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Lietuviški komunaciai 
1 bai nervuojasi dėl Ame- 
r kos Lietuvių Tarybos de- 
1 ‘gaeijcs ans’lankymo pas 
Prezidentą Trumaną ir dėl 
jo nareižkimo pavergtos 
I ietuvos atžvilgiu. Jų 
skauda aiškina vienaip ir 
1 italo, bet vistiek Prezi- 
c ento Trumano pareiški
mo. kad Jung. Valstybių 
politika Lietuvos pripaži- 
r imo reika’u “nepasikeitė 
rngali pasikeisti ir nePasi-į zicįcnier-aįs prieš dabarti- 
leis , taip ir negali įsais-jnę Jau<jonųjų lenkų vai-. 
*irti. . džią. Du lenku nuteisė mir-
l1/įti, o kitus tris - po 10 me- 

. ’! tu kalėjimo už tai, kad jie
prijungimo dalyvavę Boleslovo Scibo- 

T^RS pripažinimas! reko, ]enjęų valstiečių par- 
- _ tiios nario, nužudyme.

Dmochovvską buvo kalti
nama ir dėl to, kad ji būk 
stengėsi pagelbėti Scibore- 
ko žudytojams pabėgti į 
užsienį.

Nuteistieji apeliuoja by-
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liuteisė Lenkę Amerikietę
Varšuvoje

Varšuva, Lenkija— Len
kijos karo teismas nuteisė 

! Ireną Dmochowską, Jung. 
Valstybių ambasados pa- 
jreigūną, chicagietę, už 

’ bendradarbiavimą su opo- į

raštis V. šiaip raminasi: į tu kalėjimo už tai, kad jie 
“Lietuvos f””--------

prie ' ~
arba renripažinimas busi 
nuspręstas mūsų diplomą-; 
t : dervbose su diplomatais: 
kitu šalių.” i

I<aio bus toliau, tai jau 
kitas klausimas. Bet fak
tas yra faktu, kad Jung. 
Valstybės i 
Lietuvos Rusijai. Lietuva 
pripažįstama laisva ir ne
priklausoma, o tik tąją 
laisvę ir nepriklausomybę 
Rusija laikinai užgniaužė.. 
kaip yra pasakęs ir Prezi-j 
dentas Rooseveltas.

i ,
nepripažįsta j

Maskva Džiauaiasi Pran
cūzijos Rinkimais

Maskvos
— — •

i Svarbūs daktaro patyrimai

R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

FIVE CENTS.

išegzaminavus 4,000 atėjusių

labai patarčiau 
veikalu Dr.

The Re-
Jo jau

TEL. SOUth Boston 2680
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Kq jam atskleidė surašytosios žmonių gyve
nimo istorijos. — “Ieškai laimės ir pasisekimo, 
eik j bažnyčių", — pataria daktaras. — Daly
vavimas veikime labai praturtina asmenybę.— 
Didysis atradimas po 73,226 tyrinėjimų. — Kj 
mokslininkas sako apie išpažinti. — Apie po
mėgių gaudytojus. — Psichologo žodis apie ce- 

I ketizmų (nusimarinimę).

Londonas 
dentas* Roosevėltas......... radl;> džiaugiasi Prancūzių

ALT delegacijos tikslas Jos. 1 •
buvo prašyti Prezidente1 KaiP° pergale .... 
Trumano ir jo administra- imui.’mir.Pare^<1^^a, 
cijos, kad pagelbėtų ginti ' 
Lietuvos žmonių teises įį 
laisvą ir i 
gyvenimą.

Lietuvos niekas nepri-

Ilgesnį laiką Prezidento Trumano gimtinė vieta neturėjo specialaus 
pažymėjimo, taigi dabartinis savininkas teikėsi pasigarsinti ir štai jeigu 
turistai interesuoti gali užsukti į Lamąr, Mo., kur pamatys šią vietą.

nepriklausomą tenkinti

rinkimų rezultatais, 
” komuniz-!

įsavintai parodo, jog 
(“Prancūzijos visai nepa-!

' 'i ta idėja būti 
žvaigžde (Winston) Chur- 
chill’io orbite”.

Kaip Italijoje, taip ir

Prezidentas Truman Kviečia i Į Jung. Tautų Organizaciją

| Vieningą Darbą
I IVashington, D. C. — mesti Paryžiaus konferen- 
Prezidentas Truman atsi- eijoje dviem trečdaliaisiuno-ė nrie TSRS bet ii ^aiP Italijoje, taip ir^v«uvu^ ^umau

J’"- Pub^n“"aX bVaUd

derybose negali būti kelia-iį“? ‘TJ
mas kitas klausimas, kaipl^avo daugiau balsų, 
tik pareikalavimas, kad*ai kad socialis-
Rusija kogreičiausia iš-j t?1 Pakišo —■ 
trauktų savo kariuomenę 
iš Lietuvos ir leistų jos 
žmonėms laisvai apsisprę
sti ir išsirinkti savo val
džią.

Vadinasi, Rusija kelia 
bendradarbiauti vi- tuos pačius ginčus, kad tik 

daus ir užsienio reikaluo- nutęsti taiką. Rusijai būti- 
se. jnai reikalingas paikas, kad

gavo ma-f Prezidentas- ragino Hat- okupuotus kraštus galėtų 
žiau. Socialistams bendra- bininkus ir darbdavius su- visai nualinti, 
vimas su komunistais nie- daryti paliaubas ir dirbti 
kad neišeina į sveikatą, krašto gerbūviui. 
Taip buvo praeityj, taip; 
yra dabar, taip gal ir bus 
ateityj. Į

Tiesa, Prancūzijos ko
munistai neperdaug džiau
giasi Rusijos “rojumi”.

Lake Success, N. .Y. — 
Jung. Tautų visoutinas su
važiavimas vienbalsiai 
priėmė Švediją. Afganis
taną ir Islandiją nariais. 
Taigi dabar Jung. Tautos 
turi 54 narius.

buvo pamilęs mokslą, kad 
religija, atrodė, palikusi be 

į pagrindo ir išblėso jo šir- 
idyje bei galvoje.

MOKSLININKĄ PATY
RIMAS ATVEDE PRIE 

DIEVO
Baigęs aukštuosius mok

slus filosofijos daktaro 
laipsniu, kaipo specialistas 
psichologas (vidaus, sie
los pasaulio ekspertas - ty
kinėto jas) jisai per 15 me- 
įtų turėjo gilius pasikalbė
jimus su apie 4,000 asme
nų, duodamas jiems pata
rimus. Efe to, jisai išstudi-

BALF Kalėdiniai Atvirukai 
Smarkiai Perkami

Gražūs, lietuvio dailininko į 
lietuviškom meno puošmenomis 
pagražinti BALF išleisti kalė
diniai atvirukai trumpu laikui 
yra susilaukę plataus priėmimo 
ne tik lietuvių, bet ir kitataučių 
tarpe, šie lietuviški atvirukai.' *w-
kurių yra keturios rūšys, plati-! munistų vadus ir virš 200 
narni po aštuonis už dolerį, o partjjos narių. Jie kaltina- 
perkant už penkis dolerius gau- mi veikimu prieš visuome-

VEIKALAS SUSILAU
KĘS 40 LAIDŲ

Jeigu jūs išviso mėgstate,' 
skaityti, f-1--- —x— 
susidomėti
Henry C. Link “ 
tum to Religion”.
bus išspausdinta virš 40 
laidų ir mažame formate 
išleista (pocket edition) 
ta knyga tekaštuoja 25 et., 
o turi 176 puslapius.

Tai gyvenimo istorija to 
mokslininko, kurs apie sa
ve pasakojasi, kaip beei
damas mokslus jisai vi
siškai nutolo nuo tikėjimo
—• Per 20 metų aš gal nė-;įavo kitų padarytus 10,000 

su buvęs bažnyčioje nė 20:pacientų išegzaminavi- 
mus ir tas milžiniškas pa
tyrimas atnešė jam nau
jas pažiūras į gyvenimo 
prasmę. Jisai stipriai pa
linko į tikėjimą.

! — Mano grįžimas į religi
ją neįvyko dėl depresijos 
i (prislėgtos nuotaikos)..., 
— rašo jisai. — Aš grįžau 
prie tikėjimo ne dėl seno

• I

kartų, — prisipažįsta jisai 
toje knygoje. Dr. Link taip

RUSŲ VYSKUPAS GRĮŽO 
KATALIKŲ BAŽNYČION

Londonas Pabėgęs iš paskirtas Rytinių apeigų!
Rusijos vyskupas Povilas diecezijon: Abbess Serą-;
Melitze, jo sesuo Abbess phim ruošiasi įstoti vie- 

ir jo sekreto- nuolynan. Kun. Rocheau a™ziaus J1* artėjančios se- 
Stanislaus Ro- pasilieka studentu Rusų 

sekmadienį įvyko smarkus cheau atsisakė nuo Rusų;kolegijoj.
drebėjimas Peru Ortodoksų bažnyčios ir -----------------

Romoje ruošiasi ■ _ ■ ■ y .

Žuvo 500 Žmonių 
Žemės DrebėjimeKalbėdamas apie Jung. 

Valstybių užsienio politi
ką, Prezidentas pareiškė, 
kad ji nepasikeis. Jis atsi
šaukė į respublikonus ir 
.demokratus — naujo Kon- 
greso narius, kad bendra- 

ir visuo
met parodytų gerą valią.

Lima, Peru
į Seraphim, 

Pereitą rius kun.

Raudonieji Areštuojanti ♦ ******nauuuf lieji mcmuojoiih ■ darbiautų su juo i
Ispanijoje

Madrid — Šiomis dieno
mis, kaip praneša, valdžios 
pareigūnai areštavo ko-

Molotovas Pasiūlė 14 
Pakeitimų Trieste 

Statute

žemės < „
respublikoje ir Pietų A- dabar 
merikoje. .
ma, kad žuvo 500 žmonių nyėią.
ir 250 sužeista._________ 1 Vyskupas Melitze bus; Madridas> Ispanija _

ii* rlPlll A. LlcLUctl LvLHIlUJv I llLFoldol p ■ ■ * ■

Apskaičiuoja-grįžimui į Katalikų Baž- FlWIC0 Įipeja JlIOg. Tautas

natvės..., kai aš dabar ra
šau. aš tik esu baigęs 45 
metus ir galiu būt laiko
mas pačiose jėgose. Tas 
sugrįžimas neįvyko dėl 
silpnos sveikatos ar fizinių 
(kūno) kančių, kurios taip 
dažnai žmogaus viltį nu- 

jGen. Francisco Franco, at- kreipia į tobulesnį gyveni- 
sakydamas į Associated | anapus grabo, aš dar

r*-------- ;esu pakankamai stiprus
pasiboksuoti, nuplaukti 
mylią ir valgyti kas man 
patinka, visiškai nesibijo
damas pasekmių. Mano 
grįžimas prie religijos neį
vyko dėl nepasisekimo ar 

•kokio nusivylimo; priešin
gai, aš buvau ypatingai 
laimingas pasaulio daly
kuose, įskaitant ir laimin-

I

Kairiųjų Dauguma Abejotina
Prancųzijoje

sakydamas į .
Press patiektus jam klau
simus, pareiškė, kad jeigu 
j Jung. Tautos izoliuotų Is
paniją, tai sukeltų “nevie
ningumą tautų tarpe”, ne
sutikimą daugelio tautų 
tarpe ir tokiu būdu padi
dintų naujo karo galimy
bę.

Kurstymas iš užsienio

New York, lapkr. 14 — 
nės gerovę. i Rusijos užsienių ministe-

Pats vyriausias komu-ris Molotovas pasiūlė Už- 
Ispanijoje,1 sienio Ministerių Tarybai 

Sanchez, 14 pakeitimų Trieste sta-

nama šeši rinkiniai arba 48 at
virukai.

Didesniais kiekiais iki šiol už-; nistų vadas
sisakė: kun. kleb. J. Balkūnas. AgUStin Zoroa

250 rinkimų papUOlė į policijos rankas tute. Jis iškėlė tuos pačius 
kajgjjme 1 klausimus, kurie buvo at-

Maspeth, N. Y., !
(2,000 atvirukų). J. Žilevičius.į 
Elizabeth, N. J.. 162 rinkinius, 
kun. kleb. K. Paulionis, Brook- 
lyn. N. Y., 75 rinkinius. A. S. 
Trečiokas, Newark, N. J., 50 
rinkinių, BALF 74-tas skyrius, 
Toronto, Ontario, 30 rinkinių. 
Jonas Jasinskas, Risley, N. J., 
18 rinkinių, Leonora Svenčio- 
nienė, Lawrence, Mass.. 13 rin
kinių, P. A. Deltuva. Rockford, 
III., Vera J. Količienė, Pitts
burgh. Pa. ir William Wolf, 
Great Neek, N. Y., po 12 rinki-

MIRĖ KARDINOLAS 
DOMINIONI

Roma — Lapkričio 12 d. 69 metų amžiaus. Jis buvo 
mirė J. E. Kardinolas Ca-I Kardinolų Kolegijos na- 
millo Caccia Dominioni, riu. Taigi per pereitus me-

V *1

— X

GIVE!
C>Ri BOSTON COMMUNITV TUNO

nių ir visa eilė kitų po šešis rin
kinius ar mažiau.

Pažymėtina, kad šie lietuviški 
kalėdiniai atvirukai buvo par
duodami Baltic American So- 
ciety skyriuje Women’s Inter- 
national Exposition, kuris įvy
ko New Yorke lapkr. 3-10 d.

Atsižvelgiant į tai, kad šių 
kalėdinių atvirukų yra atspaus
dinta palyginamai neJidelis kie
kis ir kad gautas pelnas eis šelp
ti vargstančius lietuvius tremti
nius Europoje, patartina ne
laukiant užsakymus siųsti se
kančiu antrašu:
United Lithuanian Relief Fund 

of America,
19 W. 44th St., New York 18,

N. Y.

tus mirė 6 kardinolai. 
Kardinolas Dominioni 

mirė dėl širdies atakų.

Britai Atidarė Vartus 
Žydams (Palestiną

Komunistai Gavo Daugiau Balsų — 
Socialistai Skaudžiai Nukentėjo

Paryžius — Pereitą sek- rėjo 0; Nepriklausomų 
madienį, lapkričio 10 d. Respublikiečių — 23, turė- 
Prancūzijoje įvyko naujo jo 23; Ūkininkų partija —' 
parlamento rinkimai pagal 8, turėjo 9; Nepriklauso- 
neseniai paruoštą ir pa-įmų algeriečių — 5, turėjo

■daryti sukilimą ir tarptau- gą 16’ metų

Londonas — Britanijos 
valdžia atiadrė vartus į 
Palestiną tiems žydams, 
kurie bčgo iš Europos į 
Palestiną ir kelyje buvo 
sulaikyti, nes neturėjo įva
žiavimo leidimų.

Nuo lapkričio 15 d. iki 
sausio 14 d. kitų metų įleis 
1893 žydus, kurie buvo su
laikyti ir deportuoti į Cyp- 
rus salą.

tvirtintą naują konstituci-įO; Algeriečių autonomistų 
ją. Į— 7, turėjo 0. Skaitlinės

Komunistų partija gavo yra Prancūzijos metropo- 
daugiau balsų, bet socialia-; Ii jos ir Algerijos. Koloni- 
tai prakišo net 27 vietas į jos išrinks dar 45 atstovus, 
.parlamente. Liaudies res- kad viso sudaryti 619 at- 
I publikiečiai (taip vadina-! stovų.
Ima katalikų) gavo dviem! Taigi nežiūrint to, kad 
nuošimčiais mažiau balsų ‘ komunistai kaipo partija 
negu komunistai, bet at-Jturi daugiau atstovų negu 
stovų parlamente turės1 
tiek pat, kiek turėjo sena
me parlamente.

Komunistai laimėjo 163 
vietas, turėjo 148; Liau
dies Respublikiečiai gavo 
160 vietų, turėjo 160; So
cialistai gavo 93, 
120; Radikalai ir suvieny
tos partijos — 59, turėjo 
59; Laisvės Respublikonų 
partija ir afilijuoti deši
nieji gavo 42, turėjo 34; 
Respublikonų Unija — 5, 
turėjo 0; Gaulistų — 9, tu-

į— 7, turėjo 0. Skaitlinės

tiniai manievrai ir puoli
mai Ispanijos sutrukdė į 
pasiruošimą naujiems rin
kimams Ispanijoj.

Franco sako, kad “visai 
negalima kalbėti apie ko
mercijos santykius su Ru
sija, kol ji laikosi tų meto- kankamų padengti visus 
dų, kuriuos ji panaudoja normalius 
prieš tas tautas, kurios jai Tas (grįžimas prie tikėji- 
nenusilenkia.” Tęsinys 5-tame pusi.

moterystę ir tuos tris vai
kus, kurie buvo daugiau 
šaltiniu džiaugsmo, kaip 
kančių; aš džiaugiuosi 
daugiau negu vidutinišku 
pasisekimu savo profesi
joje ir turiu pajamų, pa-

reikalavimus...

bet kuri kita atskira par
tija, bet vistiek neturi dau
gumos. Abejojama, kad 
komunistai susidėję ir su 
kitais kairiaisiais galės 
sudaryti daugumą. Prieš- 
komunistinės partijos ga- 

turėjoįlėtų sudaryti daugumą, 
bet tai daryti būtų neprak
tiška.

Naujoji konstitucija įsi
galios gruodžio 24 d., kada 
parlamento abu skyriai 
susirinks ir išrinks prezi
dentą.

Lietuvių Radio Programa
ŠEŠTADIENĮ, 1:15—2:15 P. M.

1230 KILOCYCLES —WESX .SALĖM, MASS.

šeštadienį, lapkričio 16 dieną, 1:15 vai. po pietų 
įvyks lietuvių radio programa. Gros lietuvaičių orkes
trą — Rythmeers. Pasukite savo radio rodyklę ant 
1230 kilocycles ir klausykite programos per visą va
landą iš WESX stoties, Salėm, Mass.

Visais šios radio prog ramos reik a 1 a i s kreip
kitės šiuo adresu: Darbininkų Radio, 366 W. Rroad- 
way, So. Boston 27, Mass. Telephonai: SOUth Boston 
2680 arba NORvvood 1449.
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|VAIRI«S žinios
J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS,
ska.~.<y»Gs bažnyčiose Sekmadienį, lapkr. ?.© d.

RUSIJA PASIRUOŠUS KARUI
narius labiau įsigilinti į šį 

rinki- kultūringą ir savęs švieti- 
akty- mosi palinkimą.
ir de- “Lithuania” Philatelic

Londonas, Anglija — socialistai laimės 
Laukričio 12 d. karalius mus, nes opozicijos 
Jurgis VI atidarė parla- vištai areštuojami 
mentą ir perskaitė darbie- portuojami Sibiran, o kiti Society” valdybon išrinkta 
čių valdžios paruoštą pla- kalėjimuose kankinami, sekantieji: pirmininku J. 
ną ateinantiems metams. Tokių rinkimų nepripažins Green. vice pirm. Ig. Sa- 
Valdžia yra nusiteikus na- nei demokratiniai nusitei- kalas, sekr. Ben S. Jurė- 
cionalizuoti visas elektros kę lenkai, nei demokrati- nas, 2534 West 46 Place, 
gaminimo įmones ir vidaus nes valstybės. Chicago 32, III., ižd. V. Pet-
transporto priemones. i ----------------- rauskas, iždo globėjais —

Karalius pareiškė, kad fjldtelistdi SuSiOTĮlfiniZdVO Eve A- Lukas ir dr. Al. M. 
valdžia yra pasiryžus tęs- _______ - Račkus.
ti jaunimo ėmimą privers- 
tinon karo tarnybon. Jis 
prižadėjo bendradarbiau
ti su Jung. Tautomis.

Šia proga opozicijos va
das \Vinston Churchill pri
minė parlamentui, kad da
bartinė padėtis pasaulyj 
tebėra kritinga ir patarė 
imti dėmesin, -kad Rusijos 
raudonoji armija yra oku
pavusi daugiau negu treč
dalį Europos ir ten laiko 
savo galingas jėgas, pasi
ruošusias kovoms, kai tuo 
tarpu Jung. Valstybių ir 
Britanijos armijos beveik 
išnyko iš Europos.

Churchill pilnai užgyrė 
užsienio ministerio veda
mą užsienio politiką.

Buvo žinoma, kad Chica-j į draugiją bus priimami 
goj randasi nemažai lietu- įr už Chicago bei toliau 
vių filatelistų (pašto ženk- gyveną lietuviai filatelis- 
lelių rinkėjų), kurių dau- tai. Jiems bus naudinga 
gelis priklausė svetimtau- priklausyti, nes galės nau- 
čių filatelistų klubams ir dotis draugijos patarnavi- 
neturėjo jokio savo tarpe mu išmainyti savo dupli- 
ryšio. katus ir surasti rinkas sa-

Pastangomis Igno Saka- Vo vertingesniems ženkle- 
lo. vieno žymių lietuvių fi- liams neatiduodant juos 
latelistų lietuvių tarpe, varžytininkams parduoti, 
šiomis dienomis sušauktas Visais tos draugijos ir 
lietuvių filatelistų susirin- filatelijos reikalais reikia 
kimas ir įsteigta draugija: kreiptis į sekretorių aukš- 
“Lithuania” Philatelic So- čiau paduotu adresu, 
ciety. i .. ...........

