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Laikraštis “The Regis- 

ter”, leidžiamas Denver, 
Colorado, įtalpino Inter- 
Catholic Press agentūros 
žinias iš Stockholm, Švedi
jos, apie Pabaltijo valsty
bių tragingą padėtį. Žinios 
telpa pirmame puslapyj su 
antrašte: Lithuania Dy- 
ing, People Ejected, Asia- 
tics Come In (Lietuva 
Miršta, Žmonės Ištremia
mi, Aziatai Atvyksta).

Šias žinias paduoda Pa- 
baltiečiai, kurie žvejų lai
veliais slapta pabėgo į Šve
diją. Iš Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos gyventojai de
portuojami į Rusijos gilu
mą, o į jų vietas iš Azijos 
atgabena kolonistus — 
mongolus ir kirgizus.

Lietuvoje tautinio ir re
liginio gyvenimo nebėra— 
sunaikintas.

Jung. Valstybės, Anglija 
ir kitos demokratinės vals
tybės turėtų kaip galima 
greičiau pareikalauti, kad 
Rusija ištrauktų savo 
slaptąją policiją — NKVD 
ir raudonąją armiją iš Lie
tuvos ir grąžintų tų vals
tybių žmonėms laisvę. Ar 
gi galima vesti kokias nors 
derybas su Sovietų Rusija, 
kada jos budeliai masiniai 
terorizuoja ir žudo nekal
tus žmones Pabaltijo vals
tybėse. Tai baisus krimi- 
nališkas nusikaltimas. Ru
sijos vadai turėtų būti ka
ro kriminalistų teisme tei
siami, kaip yra teisiami 
nacių karo kriminalistai.
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AMERIKOS LIETUVIŲ B. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
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TEL. SOUth Boston 2680

New York (LAIC) —To
ledo kardinolas ir Ispani
jos primas Enrico Pla y 
Daniel per lietuvių koloni
ją Romoje įteikė lietu
viams 5,000 lyrų auką.

— Romoje gyvenantieji 
lietuviai pavo sekantį laiš
ką nuo Toronto arkivys
kupo, Kardinolo MacGui- 
gan: “Mano širdis krau
juoja kartu su jumis dėl 
kilniosios Lietuvių tautos. 
Aš Jus užtikrinu, kad aš 
uoliai melsiuos už Jus ir 
jūsų didžiąją tautą, kurią 
Jūs Romoje atstovaujate. 
Aš nesiliausiu kėlės balsą 
visų prislėgtųjų labui...”
— Kubos kardinolas E- 

mauele Arteaga Y. Betan- 
court, atsakydamas į Ro
mos lietuviu laišką, tarp
kitko rašo: į

“Pakartotinų nelaimių 
akyvaizdoje mūsų širdis 
persipildė tikros ir nuo
širdžios Krikščioniškos 
link jūsų meilės.” (
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Albanija Sustiprina Karo Jėgas 
Prie Graikijos Sienos

Rusai Karininkai Mokina Kaip 
Vartoti Jų Ginklus

Kai Jugoslavija dėl Triesto miesto ir uosto smarkiai pasipūtė prieš A- 
meriką ir Angliją, kam jos to miesto neperveda Jugoslavijai ir pradėjo 
kelti įvairius protestus ir ginkluotus užpuldinėjimus, tuomet Amerika 
padarė ten savo karo jėgų paradą. Tuomi parodydama, kad jeigu Jugo
slavija vartos to miesto užgrobimui jėgą, tai Alijantai apgynimui pasta
tys dar didesnę jėgą.

 

Kanados Kataliku Darbtan- Jhsija>ikė Amerikai Pro- NAUJI STEBUKLINGI 
ku Unijos Švenčia 25 Metu tat? D3 Basebffl

Žaidimo

Harvardo Studentai Atsi
verčia Katafikybėn

Praneša, kad Avery Diil- 
les, Harvardo graduantas 
ir vieno įžymiausių pro
testantų šiame krašte sū
nus, įstojo į Jėzuitų novi
ciatą, ir taip gi kiti trys 
Harvardo Universi t e t o 
studentai priėmė katalikų 
tikėjimą ir įstojo į vienuo
lynus mokytis kunigystės 
mokslus.

Yra ir daugiau atsiverti
mų. Visi atsivertėliai yra 
įžymių protestantų sūnūs.

ky Unijos Švenčia 25 Mėty 
Jubdejiį 
- - - - - - - - - - ■ ♦ ■

Ottavva — Kanados Ka
nados Katalikų Darbinin
kų Federacija minės savo 
25 metų veikimo sukaktį_____  ________
jubiliejiniu seimu, kuris į- baseball. 
vyks rugsėjo 15 iki 19 d. r*" Rn.sm karininkes sako, 
Prelatas AlfredCharpen-ka(j basebhjl ląvinimąsis 
ties yra tos Federacijos ir žeidimas yra pusiau mi- 
pirmininkas. Ffederacijoje Htaris veiksmas, 
atstovaujama 14 P™mo- Suprantama, Amerikos ėioti,“ p’aKko sa’vo“’lazdeles

Berlynas, rūgs. 12 — So
vietų Rttsijos karo vadas 
įteikė Jung. Valstybių 
gen. Keating protestą dėl 
leidimo vokiečiams žaisti

*
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Roma, rūgs. 12 — Pra
neša, kad iš patikėtinų šal
tinių gauta žinių, kad Al
banijos valdžia koncen
truoja savo karo dideles 
jėgas prie Graikijos sie
jos. Rusijos militariai pa
arėjai lavina Albanijos 
i kareivius ir aprūpina karo 
medžiaga, kaip tai:’ kovos 

i lėktuvais, vidutinio didu- 
mo tankais, kanuolėmis ir 

' amunicija.
Iš Istanbul ,Turki jos •

praneša, kad Jugoslavijoj 
daromas smarkus milita- 
ris pasiruošimas ir ka
riuomenės koncentravi
mas Vardas slėnyj, tradi
ciniame invazijos kelyj į 
Salonikus. Rusija taip pat 
pasiuntė savo kariuome
nės pulkus ant Saseno sa
los, kuri randasi Valona į- 

IŠGYJIMAI LIURDE;«
| strateginiai punktai Ad- 
riatike.

Iš visko atrodo, kad Al
banijos valdžia perleido 
Saseno salą slaptai Rusi
jai. Toje saloje, Rusijos in
žinieriams vadovaujant, 
statomos tvirtovės ir or- 
laivyno bazės. Rusija pri-

Šiomis die- dalyvių skaičius nuo karoParyžius
nomis įvyko tautinis pran- užbaigimo, 
cūzų maldininkų aplanky- ----------------
mas Liurdo Panelės švč.1 A n . .. .šventovės. Laike pamaldų OchStflfllTtC PdldkfotSS 
ir iškilmių penki ligoniai 
staiga pasveiko^nuo ilga-: __ —_
mečių ligų. **SVR“i<*’* ZT A ”

paralitikai, kurie nebega- 
Įėjo savo kojomis vaikš-

Mok. IC Jacevičius
Trta’įgraiai Vakarų VoktetŲa

nės organizasijųir 48 dar- karininkai tik pasijuokė iš kaipo stebuklingo išgyji-

i

bininkų unijų, 272 vietinės Rusijos karininko ir jo 
kuopos ir iš viso turi virš protestą atmetė. 
65,000 narių 90 miestuose 
ir miesteliuose. Federaci-1 
ja dabartiniu laiku yra sti
priausia jėga darbininki- 
įas sąjūdyje prancūzų ko-

Nuteisė Amerikos Darei- 
gūną Jugoslavijoj

Šiomis dienomis Jugosla-

mo paminklus.
Už kelių dienų įvyks ant

ras milžiniškas aplanky
mas Liurdo šventovės. To
je kelionėje dalyvaus 70,- 
000 prancūzų, buvusieji 
karo belaisviai ir karo iš-

EXTRA
Fe-Praneša, kad ALRK 

deracijos šaukiamas Lie
tuvių Katalikų Kongresas 
spalių 20 ir 21 dienomis į- 
vyks ne Capitol Hotel, 
New Yorke, kaip buvo 
skelbiama, bet PENN
SYLVANIA HOTEL, New 
Yorke.

Plačiau anie šį šaukia
mą KONGRESĄ telpa AL
RK Federacijos sekreto
riaus, p. Leonardo Šimučio 
pranešimas ir atsišauki
mas.

Respublikonai Laimėjo 
Rinkimus

Pirmadienį, rugsėjo 9 d 
įvyko Maine valstybėje 
rinkimai. Rinkimus laimė
jo respublikonai. Guberna
torium išrinktas Hildreth, 
Senatorium — Brewster.

lonijose Kanadoje. Jos pa- vij teismas nuteisė Ame- T,: ------ „— - •---- „„ i .. _ yjetmti žmones. Nors visi, »rikos ambasados pareigu-' ...... .
i . __  ® maldininkai bus vieni vy-iną, veteraną Wilham „.įj
|Wedge 8 metams kalėjimo 
ir 80,000 dolerių pinigine: 
pabauda už nelaimingą į- 
vykį su automobiliu.

Toje automobilio nelai
mėje žuvo 4 žmonės. 

William Wedge yra iš 
Newton, Mass. Jo tėvas y- 
ra pirmojo pasaulinio ka
ro veteranas. .J ,•

k. ■ . \ t ‘

150 Koncertų Ištrėmime
Vakarų ,Europa (LAIC) 

— Lietuvos bperos solistė 
Juzė Augaitytė, mini savo 
150-tą viešą pasirodymą 
trėmime. Ji įnešė daug 
šviesių spindulėlių į niū
rias tremtinių dienas, dai
nuodama stovyklų koncer
tuose ir giedodama pa
maldose.

stangomis, daug gero nu
veikta, ypač pagerinimui J 
darbininkų būklės įvairio-' 
se pramonėse. Ji pravedė 
naujų teisių bei bilių dar
bininkijos gerovei.

Socialistas Reikalauja, Kad 
Vatikanas Dalyvautų U. N. 

Taryboje

socia- 
būvęs

Detroit — Tūlas 
listas, Leon Blum, 
Prancūzijos premieras, sa
vo knygoje, “For Ali Man- 
kind”, taip rašo: “Daly
vavimas Vatikano pokari
nėje tarptautinėje tarybo
je lygiomis teisėmis, kaip 
ir kitos tautos, būtų reikš
mingas įrodymas, kad 
vien žemiškos tautos ne
gali išspręsti pasaulio sun
kiosios padėties”.

■ .1 ■■ ■ ■— ■ ■ I Į| .... ■■■■■■■■

THIS WEEK!

TITOS POLICIJA AREŠTAVO 
BUVUSĮ PREMIERĄ

Belgradas, Jugoslavija, 
rūgs. 12 — Raudonųjų dik
tatoriaus Titos poHcija a- 
reštavo Milos Trifuno- 
vitch, 57 m. amž.', buvusį 
1941 m. Jugoslavijos pre
mjerą ir radikali/ pkrtijos 
vadą. ‘

Kaip žifioma, Titos pro
kuroras, kuris kabino Mi-- 
khaifovitch’f” u—'■

• T

.stato daug ir įvairių karo 
ginklų ir amunicijos. Rusi
jos militarė misija prižiū
ri ir vadovauja tų ginklų 
iškrovimui iš laivų.

Tai aiškus pasiruošimas 
karui.

Valdžios Taryta Nesutinka
Pakelti Akm Jūrininkams
Washington, D. C., rūgs. 

.12 — Algų Stabilizavimo 
Taryba savo susirinkime 4 
balsais prieš 2 atsisakė pa
keisti savo pirmesnį spren
dimą. Toji taryba skyrė 
nuo 5 iki 10 dolerių mažiau 
mokesnio negu unijų va
dai buvo susitarę su laivų 
kompanijomis.

Streikas kilo kaipo pro
testas prieš Algų Stabili
zavimo ^Tarybą. Tarybos 
pirmininkas tvirtina, kad 
nei unijos, nei kompanijos 
negali apeliuoti.

Streikui vadovauja Ame
rikos Darbo Federacijos 
unijos. Tačiau ir CIO uni
jos yra pasiruošusios išeiti 
į streiką, jeigu tik ADF 
unijų darbininkai nebus 
patenkintL

Vokietijoje 
plaučių liga mirė gimnazi
jos mokytojas Kaz. Jan
kevičius, 42 m. amž. Och- 
senfurte gyvenantieji lie
tuviai ant jo kapo pastatė 
gražų, nors ir kuklų pa
minklėlį, kuriame įrašyta 
“Lietuvi, nesulaukęs Tė
vynės išvadavimo, ilsėkis 
Bavarų žemėje.”

Daugiau Iš Pabaltijo 
Atplaukė Amerikon

Šiomis
rai, 500 moterų, karo naš-; 
lių specialiu leidimu taip-; 
gi dalyvaus. Suvažiuos 33 
traukiniais iš visų Prancū
zijos kraštų.

Vieną dieną dalyvavo politiniai pabėgėliai 
100,000 maldininkų. Tai di- žiauraus rusų komunistų 
džiausiąs vienos dienos teroro.

Miami, Fla.
dienomis mažu laiveliu iš 
.Europos atplaukė 10 estų 
j ir vienas suomis. Visi yra 

1 nuo

Lake Success, N. Y. rūgs. I 
12 — Andrei Y. Gromyko, 
Sovietų Rusijos atstovas 
Jung. Tautų Saugumo Ta
ryboj, smarkiai kritikavo

1,270,000 NEW YORKIEČIŲ 
NETEKS DARBO D£L STREIKO

____ •---------------- -——---------------——

Konferencija Atmetė Aus- 
tralijos Pasiūly mų

Paryžius, rūgs. 12 — 
Taikos konferencija atme- 

ninkų streiko apie 1,270,/tė Australijos pasiūlymą 
000 New Yorkiečių darbi- įsteigti pasaulinį teismą 
ninku laikinai neteks dar-žmoniškumo teisėms ginti 
bo.

New York, rūgs. 12 — 
Komercijos ir Industrijos 
organizacijos vadovybė 
praneša, kad dėl jūrinin
kų ir sunkvežimių darbi-!

buvo pašaukęs Trifunovit- 
ch’ių liudyti prieš Mikhai- 
lovitch. Sakoma, kad Tri- 
fuhovitch pasirodęs labai 
iškalbingas, bet prokuro
rui jo liūdymas nepatikęs.

Kol kas nepaskelbė už 
ką Trifunovitch areštuo
tas. Galionas dalykas, kad 

----- _T,ių ’ir buvo Tis nėra ištikimas Tito rau- 
nuteistas įriirties bairšthe/ddnam režimui.

kimas prie Graikijos sie
nos, taip pat ir Rusijos, 
yra ne kas kitas, kaip pro
vokavimas karo. Jung. 
Valstybės ir Anglija turi 

Jung. Valstybes už tai,{būti mažųjų tautų ir savo 
kad jų karo laivai stovi ——-------
Athenų uoste ir Angliją 
už tai, kad ji laiko savo 
kareivius Graikijoj. Gro
myko sako, kad tai yra 
“įžeidimas Graikijos žmo
nių.”

Sovietų atstovas taip pat 
susikirto su Britų atstovu, 
Sir Alexander Cadogan dėl 
retoriško klausimo, ir 
Gromyko pareiškė, kad tai 
esą raudonosios armijos į- 
žeidimas.

Jung. Valstybių karo lai
vai greičiausia stovi Athe
nų uoste saugumo sumeti
mais. Albanijos ir Jugo
slavijos karo jėgų sutrau-

14 balsų prieš 2. Tik Aus
tralija ir Naujoji Zelandi- 

Dol Streiko Laikraščiai ja balsavo už. Pareikšta, 
kad tas pasiūlymas pri
klauso Jung. Tautoms 
svarstyti, o ne taikos kon- 

Dėl jūrininkų ir sunkve- ferencijai.
žirnių darbininkų streiko
daug laikraščių sumažino 21,000 Automobiliu Dtfbi- 
laidas. “New York Times”. 
netalpina didelių skelbimų' 
ir išeina tik 16 puslapių.'
Kai kurie kiti laikraščiai — šio miesto srityje apie 
visai neišeina, nes negali 21,000 darbininkų nedirba 
gauti, kad kas pristatytų automobilių dirbtuvėse, 
popierą. Kaikurių dirbtuvių darbi-

l Maisto trūkumas taip ninkai reikalauja pakelti 
pat jaučiamas. Viena fir- algas, o kitose dirbtuvėse 
ma New Jersey užsisakė neturi darbo dėl to , kad 
ir atsigabeno mėsos lėktų- trūksta kaikurių dalių au- 
vais. tomobiliams.

Sumažino Laidas — 
Kiti Visai Neišeina

ninku Nedirba Detroite
Detroit, Mich., rūgs. 12

interesų sargyboje.
Kaip gi su Rusijos ka

riuomenės laikymu Pabal- 
tijos valstybėse, Lenkijoj, 
Jugoslavijoj, Austrijoj ir 
kitose Balkanų valstybė
se? Ar tai nėra tų valsty
bių žmonių įžeidimas? Nei 
Jung. Valstybės, nei Ang
lija neokupavo Graikijos. 
Graikai turi pilniausią lai
svę, ko visai nėra Rusijos 
okupuotuose kraštuose, ir 
ne tik nėra laisvės, bet Ru
sija savo kariuomenės iš 
Pabaltijo valstybių visai 
nenori ištraukti ir nenori 
grąžinti tom valstybėm ne
priklausomybės.

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

1230 KILOCYCLES — WESX .SALĖM, MASS.

šeštadienį, rugsėjo 1 4dieną, 1:15 vai. po pietų 
įvyks lietuvių radio programa. Lietuviškos liaudies 
dainos, muzika, pranešimai, kalbelės plauks oro ban
gomis į Jūsų, Gerbiamieji Skaitytojai namus. Prašome 
pasukti savo radio rodyklę ant 1230 kilocycles ir klau
sytis programos per visą valandą iš WESX stoties, Sa
lėm, Mass.

Trumpą kalbelę pasakys p. Pranas Razvadaus- 
.kas, Lietuvos Vyčių Centro pirmininkas.

Visais šios radio programos reik a 1 a i s kreip
kitės šiuo adresu: Darbininkų Radio, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass. Telephonai: SOUth Boston 
2680 arba N0Rwood 1449.

.•«
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Jurgį Tumasonį, 222 So. ■ 
9-th Street, Brooklyn 11, 
N. Y. Jo adresu Federaci-1 
jos Centro Sekretoriatas; 
yra pasiuntęs kelis šimtus 
laiškų.

Ir Užsienių Lietuviai Juo Domisi
Ne vien tik Amerikos lie- bėti gali” tik nuolatinis, ge- 

tuvių katalikų visuomenė, rai organizuotas, vienin- 
bet ir Europoje ir Pietų A- gas Amerikos lietuvių dar- 
merikoje gyvenę lietuviai 
katalikai labai gyvai susi
domėjo ALRK Federaci
jos šaukiamu Lietuvių Ka
talikų Kongresu, būsin- 
čiu šiais metais spalių mė
nesio 20 ir 21 dienomis 
Penn. Hotel, New Yorko
mieste. Sekretorijatas yra yra panašaus 
gavęs visą eilę laiškų iš daug pasako, 
veikėjų Amerikoje, 
nuoširdžiai užgiria

bas... Jums, lietuviai kata
likai. kaipo didžiausiai 
grupei. tenka didžiausia to 
šventojo tautos gelbėjimo 
darbo dalis. Todėl jums y1 
ra svarbu būti vieningais 
ir veikliais...”

Ir kiti užsieniečių laiškai 
turinio. Jie 
Tebūnie jie

kurie gyvu paskatinimu šaukia- 
kon- mą kongresą padaryti 

greso šaukimo idėją ir pa- gausingu ir pasiekti tų 
tys pasižada kongrese da- tikslų, kuriuos pasiekti 
lyvauti. Taip jau pažada esame užsimoję, 
pasidarbuoti, kad kiek ga
lint daugiau organizacijų 
ir draugijų išrinktų atsto
vus į kongresą ir jį me
džiaginiai paremtų. Tuo 
reiškiniu tenka džiaugtis 
ir iš anksto dėkoti už tal
ką, kuri ne tik pageidauja
ma, bet ir reikalinga.

