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Katalikas, kun neremia 
Į katalikiškos spaudos, ne- 
! turi teisės vadintis geru 
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Kitą savaitę iš priežas
ties Darbo Dienos (Labor 
Day) šventės, rugsėjo 1 d. 
“Darbininkas” neišeis. Tą 
savaitę išleisime tik penk
tadienio “Darbininko” nu
merį.

Linkime visiems malonių 
ir laimingų švenčių. Visi ir 
visos pirmadienį, rugsėjo 
1 d. važiuokime į Brock
ton, Mass., ir dalyvaukime 
Nukryžiuotojo Jėzaus Se
serų Vienuolyno iškilmėse 
— Senelių Prieglaudos 
šventinime ir šauniame 
piknike.

Iš paprasto berno staigiai pa
siskelbęs maršalu, raudonasis 
Tito dabar taip pat vaidina ir 
nepaprastai didelį išminčių. Sa
vo protestantiškiems sveteliams 
jis išdidžiai pasakė, kad Bažny
čia neturinti kištis į valstybės 
reikalus, bet privalanti visais 
būdais valstybę remti. “Išmin
tis” pati sau prieštaraujanti ir 
pati save supliekianti: nesikiš
ti ir remti! Taigi, jei dvasinin
kai vykdys savo paskirtį taip, 
kaip iš jų reikalauja jų parei
gos, jų sąžinė, krikščionybės 
apaštališka dvasia, tai pagal 
Titą jau politika. Bet jei tie pa
tys dvasininkai varys propa
gandą už raudonąją diktatūrą 
taip, kaip daro Maskvos popai, 
tai bus jau ne politika, o tik sa
vo religinių pareigų atlikimas... 
Jei komunizmą remsi, viskas 
bus O. K. Ir tarsi patvirtinimui į 
tokios keistos “religinės lais
vės” ,kokia dabar siaučia Jugo
slavijoje, Tito bandos Italijos 
pasienyje paskutinėmis dieno
mis vieną katalikų vyskupą su
žeidė, o su juo buvusį kunigą 
užmušė...

•
So. Bostono lietuvių katalikų 

kolonijoje iškilmingai atidary
tas dar vienas kultūros židinys 
— paminklinė Šv. Petro moky
kla. Pirmoji buvo mokiniais 
perpildyta, tat jos šeštas sky
rius šį rudenį persikels jau į 
antrąją, kuri yra prie pat lie
tuvių bažnyčios. Klebonas kun. 
P. Virmauskis įdėjo daug rū
pesčio tą erdvų pastatą lietu
viams nupirkti ,o dabar rūpes
čiai nemažėja su i 
bais. Visų lietuvių parama šiam ‘ didžiausias audinių dirb- 
židiniui įsigyti ir jį išgražinti t tuves. Okupantai ypač 
yra vertinga ir istorinė. J. E. 
vysk. Wright, kuris per šventi
nimą pasakė tokį prasmingą 
pamokslą, yra gerai susipažinęs 
su Lietuvos istorija ir su lietu
viais. Dar iš kun. Juro jubilie
jaus atsimename, kaip Eksce
lencija ragino lietuvius, ypač 
jaunimą, laikytis savo garbin
gos tautos kalbos ir tradicijų. 
Linkėtina, kad Amerikos lietu
vių mokyklos būtų ne tik gero 
auklėpimo, bet ir lietuviškumo 
tvirtovėmis.

•
Latvijos prezidentas ištrė

mime vysk. J. Rancans yra įžy
mi tarptautinė 
met jis aplankė 
cūziją, Angliją, 
riją, Belgiją ir 
jos zonas, kur teisingai nušvie
tė Baltijos valstybių padėtį ir 
prašė vadovaujančias asmeny
bes paramos tų šalių laisvei at
gauti. Apibendrinant jo kelio
nių įspūdžius, galima tvirtinti, 
kad Baltijos valstybės visuose 
laisvuose Europos kraštuose 
tiek vyriausybių, tiek dvasiški- 
jos sluoksniuose turinčios labai 
daug simpatijų, išskyrus, žino
ma, Maskvos apakintus krašu- 
tinius kairiuosius. Privačiuose 
pasikalbėjimuose vysk. Ran
cans esąs nuomonės, kad atei
tyje Baltijos valstybės turėtų 
susijungti federacijos ryšiais. 
O ir dabar tik vieningai, labai 
vieningai kovodami lietuviai, 
latviai ir estai sėkmingiau galė
tų atgauti nepriklausomybes.

•
Lietuvos gyventojai tirpsta, 

kaip sniegas pavasarį. Nesiliau
jant išvežimams į Sibirą ir vis 
dar “neateinant perkūnijai iš nų kovos yra atkakliausios ir institucijų vaikams 
vakarų”, žmonės desperatiškai ilgiausiai užtrukusios. Tegu ži- kiečių Šeimoms, 
partizanų eilėse kaunasi 
barbariškais pavergėjais.

Washington, D. C.
Sekmadienį, rugp. 31 d. 

J Prezidentas Tru manas 
lėktuvu vyks į Braziliją ir 
dalyvaus tarp - Amerikų 
konferencijos užbaigoje ir 
pasakys kalbą. Taipgi da
lyvaus Brazilijos nepri
klausomybės šventėje rug
sėjo 7 d.

Tel. SOUth Boston 2680TeL SOUth Boston 2680
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Prezidentas Vyksta 
| Braziliją

• PADIENIS (Friday), RUGPIOTIS- (August), 29 D.., 1947 M.

Ameriku Konferencija Nustatė

ne-

Kiek laiko atgal Rusijos

Rusija Kišasi | Amerikos 
Vidaus Reikalus

Kovos Bendrai Prieš Ginkluotę 
Užpuoliką

s—
aaC,

A

Quitandinha, Brazilija— vaujančią neitraliam pre- 
Praneša, kad devyniolika mierui.
Amerikos respublikų susi- Tsaldariui atsisakius 
tarė ir nubalsavo, kad jei- nuo sudarymo valdžios 
gu kas užpultų vakarinio vien iš populistų partijos, 
pusrutulio “saugumo sri- karalius pasikvietė Sopho- 
tyje”, kuri tęsiasi nuo cles Venizelos, šešių parti- 
Arktiko 
bet kurią respubliką, 
bendrai kovoti prieš 
puoliką.

Tik dvi respublikos 
balsavo, būtent, Nikara- 
gua, kuri nebuvo kviesta į 
konferenciją, ir Ekuado-

kuri tęsiasi
iki Antarktiko, jų viršininkų vadą, pasi- 

tai tarimui.v uz-
I

Dvidešimtojo amžiaus pilgrimaj- — Pranciškonai vienuoliai, Anglijo
je, sekdami šimtmečių senumo pilgrĮmų ke!:ą, eina iš VVinchester į Can- 
terbury. Kad ši maldininkų kelionė Įbūtų Liek panaši į viduramžių laikus, 
tai toji grupė nakvojo daržinėse ir bažnytinėse svetainėse.

Raudonieji Okupantai 
Išveža Lietuvos Pramonės 

įrengimus

AnęSia Įvedė Karo 
Suvaržymus Jugoslayijos Komunistai Nužudė

Londonas, rugp. 28 — 
Anglijos valdžia grįžo prie 
karo metu suvaržymų, ku
rie įsigalios spalių 1 d. Nu
kirto mėsos porciją, suma-

Kunigį, Sužeidė Prelatą

ras, kurios padėtis dėl įvy- valdžios spauda ragino su
kusios revoliucijos dabar daryti trečią progresvvę 
neaiški, pasikeitus vyriau- Partiją Amerikoje. Toji 
sybei. spauda taip pat šaiposi iš

I Tarp - Amerikų Konfe- Amerikos valdžios darbi- 
rencijos dabar svarbiau- ninku lojalumo tyrinę ji- 
sias darbas tai nustatyti mo- Tai aiškus kišimąsis į 
saugumo srities demarka- Amerikos vidaus reikalus, 
cijos liniją. I Rusija išgavo Amerikos

Alaska ir Greenlandas y- pripažinimą, pasižadėda- 
ra svarbiausi saugumo sri- ma nesikišti į vidaus rei- 
ties punktai. kalus ir savo agentus su

drausti. Tačiau pasižadė-
i Tsaldaris Sutiko Sudaryti JirZ,Tv‘±vi Jung. Valstybių valdžia 

turėtų įspėti Rusijos val
džią, ir jeigu neklausytų, 

Athens, Graikija, rugp. tai turėtų nutraukti ry- 
• * ' a - _ Graikijos valdžias sius. Palaikymas ryšių sujimą auiomooumm nrnso- Miro Busefien galvą, kuris dų, tai sužvėrėję budeliai sudarymo krizė pasibaigė. Rusija, kuri laiko paver- 

numui ir pinigines sumas ant vietOs mirė, o Prelatą jį kojomis mindžiojo ir Karalius Povilas pranešė, gus kraštus — Lietuvą, 
'iatos\o^oms_2ję^ul_KrAaf_ Giacomo Ukmarąpavo jin-spardė. kad jo paskirtas premie-Latviją ir Estiją, kurių

... ... b-*-------- ; Lanische, Ju- Prelatas Santin, sužino-ras Konstantinas Tsalda-užgrobimo Jung. Valsty-
glijos sterlingas. goslavijos okupuotos Is- jęs apie baisų incidentą, ris sutiko sudaryti plačią bės nepripažįsta, tik žemi-

a toKlu suvarzy- tria kaimelyj. Prelatui su- bandė pasiųsti ambulansą koalicinę valdžią, vado- na mūsų kraštą.

Gauta patikimų žinių, 
kad raudonieji Lietuvos 
okupantai išmontuoja Lie
tuvos pramonės įrengimus 
ir išveža į Sovietų Sąjun
gą. Pranešama, kad rusai _______

remonto dar-j jau išvežė iš Kauno dvi tus, kur nevartojamas An- ~a; sužeidė 
nnrsmn aiam'riiriŽ

Roma — Vatikanas gavo nijon, puolė Prelatą 
žinių, kad Jugoslavijos su- marą ir jį pavojingai

Uk
su-

Koalicinę Valdžią Graikijai
žiną valgykloms skinamą žvėręję komunistai dideliu mušė, ir kai Prelatas be 
maistą, panaikina važine- peįiįu beveik .nupiovė kun. sąmonės sukrito ant grin- 28 — 
jimą automobiliam - imno- Miro Busefien galvą, kuris dų, tai sužvėrėję budeliai sudar

skuba išvežti batų pramo- mu tikisi kasmet sutaupy- skaidė galvą ir sužalojo į Lanische kaimelį, bet Ju-
nes įrengimus. ti apie $912,000,000. kitas kūno dalis.I

JUNG. VALSTYBES PASIŪLĖ 
SUVARŽYTI VETO TEISĘ

Gromyko Baisiai Pasipiktino
Gromyko baisiai pasipik-f Jung. Valstybių atstovas

Lake Success, N. Y., rug-IJohnson atsakė, kad Jung. 
piūčio 28 - Jung Valsty-Tautų Carterį pripažįsta ir “šukėmis'“?
bes pasiūlė suvaržyti veto Jis yra pagrindinis Įsta- piktažodžiaudami 
tnion nrko ririfa ia įaaialrin- tvmaR tflCiail 11S n Am H-   . __

asmenybė. Šie- 
Italiją, Pran-

Airiją, Šveica- 
visas Vokieti-

. teisę arba nors ją išaiškin- tymas”, tačiau jis nema-į 
ti kada kas ja gali naudo-,tąs kodėl jo pritaikymas 
tis. Rusija jau 18 kartų negali būti diskusuoja- 
pasinaudojo. Tas labai mas. 
trukdo Jungtinių Tautų! 
Saugumo Tarybos darbą.

Rusijos atstovas Andrei 
tino tokiu Jung. Valstybių 
atstovo Johnsono pasiūly
mu. Jis pareiškė, kad toks

Prezidento Atstovas Pas 
Popiežių

Roma — Popiežius Pijus 
Jung. Valstybių pasiūly- XII antradienį, rugp. 26 
mas “nereikalingas ir juo d., priėmė Myron Taylor, 
nieko nedali atsiekti”. Prezidento Trumano as- 
Gromyko įžiūrėjo, kad tai meninį atstovą, audienci- 
siekiama Jung. Tautų Čar- jon Vatikane.
terį pakeisti.___________ j Myron Taylor yra į-

’pareigotas tartis su Šven- 
______ tuoju Tėvu pasaulio taikos 

Prelatą Dr. K. Urbonavi- reikalais.
čiy Pagerbti įvyks Sekma-Į 
dienj, rūgs - September 28, 
d., 1947, Bradford Hotel 
Boston, Mass. Kviečia vi-1 
sus dalyvauti.

BANKIETAS

J. V. Raudonasis Kryžius 
Šelps Vokiečius

goslavijos raudonojo dik- 
A tatoriaus Tito pareigūnai

Prelatas Giacomo Uk-„edavė leidimo. i
maras buvo paskirtas vyk
ti į Lanische kaimelį ir su- Tokia tai “religijos lais- 
teikti vaikučiams Sutvirti- ve” Jugoslavijoje, apie ką .. . T •
nimo Sakramentą. Kai a- labai garsiai kalbėjo aš- Pki°s, Providence, R. I., vikaras, kleb. kun. Jono Vai- 
pie 200 vaikučių susirinko tuoni Amerikos protes- tekūno ir visos LDS Seimo Rengimo Komisijos vardu 
į mokyklą priimti Sutvir- tantu ministeriai, sugrįžę telephonu štai ką pranešė LDS Seimo reikalu, kuris 
tinimo Sakramentą, ko- iš Jugoslavijos ir buvę Įvyks toje parapijoje sekmadienį ir pirmadienį, rugse- 
munistų budeliai įsiveržė į raudonojo Tito parinktieji J° *r 22 dd. š. m.:
mokyklą mosuodami rau- svečiai. Į Kun. Pranas M. Juras, LDS Centro pirmininkas,

------- ir Nesinori tikėti, kad nors atnašaus iškilmingas šv. mišias.
i puolė vienas ir protestantų mi- ., . ... TT . ...

Prelatą Ukmarą. Prelatui nisteris. kuris gerbia reli- Kun. K. Širvaitis iš Katalikų Universiteto. Wa- 
Ukmarui pavyko nuo įsiu- giją ir žino kas yra tikroji shmgton, D. C., pasakys pamokslą ir skaitys paskaitą, 
tusios gaujos pabėgti į demokratija, užgirtų Tito Atstovai, kurie nori užsitikrinti sau nakvynes, 
kleboniją. Raudonųjų ko- budelių kruvinus darbus ir kviečiami tuojau telephonuoti arba rašyti Antanui 
munistų budeliai persime- jo agentų melus. Tik par- Dzekevičiui, 65 Bernon St., Providence, R. I. Telepho- 
tė į kleboniją ir sugavę sidavėliai gali sakyti, kad nas DEXter 9656.
kun. Buselich, jį ištraukė Jugoslavijoje, Rusijoje ir 
į gatvę ir peiliu jį supiaus- kituose Rusijos paverg- 
tė. Tuo pačiu metu kiti tuose kraštuose yra reli- 
raudonieji, įsiveržę klebo- gijos laisvė.

Telephonu Žinios Iš Providence
Kun. A. Kacevičius, Šv. Kazimiero lietuvių para-

Washington, D. C. — A-

LEGIONAS REIKALAUS SLUO-1 
TI LAUK KOMUNISTUS

New York — Ketvirta
dienį, rugp. 28 d. prasidė
jo Amerikos Legiono 29- 
tas seimas. Seimo išvaka
rėse įvyko paradai. Legio
no rezoliucijų komisija ga
vo visą eilę įvairių rezo
liucijų. Svarbiausios tai, 
kad Legionas pagelbėtų į-

Kunigai, nakvynės reikalu, kviečiami rašvti arba 
telephonuoti kleb. kun. Jonui Vaitekūnui, 350 Smith 
St., Providence, R. I.

