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Kas s^ko, kad demokra- 
t i nieko gero nėra padarę'^ 
i ispublr-orams, tas labai V0L XXXI _ No 87 
1 ly si a. štai Mas.sacnusetts'_______________
\a’stvlx*s Kongresas pra- 

bernatoriaus algą nuo 
f10,000 iki $20,000 me- 
tams Gubernatorius Mau- _
ri£j. Tobin tą bilių pasi-tojrirSioetnsT Joha^Žs' 

Jorgenson, kilęs iš Danųt 
tautos ir buvęs protestan
tas, 1890 metais įstojo į 
Kataliku Bažnyčią ir pasi
šventusiai apr a š i n ė j o 
Šventųjų gyvenimus netik 

i savo eilėraščiuose, bet ir 
knygose.

i Po visą pasaulį yra pa-
Tuoj no Bendro Ameri- sklydusios jo knygos apie 

kos Lietuvių šalfios Fondo &v- Pranciškų Asizietj ir 
seimo, New Yorke, Bosto- Genuos> Sv. Katanną. 
no “Keleivis” šiaip rašė: I. Kata'lk". ?ka.le,“s Dan!’

“Pirmutinė diena buvo tru- joje, Švedi joje ir Nor\7egi- 
putj nuobodi, nes pirmininkas joje labai mažas, tuose 
Dr. Končius darė pranešimą iš;kraštuose yra įsigalėję, 
savo kelionės po Europą. Tas liuteronai protestantai, 
jo raportas buvo labai ilgas ir i Norvegijos įžymiausias is-) 
delegatams nusibodo klausytis. į f orikas ir rašytojas yra tai 
Perdaug buvo nereikalingų ivisu gerai žinomas Sigrid 
smulkmenų.” ’ 'Undset, katalikas. Tie dus

'katalikai rašytojai, kaip: 
“Vienybė” dar griežčiau ;švjturiai, platina kataliky-; 

pasisako prieš pirm. kun. luteronų tvirtovėse. 
Dr. Končiaus pranešimą, i t . Ii Dėl Joreenson o atsiver-

“BALF pirmininko kun. J. B. timo į katalikybę, labai^ į-, 
Končiaus pranešimas iš kelio-į sizei^ė liuteronai ir rasy- 
nės Europoje ilgas, bet tuščias to jas turėjo pasitraukti is 
raštas. Jame nėra žinią, kiek (gimtinės, ir ilcus metus 
kelionė kaštavo, kam jam buvo i nragyveno Italijoje. Sun-. 
reikalinga net 10 mėnesių, kaiįkiai darbavosi
panašios misijos atliekamos į 3-
4 mėnesius.”

Koks tikslas taip rašyti? 
Jeigu kur Dr. Končius bū
tų tik keliais žodžiais pa-į 
sakęs iš savo kelionės po

bilių, pakeldamas Gu- Garsus R^ytoias Sulaukė i
80 Mėty Amžiaus

____________ i
i 

švedi’a — Įžymus rašy-į

DIVISION 
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lase.
Robert F. Bradford, res

publikonas, užimdamas 
'Gubernatoriaus vietą gaus 
$20,000 metams.
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Sutarė

DARIININKAI
UthuanJan S*mi-W««kly 

Ncvnpmpor 
PubltaiMd every 

TUESDAT and FRIDĄ T 
MC BrMway, Boaton TI, Maan.

DARBININKAS
AMERIKOS LUl

vi 
r K

"T• • - - Z .■ . . .
TEL. SOUth Boston 2680 ~ ANTRADIENIS (Tuesday), LAPKRIČIO (November), 19 D., 1946 M. TEL. SOUth Boston 2680

UNTED
STAres

1 CCNT.
,<. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

FTVE CENTS.

Privatiškos anglių kasyklos. Šios anglių kasyklos atrastos po tūlo Mi- 
chael McDonough (kairėj), namu ir tai tik trys pėdos nuo centralinio pe
čiaus, Eridgeport, O.

■> Tt

Pažadėjo Ištikimybę Jung
Valstybėms

(

i savo, 
raštais. Tačiau po kiek lai
ko ir patys protestantai 
pradėjo įvertinti ir skaity-i 
ti jo religinius istorinius 
kūrinius. 1 _ _

Į Grįžęs į savo gimtinę, jis "[Jėį'įjo seimas” CIO
Atlantic City, N. J., lap^moms ir pritariam 

kričio 18 — Šiandien pra-.riom laisvėm.

Koalicinės Valdžios Krize 
Mafijoje

' Roma, lapkr. 18 — San
tykiai tarp Krikščionių 
demokratų ir komunistų 
yra labai įtempti. Daug 
kas sako, kad koalicinė 
valdžia gali būti priversta 
atsistatydinti.

ketu- Daug ginčų kilo kai Ju- 
... visur.” goslavija pasiūlė savitar- 

Neabejojama, kad CIO piniai tartis dėl Trieste.

Ar Rojuje Kalbėjo Lietuviškai?
— 22 milijonai centų su lietuvio inicialais. — 
Apie Žvalgo Užrašus ir Genovaitę. — Pupų Dė
dei 50 motų. — MOp! Opi Kas ten Nemunėli?" 
dainos autorius prašė žemės iš Lietuvos ant 
karsto užpilti. — Koks buvo. pirmas lietuvių 
dienraštis? — Šimtas metų nuo pirmų lietuviš
kų kalendorių. —- Gen. Granto padėjėjas buvo 
iš Vilniaus. — Lietuvos miškų gaujos vadas 
Blinda, svieto lygintojas. — Apie Lietuvos ka
riuomenės vadų. — Kai kazokai laužė kryžius 

ir vėliavas kapojo Kenstaičiuose.

menininkas, medalistas 
Viktoras Baranauskas. 
Šiemet, birželio 12 d. suėjo 
75 metai nuo jo gimimo. 

___ e, r_________  ___Jis gimęs Šiauliuose, ten 
praeities garsiųjų žmonių; ture jo savo antspaudui
ir įvykių suspindi žvaigž- dirbtuvę, vėliau buvo pcr- 
dėmis ir žaibais, uždegan-sikėlęs į Kauną. Rusams 
čiais ir mūsų energiją nau- įskųstas turėjo bėgti į A- 
jiems žygiams. Šiemet tu- meriką. Savo studijas dar 

, susi- 
su garsiuoju 

j skulptoriumi Rodin. Jau 
. 1900 pasaulinėj parodoj 
Paryžiuje pasižymėjo sa
vo kūriniais. USA cento 
projektą sudaryti jam pa
vedė prez. T. Rooseveltas. 
Jo sukurtas centas any-

Kai Lietuvos žemę užgu
lė tvankūs okupacijos de
besys, kai lietuvių tauta 
pergyvena sunkią vergijos 
naktį, prisiminimas mūsų

rime visą eilę sukakčių,'pagilino Paryžiuj, 
kurių negalime praleisti draugavo 
tyloj ir užmiršime.

PENKERI METAI NUO 
MIRTIES KUN. MA-

LIAUSKO
Šią vasarą, birželio 9 d., 

suėjo penkeri metai kaip 
mirė kun. Dr. Ant. Maliau- varton buvo paleistas 1909 
skas. Kurį laiką jisai dir- metais. Pirmieji centai bu- 
b° parapijo- vo paleisti su jo inicialais:

Europą tai laikraščiai jr!ramiai maigia savo senat- Taryba, seimo iššvakarė- seimas išeis griežtai prieš Komunistų vadas Palmiro
atstovai būtų pasakę, kad g“ uikonlftabS ** H* komunizmą ir Jamunistus, To^į#U .luiną karo metu

■ aukštoje pagarboje. Per jo partiją įr kitas politines mūsų krašto šaknis, kad ten gavo instrukcijas kaip
apastalavima spaudoje partijas, kurios kišasi į;įkurti komunizmo tironiją veikti, siūlo Jugoslavijai
daug krikščionių grįžo į qio reikalus, ir pažadėjo'šiame krašte. CIO veikian- ansimainyti Trieste į Go-

^ra laikomas^labai amerkdama Komunistųiš tokio pranešimo nieko; 
nesužinojo. Dabar gi ir aDaštalavi ~ 
“labai ilgas” ir “tuščias apastala 1 a 
raštas.” Tačiau BALF sei-. lįk . . , .
mui nebuvo nei ilgas, nei' aatansyDę ir aar aaug u 
tuščias. “Vienybė” ir “Ke
leivis” tokiomis pastabo
mis tik pasitarnavo mūsų 
tautos išgamoms.

BALF valdyba išdavė ir 
finansinį raportą. Jeigu 
kam kas buvo neaišku, tai Šiomis 
galėjo paklausti seime ir ninkai Irving Langmuir ir.ta* 
išsiaiškinti.

“Keleivis”
daręs klaidą ir, nenorėda- debesį paleido paruoštus kių interesų, kaip tik mū-; 
mas pasilikti bendra-fron-į chemikalus, kurie pavertė sų žmonių ir mūsų krašto. I 
tininku, kelia “V. 
štai kokį klausimą:

“O kiek prie jų (išlaidų.
Red.) sukėlimo prisidėjo 
tysliaviniai - bimbiniai 
bendrafrontininkai ?”

... ... . . - savo ištikimybę Jung.kiši netolimoje ateityje j- Valstvbėms

kurie knisasi ir griaužia buvo pabėgęs į Maskvą ir

stoti į Katalikų Bažnyčią?
---------------- Į ši CIO veikiančios tąry-

Debesį Pavertė Į Sniegg i150.8 deklaracija bus įteiktai _
_ 'seimui. Ji buvo priimta jęraštų 

i Schenectady, N. Y. - i“™ U^at ras^y- 
dienomis moksli- ®ųoJe V™ ta,p pat PasakJ ,4- A • ♦

i V. Schaeffer pakilo lėktų-) “CIO, kaipo Amerikos 
suprato pa- vu virš debesų ir į vieną organizacija, neturi kito-

čioji taryba pasisakė prieš rizija. Jis yra pareiškęs, 
priespaudą ir už keturias kad Britanija ir Jung. Val- 
laisves. Seimas turėtų stybės pačios nori pasilai- 
vienbalsiai pažadėti pagal- kyti Trieste.
bą Rusijos ir jos pavergtų Jeigu didžiosios partijos 

j darbininkams at- nesusitars bendradarbiau- 
gauti keturias laisves. ti, tai galimas dalykas, 

kad Italijoj turės įvykti 
nauji rinkimai.Žuvo Penki Britai 

Palestinoje
Jeruzalė, Palestina, lap-

” ir “L.” debesį į sniego ir ledo kuo- Mes priešinamės bet ko- kričio 18 — Tel Aviv mies- 
pas. ikioms priespaudos for- to pakraštyj, Britų polici-

įjos sunkvežimiu važiuo
jant, ekspliodavo bomba ir

Pakeistas Adresas

Mūsų gatvės vardą ir nu
merį pakeitė, todėl prašo
me visų laikraščių, savo 
laidas siunčiant, ir visų ki
tų, kurie kokiais nors rei
kalais į mus kreipsis, var
toti sekantį adresą:

153 Sterling St., 
Worcester 4, Mass.

Kun. K. A. Vasys ir 
Kun. J. C. Jutkevičras.

Draudžia Angliakasiams Strei 
kuoti Valdžios Kontroliuoja

mose Kasyklose

' . 1J

GIVE!

se, važinėjo su paskaito
mis. Baigęs aukštuosius 
mokslus Šveicarijoje užsi
ėmė spaudos darbu ir pro
fesoriavo Lietuvos univer
sitete. Yra parašęs netoli 
20 didesnių ir mažesnių nės rankas, 
knygų, jų tarpe “Etika”, kas (Brenner) mirė 1924 
“Demokratija”, "Bolševiz- m. gegužės 5 d. New Yor- 
mas” ir kt. Buvo populia- ke. 
rizatoriumi katalikų uni
versiteto idėjos Lietuvoje.'

AMERIKOS CENTO 
AUTORIUS 

Lietuviai gali didžiuotis, mir® T ™
kad labiausiai praplitusio Profesorius J Totoraitis, 
USA metalinio pinigo - marijonas. Būdamas krop- 
cento- autoriumi buvo stus Lietuvos praeities ty- 

nnetojas jisai yra parašęs 
knygas: Žemaičių Kalvari
ja, Naujųjų ir Vidurinių 

■ Amžių Istoriją, Mindau- 
Lake Success, N. Y., lap-fsavime suskaldo vieningu- pas, Lietuvos Karalius, 

kričio 18 — Šiandien ketu-’mą, ir todėl turi tą pačią Vytautas Katalikas, Zana- 
ri didieji vėl susirinko į reikšmę, kaip ir veto. 
Waldorf - Astoria svars-1 I

“V. D. B.”, bet spaudai pa
kėlus trukšmą, vyriausy
bės įsakymu tos raidės bu
vo pašalintos. Tačiau 22,- 
350.000 centų su V. D. B. 
raidėmis pateko į visuome- 

, V. Baranaus-

v •

: KUN. J. TOTORAITIS
• Jau penkeri metai suėjo 
šiemet, birželio 22 d., kaip 

Lietuvos istorikas

GINČAS DĖL VETO TEISES

.užmušė 4 britus - 3 poli- tyti Anglijos delegacijos 
'cininkus ir vieną oro lai- kad veto teise
įvyno viršilą. Sužeidė 6 ki- 
Itus važiavusius.

Areštavo Ispanijos Komu
nistų Komiteto Karius

vykų Istorija.
KUR KUN. VL. 

MAŽONAS?
j Žymus Lietuvos pedago
gas (auklėtojas), laikraš
tininkas kun. VI. Mažonas 
buvo prieš 5-rius metus 
bolševikų ištremtas į Si
birą. Tai labai šviesi, sim
patinga asmenybė, jauni
mo ir skautų prietelius, 
“Šaltinio” redaktorius, šią

• Tęsinys 5-tame pusi.

Jungtinių Tautų Saugumo
Dieną prieš tai, minai Taryboje.

i ' Mažosios valstybes vedaekspliodavus ant gelezin- . . _ .. ......
kAlin Haifns sritvie už- kovą Pnes veto teisę- To' pamjos policija areštavo 

į mušė Britų armijos’kapi- > kovoJe energingai vado- visus komunistų organiza- 
toną ir kitą vyrą sužeidė, vauja Australijos atstovas cijos komiteto narius, ku- 

I Sporadiški šaudymai tę- Paul Hasluck. nuos suseke veikiant pnes
■siasi Tel Aviv srityje. Pra-! Kaip žinoma, iki šiol ve- saldžią arti Monzon įmes- 

Taipgi, manoma, kad neša, kad keliolika civilių to teięe daugiausia naudo-. 1O*
valdžia konfiskuotų Unit-sužeista. Suvaržytas judė-josi Rusija, kada jos dele- 
ed Mine Workers iždą apie jimas. gacija negalėjo savo reika- rOR
$13,000,000. Į Palestinoje dėl teroristi- lavimų apginti. Į

Anglies Kasyklų Admi- nių veiksmų užmušta 21 ir Argentinos atstovas taip 
nistracija viešai prilipdė sužeista 42 žmonės, iš ku- pat Dasisakė prieš veto tei-j 
atsišaukimą ir įspėjimą rių 12 britų. Teroristai sę. Jis sakė, kad jeigu di-į 
darbininkams, I 
mestų darbų valdžios kon- krašto susisiekimą gele- sę pavartoti veto, 
troliuojamose kasyklose.

Prezidentas Įsako Kovoti Prieš Lewis
VVashington, D. C., lapkr. 

18 — Prezidentui Truma- 
nui įsakius “kovoti prieš 

j John L. Lewis visuose 
frontuose,” valstybės ge- 

’ neralis prokuroras Tom C. 
• Clark turėjo su savo štabu 

ką ir kaip veikti.
į Praneša, kad jie paruo
šę šį planą: (1) išgauti 
teismų sprendimą, drau
džiantį Mr. Lewis’ui įrodi
nėti, kad sutartis, padary
ta su vidaus reikalų sekre
torių J. A. Krug pereitą 
gegužės mėnesį, išsibaigia 
trečiadienį; ir (2) iškelti 
bylą prieš Mr. Lewis ir 
United Mine Workers pa
gal Smith - Connally įsta
tymą, jeigu 400,000 ang
liakasių mestų darbą tre
čiadienį.

kad jie ne- bando suparaližuoti viso džiosios valstybės turi tei-| i . .... • ... tai ir
valstybės gali 
veto prieš di-

žinkeliais. mažosios
i ---------------- pavartoti

CNang Kai-Sliek Atidarė I Išvogė Tremtinių Kartotekė džl^!’os
— aklai gynė veto teisę, da-Parianentg į Šveicarija (LAIC)

delegacija, kuri

Huesca, Ispanija — Is-

SVEIKATOS SUTARTIS 
PANAIKINA BALSAVIMĄ 

STREIKUOTI
_____________________________ •----------------------------------------------------------------------------------------------------

Detroit, Mich., lapkr. 18 
— Fordo 65,000 darbinin
kų, kurie priklauso United 
Automobile W o r k e r s 
(CIO) Lokalui 600, grąsi-

Įsiveržėliai Iš Jugoslavijos 
Puola Graikiją

rmits. Jintu kad ‘k»» kflS’ • T- L , -T - no streiku. Fordo k om pagauta žinių, kad kaž kas rosi šiek tiek nuolaidesne.;..
Nanking, Kinija — Pre- išvogė Miuncheno UNR- šiame susirinkime svars- 

zidentas Chiang Kai-shek RA Universiteto studentų tomas klausimas: ar neda-i- 
atidarė laikinąjį parla- sąrašus. Laukiama, kad lyvavimas balsavime reiš- 
mentą, kuris turės paruoš- netrukus Sovietų Sąjunga kįa tą patį kai ir veto? Iš 
ti kraštui konstituciją. ) pareikalaus išduoti sąra- Rusijos vice užsienio mi-

'jnija pasiūlė darbininkams 
‘ sutartį, pagal kurią kvie- 

’čia tartis ir spręsti sveika
tos problemas įstaigoje.

Darbininkai balsavimuti kraštui konstituciją.
Komunistai atsisakė sių- šuose įvardintus tremti- nisterio Višinskio pareis- priėmė kompanijos pasiu

sti savo atstovus į parla-.nius studentus kaipo “ka- kimo buvo galima supras- lymus ir tokiu būdu panai- 
mentą. *’ ..... ” ................................................ ......Iiiiua siuuciiiub 

ro nusikaltėlius”.

Athens, Graikija —Grai
kijos premieras Tsaldaris 
tvirtina, kad ginkluoti bū
riai, įsiveržę išš Jugoslavi
jos, puola Graikiją. Įsiver
žėliai buvo užėmę vieną 
kaimą, bet graikų armija 
įsiveržėlius ištrenkė iš to 
kaimo.

Kautynėse užmušta 11 
graikų kareivių ir sužeis-

ti, kad nedalyvavimas bal- kino balsavimą streikuoti, ta nemažas skaičius.



ĮVAIRIOS žinios
Antradienis, Lapkričio 19. 1946

Konferencija
Užsibaigė Laimę Streikas

New York (LAIC) —

UNRRA 
pardavi- 
rinkoje. 
operato-

okietija — beliko balsavimu užgirti

Konferencija isgirs pil
nesnį pranešimą apie ALT 

i atsilankymą 
pas Prezidentą Trumaną. 
Be to, atsakingi lietuviškų 
įstaigų vadovai padarys 
pranešimus apie Lietuvos 
Išlaisvinimo Bylos būklę, 
apie daromas pastangas ir 
apie Lietuvai Gelbėti Va
jų, kurį pradėjo Amerikos 

NewYorklrNewJersey Lietuvių Taryba.

SUSEKE JUODĄJĄ RIN
KĄ ŽYDŲ STOVYKLOJE deleįaci>t t- J nas Prezid<

'' . \

■x<v,

i

Zeilshem, V
Jung. Valstybių kariuo- sutartį. Abi pusės jau pa- 
menės policija susekė juo- sirašė sutartį, 
dąją rinką žydų stovyklo- Darbininkai grįš darban 
je. Ji padarė kratą ir areš- trečiadienį, lapkričio 20 d. 
tavo 10 asmenų. Policija 
rado tūkstančius dolerių 
vertės įvairių daiktų, ku
riuos parduodavo juodoje 
rinkoje; rado daug įvairių 
pinigų, net ir Amerikos pi
nigų ir apie 20 automobi
lių.

Kai policija darė kratą, 
tai dar buvo toje žydų sto
vykloje 3,500 žydų. Kad 
išvengti žydų pasipriešini
mo, J. V. kariuomenės po
licija neleido vokiečių po
licininkų į tą stovyklą.

Sakoma, kad 
reikmenys buvo 
nėjami juodoje 
Juodosios rinkos 
riai spausdindavo daug pi- i^m/gniodžio 8 Spalių mėn. per LAIC gau-
mgų, maisto kortelių ir hattan b Center "
drabužiams gauti kuponų. gt Ueturtų Tanbal-ĖČl^

  (prie 8th Avenue), New sas Moontvila, Brooklyn, 
m - •• n j •--rt York. N. Y. šaukiama New N. Y. $3.; Pasaulio Estų
r rMCIKIJOS nMKKNIKJI York’o ir New Jersey lie- Sąjunga $50.; A. J. Micke-

■ tuviškų draugijų konfe- vičius, Maspeth ,N. Y. $5.;
rencija. Posėdžiai prasidės 

į 1:30 vai. p. p.
Šiomis dienomis J.A.V. 