DARBOTVARKE 
KLAUSIMAS I 

Kongreso darbotvarkė 
bus sudaryta bendru Fede- j 
racijos centro valdybos ir. 
Kongreso Rengimo Komi
sijos pasitarimu. Netrukus 
ji bus paskelbta spaudoje. 
Bus paskelbtos ir visos 
smulkmenos, kurios turi 
ryšį su kongreso rengimu. 
Dėl to prašon^e sekti lietu
vių katalikų laikraščius. 

Būtų gera, jei draugijų 
valdybos pasirūpintų pra
nešti iš anksto išrinktų' 
atstovų vardus ir adresus. 

Ta pačia proga primena
ma, kad Federacijos ap
skritys ir skyriai nomi
nuotų kandidatus į Fede
racijos centro valdybą ir 
nominuotųjų vardus tuoj 
praneštų Federacijos Se- 

išsiuntinėja- kretorijatui, 2334 So. Oak- 
draugijoms, ley avė., Chicago 8, III. Iš 
kuo p o m s, nominuotųjų kandidatų 
Tam tikslui kongrese bus renkama mū- 
Federacijos sų veikimo centro — ALR-

.DARBININKAS

/
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LAIŠKAS VISUOMENEI ♦

Jau buvo “Darbininke” ti ir išsaugoti lietuvišką 
įkartą trumpai rašyta, kad medžiagą.
So. Bostone “Darbininko” Todėl nuoširdžiai prašo- 

į name yra pradėtas organi- me siųsti: organizacijų, 
zuoti Lietuvių Kultūros draugijųą ratelių, klubų 
Instituto Centralinis Ar- protokolų knygas, ženkle- 
chyvas ir Knygynas.

Dabar norime plačiau su
pažindinti mūsų visuome
nę su tuo archyvu ir kny
gynu ir prašyti visų prisi
dėti prie jo plitimo ir pa
laikymo.

Tas archyvas ir knygy
nas pradėtas organizuoti 
su tikslu, kad surinkti ir kas knygas, žurnalus, laik- 
išsaugoti mūsų būsimoms raščius ir šiaip leidinius, 
kartoms visa kas liečia lie- Savo testamentuose prašo- 
tuvybę, lietuvius ir mūsų me užrašyti šiam archy-

liūs, vėliavas, konstituci
jas, parodavimų iškabas, 
parengimų plakatus, tikie
tus, įvykusių seimų ženk
lelius, programas, etc.

Parapijų prašome siųsti 
biuletenius, išleistas isto
rijas; bažnyčių ir parapiji
nių mokyklų paveikslus.

Prašome siųsti lietuviš-

'tuvybę, lietuvius ir mūsų i
žilagalvę močiutę — Lietu- vui savo knygynus. Mums 

i vą. Kad mūsų būsimos 
kartos galėtų ateityje su-

KVIETIMAI 
DRAUGIJOMS

Yrą atspausdinti 
mis dienomis 
mi kvietimai 
organizacijų 
klubams etc. 
panaudojame 
apskritis ir skyrius. Bet KF centro valdyba. 

Federacijos sekretorija- kad ne visur yra Federaci- 
tą jau pasiekė laiškai ir iš jos skyriai, todėl laiškų 
užsienių — iš įvairių Euro- pasiunčiame ir gerbia- 
pos ir Pietų Amerikos miems kunigams klebo- 
kraštų, taip pat ir iš Kana- nams. Draugijų valdybos 
dos. Visuose laiškuose pa- yra prašomos kreiptis pas 
reiškiama džiaugsmo, kad klebonus ir kvietimų į 
Amerikos lietuvių katali- kongresą laiškus pasiimti, 
kų organizacijų veikėjai juos perskaityti draugijų 
rūpinasi dar stipresniu susirinkimuose ir gyvu žo- 
visuomenės suorganizavi- džiu paraginti išrinkti į 
mu ir jos /judinimu išga- kongresą atstovus. Lietu

vių R. K. Susivienijimo A- 
merikoje ir ALRK Moterų 
Sąjungos kuopoms laiškai 
siuntinėjami tiesiog iš se- 
kretorijato jų sekretorių 
vardu. Bet jei kuri iš drau-

Šveicarietės, tautiškai pasipuošusios, laike 
parado maršuoja Berne gatvėmis, kad atžymėti 
šalies nepriklausomybės šventę.

ir šio-

*

KUN. P. M. JURO KALBA,

pasakyta rugp. 31 d. š. m. Darbininkų Radio 
programoje iš WESX stoties, Salėm, Mass.

Leonardas šimutis,
ALRKF Sekretorius.

Trys Karmelitai Vienuoliai- 
Kunigai Žuvo Automobilio

(Talpiname sutrumpinę)

Oklahoma City — Vys
kupas McGuiness atgiedo
jo iškilmingas gedulo pon- 
tifikales mišias už tris į- 
žymius Karmelitų ordino 
kunigus, kurie žuvo auto
mobilio nelaimėje.

Žuvusieji kunigai: kun. 
Sioli, buv. Karmelitų ordi
no generalis viršininkas iš 
Romos, ir artimas draugas 
Apaštališko Delegato A- 
merikoje; kun. Cantvella, 
buvo provincijolas, ir kun.

ningam darbui Lietuvai 
laisvinti ir religinėms bei 
tautinėms brangenybėms 
išlaikyti. Viename iš tokių 
laiškų pabrėžta: “Sužino
jęs, kad šaukiate Ameri
kos Lietuvių Katalikų gijų dėl kokios nors prie- 
Kongresą susijaudinau ir žasties laiškų negautų, ži- 
nudžiugau... O, kaip nore- nokite, kad tai įvyktų ne 
čiau ir aš jame būti ir pra- iš blogo noro. Tuo atveju 
bilti į organizuotosios vi- ir be laiško, patys veikėjai 
suomenės atstovus, susi- ar valdybų nariai savo ini- poccif generalio viršinin- 
rinkusius, kad patiems su- ciatyva pasiūlykit draugi- raštininkas, 
sistiprinti ir mums, varg- jai rinkti atstovus. New 
šams, netekusiems tėvynės Yorko ir New Jersey stei-, 
brangios, ranką ištiesti... tų draugijų vadovybės 
Aš jums norėčiau pasaky- kvietimo laiškų reikalu 
ti, kad katalikiškoji Lietu- gali kreiptis ir į specialiai 
va šiandien yra ant bedug- sudaryto Kongreso Rengi- 
nės kranto ir kad ją išgel-.mo Komiteto sekretorių p.

Tobin (sakė Laikytisr.-j jViIrnCS

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS
j

Surinko ir išleido

Kun. P. M. Juras
Maldaknygė turi 788 puslapius. Minkštas 

odos viršelis: papuoštas lietuvišku kryžiu
mi. Paauksuota. Išoriniai puiki, patraukli, 
bet viduje dar gražesnė. Joje telpa 106 pa
veikslėliai. Daug jų paimti iš Mišiolo.

Lietuvišku menu dabintų raidžių 22.
Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnyti

nėms šventėms. Novenų 12. Litanijų 16. 
Vainikų maldų (Karunkėlių) 7. Giesmių 9. 
Trejos Mišios (Vienos Liturginės — mal
dos iš Mišiolo). Graudūs Verksmai. Arti 
šimto puslapių pašvęsta maldoms į Švč. 
Sakramentą.

Nurodoma geri darbai, už kuriuos galimą laimėti atlaidus. 
Labai daug įvairių maldų su atlaidais. Nurodoma gyvenimo 
pagrindai — atspausdinta visi Poteriai. Raidės aiškios ir 
įvairios. Kalba graži. Iš priežasties karo spausdinta nedaug. 
Paskubėkit įsigyti. Kaina — S3.50. Rašyk:

DARBININKAS
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

New York, rūgs. 12 — 
Daniel J. Tobin, Interna-, 
tional Brotherhood of 
Teamsters, AFL, prezi
dentas, įsakė streikuojan
tiems sunkvežimių darbi
ninkams grįžti darban. De
rybos su kompanijomis 
bus tęsiamos dėl naujos 
sutarties.

Galimas dalykas, kad it 
kitos unijos nubalsuos 
grįžti darban ir be streiko 
vesti derybas.

Grįžtantieji K SSSR Pabal
tijo IMMntai

I
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“Darbininko” Administracija,
Siunčiu $............... ir prašau prisiųsti ....

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTENIS šiuo adresu: 
Vardas ir Pavardė ..................-........................
Gatvė .......................... ...................... . ......... ...

Miestas ir Valstija ............................................

knyga(s)

Stockholm (LAIC) —^Ži
nios apie gausius gyvento
jų išvežimus iš Baltijos 
į valstybių darbams į Rusi- 
! ją pasitvirtina. Vienas - ki
tas jų sugrįžta, bet tiek 
išvargintas ir nualintas, 
kad netrukus po to ir mir
šta. Viename pranešime 
sakoma: “Po kelių Rusi* 
jos “rojuj” išgyventų mė
nesių jie grįžta visai nu
kamuoti, kiti vos kaulus 

i benešdami... Daug jų nuo 
bado aptinę id baisiausioje 

.išvaizdoje, be dantų, nu
plikę, kiti ir regėjimą pra
radę.

labai reikalingas įvairios 
rūšies spintos ir “Show 

sipažinti su savo protėvių Cases”.
gyvenimo papročiais, jų Prašome, taip pat, siųsti 
pastangomis kovoje už lie- ir įvairius lietuviškus pa- 
tuvybę ir jų nuveiktais veikslus, portretus, atviru- 
darbais.

Šis knygynas ir archy- viško meno skyrių, kaip 
vas užima keturius dide- muzikos, drožinių, audimų, 
liūs kambarius. Visa turi- etc- 
ma ir gaunama medžiaga Daugelis iš mūsų turi at- 
yra tvarkoma ir dedama į siyez§ lietuviškų audimų.
I__ ______•— a______ ____ Visa tai cnili tnUnip nnrs
I 
i

tęs. Norime turėti ir lietu

Malonūs Radio Kiaušy- ninio tobulumo ir atlikinė
to jai: Kaune, Karo Muzie- jant kūno ir sielos gailes- 
juje, 1937 metais buvo į- tingus darbus visiškame 
rengti 35 varpai. ' 
varpai, pavadinti Kovų pilietis, jei reikale karei- 
Varpai, savo skambiomis viams nebūtų teikęs pa- 
širdimis garsiai kalbėjo a- galbos? Ko vertas būtų ka- 
pie Lietuvos vaduotojus ir talikas, jei negelbėtų Sese- 
gynėjus. /, ilėms, kurios pašvenčia vi-

Kovų Varpai, pavadinti si* f™ 8^™™* gynimui 
žuvusiųjų Lietuvos va-lr Pynimui Knstaus ka- 
duotojų - gynėjų ir Lietu- rallJos zmon‘Y sirdyse . 
vos laisvės kovų vietų var- ■ Jėzaus Nukryžiuotojo 
dais, kas rytą ir kas vaka- Lietuvos gyvie-,
rą, dieną it naktį iš tautos JĮ varPaL meileliepsnojan- 
šventovės — Karo Muzie- či°mis širdimis, kviečia 
jaus, kvietė kiekvieną lie-' 
tuvį būti dėkingu ir ištiki
mu piliečiu. Tie varpai 
skelbė apie kilnią Tėvynės 
meilę, apie jos uždėtas pa
reigas ir teikiamą garbę.

Brockton’e, 1945 metais 
buvo įrengtas Jėzaus Nu
kryžiuotojo Seserų Vie
nuolynas. Iš tos lietuvaičių 
šventovės, kas rytą ir va
karą, dieną ir naktį gyvi 
varpai — seserys vienuo
lės siunčia nuoširdžią mal
dą į dangų ir dėkoja sielų 
Išlaisvintojui — dangaus 
ir žemės Karaliui. Seselės, 
pasivadinusios šventų, ne
nuilstančių karia u t o j ų 
vardais, ir žodžiu ir darbu 
kviečia mažutėlius būti 
dėkingais Kristui Atpir
kėjui už pasiaukojimą ir 
pasilikti ištikimais dan
gaus piliečiais.

Kiekvienas lietuvis pat
riotas norėjo atlankyti 
Kauną ir pamatyti jo 
šventovę — Karo Muziejų. 
Ar sąmoningi Naujosios 
Anglijos Lietuviai-ės ne
panorės pamatyti Brock
ton’e lietuvaičių švento
vės — Vienuolyno ir ten 
pasisemti stiprybės kovo
se už laimingesnį rytojų?

Lietuvos laisvė buvo lai
mėta per aukas ir pasi
šventimą. Lietuvos karei
viai Visagalio Dievo aki
vaizdoje prisiekdavo au
kotis už Lietuvos valsty
bę, ginti ją nuo priešų ir 
šventai vykdyti viršininkų 
įsakymus. Seserys vienuo
lės, padarydamos įžadus, 
pasirįžta tobulai pildyti 
Dievo valią siekiant asme-

spintas ir tam
“show Cases”. Turime jau 
apie tris tūkstančius įvai
raus turinio lietuviškų 

i knygų, po truputį įvairios 
! rūšies prisiųstų dokumen- 
įtų, ženklelių, paveikslų iš 
į draugijų, klubų, ratelių ir 
į parapijų veiklos. Turime, 
: taip pat, prisiųstų lietuviš
kos muzikos kūrinių, kny- 
'gų ir straipsnių iškarpų

v •

tikras Visa tai guli kokioje nors 
dėžėje be naudos. Niekas 
to nemato, niekas nesigė- 
ri...

Mes tikime, kad Jūs, per
skaitę šį mūsų laišką, ne
pamiršite mūsų prašymo 
ir pasistengsite jį išpildy
ti. Siųsti prašome šiais 
adresais: “Darbininkas”,
366 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass. arba Re v. P. Ju-

™kilnume. K<tvertaslietuvius angly kal£I -s 94 Bradford St.. Law-
rence, Mass.

Kiekvieno prisidėjusio ir 
aukavusio pavardė ir adre- 

„__ j Pranas!sas bus užrašyta šio Ar-
Bruzgalis, Lawrence, daro jhyvo ir Knygyno Garbės

je; įvairių lietuviškų dro
žinių, juostų, audimų, 
margučių, ete. Gavome ži
nią, kad ponas i 

mums modelį lietuviškos Knygoje, 
sodybos miniatūroje. i Dėkojame Jums širdin-’'-X^y UVO XXXXXXXCXU VXX UJU. i • . v -

Kadangi mūsų lietuvis- Sai 1S anksto.

Tamstą į Brockton’ą pa- 
1 matyti erdvas patalpas, 
‘ kurias neatidėliojant rei
kia perdirbti į našlaičių ir j 
senelių prieglaudas. Tie 
vargšai našlaitėliai nori 
išaugti lietuviais ir gerais 
dangaus piliečiais. Jie tie
sia savo silpnutes ranku
tes į Seseles ir prašosi pri
imti. Deja, Seselės neturi 
jiems įrengto namo. Yra 
senelių - senučių norinčių 
ramiai, dievotai baigti sa
vo gyvenimo dieneles. Pra
šo Seselių priglausti. Deja, 
mūriniai namai stovi neį
rengti ir seneliai turi lauk
ti. Praeities istorijoje ran
dame asmenų, kurie ar tai 
bažnyčią, ar tai vienuoly
ną, ar tai ligoninę, ar tai 
prieglaudą yra pastatę. 
Prašyčiau kilnaširdžio ar 
geradarės “investyti” savo 
turtą į prieglaudą. Iš to 
nauda bus amžina!

Kol stambūs geradariai 
nepasireiškia, kreipiamės 
į visuomenę.

Mažos skruzdelėlės supi
la didžiausius skruzdėly
nus. Silpnos bitelės suau- 
džia gražiausius korius ir, 
vieningai dirbdamos, pri
pildo avilius medumi. Ka
da susipratę lietuviai, kad 
ir po mažiausią auką, su
neš į Seselių Vienuolyną, 
susidarys stambi suma pi
nigų ir bematant bus į- 
rengta senelių prieglauda.

Komunistas TaHMikavo 
Mariame

koji visuomerie yra gana 
plati ir sunku kreiptis į 
kiekvieną asmeniškai, mes 
atsišaukiame viešai, pra
šydami kiekvieną susipra
tusį lietuvį prisidėti prie 
mūsų pastangų — surink- SAV O KOJŲ NEPAŽINO

Su pagarba,
Kun. P. M. Juras,

Archyvo ir Knygyno 
Direktorius.

i
Į

■-----------:—“--------------- į ------------inistų laikraščio redakto-: Jurgis, važiuodamas per 
rius, areštuotas amerikie- miestelį, rado gatvėj gulin- 

jčių karininkų Italijoj, lai- tį girtą savo pažįstamą 
ikotnas koncentracijos sto- Petrą.
vykioje. Jis dėvėjo vokie-* Jurgis. Petrai, atsiimk 
čių nacių uniformą. savo kojas, nes suvažinė-

Amerikos karininkai sa- siu!
j ko, kad tam komunistui Petras (galvą pakėlęs, 
įteks stoti į teismą kartu su apsigraibė kojas). Tai — 
naciais ir atsakyti už ne- ne mano kojos, mano buvo 

; kaltų žmonių žudymą kon- su batais, o čia plikos. Gali 
icentracijos stovykloj. i važiuoti!
i

"Miss Chicago

It’s f hiodel giri and a model house.V Cloris Leachman, who hta 
just been napied “Miss Chicago,” will compete in ”Mi»a Amtriea.1 
finais in September at Atlantic City. Mere she displaya uomethtng 
new in modėls —a miniature house made with a nexv plastic buildina 
sėt manufactured by the Du Page Plastics Company,of.Chicafco.BtTM 
sėt will alse make its naticnal debut in September.u .-Tv. a

Munchen, Vokietija — 
VVill Grimm, buvęs komu-
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DARBININKAS
(THE ffORKER)’

PubHshed etery Tuesday and Friday except Holidaya »uch s* 
Vew Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 

Labor Day, Thanksgiring and Christmaa
SAINT JOSEFH'S LITMUANIAN^t. C. ASSOCIATION OF LABOR

fetartd m mcond-elaM matter 8epL 12, 1916 at the poct offlce at Boatoa. 
Ma— under the Act of Mareli S, 1170.

M—pCanoe for malMng at special rate of poetafe provided for in Sectton UOS 
Act of October 8,1917, authorlsed on July 12,1911

RUB0CRn*7ON RATU:
Oomeette yearly-------------------14.00
Domeetic once per week yeariy 12.00 
Vbreign yearty _____________  16.00
Foretfn once per week yearly 12-60

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams---------------14.00

Vien* kart —vaitoję metams— 12.00 
Utsieny metams ------------------ 15.00
Užsieny 1 kart —-t*j metams 12.60

_____________ DARBININKAS
II II—___________________ I

Meilė Pasiaukojime
> 3

’pa, kuri yra davusi misi- 
jonierių ir Amerikai, pra
šo Amerikos gelbėti ją... 
Šiandien visur trūksta ku
nigų; visur stoka vienuo
lių mokykloms, prieglau
doms, ligoninėms. Reikia 
gelbėti žūstančias sielas. 
Jaunikaiti, mergelė! Mano 
lūpomis šiandien patsai 
Kristus kviečia tave i sie
lų išganymo darbą, žadė
damas už tai šimteriopa 
užmokesti. Pasiklausyk! 
Gal kariais sąžinės balsu 
Kristus tave šaukia į vie
nuolyną. “šiandien, jei iš
girstumėte jo balsą, nekie- 
činkite savo širdžių” (Ps. 
94. 8).

Kristus galėjo gimti pa- 
lociu je ir gyvendamas 
naudotis visais patogu
mais ir linksmybėmis. O 
visgi išsirinko neturtą, al
kį, troškulį, paniekas ir 
kančias. Dangaus ir žemės 

į Karalius aukojosi ant 
kryžiaus dėl tavęs, dėl ma
nęs ir visos žmonijos. “Aš 
tau dangų atidariau, nuo
dėmes atleidau, malonė- 

auoiuviRi. :mis apipyliau, savo kūnu
boc Vuh V neatskyrė jų nuo Kristaus, gybę ir įsakantį mylėti ar- 000,000 asmenų. Reiškia a- ir krauju maitinau, o ką tu yra ne Kas Kita, lik v.-. innnnnnnn nni.'.oo.k'cto

(Kun. Prano M. Juro,,skelbė Evangeliją. Iš mei- 
LDS Centro pirmininko, lės Jis “pats save pasiže- 
pamokslas, pasakytas Jė- mino, pasidaręs klusnus 
zaus Nukryžiuoto Seserų iki mirčiai, mirčiai gi kry- 
Vienuolyno pamaldose, žiaus” (Pilyp. 2, 8). “My- 
pikniko proga, rugsėjo - Įėjęs savuosius, kurie bu- 
Sept. 2 d. š. m., Biockton, vo pasaulyje, parodė jiems 
Mass.). įsavo meilę iki galui” (Jo

no 13,1).
žodžiu ir pavyzdžiu Iš

ganytojas skelbė, jog žmo
gaus laikinoji ir amžinoji 
laimė priklausys nuo to 
kiek jis seks Kristų. O 

į meilė artimo bus taisyklė 
" j’rodvmui ar žmonis seka 

čius rei!-šri Diezui meilę :Krjstn> ar “K t0 visi 
kasdierinipis evvenimoi”aa7?- ,kad ™s m?-
darbais. Kitoie gi vietoje kvtlnla!’.?e* tareslt?

