genant...

— Vai cit, neverki, mano mergele, 
tai ne dėl tavęs beržo rykštelė —

Bėriems žirgeliams pabaidinėti, 
šėmiems jauteliams pavarinėti...

Vyrai, ją išvydę, norėjo 
pasislėpti, tik nebesusku- 
bo. Visi trys išsitempė, 
traukdami užpakalin savo 
pagalius.

— Cit, Juozaput, nieko 
blogo, — atsiliepė Petras, nutarė būtinai eiti su kai 
šluostydamas nuo kaktos kuriais draugais miškan ir 
prakaitą: — mes tik njo- tenai susidėti su maišti- 
komės. kaip su rusais reiks ninkais: patyrė, kad netoli 
grumtis... jų esąs didelis būrys...

Tokie juokingi su tais Tą patį vakarą, kai juos 
savo durtuvais buvo ir taip Juozapota rado šaly gurbų 
linksmai į ją visi trys pa- narsiai orą badančius, Pet- 
žiūrėjo, kad jinai tik nusi- ras susikalbėjo su drau- 
šypsojo, jais gėrėdamos.: gaiš rytoj, prieš auštant, 
Tačiau, iš gurbo išeidama,'iš namų išeiti. Įėjęs tro- 
pajuto, kad jos širdį ka- bon, nebenorėjo nė vaka- 

Ižin koks šaltas sopulys su- rienės valgyti. Kai Juoza- 
spaudė. Nebuvo baili: ture- pota bailiu balsu ėmė klau- 
jo širdį jautria ir galvą sinėti, kam tuos durtuvus 
karštą, o į patį gyvenimą;įsitaisę, ir reikalavo, kad 
<ral linksmiau, nekaip jos;pasakytų visą tiesą, Pet- 
Petras, žiūrėjo, nes to gy-iras apkabino ją drebančią 
venimo pavojaus nesupra-įir stipriai į savo krūtinę 
to. Bet širdis dažnai paša-prispaudė...

i ko tai. ko galva nesupran-| _ Man kažin kodėl taip 
ta. Ir .jeigu Petras būtų sa- šir<jį sopa, tokia bailė ima, 
vo moteriai visus sumany-;_ skundės jinai, visa 

glausdamos.
— Nebijok, — ramino 

vyras, — nieko bloga ne
bus: rusus visur nuveikia 
ir veja iš mūsų krašto. 
Durtuvus įsitaisėm tik 
taip sau: jeigu kartais už
pultų kokie kazokai, kad 
turėtume kuo gintis.. Vį-

savo sumanymais 
Juozapotos slėpės: bijojo 
jos ašarų, išgąščio. Jisai

mus pasisakęs, jos mylin
ti širdis gal greičiau visą 

! pavojų būtų pajutus ir vy----------------------------------

f

patvaresnės vertes sunku 
šiandien ieškoti.

Naujas Kazio Binkio lai
mėjimas buvo jo drama 
“Atžalynas”. Vienu atžvil-
giu ši drama yra pritaiko- saip juk gali atsitikti"
mojo pobūdžio: joje nori
ma įrodyti tezė, kad ran- Ir ėmė savo moteriai pa
kų darbas, amatas nė kiek! šakoti, kaip tai dabar ge-

I 
į

Iš Kazio Binkio Poezijos
VAHD3NS LELIJA
Mauruoto liekno viduryje 
Bn’tesnė už balčiausią sniegą 
Pražydo kažkuomet lelija. 
Mauruoto liekno viduryje. 
Ar šviečia saulė jai. ar lyja — 
Ji vis sapnuos paskendus miega 
Mauruoto liekno viduryje 
B iltesnč už balčiausią sniegą.

ŽIBUOKLĖS
Žibuoklių kvapas ore jįlauko. 
Nors pievoj jų ir nematyti. 
N. keis nusviro jau anr lauko. 
Žibuoklių kvapas ore plauko... 
Naktis tylioji žino daug ko. 
Bot ko? — negali pasakyti... 
Žibuoklių kvapas ore plauko. 
Nors pievoj jų ir nematyti...

RUGIAGĖLES
Vien tik mėlyna akyse! 
Žemėj, ore ir danguj
Daugiau nieko nebmatysi, — 
Vien tik mėlyna akyse. 
Užsimerksi, pamąstysi, 
Nusijuoksi... O paskui — 
Vien tik mėlyna akyse, 
Žemėj, ore ir danguj.