Draugijos tikslas bus po- 
pulerizuoti Amerikoj Lie
tuvos pašto ženklus, padė
ti nariams prieinamais ir 
kitais lengvais būdais pa- 
pildyti savo rinkinius, daž- 

Jtmg. Valstybes Nutraukė niausiai mainantis dubli-;

Brangieji Kristuje: —
Didžiojo Bostono naminio Fondo vajus įvyks Sek

madienį, lapkričio 10 d. Užsimota sukelti 7 milijonai 
dolerių. 1947 metų Fondo tikslas pasižymi pasikeitimu 
i škaro padėties į taikos stovį. Svarbiausias šio vajaus 
šūkis yra grįžti į pirmykštę Fondo atsakomybę, būtent, 
aptarnauti reikalus 330-ties vietinių sveikatos ir ger
būvio įstaigų.

Mūsų amonės dažnai klausia, kiek iš to Fondo pa
sinaudoja labdaringos Katalikų įstaigos. Netiesiogi
niu būdu Katalikai gauna proporcingą dalį iš ne-sek- 
tarinių bei civilinių šaltinių. Šiais metais penkios Ka
talikų įstaigos teisioginiai iš to Fondo naudosis: Kata
likų Labdarybės Biuras, Šv. Vipcento a Paulo Drau
gija, Carney Ligoninė, Šv. Elzbietos Ligoninė ir Kata
likų Vaikų Vadovybės Centras.

Jūs žinote, kad daug gerų žmonių mūsų apylinkėj 
labai reikalingi pašalpos. Aš žinau, kad kartais mes 
visi jaučiame norą kitus sušelpti. Bet viens noras yra 
tik tuščias mostas. Verčiau duoti mažiau, negu žadėti 
duoti daug. Nėra didesnio malonumo kaip šelpti tuos, 
kurie iš tiesų pašalpos reikalingi. Ir mes tai atsiekiam, 
aukodami mūsų namų reikalams — Didžiojo Bostono 
visuomeniniam Fondui. Savo duosnumu jūs įrodote pi
lietišką pareigą ir religinį nuoširdumą.

Jūsų ištikimas Kristuje, 
f RICHARD J. CUSHING, 

Bostono Arkivyskupas.

'>■

Filatelistas.

Darbininkai Laimėjo Algų 
Pakėlimų

Neu York — Praneša, 
kad arbitracijos

LIETUVOS PRANCIŠKONAI
- I — >

Nesenai gauta žinia, kad da” rašo, kad sovietų spor- 
Vokietijoje įšventinti į ku- tininkai yra “hooliganai”. 

Lietuvos M. Semyonov dokumenta- 
Rugpiūčio liai įrodo sekantį įvykį: 

Warendorf,! Rungtynės įvyko tarp Bo- 
vienuolyne, i rovsk miesto ratelio ir

nigus keturi 
Pranciškonai.
11 dieną,

keliu Pranciškonų
SŪltyklUS Sll Albdllijd katais ir apsaugojant juos '42,000 drabužių siuvėjai įšventintas į kunigus Fr. ! Kondorovo miesto ratelio.

I

Belgradas — Jung. Vals-
nuo netikrų brangesnių 
ženklelių, kuriuos nesąži-

laimėjo algų pakėlimą.
Darbininkai gaus nuo

lybės pareikalavo. kad Al- "in?‘ Perkupčiai parduo- $3.00 iki $7.00 savaitėje
da. ruošti parodas ir pre- daugiau.banija laikytųsi visų su-/ 

tarčių. Bet Albanijos pre-Į 
mieras Hoxha atmetė Į 
Jung. Valstybių reikalavi
mą. Taigi Jung. Valsty
bėms nieko kito neliko.' 
kaip atšaukti savo pasiun
tinius iš Albanijos ir nu- ALT pradėjo vykdyti Lie- vauti organizacijų 
traukti visus santykius 
tuo kraštu.

LIETUVAI GELBĖTI VAJUS 
EUROPOJE

M.
Dvidešimt Trečiasis Sekmadienis Po Sekminių (lapkr. 17 d.) 

EVANGELIJA: Mato 9, 18-26

Anuo metu: Kai Jėzus kalbėjo minioms, štai vienas vyresny
sis priėjo, pagarbino jį ir tarė: Viešpatie, mano duktė ką tik mirė; 
bet ateik, padėk ant jos savo ranką, ir ji bus gyva. Atsikėlęs Jė
zus sekė jį su savo mokytiniais. Ir štai moteriškė, dvyliką metų 
sirgusi kraujo plūdimu, priėjo iš paskos ir palietė jo drabužio siū
lę, nes ji pati sau viena sakė: Jei aš paliesiu tik jo drabužį, pagy
siu. Jėzus, atsigręžęs ir ją pamatęs, tarė: Pasitikėk, dukter, tavo 
tikėjimas tave išgelbėjo. Ir tą pačią valandą moteriškė pasveiko. 
Atėjęs į vyresniojo namus ir pamatęs vamzdininkus ir ūžiančią 
minią, Jėzus tarė: Pasitraukite, nes mergaitė ne numirus, bet 
miega. Jie gi juokėsi iš jo. Kada minia buvo išvaryta, jis įėjo ir 
paėmė ją už rankos. Ir mergaitė atsikėlė. Gandas apie tai paskli
do po visą aną šalį.

i

I 
I

LEKCIJA: šv. Povilo Apaštalo laiško Pilypiečiams 
(3,17-21; 4,1-3)

Broliai: Būkite mano sekėjai ir žiūrėkite į tuos, kurie taip 
elgiasi, taip kaip turite pavyzdį mumyse.

Nes daugelis, apie kuriuos aš jums dažnai kalbėjau (dabar gi 
ir su ašaromis sakau), elgiasi kaip Kristaus kryžiaus neprieteliai. 
Jų galas — pražuvimas, jų dievas yra pilvas ir jų gyrius suside
da iš jų gėdos, nes jie trokšta žemiškų dalykų. Mūsų gi elgesys 
yra danguje. Iš ten taip pat laukiame Išganytojo, mūsų Viešpa
ties Jėzaus Kristaus. Jis pakeis mūsų žemumo kūną, padaryda
mas jį panašų į savo skaistumo kūną ta jėga, kuria jis gali taip 
pat visa sau pavergti.

Taigi, mano mylimiausieji ir labai pageidaujamieji broliai, 
mano džiaugsmas ir mano vainikas, taip stipriai stovėkite Vieš
patyje, mylimiausieji!

Aš prašau Evodiją ir meldžiu Sintikę būti vienokios nuomo
nės Viešpatyje. Taip pat prašau ir tave, ištikimasis drauge, padėk 
jom; nes jiedvi su manim darbavosi Evangelijai drauge su Kle
mensu ir kitais mano padėjėjais, kurių vardai yra gyvenimo kny
goje.

Kęstutis M. Butkevičius,: Kondorovo ratelis iš pat 
O.F.M. Rūgs. 29 d. Muen-pradžių pradėjo žiauriai 
chene, Šv. Onos Pranciško- žaisti ir pagalfau rungty- 
nų vienuolyne kardinolo nes virto hooliganizmu. To 
Faulhaberio įšventinti: ratelio žaidėjai pradėjo 
Fr. Amandas Anužs,i O. F. taip žiauriai elgtis, kad du 
M., Fr. Jonas Dyburys, O. kito ratelio žaidėjai nebe- 
F. M., ir Fr. Steponas Ro- galėjo toliau žaisti. Per

traukoje Borovsk ratelis 
turėjo 2 punktu 
Tada rungtynių 

I buvo pasakyta, 
,* Borovsk ratelis 
’itai jis (teisėjas)

v •

Vyskupas Vairuoja Savo Dabar Jam teikia pagalbą
20 kunigų misijonierių.

Kai kuriose salose visi 
gyventojai katalikai. Jie į- 
gvjo savo tikėjimą virš 

{100 metų atgal, būtent, 
Amerikoje trumpą iaikąll834 metais, kai pirmieji 

svečiavosi vyskupas misi-1 misijonieriai ten apsigy-
jonierius Paul Maze, Sal-iveno. Nors tolimesnėse sa
ldžiausios širdies vienuo-ilose kunigas apsilanko gal 
j lis. Jis Tahiti provincijos vieną kitą kartą metuose, 
Apaštališkas Vikaras. Ga-: tačiau gyventojai labai 
nytojo vyskupavimo dirva: gražiai išmoksta katekiza- 
labai keista, nes ją sudaro’cijos pamokas ir savo ga- 
vien salos, virš 100 jų, į-i bumus demonstruoja kai 
vairaus didumo ir okeano atsilanko kunigas, 
apsupti. Jaunam vyskupui 
misijonieriui 
kliūtis.

Dažnai jis aplanko kiek- 
vieną salą savo vyskupijo- kellon§’ ° JI
je. Įsilipęs į savo laivelį, jis ?ovire lal^° . del
pats jį vairuoja virš 1,000 
mylių, kol aplanko nors 
dalį tų salų, kurios pri
klauso jo vyskupijai.

Jaunos ir linksmios šir
dies vyskupas jau sulaukė 
61 metų, ir nuo pat Įšven
tinimo dienos, jis darbavo
si per 27 metus misijose.

Laivelį Apaštališkoje 
Dirvoje

polas, O.F.M.
Belgijoje, Sint Truiden 

mieste rugsėjo 29 d. įšven
tintas į subdiakonus Fr. 
'Kornelius Gaigalas, O. F. 

iždo ir rinktų pavienių na- į^uSA)1 ^raldško'gyvas > namus. Antroje 
----- -• lis, III. (USA) Pranciško dalyje žaidimo įvyko muš- 

|nų Seminarijoje gavo Sub-jtynįį įr uip u.
• -i • x. x • !AV įiuiuiuaisivo.masis amerikietis lietuvis j ®

7_. Pranciškus Gied-i Sovietų karininkas pasa- 
gaudas, O. F. M. Subdia- ko jo ir apie kitas rungty- 
konas Pr. Giedgaudas, lei-nes. Tai buvo tarp Dubos- 
džiamas į kunigus Mrs. sary ir Grigoriopol ratelių, 

ia.ų sąrašą. I ALI prašo kolonijų vei- Yorko į vakarus. Kaioeto- j Antaninos Leščinskienės, Abu rateliai buvo iš arti* 
. kad Lenki- kėjus pasirūpinti sukvies- jai bus adv. Rapolas Skipi-: Chicag0 IU priklauso ir mų miestelių. Skirtumas 
p bus. kaip(ti tiek rajonines konferen- tis ir stud. Bronius Budgi- prie Lietuvos Pranciškonų tik toks, kad Dubossary 

(x :miestelyj buvo spirito va-
kęJS EuF?P°s\................ | Pranciškonų naujoky- Į rykla, ir to ratelio žaidikai

Kolonijų veikėjai siuomi|nan Europoje jstojo penkr atvyko gerai įsikaušę. Gri-

C’hicago, III. (LAIC) — j jų pasitarimus, tiek daly- 
J susi- 

su tu vai Gelbėti Vajų: reika- rinkimuose ir rūpintis, kad 
linga sukelti $250.000. Lie- draugijos skirtų aukų iš' 
tuvos vadavimo akcijai. ! ‘‘

' Vajaus pasisekimas, aiš- aukų. ALT parūpins:
ku, priklausys nuo veikė- aukų rinkimo blankų, Pa’idiakonato šventimus nir-l,'-yxivo’ 11 L<xip 1U 

Varšuva — Praneša, kad jų iniciatyvos, sumanumo, pareikalavimą. Imąsis i;*i-iixri0lko neužbaigtos.
Lenkijoje visuotini rinki- veiklumo, energijos. Au-' Be to, organizuojamas j 
mai įvyks sausio 19 d., kes bus priimamos iš prakalbų maršrutas, veda-'
1947 m. Komunistai ir so- draugijų ir pavienių as- mas dviem kryptimis: iš 
cialistai susitarę sudaryti menų. Chicagos į rytus, iš New
bendrą kandidatų sąrašą. I ALT prašo kolonijų vei- Yorko į vakarus. Kalbėto-

Suprantama, 
joje, jeigu taip bus, nc.iF. _ _ -T1—
dabar yra. komunistai -Icijas, tiek kolonijų veikė- nas, abudu neseniai a^vY" į p/ovį^još^ Amerikoje

Rmkimai Lenkijoje

i
i *-■

š.įįį

sum-..1* -XV

- i i

IZ/Zj

it,

Fz

Meksiko City arklių lenktynėse, atidarymo 
dienoje, buvo parengta taip patriotiškai, kad 
atrodė lyg kokia šventė. Šie du vaizdai parodo 
linksmus veidus ir dalį paraduojančių anoje 
šventėje.

prieš O. 
teisėjui 

kad jei 
laimėtų, 

negrįš

tai
Laiveliu plaukti labai 

maža pavojinga. Vyskupas pra- 
i leido pusantro mėnesio lai
ko, kol jis padarė 2,000

no virš savaitę laiko dėl

t

yra prašomi skubiai susi-, iietuvjai jaunuoliai. Baigę goriopol ratelis per pirmas 
siekti, prakalbų ruošimo, Europoje Filosofiją, jie 5 minutes padarė 4 punk- 

! reikalu, su viena dviejų l;Įatvyks j jungtines Ameri-|tus. Tada vienas Dubossa- 
kos Valstybes ir čia studi-iry žaidikas nubėgo į vidu-vakarus — su ALT Sekre- 

torijatu, 1739 S. Halsted 
Street, Chicago 8, III.; nuo 
Pittsburgo į rytus — su 
LAIC, 233 Broadway, New 
York 7, N. Y.

I j
Jung. Valstybę: Įsakė 

Grąžinti Laivus

j

juos Teologiją. Visais lie- rį lauko ir pribėgęs prie 
tuviais Pranciš k o n a i s j teisėjo, bandė jį išstumti iš 
(tremtiniais rūpinasi Lietu- vietos. Paskirtas kitas tei-
vos Pranciškonų Provinci- sėjas, bet ir tas nieko ne-
ja Amerikoje.

ijos Spauda Nusiskun-
džia SpartHnkak

galėjo padaryti, ir Dubos- 
sary laimėjo rungtynes 9

kartą, audra nunešė jo lai
velį.

Šv. Povilas taipgi nepa
sidavė žiauriausiom aud- 

jrom.
I -------------------

I f

350 Miestų Užvardinti 
Šventųjų Atminčiai

New York — Jung. Vals
tybių valdžia įsakė milita- 
riam departamentui Euro
poje grąžinti Dunojaus pa
kraščių valstybėms visus 
laivus, kurie karo metu 
buvo paimti ir laikomi a- 
merikiečių zonoje.

Kaip žinoma, Jugoslavi
jos raudonoji valdžia rei
kalauja, kad Jung. Valsty
bės jai atlygintų $6,750,- 
000 už laikymą laivų Du
nojuje.

“Komsomolskaja Prav-

Pavaizduoja ir trečias 
rungtynes, būtent, tarp 
Maskvos ir Leningrado 
ratelių. Leningrado žiūro-

vai tikėjosi pamatyti gra
žias, taktiškas ir manda
gias rungtynes, bet jie ma
tė tik žiaurumus ir hooli- 
ganizmą.

Taip rašo Rusijos spau
da apie savo “sportinin
kus.”

PANEIGIA GANDUS
Prancūzijos Kabinetas

Atsistatydins

Rinfcimai Prancūzijoje
Paryžius — Sekmadienį, 

lapkričio 10 d .visoje Pran
cūzijoje įvyks parlamento 
rinkimai, kaip yra numa
tyta naujoje konstitucijo
je.

New York (LAIC) — In
formacijos Centras yra į- 
galiotas paneigti sklei
džiamus gandus būk, esą, 
Amerikos Lietuvių Tary
bos Delegacijos priėmimas 
pas JAV Prezidentą Tru- 
maną buvęs vadinamos A. 
L. “Misijos” ar “Lith. Na- 
tional Republican Commit- 
tee” žygių padaras, arba 
surištas su “Demokratų 
Partijos rinkimine politi
ka”.

Delegacijos prie mimo 
reikalu buvo gautas Prezi
dento sutikimas dar rugsė
jo mėnesio viduryje. ALT

tiesioginiai, ar kelių abiejų 
partijų (Demokratų ir 
Respublikonų) Senatorių 
bei Chicagos Mayoro Kelly 
remiama, kreipėsi į Prezi
dentą ir gavo jo sutikimą. 
Kilus krizei Paryžiaus 
Konferencijoje ir permai
noms Vašingtono kabine
te, atsilankymas pas Pre
zidentą buvo atidėtas, bet
gi ALT Vykd. Komiteto į- 
galiotų asmenų (adv. J. 
Grigaliaus, Wm. T. Kvet- 
ko, adv. V. G. Laukaičio, 
Al. Kumskio, teisėjo J. Zu- 
rio ir adv. K. Jurgelos) pa
sitarimai vyko toliau.

Paryžius, lapkr. 14 — 
Prancūzijos ministerių ka
binetas nutarė atsistaty
dinti. Atsistatydinimo raš
tą įteiks naujam parla
mentui, kuris susirinks 
lapkričio 28 d.

Juazas Kaslnskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

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

Llmoslnal ddl visokių reikalų 
Patarnavimas Dieną Ir Naktį

■ Peržiūrėjus visų prie- 
jmiesčių ir miestų vardų 
sąrašą, randame 350 mies- 

įtų bei apylinkių, užvardin- 
Įtų šventųjų vardais.

Populiariškiausias var- 
jdas tai Šv. Jono, nes 22 
vietos turi jo vardą; 15 

Svietų pavadintų Šv. Juoza
po ir 14 vietų šv. Marijos.

Tose valstybėse, kur is
panai pirmiausia apsigy
veno, dažniausiai užvardi
no savo kaimus ir miestu
kus šventųjų vardais. Ka
lifornija turi daugiausia, 
būtent, 52 vietas; Texas 21 
ir New Mexico valstybėje 
randasi 16 vietų turinčių 
šventųjų vardus.

Daug vietų Amerikoje 
yra pavadintų pagal mūsų 
tikėjimo paslapčių bei tie
sų. Pav., Įžengimas, Ėmi
mas, Sakramentai, Sal
džiausia Širdis, Šventas 
Kryžius. Šventoji Trejybė, 
Dievo Kūnas ir visiems ge
rai žinomas miestas Kali
fornijoje. Los Angeles — 
(angelai).

I

i
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DARBININKAS
(THE WORKER)

Pvblished even Tuesday and Friday except Holidays such at 
^ew Year. Good Friday, Memorial Day, Independence Day 

Labor Day, Thanksgiving and Christmaa
---------by---------

•AINT JOSEPH'S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Catered aa aecond-claM matter Sept. 12. 1915 at the post offlce at Boator 

Mass. under the Act of March 3, 1870
Lcceptance for maillng at s pėdai rate of postage provlded for ta Section llOy 

Act of October 8. 1917. authorized on July 12. 1918
8UB8CRIP^iON RA TĘS:

Jomestlc yeerly_____________ 84.00
Oomeetic once per week yearly $2.00 
tcrelgn yearly________________$5.00
•oreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams __________  $4.0G
Vieną kart savaitėje metams ... $2 OC 
Užsieny metams ......................... $5.0C
Užsieny 1 kart sa-tėj metama $2.50

DARBININKAS
<66 West Broadway. South Boston. Maa>

Telephone SOUth Boston 2680

Vajus Lietuvai Vaduoti

praeities — nepriklausomybės

Amerikos Lietuvių Taryba paskelbė vajų Lietu
vai vaduoti. Užsimota sukelti ketvirtį milijono dolerių 
— ir tai gana skubotai: iki vasario 16 d. 1947 m. Laiko 
belieka vos 3 mėnesiai, tad teks išsijuosus padirbėti. 
Akstiną tai patriotingai darbuotei reikėtų pasisavinti 
iš n^pertolimiausios 
kūrimosi laikotarpio, 1918-20 m. Sunku būtų išaiškinti, 
iš kur atsirado toks nepaprastas tuometinis ūpo paki
lumas. Lietuvos laisvės atžvilgiu, laikai buvo tamsūs, 
rodos, visai neviltingi. Lietuva visiškai iščiulpta, ka
ro ir okupantų nualinta. Vadų maža ir tie išblaškyti. 
Ižde nė skatiko, kariuomenėj — viens kareivis (taip 
bnnt nupasakojo Martinas Yčas). Tiesa, du patentuoti 
Lietuvos priešai — Rusija ir Vokietija — nusikamavę 
mirtinoj kovoj, gulėjo bejėgiškai parblokšti, bet ne
prietelių. netrūko: trys išoriniai, bolševikai, bertmont- 
nikai ir lenkai; gi viduje neilstančiai veikė penktoji 
kolumna. Kiekvienas tų priešų, atskirai paimtas, buvo 
stipresnis už pradedančią tik organizuotis lietuvių par
tizanų kariuomenę. Blogiausia, kad visi trys puolė iš 
karto. Todėl nebuvo galimybės atsilaikyti. Tačiau tarsi 
koks stebuklas įvyko. Nykštukas virto nenugalimu 
milžinu: Lietuva laisvės kovą laimėjo, niekam neužta
riant. niekam nepadedant.

