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J. E Arkivyskupas Spellman 
Pas Popiežių

I
i 

ir ūkyse. Į 
tūkstančių

“V” — vic-

Roma, spalių 1 — J. E. 
arkivyskupas Francis J. i 
Spellman iš New Yorko, 
grįždamas iš Pacifiko, su
stojo Romoje ir buvo au- 
dijencijoj pas Jo Švente
nybę popiežių Pijų XII, I 
kur turėjo pasikalbėjimą. 
Vėliau jis lankėsi pas My- 
ron Taylor, J. V. Preziden
to asmeninį atstovą ir ki
aus oficialus.

Spėjama, kad J. E. arki
vyskupas Spellman iš Ro- 

į mos
Garbingasis

i lankėsi Pacifike 
muose Rytuose 
Jung. Valstybių armijos 
jėgų Militaris Katalikų Vi
karas. Tikimasi, kad J. E. 
arkivyskupas Spellman 
bus New Yorke ateinantį 
trečiadienį.

i 
i
i
I

I

Į 

vyks į Prancūziją.
Ganytojas 

ir Toli- 
kaipo

Dewev Remia Žydų 
Valstybę

Lietuvių tremtinių grupė Romoje kartu su Lietuvių šalpos Komiteto 
nariais Italijoj laukia drabužių išdalinimo, kuriuos gavo iš Bendro Ame
rikos Lietuvių Šalpos Fondo, National War Fund nario.

Pačiame vaizdo viduryje stovi J. E. vyskupas Petras Būčys.

3 Didžiųjų Valstybių Ministrai 
Negali Susitarti

Rusijos Komisaras Reikalauja 
Išbraukti Ginčų Užrašus- 

Bijos Viešumos

Draugiškumo Ir Pagalbos
New York, spalių 1 —A- ----------------------

merikos Žydų tarybos su- Cairo, Egiptas, spalių 1 daug sutarčių jr nesilaikė

Streikas Anglių Kasyklose
VVashington, D. C., spa

lių 1 — Praneša, kad dėl 
streiko minkštųjų anglių 
kasyklose Pennsylvania, 
West Virginia ir Kentu- 
cky turėjo uždaryti 100

Londonas, spalių 1 — į stiprus jausmas, kad dėl 
Penkių didžiųjų valstybių ateities pasaulio taikos 
užsienių ministrų tarybos reikia atvirai prisipažinti, 
konferencijoj kol kas ne- jog toji taikos siekimo me- 
prieta prie susitarimo, kad toda nesėkminga, nežiū- 
galima būtų užtikrinti pa-rint kaip ji ilgai bus ban- 
sauliui taiką.

Sovietų Rusijos komisą- reikalas 
ras Molotovas užsispyru- procedūros, 
šiai reikalauja, kad Balka- net negali susitarti kaip 
nų klausimu ir kitais svar-'jie galėtų pranešti pasau- 
besniais klausimais spren- liui, kad jie nesusitaria, 
džiamą balsą turėtų tik 
trijų didžiųjų valstybių, 
būtent, Rusijos, Anglijos 
ir Jung. Valstybių. Kini
jos ir Prancūzijos atstovai 
gali dalyvauti, bet be 1 — Alijantų 
sprendžiamo balso, nes jos valdžios viršininkas gen. 
nėra pasirašusios paliau- George S. Patton, Jr., pa- 
bų sutarties su tomis vai- Į skyrė Dr. Wilhelm Hoeg- 
stybemis, dėl kurių eina nėr į vietą Dr. Friedrich 
ginčas. Molotovas reika- Schaeffer Bavarijos mi- 
lauja, kad iš protokolo bū- nistru prezidentu.
tų išbraukta visos tos ( Dr. Wilhelm , Hoegner 
sprendžiamos diskusijos, pasižadėjo tuojau sudary- 
kuriose dalyvavo Prancū- ti savo ministrų kabinetą, 
zijos ir Kinijos atstovai, (kurį turi patvirtinti mili- 

Vadinasi, Rusijos komi- tarė valdžia.
sąrąs Molotovas bijosi, Į Naujas Bavarijos virši-
kad visos jo kalbos, kurios ninkas pasižadėjo nubaus- 
neprileidžia prie taikos, ti visus tuos nacius, kurie 
būtų išbrauktos, kad pa- iki šiol nuo bausmės įsisu- 
saulis nesužinotų kas ken- ko, už kriminališkus dar- 
kia susitarimui. Ibus Vokietijoje ir kitose

Konferencijoj susidarė šalyse.

doma, ir kad yra būtinas 
ieškoti naujos 

Konferentai

Naujas Bavarijos Viršinin
kas Kovosiąs Nacius

Munich, Vokietija, spalių 
militarės

ruoštame susirinkime Ma- — Senatorius Claude Pep- pasižadėjimų./Taigi ar ga- angĮjų kasyklų.
dison Scjuare Garden New per lankėsi Kremliuje, Įima pasitikėti, kad Rusi- Kasyklų operatorių ko- 
Yorko gubernatorius Dew- Maskvoje, pas Rusijos dik- jos valdžios politika pasi- mjįeĮO pirmininkas kalti

na John L. Lewis dėl “ne
legalaus streiko”. Kaltinti 
galima, bet tas negelbės 
streiką užbaigti.

Darbininkų reikalavimai 
daugumoj yra teisingi. 
Pragyvenimo išlaidos ne
sumažėjo, o darbininkų, 
jei ne atlyginimas, tai va
landos vra mažinamos.

•z

Sumažinus darbo valan
das, sumažėjo ir algos, o 
gyventi reikia. Valdžia į vi
sus tuos darbininkų su 
darbdaviais reikalus turė
tų įsikišti ir sutaikyti taip, 
kad ir darbininkams nebū
tų skriaudos.

Tk Rusai Naudoja Berlyno 
Radio

■ dison Sųuare Garden New per lankėsi Kremliuje, Įima pasitikėti, kad Rusi- Kasyklų operatorių ko-

Fund 
Lietu-

Rugsėjo 30 dieną Bosto
ne įvyko milžiniškas para
das. Parados tikslas buvo 
išjudinti visus žmones 
šiam taip svarbiam vajui. 
Spalių 1 d. vajus prasidė
jo visu smarkumu Bostone 
ir 52 apylinkės miestuose, 
miesteliuose 
Trysdešimt
savanorių darbininkų-kių 
nuoširdžiai pradėjo darbą. 
Jie eina iš namo į namą ir 
skambina durų varpelis ir 
kasdien turi priduoti iš sa
vo darbo apyskaitą vajaus 
centruose, būtent, First 
Corps of Cadets Armory, 
105 Arlington St., Bosto
ne, ir kitų miestų ir mies
telių centruose.

Mes neabejojame, kad 
Didžiojo Bostono, kaip ir 
visos Amerikos žmonės 
supras šio aukų rinkimo j 
vajaus svarbą ir gausiai 
aukos, nes šia
tory — vajaus yra penktas 
ir paskutinis karo laiku.

Šiame Bendro Karo Fon
do vajuje ir lietuviai turi 
nuoširdžiai aukoti ir dar
buotis, nes ir Bendras A- 
merikos Lietuvių šalpos 
Fondas gauna stambias 
iš šio fondo sumas šelpi
mui Lietuvos žmonių nuo 
karo nukentėjusių. Mūsų 
fondas yra National War 
Fund nariu nuo 1944 m. 
liepos 30 d.

Iš National War 
Bendras Amerikos
vių Šalpos Fondas praei
tais metais yra • gavęs 
356,500 dolerių. šiems 
1945-46 metams yra nu
matyta 600,000 dolerių 
Lietuvos žmonių šelpimui.

National War Fund yra 
užsibriežęs surinkti 115 
milijonų dolerių ateinan-Į 
tiems metams. Didžiojo 
Bostono Bendram Karo 
Fondui skirta kvota yra 
$7,750,000.

Bendro Amerikos Lietu
vių Fondo direktorių tary
ba ir skyrių valdybos nuo
širdžiai kviečia visus į šio 
kilnaus darbo talką. Gau
siai aukokime, kada aukų 
rinkėjai pas 
prašys aukų, 
tik galime, 
aukas rinkti,
širdus prisidėjimas auko-, 
mis ir darbus duos dar di-l 
dėsnį užtikrinimą šalpos 
Lietuvos žmonės nuo karo 
nukentėjusiems. Be to, 
mes turime šelpti ir visus 
kitus, kuriems pašalpos y- 
ra reikalingos.

Tad į darbą visi!

ey ir kiti kalbėtojai vakar tatorių - maršalą Staliną keitė. Ir dabar ne kas ki- 
vakare savo kalbomis re- ir su juo apie valandą tu- tas, kaip tik Rusija kelia 
mė žydų valstybės įsteigi- rėjo pasikalbėjimą rugsė- nesusipratimus, siekia už- 
mą Palestinoje.- jo 14 d.

Kalbėtojai smerkė Bri- Stalinas pareiškęs, kad 
taniją dėl nusiteikimo ne- Sovietų Unija dabar nori 
įleisti daugiau kaip 1,500 pataisyti padarytus karo 
žydų per mėnesį į Palesti- nuostolius, sustiprinti in- 
ną. Susirinkimas reikalą- dustriją krašte ir pakelti 
vo laisvo žydų įsileidimo į žmonių gyvenimo standar- 
|Palestiną. d"

■grobti arba įsigalėti ten, 
kur ji neturėtų to daryti. 
Pirmiausia Rusija turėtų 
grąžinti laisvę pavergtoms 

, tautoms, kurių valstybės 
prieš karą buvo nepriklau
somos ir kurias dabar Ru
sija tebelaiko pavergus.

Džiaugiamės, kad Ben
dras Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondas paskelbė 
lietuviškų knygų rinkimo 
vajų. Iš aukščiau paduoto 
lietuvio tremtinio laiško 
sužinome, kad jie yra labai 

! išsiilgę lietuviško spaus
dinto žodžio. Todėl aukoki
me knygas, laikraščius ir 
žurnalus Lietuvos tremti
niams per BALF.

6 bilijonų dolerių paskola ~robio 
iš Jung. Valstybių, sako ? -- - 
Stalinas. Jis sako, kad ka
rui pasibaigus abu kraštai 
turi surasti naują bendrą 
pagrindą kooperacijai.

Suprantama, kad pagrin
das būtų galima surasti, 
jeigu Rusija laikytųsi sa
vo pasižadėjimų ir sutar-Į 
čių. Tačiau praeitis ką ki-| 
tą parodo. Rusija prieš 
karą ir karo metu sulaužė j

Valstybės Rusijai to
> nepripažįsta, tai 

kodėl Rusija nekooperuoja 
su Jung. Valstybėmis de
mokratiniame nusiteiki
me, kaip yra numatyta ir 
užtikrinta Atlanto Čarte- 
ryj?!

Vilniaus Apskr. Gyventojai 
"Paskolino" Rusijai 1 Mil. 

Rublių

Pusantro Milijono Kareivių Grįš
Tokio, spalių 1 — Gen. 

MacArthur štabas prane
ša, kad per ateinančius 
septynis mėnesius bus 
grąžinta 1,490,000 karei
vių ir karių iš Pacifiko.

jus užeis ir 
Visi, kurie 

pagelbėkime 
Mūsų nuo-

SUGRYŽTANTIEJI RAUDON
ARMIEČIAI - NAUJAS 

RŪPESTIS BOLŠEVIKAMS

Berlynas, Vokietija, spa
lių 1 — Berlyno radio, ku
ris buvo nacių propogan- 
dos ministro Goebbels’o 

kad Lietuva bai- propogandos šaltinis,

I

New York (LAIC) —Ne
žiūrint, kad Lietuva bai- propogandos šaltinis, da- 
siai karo sunaikinta, žmo- bar naudojamas Rusijos 

j nės yra verčiami pirkti politinės propa g a n d o s 
Rusijos paskolos bonus, skleidimui per 19 valandų 
“Izvestija” Nr. 105 prane- kiekvieną dieną.
ša, kad Vilniaus apskrities Nežiūrint to, kad Berly- 

j ir A- 
sekcijoje, bet 

laiko trans- 
laiką užima

ruošiasi kelionei Yokoha- 
ma uoste.

Manoma, kad spalių mė
nesį grįš 120,000; lapkričio 
mėn. 150,000; gruodžio

jmėn. 185,000; sausio mėn. 
1270,000; vasario mėn. 240,- 

Sakoma, kad jau yra nu- 000; kovo — 245,000, ir ba- 
matyta gauti užtektinai landžio — 280,000. 
laivų ir net yra nustatytos Jung. Valstybių armijos 
trijų divizijų grąžinimui laikraštis “Stars and 
dienos, būtent, 31-ji divizi- Stripes” rašė, kad iš Vi
ja spalių 31; 38-ji — lapkr. duržemio spalių mėn. bus 
1; 37-ji divizija lapkr. 15. grąžinta 58,500 kareivių ir 
43-ji divizija jau dabar karių.

Visuose laiškuose Lietu
vos tremtiniai atsišaukia į 
mus, kad gelbėtume pa
vergtą tėvynę — Lietuvą. 
Nei vienas lietuvis, kur jis 
nebūtų, kad ir didžiausį 
vargą ir badą kęstų, neno
ri grįžti į pavergtą Lietu
vą, kol joje bus žiaurus o- 
kupantas. Kiekvienas lie
tuvis tremtinys ne tik savo 
gyvybę nori išsaugoti, bet 
dideliu pasiaukojimu ir 
pasiryžimu gina Lietuvos 
nepriklausomybę, kuri y- 
ra laikinai užgniaužta. 
Lietuviu tauta pasitiki, 
kad didžiosios demokrati
nės valstybės, ypač Jung. 
Valstybės išlaikys savo žo
dį, duotą mažosioms tau-’vę ir nepriklausomybę.

New York (LAIC) — las ‘Literaturnaja Gazeta\valstiečiai per vieną dieną no radio yra Britų 
Raudonosios Armijos ka- įsidėjo S. Mihailkovo pa- išpirkę daugiau, kaip už merikiečių 

iriai, kurie ilgus metus bu- sakėčią, kurioje, taip pei- milijoną rublių paskolos jie negauna 
vo maitinami bolševikų kiami Sovietų tvarka ne- lakštų, 
propaganda apie “kapita- patenkinti i 
listinę vergovę”, kai patys! čiai: 
pamatė, kaip žmonės gy
vena kituose Europos kra
pštuose, dabar sugrįžę, su- 
į kelia nemažo rūpesnio 
raudonajai diktatūrai. Tas 
atsispindi netgi sovietų 
spaudoje. Maskvos žurna-

toms, kad po karo jos at
gaus laisvę ir savo kraš
tams nepriklausomybę. A. 
a. Prezidentas Rooseveltas 
mūsų delegacijai 1940 m. 
yra pareiškęs, kad Lietu
vos nepriklausomybė tik 
laikinai užgniaužta. Mes 
tvirtai tikime, kad ir da
bartinis mūsų Prezidentas 
Truman ir jo delegacijos 
visose konferencijose gins 
mažųjų tautų teises j lais-

, _______  ___ „ išmokėdami visą liuoti. Visą
raudonarmie- sumą grynais pinigais. ‘raudonieji.

“Kartą maža kiauly-
tė buvo išsiųsta užsienin.; 
Ji išaugo tolimuose kraš-1 
tuose. Kai grįžo, jau buvo 
didelė kiaulė. Niekas jau 
jai nebebuvo gerai, niekas 
jau jai nebepatiko. Ji slan
kiojo aplinkui bambėdama 
apie dalykus, matytus už
sienyje. Ir ji atrodė taip,; 
kaip tos kiaulės užsienyje.! 
Man netgi sakmėje koktu MacArthur, sąjungininkų,procesas, 
ją minėti.”

Ir čia I ’ J ‘ r ' 
istorija, kaip kad apie 
raudonarmiečius, atėju
sius į Lietuvą buvo sako
ma: kai jie atėjo, jų veidai 
buvo pabalę, o širdys — 
raudonos, gi kaip sočiai at
sigavo lietuviška duona, jų 
veidai pasidarė raudoni, o 
širdys — baltos.

Daro Spaudimų Aliejaus Darbi 
ninku Streiko Užbaigimui

Amerikiečiai Užėmė 21 Bankų 
Japonijoj Ir Ištrenkė Jų

Tokio, spaliui— Gen. vedamas kolonizacijos
_ I mvvoao. Tokiu budu a-

| okupacijos vyriausio ko-Įmerikiečiai atėmė iš japo- 
kartojasi ta pati mandieriaus, įsakymu a-,nų visą finansinę kontro- 

merikiečių ginkluotos jė-Ję Japonijoj. Daug tų japo- 
gos užėmė dvidešimt vieną nų įstaigų bus visai panai- 
iš didžiausių japonų ban- kinta. Tačiau mažųjų in
kų ir iš jų ištrenkė japo- dėliai (deposits) bus ap- 
nus viršininkus.

Tuo pačiu metu Tokio fi
nansų ministerijai buvo į-j Sakoma, kad daug ir im- 
sakyta uždaryti visas ins- peratoriaus turto rasta 
titucijas, per kurias buvo • tuose bankuose.

saugoti.

VVashington. D. C., ! 
lių 1 — J. V. Darbo depar
tamentas daro spaudimą,! 
kad aliejaus darbininkų; 
streiką užbaigti šią savai
tę. Pirmieji pasitarimai 
Darbo departamento ats
tovų su darbininkų unijos 
ir darbdavių atstovais ne
davė kol kas gerų sėkmių, 
bet pasitarimai tęsiami ir 
tikimasi, kad bus susitar
ta.

Darbininkai laikosi savo 
reikalavimo pakelti algas 
30 nuošimčiu. Dabar jau 
streikuoja apie 30,000 dar
bininkų. Jeigu greitu lai
ku nebus pasiekta susita
rimo, tai gali kilti genera- 
lis streikas aliejaus indus
trijoj ir pramonėj.

i

♦--------------------------------------------------

spa-'( Lenkų Prekybinio Laivyno 
Likimas

New York (LAIC) —Va
karų demokratijoms ko
munistinę Varšuvos val
džią pripažinus, netrukus 
susilikvidavo ir Londono 
valdžios žinioje buvęs len
kų prekybinis laivynas. 
Dauguma įgulų laivus ap
leido. Kaip lenkų spauda 
praneša, šiandien Anglijos 
uostuose plūduriuoja se
kantieji laivai — S.S. Nar- 
vic, SS Poznan, SS Kmicic, 
SS Katowice, SS Krakow, 
SS Lech, SS Sląsk, SS 
Morska, \Vola, SS Kielce, 
SS Kolno, SS Krosno, SS 
Kovei, ir SS Hel.

<



Antradienis. Spalių 2 d.