“Mylėkite vienas kitą 
brolių meile. Pagerbimu 
vienas kita pralenkite. Uo
lumu rebūkite tinginiai; 
būkite karšti dvasia: tar
naukite Viešnačiui” (Rom. 
12, 10-11) šiais žodžiais' 
šv. Pov-lrs retina rymie
čius reikšti Dievui meilę;

darbais. Kitoie gi vietoje j kytiniaį.ie> tar&itLmoe“ę 
čiojimų ir batląižiavimų, Sovietai staiga pradėjo atsi- apa^a]as ražvmi, jog net Vienas (^ono 35). 
busti ir. begaliniai nustebę, kad prieš juos visi jau kyla tikslas vra meilė ‘
ir net oficijaliai jų politiką pasmerkia, išėjo iš pusiau-1 įš nešventos širdies. ge-da 
svyros ir daro visokių “promachų” bei politinių išsišo-ros sąžinės i* __ 1/..... ' ni
kimų. “Jupiteri, tu pyksti, reiškia, tų kaltas”, —šaky- nįngo tikėjimo” (1 TimotJn^ Didžiausiu uolumu jie 
davo senovės graikai. Kremlius širsta ir nervuojasi. j 5). C *' _ _ —tosp Kristaus iRMnvmn
“Kaip jie. išdrįsta? Aš jiems parodysiu!” Deja, jie iš- juk įis Jėzaus Nukryžiuo- 
drista. Nebėr svajotojo Roosevelto. Tenka jau turėti t0jo Seserų Vienuolynas 
reikalas su realistais. If amerikiečiai šio to išmoko. ’ _

Taip, jie šio to išmoko. Kietu būdu: per klaidas, 'dvs įr jūsų
■tas 1
meilės aktas.

Jei gerasis mūsų Atpir
kėjas ir Viešpats žmogaus 
paveiksle šiandien atsisto-į 

Į tų mūsų tarpe ir prakalbė

DARBININKAS
•86 West Broadway, South Boston, u—

Telephone SOUth Boston 2680

Vėjas Pučia | Kitą Pusę
Pripratę prie Alijantų nuolaidumo, glostymo, tūp-

Dieviškąją meile buvo 
labai užsidegė apaštalai ir 

ir nėvridmSai>irm'““..am?iU krikščio- 
1-------- . X J-------- ----,----- ----.

Galingi vra išganvmo
, daruH. JoKic draudimai 

. skelbti Kristaus Evangeli- 
^Die7o“'meiiS“”ataIimira> ™k>e Per^kiOj‘Zai ‘r 

1 čia susitelki, ikank,mmai del Hkeumo

Prieš metus laiko Lon Ellis, 16 m. amž., buvo 
ištikta infantile paralysis, bet šiandien jau ir vėl 
leidžia savo šešių' puslapių mirneografuotą mė
nesinį laikraštuką apie zoologiją.

bilijoninius nuostolius, negirdėtus pažeminimus — bet 
išmoko. Brangiai apmokėta pamoka gal nenueis į miš-! 
ką. Jie perkando Maskvos politiką, tarsi koki riešutį, 
ir pamatė, kad branduolys sukirmijęs. Su puvėsiais ce
remonijų nedaroma, ir amerikiečių reikalavimai (taip, 
net reikalavimai!) panašūs net į ultimatumą. Tiesa, 
ultimatumas pastatytas tik Jugoslavijai, bet už jos tų, ką Jis sakytu? Neabe-lH.a“’.ulu "T8 
pečių stovi gi “visagalinti” Sovietija. Ir pačią “matus-! įtinai Jis skelbtų meilę sldeJ° nau.ias

Kankinių kraujas buvo timą ir valdyti blogus kū- pie 100.000,000 neišpažįsta dėl manęs padarei”, sako 
sėkla naujiems krikščio- no geidulius, juk tai ne jokio tikėjimo. gailestingasis Atpirkėjas,
nims. Tikrieji Kristaus lengvas darbas.

! mokslo išpažintojai žo-
Įdžiu, raštu ir gyvenimu at
naujino žemės veidą. Pra-

» gyvenimas, 
ką” Amerika nebeglosto. Štai kaip ji nori apkarpyti Dievo meilėje artimo. Kaip!statomas Kristaus mokslo 
Rusijos užsimojimus. | kitados Palestinoje kalbė-P^^^-

Amerikos ir Anglijos laivynų daliniai ne vien tik tų apie gailestinguosius Z ‘ ‘ ” „ ‘
paviešėti į Viduržemio jūra atvvko. Žurnalo “World darbus dėl kūno ir sielos, norėdami tobuliau Dievui bėse, to galvosena laimin- kojomės 
Reoort” manymu, laivas Franklin D. Roosevelt su pa- išgirstume Jo meilius žo- tarnauti kūno ir r* ’-----‘ ’------  " ~ 1 " 11
lydovais, ir visas aštuntasai britu laivynas dar ilgokai džius: “Gaila man minios” skaistybėje ryžosi gyventi tingiausias

gailestingasis Atpirkėjas.
Yra toki pasakaitė. Vie

ną kartą velnias vedžiojol Juododžių (negru) čia 
Pagaliau net įtikėjusieji nriskaitoma anie 13.000,- . . . .

j Kristaus mokslą ne visi 000. o tik anie 300.000 ka- Pra?ara ]™k£°lt.-.Yle™’ 
turėjo noro ar ištvermės taliku. Ir juos Kristus my- 
gyventi dėl amžinosios lai- Įėjo. Ir už juos Kristus pa
mes. Sau valiau to jai pate- aukojo savo gyvybę! Jie 
ko į klaidatikybą. O kas yra mūsų broliai ir sese- 
ieško laimės žemės gėry- rys Kristuje. Kiek mes au- 

s ir aukojome jų 
sielos giausias yra tas, kuris tur- sielų išganvmo reikalams?

ir galingiau- Mūsų laikais dorinis pa- 
w w r ~ . jaunimo dvasi-

se. Tai vis ryšiumi su Dardaneliais, kuriuos Rusija pa-’visus į darbą, sakydamas: ■ tis. Ir taip prasidėjo kur-,nioliką šimtų metu turime nis apsnūdimas ir vedusių 
siryžus nuo Turkijos paveržti, ir su esamats ir būsi-, “pjūtis, tiesa, didelė, bet tis vienuolijos. Vienuoliai*-1''’----;-------------------- •-*------------------------------ ‘
mais įvykiais Graikijoj, Albanijoj, ir Trijeste, kur bol-’darbininku mažat; ( - - - - - - -
ševikų sukama visokių nešvarių perų lizdas. Padėtis 9, 37). “Eikite ir jūs į ma-'ranką Evangeliją, ‘į kitą

Atsirado žmonių, kurie,

užtruksiąs Italijos, Graikijos ir Albanijos pakraščiuo- (Mato 15, 32). Ir kviestų pagal Evangelijos patar- sias. Aišku, kodėl po devy- krikimas. 
evra Toi irio mrži’iiryi; on nn^onAlioio budimo Diicti* J. . • 1 i t____________ a- a_ • _____ •Jr- 1______ •_ _a_—_____ a* a„ •_____ _* ________ -

ję vietoje lankytojas pa
matęs didelį stalą apkrau
tą gardumynais. Bet apsė
dę stalą vyrai bei mote
rys negalėję valgyti, mat 
prie jų alkūnių buvę pri
rištos skeveldros, kad ne
galėtų sulenkti rankų ir 
paimti sau valgio. Todėl 
jie visi badavo. “Kodėl jūs 
negelbėjate vieni kitus”, 
kalbėjo lankytojas. “Gali
te per stalą paduoti valgi 
vienas kitam”. Vienas iš 
sėdinčių prie stalo piktai 
atsakęs: “Ką! Aš valgy
dinsiu prieš save sėdintį 
tą niekšą? Niekados! Ge
riau badu mirti”. Taip, sa
vimylos, nenorintieji pasi
aukoti, ir patys kenčia ir 
kitiems neteikia pagalbos.

Savimylos pamiršta, kad 
dėl Dievo meilės alkanas 
turi būti pavalgydintas, 
trokštantis pagirdytas, 
nuogas apdengtas, pake
leivis į namus priimtas, 
kalinys sušelptas, ligonis 
lankytas ir numirėlis pa-

Trcinvs 5-tamp rusi.

rodo, kaip mo- 
tikėlių. Daugelis jų būtų derninis pagonizmas vis 
buvę Kristaus Bažnvčioje, labiau ir labiau užvaldo 
jei būtų sutikę misijonie- mūsų šeimas. Suaugusių 
rių, arba jei būtų turėję pagonizmu persunktas gy- 
laimės lankyti globojamą venimas nustelbė iaunuo- 
mokyklą. lių pašaukimus i dvasinį

Prieškarinė statistika gyvenimą. Kand i d a t ų 
rodo, kad mišriose darba- skaičius sumažėio, o dar- 
vosi apie 19,000 kunigų, bo laukai padidėjo.. Milijo- 
40,000 seserų ir 7.000 bro- nams dvasiniai badavjan- 
liukų. Viso aoie 66,000 iš- čių amerikiečių nenajėgia- 
rodo gana didelė armija, me sutrikti pagalbos, nes 
Bet turint omenyje vieną vra virš tūkstančio apskri- 
bilijona, du šimtu milijonų čių (counties) be vieno 
nekatalikų, ar tai ne lašas kunigo. Ką gi bekalbėti 
jūroje? Imkime, kad ir apie karo suvargintus J 
Jungtines Amerikos Vals- kraštus. Kitados Europai 
tybes. Čia iš 140,000,000 siųsdavo misi jonierius į 
žmonių tepraktikuoia ko- Aziją, Afriką ir Pacifiko 
kią nors religiją tik 40,- salas. Dabar ta pati Euro-

didelė, bet tis vienuolijos. Vienuoliai tiek daug klaidatikių ir ne- “divorsai 
(MatOibei vienuolės ėmė į vieną i j—

o<j. pjiKite ir ius į ma-(ranką Evangeliją, į kitą
Lenkijoj taip pat labai nepatenkintina. Turėjo būti už-|no vynuogyną” (Mato 20, . ranką kryžių ir, prisiden- 
tikrinti laisvi rinkimai, o čia suvaržymai, grasinimai,^). “Aš turiu ir kitų aviųjgę abitu, lyg skydu, ir su- 
kalinimai, ištrėmimai, žmogžudystės. Kaip tokius daly-kurios ne iš šitos avidės: įsijuosę juosta, lvg kari
kus demokratija gali pakęsti? Taip pat neoatenkintina man reikia ir jos atvesti”,ninkai diržu, ėjo į oavojin- 
Sovietų tvarka Bulgarijoj, Albanijoj ir Jugoslavijoj.. (Jono 10,16). ogiausias vietas užkariauti
Jau išeina aikštėn ir Pabaltės klausimas. “Tas pat ar-' 
gumentavimas atskleidžia — sako “World Report”, • 1 
kad prieškarinis užgrobimas Lietuvos, Latvijos ir Es- darydamas ir gydydamas į pagonų pažiūromis, nuga- 
tijos ir ju įterpimas į Sovietų Sąjungos respublikas, visus velnio apsėstuosius, i lėti jų blogus įpročius ir į- 
nėra oficijaliai Jungt. Valstybių vyriausybės pripažin- jis gydė ligonis, valgvdino į skiepinti Kristaus mokslą, 
tas”. Pagaliau... Jau nebegalioja Stalino argumentas,'alkstančius, beturčiams i skelbiantį visų žmonių ly-
kad, Rusijos atžvilgiu, Pabaltės valstybės yra tokioj;------------------------------------------------------—---------
pat padėty, kaip California, Texas, New Mexico, Ame- nai, pakraščiais. Kol kas tiek pabrėžta, kad Maskvos 
rikos atžvilgiu. Vadinasi, esančios galutinai ir neat- politika Vokietijoj netiksli, ir sienos tarp Lenkijos ir 
šaukiamai į Rusijos imperiją įkorporuotos. į Vokietijos dar galutinai nenustatytos. Na, jeigu jau

Dėl Sovietų politikos Vokietijoj kyla atskiras toks klausimas kyla, tai aišku, kad Maskvos “majesto- 
klausimas — pats didžiausias ir pavojingiausias kliu- tas 
vinys. Jis tiek supąiniotas, kad jį paliečiama tik dali-

mimai cm z.u, cjv į uavujui- 
ogiausias vietas užkariauti 

Prieš devyniolika šimtų sielų Kristaus karalijai. 
— metų Kristus perėjo gerą, Kovoti su klaidingomis

i
i

j 
i 
Į 
i

i” urmu paneigiamas.
Vėjas griežtai pūstelėjo į priešingą pusę. K.

t Padangės Aras

ŠV.ONAIŠBEAUPRE
Šv. Onos Gyvenimas

B. APIE STEBUKLUS BEAUPRE 
ŠVENTOVĖJE

Iškeliant aikštėn šią svarbią ir visiems 
įdomią mintį, galime čia susidurti su keliais, 
reikalaujančiais griežto atsakymo ir tinkamo 
išaiškinimo, klausimais, būtent: Ar tikrai 
įvyko ir įvyksta stebuklai Beaupre? Kokiame 
skaičiuje ir kokios rūšies? Keno naudai ir 
kokios sąlygos yra reikalingos jų įvykimui? 
Koks yra tikslas Dievo Apvaizdos juos dary
ti? ir t.t.

Ar tikrai įvyksta stebuklai Beaupre 
šventovėje?

Be jokios abejonės ir tvirtais įrodymais 
pasiremiant, galima viešai pasakyti — “Taip, 
tas yra tikra tiesa ir neabejotina teisybė”. 
Jau pati čionai atsilankančios tūkstantinės 
visuomenės opinija - nuomonė aiškiausiai tą 
patvirtina. Nežiūrint, kad visuomenė kartais 
nukrypsta nuo tikrojo tiesos kelio, beaiškin
dama stebuklų smulkmenas, arba įmato tik
rąjį stebuklą ten, kame tėra tiktai jo veikimo 
pradžia, arba ligonio išgijimo, tačiau visuo
menės pagrindinė ir neklystanti nuomonė yra 
toji, kad šv. Onos motiniškas rūpestis tais 
žmonėmis, kurie prie jos šaukiasi savo mal
dose, yra labai rimta, neabejotina ir pagrįsta 
viešais įvykusių stebuklų faktais, kurie yra 
apčiuopiami, matomi, visur plačiai žinomi,

kurių patys gamtos dėsniai ir staigiu nesiti- 
kėtinu būdu, negali padaryti.

Kiekvienas užklaustas liudininkas, kas į- 
vyko su juomi esant ligos stovyje, ir tapus vi
sai sveikam, yra užtektinas visiems įvykusio 
fakto įrodymas, bei aiškiai ir panašiai atsa
ko tuos žodžius, kurie neabejotinai patvirti
na įvykusį stebuklą. Juk tūkstančiais yra 
tokių, kurie savo žodžiais, asmeniškais raš
tais, buvusių ligų atpasakojimais, jų aprašy
mais, dažnai net prieš ir po įvykio fotografi
jomis, įrodo ir patvirtina stebuklus.

Aiškesniam ir galutinam įsitikinimui apie 
juos, reikalinga tik pagyventi kaikurį laiką 
pačiame Beaupre mieste, savo akimis pama
tyti tą nepertraukiamą maldininkų eilę iš į- 
vairių kraštų, įvairių tautų ir kalbų, savo 
ausimis išgirsti tą jų nuoširdų ir iš pat šir
dies gilumos plaukiančius atpasakojimo žo
džius, pasiskaityti nors dalį kasdien suplau
kiančių virš 4,000-čių laiškų šventovės gvar- 
dijonų, tėvų Redemptoristų vardu, — tik tuo
met kiekvienas turėtų aiškų vaizdą ir nuo
monę, neabejotiną įsitikinimą apie nesuskai
tomus gailestingus darbus — stebuklus, pa
darytus šv. Onos, galingos stebukladarės!

Tačiau ne visos gautos per jos užtarymą 
malonės, turi savyje tikro stebuklo pobūdį, 
charakterį. Dauguma jų yra tik paprasčiau
sia karštų maldų išklausymas per nuolatinius 
gerosios Dievo Apvaizdos malonių suteikimo 
šaltinius, kelius. Bet faktas pasilieka neuž
ginčijamu faktu, kad daugelis įvykių yra 
aiškus ir įmatomas viršgamtinių, stebuklin
gų jėgų padaras.

Štai čia paduodame labai aiškų ir būdingą 
pavyzdį, nuotikį, kuris įvyko geguž. mėnesy
je 1933 met. ir garbingai randasi įrašytas 
šventovės metraščiuose:

“Trečiadienis, geguž. 3 dieną. Stebuklin
gas išgyjimas dviejų giliai tikinčių ir narsių 
žmonių.

Balandžio mėn. 4 d. du broliai I. T. ir Ade- 
lard Rivard’ai pėsčiomis apleido New Yorką, 
N. Y. ir padarę 650 mylių kelionės, šį vakarą 
pribuvo šventovėje, darydami viešos padėkos 
maldininkiją. Adelard’as Rivard, 29 m. am
žiaus, iš profesijos - verslo yra dailininkas - 
tapytojas. Liepos mėn. 1934 met. jis dirbo 
prie atstatymo ir pagražinimo šv. Mykolo 
akademijos, New York, 4,300 Murdock Avė., 
kame laike darbo paslydęs, nukrito 46 pėdas 
žemyn ir visos raštavonės - stalažai užvirto 
ant jo. Jis buvo pusgyvis išgelbėtas ir tuojau 
nuvežtas artimiausion ligoninėn, kame per 20 
valandų išbuvo be jokios sąmonės. Padarius 
X-ray fotografijų nuotraukas, pasirodė, kad 
jam padaryta daug kūno sužalojimo: keliose 
vietose įlaužti galvos kiaušas, nugarkaulis, 
peties mentė, trys šonkauliai sulaužyti ir 
daugelis kitų paviršiuje sužeidimų. Sugydy- 
mo vilties nustoję daktarai, padarę reikalin
gus bandažus ir tvirtai surišę kūną tinkamais 
raiščiais, paliko jį jo paties likimui: tuojau 
mirti, arba po kelių metų išgyti. Joki medici
nos pagalba jam buvo nebeįmanoma pritai
kyti...

Tačiau jaunikaitis, būdamas geru ir pa
vyzdingu kataliku, giliai pasitikėdamas pa
vedė save gailestingąjai Dievo Apvaizdai, 
kuri, be abejonės, tikrai išgelbėjo jį nuo stai
gios mirties. Savo gi karštose maldose jis 
kreipėsi prie šv. Onos, prašydamas sveikatos, 
visiško išgyjimo ir sykiu tvirtai pasižadėjo 
pėsčias padaryti 650 mylių kelionę iš New 
Yorko į šv. Onos iš Beaupre šventovę, jeigu 
tiktai ji pagydys jį iš šios desperatiškos, be
viltiškos ligos padėties.