Tačiau ir Amerikos lietuviai nesnaudė. Jie godžiai 
gaudė žinių nuotrupas, kas dedasi Tėvynėj, ir organi
zavo milžiniškus mitingus — susirinkimus, kuriuose 
išeivijos vadai sakė ugningas kalbas. Pasekmės būda
vo tiesiog stebėtinos. Aukos nebe šimtais, nebe tūks
tančiais, bet desėtkais tūkstančių buvo skaičiuojamos.. . . . ... __
Sukelta viso virš milijono doleriu, ir tas kapitalas la- ,ai 1* u.s
bai daug padėjo nepriklausomybę iškovoti. ‘ ! jaučiatės dideli tik tuomi,

Dabar - padėtis Lietuvoj atrodo dar b'ogesnė. .kad .la™eJote ,kara,rJ“n- 
Jau nebe bolševikų gaujos ją puola, bet milžiniška, ge-’te’^ln. us ra!? ^.e’ ^et.a? 
rei organizuota ir įginkluota raudonoii armija jąlna'Pto1. ne intelektualiniai 
užgulė Maskvos ponai nebenori nė kalbėti apie Lietu- "’ dvasiniai, ta, jrode ir uz- 
voi reikalus: Pabaltės tautos esančios įjungtos į Rusi- ansPaudavo amžiams jūsų 
jos Sovietų Sąjungą, ir baigta. Bet Vakarų demokrati-!mazuma 
nes valstybės, ypač Amerika, aiškiai pasisakė kad Lie- renciA?s'

ištikrųjų įsitikinote to
kiais esą; bet kas tokio y- 
ra jumise, kad galėtų tik-

tu vos klausimas dar nėra baigtas, ir tai didelis mums 
pliusas, kokio neturėjome 1918-20 metais. Buvusi Lie
tuvos nepriklausomybė, jos neutralumas karo metu, ir.
nežiūrint neutralumo, jos banditiškas užgrobimas — trono ir teisiate tautas, o priskirtos ir Amerika, ir padės, tik dar labiau įer- 
tie visi dalykai sudaro stambų tarptautinį klausimą, mums tik galvas tereikia Anglija, ir visos 
kurs be abejonės bus Tautų Taryboje iškeltas. Bet 
mes lietuviai negalime sėdėti rankas sudėję. Turime 
būt pasiruošę tą klausimą pastūmėti. Tam reikia lėšų, 
labai daug lėšų. - K.

Ne Generolams Tai Suprasti
Amerikos okupuotoj Vokietijos zonoj kai kurie 

Dėdės Šamo generolai nusiskundžia, kad vokiečiai ne
siskubina atsižadėti nacizmo. Tad, girdi, reikia juos 
paspausti, vartojant militarinę prievartą. Ot čia ir vi
sas vargas, kad “pataisyti” vokiečių prigimtį paveda
ma kariškiams, kurie papratę valdyti karo drausme: 
įsakyta ir turi būt padaryta. Tokios metodos taikos 
metu nesėkmingos. Kiekvienas žmogus prievartai nu
silenkia, nes kitos išeities neturi, bet ką jis galvoja ir 
jaučia, diktatoriai negali ir nenori to susekti. Čia ir 
glūdi diktatorių klaida, kad jie vien pasitiki brutališ- 
ka jėga, ignoruodami dvasinį žmonių nusiteikimą. Is
torija apščiai parodo, kad diktatorių valdžia būna ne
pastovi. Jų griežtos priemonės tinka tik maištui nu
malšinti. Ramiam gyvenimui sutvarkyti diktatoriai 
yra bejėgiai. Išskirti sudaro Rusija, kur amžiais pa
vergta tauta su diktatūra dar tebesugyvena, bet ir tai 
tik laikinai, kol geriau apsišvies ir pilietiškai susipras.

Vokiečių tauta kitoniška. Ji buvo pasidavusi na
cių diktatūrai vien tik tuo tikslu, kad galėti) išsilais
vinti iš nelemtų gyvenimo sąlygų, kurias Vokietijai 
užkrovė Versalio taikos nuosprendis. Sąlygos iš tiesų 
buvo tokios, kad paraližavo normalų gyvenimą: Dan
cigo koridorius tai buvo piūklas, kurs atskėlė žymią 
valstybės dalį. Tai buvo suvaržymas, kurio išdidi vo
kiečių tauta negalėjo pakęsti. Jie griebėsi nacizmo 
kaipo priemonės atsistatyti. Priemonė pasirodė neti
kusi — vokiečiai dabar pilnai tą patyrė. Daugelis jų, o 
gal didžiuma smerkia nacius, kurie užtraukė ant jų 
karo baisenybes: sugriautu miestų suardytą pramonę, 
sužalotą ūkį, nešlovę ir tokią nelaisvę, kokios Vokieti
ja nebuvo iki šiol susilaukusi. To dar negana. Rytinę 
jos dalį užgulė bolševizmo siaubas. Rodos pakanka ne
laimių suprasti, kad nacizmas buvo vargo ir skurdo 
kvieslys ir nešėjas.- O sakoma, kad vokiečiai neparodo
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IŠ KELIONES PO EUROPĄ

BALF Seime spalių 18 ir 19 dcL New Yorke.

zonoje lietu- 
stovyklose ir 
globoje; jų

B^tdrojo Amerikos Lietuvių Šalpos 
Fondo Pirm, Kun. Dr. J. Končiaus

Naujausis Jung. Valstybių laivas - tankeris, 
kuris aprūpintas radar instrumentu. Jis nulei
džiamas į vandenį Sun Ship Company, Chester, 
Pa.

Ir

ji”? Nuolat girdėdami tąi Žinau,

(Tęsinys)
AUSTRIJA

Austrijoje, Amerikos zo 
noje lietuvių yra apie l,20C 
(Salzburgo ir Lima stovy
klose); britų zonoje (iš
sklaidyti) Graz ir K’agen 
furt apylinkėse 250 ii 
prancūzų zonoje — B re 
genz ir Insbruck apylinkė
se apie 550. 

j Amerikos 
viai pvvena 
yra UNRRA
gyvenimo sąlygos ir veik

lia yra labai panaši į lietu
vių tremtinių gyvenimą 
Vokietijoje, Amerikos zo 
noje. Britų zonoje Austri
joje lietuviai gyvena pri
vačiai ir išsklaidyti po ki
tataučių stovyklas, o pran
cūzų zonoje Austrijoje, vi
si lietuviai gyvena priva- 
ičiuose butuose. Britų ir 
prancūzų zonose gyvena 

i lietuviai labai blogai aprū- 
Į pinti, tie ten tiesiog badau
ja. 1946 m. gegužės 1 d. 
Vienoje karo valdžia, UN-Didieji ponai, kas jus į- kimas sprendžiamas.

galiojo spręsti pasaulio Ii-j Paimkime Lietuvos klau-;įstorįįa neĮUrį jokios reik- 
kimą, ar atsitiktinumas, simą! Kodėl apie ją nepa-!^mės’ Tiesa svarstyklės 
ar laimė? Tapote pavadin- sisakoma? Ar ji nėra tau-|yra kruvinose Stalino ran- 
ti, ar pasivadinote “didie-)ta kaip ir kiekviena kita? kose gajės sufalsifikuoti

. Pon?j. ^legatai, ^aįp norės. Visi turi stovė-
nenupelnytą vardą, gal ir kad mano žodžiai bus vėjo ti raudonosios meškos 

nunešti ir nepateks į jūsųiletena net pati Amerika 
ausis, tuo mažiau į jusųįsu visa atomine 
smegenis, kurie nebeįsten-sako Diktatorius 
gia susivokti, tačiau nebusiu gtaį 
be naudos, nes liks ant po-j diktuoja

/i nfriinini bri»»iniA Kuo, . ’

atidarytas istorijos ’tribu- ^a“žiopsoti*'"prieš'tokį pa
ndas. Ką jūs padarėte suįveįksĮa? 
Lietuva? Kaip ją trakta-l • • _‘žž _
v°te? Ją pasmerkėte visai nesurado priemonės užkir- 
neišklausę jos balso. Isto- sįį keĮįą vįs artėjančiam 

Jus *r Pa* raudonajam milžinui. Kad 
paskui nebūtų pervėlu ir

bomba, 
numeris 

dėlko bolševikai 
. . .... . ______protestuoja ir

pierio ateičiai, kurioje busi grasina vįsiems. Ar ne gė- 

VVashingtono valdžia dar

Istorijos žodis rija nuteis
bus tikras ir neatšaukia- smerks.

paOAUi AlVUUVų VV1U AA

mas- Į Kodėl Lietuva priskirta nereikėtų pamatyti kartu-
Tuo tarpu jūs sėdite ant Rusijai? Tad tegu būna vių! Simpatijos nieko ne

kitos, tai; zins pasaulį.
palenkti ir priimti be gin- bent bus lygybė! Logiškai) Lietuva liko apvilta ir iš- 
čų gerus ir negerus spren- galvojant, nežiūrint į didu- duota grobuonims, bet lie- 

kuri turėtų būti nu- tuvis nemirs.
Vakar mylėjau Lietuvą,

dimus. mą,
Dovanokite, jei drįstu bausta: ar Lietuva, ar Ru- 

kritikuoti jūsų darbus, bet sija? Po pirmojo karo Lie-šiandien dar labiau ją my- 
tiesai burnos neužriši, už tu va buvo pripažinta ne-įliu, nes ji yra nuostabi 
ją šiandien milijonai žmo- priklausoma, o dabar atsi-į kančioje ir ištvermėje, 
nių galvas guldo.

Dar iki šiol nepastebėjo
te (ar nenorite pastebėti), kyti, bet jūs, ponai delega- aukščiau, Lietuva nemirs! 
kad statote be fundamen- tai, tik ironiškai pasijuok-)Jei jos kūną ir išnešios 
to, t. y., be Dievo ir sąžinės, site ir pasakysite: Ar tu.rauodonosios varnos, bet 
juk pirmas vėjelis nuvers; o Lietuva, tiki tuštiems ir j jos dvasia ir vardas liks 
antra, sienos be cemento melagingiems žodžiams?)amžiais, nes ji kankinė ir
ir plieno, t. y., 
mo ir rimtumo, —
tvers, veltui jūsų prakai- sąžiningi, kaip ir tu esi. 
tas. Į r

Juk yra elementarinė są, ponai delegatai! Čia ir silenks ir atiduos jai gar- 
taisyklė, kad teisėjas ne- mano nuomonė sutinka su bę, kaip kiekvienam kan- 
privalo niekados ištarti jūsų, tačiau tvirtinu, kad kiniui, nes ji lieja kraują 
sprendimo, neišklausęs in- jei Lietuva liktų sunaikin-)už kilnų ir šventą idealą 

nuo niekšo rankos iš nea
pykantos tikėjimui. Jau to 
užtenka, kad būtų Bažny
čios pripažinta, kanonizuo
ta ir gautų amžinos garbės 
vainiką.

O mano Motina, Lietuva, 
atliekamas, o ne tautų Ii-J nepasako? Ar jos garbė ir kuri išauginai tiek kilnių 
--------------------------------------------------------- ------- [sūnų ir dukrų, tiek gilaus 

didelio noro nuo nacizmo atsipalaidoti. Bet čia tur būt mokslo vyrų ir poetų, jie 
koks nesusipratimas. Okupantams gal nesuprantama tavęs nepamirš! Tu šian- 
vokiečių psichologija. Vokiečiai patriotingi, gal dau- die esi kankinė, čiulpia ta- 
giau kaip kitos tautos. Jie net svajojo apie savo rasės’vo kraują iki paskutinio 
kažkokį antžmogišką ypatumą, kurs duoda jiems ga- lašelio.
limybės vadovauti visam pasauliui. Dabar jie nustum-J Tu žiūri į savo nepriete- 
ti į žemiausią vergijos laipsnį. Iš karto jie buvo tiesiog liūs ir išdavikus giedriu 
primušti to baisaus smūgio. Dabar pradeda atsipeikėti, i veidu, ramia sąžine, hero- 
Su normalia sąvoka grįžta ir patriotizmo pojūtis. Iš ša- išku drąsumu. Tavęs ne
lies gali atrodyti, kad tai nacizmas atgyja. Visai ne. baido mirtis, nes tu esi ne- 
Čia paprasčiausias patriotizmas, kurs ieškos kitokių kalta, kaip kūdikis po 
šūkių, kitokių priemonių. Bet — ne generolams tai su-[krikšto.
prasti. K.| Lietuvos Sūnus.

imate duotą žodį? Kodėl? Mūsų širdys plaka smar- 
Daug būtų galima paša- kiau, mūsų viltys kyla

žodžiams?(amžiais, nes ji kankinė ir 
be teisingu- Tavo didžiausia klaida yra'šventa. Bus pastatytas jai 

ilgai ne- ta, kad tu tiki, jog ir kiti garbės altorius su garbin- 
igu jos paveikslu, apsuptu 

Šitame dalyke turite tie-Į aureolės. Visa žmonija nu-

teresuotos pusės. j ta, tai tik dėlto, kad jumy-
Dar blogesnis dalykas se nėra teisingumo, rimtu- 

tame, kad daug dalykų nu- mo ir sąžiningumo. Savo 
sprendžiate privatiškai, laiku istorija tai patvir- 
susirinkime tik patvirtina- tins.
te, kad taptų vieša. Tokiu) Jos nekaltas kraujas 
būdu tik komedijos aktas. kasdien liejamas ar nieko

3
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t ri ją 1945 metais, drabu
žiais, maistu ir kitais daik
tais. Važinėdamas po sto
vyklas mačiau kaip rūpes
tingai, Liet. Raud. Krvžiui 
vadovauiant, yra išdalina
mi drabužiai ir kiti daik
tai. Ne visur pasisekė Liet. 
Raud. Krvžiui išdalinimo 
darbą atlikti, nes UNRRA 
dažnai isikišdavo, kaip 
vienintelė or^anizaci ia tu
rinti teisę pašalpą dalinti 

tremti- stovyklose.

RRA ir austrų civilinė val- 
Ižia nutarė stovyklose ne
gyvena n t i e m s t_____
aiarns duoti tokią pat mai-i Drabužių ir kitų BALF 
sto normą kokią ^auna prisiųstų daiktų išdalini- 
Xust rijos piliečiai. Pasta- mas atliekamas labai rū- 
~uoju laiku austrai ganda- pestingai ir stropiai; ma- 
'O tik 900 kalorijų. Toks žiausi daikteliai surašomi 
lavinvs yra labai mažas ir ir pažymima koks drabu- 
iėl to žmonės badauja, žis ar daiktas kam duotas. 
Austrai miestiečiai turi gi- Tokia procedūra ima labai 
minės ir draugus ūkinin- daug laiko, bet tremtiniai 
kus ir su jų pagalba ginasi laiko turi ir mielai tą dar- 
nuo hado. T 
tremtiniai iš ūkirm’-n nie- dalintojai 
’io negauna ir net už bran- siems įtinka.
Tenvbes nieko negali gau- 
i. Pastebėtina, kad Aus- 

trijos spauda, valdžia ir 
visuomenė tremtinių at
žvilgiu yra labai žiauri; jų 
spauda pilna neteisingos 
prieš tremtinius propagan
dos, kad visi tremtinių į

l aukštesnius 
mokslus gauna iš BALF 
finansinę pagalbą stipen
dijų formoje. Studentams 
šias pašalpas išdalina Liet. 
Raud. Kryžius, o šalpa mo
kykloms dalinama per 
Liet. Bendruomenę.

Geresniam šalpos darbo 
koordinavimui Vokietijoje 
ir Austrijoje, pasitaręs su 
BALF Valdyba, paskyriau 
kiekvienai zonai BALF į- 
galiotinį, kurie šalpos skir
stymo reikalams sudarė 
komisijas iš BALF įgalio- 

jtinio, Liet. Raud. Kryžiaus 
atstovo, Liet. Bendruome- 

jnės atstovo, profesorių ir 
studentų atstovų. Šioji ko- 

i misija sudaro Centralinį 
^Komitetą bendram šalpos 
Į išdalinimui, o kiekvienoje 
zonoje sudarytos panašios 
sub-komisijos, kurios pri
žiūri šalpos išdalinimą vie
toje. BALF įgaliotiniai į- 
pareigoti siųsti Centrui 
pranešimus ir atsiskaity
mus iš išdalintų pašalpų ir 
pranešti kas lietuviams 
tremtiniams labiau yra 
reikalinga.

(Bus daugiau)

bet vargšai, bą atlieka. Suprantama, 
‘ 1 r.evisada vi- 

Lietuviai 
tremtiniai yra begalo A- 
merikos lietuviams dėkin
gi už pagalbą drabužiais ir 
kitais daiktais.

Dabar Vokietijoje ir 
Austrijoje (prancūzų zo- 

- - - - - nose) esant mažai maisto,
“T^imūsų organiazcija labai yengia. Kas galus Austrių * pagelbėjo pa

jos bėga; daug lietuvių 
šiol išbėgo nes anksemu. specialaus
Austojoje buvo apie 6,000. m jr
Išvykti 1S Austrijos nėra! siuntinių ^mJlkmenas 
lengva nes lėkimų negau-kRam* ešime). 
na, o slapta bėgti pavojm-i
ga. Austrai tremtinius len-j BALF šalpa žymiai pa- 
gvai išleistų, bet nėra kur gelbėjo mokykloms ir jau- 
važiuoti, niekas nenori jų nuomenei einančiai aukš- 
priimti. Itesnius mokslus. Iš Ame-

Prancūzų ir britų zonose rikos BALF’as pasiuntė 
Austrijoje lietuvių moky- nemažai mokykloms reik- 
klų neturi, bet kultūrinis menų ir knygų. Studentija, 
gyvenimas eina, kaip ir einančioji 
Vokietijoje.

STUDENTAI
Aukštesnį mokslą einan-j 

čių studentų Vokietijoje ir 
Austrijoje yra apie 2,000. 
Vokietijoje didesnis stu-t 
dentų skaičius yra šiuose j 
universitetuose: Hambur-! 
ge, britų zonoje (Baltici 
University) apie 500; 
Munchene, Amerikos zono-, 
je apie 600; Tubingene,i 
prancūzų zonoje apie 400 ;| 
Insbrucke, Austrijoje,' 
prancūzų zonoje — apie 
110 ir kituose Vokietijos 
universitetuose išsklaidy
ta apie 400.

Studentai yra susiorga
nizavę į lietuvių studentų 
organiazciją, kurios cen
tras iki šiol buvo Tubinge- 
ne. Jų tarpe yra siekiančių 
įvairių mokslų.

CENTRINĖS 
ORGANIZACIJOS

Lietuviai tremtiniai Vo
kietijoje ir Austrijoje, 
kaip tik atsirado šiose ša
lyse, atnaujino Lietuvos 
Raudonąjį Kryžių ir įkūrė 
Lietuvių Bendruomenę. 
Šios dvi organizacijos api
ma šalpos ir švietimo rei
kalus Vokietijoje ir Aus
trijoje. Lietuvos Raud. 
Kryžius yra Tubingene; 
jis turi savo raštinę, ku
rioj tarnauja 8 žmonės ir} 
vyriausią valdybą iš 5 
žmonių; revizijos komisiją 
iš 3 žm. L. R.K. darbo ir 
veiklos tinklas nutiestas 
per Vokietiją ir Austriją.1 
Liet. Bendruomenės cent- ‘ 
ras, kuris rūpinasi švieti-' 
mo ir mokyklų reikalais, 
yra britų zonoje, Detmol-į 
de. Abi organizacijos, su
rinkę iš pačių tremtinių 
centus, sėkmingai teikia 
pagalbą našlaičiams, ligo
niams. seneliams ir mo-' 
kykloms.

BALF PAGALBA VO
KIETIJAI IR AUSTRIJAI

BALF pagalba pradėjo 
pasiekti Vokietiją ir Aus-

THANKSGIVING!

Gaest at a V. S. A r m y mes. Sali 
ta T.ky., an American Red Cr.sa 
v.rker Ule. her hand at tarkey 
earviag f.t h.r GI h.ata. Th. 
Thankacivin< «eal iaelade. all 
-atateaid." triamingy. (Aa.riean 

Įted Crsas Fh.to)
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Dėkoja už
AUŠROS VARTŲ

Dievo Motinos Paveikslą
Laikraštis “Darbininkas” išleido gražų, menišką 

Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslą ir pasiuntė sa
vo skaitytojams ir LDS nariams. Gavusieji minėtą 
paveikslą, labai patenkinti ir daugelis pareiškė “Dar
bininkui” padėką už jo išleidimą ir prisiuntė laikraš 
čio paramai aukų. Šią savaitę gavome paramos iš se
kančių:
Mrs. V. Kreznor, Astoria, L. I., N. Y..................
John Valuckas, Waterto\vn, Conn.........................
Anthony Vangas, Dayton .Ohio..........................
Martin Benevice, New Haven, Conn...................
Mrs. Tekia Luciūnas, Broooklyn, N. Y..............
Paul Tirelis, Stoughton, Mass...............................
Mrs. S. Marksaitienė, Chester, Pa......................
Apalonia Zvigad, Phila., Pa.................................
F. Vancevičienė, Hartford, Conn.........................
Mrs. P. Krasauskas. Phila., Pa.............................
Ona Staniliūtė, So. Boston. Mass.........................
Kaz. Statkienė. Worcester, Mass.........................
Mrs. Geo. VVensky, Minersville, Pa......................
Thomas Versiackas, Loveli, Mass......................
Bronė Zaleckienė, So. Boston, Mass...................
Clement Drevinsky, Middleboro. Mass..................
Ona Batyrus, tVarrior Run, Piely, Pa..................
Peter J. Jasukevich, So. Boston, Mass..................
Elizabeth Rose. Detroit. Mich.............................
M. Kimbar. Amsterdam. N. Y.............................
Paul Sabulis, Ansonia. Conn.................................
Mike Svirskas. Brockton, Mass............ ...............
Kazimieras Kuraiša. Worcester. Mass.................
Mrs. Mary’ Patrik, Tauton, Mass.........................
Mary’ Naudzunas, Shenandoah, Pa......................
Anna Yenkert, Mahanoy City, Pa.........................
Alex Jonės, McMillan, Mich.................................
Veronica Zalatorienė. Brockton. Mass.................
J. Augustanavičius, \Vorcester, Mass. ................
Mrs. Helen Leskavage, Rantoul, III.....................
Teresa Dumska. Dorchester, Mass. ...................
Ona Girgas, Scranton. Pa.....................................
Mrs. Frank Norsavage, VVilkes Barre, Pa..........
Alex Jurcikonis, Frackvville, Pa. .........................
Stanley Baranciuskas. VVaterbury, Conn.............
A. Kiselis, Amsterdam. N. Y...............................
P. Macenienė, Brockton. Mass.............................
Catherine Liaudensky, So. Bcston. Mass.............
B. Sy’kes. So. Boston. Mass...................................
Elena Rusienė, Dorchester. Mass........................
Sofia Zickienė, Dorchester, Mass........................
Stasys Vanagas, Nevark, N. J............................
Mrs. S. Žukauskas. Chicago, III...........................
Mrs. A. Remeika, Hartford, Conn........................
Mrs. J. Kavaliauskas. Hartford. Conn................
J. Anusauckis. Bridgeport, Conn. ......................
Mrs. Mary Sabaliauskas. Brooklyn. N. Y.............
Eva Birgelis, Chicago, III....................................
Mikalina Blazioniūtė. Loveli .Mass....................
B. R. aSrapas. Worcester. Mass..........................
Antanas Andruskevičius, Lavrence, Mass. .......
Michael Lukšis. Elizabeth. N. J..........................
Miss M. Kazlauskaitė, Brooklyn, N. Y................
Jurgis Kazlauskas. Loveli, Mass........................
Eimon Balnanosis, Minersville, Pa. ................
Mrs. Mary Fumonti. Harrison. N. J. ..................
Mrs. Joseph Manikas. Hartford, Conn.................
Marta Petrikienė, Detroit, Mich. .....................
Anna Shemetienė, Brockton. Mass. ..................
A. Miller, No. Andover, Mass..............................
V. J. Kudirka. Norwood, Mass............................
Ona Brovvn. So. Boston. Mass. .........................
Mrs. D. Greičius, E. Pepperell. Mass............. .
Anna Einoris, Bridgeport, Conn.........................
Mrs. Grace Šankus, Brockton, Mass. ..............
J. Yucius, Nevvark, N. J. ....................................
Marijona Pakeltis. Chicago, III...........................
Stefania Tamulienė, Chicago .111........................
K. Cenkus, Ashley. Pa. ................................. .....
Marijona Blazauskienė. New Britain, Conn. 
Anna Balčius. Chicago. III..................................
P. Lukos, Brooklyn, N. Y...................................
Ona Ramanauskienė, Scranton. Pa.
N. Sargunas, Waterbury, Conn.........................