Norintieji užsitikrinti nakvynes, kviečiami atsi
šaukti prieš rugsėjo 15 d. š. m.

Kas iš atstovų norėtų apsistoti viešbutyje, tai re
komenduojame Sheridan ir Naragansett.

Kviečiame visus dvasiškius, profesionalus ir ben
drai visus LDS Seime dalyvauti.

jau- LDS apskričių ir kuopų valdybos tuojau praneš- 
su- kitę Centrui kiek atstovų išrinkta ir taipgi iš anksto 

prisiųskite naujus sumanymus - įnešimus Seimui, kad 
visi galėtų su jais susipažinti ir pasiruošti referavimui.

Amerikos Legionas yraj 
priėmęs rezoliuciją prieš 
išvietintųjų žmonių įsilei
dimą į šį kraštą. Tai neati
tinka Amerikos tradicijai 

gyvendinti Marshall’o pla-1 ir principams. Amerika y-
“ ............” i kraštas, kur visi

ti lauk komunistus ir jų skriaudžiamieji ir perse-'

militariam lavinimui 
nuolių ir apsigynimo 
stiprinimui.

net ir Amerikos lietuvių išgamųjmerikos Raudonasis Kry-'ną Europai atstatyti, šiuo-‘ra
spaudoje vis dažniau spausdi- žius savo maisto ir kitokių 
narnos korespondencijos apie daiktų perviršį, kuris ori- 
‘“banditų” 1
šveicarų laikraštis *Die Tat” metu sunaudojimui, skiria 

į pastebi, kad Lietuvoje partiza-; Vokietijos našlaičių, kitų

Lietuvių Radio Programa
1230 KILOCYCLES — WESX ,SALĖM, MASS. 

ŠEŠTADIENI, 1:15—2:15 P. M.

veiklą Lietuvoje.1 ginaliai buvo skirtas karo kitu ištaigu.
____ ________________ i _ ••_____• •_ •_ * c o <*

šeštadienį, rugpiūčio 30 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 
pakeleivius iš valdžios "ir klojamieji turi būti pri-lietuvių radio programa. Lietuviškos liaudies dainos, 

{glausti ir apsaugoti. Ame- muzikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kalbos 
’rikos Legionas greičiau- plauks oro bangomis iš VVESX stoties. Salėm, per visą 

Legionierių seimas taip‘šia savo rezoliuciją at- valandą.
pat atsišauks, kad būtų šauks ir priims naują, ra- Kalbės svečias kalbėtojas. Pasiklausykime, 
sušaukta speciali Kongre-'ginančią mūsų vyriausybę DARBININKAS RADIO

w > So. Boston 27, Mass.
mus, būtent, priverstinam išvietintiems žmonėms. * Tel. SOUth Boston 2680 arba NOKwood 1449

ir vo- 
kurioms k ~ _____ * ___ w

su no raudonieji budeliai, kokios reikalinga pašalpa, šelpi- so sesija pravesti įstaty- atidaryti vartus Europos 366 West Broadway,
Jau rūšies riešutas yra lietuvis! Č. mui. * ' ~



Tenktadienis, Rugpiūčio 29, ’47
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ALRK MOTERŲ SĄJUNGOS Aitivystapas Minėjo Saro
SEIMUI UŽSIBAIGUS 52 r? Ginrtad,eni52-rą Gimtadieni

DARB-ININKAS

1

i

Pereitą sekmadienį, rug 
piūčio 24 d. J. E. arkivys
kupas Richard J. Cushing, 

Federacijos D. Dominėjo savo 52-rą 
Liutkienė iš gimtadienį. Gavo daug 
ponia Baritz sveikinimų ir linkėjimų.

Garbingasis Ganytojas, 
į savo j 

jmtadienį, visą dieną bu-! 
vo užimtas darbais. Lan-i 
kėši Šv. Juozapo parapi
joj, East Pepperell, ryte 
dalyvavo šv. mišiose ir sa
kė pamokslus. Po pietų da-j 
lyvavo Šv. P. Marijos Ge
rosios Patarėjos stovyklos 
dedikacijoje, Scituate. Su
grįžęs i savo rezidenciją 
dirbo ofise.

iš New Ha-Kaip jau . buvo rašyta M. Jokubaitė
ALRK ”
seimas prasidėjo 
čio 18 d., 
lietuvių 
ford, Conn.

Seimas užsibaigė penk-1 Garbes narės — R. Mon- 
tadienį. rugpiūčio 22 d., 1 čiunienė ir V. Elijošienė iš . r .
vai. rytą. Svarbiausias sei- Hartford; F. Schevets iš ” 
mo darbas, kuris sukėlė Pittston, ir Albina Poškie- 
nemažai ginčų ir užėmė nė iš Chicago. 
daug laiko, tai pataisytos 
konstitucijos svarstymas. 
Konstitucija priimta.

Seimas priėmė įvairias 
rezoliucijas ir laiškus ir 
pasiuntė šiems asmenims 
ir organizacijoms: Prezi
dentui Harry S. Truman; 
miesto mayorui Edtvard 
N. Allen: Hartfordo Vys
kupui Henry J. O’Brien, 
D. D.; Apaštališkam Dele
gatui. Arkivyskupui Ci- 
cognani. Washington. D. 
C.; Senatoriui Brian Mc- 
Mahon. IVashington. D. 
C.; Conn. valstybės guber
natoriui. James McCo- 
naughy; Lietuvių Katali
kių Moterų Organizacijai 
(tremtyj), Europoje; Pre
latui J. Ambotui: naujai 
kuopai. Los Angeles. Cal.

Centro valdybon išrink
tos šios: pirm. A. Drižienė, ... T - . . x x- ~Grand Ranidą Mirh ■ viec Toliau direktoriaus pa- lycią. Lietuviams tremti-'Brangieji lietuviai:
pirm. V Galnaik čhiea- vaduotojas pareiškė, kad niams koplyčia p • - ________ __  _____
go. III.: sekr. A. Poškienė, stovyklos pasiliks ir to- daug padėjo Amerikos ka- tuvių tremtinių būklė Vo- 
Chicago, III.: ižd. E. Stat-^au- Maistas i . _ . . * j ----- - *-■
kienė, Chicago. III. nes IR0 Yra mažiau tur- joras Lucian A. Madore, iabai liūdna;

Moterų Sąjungos ven. Conn. 
rugpiū-

Švč. Trejybės Tarybą — 
parapijoj, Hart- VVorcester. ir 

iš Chicago.

Atstovės į
V.

A. M. IVackelI.

PateftiečiŲ Atstovai Pas 
PC IRO Amerikiečių Zonos 

Direktorių
Pabaltijo valstybių vyr. 

komitetų atstovai lankėsi 
pas PC IRO amerikiečių 
zonos direktoriaus pava
duotoją Boeme - Fiklin ir 
jam DP reikalu įteikė ati
tinkamą raštą. Plačiai riš- _
sikalbėta dėl DP atstovų Erlangeno 
įsileidimo į IRO. Boerne- studijuojantieji 
Fiklin buvo i-------- ~~__ _
kad tremtinių atstovų įsi- turėjo savos bažnyčios ir 
leidimas į IRO būtų nau- iietUvio kunigo. Dabar Šv. 
dingas ir išreiškė pagei- Sosto Delegatas Erlange-' 
davimą, kad tremtiniai tu- no lietuviams paskyrė ku- 
rėtų savo atstovą Ženevo- nigą, o tame mieste gyve- 
je. nes dabar visi įsakymai nantieji lietuviai savo jė- 
ateina iš centro. gomis įsirengė gražią kop-:

Amerikos Kariai Padėjo 
Lietuviams įsirengti 

Koplyčią
Erlangeno lietuviai, ku-į 

rių nemažą dalį sudaro, 
> universitete'

lietuviai 
nuomonės, studentai, ilgesnį laiką ne-

Demonstruoja madas — Šios Emery dvinu- 
kės iš San Francisco demonstruoja vėliausias 
madas, 
mados moteriški drabužiai, 
1947 m.

būtent, kairėje — 1907 m. vėliausios 
o dešinėje — šių

i
KUN. DR. J; B. KONČIAUS,

Aukos Plaukia
į Kaip anksčiau pranešta ir dar 
vėliau prieš iškilmes bus smulk
meniškai spaudoj pranešta, 
rugsėjo 28 d., bus pašventintas 
ir atidengtas Garbės Sąrašas 
visų šios apylinkės lietuvių ka
reivių. Išlaidoms padengti kiek
viena parapijos šeima buvo ra
ginama bent paaukoti po penki-

• nę. Iki šiol daug parapijiečių 
gražiai atsiliepė, bet dar liko, 
kurie neprisidėjo. Tadgi visi y- 
ra raginami veikiai prisidėti.

Teko sužinoti, kad šių iškil
mių vyriausioji rengimo valdy
ba, kuriai gabiai vadovauja Ta
rnas Marcinkevičius, labai pa
tenkinta daroma pažanga. Ypač 
patenkinta, kad visi Baltimorės 
lietuviai nori prisidėti prie šių 
iškilmių ir kuogražiausiai pa
gerbti visus lietuvius kareivius.

Jeigu neprisiuntei ar nepri
davei savo auką, padaryk tuo- 
jaus!

Gražus Įspūdis
Per vasarą daug lietuvių iš ki

tų miestų aplanko mūsų para
pijos bažnyčią. Visi stebėsi jos 
gražumu. Labai gražų įspūdį 
daro mūsų parapijos draugijos, 
kurios nežiūrint vasaros nepa
togumų vis dėlto eina bendrai 
prie šventos Komunijos. Nors ir 
atostogaujančiųjų ne mažai, 
visgi draugijos prisilaiko šio 
gražaus įpročio ir nevienam 
svečiui tai palieka didelį įspūdį.

Reikia už tai rimtai pagirti 
šias parapijos draugijas ir ypa
tingai pagirti jų darbščias val
dybas. - ,

Nauji Mokslo Metai
Mūsų parapijinės mokyklos 

durys atsidaro naujiems moks
lo metams rugsėjo 4 d. Grįžu
sios seselės Kazimierietės, vado
vystėje motinos Imaculatos, 
stropiai ruošiasi prie šių naujų
jų mokslo metų. Naujųjų moki
nių surašinėjimas vyksta sese
lių vienuolyne. Paminėtina, kad 
kaip ir kitais metais taip pat ir 
šiais metais apart astuonių re- 
guliarinių skyrių pradžiosios 
mokyklos dar yra pridedamas 
ir “mažyčių arba vaikučių dar
želis“. Parapijos šeimos yra ra
ginamos pasinaudoti šiuo darže
liu, kuris yra labai moderniškai 
įrengtas ir labai vykusiai pri- 
ruošia mažyčius rimtam mokslo 
darbui.

Per vasarą mokykla buvo at
naujinta ir daug naujų pataisų 
padažyta. Taip, kad galime pa
sigirti, kad mūsų parapijos lan
kantieji mokiniai turi visus pa
togumus bei vėliausius įrengi
mus.

Parapijos kunigai per keletą 
sekmadienių ragino tėvus siųs
ti savo vaikus į savąją mokyklą 
ir pasinaudoti tai ką turime, 

kurie nusiskun-

BALF Centro pirmininko, ? Vokiefijos nuo vienos 
kalba Darbininkų Radio lietuvaitės. Ji rašo: 
programoje rugp. 23 d. š.Į ««
m. iš WESX stoties Salėm, siųstus man drabužius. į kelio tolumu galima atsa- 
Mass.

Dėkoju Jums už JūsųjNet ir

I Mums yra labai džiugu, kad kIiūtis £ali nu£a- 
kad nors randame paguo- 

r . . . ^4 Pas Amerikos lietuvius,
L._ i?_ p Nelaimingųjų 75,000 lie- kurie mus broliškai myli

ir kuo galėdami padeda.
“Aš čia esu tik viena su 

jie patapo sesute, neturiu tėvelių...
, kad 

prie Jūsų BALF-ui pado
vanotų drabužių radau 
Jūsų pavardę ir adresą ir 
galiu Jums už dovanas 
nuoširdžiai padėkoti. —

Regina”.
Aukodami BALF-ui rū

bus pridėkite savo pavar
des ir adresus. Kiekvie
nam gavusiam rūbą, ma
lonu patirti kas jam di-

nepagerės, riuomenes kapelionas ma- Rieti joje yra traginga ir,
viiv, vuiudsu, xn. ------ --------- v---------------- — - sesute neturiu te
Iždo globėjos: E Paura- tinga^ Bus stengianti iš- amenkietis Wuvw ayja- klajūnais badaujata• netu- ’ džiaugiuosi.

lėti. Nėra išeities, kiekvienam 
katalikui tėvui ir motinai yra 
šventa pareiga suteikti katali
kišką išauklėjimą savo vai
kams. Už tai būsime atsakomin- 
gi prieš Dievą.

zienė. Detroit, Mich., ir p 
Bačinskienė, VVorcester. 
Mass.

Direktorės:
Conn. valstybėje — N.

Meškų s, VVaterbury; Illi- 
nois — p. šriupšienė. Chi
cago; Mass. ir N. H. — G. 
Kaneb, VVorcester; Michi- 
gan — M. Kasevičienė. De
troit; N. Y. ir N. J. — p.i

laikyti dabartinį maisto cijos kapitonas Alder -Al- pj ne^ kur prisiglausti. Ga- 
lygį. Galimas priartėjimas dakauskas ir štabo sėržan- vome žinių, kad juos meta 

' _ ; iš barakų ir butų; kai ku-
Liepos mėn. pabaigoje į- rįg jų jau gyvena miš-

ir prie vokiečių normų, tas J. Matuzevičius.
Kada IRO pradės Scree- " ' ____
ningus, dar nežinia. Po rengtoji koplyčia buvo iš- Ruošė, 
screeningų visi DP gausią kilmingai pašventinta. Pa- 
specialius pasus.

j
t

Klebonas Dėkoja
Kun. dr. Liudvikas Mendelis 

savo varduvių proga sulaukė 
daug sveikinimų ir gražiausių 
linkėjimų, šv. Ludviko šventė
je net parapijinės draugijos 
Tretininkų ir Altoriaus ir Ro
žančiaus užprašė šv. Mišias kle
bono intencija. Taip gi sekma
dienį per visas Mišias 
prisiminė ir pasimeldė už savo 
mylimojo klebono sveikatą. Už! 
tai klebonas labai nuoširdžiai 
dėkingas ir pasiryžęs visas sa
vo jėgas įdėti savo vadovauja- 
moj parapijoj. Galime būti tik
ri, kad tokioj gražioj dvasioj 
veikdami galėsime didžiausius 
darbus nudirbti savo ir kitų sie
lų naudai.

Kitos Žinios
— Visi džiaugiamės bažny

čios išorinės pusės puošimo dar
bu. Ypač prisiminę, kad mūsų 
bažnyčios sienos jau yra suvirš 
šimto metų senumo, bet dar tos 
senos plytos gražiai prisiima o _ ’'suderintas spalvas ir kiekvieną 

žmonės i praeivj patraukia.
Į — Parapijos sergančiųjų tar- 
ipe randasi: Ona Barauskienė, 
1313 Glyndon Avė., kuri guli 
Mary and General Hospital. 
Girdėjome, kad jai bus padary
ta sunki operacija. Taipgi na
muose serga Ona Sijevičienė, 
1245 James St. Prašome pažįs
tamų aplankyti šiuos ligonius. 
Lai Dievas jiems suteikia kan
trybės ir greito pasveikimo.