Komunistais

; * y
■f*

valdžia 
iš visų 
tarybą, 
nesusi-

ĮVAIRIOS žinios
Laiškai Iš Pavergtos 

Lietuvos
Kinijos Valdžia Susitarė Su NCWC .Rūpinsis Benamiais 

Lietuviais

2

LAIŠKAS IŠ PAVERGTOS 
LIETUVOS

Šiuo metu ir iš pavergtos 
Lietuvos vėl gauna laiš
kus. Tačiau ant tų laiškų 
vokų tik viena žymė lietu
viška, o visos kitos rusiš
kos. Pašto ženklai ne Lie
tuvos. bet Rusijos. Vien 
tik iš to galima suprasti, 
kad Lietuva neteko ir lie
tuviškumo žymių, ne tik 
laisvės ir nepriklausomy
bės.

Pažymėtina, kad nei vie
name iš Lietuvos laiške 
nėra nei žodelio apie kokią 
ten Lietuvos “valdžią”. 
Tas aiškiausiai parodo, 
kad Paleckiai yra tik oku
pantų rusų pastumdėliai, 
neturintieji jokių teisių 
ką nors valdyti. Jiems turi 
būti pavesta tik šnipinėti 
ir išduoti patriotingus lie
tuvių vežimui į Sibirą.

Lietuviškų bolševikėlių 
spauda taip pat jau rečiau 
mini Paleckių vardus. Jie 
taip pat gauna laiškus nuo 
savųjų, kuriuose nesi
džiaugia okupantų režimu. 
Skustis negali, nes pa
vergtoje Lietuvoje veikia 
griežta okupantų cenzūrą.

Chungking. Kinija, spa
lių 1 — Komunistai ir Ki
nijos centralinė 
susitarė sudaryti 
partijų politinę 
kad užbaigti visus
pratimus tame krašte.

Sudaryta iš visų partijų 
taryba veiks, kol bus su
daryta konstitucijinė val
džia.

Varšuvos Lenkų Atstovas 
Perėmė Konsulatą

New York (LAIC) — Iš
vykstant National Catho- 
lic Welfare Conference 
\Vai Relief Serviceg egze- 
kutyvio direktoriaus padė
jėjui. kun. E. E. Swanst- 
rom į Europą, kaikurie lie
tuviai kreipėsi, kad jisai 
paglobotų ir jų artimuo
sius. kun. E. Swanstrom 
pažadėjo tą padaryti.

Europoje Vatikanas jau 
yra pasiuntęs dvi pagalbos 
misijas rūpintis bena
miais. Viena susidėjo iš 50 
asmenų, daugiausia kuni
gų. gydytojų, gail. seserų 
ir techniškojo personalo. 
Kita grupė su savimi ga
benosi medikamentų, mai
sto. drabužių. Jie aplankė 
apie 200 koncentracijos 
stovyklų ir suteikė vieno
kią ar kitokią pagalbą 2 
milijonams įvairių tautų 
benamių.

Šiomis dienomis “Darbi-'kentėjęs. Gyvenami kvartalai 
įlinko” skaitytojas, SoJ beveik nepaliesti. Tiesa fabri- 
Bostonietis, gavo nuo savo kai, paštas, gelžkelio stotis, bei 
brolienės laišką, 
liepos 1, 1945, iš pavergtos Taigi matote 
Lietuvos. ' j '

Rašo:
Brangieji!

š. m. birželio mėn. 27 d. gavau
i iš Jūsų laišką. Skubu duoti
Jums atsakymą.

■ Brangieji, jūs gal sunkiai įsi- 
Į vaizduojate koks yra malonus ir 
retas svečias užjūrio brolių lie-

Strazdelio Giesmė Ispanų 
Kalboje

New York (LAIC) — 
Vienas iš labiausiai Lietu
vos liaudies mėgiamų po
etų buvo kun. A. Strazde
lis. Net valstybės teatras 
buvo pastatęs dramą apie 
jo gyvenimą. Paskutiniu 
metu buvo išleista knygų, 
aprašančių jo laikus ir jo 
veikimą.

Gavome žinių, kad Ko
lumbijoje gyvenęs lietuvis 
salezietis N. Saldu kas, 
vieno ispanų poeto pade
damas, pernai į ispanų kal
bą išvertė Strazdelio “Pul
kim ant kelių”, šiais me
tais Strazdelio giesmė bu
vo atspausdinta vienoje 
jėzuitų bažnytinės muzi
kos knygoje. Kolumbijoje. 
Kun. N. Saldukas rengiasi 
ir daugiau lietuviškųjų 
giesmių paskleisti.

Stalinas Tarėsi Su Maskvos 
Patriarku

rašytą tiltai buvo nugriauti.
Taiori matntp kokie pas RIUS 

reikalai. Pas jus po karo yra 
šiokių tokių pakitimų. Be to, 
dar Amerika veda sąskaitas su 
Japonija.

Mes labai sekame pasaulio į- 
vykius, ypač San Francisco 
konferenciją, kuri šiuo metu 
baigėsi.

retas svečias užjūrio brolių lie- Baigdama palinkėsiu visoke- 
Ituvių laiškas. Kaip smagu, ka- hopos sėkmės ir prašau Dievo, 
da žinai, kad tokioje tolimoje kad jus laikytų sveikus ir gy- 
šalyje, kaip Amerika, plaka lie- vus- 
tuviškos ir artimos širdys. 
Smagu, kad jus Aukščiausias 
išlaikė gyvus ir sveikus. Tesau
goja Jis ir toliau.

Pas mus visi sveiki ir gyvi. 
Per tuos keturis metus daug pa
kitimų neįvyko. Gyvenome blaš
komi įvairiausių audrų, tačiau 
Dievui padedant šiaip taip spy- 

į rėmės ir nepasiaavėm. Dabar 

VOKIEČIU MOBILIZUOTI 4^ k».
c rui vėl tikimės atsistoti į savas

LENKAI - U. S. BELAISVIAI vėžias. Tiesa, daug, daug lietu
vių tapo išblaškyti po visus Eu
ropos, dargi ir Azijos kampus. Kingstono

tt. Gen. John C. Lee, komanduojantis gene
rolas grįžęs iš karo teatro susitinka su žmona ir 
vienuolikos mėnesių sūnuku, kurį mato pirmu 
kartu.

Jūsų brolienė.

Lietuvių Vargonininkų 
Seimas

New York (LAIC) — A- 
merikos Liet. R. K. Vargo
nininkų Sąjungos 34-tas 
seimas Chicagoje, rugp. 22 
d. pradėjo darbingoje nuo
taikoje. Be vietinių narių, 
buvo atvažiavę iš tolimes
nių apylinkių — A. Aleksis 
iš Waterbury, J. šaučiūnas 

xx i^ijve aaxx*Hu*- iš tkingstono, P. Dulkė iš 
, /T ,TP. . agentūra griežtai laikėsi i Nebegreit jie besuras savo gim- Brooklyno. Į naują valdy-
■ (LAIC) — Klasta ir prie- knksciomskos pasauleziu- tuosius „amus. Daugelis ir vi- ba išrinkti Dirmininku A. 
varta naciai mobilizavo ką ros ir nenuilstamai kovojo sjškai nebesugrįž. Aleksis
tik galėjo. Mobilizavo da- už krikščioniškos civiliza-' Karas nepasigaili nieko. Nors p. Dulkė, ow~xwvwxx«xxxx xx 

išlaikymą ’ Lietuvoje didelio masto kauty-iždininku J. Šaučiūnas, ka- 
" j — ( “• . J • - h «,xwww.ax x

lenkus ,ir kitus. Vienur tas tuvos santykių klausime p.;duos ir parvažiuosite į Lietuvą ka įr k. Gaubis.
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Washington, D. C. I

Chicago. III., spalių 1 — 
Varšuvos lenkų vyriausy
bės atstovas Murek Rogo- 
zinski. kuris šiomis dieno
mis buvo paskirtas tos vy
riausybės konsulu Chica- 
goj. perėmė lenkų konsu
latą.

Amerikos lenkai griežtai 
protestavo. Chicagoje kon
sulato namas 
tuojamas.
turėjo iškabas, 
buvo užrašyta: 
baltas aras 
nas.” “Nuo 
konsulatas 
nas.” “Mes 
kratinės Lenkijos”.

London lenkų 
konsulas Dr. Julius Szy- 
gowski atsisakė perleisti 
konsulatą Rogozinskiui. 
Jis atvyko perimti konsu
latą su J. V. valstybės de- Iš valdžios pusės dar daly- 
partamento atstovais. Pervaro užsienio komisaras 
pikietininkų liniją jis per- Molotovas. Iš fakto, kad 
bėgo ir įbėgo į antrąjį na- posėdžiuose dalyvavo iri 
mo aukštą. Suprantama, užsienio reikalų komisaras 
kad Londono lenkų vai- galima spėlioti, kad Sovie- 
džios konsului nėra gali- tų Vyriausybė yra užsimo- 
mybės laimėti kovą, nes!jusi savo politiniams tiks-. 
Jung. Valstybės ir Anglija lams panaudoti ir užsieny- 
pripažino Varšuvos vy- je esančias stačiatikių 

bendruomenes.
Nuo to laiko, kai “Polit- 

biuro”, sekdamas carų po
litiką, nutarė provoslavų’ 
bažnyčią panaudoti savo 
propogandos reikalams ir 
Rusijos imperialistiniams 
siekimams, rusų dvasinin- 
kams atsidarė ir Krem-; 

! liaus rūmų durys. Seniau 
jiems buvo atviri tik... ka
lėjimo vartai.

buvo pikie- 
Pikietininkai 

ant kurių 
“Lenkijos

dabar raudo- 
šios dienos šis 

yra raudo- 
norime demo-

valdžios

pripažino Varšuvos 
riausybę.

New York (LAIC) —So
vietų laikraštis “Izvestija” 
praneša, kad Stalinas sta
čiatikių (pravoslavų) baž
nyčios reikalais posėdžia
vo su Maskvos ir visos Ru
sijos patrijarku Aleksieju
mi. Posėdžiuose dalyvavo 
metropolitas Arutickis ir 
protoprosbiteris Kolčickis.

Aleksis, vice - pirmininku 
sekretoriumi irnūs, olandus, prancūzus, cijos pozicijų i

latvius, lietuvius, estus, Europoje. Lenkijos - Lie-inių nebuvo, tačiau, jei Dievas sos globėjai — A. Mondei- 
J v» 1 -r ii r* 4 *• lri4nr« Winv»ii*» 4-r*r» yi4-irlrni lrlnucirvin rv * _ .

sekėsi lengviaus, kitur — Bitner priklausė prie radi-itai praėjusio karo pėdsakus
sunkiaus. Paprastai, mobi- kales lenkų grupes.
lizacija buvo vykdoma 
suktais keliais. Prasidėda
vo nuo “oblavos” neretai 
šventadienyje, bažnyčioje. 
Suimtieji buvo siunčiami

Sveikina "Darbininkę"

<<
Šįmet LDS ir laikraštis žinomas. 

Darbininkas”

ra-
j site.
j Turiu pranešti, kad jūsų se
sers Marijos trijų vaikų: Jono, 

Į Alfonso ir Marytės likimas ne- 
---------- Jie visi vokiečiams

Vargonininkų Sąjunga 
leidžia žurnalą “Muzikos 
Žinios”, kurs dabar yra 
vienintelis tautinėje dva
sioje redaguojamas lietu
viškas muzikos žurnalas.

. . n .mmi saV0 traukiantis tapo išgabenti iš žurnalo redaktoriumi ir
neva darbams į Vokietiją 30 metų sukaktį. Kadangi' Lietuvos-ir dar iki šiol apie juos vėl išrinktas prof. A. Po-

AGUONĖLĖS
Ugniaspalvės aguonėlės 
po rugius visur liepsnojąs, 
lyg išklvkę rojaus vėlės, 
ugniaspalvės aguonėlės... 
Visas kraštas—vienos gėlės! 
Ar čia žemė, ar čia rojus?— 
Ugniaspalvės aguonėlės.— 
tik liepsnojąs, tik liepsnojąs. 

Kazys Binkis.

vxo.xwo.xxxo į v vnxcLxjq iiiecų sunanų. uietuvos-ir dar iki šiol apie juos vėl išrinktas prof A Po-
j ir pusbadžiu laikomi spe- per tuos 30-tį metų yra nieko negirdėti. cius. Amerikoje dabar yra
jcialiose stovyklose. Ten daug nusipelnę Amerikos JŪSų kraštas (tėviškė) nuo netoli šimtas lietuvių var- 

karo nenukentėjo. Tiesa, Sveto- gonininkų.
šinas jau ne mūsų, ir Antosėlė 
dabar jame negyvena. Dabar 
ji prisilaiko pas seserį Marę. '

Lietuvoje dabar jau praside- 
de šianapiūtis. Bet papuola lie
tingas metas ir gali šienus su-' 
pūdyti. Šiaip derlius gana ge
ras. Jei pasiseks ūkininkams 
gerai suimti, tai bado nejausi
me. I

Miestuose kur yra apgriauta 
stengiamasi atstatyti. Daug fa
brikų bei dirbtuvių išlėkė į pa
danges. Tad daug reiks pastan
gų kol visa tai atstatys. Kaunas 
kažkaip palyginus nelabai nu-

Apie Pusė Lietuvių Teolo
gijos Studentų Yra 

Vokietijoje
New York (LAIC) — 

Gautomis iš Europos ži
niomis, Vokietijon nacių 
išvežtų arba nuo bolševi
kų išsigelbėjusių teologi
jos studentų (klierikų) y- 
ra apie šimtas. Prieš ant-;nori 
rą sovietų okupaciją Lie- Lenkų Kongresas.

daliose stovyklose. Ten daug nusipelnę Amerikos 
i jiems buvo siūloma “sava- lietuvių visuomenei, tai 
noriais” stoti į vokiškus sukakties proga susilau- 

i dalinius, arba — mirti iš, kia nemažai sveikinimų: 
bado. Į Iš HARTFORD, CONN.

Gyvybes begelbėdami, — Lietuvos Vyčių 6 kuopa 
vienas - kitas sutiko. Bet iš Hartford, Conn. siunčia 
tik tam, kad prie pirmos Jums geriausius linkėji- 
progos perbėgti į Sąjungi-;mus 30-ties metų jubilie- 
ninkų pusę. Kiek atsime- jaus proga ir prideda “mo- 
name keli lietuviai, perei- ney orderį” $5.00 vertės 
tais metais, tokiu būdu “Darbininko” palaikymui, 
perbėgo į 8 anglų armiją 

į Italijoje.
Kaip lenkų spauda pra

neša, U. S. laikomų vokie
čių belaisvių tarpe atsira
do ir prievarta mobilizuo
tų lenkų. “Nowy Swiat” 
praneša, kad pav. belais
vių stovykloje Batner, N. 
C. tokių “belaisvių” pri- 
skaitome virš 300.

Kurį laiką jais rūpinosil 
; Londono lenkų valdžios; 
pareigūnai, kurie nemaža! 
jų skaičių spėjo įkorpo- 
ruoti į lenkų kariuomenę. 
Dabar, Londono valdžiai 
susilikvidavus, jų globą 

perimti Amerikos

Taipgi šia proga linkime, 
kad Jūsų Jubiliejinis Kon
certas, kuris įvyks spalių- 
Oct. 21 dieną puikiai pa
vyktų. Tikiuosi, kad ir aš 
atvyksiu į jį.

Su geriausiais linkėji
mais,

D. Yankauskas,
L. V. 6 kp. raštininkas.

Širdingai Sveikiname

r ”Er

u

tuvoje buvo 205 semina
rijų auklėtiniai. Dar anks-, 

jčiau, laisvoje Lietuvoje
1910 m. pradžioje, veikė, 

i trys kunigų seminarijos:; 
i Kauno (su 152 auklėti-; 
’niais), Telšių (su 83 auk-l 
lėtiniais), ir Vilkaviškio; 
(su 62 auklėt.).

I ' I

len-

Ši mergina iš Hollywood Park, Calif., yra žą
sų prižiūrėtoja. Ji turi ypatingo mokslo, kaip 
valdyti debesį žąsų.

Meno Paroda Vilniuje
New York (LAIC) —Ne

žiūrint karo ir okupacijos 
sunkumų, Lietuvos meni
ninkai, kurie dar gyvi liko 
įstengė suruošti meno pa-' 

! rodą. Buvo išstatyta, apie 
į150 piešinių, grafikos, 
skulptūros ir keramikos 
dalykų. Be kitų, dalyvavo 
Kalpokas, Vienožinskis, 

i Janulis, Petravičius.

Likviduojasi KAP
New York (LAIC) 

New Yorke leidžiamo
• ____

kų savaitraščio Tygodnik
Polski žiniomis, lenkų ka
talikų spaudos agentūra 
KAP (Katolicka Agencja 
Prasovva) užsidaro.

Komentuojant likvidaci
jos priežastis, savaitraštis 
daro aliuzijas į tos agentū
ros direktoriaus p. W. Bit- 
ner staiga pakitėjusią pa
saulėžiūrą. Kaip žinome, 
KAP savaitiniuose biulete
niuose (European Facts 
and Problem) rašinėjo 
Stanislaw Opolski, John 
Martin. Robert Irato,Chis- 
tian Bali ir t. t.

Savo tendencijoje KAP

Šv. Elzbietos draugija 
sveikina Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungą ir laikraštį, 
“Darbininką”, susilaukusį? 
30-ties metų. Taipgi nori
me pareikšti nuoširdžią 
padėką už mūsų draugijai 
palankumą ir Amerikos vi
sai išeivijai suteikimą gra
žių žinių ir nurodymų.

Su pagarba, 
Marcella Barolis,

Šv. Elzbietos draugijos 
rast., Hartford, Conn.

OI, TU EGLELE
Oi, tu eglele. 
Girios dukrele.
Eglele siūbuonėle. (2 k.) 

Tai tu siūbavai, 
Tai tu lingavai!
Oi šile gražu žalia (2)

0 toj eglelėj,
0 toj žaliojoj
Vis gegutė kukavo. (2) 

Tol ji kukavo. 
Kol iškukavo 
Iš močiutės dukrelę. 
Anytai tinginėlę. (2)

Juoz. Ambrazevičius 
Trėmime

New York (LAIC)
1941 metais birželio mėne
syje kurį laiką apsiėmęs 
eiti ministerio pirmininko 
pareigas, Juozas Ambra
zevičius, savo gyvastį iš
gelbėjo ir drauge su žmo
na (buv. Matulaitiene) to
liau, kiek sąlygos leidžia, 
rūpinasi Lietuvos reika
lais.

Svarbu BALF Skyriams, 
Parapijoms Ir Fondui 

Pagelbstinčiosioms 
Organizacijoms:

Siunčiant BALF Sandė
liui drabužius ir kitus 
daiktus apdėtu mokesčiu 
(C.O.D.) ar (COLLECT), 
prašome prisilaikyti se
kančių taisyklių:

— Pranešti BALF San
dėliui, 101 Grand St., 
Brooklyn, N. Y., kada ir 
kiek pasiųsta ar numato
ma siųsti.