PACE MEDICAL CHESTS FOR EUROPE

American Junior Red Cross members assist in packing medical cheste for 
shipment to Europe where they are distributed to schools and children’s 
lnstitutions. Because soap is eatremeiy scarce, it is usually included.

(American Red Cross Photo)
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1.25
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1.25
1.25
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 ... .... _.I didesnėj laisvėj.
1.00 “Tiems Tikslams
1.00 praktikuoti toleranciją ir
100 gy venti drauge taikoje
1.00 viens su kitu kaip geri kai-
1.00 mynai, sujungti mūsų jė-
1.00 gas užlaikyti tarptautinę 

. 1.00 taiką ir apsaugą, ir užtvir-
1.00 tinti, priėmimų principų ir
1.00 būdų, jog ginkluota jėga 

. 1.00 nebus vartojama, tik ben- 
. 1.00 dram labui, ir vartoti tarp-

1.00 tautinę mašineriją ugdyti
1.00 ekonominę ir socialinę ap-
1.00 svietą visų žmonių.
1.00
1.00

. 1.00

. 1.00
. 1.00
į.oo;

. 1.00
1.00

. 1.00
1.00

. 1.00
.. 1.00|
. 1.00;
.. 1.00
. 1.00,

.. 1.00
. 1.00;
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JUNGTINIŲ TAUTŲ POSĖ
DŽIAI AMERIKOJ

DĖDĖS LIETUVIO 
AKTUALIJOS

Jung. Tautų posėdžiai — 
šį kartą Amerikoje — pri
mena visiems pasaulio ka
ro išvargintiems žmonėms 
ir jų delegatams labai kil
nius tikslus, dėl kurių 
Jung. Tautos buvo įsteig
tos. Tuos tikslus Čarteris 
aiškiai išdėsto:
“Mes Jung. Tautų Žmonės 

pasiryžę 
išgelbėti sekamas kartas 
nuo karo kančių, 
antrą kartą mūsų 
me kirto žmoniją ir, pa
reikšti vėl pasitikėjimą 
žmonių teisėmis, lygioms 
teisėms vyrams 
rims visų tautų, 
didelių, ir įsteigti sąlygas, 
pagal kurias teisingumas 

i ir pagarba dėl pareigų ki- 
lančių iš sutarčių ir kitų 
tarptautinių įstatymų bus 
užlaikytos, ir ugdyti so
ciali progresą ir geres
nius gyvenimo standartus-kinus. Pasaulis tokioje po-' 

‘karinėje netvarkoj, jo e-1

neturi ko valgyti ir kur gy
venti.

Ne dabar laikas kerš
tams! Kada tauta yra per
blokšta, bejėgė ir dar ją 
kankinti, tai tikrai reikia 
turėti šėtonišką širdį! Sta
linai ir Titai yra tikri de
generatai. Argi galimas 
dalykas, kad dvidešimta
me amžiuje, kultūringoje 
Europoje, rastųsi barbarų 
ir monstrų, biauresnių už 
anuos prieš tvaną gyvenu
sius? Ar galima dalykas, 
kad kitos tautos, ypač A- 
merika, kuri šiandien yra 
galingiausia, nepadarytų 
galo tai šlykščiai barbari- 
jai?

Ką turės sakyti istorija, 
juk jai burnos neuždarysi. 
Gėda, gėda ir dar kartą 
gėda! Ar ne tiesą sakau, 
dėde ? Ką turėtum pasaky
ti ar pridėti?
— Pasakysiu tik tiek, 

kad istorija juos pasmerks 
ir atmes. Tada, kaip Kai
nui, pasirodys ant kaktos 
žmogžudystės ženklas ir, 
ciniškai šauks: “Gal aš esu 
mano brolio sargas?”

(Bus daugiau)
Paulius Ramutis.

— Jei tiesa, kad iš saulė-' stebuklą ir prikeltų miru- 
tekio sprendžiama apie sį!
dienos gražumą, tad Jung-j — čia klysti, dėde, paste
linių Valstybių rytmetys■ bėjau, be maldos stebuklų 
nelabai džiuginantis, tarė nėra. Flushinge pradeda 
susimąstęs dėdė. Aiškiai posėdžius be jokios mal- 
matyti, kad kirminas dos, be Visagalio pagalbos, 
griaužia taikos šaknis, tad nežinau, kaip toji 51 
Pats velnias įėjo į bažny- vėliava perplauks taip au- 
čią, kad užminavus pa- dringą jūrą.
grindus ir privertus Vys- — Gerai sakai, sūnau, ta- 
kupą paspausti jo sukru- rė dėdė. Kadangi priminei 
vintą ranką kankinių jūrą, tau papasakosiu vie- 
krauju! Istorija, istorija! ną tikrą įvykį.
Ar tu nieko nemokini? Vėl-j Vieną kartą ponia Euro- 
tui Churchill šaukia, kad pa buvo beskęstanti Naciz- 
Rusija turi 200 divizijų mo jūroje, tik štai, kažko- 

| pilnai paruoštų karui, o kie Alijantai, pastebėję, 
Attlee tvirtina, kad ir jis šoko gelbėti.
neatsiliks nuo ginklą vi-’ Mandagi ir nuoširdi po- 
mosi. Tat Truman kalba nia parodė visą dėkingu- 

! atsiduoda kartumu, berei-įmą už išgelbėjimą gyvy-
i._i j i t Apkabino, išbučiavo.

Bet šie pristojo taip, kad
.ši nebegalėjo jų atsikraty- 
jti. Prašė vieno dalyko,
prašė antro, reikalavo tre
čio. Ponia kiek galėjo, vis 
patenkino. Dėkingumas to 
reikalavo, bet kiekvienas 

i dalykas turi galą. Vieną 
I dieną, jai vaikščiojant pa
gal jūrą, šie vėl pripuolė 
su reikalavimais. Ponia, 
pritrūkusi kantrybės, ta- 

■jrė: “Klausykite, ponai, jei 
įbūčiau žinojusi, kad tas 
jūrų patarnavimas tiek 

. Re
organizacijas. Yra davinių riau būčiau sutikusi pri-

v •

I

;kalo priminė 4 laisves. I- 
dealai, kuriems žmonija į- 
tikėjo, šiandien guli kape 
kartu su jų paskelbėju. 
Vargu ar atsiras bent vie- 
nas iš 51, kuris padarytų

sius, laikinas komitetas 
padarė reikalingus prak
tiškus nutarimus pradėti 
tokią organizaciją. Savo 
raporte, komitetas pareiš
kė visų viltis, “jeigu nauja 
organizacija gali užintere- 
suoti pasaulį tai gali ap
saugoti šių laikų žmones ir | 
jų vaikus nuo karo baise 
nybių.”

Trygvio Lta, Generalinis kj±™’
Sekretorius Jung. Tautų 
savo metiniame raporte tą _ 
pačią mintį Dareiškė kada i aV H 
sakė “ “
pasistengs pritraukti pa-, 
šaulio entuziazmą ? 1
šiol, ne tiek kiek buvo tikė
ta. Koki žygiai yra reika
lingi atsiekti to?”

Jung. Tautų
šiuo metu iš lėto eina. Tu
rime pripažinti, kad mūsų

11

kurios 
gyveni-

ir mote- 
mažų ir

labui arba gali būti sulau
žyta.

Ir tautų kolektyve valia, 
kurią Generalins Sekreto- 

į rius mini, gali būti ant tiek

Inos tautos žmonės sustip- 
’ rintų jų paramą Jung. 

per savo spaudą,

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”

Ar* Jung Tautos mokyklas’ radio’ cinem4 ir daug turės kainuoti,
®’ organizacijas. Yra davinių riau būčiau

Jung. Valstybėse, kaip A- gerti anoje Nacizmo jūro- 
ilrJ^merikos žmonės vartojame, negu dabar tiek daug 

tuos būdus pareikšti savo nuo jūsų kentėti ir būti 
norą, kad Jung. Tautų ma- taip pažemintai”.

— i Ištariusi šiuos skausmo 
Drocedūra nusistatYmas stiprės čio- žodžius, apsisuko ir šoko į

Iš dalies, gal todėl, kad šineriJa tikrai ™ikt.ų' Tas
nai ir kitose šalyse, kada jūrą pasiskandinti...
vis daugiau ir daugiau — Taip, mielas dėde, ta- 

nesusipratimai yra tik lay,žmonių stengsis išpūdyti, nau, laisve ir teisingumas 
kinus. Pasaulis tokioie no-Jun«-..Taut« tlkslus> t >?- nelaimingajam yra tuscias

- -- praktikuoti toleranciją ir ironijos žodis. Demokrati-
konominis gyvenimas talp|karta/yventi,‘alkoJe ka* Įa taP° antipatiška t.ems, & fTa" įraiTMimai” ... “jungti kurie mato kančias ir nur

iju stiprybę užlaikyti tarp- tį savo mylimųjų asmenų, 
tautinę taiką ir apsaugą.”

FLIS. gaudinėtoja

H y VUlllllKAiJ vUlV • « • ••• •

suardytas, nei politiniai igeri kaimyną^ ir 
rubežiai, nei valdžios for
mos dar nenuspręsta. Žmo- i 
nės užmiršta, kad tas vis
kas tik trukdo čarterio sis
temą.

Svarbu, sako Generalinis 
Sekretorius, kad “turime 
pripažinti, kad daug buvo 
nuveikiama socialėse ir | 
ekonominėse dirvose, apie i 
tai visuomet dar nieko ne
jaučia.”

Jung. Tautų organizaci-: 
ja yra tik tokia stipri, 
koks kolektyvis noras visų 
tautų, kurios ją remia. Y-

“Nutarėme Sujungti Savo 
Pastangas Įvykdinti 
Šiuos Tikslus

Kada Čarteris įsteigė ra mašinerija, pagal kurią 
Jung. Tautas kaipo orga- tautos gali kooperuoti. Ga- 
nizaciją, išpildyti tuos tik-Jlima ją vartoti žmonijos

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS

I

Į Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 
mortgyčių — panaujinimo planas.

Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 
dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas, Pašaukite SOŪtb Boston 0379.

i
i

Taika darosi melagė ir ap- 
tiems, kurie

“VYTĮ” leidžia Amerikos didžiau
sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

“VYTIS” eina kas menesį gražiai 
paveiksluotas ir deda įdomių straips
nių, žinių iš Amerikos ir užsienio.

“VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio.

“VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą.

“VYTY” rasite įdomių pasiskaity
mų tinkamų seniems ir jauniems.

“VYTJ” redaguoja įžymus ir paty
ręs redaktorius . Ignas Sakalas ir 
“VYČIUI" bendradarbiauja jo su
kviesti įžymiausi literatai.

TAD, padarykime šūkį: “Tenelle- 
ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus. kurie neska’tytų “VYTIES”. 
Visi skaitykime “VYTĮ!”

“VYTIES” kaina metams tik $3.00

“VYTIS”
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

I rravAU: 11 ’ m u j
|CO_OPER ATI VE BAMkI

I
I

Francis Jančus, Lavvrence, Mass. ........................
Morta Latvinskienė, So. Boston, Mass...............
Geo. Ozalis, L. I., N. Y............................................
T. Plaschowiskis, Rumford, Me.............. ...............
B. Velička, Bristpl, Conn.......................................
Julia Buikus, Glastonbury, Conn..........................
A. Spitris, Waterbury, Conn..................................
Mrs. Michael Kohuitka, Minersville, Pa..............
D. Bernatonienė, Providence, R. I.........................
Mrs. A. Botinis, Brooklyn, N. Y..........................
A. Simmons, Windsor, Conn. ..............................
Jurgis Baranauskas, Cambridge, Mass.................
iStanislov Girsa, Brighton ,Mass..........................
'Lucille Zaikienė, So. Boston, Mass. ....................
■ Mrs. Alexander Sadauskas, Northampton,........
V. Kupickas, Pittsburgh, Pa. ..............................
Adolph Rutkauskas, Nevv Britain, Conn..............
Mrs. Antonina Jakubauskas, Wilkes - Barre, Pa. 
Mrs. C. Wiltrakis, Detroit, Mich...........................
Peter White, Chicago, III. ...................................
Mrs. Ona Bražinskas, Brooklyn, N. Y. ................

ji. Stonis, Providence, R. I. ..................................
iMrs. A. Praduvich, Detroit, Mich.........................
■ Kun. Pr. Vasiliauskas, Newtown, Pa....................
Zigmond Pocius, Roslindale, Mass......................
Antanas Vaitonis, Rochester, N. Y. ................
Mrs. N. Babijonas, St. Clair, Pa. .......................
A. Lengvinas. So. Boston, Mass.............................
Mrs. A. Grinas, So. Boston, Mass. .......................
Martha Gedzius, Cambridge, Mass......................
Mrs. Antonina Padaigis, Waterburjr, Conn..........
Mrs. Antosia Gurskis, Nashua, N. H. ...'.............

Skirtingas

12 Oncii Buteliuose Dabar Galima Gauti.

Nėra kito Ale visiškai tokio 
kaip PICKWICK„. jo skonio 
švelnumas atskiria ji nuo kitų 
Alės.

BREWED BY HAFFENREFFER B. CO., Ine.; Boston, Mass., BREWERS SINCE 1370

PICKWICK
"ALE that Is ALE"

T»*DE MAFK TEPU)
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Svarbūs daktaro patyrimai

išegzaminavus 4,000 atėjusių

DARBININKAS

riusių aplinkybių negalime |gaug laisvės, bet ją palaiko

t'.

.. ir garantuoja. Panašų tik- 
turi ir valstybių įstaty-

Pradžia 1-rname puslapy]
mo) įvyko dėka to kasdie
nio patyrimo, gauto prak
tikuojant savo profesiją— 
psichologiją, — taip savo 
grįžimą prie religijos nu
sako Dr. H. Link.

ATRANDA, KĄ BUVO 
PRARADUS PRIEŠ 20 

METŲ
Toliau jis rašo:

— Išstudijavęs pas mane 
besikreipiančių žmonių. 
problemas (klausimus, ne
aiškumas) ir duodamas 
jiems patarimus aš pasiju
tau kas kart labiau ir la
biau bevartojąs Šv. Rašto 
posakius, žodžiu sakant — 
kas kart labiau jutau pa
linkimą duoti patarimus,

(Tęsinys)
Mažo vaikelio mažos yra 

žinios, maži jo troškimai, 
mažas pasirinkimas, maža 
ir laisvė. Suaugusio ir mo
kinto žmogaus didelis yra 
žinių sandėlis, dideli ir 
troškimai, didelė ir laisvė. 
Tos laisvės nesukliudo, 
jeigu kaip kada dėl susida-

suomet pasitiki Dievu ir jo 
įsakymais ir, klaidingai 
manydami, kad Dievo įsa
kymai bereikalingai varžo 
žmogaus laisvę, prie ku
rios jis turi įgimtą palin
kimą, laužo juos laisvės 
vardu ir tuo būdu įkrinta 
į didžiausias nelaimes ir 
vargus. Dievo tad įsaky
mai ne tik negadina žmo-

200,000 DOLERIŲ VER
TĖS TYRINĖJIMAI

Didelį mokslinį patyri
mą psichologijos srityje 
D-rui Link davė ši aplin
kybė: 1933 - 1934 metais 
New Yorke, vadovaujant 
Carnagie Institutui ir Be- 

; darbių Globos Komitetui, 
i buvo daromi tyrinėjimai— 
kas žmogui padeda ir kas 
kliudo prisitaikinti prie 
gyvenimo sąlygų, pasida
ryti patenkintu ir visuo
menei naudingu asmeniu.
Tie tyrinėjimai pareikala
vo 200,000 dolerių išlaidų, 

i Buvo išegzaminuota 15,- 
321 žmogus. Kaikurie buvo 
tiriami kelius kartus, kaip 
kad su jais buvo iš viso pa- 
daryta 73,226 tyrinėjimas, 

kurie sutapo su religijos Ir tų tyrinėjimų dėka bu- 
priimtu mokslu... Į mane vo padaryta visa eilė nau- 
patį darė kaskart didesnį jų atradimų.
įspūdį tas dažnumas kada! — Vienu iš tų atradimų, 
mano įsakymai (pacien-'— pabrėždamas šiuoos žo- 
tams) panešėjo į religijos džius rašo Dr. Fink, — ne- 
pamokymus, taip kad pa- paskelbtų raporte, 
galiau aš ------ —_ —
priėmęs didelį kiekį reli- asmenys, kurie turėjo ti- 
ginių įsitikinimų, tų pačių, kėjimą ar lankė bažnyčią, 
kuriuos buvau praradęs buvo žymiai geresnės as- 
prieš 20 metų”. i

kėjimo neturėjo (pusi. 12). 
MOKSLAS IR ATRADI- — Mano kelias atgal prie 

MAI GRĄŽINA JO
RELIGIJĄ

Bostono Lietuvių Tautinių Šokių grupės narės prie Lietuvos patriarcho Dr. Jono Basana
vičiaus paminklo Lietuvių Kultūriniame Darželyj, Cleveland, Ohio. Pereitą pavasarį tos gru
pės didžiosios mergaitės dalyvavo National Folk Festivale, Clevelande, ir puikiai išreklamavo 
Lietuvą ir mūsų tautą. Anglų spauda plačiai rašė apie lietuvaičių artistišką pasirodymą šo
kiuose. Daug komplimentų gavo BLT Šokių grupės mokytoja ir vedėja p. Ona Ivaškienė. Pp. 
Ivaškos ir visa Tautinių Šokių grupė užsitarnauja mūsų plačiosios visuomenės paramos.