Trims savaitėms praslinkus, jaunikaitis 
linksmai apleidęs kančių ir didelių skausmų 
lovą, jau sveikai vaikščiojo. Visi ligonbūčio 
gydytojai begalo stebėjosi tuomi ir net pri
siekdami sakė, kad medicinai iki šiol nesu
prantami dalykai tegalėjo jį visiškai pagydy
ti. Vienas, gilaus patyrimo ir praktikos, se
nas daktaras su didžiu nusistebėjimu ir lin
guodamas galvą pridūrė: “Tu, brolau, šian
dien jau turėjai būti senai po velėna...” Bet 
Adelardas gerai suprato..., kad tinkamiausie- 
ji jo ligos vaistai buvo dangiškoji medicina. 
Nuo to laiko jo sveikata yra geriausiame sto
vyje. Ir šiandien mes jį matome čia sykiu su 
savo broliu I. T. maldingai beklūpojantį prie 
kojų Tos, kuri išgelbėjo jį nuo tikrosios mir- ; 
ties: šiandieną jis karštai pareiškia jai savo ; 
nuoširdžią, karštą padėką ir išpildo savo pėš- 
čiomis atvykimo pasižadėjimą”.

Šis faktas yra vienas iš daugelio tūkstan
čių tų žmonių, kurie apturėjo sau prašomų 
malonių per šv. Onos užtarymą. Tas faktas 
taipgi akyliai mums įrodo, kokiems žmonėms 
labiausiai ji turi savo užuojautos ir pasigai
lėjimo, būtent: mažiems, nusižeminusiems, 
vargšams, nelaimių prislėgtiems ir beveik vi
sų apleistiesiems asmenims. Jie ir visi jiems 
panašūs žmonės yra tikras ir nesiliaujantis 
jo širdies gailestingumo tikslas, žinoma ant 
kiek jie yra savyje geri, dori žmones ir uolūs 
krikščionys. Čia aiškiai metasi mums i akis 
tas pats lygiagretis panašumas, kad V. Jė
zus ir brangioji jo senelė, Šv. Ona, ypatingai 
myli, pagelbsti ir suteikia gausiai įvairių 
prašomų malonių kaip tik tokios pat rūšies 
asmenims.

(Bus daugiau^ •
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MALDŲ VAJUS UŽ LIETUVĄ • y I »

(Vasario 16 d., 1946 — vasario 16 d., 1947)

O. LIETUVI!
Argi tavo taip širdis užšalo 
Ir atšipo taip visi jausmai. 
Kad nelaimė didelė be galo.
Kad tėvynės sielvartai skaus

mai.
Tau pradėjo šiandien nerūpėti. 
Lyg jau būtų jie tau svetimi ?.. 
Nesinori, nesinori ir tikėti.
Kad jos laime netikėt imi...

J. Aistis.

Sukruskime, sukruskime! 
Dirbkime vieningomis jėgomis 
už vargšę Lietuvą! Jau beveik 
du metu galinga Maldos Apaš
talavimo Sąjunga vadovauja 
Maldos Vajui už Lietuvos lais
vę ir nepraranda vilties maldos 
galia! Už mūsų intenciją karš
tai meldžiasi visur pasaulyje 35 
milijonai M. Apašt. nariai. Tai
gi. nedelsdamos, visos Draugi
jos ir mokyklos tesiunčia savo 
maldų sąrašus į

Maldos Apaštalavimo Centrą 
St. Robert’s Hali 

Pomfret Centre, Conn.

Šv. Jurgio par.. Bridgeport, 
Chicago. Už Lietuvos laisvę au
koja maldų vainiką: šv. mišių 
— 132; šv.

Apreiškimo par., Brooklyn. 
Daug pasidarbavusi ir Lietuvą 
tikrai mylinti. Suzana Gudai
tienė surinko iš kitų: šv. mišių 
661: šv. Komunijų — 761; ro
žančių — 3685; Stacijų — 426; 
Šv. Sak. aplankymų — 2170; 
trumpų maldelių — 1000. Vyrų 
Apašt. skyrius užsisakė šv. mi
šias už Lietuvą kas pirmą penk
tadienį. 12 asmenų prižadėjo 
kas savaitę priimti šv. Komuni
ją ir atkalbėti vieną rožančių. 
Jie užsakė 12 šv. mišių už Lie
tuvą.

Šv. Roko par., Brockton, 
Mass. Nukryžiuotojo Jėzaus Se
selių mokyklos vaikučiai priža
dėjo: šv. mišių — 324; šv. Ko
munijų — 293; rožančių —285; 
stacijų — 493; aplankymų — 
305: įvairių maldų — 10,537.

Šv. Jurgio par.. Rochester, N. 
Y. Maldos Apaštalavimo sky
rius aukavo: šv. mišių — 550; 
šv. Komunijų — 250; Rožančių 
— 500: stacijų — 300; įvairių 
maldų ir litanijų — 870.

Švč. Trejybės par., Hartford. 
Conn. 120 Marijos Sodaliečių iš 
Hartford diecezijos, susirinku
sių Kongrese, užsakė šv. mišias 
ir kiekviena atstovė prižadėjo 
kas mėnesį išklausyti šv. mi
šias. priimti šv. Komuniją ir ap-

I

I

Worces- 
vaikučiai eiti Stacijas už Lietuvą.

Šv. Jurgio par.. Cleveland, O.

Komunijų — 75;
Rožančių — 305: Stacijų — SO; 
trumpų maldelių — 500.

Šv. Kazimiero par., 
ter. Mass. Mokyklos
žadėjo: šv. mišių — 4225: šv. 
Komunijų — 1765: rožančių — Ludvina Misienė prisiuntė iš 
3325; Šv. Sak. aplankymų — Maldos Apašt. 
5650: trumpų maldelių — 160.- mišių — 65: 
600. ' stacijų — 65.

LIETUVES MOTERYS DĖKOJA 
UŽ PARAMĄ
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Pagerbti
Įžymy Poetą

IV

&
Vytis Ir Erelis" 

Autorių
Kun. Dr. K. Urbonavičių

KONCERTAS
%

RUOŠIAMAS "DARBININKO"

Sekmadieni, Lapkričio-Nov.3,1946
3 V AL PO PIETŲ

So. Boston High School Auditorijoje, Thomas Pk., So. Boston, Mass.
Programą išpildys garsūs artistai ir artistės. Visus nuoširdžiai kviečiame į šias pagerb- 

tuves — šaunų koncertą.

B®
Tai tik vienas iš daugelio laiš-! 

kų, kurie plaukia iš užjūrio A- ‘ 
merikos lietuviams, reikšdami 

Skyriaus: šv. dėkingumą ir pagarbą tiems, 
rožančių _  65; kurie supranta ar atjaučia pa

bėgėlių gyvenimą.
Tūkstančių tūkstančiai jų 

reikalingi mūsų visų pagalbos, 
kurios prašo lietuviai pabėgė
liai Švedijoje, Danijoje, Pran
cūzijoje, Belgijoje, Šveicarijoje, 
Ispanijoje, Olandijoje, Vokieti- 

jūs. Amerikos broliai ir sesės, joje, Austrijoje ir kitur. Daug 
klės tos dosniai ištiestos rankos drabužių avalynės 
niekuomet nepamiršime, už ją kitų reikmenų jiems 
mes būsime Jums Amžiais dė- daug reikia
kingi. ! 
kad be aktingos, nuoširdžios,! reikia 
rūpestingos Amerikos moters Dabar BALF veda 
Lietuvės tas negalėjo įvykti. rio metu renkami

Šiomis dienomis Bendrojo A- 
merikos Lietuvių Šalpos Fondo 
vadovybė gavo lietuvių moterų, 
gyvenančių ištrėmime Europo
je. laišką, kuris geriau pasako, 
nei koks liudijimas iš šalies, ką 
reiškia tokios organizacijos, 
kaip BALF. darbas ir parama 
tiems, kurie kenčia badą, skur
dą ir iš viso sunkų gyvenimą.

Štai žodžiai, kuriuos parašė 
lietuvės moterys, susibūrusios į 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
Vyriausią Moterų Komitetą:

“Brangios Lietuvės!
“Mes čia susibūrę lietuviai, 

prisiglaudę Europos kareivinių 
griuvėsiuose nuo Šiaurės jūros 
iki Adriatikos pakrančių, paže
minti. beteisiai, be tėvynės, be 
namų, kai kur ir be duonos — 
nešame mūsų baisią tremtinio 
dalią ir savo buvimu nuolat kai-

1

bame į pasaulio sąžinę, kad nė- organizacijos, kurios tą darbą 
ra taikos, kol milijonai paverg
ti, kol ištisos tautos atiduotos 
beribei sauvaliai”.

“Mes čia gyvename bendrai 
tam. kad išlaikytume savo tau
tinę sąmonę ir kultūrą ir palai
kytume savo tremtinių materia- tuo tikėjimu, kad Laisva, Prisi- 
lines bei dvasines jėgas. . kėlusi Lietuva vėl sužėrės ir

Mes aiškiai nujaučiame, nusiųsta maisto, bet
r. 1 .♦■ ... rr^'- i, z\r. - —— _

knygų ir 
nusiųsta, 
Nemažai 
dar dau-

1934 m. Kaip popiežius Pius XI, vo nutarta laikyti ypatingą su- 
taip dabartinis Šv. Tėvas Pius sirinkimą, kuriame bus sutvar- 
XII užgyrė šį sumanymą ir, ap- kyta visa eilė šokių, kurie įvyks 
dovanojo atlaidais.

Pirmas mėn. penktadienis yra 
pavestas melstis į Švč. Jėzaus 

'širdį. Tai yra atsiteisimo dieha 
,'už visus įžeidimus, kuriuos die
diškoji Širdis kenčia švč. alto- 
Jriaus sakramente. Pirmas mėn. 
į šeštadienis yra skiriamas ypa
tingai maldai už kunigus, kad 
i tie, kuriems yra skirta būti

_ _ , Kristaus vietininkais ant žemės
mūsų dė kun. Antanas Dubinskas su- Į pasižymėtų dora ir šventumu.

H ♦ i f

parapijos salėje. P-lė Pranciška 
Šedbaraitė rūpinasi ritualio 
“bowling” reikalais. Net 16 jau
nuolių ir mergaičių susirašė ri
tulio lenktynėms. Visi nariai ir 
narės įdomaujasi klubo reika
lais ir deda pastangas, kad klu
bas būtų jaunimo organizacija 
ne tik iš vardo, bet ir darbų.

Karalių. Pirmoji buvo palaido- ti tėvo ir dėdės vardai — Prano 
vajų, ku- ta antradienį, rugsėjo 3 d., ant- Antano. Krikšto tėvais buvo 

____ _______ i padėvėti ir roji ketvirtadienį, rugsėjo 5 d., Juozas ir Ona Jukneliai. Krikš- 
Apie tai liudija mums kūdikių naujį drabužiai, batai, baltiniai, o Liudvikas Karalius šeštadienį, to apeigose dalyvavo daug gimi- 
kraiteliai. kūdikiams bei ligo- knygOSi mokyklų reikmenys, rugsėjo 7 d. Už mirusius taria- nių ir pažįstamų naujagimio tė- 
niams maistas, vaistai, suauko-, kenuotas maistas suaugusiems 
tos tūkstančiai moterų sukne- įr kūdikiams. Visi geros valios,

i asmens malo
niai iš širdies esate prašomi'per
žiūrėti savo namus — Jūs ten 
rasite ką nors, kas gali būti pa
dovanota vargstančiam lietu- NESAKYSIU 
viui. o ypač kūdikiams, vai
kams. ligoniams ir seneliams. 
Visas aukas prašome siųsti į 
BALF sandelį, Lithuanian 

aukomis ir dar-jief Warehouse. 101 Grand
N. Y., kur 

gaunami daiktai tinkamai 
ruošiami išsiųsti į tas

lių. bei rūpestingai į drabužius aukoti galintieji 
įdėtų siūlų kamuoliukai.“

“Kiek tūkstančių žmonių, ku
rie būtų jau apdriskę, Jūs ap
rengti. kiek tūkstančiams kūdi
kių išdalinta yra vystyklų, kiek 
sušelpta ligonių, kiek paremta 
besimokančio jaunimo, kiek 
našlių, bei išdraskytų šeimų Jūs 
sušelpėt savo 
bu. — apie tai praneš Jums tos: Brooklyn 11,

čia mūsų tarpe vykdo“.
“Mes norime tik Jums, Ameri

kos lietuvėms, iš gilumos mūsų 
širdžių tarti už tai nuoširdžią 
padėką".

“Mes tikime, ir gyvename tik

Ir Vėl Trejos Laidotuvės Į Pranas Antanas Dubinskas
Žiaurioji Mirtis pereitą sa- Sekmadienį, rugsėjo 8 d. Dė-

vaitę net tris paėmė iš i
tarpo, a. a. Anelę Masendukaitę, teikė krikšto sakramentą savo'Kunigų šventumas buvo prie- naujinimui aukavo sekantieji: 
Eugeniją Vazalienę ir Liudviką brolio sūnui, kuriame buvo duo-' žastimi ypatingos maldos, kurią Juozas Makarauskas ir žmona 

Kristus siuntė savo dangiška- $10.00. Juozas Budelis ir šeima 
jam Tėvui po paskutinės vaka- $10.00. Juozas ir Kristina Mike- 
rienės pirm negu Jis išėjo ken
tėti Alyvų Darže.

Šv. Alfonso bažnyčia yra pir
mutinė Baltimorėje. o gal ir vi
soj Amerikoje, turėti šias pa
maldas. Per visą dieną 
dienį galima buvo rasti gausų 
žmonių būrį, garbinant Jėzų 
švč. Sakramente ir nemažas 
skaitlius dalyvavo ypatingose dėkoja visiems geradariams už 
už kunigus pamaldose 5:30 v. jų užuojautą bažnyčios reika- 

Vienos iš gražiausių vestuvių po pietų. Kun. dr. Mendelis sa- lams.
įvyko sekmadienį, rugsėjo 8 d. vo trumpame pamokinime su-' 
kuomet jaunuolis Ernestas Bu- sirinkusiems pasakė, kad 
lota (Beelat) paėmė sau už šeštadienis tai yra sėkla naujo’ 
žmoną p-lę Lilę Gričinaitę. Liu- apaštalavimo, kurs laiku bė- Į 
dytoiais buvo Edvardas Bulo- gant turėtų prapūsti po visą A- Į 
ta, jaunojo brolis, ir p-lė Eve- menką, 
lyn Gričinaitė. jaunosios sesuo. 
Svotais buvo Juozas Mačis ir 
ponia Brokienė, gyv. Washing- 
ton Blvd. Patsai klebonas kun. 

jdr. Mendelis priėmė jaunųjų 
į pasižadėjimus. Kun. Dubinskas 
jam pagelbėjo. Prieš šliūbą ir

;šliūbo metu vargonais smuikas 
ir smuiko - cello grojo bažnyti
nes giesmes. Nepaprastą įspūdį 
! darė į visus jaunųjų pasiauka-' 
! vimas Marijai prie jos altoriaus 
■po šliūbo apeigų. Vestuvių puo-, 
ta įvyko ponų Gričinų namuo
se, kur dalyvavo arti 300 žmo

gių. Sveikiname naująją pore- 
'lę. Linkime ponam Bulotam il
giausių metų ir gausiausių Die
vo malonių jų naujame gyveni-' 

' me.

me dievobaimingą AMŽINĄJĮ vų. Jie visi norėjo matyti kaip 
ATILSĮ, o likusiems gyviesiems dėdė kunigas įrašys naujagimį 
giminėms reiškiame giliausią į gyvenimo knygą. Sveikiname 
užuojautą jų skausmo valando- ponus Dubinskus ir linkime 
je. 1 jiems daug džiaugsmo
-----------------------------------------  naujo kataliko.

is jų

- i

šešta

Aukos Dažymui
Pereitą savaitę bažnyčios at.

laičiai S20.00. Kazimieras Pa
kalniškis ir šeima $15.00, Marė 
Wilchinski $5.00. Matas ir Ve
ronika Frankai $10.. Maskevi- 
čių šeima $35.00. Marijona Ma
žeikaitė $15.00. Jonas ir Anto- 
sė Ivanauskai S 10.00, Liudvi
kas Skabickienė $5.00 ir Mari
jona Kupinienė $5.00. Kunigai

Bulota ir GričinaitėNesakysiu, neporysiu, 
kam gėlelę skyniau, 
ar sau pačiai, ar kitam kam 
vainikėlį pyniau.
Tai aš skyniau rūtužėlę

~ savajam berneliui, 
tai aš pyniau vainikėlį 
raibam sakalėliui. 

(Jau nuvyto vainikėlis 
ant glodžios galvelės — 
dar negrįžo bernužėlis 
iš didžio kelelio. 
Kaip išjojo bernužėlis 
svetimon šalelėn, 
liepė skinti, liepė pinti 

i rūtų vainikėlį.
• i Liepė skinti, liepė pinti gubai duoda. Neveluokime. Ap- . .. ...

sidairykime. Ką galime aukoti, I ų v airu e 
aukokime šiandien, o rytoj,— 
neškime į savo mieste veikiantį 
BALF Skyrių ar siųskime tie
siog į sandėlį —

Lithuanian Relief Warehonse
101 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

Re- 
St.,1 
visi 
pa

vietas, 
kur parama labiausiai reikalin
ga.

Prisiminkime, ką lietuvės mo
terys savo padėkos žodyje yra 
pasakiusios. Žinokite, kad lietu
vis savo geradarių neužmiršta.

» 
SIS

— 
Jaunimo Klubas

Parapijos Jaunimo klubas vei-: 
kia gan smarkiai. Susirinkime i laikytam penktadienį, rugsėjo• 
6 d. tarp įvairių svarstymų bu-j

Juozas Kasiusias 
Ine. 

Laidotuvių 
Direktorius 

602 VVashington Bivu. 
BALTIMORE 30, Md.

Tel. I^exington 8595 
Llmoslnai dėl visokių relka'ų 
Patarnavimas Di-n^ ir NaktĮ

s bei dvasines jėgas. , Kėlusi Lietuva vei sužėrės ir Ištieskime pagalbos ranką da-
Tiems uždaviniams atsiekti, gaivinančius šilumos spindulius bar, jęaj jį labiausiai rpika.lingo I 
žinišką globą, paramą bei galės vėl siųsti visiems savo Kas duoda, sakoma, dvi-1milžinišką globą, £.------- z —

pagalbą per Jūsų sukurtą i vaikams, jų tarpe ir Jums už- 
BALF'o organizaciją nešate jūrio lietuviams".

I
MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS

ŠTAI, ČIA YRA TELEFONO “SHORTCUT”...

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

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

JAU PERSPAUSDINTAS 
SV. RASTAS

I
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Kun. Pr. M. Juro lėšomis 
“Darbininkas” perspaus
dino J. E. Arkivyskupo 
Juozapo Skvireckio išvers
tą Naująjį Testamentą. 
Stipriais audeklo viršeliais 
kaina $3.00; popieriniais 
viršeliais — kaina $2.00. 
Užsakymus siųskite: ‘Dar
bininkas’, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

liepė—sakė jauną laukti 
rytą — vakarėlį.
Jau nuvyto rūtužėlė, 
lapeliai nukrito — 
dar bernelis sakalėlis 
iš karo negrįžo.
Vai, tai liūdna, vai, tai sunku 
jaunai mergužėlei;
vis vargelis — nelaimėle 
jaunoje dienelėj.
Nėra jauno bernužėlio — 
širdies numylėto, 
neparjojo — neparleido 
man anei žinelės.
Dalia mano vargužėle, 
kur dalele esi? 
ar už jūrų mėlynųjų. 

Į už gilaus Duno jo ?
Atsišaukė daiužėlė 
anoj pusėj jūrų.
Neparplaukti, neparbristi 
gilus vandenėlis...

1 Vincas Krėvė.

Naujos Pamaldos
! Pereitą šeštadienį, rugsėjo 7 
j d. padaryta įžanga naujų pa
maldų mūsų bažnyčioje. Ypa
tingu J. E. arkivyskupo Mykolo 
Curley leidimu ateityje Švč. Sa
kramentas bus išstatytas kas 
pirmą mėn. šeštadienį, kad su
teikus progą tikintiesiems mels
tis už kunigus. Pirmos tokios 
pamaldos įvyko Šv. Jedvygos 
katedroje Berlyne, rugsėjo 8 d.

Patikrink Numerį Direktoriuj

Pirma Negu Šauksi

“Information”

J___
Nežiūrint, kad ir yra padidintas telefoniščių štabas. 

“Information” negali suspėti laiku visiems klausian
tiems atsakyti. Be to. dar stoka visokių įrengimų. Tas 
reiškia suvėlavimą, telefonuojantiems. Greičiausia su
rasti numerį, tai telefonų Direktoriuje. Žinoma, jei nė
ra sąraše, tuomet šaukite “Information”. Tas padės 
jums... padės visiems.