Prezidentas Harry S. Tru- 
man pareiškė Amerikos 
Lietuvių Tarybos Delega
cijai, kad mūsų šalies poli-

New York (LAIC) — 
1946 m. lapkričio 1 d. New 
York Lietuvių Taryba iš
siuntinėjo sekantį kvieti
mą organizacijoms, kurių 
adresus turėjo (kvietimo 
negavusių organizacijų 
veikėjai prašomi suteikti 
adresus „LAIC’ui. 
Broadway, New York 7, 
N. Y.):

1946 m. lapkričio 1 d.
Broliai ir Seserys:

Šios Tarybos iniciatyva,

VVashington, D. C. — 
šeštadienį užsibaigė 
Transworld oro linijos la
kūnų streikas.

Lakūnai sutiko vesti de
rybas su kompanija, tarpi
ninkaujant valdžios atsto- 

233 vui-
i

i
i
t Aukos Amerikos Lietuvių 

Tarybai

hattan Center (Gold tos šios aukos Amerikos Vedėjas garsaus Brooklyn Dodgers baseball 
ratelio Leo Dūrocher, jaunam sporto mylėtojui 
užrašo savo autografą ant bolės.

Ida Bendro Fronto Su 
Socialistais

Paryžhis, lapkr. 18 —Ko
munistai kviečia socialis
tus į bendrą frontą. Jie 
duoda socialistams paža- j- •• 1 J . - VzA ICLX. lutuau CCHIVO KJVJAA’
^m?S' JelgU> Jie T t*a Baltijos Valstybių at- 

... 'žvilgiu nepasikeitė negali 
pasikeisti ir nesikeis.

Konferencija šaukiama 
nepaprastai svarbiam rei
kalui : Lietuvos Išlaisvini
mui pagreitinti, sudaryti 
talką savo Vyriausybei jos 
sunkioje kovoje už Teisin-

“(1) Persekiojimas, ar 
persekiojimo baimė, pa
grįsta (based; prancūziš
kai — fondee, rusiškai: 
obosnovany) pamatuotais 
samprotavimais, dėl rasės, 
tikėjimo, tautybės ar poli
tinių nusistatymų”. Vie
nok, tuo pačiu ipu čia pat 
prideda: “betgi, jei nusis
tatymas neprieštarauja Į 
UN dėsniams, dėsniams Irie gauna finansinę para- 
UN Čarterio įvade” —Į mą ar globą iš savo piliety- 

nebent 
pilietybės kraštas 
jiems tarptautinės 
bos.”

Galop, 6-je rūšy 
matosi Maskvos ranka: 
Asmenys, kurie, Antrojo 
Pas. Karo veiksmams pa
sibaigus: (a) dalyvavo bet

• v

Antrojo Pas. Karo metu 
buvo evakuoti iš Vokieti
jos į kitus kraštus; (c) pa
bėgo iš Vokietijos arba į 
Vokietiją, arba iš savo gy
venamųjų vietų į kitus 
kraštus... kad nepatekus į 
Sąjungininkių Kariuome
nių rankas.”

Po to seka kiek keistoka 
5-ji rūšis: “Asmenys, ku-

Tekniškai, komunistai ne-'bes krašte, 
galėtų prašyti globos?

“(2) Politinio pobūdžio 
objections” galiojimas 
“sprendžiamas Organiza
cijos”, kaip kad numatyta 
General Assembly komisi
jos raporte 1946 m. vasa
rio 12 d. parag. 8. Pasižiū-

v •

>i jų 
prašo 
pagal-

aiškiai 
“6.

rėjus to paragrafo, skai-j kokioje organizacijoje, ku- 
tame: “Atsakydamas Bei-Inos tikslų tarpe yra sieki- 
gijos atstovui, Pirminin- 1’1"
kas pareiškė, kad savaime 
aišku, jog tarptautinis or
ganas spręs kas yra ir kas 
nėra “valid objections”, ir 
kad tokie “objections” aiš
kiai galį būti politinio po
būdžio”.

Kad paveikus globoja
mas karo aukas, nustato
ma kas yra “pakankama 
informacija”. Tai yra in
formacija ‘ 
gas pabėgėlių ir išvietin- 
tųjų asmenų kilmės kraš-

“liečianti sąly- kraštą”.

nys ginklu nuversti vy
riausybę bet kurio UN na
rio, arba kurie dalyvavo 
bet kokioje teroristinėje 
organiazcijoje; (b) kurie 
pasidarė vadovais (lea- 
ders) judėjimu, priešingų 
savo kilmės krašto vyriau
sybe!, UN nario, arba rė
mėjai (sponsors) judėji
mų, padrąsinančių pabėgė
lius negrįžti į savo kilmės

Išeitų, kad galėtų būt 
diskvalifikuotas 

neigiamai
bet kas, 
pasisakė 
ar Mas-

tuose”, jiems teikiama “tų kas
kraštų vyriausybių atsto- prieš Maskoliją 
vų, kuriems privalo būti kvos klapčiukus, 
teikiamos visos lengvatos Kaip matome,

gandistinis balsas skamba doti savo pilietybės ar bu- 
ir (d) posme: “Organizaci- vusios pilietybės krašto 
ja rūpinsis, kad jos pagal- Vyriausybės globa” (is 
bos neišnaudotų asmenys, I unable or unwilling to
kurių atveju yra aišku, jog avail himself of the protec- 
jie nenori grįžti į savo kil-įtion of the Government of 
mės kraštus, nes jie beve-Įhis country of nationality 
Ii ja tinginiauti, vieton kad 
stoti savo tėvynių atstaty
mo talkon”.

Tučtuojau po to, posme 
(f) pasigirsta demokrati
jos balsai: ..JįAntra vertus, 
Organizacijai lygiai turi 
rūpėti užtikrinimas, kad 
jokiam geros valios ir ver
tingam (bona fide and de- 
serving) pabėgėliui ar iš- 
vietintajam asmeniui ne
būtų atimama tokia pagal
ba, kokią ji (IRO) gali su
teikti.”

Vienok, Maskva nepasi
duoda: posme (g) ir vėl 
nustatoma, kad “Organi
zacija stengsis vykdyti Sa
vo perkeldinimo ir įkurdi
nimo (resettlement and re- 
establishment) funkcijas 
tokiu būdu, kad išvengus 
draugingų santykių tarp 
valstybių drumstimo”.

Po to seka terminų api
būdinimas.

Kas yra “refugee” ?
Yra tai “asmuo, kuris iš

vyko iš, ar esąs už savo pi
lietybės krašto sienų arba 
savo buvusios įprastos gy- nimo krašto, 
venamos vietos, ir kuris, pav 
nepaisant ar išlaikė ar ne
išlaikė savo pilietybę, pri
klauso vienai šių rūšių:

“(a) Auka naciškų ar fašisti
nių režimų arba režimų, kurie 
anųjų pusėje dalyvavo Antraja
me Pasauliniame Kare, arba 
kvislinginių ir panašių režimų, 
kurie jiems gelbėjo kare prieš 
United Nations, nepaisant ar.kant tam tikrų dėsnių, 
jiems pripažintas ar nepripažm-į Tiek pabėgėliai, tiek iš- 
tas tarptautinis status kaipo;vietintieji negali reikalau- 
refugee” — be to ir Ispanijos—Įti sau globos; tam yra są- 
respublikonai bei asmenys, ku- lygos. IRO globos norin- 
rie buvo laikomi pabėgėliais čiUS repatrijuotis — juk 

Karo pradžią dėl tai pagrindinė jos užduo- 
tautinių ar tis. Antra, jei kandidatai 

‘IRO globai “negali” grįžti

projekto 
kalba, daugelio apgalvotų 
ir neapgalvotų kompromi
sų padarinys, gali būt įvai
riausiai aiškinama.

Skaitant projekto disku
tavimo protokolus, yra aiš
ku, kad Sovietai užsimojo 
pravesti naują “per-regis- 
travimą” 
tremtinių 
kankamos 
tiekėjais.

Ona Gečaitė, Newark, N. 
J. $3.; Bol. Miškinis, Eli- 
zabeth, N. J. $10.; Mrs. E. 
Plaski, Linden, N. J. $2.; 
Mrs. D. Pearson, Astoria, 
N. Y. $2.; Mrs. A. Kratago, 
Detroit, Mich. (už kny
gas) $50.; Mrs. Alice T. 
Jacobson, Worcester, Mas- 
sachusetts $1.; Dan. Ku
raitis, Chicago, III. $25.; 
Mrs. George Anderson, 
Watervliet, N. Y. $1.; kun. 
L. Lukošiūnas (tik ką at
vykęs iš Europos tremti
nys) $2.; Mrs. M. Petrulis, 
Maspeth, N. Y. $5.; Mrs. 
A. Misiūnas, Paterson, N. 
J. $5.

į bendrą bloką parlamente, 
tai socialistai galės dalin
tis Prancūzijos valdymu. I

Socialistai, pirm negu jie’ 
priims komunistų ištiestą 
vieningumo ranką, nori ži
noti smulkmen i š k i a u 
marksistų programą pa- 
žadėtosios žemės valdyme.! ir’ PastoviOs Taikos

Kaip žinoma, socialistai faimėjl sukelti
neteko 27 vietų parlamen- Lietuvos vadavimui, 
te. Taigi jie dabar nežino 
kur glaustis.

Kad kontroliuoti parla
mentą, tai reikia 310 bal
sų. Komunistai turi 183 at
stovus, o socialistai — 101. 
Taigi ir susidėję negali su
daryti daugumos. Mažės- (LAIC) — Spalių 5 d. UN] 
nes grupės dėsis ten, kur Ekonominė ir Socijalinė 
jos matys sau naudą. Taryba priėmė IRO (In-

Taigi ir Prancūzijos par- ternational Refugee Orga- 
lamentas negalės suktis, nization) konstitucijos 
kaip reikia, krašto gerovei, projektą, 
nes nei vieni, nei kiti ne- T , ,
galės sudaryti daugumos. I KAIC korespondentas įe praneša, kad projektas y-prastojo gyvenimo kraš-

ra kupinas kompromisinių ,tus, arba surasti naujus 
i nuostatų, kurie vienas ki-! namus kitur”. Ligi tol, 
'tam neretai prieštarauja. IRO “saugos jų teises ir 
Pav., Konstitucijos įvadas teisėtus ”, A

1 * • 1 _ _ _1 ll________ *____ _____ 1-Wki rlofkrv

Užsibaigė Laivakrovių 
Streikas

T

SIBIRO KANKINIAI NEGALES 
IRO PAGALBOS GAUTI?

Lake Success, N. Y. — įsomis galimomis priemo
nėmis gelbėti išvietintiems 
grįžti juo ankščiau į savo 
kilmės kraštus”.

Naujoji tarptautinė į- 
staiga įsipareigoja gelbėti 
jiems “arba grįžti į savo 
tautybės ar buvusiojo į-

• *

San Francisco, Cal. — i pažymi, kad “genuine refu- 
Laivakrovių darbininkų gees and displaccd per- 
streikas Vakarų Pajūry, ■ sons” sudaro tarptautinę 
po 48 dienų streiko, užsi- problemą. “Vyriausioji už
baigė. CIO unijų nariams duotis yra padrąsinti ir vi-

I

?

Gražiausių Liaudies Dainų 
Rinkinys

“VAI LEKITE DAINOS
Poraošė Kun. f. Dabryla 

Papildytą Rinkinį Išleido 
KUN. P. M. JURAS

S?

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. Į

i interesus”, teiks 
globą ir paramą bei darbo.

11 skirsnis naujai pabrė
žia “padrąsinimą ir pagal
bą” repatriacijai, “Prisi
laikant UN General As
sembly 1946 m. vasario 12 
d. priimtų principų.”

Konstitucijos priedai yra 
bene įdomiausi.

Pirmame priede įkyriai 
kartojama “vyriausioji 
paskirtis” ar “užduotis” 
(task) — t.y. repatriacija. 
Punkte (c) pabrėžiama, 
kad “jokia tarptautinė pa
galba negali būti teikiama 
išdavikams, kvislingams ir 
karo nusikaltėliams, ir ne
privalo būti vengiama jų 
išdavimo ir nubaudimo”.

’ Punkte (d) Maskva užsi
rezervuoja: “Organizacija 
rūpinsis, kad jos pagalba 
nebūtų išnaudojama pa
drąsinimui griaunamųjų 

• (subversive) ar priešingų 
■ (hostile) veiksmų prieš 
i bet kurios UN valstybės 
vyriausybę.”

Maskvos grynai propa-

or former nationality).
Specifiškai įtraukiami į 

refugee kategoriją žydai. 
Galop, 4 posmų, ir vieniši 
(unaccompanied) vaikai, 
kurie yra karo našlaičiai 
arba kurių tėvai dingo, ir 
kurie esą už savo kilmės 
kraštų sienų. Tokiems vai
kams bus teikiama visa 
galimoji pirmenybinė pa
galba, įskaitant ir pagal
bą repatriacijai, kuriai ne
privalo būti daroma jokių 
kliūčių tų vaikų atveju, 
kurių pilietybę galima nu
statyti.”

Kas yra displaced per- 
son?

Visų pirma, “asmuo, ku
ris valdiškųjų režimų, iš
vardintų Pirmoje Daly, 
Skyriuje A, paragrafo 1 
(a) “— t. y. naciškų - fa
šistiškų ir naciams - fašis
tams kvislinginių (ne Mas
kvai kvislinguojančių) — 
“veiksmų pasekmėje buvo 
išdeportuotas, ar privers
tas apleisti savo pilietybės 
ar buvusio įprastojo gyve- 

kaip kad, 
., asmenys priversti 

imtis prievartos darbo ar
ba išdeportuotieji dėl ra
sinių, religinių ar politiškų 
priežasčių.”

Bet gi, “jei jų išvietinimo 
priežastys (if the reasons 
for their displacement) lio
vėsi veikusios, jie turi būti 
repatrijuojami”, prisilai-

I
I

lankyti stovyklas ir 
sembly centrus, tikslu 
tiekti tą informaciją”.

IRO globa liausis, 
globojamieji sugrįžta į tė
vynę; arba kai jie įgija 
naują pilietybę; arba kai 
jie “pastoviai įsikūrę” ki
tur; arba kai jie “nepama
tuotai atsisakė priimti Or- 
ganazicijos pasiūlymus 
jiems perkelt”; arba kai 
jie “nedaro jokių rimtes
nių pastangų užsidirbti 
pragyvenimą, kai ta proga 
jiems teikiama, arba iš
naudoja pagalbą”.

Galop, Priede antroji da
lis nustato kokiais žmonė
mis IRO nesirūpins. Yra 
tai: (1) karo nusikaltėliai, 
kvislingai irzišdavikai; (2) 
“Betkurie kiti, prieš ku
riuos galima parodyti (can 
be shown), jog (a) jie pa
dėjo priešui persekioti UN 
narių kraštų civilius gy
ventojus: (b) savanoriškai 
padėjo priešo pajėgoms 
Antrojo Pasaulinio Karo 
veiksmas prieš UN prasi
dėjus, (nebent toji pagal
ba buvo grynai humanita
rine ir nekariška”; 3) kri
minalistai (rusai kiek kie
čiau terminą apbūdina: 
ugolovny), išduotini pagal 
ekstradicijos sutartis; 4) 
“Vokiškos etninės kilmės 
asmenys (ar tai Vokietijos 
piliečiai ar vokiškosios 
mažumos nariai kitose vai-i dėstas Stepaitis, O.F.M.

FRANCISCAN FATHERS 
Mount St. Francis 

Greene, Maine.

as- 
pa-

kai

I

ir užplūdinti 
stovyklas “pa- 

informacijos”

Tėvų Pranciškonų Misijos 
1946 m.

i

Tėv. J.

Pittsburgh, Pa. — Šv. Kazi
miero parapijoje, 40 Valandų 
atlaidai. Tretininkų rekolekci
jos. Pittsburgho ir apylinkės 
Tretininkų ir Šv. Pranciškaus 
Mylėtojų Konferencija, lapkri
čio 28 — gruodžio 1 d.
Vaškys, O.F.M. ir Tėv. V. Gi
džiūnas, O.F.M.

Chicago, III. — Švenč. P. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo par., 
i Nekalto Prasidėjimo novena, 
j rekolekcijos ir Tretininkų vizi- 
:tacija, lapkričio 29 d. — gruo- 
Įdžio 8 d. Tėv. Leonardas An- 
i driekus, O.F.M.

Kingston, Pa. —švenč. P. Ma- 
> rijos parapijoje, 40 Valandų at
baidai. gruodžio 1—3 d. Tėv. M. 
■Stepaitis, O.F.M.
j Haterbury, Conn. — šv. Juo
zapo parapijoje, švč. P. Marijos 
i Nekalto Prasidė jimo 
'gruodžio 6—8 d.j
i Baniūnas, O.F.M.

stybese) kurie: (a) buvo Į 
ar gal būti perkelti į Vo-j 
kieti ją iš kitų kraštų; (b)'

Triduum, 
Tėv. Petras 
ir Tėv. M o-

pries II Pas. 
rasinių, religinių, 
politinių pažiūrų.

Antrame straipsny pri-įarba “jei jie ryškiai, visiš- 
dedama, kad “refugee” lai- kai laisvai, gavo pilnai su- 
komas, su tam tikromis iš-. sipažinti su faktais, įskai- 
imtimis, “asmuo, neskai-,tant pakankamą informa- 
tant displaced person... gy-'ciją iš savo pilietybes ar 
venęs ne savo pilietybės;**......“ ’ '*■
krašte ar įprastoje gyve
namoje vietoje, ir kuris, 
Antrojo Pasaulinio Karo į- 
vykių pasekmė: veiks
mams jau prasidėjus, ne
gali arba nenori pasinau-

buvusios įprastos gyvena
mos vietos kraštų vyriau
sybių pareiškė “valid ob
jections” prieš grįžimą į 
tuos kraštus.”

Kas yra “valid objec
tions”?

Trys artistai. Charakteringos fizionomijos ir 
liudija, kas jie yra.
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Iš Rusijos "Nusiginklavimo" Ir Lufayette Kolegija, Easton, Pa., įteikia gar
bės daktaratą Gen. Dwight D. Eisenhower.

Sovietai ragina nusiginkluoti. Netenka abejoti, 
kad jie čia kalba atvirai ir nuoširdžiai, bet — vienpu
siškai. Jie nori, kad nusiginkluotų visas pasaulis. Bet, j 
kadangi nėra taisyklių be išskirčių, tai jie čia nori su
daryti išskirtį. Kitais žodžiais, Rusija nori nuginkluo
ti kitus, o pati pasilieka sau teisę ginkluotis be jokių 
varžtų ir apsidraudimų. Faktinai ji ginkluojasi karšt- 
ligingu įsitempimu — visos karo dirbtuvės Rytų Vo-Į

DĖDĖS LIETUVIO
AKTUALIJOS

Vidur-Į — Kas kuo kvepia, tuo ir karo mus pagelbės 
kitą tepa, tarė dėdė. žemio jūroje”.

į — Ką norėtum pasakyti Rusija puola Ispaniją 
ituomi, užklausiau, žingei- dėlto, kad negali įeiti į Vi- 
dumo pagautas, dėdę? duržemio jūrą; dėlto, kad 

į — Ar negirdėjai, ką pa- kliudo užvaldyti visą pa-
kietijoj, Čekoslovakijoj, Bulgarijoj, Vengrijoj, Jugo- saĮęg Generalissimo Fran-šaulį.
slavijoj ir Rumunijoje, priverstos išdirbinėti kanuo- 
les, tankus, orlaivius ir šiaip jau visus karo reikmenis. 
Ji tai daro didžiausioj paslapty, bet tokių dalykų pa
slėpti negalima, net ir apsidraudžiant geležine uždan
ga.

Kad nusiginklavimas nebūtų apgaulingas, Sovie
tai reikalauja iš Anglijos ir Amerikos teisingo išparo- 
dymo, kiek jos laiko kariuomenės okupuotoj Europoj, 
Azijoj, Afrikoj, Pacifiko salose ir tt. Neva duodami 
kitiems nusiginklavimo pavyzdį, Sovietai atskleidžia _
skaičių savo kariuomenės okupuotose Europos dalyse, atverti ak?s ir palikti bių draugas."’Labai’išmiį.