Sekmadienį, lapkričio - November 24 d., 3 vai. po pietų, Municipal Building svetainėje, So. 
Boston, Mass., įvyks Bostono Lietuvių Tautinių Šokių grupės metinis parengimas. Programa 
bus graži ir įvairi. Iš visos Naujos Anglijos lietuvių kolonijų lai suvažiuoja patriotingieji lietu
viai pamatyti ir pasiklausyti tikrai gražios tautinės programos.

aukštinamojo mokslo di- 
, buvojdybę. bet ir silpnybes. Jis 

pasijutau vėl tai surastasis faktas, kad;rašo:
— Nežiūrint didelių gero

vių, kurias gamtamokslis 
atnešė žmonijai: ilgesnį ir 
patogesnį gyvenimą, <” 
desnę apsaugą nuo kūno ninio veikimo bei asmenis- prie daugėjimo to kas inte- 
skausmų, gyvenimą su be ko pasiaukojimo, kurių resuoja ir prie didėjančio 
kraščiu įvairumu įdomių dėka nauji draugai yra pasisekimo, 
dalykų ir tą gausų auklėji- laimimi, 
mo patyrimą, nežiūrint to, mingą moterystę, bet ne- 
visgi negalima tvirtinti, paisė visos eilės veiksmų,! 
kad žmonės jaučiasi lai- kurių dėka moterystės lai
mingesni, kad šeimų ryšys mė atsiekiama. Jie tikėjo 
stipresnis, kad vyriausy- į žmogaus sugebėjimus, 
bės ir politiniai vienetai bet nepaisė tų kasdienių 
būtų išmintingesni, ar kad pastangų, kurių dėka at- 
tautos yra mažiau palin- siekiamas pranašumas sa- 
kusios į karą”.

menybės, kaip tie, kurie ti
kėjimo neturėjo (pusi. 12).

dažnai yra ženklu pana
šaus nusiteikimo ir kitose 
gyvenimo srityse. Pavyz- malonių pomėgių ir polin- 
džiui, mano klientai (pata
rimo . ieškoti atėjusieji • žiau malonius uždavinius, 
žmonės) tikėjo į draugys-j veda prie didėjančio as- 

di-tę, bet nevertino visuome- ’ mens susidomėjimų rato,

pilnesnį, o ne į bergždžią 
gyvenimą. Atsižadėjimas

kių, kad atlikus kitus ma-
I

; religijos, buvo intelektua
linis, protinis kelias, 

Kartą pas jį atėjo pala-“ Dr- Link- toliau 
rimo ieškoti jauna mote-;mas’ 
riškė su nusiskundimais a- Į . “ Mano J“Prat“??._aP1® 
pie nepasisekimus gyveni
me. Dr. Link pastebėjo, 
jog blogumas yra tame, 
kad visas jos dėmesys at
kreiptas į save pačią, jai 
sunku su kitais sugyventi. 
Išeidamas iš savo moksli
nio patyrimo jisai jai davė 
eilę patarimų, kurių svar- .. . . ...
blausia buvo: eikite j baž- t,es«’ k“r,1os >Ta .d,des?es 
jos veikią. <;<XuSL !,ia’ kurios >ra aukS^nSs 
vaistas jai buvo: įsijungti 
į tarnybą, pagalbą kitiems, 
kad užmiršus perdėtą su
sikoncentravimą į save pa
čią. Ir tas jai padėjo.
— Daugybė atsitikimų,! 

panašių kaip šis, — rašo 
Dr. Link, — j 
privertė mane suprasti,; 
kad psichologiniai atradi
mai, liečią asmenybę ir 
laimę, veda mane prie at
radimo tų senųjų religijos 
tiesų. Kad ir kaip keistai 
tas skambėtų — mano grį
žimas į religiją įvyko per 
mokslą, taip, kaip prieš 
metų eilę mokymasis ma-! 
ne buvo nuvedęs tolyn nuo! 
religijos.”

ra-
i

religiją apima tikėjimą į 
Dievą kaipo Aukščiausią 
Būtybę: — tikėjimą į die
višką dorovinę santvarką, 
išreikštą Dešimtyje Įsaky
mų ir Kristaus gyvenime; 
apima taipgi Bažnyčios 
laikymą vyriausiu, kad ir 
netobulu, nešėju religinių

kaip protas”, (pusi. 12).
Įdomiausia, kad tų gilių 

i psichologinių tyrinėjimų 
| keliu jisai priėjo prie labai 
reikšmingų išvadų apie 
ikaikurias katalikų prakti
kas, pavyzdžiui, išpažintį, 

nalansniui Taip’ Dr‘ Link rašo:
! — As dažnai Romos ka
talikus raginau būti geres
niais Romos katalikais, 
ypač pasinaudojant išpa
žintimi, kurią psichologi
niu atžvilgiu aš atradau e- 
sant ypatingos, nepava
duojamos (uniųue) reikš
mės”. (pusi. 12).

! MOKSLO LAIMĖJIMAI
Gausūs gyvenimo paty

rimai atskleidė jam taip

W ASHINGTON. U. C.—When bis wife had to nndergn a major opcration 
while be himaelf was taking treatments in a Veteraną Administratian 
bospital for war injuiies. the above Veteran sought Red Cross belo. !n 
consultation wilb the family doctor, the Red Cross chapter rvorkcr made 
arrangements to care for bis wife durlng his absence. lAmerican Red 

C r o** Photo)

RELIGIJA — NĖRA TAI 
VIEN SILPNŲJŲ 

PRIEBĖGA
Ir, kaip toliau duoda su

prasti Dr. Link, tolimesni 
tyrinėjimai jam atskleidė, 
kad norint susilaukti pil
nesnės palaimos ir gero
vės, mokslą turi papildyti 
religija.
— Taigi religija apie ku

rią aš kalbu, — daro išva
dą Dr. Link, — nėra tai 
silpnųjų priebėga, o gink
las tų, kurie bus stiprūs. 
Religiją aš įžiūriu kaip 
veržlų gyvenimo būdą, ku
rio pagalba asmuo pasida
ro aplinkybių viešpačiu, o 
ne jų apgailėtina auka”.

KAIP DAKTARAS ŽItKI 
Į BAŽNYČIOS LANKY

MĄ IR PARAPIJOJ 
VEIKIMĄ

Išeidamas iš psichologi
jos mokslo ir savo patyri
mo, Dr. Link daro įdomių 
pastabų apie bažnytines 
praktikas:
— Šimtai žmonių man 

yra kalbėję: “Taip, aš ti
kiu į Dievą ar kokią Die-i 
višką Būtybę, bet... :

Jie tikėjo į lai-. SAVUS ŠUDRAUSMINI- 
MO VERTĖ

Mano nuomone, nėra kito 
taip vertingo moderninės 
psichologijos atrad i m o, 
kaip tas įvykdytas moks
linis įrodymas: kaip labai 
žmogaus laimei ir tikslo 

vo pašaukime", (pusi. 18). atsiekimui yra reikalingas

I

i

įvykdinti troškimų. Kas 
pa v. neturi pinigų, i 
pirkt, neturi automobilio, 
negali važiuot, bet tai ne
reiškia, kad jis tuo būdu 
praranda savo laisvę, nes 
laisvė yra norėjime, atseit 
žmogaus viduje, o ne ran
kose, ne kojose. Jeigu žmo
gus ko nenori, nieks negali 
jo priverst norėt. Pagonys 
labai kankino krikščionis, 
kad jie norėtų daryt aukas 
stabams, atseit klaidin
giems dievams, bet visa 
Romos imperija su visa 
savo galybe negalėjo jų 
priverst, negalėjo jų ne
norą padaryt noru. Laisvė 
tad yra žmogiškosios pro
tingos prigimties vidaus 
ypatybė ir ją turi visi, ku
rie tik yra žmonėmis. Bet, 
kadangi valia nieko negali 
daryt be šviesos iš proto 
pusės, todėl proto šviesai 
užgęsus, užgęsta ir suser
ga ir valios veikimas ir jos 
laisvė, kaip kad akims su
sirgus, žmogus pasilieka 
tamsybėse ir nieko negali 
daryt. Kad proto ligoniai 
nepanaudotų savo ligotos 
laisvės kitiems skriausti, 
juos uždaro tam tikrose 
įstaigose ir neleidžia jiems 
laisvai vaikščioti.

’’

savęs atsižadėjimas ir sa
vęs sudrausminimas. (pa-KODĖL MĖGIAMIAUSI

DALYKAI LIEKA KAIP braukta paties Dr. Link). 
TULŽIS IR PELYNOS...
Dr.

Iš prigimties žmogus yra 
Link sutiko daug savimylus ir palinkęs sekti 

j žmonių, kurie panašių nu- savo pirmuosius impulsus 
siteikimų poveikyje liko (patraukimus). Asmeny- 
taip nelaimingi. Jis, pavyz- bės tyrinėjimas ir psicho- 
džiui. aprašo apie vieną logų daryti bandymai kli- 
nusivylusią jauną moterį, nikose aiškiai įrodo, kad 
kurios nepasisekimų prie- šis kelias veda į iškreiptą 
žastis buvo, kad ji “per savymeilę, į nepastovumą, 
daugelį metų tedarė tik tą, į nervingumą, į intelektua- 
ką ji mėgo ir vengė daryti linį (protinį) bergždumą, į 
tą, ko nemėgo”, (pusi. 21). neprisitaikymą prie gyve- 

i Tokių atsitikimų Dr. nimo sąlygų (maladjust- 
Link sutiko daug ir štai ką ment), į nelaimingumą. Ir 
jis galutinai patyrė: reikia religijos ar kažko
— Rezultatas buvo tas, aukštesnio kaip žmogus ar 

kad tokie žmonės kas kart žmonių grupė, kad tie na- 
mažiau ir mažiau tenorėjo tūralūs žmogaus savymei- 
ką bedaryti ir, pagaliau, lės impulsai (polinkiai) 
net tie dalykai, kuriais jis būtų nugalėti ir kad jisai 
pirma labiausiai džiaugėsi, būtų vedamas į sekminges- 
pasidarė kaip tulžis ir pe- nį ir pilnesnį gyvenimą”.

KODĖL JIS ATĖJO 
PRIE DIEVO 

“Tiesa, ir kiti dalykai, 
, dažnai pa

lenkia žmones išsižadėti

i lynos”, (pusi. 29).
Į Ir taip Dr. Link savo 
psichologinių tyrinėjimų 
dėka priėjo, kaip jis pats 
pabrėžia, prie gilaus su- į - - 
pratimo kaip Ubai teisingi kalkinių“ artTmemTų 
tie Kristaus žodžiai : dė| tolimesnio

Nes kas nori įsgelbeti įįįgjg tačiau vien tik reli- 
„___ ®avo gyvybę, praras ją; o įkūnija dėgnį kaip

uu.jkv, kc... aš ne-ika?Jprapuldytų savo gy- Vyrjall3įą taisyklę visuose 
priklausau prie Bažnyčios,1 ^!?.nęs’ atras •>a- normalaus gyvenimo atvė-

• v

nes man nepatinka tos for- 
mališkos doktrinos (tie
sos) bei bažnyčios prakti
kos ir tie bažnyčios nariai 
tokie atstumiantieji”. Bu
vo laikas,
Dr. Link, — kad aš būčiau 
lingavęs galva pritarda
mas tokiems pareiški
mams, nes jie taip labai 
sutapo su mano paties ag
nosticizmu (abejingumu, 
atšalimu religijai) ir su 
mano pasitraukimu iš Baž
nyčios. Bet dabar aš paty
riau, kad šitoks nusiteiki
mas (Bažnyčios atžvilgiu)

rašo toliau

i

(Mat. 16, 25).
DAKTARAS APIE 
NUSIMARINIMĄ

Dėlto tai tasai moksli
ninkas, nors būdamas ne- 
katalikas, taip labai aukš
tina nusimarinimą, koksai, 
pavyzdžiui, randamas Ka
talikų vienuolynuose. Jis 
rašo:
— Asketizmas, arba atsi

žadėjimas savo asmeniškų 
polinkių yra, be abejo, šir
dis Kristaus religijos ir vi
sų didžiųjų religijų. Aske
tizmo dėsnis, įvestas į gy
venimo kasdienybę, neša

6. LAISVĖS KLIŪTYS
Žmogaus viduje yra la

bai aukštos tobulybės 
troškimas. Kas yra stip- 
ras, tas nori būti dar stip
resnis, kas sveikas, nori 
būti dar sveikesnis, kas 
turtingas, nori būti dar 
turtingesnis, kas mokytas, 
dar mokytesnis, kas doras 
ir šventas, nori būt dar do
resnis ir šventesnis, žo
džiu, prie turimų gėrybių 
kiekvienas žmogus nori 
ką nors pridėti, kad dau
giau jų turėtų. Tačiau toji 
pažanga tobulybėje darosi 
tik tada, kada žmogus 
gauna progos pridėti prie 
turimų gėrybių daugiau 
gėrybių tos pačios rūšies, 
tuo tikslu duota yra žmo
gui pasirinkime laisvė. 
Bet čia žmogus dažnai su
siduria su kliūtimis, ku
rios stabdo jo ėjimą prie 
tobulybės.

Pirmoji kliūtis eina iš 
gėrybės pusės: žmogus ne- 
visada sugeba pažinti tik-

juose.
Šių faktų supratimas, 

daugiausia ir buvo prie
žastimi mano grįžimo į re
ligiją... Aš tikiu į Dievą, 
nes aš atradau, kad be ti
kėjimo į ką nors aukštes
nio kaip mes patys, žmo
nės nebeįstengia pasiekti 
aukščiausiai galimo savo 
pašaukimo”, — rašo Dr. 
Link.

Taip vaizdžiai jis nusako 
psichologo kelią prie Die
vo, o tų kelių yra daug ir 
įvairių.

Dr. J. Prunskis.

mai, jeigu jie yra teisingi, 
jie suvaržo pagedusią sau- 
valystę, o doriems žmo
nėms duoda galėjimą gy
venti ramybėje ir naudotis 
laisve ir siekti tobulybę ir 
visokią kitą gerovę. Ta-, 
čiau, valstybių įstatymai 
neturi to neklaidingumo, 
kurį turi Dievo įsakymai, 
todėl atsitinka, kad vals
tybės neteisingais įstaty
mais suvaržo žmonėms ne 
jų laisvę, nes laisvė yra vi
daus ypatybė, kurios nie
kas negali pasiekt, bet 
laisvės vykdymą, atseit 
laisvą pasirinkimą gėry
bėse ir verčia dirbti tokius 
darbus, kurie neša naudą 
ne tam, kas dirba, bet kam 
kitam.

Antroji laisvės kliūtis 
eina iš priespaudos. Laisvė 
yra žmogui duota, kad jis 
iš daugelio gėrybių galėtų 
pasirinkti tąsias, kurios jį 
veda prie gerovės ir tobu
lybės, kurios didina jo jau 
turimas gėrybes. Jeigu gi 
jis yra verčiamas dirbt ir 
gamint gėrybes, kurios 
jam visai nėra reikalingos, • 
ar naudingos, o tik valdo
vui, tuomet valdovas tun
ka, o darbininkas pasilie
ka varge ir skurde. Tokia 
būklė vadinasi vergija, o 
žmogus vergas. Vergija 
daro neapsakomą skriau
dą žmogui, nes sulaiko jį 
nuo tobulėjimo. Tokią pat 
skriaudą daro ir visai tau
tai, jei visa tauta pateųka 
į vergiją. Tokiose aplinky
bėse revoliucija yra patei
sinta. Geresnė ir sveikesnė 
visuomenės dalis, matyda
ma skriaudą, kurią daro 
priespauda, ar esamoji 
valstybėje tvarka, gali pa
reikalauti, ar net pavarto
ti jėgą tąjai tvarkai pa-' 
keisti.

Kun. J. Vaitkevičius, MIC.

(Bus daugiau)i

Tėvų Pranciškonu Misijos 
1946 m.

Pittsburjjh, Pa. — Šv. Kazi
miero parapijoje. 40 Valandų 
atlaidai. Tretininkų rekolekci
jos. Pittsburgho ir apylinkės 

rą gėrybę^labai dažnai su-1 Tretininkų ir Šv. Pranciškaus 
klysta savo pasirinkime ir į Mylėtojų Konferencija, lapkri- 
užuot įnešęs į savo vidų i čio 28 — gruodžio 1 d. 
gėrybę, įneša 
kaip kad ligonis, imdamas į džiūnas. O.F.M. 
vaistus, suklysta, ir užuot . CMcagOi M _ gvenč p Ma.; 
didinęs Sveikatą, padidina rįj^ Nekalto Prasidėjimo par., ‘ 
ligą. Kad taip svarbiame j Nekalto novena, 
reikale žmogus _ nesuk ys-, rekolekcijos įr Tretininkų vizi
tų, Dievas davė pagelbą.tacija ! kričio 29 d. 
savo įsakymu pavidale,!^ g d 
kas tad laikosi tų įsakymų: 
ir tvarko pagal juos savo 
gyvenimą, tas neabejoti
nai žengia pirmyn prie ge
rovės ir tobulybės, nes 
Dievas, 'kaipo žmogiško
sios prigimties Kūrėjas, 
žino neklaidingai, kokios 
gėrybės veda žmogų prie 
tobulybės, o kokios jį nuo 
jos sulaiko, kaip kad pri
tyręs gydytojas žino,kokie 
vaistai neša ligoniui svei
katą, kokie ligą. Visa ne
laimė, kad žmonės nevi-

Tėv. J.
blogybę, I Vaškys, O.F.M. ir Tėv. V. Gi-

gruo- 
Tėv. Leonardas An- 

driekus, O.F.M.
Kingston, Pa. —Švenč. P. Ma

rijos parapijoje. 40 Valandų at
laidai. gruodžio 1—3 d. Tėv. M. 
Stepaitis. O.FAI.

Matertary, Conn. — šv. Juo
zapo parapijoje. Švč. P. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo Triduum, 
gruodžio 6—8 d. 
Baniūnas. O.F.M.
dėstas Stepaitis. O.F.M.

FRANCISCAN FATHERS
Mount St. Francis 

Greene, Maine.

Tėv. Petras 
ir Tėv. Mo-



Penktadienis, Lapkr. 15. 19 ±6 r

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE '

t

IŠKILMINGAI PAGERBĖ 
KARIUS VETERANUS

Cambridge. Mass. — Pirma- gramą ir. paminėjęs parengimo 
dienį, lapkričio 11 dieną. Nekal- tikslą, pakvietė p. Vincą Sabą 
to Prasidėjimo lietuvių parapi- toastmasterium. 
jos parapijiečiai, vadovaujant, Toastmasteris, pasakęs įžan-
l.leb. kun. Pr. Juškaičiui, kun. ginę kalbelę, pakvietė parapijos] 
J. Dauniui ir kun. P. Bekšai. šeimininką kun. Pr. J. Juškaitį 
šauniai pagerbė savo karius ve- kalbėti. Kleb. kun. Juškaitis la- 
teranus. bai nuoširdžiai sveikino karius-

Rvte. parapijos bažnyčioje į- veteranus, jų tėvelius, ir iš pro- 
vvko iškilmingos gedulo šv. gramos leidinio anglų kalba 
mišios už žuvusius karius. Šv. jierskaitė “We are proud of 

Kun. A. Baltrušiūnas 
sveikino veteranus ir ragino jia^ 
dirbti Dievui ir Tautai. Adv. An-j 
tanas J. Young perskaitė 
programos leidinio “You havej 
honored us...” Miesto mayoras: 
John D. Lynch sveikino miesto 
vardu ir ragino veteranus dar- 

Continental viešbu- buotis, kad apsaugoti šį kraštą 
svetainėje įvyko nuo komunizmo pavojaus ir lai- 

kuriamę dalyvavo mėti teisingą taiką pasauliui.

šv. gramos 
šv. jjerskaitė 

mišias atnašavo ir pamokslus you...” 
(anglų ir lietuvių kalba) sakė 
kun. A. Mešlis. S. J. Asistavo 
kun. J. Daunis ir kun. P. Bekša. 
Šv. mišiose dalyvavo ir Am. 
Legiono Stepono Dariaus posto 
iš So. Boston nariai ir atliko 
militares apeigas.

Vakare.
čio gražioje 
bankietas.
virš 500 žmonių, tarp kurių bu- Policijos viršininkas John King 
vo apie 150 karių veteranų.

Programa susidėjo iš kalbų, mais katalikais, 
dainų ir šokių.

Pradedant
kun. P. 
maldą, 
choras.
Mamertui Karbauskui, sugiedo- tė visus darban dėl 
jo Amerikos ir Lietuvos him- laisvės 
nūs. I

Pasistiprinus “Chicken a la Adv.
King" ir kitokiais skanumy
nais. kun. Jonas F. Daunis. ka
pelionas - majoras, pradėjo pro-

darė įvairių draugijų ir kuopų 
nariai. Garbės pirmininku buvo 

■kleb. kun. Pr. J. Juškaitis. Tai 
buvo didelis ir sunkus darbas 
tokį didelį ir šaunų parengimą1 
suruošti, ir tam darbui vadova- 
suruošti. Daug dirbo kun. Jonas 
Daunis, vikaras, veteranas ka
pelionas - major. Jam pagelbėjo

• kun. P. Bekša ir keli kiti.
šia proga viešai sveikiname 

j Nekalto Prasidėjimo lietuvių
parapijos karius - veteranus 
linkime Dievo palaimos!

______________
Mirė

Lapkričio 9. palaidotas Alek
sandras Kanišauskas, kareivis.

Tą pačią dieną palaidotas Ta
das Sundakas, senas vietos gy
ventojas. Paskutiniu laiku gy
veno Clinton, Mass.

' Lapkr. 10 mirė Pranas Ajaus- 
kas. Jis per keletą metų sirgo.

i Palaidotas Šv. Juozapo kapuose 
i lapkr. 12, su bažnyčios apeigo- 

Jmis.
j J Lapkr. 10. mirė Antanas Ri- 

:bokas. Jis sirgo apie 10 metų. 
Į Iškilmingai palaidotas lapkr. 13,
Šv. Juozapo kapuose.

Lai gerasis Dievas visiems su
teikia amžiną atilsį.

I

ir

i
I 
I

!

sveikino ir ragino būti ištiki-

Antanas F. Kneižys, “Darbi
ninko” redaktorius, sveikino ve- 

sukalbėjo teranus LDS organizacijos, 
parapijos laikraščio “Darbininko” ir AL-

Apsivedė
Lapkr. 9. Ona M. Poznauskai- 

tė apsivedė su C. F. Bell. Amži
nu ryšiu surišo kun. P. Juškai- 

itis.

Pakrikštyjo
Mikaliną Judytą, dukrelę My

kolo ir Alenos (Shates) Polime- 
ni

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

“Asmeniškas Patarnavimai 

331 SmithSt.. 
PROVIOENCE, R l.

TeJephone:

Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

vakarienę, kleb.
J. Juškaitis 
Po maldos 
vadovaujant muzikui RK Federacijos vardu ir kvie-

Lietuvos 
ir nepriklausomybės ir 

šio krašto saugumo ir gerovės, Į 
Jonas J. Grigalus. Leit.

Jonas J. Romanas. Jr., Dr. Pau
lina Luzeckaitė. John J. Too- 
mev, representative. Dr. Juozas 
Sevmour. kun. Pr. Bekša. adv. 
Tamenas ir kiti buvo pakviesti 
atsistoti ir tokiu būdu pareikšti 
savo sveikinimus.

I
I

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis
Room 206

Tel. 6-1944
397 Main St.,

I

I- WORCESTER, MASS.
275 Main St.. Webster, Man.