2 — Kuriuo geležinkeliu, 
trokų kompanija, ar priva
tiniu troku.

3 — Kiek už siuntinį rei
kės BALF Sandėlyje su
mokėti už pervežimą.

Toki siuntėjų pranešimai 
labai reikalingi ir išvengia 
daug nereikalingų sutruk
dymų.

Siuntėjams iš anksto dė
kojam už visokeriopą pa
galbą.

COkosOLPGOLD elacMfiJis ?

/Ti FKAHK tlHATKA/
Every Wednesday Night CBS Network 

...a great star in a great new show!
9P.M. 
WEEI

I
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Antradienis, Spalių 2 d., 1945

DARBININKAS
(THE W0RKER)

Publiahed every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas

•AINT JOSEPH’a LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR 
ttltered as second-claas matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston. 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Aoceptance for maillng at speclal rate of postage provlded for in Section 1103 

Act of October 8, 1917, authorlzed on July 12, 1918
PRENUMERATOS KAINA 

Amerikoje metams_________
Vieną kart savaitėje metama— 
Užsieny metams _________ __
Užsieny 1 kart sa-tžj metams

DARBININKAS
I

“Siunčiame jums šauksmą mirštan 
čios Lietuvos”

8UBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly ____________ $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Forelgn yearly_________ $5.00
Vorelgn once per week yearly $2.50

$4.00
$2.00
$5.00
$2.50

DARBININKAS
B66 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

“jeigu Lietuvos žmonės mirs, atminkite jie 
mirs su mintimi, kad jūs, amerikiečiai, galėjote 
juos gelbėti, bet negelbėjote." — Lietuvos kari

ninko kelias į slaptą kovą dėl laisvės.

UPrietelingas" Pokarinis

Kuomet karas dar buvo pačiame smarkume, bet 
vokiečių okupacijos sritis vis siaurėjo ir buvo jau iš 
tolo numatoma, kad Alijantai laimės, tuomet jau pra
dėta kalbėti apie taiką ir apie pokarinį pasaulio sutvar
kymą. Kaip susitvarkyti, kad ateityje panašių karų 
nebūtų? Tai be galo sunkus uždavinys, bet vis dėlto 
galimas išrišti — kalbėjo optimistai, kuriems atrodo, 
kad karus galima panaikinti. Tiesa, pirmasai pasauli
nis karas — “karas, kad karų daugiau nebebūtų” — 
to klausimo neišrišo. Tautų Sąjunga bei Lyga (kiti 
tiesiog sakė — tautų liga) buvo labai nevykęs Versalio 
sutarties padarinys. Tautų Sąjunga kalbėjo sau, o 
valstybių vadai veikė sau. Sąjungos draudimai pradė
jo nieko nebereikšti, nes tautų valdovai elgėsi kaip tin
kami ir suorganizavo antrąjį pasaulinį karą, dar žiau
resnį už pirmąjį.

— Ar istorija nepasikartos? — atsargiai klausė ap
dairesni politikai. — Nieku būdu ne! — karščiavosi op
timistai. — Pirmojo karo bandymai buvo nevykę, bet 
klaida nebepasikartos. Dabar pasaulį tvarkys trys 
stambiausieji galiūnai — Amerika, Anglija ir Rusija 
(Prancūzija ir Kinija ne taip jau svarbūs “galiūnai”), 
tad netenka abejoti, kad jie duos per nagus bet kokiai 
peštukiškai tautai, panorėjusiai ardyti visatinę taiką. 
— Bet ką gi apie pačius galiūnus? Ar jų politiniai inte
resai niekad nesusikirs? O jei taip, tai kas bus tada? 
Čia reikia pastebėti, kad tokį klausimą galėjo užduoti 
tik drąsuoliai, turį už savo pečių politinę neliečiamybę. 
Kitiems toks atkaklumas veltui nepraeidavo. Įsivyra
vusi ir madoj bei valdžioj'bebuvusi raudonoji spauda 
tokius nesusiprantančius tyrinėtojus tuč-tuojau ap
šaukdavo Alijantų vienybės ardytojais, o tai ir fašis
tais. Kaip galima išdrįsti abejoti apie “trijų didžiūnų” 
idealizmą? Ar jie bereikalo kovoja už tautų lygybę ir 
keturias laisves”? Ar Atlanto Čarteris tiktai tuščias 
žodis?

Į tokį majestotingą riktelėjimą mažai tereiškian- 
čių drąsuolių ryžtingumas automačiai susmukdavo ir 
jų balsas nutildavo. Ar jų abejonės išnykdavo, tai jau 
kitas klausimas. Verčiau tikrenybė, kad abejonė neiš
nyko. Ir pasirodo, kad nieko nereiškią, užuiti ir ne tik 
politikai, bet ir galvojančioji visuomenė, atspėjo: ga
liūnų interesai susikirto, ir dar kaip. Ir net dviejuose 
kontinentuose: Europoj ir Azijoj. Negalėjo nesusikirs
ti, nes demokratijos ir komunizmo ideologijos taip ne
suderinamos, kaip aliejus su vandeniu. Visur vyruoja 
Rusijos atkaklumas. Jai prireikė ir Dardanelių, ir Ar
mėnijos, ir Afrikos kolonijų. Ji rėkauja, kad britai ki
šasi į Graikijos reikalus, o kai Amerika ir Anglija nori 
dirstelėti, ką Sovietai veikia Balkanuose, Vengrijoj, 
Lenkijoj ir jų žinioje esančioj Vokietijos daly, Maskva 
atsako, kad tai ne jūsų biznis. Ir kas įstabių įstabiau
sia, Rusija kišasi į Japonijos reikalus! Europoj, kaip 
Europoj, bet čia tai Rusijos ir Amerikos interesai 
griežtai susikerta. Tai tau ir “prietelingas” po karinis 
susitvarkymas. K.

Pažiūrėkit, mieli broliai, į tremtinių
Eisenas per tundras ir stepes —
Mylimos ir nelaimingos mūsų tėvynės
Gyvą širdį sopulingai gniaužiančias reples.
Pažiūrėkit, mieli broliai, jos sodybų
Ugnimi sulygintų ten su žeme, —
Vis tai ji ir vis ant medžio kryžiaus kabo
Darganų ir vėtrų šiurpulingam ūžime.

J. Aistis

mitetui jie, kaip skelbia 
mus pasiekiančios žinios, 
yra pasiryžę: 1. Panaudoti 
kiekvieną tinkamą progą 
kelti Lietuvos išlaisvinimo, 
reikalą sprendžiamuosius 
politikos centruose.

2. Panaudoti spaudą ir 
kitas propagandos prie
mones demokratinio pa-! 
šaulio sąžinei pažadėta ir 
demokratinių valstybių vi-

Japonų karininkai nekaip šypsosi priimdami 
gen. MacArthur įsakymus veikti Alijantų nau
dai.

3

LRKSA Ir Jaunimas

Ašaras ištraukiančią ži
nią, apie vieno lietuvio au
ką, atnešė mums laiškai iš 
Europos. Jis buvo kari
ninkas. Kovotojas dėl lais
vės prieš nacių okupaciją. 
Kada raudonasis siaubas 
pradėjo užgriūti Lietuvą, 
jisai paskubomis išlydėjo 
savo šeimą prie rubežiaus 
ir atsisveikino... Paleidęs 
saviškius į sunkius, bet
šiokį tokį saugumą žadan- suomenės opinijai palenk
ėjus tremtinių vieškelius, 
patsai sau pasirinko dalią 
kovotojo dėl krašto laisvės 
ir grįžo į Lietuvą pašvęsti 
savo jėgas, jei reikės ir gy
vastį...

Tai vienas iš tūkstančių, 
kurie nepriteklių, šaltį ir 
badą kęsdami savo jėgas 
aukoja dėl šviesesnės lie
tuvių ateities. Ir dabar a- 
tėjo laikas, kad kiekvie
nas turi savo dalią įnešti 
besiekiant laisvės tėvų že
mei.
Balsas tų, kurie išėjo iš 
nacių kalėjimo

Tik vakar išlaisvinti iš 
nacių kalėjimo ir šiandien 
dar būdami benamių lage
riuose lietuviškosios vi
suomenės vadai atsidėję 

, sielojasi Lietuvos ateiti
mi. Jie prarado savo turtą, 
daugelis* neteko sveikatos 
bevesdami požeminę kovą 
su naciais ir vėliau beken- 
tėdami koncentracijos £+o- 
vyklose, bet jie neprarado 
pasišventimo ir vilties. Va
dovaujant Vyriausiam 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko-

ti mūsų pusėn.
3. Ruoštis taikos konfe

rencijai. Tam tikslui ren
kant, studijuojant ir pa-j 
ruošiant medžiagą klausi-: 
mams, kurie taikos konfe-Į 
rencijoj galėtų kilti Lietu 
vos reikalą svarstant.

4. Leisti Lietuvos reika 
lui būtiną literatūrą.

5. Palaikyti ryšį su įvai
rių kraštų lietuviais ir 
žmonėmis, kurie gali pa
gelbėti tautos pastangose 
dėl laisvės.

6. Ruoštis išlaisvintosios 
Lietuvos atstatymo dar
bams.

7. Rūpintis lietuvių 
tremtinių Vokietijoj ir ki
tuose kraštuose reikalais. 
Tai dideli ir labai svarbūs 
darbai, reikalaujantieji 
daug atsidėjimo ir lėšų, o 
jų Europoje atsidūrusieji 
mūsų tautos mokslininkai, 
visuomenininkai — neturi. 
Per bombardavimus visko 
netekę, patys turi pakelti 
sunkų rūpestį dėl kasdie
ninės duonos.
Žodis iš Vilniaus kapų

Didysis lietuvių tautos 
žadintojas Dr. J. Basana- 

, kurio palaikus

i

“Be dvasios, be širdies— tuviai, o atsigimę svetimai 
tai griaučių tautos... Pa- tautai.
duok ' jaunyste, man spar- Nesak ka(J nereik
nūs! Ad. Mtckevtctus , ,. .... .mokytis angliškai. Anaip- 

Prasidėjo mokslo metas, tol. Tą kalbą, kaipo vado- 
Milijonai vaikų, jaunuo- vanjančią, reik Lizhyiz 
menės, knygom nešini, nam išmokti kuo geriau- 
diena iš dienos eina moky- šia. Ypač ;

reik kiekvie-

Ypač jaunuomenei 
klon ir ten semias mokslo, i pravartu ją žinot, kaip rei- 

, kia. Bet nėra reikalo už- Musų laikraštis nuolat miršt jr iSsižadgti savo. 
ragina lietuvius tėvus sa- sjos Lietuvi kalba te 
vo vaikučius le>sti} lietu-skambamflsų bažnyčiose. 
vių mokyklas, kad ten be maSų mokyklose, susirin- 
bendrojo mokslo pramok-1 kim mū „amuose. 4-19 0OTrz\ Ira i ’e *Be lietuvių kalbos nėra lie- 

tuvių, be lietuvių jaunuo
menės nėra lietuviškos 
mokyklos. Tai visiems aiš
ku.

Bet čia atkreipsim visų 
dėmesį dar į vieną dalyką.

tų savo tėvų kalbos ir ka
talikų tikėjimo mokslo.
Lietuvystę ir lietuvius pa

laiko kalba. Ji riša krūvon; 
pagal kalbą lietuvis pažįs
ta lietuvį. Lietuviai užmir
šę savo kalbą yra mirę lie-

Be jaunuomenės jokia mū- f 
sų organizacija neturi a- vičius, 
teities. -------

Tą privalome ypatingai ANOJ PUSĖJ 
turėt omeny vykstant Su- 
sivienymo vajui.

Ateivystės nėra, naujų 
jėgų iš Lietuvos neatvyks
ta, o vyresnieji nyksta ir 
žengia į kapus. Vienintelė 
išeitis yra jaunuomenėje.

Svarbu, kad Susivieny- 
mo Jaunamečių Skyrius 
išaugtų, kad narių skai
čius pakiltų dešimteriopai. 
Medžiagos yra. Jauname- 
čiai sudaro apie pusę visų 
lietuvių.

Pirmiausia į Susivieny- 
mą turėtų prirašyt savo, 
vaikus Susivienymo na
riai. Tėvai ir motinos, pa
galvokite. Jūsų vaikai su
stiprins Susivienvmą tiek 
pat, kiek ir jūs patys.

Mūsų Susivienymas, sto
vėdamas fraternalizmo, 
katalikystės ir tautystės, 
sargyboje turi būti viena; 
didelė lietuvių šeimyna į 
kurią priklausytų tėvai- 
motinos ir jų vaikai, vy
resni ir jaunuomenė. •

I

Anoj pusėj Nemunėlio 
Pievelė žaliavo,
Grėbė pulkas mergužėlių. 
Daineles dainavo.

Nedainuokit, mergužėlės 
Tų graudžių dainelių. 
Nevirkdykit širdužėlės 
Jaunam kareivėliui.

Kai aš jojau j karužę. 
Dievas nepadėjo, 
Pirmutinė kulkužėlė 
Širdelę pervėrė.

Guli, guli kareivėlis 
Karužėj nušautas. 
Stovi, stovi žirgužėlis. 
Kamanoms pamautas. 

Kas pašers mano žirgelį 
Žaliuoju šieneliu. 
Kas pagirdys juodbėrėlį 
Tyru vandenėliu?

Sesers pašers žirgužėlį 
Žaliojom rūtelėm, 
O pagirdys motinėlė 
Gailioms ašarėlėms.

Ir pritrūko seserėlėms 
Žaliųjų rūtelių. 
Nepritrūko motinėlei 
Gailių ašarėlių.

tuvoje. iš redaktoriaus pareigų 
buvau atleistas ir išvežtas į Vo
kietiją.

“Gyvenu amerikiečių okupuo
toje Vokietijos srityje. Darome 
žygių, kad gautumėme leidimą 
leisti laikraštį. Deja, iki šio lai
ko mūsų prašymas nepatenky- 
tas. Norėdami patarnauti vi
suomenei. (stovykloje gyvena 
1.400 žmonių) kuri yra ištroš
kusi lietuviško spausdinto žo
džio, leidžiame kasdien mašinė
le spausdintą sienlaikraštį, per 
kurio skiltis painformuojame 
gyventojus apie esamą pasaulyj 
politinę bei karinę padėtį. Su
prantama, mums būtų didelis 
džiaugsmas, kad gautume iš A- 
merikos lietuviškos spaudos.

“Žurnalistų šiuo metu Vokie
tijoje yra ir daugiau. Skursta
me dvasiniai ir medžiaginiai. 
Blogiausia, kad negalime dirbti 
savo profesinį darbą — dirbti 

i redakcijoje ir leisti laikraštį, 
i Todėl ir skurstame dvasiniai, 
i Na, kokia yra emigranto padė- 
| tis. Tamstai, Pone Redaktoriau, 
yra gerai žinoma. Jaučiamės 
esą niekam nereikalingi žmo
nės. Atrodo, kad mumis gali 
prekiauti kas tik nori.

“Šį laišką siunčiu per rankų 
rankas ir nežinau ar jis pa
sieks Jus, pone Redaktoriau.

“Esu parašęs Jūsų redaguoja
mam laikraščiui du straipsnius, 
kuriuos tuoj Jums išsiųsiu.”

f

I i i

pp. Povilas ir Adelė Likai.)Mūsų tėvynė Lietuva dabar y- 
gyv. So. Bostone, gavo nuo savo 
giminaičio 
Vokietijos, 
šo:

“Gyvenu
Apie likusius Lietuvoje nieko 
nežinau jau antri metai. Manau, 
kad daugelio iš namiškių ir gi
minių nebėra gyvųjų tarpe, 

šiandien Vilniaus kapinių! 
smiltys pridengusios, jei ■ 
būtų gyvas, vėl pakartotų 
tą šauksmą, kurį jisai iš 

1 Vilniaus paleido į Ameri- 
ikos lietuvius 1916 m. lie
pos mėn.:

! “Kad visi Lietuvos vai-i 
kai susispiestų į krūvą tė
vynę gelbėti ir mums se
niams, žilaplaukiams, len
gviau būtų į grabą žengti... 
Siunčiame jums, vaikai, 
gal paskutinį šauksmą 
mirštančios Lietuvos. Iš
girskite, atjauskite jūs jį!, 
Jeigu Lietuvos žmonėms. 
iš bado priseis mirti, at
minkite jie mirs su minti
mi. kad jūs, amerikiečiai, 
galėjote juos gelbėti, bet 
negelbėjote...”.

Šiandien lietuviai, ne tik 
savo žemėj, bet ir išblaš
kytieji po penkis konti
nentus, alksta ne tik duo
nos, bet, svarbiausia, lais
vės okupantų plėšiamai, 
kalinamai Lietuvai.

To siekdami jie šaukiasi 
Amerikos lietuvių. Ameri
kos Lietuvių Tarybai siųs-, 
tame laiške Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas rašo: 
— Visos mūsų viltys Ju-j 

myse, Jūsų gilioje Lietu
vos meilėj, jūsų kilniam 
patriotiniam supratime.
Pamatysime jų ašaras 

| ir jų atodūsius 
išgirsime

tremtinio 
kuris tarp

Vokietijos

laišką iš 
kitko ra-

I

lageryje.

ra baisiausioje priespaudoje. 
Ten žmonės nyksta, kaip rude-j 
nyje medžių lapai. Man rodos, 
kad Amerikiečiai neturi supra
timo, kas dabar dedasi mūsų 
tėvynėje. Labai prašyčiau, jei j 
ką galit, gelbėkite mūsų tėvynę!

Marijonų Misi jonierių 
Veikla

Spalių 14—16, Cleveland. O., 
, 40-tės 

atlaidai, kun. Adomas Markū
nas, MIC.

Spalių 14
Pa., Švč. Trejybės bažnyčioje, 
40-vės atlaidai, kun. Jonas J. 
Jakaitis, MIC.

Spalių 21—28, Lowell, Mass., 
į Šv. Juozapo bažnyčioje, 
lekcijos, kun. Jonas 
MIC.

Gruod. 16—26, 
Md., Šv. Alfonso

— Lietuvą visi, kas tik kuo ga-Į^v* Jur£i° bažnyčioje,
lite. Jei galėčiau tikrumoje pa
vaizduoti ir aprašyti tas baise
nybes, kurias išgyvena šiuo 
metu lietuvių tauta — Ameri
kos lietuviai nieko nebesigailė
tų vaduoti savo mielą, nelai
mingą tėvynę.”