• v

co: “Aš vėl esu komunizmo Ponai delegatai, geriau 
auka, kuris norėtų dar galvokite apie Rusijos pa
kartą paskandinti Ispani- vojų, o ne apie Ispanijos, 
ją kruviname komunizmo nes kitaip pasirodysite 
pragare”. prieš žmoniją tikrais ko-

Visas pasaulis mato kas medijantais. Kas jumis be
yra Franco ir kas yra Sta- tikės?
linas, antrasis neatstoja Franco yra Ispanijos iš- 
pirmojo aulo. gelbėtojas, herojus, ir yra

Jungtinės Valstybės tu- nuoširdus Vakarų Valsty-
Viso esą 60 divizijų, bet nieks tam netiki. Churchillis 
pirmas pastatė abejonėn tą Sovietų skaitlinę. Girdi, 
tegu bus ir 60 divizijų, bet nepasakota, kiek karių divi
zija įtalpina. Ten gali būti nuo 5,000 iki 35,000 vyrų. 
Pirmuoju atveju 60 divizijų sudarytų 300,000, antruo
ju — virš 2 milijonų. Veikiausiai, kad ir bus laikoma 
okupuotoj Europoj pora milijonų raudonarmiečių. O 
kiek jų sumobilizuota pačioj Rusijoj? Alijantai labai 
norėtų visa tai sužinoti, bet Maskva taip ir nesiryžta 
pakelti geležinę uždangą ir parodyti pasauliui savo mi- 
litarinę ir ekonominę būklę. Jei taip, tai kokią teisę ji, 
turi kištis į kitų valstybių reikalus? Tuo būdu, nusigin-į 
klavimo klausimas taip ir atpuola dėl pačios Rusijos merįięai įr Anglijai, bet vi- diktatoriai negu Ispaniją' 
nenuoširdumo. ... soms Jungtinėms Tau- David Lawrence raštApskritai imant, nusiginklavimo klausimas meka-:toms 
dos nepasistūmėjo toliau gražių žodžių bei neįvykdo-i 
mų pageidavimų. XIX-to šimtmečio pabaigoj caras 
Nikalojus II sumanė sušaukti Haagoje nusiginklavi
mo Kongresą — nieko iš to neišėjo. Gražiai pakalbėta, 
išgirta sumanytojo kilnūs idealai ir — viskas. Stam- 
biosios valstybės - Vokietija, Anglija, Prancūzija, nuo baimgs netekti taikai ai 
Austrija nusiginklavimo sumanyme įžiūrėjo vien poli- gyvybės savame krašte, o ra pavojinga. 1939 m. Sta- 
tmį neapdairumą: netikėjo, kad kun nors valstybe -............. ... r
rimtai pradėtų nusiginkluoti. O jei tokia atsirastų, tai 
padarytų labai kvailą žingsnį: 1 
ji viena stovėtų beginklė. Politikoj būna nemaža kvai
lysčių, bet tokių kvailyščių dar nepasitaikė. Ir dabar

; Franco ramybėje. 1942 m. tingai rašo Mgr. Clarence 
Roosevelt iškilmingai pa- J. Issenmann, sakydamas: 

i tvirtino, rašydamas: “Jū- “Jungtinės Valstybės pri- 
sų ir mano tautos yra valėtų rimtai pažvelgti į 
draugės pilnoje žodžio pra- Sovietų Rusiją, kurios vai
sinėje. Ispanija neprivalo džia yra tikrai fašistiška, 
bijoti Amerikos”. dispotiška, daugiau negu

Franco padėjo kare, už buvusi Italijos, Vokietijos 
ką Winston Churchill nuo- ir Japonijos”. Ir baigia, 
širdžiai padėkojo, sakyda- tvirtindamas: “Rusija ir 
imas: “įvertinu Ispanijos jos pakalikai yra tūkstan- 
' pagalbą, suteiktą ne tik A- tį kartų labiau fašistai ir 
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rašo: 
... Tad esu tikrai dė- “Pirmiau ištirkite Mas- 

ikingas Ispanijai, ir esu ti- kvos valdžią, paskui galė- 
kras, kad Ispanija ir po site patikrinti ir Franco”. 

1 Paprasčiausias žmogelis
Ach,^ ponai, duokite mū- jau tiek supranta, kad Is- 

sų kraštui laisvę, išlaisvin- panija nėra joks pavojus 
* ' ; nuo baimės netekti taikai, gi Rusija tikrai y-

I 
įlias, kurs veda į prapulti, . 
'ir daug tų, kurie juo eina”.
Mato 7, 13. Daugeliui žmo
nių atrodo, kad nuodėmė 
yra tik tada, kada kas pa
pildo vagystę, žmogžudys
tę, paleistuvystę ir kitus 
panašius darbus, o kad yra 
apsileidimo nuodėmės, ka
da kas galėdamas padary- 

' ti gera, o jo nepadaro, vi
sai nesupranta, o ir su
prasti nenori. Šią tiesa Iš
ganytojas išdėstė prilygi
nime apie valdovą, kuris 
įmetė į kalėjimą tarną, ku- ; 

’ ris gautąji nuo valdovo ta- 
! lentą grąžino jam be už- 
1 darbio. Mato 25, 26-30. Pa- 
• galiau ir paskutinis teis

mas bus iš apsileidimo 
nuodėmių: “Buvau išalkęs 
ir jūs manęs nepavalgydi
note; buvau ištroškęs, ir 
jūs manęs nepagirdėte; 
buvau svečias, ir jūs ma
nęs nepriėmėte; plikas, ir 
neapdengėte; ligonis ir ka
lėjime, ir jūs neaplankėte 
manęs.” Mato 25, 42-43.

tikintieji padaro blogą pa
sirinkimą, atseit, blogai 
panaudoja savo laisvę, liu
dija atgailos sakramentas, 
kuriame žmogus apsiskun- 
džia blogai panaudojęs sa
vo laisvę, ir prašo Dievo 
atleidimo.

Trys yra ypatingos vie
tos, kuriose žmonės daž
niausia nesugeba padary
ti gero pasirinkimo ir pa
vojui išstato savo tobuly
bę, o dažnai net ir amžiną 
likimą: tai turtas, savoji 
laisvoji valia ir skaistybė. 
Kai ant kelių atsiranda pa
vojingų vietų, kuriose 
daug atsitinka nelaimių 
dėlei keleivių neatsargu
mo, kelių valdybos deda 
parašus su įspėjimu apie 
gręsiantį pavojų, žibina 
raudonas šviesas, o labai 
pavojingose pastato net 
policininką su lazda, kad 
suvaldytų neatsargius ke- .Kurie nori išvengti pavo- 
liauninkus. Panašiai daro įr įšsįgelbėti nuo am- 
ir Bažnyčia kelionėje j am- žinojo pasmerkimo, tegul 
zmastį. Ji pataria atsiza- var£o laisvę ir tegul
dėti turtų, suvaržyti savo tvarko savo gyvenimą pa- 
laisvę tam tikromis taisy- gaj išganytojo įspėjimus, 
klenus ir gyventi skaisty- Moterystė yra sakra- 
beje, atsižadant moterys-, mentas ir padorus joje gy- 

. , , , . ■ , jvenimas yra Dievo ir Baž-
Kodel tie dalykai suda- laiminamas. Bet tas

ro pavojų musų isgany- padorumas sunkiai yra iš-
. {pildomas, didelės pareigos : 

I Turtas savaime nėra yj-a su moteryste surištos, 
nuodėmė, bet jis sudaro Kada Išganytojas išdėstė 
dvi kliūtis mūsų .ižgany- ug palSgaf klausytojai 

1fmiausia, jis žmo. padarė išvadą, kad verčiau 
gų išlepina ir padaro ne- nestot į moterystę. Išga- 
tmkamą krikščioniška- nytojas tajai išvadai pri- 
jam gyvenimui, be kurio Urėf pridurdamas, kad ne 
nėra išganymo. O antra, vjSį tai supranta, o tik tie, 
Dievas yra uždėjęs ant kuriems Ui yra duoU. 
turto gana griežtas ir sun- Mato 19 11.

■ pareigas, kurių tur-Į Tos trys amžinojo gyve- 
tuoliai dažnai nepažįsta ir n|mo apsaugos ir atitinka- 
su kuriomis jie mažai ar- mi laisvės suvaržymai yra 
ba visai nesiskaito, todėl pat^rjamį visiems 
Išganytojas -----’
turtuoliams labai skaudų mu yra vykdomi tik vie- 
zodį: “Pigiau kupranuga- nuolijose, darant tris įža- 
riui išlysti pro adatos au- dus; klusnybės, neturto ir „ 
sį, kaip turtingam įeiti į skaistybės, todėl Bažnyčia 
dangaus karalystę.” Mato tik darantiems tuos įžadus 
19, 24. Tam pavojui išveng- duoda amžinojo gyvenimo 
ti geriausia neturėti jokių pažadą: “Jei tai išpildysi 
turtų ir todėlei neturėti Dievo vardu žadu tau am- 
tos atsakomybės, kuri yra žinąjį gyvenimą. 
“uSlojl didelėj L"8™,KGEROV®
gėrybė, bet nieku nevaržo-} Laisvė, kaip matome, y- 
ma ji nuveda žmogų klai-,ra ne tik naudinga, bet ir 
jus eiti siauru keliu į išga-. reikalinga žmogiškosios 
nytojas įspėja klausyto-1 prigimties ; ypatybė, kad
jus eiti siauru ekliu į išga- .^mo&us galėtų eiti prie 

_ _  ____ jeiki-'gerovės, pažangos kultū-
7. KLAIDINGA LAISVE 'te per ankštus"vartus, nes!r°je, prie tobulybės, bet ji ' 
Nors laisvė yra labai rej.'erdvi vartai ir platus ke-l Tęsiny  s 5-tamę pusi.

• Tęsiny* • i

Trečioji laisvės kliūtis : 
eina iš blogų įpročių. fpro- 1 
tys yi-a tarsi antroji pri- ' 
gimtis, jis verčia žmogų 
daryti tuos darbus, kurie ' 
plaukia iš įpročio. Laimin
gas yra žmogus, jei yra į- 
sigijęs gerus įpročius, to
kius būtent, kurie tobuli
na žmogaus prigimti, kaip 

I štai meilė, protingumas, 
teisingumas, gailestingu
mas, mandagumas, blaivu
mas, skaistumas ir kiti 
panašūs įpročiai. Bet ne
laimė, jei jis įsigija tokius, 
kurie sirgdina ir ardo žmo
giškąją prigimtį, kaip štai 
vagystė, girtybė, paleistu
vystė ir kiti panašūs, ku
riuos visi žmonės smerkia 
dėl nuostolių, kuriuos jie 
daro ir asmeniškai ir visu- 
meniškai žmonijos gero
vei. Kadangi įprotys yra 
tarsi antroji prigimtis, to
dėl blogas įprotys suvaržo 
žmogaus valią ir neleidžia 
jam gera daryti. Girtuok
lis pav. mato, kiek blogo 
jam daro girtuoklystė, 
kaip naikina jo sveikatą, 
turtą ir gerą vardą, bet sy
kį patekęs, į jos nagus, 
jau negali ja nusikratyti 
ir turi jai tarnauti, kaip 
kad vergas tarnauja savo 
valdovui. I

Septyni yra blogi palin
kimai, kuriuos žmogus at
sineša į šį pasaulį, o ku
riuos gali gerais darbais 
panaikinti, o blogais su
stiprinti. Jie yra: puikybė, 
godulystė, paleistuvystė, 
apsirijimas - girtybė, pik- 
tis, pavydas, tingėjimas. 
Yra tai gimtosios nuodė
mės pasekmės, labai sun
kiai naikinami ir labai var
žo žmogaus laisvę, jei blo
gais darbais būna stipri
nami. ši vergijos rūšis y- 
ra blogiausia, nes tikrai 
atima žmogui laisvę ir ve
da jį į prapultį ir tai ne 
vien kūno, bet ir dvasios. 
Greičiau galima nusikra
tyti žmonių uždėtąja ver
gija, negu pagedusių gei
dulių pančiais. Iš engėjų 
rankų vergas gali pabėgti 
ir būti laisvas, bet iš gei
dulių vergijos negali pa
bėgt, nes juos visur su sa
vim nešioja ir yra verčia
mas jiems visuomet tar
naut. , ,>nymą, sakydamas:

yra sakra*

B______ _____ žmo-
yra pasakęs nėms, bet su visu griežtu-

darant tris įža-

mes pėsti^ keliais pasieksi- linas pasirašė sutartį su 
me savo žemę, nors daug Hitleriu, tuo tarpu Franco 

ne. Rusija nori kišti nosį 
į kitų valstybių reikalus, o 
tuo tarpu pas save nieko 
neįsileidžia, viską slepia. 
Tad kam veidmainiauti?

Tik pagalvokime rim
čiau. Jei Franco būtų nu
verstas, kas jo vietą užim
tų? Be abejo, komunistai.

Rimtai užbaigė dėdė, 
Juk Jūs liejote sveika liaudies logika ap- M

a # mvl v kaulai

tarp visų apginkluotų tūkstančių mylių, kalnų ir
upių skiria mus.

Deja, mūsų Tėvynė šian-v •

nepasitaikys. Ypač šiais įtempto neprietelingumo lai- dien ’a anapUS geležinės 
kais į nusiginklavimą nieks netiki. Kas prie to prikal-
binėja, tai tik kitus nori apgauti. O kai jau Rusija tą 
pasiūlo, tai ir nabašninkai turi šypsotis. K.

Mes Kovojome Ir Kovosime
Rašo tremtinis BR. BUDGINAS

uždangos... 1
Šiandien sustojame prie 

amerikiečių — anglų ka
rių kapų Europoje ir gi
liai susikaupę sakome:

“Už pasaulio laisvę mi- 
rėte Jūs, kad tautos gy
ventų, 
kraują ir už mus... gynęs Franco.

i (Bus daugiau)
Paulius Ramutis.

— Kodėl jie negrįžta na- diriguojamų ar atėjūnų kapai tyli. Tyli ir lietuvių 
mo? — dažnai pastato to- germanu. Mes mylime sa- tauta, nes šaukti jai nelei-Į 
kį klausimą tremtinių var- vo tėviškės laukus, pievas,džia. 
du sąjungininkų kraštų pi- ir akmenis nemažiau kaip įduoto  jai 
liečiai. amerikiečiai, prancūzai, o- išvadavę Lietuvos žmones

Gal mes esame išgamos, landai, belgai ar anglai, nuo žodžio, spaudos, susi-į Tam garbė, kursai gyvena 
spėjome užmiršti savo tė- Mes mylime savo mažytį žinojimo laisvės ir nuo tų Ant žemelės Lietuvos 
vynę ir norime pasirinkti kraštą visa širdimi ir šie-teisių, kurias turi turėti (Darbštumu ne ingio-trano, 
kitą gyvenamą vietą? Ne. la. Mes didžiuojamės savo žmogus. Bet bitelės trūsiančios...

Tam garbė, kursai darbuojas 
Dėl savų brolių naudos, 
Iš jaunų dienų kamuojąs 
Nežiūrėdama nedalios...

Už ją kalbą “išva-------------------------
“ — bolševikai, GARBI TRIŪSUI

Abiejų okupacijų metu da- Tėvyne, kuri nieko pašau- i Lietuvių tauta šiuo me- 
Ivvavę pogrindvje prieš lyje nenuskriaudė, neužga- tu kenčia ir kovoja už 
diktatūrinius režimus, ne- vo ir nežiūrint to, viena žmogaus teises ir teisingą 
palaužiamai tikėjęs demo- pirmųjų kaip ir Lenkija demokratinę valstybės 
kratiniais principais, bu- tapo imperialistinio smur- santvarką. Ji pasiryžusi: 
vau bolševikų persekioja- to auka. Nuo tada prasidė- tol nepadėti ginklo iš ran- Brėkšt šviesa — gana miegoti! 
mas, o naciu kalintas ir jo lietuvių tautos kryžiaus kų, kol nebus Europos, o Kelk, jaunime! Juk diena! 
kankintas. Krauju įrašė- keliai. Okupacijos mus žu- gal viso pasaulio kultūros Tau darban jau metas stoti... 
me savo meilę ir ištikimy- dė, trėmė, kankino. Maža ir laisvės priešas — dikta- Otodarboyrgana! 
bę Tėvynei. Mes norėjome to, paskelbė pasauliui, gir- toriai bolševikai, kaip na-' 
matyti Lietuvą, kurioje di, mes patys išsižadėjome ciai su fašistais sutramdy- 
būtu gerbiami visi žmonių savo Nepriklausomybės, 
įsitikinimai — religiniai ir atseit, patys prisismaugė- 
politiniai. Kad krašto so- me save. Melas. Savo aki- 
cialinių ir ūkiniu reikalų mis mačiau neteišingiau- 
tvarkyme laisvai pasisa- sius bolševikų surežisuo- 
kytų visa tauta, o nebūtų tus rinkimus ir prievar- 
tvarkomi 3,000 lietuvių ko-taujamą bejėgę mano Tė-'aukos, c--------------------
munistų klikos iš Maskvos’vynę. | medžiaginės pagalbos. |

I
l Tad į darbą—kas kit gali!
! O, jaunuomenė graži!

1’T .. _ ... i Darbais kelkim savą šalį.Ir iš Tavęs nuoširdus ir <.,v «
į .. .. . .. .. Kiekvienam juk ji brangi:gailestingas, Amerikos lie-,
tuvi, Tavo atkakliai kovo- Tad į darbą — kas tik gali! 
jantis ir kenčiantis brolis Ant žemelės Lietuvos 
laukia aukos. Ne kraujo Darbštumu ne ingio-trano, 

o tik moralinės ir Bet bitelės trūsiančios!
I S. Tijūnaitis.

kalinga pažangai gerovėje 
ir tobulybėje, tačiau ji ne
ša su savim tam tikrą pa
vojų, būtent, prasilenkti 
su savo gerove ir tobulybe, 
nes laisvė suteikia tik ga
lėjimą pasirinkti iš dauge
lio gėrybių tąsias, kurios 
mums atrodo geriausios, 
bet ji nepasako, kurios tos 
gėrybės yra geriausios. Tą 
žinią reikia imti ar tai iš 
Dievo įsakymų, ar iš žmo
nių patarimų ir įsakymų. 
Paliktas žmogus vienas 
sau labai dažnąi padaro 
blogą pasirinkimą, nes 
žmogui reikalingos gėry
bės yra labai aukštos, 
skaitlingos ir sunkiai su
sekamos, juo labiau, kad 
amžinoji gėrybė, kurią 
žmogus turi siekti savo 
darbais, yra antgamtinė, 
atseit, tokia, kuri viršija 
visas žmogaus įgimtas jė
gas. Tiesa, Dievo ir Baž
nyčios įsakymai pasako, 
kas yra bloga, o kas gera,

“Him Say Red Feather Latest
Greater Boston Style”

This Indian squaw proudly sets the pace for hund- 
of thousands of givers to the Greater Boston Com-

A

bet dar palieka tam tikrą reds of thousands of givers to the Greater Boston Com- 
platumą, kuriame nevie- munity Fund’s appeal for $7,000,000 for 1947 needs of 
nas ir paklysta, panaudo- Red Feather hospitals, health, youth and sočiai serv- 
damas savo laisvę netinka- (ices. The cartoon originated in the Boston Navai Ship- 
mam pasirinkimui. Kad ir,yard News.
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AUKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ 
VEIKLAI

dr-ja — Ro- 
Rožančiaus dr- 

Pennsylvania. ja. Waterbury. Conn.
Po $8.00: Tretininkų dr-ja. 

ALRKF 23 sk.. dr-jos. Chicago. 
Po $5.00: Moterų Są-gos 2 kp.. 

Cicero. 111.: Moterų Są-gos 48 
kp.. Cicero. III.: Visų Šventųjų 
Dr-ja. Cicero. III.: Ksaveras Pil- 
konis: T. Staugaitienė. J. Va- 
lantiejus. T. Grybaitis. J. Kuo
dis. F. Kurnąs. O. Zonikienė, A. 
Kevinor. Rev. A. Powers. J. 
Lonit. O. Kazlauskienė. K. ir 
J. Karpus. V. Tūbelienė. J. Gre- 
bliūnas. Mrs. Brusokas, Moc
kus. Sitkienė, P. Gudeika. K. 
Liega. Drevinskų šeima. S. Lu-
sas. O. Sviekatienė. J. Jaknavi-1 
čius. R. Jakimavičienė, J. Boley, ( 
L. Šimutis. Tretininkų Kongre-| 
gacija. Waterbury: Moterų Są-! 
ga 30 kp.. Maspeth. N. Y.; Tre
tininkų Dr-ja. Elizabeth. N. J.; 
Apaštalystės Dr-ja.
Moterų Są-gos 69 kp.. Worces- gos kuopa. New Haven, Conn.; mųjų Kaplių km., Šėtos vai., tu- 

Cleve- rėjo seserį Kotryną, ir jo šeima. 
Angelų Karalienės land; Moterų Sąjungos 68 kp..

Newark. N. J.; Nekalto Prasi-

Amerikos Lietuvių Katalikų Jurgio Kareivių 
Kongrese, buvusiame spalių 20 chester. N. Y.; 
ir 21 dd.. Hotel 
New Yorke. lietuvių katalikų
veiklai — ALRKF sudėta graži 
pinigų suma.

Po $100.00 aukojo:
Viešpaties Jėzaus Atsimainy

mo par.. Maspeth. N. Y., per 
kleboną kun. J. Balkūną.

VVaukegan, III., lietuvių kata
likų draugijos per Pr. Buja- 
nauską.

Phiiadelphia, Pa. Šv. Kazimie
ro parapijiečiai ir kunigai per 
kleboną kun. Ig. Valančiūną.