— Ona Yoncha, duktė veiklios 
parapijiečių šeimos žada įstoti 
į slaugių mokyklą. Žada moks
lus eiti Šv. Agnieškos ligoninė- 
ije. Pažymėtina, kad Onytė vei
kiai dirba jaunųjų tarpe ir dėlto 
visi linki geriausio pasisekimo 
naujame pasiryžime.

— Kunigai Pečiukevičius ir 
Statkus, vikarai šv. Andriejaus 
parapijos, Philadelphia, Pa., 
lankėsi Baltimorėje dalyvauda
mi Daratos Matelis su Norman 
Kimmey vestuvėse. Buvo malo
nu turėti šiuos garbingus sve
čius savo tarpe.

— Rugpiūčio 30 d., sueina ke
turi metai kai mirė parapijos 
klebono tėvelis Juozas Mende
lis. Ta proga buvo atlaikytos 
net keturios sukaktuvinės šv. 
Mišios. Amžiną atilsį suteik jo 
sielai Viešpatie.

Bendras Amerikos Lie- 
i. sušventinimo iškilmėse daly- tuvi ga] Fondas su 

- !*fūsų ir musų prietelių pa-
gelba, siunčia tremtiniams 
maistą, drabužius ir pini
gus.

vavo kapelionas i
• Lucian A. Madore, aviaci

jos kapitonas Alder - Al- 
Mes dėkojame seselei, brolie- dakauskas ir štabo seržan-

PADĖKA

Strazdienė? Ohio — O. St£ ™ ,r Ulevičius. Taip pat. {pareigotas BALF Cen- džiausioj nelaimėj yra-gė?
, vpnaneiai 220 Clark Place Eli- dalvvavn latvill PStll ir . -r- . ? , , . . utaauuij yia gcpuhomene. C1 e ve 1 a n d

Heights; Pennsylvania —
p. Tamanauskienė; j
land — p. Matukaitė.

Skundų Komisija — M.
Delionienė iš VVorcester,
p. Sriubienė ir M. Paukš
tienė iš Chicago.

Organo “M. D.” redakto
rė — Sofija Sakalienė.

Literatinė komisija — A.
M. VVackell iš VVorcester,
V. Galnaitė iš Chicago. ir

venančiai 230 Clark Place. Eli- dalyvavo latvių, estų iri 
__ zabeth. N. J., už ištraukimą mū- ukrainiečių atstovai. 

Marv iš tremtinių stovyklos Vokie- Dalyvavę šiose iškilmėse
tro Valdybos dabar atvy- radaris. Siųskite' viską, 
kau į Boston’ą pasitari- adresuodami:

— * u x United Ltthuanian Refief Fuhd
of America, Ine.

105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

mams su Armijos Centru
jtijoj ir atgabenimą į Ameriką. Amerikos lietuviai kariai Bostone dėl įsigyjimo iš 
Į Ponia Ona Kakštiene pnsiun- išreiškė didelį džiaugsmą K Valdžiom Pašoma 
tė mums affidevitus. sumokėjo ir pasižadėjo plačiau pain- dd

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co. | 

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

dirbtinas akis.
Room 206 

Tel. 6-1944

207 PARK BVTLDING
Worcester, Mass.

275 Main St., Webster, Mass.

už kelionę ir atvažiavus pri- formuoti Amerikos lietu- Maine , šj sodybą
ęiaudė pas save. vių visuomenę apie gra- Quo(Jdy norime kelti

Mes taip pat dėkojame sese- .
lei Petronėlei ir švogeriui Pau- stangas, 
likoniui V. už suteiktą mums 
didelę pagalbą atvažiavus.

Mes pasiryžę Jums už viską 
atsilyginti, o Jūsų nuoširdumo 
įmes niekuomet nepamiršime.

Kur mes begyventume, visuo
met mūsų durys Jums atdaros 
ir. jeigu gyvenime prišertų rei
kalas. mes visuomet pasiruošę 
su Jumis visu kuo dalinti.

i Dėkingi:

--- . * r o ųuoaay, norime perkelti « . „ I1SJ
-zias lietuvių tremtinių pa- 8 Vokieti jos 2,500 studen- Mpifyl UzdaTC Val$fleCil| 
-stangas.

I

Brolis Jonas su žmona Elena 
ir sfinai Vytautas ir Leonas 

Biidašai.
Elizabeth. 23. 8. 1947 m.

Draugijų Valdyby Adresai

tų ir apie 150 profesorių.;
, t w M a ; Imigracijos įstatymai lei-

DČklHAUSTOS Vmlį,dž& profesoriams ir stu-; Sofija, Bulgarija — Šio- 
jdl Ir JOS Klebonui identams be kvotos atvykti mįs dienomįs Bulgarijos 

---------- į Ameriką. Jei Stratton bi- “parlamentas” nutarė už- 
š. m. rugpiūčio 10 dieną. Auš- “ns_ Praeis laimingai, tai daryti valstiečių partiją, 

ros Vartų parapijos bažnyčioje.itnresniie dėti visas Pa-rTaip reikalavo komunis- 
Worcester, Mass., padaryta rin- stangas perkelti iš Vokie- £aį atstovai ir taip pada- 
kliava N. Pr. švč. P. Marijos tijos ir Austrijos visus py^a.
Seserų Kongregacijai paremti, tremtinius lietuvius į šį j Daug valstiečių partijos 
per kurią surinkta $427.62. Ta kraštą. Šiuose žygiuose narių jau sėdi kalėjimuo- 
pačia proga didelę auką $100.00 vieningai veikia ir man se Kaip žinoma, Nikola 
suteikė klebonas kunigas K. A gelbsti Lietuvos Konsulas petkov nuteistas mirties 
Vasys. Iš viso aukų gauta —adv. Shallna, BALF direk- bausme. Raudonųjų val- 
$527.62. toriai: adv. Bagočius, red. džia visai nesiskaito su

Su giliu nuoširdumu dėkoja- Kneižys, p-nia Michelso- jung. Valstybių ir Angli- 
me klebonui kunigui K. A. Va- nįenė ir biznierius Tuinila. jos reikalavimais pakeisti 
siui už padarytą rinkliavą baž- Šiais kritingais lietuvių bausmę Petkovui. Rusija 
nyčioje ir už suteiktą auką tautos laikais nuoširdžiai taip pat atmetė Amerikos- <

Parfij«
I 
I f i

praneša, kad visais aptar
tais klausimais yra pa
teikta pilnutinė informaci
ja Pasaulinei Studentų Pa
galbai.

Tos organizacijos du at- 
stovaai artimiausiu laiku 
atvyks į Vokietiją ir susi
pažins su DP studentų pa
dėtimi. Visiems studen
tams tremtiniams pasau
linė studentų pagalba ža
da paramą.

PADĖKA

LIETUVOS DUKTERŲ DR JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva Marksionė.
625 E. 8th St.. So. Boston. Mas3. 

Tel. So. Boston 1298 
Vice-Pirmininkė — Gailiūnienė.

8 Winfield St.. So. Boston. Ma3S. 
Prot. Ražt. — Ona Ivaškienė.

440 E. 6th St.. So. Boston. Ma33. 
Finansų Rast. — B. Cūnienė.

29 Gould St.. W Roxbury. Ma3S.
Tel Parkway — 1864-VV 

Iždininkė Ona StaniuliūtA.
177 West 7th St So Boston. Mass. 

Tvarkdarė Ona Krasauskas.
11 Springo- Ro Bos*on. Mma 

Kasos GI 1. r-a Aukšf ikalnytė.
110 H St . So Boston. Mm

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio. 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St.. So. Boston. Mass

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštuninkę

»V. JONO EV BL. PA&ALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Svasrždy3, 
601 6th St.. So. Bo3ton. Mass.

Vicc-Pirmininkas — Pranas Tuleikl3, 
702 E. 5th St.. So. Boston. Mass.

Prot. Rašt. — Jonas Glineckis. 
5 Thoma3 Pk.. So. Boston, Ma?3.j

Fin Rašt — Aleksandras Ivaška. 
440 E Sixth St., So. Boston, Mas3.

Iždininkas -Sta,-y3 K. Griganavičius, 
699 E Seventh St., S. Boston, Ma33.

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 E Broadway. So. Boston. Mas3.

Į Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 
492 E. 7th St„ So. Bo3ton, Mass.

i $100.00. Taip pat labai nuošir-kviečiu visus lietuvius vie- Anglijos reikalavimą per- 
___  ___  ..... nintrni ir rinaniai remti!:.-.-:/ n-n____ 1^džiai dėkojame dosniems auko- nin£ai ir dosniai remti žiūrėti Petkovo bylą, 

tojams. Aušros Vartų parapi-!®en<^r^ Amerikos Lietu-j 
jiečiams. Mūsų dėkingumą vi-}V2U Šalpos Fondą. (
suomet lydės malda. Per mūsų' Gyvuokite Bostoniečiai.
Dangiškąją Motiną Mariją pra-į21* ^aujosios Anglijos A- 

jšome Gerąjį Dangaus Tėvą lai-itnerikos lietuviai. Ačiū, 
minti tiek visą parapiją, tiek;
kiekvieną jos narj. Gaila, kad 
dėl vietos trūkumo, negalime 
šio laikraščio skiltyse suminėti 
aukotojų vardų, bet savo mal
dose kiekvieną Jūsų Dievui pri
mename.

Su malda ir dėkingumu,
N. Pr. švč. P. Marijos Seserys

Dėkoja BALF-ui Už Rita

I
Pasaulinė Student, Pagal- 

N jcipS LkTUVMIS 
jiUOCfiTilS

Arlington, Mass. — Au- 
damas BALF-ui rūbų, J. 
Andriukaitis iš šio miesto, 
įdėjo savo pavardę ir ad
resą. Dabar Andriukaitis 
gavo gražų padėkos laišką

Liepos mėn. pradžioje 
studentai ateitininkai Vo
kietijoje gavo iš Krikščio
nių Studentų Sąjungos Že
nevoje laišką, kuriame dė
kojama už gražų jų atsto
vo priėmimą, jam viešint 
pas lietuvius studentus ir

Brangi ponia Mary Martin,
Leiskite nuoširdžiai Jums pa

dėkoti už Jūsų didelę pagalbą, 
duotą poniai Onai Kakštienei, 
kad ji galėtų atsigabenti mus į 
Ameriką, ir už tą didelį rūpestį 
r Jūsų nuoširdumą, kurį Jūs 
parodėte mums atvykus į čia.

Jūsų geros širdies. Jūsų vargo 
dėl mūsų mes niekuomet nepa
miršime, lygiai kaip nepamiršta 
Jūsų daugelis lietuvių, kuriems 
Jūs buvote globėja ir kuriems 
niekuomet neatsisakėte pagel
bėti.

Nuoširdžiai Jums dėkingi: 
Jonas, Elena, Vytautas 

ir Leonas Bikhišai.
Elizabeth, 23. 8. 1947 m.

Juozas Katate
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Limoslnai <141 visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Nakų. J
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Sveikatos Reiškiniai Amerikos

t
grožis, kuris 

vielų ir gir- 
neprisiminti,

I Jų grožis trykšta savaimingai iš pačios prigimties, 
Į iš laukų gali būti perkeltas kiekvieno kambarin.

Matydamas sutūpusias kregždes ant telegrafo 
dėdamas lygiai plaukiantį jų čiauškėjimą, negali 
•kad ir jos ne sėjėjos ir ne verpėjos...

Tulpių grožis, taip gausiai prasiskleidęs žieduos - ne be pa- 'knygos -
vojų: juos tykoja ryto Šalna, grasina pakilęs siaubus vėjas, grū- Rutkūno ketvirtoji iyrikos kny-

Naujos Knygos
Be rašytojų metraščio "Trem

ties Metai”, paskutiniuoju me
tu pasirodė dar kelios naujos 

; — Banio

moja šiltos vasaros ledai, kėsinasi pirklio ranka. Argi neatsitin
ka, kad ir gražiausios tulpės palūžta, nuvysta, nudžiūsta, pakliū
va po purvinom kojom 9 Ir tie pavojai tulpėms ar lelijoms didžiau
si būna kaip tik puikiausio žydėjimo metu! Daug saugesnės tul- 

KeturioKktasis sekmadienis po Sekminių (Rugp. 81 d.) pės sėklose, kur žiedai tėra užuomazgoj.
EV ANGELIJA: Mato 6,24-33 -- j

Anuo metu: Jėzus tarė savo mokytiniams: Nė vienas negali 
tarnauti dviem valdovam: nes arba jis vieno nekęs ir mylės kitą, P*1"

ga "Sparnus man meta paukš
tės”, Prano Naujokaičio “Lie
tuvių literatūra”, V. Daugir
daitės • Sruogienės "Lietuvos 
istorija", A. Škėmos novelių

PAUKŠČIAI PAVOJUJ rinkinys " Nuodėguliai ir ki-
Ne be pavojų ir paukščiai. Argi nereikia jiems skristi kasmet birkštys” ir kita.
vandenyną? Argi nereikia jiem budėti, kad plėšrusis vana- --------------------

arba vieno laikysis ir niekins kitą. Negalite tarnauti Dievui ir S*8 ar erelis nesuvarytų savo nagų? O ir pamesto grūdo pakelėj yį| Pa;jrQ(k$ Pe<laQOQiniS
—. » . . .. • • •• . • — . cii»hiz4iio na c* i imt i no Kr* kaimoo i ~

ŽurnalasMamonai. Todėl aš sakau jums: Nebūkite bailiai susirūpinę savo re*kia ieškoti, suradus pasiimti ne be baimės...
'gyvybe, ką valgysite, nei savo kūnu, kuo vilkėsite. Argi gyvybė Tulpės atskleidžia savo grožį kad ir pavojingiausiu metu.| 
ne svarbesnė už valgį ir kūnas už drabužį? Žvilgterėkite į dan- Jos ** ^imės lūžti, nuvysti, nes tik žydėjime jos atskleidžia 
■gaus sparnuočius: jie nesėja, nei pjauna, nei į kluonus nekrauna; s**0 pilnybę- Sėkla tėra tik galimybė, o žiedai pilnoji tulpės 
jo jūsų dangiškasis Tėvas juos maitina. Argi jūs ne daug daugiau tikrovė, 
verti kaip jie? Kas gi jūsų gali savo rūpesčiu padidinti savo ūgį'

Amerikos visuomenė sveiksta — moralinio susi- vienu mastu? Ir kam jūs bailiai rūpintis drabužiu? įsižiūrėkite į metu;.T‘lt sužeistieji lieka žiemos šalčiams, visi kiti išlekia. Jų 
pratimo atžvilgiu. Dalykas toks, kad karo metu Ame- laukines lelijas, kaip jos auga; jos nesidarbuoja ir neverpia; ta- čiulbėjimas prieš išskrendant lygiai ramus, pilnas pasitikėjimo. 
rikOS Žmonėms buvo primygtinai muilinta akys — Ru- čiau aš sakau jums, kad ir Saliamonas visoje savo garbėje nebuvo išskrenda, kąd vėl grįstų, o grįžta nebe visi..., tačiau sekantį 
sijos atžvilgiu. Pasinaudodami buvusios vyriausybės taip apsivilkęs, kaip kiekviena iš jų. Taigi, jei Dievas taip apvel- rodenį pradeda kelionę is naujo.