! Kitas tremtinys iš Vokietijos 
IJūsų redakcijai. Rašo:

“Didžiai Gerb. Pone Redak
toriau,

“Labai apsidžiaugiau gavęs: 
paskaityti Jūsų redaguojamą 
laikraštį “Darbininkas”. Esu 
žurnalistas. Paskutiniuoju metu 
Lietuvoje buvau savaitraščio 

i X vyr. redaktoriumi. Kadangi 
į nesutikau su nacių rėžimu Lie-

16, Wilkes Barre,

reko-
J. Jakaitis,

to, iš kur jie arba jų tėvai 
atėjo — neužmiršta Lietu
vos. Dabartinis momentas 
labai svarbus. Laikų neiš- 
tiesta pagalba gali kaštuo
ti šimtus gyvybių, laiku 
neatlikti darbai gali atneš
ti šimtmečiais neatitaiso
mus nuostolius visai lietu
vių tautai. Šiems svar
biems reikalams apsvars
tyti, reikiamus žygius at
likti ir reikiamas pinigų 
sumas sukelti, šaukiamas 
lapkričio 29, 30 ir gruodžio 
1 d. Amerikos Lietuvių 
Kongresas.

Jį šaukia visos žymiau
sios lietuviškos grupės — 
katalikai, socialistai ir 
tautininkai - sandariečiai, 
drauge ir abu mūsų didie
ji Susivienymai. Tai bus 
j galingas milijono lietuvių 
■ kilmės žmonių, esančių A-

Tremiamų, šaudomų tė- merikoje, balsas už pa- 
vynėje lietuvių ašaros ir vergtų tautų, ypač Lietu- 
kraujas neišardomai suce- vos, laisvę. Visos patrioti-

• mentavo tris svarbiausias nės organizacijos jau ren-
! lietuvių grupes — katali- ««««
• kus, socialistus ir tauti
ninkus - sandariečius. Už
miršdami praeities ginčus, 
jie šiandien kartoja:
— Vardan tos Lietuvos 

vienybė težydi...
Būdami ištikimais Ame

rikos piliečiais ir nuošir
džiai brangindami laisvą
ją, demokratinę Ameriką, 
jie neužmiršta nė to kraš-

i

Baltimore, 
bažnyčioje, 

kun. Antanas Mažukna. MIC.
Kovo 11—17, Cambridge,

l Mass., Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje, rekolekcijos, kun. 
Jonas J. Jakaitis, MIC.

Kovo 18—31, Chicago, Ilk, 
Aušros Vartų bažnyčioje, dvie
jų savaičių misijos, kun. Jonas 
J. Jakaitis, MIC.

I Kovo 25—31, Chicago. Ilk, šv. 
Jurgio bažnyčioje, misijos kun. 
Antanas Mažukna, MIC.

Bal. 1—7, Pittston. Pa. šv. 
Kazimiero bažnyčioje, misijos, 
kun. Adomas Markūnas, MIC.

Peanut Thinsies
so crispy and crunchy '

Do you likę nutty, crunchy cook- 
ies? Then here’s just the cookie 
recipe you’ve been looking for! 
Jiffy-quick to make, too, this easy 
way of pressing small spoonfuls 
into thin, perfect rounds.

Make Peanut Thinsies for your 
lunchbox-ers, for snaeks after 
school with a glass of milk, for a 
bite to eat at bedtime. for a eup of 
tea with friends, for a simple and 
satisfying dessert. Clip the recipe 
noro.

Oatmeal and peanuts give 
extra rich flavor—pack 

nutritive valu©
giasi siųsti savo atstovus, 
kviečiami ir pavieniai vei
kėjai. Kiekvienas — kas 
savo geru sumanymu, kas 

lauka prisidėsime prie Lie
tuvos vadavimo, benamių 

• lietuvių gelbėjimo. Kas
dien artėja taikos konfe
rencija, ir dabar pats svar
biausias momentas subur
tomis jėgomis šokti Į ben-, 
drą darbą. K. P.'

Peanut Thinsies
*4 Spry 

teaspoon salt 
1 teaspoon vanilla 

eup brown suicar. 
firmly packed 

H eup Rranuiated
buk ar

1 effC. unbeaten

Combine Spry, 
sugars, and egg and beat thor- 
oughly. Sift flour. baking powder, 
and soda together. Add to flrst 
mixture. Add oats and nuts and 
mix well. Drop from tablespoon on 
Spry-coated baking sheets, then 
flatten by stamping with a glass 
covered with a damp eloth. Bake 
in moderato oven (350'F.) 12-15 
minutes. Makes 3 dozen.

% eup sifted flonr 
Vs teaapoon bakin< 

pow<ier
% teaspoon soda 
lx2 eup rolled oata

>3 eup peanut*. 
choppcd very fine

salt, vanilla.



Antradienis. Spalių 2 d.. 1945

“DARBININKO” JUBILIEJINIS

KONCERTAS

1' DARBININKAS

Sekmadienį, Spalių-October 21 d., 1945
So. Boston High School Auditorijoje, G Ir Thomas Park, So. Boston, Mass.

Programą išpildys San Carlo Operos artistė Birutė Ramoškaitė, muzikas Povilas Sakas su savo grupe, muz. V. Stasevičius su 
Providenciečių grupe ir kiti. Programa prasidės lygiai 3 vai. p. p. Įžanga su taksais $1.20 ir $1.80.

NUOŠIRDŽIAI VISUS KVIEČIAME DALYVAUTI.

Šv. Rožančiaus Istorija
1 Dešimtasis Komandieris Buvo Įvesdintas

nę vertę visam pasauliui— 
asmenišku, šeimyniniu ir 
tautų gerovės atžvilgiais 
— aiškiai mums įrodo isto
riški faktai, pačios Mari
jos pažadėjimai ir dauge
lio popiežių išsireiškimai, 
bei įsakymai. Štai kaiku- 
rie svarbesnieji istoriški 
faktai.

Šv. Domininkas 1212 m.
Kuomet šv. Domininkas 

skelbė Kris-

Visas krikščioniškas pa-’ 
saulis iš didelės pagarbos, 
meilės ir širdingos padė
kos yra pašventęs net 2 iš
tisu mėnesiu Marijos gar
bei. Gegužės mėn. — Ma
rija yra garbinama ir šlo
vinama, kaipo Nekaltai 
Pradėtoji Panelė, bet sy
kiu ir Dievo Motina: spa
lių gi mėn. — Jai yra pa
švęstas, kaipo Šv. R-ožan- 
čiaus Karalienei.

Nors daug ir įvairių mal- apie 1208 m. 
dų šimtmečių bėgyje Ka- taus mokslą ir Evangelijos 
talikų Bažnyčios yra sūdė- šviesą 
ta išreiškimui 
mos pagarbos, garbės Die- joje, jam besimeldžiant vė- 
vo ir mūsų pačių dvasinei 
Motinėlei, tačiau šv. ro
žančius yra brangiausis, 
jos pačios širdžiai mei- 
liausis ir tiesiausis kelias 
prie jos. sykiu ir mūsų vi
sų amžino išganymo nea
bejotinas įrankis, ypač 
Dievo malonių gavimo tik
rasis raktas.

Kad tai yra gryna tiesa, nių tarpe, 
o ne šiaip jau tuščiomis vaisiai vis buvo labai men- 
sugalvotas išmislas, pa- ki. Dienos metu jis skelbė 
žvelgkime bent trumpai į jiems išganymo 
šv. rožančiaus istorijos la
pus ir be jokios abejonės 
įsitikinsime, kad pati Ma
rija yra pasirinkusi rožan
čių. kaipo mūsų galingą 
raktą prie jos motiniškos reiškė mažoje koplytėlėje kinčiųjų. 
širdies ir Dievo neišsemia- ~ 
mų malonių šaltinio.

Šv. Rožančiaus kalbėji
mo didelę naudą ir begali-

klaidatikiams Al-
atatinka- bigensams pietų Prancūzi-

lyvos nakties metu apsi
reiškė Švč. Panelė Marija 
su kūdikėliu Jėzumi ant 
savo kelių belaikydama ir 
padavė jam šv. rožančių, 
kaipo galingą maldos žen
klą visuose mūsų gyveni- 
mo reikaluose. Nors, tiesa, 
jis per keletą metų jau 
sunkiai darbavosi tų žmo- 

tačiau darbo

I

ja, Šv. Rožančiaus Kara-! 
lienė”. —

Pergalė Prie La Rochelle 
1627 m.

Kuomet Prancūzijos im
peratorius Liudvikas XIII 
pradėjo smarkią 1 
prieš sukilėlius Hugeno-

m. priešai kasdien pradėjo 
smarkiai pulti sostinę. Ne
laimingų gynėjų eilės 
smarkiai retėjo: ligonbū- 
čiai, net bažnyčios tapo 
kimšte prikimštos ligo- 

___ ’niais ir sužeistaisiais. Pra- 
kovąpidėj0 įvairios užkrečia- 

pnes suKiieuus nugenu-! m°s ligos,_ badas ir maras, 
tus, įsistiprinusius La Ro- ^au atrodė, kad artėjo pa- 
chelle pilyje, jis pirmiau- siutinės jėgos, rodos, prie- 
sia karštoje maldoje krei- šams pasidavimo valanda
chelle pilyje, jis pirmiau- skutinės jėgos, rodos, prie-

i v . , . ...

Post =271. 
šeštadienį, 

rūmuose, a-

Juozas A. Rachus (antras iš 
kairės sėdi), pastarasis Com- 
rr.ander su šypsena siunčia lin
kėjimus naujam Komanderiui. 
Juozas Judickas. Senior Vice- 
Commander, ir šalę jo. D. Se- 
bastian, Junior Vice-Comman- 
der. laukia eilės toms garbin-

Darius-Girėnas 
American Legion. 
rugsėjo 22 d. savo 
dresu 4416-20 S. Westem Avė.,
surengė spalvingai iškilmingą 
naujos posto valdybos — 1945-6 
metams — įvesdinimą, kuria
me. be eilinių narių - legionie
rių. dalyvavo daug įžymių sve
čių iš Amerikos Legiono Ketvir
tojo Distrikto, kaimyninių pos
tų, laikraščių redaktorių, ko
respondentų, ir tt.

Šiame paveiksle matome 4-to 
Distrikto Komanderių. Nforris 
Green, įteikiant kūjelį (gavel) 
dešimtajam naujam Posto Ko
manderiui Pranui Pumpučiui.

mingai darbavosi tarpe kiniai turkai - mahometo- 
t ir nai valdydami galingą lai- 

kurioje Marija jam apsi- bendrai tarpe atšalusių ti- vyną Viduržemės jūroje, 
i i ’ • -• j grąžindamas grėsė užpulti ir sunaikinti

Prouille miestelyje, Pran- juos į tikrąją Kristaus! visą krikščioniškąją vaka- 
cūzijoje. 1212 m., jo darbų Bažnyčią. jrų Europą. Popiežius Pijus

tiesas, o 
naktimis nuolatos melsda
vosi už paklydėlius ir nusi
dėjėlius.

Tačiau nuo tos dienos, klaidatikių Albigensų

.FORMER taxicab driver Sir 
Ben Smith is considered like- 
Jv successor to Lord Halifax 
as Britain’s Arr.bassador to 
the United Statės. Labor 
Mernber of Parliament, he 
headed B: itish Supply Coun- 
cil in U S until lašt May

išmušė..., tačiau narsusis 
imperatorius Leopoldas su 
gynėjų likučiais visą išsi
gelbėjimo viltį sudėjo į 
Marijos rankas. Netrukus 
krikščionių armija, vado
vaujant lenkų karaliui Jo
nui Sobieskiui, netikėtai a- 
tėjo į pagalbą ir po kruvi
nų mūšių prie Kahlenber- 
go kalnų smarkiai suplie
kė turkus, paliuosavo iš 
pražūties ir sunaikinimo 
netik sostinę Vieną, bet ir 
visą Austriją, Vengriją, 
taipgi ir kitus kraštus.

Šios stebėtinos pergalės 
garsų įvykį, kartu su nar
siuoju imperatoriumi ir 
kitais anų laikų įžymiais 
galiūnais, priskailtė šv. P. 
Marijai — Krikščionių Pa
galba” titulu, ypač kuo- 
įmet šis lemiantis pasauly
je pergalės mūšis įvyko 
{rugsėjo 12 d., šv. Panelės 
Marijos garbingame var
dadienyje.

Padangės Aras. 
(Bus daugiau)

pėsi į Mariją, šv. Rožan
čiaus karalienę. Prieš pat 
kovos pradžią jis net pės
čias nuėjo į garsiąją Per
galių Karalienės bažnyčią 
Paryžiuje. Tuomet jis įsa
kė visiems kalbėti rožan
čių ir prašyti Marijos pa
galbos.

Geguž. 20 d., 1627 m. Pa
ryžiaus arkivyskupas vie-

Junior Vice-Commander;
W. Pachankis. Adjutant.

Stovi: Post Commander Wm.
Sebastian; Past Commander Jo
seph Kibort; 4th District Com J šai pradėjo kalbėti rožan- 
mander Morris Green; Com-ičių, dalyvaujant visam 
mander Frank Pumputis: John; imperatoriškam pareigū- 

. Karalaitis. Finance Officer^nų dvarui, gausiam būriui 
goms Poste pareigoms. Gi, Jo- Past Commander, Joseph A. aristokratijos, dvasiškijos 
nas Pachankis. adjutantas (pa-. Mickeliūnas, Publikacijos Vedė-Į ir tūkstantinėms tikinčių- 
skutinis dešinėje) rekorduojai --- 1 ' ' ' '
visus įvykius.

Atvaizde sėdi iš dešinės į kai- me Darius - Girėnas Post =271,1 mas 
rę: Thomas Blazina, Sergeant- 
at-Arms: Past Commonder. Co
mmander, Joseph A. Rachus: 
Joseph M. Judickas, Senior Vi
ce-Commander; Dan Sebastian,

John

I

jas. i jų minioms. Šis nuoširdus
Užnugaryje prie sienos mato-; dangiškos pagalbos prašy- 

; buvo kartojamas 
kiekvieną šeštadienį. Ro
žančiaus kalbėjimo reika
lingumas buvo platinamas 
sykiu ir karališkos armi
jos kareivių tarpe. Dau
giau negu 15 tūkstančių 
rožančių kasdien tapo iš
dalinta kareiviams, ‘kurie 
paskirtoje valandoje sy
kiu balsiai jį kalbėdavo.

Pagaliau maldoje sustip
rinti jie puolė sukilėlių la
bai stiprias tvirtoves ir į- 
vykus kruviniems mū
šiams, priešas tapo nuga
lėtas ir visoje Prancūzijo
je užviešpatavo tikėjimo 
laisvė. Garusis Paryžiaus’ 

i universitetas viešai vi- 
• siems paskelbė, kad ši per- 
igalė įvyko tik su pagalba 
Marijos, prie kurios buvo 

Į taip nuoširdžiai kreipia
masi, visiems šalies gy- 

į ventojams sykiu bekal- 
^;bant šv. rožančių.

i

American Legion Tarnybos vė
liavą, kurioj randasi 64 papras-' 
tos žvaigždės ir 3 auksinės 
(Gold Stars).

leido maldoje, be perstoji-: 
mo kalbėdamas rožančiuj 
Visi jūrininkai, karininkai 
ir admirolai be išimties — 
skaičiuje 65 tūkstančių 
per 3 valandas dievotai 
kalbėjo rožančių, visi atli
ko išpažintį, priėmė šv. 
Komuniją ir pats Apašta- — _ _ —.i

Narsus karvedys ką laivyną, kurio pastaty-j visiems specijalų popie-, 
Simonas de mui milžiniškas lėšas su-lžiaus palaiminimą. Anksti;

11 r A 1i ne T v’-t -t- r-ir. rAY’n c?i ei izA nrči

pasekmes pasidarė stebė- Kariškuose veiksmuose!V, gelbėdamas krikščioni-' 
c’” šv. rožančius irgi daug pa- ją ir civilizaciją, sudarė' 

gelbėjo, suteikdamas krik- prieš užpuolikus didelį su- 
ščioniškoms tautoms per- vienytų‘jėgų krikščioniš- liškas Delegatas suteikė 
galę. Narsus karvedys ką laivyną, kurio pastaty-; visiems specijalų popie- w ,— - - • • - w • • W - - — v I w « , . . .knkscioms F
Montfort, šv. Domininko teikė Venecijos, Genuos! rytmetyje prasidėjo arši j 
patariamas, prieš garsųjį miestai ir Ispanijos val- 
mūšį su klaidatikiais, įsa- džia. Laivyno kamandie- 
kė visai savo armijai vie- rium tapo išrinktas Don 
šai atkalbėti rožančiuj Juan iš Austrijos. Nuo pat J

Kino jį kaip reikia kalbėti'žiauri kova prieš priešus ankstyvo ryto rugsėjo mė- 
rožančių ir įsakė jam pla- buvo laimėta prie Muret nėšio 17 d., 1569 m. pats 
tinti tą išganingą maldos į- 1213 metais ir toje perga-! popiežius Pijus V įsakė vi- 
rankį visame pasaulyje, iės vietoje šv. Panelei Ma- sose šalyse bažnyčioms 
aiškiai pažadėdama savo rijai viešo dėkingumo var- laikyti 40 vai. atlaidus ir 
galingą pagalbą. Nuo tos dan tapo pastatyta pašau-{prieš išstatytą šv. Sakra-

tinai įtekmingos. Su šv. 
rožančiaus pagalba jis nu
galėjo visus klaidatikius, 
atvertė daugelį nusidėjė
lių ir milijonus tikėjime 
paklydusių žmonių grąži
no prie Sutvėrėjo, ant tie
sos ir išganymo kelio. Tra
dicija aiškiai mums nusa- 

. ko, kad pati Marija išmo

Į

dienos šv. rožančiaus kai- lyje pirmoji 
Dėjimas prasiplatino viso- čiaus bažnyčiai, 
se pasaulio tautose. Į n i-n • i & iru i žarijos aisKios oagamospo, „r Prie Mnref 1J1U ! P"e LeP3n,° 1571 1 priešus. ‘
rCrgSlSid- Muret lziofR. Aiškiausi visų šv. rožan-

Apsiginklavęs šiuo galin- čiaus pagalba kovų įvyko Atėjo lemiančioj! kovos 
gu maldos šarvu, šv. Do- prie istorijoje garsaus Le-J diena — SPALIŲ 7 d. Pats 
mininkas stebėtinai sek- panto. Viduramžio pusiau- popiežius visą naktį pra-

pirmoji šv. Rožan-imentą visiems viešai kal- 
i bėti šv. rožančių, prašant 

--------  ----- Marijos aiškios pagalbos

ir žūtbūtinė kova. Smar
kus vėjas pūtęs prieš krik
ščionišką laivyną staiga 
nutilo, vakarop pergalėj 
nukrypo krikščionių pu
sėn. Magomėtonų - turkų 
milžiniškas laivynas tapo 
beveik sunaikintas ir tik! 
sužaloti likučiai vargais 
negalais paspruko. Nuo to 
mūšio jie niekad, net iki 
šių dienų nebeatsigavo ka
riškose jėgose Viduržemio 
jūrėse.