Chester, Pa., Aušros Vartų 
par. ir klebonas kun. E. Paukš
tis.

Worcester, Mass., Šv. Kazi
miero par.. Federacijos skyrius 
per kleboną kun. A. Petraiti.

Baltimore, Md.„ Šv. Alfonso 
par. per kleboną kun. dr. Men- 
delį.

$50.00: Kingston. Pa.. Šv. Ma
rijos Apreiškimo par. per klebo- ter; ALRKS 41 kp.. Worcester; Moterų Sąjungos kp., 
ną kun. J. Inčiūrą. ' Tretininkės

Po $25.00: kun. Ig. Kelmelis, parap.. Brooklyn, N. Y.; Alto- 
Juozas T^nčka kun. J. Švagž- riaus Dr-ja. Maspeth: Šv. Onos dėjimo Seserų Gildos valdyba, 
dys. kun. J. Balkūnas. prelatas Sodalicija. Maspeth: Tretinin- Putnam. Conn.; ALRKF 16 sk., 
J. Ambotas. New Yorko Kat. kų Dr-ja. Maspeth: Choras V. Cambridge. Mass.. Naujos An- 
Federacijos apskritis. Šv. Vardo J- Atsimainymo par.. Maspeth; glijos ALRKF apskritis: Ro-

Moterų Są-gos 63 kp.. Keamey. žančiaus dr-ja ir Maldos Apaš- Čikagoje. 
N. J.; Šv. Onos Dr-ja. VVater- talavimo 
būry. Conn. Moterų Są-gos 5 Pa.: LRKSA 10 kp., 
kp.. Worcester. Mass.; St. Lei- phia. Moterų Sąjungos New Kauno aps. 
nartas. M. Putinienė. K. ir A. J., i Yorko apskritis; Moterų S-gos

DARBININKAS
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SCHAFER - Ducksteinaitė,
Augustė, iš Šilsodžių, gyv. Pitt-

SELVENIS, Pranciškus, gyv.

gyv.

Lai-
aps.,

Vilkaviš- gyv. New Yorke.
Į SKERYTĖ, Pranciška (Ska- 
tes, Frances), duktė Petro.

SKINKYTĖ, Ona, iš Marijam
polės, gyv. Philadelphijoje.

SKUČAS, Antanas, iš Šilavoto 
vai., Marijampolės aps., brolis

RIBOČONKIENĖ - Matakai- Magdalenos.

I RAILIENĖ - Vasiliauskaitė, 
sesuo Juozo.

RAMANAUSKAS, Pranas, sburghe.
gimęs Amerikoje, Lietuvoje gy- SEGATT - Maciejauskaitė, 
veno Radviliškyje, vėliau grįžo Adelė iš Rokiškio ir jos vyras. 
Amerikon. i SEITZ, Zigmas, iš Pilionos

RAMONYTĖS, Ona ir Stasė, km., A. Panemunės vai., Kauno 
iš Kopūstėlių km., Pabaisko vi., aps., gyv. Grand Rapids air či- 
Ukmergės aps., gyv. Cambridge, kagoje.
Mass.

RAŠKEVIČIUS, Vincas, gyv. Detroit, Mich.
Plymouth, Pa. ar netoli. j SENKUS, Jonas iš Igliškėlių

RATKEVIČIENĖ - Marcin- vai., Marijampolės aps., 
kevičiūtė, Kotryna, iš Seinų ap. Baltimorėje.

RAUDONAITIS, Petras, tu- SERAPINAS, Jonas, iš 
rėjęs giminių ar pažįstamų ki- biškio km.. Ukmergės 
lūšių Pajevonio vai., 
kio aps.

RAUDONIS, Vladas, iš Pa- 
pragių km., Kovarsko parap., 
gyv. Čikagoje.

REIVYTIENĖ - Mikužaitė,
Uršulė, gyv. Čikagoje.

iI
tė, iš Šiaulėnų vai., Šiaulių aps., j SKUSEVIČIUS, Tomas, iš 
duktė Jankauskaitės. (Kaniūkų km., Švenčionių aps.

{ RIMKUS, Elzė ir jos duktė SMILGIENĖ, Agota, gyv. Či- 
Mary Gaston (Geištoraitienė), kagoje.
gyv. Monroe Terr., So. Boston, j 

PETRAUSKAS, Juozas, iš Mass.
Biržų, gyv. New Yorke. į RUDAITIS, Vincas, brolis Ed- j

PETRAUSKAS, Pijus, ture- mundo, gyv. Čikagoje.
jęs giminių ar pažįstamų, kilu- RUDBALIENE - Marcinkevi-
sių iš Pajevonio vai., T............
kio aps. ,i..............

PETRULIS - Šiupinyte, Ulie- balis. gyveno Uniondale.
sė, sesuo Jadvygos, gyv. Pitts-(
burghe ar Philadelphijoje.

POCIUS,, Julius, iš Ketūnų
km., Žemaitijoje.

i PORMALIS, Frank, gyv. Či-
; kagoje, Halsted ir Marąuette
i gatv.
' POTKAMAROWSKA, 
lava, gyv. New Yorke.

Į POVILAITIS, Vincas 
i sys, gimę Amerikoje, 

_______ ________ _______ __ “___ , Vincas lankė
Sasnavos vai., Marijampolės a. gimnaziją, 

NIKELAITIENĖ - Sarapinai- mokyklą.
tė. Anė., iš Batakių vai. i kon, gyv. rodos Bostone.

NORKUS, Antanas. Mataušas PUODŽIŪNAS, Jurgis, turė- 
ir Mikas, gyv. Plymouth. Pa., ar j?s giminių ar pažįstamų kilu- 
jjgtolį Pajevonio vai., Vilkaviš-

NORUŠIS, Kazimieras, iš j a^S‘
Kniečių km.. Šimkaičių vai., Ra
seinių aps.

NYKANTAS, Pranas, iš Šiau-

Londone buvo atvežta ilgakaklė žirafa net iš rytinės Afrikos. Mato
ma kairėj. O vietinė žirafa tuoj atėjo ją pasveikinti ir su pasididžiavimu 
dairosi, kad ji vistiek yra pasigrožėjimo punktas.

Elizabeth: Newark. N. J.; Moterų Sąjun-’ NAUJOKAS, Vincas, iš Že-

NAVAKAUSKIENĖ - Buziū- 
tė. Ieva ir vyras Pranas Nava- 
kauskas, gyv. Čikagoje, Hals- 
ted St.

NEIMANTAS, Jonas, iš Šila
lės vai., Tauragės aps.. gyv.

Dr-ja Keamey. N. J.. Nek. Pra
sidėjimo P. Švč. parapija. Cam
bridge. Mass.

Po $20.00: ALRK Federacijos
12 skyrius. Cicero. 111.. V. Kali
nauskas. Šv. Vardo Dr-ja (Ap- Jondžiai: LRKSA 67 kp., Raci- 43 kp., VV’aterbury, Conn. 
reiškimo Panos švč. parap.),
Brooklyn $13.

Po $10.00: V. Romažas. K.
Krušinskas. kun. J. 1
A. Kratavičius. P. žadeikis. dr.
A. Valybus. M. Aukštaitė. A.
Pateckis, Lith. Womens Citi- 
zens Club Elizabeth. N. J.; šv.' 
Rožančiaus Dr-ja.* Elizabeth. N. 
J.; ALRKS 108 kp.. Maspeth. 
N. Y.; šv. Rožančiaus Dr-ja. 
Brooklyn: ALRK Fed. skyrius. 
Waterbury; Mot. Sąjungos 29 
kp., Brooklyn: šv. Monikos Dr- 
ja. Brooklyn; M. ir V. Pūkas: 
Šv. Vardo Dr-ja. Brooklyn: 
Kat. Fed. skvr., Rochester; Šv. 
Rožančiaus Dr-ja. Newark. N. 
J.: Federacijos 51 sk.. Great 
Neck. N. Y.; Šv. Vardo Dr-ja. 
Šv. Jurgio parap.: ALRK Fede
racijos Chicagos apskr. Kun. P. 
Garmus: Liet. Pranciškonai. L. 
Vyčių. Moterų Sąjungos kuopa, iš Radviliškio.
Moterų dr-ja. Lewiston. Me.; MATUZAITĖ, Ona. sesuo E-'naitė- Agota, iš Aleksandravos
Šv. Petro ir Povile dr-ja ir Šv. Ienos Spaičienės. į km., Kidulių vai.. Šakių aps.

MOZŪRAS, Antanas. ’T 
tiškių vai..

. Čikagoje.
MOZUREVIČIUS, 

gyv. Grand Rapids. Mich.
MUCKUS, Ignas,

km.. Šim- mano- Vilkijos vai., 
aps. gyv.,apskr.

I

dr-ja, Phiiadelphia, NERAIČIŪTĖ. Tavose, ištek. 
Philadel- pavardė nežinoma, iš Babtų v.,

I II

iI
i
i l « i

NEVERAUSKAS. Juozas, iš
------------ _r.,----- . — . • Kumpikų km.. Darbėnų vai., 

ne. Wisc.; kun. P. Vasiliauskas d Kiti aukojo smulkesnėmis su- gyv. Čikagoje.
M. Zaiiskienė; L. Vyčių 29 kpjmomis. NEVIERA. Aibinas, iš Ska-

marakų, km.. Vabalninko vai.
NICKUS, Juozas ir Vincas, iš Kaune,vaiantiejus, Lietuvos Generalinio Konsulato New

Yorke Paieškomi Asmenys:
ir

Pa-
MARČIUŠKA. Juozapas

Mykolas, iš Likpetrių km., 
nevėžio aps.

MARKŪNAS, Juozas, iš 
dziūnų km.. Žemaitkiemio vai.. 
Ukmergės aps.

ir Motiejus, iš Dubinu km.. Aly
taus aps.

MOCKEVIČIENĖ - Norkūnai- 
tė. Katrė, gyv. Plvmouth. Pa. 
ar netoli.

MOCKUS, Leonas, gyvenęs
I MARMANTAVIČIŪTĖ. Mag- 3711 Loy St., Indiana Harbor, Jių val ir apskričio, 
dalena. duktė Martyno, iš Krio-Jn<^- ORENCAS, Adomas, iš Pa-į
kialaukio. Aiytaus aps. ■ MONKEVIČIUS.* Adolfas ir gešuvio km., Batakių vai., Tau-

MARTISHEWSKI - Žilinskai- P Jadvyga, gimę Ameri- ragės aps rodos Brook-j
tė. Magdė, iš Pajevonio, Vilka- koP- gyveno Lietuvoje Žarėnų Iyne 
viskio aps.' 'vai.. Telšių aps., *-----; -------------- --- ----- - 1

MASIONIS, Vincas, gyv. Du-'k<>n, gyv. Rumford.
BOIS. kilęs iš

MATUKAS.

j vai., Telšių aps., grįžo Ameri-
i

VOKE tfr* being 
eaUbnMf 4b Carmff City,, 
$(«vų during Hevada'g 82ncT 

■T thfl Bionth'. Kere 
jfahnMB F. Johnson 
wh*t ii being worn at 
rtniM sočiai gath>

fahabitanta af tįj,®
■MM

PABERŽIS. Juozas, iš Bagdo- 
niškių. Rokiškio aps. ir šeima.

PAGARELSKIS. Stanislovas, 
gyv. Wilkes - Barre, Pa.

PAJAUJAI, kilę nuo Marijam-' 
polės.

PASAUSYTĖ, Katrė ir OnaJ 
iš Tyl- jš Laičių km.. Viešintų vai., gyv.; 

Zarasų aps., gyv. Bostone.
PAŠKEVIČIUS. Juozas, sū- I 

nūs Juozo, iš Vešeikių km., Už
palių vai.. Utenos aps. buvo iš- 

sūnus Si- vykęs Urugvajum vėliau rašo! 
Kauno persikėlė į USA.

PAŠKIENĖ - Kazakevičiūtė, i 
MURAUSKAS. Kajetonas ir Teresė, iš Semeliškių vai., Tra-' 

Julian, Murauskas. Kazimieras - Povi- kų aps. ir vyras Stasys Paskųs, i 
las. iš Daugailių vai., Utenos kilęs iš Suvalkijos, gyv. Bosto- į 

- Petraus- aPs ’ ?YV’- New Yorke.

Dzūkijos. i MORKŪNAS. Jonas. Justinas
Juozas ir Vincas, ir Povilas ,gyv. Čikagoje.

i MOTOEJAITIENĖ - Rimkū-

MAŽEIKIS, Kazimieras, iš
Negerų - Sauko km.! Tauragės 
apskr. ;

MICEVIČIUS, keturi broliai, i
iš Krosnos.

MICKUS.
ir Jonas, iš 
kaičių vai.. 
Bostone.

MIERŽEJEVVSKI.
brolis Kušeliauskienės.

MIEŽANSKIENĖ ■
kaitė. Liucija, iš Biržų, gyv. Či-; NAUJOKAS, Antanas, iš Ma
kakoje rijampolės aps..

MIEZUTAVICIUS. Vaclovas'®, MaStertS.
Antanas ir Stasys, gyv. Cikago- ir Vladas, sūnus Petro, kilę nuo !

Šilavos.
MIKALAUSKAS Jonas,

Pažaislio vai.. Kauno aps.
MIRŠTĄS, Jok imas, iš B< 

navos km.. Dūkšte vai., Zai 
aps., gyv. Washingtone. 

i MiKULSKY.
Brooklvne. N.

. Street. 
j MIKUTAS.
Jono, iš Naukaimio km.,

Igirio parap.
; MIKUTIS. Kazimieras., bro- 
dis Juozo, kilęs iš Platelių vai., 
(Kretingos aps.

MILIAUSKAS. Jurgis, iš Gra-! 
ziškių va!, V'Ikaviškio aps., 
gyv. Cleveiand. Ohio.

MILUŠAUSKIENfi - Bartke
vičiūtė. Orą.

MJNGILIENĖ - Jankaitytė -
Jankauskaitė, iš Šiaulėnų vai., 
Šiaulių aps.

MITRULEVIčIUS, Andrius

Aiytaus aps.
ar Mickvs. Andrius 
V id girių 
Raseinių

-M r s. U.
Y. 142

gyveno
Nau ja r

Antanas. sūnus
Vadž-

Vincas.

ne.
PEČIULIENĖ - Jusčiūtė. Pet-

SMITH (Žemaitis?), Charles, 
gyv. Camden, York St.

SPAIČIENĖ - Matuzaitė. Ele
na, ir jos sūnus Albertas Spai- 
čius.

Vilkaviš- įjūtė, Rožė, iš Seinų aps., Su-1 SPEDARIENĖ - Vidraitė, El- 
valkijoje ir vyras Stasys Rud- žbieta, duktė Jurgio, iš Batakių 

ival., Tauragės aps., gyv. Čika- 
I RUSTEIKIENĖ, Agota, gyv. goję.
1 Elizabeth, N. J. j w’'

RUZGIENĖ - Ižganaitytė, 
Magdalena, iš Jankų vai., Šakių!
aps.

SALYS, Pranas, iš Norvaišių 
km., Plungas, vai., Telšių aps., 
gyv. Čikagoje.

SARCEVIČIUS, Mykolas, sū-j 
nūs Kajetono, gyv. Čikagoje.

SARGELIS, Juozas, iš Gelvo- jampolės aps., gyv. New Yorke. 
nų vai., Ukmergės aps., 
Schenectady, City Street.

SAVEIKIENĖ, Juzefą, 
Kuršėnų. Gyv. Bostone.

SAWICKA, Teofilija, gyv. 
nuosavuose namuose Detroit, ■ 
Mich. |

j

Stanis-

ir Sta- 
gyveno 
Aušros 

o Stasys Technikos 
Vėliau grįžo Ameri-

j STANKUS, Petras ir Vladys- 
lovas, iš Tytuvėnų vai.

STANSELES - Erlingytė ,ir 
vyras Jonas, gyv. Čikagoje.

STARINSKAS (Starr), Pra
nas, kilęs iš Šakių apskričio, 
:gyv. Bostone.
, STAŠAITIENĖ, Ona, iš Pa
girių km., Sasnavos vai., Mari-

, jo žmona ieo- rOnėle. duktė Juozo ir Mari jo- RraddnrV Pa • vaikai ...... rsraaaocK ra.,
nos. iš Eržvilko vai.. Tauragės i 
aps., gyv. Čikagoje. I

D

The people of Greater Boston face 
this year a trcmendous challenge— a 
challenge which mušt be met. It is 
this: Are sre going to preserve our 
sočiai aervices so vital to you and 
your community?

"All races, creedt and colors are 
brought together in a common cause 
. . . such cooperation is vital . . . if 
wc are even in a smail way to justify 
the sacrifices of the lašt fonr years.”

(Admiral of the Fleet,
William F. Halsey)

"OME QUT OF PERSONS IN GREATER BOSTON USES AT LEAST ONE RED FEATHER SERVICE AT LEAST ONCE A YEAR

ANTROJI PHTSBURGHO IR APYLINKĖS 
Šv. Pranciškaus Mylėtojų ir Tretininkų 

KONFERENCIJA 
Pirmame Advento Sekmadienyje 

Gruodžio 1 dieną
• ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJE 

2114 Sarah St.. Pittsburgh, Pa. 
Konferencijos Programa:

1 P. M. — šv. Kazimiero parapijos salėje — Pittsburgh*o: 
Šv. Kazimiero parapijos. Dangun Žengimo ir Šv. Vincento par.; 
Braddock, Bridgeville, Homestead, Du Bois, Vandergrift, Pa.. 

Youngstown, Ohio.
Tretininkų Kongregacijų Tarybų Posėdis.

3 P. M. — šv. Kazimiero par. bažnyčioje — pamokslas, iškilmin
gas įžadų atnaujinimas, maldos, giesmės ir Gen. Absoliucija.

4 P. M. — šv. Kazimiero par. salėje: 
Tėv. Dr. Viktoro Gidžiūno, O. F. M. paskaita: 

“šių dienų Tretininkų uždaviniai pagal Popiežiaus Pijaus XII 
nurodymus“

Tėv. Justino Vaškio, O.F.M. trumpas referatas: 
“Trečiasis Ordinas ir Taika“.

Paklausimai, malda ir užbaiga. 
PRIEŠ KONFERENCIJA: 

Lapkričio 28-30 d.
10 Valandų Atlaidai ir Tretininkų Rekolekcijos. 

Konferenci jon kviečiami dalyvauti t
į Kunigai Klebonai ir Asistentai, Šv. Pranciškaus Mylėtojai ir Tre- 
■tininkai iš sekančių Pittsburgh’o ir apylinkės Lietuvių parapijų: 
Pittsburgh. Pa.: Šv. Kazimiero, Dangun Žengimo. Šv. Vincento; 

; Bridgeville. Pa.; Homestead, Pa.; Donorą, Pa.; 
Du Bois. Pa.; Vandergrift. Pa., Youngstown. Ohio.

Per Serafišką šv. Pranciškaus Meilę f Taiką!
I- -

gyv. j STAŠAITYTĖ, Marija, iš Ma
rijampolės apskričio.

iš j STUNGVILA ar Stongvila, 
(Leonas, sūnus Juozapo, iš Tel- 
išių aps., gyv. Čikagoje.
į STUNGVILAITĖ, ar Stongvi- 
laitė, Elena, ištekėjusi rados už 
Masiulio, gyv. Čikagoje.

STYRA, Eduardas, bendra
darbiauja lietuviškuose laikraš
čiuose.

SUDŽIUS - Petrikonytė, Ade
lė, ir jos dukterys Mary, Anna 
ir Adelė.

SURDOKAS, Matas, brolis 
Pajaujienės.

ŠAPALAS - Auksoraitė, Bar
bora, iš Aužbikavio km.. Tene
nių parap.

ŠEDAITIS, iš Girininkų km., 
Vainuto vai., Tauragės aps.

ŠEŠTOKAS, Antanas ir Juo
zas, jų tėvas nuo Palemono, 
Kauno aps.

ŠIDIŠKIAI, iš Mastančių km., 
Garliavos vai.

I ŠILINSKAITĖ, duktė Prano, 
gimusi Amerikoje, ištekėjusi. 
Tėvas kilęs iš Telšių aps.. jos 

į motinai mirus jis grįžo Lietu- 
jVon ir vedė antrą žmoną.
! Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHL ANIA

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

(Bus daugiau)

I

i

'COMMUNITY FUND f
M J be/teve ift

udtewe) you top.ūt fasade) Ado*.
MM1 Ydtrn OMmunity— Aenefed!

WHO 0ENEFITS 
fiem ddte 

COMMUNITY

y..&xau4t. tris

• HUMANITARAM 
ECON0MICAL •EFHCIĖNT 

A VDLUNTEEA 0RGANIZATION

The people of Greater Boston have 
at hand some of the best sočiai serv- 
ice agencies in the ėountry — Red 
Feather serviccs, caring for thou- 
sands of people in all stages of 
trouble and distress.