Mir3 Marijona Vaitkunien“
Providence, R. I. — Spalių 18 d. mirė Marijona Vait- 

kūnienė, gyv. Onns St., kampas Smith St. Palaidota iškil
mingai spalių 21 d. iš Šv. Kazimiero lietuvių par. bažnyčios. 
Prie didžiojo altoriaus šv. mišias atnašavo kleb. kun. J. Vai
tekūnas, asistavo kun. J. Kuprevičius, MIC., ir kun. A. Kace- 
vičius. vikaras. Prie šoninių altorių šv. mišias atnašavo kun. 
A. McCregor, O. P., ir kun. K. Žvirblis, O. P. Patarnavo Bro
liukas J. Nadzeika. MIC.

Giedojo ir vargonais grojo vietinis varg. V. J. Stasevi- 
čius ir Brolis Jonas Banys, MIC. Solo giedojo p. Ona Lukšytė.

A. a. Marijona Vaitkūnienė paliko dideliame nuliūdime 
dukrelę p. Juozapiną ir sūnus Aleksandrą ir Juozą ir jų žmo
nas ir anūkę. Taipgi paliko brolius ir seseris. Paėjo iš Bart- 
sių kaimo. Varėnos par.. Lydos apskričio. Gimus 1307 m. iš 
tėvų Baltro ir Alenos Vainalavičių.

Laidotuvėse patarnavo VVilliam Chisholm, laidotuvių 
direktorius.

Nuliūdusi velionės šeima nuoširdžiai dėkoja parapijos 
ir svečiam kunigam už dvasinį patarnavimą; dėkoja visiems 
ir visoms už šv. mišias, maldas, gėles, pareikštas užuojautas, 
dalyvavimą šermenyse ir laidotuvėse, ypač iš kitų kolonijų 
atvykusioms, būtent, p. A. Baranauskienei iš Newark. N. J., 
p. P. Matkevičienei iš Brooklyn, N. Y., p. V. Yatkevičiui ir 
jo šeimai iš Maynard, Mass.. p. Andriui Žydeliui ir jo šeimai 
iš Fitchburg, Mass., p. Jonui Vaitkūnui ir jo šeimai ir p. Mi- 
trikam iš VVorcester, Mass., p. Baltrušiūnui 
Conn., pp. Jonui Paupiiui ir Feliksui Gikiui 
Mass. ir kitiems. Taipgi dėkoja karstnešiams: 
koniui, A. Martušiui, M. Bagdonui, 
kui ir Ed. čiočiui.

Lai Dievas visiems ir visoms 
a. a. Marijonos Vaitkūnienės vėlei 
mybę!

M. Čiurliai,

iš Hartford,
iš Norwood,
pp. V. Balu-
A. Gumaus-

atlygina šimteriopai, o 
lai suteikia amžiną ra-

# *

p.p. Vaitkūnų šeima neteko savo tėvelio Aleksandro 
Vaitkūno. kuris mirė sausio 29. 1945 m., o štai dabar neteko 
motinėlės. Vaitkūnai buvo nuoširdūs parapijos ir visų kata
likiškų įstaigų, ypač spaudos — laikraščio “Darbininko” rė
mėjai. Buvo ilgamečiai LDS organizacijos nariai.

LDS Centro Valdyba reiškia užuojautą pp. Vaitkūnų 
šeimai, mirus jų mylimai mamytei a. a. Marijonai Vaitkū- 
nienei.

raštininku per 6 metus, o pasta- 
1 roję per 5 metus. Paeina iš Vai

šu. JuozajA) lietuvių parapi- kininkų( Užuperkasių kaimo, 
jos Šv. \ ar<.o brolijos veikimus A.merikoje pragyveno 40 metų. 

: pagirtinas. Per pastai-uosius ke-. j ............................. ....  ■
!li6 metus ši brolija išaugo ved.i- Mazaliauskai išauklėjo 
imu ir nariais. Jau turi 73 na- l . , nūs. 
j Sekma di 
ko iškilmingas naujų narių pri-

LOWai, MASS

pp. Aleksandras ir Marijona 

šeimą, būtent, dukterį Mari jo
ną, sūnus— Albertą, Andrių, 

ienį. lapkričio 3 d. įvy- Henry įr Edvardą. Pastarasis 
- - ‘ po 6 metų karo tarnyboje grįžo

ėmimas. Prie šios brolijos pri- j namus lapkričio 1 d. Tarnavo 
iki: ..............................
vaikinai, visi nariai, senieji ir, 
naujieji, atėjo į bažyčią. Prie 
altoriaus laukė mūsų klebonas 
kun. Pr. Strakauskas ir valdy
bos nariai — pirm. Zigmas Sta
nevičius, prot. rašt. Tarnas Ver
siackas, fin. rašt. Mykolas An- 

i driuškevičius, ižd. Adomas Dze- 
I dulionis.

Sekanti buvo
‘Vardo broliją: Bonifacas An- 
jdriušaitis, Jr., Stasys Eoumila, 
' Albertas Dravinskas, Petras l Ii Stanulionis. Albertas Stanulio- 
įnis, Pranas Stanulionis, Vladas 
jTamulionis, Albinas Versiackas
ir Vincas Vičkočka.

j Pasibaigus pamaldoms, klebo- 
!nas pasakė gražų pamokslą. Ra- 
Įgino vyrus pasiaukoti Viešpa-, 
Ties Švenčiausiajam Vardui. Pa- 
! maldos baigėsi palaiminimu Švč. 
■Sakramentu.
j Šiomis dienomis Šv. Vardo 
brolija leidžia taupymo boną. 
Nariai su pagalba parapijiečių 
platina knygeles. Brolija visą 
pelną skiria liktorių fondam

ažią

auso senesnieji vyrai ii- jauni j y Laivyne

p. Aleksandras Mazaliauskas 
nuoširdžiai dėkoja savo šeimai, 
kuri taip rūpestingai jį sergan
tį prižiūrėjo. Dėkoja klūbo ir 
draugijų nariams ir bendrai vi
siems draugams, kurie jį lankė 
ir pareiškė užuojautas ii- linkė- 

' jimus.
priimti į šv.'

I HAVERH1LL, MASS.

pakrikštyjo kun. P. Bekša. • * 11 ■' -
Palangoje, išvažiavo į misijas? Lapkričio 14 d., parapijos sve- 
Teko sužinoti, kad gavėnioje tainėje įvyko Moterų Sodalici- 
sugrįš vesti dviejų savaičių mi- jos vakarėlis su linksma prog- 
sijas Šv. Pranciškaus parapijos! rama. Dalyvavo ir Sodaliečių 

vyrai.

LAWRENCE, MASS

bažnyčioje.

Serga Brolijos Nariai
Sunkiai serga po pavojingos 

operacijos Šv. Juozapo ligoninė
je mūsų narys Jurgis Kazlaus
kas. Taipgi tebeserga Andrius 
Andriuškevičius. Šv. Vardo bro
lijos nariai dažnai lanko ligo
nius. Linkime pasveikti.

Valdybos narys.

Lapkričio 10, š. m. Katalikų 
Veikimo Centras surengė pra
kalbas. Kalbėjo vietinis kun. J. 
Žuromskis ir neseniai atvykęs 
iš Argentinos žurnalistas Ka
zys Čibiras. Programa vedė P. 
Svirskas. Žmonių į parkalbas 
susirinko nemažai, ir visi buvo 
patenkinti, nes p. K. Čibiras 
kalbėjo ką jis matė savo akimis 
kai Rusija pirmą karią užėmė 
Lietuvą. Žmonės klausė su įdo
mumu. nes tai buvo šiurpu ką 
lietuviai nukentėjo nuo komu
nistų ir dabar kenčia. Buvo ren
kamos aukos Lietuvos 

j mo reikalams. Aukų
$71.80. Išlaidas padengus 
00) liko $55.80. Likusi 
bus pasiųsta Amerikos 
vių Tarybai.

Aukotojų vardai: Kun. 
.Žuromskis S5.G0: Petras 
!gota Amšiejus $5.00. J.
, kinai $5.00, J. Karpavičienė 
; $4.00. M. ir M. Kuliešai $2.00, 
i P. ir A. Svirskai $2.00.

vadavi- 
surinkta

($16-
suma

Lietu-

Jonas 
ir A- 

Savei-
Šv. Pranciškaus parapijos 

keturiasdešimties valandų atlai
dai įvyko lapkričio 8, 9 ir 10 dd. 
Pamokslus rytais ir vakarais 
sakė, kun. Dr. J. Vaitkevičius. 
MIC. Žmonės labai patenkinti 
turiningais pamokslais ir apgai-

Nekalto Prasidėjimo lietuvių lestavo, kad taip trumpai tetu- 
parapijos Garbės Sąraše yra reta laiko. Dalyvavo daug sve- 
virš 300 veteranų vardų, vyrų ir čių kunigų. Užbaigoje kun. Fe- 
merginų. iš kurių 13 žuvo gar-llikso Kenstavičiaus ir kun. J. 
Dingai už šio krašto ir savo tė- Bematonio išlavinti vaikučiai ir 
vų krašto laisvę. Keturios mer-! mergaitės dalyvavo procesijoje, 
ginos veteranės buvo perstaty-i Choras gražiai giedojo mišpa- 
tos dalyviams, kurios susilaukė i rus. Altorius buvo gražiai gėlė- 
gausių aplodismentų.

i

mis papuoštas sanktuarijumo 
Kalbų tarpuose dainavo miš-■ prižiūrėto jos p. Onos Akstinie- 

inės.I
I -------------------

II
rus parapijos choras ir vyrų 
choras, vadovaujant muzikui 

, Mamertui Karbauskui. Pažymė- 
Įtina. kad chore vyrai beveik vi-

, si veteranai.
Pasibaigus programai, prasi

dėjo šokiai. Visi linksmai pralei
do laiką.

Šio parengimo komitetą su-

Žumalistas K. Čibiras, kuris 
lankėsi pas mūsų kleboną kun. 
P. M. Jurą, išvyko j Thompso- 
ną.

Tėvas Gabrielis, C. P., kuris 
atostogavo pas savo mamytę

Kailinius Geriausia Pirkti 
DABAR!

F T-A

.z

> J

Bernardas Koraitis

I. J. Fox didžiausia kailinių firma Amerikoje, 
pataria Naujosios Anglijos ponioms ir panelėms 
įsigyti kailinius dabar, nes žiemos meti! jau nė
ra tokio plataus pasirinkimo kaip dabar.

Mūsų krautuvėje dabartiniu laiku yra vienas 
iš didžiausių ir plačiausių pasirinkimų — čia 
rasite visokių “šaižų” ir rūšių. Taigi, ateikite į I. 
J. Fox krautuvę ir prisimieruokite naujausios 
mados kailinius prieinamomis kainomis ir pirki
mo sąlygomis.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, 
kad Jums patarnautų šios krautuvės lietuvis at
stovas p. Bernardas Koraitis, kuris yra kailinių 
expertas ir žinovas. Per jį pirkdamos kailinius 
gausite 10 nuošimtį nuolaidos.

Taipgi mes išmainome senus kailinius į naujus ir už senuosius duoda
me gerą nuolaidą. Pasinaudokite momentu! Įsigykite kailinius prieš žie
mą. «

if k
vii 
k*?

LTOI 
OAN * »“ ,rc r

TUM 
Ali VASHINGTON STREET. 

BOSTON, MASS.

II

NORWOOD, MASS

LOWELL, MASS.
Spalių mėnesį, sugrįžo iš karo 

tarnybos Dr. Kapitonas Vincas 
Kriaučiūnas, ištarnavęs du me
tu karo tarnyboje, pas savo mo
tinėlę p. Marijoną Kriaučiūnie
nę, gyv. 26 Third St.

Giminaitės pp. Marijona Ma- 
čiuba, Ieva Perednienė ir jos j 
vyras Adolfas, Marijona Bujie-, 
nė ir jos duktė Lilliana ir Pet
ronėlė Andriuškevičienė suruo
šė šaunią pramogą veteraną Dr. 
Kapitoną Vincą Kriaučiūną pa
gerbti sekmadienį, lapkričio 3 
d., Rex svetainėje. Dalyvavo 
daug sveči ir viešnių iš Haver- 
hill, Lavvrence, Cambridge, Na- 
shua, Lynn, ir kitų kolonijų, o 
daugiausia vietinių. Dalyvavo 
ir kleb. kun. Pr. Strakauskas.

Toastmasteriu buvo p. Jonas 
Rusas. Pasakyta daug sveikini
mų ir linkėjimų kalbų veterano 
Dr. Kapitono Vinco Kriaučiūno 

| garbei. Rengėjai visų dalyvių 
vardu įteikė jam dovanėlę.

Dr. Kapitonas Vincas Kriau
čiūnas ir jo motinėlė nuošir-

J. Šilanskas. J.
A. Naudžiūnas,

S. Dzingelevičius,
M.

J.
M.

Degesunienė, p,

Linkime greito

i Po $1.00 
■Jackson, 
i Bekša,
Matonis.

■Kučinski, J. Zavadskas, B. Paz- 
r.ekas, J. Urbačius. J. Valukevi- 

jčius, A. Musick, P. Rudišaus- 
kienė, A. Klimauskas, A. Mar
čiulionienė. R. Yankauskiene,
K. Lekevičienė. M. Valukevičiū- 
|tė, E. Bujienė. A. Aibikienė, E. 
Jurgelevičienė, D. Lukšienė, A. 
Daunienė, P. Leudinskienė, 0. 

i Jurkevičienė. Z. Kazlauskienė.
A. Stančienė. A. Radzukinienė, 
R. Jurgelevičienė. M. Valukevi- 

Įčienė. J. Aladavičius. A. Pucie- 
inė, M. Kančavičienė. J. Belskie- 
nė. A. Salkevičius, A. Akstinas, 
Z. Akstinas. J. Bakanauskienė.
B. Jurkevičius, J. Buitkuvienė,
L. Balevičienė.

I

I

Kun. F. Kenstavičius ir kun. Lapkričio 20 d., 8 vai. vakare. 
J. Bernatonis pradėjo lankyti parapijos svetainėje. St. James 
parapijiečius imdami lietuvių Avė., įvyks Sodaliečių “Whist 
census. Aušrelė. Party”.

i _______
! Penktadienio vakare, lapkri
čio 15 d., parapijos svetainėje į- 
vvks ALRK Federacijos sky-

Lapkričio 12 d. įvyko Bendro riaus svarbus susirinkimas. Vi- 
Amerikos Lietuvių Šalpos Fon- sų draugijų atstovai kviečiami 
do valdybos susirinkimas. Daly- dalyvauti, 
vavo pirm. A. F. Kneižys: vice --------------
pirmininkai — P. Blažys. J. Lapkričio 11 d. football’io 
Versiackas ir V. J. Kudirka; rungtynėse tarp Norvvoodo ir 
rašt. P. Rakauskas; ižd. Juozas Natick High School ratelių pa- 
Versiackas, ir fin. rašt. J. Pe- sižymėjo greitu bėgimu pp. adv. 
čiulis. ;B. ir E- Sykes sūnus Bernardas.

Padaryta pranešimai iš įvy- Anglų spauda labai dažnai rašo 
kusio skyriaus masinio susirin- apie studento Bernardo Sykes 
kimo spalių 13 d. Paaiškėjus, pasižymėjimus sporto srityje, 
kad “Darbininke” netilpo auko- --------------
tojų vardai ir kad komisija tų Serga p. Marijona Šereikienė, 
vardų nėra pasiuntusi “Darbi- gyv. Tremont St.. varg. V. še- 
ninko” redakcijai, pageidauta, reikos žmona, 
kad nors ir suvėluotai aukotojų pasveikimo,
vardai tilptų ir “Darbininke”. : ------------- -

BALF skyriaus atstovai pada- Atnaujino iš lauko parapijos 
rė trumpus pranešimus iš sei- kleboniją. Šiomis dienomis Šv. 
mo. įvykusio spalių 18-19 dd. š. Jurgio parapijos parapijiečiai 
m. Valdyba nutarė skelbti ma- užbaigė dažyti (maliavoti) kle-.jžiai dėkoja savo giminaitėms- 
sinį susirinkimą gruodžio 1 d. ir boniją. Pirmiausia jaunieji pa-, giminaičiams už surengimą va- 
tame susirinkime atstovai iš- rapijiečiai, būtent, Juozas Tūlis: karėlio; dėkoja savo sesutėm— 
duos raportus iš seimo, ir taipgi Juozas Rukštalis pasisiūlė tą Mikalinai Belevičienei ir jos 
bus pasiruošimas vajui. uai bą atlikti. Jiem atėjo į talką Į vyrui jr Marijonai Norton ir jos

_________ ir kiti, būtent. Jonas Rukštalis,
Antradienį, lapkričio 12 d. Kazys Novikas, Pranas Novick, kitiems už dalyvavimą, 

lankėsi pas savo artimuosius p. I'aras Balutis, Vladas Sereika 
V. J. Stasevičius, Providence (varg.), Gasperas 
lietuvių par. vargonininkas. Jr- Edwardas Dili.

_________ jai sutaupė keletą
Lapkričio 11 d. p. Ieva Tvas- n,l- 

kienė, gyv. Atwood St., minėjo Kleb. kun. S. P. 
sav’o gimtadienį. Tą dieną ji ga- parapijiečių vardu 
vo nemažai sveikinimų. i padėkojo dirbusiems vyrams.

■
” 1 Parapijos Vakarienė Vetera-

Pp. A. Lyons sūnelis “Jerry” „ ... o , ,.f J J nams Pagerbti. Sekmadienį,
dabartiniu laiku randasi Nor- . , ... o. , . ____ .lapkričio 24 d. vakare, parapi- 
woodo ligoninėje. Sveiksta. l. . . -° jos svetainėje įvyks vakariene

sugrįžusius kareivius veteranus 
pagerbti. Visi kviečiami iš anks
to įsigyti tikietus, kad rengėjai 
žinotų kiek svečių ir viešnių tą 

_______ i vakarą dalyvaus. Rengimo ko- 
Sekmadienį. lapkričio 17 d., misija parduoda tikietus. Gali- 

Šv. Jurgio lietuvių par. bažny- ma jų gauti ir klebonijoje, 
čioje Moterystės Sakramentą--------------------
priims p. Gertrūda Samsonaitė, tų visiškai blogas, nė nėra 
gyv. Concord Avė., su p. Stasiu, žmogaus, kuris būtų visiš- 
Lukiu iš Weymouth, Mass. z kai geras. K. J. N.

Pereitą savaitę susirgo p. Pet
ras Adomaitis, gyv. 4 St. 
George St. Jis randasi savo na
muose gydytojo priežiūroje.

BALF 59 skyrius darbuojasi, 
i renka drabužius ir konservuotą 
maistą ir siunčia į sandelį.

Lapkričio 24. š. m. rengia 
“Penny Sale". Žmonės rūpinasi 
išvietintais lietuviais.✓

Lietuvių šv. Jurgio bažnyčią 
pradėjo taisyti ir nupirko nau
jus vargonus. Nors mūsų mies
te nėra atskiros lietuviškos pa
rapijos ir lietuvio klebono, bet 
už tat mes turime darbštų vika
rą kun. Joną Žuromskį. kuris

I 
i
I

I

vyrui ir taipgi visiems ir visoms 
sveiki

nimus, linkėjimus ir dovanėles. j

progra- 
kun. Pr. aptarnauja visus dvasiniais rei- 

turi- kalais; sekmadieniais pasako 
; lietuvių kalba pamokslus ir kas 
‘ pirmą penktadienį, vakare, 7:30 
vai.. atlaiko šventes valandos 

: pamaldas. . Dalyvis.
I

Spalių 8 dieną susirgo p. A-į 
leksandras Mazaliauskas. gyv. j 
514 Summer St., ir iki šiol tebe
serga, ners jau kiek, ačiū Die
vui, jaučiasi sveikesnis, p. A. 
Mazaliauskas pirmą kartą nuo 
1906 m. taip sunkiai susirgo. 
Jis priklauso prie lietuvių klū
bo nuo 1908 m. ir buvo to klūbo 
raštininku per 11 metų. Klūbo 
bartenderiu buvo per 12 metų ir! 
6 mėnesius. Taip gi priklauso 
prie Šv. Kazimiero ir Šv. Juo
zapo draugijų. Pirmoje buvo

Pazniokas, Taipgi dėkoja toastmasteriui p.
Jie parapi- 
šimtų dole-

Kneižis visų 
nuoširdžiai

Jonui Rusui už gražų 
mos vedimą ir kleb. 
Strakauskui už jautrią ir 
ningą kalbelę.

LYNN, MASS.
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IVIETINES ŽINIOS

A A I

Bostoniečių Žygis Į Didžiulį 
Šalpos Vajų

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

ŽINUTES
Aukos. Mokyklos fondan au

kavo Kazimieras Brown (Pet
kus) $3.

Bažnyčios taisai aukavo Do
micėlė - Edvardas Sasnauskai
$100, Grasilda Martinkienė $30/’J. Vaitkevičius, MIC., 
Juzefina ir Juozas Satkevičius 
$20, Antanas Tamošiūnas $10,

Juozas Vaičiūnas $10, Mathew 
ir Stella Matačiunas $5, Pranas 
Lingi $4, Petronėlė Stukienė $2. 
Ačiū.

Pareikštos Mintys BALF Vakarienėje

Pirmadienį, vietiniams kuni
gams gelbėjo bažnytiniame dar
be šie svečiai kunigai: kun. dr. 

kun. A.
Naudžiūnas, MIC., Pranciško- 

, nas Tėvas Barnabas ir kun. A. 
; Janušonis.

— Žiauriojo Karo padaras padare mažosioms 
tautoms, kartu ir Lietuvai, neteisybę-

— Teisingumas mūsų pasėjo, nes ir mažos

DAKTARAI

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRI8TA8

515 E. Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

j Vestuves. Lapkr. 10 d., apsi
vedė Jonas Jogminas su Mari
jona Ramanauskaite, gyv. 380 
W. Broadway.