O ŽMOGUS?
Žmogus yra trapesnis už lelijos žiedą. Jo gyvenime kas žings

nis tai pavojus. Išėjęs į gatvę gali jis bematant pakliūti po auto- 
Juk jūsų Tėvas į,usu ar tramvajum, dirbtuvėje tyko jį galima darbo nelaimė, ke- 

širdles smūgis,

Visuomenėje Lietuvių tremtinių pedagogi
niam žurnalui “Tremtinių Mo- 

Paukščiai skrenda per vandenyną kad ir audringu rudens tykiai sustojus ir jos redak
toriui dipl. pedagogui A. Kai
riui išvykus į Jungtines Ameri
kos Valstybes nebebuvo jokio 
mokytojams skirto žurnalo. 
Dabar šią spragą norima paša
linti: Lietuvių Tremtinių Mo
kytojų Sąjungos pastangomis 
artimiausiu laiku ruošiamasi 
pradėti leisti naują jiedagoginį 
žurnalą— "Tremties Mokykla”.

•'•JA**'*. W r W * *

palankumu Rusijai, kaip sąjungininkei prieš Hitlerį, ka laukinę žolę, kuri šiandien yra, o rytoj metama į krosnį, kaipgi 
Amerikos komunistai ir jų bendrakeleiviai — “poput- labiau jus, žmones, menko tikėjimo? Nebūkite tat bailiai susirū- 
Čikai” iškėlė Sovietų tvarką iki debesų ir nesuskaity- pinę ir nesakykite: Ką valgysime, ar ką gersime, ar kuo apsideng
tais straipsniais, knygomis ir brošiūromis ragino ame- sime? Nes visų tų dalykų labai ieško pagonys. 
rikiečius užmegzti ko glaudžiausius SU rusais santy- žino, kad visa to jums reikia. Taigi, ieškokite visų pirma Dievo 
kius. Su rusais — kodėl ne. Tai simpatinga tauta. Bet karalystės ir jos teisybės, o visa tai bus jums pridėta, 
kadangi ją baigia graužti komunizmo vėžys ir dabar
tinė Rusija nebe Rusija, tik marksinio bandymo nua
lintas skurdo ir nelaisvės ubagynas, tai susigretinti su 
Sovietais reiškia užsikrėsti jų liga: netvarka, nelais
ve, atžagareivišku obskurantizmu ir azijatišku sugy- 
vulėjimu. Ir ta liga jau gerokai buvo užsikrėtę Ameri
kos gyventojai. Tačiau, ačiū Dievui, vienur ir kitur 
prasidėjo rodytis susveikėjimo reiškiniai.

Katalikų spauda visuomet buvo dorovinio sveika
tingumo sargyboje. Bet jos balsai buvo ignoruojami, 
net grasinančiai užčiaupimi. Dabar jau kas kita. Vie
ton Rusijos liaupsinimo, įėjo madon vajus prieš jos 
tvarką — bolševizmą. Pati vyriausybė reikalauja iš 
savo valdininkų patikrinimo ir pareiškimo, kad jie ne 
komunistai ir ne bendrakeleiviai. Tokį pat pareiškimą 
turi padaryti Darbininkų Unijų vadai.

Patriotinių ir religinių organizacijų seimuose iš
nešama griežtos prieš komunizmą rezoliucijos, pa v. i 
Kolumbo Vyčiai. Didingo įspūdžio sudarė seime paša-' 
kyta Arkivyskupo Cushing kalba apie neįmanomai: 
keistą kaikurių protestantų ministerių poelgį.

Dalykas toks, kad Jugoslavijos diktatorius Tito 
pasikvietė 8 protestantų ministerius iš Amerikos į Ju
goslaviją įtikinti juos, kad Jugoslavijoj esanti tikėji- atsiskleidžia praeivio akims, ne apie ką kitą gali galvoti, kaip;ant smėlio, o ant pasitikėjimo Dievu, 
mo laisvė. Tarp kitko jiems pareiškė, kad Arkivys- apie Evangelijos lelijas, kurios nesidarbuoja, neverpia ir auga.. Koks simpatingas, pa v., tas Asyžiaus Poverello (Nabagėlis) 
kūpąs Stepinac buvo nuteistas 16-kai metų sunkių —------- ■■ ——————————— jšv. Pranciškus, kuris išalkęs tolimuos laukuos, išsiima iš kišenės
darbų kalėjimu ne už religiją, tik už tai, kad kenkė miai praeiti pro tokį skandalingą ministerių poelgį, (sudžiūvusią duonos plutą, sumirko sruvenančio upelio vandeny, 
“liaudies gerovei”. Sugrįžę Amerikon, tie aštuoni mi- kad jie, vadindami save krikščionimis pateisino ir už-|suvalgo ir jaučiasi toks patenkintas, laimingas, pilnas džiaugs- 
nisteriai viešai pareiškė, kad Tito pasielgė teisingai, gyrė biaurų bedievišką Tito darbą. Ugningoj kalboj j mo, tarsi jokių rūpesčių neturėtų. Jo laikysena ir yra ta krikščio
nės tai buvęs ne religijos persekiojimas, tik bausmė mūsų Arkivyskupas išvardijo tuos ministerius “bedie-'niškoji lelijų ir paukščių laikysena, kuri triumfuoja ant visų rū- 
UŽ politinį nusikaltimą... vybės įrankiais” ir pareiškė pasitikėjimą, kad ir kiti pėsčių ir ant pavojų. Tai tikroji laikysena, plaukianti iš Tikėjimo.

Visi gerai pamena, kaip vienpusiškai ir neteisin- amerikiečiai pasmerks tokį pasitarnavimą bolševiz-' 
1 mui. Žinoma, Kolumbo Vyčiai išnešė smarkią rezoliu-

lionėje gali užklupti katastrofa, kambary 
krautuvėje — bankrotas ir tt. Negana to, žmogui reikia savo žurnalas žada apimti pedagogi- 
rankom uždirbti duoną sau ir šeimai, ne tik duoną, bet ir drabu
žius, ir pastogę. Kiek rūpesčių!

Ir štai šitam žmogui Kristus sako: "Nebūkite bailiai susirū
pinę savo rytojum!” Kodėl?

Visame savo trapume žmogus, besirūpindamas ir besibaimin- 
damas, praranda pats save. Gyvenimas taip įsiurbia jį visą, kad 

■jis tiesiai paskęsta reikaluose, prigula prie žemės, kad akys ne
beįstengia žvelgti aukštyn, Dievop. Jis pilnas rūpesčio dėl kiek
vieno cento, dėl kiekvienos dienos. Ir šitas nuolatinis baimingas 
susirūpinimas ėda jį kaip šalna, ir jis nebegali žydėti — nebe
randa džiaugsmo, štai kodėl Kristus sako nusižiūrėti į lelijas, 

jį tas lelijas, kurios irgi turi pavojų, bet dėl to nenustoja žydėju- Sąjungos metinio 
sios. Štai kodėl žmogus gali nusižiūrėti į paukščius, kurie taip pat proga Lietuvių Tremtinių Ben- 
nestinga pavojų, bet nenustoja nei skridę, nei čiulbėję. druomenės švietimo Valdyba

Žemės žmogus nėra laisvas nuo rūpesčių. Ir reikia, kad jis paskyrė dvi literatūros premi-

nę teoriją, praktiką, kritiką ir 
priešmakyklinį auklėjimą. Re
daktorium pakviestas pedago
gas ir rašytojas Juozas Krali- 
kauskas.

LEKCIJA: šv. Povilo Apaštalo laiško Galatams (Gal. 5,16-24)
Broliai: Elgkitės, vadovaujant dvasiai, ir jūs nevykdysite 

kūno geidulių. Nes kūnas geidžia prieš dvasią, o dvasia prieš kū
ną; nes tuodu yra kits kitam priešingu, kad nedarytumėte visa, 
ko tik norite. O jei jūs esate dvasios vedami, jūs neesate po įsta
tymu. Kūno darbai yra matomi; jie yra: paleistuvystė, susitepi-; 
mas, begėdystė, pasileidimas, stabų garbinimas, žavėjimai, ne- 
prietelystės, barniai, pavydai, rūstybės, vaidai, nesutikimai, at
skalos, neapykantos, žmogžudystės, girtuokliavimai, apsirijimai 
ir į tuos panašūs dalykai. Kaip aš jums anksčiau sakiau, taip vėl 
iš anksto sakau: kurie tai daro, tie negaus Dievo karalystės. E>va-į 
sios gi vaisius yra: meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrumas, malo
ningumas, gerumas, romumas, meilumas, ištikimybė, kuklumas, 
susilaikymas, skaistybė. Prieš tokius nėra įstatymo. Kurie yra: 
Kristaus, tie prikalė ant kryžiaus savo kūną drauge su ydomis ir| _ . „ ... _ ............ ... ^. . T . , ,,xgeiduliais ? .rūpintųsi, tačiau visi jo rūpesčiai tun sueiti Dievuje. Jo karalys-.jas po 5.000 Rm. kiekvieną, uz

LELIJŲ IR ŽMOGAUS 
RŪPESČIAI

i Švietimo Valdyba Paskyrė 
Dvi Literatūros Premijas
Lietuvių Tremtinių Rašytojų 

suvažiavimo

TIES TULPIŲ PLOTAIS
Stovėdamas ties Olandijos tulpių plotais, kur žiedų marios

tėję. Rūpesčiai, kurie prasideda nuo Dievo, nebetenka to baimin- naujai parašytus geriausius ro- 
gumo — nuodijančio geluonio. Tiesa, niekas kitas nepasirūpins, 
jei pats nepadarysi, tačiau tuo atveju rūpestis, darbas bus ne 
skendimas, o prasmingas žydėjimas, gi vargas — ne pasmerki
mas, o pasiruošimas ir ištvermė. Jei lelijos žydi nežiūrint šalnų, 
jei paukščiai skrenda nežiūrint mirtinio nuovargio, tai žmogus 
gali džiaugtis net ir vidury rūpesčių, jei savo gyvenimą stato ne

manus ar dramą.

Poetas L Žitkevičius 
Išvyko | JAV

G.
gai buvo įvykdytas Arkivyskupo Stepinac “teismas”.
Teisėjai buvo komunistai, liudininkai taip pat. Kitų ciją prieš komunistus ir prieš tokius nedovanotinai nu-
liudininkų neįsileista. Teismo metu perdaug buvo pa- sišmeižusius jų bendrakeleivius. Ir taip Amerikos vi- staigas arba siųskite tiesiog:

Skirkite savo aukas BALF per savo skyrius ar į-

brėžta neapykantos tikėjimui ir dvasiškijai. žinąs vi- suomenė palaipsniui plauna iš savo akių raudoną mui- 
sas smulkmenas Arkivyskupas Cushing negalėjo ra- lą. K.

United Lithuanian Relief Fund of America, Ine. 
105 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

Poetas Leonardas Žitkevičius 
su žmona smuikininke Rajaus- 
kaite - Žitkevičiene, Amerikos 
piliete, liej>os mėn. pabaigoje iš
vyko į Jungtines Amerikos 
Valstybes. Paskutiniuoju metu 
L. Žitkevičius dirbo "Žiburių” 
redakcijoje. Nacių laikais jam 
teko nemažai nukentėti nuo ne
žmoniškojo nacių rėžimo. Jis y- 
ra išleidęs kelis eilėraščių rinki
nius. Didelio pasisekimo L. Žit
kevičius susilaukė vaikų litera
tūroje.

St. Devenis.

PARTIZANAI

Lietuva Nesiduos Sunaikinama
— Ir ne tik ginkluoti partizanai, — paaiš

kino Andrius. — Visa tauta tame judėjime 
dalyvauja. Kiekvienas kaimietis turi paslėp
tų ginklų savo mantai apginti, jei viens kits 
plėšikas norėtų jį nuskriausti. Dėlto labai 
mažai būreliais tolševikai neišdrįsta į kai
mus eiti. Ir ūkininkas šaus, ir partizanai pa- 
gelbon atbėgs. Bet yra ir tinklai neginkluotų 
partizanų: slaptų agitatorių, laikraštininkų, 
žinnešių, Žvalgybininkų, mums ištikimų mo
kytojų ir dirbtuvių darbininkų. Net ir tary
binių valdininkų pasitaiko. Visą tautą paga
vo viena sutartina mintis: priešintis okupan
tams ne tik fiziniu, bet ir moraliniu ginklu. 
Prieš partizanų šautuvus komunistai dreba, 
bet dar labiau dantimis griežia prieš nepalau
žiamą lietuvių tautos dvasią. Okupantams tik 
viena išeitis: išnaikinti visą mūsų tautą. Ki
taip jie čia komunizmo neužves.

— Ir manai išnaikins ?
Andrius pakratė galvą.

— Ne. Griežtai sakau — ne! Ne kokiu be
jėgišku užsispyrimu aš tai sakau. Remiuosi

lietuvių būdu. Tamsta mažai Lietuvoj tebu
vęs, tai neturėjai galimybės stebėti ir nagri
nėti lietuvių tautos savybių. Tačiau iš savo 
paties būdo gali išspręsti štai kokį vyraujan
tį lietuvių ypatumą: lietuvį nuginkluosi ir nu
galėsi gražumu, bet niekad nepavergsi pik
tumu ir prievarta. Ar ne tiesa?

Gegužis lyg nustebęs į Andrių pažvelgė.
— Nugi iš tiesų! Tai nuostabu, bet teisin

ga. Ta mintis niekad galvon man neatėjo, bet 
taip yra. Mandagiai apseidami, net čekistai 
su manim sugyveno, bet kai mane suarešta
vo, ir tas nachalas Nachalskis pradėjo mane 
užgaulioti ir grasinti, tai mane toks pyktis 
sukrėtė, kad visus tris tardytojus nuginkla
vau ir pas jus pabėgau. Ne, mane verste ne
priversi.

— Ir ne vien tamstą. Visi lietuviai toki. Va
dinasi, visi sveikieji lietuviai. Yra ir išsigimė
lių, bet tie nesiskaito. Taigi lietuviai priešin
sis, kol gyvi bus. Gi visus tris milijonus nė 
bolševikai neišžudys.

— Bet daugelį, labai daugelį, — liūdnai Ge
gužis pastebėjo.

— Aš žinau, kad daugelį, bet visų jie nė ne
norės išnaikinti. Senius paliks ramybėje— te
gu sau miršta. Tai lengva atsiekti, atėmus 
nuo jų maisto korteles. Jų kruvinos akys nu
kreiptos į vaikus. Juos nori komunistiškai 
išauklėti. Čia, žinoma, pavojus labai didelis.

— Tai vis dėlto esama pavojaus lietuvių 
tautai išnykti?

— Deja, toks pavojus yra, bet pavojus dar 
nereiškia būtinai įvyksiantį faktą. Pavojus 
yra tam, kad jį nugalėtume.

— Bet kaip jį nugalėsim, jeigu jie atima 
vaikus nuo tėvų ir grąžina jau pusiau subren
dusius berniukus, marksistiniai “išauklė
tus”?

— Tai skamba labai tragiškai — ant popie- 
rio. Bet gyvenime atsiranda visokių spragų, 
pro kurias ir marksizmui galima branktą pa
kišti. Žinoma, būtų mirtinas pavojus, jei tė
vai tarptų gerbūvyje ir jų vaikai būtų auk
lėjami švelnioj aplinkoj ,gerai aprėdyti ir so
čiai pavalgę. Tuomet prie lietuvio ir jo vaikų 
būtų gražumu prieita. Tai būtų didžiausias 
pavojus sulepšėti ir ištautėti. Tokiu atveju 
vokiečiai būtų patys pavojingiausi. Bet bol
ševikai kvaili. Savo žvėrišku žiaurumu įvaro 
pasibaisėjimą. Apie patrauklumą nėra nė 
kalbos. Vaikai turi pastabų protą. Kad ir 
būtų griežčiausioj priežiūroj, jie negali ne
žinoti, kad jų tėveliai yra persekiojami, nu
skurę, išbadėję. Daugelis vaikų pirmiau ar 
paskiau sužinos, kad jie našlaičiai: jų tėve
liai arba nužudyti, arba kur be žinios dingę. 
Tokie dalykai nepatraukia. Nė Marksas, nė 
Stalinas neužims tėvų vietos.