Under the Community Fund. 330 
Red Feather scrvices work together 
and plan together to help people— 
to help you. Your contribut'on does 
the greatest pos'tole good. Bccause 
(to be continued)



Antradienis, Lapkričio 19, 1946

Ar Rojuje Kalbėjo Lietuviškai?
Pradžia 1-mame puslapy] 

vasarą, birželio 24 dieną, 
jis šventė 65 metų savo 
amžiaus sukaktį, jei dar 
buvo gyvas. Paskutinios 
mus pasiekusios žinios 
skelbė, kad jo sveikata jau 
prieš kurį laiką buvo la
bai, labai sumenkusi...
30 METŲ NUO LOZANOS 

KONFERENCIJOS
Šviesus lietuvių kovos Biržio, buvusio Lietuvos 

punktas dėl laisvės buvo kariuomenės karininko, 
1916 metais birželio mėn. / ’ * 
Šveicarijoje

“Žvalgo užrašai”. Ją yra 
parašęs VI. Andriukaitis, 
buvęs “Trimito” redakto
rius. Kiti jo veikalai: “Au
dra Žemaičiuose”, “Kovų 
Aidai”. Šiemet suėjo 10 
metų nuo jo mirties. Jis 
mirė 1936 m.
PUPŲ DĖDEI—,50 METŲ

Rugpjūčio 2 dieną buvo 
50-tas gimtadienis Petro

s karininko, 
Akiro slapyvardžiu rašiu- 

sušauktoji, šio eiles ir knygas (apie 
vadinamoji Lozanos kon-Vyžonų, Taujėnų, Anykš- 
ferencija. Be užsieny gy-'čių miestus ir kt.) Pasku- 
venančių lietuvių čia tada tiniu laikotarpiu buvo pa
dalyvavo iš vokiečių oku-i garsėjęs kaip Lietuvos 
puotos Lietuvos atvykę at- žmonių linksmintojas per 
stovai. Lietuvos istorija radiją, Pupų Dėdės vardu, 
jų darbą užrekordavo: Į 
“Buvo nutarta politinės 
propagandos centrą pada
ryti Šveicarijoje ir čia su
kurti Rusijos, Lietuvos ir

DARBININKAS

AR ROJUJE KALBĖJO 
LIETUVIŠKAI?

Lietuvos atgimimo prie- 
aušryje daugelio vadovau-

Linksmi estijos žmonės kai jie pasiekė būryje 48 asmenų, Jungtinių 
Valstybių krantus, mažame žuvininkų laivelyje. Jie išlipo Miami, Florido
je ir štai pradžiugo jų širdys viltimi, kad dar Apvaizdos parėdymu jie 
džiaugsis laisve. Jie atvyko net iš Estijos, kur siaučia raudonųjų vergija.

Pradžia 3-čiame pus).
visiems išeina į gerą, 

o tik tiems, kurie supran
ta, kame yra žmogaus ge
rovė. Kas to nesupranta, 
kas klaidingai savo gero
vę vaizduojasi, ir, būda
mas laisvas, ją siekia, tas 
vartoja savo laisvę savo 
nenaudai ir pražūčiai. Ma
žas vaikelis geriau mėgs
ta bėgiot ir laisvai žaisti, 
negu sėdėti mokykloje, 
tačiau, jeigu toji jo laisvė 
nebus suvaržyta, ir jis ne
bus priverstas sėdėt ir 
dirbt mokykloje, pasiliks 
bemokslis ir padarys sau 
neapsakomą skriaudą. Pa
našioje būklėje yra atsi
dūrusi žymi žmonijos da
lis, todėl, nors visi kalba 
apie laisvę, visi jos pagei
dauja ir ja džiaugiasi, bet 
ne visi ja moka naudotis,

A

IS.L41 LA IVllOlJvO, AJlVlUVUO IX I . V. v- n i

Amerikos lietuvių tarybą; 
darbo pagrindu buvo pa
imtas nepriklausomybės 
reikalavimas”.

DAIL. JUST. VIENO
ŽINSKIS

Vieno iš žinomiausių 
Lietuvos dailininkų, Just. 
Vienožinskio, 60-tas gim
tadienis buvo šiemet birž. 
29 d. Jisai buvo pirmasis 
Lietuvos Meno Mokyklos 
direktorius. Be peizažų ji
sai mėgo piešti portretus.

KALBININKAS, TAU 
TOSAKININKAS 

P. BUTĖNAS
• Šią vasarą, birž. 29 d., 
buvo 50-tas gimtadienis 
energingo Lietuvos kultū
rininko P. Būtėno. Nepa
prastai pamilęs lietuvių

vo taip didelė meilė prie 
to, kas lietuviška, jog tas 
jausmas juos pastūmėjo 
prie sensacingųjų teorijų 
sukūrimo. Taip “Aušros” 
laikų poetas Andrius Viš
telius - Višteliauskas savo 
viename eilėraštyje (“Lie
tuviškoji kalba”) taip iš
garbino lietuvių kalbą, 
kad paskelbė ją esant pa
čia seniausia: pats Dievas 
kurdamas pasaulį atvėręs 
jos žodžius. Vištelius pa
sakoja girdėjęs iš vieno 
senelio, jog Dievas lietu
višką kalbą buvo davęs A- 
domui ir Ievai ir visi žmo
nės lietuviškai kalbėję, kol 

. bestatant Babelio bokštą 
įvykęs kalbų sumaišymas. 

Tas spėjimas apie lietu
vių kalbą rojuje, žinoma, 

.. . . . . . . VA*. W****-'* bet IT
jisai surinkęs yra keletą siepįa gilią, tiesą: lietu- 
tūkstančių tautosakos da-(vi kalbą ir mielą
lykų, parašęs daug knygų; vištelius savo vardą įam- 
apie lietuvių kalbą. Jis į- įįno sukurdamas gražią 
steige mokytojų seminan-. dainelę.
ją Panevėžyje. Būdamas *«op! op! kas ten?... Nemunėli! 
gabus laikraštininkas ir | Ar tu mane šauki , 
nuoširdus katalikas ben
dradarbiavo <’ 
krikščioniškos krypties ir 
specialiuose laikraščiuose.

kalbą ir liaudies kūrybą, graži pasaka.
•

laisvę, kuri eina iš Dievo 
įsakymų ir veda į tikrąją 
laisvę ir laimę.

Kadangi vienas Dievas 
pilniausiai ir tikriausiai 
supranta žmogaus gerovę, 
nes jis yra ir žmogaus ir 
jo gerovės Kūrėjas, todėl 
jo įsakymai veda žmoniją 
į tikrą gerovę į tikrą kul
tūrą ir pažangą, jie varžo 
tik tuos dalykus ir tas lais
ves, kurios neša žmonijai 
pražūtį. Bedieviškoji lais
vė, naikindama tikrąją 
laisvę ir atidarydama du
ris į visokį ištvirkimą, ve
da visuomenes ir tautas į 
didžiausi, kūno ir dvasios 
skurdą ir į visišką suirimą, 
nes statyba, kuri nesiskai
to nei su matematikos dės
niais, nei su medžiagų y- 
patybėmis, negali ilgai lai
kytis, ji turi sugriūt ir už- 
griaut joje esančius gy
ventojus. Štai kodėl ne
sant pranašų, galima pra- 
matyt, kad toks Rusijos ir 
kitų kraštų komunizmas 
turės sugriūt, nes savižu- 
dystę gali papildyt tik pa
skyras žmogus, o ne visa 
tauta. Nepaisant visų 
šauksmų apie pažangą, ap
silankiusiųjų tenai nuo
mone, Rusija smarkiu 
žingsniu eina atgal į lau
kinių žmonių būklę.

Kun. J. Vaitkevičius, MIC. 
Pabaiga.

---- j o tik tie, kurie turi tėisin- 
Pa- nam lietuviui ir apskritai Igą pažiūrą j gėrį. Tikintis ...... « . ««•-*< « X__ _ _ ___ _________ -_ J“Blinda”, komedijas: “1

gavo”, “Jurgis Durnelis”, lietuvybės bylai. Daug ką 
“Tarnaitė pamokė”, muzi- sušelpė, daug ką iš vargo 
kalinę piešę “Birutė”. Vis ištraukė, daug ką priglau- 
tai kūriniai garsiojo Gab- dė ir savo sparnu dengė: 
riebaus Landsbergio, kurs visi savi žmonės, vis tos 
pasirašydavo Žemkalnio pačios žemės vaikai... 
slapyvardžiu. Jis taip gi nvnPJ,. AMFrikiEMU sulietuvino dramą ‘‘Geno- Dv,wį, AMEBIKIEClį. 
vaitę”.

Apie jį Tumas - Vaižgan
tas rašo: ,
— Pats pažangos žmogus, jonieriui, 

nepat a ik a v o tariamie- daktoriui, 
siems “pirmeiviams”. Pats Antanui Mėšliui, 
tikintis katalikas, lankęs — Rugsėjo 22 d. sulaukė 
bažnyčią, nepataikavo ta- 50 m. savo amžiaus kun. 
riamiesiems klerikalams”. , Kazimieras Paulionis, e- 

Jis buvo bajoras, bet de- nergingas, pažangus Šv. 
gė Lietuvos meile. Kai kiti Jurgio parapijos, Brookly- 

lietuviškų knygų iš gam- kad jis sergąs “litvomani- pasidarbavęs išleidžiant 
tamokslio srities. Šiemet, 
rugpiūčio 17 d. (nauju ka
lendoriumi 29) suėjo 65 
metai nuo Lauryno Ivins
kio mirties (1881 m.).
LIETUVIS GEN. GRAN

TO PADĖJĖJAS
Daugelis mes esame ma

tę stovylas, paveikslus 
gen. Granto, kurs vadova
vo civiliniame USA kare; 
su pietiečiais. Bet ar kas 
žinome, kad jo padėjėju 
buvo lietuvių kilmės karo 
inžin. Robertas Chodasevi- 
čius. Jo tėvas buvo ištrem
tas į Naugardo guberniją 
už dalyvavimą 1831 m. su
kilime. Sūnus Robertas 
baigęs Petrapilio karo a- 
kademiją Krymo karo me-

spaudos šulas. Jau 1877-7 
m. jisai Petrapily išleido 
kelias knygutes, bandyda
mas pralaužti spaudos už
draudimą. 1904 metais ji
sai pradėjo leisti pirmąjį 
lietuvių dienraštį ‘Vilniaus 
Žinios.’

LAURYNAS IVINSKIS
Kas gi iš mūsų nebūtų 

skaitęs tą įdomią apysa
kaitę “Genovaitė”. Ar ži
note, kad ją į lietuvių kal
bą išvertė Laurynas Ivins
kis. Jisai nuo 1846 metų 
(100 metų!) buvo mūsų 
pirmųjų lietuviškų kalen
dorių redaktorius ir leidė
jas, o taipgi jisai yra išlei
dęs ir daugelį populiarių

Ar tik tylų vandenėlį

Vištelius buvo didelis 
, , , . x. kovotojas dėl laisvės: jisJausdamas daug simpati-,dalo 1863 m sukili. 
jų darbo žmonėms kurj kovojo Garibaldžio 
aiką redagavo Lietuvoje. pulltuose Italijoje, vėliau 

leidžiamą Darbininką . rjateko j Poznanių ir paga- 
KUN'IGAIKŠTIS J. BER- iiau pasiekė Pietų Ameri- 
ŽANSKIS . KLAUSUTIS I ką. Mirė 1916 m. rugp. 2 d.

Vienas “Varpo” kūrėjų Buenos Aires mieste, Ar- 
ir bendradarbių (slapy- gentinoj. Prieš mirtį jis 
varde “Klausutis”), savo paprašė brolio iš Lietuvos 
kilmę vedęs iš Gedimino, 
kunigaikštis Jonas Gedi
minas Beržanskis Klausu
tis mirė 1936 m. liepos 12 
d., taigi šiemet 10 m. su
kaktis nuo jo mirties.

RAŠYTOJAS VL.
ANDRIUKAITIS

Nevienas atsimename 1926 metais 
skaitę tą įdomią knygą Vileišis,

daugelyje pjiuškindams sau plauki ?

atsiųsti gimtinės žemės, 
bent karstui svetimoj šaly 
užberti.

INŽ. P. V ILEIŠIO MIR
TIES SUKAKTIS

Rugpiūčio 12 d. suėjo 20 
.metų kaip, turėdamas 75 
! m. amžiaus, Palangoje 

mirė Petras 
didelis lietuvių

žmogus aukščiausią gėrį 
mato Dievuje, todėl reika
lauja laisvės išpažinti Die
vą ir gyventi pagal Jo įsa
kymus, o suvartyti laisvę 
tiems, kurie eina priešinga 
kryptimi, kurie nori nai
kinti Dievo karalystę ant 
žemės. Bedievis aukščiau
sią gėrį mato žemiškų gė
rybių rinkime ir jomis pa
sitenkinime, 
lauja 
tiems, 
kryptį, 
siems.
tarp tų dviejų pasaulėžiū
rų į gėrį po laisvės šūkiu.

dvarponiai jam išmetinėjo, ne, klebonas, šiemet daug džį • gavo rankas kuria. 
* ’ •• “••* • išleidžiant , _ • x--- _x. T . . . , me nors krašte griežčiau-

08 W kovoja Bažnyčią
- j ir tikinčiųjų laisvę. To dė-

Lietuva, aš sergu dvasia; ■ KOVA KENSTAIČIUOSE lei Stalinas sakosi atnešęs 
Šešiasdešimts metų suė- 'aisv« Rusij»>ir .visiems o- tuo nesergate , kad jus . n.3 dipna ka;D kupuotiems kraštams, su-

esate viso šimtmečio atga-į^J^ žmonėg neP prask laisvę bedievybei ir
laimai, kad jums nepnsi-. . k v n einti n 0 visokiam ištvirkimui, o su
ima naujos gadynės skie- maskoli„ Kenstaičiu baž-lvaries ir sunaikinęs tą pai, kad jaunoji Lietuva ..Kollų. ^enstaicių oaz ,---------------------------------
ima jumyse matyti savo nyClą' »ne ,kur OS «> Wn0 
priešininkus, o ne brolius f1“"* lr tb8oti kunigai, 
ir bendradarbius! Susipra-|^tuTOS istorijoje skaito- 
skite ir imkite pagaliau 1 ' ry - ... >
Lietuvos likimu sielotis;!.. ?• ■ -- . « - iti uždaromos savo baznv-susirkite ir jus ta “mani- A. . - jja”, t.i i. orio.'clos- Atvykę žandarai su
dermių “liga”.

GEN. RAŠTIKIUI
50 METŲ

Populiarus Lietuvos ka- 
_ _ riuomenės vadas gen. Sta

tu su Totlebenu vadovavo SyS Raštikis vra gimęs’ 
Sevastopolio gynimą. Ne- 1896 m. rūgs. 1 d., taigi 
kęsdamas rusų, perėjo pas šiemet susilaukė 50 m. am- 
anglus; 6 metus buvo karo žiaus sukakties. Kilęs nuo1

SUKAKTIS
— Rugsėjo 1 d. suėjo 50 

i m. amžiaus lietuviui misi- 
“žvaigždės” re- 

jėzuitui Tėv.
todėl reika- 

suvaržyti laisvę 
kurie kovoja tą 

atseit tikintie- 
Taip ir eina kova

ja”, jis jiems atšovė: |
— Taip, aš nuolat kliedu anglu kalba. ir tikinčiųjų laisvę. To dė-

laisvę Rusijai ir visiems o-

npc tai p-arhp^ ir nrie- wo’ su guut u ,• “įicr^ P i kazokais juos visus išvai-i bartinio
|kė, bažnyčios altorius iš-'metu... 
griovė, kryžius sulaužė,!

paveikslus ir vėliavas su
kapojo, sugadino net tro
besius, kad negalima būtų 
juose gyventi.

Ta kruvina Lietuvos Gol
gota ir vėl pasikartoja da- 

rusų antplūdžio

Dr. i. Prunskis.

Amerikos Lietuviu 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
“VYTĮ” leidžia Amerikos didžiau 

■ta jaunimo organizacija — Lietuvon 
Vyčiai.

"VYTIS" eina kas mėnesį gražia* 
paveiksluotas ir deda įdomių straips
nių, žinių iš Amerikos ir užsienio.

"VYTY" rasi žinių iš viso pašau 
lio._____

"VYTIS’’ rašo apie Amerikos Ue 
tuvių jaunimo judėjimų.

“VYTY” rasite įdomių pasiskaity 
mų tinkamų seniems ir jauniems

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

TAD, padarykime SQkj: “Tenelie- 
ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus, kurie neskaitytų “VYTIES” 
Visi skaitykime “VYTĮ!"

“VYTIES kaina metams tik $3.0C

“VYTIS”
366 W. Broadvvay, 

So. Boston 27. Mass.

Turėkite Savo Namuose
■w t

•M

topografijos viršininku 
Turkijoj, vėliau, 1863 m., 
pateko į Jung. A. Valsty
bes, kur ir buvo gen. Gran
to padėjėju. Toliau pasie
kė ir Argentiną, kur, pa
skirtas karo inžin. virši
ninku, parengė Argentinos , _ 
karines operacijas prieš Būdamas kariuomenės va-;

Dūkšto, kur jo tėvas dar
bavosi prie bažnyčios. Ir 
patsai generolas turi gilią 
pagarbą religijai. Nepri
klausomybės kovų metu 
sužeistas buvo patekęs į 
bolešvikų belaisvę ir vos 
vos neprarado gyvasties.

Šventąjį Rastą - Naująjįc

I^SCTHHC IfrOCCdB WOEKfBCn —«

Safcty is a feature of this new autoniatic veldinc machino, one. 
of f battery recently installed by Fruehauf T r ai kr Company for 
muitinio spot-we1ding of all-metal door franies. To start the machine. 
each eperator mušt, raiše his hands and press two starting buttons 
simultaneously. This precaution guards against the possibility of 
either man hav--i— his hands in the machine when it starta operation.

I

------------------- —j-—v ----------- ( v o,-

Paragvajų. Šiemet, rugp. du daug dėmesio kreipė į
18 d., suėjo 50 metų nuo jo i kariuomenės moralinį, do- 
mirties. Gimęs jisai buvo rovinį ugdymą. Šiuo metu 
1832 m. Vilniuje. lyra tarp išvietintų asme-j
AR ATSIMENAT J AKA- nų Vokietijoje.

t

gana

V1ČIAUS KALENDO
RIUS?

Lietuvoje buvo 
plačiai paplitę Jakavičiaus
kalendoriai. Juos leisdavo 
“Rygos Naujienų”, “Juok
dario” redaktorius Liudvi
kas Jakavičius, miręs 1941 
m. rugp. 20 d. Anykščiuo
se. Taigi šiemet — 5 metų 
sukaktis nuo jos mirties.

“BLINDA” — SVIETO 
LYGINTOJAS

Mūsų lietuviškieji vai
dintojai daugelis matė sce
noje ar net patys vaidino 
tokius veikalus, kaip

PENKEKI METAI BE 
KUN. J. NAVICKO

Tėvų marijonų provinci-, 
jolas, lietuviškų mokslo į-' 
staigų organizatorius, di
delis lietuviškos spaudos 
pionierius ir lietuviškų or
ganizacijų palaikytojas 
kun. J. Navickas yra mi
ręs 1941 m. rūgs. 2 d.„ tai
gi prieš 5 metus.

Apibudindamas jį rašy-' 
to jas A. Vaičiulaitis taip, 
viename savo straipsnyje 
apie velionį atsiliepė:

— Visomis jėgomis sten
gėsi jisai padėti kiekvie-,

I

i 
I
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Testamentą
Kun. Pr. M. Jurui talkininkaujant “Darbininkas” jau 

perspausdino J. E. arkivyskupo J. Skvirecko verstą Nau
jąjį Testamentą, kuris apima visas keturių evangelistų 
knygas, Apaštalų Darbų aprašymą, laiškus Apaštalų: 
Šv. Povilo, Šv. Jokūbo, Šv. Petro, Šv. Jono, Šv. Judo ir gi
lųjį ateinančių ir ano pasaulio dalykų Apreiškimą, su
rašytą apaštalo Šv. Jono, kuris Paskutines Vakarienės 
metu buvo padėjęs savo galvą ant Kristaus krūtinės.

Naujame Testamente yra surašyta Viešpaties Jėzaus darbai ir stebuklai.
Šventasis Raštas tai yra Knyga knygų. Už tai patys užsisakykite jį 

ir užsakykite mūsų broliams, kurie yra karo audrų išblaškyti. Jie yra 
labai išsiilgę lietuviškų knygų.

Stipriais audeklo Apdarais $3.00; popieriniais viršeliais — $2.00. Už
sakymus siųskite: “Darbininkas”, 366 W. Broadway, S. Boston 27, Mass.
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“Darbininko” Administracijai:

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

Šiuomi siunčiu čekį sumoje $ ir prašau prisiųsti Naująjį Testamentą.

Vardas ..