RŪTA
Šypsodamos skina ji rūtą. 
Šypsodamos pina kasas. — 
Šią naktį bernelio yr būta. 
Šypsodamos skina ji rūtą... 
Tyliau... Sužino:
Bet kaip sužinos tai ir kas? 
Šypsodamos skina ji rūtą, 
šypsodamos pina kasas...

TULPĖS
Raudonos, margos, gelsvos,

' tos
Pražydo tulpės visos kartu. — 
Vėliavos iš žolių iškeltos 
Raudonos, margos, gelsvos, bal-

• tos...
Kad nebegrįžtų naktys šaltos
Ir pievų kruša neišbertų.
Raudonos, margos, gelsvos, bal

tos
Pražydo tulpės visos kartu.

dro įspūdžio išskirti: visi 
tie eilėraščiai yra toki pa
našūs tarp savęs, nors, ro
dos, juose apie skirtingus 
dalykus buvo kalbėta. 
Jiems trūksta reljefo ir in
dividualaus konkretumo.

lium. Čia ir šilkasparniai 
debesėliai plauko, ir gai
vūs vėjai dvelkia, ir žibuo
klės kvepia, ir nuo rugia
gėlių mėlyna akyse. Jaus
mai tokie pat švelnūs, vien 

I tik retkarčiais lengvučio 
Yra ir tokiu poetų, kurių' liūdesio palytėti. Pati for- 
kiekvieną eilėraštį mes at-;ma yra lygiai lengva ir 
simename visai kaip atski-1 tartum žaisminga. Ji labai 

savaran- tinka tam šviesos, švelnių

teoriją, nepaliko jokių pa-i 
tvaresnių 1 
gana apstaus jų būrio vie-

nėra žemesnis už vadina
mą ponišką darbą kur val
džios įstaigose ar bankuo
se. Tačiau scenoje matėme 
ne tezę, bet tikrą gyveni
mo paveikslą, gyvą visose 
smulkmenose, kurių su
maniu panaudojimu buvo

tai ir pražūta

O3el:ų žiedą:
Žiūrim — krinta patylomis
Obelių žiedai. 
Plestekėlėnrs baltomis.
Žuirim—krinta patylomis.
Rodos,^niego atkarpomis
Snigo tik andai. —
Žiūrim—krinta patylomis
Obelių žiedai.

ra, kad dvaran jau nebe
reikia eiti, ir kaip bus ge
ra paskum, kai nusikratys 
nuo rusų valdžios, įsigis 
laisvę, gaus žemės ir susi
lauks vaikų. Pasakojo ir 
svajojo, ir pats tais svajo
jimais tikėjo, tikėjo tvir
tai, be abejojimų. Juoza
pota klausė užkaitus ir lai
minga, kaip į brangų pa
veikslą, į vyrą žiūrėdama. 
Taip užsisvajoję, maloniai 
susiglaudę, išsėdėjo visą 
vasaros naktį.... Atsigulė 
tik prieš pat auštant. Juo
zapota užmigo laiminga, 
kaip kūdikis... Tada Pet
ras, tyliai tyliai atsikėlė iš 
lovos, pabučiavo miegan
čią moterį, peržengnojo ją 
persiskirdamas ir nesušla
mėjęs. pirštų galais išėjo...

Juozapota sapnavo...
(Bus daugiau)

laimėjimų. Iš pasiektas stiprus draminis 
- - - - įspūdis, pagaunąs žiūrėto-

nasYik^KazysBinkisište- 
sėjo ir paliko tikrai ver
tingų dalykų savo nauja
me kelyje. Taip atsitiko 
dėl to, kad jis savo fu
turistiniame periode nusi
gręžė ne į mašiną, bet į tą 
patį tradicinį mūsų kaimą. 
Tik dabar jis sodžių regi 
ne svajotojo, bet entuzias
to ir aktyvisto akimis. 
Ten jam visa, kas atgyja, 
netelpa senuose rėmuose 
ir veržiasi. Taip Kazys 
Binkis futuristiškąjį dina-

n.iO jau viocli Jisai 1 mizmą gabia ranka pritai-
visai __ išryškinta šokasi griauti visag senas i- 