— Tai tikra tiesa, — sutiko Gegužis.
— Taigi. Ir dar viens dalykas. Jei čia būtų 

tikra Tarybinė Lietuva, vadinasi, jei rusai 
visai į mūsų reikalus nesikištų, tai dar būtų 
šiokia tokia galimybė vaikus nuraminti, kad 
ateityje viskas bus geriau. Bet ir tai abejoti
na. Juk Rusija beveik trisdešimt metų komu
nistiškai vaikus auklėjo, o kokios pasekmės? 
Jaunimui jau atsidaro akys. Jis godžiai grie
biasi apšvietos, giliai mąsto ir — kol kas ty
li. Buvo drąsuolių, kurie atvirai prabilo, bet 
veikiai buvo likviduoti. Jaunimas klaidą pa
stebėjo ir toliau mąsto ir tyli. Jo smegenyse 
brėkšta pirmiau jam nežinoma mintis, kad 
Sovietijoj vyksta kažkokia milžiniška tarp
tautinė žulikystė. Galvojantis jaunimas ne
gali nepastebėti, kad jo vadai begėdiškai me
luoja. Ypač šio karo metu jaunimas daug 
praregėjo. Pamatė, kad net karo sugriautas

užsienis kur kas patrauklesnis už tiek išgar
sintą sovietišką rojų. Jaunimas daro savo iš
vadas ir, kaip girdėti, jau nebetyli. Bolševikų 
vyriausybė pajuto, kad gali būt negerai ir 
persimetė į tautinį imperializmą. Jau ir ca
rai geri pasidarė. Tai vyksta Sovietijoj. rusų 
jaunimo tėvynėj. Gi čia Lietuva. Kaip čia nri- 
gydysi imperializmą, dar gi su žiauriu bolše- 
vistiniu pamušalu? Ar gi mūsų jaunimas bū
tų tiek aklas ir bejausmis?

— Ne, — atsakė giliai susimąstęs Gegužis. 
— Aš ant savęs tai ištyriau. Mane išvarė į 
Rusiją mažą bemokslį vaikut;. Sovietijoj ma
ne bolševikai savotiškai išauklėjo. Ten buvo 
skurdas. Nieko geresnio nebuvau matęs, bet 
kažkoks gražus, palaimintas Lietuvos vaiz
das lyg sapne kartais man vaidenos. Sovietų 
gyvenimą šiaip taip pakenčiau, bet niekad su 
juo pilnai neapsipratau. Man reikėjo kokio 
sukrėtimo iš tos klaikios padėties atsibusti. 
Tą sukrėtimą gavau į Lietuvą sugrįžęs. Kaž
koks gilus nesuprantamas jausmas man pa
sakė: čia tavo tėvynė.. Pasirodo, kas įgimta, 
tai įgimta. To pojūčio nieku nenumalšinsi.

— Ot tai pasakei! — sušuko Andrius. — 
Kas įgimta, tai įgimta! Tą jausmą kiekvie
nas lietuvis nešiojasi. O priespaudoje jis stip
rėja, oi kaip stiprėja!

— Tai yra vilties Lietuvos jaunimą išgel
bėti?

— Jis pats išsigelbės!
— Bravo! — sušuko Geniukas.
Jis buvo tyliai ir labai atidžiai besiklausąs 

tėvo įrodinėjimų, bet dabar neiškentė neatsi
liepęs.

— Matai, kas jaunoj krūtinėj suaidėjo! — 
džiūgavo Andrius.

(Bus daugiau)
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Maine Valstybėje Naujoji Lietuva
Kas kart blogėjant lie

tuvių tremtinių padėčiai ir 
prie dabartinės painios po
litinės padėties Europoje 
neturint tremtiniams vil
čių po ilgo laukimo greit 
grįžti į savo mielą Tėvynę, 
daugelis lietuvių tremti
nių yra linkę emigruoti iš 
Vokietijos, Austrijos ir I- mo Komisijos vykdomasis 
talijos į kitus kraštus ir sekretorius 
ten pradėti naują gyveni-!kompaktiniam lietuvių ap- 
mą. Kadangi galimo karo sigyvenimui yra numatęs 
atveju visiems tremti- į Šiaurinėje Maine dalyje 36 
niams gresia mirtis nuo tūkstančius ekerių (8 my- 
bombų, bado ir komunistų lias ilgumo ir 6 mylias pla- 
teroro. lietuviai deda visas 
pastangas kaip galima 
greičiau išvykti iš nelai
mingosios Vokietijos, kur 
daugiausia yra lietuvių 
tremtinių.

Lietuviams būtų geriau
sia emigruoti į Jungtines 
Amerikos Valstybes, kur 
jau nuo seno yra įkūrusios 
ir gerai susiorganizavu- Kun. Dr. 
sios lietuvių kolonijos. A-' Maine 
merikos lietuviai yra duo- 
snūs. jie mielai padėtų įsi
kurti savo nelaimės ištik
tiesiems broliams. Atvy
kus Amerikos didesniam 
lietuvių tremtinių būriui, 
sustiprėtų ir Amerikos) 
lietuvių tautinis ir kultūri
nis gyvenimas ir ilges
niam laikui būtų sulaikyta 
ištautėjimo banga.

Lietuviams tremtiniams 
kuriantis Jungtinėse Vals- 
bėse, geriausia būtų telk
tis vienoje vietoje, kad tuoj 
ilgiau išlaikius savo tauti
nį savitumą ir kultūrą. A-

vykti į Maine valstybę ir 
padėtų jiems čia pirktis 
valstybinių ar privatinių 
nuoasvybių. Tuo reikalu į 
Valstybės Departamentą 
kreipėsi ir pats Maine gu- 
berantorius A. Hildreth.
KAINOS IR GALIMUMAI

Maine krašto Okio Kėli-

E. Greaton

tumo) žemės plotą. Visas 
šitas milžiniškas žemės 
plotas apaugęs meknėmis, 
priklauso Mr. Wittman iš 
Millbridge, Maine. Savi
ninkas reikalauja už vieną 
ekerį tik $10,00. Perkant 
visą šitą plotą — padary
tų didelę nuolaidą. Liepos 
mėnesio gale BALF pirm.

J. Končius ir 
Valstybės Baltų 

Tremtinių Komiteto pirm. 
Tėv. Jus. Vaškys, OFM. ir 
Tėv. Leonardas Andrie- 
kus, OFM., aplankė aukš
čiau minėtą žemės plotą. 
Mr. Wittman žemė prasi
deda netoli Cherryfiel, 
Maine miestelio (8 mylios 
nuo Atlanto Vandenyno 
ir tęsiasi 8 mylias, pločio 6 
myl.). Kaip minėta, visa 
žemė apaugusi meknėmis. 
Šio krašto mėlenių pro-jI

' soje Amerikos valstybėje. 
Yra čia nemaža upių ir e- 
žerų. Iš įsikūrusių ūkių

t

Jungtinių Valstybių, iš 
IRO, iš Maine valstybės, 
iš duosnių Amerikos lietu-j 
vių ir žymių lietuvių ban- 
kierių.

Jei šio projekto įgyven
dinimas užsitęstų ilgesnį 
laiką, lietuviai tremtiniai, 
norį įsikurti Maine valsty
bėje, turėtų dėti pastangas į 
neišsisklaidyti po visą 
Maine valstybę, kuri yra 
didesnė už Lietuvą, bet 
kaip galima kurtis vienoje 
vietoje. Šiuo metu Maine 
pigiomis kainomis parduo
dama daugybė ūkių. Pav. 
netoli sostinės Augusta, 
Fayette apylinkėse, par
duodama 12 ūkių esančių 
vienoje vietoje. Daugybė 
ūkių parduodama netoli 
Lewistono, kur jau gyve
na nemažas lietuvių skai-J 
čius. Už $3000,00 būtų 
galima gauti ūkį su 250 e- 
kerių žemės, gyvenamais 
namais ir kitais ūkio tro
besiais. Savininkai sutiktų 
mokestį priimti ir dalimis. 
Maine valstybės gyvento
jai, sužinoję, kad baltai 
kuriasi jų krašte, mūsų na vyriausybė yra pasi- 
konutetu* papigintomis duJoti ?už fabai
kainomis r
savoakius- ddy ' miestelio

Maine ūkininkai verčia- tiek viso Baltų Universi- lankiu klimatu teikia dau- 
si neblogai. Visoje Ameri- teto perkėlimu rūpinasi giausia galimybių. 1870 m. 
koje ypatingai garsios 

augina-)

Maine ūkininko sodyba.

merikos Maine valstybė, 
kur jau gyvena Lietuvos 
Pranciškonai. kompakti
niam lietuvių apsigyveni
mui turi didžiausių gali
mybių. Maine valstybė, 
turbūt, yra vienintelė vals
tybė pasaulyje, kuri kvie
čia baltus — lietuvius, lat
vius ir estus atvykti ir ra
gina juos koncentruotis 
vienoje vietoje kuriant; 
kaimus ir miestelius. Šiuo 
reikalu Maine valstybės 
parlamentas priėmė įsta
tymą ir pavedė krašto Ur
kio Kėlimo Komisijai jį 
vykdyti. Komisija yra taip 
pat Įgaliota vesti derybas 
su .JA Valstybės Departa
mentu, kad leistų baltams.

buvo matytis,, 
tinkama ūkininkavimui. 
Nuosavybėje esąs 2000 e- 
kerių miškas tinka staty
bai. Šis žemės plotas tiktų 
bent 3000 lietuvių tremti
nių šeimoms apgyventi.

Su lietuvių tremtinių į- 
kurdinimu Mr. Wittman 
nuosavybėje iškyla gana 
sunkus finansų klausimas. 
Visą šitą įkurdinimo pro
jektą vistik turėtų ap
svarstyti iš visų centrinių 
Amerikos organizacijų su
darytas Emigracijos Ko
mitetas. Tiek lietuvių 
tremtinių perkėlimui į U. 
S. A., tiek jų įkurdinimui 
Maine valstybėje, yra ga
limybių gauti paramos iš

Įsigyk Angliškai-Lietavišką Žodyną
English-Lithuanian Dictkmary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas, 
nes y yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra 
kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4*. 
400 puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo po 
$4.00; dabar mes Jums siūlome bargeną — atiduodame už $3.00. 
Mes jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk į 
k' n vertą kuponą su S3.00. ir tuo jaus gausite puikų Angliškai-Lia- 
tuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 W. Broaduay,

ftiuomi siunčiame S 
kai - Lietuvišką Žodyną.

Vardas ................
Adresas ............

* *e -.

LINKSMAIĮ ir čia įkurs lietuviškus I 
t miestus: Vilnių, Kauną, 
Klaipėdą. Galime sulaukti 
tos dienos, kada Maine 
taps Naująja Lietuva —i 
New Lithuania!"

Apie lietuvių įsikūrimą! 
Maine valstybėje 

I “Draugas” rašo: 
I tautiečiai įsikūrę 
jvalstybėje jaustųsi daug; 
jaukiau, negu kur J-*— 1 
Būdami krūvoje jie suda-! 
rytų ir mažą tautinį kul- 
vybės branduolį, ‘"iŠ kurio teoriškai iš teitų gražių knygų, 
lietuviškoji šviesa sklistų tačiau, nenorėdami jų susuodin- 
ir į visas kitas Amerikos Pne “elnbai švarių praktiškų 

J nenorėdami
daugelis Amer. lietuvių nemoRanclU važiuoti gyvybę 
važiuotų praleisti atosto- statyti į pavojų, pasiuntė prez. 
gas į vėsesnį Maine pas sa- Trumanui prašymą, prašydami 
Įvo brolius, ten pabūti, pa- mums užsakyti Fordo fabrikuo- 
sisemti lietuviškos dva- mašinų, specialiai pri-
sios. Maine valstybė pasi- taikytu šoferiams, kurie yra iš- 
darytų lietuviams savos vairavimo kursą tik teoriš- 

J rūšies ŠILUVA, kaip kai be praktikos. 
JLourdas prancūzams, Fa-' 
tima portugalams. Didelis 
ir sunkus darbas laukia' 
organizuotąją 
lietuvių 
darbas garbingas, 

■o jo vaisius palaimins Die- kas būsią Įsileidžiami tik aukš- 
vas”. tesnių kvalifikacijų jankiai: jie

LIETUVOS PRANCIŠKONAI turės būti visiškai akli, kurti ir 
Mount St. Francis, nebyliai, bet gerai išklausę 

Greene, Maine marksizmo istorijos kursą.
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dien.J 
“Mūsų! 
Maine;

kitur.!
Įteiktas Prašymas 

Prez. Trumanui

Mūsų šoferių kursuose ve-
tūros židinį, tikrąjį lietu- parengę daugybę šoferių

i - * i • v i • _ tor-hvielroi ič troliu lrnvenv

‘ lietuvių kolonijas. Kasmet darbu ir bendrai
; daugelis Arner. lietuvių nemokančių važinį

Maine ežerai, miškeliai ir kalnai primena Zarasų 
kraštą.

sidėtų prie nualinto Lietudromas. Šiuo metu šiame
i miestelyje niekas negyve- vos krašto atstatymo.

Tuo būdu svarstant lie
tuvių tremtinių įkurdini-

siuto parduoti mają kainą. Tiek šio Quo- mo klausimą, atrodo, kad
ddy miestelio įsigijimu,!Maine valstybė su savo pa-

T ▼ •_ • ii —   a- X—11—•— J 

’ - - - - - ---- J
■Maine valstybės vyriau-: 

jMaine ūkininkų augina-į jsybės kviečiami į Maine
• ■ i010® bulvės. Čia labai išsi-' Baltų Univer s i t e t a s atvyko nemažas skaičius

jP^bięs pieno ūkis. Gy-'Maine valstybėje galėtų švedų, kurie šiaurinėje 
ventojaį taįp pat verčiasi.suvaidinti nemažą rolę. Iki Maine dalyje įkūrė mieste-; 
žuvininkyste, kailių gamy-Tu x—j..i
ba, ir vėžių gaudymu. Per 
metus iš Maine į visas 
Jungtines valstybes eks
portuojama apie 14 mil. 
svarų vėžių. Maine mies
tuose daugiausia koncen
truojasi popieriaus, 
ir audeklo fabrikai.

Visoje Amerikoje Maine 
daugiausia žinomas kaipo 
turistų kraštas. Tūkstan- 

Maine ežerų, gražūs 
600 mylių fior- 

išraižytas jūros pa- 
vėsus vasaros kli

matas, puikūs kurortai, 
kasmet sutraukia milijo
nus turistų iš Amerikos ir 
Kanados. Vasaros metu 

kad žemėl^aine suvažiuoja apie 3 
mil. turistų ,iš kurių Mai
ne valstybė turi 130 mil. 
dolerių pajamų.

STUDENTAI I MAINE
Maine valstybės vyriau

sybė rūpinasi ne tik trem
tinių apgyvendinimu ū- 
kiuose, bet deda pastangas 
taip pat, kad krašto uni
versitetai ir kolegijos 
kviestų iš Europos baltus 
ir jiems duotų stipendijas. 
Maine valstybės mokslo 
įstaigos numato pakviesti 
iš Heidelbergo Vokietijos 
Universiteto 100 baltų 
studentų.