Adresas



Bendrojo Amerikos Lietuvių Šalpos 
Fondo Pirm. Kun. Dr. J. Končiaus

IŠ KELIONES PO EUROPĄ

BALF Seime spalių 18 ir 19 dd., New Yorke.

tuviai gauna iš BALF pil
ną pašalpą. Kai kurie jau 
surado darbus ir užsidirba 
pragyvenimą. Apart pini
ginės pašalpos Prane ūži- 
ios lietuviai gauna drabu
žių. avalynės, maisto ir ki
tų daiktų.
LIETUVIAI ITALIJOJE

Italijoje lietuviai yra a- 
pie 2,000. Jie daugumoje 
gyvena Turino, Milano ir 
Pizos srityje; šiek tiek yra 
Romoje ir Neapolyje. Ita
lijoje, kaip ir Prancūzijo
je, darbą lietuviui gauti y- 
ra labai sunku. BALF 
jiems teikia pašalpą pini
gais, irgi apie $25.00 kiek
vienam į mėnesį ir taip pat 
siunčia drabužių, avaly
nės, maisto ir kitų daiktų. 
Studentų įvairiose aukš
tesnėse mokyklose yra 24.

(Tęsinys 1
ŽYGIAI TREMTINIU 
BŪKLEI PAGERINTI
Savo kelionėje pastebė

jęs lietuvių tremtinių trū
kumus, suvaržymus ir 
bendrą būklę, paruošiau 
platų memorandumą, kurį 
asmeniškai įteikiau Ame
rikos Jungtinių Valstybių 
delegacijai Taikos Konfe
rencijoje, Paryžiuje, taip 
pat Britų, Prancūzų dele- 
gaci joms, karo valdžiai, 
Department of Statė Wa- 
shingtone ir Tremtinių Ko
misijai prie United Na- 
tions. Įteikdamas tuos me
morandumus kalbėjau su 
Amerikos, Britų ir Pran
cūzų valdžios atstovais. 
Grįžęs į Jungtines Ameri
kos Valstybes, spalių 10— 
11 d. lankiausi Washingto-

««o w tremtinių gyvenimo są
lygomis Italijoje, sukvie
čiau visų Amerikos šalpos 
organizacijų esančių Ro
moje pirmininkus, š. m. ge
gužės 14 d. Į susirinkimą 
buvo pakviestas mūsų or-

niu pas Mr. VVarren, gene
rolą Hildring ir pas Mr. 
Thompson—Chief of East- 
em European Division, 
Department of Statė. Raš
tu ir žodžiu išdėsčiau sun
kią lietuvių tremtinių pa
dėtį ir nurodžiau jų troš 
kimus ir pageidavimus.

LIETUVIAI TREMTI
NIAI PRANCŪZIJOJE
Prancūzijoje 

tremtinių yra 
Jų dauguma gyvena Pary- nėjant po Italiją paaiškė- 
žiuje. Studentų yra 26. jo, kad Italijoje gyventojai 
Tremtinių padėtis šioje ša- maisto atžvilgiu geriau 
lyje yra sunki, nes jie nei gyvena negu Prancūzijoje 
iš karo valdžios, nei iš ir kitose Europos šalyse. 
UNRRA negauna jokios Lietuviai ten nei iš val- 
paramos. Darbo gauti, y- džios, nei kitų organizaci- 
pač Paryžiuje, labai sun- ju pagalbos negauna. Ma
ltu, n ^^^5 . v H.
darbo biuras draudžia
gauti tarnybas. Žinoma, Romoje iš lietuvių, 
lietuviai galėtų vykti į ma- prašė pašalpos, reikalavo 
žus miestelius ir ten gauti įsiregistruoti pas sovietų 
darbo ir prieglaudą ūkiuo- konsulą. Prieš tokį UNR- 
se, nes žemės ūkio darbi-ROS sauvaliavimą tuojau 
ninku ten trūksta. Mūsų pareiškiau protestus ir pa- 
žmones susispietę Pary- i vedžiau specialiai lietuvių 

laikosi manydami, komisijai dalykus ištirti ir 
čia bus lengviau

Mūs Lietuvaitės, Gražios - Darbščios Mergaitės

t

Jaunesnėsės Lietuvių Tautinių Šokių Grupės dalyvės, kurios yra pasiruošusios išpildyti dalį įdomios pro
gramos, sekmadienį, lapkričio 24 d., Municipal Buildinge, So. Bostone, 3 vai. po pietų. Be jų programoje daly
vaus mažesnių ir didesnių už jas. Taipgi dalyvaus ir žymių viešnių artisčių, jų tarpe ir Rūtelė Kilmonytė iš 
Montreal, Canada.
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o už šias studijas turiu būti dė
kingas Amerikos lietuviams, 
kurie per BALI1' mus remia.

Su mumis gyvena dauget: 
studentą iš įvairių kraštu, ap'e 
12 tautybių. Įdomaujasi jie rn. - 
sų kraštu, joje pasiekimais, I- 
teratūra. istorija, ekonominiu 
gyvenimu ir lt. Mūsų yra infor
muojami, tačiau tas neviskas: 
trūksta propagandinės litera
tūros ir autentiškų mokslo ve:- 
kalų, kuriais galima būtų tvir
tai užakcentuoti kas žodžiu pa
sakoma.

Kilo mintis parsisiųsdinti ši 
veikalą, kadangi jokio kito ne
turim : skubus bėgimas iš Lie
tuvos neleido pasiimti šios sri
ties literatūros, ii- antra vertus, 
apie tai net nebuvo pagalvota, 

j Prašau maloniai Tamsta, jei 
tas nesudaro sunkumų, pasiųs
ti veikalą, o aš kiek galėdamas, 
pasistengsiu atsilyginti itališka 
valiuta. Aiškiai žinau, kad vei
kalas bus netik mūsų pačių su
sidomėjimo centre, bet ir užsie
niečių.

i Tikėdamas gauti palankų at
sakymą, laukiu šio brangaus 
leidinio. »

Tamstą gerbiąs
Vacys Stankevičius.

KŪDIKIS BE TĖVŲ iI
I

sūkiai-

Aišku kaip reikalinga mums 
i lietuviams tokia knyga kaip 
“The Story of Lithuania.” Jei 
gu pasaulis nežino mūsų istori
jos, tai tikri galime būti, kad ir 
piršto nekels padėti Lietuvos 

Bologna 19. 10.46 sakoma, kad “THE STORY OF:nepriklausomybę atgauti!

Lietuvio Tremtinio Laiškas 
Iš ItalijosPo pirmojo pasaulinio Visuomenė buvo ____

karo, Woodrow Wilson su- dinta. Taikos delegatai, 
tvėrė formulę: “Vieši susi- užpilti kritikomis ir sofiz- .....
tarimai, prie kurių viešai mais, paskendo, prarasda- Didžiai gerb. Tamsta: jLITHUANIA” yra išleista. Su-j Leidėjai į kiekvieną prašymą
einama”. Ji turėjo visoke- mi lygsvarą. Tada nuėjo Gavės Amerikos lietuviu laik- Sldom®jau ne vien deI to’ kad,iki šiol galėjo atsiliepti palan- 

...................... :......................................... * 1 leidinys yra ne tik brangus kiai. Vaciui Stankevičiui, pav., 
mums lietuviams, bet kad duo-1 pasiuntė tris egzempliorius de
dama progos susidomėti sve-,Vanai. Pereitą savaitę šimtą eg- 
timtaučiams apie mus kaip tau- ' zempliorių pasiuntė United Na
tą ir valstybę; liūdna, kad jie tions atstovams, šimtus ir šim- 
nori rasti ją (kalbu apie italus) tus kopijų jau išdalino tarp į- 
kažkur tai apie Prancūzijos ru-'vairių svarbesnių įstaigų ir as- 
bežius ar tai kažkur Balkanuo- menų. Vis. kad Lietuvos vardas 
se. šiuo atžvilgiu, svetimtaučiai Į 
išgirdę apie lietuvius ir Lietu
vą, iš smalsumo verčia geogra
fijos atlaso lapus ir ieško kraš
to, esančio prie “gintaro jūros”.

■ Aš pats šiuo metu gyvenu Ita
lijoje Bolognos mieste, praleis-!

~----- --------- ----------- —---------— ^TaukiTviši *siTne*kantru- ^as kaip ir dau«elis lietuvi''!
ten augina savo daržoves šalpos darbas Šveicarijoje mu to naujagimio vardas -----

dar neparinktas, nes neži
nia kurios lyties jis bus. 

i Atrodo, kad gali būti pir
mojo brolis, taip norėtų 
____> orakulas išprana- 
šaut. 

į Skirtumas mažas. Wil- 
son sakė: “open covenant, 
openly arrived at”, — da
bar Molotov su Bevin sa
ko: “open disagreement, 
openly arrived at”, nebent 
liktų vienas iš jų nugalė
tas, gal tada pasikeistų.

Gi tvirčiausioji, turtin- 
giausioji, demokratiškiau- 
sioji ir kultūringiausioji 
tauta Amerika tik stovi 
kaip akušerka prie gimdy
mo. Tuo tarpu Londonas 
su Maskva grumiasi dėl 
pasisavinimo būsimo nau
jagimio. Amerika vėl liks 
tuščiomis rankomis ir tu
rės greit stoti į trečią ka
rą, kad išgelbėjus savo 
puseserę Angliją nuo žiau
rios pamotės, ponios Rusi
jos.

Trumanui vis tik galima 
primesti vieną klaidą, jis 
už tai nesupyks. Jis siun
čia savo delegatus, garsius 
vyrus (labai gerai), įsako 
rūpintis visų tautų reika
lais (ir gerai), bet visai 
neprimena Amerikos inte
resų.

Visa bėda tame, kad toje 
! Konferencijoje stinga opo
zicijos pusėje giliai mąs
tančių ir rimtų žmonių, 
susirinko visi politikantai 

' ir spiaudo tuščius, bereikš- 
j mius žodžius.
! Tad nebūtų nuostabu, 
kad, pirm pagimdžius kū- 

įdikį be tėvų, kiltų naujas 
Ikaras. J. Stebėtojas.

^MJoš^rbSpirmi-r01;?,. P“***"* įkyrus'slaptai
Lv.. tLhjA. praktiškąjį. ,pagim<ninkas Italijoje, Jungtinių

■ Amerikos Valstybių Pre
zidento atstovas prie Šv. 

lietuvių Sosto Myron Tylor. Iš šio 
apie 2,000. susirinkimo ir šiaip važi-

svetimtaučiams ne labai nustebino, kad
UNRRA administracija 

kurie

žiuje 
kad iš 
gauti leidimus išvykti į 
Ameriką ar kitas šalis.

BALF organizacijai lie
tuvių šelpimas Prancūzi
joje yra didelė našta, nes 
šelpiamieji gauna į mėnesį 
po apie $25.00. Ne visi lie-

Hovena
AUŠROS VARTŲ DIEVO 

MOTINOS GARBEI

įsiregistruoti pas sovietų

I

Ką tik išėjo iš spaudos Nove- 
na Aušros Vartų Dievo Motinos 
garbei. Pradžioje novenos įdo
miai aprašyta stebuklingojo 
fivč. Panelės Aušros Vartų. Vil
niuje paveikslo istorija. Kny
gutės kaina 25c. Užsakymus 
siųskite:

“Darbininkas”,
366 W. Broadtray,

So. Boston 27, Massj

tartis ir tamsoje raščius iš rugpiūčio mėn. 1946 
, vietoj gražios metų radau straipsnį, kuriame 

_______________ _________  __________ j vardu Taika, _____________________  
tų kas, kaip ir ką daro. Bu-1 kurią visi būtų mylėję, paleistuvauta. jau nusi- 
vo priimta vienbalsiai. įbiaurų monstrą. Tautos jo £engta padorumui prade- 
Wilson būtų^ norejęs^kad nekentė, ginčijosi, pykosi dan* o garnta> mes žino- 

iabaj fceršija už prasi
žengimus.

Ponia Konferencija tapo 
nėščia. Paryžiuje nieko ne- 
pagimdė, gal buvo per- 
greit. Atvažiavo į New 
York, gal šio krašto klima
tas bus malonesnis, 
teiks mažiau skausmų.

į pagimdė, 
Jis norėjo, kad visi žino- mergytes

viešoji liaudies nuomonė j ir pagaliau priėjo prie šio 
dalyvautų Versalės Konfe-J antrojo karo.
rencijoje, ir tai būtų pada-j Ką pagimdys ši Konfe-, 
ryta per laikraščius, 
jis užmiršo, kad kiekvie
nas malūnas traukia van
denį į save. Laikraščiai ra
šė pagal jų interesus ir 
tempė ant savo kurpaliaus.

betirencija? Sunku pasakyti iš 
j anksto. Galima pasakyti
įtik tiek: kokie tėvai, tokie 
vaikai!

Yaltoje, Posdame ir dar 
kur kitur buvo gana daug

i

mums pranešti. UNRRA 
Direktorius Romoje Mr. 
Keeney teisinosi ir man 
aiškino, kad jei ir buvo 
toks reikalavimas, tai tar
nautojai taip darė be jo ži
nios ir direktyvų. Italijo
je, panašiai, kaip ir kitur, 
lietuviai galvoja kada ga
lės išvažiuoti į kitus kraš
tus.

LIETUVIAI 
ŠVEICARIJOJE

Lietuvių čia karo metu 
atsirado apie 225. Juos 
šveicarų valdžia globoja ir 
pilnai aprūpina. Nė vieno
je šalyje tremtiniai nėra 
taip gerai aprūpinami, 
kaip Šveicarijoje. Lietu
viams tremtiniams Yver
done pavestas puikus va
sarotojų viešbutis su ke
liais hektarais žemės. Jie

-♦
Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 

Misijonierius
Tėvas Jonas Bružikas 

Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 
Iš Tremtinystės!

Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami 
“ŽVAIGŽDĖJE” 

Skubėkite ‘‘ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti! 
Kaina — $1.00 metams.

“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA 
488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.

♦ ■ • ■ ■ ■ ~~ A

ir turi vaismedžių. Dir- yra nukreiptas į studen- 
bantiems sodne, daržuose tus, kurių čia yra iš viso 
ir prie namų ruošos, švei- 38. Jiems BALF’as duoda 
carų valdžia, apart pilno stipendjas, kurios atseina 
išlaikymo dar moka po 1 labai brangiai — už pra- gaiįo 
franką į dieną. Norintiems gyvenimą ir mokslą į mė- 
ir galintiems dirbti vai- nesį išeina apie 75 doleriai, 
džia suruošia visą eilę (6 Studentai yra griežtai pri- 
mėn.) kursų, mechani- žiūrimi, kad ne tik studen- 
kams, dailininkams, darži- to vardą turėtų, bet ir kas 
ninkams ir kitiems. Kurie semestrą baigtų mokslą; 
nori dirbti, net ir profesio- kurie kvotimų neišlaiko, 
nalai, lanko tuos kursus; automatiškai nustoja su
baigusieji gauna paliūdy- pendijų. Toki lengvai gau- 
mus ir tuojau gauna tar- na darbus, 
nybas įvairiuose fabrikuo- Man pavyko iš švecari- 
se ir įmonėse, kur uždirba jos valdžios mūsų stipen- 
į valandą apie 3 šveic. din inkams vasaros metu 
frankus arba apie 75 cen- gauti neapmokamą važia- 
tus. Už tokią algą Šveica- vimą geležinkeliu į lietu- 
rijoje gali gerai gyventi.

BALF’o drabužiais, ku
rie buvo pasiųsti į Šveica
riją, mažai kas pasinaudo
jo, nes jie, matyt, savo 
drabužių turėjo, o be to 
daugelis jų buvo gavę pi
nigų iš BALF skyrių nusi
pirkti naujų drabužių. Nu
vykęs į Yverdoną ir ten 
radęs pilną kambarį dra
bužių, tuoj patvarkiau, 
kad jie būtų persiųsti Aus
trijos lietuviams. Mūsų 
naujam įgaliotiniui p. Gar
bačiauskui ir jo patarė
jams prof. Eretui ir prof. 
Junkeriui nurodžius, kad 
lietuviai Šveicarijoje, ga
lintieji dirbti, jokių 
šalpų negali gauti, 
tiek pašalpos galima duo
ti tik kai kuriems 
niams, vaikučiams ir stu
dentams. Ligonius ir vai
kučius Šveicarijos valdžia 
irgi globoja, tik kai ku
riems reikia duoti mažą 
papildomą pašalpą. Visas

v •

pa- 
šiek

ligo-

liūdnas tremtinio dienas. Esu 
chemijos studentas, studijuoju 
šio miesto garsiam universitete,

ir Lietuvos istorija būtų žino
mi pasaulyje.

Bet darbą tęsti ir vesti tolyn, 
leidėjai verčiami yra prašyti A- 
merikos lietuvių pagalbos. Kas 
nori padėti šią svarbią knygą 
pristatyti, kur ji reikalinga, lai 
siunčia auką kun. C. E. Paulo- 
nis, 207 York St.. Brooklyn 1, 
N. Y. Knyga irgi galima įsigyti 
administracijoje. Genys.

vių stovyklą Yverdone ir 
ten gauti jiems per vasarą 
visą išlaikymą. Kai kurie 
studentai vasaros metu 
vyksta pas ūkininkus už
darbiauti. Tokiems BAL
F’o pašalpos nereikia. 
Šveicarijoje darbininkų 
trūksta, net iš Italijos jų 
importuoja, todėl tremti
nių klausimas Šveicarijoje 
mums nesudaro proble
mos.

(Bus daugiau)

savoTeikis atmint mus 
širdyje, melski už mus Die
vą, sveika Marija!

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30. Md.
Tel. Lexington 8595 

Llmotlnai <MI vteoklv rclka'y 
Patarnavimas Olena Ir Naktį

Darbininko” Knygyne
Galite Gauti Šias Knygas

ŠVENTASIS RAŠTAS — NAUJASIS TESTAMENTAS
J. E. Arkiv. J. Skvirecko vertimas. NAUJASIS TESTA

MENTAS apima visas keturių evangelijų knygas; Apaštalų 
Darbų aprašymą; laiškus Apaštalų: Šv. Povilo, šv. Jokūbo. 
Šv. Petro, Šv. Jono, Šv. Judo ir gilųjį ateinančių iš ano pa
saulio dalykų Apreiškimą, surašytą apatšalo Šv. Jono. Nau
jame Testamente yra surašyta Viešpaties Jėzaus darbai ir 
stebuklai.
ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI — 
Skaitymai Kiekvienai Dienai

Knyga turi netoli 1000 puslapių, gausiai paveiksluota, 
puikiais, stipriais apdarais su aukso kryžium ant viršaus. 
Kaina tik $4.00.
ANGUŠKAI-LIETUYIŠKAS ŽODYNAS 
(English-Lithuanian Dictionary)

Mes siūlome jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra 
laikomas vienas iš geriausių. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 
4". 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduo
davo po $4.00 jdabar mes jums siūlome bargeną — atiduoda
me už $3.00.
“VAI LfiKITE DAINOS” — Gražiausių Liaudies 
Dainų Rinkinys

Paruošė KUN. J. DABRILA. Papildytą rinkinį išleido 
kun. Pr. Juras. Knyga 220 puslapių, nedidelio formato. Telpa i 
233 gražiausios populiariškiausios liaudies dainos. Kaina 75c. 
KAIP TAPTI AMERIKOS PILIEČIU?

Tai yra labai naudinga knygutė, kuri daug padės tiems, 
kurie ruošiasi gauti Amerikos pilietybės antruosius popie
rius. Joje yra trumpai suglausti klausimai ir atsakymai ang
lų ir lietuvių kalbose. Knygutė mažo formato. Gali moterys 
ją įsidėti į ridikui; (pocketbook). Didelės raidės, spauda aiš
ki. Kaina 25 centai.
KATEKIZMAS — Anglų ir Lietuvių Kalbose

Parašė kun. M. J. Duffy, vertė kun. J. K. Miliauskas. Ka
dangi mūsų išeivijos vaikų dalis gimtosios kalbos nemoka, 
tad mokytojams bei mokytojoms prisieina tikėjimo dalykus 
aiškinti lietuvių ir anglų kalba. Tokioms pamokoms ir išleis
tas šis Katekizmas. Vienas puslapis anglų kalba, kitas — 
lietuvių. Klausimai ir atsakymai trumpi ir lengvučiai. Kaina 
20c,
“VYTIS IR ERELIS”

Parašė Jonas Kmitas. “Vytis ir Erelis”, apysaka iš lietu
vių kovų su lenkais ir bolševikais. Knyga turi 576 pusi., be 
galo įdomi. Šią knygą pradėjęs skaityti nepaleisi iš rankų iki 
visos neperskaitysi. Kaina $2.50.

"DARBININKAS"
366 W. Broadway So. Boston 27, Mass.
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VIETINĖS ŽINIOS!
ZINUTĖS ; Bažnyčios taisymui aukavo— 

Magdalena Bakun&itė 
Karolis Vasiliauskas 
Mildred Sosniauskiūtė 
Leonas Petkus 4.00;
Lingis 2.00.

Veteranų Susirinkimas. —Vi-

$40.00; 
$25.00;

20.00; 
Pranas

Rengiamas Didelis 
Jubiliejus

Vasario 7 d., 1947 m., sueina 
50 metų kaip tapo įšventintas 
kun. Dr. K. Urbonavičius.