Nuo pat šios garsios per
galės dienos pats admiro
las - komandierius Don 
Juanas pripažino didelę 
pagalbą Marijai, šv. Ro
žančiaus Karalienei. Ir 
pats Venecijos senatas iš
kilmingai pranešė karia
vusių tautų vyriausybėms 
šiais žodžiais: “Tai buvo 
ne generolai, admirolai, 
batalijonai, ar ginklai, ku
rie suteikė mums garbin
gą pergalę, bet pati Mari-

Pergale Prie Vienos 1683
Mūšiuose prie Lepanto 

buvo visiškai nugalėta 
turkų galybė jūrėse, ta
čiau jie pasiliko dar labai 
galingi sausžemyje. 1682 
m. jie įsiveržė Vengrijon ir 
sekančiais metais stipria 
kariška jėga apgulė Aus
trijos sostinę Vieną. Tur
kų armija, skaičiuje gerai 
apginkluotų 200 tūkstan
čių vyrų vadovaujant pa
čiam karvedžiui Kara Mu- 
stapha, prisiartino prie 
miesto sienų pirmiau, ne
gu Austrijos armija buvo 
suspėta mobilizuoti ir ap
ginkluoti.

Liepos mėn. 13 d., 1683

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

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

Llmosinai dėl visokių reikalų 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

Margaret Murray, home economiat 
for the American Meat Institute, 
demon»trate» how she hefpe her. 
»elf to extra ration point* by cut. 
ting raw fat from meat before *ae 
cooks it. Melted down and added 
to the used fat container, it bring* 
four point^a pounį npw,f1
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MASKVA NESILIAUJA MANEV
RAVUSI APLINK BALTIJOS 

KRAŠTUS
New York (LAIC) — 

New York Times kores
pondento C. E. Egan pra
nešimu, šiuo metu Londo
ne posėdžiauja Tarptauti
nė Kooperatyvinio Judėji
mo Konferencija.

Įskaitant Rusiją, konfe
rencijoje dalyvauja net 16 
valstybių atstovai.

Su įprastu akyplėšišku- 
mu, šią tarptautinę konfe
renciją (kaip ir kitos) Ru
sija bando išnaudoti savo 
imperialistiniams tikslams 
atsiekti. Rugsėjo 12 d. so
vietų delegacija staigiai 
patiekė rezoliuciją, kad 
“Sovietų Latvija, Sovietų 
Lietuva, ir Sovietų Estija” 
būtų pripažintos nepri
klausomos respublikos su 
teise paskiro Tarptautinės 
Kooperacijos Sąjungos na
rio teisėmis.

Girdi, einant Sovietų 
Konstitucija, tos respubli
kos yra nepriklausomos ir 
turi suverenes teises su
darinėti diplomatinius 
santykius su svetimomis 
valstybėmis.

Rezoliuciją patiekė ži
nomas latvių kilmės kvis- 
lingas, J. E. Rone, kurį ru
sai su savim atsivežė iš 
Maskvos.

NYT korespondento pra
nešimu, ši netikėta rezo
liucija delegatų tarpe iš
šaukė “milžinišką bruzdė
jimą” ir nusiskundimą, 
kad sovietai nori naudoti

kooperatyvinį judėjimą 
savo politiniams tikslams 
vykdyti.

Iš laikraščio komentarų, 
aiškėja, kad dar prieš 
Konferenciją San Francis- 
co (matomai, Jaltos kon
ferencijos metu?) rusai į- 
kandin bandė išgauti va
karų demokratijų sutiki
mą atsivesti “Nepriklau
somas Lietuvą, Latviją ir 
Estiją”.

Kaip atsimename, tas 
pats manievras buvo ban
dyta pakartoti ir San 
Francisco konferencijos 
metu, vienok, be pasiseki
mo.

Tą sovietų sumanymą, 
savo laiku, dešifravo San 
Francisco ALT pasiųsta 
delegacija.

Panašus manievras ir vėl 
buvo bandomas per nese
niai laikytą UNRRA Kon
ferenciją... ir vėl be pasise
kimo.

Šiuos faktus sugretinę, 
galime būt tikri, kad ir a- 
teityje sovietai naudos 
kiekvieną progą 1940 me
tais jų Baltijos kraštuose 
papildyti agresijai legali
zuoti.

Vienodai, galime būt tik
ri, kad ir jų pastangų taip 
pat nieko neišeis.

Sovietų klasta, melas ir 
tolydžiui kartojami nešva
rūs triksai per daug vi
siems gerai žinomi, kad to
kie vaikiški pasišokimai 
galėtų ką-nors suklaidinti.

Peckville, Pa. miestelio mokykloje prasidėjus mokslui aukščiausioje 
High School klasėje atsirado ir to miestelio karo herojus, kuris grįžęs iš 
karo teatrų panorėjo užbaigti savo nebaigtą aukščiausią klasę. Kaip pa
veikslas parodo, visų merginų akys nukreiptos į tą jaunikaitį.

INors skundai atėjo nuo 
italų, vokiečių, slavų dar
bininkų, kiniečių, japonų- 
amerikiečių, ir kitų.

Nežinome, ką New Yor
ko valstybė daro kaslink 
gautų skundų, nes jos dar
bų diskriminacijos įstaty
mas įėjo galėn tik praeitą 
vasarą. Bet Fair Employ
ment Practice Committee 
buvo įsteigtas 1941 m. ir 
savo nesenei išleistame 
“First Report” (nuo liepos 
1943 m. i 
m.) duoda savo patyrimus 
apie darbo problemas, ku
rios liečia Amerikos darbi
ninkus, kurie priklauso 
prie mažumų grupių.

Fair Employment Prac
tice Committee neturi tei
sės priversti žmones nedis-j 
kriminuoti. Jos mažas šta
bas darbininkų bando per- jos vedė tyrinėjimą — 
kalbėti. Visi skundai at- merican

rz; z:a informacijas apie
ŠIŲ DIENŲ IMIGRACIJĄ
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Darbininko" Jubiliejinio 
KONCERTO

LYGIOS DARBO PROGOS
Karo laike vis daugiau ir 

daugiau amerikiečių pra
dėjo matyti, kad diskrimi
nacija prieš Amerikos pi
liečius dėl rasės, tikybos 
arba tautinės kilmės — 
diskriminacijos, kurios sa- 
vaimi nepripažįsta pagrin
dinės žmonijos teisės — į- 
vedė sąlygas tikrai pavo
jingas tautinei gerovei. 
Pastangos dėtos, ypač dar
bo dirvoje, — New Yorko 
valstybėje praeitą žiemą 
pravestas įstatymas už
baigti diskrimancijas dar
buose. Federal Fair Em- 
ployment Practice Com- 
mittee (FEPC) nors lai

kinai sustabdė darbo dis
kriminaciją karo kontrak
tų industrijos, kad tautos 
jėgos būtų iki aukščiausio 
laipsnio sunaudojamos.

Negrai, kurie sudaro de
šimtą dalį mūsų gyvento
jų, labiausia reikalavo ap
saugos. Per vieną metą 
80 G visų skundų pasiųstų 
į Fair Employment Prac
tice Committee buvo dis
kriminacijos prieš negrus. 
Tikybinė diskriminacija 
sudarė 9%. Daugiausia 
skundų gauta nuo žydų. 
Tautinės kilmės diskrimi
nacija pakreipta į meksi
kiečius - amerikiečius.

Kada Camden, N. J., “soup plant” darbininkai 
paskelbė “sit-down” straiką. tuomet jiems pri
nešė gražiai nusirpusių pamidorų. Matomai jie 
juos ir valgė.

Kuris įvyks Sekmadienį, 
SPALIŲ-OCTOBER 21, 1945 

SO. BOSTON HIGH SCHOOL AUDITORIfOIE. 
So. Boston, Mass.

PRIETELIAI IR RĖMĖJAI
Reikia pasidžiaugti, kad Jubiliejinio “Darbininko” 

Koncerto Rėmėjų eilės kasdieną didėja ir didėja. Reiš
kia, kad laikraštis “Darbininkas”, kuris nuoširdžiai 
dirba Amerikos lietuvių išeivijai yra įvertinamas.

Šią savaitę į Jubiliejinio “Darbininko” koncerto 
Rėmėjų eiles įstojo sekanti:

GARBĖS RĖMĖJAI:
H. & K. Plekavičiai, Cambridge, Mass.

RĖMĖJAI:
Bitininkas L. Končius, N. Abington, Mass.............. 5.00
Di. L. Pasakarnis, Optometristas, So. Boston 5.00 
Juozas Kapochunas, So. Boston, Mass..................  5.00

PRIETELIAI:
Angelą Anužis, VVorcester, Mass............
Rev. J. Martusevičius, Phila., Pa............
Bladislovas Glėbas, Waterbury, Conn. 
Mrs. E. Vitkauskienė, Maltby, Pa..........
I. Raiteris, Brockton, Mass....................
M. Nowick, E. Walpole, Mass...................
C. Galvanauskienė, So. Boston, Mass. ...
J. Aczas, Chicago, III..............................
Mrs. P. Volga, Dorchester, Mass. .........
Kastan. Morkevičienė, So. Boston, Mass. 
Andrew Simmons, Windsor, Conn.........
Mrs. Spaustinaitis, Detroit, Mich.
J. Lukša, New Haven, Conn. .................
Mrs. V. Kreymor, L. I., N. Y. ................
Mr. Daunis, So. Boston, Mass. 

‘Adolf Gurskas, Nashua, N. H.................
K. Pranulis, Waterbury, Conn......
Jenny Sayevicius, Cleveland, Ohio 
P. Svirskas, Haverhill, Mass...................
B. Naudzin, Exeter, N. H........................
K. Romanauskas, New Haven, Conn. 
M. Kašėtaitė, Waterburv, Conn.............
Adam Keulis, Fairfield, Conn. .........
Pranas Gobis, Amsterdam. N. Y...........
E. Wolange, Lawrence, Mass............
Joseph Petrauskas, Dorchester, Mass. . 
Jonas Virbasius, \Vorcester, Mass.........
K. Damasienė, Brooklyn, N. Y...............

: Mrs. K. Uzubel, Rockford, III.................
;Andrew Venckus, Norwood, Mass. . 
O. Unguraitė, Phila., Pa. ......
Rev. Ig. Kelmelis, Newark, N. J. ......
M. Jankauskienė, So. Boston, Mass. 

j T. Dumsienė, Dorchester, Mass............
Helen Waicilionis, So. Boston, Mass. . 
K. Žibikas, So. Boston, Mass..................

; Birutė Zibikaitė, So. Boston, Mass. . 
Eva Norkūnas, Dorchester, Mass. 
B. Shimkus, Cambridge, Mass. 
Albina Chancus, So. Boston, Mass. ....

yra Dr. Alvin Johnson, di-l r Gurskienf,' ChfcagZ TŪ.’ 
rektorius New School for,p GrigaSi So Boston, Mass.......
Sočiai Reserch, bet tyrinę- yĮrs į,į Kašėta, Brockton, Mass...........
jimą veda Dr. Maurice R.Įj Kvaraceus, Brockton, Mass...........
Davie, Pirmininkas De-, Mrs g Thomas. Akron .Ohio 
partment of Sociologę > oaUge|evich, Brockton, Mass.
Vale Universitete, kuris iv,™ Tis-kirv-moc’ Pnctnn 
pašvęs vieną metą šiami 
darbui. FLIS.

10.00

' rinktos, visokios paskalos 
ir nesusipratimai apie 
šiuos imigrantus bus pa
šalinti.

Virš 60,000 asmenų gavo 
užklausimus vienoj for
moj ar kitoj. Daug žmonių 
sugrąžino išpildytas blan
kas, bet visų sugrąžini
mas yra reikalinga. Kurie 
tik gavo blankas išpildy
mui, prašomi kuogreičiau- 
sia ‘išpildyti ir jas grąžin
ti. Jeigu asmui negavo 
blankos, ir pageidauja pri
sidėti prie šio darbo, gali 
pasiųsti prašymą į Com
mittee for the Study of 
Recent Immigration From 
Europe”, 139 Center St., 

kalbėti. Visi skundai at- merican Committee for’ 
sargiai studijuojami. Iš Refugees, the American Jau gautos informacijos 
beveik 6,000 skundų per 18 Friends’ Service Commit- parodo kelis faktus. Paro- 
mėnesių, 
raportas 
60 % negalėjo įrodyti jo
kios diskriminacijos. Visi 
kiti atsitikimai pasekmin
gai užbaigti.

1723 pasekmingai atsiti
kimai reprezentavo įvai
rių rūšių diskriminaciją. 
Pietų laivų kompanijos 
pradėjo samdyti negrus 
darbininkus,

“Committee for the Stu-J 
dy of Recent Immigration 
from Europe” gamina ra
portą, kuris, tikima, ves 
prie geresnio supratimo 
neseniai atvykusių imi
grantų ir jų vietos Ameri
koj, ir kuris padės formu
luoti mūsų pokarinį imi- 

iki" gruodžio*1944 nacijos nusistatymą. Ko- 
mitetas renka visas infor
macijas laiškais, pasima- 

: tymais ir atsitikimų studi
joms. Prašo, kad neseniai 
atvykę imigrantai praneš
tų komitetui apie jų gyve
nimo patyrimus ir kaip jie 
prisitaikino prie gyvenimo 
Amerikoj. Penkios tauti
nės tremtinių organizaci- 

A- 
Committee for 
the American

kuriam laikui ,tee, the Catholic Commit- do, kad daug tų imigrantų 
išduotas, apie tee for Refugees, the Na- jau tapo šios šalies pilie-

tional Refugee Service and čiais, daug iš jų tarnavo; 
the United Statės Com- mūsų ginkluotose jėgose,! 
mittee for the Care of Eu- ir didžiuma ketina ant vi-; 
ropean Children. Kada vi-jSados čia apsigyventi, 
sos informacijos bus su- Komitetas renka infor-i 

macijas apie biznelius ir; 
dirbo Brewster Kompani- industrines įstaigas imi- 
joj ir buvo gero patyrimo 
žmogus.

darbininkus, plieniniams; FEPC kreipėsi prie tos 
darbams, ir balti darbinin-'kompanijos viršininko, 
kai sutiko dirbti kartu su kuris pilnai ištyrinėjo visą 
juodais produkcijos lini
joj. Rytų išdirbėjai labai 
komplikuotų karo mecha
nizmų patyrimu rado, kad 
negrai irgi galėjo atlikti 
atsakomus darbus. Val
džios įstaigos priėmė ma
žumų grupių darbininkus 
Civil Service darbams. U-i 
nijos davė įsakymus vie
tiniams skyriams išnai-j 
kinti diskriminacijas.

• Svarbus žygis buvo darb
davių nusistatymas su
tvarkyti darbą, kad žydai 
ir kiti tikintieji žmonės ga- 

ilėjo užlaikyti savo šventes 
ir kitus tikybinius įpro- 

Įčius. Karo įstaigose kur 
rasiniai nesutikimai užda
rė įstaigas, straikuojantie- 
ji prikalbinti grįžti prie 
darbo, kol viskas sutvar
kyta.

Pagal FECP raportą visi 
išrišimai įvykdinti dery
boms. Ir per 18 mėn. perio
dą, Komitetas laikė tik 12 
visų išklausimų, kada visi 
liudininkai sušaukti ir ga
vo progos išsiaiškinti.

Sekantieji dvieji atsitiki
mai parodo kaip FEPC 
veikia. Birželio mėnesyj 
1944 m. FEPC New Ycrrko 
ofisą aplankė žmogus, ku
ris kreipėsi prie vienos ka
ro įstaigos ir kiekvieną 
kartą darbas jam buvo at
sakytas — priežastimi — 
jis buvo žydas. Jis pirmiau

i

reikalą. Už kelių dienų šis 
žmogus pranešė FEPC, 
kad jis buvo pasamdytas ir 
pilnai patenkintas.

Kita kompanija Phila- 
delphijoje, Penn. įsakymą 
pasiuntė į United Statės1 
Employment Service pra- 

įšydama tik “baltų” darbi
ninkų. FEPC sužinojo apie 

į šį prašymą ir tuoj pradė- 
rjo tyrinėjimus. Pasiuntė 
specialų agentą į tą įstai
gą, jis rado visokių nesu
pratimų. Vieną kartą, ka
da ta kompanija pasamdė 
juodų darbininkų, visi bal
ti atsisakė dirbti. Bet po 
kelių susirinkimų, iš išdės
tymą visų darbininkų tei
sių, ir t. t. viskas ramiai 
užsibaigė, ir kompanija 
pradėjo lavinti negrus 
naują industrialį santykių 

. departamentą.
FEPC buvo įsteigtas ka-i 

• ro laiko. Nieks nežino kaip 
! ilgai egzistuos. Bet darbi- 
i ninku lygių teisių klausi

mas yra toks svarbus tai
kos laiko, kaip ir karo. Ir 
pastangos buvo dėtos pas
kutiniame Kongrese į- 
steigti FEPC. kaipo pasto
vią įstaigą. Pats Preziden
tas Truman’as prašo Kon
greso priimti reikalingą 
legislaciją. bet jis pertrau
kė posėdžius be apsvarsty
mo šio svarbaus reikalo.

FLIS.
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Dom. Urbonas, So. Boston, Mass...................... . 100
Nuoširdžiai dėkojame Gerb. Rėmėjams už nuo

širdumą laikraščiui “Darbininkui”. »
Administracija.

grantų įsteigtas. Bus ban
doma surinkti kontribuci
jas įvairių profesijonalų 
žmonių — mokinių, gydy
tojų, ir t. t.

Viršininkas ‘Committee
for the Study of Recentj j Kasetienė, Brockton, Mass. 
Immigration from Europe Mrs g Zvigaitis, Phila., Pa.

P)v Al vi n Tnhnęnn di-
i

Tėvų Pranciškonų Misijos 
1945 m

Scranton, Pa. — šv. Juozapo 
par., Šv. Pranciškaus novena, 
rugsėjo 26 — spalių 4 d. — Tė
vas Juvenalis Liauba.

.Veir Haven, Conn. — Šv. Ka
zimiero par. 40 vai. atlaidai,! 
spalių 7—9 d. Tėvas Juvenalis: 
Liauba.

Chicago. III. — švenč. P. Ma I 
rijos Nekalto Prasidėjimo par.. 
Nekalto Prasidėjimo Novena ir 
rekolekcijos lapkričio 29 
gruodžio 8 dien. Tėvas Juve
nalis Liauba.

Watcrbury, Conn. — šv. Juo
zapo par.. — Padėkos už taiką 
triduum. gruodžio 7—9 d. — 
Tėvas Justinas Vaškys.

FRANCISCAN FATHERS
Mount St. Francis 

Greene. Maine.

Komunistų “rojus”— vi
si lygūs ubagai.