ar. i formas ir idėjas. Jisai yra
i revoliucionierių, 

maištįninkų ir triukšma
darių pravadyrius, futu
rizmo galva lietuvių lite
ratūroje. Futurizmas, gi
męs iš italo Marinetti 
plunksnos ir uolų platinto
ja radęs rusuose savižu
džio Majakovskio asmeny
je, norėjo pakeisti litera
tūros tematika ir pagar
binti naują amžių, kurie 
būdingiausiu ženklu laikė! 
mašina dinamizma, elek-i i trą, plieną. Tai turėjo būt; i 
ne žmogaus jausmų ir 
minčių, jo ilgesių menas, 
bet mašinos ir greičio lite
ratūra. Savaime supran
tama, kad tokiame žemės 
ūkio krašte kaip Lietuva, 
kur visokių mašinų ir fa
brikų yra nedaug, toksai 
mašinizmo garbinimas ne
galėjo turėti natūralaus 
pagrindo. Tas noras futu
rizmo idėjas urmu perkel
ti į lietuvių literatūra bu
vo toks pat bandymas, 
kaip gėlę sodinti smėlvje 
be vandens. Visi kiti mūsų sų brolių artojų linksmą- 
futūristal, kurie aklai bu- jai ir lengvajai gyslai. Iš 
vo įsikabinę į savo naują “Tamošiaus

r^ dalyką, visai savaran- tinka tam šviesos, švelnių 
kiška, mūsų įspūdžiuose jausmų ir gėlių pasauliui, 
nesipainiojantį su kitais to kuris patraukė poeto akį 
Autoriai^ eilėraščiais. To- ir šir^į Tai klasikinio pa-
i ki eilėraščiai vra Maironio. 
putino ir tain pat Kazio 

i Binkio. Gal taip yra dėl to, 
knd pirmieji poetai savo 
eilėraštį sukuria aplink

bal-

i prastumo ir skaidrumo 
kelias.

Antrame rinkinyje, ‘Šim
tas Pavasarių’, Kazys Bin
kis jau visai kitoks. <

nuotaiką, jausmą, ar net 
j mintį, o antrieji pagrindu į ""į" 
deda jau aiškiai formuluo-i 
tą poetinę idėją ar vaizdą.;

Pirmutinė Kazio Binkio; 
dovana poezijos iždan bu-j 

jvo “Eilėraščiai”, daugiau-: 
šia rašyti dar prieš aną i 

ikarą kaimo sąlygose, “žo
le, medžiais ir samanom 

į apaugusiam sodžiuj”, au
toriaus žodžiais betariant. 
Juose matome ramią ir 
giedrią kaimo gamtą, ap
dainuotą anuo skaidriu, 
Binkiui charakteringu sti-

v •

įspūdis, pagaunąs žiūrėto-

Lietuvis, juodbėrį pasikinkęs, grėbia dobilų derlių...

I

kė prie mūsų lietuviškųjų 
aplinkybių. Šalia pajaunė
jusios formos, kuri šian
dien mūsų jau nė kiek ne
stebina ir kartais atrodo 
tokia klasiška, “Šimtas 
Pavasarių” žeria vietomis 
drąsių, beveik agitacinių 
šūkių ir duoda vykusios 
kritikos, pašaipos ir ironi
jos seniams.

Kita savo knyga Kazys 
Binkis kone stebuklą pa
rodė: jis padarė, kad poe
zijos veikalu žmonės susi
domėjo, kaip kokia didžiu
le sensacija. Tai nepapras
tas rekordas šiais laikais, 
kada poezijos veikalą sun
ku kam nors į rankas į- 
brukti. “Tamošiaus Beke- 
nurio”,kuris buvo spausdi
namas savaitraštvje, visi 
skaitvtojai diena iš dienos 
laukdavo ir pasakodavosi 
savo tarpe nuotykius to 
sodžiaus senbernio, kuris 
štai galų gale sumanė 
žmona vesti. Deja, šis hu
moristinis veikalas buvo 
rašytas paskubomis ir jau 
perdaug nusilenkiant mū-

neatleidžiąs ligi paskuti
nio uždangos nusileidimo. 
Tai geras pavyzdys, kaip 
iš paprasčiausios kasdie
ninės medžiagos meninin
kas gali išugdyti stiprų 
pastatą, kur tave žavės ne 
patosas ir iškilmingos kal
bos, ne komplikuotos in- 
trygos ir dekoracijų žėrė
jimas, bet pati paprastoji 
gyvenimo tikrovė su to
kiais pat paprastais veikė
jais ir jų dialogais.

Pridėjus dar keletą kny
gelių vaikams, gausime vi
są Kazio Binkio palikimą. 
Jis savo 
palieka 
krislų, 
į mūsų 
pievas, 
siais sodybas ir tuos žmo
nes, kuriems poetas daina 
vo džiaugsmą ir kuriemr 
atiteko vergo jungas.

skaidriu 
nemaža 

kurie mus 
tėvynės

medžiais apaugu-

V 1 v •žodžiu 
giedrių 
nukelia 
gėlėtas
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