Į Maine valstybę numa
toma taip pat perkelti ir 
Baltų Universitetą iš 
Pinneburg, netoli Ham
burgo, Vokietijoje. Baltų 
Universiteto įstaigoms, 
fakultetams, 2000 studen
tams ir 100 profesorių rei
kalingas patalpas daroma 
žygių įsigyti Eastport, 
Maine, kur karo metu A- 
merikos vyriausybė už 7 
mil. dolerių buvo pastačiu
si visą Quoddy miestelį, 
kuriame gyveno apie 4000 
žmonių. Šiame miestelyje 
yra 120 modemiškai į- 
rengtų namų, du 40 šei-

BALF.

Lietuva ;
Baltų Universitetas galė
tų paruošti nemažą inteli
gentų specialistų kadrą, 
kuris papildytų Sibiro 
koncentracijos stovyklo
se ir įvairiuose kalėjimuo-

atgautų laisvę, į lį Stockholm ir visą švedų 
apgyvendintą sritį pavadi
no Naujoji Švedija — New 
Sweden. Jei Lietuvos Ne- 
priklaulsomybės klausi
mas ilgiau nebūtų išspręs
tas, galimas daiktas, kad

batuose mirusius Lietuvos inte-jir lietuvių tremtinių dide-
ligentus ir savo darbu pri-Jis skaičius atvyks į Maine;

Maskvos Tamsūs Siekiai Rusų 
Ortodoksų Bažnyčioje

Daromos Nuolaidos

Amerikos — Pranešama, jog Sovietai 
visuomenę. Bet sutikę pas save įsileisti anglo- 

kilnus, saksų žurnalistus. Tačiau kol

Geri keliai su klevų alėjomis ir baltais namais puo- 
! šia Maine.
Šiam planui rado sau pa- rius. Tai yra Stalino ant- 
gelbininką ir jį “paskyrė” rasis tamsus žygdarbis

i , . visos Sovietų Rusijos Or- Ortodoksų Bažnyčios at-
Šiandien jau yra zmoma ajWj«as£os_ spnudojeįtodoksų Bažnyčios galva, žvilgiu. Su džiaugsmu rei- 

, kad jisplačiajam pasauliui demo- pasipylė arsiu melu pagrį- T • * earsusis Maskvos kia konstatuotinialri VToalrv^a ! 1 Y™ 6aFSUS1S MaSKVOS Kia KOnSiatUOU,
jam nesiseka.

Pirmasis bandymas ne-
niški Maskvos metodai. Ži- sti straipsniai. Įsisteigė . - 
noma, kad Maskva, siek- bedievių sąjunga, ateisti- P Rok -J. asmens už_ 
dama pavergti visą dar Ii- nis institutas Buvo ruo- da^s? gioje srft je nu. pavyksta. Maskvos metro- 
kusj kultunngą bei Ims- mamos antireligines paro- slmany sluokJsniai, yįataU. paruoaė “planą”
vau nacoiili yiocjicsIrofrz\ c?n riz-vc 7 tr ir **

vizituoti savo 
Gen. MacAr- 

i1’ Maskvos interesų. Ir aiš- thur jo neįsileido. Šis pui- 
kūs gyvenimo faktai pa- kus karys ir geras psicho- 

°-z'— Vie_ J tvirtina šią nuomonę. Jei- logas suprato Maskvos už- 
gu ir šiandien dar Sovietų kulisius. Tuo pačiu Mas- 

, kalėjimuose yra kankina- kva turėjo užsirašyti kny-

.. . .. , , . -i, - - •“ aima.4i<* oiuvn^uicn, katali- politas paruošėyąjĮ pasauli, nesiskaito su dos, kurios šlykščiomis, kai lr’ortodoksai. ’yra vie. ^kti Japomjon 
tamsiausiomis Priemone-pornografinėmis priemo-; & jo vyriau-tikinčiyjU
mis, prieštaraujančiomis neims niekino tikinčiųjų giag tikslas J y<mas “aveles”.. 
pagrindiniams humams-lreligmus jausmus. Tikm- ,Maskvos interesu. Tr ai«_ thiir in m 
kūmo ir tikrosios laisves tieji ginti : 
dėsniams. Jeigu jas vadi-laisvės nebegalėjo. Vie- - — = . .
na demokratiškomis, tai nintelė išeitis jiems liko — 
tik todėl, kadangi šiuo sa- pasitraukti, kaip Nerono
— _ t A R _ • — A • t • • < i » <

’ mi vyskupai, kadangi jiegose: pirmoji “apaštalo 
Bet kaip, iš tikrųjų, yra'nesutiko būti bolševikų a- kelionė nepavyko; planas 

su Sovietų konstitucijos gentais, tai Stalino globo- sudužo į Amerikos gene- 
skelbiama sąžinės laisve? jamas ir gerbiamas patr. rolo šviesų apdairumą.

vo melu tikisi laimėti dau- laikais, į katakombas, 
giau aukų žiauriems savo 
tikslams. Šie Maskvos de
moniški žygdarbiai pasi
reiškia visą laiką. Vienas aukšto rango en-Aleksiejus Maskvoje nesi- Bet tuo Maskva nenusi-

Jau pirmomis raudono- kavedistas tardymo metu priešino ir nesipriešina jo mena. Nepavyksta ir ant- 
sios revoliucijos dienomis šias eilutes rašančiam į reikalavimams. Kodėl gi, rasis bandymas. Metropo- 

Tikėji- pagaliau, kankinio mirti- litas paruošia antrąjį “pia- 
svarbiausias priešas, stip-'mo laisvė yra, bet tik kaip mi turėjo mirti Lukiškių ną”, skristi Prancūzijon 
riausiai ginantis žmogaus būsi grabe”... Ir šie sata-kalėjime šviesusis Kris-“ganyti aveles”. Nemaloni 
asmens teises bei jo laisvę, niški bolševikų darbai bu- taus apaštalas Telšių vys- staigmena prancūzų U. R~ 
yra krikščionybė. Todėl ji vo vykdomi kiekviename kūpąs Borisevičius? Kodėl Ministerijai. Bet Ministras 
pasielgė visai logiškai, pa- pasaulio kampelyje, kurį dar dabar kalinami vysk. Bidault, 
vadindama krikščionybę tik pasiekdavo jų kruvini Stepinac, ’ „J.. ‘ ‘ „ ,
savo tamsių darbų priešu batai. nis, vysk. Ramanauskas? da nepaprastai gražią išei-
Nr. 1. Visoje bolševikinėje Sudundėjo patrankos. Kodėl Maskvos metropoli- tį: jis mielai sutinka iškil- 
Rusijoje suliepsnojo baž- Du geriausi “bičiuliai”, są- tas nedaro žygių jų išleisti mingai priimti garbingąjį 
nyčios, likusios virto tvar-jungininkai, titanišku į-iš tų kančių?... Taip, yra Maskvos “apaštalą”, kar
tais, sandėliais ir, geriau-niršimu puolė viens kitą: aišku, kad Maskva suge-tu pasiūlo, kad ir vienas 
siu atveju, muziejais, teat- Hitleris Staliną. Prasidėjo bėjo Ortodoksų Bažnyčią Prancūzijos vyskupų ga- 
•ais. Gi klastingai norėda- Antrasis Pasaulinis Ka- Rusijoje pilnai panaudoti lėtų nuvažiuoti Sovietų 
mi parodyti užsieniečiams ras. Jis pareikalavo mili- savo interesams. Bet ji Są junge n aplankyti pran- 
Rusijoje esančią tikėjimo joninių aukų. Maskvai pri- tuo dar nepasitenkina. Jos cūzus katalikus. Maskva 
laisvę, svarbesniuose cen- trūko jėgų. Šiuo rimtu mo- tikslas yra per pasaulinę atsako: veto! Vadinas, ir 
truose, propagandai, ke- mentu svarbu jai buvo su- revoliuciją pavergti pa- antroji “apaštalo” kelionė 
lias jų paliko nepaliestas, rinkti visas turimas jėgas šaulį. Tam tikslui ji ieško nepavyko. Per aiškiai ma- 
Jau '-vien tik Amerikos gręsiančiam pavojui pasi- agentų ir užsieniuose. Jų tesi ir čia Maskvos yla, iš
spaudos žiniomis, Rusijos priešinti. Stalinas, šiai va- daug jau turi, bet dar per lindusi iš maišo. Bet todėl

sios revoliucijos dienomis šias eilutes 
Maskva pamatė, kad jos^klausimą atsakė: “

kaip ir visose 
vysk. Matulio- konferencijose, ir čia ran-

ir prašome atsiųsti mums Angltš- Bioms gyventi namai, dor-
mitorium su 250 lovų, di- ____________ , ___ t_________ ______ , __  _ „ . . .. ..
dėlė ligoninė, elektros sto-šaltuose kalėjimuose su-landėlei paslėpęs piautuvą maža. J savo agentų eiles pavyksta Maskvai trečia- 
tis, šeši didžiuliai sandė-

...............................-..............- liai, milžiniška salė ,admi-

...................... ....... ........... ........nistracijos namai ir aero-

puvo 28 vyskupai, tūks-su kūju, prabyla... į tikin-įStalinas nori Įtraukti už-sis planas! Ir jis galėjo pa- 
tančiai kunigų, dvasiškių čiuosius, kviesdamas įisienyje tebegyvenančius vykti tik laisvoje, demo- 
ir šimtai tūkstančių tikin-naująjį “kryžiaus karą”...1 ortodoksų Bažnyčios na-‘ Tęsinys 5-tame pusk



PenbUdienig, Rugpiūčio 29, *47

Vydc. Būčys SulaiAč 75 Metų
T

DARBININKAS 1

Amžiaus /

SIMPATINGASIS
LIETUVIS

- Keno mintie .dar tebe- Kvy8,&
gyvenant šiame pasaulyje, 
visas savo jėgas sutelkia 
prie Dievo veido, i

— Bendradarbiauti spaudus savo jausmus suveda 
prie Dievo meilės, nors £ r , J £ - 
dar neiaučia gaivinančiu raŠe 1 slapta Prusuose le1' 

laikraščius. Yra
«“tus straipsnių gųjų spindulių, tam var-^i;^^ laikragčfuose 

žurnaluose ir visą eilę 
knvsrurašė kitados yęį.i — Dabar gyvena Romoje 

' ir yra tėvų marijonų gene
rolas.

LYG ŽVAKĖ, TIRPS-

— 1930 m. liepos 6 d. Ro
moje konsekruotas rytų

— 1935 -1936 mokslo me
tais buvo dvasios vadu 
|TeBi« kunIgų ’emtaarijo-

dar nemato; keno Širdis^' - -

tam var- f 
gas, skausmas ir pati mir-' 
tis netenka savo baugiųjų 
akstinų, — l„______
vyskupas Būčys.

Ir kaip gi tie žodžiai nuo 
jo paties sielos nurašyti!! 
Juk jisai pats yra tasai? imto
kurs visas savo jėgas tel-Į TANTIANTALTO-
kia prie Dievo veido ir sa
vo jausmus suveda prie 
Dievo meilės. Tą simpatin- Būčys yra labai tauri as- 
gąjį lietuvį ypač prisime-įmenybė lietuviškoje visuo- 
name dabar, kada jisai;menėje. A. a. arkiv. Matu- 
rugpiūčio mėnesyje šven-’levičiaus žodžius jam tai- 
tė savo amžiaus 75 metų kant, vysk. Būčys yra lyg 
sukaktį. i ta žvakė tirpstanti ant
SVARBIOSIOS DATOS IŠ 'Dievo altoriaus. Jis veda

VYSK. BUČIO G YVE- iglaus pamaldumo gyveni- 
NIMO im*’ h*8 Juk’ kaiP Pats Y™

Tos deimantinės sukak- •ra®e8- 
ties proga verta prisiminti | .. a 1PrillJU
keletą datų iš Jo Ekscelen- ir darbščiųjų pa
či jos gyvenimo:
— Pranas Petras Būčys 

gimė 18T2 m. rugpiūčio 20 
d. šilgaliuose, Slavikų pa
rapijoje, Šakių apskr.

Petrapilio dvasi- Tikėiimas vra sielos cv- 
nėje akademijoje, kunigu juO reikia rū-tavo jjvęstas 1899 m. ko-^ >r^eleX p™

-1901 m. liepos 27 . žvdėiusiu ir
baigė aukštuosius mokslus' ....
Friburge (Šveicarijoje),i”al?n181 ^epeiusių gebu 
gaudamas teologijos dak- vysta’ krinta Įr
taro laipsnį. Buvo pakvie
stas profesoriauti Petrapi
lio Dvasinėje Akademijo
je.

— Nuo 1909 m. rugp. 28' 
d. yra marijonų vienuoli
jos narys.
— 1913 — 1914 m. ėjo 

Petrapilio Dvasinės Aka
demijos Rektoriaus parei
gas.

— Marijonų vyresnybės 
pasiųstas į Ameriką kle
bonavo lietuvių parapijose 
ir 1917 - 21 metais kurį 
laiką redagavo “Draugą”.

1922 m. vasario 16 d. į- 
steigus Lietuvos universi
tetą buvo pakviestas pro
fesoriauti, vėliau buvo iš
rinktas Lietuvos universi
teto rektoriumi.

1927 m. liepos mėn. 12 d. 
buvo išrinktas tėvų mari
jonų generolu.

Garbingasis .Jubiliat .. Vysk. P. P. Būčys.

lėti savo motinos, neger
biąs jos, nėra vertas nė va
dintis žmogumi. Toksai y- 
ra ir už gyvulį blogesnis”, 

į Patsai vaikščiodamas 
Dievo takais, vysk. Būčys 
viso blogio šaknį randa 
nukrypime nuo Amžinojo 
Įstatymo: 

i — Žmonės dar iki šiol te
begyvena paskendę vieno
je tamsioje klaidoje. Jie 
nemato tos tiesos, kad 
nuodėmes panaikinus iš
nyktų didelė daugybė var-! ____
gų, skausmų ir k. Pirmiau-ties Kristaus pranašystės. Knygos kaina $1.00. Įsigi- 
sia rūpinkimės tą tiesą su-įjusieji knygą labai ja patenkinti. Gauname daug padė

kos laiškų ir finansinę paramą minėtos knygos fondan. 
Pereitą savaitę atsiuntė aukų sekantieji:
A. Petraška, Brooklyn, N. Y..............
J. L. Zubenas, Rockford, III...............
Mrs. Anna Evvaska, Baltimore, Md. ... 
S. Vitkauskienė, Grand Rapids, Mich. 
Peter Bender, Detroit, Mich...............
M. Yancius, Miners Falls, Pa.............
Eilėn Lalis, Brockton, Mass..............

VVilkes Barre, Pa.

“Darbininko” išleistas lei
dinys — “PRANAŠYSTES 
APIE PASAULIO PABAI
GĄ”, sukėlė didžiausio į- 
vertinimo ir pasigėrėjimą 
tų, kurie knygą spėjo įsigy
ti.

“PRANAŠYSTĖS APIE 
PASAULIO PABAIGĄ” y- 
ra gausiai paveiksluota ir 
turi 111 puslapių. Joje tilps- 
ta surinktos pranašų ir pa-

prasti mes patys; paskum 
pabandykime ją paaiškin
ti ir kitiems, ypač jaunes
niesiems”.