Princas John Liechtenstein su tik ką vedusia 
žmonele Jean French. po vedybiniam kelyj į A- 
rizonos valstybę. Princas 45 metų amž. pirmu 
kartu sutikęs šią asmenybę ir susipažinęs su ja 
paliko amžinais draugais.
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Istorinė Lietuvos Diena Pietų

J. E. Arkivyskpas Aragone Užjaučia 
Lietuvai

Artėjant mūsų tautos likimo 
dvyliktai valandai, lietuviai išei
viai pajuto didžią savo atsako
mybę tarti žodį už brolius, ku
riems Tėvynėje žiauriai atimta 
spaudos, žodžio ir veikimo lais
vė. Dar niekad Pietų Amerikos 
lietuviai nebuvo taip susirūpinę 
Lietuvos laisvės byla, kaip isto
riniame suvažiavime Buenos 
Airėse rugsėjo 9 dieną.

Lietuvai Išlaisvinti Centro Ar-
gentinoje pastangomis. Minis
trui Dr. K. Graužiniui remiant 
ir globojant, buvo surengta į- 
spūdinga Lietuvos Diena, ku
rios atgarsiai nuskambėjo po 
platųjį pasaulį. Toks lietuvių 
patriotų nuoširdumas, vienin
gumas ir dosnumas P. Ameri
koje pasireiškė bene pirmą kar
tą.

Giedrų australinio pavasario 
sekmadienio rytą lietuvių Auš
ros Vartų išpuoštoje bažnyčioje 
įvyko pamaldos už Lietuvą. Bu- 
enosairiečiai. dviem omnibusais 
atvykę beris iečiai, svečiai iš 
Rosario pripildė visą erdvią 
bažnyčią. Dalyvaujant Lietuvos 
Ministrui su Ponia, buv. konsu
lui P. Kučinskui su žmona. Pa
siuntinybės sekr. A. Grišonui. 
kviestiniams svečiams, laikraš
tininkams didis lietuvių drau
gas arkivyskupas Dr. J. Arago
ne atlaikė mišias ir pasakė pri
taikytą žodį. Jis apgailestavo, 
kad ir patrankoms nutilus ne 
visos tautos gali džiaugtis tai
ka. nes gi jos nėra ir negali bū
ti ten. kur viešpatauja blogos 
valios žmonės, kur sąžinės prie
spauda. ištrėmimai ir ašaros. 
Jis padrąsino lietuvius nenusi- 

savo tautos 
ir stiprumu ir 
pagalba. Jau- 
Ekscelencijos

vo draugiški užkandžiai. į ku
riuos buvo pakviesti visi baž
nyčioje susirinkę žmones.

Iškilmingas posėdis įvyko 
puošnioje miesto centro salėje 
Consejo de Mujeres 16.30 vai. 
po pietų. Čia dalyvių susirinko 
kiek tilpo — arti tūkstančio. 
Po Argentinos ir Lietuvos him
nų. Min. Dr. Graužinis plačiai 
nušviečia dabartinę Lietuvos 
būklę, mūsų tremtinių likimą, 
tuos dėsnius, pagal kuriuos tu
ri būti atsteigta Lietuvos nepri
klausomybė. kviesdamas viso
mis išgalėmis budėti ir veikti. 
Kalbėtojas. į kurį su dideliu dė
mesiu buvo nukreiptos visų a- 
kys. tarp kitko, pasakė:

“Padėtis Lietuvoje yra tie
siog tragiška. Vienas okupan
tas pakeistas kitu, vietoj vieno 
diktatoriaus — kitas. Jokios gi 
laisvės, jokios demokratijos, 
net jokios paprasčiausios žmo
gaus teisės gerbiančios santvar
kos lietuvių tauta dar nesusi
laukė. Naujas 
ryžęs visiškai 
tautą: masiniai 
žmonės, o kiti 
ran ir kitur...
iškilmingai deklaravo, kad de
mokratijos laimėjo prieš tironi
ją ir kad bus įgyvendinta tei- 
įsinga. padori ir tolerantinga 
taika. Nieko kito mes lietuviai 
ir netrokštame. Mes tik norime, 
kad Lietuvoje vietoje dabarti
nės tironijos viešpatautų laisvė, 
kad pagal Atlanto Čarterio dės
nius mums būtų leista atgaivin
ti savo nepriklausomą valstybę, 
kurion be baimės visi lietuviai 
galėtų grįžti ir joje ramiai gy
venti”... Šie žodžiai ir visa kal
ba buvo palydėta ypatingo pub
likos pritarimo.

Ministras pasakė dar malonų 
siurprizą, būtent: šaunus Lietu
vos patriotas inž. Petras Slėnis 
suteikė Liet. Išl. Centrui Ar
gentinoje 3000 pezų auką akci
jai už nepriklausomos Lietuvos 
atgaivinimą. Tas mūsų tautietis 
turįs ir daugiau gražių sumany
mų Lietuvos bylai ir lietuviams 
padėti. Žinią apie inž. Slėnio au
ką visa salė sutiko smarkiausiu 
plojimu.

Bernardas Koraitis,
I. J. Fox moteriškų kailinių fir
mos lietuvis atstovas. Jojo pa
stangomis I. J. Fox kompanija 
įstojo į Jubiliejinio koncerto 
Garbės Rėmėjus.

okupantas pasi-Į 
išnaikinti mūsų 
šaudomi nekalti! 
tremiami Sibi-j 
Prez. Trumanas

minti, pasitikėti 
dvasine didybe 
teisingojo Dievo 
trūs. nuotaikingi
žodžiai apie Lietuvos nelaimes 
daugelį net pravirkdė. Po pa
maldų jau kieme arkivvsk. Ara
gone. pamatęs kiek daug lietu
vių. ypač vyrų jį lydį, dar kartą 
tarė šiltą savo susižavėjimo ir 
linkėjimų žodį. šv. Cecilijos 
choras pasirodė vertu dainų 
šalies pavyzdžiu. Čia pat T. Ma
rijonų vienuolyno patalpose bu-

I.ET IT RAIN, this Miss 
vo./t care, for she is pro- 
teeted by sea-green coat and 
h o o d, coir.pletcly w a t e r- 
proof. New fabnc is woven 
of elastic glass thread. Searr.s 
are nylon stitehed and her- 

metically sealed.

Pagalba Karo Nukentėju 
siems Lietuviams

Nuo karo nukentejusiems be
namiams lietuviams reikia vis
ko.. Jie neteko namų, neteko 
turto, neteko rūbų, neteko ava
lynės. pusbadžiai šaukiasi pa
galbos į mus, amerikiečius. Jie 
turi — kiek galėjo išsinešti, 
viskas kitas prarytas karo bai
sūno! Nelaimingųjų lietuvių 
vienintelė viltis — mes. Prieš 
šios žiemos šalčius mūsų parei
ga nelaiminguosius aprengti ir 
apauti. Kuogreičiausiai siųskite 
Irabužius. avalynę ir patalynę j 
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine. IVdrehouse 
101 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

T ei. Evergrecn 8-6203

Vladas Paulauskas,
LDS Centro kontrolės komisijos 
narys ir uolus “Darbininko” 

Įprietelius ir rėmėjas. Jis yra 
Jubiliejinio koncerto Garbės 
Rėmėjas. P-nas V. Paulauskas 
Lowell. Mass.. turi nuosavą val- 

Igomų daiktų krautuvę.
į___________________________

Gerb. Dr. K. Graužinio kalbos 
santrauka čia pat Z. Juknevi
čiaus buvo pakartota ispaniš
kai. Perskaityti Urugvajaus, 
Brazilijos. Kolombijos. Rosario, 
Cordobos, Tukumano. Bensso 

j lietuvių sveikinimai su linkę ji- 
į mais tėvų žemei kuogreičiausiai 
išsivaduoti iš aziatiškos vergi
jos. Urugvajiečiai, reikšdami 

Į savo pritarimą ir prisidėjimą 
prie Lietuvos Dienos prašė Lie
tuvos ministro P. Amerikai da
ryti visus galimus žygius Lietu
vai išlaisvinti. Kolombijos lie
tuvių draugijos pirmininkas St. 
Sirutis sveikinimo rašte pabrė
žia. kad akivaizdoje melagin
gos priešų propagandos mūsų 
pareiga yra kartotinai pasau
liui pareikšti troškimus ir rei
kalavimus Lietuvos laisvės at
gavimui. Kaipo viena iš geriau
sių priemonių yra panašių Lie
tuvos Dienų organizavimas, 
vieningai pasiunčiant pareiški-j 
mus demokratinių valystybių 
vyriausybėms. Berissiečiai dė
koja už progą dideliame skai
čiuje jiems dalyvauti šioje isto
rinėje lietuvių šventėje. Buvo ir 
Rosario lietuvių atstovai.

Tuo būdu šį aktą galima lai
kyti tikrai visos P. Amerikos 
lietuvių patriotų pasisakymu. 
Raštu’ sveikino ir kai kurie už
sieniečiai. Lietuvos draugai.

Šv. Cecilijos choras, gabiam 
muzikui V. Rymavičiui vado
vaujant, pasirodo scenoje su 
rūpestingai paruoštu patrioti
nių, liaudies ir savo paties kom- 

! ponuotų dainų reportuaru. Dar
nios. švelnios, taip savos melo- 

' dijos visus svajingai nuteikia, 
I užgauna širdies ryšius su bran- 
giaja Nemuno tėvyne. Ypač ža
viai iš tolimesnių vietovių at
vykę lietuviai.

Kaip tik šventės išvakėrese 
buvo gautas tarptautinės vai
kams globoti sąjungos (Union 
Internacional de Socorros a los 
nines) iš Šveicarijos praneši
mas apie labai sunkią lietuvių 
tremtinių vaikų Vak. Europoje 
būklę, apie maisto, drabužių ir 
apavo stoką, ši sąjunga turi bū-

dų greitai vaikams padėti vais
tais. vitaminai ir rūbais. Apie 
tai paaiškinus Lietuvos Dienos 
dalyviams, jų jautrus žmoniš
kumas tuojau pasirodė praktiš
kai. Pertraukos metu šiam tiks
lui padaryta rinkliava davė per 
700 pezų. Bažnyčioje tam pa
čiam reikalui surinkta 178 pe- 
zai. Ponas Ministras pranešė, 
kad lietuvių tremtinių vaikams 
sušelpti jau anksčiau jo žinioje 
surinkta 1000 pezų. šitoks dos
numo reiškinys P. Amerikos 
lietuvių kolonijose retenybė.

BALF Argentinos skyriaus 
pirmininko vardu J. Nakutis 
kvietė padaryti tremtiniams 
Europoje plačią rūbų rinkimo 
talką, šv. Kazimiero Seserys 
sutiko duoti patalpas ir prižiū
rėti. Ponia L. Graužinienė sten
giasi prie tarptautines vaikams 
globoti sąjungos suorganizuoti 
lietuvių skyrių. Veikimas, tiki
masi. turės gerų pasėkų; kolo
nijos lietuviai jau pralėjo au
koti rūbus ir apavą.

Su nepaprastu nuotaikos pa
kilimu buvo paskelbti ir vien
balsiai priimti P. Amerikos lie
tuvių troškimai bei prašymai 
apginti savo tautą nuo sunaiki
nimo ir atsteigti tikrai laisvą, 
neprikalusomą. demokratinę 
Lietuvą. Referentas K. Čibiras 
paaiškino, jog šios Lietuvos 
Dienos pagrindinis tikslas yra 
telegramomis ir memorandumu 
kreiptis į laisvų valstybių pre
zidentus ir vyriausybes sveiki
nant su karo pabaiga ir prašant 
paremti Lietuvos išlaisvinimo 
bylą. Jungt. A. Valstybių Pre
zidentui Trumanui telegramoje, 
tarp kitko, sakoma, jog “lietu
vių tauta didžiai dėkinga -Jung
tinėms Valstybėms už Lietuvos 
pavergimo nepripažinimą ir ti
kisi, kad jai bus pritaikyti At
lanto Čarterio dėsniai. Lietu
viai žino, kad -Jungt. Valstybės 
pakankamai turi galios įgyven
dinti teisingą taiką pagal šiuos

Laisvųjų Europos šalių vy
riausybėms yra parengtas pla
tesnis 
zisKdi, 

! kalba.
paštu.

Perskaičius sveikinimo ir pa
dėkos telegramą inž. P. Slėniui 
publika sukėlė šiltas ovacijas. 
Tik jo aukos dėka galima iš
siųsti tiek daug telegramų.

Verta pastebėti, kad Lietu
vos Dieną išgarsino Buenos Ai
res spauda ir net trys radiofo
nai. Žymiausias P. Amerikos 
dienraštis “La Prensa” įdėjo 
net ištisą reportažinį straipsnį,

£va Marksienė, plačiai cituodamas min. Dr.
ilgametė LDS 1-mos kp. narė ir Graužinio kalbą telegramas ir 
nenuilstanti “Darbininko” rė- pažymgdamas< kad akte dalyva. Lietuvos Vyčių 
mėja ir darbuotoja. Nebuvo to ,.Q daug publikos. PoDUliarus' * ‘ ‘
pikniko, kuriame ji nebūtų ėju-.ytinis „EJ Mundo„ aprašymui 
si vyriausios šeimininkės parei-stambią antraštę: “Lie-> 
gų. P-nia Mar^sienė vra Jubilie- tuvįaį pragO> kad jų šalis būtų žo iš Chicagos Lietuvos Vyčių 
jinio koncerto tikietų platinimo, išlaisvinta iš dabartinio paver-!^“? T‘
\ i c, i ■i/'v-e’zv iv» unlmi Irn/^ 1 . , . ▼ t t • • a i* •|gimo . Lietuvai visados palan-|V° L. V. Naujosios Anglijos ap- 

. kus “EI Pueblo” aprašymą įdė-iskritį.
; jo su iliustracijomis. Šventėje
i dalyvavo ir Vašingtono kat. ži
nių agentūros (NC) atstovas p.‘kietų platinimo komisijose ir 
J. Richards. Svečiai pasidžiaugė, uoliai darbuojasi, kad kuodau- 
gera organizacija, menine dali-1 giausiai išplatinus tikietų.

; mi 
bei kultūringumu. Vienas iš jų1
pasakė: “Lietuvos Dieną su
rengėte labai laiku. Paskutinis 
momentas apeliuoti į pasaulio 
sąžinę”. Mat, kaip tik už poros 

: dienų Londone prasidėjo svar
bi

komisijose ir uoliai dirba, kad 
koncertas visais žvilgsniais pa
vyktų.

dėsnius i' pilni vilties laukia 
■Jūsų Ekscelencijos užtarimo 
Taikos Konferencijoje atgai
vinti laisvą, nepriklausomą, de
mokratinę Lietuvą, Į kurių be 
baimės galėtų sugrįžti šimtai 
tūkstančių ištremtų ir pabėgu
sių lietuvių. Negalima įsivaiz
duoti, kad Lietuva būtų blogiau 
traktuojama už buvusius prie-, 
šus ir satelitus. Maldaujame, 
neleiskite išnaikinti mūsų tau
tos.”

Tokio pobūdžio telegramos | 
buvo tuojau išsiųstos Argenti
nos. Brazilijos. Urugvajaus pre
zidentams. Šv. Tėvui. Didž. Bri-I 
tanijos Min. Pirm, majorui At- 
tlee. Prancūzijos prezidentui 
gen. De Gaulle. Kinijos prez. 
maršalui Čangkaišekui, Meksi
kos, Kolombijos. Peru. Chili 
prezidentams, buv. D. Britani-

memorandumas prancū- 
o P. Amerikai ispanų 

Jis bus išsiuntinėtas oro
ji

Ona Norkiutė,
1-mos kp. pro

tokolų sekretorė, Sodalečių pre
fekte ir uoli jaunimo rateliuose 
darbuotoja. Pereitą savaitę grį-

32-rojo seimo. Ji seime atstova-

P-lė O. Norkiūtė yra “Darbi
ninko” Jubiliejinio koncerto ti-

■ uoliai darbuojasi, kad kuodau- 

ir dalyvių drausmingumu 1
portai iš buvusio M .S. seimo; 
raportai iš kuopų veikimo ir 
taipgi bus renkama valdyba se
kantiems metams.

. Todėl kviečiamos visos kuo- 
i pos gausiai prisiųsti delegačių 
‘ ir gerų sumanymų dėl apskričio, 

šis suvažiavimas tapo atkel
tas savaitė prieš, kaip buvo 
skelbiamas “M. D.”, iš priežas
ties Jubiliejinio “Darbininko” 
koncerto, spalių 21 d., So. Bos
tone.

Ona M. Sidabrienė, 
Apskričio pirmininkė.

didžiųjų konferencija.
Koresp.

Svarbus Pranešimas
irMoterų Są-gos Mass., Me. 

N. H. Aspkr. kuopoms praneša
me. kad metinis ir poseiminis 

i svarbus suvažiavimas įvyks 14 
! dieną spalių. 1945 metais. Šv. 
Pranciškaus parapijos bažnyti- 

i nėję salėje. Main St., Athol,
AMERICAN 
RED CROSS I

net P. Afrikos, Australijos ir 
Kanados min. pirmininkams.

Šis suvažiavimas yra labai 
svarbus, nes bus išklausyti ra-

jos premjerui M. W. Churchill, Mass’ Prasjdės 1 vai. po pietų.

a<M

HAFFENREFFER & CO., Ine., Boston, Mass., BREWERS SINCE 1870

kuomet buvo įkurta Haffenreffer & ('<>.. Ino., šeimynų gvdytojas būdavo 
paprastas reginys, kai jis važiuodavo pas ligonius. Garsusis mokslininkas 
Pasteuris tada darė bandymus, davusius pasteurizaciją. kuri dabar palai
ko biologiškai tyra maistą ir gėrimą, šis atradimas turėjo labai didelės 
svarbos medicinos profesijai.

žmoniu amžiaus pailgėjimas yra tiesioginis medicinos profesijos progreso 
rezultatas. Lygiagrečiai šitam progresui nuolatos tobulėjo ir alaus dary
mo menas. Haffenreffer & (o., Ine., ką gamina PICKWICK ALE, visa
dos taikė savo produkto gamybai kiekvieną naudingą dalyką, kokį davė 
šitos pramonės moksliniai tyrinėjimai.

SEPTYNIOSDEŠIMT PENKTI JUBILIEJINIAI METAI
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• • •|vietinės žinios!
ŽINUTES

MISIJOS. Šv. Petro parapijos 
metinės misijos prasidėjo pir
madienio vakare. Jos tęsis per 
visą savaitę. Ši misijų savaitė 
yra merginoms ir moterims, 
vakarais. Rytais, 9 vai. yra kal
bamas šv. rožančius ir sako
mas misijų t pamokslas visiems 
bendrai. Šios savaitės misijos 
baigsis sekmadienį, 7 vai. v.

Vaikų misijos prasidės trečia
dienį, 4 vai. p. p. Jos baigsis 
šeštadienį 9 vai. ryte.

Misijų laikas yra dvasiškai 
sustiprėti.