Štai, dar vienas nurodymas greitesniam teiefonavi- 
mui:

Pasižymėkite savo draugų ir pamainiusiųjų nume
rius. Taip jums nepriseis šaukti “Information" ar ant
ru kartu šaukti.

HEW ENGLAND TEiLEPNONE & TELEGRAPN CO
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Pagalba Tiems, Kurie Vado 
Prakaite Pelno Duoną 

Kasdieninę
— Mūsų patys simpatingiaasiejL — Pasikalbė
jimas sa "klyneriu". — Amerikoje drabužius iš
plauna naftoje. — Tai reikia išimti susigerusj 
alų. taL. kraujų. — Tūkstančio dolerių vertes 
laidynė (prosas). — Kokios medžiagos stipres
nės. — Kų žmonės užmiršta kišeniuose atiduo
dami drabužius išvalyti. — Vokiečių karininko 
uniforma USA mieste. — Vyras, kurs pats sau 
replėmis du dantis išrovė. •

Darbo žmonės
Pats svarbiausias žmo

nių socialinio gyvenimo 
dėsnis, kuris amžių pra
džioje buvo žmonijai duo
tas, yra šis:
— Savo veido prakaite 

valgysi duoną kasdieninę. 
Taigi, niekam nevalia 

gyventi iš svetimo prakai
to, niekam nevalia kitų 
prakaitu tukti. Tą svarbų 
dėsnį, kurį tikybinė visuo
menės santvarka (krikš
čioniškoji sociologija) tu
ri jau nuo žmonijos pra
džios, mes gal tik kartais 
pamirštame reikiamai pa
brėžti. Darbo žmonės, dar
bininkai (kaip rankų taip 
ir proto) yra tai luomas, 
kuris ištikimiausiai pagal 
tą taisyklę gyvena ir ku
riems mūsų simpatijos la
biausiai priklauso. Tik pa
žinkime juos, supraskime 
jų kasdienius rūpesčius ir 
sunkumus. ♦

Po 14 valandų kasdien
Šitos mintys palenkė ma

ne padaryti pasikalbėjimą 
su mūsų drabužių valyto
jų, arba, kaip čia yra įpra
sta vadinti, (nuo angliško
jo “cleaner”) — “klyne
riu”.

Jo vardas — Jonas Da- 
račiūnas. Jau 23 metai 
kasdieną prie šio darbo.
— Kaip patenkintas?
— Labai patenkintas sa

vo užsiėmimu.
— Bet gi ilgas darbo va

landas turite?
— Ką darysi, reikia. Per 

ilgą laiką dirbdavau net 
po 1B valandų. O ir dabar 
dirbu po kokiais 14 valan
dų. Pagelbininkų negali 
gauti, o darbą išleisti rei
kia.

IDEA TAVS OFF—Richard 
E. Conley lets go with a big 
g in as hc holdc $3003 check 
prcscr.tcd to him by his em- 
ployers, Ger.cral Elcctric 
Ccrr.pany st Lynn, Mass. 
The c:;-3cabcs ws: av.-srdcd 
bonus for his p!ant-i:nn: jve- 

rnont

Po 3N drobužių 
savaitėje

— Kiek per savaitę dra
bužių praleidžiate?
— Apie 300, gal ir dau

giau. Daug tenka išvalyt, 
daug pataisyt.
— Ar yra skirtumas tarp 

to, ką nešiojo prieš 23 me
tus ir dabar?
— Didelis skirtumas. Se

niau drabužiai buvo pa
prastesni. Dabar, ypač 
jaunesnieji, vis nori šva
riai, gražiai. Išsineša išva
lytą, išlygintą drabužį, 
žiūrėk, už savaitės ir vėl 
atneša. Žinoma, seniau lie
tuviai daugiausia dirbo 
stokiardose, fabrikuose, o 
dabar jaunesnieji — dirba 
ofisuose (raštinėse), nori 
švariau, o ir pinigų taip 
netaupo.

Yra pasikeitimų ir smul
kesniuose dalykuose. Pa
vyzdžiui, vyrai seniau dau
giausia petnešas nešiojo
— dabar daugiau diržus.
Ir numiraMoms paruo

šia drabužius
— Kaip Tamsta sugalvo

jote pasirinkti tą darbo 
išaką?
į — Jau Lietuvoje buvau 
siuvėju. Ukmergėje moki
nausi “kriaučiaut”, atva
žiavęs ir stojau į tą patį 

i darbą.
— Ar norėtumei ir savo 

sūnų įstatyti į tą patį už
siėmimą?

— Nelabai. Čionai augę
— nebus tokie kantrūs. Jie 
linkę į kitokį “biznį”. 
Jiems* va, patiktų pirkti, 
parduoti.

— Tai daug drabužių per 
savo rankas perleidžiate...
— Ne tik gyviems, bet ir 

numirėliams tenka drabu
žius “išprosyti”. Pastebė
jau, kad laidoja daugiau
sia tuose drabužiuose, ku
riais gyvas nešiojo. Atne
ša, paprastai, graborius. 
Pagrindinai išvalyti (“iš- 
klynyti”) jau nėra kada, 
tik su laidyne (“prosu”) 
išlygini.
Leidimai ir apdrauda
— Ar savo įmonei turite 

gauti valdžios leidimą?
— Miesto leidimą gauna

me įmokėję 5 dolerius, o 
paskiau mokesčius moka
me nuo pajamų. Ateina 

' miesto inspektoriai, patik
rinti, ar turime leidimą. 
Ateina ugniagesiai, patik
rinti ar saugūs įtaisymai, 
kur garą gamina.

Drabužiai turi būti ap
drausti nuo sudegimo, nuo 

; vagystės. Kitaip, jei
gu nelaimė pasitaikytų, o 
būtų neapdrausti — nors 
bėg iš to miesto.

Perduoda didžiajai 
valyklai

I — Kaip atlieka pagrindi- 
’nį drabužių valymą?
i — Juos perduodame į 
specialias valyklas. Pirma 
dc'ia į tokią mašiną, kur 
j u c s kokią pusę valandos

mazgoja naftoje. Mašina 
visaip juos ten varto tame 
skystyje. Paskiau deda į 
kitą mašiną, kur išdžiovi
na ir naftos kvapą išima. 
Tada grąžina mums. Mes 
jau patys su laidyne (“pro
su”) išlyginam. Tas valy
mas tai drauge ir dezin
fekcija. Jeigu kokios už- 
krėtos, jas sunaikintų.

Apie garų ir_ kandis
— Tai vasarą pas jus ga

na šilta?
— O, taip. Norint drabu

žį gražiai išlyginti, reikia 
paleisti garą. Garas duoda 
į drabužį, bet eina ir į vei
dą. Kai vasarą, tai tenka 
nemažai prakaituoti.

Dabar turime nemažai a- 
dymų: grįžta kariai iš pul
kų, per ilgą laiką kaboję- 
jų drabužiai vietomis kan
džių pagauti. Bet mes už
taisome, kad nesuprasi, 
jog būta skylutės.

Apie madas ir 
"rediusinimus"

— Ar daug turite pertai
symų?
— Pasitaiko kai, pavyz

džiui, brolis perleidžia 
drabužį kitam broliui. O su 
moterimis, tai kai užeina 
kokia mada,tai tik—kirpk, 
siaurink, trumpink. Kitos 
vėl — suliesėja (“nusire- 
diusina”) — reikia pertai- 
syt. Blogiau, jei kas nusi
peni — iš mažo drabužio 
sunkiau didelį padaryti.

Drabužių atneša visokių
— tai reikia išimti susigė- 
rusį alų, tai prakaitą, o 
kartais ir kraują — po ne
laimingųjų atsit i k i m ų 
(akcidensų) dra b u ž i a i 
dažnai būna sukruvinti ir 
sudraskyti.

Moterų reikalavimai 
didesni

— Ar yra skirtumas tarp 
vyrų ir tarp moterų, kur 
ieško jūsų patarnavimo?
— Yra. Moterų reikalavi

mai didesni, turi būti la
biau pritaikinta, bet jei 
gerai padarai, tai ir ki
toms pasako.
— Darbą užbaigus ar tu

rite drabužius nunešti į na
mus.
— Dauguma patys atsii

ma, bet kaikuriems reikia 
nunešti. Mergaitė mėgsta
— dar “tipą” gauna.
— Kaip jūs nesumaišot, 

tiek drabužių perleisdami?
— Prie kiekvieno prise

game ženklelį, numerį. Ki
tus ir taip pažįstame. Jei 
prapuola, suprantama, rei
kia atmokėt.«

Laidynė (prosas) — 
$1JN doL vertės

— Ar daug turite maši
nų?
— Turime siuvamas ir 

naują modernišką laidynę 
(“prosijamą” mašiną). Ši 
tai pati vandenį pompuoja, 
automatiškai veikia. Kaš
tavo apie tūkstantį dole
rių. Joje šildo dujos. Elek
tra viską toje mašinoje 
kontroliuoja.
— Kai jūs turite tiek 

daug darbų su drabužiais, 
pasakykite, kokios me
džiagos patvaresnės, stip
resnės?
— Karo metu yra skirtu

mas — nedaug gerų me
džiagų tėra. Geros medžia
gos yra, vadinamosios, 
“vūster” ir “gaberdyn”.
— Kokios spalvos ilgiau

siai išsilaiko?
— Daugiausia pareina 

nuo to, kaip viskas pada
ryta. Tačiau tamsesnės il
giau laiko.

Laii c- manevrų, kurie įvyko dėl “Midshipmen and Cadets”, Laivyno
GcLi-.orius James V. Forrestal ir Superintendent Navai Academy, žiūri 
į karius, kurie kasasi lapės olas pasislėpimui nuo “priešo.”

Kų atranda kišenėse.
— Ar nepasitaikė kada 

atrasti gerą radinį atneš-!
1 1___ v- 1* *____-____ o

|

MEILE PASIAUKOJIME
A ____________________

Pradžia 3-čiame pusi.

verkiantį kūdikį. Susijau
dinęs Martynas greitai 
priėjo prie durių ir jas 
pravėręs prabilo: “Mote
riške, prašau į vidų. Čia 
sušilsi ir geriau apdengsi 
kūdikėlį. Prašau”.

Įsivedęs į savo kambarė
lį, pasodino prie pečiaus, 
atnešė valgių, ploščių iš 
spintos apviniojimui kūdi
kio ir pinigų atsiimti iš 
krautuvės skepetą, užsta
tytą už paskolą. Verkda
ma moteriškė dėkojo gera
dariui sakydama, jog tur 
būt patsai Dievas taip su
rėdė.

Martynas nusišypsojęs 
papasakojo jai apie savo 
sapną ir džiaugėsi turėjęs 
progą pagelbėti suvargu
siai moteriškei.

Išlydėjęs moteriškę su 
kūdikiu, užkando ir vėl 
siūdamas batelius nuolat
žvelgė per langą, štai pri
siartina moteriškė ant pe
čių nešdama maišą malkų, 
o rankoje pintinę su obuo
liais. Mainydama rankas 
pasidėjo pintinę ant žemės 
ir kur bus buvęs, kur ne
buvęs vaikas capt pagrie
bė iš pintinės obuolį ir no
rėjo pabėgti. Bet moteriš
kė sučiupo už rankovės, 
kita ranka, paleidusi mai
šą, nutvėrė jam už plaukų 
ir prasidėjo tampymasi. 
Martynas metė ylą ant že
mės ir bėgo prie susikibu
sių. Atskyrė. Sutaikė, žo
džiai Šventojo Rašto apie 
skolintoją ir du skolininku 
ir Kristaus gailestingumą 
taip paveikė, kad moteriš
kė prižadėjo vaikui dova
noti, o vaikas pasižadėjo 
daugiau nebevogti. Dėkojo 
vienas kitam. Išsiskiriant 
vaikutis pasisiūlė moteriš
kei padėti malkų maišą 
nešti. Linksmu žvilgsniu 
Martynas palydėjo mote
riškę ir vaikutį, kurie mei
liai bešnekučiuodami nuė
jo link moteriškės namų.

Jau buvo vakaras. Mar
tynas, sugrįžęs, užsidegė 
lemputę, pasidėjo ant sta
lelio, tik vietoj batelio siu
vimo, paėmė Evangelijas 
ir pradėjo skaityti. Prisi
minė vakarykštį sapną ir 
užsisvajojo. Lyg kas su
šlamėjo kampe, bet Mar
tynas nieko negalėjo ma
tyti.

“Martynai, Martynai, ar 
tu nepažįsti manęs”, su
skambėjo jo ausyse bal
sas.

“Kas čia” ? užklausė 
Martynas.

“Tai aš”, atsiliepė balsas. 
Pasirodė jo akyse Stepo
nas ir pranyko.

“Tai aš”, atsiliepė kitas 
balsas, pasirodė su kūdi
kėliu moteriškė ir prany
ko.

“Tai aš”, atsiliepė trečią 
kartą balsas, pasirodė mo
teriškė su vaiku, nusišyp
sojo ir pranyko.

į Martynas susimąstė, ne
galėdamas suprasti, kas 
tai galėtų būti. Užsidėjęs 
akinius, pradėjo skaityti: 
“Aš buvau išalkęs, ir jūs 
mane pavalgydinote; bu
vau ištroškęs, ir jūs mane 
pagirdėte; buvau svečias, 
ir jūs mane priėmėte: bu
vau nuogas ir jūs mane 
pridengėte”... “Kiek kartų 
jūs tai padarėte vienam ši- 
tų mano mažiausiųjų bro
lių, man padarėte”.

Toje pasakoje gali atsi
spindėti Tamstos gyveni
mas. “Mylėkite vienas ki
tą brolių meile. Pagerbimu 
vienas kitą pralenkite. 
Uolumu nebūkite tingi- 

; niai; būkite karšti dvasia; 
tarnaukite Viešpačiui”.

nakčiai. Pasikeitė Marty
no gyvenimas ir užviešpa
tavo jo širdyje ramybė. 
Paliovė girkšnojęs; nebe- 
rūgojo ant Dievo, bet su
sijaudinęs kartojo: Tebū
nie didesnei Dievo garbei; 
teesie tavo valia... Kartą 
susižavėjo Kristaus pa
mokslu, užrašytų šv. Lu
ko Evangelijoje šeštame 
skyriuje. Kiekvieną žodį 
taikė prie savo gyvenimo 
ir rimtai galvojo ar jo gy
venimas pastatytas ant 
uolos ar ant žemės pama
to. Neiškentęs skaitė sep
tintąjį skyrių ir čia jam 
giliai į širdį įstrigo Kris
taus žodžiai pasakyti pari- 
ziejui Simonui apie nusi
dėjėlę. “Jis nedavė van
dens Jo kojoms, nepabu
čiavo, nepatepė aliejumi 
galvos... Tas pariziejus 
buvo lygiai, kaip aš. Rūpi
nosi tik savimi, o į svečius 
nekreipė dėmesio. Tasai 
svečias buvo patsai Vieš
pats. Jei Jis pas mane at
eitų, ar ir aš taip pat pasi
elgčiau?”

Užsimąstęs Martynas 
užsnūdo. “Martynai”, pa
sigirdo balsas. “Kas čia”, 
paklausė, bet apsidairęs 
nieko nematė. Vėl 
kartu išgirdo balsą: “Mar
tynai ! Martynai! Ryto
pažvelk per langą į gatvę, 
nes aš ateisiu”.

Rytojaus dieną Marty
nas ne tiek dirbo kiek žiū
rėjo per langą į gatvę. 
Pats nežinojo, ko jis žiūri. 
Matė daug praeivių. Atėjo 
Steponas sniego nuo šali
gatvio nukasti. Pavargęs 
atsirėmė į sieną. — “Pa
kviesiu Steponą į stubą iš
gerti puodelį arbatos. Ma
tomai pavargęs...”

Vaišindamas Steponą šil
ta arbata vis žiūrėjo per 
langą. Užklaustas Marty- 
nas nupasakojo svečiui ką 

į Šventame 
ti dėl Dievo mokė Kristus ‘.Rašte ir kaip jis girdėjęs ----—------- , “Mar_ 

itynai, lauk, aš ryto atei
siu pas tave. Ilgai truko

tų drabužių kišenėse?
— Prieš atiduodamas išlaidotas. Vardu tos pačios

didžiąją valyklą visada Dievo meilės nemokančius 
peržiūriu. Vieną kartą ra-reikia pamokyti, abejojan- 
dau 150 dolerių ir vyras tiems duoti patarimus, 
buvo labai laimingas, kai’ nuliūdusius paguosti, pik- 
atsiminęs atbėgo ir galėjo tą darančius sudrausti, 
atsiimti. Pasitaiko ,kad ki-; skriaudėjams dovanoti ir 
šenėse žmonės užmiršta ’ melstis už gyvus ir miru- 
laikroduką, peiluką, nosi- įsius. “Mylėkite vienas ki
nių, špilkučių. tą brolių meile... Tamau-
— Ar neužmiršta kartais!kitę Viešpačiui...” “Jei aš 

paties drabužio atsiimti? lkalbėčiau žmonių ir ange-
—Tas tai pasitaiko. At-jlų kalbomis, bet neturė- 

neša šalčiams pasibaigus čiau meilės, aš būčiau kaip 
kokį šiltesnį drabužį ir už- į žvangantis varis ir skam- 
miršta per visą vasarą, tik bantis kimbolas” (1 Kor. 
rudenio vėsiam orui atėjus 13), sako Šv. Povilas, 
atsimena ir ateina ieškoti, prie pasakytų žodžių no- 
Kai vyrai išėjo į kariuo-įnu pridėti vieną pasakai- 
menę, kitų drabužiai iška- tę, iš kurios negalintieji 
bojo kelius metus, o dabar į būti kunigais ar vienuolė- 
atsiima. Sunkiais (depre-mis, arba neturintieji pa
sijos) laikais daugelis pa- šaukimo į dvasinį luomą, 
duotų valyt drabužių neat-pamatys kaip daug yra 
siimdavo. Kaikuriuos iš- progų gailestingiems dar- 
laikiau po keletą metų ir,,bams. 
savininkų nebegalėdamas Gyveno batsiuvis vardu 
atrasti, atidaviau kai rin- Martynas. Buvo darbštus, 
ko drabužius Lietuvos sąžiningas ir teisingas,
žmonėms. todėl jam darbo niekada

... . netrukdavo. Lopė ir siuvo
Atsargiai su kvepalais batelius mažam kambarė- 

ir nagų lakais! lyj žemai prie šaligatvio,
— Kartais gal turite var- taip kad per mažą langelį 

go su dėmių išėmimu? tegalėdavo matyti praei-
— Tas tai nelengva. Kar- vių kojas,

tais žmonės bando išimti • žmonelė pasimirė, pa
dūmes su netikrais chemi- likdama jam trijų metų 
kalais, tai dar didesnes; vaikutį. Kiti vaikeliai bu- 
padaro. Merginos kvepa- vo ^seniau mirę. Pagaliau, 
lais sulieja, ar nagų lakas paūgėjęs ir paskutinis jo 
užkrinta ir — be speciaUų yaikas pasimirė. Martynas 
chemikalų neišimsi. Iš vi-|iPu^Į® i desperaciją, palio- 
sų drabužių, kokius man vė ėjęs į bažnyčią ir rugo- 
teko valyti gal labiausiai damas ant Dievo velijo ge- 
nepaprastas buvo tai vo- r^au mirti. Bet štai atsi- 
kiečių karininko unifor- tanko pas jį vienuolis, 
ma, kurią vienas USA ka- Šiam Martynas išpasakojo 
rys parsivežė atminimui, visus savo vargus ir nelai- 
Gal kada kur vaidinime :mes if pareiškia nebenorįs 
ant scenos panaudos. Gra- gyventi, 
ži uniforma, daug kam ro- Vienuolis pamokė Mar- 
džiau. jtyną, kad visame reikia

; sutikti su Dievo valia ir 
gyventi ne sau, bet Dievui, 
kuris yra suteikęs žmo
gui gyvybę. O kaip gyven- buvo skaitęs

ir apie tai galime rasti paslaptingą balsą 
Naujame Testamente.

Martynas tuoj įsigyjo 
Naująjį

• v

I
"Klynerio" sapnai

— Jei tektų vėl iš naujo 
gyventi, ar bepasirinktu- 
mėi tą patį amatą?