SPAUDA IR TAUTA
1 Patsai buvęs redaktoriu
mi vysk. Būčys gerai su
pranta spaudos reikalus:

I
rašė jisai “Šaltinyje”, — Mrs. M. Novitsk

SĄŽINĘ kad yra gerų knygų bei Į J. Adomaitis, Brockton, Mass.
vertės tame laikraščių ir yra blogų. M. Artmonas, Dearborn, Mich.
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lė tariamų konfliktų tarp DIRSTELKIM Į SAVO 
mokslo ir tikybos yra la- f1***'
bai ilga, bet joje nėra nė Ypatingos 
vieno tokio dalyko, kad dvasinės pažangos kelyje Kaip veisiame bites ir nai-!O. Rudzinskierė, Detroit, Mich. ...............
mokslas neigtų kurią dog- vysk. Būčys priduoda są- kiname širšes, taip naudo-! A. Jocepiš, Hartford, Conn.
mą (religinę tiesą) ar kad žinės balsui: ;kimės gerais spaudiniais!M. Verseckienė, VVitheshee, N. Y..............

Pranas Arlauskas, VVebster, N. Y..............
V. Vaicekauskienė, Moundsvil’e, VV. Va. 
Anna Saaovvski, Saginaw, Mich............_...
M. Petronis, Hartford, Conn....... .... ......
Ona Grigienė, Lowell, Mass........... 1_.........
A. Alexandravičienė, Easton, Pa. .............
Sister M. Magdalena. Girardville, Pa.. 
Anna Bloizis, Stoughton, Mass......
K. Kasinskas. Baltimore, Md: ...........

x „ „ jLouise Tautvidis, Detroit, Mich................
•vaizdos švarumu, nekartą — Mažosios tautos teturi Mrs. Slumpa, Detroit, Mich.......................
pavartojame veidrodį, kad tik vieną stiprybę, būtent, 
matytume ko mums trūks- dvasios švarumą. Kada jo
ta. Katalikų Bažnyčia ži- se teisybės jausmas gy- 
no, kad bendroji pasaulio vas, budrus ir stiprus, ka- 
pirmyneiga, šeimų laimė da jose tėvynės meilė yra 
ir pavienių žmonių pado- skaisti ir karšta, tada ta

Visi turime žinoti,
44

blogųjų.
Neišmanąs žmogus neat-

dogma neigtų tai, kas yra — Sąžinės balsas yra tie- ir saugokimės 
mokslo nustatyta tiesa”.

džiais, trumpais palygini- skaistumas bet atvejų at-bių ir privalgęs musmirių, 
mais daug pasakyti. Pa- Sk‘r'

vyzdžiui, prisiminęs f 
laikų žudynes ir senovės 
inkviziciją jis pastebi:
— Dabar kaltinti katali

kybę už inkviziciją yra tas 
pats, kaip smerkti vaiką 
už katės tąsymą ten, kur 
žmonių galvos krinta kaip 
kopūstų”.

Prisimindamas mokslo 
klausimą, vysk. Būčys pa
brėžia, kad gilus mokslas rumas pareina iš jų sąži-tauta turi savyje visa, ko i 
kaip tik veda prie Dievo: ngS švarumo. Taigi Baž- reikia jai gyventi viduje ir 

Ne visų mokytų vie- nyčia kviečia katalikus/atkelti pasitaikančias sun- 
noks mokslas, ne visų ir , ................. - ‘
elgesys vienoks. Dažniau
siai ir aršiausiai nuo Baž
nyčios nutolsta pusmoks
liai. Kaip viręs, bet neuž
viręs vanduo vidurius 
piauja, taip perdėtas, bet trūksta ir kame ji yra su-1 
perdaug greit baigtas siteršus”. 
mokslas žmogų išklaidina. . .
Yra ir buvo daug pačių ŽODELIS APIE MOTINĄ 
didžiausių mokslininkų, Sąžinės grynumas ne tik 
kurie Bažnyčios neapleis- pačiam žmogui neša lai
davo, dažnai išpažintį at- bet ir visuomenėj,
likdavo, Šv. Komuniją pri-,Vysk. Būčys atkreipia dė- 
imdavo ir pasninkus gerai mesį: 
laikydavo, V. Dievo įsaky- — Ne vaikų mokslas, o 
mus nuoširdžiai vykdyda- vaikų sąžine gerbia ir šel- 
vo ir tebevykdo. Bet ir tas pia tėvus”, 
tiesa, kad yra mokslus iš- Kalbant anie tėvų meilę 
ėjusių žmonių, kuriems vysk. Bučio žodis yra 
siela nerūpi, nes jie vien'griežtas: 
tiktai kūnu rūpinasi. Kas — Žmogus, nemokąs my- rumu?! 
į vandenį giliai įbrenda, 
tas sušlampa; visvien ar 
jis būtų mokytas ar nemo
kytas. Kas tiktai gardžiai 
valgo, ilgai miega, links- 

sakyti, katalikybė įagim- mybių ieško, doros nepai- 
dė ir užaugino dėl to, kad - —
senąjį Romos ir Graikų 
mokslą buvo sunaikinę 
barbarų antplūdžiai. Mok
slas, kuris yra aprėpęs Ra
mųjį ir Atlanto vandeny
ną, gimė iš Bažnyčios... Ei-

KIAUS
Jo Ekscelencija vysk.

rama.
Tik reikia mokėti mels

tis:
— Maldą padaro ne kny

ga, iš kurios skaitai, o tavo 
širdis, kaip tu sakai, — ra- 

rijoje ^Petrapilio dvasi- *° ®fičys

I

pūva. Taip būva ir su tikė
jimu nerūpestingo žmo
gaus sieloje. Tikėjimas ne 
akmuo, kad pamestas gu
lėtų ir nesikeistų. Priešin
gai, tikėjimas yra gyvas 
daiktas ir reikalingas prie
žiūros. Neprižiūrimas jis 
genda. Su juo genda drau
ge ir siela. Jam supuvus, 
ji žūva”.

BAŽNYČIA IR 
MOKSLAS

Svarstydamas apie 
jimo santykį su mokslu, 
vysk. Būčys yra pasakęs:
— Europos mokslą, gali

tikė-

sos tarnyba”.
Geras dalykas veido skiria grybų nuo šungry-i

v. kalingosnis sąžinės grynu- tumą ir spaudoje”. z
4 mas. Jį tepanaikina tik Vysk. Būčys yra didelis 

vienas dalykas, būtent, Lietuvos mylėtojas ir tau- 
mirtinoji nuodėmė”. to® galybę jis mato jos
— Rūpindamiesi savo iš- dvasiniame pajėgume:

____ <

I 
! 
!
I
!

i i i i
I 
i 
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i 

Jei jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti da- i 
bar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be jo- i 
kių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulkme- i 

nas. Pašaukite SOUth Boston 0379 i

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panau jinimo planas.
! 
! 
I

IIOAIWAT • SOVTR BOIION
1 1

• Mrs. M. Yetawta, Pęrt Carbon, Pa............
į P. Bartkus. Detroit, Mich..........................
Rose Bartkus, Brockton, Mass..................
A. Dvylaitienė, Montreal, Canada
S. Szugdinis, VVaterbury. Conn..................
A. Orville, Youngstovvn, Ohio ...................

j A. Musick, Haverhill, Mass. ...................
Mrs. M. Pash, Spencer, Mass......................
A. Karpavičius. Shenandoah, Pa..............
A. Kunigiskis, Cleveland, Ohio ................
B. Dambrauskasa, VVaterbury, Conn........
Mr. & Mrs. Strongis, VV. Hollyvvood, Calif. 
A. Rudaitienė, Brooklyn, N. Y..................
V. Gelbugienė, East Chicago, Ind..............
S. Aukštinąs, Shenandoah, Pa.................
M. Sounor, Rochester, N. Y.........................
F. Laponis, Detroit, Mich.........................
A. Riškienė, Baltimore, Md........................
|A. Kemėšis, Manchester, N. H..................
FHelen Čekus, Dayton, Ohio.......................

ti V4J40 UUUUU,   LU.1 M 1 *

kartą vysk. Būčys pareiš-!^- Kostumausnas, Baltimore, ^Md............
kė viename Lietuvos dien- Y¥"a!ausHls’ pbieago^III..............
raštyje.

Argi jisai nėra viens iš 
tų didžiųjų minčių, didžių-

nors retkarčiais, dirstelti į‘kių bandymų valandas”, 
savo sąžines^ Kaip kūnoj * * *

Vysk. Būčys dabar gy
vena Romoje. Jis yra vie
nas iš didžiausių lietuvių, 
kurie dar tebėra gyvi.
— Didžiosios mintys, kaip 

didieji medžiai, lėtai auga 
ir daug laiko trunka, koli 
pasirodo jų stiprumas,! 
grožis bei nauda, — taip!

švarumo laikymą paleng-J 
vina veidrodis, taip De- 
išimtis Dievo Įsakymų pa
lengvina matyti, ko sielai

I

W. Shaulis, VVaukegan, III........
K. Pugevich, Baltimore, ?«Id.....
A. Žekonis, Auroria, Iii.............O y

jų mintytojų, kurs subren- J°Ras Mockevičius, Amsterdam, N. Y. 
do per 75 metus ir tebe- *^oe C- Rimkus, Ma.ine, III. .. ....
šviečia mums tuo pačiu|^rs- Scphia Stevvens, Springfieid, III. 
jproto lakumu ir sielos tau
rumu?! Dr. J. Prunskis.

iMrs. Peter Urban, Pittsfield, Mass. _ 
Simanas Arlinskas. Westfield, Mass. . 
Mrs. Mary Starkus, Kearney. N. J. .. 
Katre Daikuvienė, Naugatuck, Conn. 
J. Samuskis, Moline, III...... ..............
Mrs. V. Kreznar, Dundee, III..............

Į Rapolas Seisius, VVorcester, Mass. .. 
Mrs. A. Voicek, Rockford, III...........

ningrado arkivysk. Grego- Mr. J. Aikus, N. Chicago, III. .........

Maskvos Tamsūs Siekiai Rusų 
Ortodoksų Bažnyčioje

Pradžia 4-tame pusi.

• X

so, tas visvien, ar jis būtų 
mokytas, ar beraštis, u 
tiesos išklysta, nuo doros 
nusmunka ir Dievą užmir- 
šta”. riau-

APIE SVEIKATĄ IR
GERUMĄ

Vysk. Būčys, kaip savo
pavyzdžiu, taip ir savo pa- vo apaštalu pilnai nepasi-
mokymu, skatina pirme- tiki, todėl arkiv. Gregorio viętų^ Sąjungoje”
nybę skirti dvasiai: gauna patyrusį MVD a- J _ _
— Mūsų protas lengvai gentą, Maskvos

supranta, kad sveikata y- lito sekretorių Dr. P. Pa- Įi PŲe Stalino .. 
ra naudingesnė už turtą, risky kaip ‘ palydovą’’. 
Tas protas turėtų dar nors 
vieną sprindį paūgėti, tai svečio Amerikoje? 
jis suprastų, kad dvasinių davinys 
dalykų aprūpinimas ir su- merikos
tvarkymas yra reikalin- nyčią su Maskvos Patri- niams tikslams. Uršulė Cenkienė, Ashley. Pa..........................
gesnis ir už sveikatos ap- archu. Ir kas gali abejoti* Tamsūs Maskvos planai. Neiiie Yonkauski, So. Boston. Mass..............
rūpinimą”. šiuo Maskvos Patriarcho YerBW nešantys yra jos j. Bankeita, FrackriUe. Pa............................

Tačiau dvasinė pažanga — geriau Stalino,— noru? žygiai- Tikėkimės, kad A-jMrs. M. Ra valtis, Heivin, III..........................
yra tik nuolatinių pastan- Juk šis noras yra tikrai merikos Ortodoksų Baž-|Geo. Akkn '"-i' ius. Timminp Ont. Canada 
gų vaisius. Kaip Ekscelen-!nuoširdus. Salinąs norėtų nyčios vadai pilnai supras Mary Ch- ikonas, Springfieid, Mass. 
cija rašo: 'prie Maskvos prijungti ne Maskvos _ misijoje savo Frank Gavilsky, Madison, III........

kratinėje šalyje, kaip J. A.|no? Visos aplinkybės kai- Mrs. M. Koris, Phila., Pa.
Valstybės. Šį, betgi, planą ba už tai, kad jis yra Mas- Mrs. Artose Neverdauskis, VVestville, III. 

i Garsusis Pranė Povilaitienė, VVaterbury, Conn.
gynėjas Mrs. J. Bladlcck, Granite City, Iii.............

Stalinas organizuoja gud- kvos agentas.
___ Jis jau nesiunčia žmogaus laisvės
Maskvos metropolito A- Msgr. Fulton Sheen infor- [Gendrie Y'ekineviciūtė. Kearney, N. J. 
ileksieiaus ,bet Leningrado muoja apie jį štai kaip: Mrs. Mary Shimkus, O^lesby, III.........

i“(Arkivysk. Gregorio, J. ~_____ ! !, Cl" ’
Žinoma, Stalinas šiuo sa- Yra ateizmo profeso- U. Sarkus, Brooklyn,

1 «« a. A 4- a. T. C* x r i

iarkivysk. Gregoriy.
I

“(Arkivysk. Gregorio, J. Mrs. Brazovvski. Billwood, III......................
— -r r

1 VM. ■ • - ..........................................

S. Ramonas. Melrose Park, III. ..................
Mrs. A. Simmons, Granite City, III. ... ........
Mrs. O. Kuipalinę, Gary, Ind............. ........
Mrs. Mary GPbudas, VVaukegan, III. ........
Mrs. J. Mazeda, Chicago, III............. ...........
A. Bružus, Chester, Pa. . ... ... ..........
Mrs. M. Marcinkevičienė, Manchester. Conn

rius Ateizmo Institute So- 
ir kad 

“jis bandys Amerikos Or- 
Metropo- todoksų Bažnyčią prijung-

. Pagaliau
ir žinomas orientalistas 

ei vra tikslas šio prof. Dr. W. de Vries vra
Jo už- įsitikinęs, kad Maskva pa-!Anton Aiches. Gr^nville, III

yra sujungti A-naudoja Ortodoksų Baž-1Mrs. M. Halah'urdienė, Cleveland. Obio
Ortodoksų Baž- nyčią siekti savo politi- Mrs. Rosa Burbulis, Springfieid. Mass. 
Maskvos Patri- niams tikslams.

šiuo Maskvos Patriarcho Vergiją nešantys yra jos'J. Bankeita, Frackrille Pa,

yra tik nuolatinių pastan-'Juk šis noras

— Suirimas ir be noro į-i tik Amerikos Ortodoksų laisvei glūdintį rimtą pa
vyksta; gerumas tiktai Bažnyčią, bet ir visą Ame-jv°jU jr sugebės tinkamai 
norint ir rūpestingai dir-iriką... nuo j° apsisaugoti.
bant yra įgyjamas". I Kas yra, iš tikrųjų, Le- i <J. Borevičius, S. J.

I Mrs. M. Belski, Wapping, Conn..... .
John Kazakauskas, Brooklyn, N. Y. 
A. Kudarauskas, Worcester, Mass. 
Joseph i ne Milecosky, VVestviįJ.e, Ilį.

*
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DARBriHNEAS

HAVERHILL, MASS LOWELL, MASS.

KELRODYS
J JĖZAUS NUKRYŽIUOTO SESELIŲ PIKNIKĄ

Mūsų kolonijoj įvyko staigios 
kunigų permainos. Liepos 2 d. 
š. m. kun. Jonas Žuromskis iš
keltas į airių parapiją Belmont, 
Mass. Kun. Alfonsas Janušonis 
buvo atkeltas į musų parapiją. 
Dvi savaites praleidus, ir vėl 
permainos. Liepos 16 d. š. m

Susilaukė Dukrelės
Jonas ir Veronika Grendai su

silaukė dukrelės rugp. 5 d. pa
krikštijo — Mary Claire.