I

U ™ ■LflūLM

truoti ir mokytis to svarbiausio 
dalyko — religijos. Didelė tai 
proga, šiems vaikams nereikės 
eiti į katekizmo pamokas šešta
dieniais nei sekmadieniais.

i

iI

Rūgs. 28 d., mirė Uršulė Vait
kevičienė, (Vasilkutė), 62 metų, 
gyv. 787 E. Broadway. Paėjo 
Akmenės parapijos. Amerikoje 
pragyveno 42 metu. Paliko vy
rą Stanislovą, dvi dukteris ir 
brolį. Iškilmingai palaidota, iš 
Šv. Petro liet. par. bažnyčios, 
spalių 1 d., 9 vai. ryte, Naujos 
Kalvarijos kapuose.

_DARBININKAS

Susivienymo Apskričio Suvažiavimas Pavyko

?

Viešos mokyklos siunčia vai
kus mokytis religijos. Vaikai' 
paliuosuojami vieną valandą sa
vaitėje, kad galėtų eiti savo 
bažnyčion ar mokyklon lavintis 
savo tikėjimo.

Už šį religišką mokslą vaikai 
gaus kreditus.

Lietuvių vaikai, tomis dieno
mis yra kviečiami ateiti į šv. 
Petro lietuvių parapijos mo
kyklą I ir E. 6th St. Užsiregis-

Aukavo parapijos mokyklai: 
Elzbieta Dravinskienė $10., 
Nellie ir Alphonse Grabol $5., 
Vincas ir Konstancija Staku- 
čiai $5., Antanina Majauskai- 
tė $50. Ačiū.

Anele Ambrazaitienė, 
uoli Moterų Sąjungos veikėja, 
“Darbininko” Jubiliejinio kon
certo komisijos narė. Ji uoliai 
platina koncerto tikietus ir 
kviečia visus Cambridgiečius į 
jį atvykti.

LANKĖSI

DAKTARAI

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sų. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

{VAIRŪS SKELBIMAI

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

NAUDINGOS PRAKALBOS. 
Rūgs. 30 d., bažnytinėje salėje, ‘ 
W. 5th St., LRKSA apskrities 
vadovybėje įvyko labai sėkmin
gos ir naudingos prakalbos. • 
Svarbiausiu kalbėtoju buvo 
“Garso” ilgametis redaktorius 
p. Matas Zujus. Jis įspūdingai 
kalbėjo apie lietuvių gyvenimą, 
apšvietą, kultūrą, gajumą, iš
tvermę ir organizuotę. Pabrėžė, 
kad lietuvių vargai prasidėjo 
nuo jų susijungimo su lenkais 
ir jie dar nesibaigė. Davė vii-i 
ties, kad per stropias pastan-! 
gas mes iškovosime Lietuvai I 
tikrą laisvę. Šioji puiki kalbai 
visiems susirinkusiems giliai į-; 
strigo į mintį ir širdį. Visi klau-i 
sytojai yra labai dėkingi ponui! 
Zujui už atsilankymą ir už gra
žų pakalbėjimą apie tokius 
tualius dalykus.

Kalbėjo gražiai apie savo 
tyrimus USA tarnyboje ir 
pelionas kun. K. Jenkus, 
šiuom laiku poilsiauja mūsų a- 
pylinkėje.

ak-

pa- 
ka- 

kurs

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
‘Darbininką”.

! Pristatome Vyną, Alų ir Tonikų
! Mes turime 11-kos rūšių alaus, įvairių vynų ir tonikų, šiuos 
! gėrimus pristatome į namus: vestuvėms, krikštynoms, 

rems ir piknikams. Skubus patarnavimas, šaukite:

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

į 220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.
i

pa-

Sekmadienį, rugsėjo 30 
d., Šv. Petro lietuvių par. 
bažnytinėje svetainėje į- 
vyko Lietuvių Katalikų 
Susivienymo apskričio su-Į 
važiavimas. Dalyvavo iš 
8 kuopų — So. Bostono 3, 
Cambridge, Norwood, Lo- 
well, Brockton, Lawrence 
atstovai. Suvažiavimui va
dovavo apskričio valdyba, 

į kurios pirmininku yra p. j 
Vincas J. Kudirka iš Nor- 
wood, raštininku p. K. 

Į Vencius iš Lawrence.
Šiame suvažiavime daly

vavo iš LRKSA Centro p. 
Matas Zujus, organo Gar
sas redaktorius ir adminis
tratorius, kuris smulkme
niškai išaiškino visus at
stovų klausimus Susivie
nymo reikalais, ypač klau
simus apie apdraudos cer- 
tifikatų pakeitimą, apie 
naujų narių prirašymą ir 
tt. Visi atstovai labai buvo 
patenkinti gautomis in
formacijomis. Nuoširdžiai 
dėkojo p. Matui Zujui už 
atvykimą ir suteiktas in
formacijas.

Atstovai pasižadėjo nuo
širdžiai pasidarbuoti savo 
organizacijos vajuje.

Užsibaigus suvažiavimo 
posėdžiui, vietinių kuopų 
viršininkai pakvietė sve
čius atstovus į “Darbinin
ko” svetainę, kur pavaiši
no skaniais užkandžiais, 
kuriuos atvežė ir paruošė 
pp. J. Gilneckiai, o gėrimų 
parūpino pp. Pr. Razva- 
dauskas, S. Griganavičius 
ir p. Pinelis. Patarnavo p. 

Į S. Glineckienė. Visi atsto
vai nuoširdžiai pasikalbėję 
ir pasistiprinę skirstėsi į 
namus apie 7 vai. vakare.

R-s.

Grįžo Garbingai AHei 
stas Iš Karo Tarnybos

Ketvirtadienį, lankėsi kun. Ig.
Abromaitis, lasalietis iš Hart- 
ford Conn.

Lankėsi iš Montrealo Mr. ir
Mrs. Anderson. Mrs. M. Ander- 
son yra Montrealiečių pp. Vili
mų duktė. Pp. Vilimai yra ilga
mečiai “Darbininko” skaityto
jai ir rėmėjai.

Šeštadienį lankėsi uolus ‘Dar
bininko’ rėmėjas. K. Žibikas. 
Atsilankymo proga jis nuo sa
vęs ir dukters Birutės Žibikiū- 
tės Jubiliejinio koncerto fondan 
aukojo $2.00.

Šeštadienį “Darbininke” lan
kėsi “Garso” redaktorius ir ad- 

j ministratorius p. M. Zujus. Jis 
i taipgi per Darbininkų radio pa- 

. i sakė kalbą Katalikų Susivieny-
I mo reikalais.
' Tą dieną lankėsi Dr. Paulina 
Luzeckaitė iš Cambridge, Mass.

. Į Atsilankymo proga pasipirko 
Jubiliejinio koncerto tikietų ir 
paliko spaudos darbų.

Lankėsi
Brighton, Mass. Atsilankymo p. Q VVhitkens,
proga įstojo į “Darbininko” Ju-: “Darbininko” Juibiliejinio kon- 
biliejinio koncerto rėmėjus, au- Certo Garbės narys ir uolus 
kodamas koncerto fondan $5.00. “Darbininko” rėmėjas. Jis turi 
Taipgi jis žadėjo suorganizuoti brangenybių krautuvę. 321 W. 
didelį būrį Brightoniečių į kon- Broadway, So. Boston, Mass. 
certą.

Šeštadienį lankėsi Benediktas 
Šimkus iš Cambridge. Mass. At-' 
silankymo proga “Darbininko”! 
koncerto fondan aukojo $1.00.

Pirmadienį lankėsi Katrina
Plechavičienė iš
Mass. Atsilankymo
Plechavičiai įstojo į _______ ,
ko” Jubiliejinio koncerto Gar- amz., 
bės Rėmėjus, aukodami $10.00 metlL SYV-

Savininkas

Į

VINCAS BALUKONIS,

I

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

Tel. ŠOU. 4645

New Styles
Take advantage of CASPER’S morning 

SPECIAL $10.
Soft., Cream-Oil Permanent $8. 
Includes shampoo. Cutting and 

Individual hair Styte.
Special from 8:30 A. M. to 10:30 A. M. 

Other permanents from $5. to $50.
Luxurious Waves Sėt While You Relax ln 

Glamorious Surroundings.

CASPER’S
BEAUTY SALON

738 E. Broadvvay, 
South Boston, Mass.

Experienced Manicurist alvvays present 
No Appointment Necesary

Hours 8:30 to 5. Open Thursday Evenings

TT
West Broadwayr

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

_  giai patarnauja.
South Boston, Mass.

Take Years From Your 
Looks.

Face looks younger 
when framed in the 

soft appealing 
Permaneot Wave.

šeštadienį, grįžo po dviejų 
metų ir aštuonių mėnesių karo 
frontuose Europoje Sergeantas 
Vincas Mačiulis pas savo tėve
lius. Julių ir Leonorą Mačiulius, 
gyv. 236 Bolton St., So. Bosto
ne. Sveikiname grįžusį Sergean- 
tą Mačiulį ir linkime jam geros 
kloties civiliniame gyvenime.

Albinas Neviera,
LDS 1-mos kp. ilgametis iždo 
globėjas, Jubiliejinio “Darbinin
ko” koncerto Garbės Rėmėjas 
ir didelis “Darbininko” priete- 
lius. Jis organizuoja visus savo 
draugus į Jubiliejinį koncertą.

BALF Centras prašo vi
sų BALF Skyrių, Parapijų 
ir organizacijų, surinkti 
amerikiečių spaudos iš
karpas, kuriose yra rašyta 
apie BALF veiklą toje ko
lonijoje, ar bendrai apie 
BALF veiklą Amerikoje ir 
kitur; drabužių rinkimą, 
siuntimą ir tt. 
pageidaujami paveikslai 

j (fotografijos), 
į iškarpos iš 
skelbimai ir kiti spausdi
ntai. Tokias iškarpas ir 
paveikslus prašome siųsti:
United Lithuanian Relief 

Fund of America, 
19 West 44th Street, 
New York 18, N. Y.

Taip pat

paveikslų 
laikraščių,

1VAIROS SKELBIMAI

“Šurum-Burum"

Parsiduoda Už $10,500 
dviejų šeimynų medinis namas 
Dorchesteryje, arti Ashmont 
Station. Puikūs vaizdai, kiek
vienas flatas po 6 kambarius. 
Rendos $43.00 už kiekvieną fla- 
tą. Tile bath, baltos sinkos, fur- 
nice garu apšildomas, dvigubi 
langai, 4900 ketv. pėdų daržo, 5 
pėdų geležinės tvoros, gėlių ga
lerija, vaisiniai medžiai vietory 
■ garden. Atsišaukite vakarą po 
išėstos valandos: ZNOTTN, 54
VVestmoreland St., Dorchester, 
Mass. 10-2-į5

nauja kun. P. Juškaitis, LDS 
Centro valdybos komisijos pir
mininkas.

Trečiadienį, spalių 3 d. p. Ma
tas Zujus kalbės Šv. Roko lietu
vių parapijos svetainėje, Brock- 
ton, Mass., kur klebonu yra bu
vęs ilgametis LDS Centro pir
mininkas, kun. Jonas Švagž- 
dys.Spalių 6 d., 8 vai. vakare į- 

vyks Stepono Dariaus Ameri
kos Legiono posto Moterų pa- 
gelbininkių vakarėlis — “šu- 
rum - burum” posto' name. 265 
C Street. Kviečia visus daly
vauti.

IŠ VYNO PIRKLIO 
DIENYNO

PAIEŠKAU savo giminių — 
pp. Comenų. Norėčiau su jais 
susižinoti ir susirašyti. Prašau 
jų ar kas apie juos žino atsi
šaukti šiuo adresu: Mrs. Uršulė 
Razvadauskienė, po tėvais Kaz
lauskaitė, 13 Atwood Court, 
Nashua, N. H. (21-2Jf-28)

16
nuo

I _____________
i SUGRĮŽO Iš L. VYČIU 

SEIMO

Moteris nuo 12 iki 
j metų tai limonadas, 
16 iki 24 metų — šampa
nas, nuo 24 iki 40 metų — 
madeiriškas, nuo 40 iki 50 

Įmetu — pasenęs vengriš
kas, o nuo 50 metų — ac-' 
tas arba, geriausiu atveju,; 
prarūgusi gira.

I

Pereitą šeštadienį sugrįžo iš 
L. Vyčių seimo p. Felicija Gren-, 
delytė. Pakelyj ji buvo sustojus 
poilsiui Tabor Farm pas pp. Ba
čiūnus, Michigan valstybėje. 
Grįžo raštinėn pirmadienio ry
tą.

Taipgi sugrįžo pp. Pr. Razva- 
dauskai. L. Vyčių Centro pirmi
ninkas. su žmona, adv. Antanas 

i Young, p. L. Švelnis, pp. R. Gli- 
i neckytė ir J. Marčiulaitytė.
■

Redaktorius Zujus 
Išvyko J Lawrence

i
Pirmadienį, spalių 1 d. p. Ma- 

: tas Zujus, Garso redaktorius, 
Korporalas Juozas Senevičius išvyko į Lavvrence pas kun. Pr. 

Cambridge P° metų Europos karo M. Jurą. LDS Centro pirminin-
proo-a pp frontuose, grįžo pas savo žmo- ką. kur vakare pasakė kalbą. 
“Darbinin- ne^ Anelę, dukrelę Julią. 9 me-; Antradienį, spalių 2 d. vaka 

ir sūnelį Robertą. 7 re. p. Matas Zujus kalbės Cam- 
. 91 Baxter St., So. bridge lietuvių parapijos sve- 

Bostone. Rainėje, VVindsor St., kur klebo-

i
M. Sangavičius iš 
Mass. Atsilankymo

koncerto fondan.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems 
už maldas ir dalyvavimą šv. mi
šiose už a. a. Kazimiero Drujie- 
čio vėlę, kuris mirė metai atgal, 
būtent, rugsėjo 30 d., 1944 m.

Šeštadienį, rugsėjo 29 d.. 8 v. 
rytą įvyko šv. mišios su egzek
vijomis šv. Petro lietuvių par. 
bažnyčioje. Toje pačioje bažny
čioje įvyko šv. mišios sekma
dienį,
kurias užprašė velionio žmona 
Uršulė Drujietienė ir sūnus Ed
vardas, gyv. 532 E. 6th St., So. 
Bostone.

Dėkojam parapijos kunigam 
už dvasinį patarnavimą.

Nuliūdusi velionio žmona 
Uršulė Drujirtienė ir 

sūnus Edvardas.

rūgs. 30 d., 8 vai. rytą.

Grįžo Senevičius 
Poilsiui

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 8VC.
Pirmininkė — Eva Marksie.ofi,

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

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnlenė,
8 Winfield St., So. Boston, Mass.

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

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

Tel. Parkway—1864-W. 
iždininkė — Ona Stamuliūtė, 

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

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

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

antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL i 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. Draugija laiko susirinkimus kas tr» 
Seventh St., So. Boston, Mass. 1

Visais draugijos reikalais kreipkitės
protokolu raštininke

I
I
Į

ŠV JONO EV Bt_. PAŠALPINES

DRAUGIJOS VALDYBA

PlrminlnKas — Juozas fivagždys,
601 6th St.. So. Boston, Mass.

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

Prot. Ra5t. — Jonas Glineckls,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.

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

i Iždininkas—Stasys K. Criganavičius,
699 E. Seventh St., So. Boston, Mass 

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

I I

čią sekmadienį kiekvieno mėneslc 
' 2 vai. po pietų. Parapijos salė

492 E. 7th St.. So. Boston. Mass

Statement of The Ownership, 
Management. Circulation, etc. 

Reųuired by The Acts of

Congress of August 24. 1912, 
and March 3. 1939.

Darbininkas published Semi-week- 
at Boston. Mass. for October 1.

of 
iy 
1915 Statė of Mass.. County of Suf- 
folk.

Before me. a Notary Public in and 
for the Statė and county aforesaid, 
personally appeared Anthony Pel
džius. who. having been dūly sworn 
according to law. deposes and says 
that he is the Business Manager of 
the Darbininkas and that the follow- 
ing is. to the best of his knowledge 
and belief. a true statement of the 
ovvnership. management etc.. of the 
aforesaid publication for the date 
shown in the above caption. required 
by the Act of August 24. 1912. embo- 
died in section 537. Postai Laws and, 
Regulations. printed on the reverse ofl 
this form. to wit:

1. That the narnės and addresses of 
i the publisher. editor. and business
managers are: Publisher St. Jos. 
Lith. R. C. Ass'n of Labor, 366 Broad-, 
way. So. Boston, Mass.: Editor A.! 
F. Kneižys. 50 Cottage St., Norwood. 
Mass.: Business Managęr. Anthony 
Peldžius. 366 W. Broadvvay. So. Bos
ton. Mass.

2. That the owners are: Saint Jos- 
eph’s Lith. R. C. Ass’n of Labor. 366' 
Broadway. So. Boston. Mass.

Rev. F. M. Juras. President. 
Bradford St.. Lavvrence. Mass.

50 Cot-

91

443 E.

REIKALINGA 
Polishers ir Buffers

Nuolatinis Darbas — Geras
Užmokestis

ATSIŠAUKITE —

Tremont-OM Colony 
Platinę Co.

137 Old Colony Avė. j
So. Boston 27, Mass.

Tel. SOUth Boston 3784-3785 į

APKALKITE NAMUS 
BINGELIAIS — 

NEREIKĖS JŲ MALIAVOTI 
Dėl platesnių informacijų 

pašaukite 
H. S. TITELBAUM 

TUo Roofinę Co., Ine.
District Managerį

1576 BLUE HILL AVĖ.,
MATTAPAN. MASS.
Tel. Blue Hills 8400

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKt 

Lietuvių Graborius ir 
Baisa rmiotojaa

Turi Notaro Telsea

’ 254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Ava.
Tel. COLumbia 2537

of the owners,| 
and security holders. ifi 

not only the list of į 
and security holders as 
upon the books of the

Jeigu Jūs padovanosite porą 
batukų šiam mažyčiui, ir jis 

bus Jums dėkingas.

1 ere jsm Įga jrį s?|įrg^!ryg’gg-s:,4~s:'yy

Užsisakykite Toniko Pas Mus ‘ 
b 
j
i

i
i
1

Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams.

Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
)

i PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham ĮSOlf-R
a toto ag.ftKrto.xr> to to

A. P. Kneižys. Secretary, 
tage St.. Norvvood. Mass.

Anna Siauris. Treasurer. 
: 7th St.. So. Boston, Mass.

3. That the knovn bondholders.! 
mortgagees. and other security hol-j 
ders owning or holding 1 per cent or; 
more of totai amount of bonds. mort- 
gages or there securities are: Tautos, 
Fondas. 2334 So. Oakley Avė.. Chica
go, III.