Jubiliejus bus paminėtas vas. si So. Bostono Lietuvių vetera- 
9 d., 1947. Penktadienį, po Šv. nai yra kviečiami susirinkti į 
Valandai, bažnytinėje salėje, W. Vyčių kambarius (kampas 
5th St., įvyko susirinkimas su- Broadway ir I gatvių) ketvirta- 
ruošti didelį Jubiliejų. Keli de- dienio vakare, Nov. 21, 8:00 P. 
sėtkai veikėjų nutarė tą dieną M. Bus svarstoma kaip suorga- 
turėti pamaldas, bažnyčioje, ir nizuoti visus lietuvius vetera- 
bankietą, Copley Plaza viešbu- 
tyj-

Penktadienį, lapkr. 22 d., 8 v. 
v., bažnytinėje salėje, W. 5th 
St., visų So. Bostono lietuvių 
draugijų atstovai ir pavieniai 
veikėjai laikys susirinkimą pi
niginio vajaus reikalu. — gelbė
ti Lietuvą. Labai prašome visų 
kaip draugijų atstovų taip ir 
darbuotojų susirinkti į šį svar
bų susirinkimą. Jei draugija ar 
asmuo ir nebūtų apturėję for
malaus kvietimo, vistiek ateiki
te pasitarti ir dirbti Lietuvos 
gelbėjimo darbą.

Aukos. Mokyklos fondan Mr.
& Mrs. C. Antonevich aukavo 
$5.

Chicken Shortcakes a la Dixie

H0RW000, MASS

“Darbi- 
vardai, 
lietuvių 
Masinis

Southsrn cooks am famous for chicken dishes 
. Try this easy meipa n»xt timeHt's Chicken for Dinner"^

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE ‘

DAKTARAI

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai 8q 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—6.

nizuoti visus 
nūs į vieną grupę.

Tremtiniams parengimas. — 
Ketvirtadienį, lapkr. 14 d., kun. 
Virmauskis gavo įdomų laišką 
nuo kun. Jenkaus iš Vokietijos. 
Rašytojas aprašo lietuvių var
gus, kentėjimus ir baimę. Taip
gi ragina, kad So. Bostono lie
tuviai atsiųstų Vokietijon lietu
vių tremtinių vaikams Kalėdų 
dovanų.

Kun. Virmauskis praneša apie 
šį kun. Jenkaus raginimą jauni
mui, kuris, sekmadienį, lapkr. 
17 d., 3 vai. p.p., bažnytinėje 
salėje, surengė arbatėlę su labai 
įvairia programa. Čia dalyvavo 
pora šimtų žmonių ir sudėjo 
tremtinių vaikams Kalėdų dova
noms $128.10. Šis gražus So. 
Bostono žygis yra netik pagal
ba vargstantiems lietuvių vai
kams. bet taip pat ir pagarba ]etą siuntinių lietuvių tremtinių tai nors vieną turime išmokti ir 
kun. Jenkui.

I

• Everybody likęs hot biscuits— 
and everybody likęs chicken. 
Kere they are in an extra-special 
combination. Made with part 
corn meal, these tender, crunchy, 
golden brown biscuits are a per- 
fect mate for creamed chicken.

For the cream sauce, ūse part 
chicken stock if possible; and add 
milk to make up the required 
amount of liquid. This gives a 
rich chicken flavor that puts it in 
the “different” class.

Chicken Shortcakes a la Dixie 
will put the family in a happy 
mood—so elip the recipe and ūse 
it real soon.
t Chicken Shortcakes a la Disie
*. 1 cup *ifted emergeacy 1 cup corn

fiour
K 3 tea>poon« bftking 
V powaer 
K teaspoon salt

Sift fiour, baking powder. salt

and corn meal . . . Cut in Spry 
fine . . . Add milk, mixing to a 
soft douąh ... Drop Irom table- 
spoon on Spry-coated-baking 
sheeL Dot with Spry ... Bake in 
very hot oven (450“F.) 15 min
utes ... Split hot biscuits and put 
Creamed Chicken between and 
over top ... Serves 6 to 8.

Creamed Chicken
4 tablespoons Spry
4 tablespoons fiour
1 teaspoon salt 

K teasjKM>n pepper 
teaspooa celery 
salt

2 cups chicken

Mėlt Spry in saucepan; add fiour, 
salt, pepper, and celery salt and 
blend well. f

Add stock graduąlly, stirring 
constantly. Cook until smooth 
and thiekened. Add chicken and 
pimiento.

Kaip jau buvo rašyta “Darbi
ninke” B ALF 22 skyriaus val
dyba pageidavo, kad ir 
ninke” tilptų aukotojų 
kurie aukojo išvietintų 
šelpimui per BALF’ą.
susirinkimas įvyko spalių 13 d.. 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
svetainėje. Kalbėjo kun. S. P. 
Kneižis, klebonas; rašytojas p. 
K. Čibiras, poetas - prof. Jonas 
'Aleksandravičius ir p. Aleksan- 
! dravičienė.

Štai aukotojų vardai:
P. Blažys — $7.00.
P. Jakštys — $5.00.
Po $2.00: O. Slariukienė, P.

M. Menkevičia, A.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

! A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCt 

į 414 W. Broadway 
South Boston, Mass.
Offloe Tel. So. Boston 0646

meal
Ji cup Spry 
% cup milk

(about)

i Navinskas, 
Liutkienė, M. Jasionis, J. Kača- 
nauskas, M. Babilienė. J. Paup- 
lis, J. Aidukonis, P. Kuras, V.

i

Sereika, K. Mačys. A. Kavali- 
nas, A. Navickas, B. Adomai
tienė. į

Po $1.00: J. Vasiliauskienė, J. p' Pazni°kas> 
Verseckas, J. Smilgis, J. Kava
liauskas, A. Repšys, V. Juozą-i 
i vitas, I. Balutis, A. Stankevi-

VF0 XX VU1VJV ovuucxxvų, i

kurie moka lietuvių Kalvelį šok-lčia’ K’ Valna’ V’ Vasiliūnas, S.
Razulevičia, J. Dixon. J. Užda- 
vinis. J. Jankevičia, J. Antanai
tis, J. Mazvedis, J. Avižinis, J. 
iStrašunskas, V. Ikasala, P. Ar- 
'mukevičia, V. Grinkevičius, J.

stock w m i! L 
2 cups cooked 

chicken, cut 
pieces

2 tablespoons 
pi miesto. finely 

cut

Tarp kitko kun. Jenkus rašo os ir turėjo grupę tų studentų, 
šiaip: j

“Jei norėtų lietuviai, South ti, tai viešai pranešė: kadangi; 
Bostone, sudaryti siuntinį ar ke- j visiems patikę lietuviški šokiai, į

Lapkr. 17 d., tapo pakrikštyti 
šie vaikučiai:

Antanas Pranas Juozajio ir 
Marijonos Jelmokų, gyv. 221 L 
St.

Joana Alena Bronislovo 
Pranciškos Nastarų, gyv. 

j Raven St.

J

t
į

ir
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Kapelionas Kun. Jenkus 
Apie Tremtinius

mulevičius, M. Smolskis, G. Sto- t
nis, P. Antanaitienė, A. Kava
liauskas. A. Venckus, A. Prai- 
belis, K. Mickūnas, M. Čižius, 
G. Glebus, A. Neviackas, J. Ne- 
viackienė, D. Banienė. M. Ma- 
čelienė, U. Petraitienė, V. Ku
dirka. P. Kudirka. J. Vasiliūnas, 
A. Žalis, V. Grinkevičienė, J. 
Verseckas. J. Peza. G. Kaka- 
nauskas. A. Mazgelienė, A. Bal
taduonienė, F. Gikas, P. Ruš-«
kienė, P. Jankauskienė, P. Ivaš- 
kienė, P. Dalelis. A. Kašėtienė, 
P. Pakarklienė, P. Sederavičie- 
nė, P. Navickienė, P. Dulkienė, 
P. Jackunienė, P. Kudirkienė, 
P. Balutienė, P. Kariukienė, P. 

t
Naujokaitienė, P. Stašienė, A. 
Kneižys, P. Mūrelis, P. Dulkis, 
S. Jasionis, P. Blažienė, P. Kuo- 

. dienė, P. Pazniokienė, M. Gau- 
bienė, P. Sansonas, E. Dixon, 
Mrs. Saulenienė, Mrs. Aliuko- 
nienė, Mrs. Stadeininkienė, Mrs. 
Paleliunienė, Mrs. Uždavinienė, 

J. Pakarklis, S. 
Kamila. P. Veta.

Su smulkiomis aukomis viso 
surinkta $140.40.

WATERBURY, COHH.

vaikučiams dėl Kalėdų, tai bū-į šokti. Davė nurodymus kaip 
tų begalo naudingas žygis. Nes šokti Kalvelį ir sudarę ratą iš 
vaikučiai ir tėvai, galima sakyti, j mokančių parodė pavyzdį. GreitPu,ia’ 
nieko kito Kalėdoms neturės, 
tik paprastą valgį. Ir to mažai.”

Kun. Jenkus nurodo keletą lie
tuvių lagerių su kuriais jis su
sisiekia.

visi pasigavo ir susidarę į atski- lai&ls- P- Kručas, M. Stelmokas, 
rus ratelius gal per 500 kitatau-iP- Jankauskas, p. Razulevičius, 
.......................................................I J. Dundulis. R. Vitartas, P.

Penki Rinitai Kitatau- 
šią Šoko Kalveli

Praeitą šeštadienį - sekmadie-

čių šoko lietuvių tautinį šokį 
Kalvelį. ] 
net sienos drebėjo.

P. S. Tautinių Šokių grupės' 
parengime, lapkr. 24 d., Munici- 
pal Buildinge, turėsite progos į 
pamatyti šiuos 1 
nius šokius: Kubilą. Kalvelį,

Kai sutrepsėdavo tai Gaigalas, L. Paletičius, M. Da-
Buvęs. Po skanių valgių atidarymo 

žodį tarė p. Pranas Razvadaus- 
kas, kuris pasveikino dėdę ir

Petro Babidio EMeraščiai
Italijoje išėjo antra laida Pet

ro Babicko eilėraščių: Toli Nuo 
Tėvynės”. 101 pusi, gražiai at
spausdinta knyga. Jos kaina 
$1.00. Norintieji užsisakyti šią 
knygą, kreipkitės šiuo adresu: 
V. Tūbelis, 5015’Zj Kenmore 
Avė., Chicago, III.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
GERAM VARGONININKU

Vieta
Rev. J. J. Matutis
396 C’hurch Str. 

New Britam, Conn.
(19-22)

REIKALINGA usheriai. Atsi
šaukite: Loew*s Statė Theatre, 
Boston, Mass. (19)

REIKALINGA
merginos prie mašinų. Geras 

atlyginimas, puikiausios darbo 
sąlygos. Atsišaukite —

GODFBIED BAKINGCO.,
12 Wirt St., Brighton, Mass.

TeL ALG. 291$.
Pamatysi — Mr. Kohler.

(8-12-15)

CLEANING WOMEN wanted. 
40 hour week ALFRED HALE 
RUBBER CO. 26 Spruee SL, 
No. Quincy, Mass.

(15-2)

REIKALINGA
merginų prie counterių. 

Atsišaukite —
Teatras — Koncertas

Poetai rašo, kad rudens metu 
gamta liūdi, rauda. Žmogaus 
širdis visur ir visuomet trokšta, 
ieško linksmybės... Sekmadienį, 
lapkričio 24. kaip tik bus tokia 
proga pasilinksminti. Įvyksta 
Šv. Juozapo parapijos 23 meti
nis rudens teatras - koncertas 
komp. A. Aleksio vadovybėje.! 
Dainuos parapijos mišrus cho
ras, jauftamečių Studenčių ir 
Moterų Sąjungos chorai.

HOVEY’S
pas Miss Brou n, 

Employment Office, 
ant trečių lubų.

lumntitki UoiKMai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

ii daug skirtingų elementų, turi sa- 
Moterų Sąjungos chorai. Buslvyje galingą kilimą. Šildydama ga- 
suvaidinta dvi labai linksmos togai’ UUrPins Reumattškus skaus- suvaiainca a\i laDai linksmos mua kojų u- tir-
komedijos — “Pirmieji Žings- pimą, dieglius. Salti- Daugumui žino
mai" ir “Moters Kerštas”. Vai- ?!ų P^****!0 »r tamstai pagelbAa 

Nelauk ilgia ui. ale tuojaus Įsigyk 
dins Marcelė Andrikis, Mildred DEKENS OINTMENT, arba rasykl- 
Baltrush, Ona Dulskis. Povilas | £ i dūĮtuvg. g
Kauneckis. Phyllis Lukminas, 
Jonas Lusas. Julė Norkus, Ele
na Padaigis, Ona Sabis, 
Vaičius ir Raimundas 
Bus gardžių užkandžių 
gūs šokiai iki vėlumos.

Maloniai kviečiame i
gai dalyvauti, pasidžiaugti jau
nimo talentu bei meno gabu
mais, ir tikrai lietuviškai pasi- 

daktaras tvirtai pabrėžė, kad linksminti paskutinj sekmadienį 
p.p. Glineckiai tikrai gražiai ir prie- Adventą Kvietė.
___išgyvenę tuos pir-

lietuvių tauti-'dedienę pp’ Glineckius ir l*rsta- 
įtė to parengimo programos ve
dėju p. J. Kumpą. Vedėjas 
trumpais bruožais apibudino šio 
vakaro kaltininkų 
tus susipažinimo 
tės ryšį įstojimo 
pakvietė daktarą 
keletą žodžių. Pažymėtina, kad 
daktaras Landžius yra buvęs 
jubiliejatams pabroliu, patama-

Kapelionas Kapitonas K. Jen-inį Eostone •'■yk0 New Eni:land Suktinį. Jonkelį, Mikitą. Repu
kus atrašė laišką South Bosto-!™? Festi,va1' ‘■“r irairios tau-ring. Blezdingėle =- “ —
niečiams su sveikinimais iš Vo
kietijos. Kun. Jenkus aprašo 
lietuvių didžius vargus ir jų 
didvyriškas pastangas organi- 
zuotės. Jis ragina South Bosto-; 
no lietuvius atsiųsti Vokietijon į 
lietuvių tremtinių vaikams kalė
dinių dovanų.

: ir daugelį žai
dimų. kuriuos esate pamiršę, 
bet pamatę prisiminsite.

prieš 25 me- 
ir j moterys- 
laikotarpį ir 

Landžių tarti

įtinęs grupės turėjo progos pasi- 
‘ rodyti su savo liaudies menu — 
šokiais, muzika, dainomis, šeš- 
tadienio vakare dalyvavo ir lie
tuviai. Bostono Lietuvių Tauti
ni Šokių Grupė sėkmingai pašo
ko, lietuvių tautinius šokius — 
Blezdingėlę, Jonkelį, ir Mikitą. 
Pilnutėlei salei inteligentiškos 

į i publikos, lietuviški šokiai pada- 
j !įrė neabejotiną įspūdį, ypatingai dybinio gyvenimo 25 metų —'

Siddbrinio JuMieiaus Pro- 
Pagerbti Veftejai

Sekmadienį, lapkričio 17, va-,
kare, Lietuvių Piliečių Draugi- vo Pirmagimės Reginos etėji- 
os salėje, So. Bostone, įvyko mui i pasauli ir buvo J°s, 

šaunus bankietas pagerbti ve-!krikšto tėvas- I>aktaro kiekvie- 
’ - - - - - — įnas pareikštas žodis buvo gyvas

i ' Blezdingėlė ir Mikita. Mikitoje Sidabrinio Jubiliejaus sulauku-i ^ūdininlcąs anų įvykių ir todėl 
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir J ^kiekvienas šokimas per lazdas sius, 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parėma J H iššaukė i ....... ’ ” ” ‘ x

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mm*.

TeL Parkway 1233-W

I 
I Elena 

Vaičius, 
ir sma-

skaitlin-

|2.00. Ekstra didelė d«ė 16-oz 16.00. 
DEKEN'S OINTMENT CO.

P. O. Bok 666, Newark 1, N. J.

Pristatome Alų ir Tonikų

piknikams Patarnavimas skubus ir mandagus. Saukite: ; t
ii BORIS BEVEBAGE CO.

J. ARLAUSKAS — J- SKENDELIS, Savininkai.
220 E St., Tel. ŠOU 8141, So. Boston, Mass.

ir

p.p. Joną ir Zofiją (Gur-
nuoširdžius aplodis- kliūtę) Glineckius.

mentus. Prieš kiekvieną šokį, Šio gražaus parengimo inicia-•nuoširdžia^ - . --------------------
Veronika Ivanauskaitė i>er mi- toriais ir rengėjais buvo pp. Gli-imuosius 25 me^us vedybinio gy- gg rjTMTTNfĖS SODŲ 
lmr.Tz.nn iz1z.m<ni ii onihiizUnr. nor>lrin artimi ariminaiAiai n n įVenimO ir tai dėlto, kad jie bU’»O|

i
Į

i

Užsisakykite Tanike Pas Mus
Pristatom geriausį tonikų 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERUL8K1S, Namų TeL Dedham ĮSO^-R

Veronika Ivanauskaitė }>er mi-į
krofoną įdomiai jį apibudino, neckių artimi giminaičiai p.p. j 
pasakydama jo kilmę, reikšmę 
ir kada jis daugiausia buvo šo
kamas Lietuvoje.

Tame vakare iš dalyvavusių 
; tautų Lietuva buvo mažiausia, 
bet turėjo skaitlingiausią gru
pę susidedančią iš 24 dalyvių.

Po programai, ne tik dalyviai, 
i bet ir visa publika šoko įvairių 
i tautų šokius diriguojant Ralph 
Page ir Eddie Nadel. Kadangi 
E. Nadel yra tautinių šokių in- 
įstruktorius Intemational Insti
tute, Philadelphia, ir Harvardo 

j Universiteto Studentų draugi-

šeima. Daktaras 
i auksinio jubi- 

-- - - liejaus ir dar daugiau gražių
Gausus at- meteIiū

Pranas ir Genovaitė Razvadaus- ’ Pax'yz^lc^a 
kai ir p.p. Albinas ir Ona Nevie- l*nkėjo sulaukti 
rai. Beabejo, prisidėjo ir p.p. 
Glineckių dukrelės. <________
silankymas giminių ir jiažįsta- 
mų tikrai darė gražaus įspū-: 
džio į susirinkusius ir į to pa-'

Gražias sveikinimo eiles pasa-
- 'kė Joana Nevieraitė, kurias pa- U*

(rašė ir prisiuntė ponia Gudienė 
rengimo kaltininkus p.p/Glinec-*{p' Glineckienės sesutė) iš Chi-' 
kįus ieagos. Sekė sveikinimai giminių'

Vakaro programa prasidėjo ir yeikf-N Kalbėjo Jurgis Raz-į 
su svoto p. Jurgio toastu už ju- 
biliejatų sveikatą. Nuskambėjo 
lėkščių muzika ir prasidėjo nuo
širdus šeimininkių patarnavi
mas valgiais ir gėrimais.

Be gimtinės sodų.
Be žiedų vainiko 
Taip širdelei ilgu.
Taip krūtinėj nyku.
Nors ir vyturėlis 
Tau plasnos mėlynėj. 
Vis mintis klajūnė, 
Atsiras gimtinėj.

Draugijų Valdybų Adresai
Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUK0NIS,

♦
Savininkas

Pagamina gerus lietuvišku pietus. J 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- t 
nę, ir visiems draugiškai ir m&nda- į 

giai patarnauja. |
į 258 Vest Broadmy, South Boston, Mass. į

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLO8A MOTINOS BVČ.

Pirmininkė — Eva Markaienė,
625 E. 8th SL. So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298. 
Vice-Pirmininkė — B. Gailidnien*, 
Prot. Rait. — Ona IvaSkienė,

440 E. 6th SL. 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 Springer St., So. Boston, Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta AukStikalnyt*,

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 rastini n ką.

•V JONO E V. SL FASAUPINSS 
DRAUGIJOS VALDYBA

vadauskas, Ona Boreikienė, O-’ 
na Neverienė, Genovaitė Razva-; 
idauskienė, Adv. J. Grigalus. A.i 
F. Kneižys. V. Kudirka, p. Gu-i 
zevičius, P. Tuleikis. Al. Nevio-j 
ra ir p. Glineckių trys dukre-; 
lės — Regina. Leonora ir Euge
nija. Čia reikia pastebėti, kad 
p.p. Glineckių dukrelės tikrai ( 
daro gražų įspūdį, nes jos gra-j 
žios, veiklios jaunimo — Vy-I 
čiuose — organizacijoj. (T.uri 
būt jos paveldėjo savo motinė-, 

'lės ypatybes, nes ir jų motinė-! 
lės buvo darbšti vytė).

p. Jonas Glineckis yra LDSj 
narys ir taipgi kitų pašalpmių 
draugijų veiklus bruzdelmnkas.į 
p. Glineckienė. buvusi vytė. są-: 
jungietč ir gi daug prisidėjusi 
prie lietuviško katalikiško vei
kimo. Todėl nenuostabu, kad ir 
susilaukė daug gerbėjų, kurie 
teikėsi asmeniškai pareikšti sa-' 
vo linkėjimus. Rap. |

I

Be tėvelių sodų.
Be brangios močiutės 
Kas gi tau praskaidrins 
Pilką sunkią buitį.