Lapkr. 11 d., Alena J. Jakima- 
vičiūtė ištekėjo už Pasquale Pa- 
vone, gyv. 130 O St.

Tą dieną apsivedė Antanas P. 
Dūmas su Ona Katiliūte, 
25 Hinckley St.

I

gyv-

>

tapo

Dr. J. L Pasalomis
DR. AMELIAE. RODO

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
8o. Boston, Mase.

OFISO VALANDOS: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakaro

Krikštai. Lapkr. 10 d., 
'pakrikštyti šie kūdykiai: 
| Robertas - Jonas Jono ir Ali
cijos (Armaekvičiūtės) Laučkų.

Dijana - Terese Jono ir Biru
tės (Kazmauskaitės) Suslavi
čių.

Kristina - Alena Enriko ir A- 
Anielės (Navickaitės) Lelitų.

Jonas - Juozas Jokūbo ir A- 
nieiės (Vengraitės) Ambrozų.

i

tautos turi teisę gyventi, kaip didelės.
— Tiktai organizuota veikla atneš lietuviams 

tremtiniams šviesesni rytojų ir Lietuvai laisvę 
ir nepriklausomybę.

— Karas turi dvi medalio puses — žmogus pa
sidaro baisesnis už žvėrį, ir antra, — herojišku
mas bei labdarybė — siekia dangaus.

— Nors karas buvo tik kelių tautų reikalas, 
bet nukentėjo visa dauguma tautų, kartu ir Lie
tuva.

— Nors Lietuva ir buvo dviejų diktatorių 
smaugiama, vienok nenuėjo bernauti nei na
ciams, nei komunistams, kaip kad yra suklupę 
net didžiosios tautos.

— Lietuviai buvo ir yra persekiojami ir kan
kinami, kad jie yra LIETUVIAI, kad jie nepalau
žiami juodai svetimųjų tarnybai.

— Amerikiečiams lietuviams yra tikras pasi
didžiavimas, kad jie yra tokios kilnios tautos 
sūnūs ir dukros ir todėl visokiariopa parama 
mė ir remia savuosius brolius užjuryj.

— Šiandiena, kada mūsų pati Lietuva yra iš
tremta — Sibire ir Europos vakaruose, dar di
desnė pareiga šaukia lietuvius amerikiečius iš
tiesti pašalpos duosnių rankų, kad nepalūžus 
paskutinėje valandoje.

AMERICAN GAME COMES TO FINLAND
O

Bip of marteles iaeladed in American Junicr Ked Cross gift boxes to 
Finlsnd stumped these ysungsters on the small island of Gloholm until 
Sam Krakov, American Ked Cross representative, eime alonj. He 
"knuekled dawn” and showed them ai! the fine points of the popular 

Ameriean (ame. (American Red Cross Photo)

‘•r.;/” ' j-

MUZIKA
Dainavimas ir Pianas

muzikos

Geriausias pamokas šitoj sri
ty duoda profesionali muzikos 
mokytoja p-lė Amelia Tataro- 
nis, kuri turi įgijus
mokslo laipsnius A. B. ir M. A. 
Kreiptis į jos muzikos mokyklą:

THREE ARTS STUDIO,
480 Boylston St., Boston, Mass.

Tel. KENmore 3571
Namų, ELIot 8222

REIKALINGA moteris prie 
siuvamos mašinos nepilnam lai
kui, rytais arba po piet. Klaus
kite “Barbora”. Atsišaukite — 
62 Gen. Wm. H. Devine Way, 
arti Andrew Square, South Bos
ton. ŠOU 1996.

REIKALINGA

TeL TROwbridge 6330

L Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai 8q.
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2-4 ir 4—8

■

I

Mirė Marijona Romanienę

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

f A. J. NAMAKSY
RE AL ĖST ATE A INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Offtos Tel. 8o. Boston 0B4B

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.
Tel Parkway 1233-W

Antradienį, lapkričio 12 d., a- 
pie 1 vai. rytą, Bostono miesto 
ligoninėje mirė Marijona Roma- 
nienė, Massachusetts Statė 
Guard Kapitono Jono Romano, 
gyv. 89 Franklin St., Allston. 
Mass., žmona. Ligoninėje sun
kiai sirgo per 6 savaites.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Kapitoną Joną J. Romaną, 
sūnų, vyresnįjį leitenantą. Joną 
J. Romaną. Jr.. jo žmoną Alici
ją ir anūką Joną J. 3-čiąjį, mo
tiną Luciją (Kaipokaitę) Užku- 
rienę, brolius — Dr. Povilą. Dr. 
Joną, Juozą. Vincą ir Augusti
ną Užkurius, gyv. Lawrence, 
Mass.

Velionė priklauso prie Ameri
kos Legiono Stepono Dariaus 
317 posto Ladies Auxiliary.

Palaidota iškilmingai su La-

LIETUVIUS UŽRAŠO Ir Lietuviai Dalyvaus 
RUSAIS -----------

■' 1 ■ - ■ i Lapkričio 16 ir 17 dd., Bosto
ne. 140 Clarendon St. įvyksta 
New England Folk Festival, 
kur įvairios tautos, demons
truos savo tautinius šokius, dai
nas ir muziką. Programos bus 
3:30 vai. jx> pietų ir 8 vai. va
kare. Lietuviams paskirta daly
vauti šeštadienio vakare. Bos
tono Lietuvių Tautinių Šokių 
Grupė, vadovaujant p. Onai I-

merginos prie mašinų. Geras 
atlyginimas, puikiausios darbo 

sąlygos. Atsišaukite —

GODFRIED BAK1NGCO.,
12 Wirt SL, Brighton, Mass.

TeL ALG. 2916.
Pamatysi — Mr. Kohler.

(8-12-15)

REIKALINGA pagelbininkai 
prie kilbasų. Atsilankykite as- 
meniai, pasiruošę darban.

OMAHA PACKING CO.,
157 Blackstone St., Haymarket 

Sq. (8-12)

Lapkričio 10 d.. Bostone lan
kėsi, jaunas, smarkus karys Al
girdas Mitkus, buvęs altoristas 
ir Vyčių kuopos narys. Jis tar
nauja Fort Bragg, N. Carolina. 
Po pamatinio apmokymo tapo

I©wpaskirtas štabo raštinėn kaipo 
mašinistas (typist). Jis sakė, 
kad Fort Dix Clasification Cen- 
ter, jį apklausinėjant dėl ka
riuomenės rekordų. į klausimą Vaškienei, ten šoks Blezdingėlę, 
kokios tautybės, jis atsakęs — Mikitą ir Jonkelį. 
“Lithuanian”, bet pamatęs kaip į 
klausėjas nieko jam. nesakęs už-, 
rašė. “Russian”. Jis protesta
vęs, kad jis ne rusas, bet lietu-, 
vis, bet šis atsakęs, kad Lietuva 
esanti po rusais.
Bet jis esąs pasiryžęs kreiptis į jr dabar sveiksta Carney ligoni- 
savo viršininkus, ir tą atitaisy- nėj.
ti. Girdėjęs, taip pat. kad ir ki-' 
tas So. Bostono lietuvis jaunuo
lis užrašytas “rusu”.

Tuo reikalu mūsų centrai tu
rėtų susirūpinti, patikrinti ir 
imtis akcijos, kad toks sauva
liavimas kariuomenėje būtų su
stabdytas. Rap. j

Rap.

Susižeidė MedonisLeo Stasiulis, pirmojo karo ve
teranas. paaiškinęs šios vaka
rienės tilcslą ir pasidžiaugęs vi
sa eile šeimininkių ir jų pagelbi- 
ninkių taip malonia ir gražia 
darbuote, perstatė šio vakaro 
vedėja, skyriaus pirmininkę p. 
Namaksienę. 

i Skaniais valgiais pasisotinus, 
lvedėja kviečia viešnią p. Alek
sandravičienę iš Marianapolio 
Kolegijos, tarti žodį susirinku
siems į šią labdaros tikslams su
rengtą bendrą puotą, p. Alek- 

! saijdravičienė pareiškė džiaugs-Sios vaaknenes seimininkas p.! . , .. . . . .mo, kad lietuviai buriasi ir or- 
I ganizuojasi padėti lietuviams 
tremtiniams, kurių akys nu
kreiptos į amerikiečius. Anot 
kalbėtojos, kad atgauti Lietu
vai laisvę ir nepriklausomybę j 
irgi reikia veikti organizuotai, 

i Mes tam darbuo esam įpareigo
ti veikti, nes mums lietuviams, 
kaip ir Ritoms mažoms tautoms, 
yra padaryta neteisybė. Mūsų 

; pusėje teisybė, mes turime teisę 
gyventi kaip gyvena ir didžio
sios tautos ir valstybės. Šiandie
ninis mūsų ginklas yra kultūri
nis ginklas. Mes turime gražiais 

j ir kilniais pavyzdžiais visur iš
skelti lietuvio ir Lietuvos vardą. 
Kalbėtoja priminė keletą pavyz
džių. pavyzd., stebėtinai nusise
kusią lietuvio daktaro padarytą 
operaciją, Austrijoje, kur buvo 

į daktarų štabas;
: tremtinių studentų aukos dar 

jo mylimai žmonelei neturtingesniem suvargusiem 
Marijonai Romanienei,1 tremtiniam. Svetimtaučiams ne

suprantama, kaip lietuviai su- 
■ geba skverną nupiauti ir užlopy- 
ti petį. Amerikiečiams lietu-1, , . . .. . - A i- Jos sudainavo tris linksmas dai-viams irgi yra proga ir toliau , . ....... . , , . . , neles ir gavo nemažai katučių,pasiaukoti labdarybei per pla-1 °
,. . ... j P- Cleo Kauchis. gražiai padėčiai veikiamą BALFą. Kada i f, . .ui-------- ~.i~. Geies iS šieno,

į Reikia pagirti šios jaunos dai
nos mylėtojos, nes lietuvio no
ras, kad jų dainos skambėtų po 
šalis plačiausiai.

Pakviestas kalbėti prof. J. A- 
leksandravičius, kuris per visą 
karo laiką gyveno Prancūzijoje 
ir labai daug patyrė apie Lietu
vą ir lietuvius, jų kovas su na
ciai ir su komunistais bei jų a- 
gentais. Sugelta lietuvio širdi
mi prof. pirmu mostu priminė 
rytojaus Paliaubų šventę, kuri 
jau užrašys 28 metų sukaktį. 
Tai Šv. Martyno diena. Tai ne
paprastas supuolimas, nes Šv. 
Martynas buvo karys. Jo laika’ 
buvo panašūs į šiuos laikus. Jis 
irgi kariavo ir kariavo ne kad 
prisiplėšti, nuskriausti. Jis ka- 

(Tąsa 8 pusi.)

BALE VAKARIENĖJE 
SUSIPAŽINTA SU 
PATRIOTINGA IR 

GARBINGA ŠALPA

Sekmadienį, lapkričio 10.
m., Lietuvių Piliečių draugijos 
svetainėje, So. Bostone, įvyko 
puiki vietinio BALF skyriaus, 
vakarienė, kuriam pirmininkau
ja p. K. Namaksienė. Prisirinko 
bemaž pilna svetainė rinktiniau- 
sių lietuvių patriotų, kuriems 
lietuvių šalpos darbas artimai 
susijęs su lietuviška širdimi.

I

j Pristatome Alų ir Tonikų |
i!

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

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

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

š.

Prieš savaitę dirbtuvėje susi-
Taip ir likę, žeidė į koją Viktoras Medonis

virš 18 metų dirbti 
ir prie pekiavimo. 
nebūtinas. Darbas 
geras atlyginimas.

Rap.

Persiorganizavo Komitetas 
Kovai Dėl Lietuvos 
Nepriklausomybės

REIKALINGA 
merginos 
dirbtuvėje 
Patyrimas 
pastovus,

CHAMBERLAIN’S
24 Blackstone St., Boston.

Atsišaukite pas Mr. Oberling.
(8-12)

8 d.

Užsisakykite Tonika Pas Mus
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

M y opia Club Beverage Co.
Grafton Ave« Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSK1S, Namų Tel. Dedham 130^-R

dies Auxiliary apeigomis, eg
zekvijomis ir šv. mišiomis iš Šv. 
Petro lietuvių parapijos bažny
čios, So. Boston. Naujos Kalva
rijos kapuose ketvirtadienio ry
tą. lapkričio 14 d. Iškilmingas 
gedulo šv. mišias atnašavo kleb. 
kun. P. Virmauskas; asistavo 
kun. Al. Abračinskas ir kun. S. 
Saulėnas.

A. a. Marijona Romanienė bu
vo labai nuoširdi ir patriotinga 
lietuvaitė. Daug dirbusi įvai
riuose mūsų parengimuose, y- 
pač Ladies Auxiliary. Mirė su
laukusi 46 metų amžiaus.

Kapitonas Jonas J. Romanas 
yra buvęs pirmasis LDS orga
nizacijos sekretorius ir “Dar
bininko” administra torius. 
Daug veikęs ir tebeveikia mūsų nustebintas 
visuomeniniame darbe.

Mirus
a. a.
“Darbininko” Redakcija ir Ad
ministracija reiškia gilią užuo
jautą Kapitonui Jonui J. Roma
nui, jo sūnui Įeit. Jonui J., Jr., 
velionės motinėlei, broliams ir 
giminėms.

Lai Dievas suteikia a. a. Ma
rijonos vėlei amžiną ramybę!

i

Mirė Lietuvos Garbės 
Konsulo Motina

Penktadienį, lapkričio 8 d. mi
rė Lietuvos Garbės Konsulo, 
adv. Antano O. Shallnos mamy
tė Ona šalnienė, gyv. Scranton. 
Pa.

Kaip žinoma, nelabai seniai 
mirė konsulo tėvelis.

Palaidota lapkričio 10 d.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

Pagamina gerus lietuvišku pietus, f 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- i 
nę, ir visiems draugiškai ir mauda- } 

giai patarnauja. »
idway, South Boston, Mass. ;

Reumtiški Skausmai
Deksnio Galinga Moatis, sudaryt*, 

iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą, šildydama ga-' 
lingai. ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą. dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašyki
te į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 4-ox. 
$2.00. Ekstra didelė dėžė 16-oz. $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666, Nswark 1, N. J.

Penktadienį, lapkričio 
vakare, bažnytinėje saleje, W. 
Fifth St.. So. Bostone, įvyko 
veikėjų ir draugijų atstovų pa-

• sitarimas dėl Lietuvos nepri- 
' klausomybės minėjimo Bostone, 
vasario 16 d.. 1947 m.

Komitetas Įiersiorganizavo. 
Pirmininku išrinktas adv. Jo
nas J. Grigalus; vice pirminin
kais — A. Ivaška. Baltušis, J. 
Januškis, M. Venis; sekreto
riais — Kapitonas Jonas J. Ro
manas ir Juozas Arlauskas;

Pr. Razva-
Įdauskas. J. Steponaitis ir A. 

A. O. Matjoška.
Nutarta ruošti masinius susi- 

rinkimus ir kviesti Amerikos 
Lietuvių Tarybos pakviestus 
kaibčtojus. būtent, adv. R. Ski
pitį ir stud. Budginą. kurie ne
seniai atvyko iš Europos.

Vasario 16 minėjimas įvyks 
So. Boston High School svetai
nėje.

Šioje liūdesio valandoje reiš-jsPau(^os komisija —
kiame gilią užuojautą Lietuvos 
Garbės Konsului adv.
Shallnai. jo žmonai ir seseriai 
Marijonai Yesulton. gyv. New 
Yorke.

I

I

išpildėme ir Dievui patinkamą 
artimo meilės darbą.

Perstatyta nauja lietuvaičių 
DAINOS grupė, kuriai vado
vauja p-lė Amilija Tataronytė. 
Grupėje dainuoja — Grasilda 
Simonavičienė. Milda Anestaitė, 
Cleo Kauchis, Antonina Audick, 
Frances Rutkauskas. Eleanor 
Vincunas ir Eleanora Chaplik.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
CLEANING HOMEN wanted. 

40 hour week ALFRED HALE 
RUBBER CO. 26 Spruce St., 
No. Quincy, Mass.

(15-2)

GRASOMAI

So. Boston Furnitūra C«.
Matrasai naujai perdirbami. 
Kainos pranešama iš anksto.

38OV2 VVest Broadway» 
Tel. ŠOU 2758

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymai skubu*.

S.BarasevičiusirSūnas
MOTERIS PAGELBININKE 

Lietuvių Graboriuo Ir 
Balaamuotoja* 

Turi Notaro Tel***

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS. 

▼oi. SOUth Boston 2980 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

S38 Dorcheeter Ava. 
T«L COLumbi* 2S3T

t

.... .... ’ , iklamavo eilę:kiekvienas pndesime savo dalį, j ___
‘tada mūsų sąžinė bus rami, nes

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė, 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė, 

440 E. 6th St. So. Boston. Mass. 
8 Winfield St., So. Boston, Mass.

Finansų Rašt. — B. Cūnienė.
29 Gould St.. W. Roxbury, Mass. 

Tel. Parkway—1864-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

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

11 Springe- St.. So. Boston, Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raitininke.

Plrmlniakas — Juoiaa Bvagtdym
601 6th SL, So. Boston, Mm*.

Vice-PirminlnkM — Pranas Tuleikto 
702 E. Sth St, So. Boston, Mass.

Prot Rašt — Jonas GUneckta,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.

Fin. Rašt — Aleksandras Ivaška, 
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mase

Odininkas—Stasys K. Griganaviėtas. 
•90 K. Seventh SU, So. Boston. Mas*

Maršalka — Jonas Zaikia,
787 E. Broadway, So. Boston. Masa 

Draugija laiko susirinkimu* kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7tb SL, So. Boston. Mana

■

i

REIKALINGA
merginų prie counterių.

Atsišaukite —
HOVEY’S

pas Miss Brotvn, 
Employment Office, 

ant trečių lubų.

Reo. Šou 3729 Šou 4411

Lithuanian Furnitūra Co.
MOVER8- 
I n*u red and

Bonded 
Local A Long 

Distano* 
Movlng

326 - 328 W. Broadway
So. Boston. Mass.

CASPER

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tol. BOU Boston 1437 
BOU Boston S9B0

Joseph W.Casp
(KASFERAS) 

Laidotuvių Direktorių* IT 
Balsam uoto Ja* 

NOTARY PUBUC

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graborlal Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBUC 
Tel. BOU Boston 0*19 

BOU Boston 2*0*



DARBININKAS

KEARNY, H. J

Kuligovskis iš Philadel- E.
Muzikos Molėtojas.

RYTINIU 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

WATERBURY, CONN. gru|>s-. v,ad7“>A- Z1‘ mmermano ir btuko Šokėjų gru
pė. vadovybėje L. Antanavičie
nės, ir Stuko Radio oktetas, va
dovybėje J. Simeliavičiaus. 
Komp. Juozas Žilevičius pianu 
akompanuos.

Koncerto programai pasibai
gus. prasidės šokiai. Gros Matu
lionio Continental orkestrą.

Koncerto programa prasidės 
4 vai. po pietų, o šokiai 
vai. vakare.

Spėjama, kad koncerto prog
ramoje dalyvaus ir pagarsėjęs, 
berniukas — garbės kapitonas 
Tadas 
phia.

Lapkričio 3 d. į Gyvojo Ro
žančiaus ir Tretininkų draugijos 
susirinkimą atėjo BALF atsto
vai, komp. A. J. Aleksis ir P. 
Jokubauskas ir atsišaukė, kad 
aukotų Lietuvos tremtinių ir 
našlaičių šelpimui. Po $2.00 au
kojo sekanti: O. Norbutienė. O. 
Aleksandravičienė. V. Valinčie- 
nė. M. ir V. Klemašauskienė. M. 
Danielienė, P. Vaitkienė. A. Ma
ja uskienė, S. Lušas. Po Si.00— 
M. Kašėtaitė. O. Radzevičienė. 
L. Vasiliauskienė. A. Šliužins- 
kienė. A. Abromavičienė. M. Ba- 
kutienė. A. Ivaškevičienė. E. 
Jankauskienė. K. Petrauskienė. 
E. Prisevičienė, O. Anušauskie- 
nė. A. Krivinskienė, J. Šupeinis. 
V. Vitkauskienė. V. Vaitkus. A. 
Zanavičienė. M. Račienė. J. Vin- 
dziulienė. A. Jasutienė. E. Kau- 
neckienė, A. Určinienė. A. Var- 
nauskienė. 
nevičiūtė, 
Balnienė.
Krunklevičienė. M. Laukaitienė. 
A. Pužas. Orantas. O. Stirbai- 
tis. V. Benesevičienė. O. Vitkau
skienė. J. Baranauskienė. 
Saurienė. A. 
klienė. B.
Karpauskas, K. Mažeikienė, A. 
Stadalnikienė, M. Urbonavičie
nė. Nuoširdus ačiū už aukas.

Kaip žinoma, iš Lietuvos nuo 
bolševikų teroro bėgo kas tik 
galėjo. Bėgo ir komunistai arba 
jų pakeleiviai, nes ir jie gelbė
jo savo gyvybę. Tik parsidavė
liai — Lietuvos duobkasiai te- 
beliaupsina Stalino diktatūrą. 
Susipratę lietuviai nebeklauso 
tų parsidavėlių ir jų spaudos. 
Jie meta skaitę tuos bolševikų 
šlamštus.

O. šmotier.ė. O.
O. Radzevičienė.
M. Šiurkienė.

Ja- 
M.
M.