1. That the two paragraphs above. 
giving the narnės 
stockholders. 
any. contain 
stockholders 
they appear
company būt also, in cases where the 
stockholder or security holder ap- 
pears upon the books of the company I 
as trustee or in any other fiduciary; 
relation .the name of the person ori 
corporation for whom such trustee is 
acting, is given; also that said twoj 
paragraphs contain statements em- 
bracing affiant’s full knorcledge and 

i oelief as to the circumstances and 
conditions under which stockholders; 
and security holders who do not ap
pear upon the books of the company] 

| as trustees. hold stock and securities i 
I in a capicity other than that of a Į 

bona fide owner; and this affiant hasl 
no reason to believe that any other 
person. association. or corporation' 
ha s any interest direct or indirect in 
the said stock. bonds. or other securi
ties than as so stated by him.

Anthony Peldžius. Business Mana- 
ger. sworn to and subscribed before 
me this 22nd day of September. 1945 
John J. C. Grigaitis. Notary Public.

iMv commission expires April 22. j 
1919).

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass.

Joseph V.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakt; 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletska* 
Graboriai Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia Urmenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

8OU Boston 2609



Antradienis

Vysk. Valančius-Rašytojas
I

I
Ant ezerelio rymojau, rymojau, baltąsias mazgojau, mazgojau.

O jūs, rankelės, baltosios, baltosios, kam jūs pateksit, mielosios, mielosios?

A. Merkelis AŠ PAS SAVO
MOTINĖLĘ

3[ii£JuduJU)A. SlupiiuA.
Veda — Antanas Vaičiulaitis

VYSKUPAS MOTIEJUS 
VALANČIUS

Tęsinys
Iš visų čia paminėtųjų 

knygų bene didžiausios 
reikšmės turėjo Šventųjų 
gyvenimai. Valančius su
rašė gyvenimus tų šventų
jų, kurių vardais daugiau
sia mėgsta vadintis mūsų 
krašto žmonės. "Iš tikro, 
gražu bus ne vienam žino
ti. — sako vysk. Valančius 
to veikalo prakalboj. — 
kuomi buvo jo užtaryto
jas. arba patronas, ką ge
ra padarė ir kaip elgda- 
mos šventu tapo. Dėl to ir 
linkėčiau, idant mano ma
lonūs katalikai skaitytų tą 
knygelę. o prisistebėję 
šventųjų geriems darbams 
pradėtų sekti jų pavyz
džius. ir patys šventais 
paliktų”.

Taigi vyskupo tikslas 
buvo kilnus ir gražus. Tą 
tikslą jis gražiai ir įvykdė. 
Valančius šventųjų gyve
nimus sugebėjo gražiai ir 
įdomiai atpasakoti. Jo 
šventieji galvoja ir kalba, 
kaip tikri lietuviai. Todėl 
žmonės pasigė r ė d a m i 
kartkartėmis juos skaitė 
ir iš jų mokės, kaip reikia 
dorovingai gyventi. "Šven
tųjų gyvenimų” reikšmė 
Valančiaus laikams buvo 
labai didelė. Jais autorius 
ne tik dorino savo aveles, 
bet ir pratino skaityti lie
tuviškąsias knygas. Tuo 
būdu jis ruošė dirvą lietu
vių tautos atgimimui.
PASAULINĖS 
KNYGOS

Pasaulinio turinio
yra para- 

“Žemaičių 
tomuose, 

knygelę”. “Paau-

knv
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čiaus parašytas veikalas. 
’ Valančius pradėjo jį rašyti 
būdamas Kražių gimnazi- 
jos kapelionu, pabaigė 
Varniuose rektoriauda- 

, mas. Vadinas, rašė veika
lą daugiau, kaip dešimtį 
metų. Tai labai svarbi ir 
brangi Žemaičių vyskupi
jos istorija. Lietuvos pra
eitimi Valančius susido
mėjo ir ją pamilo būda
mas Vilniaus Akademijoj. 
Tuo laiku ypač lenkų ir 
vokiečių mokslininkai do
mėjosi ir tyrė garsią ir 
garbingą Lietuvos praeitį. 
Nuo jų neatsiliko ir Valan
čius su mūsų aukščiau 
minėtuoju istorininku Si- 
manu Daukantu.

"Žemaičių vyskupystėj” 
Valančius gražia ir lengva 
kalba aprašinėja Žemaičių 
vyskupijos istoriją ir jos 
būklę skaitmenų šviesoje.

Aš pas savo motinėlę. 
Aš pas savo širdužėlę 
Už stalos sėdėjau. 
Pro langą žiūrėjau.

Ir atjojo bernužėlis.
Baltas, gražus dobilėlis 
Per žalią girelę.
Pas mane mergelę. 

Barsiu tave, mergužėle. 
Balta, graži lelijėle. 
Tai aš tave barsiu.
Gailiai pravirkdysiu.

Vž ką barsi, bernužėli. 
Už ką barsi, dobilėli, 
Už ką mane barsi. 
Gailiai pravirkdysi? 

Ar tu radai karčiamėlėj. 
Ar tu radai jaunimėly. 
Karčiamėlėj geriant. 
Jaunimėly šokant?

Tik tu radai pas močiutę. 
Tik tu radai pas širdelę 
Po sodą vaikščiojant, 
Uogeles rankiojant. 

Tik tu radai pas močiutę. 
Tik tu radai pas širdelę 
Staklelėse sėdint. 
Plonas drobes audžiant.

gyvais, vaizdžiais, iš vaikų 
gyvenimo paimtais, 
vyzdžiais.

pa’. 

Žodžiai mato,' 
pavyzdžiai patraukia, sa
ko lotynų patarlė. Ir iš tik
rųjų, geri pavyzdžiai vai
kus patrauks, o blogi —at
grasys, nes vaikas mato, 
jų blogas pasekmes. Giliai 

(vaikui įsirgs į širdelę. į 

Proncės Paukštvanagėlio! 
nedori darbai ir baisi už; 

j

juos bausmė. Paskaitęs tą 
apsakymėlį vaikas nebe- 
kankys niekuo nekaltų 
paukštelių. Priešingai, ge- 

šalti- rosios Onelės pavyzdžiu 
Jis teikia ten ryškų vysku- niais- Daugelis tų šaltinių kiekviena mergelė panorės 
pijos mokyklų vaizdą, šiandien yra jau žuvę per sekti. Ir kaip gi nesekti, 
duoda šiek tiek žinių apie gaisrus ar kitokias nelai- kad jai už gerus darbus ... , — « v • « . w> or* 1o« i ttzm lrn 1 n t/M m vi r-ro m ev I i ■»literatūrą ir žmonių kul-

AUSK, MOČIUTE,
DROBELES

tūros ypatumus. Viską 
aprašinėja teisingai, rem
damasis rašytais i

Ir kaip gi nesekti,

gelių Valančius 
šęs penkias: 
vvskupystę” 2 
“Vaikų 
gūsių žmonių knygelę”,
“Antano Tretininko pasa
kojimas" ir “Palangos Ju- 
zę .

“Žemaičių vyskupystė” 
yra pirmas vysk. Valan-

i

Ausk .močiute, drobeles. 
O aš jauna juosteles: 
Kalbin mane bernužėlis 
Į svetimą šalelę.

Dar palauki, dukrele.
Dar palauki, jaunoji:
Dar palauki, dukružėle.
Dvejus trejus metelius. 

Vai. močiute, negaliu. 
Vai. širdele, negaliu: 
Atvažiuoja dieverėliai. 
Išveš margas skryneles.

Trinka bilda skrynelės.
Trinka bilda margosios: 
Gailiai verkia mergužėlė. 
Nuo močiutės eidama.

Cit. neverki, mergele.
Cit. neverki, jaunoji: 
Atsiverksi rytoj dieną.
Kai paliksi tu vieną.

Kai neteksi tėvelio.
Nei senosios močiutės.
Kai neteksi vainikėlio 
Ant geltonų kaselių.

Įmis bėgiojo pempės, ieško
damos sausų vikšrynų liz
dui, o pabaidytos svyravo 
dre, dejuodamos: “nevyko, 
nevyko”... Išgąsdino jas 
gandras, atlėkęs pavarli- 

inėti. Matyt, buvo gūžį jau 
i prisikrovęs, nes pavaikš- 
j čiojęs netrukus atsistojo 
ant vienos kojos, ramiai 
besipūtindamas šiltu vėje
liu, visai nebodamas nei 
gailestingojo pempių deja- 

i vimo, nei bauginančio var
lių kvarkimo, kurios, pa- 
mačiusios. jog gandras iš 
balos pabėgo, įsidrąsino 
karą jam apskelbti: raibo
sios ir žaliosios — visos, 
galvas iš vandens iškišu- 
sios, suspito kurkti: “kuo
tre, kuotre, kuotre! kur? 
kur? kur? kur peilis? kur 

i peilis? — kuokis? kuokis? 
kuokis? — baltkrrriaunis, 
baltkrrriaunis, baltkrriau- 
nis; kam reikia? ką piau- 
sim? — guondrą, guondrą, 
guondrą”...

i Gandras, iš tolimos ke
lionės parlėkęs, ilsėjosi ra
miai besnausdamas; tiktai 
kad jau pačiame krašte vi
su pulku susipliauškusios 
pradėjo nebepapr a s t a i 
garsiai kvarkti, gandras 
nebeiškentęs tyliai snapą 
ištiesė ir, žengęs keletą 
milžiniškų žingsnių, kap
telėjo keletą didžiųjų drą
suolių, ir, išskėtęs sparnus 
ir porą kartų pasišokėjęs, 
nuplaukė oro vilnimis į liz
dą, kur jį meiliai taraliuo
dama susitiko draugė. Te
tervinas, po alksnyną 
baubdamas, skundėsi po
ros nerasdamas: “sunku 
be pačios, sunku be pačios, 
parduosiu kailinius — pir
ksiu pačią”...

Gražus buvo pasaulis. 
Pievos žėlė beregint: gelto
nieji lukštai, saulės krėsle
liai, balai, gegužės, kvynai 
— jau puošė žaliąjį pievų 
rūbelį. Tik ievos, tartum 
neišsitikėdamos ankstyvą
ja šilima, nedrąsiai skleidė 
smulkius baltus savo ilgų 
kekių žiedelius. Užtai puti
nai, į karklynus įsisprau
dę, pilnai žydėjo, neboda
mi ryto šalnų, tarp žaliojo 
apsiausto.

Lazdynų Pelėda.

f
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Kaip Gi Gražus, Gražus
Kaip gi gražus, gražus rūtelių darželis, 
Pilnas jau prisėtas gražių žolynų.
Dailiai jį aptvėrė man jaunas brolelis, 
Užtat jam vainiką nupint ketinu.
Mano žolynėliai žydėti pradėjo, 
Kokia man linksmybė, kas gal apsakyt! 
Tartum brangenybę kas man pažadėjo, 
Vien tik širdį traukia juosius pamatyt.
Žydi man lelijos, žydi pinavijos,
Žydi jurgynai, žydi jokūbėliai, 
Žydi gvaizdikai, žydi žirniukai, 
Žydi šalavijos ir čebatėliai.
O aš mergužėlė, visų gėlių ponia,
O aš karalaitė tarp visų žiedų. 
Giedu aš daržely savo jaunas dienas, 
Jas gaivin’ gėlelės tarp vargų kietų.
Man ramus vėjelis nuo žolynų pučia. 
Kaip gi gardžiai kvepia mano darželis! 
Norint nuvargus ar nuliūdus būčiau 
Čia man prakalbin mano gėlelės!
Žydėkit, kvepėkit jūs, mano gėlelės, 
Tegul skaisčiai žiba jūsų grožybė. 
Tegul visi žino ir tegul išmano 
Kam jus yr sutverus Dievo galybė.

, A. Vienažindys

!mes. “Tasai veikalas yra teisingasis Dievulis gau- 
ne tik pats svarbusis Va- šiai atlygino. Jo apsaky- 
lančiaus raštas, — rašo mėlių Mikė Melagėlis ir 
prof. M. Biržiška. — bet ir guvusis Vincė — tai gabūs 
šiaip vienas 

į vyriausiųjų Lietuvos pra- rie būtų galėję 
jeities tyrinėjimų, kuriuos žmonėmis tapti,
davė mūsų mokslui Vil- 

į niaus universiteto gady
nės žmonės (Narbutas, 

j Jaroševičius, Valančius, 
Daukantas).

i Apsčiai istorinių žinių,
ypač gi žinių apie Lietuvos kiekvieną artimą ir net Gražus šiemet buvo pa

vasaris ir nepaprastai ank
styvas: balandžiui vos už
stojus kaip įšilo, jau ir ne- 
bepersimainė; sprogsta 

I medžiai ir keran pripildė 
mielo pavasario kvapo gi
rias, laukus ir sodus, kerai 

► purėtaisiais žiedais 
—skir- ir rašyti, nes, anot lietuvių- klestėjo, tarytum kiauši- 

Paaugusių patarlės, “kas skaito rašojniu andrabstyti. masinda- 
— suau- tas duonos neprašo”. Mo- mi didelius spiečius bičių. 

Antano Treti- kyti reikia pradėti iš ma-l bekaišioiančių savo laibus 
• amžius tin- siurbtuvėlius į kiekvieną 

_______ bei. kamiausias mokslui. Kai-
ir “Palangos miečiai 

I

iš tų kelių ir apsukrūs berniukai, ku- 
didžiais 

jei tėvai 
būtų turėję iš ko juos į 
mokslus leisti.

“Vaikų knygelėj” Valan
čius moko vaikučius būti 
pamaldžiais, mylėti ir 
klausyti tėvelių, mylėti I

PAUKŠČIAMS PARLĖKUS
I

t

■—Žemaičių kraštą pasi- gyvulėlius ir augalus, ku- 
taiko ir kitose pasaulinio rie niekam pikta nedaro, 
turinio Valančiaus knyge- Ypač nekartą pabrėžta 
lėse. Tačiau tiesioginis šių gamtos ir jos gyvijos mei- 
pastarųjų tikslas — mo- lė.
kyti ir dorinti žmones, ro- Valančius labai vertino 
dyti jų ydas ir būdus iš jų mokslą. Jis norėjo, kad vi- 
išbristi. si žmonės mokėtų skaityti; savo

i “Vaikų knygelė” - 11-1—♦
ta vaikams. “~ 
žmonių knygelė” 
gusiems.
ninko pasakojimai”— kai- žens — vaiko 
mo “daraktoriams” bei.kamiausias n

I

“APGAILESTAUJU. — sako japonas. Sunku 
tikėti, kad šio japono pareiškimas būtų nuošir
dus, nes jis tuos žodžius ištarė tik tada, kada pa
sidavė VVake salos įgula. Jis sakė, apgailestau
jąs žuvusių amerikiečių...

♦

motinoms
Juzė” —

tada dažniausia Jis, gyvendamas Kretin-į 
jaunimui. Tos'patys nemokėjo skaityti, gos vienuolyne, išmokęs.

knygelės rodo didelį Va-j juo labiau rašyti. Todėl ir gerai skaityti knygas ir į- 
lančiaus žmogaus būdo ir vaikų to dalyko mokyti ne- įmaningai rašyti. Vienuo-, 
sielos pažinimą ir jo mokė- galėjo. Galiausiai tie, ku- lyną uždarius, jis išėjęs į 
jimą pritaikinti pamoky-'rie i 
mus visokio amžiaus žmo- neturėjo tam laiko. Vaikus 
nėms. i anais laikais

“Vaikų knygelėje” Va- mokydavo 
lančius moko mažuosius “daraktoriai”, 
ne nuobodžiais pamokslais raktorius” yra 
ir ilgais išvedžiojimais, bet čiaus aprašytasis Antanas.

ir mokėjo, paprastai žmones. Atėjęs į vieną kai
_ __ 1

Einu Tavęs Pasitikti

po kaimus 
vadinamieji 

Toks “da- 
ir Valan-

Šilko vėjuose noriu paskęsti. 
Su šilko vėjais tave pasiekti... 
Kai nakties plaukai plasda paleisti; 
Ir kai dangus meteorais sniegti.
Aš norėčiau atbristi per žvaigždes. 
Jų priskvnti kaip pievos gėlių tau. 
Gal jos žibės, žibės ir neužgęs; 
Gal iš jų laimę nupynsime sau.
Bet nematau ar yra žiburys, 
Tavo lūšnelėj ilgų ilgėsiu? 
Ir mano šilko vėjų sūkurys. 
Paklydo erdvėje tarp saulių šviesių.
Einu, gal rasiu pranašą baltą, 
Spėjantį ko mano žvaigždės vysta? 
Tik nespėk, pranaše, man sugeltai, 
Kad jo kryžius jau nuo kapo krypsta.

Marija Aukštaitė.

mą, pasisakę ūkininkui 
kas esąs ir ko norįs. Ūki
ninkai pasitarę sutikę, 1 
kad Antanas mokytų jų 
vaikus. Antanas vaikus; 
mokęs beveik veltui. “Jei Į 
mano sermėgėlė berno-; 
kant nupliš, duosite geres
nę, o kolei mokysiu — ma-j 
ne maitinsite”, sako jis ū-1 
kininkams. Apie patį mo
kytoją Valančius taip sa-j 
ko: “Antanas turėjo jau 
keturiasdešimtį su pyragu 
metų amžiaus, ir buvo la
bai dievobaimingas; drau
ge sū vaikais klaupęs kal
bėjo kas vakarą poterius, 
zaikų nemušdavo, nukal
usius ar slinkius (tingi
nus) gebėjo pastatyti, 
vertelėje ir paraginti, kad 
mokytųsi. Pats mokė,; 
kaip sakoma, antsigulęs,! 
nė žingsnio nuo vaikų ne-Į 
įtsitraukdavo. Todėl vai-! 
kai už kits kitą mokės”. Į 

(Bus daugiau;

atvirą geltonąją taurelę. 
Ūžė, zirzėjo darbštieji va
balėliai, skubėdami naudo
tis šiltąja giedra ir kve
piančiais meduolių žiedais; 
žinojo maželėlės, jog ne vi
sada bus tokia meili gied
ra ir ne kiaurus metus žie
dai klestės.

Visoki paukšteliai, liz- 
;dams sukti šapelius ir j 
plunksneles berankiodami,! 

: čiurvėjo, čirškė šiltuose 
| saulės spinduliuose, o an
tai spartusis šnekutis vy
lingai plasnojo savo bliz
gančiais tamsiai mėlynais 
sparneliais ir švilpiniuo-Į 
damas kvietėsi patelę; ge-i 
gutė liūdnai kukavo beržy-j 
ne, rūpindamos, kam šie-j 
met užmetus auginti savo 
šeimyną; paliekniais tylo-

batais, 
apsau- 
dviem

Kad ir nuplyšusiais 
bet Lietuvos dukra eina 
gos ieškodama, vedina 
mažyčiais. Tamstos attikusieji
batukai gali padėti jos varge...

Submarino jūreivis amerikietis išleistas iš ja
ponų nelaisvės sutikęs savo žmoną ir keturių 

metų sūnelį, džiaugiasi nauju gyvenimu.