V. Kuolaitis.

Z

Raminančioji jo 
iiluma palengvina kankynę

STRBiy GROS
• Prisidėk pri*' milionu tų. kūne 
pnsiekauia Johnson's NUGAROS 
FLASTERIU—pagamintu taip, kad 
greit palengvintu nugaros skau»- 
Nius Daktarų išbandymai šimtams 
žmonių įrodo, kad jis patarnauja!

• Vartojant šj plaaterį tai lyg 
naudoti kaitmauMija oadu^kaitę pa
čiame jūsų darbe švelnūs vaistai 
sužadina kraujo aplmktaka ŠIL
DO jums nugara athuesuoja skau
smą ir sustingimą Jis švarus. Jo 
jėga tęsiasi kelias dienas.

• Johnsons NUGAROS PL.ASTE- 
UTS saugo ni><» užsišaldyrno. Pasti
prina raumenis, duoda atramos pa
čioj skaudamoj vietoj. Jį gamina 
Johnson & Johnson — vardas, ku
ris reiškė kokybę per 50 metų. Vi
sose vaistinėse.

So. Boston FirttireCfl.
Matrasai naujai perdirbami. 
Kainos pranešama iš anksto.

380% West Broadway,
Tel. ŠOU 2758 

Jūsų kreditas geros. 
Pristatymai skubtu.

ZALETSKAS
FUNERAL MOMB

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON. MAM.

D. A. Zaletskas, F. E. ZaMakaa 
Graborlal Ir Balaamuotejal

Patarnavimas dieną Ir naktį 
Koplyčia termsnlms dykai 

NOTART PUBLIC 
Tai. ŠOU Boston 0S11 

ŠOU Boston 2606

I
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Tajo Kalno Didvyris AR G”?D! 
TV Mi KO

1$ Ttfemjn Kraštų "Misijų" Apysakos Jaunimui

Balduin Rambo, S. J. 
Išvertė R. Krasauskas

Alfonsas nugali
tauaš esu ir ką prižadėjau 

padaryti.
— Išganytojas tai 

draudė. Gal nori daugiau 
vandens?
— Taip, — atsiduso plėši

kas.
Atsigėręs iki soties Fe- 

lippe prabilo:
— Jaunuoli, kas tau sakė.

už-

t

i

van- ba. negu tie baisūs pasa
kojimai, kuriuos senasis 

Šis Toniko pasakojo prie sto- 
toks vykios apie jėzuitus! Kaip 
iš jo jis sakė — jie pikčiausi ti-

Neiinrar girdi
Tu m: ne, mylima,
Ežere peit nuskęs
Saulė: luotas:
Žemę ''vaigždės išnyks —
Nuostabi tyluma.
Kai ši. dis nebeplaks
Nuka.nrota.

Aš iši vl-siu. kaip sapnas, 
Išnyk iu visai,
Kaip kad tu,
Kaip u"nlakuro dūmas.
Juk ii kero laukuos 
Želia vėl ankasai, 
Kai sugrįžta taika 
Ir ramumas.

Nežinru. nežinau
Ar girdi tu mane,
Nežinau, ar tu man patikėsi, 
Bet aš grįšiu atgal 
Debesėliu švelniu,
Upeliu, "ai. vingriu
Nutekėsiu...

Atgimimo valia 
Tu virpėsi šalia. 
Vėl gyvybės srove 
Kūne liesis. — 
Bet žinok, niekados, 
Net po meilės maldos 
Tavęs žemiškom rankom 
Nelieski.

Mes švytruosiu! abu 
Be kančių ir geismų. 
Kaip drugeliai margi,
Viršum pievos.
Nes suprasim abu.
Kas tikrai Įstabu,
Kad gyvenimas — 
žaidžiantis Dievas.

Petras Babickas.

I 'J| - I
■ 1 • T.:.-? ,į-l1 ’

'' • ’ .

prftnr";
».

7ev or nukratė šiurpas.
Jis 3iš i-ji jautė, ka?n sun
kėsi iš p gyvybė lašas nr 
lašo sykiu su tekančiu 

’krarūr. Viena a* dvi va- 
, landos, ir jr» nr|>b”.s. Jis 
I nieko neatsakė.

— Felippe, — vėl pradėjo
A Kopras. - - iflip nal ir aš 
nire. ij on| būt. ateinančią 
na’ t*. Nuodai v».

gyslomis. Aš 
IrueJm mirštu. Aš eisiu į 
‘daro-. r>qS mvlimą Dievą ir 
! Jo Motina, Įtas «»vn tėvu- 
•<:hm Liolių- ir Padre. Jie 
stebėsis, kad aš nežuvau 
kartu su tėvu oloie, dviem 

.dienom vėUan ateinu. Fe- 
jlipoe. ar tu. bijai mirti 
i Feijnnei buvo neiauku. 
lAr jis savęs bijojo? Gy
vendamas, būdavo, iuok- 
:davosi ir šaipydavosi iš
idangaus ir pragaro. Da-' Amerikiečių karių kapai, kurie buvo išėję atnešti 
bar, kai mirtis grėsė nu- pasauliui laisvę. Nuo Narviko iki Tobruko, nuo Nor- 
trauksisnti paskutinį gy-* mandi jos iki Okinawos upeliais tekėjo jaunas krau- 
vvbės siūlą, viskas atrodė jas, kaip audroje, viena po kitos gęso nekaltos aukos ir 
kitaip. milijonai motinų išverkė geras akis... Mylimo artimo
— Mane velnias nusineš, žmogaus mirtis ištraukia mus bent trumpam laikui iš

— šnabždėjo jis baimin- triukšmingos šio gyvenimo tikrovės ir priverčia pa- 
Kai. J “J
— Dar yra laiko nuo jo ris išmuša mus iš kasdieninių rūpesčių sūkur io ir pa- 

pabėgti, — tvirtino Alfon-

i

mąstyti apie amžinybę. Tai būna lyg koks smūgis, ku-

— Ir taip pat. tiesa, kr. I 
žmogžudys nuč io i <lt*ngi ?
— Taip, tai taip tihr , 

kain kad jis būtu nuėję." 
Dragarą, jei nebūtu apgai
lėjęs savo blogų darbu.
— Ir Padre tain pat $•<»>.*, 

kad žmogus, užmušus šn'- 
tus artimųjų, gali įeiti i 
dangų ?
— Tain! T?’n pat ir 

das. kurs išdavė mūr’i 
Viešnati priešams būt” 
sieelbėjęs, jei būtų gailė
jęsis.

Vilties spindulys sužibė
jo tamsiose Felinnės av”- 
se. Alfonsas matė tai ir 
džiaugėsi.

I — Alfonsai,
tvliai Felippp, — ka aš t> 
riu daryti, kad nueičiau į 
dangų?
— Tu turi apgailėti savo 

nusidėjimus.
— Daugiau nieko?
— Nieko.
— Ar nereikia pasisa’ v i 

savo nuodėmi” kunigu 
kad iis išrištų iš ir?
— Tai reikia tada, k.-i 

galima kunigas pasiek V, 
dabar užtenka jas tobu
lai angailėti. Tu nebesą’i 
išpažinti, nes groit mirr. 
Apgailėk ias dėl Die’ a 
meilės, ir bus viskas gerai.
— Bet aš noriu išpažinti! 

— sušuko Felippe iš pas
kutiniųjų jėgų ,— aš noriu 
išpažinti prieš dangų, že
mę ir tave. Tada pasakysi 
man, ar tokiam tigrui, 
kaip aš, bus danguje vie
tos.

Alfonsas nespėjo jo su
laikyti, ir plėšikas pradėjo 
nutrūkstamu balsu sakyti 
begaline daugybę baisių 
nusikaltimų, kad Alfonsas 
net išsigando. Buvo tokių 
nusidėjimu, kurių jaunuo
lis nė vardo nebuvo girdė
jęs.
— Paskutinis mano nusi

dėjimas
mas Dievui. Dabar pasa
kyk man, ar Viešpats Die
vas atleis visa tai?
— Taip, atleis dar geriau, 

kaip kad aš tau atleidžiu.
— Ką turiu Jam sakyti, 

kad Jis man atleistų?
Atkaklusis plėšikas buvo 

kaip silpnutis vaikelis 
prieš keturiolikos metų 
jaunuolį.

Alfonsas atsiklaupė ir 
tarė:
— Kartok sykiu, ką aš 

kalbėsiu! Mieliausi? s Die
ve. aš Tave sunkiai įžei
džiau. Aš užmušiau daug 
žmonių, pavogiau daug gy
vulių ir daug daug kitų di
deliu nuodėmhi padariau. 
Mieliausias Dieve, dabar 
aš dėl iu labai gailinos, nes 
sunkiai Tave įžeidžiau, nes 
Tu dėl to turėjai mirti art 
kryžiaus ir aš būčiau turė
jęs eiti i praga^a. Nieka
dos, niekados dau'ri"” 
tain nebedarysiu. Jei būtu 
galima. nor~čin’i savo mn. 
dėmes išpažinti kunigu

stato akis į akį ties didžiausiais gyvenimo klausimais.
Įsas.
; — Nieko negelbės! Klau- 
|syk!
i _

'no tėvą. Prie kruvino lavo
no prisiekiau baisų kerštą. 
Su lasso pasmaugiau už
mušėją, nujojau į jo ūkį, 
padegiau jį, o jo žmoną ir 
mažus vaikelius sumečiau 
į liepsnas. Jie maldavo pa-1 
sigailėti, bet aš atsakiau • 
pašaipos juoku. Aš žinau, i 
kad nuo tos dienos atite- 
kau velniui. Laikas jau at- Į 
ėjo. Dabar kipšas nusineš 
Felippe Kapote.
— Ne! Tu gali dar išveng

ti pragaro, tik turi norėti.
— Jaunuolį, tu nori mane 

paguosti. Klausyk tiktai, 
jau per vėlu. Felippe Kapo
te gyvendamas niekam ne
pasidavė, nepasiduos ir 
pragaro velniui. Pažiūrė
siu, kas drįs paliesti Felip- 

;pę- 
' Alfonsas turėjo nusi- 
į juokti dėl juokingo plėši
ko išdidumė, kuris nepai
sydamas pasine r k i m o, 
tvirtai tikėjo gausiąs atly
ginimą. Po valandėlės Al- 

jfonsas tarė: 
( — Felippe, jei tu ir atsi- 
f skaitytum pragare su vel
niais, su Dievu danguje bū
si dar neatsiskaitęs. Jisai 
tave įmes į pragarą. Vel
nias yra tik nubaustas Jo 
tarnas.
— Tai gerai, Felippe tu

rės pakankamai drąsos 
kentėti pragare!— 

Alfonsas ėmė melstis. Jis 
paaukotų savo skausmus, 
viską šiam vargšui, kuris 
dėl surambėjusios sąžinės 
slinko pražūtin. Jis turi iš-l . . .
gelbėti jį. Misijonierius sa- 
kydavo, kad žmogui nega
lima duoti didesnio arti
mo meilės įrodymo, kaip 
kad išgelbstint jo sielą.

Felippei jis visuomet no
rėjo gero. Dabar jis turėjo 
atlikti kilniausią patarna
vimą jo sielai. Tada galė
jų linksmas prisiartinti 
■prie Išganytojo ir tarti: 
Į “Viešpatie, įsakymą, kurį 
davei, visiškai įvykdžiau”.
— Ar girdėjai bent kartą 

pasakojant apie gerąjį gal
važudį? — paklausė jis 
Felippę.
— Ne.
Felippe buvo iš tokių 

plokštakalnio gyventojų, 
kurie apie tikėjimą nieko 
daugiau nežinojo, kaip tik 
tai, kad yra vienas Dievas, 
baudžiąs visus sunkiai nu
sidėjusius pragaru.

[syk! — Aš buvau 15 metų, 
i tada nušovė iš pasalų ma-

j

Mes Buvome

(Tęsinys)

Pagaliau pasiekė upelį ii 
ilgai gėrė brangų gėrimą. 
Po to nuskynė platų lapą 
susuko piltuvėlį ir pasisė
mė vandens. Su neapsako
mu vargu šliaužė vėl šlai
tu atgal.

Felippę rado gulintį vei
du žemyn. Jo kvėpavimas
buvo sunkus, šniokštė. Al- kad neleista keršyti? 
fonsas atvertė jį, pridėjo1 — Misijonierius Padre 
vandenį prie išdžiūvusių Karlas, 
lūpų ir tarė: į — Padre Karlas ? Jau-
— Felippe, vandens! nuoli, ar tai tiesa? Tas ku-
Plėšikas pravėrė krauju rį aš būčiau nušovęs, jei jis 

pasruvusias akis, pažino nebūtų anksčiau miręs? 
jaunuolį. Jame suliepsnojo —Taip.— 
sena neapykanta. SusikeiJ Felippe susimąstė. Kaip 
kė ir taip smarkiai pasisu- tai galima?! Mirčiai pa
ko, kad net išliejo Alfonsui skirtas misijonierius fnokė 
iš rankų vandenį. Vėl ėmė savo laukinius daryti ge- 
kliedėti, draskė pirštais že- ra’ Tai visai kitaip skam- 
mę ir vis maldavo: 
dens, vandens!

Alfonsas supyko, 
mirštąs žmogžudys 
išdidus, kad neima
gurkšnio vandens. Ar ne- ronai, kurie siurbia lauki- 
būtų geriau palikti jį vieną nių kraują, norėdami įsi- 
gulėti? kurti miškuose nepriklau-

Alfonsas galvojo. Vėl somą valstybę. Štai dabar 
prisiminė Išganytojo paša- šis jaunuolis neprašomas 
kymą, kad priešui reik do- atnešė jam gerti! Kaip blo- 
vanoti septynis kart po gai jis pažinojo Padrę! Ir’
septyniasdešimt. Netrukus turtai Tajo kalne buvo tik spiriamas j įpalaidojo. 
ir jis stos prieš Išganyto- apgaulė. Dabar prieš jo a-! Alfonsas pastebėjo Feli- 
ją, nes kraujas buvo už- kis nuolat atsistodavo kil- ppės pasikeitimą, 
nuodytas. Jis tai gerai ži- nūs oloje mirusio misi jo-- — Felippe, mes abu greit 
nojo. Ką jis atsakytų, jei nieriaus pavidalas. Jis ne- mirsim. — Jis bijojo, kad 
Teisėjas jį paklaustų: — noromis atidavė jam pa- plėšiko siela nepražūtų 
Alfonsai, kodėl tu apleidai garbą, kai išvidinės jėgos amžinai, 
mirštantį Felippę?

Jis pasiryžo atnešti nau
ją piltuvėlį vandens. Ne be 
vargo įvykdęs pasiryžimą, 
atsiklaupė šalia Felippės 
ir saukė į ausį:
— Vanduo, Felippe, van

duo!
Šis pamažu atsisuko. Ne- • 

paprastai nustebęs, žiūrė
jo Felippe į jį. 1
— Alfonsai Takape, tu 

atnešei man vandens?! i
— Taip, Felippe, tik gerk!
Alfonsas pridėjo vande

ni prie burnos. Felippe go
džiai išgėrė. Ištuštinęs pil
tuvėlį, jis ilgai žiūrėjo į Al
fonsą.
— Jaunuoli, kodėl tu ne-1 

paėmei peilio ir nenudūrei 
manęs? Juk tu žinai, kas

Pasveikinimas
Pavasarį, kai gimsta skaisčios dienos 
Ir rudenį, kai medžiai rausta nuo šalnų 
Minu a švieškelius ir pievas ir rugieną, 
Tavęs ,tėvyne, sveikinti einu.
Lenkiuos aš tau, tėvų šventoji žeme, 
Kaip vaikas motiną, bučiuoju aš tave, —
Vėl žvilgsniai drąsūs man ir mintys dangų remia, 
Nors aš — tik dulkė tavyje.
Šiandien, kai stovi tu naujos buities kely 
Ir savo ateitį įžvelgti toliuos nori, 
Atsimenu tuos mūsų kaimo vyrus, 
Kurie birželyje išėjo savanoriais.
Išėjo tūkstančiai, bet daug jų nebegrįžo; 
Ir niekad nebegrįž, nors gyvi mumyse.
Bet ne dėl to laukuos vėl dunkso nauji kryžiai, 
Kad palaužta būt liūdesiu dvasia!

Petras Babickas.

Mes Lietuvos jaunuomenė tra-ta-ta, tra-ta-ta, susirinkę kariuomenėn tra-ta- 
ta-ta-ta! Kad užtrauksime sustoję, plyšta kiaurai žalias gojus tra-ta-ta-ta, tra- 
ta-ta. tra-ta-ta. Dreba priešas mūs. Tu žirgeli juodbėrasis, kariui bičiulis tikra
sis, kada priešus vads kapoja, tik tu nedrebėk kovoje, bet stipriai stovėk!

. Mes buvome tauta nuo Marių ligi Marių, 
Gyvenome, kovojome, laimėjom.
Paskui atėję stipresni mus požemiuos uždarė, — 
Tylėjom ir kentėjom.
Tiktai ne kartą kilnūs tautos sūnūs 
Vergijos rūmo sienas griovė,
Ir šaukdami pagalbon Dievą ir perkūną 
Kovoti nesiliovė.
Bet nors ir tvirtos buvo tų karžygių rankos, 
Kalėjimas negriuvo, pančiai vis tvirtėjo. 
Staiga aukštai rūstus dangus nublanko 
Nuo gaisro, audrų, vėjo...
Praūžęs viesulas griuvėsius tepaliko 
Ir pelenais nuklojo brangiąją tėvynę,
Bet mielos buvo kruvinos Velykos, 
Kai savo laisvę gynėm.
Pavasariai ir žiemos ėjo ir praėjo, 
Mes drąsūs ir jauni gyvenimą vėl kuriam, 
Ir nors daugybę metų vargom ir kalėjom, 
Į ateitį su šypsena težiūrim.
Nes mes juk buvome tauta nuo Marių ligi Marių, 
Nūn mūsų galios nepalenks joks vėjas, 
Naujos dienos — šešiolikta Vasario
Mes patys juk kūrėjai!

Petras Babickas.

— Ar galiu aš tau papa- vo Sūnus, kad Jis atėjo
* '* mirti ant kryžiaus už pa

saulio nuodėmes. Taip pat
Alfonsas pradėjo papras- ir už jo, plėšiko, nuodėmes, 

tai: Tada jo sielos gilumoje ki-
— Kai mūsų Viešpats bu- lo gailestis, ir jis tarė Išga

vo prikaltas ant kryžiaus, nytojui: 
ten, šalia Jo, kybojo nu- mink mane, kai nueisi į sa- 
kryžiuotas vienas plėšikas vo karalystę! Kaip tu ma- 
ir žmogžudys. Pamatęs 
kenčiantį Išganytoją, iš

šakoti?
— Nagi! —

Viešpatie, atsi-

niktžodžiavi-

n ai, ką atsakė jam mirš- 
______ w tantysis Išganytojas ? 
karto pažino/kad Jis Die-i — Na, Jis nuvarė jį ten, 

kur kiekvienam 
džiui priderėjo.
— Labai klysti! 

tojas būtų taip 
jei jis būtų buvęs ne gai
lestingas Dievas, bet kie
taširdis žmogus. Išganyto
jas nepasakė plėšikui: 

i “Renkis į pragarą“, bet: 
i‘Iš tikrųjų, 
šiandien tu būsi su manimįD°v"nol< man. kam dzv”?»- 

' rojuje”. Matai, Felippe,/.o^a\n^ta^ar*1” ant kry- 
Ikoks Išganytojas. ___ ’
j kryžiaus prikaltas, nu
plaktas, nuo galvos iki ko
jų sužeistas, erškėčių vai
niku apvainikuotas, bai
saus troškulio kankina
mas, dovanoja dangaus 
karalystę žmogžudžiui — 
plėšikui, besigailinčiam dėl 
savo nusidėjimų, kad jais 
įžeidė Dievą.

Felippe atsidėjęs klausė
si.
— Ar šis pasakojimas 

tikras, tikra tiesa?— klau
sė jis abejodamas.
— Taip, jis yra mūsų 

Viešpaties kančios apra
šyme.

KARIŲ DAINA

Pajūriais .pamariais 
į Joja šaunių karių pulkai,

Jūros banga —
Amžiais bus laisva Lietuva.

Saulės spinduliais nušviesti. 
Vėjo glostomi nuo marių 
Mes žygiuojame pirmyn, 
Plačiais ir žydinčiais laukais.

Jojam mes pro gelmes.
Jūra — mums kelias platus. 
Su šypsena,
Karo daina
Skiname į laisvę kelius.

Kelias tolimas .bet mielas. 
Džiaugsmas kuria dainą sieloj, 
Mes žygiuojame pirmyn, 
Plačiais ir žydinčiais laukais.

Pajūriais, pamariais 
Joja šaunių karių pulkai, 
Skamba daina 
Jūros banga — 
Amžiais bus laisva Lietuva!

Petras Babickas.

žmogžu-

Išgany- 
išsitaręs,

;arą , bet:T. 1 * ė k
sakau taugera orinti.

Antižiaus! —
(Bus daugiau)
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