M.
Pašukinis. B. Gur- 
Cauronskienė. M.

________ Į
Sekmadienio vakare, lapkri- j 

čio 3. Šv. Vardo draugija su-, 
rengė vakarienę dėl mūsų lietu
vių veteranų Šv. Vardo dr-jos 
salėj. Kearny, N. J. Programos 
vedėjas buvo adv. C. Paulaus- nutraukti per "Bam Dance”, 
kas. Pradėjo "Stars Spangled spaIių 26: taip pat juokingos 
Banner . Akompanavo pianu p. vestuvės su visu pulku. Ateikite 
Mickevičienė. Sekė malda Tė- pama^ySjĮe save, nes daug pa- 
ve Mūsų . \ adovavo kun. Sto- veikslų nutraukė publikos laike 
nis. Kalbas pasakė Kearny ma- šokių Ta;p pat rc(jyS -Battle of 
voras Gilzean. J. Healy. F. Vin- Okinawa”. "Animals of Afri- 
cent. B. Jenuss. Dr. S. Micke- ca” jr komedijų. 
wich. adv. A. balvest ir šv. \ ar- Įžanga suaugusiems 
do dr-jos pirmininkas C. Nekro- vaikams 25c. 
sius. Po skanios vakarienės bu
vo šokiai. Visi veteranai taria 
ačiū už atjautimą.

Richard Frazee, 2-jų metų amž., kuris suvalgė astuonias bichloride of 
mercury tablets, — septynis kart daugiau kaip prirašoma suaugusiam, 
po sunkios kovos su liga, grįžo į normalų stovį ir valgo savo įprastą va
karienę, savo namuose, Los Angeles.

Bostoniečių Žygis Į Didžiulį

Waterbury Tarybos skyriaus 
susirinkimas įvyko lapkričio 10 
d.. 48-to klubo salėje. Pirm, 
komp. Aleksis pranešė, kad 
Vincas Ramažauskas pridavė 
Tarybai 860.00. Nutarta eiti į 
namus ir rinkti aukas Lietuvos 
reikalams. Valdyba paskirstys 
kas kur turi eiti. Nutarta ruoš
ti prakalbas. Bus ruošiamas 
bankietas prieš Naujus Metus. 
Bankieto pelnas Lietuvos rei
kalams. Korespondentas.

ELIZABETH, N. J

sų krašto gyventojus. Lietuviu 
nenuėjo svetimos tautos juodai 
tarnybai ir tas yra lietuvio pa- 
ididžiavimas. Lietuviai buvo 

ir yra kankinami ir persekioja
mi, kad jie lietuviai.

Antroji karo medalio pusė — 
nepaprastas herojizmas, kuris 
jiarodomas einant vaduoti dik
tatorių prislėgtų tautų. Aukoja
masi, kad kiti būtų laisvi. Kartu 

i seka didžioji labdarybė, kad pa- 
j dėjus karo nuniokotiems dar li- 
į kusiems vieno ar kito krašto pi
liečiams. Neatsiliko ir Amerikos 
j lietuviai nuo tos labdarybės. Pa
rdėjo amerikiečiai savo broliams 
i ir sesutėms tremtiniams ir pa
siryžę ateiti su pagalba tėvynė
je likusiems, bet deja, ten už
trenkta geležinė siena ir lygiai 

i kaip po karo griuvėsiais troški
nami, tremiami ir naikinami ne
kalti žmonės. Didi dėka lietu- besi

Iviams amerikiečiams už jų taip and beįief, a true t 
duosnią ir gerą širdį. Bet dar 
neužsibaigė toji kančia, kuri šho' 
kankina tūkstančius 
tremtinius užjūryj, kad 
nesimato rytmečio aušros. Jų 

; likimas dar daugiau aptemęs, 
i nes su šių metų paskutine diena 
užsibaigia jiems didžioji UNR- 
RA ir BALF tautinė pašalpa. 
Palieka BALF tik ant mūsų pa
vienių paramos veikimo pašal
pų. Kiek mes jam duosime-au- 
kosime, tiek jis galės ir sušelp
ti. Taigi dar kartą nukreiptos į 
amerikiečius tūkstančių mūsų 
tremtinių akys ir maldavimas. 
Gal būt čia įvyks paskutinis iš
bandymas ar mes būsime kaip ~th St., So- Boston. Mass. 
- . ... 1 3. That the known bondholders,Šv. Martynas, ar mes pajėgsimeĮ mortgagee8. and other hol.
perkirsti savo duonos plutą, UŽ-, dera owning or holding 1 per cent or 
darbio dalį ir pridengti nuogą, 
pavalgydinti nuogą, per BALFo 
didžiulį šalpos vajų. Kada į be
dugnę nukritusiam numetama 
išsigelbėjimo virvė, tada kalne 
stovinčiam ir laikančiam virvę 
negalima nei žingsnio žengti.
jei jis Žengs, pats nuriedės į be- company būt also, in cases where the 

dugnę. Taigi ir mes lietuviai a-į“ 
merikiečiai 
išbandymo valandą, stokime į 
šalpos organizavimo darbą ir 
patys aukokime. Jeigu ameri
kiečiai davėte pirmiau, duokite 
ir iki galo.

Toliaus kalbėjo šalpos reikalu 
ištisa eilė mūsų veikėjų — Pr. 
Razvadauskas, p. Tuinila, p. 
Kasmauskas, p. Romanas p. 
Mockus, p. Kumpa, p. Joku
bauskas. p. Ivaškienė, p. Mikel- 
sonienė, p. Ivaška, p. Januškis, 
p. Mikelsonas. Pastarasis primi
nė, kad ir ALT daro dideles pa
stangas, kad iškėlus Lietuvos 
išlaisvinimo reikalą. Prancūzi
joje jau yra susiorganizavus 
Laikinoji Lietuvos vyriausybė. 
Kada išmuš valanda, toji vy
riausybė pasiskelbs ir veiks, bet! 1950)- 
ir tam reikalui reikia lėšų ir A.|------
L. T. paskelbė vajų, kad šukė-į 
lūs reikalingą sumą pinigų. A.! 
L. T. padarė žygius ir pas Pre
zidentą Trumaną, kad persitik
rinus, ar Washingtonas laiko 
Lietuvą dar nepriklausoma val
stybe. Ir čia rado pripažinimą.. 
kad Lietuva tik laikinai už-

■ gniaužta ir Washingtono politi- 
Antano, ka nepasikeitė ir nepasikeis.

Adv. Bagočius savo kalboje 
priminė, kad gavęs laišką nuo 
BALF reikalų vedėjo p. Lauč- 
kos, kuris ragina, kad kuogrei- 
čiausiai būtų sukviestas Mass. 
valstybės lietuvių veikėjų susi
rinkimas. Tuo reikalu jis kaip 
vienas iš keturių BALF direkto
rių ir atsikreipęs į kitus tris tuo 
reikalu, būtent, p. Mikelsonienę, 
p .Tuinylą ir p. Kneižį, kad jie 
padarytų savo sprendimą, kada 
tas reikalas įvykdyti. BALF iš
laikymui visų šelpiamų žmonių 
yra reikalinga daugiau pusės 
milijono dolerių, todėl yra rim
ta byla ir ją sėkmingai prave- 
dus. nulemtų ir mūsų tėvų že
mės Lietuvos išlaisvinimą. Yra 
vilties tą bylą laimėti, nes Ame
rikos valdžia mūsų bylą remia. 

Vakaro vedėja išvardino dar 
eilę nuoširdžių BALF skyriaus

i

veikėjų, kuriems ir kurior s 
nuoširdžiai dėkojo ir prašė, k:: 1 
ir ateityje veiktų kaip veikė.

Šis gražus ir nuoširdus sus - 
bėgimas trumpam vakarui bė 
gėsi linksmiu pasismaginimu 
prie muzikos ir jx> to skirstė::! 
visi į namus pilni pasiryžimo 
dirbti ir aukoti, kad padėji s 
tremtiniams ir išlaisvinus Lietu
vą ir pavergimo. Kmp.

Statement of The Ownershin, 
Management, Circulation. etc. 

Required by The Acto of 
Congress of Aunust 24. 1912, 

and March 3, 1939,
Darbininkas published Seml-uw>’-- 
at Boston, Mass. for October 1,

of
Iv__________ ________ _ . - ---------
1946 Statė of Mass., County of Su*-- 
folk.

Before me. a Notarv Public in ari 
!for the Statė and county af->re«sa:d. 
ne’-scnaDv anpenred Anthonv Pil
džius. who. having been du)v swon 
socording to lav. deposes and sa-'s 
that he is the Business Manao'er of 
the Darbininkes and that the follo’v- 
ing is, to the best of his knotvUd--* 

: statement of t’'<? 
ou-nership. manaeement etc.. of t’>e 
aforesaid publication for the d°‘e 
snovn in the above cantinn rrovir^l 

lietuvių hv the Act of Auouist 24. 1912. emt ■>- 
, died in section 5.'’7. Postai T.aws a”*i G. 2.1* Regulations. printed on the reverse >f 

this form. to wit:
1. That the narnės and addr“s«es of 

j the publisher. editor. and b"sir<»'s
managers are: Publisher St. Jos. 

i Lith. R. C. Ass'n of Ea’oor. 366 Broa 1- 
wav. So. Boston. Mass.: Editor A. 

: F. Kneižvs. 50 Cottage St.. Norv-ocd.
Mass.: Business Manager. Antho’-y 

■Peldžius. 366 \V. Broadvay. So. B< s- 
. ton. Mass.

2. That the ovners are-
i enh’s Lith. R. C. Ass'n of Labo".
! Broadway. So. Boston. Mass.

Rev. F. M. Juras. President. 
Bradford St.. Lawrence, Mass.

A. F. Kneižys, Secretary, 50 Cot
tage St., Norwood. Mass.

Anna Siauris. Treasurer. 44.3 E.

ęiojnt j- •_
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riavo ir šelpė. Kada jis viską iš
dalino ką jis turėjo ir jodamas 

35c., o patiko pusnuogį elgetą. Tas
Į maldavo drabužio. Šv. Martynas 
į nusiėmęs savo ploščių perkirto 

Agnės Paknvtė iš Arlington, karju pusiau ir atidavė vieną 
N. Y., apsivedė su Edward Sty- pusę ploščio elgetai, kita puse 

pats prisidengė. Kalbėtojas čia 
priminė dvi puses žiauriojo ka- 

tai tas 
baisusis bombardavimas miestų, 
kur tūkstančiai nekaltų žmonių, 
gyvai palaidota griuvėsiuose ir 
I>o griuvėsiais rūsyse. Sakoma, 
kad šiame kare nevartota dujų, 
bet tai netiesa. Buvo metamos 
fosforo degamosios bombos, 
kurios degdamos tirpindavo ge
ležį ir po griuvėsiais už 20 pėdų

Pradžia 7-tame pust

------------- pulkowski lapkričio 10. Dievo
Lapkričio 5 d., jaunas lietuvis Motinos Sopulingos bažnyčioj, 

veteranas. Bemard Jenuss iš
rinktas kaipo councilman iš 2 
ward. Keamy. N. J.

Mums lietuviams yra didelė 
garbė, kad mūsų tautietis iš
rinktas atlikti šias pareigas.

E. Mi’lerienė giedojo solo ro yįena medalio pusė.
"Avė Maila" ir “Paiks Ar.geli- 
cus”. Vestuvių puota įvyko L. 
A.P.C. salėje. A. E. S.

-fe

New Jersey Sodalietės turėjo: 
pirmutinį parengimą lapkričio 
6. L.A.P.C. salėje. Keamy. N. J. I

Programą išpildė gabus kal
bėtojas ir mokytojas iš Seton 
Hali College. Jisai kalbėjo apie 
naują išleistą knygą "The Mir- 
acle of the Bells" by Jannev.

Muzikalę programą išpildė 
dainininkė G. Morošiūtė. kuriai 
akompanavo G. Pamperiūtė. E- 
leanora Egnatavičiūtė pagrojo 
akordionu. Dalyviai buvo pavai
šinti valgiais ir gėrimais. Po to 
sekė šokiai.

Dalyvavo 150 sodalicijos na
rių iš Bayonne. Elizabeth. Jer
sey City, Nevrark i” Harrison - 

d.. Keamy. Visos džiaugėsi, kad

Lietuvii Demokraty Nacio- 
na’is Komitetas

Spalių 29-tą dieną Lietuvių 
Demokratų atstovai turėjo su
važiavime YVashington. D. C., 
kur sutvertas Lietuvių Demo
kratų Na .-ionalis Komitetas.

Susirinkime dalyvavo: Al. 
Kumskis iš Chicago. adv. N. 
P^astenis iš Baltimore. Ieva Tre-

BRIDGEPORT, CONN.

Radio Koncertas ir Balius
Sekmadienį, lapkričio 17 

įvyks Lietuvių Radio koncertas šis pirmutinis bendras parengi- 
ir balius Lietuvių Laisvės salė- mas taip buvo sėkmingas, 
je. Ruošia radio programos ve- ________
dejas Jokūbas Stukas ir Rūtos Moterų Marijos 
klubas. Koncerto programą iš- rengia judamus 
pildys dainininkai pp. Jonas ir A.A.P.C. salėje. 134 
Klarijona Cižauskai. solistė Leo- Avė.. Keamy. N. J.
nė Juodytė - Matthews. tenoras nį. lapkričio 22 d.. 7:30 v. vak. 
Vadas Baranauskas. Estų Šo- Rodys paveikslus, kurie buvo

Sodalicija 
paveikslus 

Schuyler 
]ienktadie-

l

1
t

Gražiausių Liaudies Dainų

“VAI LEKITE DAINOS
Paruošė Kun. I. Dabryla 

Papildytą Rinkinį Išleido 
KUN. P. M. JURAS

parapijos cho- 
metinį koncer- 
parapijos sve- 
mokinasi nau- 

čiokienė is Newark. Teisėjas J. <jajnų bus suvaidinta, kome- 
Zuris iš Chicago. adv. J. Grigą- ‘-Mamos Nedasupta”. Visi 
lūs iš Boston. P. Dargis iš Pitts
burgh, S. Michelson iš Boston,' 
A. Vinick iš East Chicago, Ind.
ir J. Valickas iš Newark.

Apart kitų dalykų, susirinki
mas nutarė suorganizuoti Lie
tuvių Demokratų skyrius po vi
są Ameriką ir padaryti vieną 
stiprią Lietuvių Demokratų Or
ganizaciją.

Į valdybą išrinkta: A. Kums- 
kis, pirmininkas: J. Grigalus, 
vice-pirm.; ir A. Vinick sekre
torius ir iždininkas.

Tą pačią dieną toji delegacija, 
0 prie kurios dar prisidėjo M. Vai- 
x dyla iš Chicago, Dr. P. Grigaitis 
j iš Chicago, adv. Cebelius iš New 
j Britain, L. Šimutis ir kiti ture- 
5 jo pasimatymą Washingtone su 
J Demokratų Nacionalio Komite- mo iš Europos savo giminaičių. 
i to pirmininku Robert Hanne- Kiti skundžiasi, kad negauna 
į gan, kuris maloniai priėmė lie- laiškų iš Lietuvos. Dar daugiau, 

tuvių delegatus savo kabinete ir 
stipriai užgyrė tokį lietuvių su- 

/ manymą. Lietuvių vardu kalbė- 
> jo A. Kumskis ir teisėjas J. Zu-
/ ris.

Lapkričio 24, 
ras rengia savo 
tą ir vaidinimą, 
tainėj. Jaunimas

iškepindavo gyvai palaidotus: 
nekaltus žmones. Žmogus pasi- ‘ 
darė baisesnis už žvėrį. Štai bu-! 

i 

vo ir tokių atsitikimų, kada na
ciai priversdavo motiną prisi
glausti kūdikį prie savo širdies, 
kad viena kulka pervertų dvi 
aukas iš karto. Kiti buvo palik
ti pusbadžiui sunykimo proce
sui. Jie nyko, džiūvo ir krito 
koncentracijos stovyklose, kalė
jimuose. Sibire ir daugelyje vie
tų apie kurias mes negreit ir su
žinosime. Karas buvo reikalas 
tik kelių tautų, bet šiame kare 
Lietuva nukentėjo daugiau ne
gu bet kuri kita tauta. Per Lie
tuvą perėjo du karai ir užgulė 
visu žiaurumu dabartinė okupa
cija. Bet kas garbinga lietuvio 
vardui, tai. kad lietuvis nenuė
jo bernauti nei naciams, nei ko
munistams. Prancūzija suklupo. 
Į Lietuvą buvo atvykę prancū
zai ir olandai nacių tarnyboje, 
ir jie padėjo naciams terioti mū-

i
' more of totai amount of bonds. mort- 

’ ■ pages or there securities are: Tautos 
1 Fondas. 2334 So. Oakley Avė., Chica

go. III.
4. That the two paragraphs above. 

giving the names of the owners. 
; stockholders. and security holders, if 
any, contain not only the list of 
stockholders and security holders a s 
they appear upon the books of the

I

PAIEŠKOJIMAI
f •* A
'turėsite linksmo juoko. Po kon-! 
certo ir vaidinimo bus šokiai.

Ieva Trečiokienė,
L. D. Suvažiavimo Sekretorė.

Knyga turi 220 puslapių, nedidelio — malda
knygės formato. Labai paranku kišenėje nešioti.

Joje telpo 233 gražiausios dainos. Kaina 75c. 
Užsakymus siųskite:

DARBININKAS \
366 Weit Broadway So. Boston 27, Mass. ?

Redakcijos Atsakymas

ANTANAS DVARIONAS, gi
męs 1899 m. bal. 25 d., Liepoju- 
je, ieško giminių.

ALT Bridgeporto skyrius ma-( ONA KIRIEVIJIENfi, ieško 
no surengti prakalbas dėl B. brolio Karoiio Westfahl, jo 
Budgino, kuris tik neseniai at- žmona Helena Heirytė iš Tau- 
vyko iš Europos. ragės, prieš karą gyveno Hobo-

BALF Bridgeporto skyrius hen prie New Yorko, ir Mrs 
laike Seimo paaukavo $25.00 Emilija. Schleicher (Westfohl) 
dėl Lietuvos šalpos reikalų, kur gyyena Norfolk ar Hobohen. 
dalyvavo atstovai A. Stanišaus- 
kas, J. Stanislauskas. STASYS SLIŽYS, ieško tetos 

Onos Sližytės .dukters Benedik- 
’to Sližio, gim. Kurkliuose, Uk- Parapijos parengimas spal.y m Dabar a

26 d. pavyko. Žmonių dalyvavo 
daug. Visi gavo dovanas, ypač BRONIUS NORVAIŠIUS, ieš- 
vienas net S25.00. ĮIk> gtainių. pakalnjų

Valentino ir Mikulio Jono. Prieš Keletas lietuvių jau padarė karą enQ gan paulo miKjte 
AFIDA VITUS dėl parsitrauki. Brazilijoj Jie emigravo j Brazi- 

~ liją 1927 metais iš Norvaišių
kaimo, Utenos apskr.

I JONAS VILKEVICIUS, ieško 
tai turi bėdos, kad negali lietu- motinos Stepanijos Jure.
viškai parašyti laiškų , Vokie- . BBUmihenaL Emigra.
tiją. Tad remkime Tarybos pa- vo pirmąjį pa.
Skelbtą vajų, kad greičiau gale- karą
tume laimėti laisvę ir nepn-, kašIUBA, ieško bro-
klausomybę Lietuvai. O. lfo p<Jtcr Kašiuboa 62 metų am.

Ižiaus, kilusio iš Pabališkių kai-
Petro Babicko Eilėraščiai mo Marijampolės apskr. Į Ame-

, riką emigravo 1904 m., dirbo
Italijoje išėjo antra laida Pet- banke ir chemijos fabrike. Prieš 

ro Babicko eilėraščių: Toli Nuo karą gyvenęs Pittsburgho mies- 
Tėvynės". 101 pusi, gražiai at- te.

I Ieškomieji asmenys prašomi

Brooklyn, N. Y. — Korespon
dentui J. Š. — Tamstos korės- ■ 
pondencija “Iš Dariaus Girėno spausdinta knyga. Jos kaina į 
Paminklo Veiklos” labai suvė- $1.00. Norintieji užsisakyti šią kreiptis į Lietuvių Tremtinių 
luotą. Paminėjimas įvyko liepos knygą, kreipkitės šiuo adresu: (Gelbėjimo Komitetą, 2211 Sa- 
15 d., o štai jau lapkričio 15 d. j V. Tūbelis, 5015’/.- 
Netalpinsime. |Ave., Chicago, III.

Kenmore'rah St., Pittsburgh 3, Pa., kur 
|bus suteikta daugiau žinių.

~ .. .” . . ! stockholder or security holder ap-
j pears upon the books of the company 

Šią, gal paskutinę as trustee or in any other fiduciary 
• • • j: relation .the name of the person or 

corporation for whom such trustee is 
acting, is given; also that said 
paragraphs contain statements 
bracing affiant’s full knou-ledge 
belief as to the circumstances 
conditions under which stockholders 
and security holders who do not ap- 

I pear upon the books of the company 
i as trustees. hold stock and securities 
in a capicity other than that of a 
bona fide owner; and this affiant has 

: no reason to believe that any other 
į person, association. or corporation 
: has any interest direct or indirect i n 
the said stock. bonds. or other securi
ties than as so stated by him.

‘‘That the average number of copies 
of each issue of this publication sold 
or distributed. through the mails or 
othenvise. to paid subscribers during 
the twelve months preceding the date 
shovvn above is — 7100."

Anthony Peldžius, Business Mana- 
ger. stforn to and subscribed before 
me this 26th day of September. 1946 
John J. Roman Notarv Public.

(My commission expires Mav 12.
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IAPANESE PRINCE Akihito 
locks with stoic expiession 
at events while attending 
track meet at Nilkinick 
Stadium in Tokyo. The ath- 
letic meet was Japan’s first 

s>nce the war.