—Vargiai. Visgi sunkus, 
gana nuobodus darbas. 
Bet jau dabar — dirbsiu, 
kol sveikata neš, kito už
siėmimo nebelaikąs ieško
ti. Vis dėlto — nuolat siu
vant — ir akys įskausta; 
bet parėjęs namo, dar vis 
peržiūriu lietuviškus laik
raščius. Kitą sykį ir atsi
gulęs dar vis tebesapnuoji, 
kad drabužį “prosiji”.

Vienas nuotykis
— Ar nepasitaikė kada 

kokių ypatingesnių atsiti
kimų ?

— Nuo ugnies, nuo api
plėšimo esame apsidraudę • 
bet to, galima sakyti, ir’rai.

I

antru

i

I

...auj,,, Testamentą ir Martynui nupasakoti Ste- 
Ipradėjo skaityti. Pradžio- ponui apie Kristaus gyve-!
I
Į
i

je skaitė tik šventadie- užrašy-|
niais, bet ilgainiui taip pa
milo, kad skaitė kasdien

I

tus Evangelijoj.
____ ________  ---------- Apsiašarojęs Steponas 
ir dažnai net iki vėlybai. dėkojo Martynui už pasto- 
______________________ jgę sušildymui ir už sielos 
nepasitaikė. Nežinau, gali-j ir kūno peną.
ma gal prisiminti vieną va-! Jam išėjus, Martynas 
lyklos darbininką, kurs,. siūdamas batus galvojo a- 
ėmus jam dantis skaudėti, j pie Kristų ir vis žiūrėjo 
norėdamas greičiau ir be pro langą. Tarp daugelio 
išlaidų juos nusikratyti, praeivių pamatė škarma- 
paprašė reples ir pats sau tais apsidengusią moteriš- 
kaip bematant du dantis; kę, nešiną ant rankų kūdi- 
replėmis išrovė... Išėjo ge-!kį. Sustojusi prie sienos 

J. P. Į norėjo šilčiau apdengti
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Pagerbs II-jo Karo Veteranus

Brocktoniečiai bendromis jė
gomis. sekmadienį, . rugsėjo 15 
d.. Romuvos Parke ruošia “Wel-įva' 
c-ome Home Party" 1____ ____
2-jo karo veteranams.

Tam tikslui yra susitveręs ko
mitetas, kurio pirmininku yra 
didelis patrijotas ir Brocktono 
senas biznierius — Vincas Zin
kevičius.

Yra užkviesti aukšti svečiai 
kalbėtojai, būtent — guberna
torius Tobin. mayoras Downev, 
adv. C. Kalinauskas ir kiti įžy
mūs kalbėtojai. Visi lietuviai 
yra kviečiami dalyvauti.

Tą sekmadienį Šv. Roko par. 
bažnyčioje 8:30 bus atnašauja
mos šv. mišios kaipo Dievui pa
dėka už grąžinimą mūsų karių.

M""'"'///!

Bnocirm

DARBININKAS
-x

r
nešė ir Lietuvos trispalvę vėlia
vą.

Petras F. Sarapas gyveno 
Cambridge ir dalyvavo parapi
jos ir lietuvių organizacijų vei
kime. Jis buvo pavyzdingas lie
tuvis ir didvyriškas Dėdės Ša
mo karys, kuris gelbėdamas sa
vo sunkiai sužeistą draugą, lai
ke mūšio Italijoje, paguldė savo 
galvą. Tad garbė Cambridge lie
tuviams, kad jie taip tinkamai 
ir iškilmingai pagerbė savo tau
tos sūnų.

šinėlę — Mary Wistotsky, 130 
C St., So: Boston, Mass.; antrą 
dovaną — $25.00 Pergalės Bo
ną — Anna Kelly, 18 Marvel 
St., Jarsons, Pa., ir 3-čią dova
ną $10 — B. Davidauskas, 27 
Weld Avė., Norwood, Mass.

★

SVEIKI, LIETUVIAI VETERANAI!

WELCOME HOME!
Sekmadienį, rugsėjo 8 d. atsi- 

įdarė Brockton Fair. Tą dieną 
prie lietuvių bakūžės Bendras 
Lietuvių Komitetas turėjo savo1 

1 programą. Bakūžėje buvo lietu-' 
vių išdirbinių parodą, kuriai; 
vadovavo p. Jurgeliūnienė. Ko- 

buvusiems niiteto pirmininkas Dr. Vait
kus vadovavo parengimui.

Programa prasidėjo apie 4 v. 
po pietų, p. Biekša pradėjo pro
gramą ir pertsatė p. K. Jurge- 
liūną programos vedėju, p. K. 
Jurgeliūnas, pasakęs įžanginę 
kalbelę, pakvietė jauną daini
ninką Matejaitį iš Worcester, 
vadovaujant p. Meškienei, su
dainuoti keletą dainų. Jaunas 
dainininkas labai gražiai pasi
rodė. Jis susilaukė daug aplo
dismentų. Principaliu kalbėtoju 

;buvo p. A. F. Kneižys, “Darbi- 
ininko” redaktorius. Jis kalbėjo 
i apie pavergtą Lietuvą, jos kovą 
j dėl nepriklausomybės ir pasau
linę politiką. Ragino lietuvius 
vieningai kovoti dėl Lietuvos 
nepriklausomybės. Taipgi kalbė
jo vietiniai — Dr. Vaitkus, p. 

I Vincas Zinkevičius ir kiti.
, Programai pasibaigus, grojo 
rekorduotus lietuvių muzikos 
kūrinius. Visi linksmai praleido 
laiką prie lietuvių bakūžės.

I
I

tfORCESTER, MASS

DIDŽIAUSI PER 71 METUS

DABAR IKI RUGSĖJO 14
Pirmadieni iki Penktadienio

PUIKIAUSIOS

ARKLIŲ LENKTYNES
8 (domios lenktynės kasdieną

Daily Double Užsidaro 1:45

Pradžia 2:00

*
DIDŽIAUSIA

AGRIKULTŪROS
PARODA

Naujoje Anglijoje
Gyvulių ir Maisto Panoda

*

NORWOOD, MASS.
Rugsėjo 12 d. atvyko į Šv. į 

Kotrynos parapiją Monsinjoras 
J. Minihan, kuris šiomis dieno-: 
mis paskirtas klebonu į šią pa
rapiją, į mirusio 
sinjoro Joseph 

į Monsinjoras 
buvęs Bostono 
kancleriu.

klebono Mon- 
C. Walsh vietą. 
J. Minihan yra 
arkivyskupijos

MAILL ir PUSE 

LENKTYNIŲ 
Karnivalas • (domus Spektaklis

«
Naujas Vaikų Kaimelis . 

Tautų Kaimelis
*

ASTRADOS & MADŲ 
PARODA

Su pagarsėjusiomis Modelistėmis 
Įžanga 75c. Vaikams 25c. 

Taksų priedas.

I- 4... ■ r r ■ A rl

I

Nuo senų-senų laikų buvo sakoma:
God and the soldier we adore 
In time of dangei, not before; 
The dangei passed and all things righted. 
God is forgotten and the soldier slighted.

BET
Brocktono visų demokratiškųjų srovių lietuviai įrodo, kad 

tas pasakymas bent jiems netinka:

Rugsėjo-Sept. 15 d., 1946
BENDROMIS PASTANGOMIS JIE RENGIA

IŠKILMES

*

savo lietuvius paskutiniojo karo veteranus pagerbti, pasveikinti.
IŠKILMES SUSKIRSTYTOS Į TRIS DALIS:

Pirmoji — 8:30 AM Šv. Roko bažnyčioje Brocktone įvyks pamaldos — 
mišios su atitinkamu iškilmėms pamokslu. Kun. Jonas švagždys pa
sakys pamokslą. Mišios bus laikomos pareikšti Amžinajam Dievui 
padėką už grįžusius į savas pastoges karius ir už kare žuvusių amži
nąją atilsį. Į šią pirmą iškilmių dalį gražiai kviečiame katalikus ir 
ne katalikus, karius ir civilius.

Antroji dalis — 2 PM Romuvos parke viešas pasveikinimas ir pagerbi
mas mūsų veteranų —

Dainomis. Dainuos šv. Roko parapijos choras.
Kalbomis. Kalbės: Massachusetts Gubernatorius Maurice J. Tobin, 

Brocktono miesto mayoras Joseph Downey, Lietuvos Garbės Konsu
las Antanas O. Shallna, etc.

Pradedant 1 PM nuo Intervalle Street specialūs bus’ai vežios žmones į 
Romuvos parką veltui.

Trečioji dalis — 4 PM tame pačiame parke po bankieto įvyks šokiai ir pik- 
ninkas iki vėlumos.

Nuoširdžiai kviečia visus
BROCKTONO BENDRAS LIETUVIŲ KOMITETAS.

♦
Pereitą sekmadienį, rugsėjo 8'

d. pp. Stasys ir Rakela Kamy-^ Naujokaitis yra Winslow| 
lai. gyv. 33 Tremont St., minė-,GaraZe savininkas- 
darni savo 37 metų vedybinio! 
gyvenimo sukaktį, suruošė pie
tus savo namuose, kuriuose da
lyvavo pp. V. ir M. Sereikai ir 
Kneižiai.

Pp. Karnilų intencija įvyko 
šv. mišios rugsėjo 12 d. Šv. Jur
gio lietuvių par. bažnyčioje, p. 
Stasys Karnyla yra parapijos 
zakristijonas.

Rugsėjo 7 d. pp. Kavaliaus
kai (Kay), gyv. 264 Lenox St., 
susilaukė dukrelės. Motina ir 
dukrelė yra geroje sveikatoje 
Norwoodo ligoninėje, pp. Kava
liauskai dabar augina dvi duk
reles ir du sūnų. Sveikiname!

I

Iškilmių surengimo komitetas . 
susidėjo iš Juozo N. Turausko, 
pirmininko; Aleksandro Stan
kūno, raštininko, ir narių — 
Vinco Tasonio, Vinco Kiršlio, 
advokato Jono Grigaliaus ir ad
vokato Juozo Tameno. Jiems 
pagelbėjo Pranas Randelunas, 
Leonas Silkinis, Kazys Zabitis, 
Petras Tamenas, Pranas Gird
vainis, Barbora Žilienė, Natalija 
Zilaitė, Kazys Martin, Petras 
Abcūnas, Aleksandras Potem- 
bergis, Povilas Radaitis, Jonas 
Mileika, Mikolas Wenzlow, Ka
zys Vaškis, Juozas Bagdonas, 
Stasys Dirsa, Kazys Backus ir 
Alekas Marcinkus.

Apart viršminėtų organizaci
jų, parade ir iškilmėse dalyvavo 
Šv. Vincento pašalpinė draugija, 
Lietuvių Jaunuomenės draugija, 
Lietuvos Sūnų draugija, Lietu
vos Sūnų ir Dukterų draugija, 
Susivienymo Lietuvių Ameriko
je kuopa, Lietuvių Moterų klu
bas, Lietuvos Vyčių kuopa, Lie
tuvių Darbininkų Sąjungos kuo
pa, Šv. Stepono pašalpinė drau
gija, Šv. Juozapo pašalpinė 
draugija, Brightono Lietuvių 
Piliečių klūbas, South Boston 
Lietuvių Pijiečių klūbas, Suvie
nytas Lietuvių Moterų klūbas ir 
Nekalto Prasidėjimo Panelės 
Švč. sodalietės iš Cambridge.

Ra porteris.

SESELIŲ PIKNIKE 
LAIMEIO DOVANAS

Aušros Vartų Parapija

Albertas Zavorskas,

Moterų Sodalicijos pamaldos' kas Juozas N. Turauskas ir 
ir susirinkimas įvyko trečiadie- perstatė ceremonijų vedėją, ad- 
nio vakare. Šios draugijos na- vokatą Juozą Tameną. Vedėjas 
rių Komunijos diena — rugsėjo pakvietė kun. Joną Daunį, bū- 
15, 8 vai. rytą.

I

vusį karo kapelioną atkalbėti 
invokaciją. Po invokacijos, kal- 

Moterų Sąjungos 27 kuopos bėjo Gubernatoriaus Maurice J. 
mėnesinis susirinkimas įvyks Tobin 
sekmadienį, rugsėjo 15 d., para
pijos svetainėje, St. James Avė., 
3 vai. po pietų.

Pereitą sekmadienį buvo nu
vykę į Brockton Fair pp. Šerei- 

Šiomis dienomis praleido ato- kai ir p. A. F. Kneižys su duk- 
stogas pp. K. ir P. Naujokaičiai, rele Maryte, 
gyv. Pleasant St., New Hamp- prie lietuvių 
shire ir Maine valstybėse, p. Ka- kalbą.

Antradienio vakare įvyko pa
rapijos choro vyrų praktika. į 

p. A. F. Kneižys Vargonininkas p. Vaclovas Še*! 
bakūžės pasakė reįka pageidauja, kad prie cho-! 

______________  ro prisirašytų kodaugiausia vy-, 
rų ir merginų - moterų. Pasi---  - 111V 
ruošiama koncertui.

Kailinius Geriausia Pirkti 
DABAR!

CAMBRIDGE, MASS.

Brockton, Mass. — Rugsėjo 2 
d. įvykusiame Jėzaus Nukry
žiuotojo Seselių piknike, Brock
ton, Mass. laimėjo dovanas se
kantieji asmenys:

1-mą dovaną — rašomąją ma-

L. Vyčių 116-tos kuopos Seimo 
Rengimo “Mystery Ride” pa
rengimo komisijos pirmininkas. 
Kaip jau buvo rašyta L. Vyčių 
33-čias seimas įvyks rugs.-Sept. 
20, 21 ir 22 d.d., Aušros Vartų 
parapijos patalpose. Pirmos sei
mo dienos vakare ir yra sureng
tas visiems delegatams “Myste
ry Ride”, kuris suteiks tikro 
surprizo. Apie jį daug nekalba
ma ir nerašoma, tik sakoma, 
kad bus linksmas laiko pralei
dimas. Taigi to parengimo ir y- 
ra virš minėtas Albertas Za
vorskas. Jo pagelbininkai yra: 
Alfonsas Akstinas, Albertas 
Pavolis, Dorota ir Alena Krista- 
pavičiūtės.

šeštadienį,, rūgs. 21 d. vaka
re yra rengiamas šaunus vaka
ras — “Knightmares” vaidini
mu, kuriam vadovauja pasižy
mėjęs vytis ir Seimo Rengimo 
komisijos pirm. Edmundas Vaš
kas. Jis labai gabus dramatur
gas ir tos rūšies parengimus jis 
rengia parapijoje jau kelinti 
metai. Jau parduota daug tikie- 
tų ir jau pramatoma, kad bus 
pilnutė salė žmonių. Kviečiami 
ateiti iš anksto, kad gavus sė
dynę. Po vaidinimo bus links- 
mūs šokiai.

Bernardas Koraitis

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

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

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

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

<11 WA5HINGTON street
BOSTON, MASS.

Sekmadienį, rūgs. 8 d. po pie
tų, akivaizdoje trijų tūkstančių 
žmonių, Petro F. Sarapo aikštė, 
Cambridge, Mass., buvo iškil- ' 
mingai dedikuota.

i Pirmą valandą po pietų, prie 
Amerikos Lietuvių Piliečių klu
bo buveinės pradėjo rinktis ve
teranai ir lietuvių organizacijų 
atstovai. Lygiai antrą valandą 
po pietų, lydimas Cambridge 
ugniagesių beno, paradas pra
dėjo žygiuoti lietuvių parapijos 
bažnyčios link.

Pirmiausiai ėjo šimtai vetera
nų iš Amerikos Legijono Stepo
no Dariaus, Francis P. Sullivan 
ir Lincoln Postų, po to sekė ve
teranai nariai Amerikos Lietu
vių Piliečių klubo ir p. Ivaškie- 
nės gražiai kostiumuota Jau-

asmeniškas atstovas, 
kandidatas j Kongresmonus iš 
lf-to apskričio John F. Kenne- 
dy, Lietuvos Garbės Konsulas 
advokatas Antanas O. Shallna, 
Legislatūros atstovai iš 1-mo 
Middlesex apskričio Thomas 
Coady ir John J. Toomey, Cam
bridge miesto mayoras John D. 
Lynch, Cambridge miesto rei
kalų vedėjas John B. Atkinson, 
Cambridge miesto tarybos na
riai Thomas McNamara ir Mi- 
chael Neville, Commanderis A- 
merikos Legijono Francis P. 
Sullivan Posto No. 358 James 
Whelan. Dedikacijos kalbą pa
sakė Vincas Kiršlis. Po jo kal
bos, a. a. kario Sarapo našlė 
priėjo prie aikštės iškabos ir ją 

i atidengė ir uždėjo gyvų gėlių 
vainiką.

fĮ

Tuo jaus pasigirdo trys salvos 
šautuvų ir “Taps” trimitais. 
Nevienam žiūrovui akyse pasi
rodė ašaros šiame rimtame mo
mente. Toliau sekė Amerikos 
himnas. Po to ceremonijų komi
sija įteikė p-niai Sarapienei do
vanėlę ir iškilmes užbaigė lietu
vių parapijos klebonas kun. Pr. 
Juškaitis palaiminimu, kurį at
kalbėjo lietuvių ir anglų kalbo
mis.

Klebonas kun. Juškaitis visus 
dalyvius kvietė bažnyčion, kur

nuolių grupė. Antroje divizijoje tuojau sekė palaiminimas švč. 
ėjo atstovai penkiolikos lietuvių, Sakramentu. Momentaliai Cam- 

. organizacijų. jbridge lietuvių parapijos bažny-
1 Paradas atėjęs į aikštę, susi- čia buvo perpildyta žmonių, 
rikiavo prie tribūnos, kuri buvo Tai buvo nepaprastai iškil- 
specialiai pastatyta aikštėje, j mingos ceremonijos, kurios su- 
Cia suėjo kviestieji svečiai, — teikė visiems lietuviams garbę, 
ceremonijų dalyviai.

Įžanginę kalbą pasakė iškil- nų Postas, greta 
mių rengimo komiteto pirminin- žvaigždėtos vėliavos, išdidingai

Čia reikia paminėti, kad vetera- 
Amerikos

t

1

W. J. Chisholm
GRABORIUS

Asmeniškas Patamavimae

331 SmithSt, 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 62M

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis- i 
kitę mums išegzaminuoti skis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis
Room 206

Tel. «-1944
397 Main St., ,

WORCESTER, MASS.
275 Main St., Web«ter. Man.

9 ii 10 Paskolų Prašymai Yra Patenkinti

Bankas skolina asmeniniams reikalams 
mais nuošimčiais greitai, lengvai ir privačiai

Mes taipgi pasiruošę teikti pinigus mažiems 
sveikiems bizniams.

M V^ątionat

Shawmut Bank
e
♦

♦

sę
S( O.se

* South Boston Branch, 474 West Broadway

Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo . 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

CCiŽVAIGŽDĖJE”
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti! 

Kaina — $1.00 metams.
“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA 

488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.
■ ' . . ----------- 4
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VIETINES žinios
I

* t » 5 k

ŽINUTES
Atsidarė mokykla. Rūgs. 12 

d., sykiu su kitomis parapijinė
mis ir viešomis mokyklomis a- 
tidarė duris mokslo metui ir Šv. 
Petro lietuvių mokykla, I ir E. 
6th St., So. Bostone.

9 v. r., vaikeliai buvo suvesti

amas didis su vaikelių progresu. 
Nė vienas lietuvis teneužsigina 
šio didžio džiaugsmo ir patenki
nimo neleisdamas savo vaikelio 
eiti prie Kristaus per šią lietu
višką katalikišką mokyklą.

Taip pat nė vienas lietuvis te- 
nebūnie nesąmoningų kalbų su
klaidintas. Jų girdžiame daug. 
Joms atsakome trumpai.

Nėra jokios abejonės, kad pa-

DAKTARAI

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanek
OPTOMETRI8TA9

515 E. Broadway
So. Boaton, Maso.

Ctfizo Valandos ižskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais 

Vakarais Nuo 7 Iki 9-tal 
Sežtadieniais Nuo 2 Iki S-tal.

I

Dr J. L Pasakantis 
DR. AMELIA E. RODD 

OPTOMETRISTAI 

447 Broadway 
Se. Boston, Mase.

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

Se rėdo mis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakaro

ToL TROwbridgs 6330

lRepsNs,M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Tnman arti Centrai Bq 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir S—S.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY 
REAL ESTATE Ė INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Officę Tol. So. Boston 0MB

Res. 37 Oriole Street
Wwt Roxbury, Maaa.
T«L Parkway 1233-W

į parapijos salę, 492 E. 7th St. 
i Čia jie su savo mylimomis mo
tinėlėmis, išklausė šv. mišių ir 
trumpo pamokslo. Po to visi ė- 
jo mokyklon.

Kun. Virmauskis aukojo šv. rapinės mokyklos labiau vaiku- 
mišias už mokyklos vaikus, tė- čius išmoko nei viešos mokyk- 
vus ir jos visus prietelius. Savo los. Net miesto mokyklų valdi- 
pamoksle kun. Virmauskis pa-'ninkai leidžia savo vaikučius į 
aiškino Arkivyskupo Cushing,' 
D. D. užrašą: “Kad jie pažintų 
Tave (Dieve)”. Uolusis Arki- 

J‘ vyskupas deda visas pastangas, 
kad žmonės pažintų Dievą. Taml 

yra geriausias būdas — lankyti 
parapinę mokyklą.

Į Katalikų Bažnyčia, galima 
sakyti tam tikslui yra, kad 
žmonės pažintų savo Dievą. Jos 
Įsteigėjas davė paliepimą—“Ei
dami tat mokykite visas tau
tas...” Iš pradžių Bažnyčia mo
kė žmones žodžiu. Vėliau tą 

i šventą mokymo darbą varo raš
tu, knyga, mokykla ir draugu- 
ve. Katalikiškų mokyklų lanky
tojai ir rėmėjai padeda žmoni
jai Dievą pažinti. Tuom pat ir 
garbinti. Išpildo Kristaus, Po
piežiaus, Vyskupo ir kunigų bei 
Bažnyčios troškimą.

Gražus buvo vaizdas matyti 
tokį didelį būrį vaikų ir motinų 
įvairių profesijų pamaldose, 
gatvėje ir mokykloje. Virš šim
tas jaunų motinų, kurių didžiu
ma užaugo šv. Petro parapijos 
vadovybėje, veda savo brangius 
vaikelius šios parapijos mokyk
lon, kad jie augtų ir eitų gerojo 

j Dievo pageidaujamu keliu. Gra- 
. žūs jaunų amerikoniukių moti
nų troškimai. Puikus reginys.

'Dievas laimins šias motinas už 
j jų pastangas savo vaikų gera

me auklėjime.
200 vaikučių tapo seserų mo

kytojų išskirstyti į šešis puįkių- 
puikiausius kambarius. Penki 
pradiniai skyriai pripildyti, o 
Vaikelių Darželis net su kaupu. 
Po paskirstymų vaikelių į jų 
vietas mokslo metui, tapo na
mon paleisti pietautų ir pailsėti. 
Penktadienį jiems reiks mokytis 
jau ištisą dieną, ir kitą savaitę. 

Regint šį mokyklos gražų 
darbą ir žavėtiną reginį lietu
viui akys ašarojasi iš didelio 
džiaugsmo. Beabejo tas džiaug-

Į

1

“DARBININKO” 
KONCERTAS

LdAkišL
Pereitą savaitę 'Darbininke’ 

lankėsi K. MiekeviftuB iš Terry- 
ville, Conn. Atsilankymo proga 
atnaujino ‘DĖAimhko’ prenu
meratą.

i Taipgi laakšftL Povilas Dobi
las. Atsilankymo proga kalen-

!
!

! 
!!
1

i

parapines mokyklas.
Šv. Petro parapijos mokykla 

moko tą patį mokslą — skyrius 
iš skyriaus, kaip ir visos kitos 
parapinės ir viešos mokyklos 
Amerikoje. Joje tik virš papras-; 
tų mokslų galima išmokti religi
jos ir lietuvybės.

Vienas gal kiek rimtas užme
timas yra: toli vaikams vaikš-! 
čioti. Į tai galima atsakyti, kad 
tai vertas vargas. Kas tik gera, I 
tas nėra lengvai pasiekiama, i 
Tėvai nesigailės kiek pasivargi- 
nę.

Lietuviai visus išsikalbinėji- Jums už jas dėkoju, nes mums “Darbininką'’, 
mus padėkite ant lentynos. Su-tai didelė pagalba. Šv. Mišios 
veskite savo vaikučius savon bus kuogreičiausiai atlaikytos 
mokyklon pirmadienį, rūgs. 16! sulig patiektų intencijų nuro- 
d. Už dešimts metų džiaugsitės dymą. Jūs turėdami daugiau 
tuos nesąmoningus užmetimus 
ten padėję.

Prašome atlankyti savo mo
kyklą.

Aukos. N. N. Aukavo mokyk
lų fondan $25., Antanina Ma
jauskaitė $13.10 išsižadėjimų 
dešimtukais.

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime ll-kos rūšių alaus ir Įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite:

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

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

v > 
i! 
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.b
i!

|KXSSXXXSCXXXX30CX3($0(X3SXXSCteSCXXXXXSC3(X3CXXS0(3SS3CXXX3KXMXXSO0C

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

*
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SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

I
i

VINCAS BALUKONIS, 
SavininkasSavininkas

Pagamina gerus lietuvišku pietus,

251 West Bradiny,

užlaiko geriausį alų, vynų ir degti* 
nę, ir visiems draugiškai ir manda

giai patarnauja.
Saulh taton, Mass.

Užsisakykite Tanike ras Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Greitos Avė. Uington Mos*.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namu Tel. Dedham 130)-R -

t

Tėv. J. Svirnelis, S.C. 
Catholic Mission Turą, 

Garo Hills, Assam, India.
20-8-46

Rašo:
Gerasis ir Gerbiamas 
Kunigėli,

Jūsų taip malonų laiškutį
Šv. Mišių intencijų pinigus jau 
senai gavau ir labai širdingai

Kun. Dr. K. Urbonavičius — 
Jonas Kmitas yra parašęs 600 
puslapių patrijotišką veikalą— 
“VYTIS ir ERELIS”, kurį Dar
bininkas’ atspausdino ir jau pa- 
davė knygnSyklon apdaryti. 
Taigi neužilgo šio veikalo rėmė
jai jį gaus. •

! Už kun. Dr. K. Urbonavičiaus 
Svarbų darbą literatiškoje dir
voje, laikraštis “Darbininkas” 
ir kun. Dr. Urbonavičiaus prie- 
teliai, lapkričio (November) 3 
d., So. Boston High School ruo
šia jam iškilmingą pagerbimą. 
Ta proga bus šaunus koncertas, 

i kurį išpildys operos artistė Bi- 
ruta Ramoškaitė, šv. Pranciš
kaus parapijos mišrus choras 
vad. muziko Povilo Sako ir kiti 
artistai, kurie bus vėliau pa
skelbti. Todėlei, prašome tą die
ną rezervuoti kun. Dr. Urbona
vičiaus pagerbimui ir minėtam dovanojo “išblaškytiems Lietu- 
koncertui. 2 ,vos sūnums ir dukroms”. Už

■ dovaną nuoširdžiai dėkoju. M.o-
Remkite tuos profesionalus ir biz kinuosi angliškai, nes jei nega-

nierius, kurie savo skelbimais remia . ._i. .lesiu sugrįsti tėvynėn, bandysiu

i Taipgi lankėsi Antanas Gapu- 
tis, energingas vytis, dabartiniu 
laiku tarnaująs Dėdės Šamo 
Laivyne, parašiutininkų sky
riaus viršininku. Pareiškė, kad 
išvykstąs ilgesniam laikui kur 
nors į Panamą kanalo apylinkę. 
Linkėtina Antanui sėkmingos 
tarnybos.

DĖKOJA UŽ ŽODYNUS

ir

Netikėtinumai. Vienas lietu
vis bernaitis kas šventadienį at
važiuoja į Šv. Petro par. bažny
čią iš Dedham, Mass. Jis sako: 
“I likę that Church on C St.

Trys maži vaikučiai i" ~ 
chester, Mass., jau antri metai,' 
yra leidžiami Šv. Petro par. mo-! 
kyklon. Motina pasakė, kad ji1 
nori atsimoRėtT 'parapijai' už!

gauti vizą į USA, — gal gausiu 
vietą fabrike ar mokykloje kaip 
chemikas. Esu chemijos fakul
teto prodekanas.

Su pagarba P. Jucaitis.

ĮVAIRŪS skelbimai
PARSIDUODA juodas com- 

bination pečius kūrenamas ang- 
Įliais ir aliejumi. Pečius gerame 
'stovyje. Parduosime pigiai. At- 
įsišaukite pas Casper, 343 W. 

4th St., So. Bostone. Telefonas 
ŠOU 2731. (13-16-20)

Gerbiamieji,
Per Baltijos Universiteto Rek

torių p. prof. VI. Stanką gavau 
Herlit’o angliškai - lietuvišką 
žodyną, kurį Tamstų laikraštis

REIKALINGA merginos dėl 
belno dirbtuvės darbo, prie auk
štos rūšies slippers. SUFIX 
MFG. CO., 727 Atlantic Avė., 
prie So. Station, Boston. (13)

REIKALINGA merginos už-' 
dėti lables. Gali būti patyrusios 
ar nepatyrusios, lengvas dar
bas. Puikios darbo sąlygos. 
RUST MASTER CHEMICAL, 
712 Beacon St., Boston. (6-13)

REIKALINGA

Draugijų Valdybų Adresai
šv. Mišių intencijų galite pa
siųsti, pinigus visada gauname. 
Dovanokite, kad negalėjau 
greičiau jums atsakyti, nes čia 
buvo pašto ir telegrafo ir kai 
kurių bankų didelis streikas, 
kuris dar ir dabar tęsiasi. Šio
mis dienomis pradėjo dirbti, 
bet darbas dar 
larus.

Rodos, kad 
Jums parašau,
vau per poną John Kelly. Brevi- 

įjorius labai gražus ir labai pa
togus. Labai ačiū. Visada už 

.K j jus meldžiuos. Lai Dievulis 
Jums ir tiems, kurie prisidėjo jį 
man prisiųsti, atlygina už taip 
.gražią dovanėlę. „ „

labai ne regu-

apie Brevijorių 
Jį jau senai ga-

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŽVČ.

Pirmininkė — Eva Markai e nė.
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

TeL So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. GailiOnienė, 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

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

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

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

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

r
tuun auhhumu nepiju Ui Kaip girdėsite ir iš Radio, čia; 

dvasinius patarnavimus. Ir kasj^ daug Vos ukl
stebina, kad vaikučiai nenori šiomis dicnomjs Calcuttoje ,„,.1 
grįsti namon iš lietuviškos mo- „„
kyklos.

Džiaugiasi Rekolekcijomis. — 
South Bostonietės moterys ir 
merginos, atlikusios rekolekci
jas Thompson, Conn., pas Varg
dienes Seseles, labai jomis 
džiaugiasi. So. Bostonietėms la
bai patiko rekolekcijų vieta, 
tvarka ir pamokos, 
dingai teikė Tėvas 
nas, Šv. Antano 
Greene, Me. So.
tarpe rekolekcijas atsiliko mū
sų veikėjos — ponia Kiburienė 
ir panelė Majauskaitė.

Didelį parengimą BALF dar
buotojos nori surengti parapi
jos mokyklų fondo naudai. Po

vo musulmonų sukilimų. Jame 
kaip girdisi, buvo 400 užmuštų,! 

8000 sužeistų, šie streikai ir 
sukilimai, žinoma, pasunkina ir 
mūsų darbą. Tačiau su Dievo 
pagalba ir mūsų gerųjų bendra-; 
darbių parama misijonieriškas! 
darbas eina priekin.

Dar kartą Jums širdingai dė
kodamas, prašau neužmiršti ir 
manęs savo maldose, kad su

I

•V JONO EV. BL. PASALPINta 
DRAUGIJOS VALDYBA

Htrminlnkao — Juozas BvagMyo,
601 Sth 8t, So. Booton, m-—

V lce-Pirmininkai — Pranai TuJeikto
702 E. 5tb St, So. Boaton, Maaa.

Prot RačL — Jonaa Gllnecklo,
S Thomas Pk., So. Boaton. Maaa 

Fln. RaM. — Aleksandras Ivatka,
440 E. Slith SL, So. Boaton, Maaa.

Iždininkas—Stasys K. Grlganavičlua, 
699 L Seventh St., So. Boston, Maia

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 E. Broadway, So. Boston, Maaa

Draugija laiko susinnkimun kas trt 
čią lekmadienj kiekvieno mėne«l<
2 vai. po pietą. Parapijos aaMj 
<92 E. 7th Si... So. Rootnn M»u

■u —

merginos uždėti lables nuo 20- 
35 m. amžiaus. Gali būti patyru
sios ar nepatyrusios, lengvas 
darbas. Puikios darbo sąlygos.

RUST MASTER CHEM1CAL,
712 Beacon St., Boston, Mass.

(6-17)

RciimitHH Sbusmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

U daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingų Šilimą. Šildydama ga
lingai, iktarpins Reumatižkus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimų ir tir
pimų, dieglius, žaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelMų. 
Nelauk ilgiam, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rąžyki
te į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 4-oz. 
$2.00. Ekstra didelė dėžė 16-oz. $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Bex $66, Newark 1, N. J.

DIDELIS

PIKNIKAS
Rengia Saldž. Širdies V. J. Draugystė iš So. Boston

SEKMADIENĮ,

Rugsėjo-Sept. 15,1946 
Keistučio Darže, E. Dedham, 

MASSACHVSETTS
kurias šir-
Pranciško- i

vienuolyno, I Dievo pagalba galėčiau visada 

Bostoniečių į dirbti Jo didesnei garbei ir sie
lų gerovei.

Tikrai Jus Mylįs Kristuje,
Ft. J. Svirnelis, S.C.

Bušai išeis nuo Lietuvių Pil. Salės, E St., So. 
Bostone, 1 valandą po pietų. Visi galės nuvažiuoti 
ir grįžti tais pačiais busais.

Piknike bus skanių valgių ir gėrimų. Visus 
kviečiame pasinaudoti tyru oru.

RENGĖJAI.

Se. Boston Fandtare Ce.
Matrasai naujai perdirbami. 
Kainos pranešama iš anksto.

380y2 Wėst Broadfray,
Tel. ŠOU 2758 

Jūsų kreditas gerta. 
Prūtatymod aAmbua.

fXnios Nemaksienė, Svilienė ir ki- 
tos suka didelį ratą darbuotojų. |
Ponios Diksienė, Martinkienė, i
Vosylienė, panelės Gudaitė ir'
Majauskaitė uoliai platina ti-
kietus. Sveiki sulaukę šeštadie
nio, rūgs. 21 d.. galėsime pasi
gėrėti dideliu ir pelningu paren-
gimu. r

BUS GRAŽUS PIKNIKAS
Ir So. Bostono Saldž. Širdies

V. Jėzaus Draugija, ateinantį 
sekmadienį, rugsėjo 15 d. Keis
tučio Darže, E. Dedham, Mass., 
rengia metinį pikniką į kurį 
kviečia visus lietuvius atvykti 
pasilinksminimui. Draugijos ko
mitetas sako, kad visi svečiai ir 
viešnios bus pavaišinti skaniais 
valgiais ir gėrimais.

ATOSTOGAUJA
Šiomis dienomis atostogauja 

p. Antanina Majauskaitė, gyv. 
“Darbininko" name. Pereitos 
savaitės pabaigoje ji buvo nu
vykus į Putnam, Conn. pas Ne
kalto Prasidėjimo P. Švč. Sese
les ir ten atliko metines reko
lekcijas. Sekmadienį, rugsėjo 8 
d. dalyvavo Marianapolio Kole
gijos Rėmėjų seime. Grįžo pail
sėjus ir atsigaivinus dvasiniai.

PIKNIKAS
YRA RUOŠIAMAS

South Bostono Stephen Darius Post ~317

Rugsėjo-Sept. 22 d., 1946
ROMUVOS PARKE MONTELLO MASS.

Ar prisimeni, tuos Tėvynės Lietuvos žaliuojančias pievas, medžiais 
apaugusius piliakalnius. .

Prisiminimui, ir artesniam susipažinimui su Stephen Dariaus Postu, 
mes — Legionieriai kviečiame Jus —Lietuvius į mūsų rengiamą Pikniką, 
Romuvos Parke. T V. *

Ne veltui Romuvos Parkas turi gražųjį ROMUVOS varną.
Ne veltui Legionieriai buriasi po savo vėliavomis.

Ne veltui yra rodomas Lietuvių visuomenės kooperavimas su. Legionie
riais. •• r •. ■ r r ••

Piknike užtikriname smagią muziką, malonų priėmimą, šaltą alų ir 
gerą maistą. Autobusai eis nuo Posto namo 265 CStreet^So.Boston’o, 
pradedant 1 vai. po pietų. ■?KEŽ46iEf Ai.

y.
kilniau^ idealais.
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GBABMUU

ZALETSKAS
funeRal rome

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

O. A. laiotekaa, F. E. ZMetekae 
GvtBorial lt Bateamuotojal 

Fatamavtaaa dienų lr naktį 
Koplyčia lemenime dykai 

NOTART PUBLIC 
ToL ŠOU Boston 0*11

ŠOU Boston 2909



i

8

ėijas,' likau labai patenkintas.
- _ . -t ? . • . Z. ' . ....

e

IDEALI VIETA POILSIUI

I

Vilią Maria — Ręst Home,—Thompson, Conn.

gumą labai dėkoju. Jų kilniu 
apaštalavimu, surengiant Mote
rims uždąras šventas Rekolek-HYTINIU 

VALSTYBIŲ ŽINIOS _________ *

Naujas Lietuviškas Židinys 
Thompson, Conn.

das bei balkonus arba sėdėti ir 
kalbėti po medžiais arti gėlių bei 
rožių darželio.

Ir dvasiniu atžvilgiu Ręst
.Home gyventojai turi nemaža 
naudos. Čia esančioje koplyčio
je kasdien gali dalyvauti šv. 
Mišiose, priimti šv. Komuniją, 
pasimelsti, apeiti stacijas ir 
kiek nori kartų per dieną pagar- 

įbinti V. Jėzų Švč. Sakramente. 
jKas gali skaityti, gauna ir kny- 
Igų bei laikraščių pasiskaityti.

Lietuviškas židinys. Pastovius
■ Ręst Home gyventojus sudaro 
j tik lietuviai. Nors ir iš tolimes-

Seselių nįų įr aitimesnių apylinkių se- 
i-ube- seslės gauna daug prašymų iš 

t_  bet iki šiol buvo
priimti tik lietu- 

kad čia atvykę kreiptis

Praeitą sekmadienį, rugsėjo 8 turtuoliai amerikiečiai, 
dieną. Marijos Gimimo šventė- laikoma poilsio vietovė 
je. Thompson. Conn. įvyko kuk- žiuojasi su Marianapolio Kolegi- ne lietuvių, 
lios, bet labai reikšmingos iškil- ja. Kas atvyksta pas seseles pa- stengiamasi 
mės — pašventinimas lietuvai- silsėti skuba atlankyti didžiojo vįus Norima, 
čių seserų laikomų Ręst Home lietuvio — A. a. Tėvo Navicko lietuviai jaustųsi namie, nelygi- ypač kas nori apsigyventi visam 
dar vieno namo — Šv. Juozapo kapą. Pamaldesnės viešnios, be- nant savo. prieš - .....................
namo. Šį namą seselėms pado- vaikščiodamos po gražųjį Ma- paliktoj, tėvynėj, 
vanojo prieš keletą metų gera- rianapolio parką, apeina tame, 
daris Jurgis Rudokas, kuris vė- parke esančius a. a. Tėvo Navic- 
liau ir pats juose apsigyveno. 
Šiais metais seselės jį atremon
tavo. galima sakyti, perstatė. 
Jis atrodo kaip naujas, moder
niškai įrengtas, nedideli kam- _ ___
bariai, koridorinė sistema. Bai- tantiškas. ten gyvena vos viena tie^ šeinio amžiaus lietuviai, palaikoma lietuviška įstaiga, taip reikalingą bei naudingą 
__: — a.  - 1 1—1— 1- zi ♦ o 1J 1» i A ly o rą n* • • A. _ f  I

Moterimi kurios taip skaitlin
gai dalyvavo ir uoliai klausėsi 
Dievo žodžio, tariu nuoširdų 
ačiū. Kun. B. Mikalauskas.

fRTERBURY. CONN.
Rugsėjo 6, įvyko Federacijos 

22 skyriaus, BALF ir Tėvų Sa
vųjų susirinkimas. Atstovų at
silankė skaitlingai. Tik gaila, 
kad vyrų mažai buvo. Susirinki
mai labai svarbus dalykas ir

Seselės dirba su pasiaukojimu. 
Kas yra bent kiek susipažinęs 
su socialine globa, žino kiek 
kantrybės, išminties ir pasiau
kojimo reikalingas šis darbas. 
O tuo labiau senatvės poilsio 
namuose. Šiuose namuose dir
bančios seserys kaip tik turi 
reikalingas kvalifikacijas: gilų 
psichologinį žmogaus pažinimą 
ir meilę. O meilė viską nugali ir 
viską pakelia.

Ręst Home. kur už palyginamai nuolynui. • Kaip kas galėdami paremki-
mažą atlyginimą ilsisi, gyvena 2. Lietuvių tautos garbė — me šią Amerikos lietuviams

tinčią ranką, ypač tiems, kurių 
likimas toks skaudus.

Dėl priėmimo sąlygų reikia 
kiekvienam atskirai,

daugelį metų amžiui. Tačiau labai patartina 
aprūpinti savo senatvę, savo 

j Ręst Home tikrai yra brangi gyvenimą. Iš to būna trejopa 
N. Pr. Švč. P. Marijos Seserų nauda:

ko rūpesčiu pastatytus kryžiaus Kongregacijos dovana Ameri- 1. Dievo garbė — sunkiai už- 
kelius. Tuo būdu besiilsint kū- lietuviams. Tai yra poilsio dirbtas turtas paaukojamas kil- 
nui grynam ore ir dxasia atgai- nairaį — angliškai vadinami — niai labdaringai įtsaigai — vie- 
vinama ir nuopelnai ugdomi.

Thompsono miestelis protes-

giant rekolekcijas. Šv. Juozapo kita katalikiška šeima. Tačiau 
namą pašventino rekolekcijų netoli paties šio miestelio cen- 
vedėjas misijonierius Tėvas tro. gražiame gėlių darželyje, 
Barnabas. Mikalauskas. 43.F.M;. -kukliai kilniai stovi Nekaltai 
nesenai atvykęs iš Italijos. Pradėtosios Marijos statula. Iš

Norėtųsi šia proga kiek pla- to atostogininkai. pirmą kartą 
čiau pakalbėti apie taip reikš- vykstą į šią vietą, pažįsta, kad 
mingą. bet dar mažai žinomą čia lietuvaitės seselės gyvena,' 
lietuvišką židinį. kad čia yra Šv. Marijos Vila ir

Šiuo laiku Amerikoje yra 236 Šv. Juozapo namas, kur visi 
katalikų laikomi senatvės poil- lietuviai svetingai sutinkami, 
šio namai. Jie visi yra netik per- Ręst Home — poilsio namus 
pildyti, bet dar gi yra daug lau-----sudaro du namai: Šv. Marijos
kiančių savo eilės. Katalikų va- Vila — kur yra koplyčia, valgo- 
dai yra susirūpinę daugiau to- mieji kambariai ir gyvena sese- 
kio pobūdžio įstaigų kūrimu, lės ir silpnesnės, didesnės glo- 
Tas klausimas buvo svarstytas bos reikalingos, moterys; Šv. 
š. m. rugpjūčio 23-26 d. Natio- Juozapo namas — kur gyvena 
nai Conference of Catholic Cha- vyrai ir moterys bei šeimos va- 
rities. saros metu. Abiejuose namuose

Lietuvių amerikiečių laimei N. yra įrengti pasikalbėjimų bei 
Pr. Švč. P. Marijos Seserys, svečių kambariai, bet labiausiai 
daug dirbusios socialinėj srity svečiai mėgsta erdvias veran- 
Lietuvoj ir Amerikoj, yra pasi- 
ryžusios šioje srity daug dirbti. 
Jos pirmosios pamatė spragą, 
kad mūsų lietuviams trūksta 
gražios, jaukios poilsio vietos. 
Prieš tris metus. Amerikos tur
tuolių vasaros rezidencijų mies
tely Thompson. Conn.. jos pra
dėjo organizuoti Ręst Home.

IDEALI VIETA POILSIVI
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Nepaprastai tinka poilsiui ra- 
mus. ūksmingas, gražiais par
kais bei miškais apsuptas 
Thompsono miestelis. Šią vietą1 
mėgsta ne tik lietuviai, bet net

tiek vasaros ar kitu metu atos- lietuviškas židinys, 
jtogininkai.

Ręst Home priimama:
■ 1. Vasaros ar kitu laiku atos
togininkai: moterys ir vyrai bei 
šeimos savaitei, dviem savaitėm 

į ar ilgesniam laikui.
2. Senyvo amžiaus ar silpnos 

■sveikatos lietuviai ilgesniam ri
botam ar neribotam laikui.

3. Visiškam apsigyvenimui 
senyvo amžiaus vyrai ir mote
rys.

Visiškai nepriimama į Ręst 
Home protiniai ligoniai. Taip 
pat užkrečiamomis ligomis ser
gą. Gal būt ateity pavargusių 
nervų žmonėms bus įrengti vi
sai atskiri namai. Tai priklau
sys nuo pačios lietuvių visuo
menės pritarimo ir paramos. 
Seselės nori visiems tiesti gelbs-

. įstaigą.
3. Savo senatvės užtikrinimas. J
Tiek atostogininkai, tiek norį: 

pastoviai apsigyventi, sau vie
tas iš anksto užsisako, nes daž
nai būna visi kambariai užimti.

Adresas: Sister Superior

Vilią Maria
Thompson ,Conn.

Telefonu Putnam 1551

Nek. Pr. P. Švč. Seselių namas, Putnam, Ct.

Šv. Juozapo namas, — Ręst Home, — Thomp
son, Conn., kurio balkone stovi šio namo aukoto
jas Jurgis Rudokas.

Mes Parduodame

UŽDAROS MOTERIMS pamokslus ir pasikalbėjimus, 
' REKOLEKCIJOS | visos dalyvės nuoširdžiai jam

dėkoja. Taipgi padėkos žodis 
jam ir už surengtą ekskursiją 
į Marianapolį, Vilią Maria, ir į 
senelių prieglaudą.

žodžiu nėra tinkamų padėkoti 
malonioms seselėms už jų su
rengimą šių rekolekcijų ir už 
tokį jų širdingiausį priėmimą 
savo vienuolyne. Nuo pat pasi
tikimo mūsų mergaičių prie, jų 
atvirų durų iki mūsų vėlaus iš- 
važavimo, visos jų pastangos ir 
darbai buvo vien tik mūsų ge- 

Mikalauskui, OJM rai PriežiūraL Už vis* N geru* 
mą. tariam tikrą ačiū. Ypatin
gai dėkojame motinėlei M. Aloy- 
sai už jos suteiktas rekolekcijų 

Į paminklėlius. Niekad neužmir- 
kelionės šime malonumo!
vyksta.' Dėkojame ir p-lei E. Eiker už 
Water- ^°s vargonininkavimą ir už

šių vietų: Bostono, 
Athol, New Britain, 
ir iš kitur.
kurios pirmą kartą

gražiai pasisekė, dalyvavo 25 
moterys iš 
Worcester,

i VVaterbury 
Moterys,

dalyvavo uždarose rekolekcijo
se, džiaugėsi jų skirtingumu 
nuo kitų rekolekcijų. Dėka lai
komos tylos, laisvos nuo kas
dieninių užsiėmimų bei darbų, 
jos galėjo geriau susikaupti ir 
giliau į save pažvelgti.

Į Visos labai dėkingos Tėvui 
Barnabui 1

'už jo nuoširdumą ir pasiaukoji
mą. taip pat seselėms už suren
gimą šių rekolekcijų.

Seselių tremtinių
Fondui vajus gražiai 
Šv. Juozapo parapija,, o v. uuvoaĮJV Į?axapija, iTauvi-

būry, Conn. padarė bažnyčioje,trumpą muzikaliu programa.

MALONUMĄ... 
Ne Receptus!

jūs nekaltiname, 
kad jūs esate maitinami me
dicinos reikalavimais ir labo
ratoriškais cigaretų tyrinėji
mais šiose dienose.

Atvirai kalbant. Old Golds 
pakelyje gausite tik smagu
mą. o ne mažytes dvidešimts 
tubs gydymo, arba treatmen- 
tą. Rūkant gausite tik sma
gumą, malonumą iš skonin
gos tabakos. kuri yra pada
ryta moksliškomis priemonė
mis, kad būtų geriausia!

Taigi jei jūs norite gauti 
tikrą smagumą Old Golds pa
kelyje — išbandyk šiuos ci- 
garetus. Jie yra padaryti jū
sų smagumui— jūsų džiaugs
mui!

populiaraus vardo 
tabako išdirbystėje 
per arti 200 metų.

Jei Jūs Norite 
Treat" Vietoje 

"TrecrtmenU." 

Rūkyk O.Gs!
r

C BROOKLYN. N. Y
- ; -- <■.

šį sekmadienį, rugsėjo 15.d., 
tuoj pe sumos, 12:20 yra šau
kiamas Vietinės BALF 58 sky
riaus svarbus susirinkimas, ku
riame dalyvaus atstovas iš Cen
tro raštinės ir plačiau apibudys 
apie šalpos bei rengiamo seimo 
reikalus. Kaip nariai, taįp ir 
svečiai prašomi koskaitlingigu- 
siai atsilankyti. Susirinkimas 
įvyks parapijos svetainėje.

Pamaldų Tvarka
Vasaros laiku suma šv. Jurgio 

par. bažnyčioje būdavo 9 vai., o
labai pageidaujama, kad visi į 11 vai. tik skaitytos mišios. Nuo 
juos lankytųsi Susirinkime šio sekmadienio, 
pirm. komp. A. J Aleksis atsi- vėl pamaldų tvarka pasikeičia 
nešė daug laiškų ir visi mums 
svarbūs. P-lė M. Andrikytė per
skaitė atsakymą į pasiųstas re
zoliucijas Lietuvos reikalais. Iš
rinkta atstovai į Federacijos 
Kongresą arba Katalikų Kon
gresą: komp. A. J. Aleksis, p. 
Sapranienė, p. Meškūnienė ir 

. p. Zailskienė. Į BALF Kongresą 
išrinkti atstovai — p-lė M. An
drikytė ir p. Barkauskienė.

Tėvų Savųjų draugija rengia 
vakarienę pagerbimui karių. 
Kareiviams vakarienė dykai. 
Prašome visų karių užsiregis
truoti JenušaiČių krautuvėj, 
Bank St. Registracija prasidėjo 
nuo rugsėjo 10. Labai pageidau

jama, kad kariai užsiregistruo
tų kuogreičiausiai, nes reikalin- 
iga žinoti dalyvių skaičius. Va
karienė įvyks spalių 6 d.

Aukų į Fed. pribuvo sekan
čiai: Vincas Ramažauskas $10, 
Gyv. Rožančiaus dr. $6.32; Rū
tos dr. $1.00; Tretininkų dr. 
$3.60; Moterų Sąjungos kp. 
$1.65; Apaštalystės — 50c.;
L. R. K. Š. 91 kp. 30c.

Į BALF aukų pribuvo — P. 
Povilaitienė $5.00; M. Urbonavi
čienė $2.00; P. Pranulienė $2.; 
A. J. Aleksis $1.00; Vincas Ra
mažauskas $5.00; p. Radzevičie
nė $1.00; M. Karinauskienė $1.,
M. Daugėlienė $1.; M. Kašėtaitė 
$1.; P. Petrauskienė $1.; M. An
drikytė $1.; A. Orčinienė $1.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Waterburio skyriaus susirinki
mas įvyko rugsėjo 8 d. Tą die
ną buvo daug išvažiavimų, bet 
atstovų atsilankė pusėtinai. Ta
rybos pirmininkas komp. A. J. 
Aleksis pridavė 2 laiškus iš Wa- 
shington, D. C., kuriuose yra 
atsakymas į mūsų pasiųstus 
laiškus Lietuvos reikalais. At
sakyme pažymėta, kad Jung. 
Valstybės nepripažįsta Lietu
vos, Latvijos ir Estijos bolševi
kams. Tuo pat reikalu pasiųsta 
telegramos ir į Paryžių.

P-nia Sapranienė išdavė ra
portą iš pikniko įeigų.

Nutarta pasiųsti ALT Cent
rui $300.00. p. Aleksis sutiko 
dalyvauti Tarybos Kongrese.

Darbai Waterbury eina, labai 
gerai. Bet yra ir blogumų. Da
bar American Brass Co. casting 
shop darbininkai išėjo į streiką, 
kam kompanija priima neunijis- 
tus. Reikalauja prašalinti juos.

Korespondentas.

, Rugsėjo 1 d. įvyko Šv. Juozą- 
11, po par.

rugsėjo 15 d.

sena tvarka, reiškia, suma bus 
11 vai.

Basam
Šį rudenį, lapkričio 8, 9, 10, 

15, 16, 17, gale savaičių, bus di
delis bazaras, kokio per 15 me
tų nebuvo. Tam tikslui pereitą 
savaitę buvo sušauktas gan 
skaitlingas mitingas, kuris tą 
mintį užgyrė ir šiek tiek pasi
skirstė pareigomis prirengimui 
to milžiniško bazaro. - Tai pa
skelbiama iš anksto, kad žmo
nės tas dienas užsirašytų į ka
lendorių ir susilaikytų nūo kitų 
parengimų.; Bazare bus pinigi i- 
kų ir brangių dovanų;-

Sve£aL Pereiti cavoltę (
madienį) lankėsi kun. J. Ridi
kas, S. J. ir kun. P. Bulovas, 
MIC.

I

seselių kelionei kolektą. žmonis! Rekolekcijose turėjome progą 
gražiai atjaučia sunkią seselių tujinti senas ir padaryt nau- 
padėti ir kiek kas pajėgia auko- Į“ Pįįtis’ 

i ja.
Worcester, Mass. Aušros Var

tų parapijos Moterų Sočiai Club 
seselių kelionei surengė pikniką 
ir visą pelną paskyrė į Seselių 
kelionės Fondą. «į

Kiekviena auka su dėkingumu' 
priimama ir malda palydima. 
Aukas prašoma siųsti šiuo adre
su:

I

A.

imis, kurios neseniai yra atvy
kusios iš Lietuvos. Labai buvo 
malonu, nors kad ir trumpai su 
jomis pasikalbėt apie mūsų tė
velių žemę, kurią mes visi taip 
mylim.

Tiek • sujaudintos buvo 11 po par. Apaštalavimo Maldos 
Brocktono mergaičių Seselių1 draugi jos piknikas pas pp. J. 

troškimu sulaukti savo tremti- Žemaičius, 
jnių Seselių, kad išvykstant iš 
; rekolekcijų suteikė gražią auke- 
: lę Seselių tremtinių kelionės 
fondui.

Visos dalyvės džiaugiasi pra- 
įleidusios šias kelias trumpas 
dieneles tokioje ramioje aplin
koje ir jaučiasi, kad ta dvasiška 
pagelba, kuri joms buvo su- 

Rugpiūčio 2, 3, 4 d.d.t 14 mer- teikta, yra kaip džiūstančiai žo-'
gaičių iš Brockton, Mass., Wa- įelei lašas gaivinančio vandens! duktus ir pasidarbavo šiame 

1 piknike, .būtent: pp. Q. Žemai- 
tienei, Ws O’Keepe, N. Žemai
tytei, A. Mązukaitis, 0. Girdzi
jauskienei, 'S. Dumšienei, V. 
Žukauskienei, K. Pranulienei, 
M. Bekęrienei, K. Petrauskienei, 
U. Žilinskienei, P. Naujavičie- 
nei, M. šambarienei.

Visas pelnas paskirtas para
pijai. M. šambarienč.

I

Sister Superior 
Immaculate Conception 

Convent 
R. F.D. 2 

Putliam, Conn.

ĮSPŪDŽIAI IŠ MERGAIČIŲ 
REKOLEKCIJŲ

Oras buvo gražus, 
tai ir dalyvių buvo daug. Daly
vavo ir kleb. kun. J. Valantie- 
jus, kun. V. Ražaitis ir kun. 
Pranckietis.

Daugiausiai pasidarbavo pp. 
J. Žemaičiai ir jų šeima, už ką 

1 jiems už darbą ir aukas nuošir- 
džiai dėkojame visos draugijos 

■ vardu. Taipgi dėkojame visiems, 
kurie aukojo valgomuosius pro-

terbury, Conn., ir Lowell, Mass. Už visa tą, vardu visų dalyva- 
atliko savo metines rekolekcijas vusių mergaičių, dar kartą ta

riuĮ Nekalto Prasidėjimo Vienuoly
ne, Putnam, Conn.

Pertraukęs savo vasaros ato- 
; stogas, atskrido iš Chicago, 
Tėv. Juozas A. Dambrauskas, 
MIT., vest šias rekolekcijas. Už

nuoširdžiausiai ačiū!

PUTNAM, CONN.

“S.”

■ ; -

Šv. Panelės Marijos Nekalto
šį didelį jo pasiaukojimą ir už j Prasidėjimo seselėms už begali 
jo taip gražius ir įspūdingus į niai didelį nuoširdumą ir vaišin

HARTFORD. CONN.
Jau vasara praėjo, vakacijos 

pasibaigė, taigi ir draugijų vei
kimas turės grįsti. LDS 6-tos 
kuopos susirinkimas įvyks rug
sėjo 15 d., 2 vai. po pietų. Per 
pereitus tris mėnesius kuopa 
neturėjo susirinkimų. Nariai 
kviečiami skaitlingai dalyvauti.

Rugsėjo 7 d. 9 vai. ryte Švč. 
Trejybės bažnyčioje tapo surišti 
moterystės, ryšiu Edvardas Ma- 
zotas su Elena Bartusevičiūte, 
šliūbą davė jaunosios dėdė kun. 
B. Gauronskas. Jaunasai yra 
Prelato J. Amboto krikšto sū
nus. Tikrai pavyzdinga jauna 
lietuviška porelė, p. Bartusevi
čiūtė buvo veikli draugijose ir 
įvairiuose parengimuose. Ed
vardas Mazotas, tai yra jau
niausia sūnus darbininkų vete
rano p. Antano Mašoto. Pp. Ma- 
šotų yra didelė ir pavyzdinga 
šeima. \ / .

Jaunavedžiams linkėtina link- 
smaus ir laimingo gyvenimo.

Raporteris.

NEW HAVEN. CONN.
Šv. Kazimiero Parapijos 

' Bankietas '
Rugsėjo 15, įvyks mūsų para

pijos nepaprastas bankietas, 
tai bus proga paminėjimo 35 
metų parapijos sukakties bei į- 
kūrimo.

Visi dažnai kalba apie parapi
jos organizatorius, bet šiame 
bankiete teks tikrai sužinoti, 
kas buvo tie pirmieji pionieriai, 
kurie stojo į sunkų darbą para
piją tverti. Jau dauguma iš tų 
gerų parapijiečių ir parapijos 
kūrėjų yra apleidę šį pasaulį, 
bet jUJU darbai bus paminėti 
šiame bankiete, nes randasi 
knyga, kuri sudaro mūsų para
pijos istoriją nuo pat 1908 m. 
Šiame bankiete taipgi teks pasi
matyti su tais veikėjais, kurie 
dar yra gyyį jr kurie daug dar
bo yra padėję steigiant mūsų 
parapiją ir kuri po 35 metų gy
vavimo spėjo ir skolas atmokėti. 
Čia priklauso didelė garbė 
tiems, kurie skynė kelią per 
sunkenybes dėl lietuviškos pa
rapijos apie kurią šiandieną vi
sas lietuviškas veikimas sukasi.*

Visi kas tik nori pasidžiaugti 
šios sukakties proga kviečiami 
mūsų gerb. darbštaus klebono 
kun. Edvardo Gradeckio ap
lankyti į šį bankietą ir linksmai 
laiką praleisti.

Klebonas kviečia visus sugrą
žinti vokus su duoklėmis už bi
lietus, kad būtų galima sužinoti • 
žmonių kaičių, kuris ruošiasi 
bankiete dalyvauti. M.