Mirtis
Po ilgos ligos mirė Veronika 

Čepaitienė, rugp. 20 d. Palaido- 
kun. Alfonsas Janušonis iškel- ta iš Sv- Juozapo parapijos baž- 
tas j šv. Roko lietuvių parapi
ją. Brockton. 
ilgametis Šv. Roko 
vikaras, kur., 
kas atkeltas į mūsų parapiją.

Sulaukus 
Juozas 
Jurgio 
mišias.
viškai, 
Bostono Arkivyskupas jam įsa
kęs surašyti visus Haverhill'o 
ir apylinkės lietuvius. Nori ži
noti kiek yra lietuvių.

■ ■ • nyčios rugp. 23 d.
Mass., o buvęs

parapijos
Juozas Petraus-

sekmadienio, kun. 
Petrauskas, lietuvių Šv. 
bažnyčioje atlaikė šv. 

Pasakė pamokslą lietu- 
taip pat pranešė, kad

I
40 Valandų Atlaidai

Pranešta, kad mūsų parapijoj 
įvyks 40 valandų atlaidai rūgs. 
5, 6 ir 7 dd.

Per pastarąsias dienas Kazi- 
mierietė Sesuo Eulogia (Alena 
Dulkvtė) lankėsi pas savo tėve
lius.

Visi 
remti

I
1 d.

rengiasi važiuoti ir pa- 
Seseles Brocktone rūgs.

Lietuvių Katalikų Veikimo
Centras nutarė organizuoti iš- praktikuoja dėl bažnytinio kon- 
važiavimą į Nukryžiuotojo Jė- certo. kuris yra rengiamas pa- 
zaus Seselių vienuolyną. Brock- šventinimo naujų vargonų pro- 
ton. Mass., rugsėjo 1 d. (Dar
bininkų šventėje). Teko sužino
ti, kad vienas busas jau pilnas. 
Kaip girdėti, daug žmonių ren
giasi važiuoti. Susidarys ir ki
tas busas. Busais rūpinasi Ado
mas Šaukis ir Adolfas Musick.

Gražūs pasidarbavimas lietu
vybės palaikymui ir Dievo gar
bei. Raporteris.

Šiomis dienomis abu chorai

ga. Bruškaitė.

NORWOOD, MASS.

i *■

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

“Asmeniškas Patarnavimas“ 

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Narnų: PI. 6286

i

Iš Bostono pusės vykdami į pikniką važiuokite Route #28 iki privažiuosi* 
te Brocktone Crescent St. Privažiavę Crescent St. pasukite j kairę ir važiuokite 
iki Summer St. (Ant kampo yra gasoline station). Privažiavę gasoline station, 
pasukite į dešinę ir važiuokite iki Pine St. Pine Street važiuodami laikykitės 
dešinės ir tuojau privažiuosite Thatcher St. ir pavažiavę keletą blokų pamatysi
te dešinėje pusėje Seselių Vienuolyno pastatus.
PASTABA. Iš So. Bostono ir Cambridge busai išeis nuo lietuviškų bažnyčių 9 v.

Šiomis dienomis pp. Vitkaus
kai (Vitoski), gyv. Sumner St., 
susilaukė sūnelio.

Rugpiūčio 15 d. p.p. J. ir E. 
(Samsonaitė) Tūliai, gyv. E. 
Walpole. susilaukė sūnelio. Da
bar jie augina dukrelę ir sūnų.

Sveikiname su šeimų padidė
jimu.

_ I f
Pereitą savaitę Šv. Jurgio par.įvykusio Hartford, Conn., grįžo gyv. AUston,

Altoriaus berniukai buvo nuvy- ' kuopos iždininkė, ponia
kę pamatyti baseball į Braves, Lyons. Jos raportą išklausysi- Antano parapijos bažnyčios. 
Field. Juos nuvežė i 
kleb. kun. F. Norbutas ir Wara- 
bow Funeral įstaigos šoferis.

Iš Moterų Sąjungos seimo, į-

ir parvežė me rugsėjo 15 d., 7:30 vai. va-! Reiškiame gilią užuojautą!

I
i

Pranešimas

BRONIUS P. BARTKEVIČIUS

Y
Y
X
Y
Y
Y
Y
Y ♦♦♦

\VARRIS’ FURRIERS, vienatinė Lietu
viška Moteriškų Kailinių Firma Naujoje Ang
lijoje, praneša, kad gerai žinomas lietuvis, 
Bronius P. Bartkevičius, dabar atstovauja šią 
firmą. Čia rasite didžiausį pasirinkimą viso
kių rūšių kailinių vėliausios mados ir už že
miausias kainas visoje Naujoje Anglijoje.

Taipgi mūsų krautuvėje atliekame permo- 
deliavimą ir kailinių pataisymo darbą. Visas 
mūsų darbas pilnai garantuotas.

Vakarais atidaryta pagal sutartį.

-J- ir šv. Cecilijos choras gražiai'ypač pp. Kedžiam, kurie, kaip 
prašo kitų draugijų minėto vei- teko patirti, su visa savo šeima 
kalo nestatyti, nes tai pakenk- daug darbo įdėjo, 
tų naujai parapijai, kurios var-l 
pų fondan yra skiriamas to va-! 
karo pelnąs ir atimtų choris1 __
tams energiją. Į šiomis dienomis mūsų koloni-

Apie dieną ir kitas smulkme- joje lankosi p. J. Kazickas, LR- 
nas, rišančias su šio veikalo pa- KSA organizatorius, organizuo- 
statymu bus pranešta skaity- damas jaunimą į Susivienymą. 
tojams vėlįąu. Katriutė Linkime geriausių sėkmių. B.M.

B

Atstovės.

Lankosi Organizatorius

NEW BRITAM. CONN.
Iš ALT Skyriaus Veikimo

KEARNY, Ui
Kun. D. Pocius ir 30 Sodalie-

Mūsų 90 kuopos Vyčiai smar-

Mass. Palaidota'šv. Mykolo lietuvių parapija
A. antradienį, rugp. 26 d. iš šv./švęs savo 40 metų gyvavimo 

sukaktį. Ruošiama atšvęsti kuo 
iškilmingiausiai.

sos narės dalyvaukite. Išgirsite Šiomis dienomis pas pp. S. Nenutrūkstamai ir per vasa- 
daug įdomių žinių. Kamilus, gyv. Tremont St., lan-rą mūsų parapijoje buvo tęsia-

_________ kėši jų giminaitė Sesuo Maria mos novenos pamaldos į Ste-
Norwoodiečiai organizuojasi Laurence iš Domininkonų Kon- buklingąjį Medalikėlį šv. P. Ma- 

gausiai vykti autobusais ir au- gregacijos ir Sesuo Alena. Kar- rijos, kurios įvyksta 5 kartus 
tomobiliais į Brockton, Mass., tu su j°mis buvo atvykus sesuo kiekvieną trečiadienį.

Rugpiūčio 17 d. vietinis ALT čių iš mūsų parapijos dalyvavo 
skyrius suruošė pikniką, kuris Summer School of Catholic Ac- 
davė nemažai pelno. Gausūs da- tion pamokose, kurios įvyko 
lyviai ne tik atsilankė, bet ir Fordham Universitete, New 
aukomis parėmė, būtent, po Yorke nuo rugpiūčio 17 iki 23. 
35-00 — šv. Rožančiaus drau
gija ir M. Mažeika; po $3.00 —
J. Vagilius; po $2.00 — kun. J. kiai ruošia 30 metų sukakties 
Matutis, A. B. Mičiūnai, pp. trijų dienų programą.
Kazlauskai; po $1.00 — O. Gu-! SpaUų 10 d- PY** susirinki- 
dinienė, S. Broff, J. Maksima- mas dabartinių narių ir visų, 
vičius, M. Tulskis, A. Aržuolai- kurie kada nors priklausė prie 
tis, E. Lenk, P. Šimkienė, K. Vyčių per pereitus 30 metų. 
Narcum, M. Skarupskienė, T.l Spalių 11, vakare, įvyks šo- 
Zaveckienė, J. Raškevičius, Jo- kiai.
nas Poškus, V. Eidintas, Ona' Sekmadienio rytą, spalių 12, 
Jankauskienė, V. Kasper, A. šv. mišios bus laikoma mūsų 
Kašėtienė, K. Steponaitis, A. bažnyčioj intencija visų narių, 
Kazlauskienė, M. Uždavinienė, ir vakare vakarienė.
kun. B. Benesevičius, J. Yoha-1 I rengimo komitetą įeina se- 
nan, V. Dzindzilietas, Z. Spudu- kanti: J. Dasker, J. Wilkas, J. 
Jienė, M. Jekubinienė, J. Miež- Praner, P. Velevas, J. Balazas, 
laiškia, O. Poškienė, F. Norkų-C. Dasker, J. Mačiulskaitė, M. 
nas, M. Toconis, P. Kavolis, V. Matelaitytė, V. Kemežytė ir A. 
Vaznis, Dr. F. Petuškis, A. Pa- Klemiūtė.
sauris, K. 
kauskienė, 
Vitukinas, 
Linfieldo,
K. Jesiukevičienė, 
lietienė, A. Kripas, A. Rutkaus- mi, kurie ją apdovanojo gražio- 
kas, J. Nevulis, M. Vasiliaus- mis dovanėlėmis, už kurias ji 
kienė, S. Kasper, B. Kšenaitis, taria širdingą ačiū.
G. Čekanauskienė, M. Grigienė,! 
A. J. Brinius, J. Kuckaitis, J.' 
Budreckis, M. Staskeliūnienė, S. 
Krikščiūnas, P, Žukas, V. Var- 
kala, M. Zink, A. Stanevičienė,
J. Jenušonytė, R. Zdančiukienė, vedybinio gyvenimo proga, ku- 
A. Cavaleski, J. Cavaleski, L. jyyfco rugpiūčio 20.
Matulis, J. Silvester, V. Sintau,| Mūsų par. bažnyčioje įvyko
K. Gecevičienė, E. Rulienė, D. iškilmingos gv. mišios jų inten- 
Mukonas, K. Višniauskienė, A. ci> kurias atnašavo kun. kleb. 
Šukaitienė, M. Ravickas, E. Vaicekauskas, kun. D. Po- 
Mžtulis, A. Rusiliavičia, J. Sa- cius kun A Kasperas.

Savickienė, O. Būt-! ---------------
E. Gelevičienė, V.1 Rugpiūčio 19 d. įvyko vestu- 
M. Ceponienė, M. vių “surprise shower” dėl Alice 

K. Dambliauskienė, Žiliūtės iš Kearny, N. J.
M. Dzindzi-1 Dalyvavo giminės ir pažįsta-

Visi parapijiečiai sveikina su 
geriausiais linkėjimais mūsų du 
darbščius veikėjus — Antoinet- 
te ir Victor Mekionius, jų 25 
metų sidabrinio jubiliejaus —

ris įvyko rugpiūčio 20.

XY
Y
Y♦s* i mą ir pikniką pirmadieni, rug- 

į sėjo 1 d. (Labor Day). Autobu- 
Į sais važiuoti tikietų galite gau- 
r

Nukryžiuotojo Jėzaus Seselių Alice ir jos draugė. 
Vienuolyno iškilmes, būtent, 
Senelių Prieglaudos pašventini-

vonis, J. Jenušonis, A. Tamo
šaitienė.

Visiems aukojusiems reiškia
me nuoširdžią padėką.

Per visą liepos mėnesį para
pijos darbe padėjo, atvykęs 
svečias, tėvas marijonas M. 

d Šmigelskis, kuriam tariame šir- 
’ mirė Juozas Zakszewskis, 58 m. a&ū-

ti pas pp. Adomaitienę, Jurgevi- amž 133 D St,
čiūtę, Tvaskienę ir kitas. tone. Velionis pašarvotas buvo

1 D. A. Zaletskų, laidotuvių
Sekmadienį, rugp. 24 d., So. rektorių koplyčioje, 564 

Bostono lietuvių parapijos mo- Broadvvay. 
kyklos pašventinime dalyvavo 
kleb. kun. F. Norbutas. Jis bu- Petro lietuvių par. 
vo sub-deakonu. Taipgi dalyva- Naujos 
vo ir iš pasaulionių.

NAUJAS KAPAS

Pirmadienį, rugpiūčio 25

di- 
E.,

šv.

Buvo pakrikštytas Juozo ir 
Florence Pukštų sūnus. Jam 
duotas vardas Kristoforas.

CLEVELAND, OHIOPalaidotas iškilmingai iš
bažnyčios 

Kalvarijos kapuose 
rugp. 28 d.

j Liko dideliame nuliūdime Grove, Rugp. 31. Ši vieta nėra 
šv. žmona Zofija, du sūnūs, du bro- toli nuo bažnyčios— tik 8 my- 

Jurgio par. altaristai ir choris- liai ir dvi seseris, 
tai (mažojo choro) vyks vėl pa
matyti base-ball į FenvvayY Park.

Y
Y❖♦>

šį kartą mūsų parapijos išva
žiavimas įvyks Joe Morris’s

i I
šeštadienį, rugp. 30 d.

BAYONNE, N. J.
lios, o nuo Euclid Avė. — end 
of the street car line 6 mylios. 
Automobiliais važiuoti Route 6 
į Chardon, Ohio iki Route 91

Vakare, 7 vai., įvyko vakarie
nė, LAPC salėje, Kearny, N. J., 
jubiliatus pagerbti. Dalyvavo 
giminės ir artimieji. A.EJS.

- - ''
VIEŠA PADĖKA

ALRK Moterų Sąjungos 38 
kuopos buvusios atstovės sei
me, Hartford, Conn., reiškia 
nuoširdžią padėką seimo rengė
joms už suteiktą malonumą, 
svetingumą ir rūpestingumą 
per visas keturias dienas. Bran-j 
gios seselės, mes jautėmės kaip 
namuose Jūsų globoje. Taipgi 
dėkojame Jūsų vadams, Prela
tui J. Ambotui ir kun. P. Sabu-1 
liui. Dėkojame p. Baruolienei ir 
jos dukrelei už skanius pietus 
ir pakvietimą į namus. I

Dėkojame visiems ir visoms,

A. Gomuskis
Generalis Kontraktorrus

694 Chalkstone Ave^

PROVIDENCE, R. L
TeL Pfauitations 0753

Parūpinu planus ir statome 
naujo stiliaus namus su mo
derniškais įrengimais. Atlie
kame visokius darbus namų 
taisymo.

w ' o. š. m. rugpiūčio mėn. 3 d. A-'(SOM center Rd.), kuris per-
Grjzdama is Moterų Sąjungos menkos Vyčių suruoš. kerta Route 6. Čia reikia sukti
ilTlO p. Tekle Mitchell is Na.- • • • • i iv* tilr aštunta mv_

Annie M. Warabow

FURRIIRS
735 No. Main Street 

Tel. Brock. 8-1246

' seimo p. Teklė Mitchell --------
shua, N. H. buvo sustojus Nor- 
woode ir lankėsi pas brolį ir

A ! brolienę pp. Kneižius.

y!
Y♦j* tos šv. mišios už a. a. kun. Ste-
*|* pono P. Kneižio vėlę buvo atna-
Y šaujamos rugp. 26 d.

Rugpiūčio 26 d., apie 9 vai. 
ryte, pp. Smelstorių namuose, 
25 Heaton Avė., kilo gaisras, 
kuris padaręs $2500 nuostolių. 
Gaisras kilęs nuo žibalu šildomo 
šilto vandens šildytuvo rūsyje, rapija turės savo antrą pikniką, 
p. Leonas Smelstorius yra Nor- kuriuo užsibaigs piknikų sezo- 
woodo miesto Rekreacijos De- nas. Parapijos klebonas kun. 
partamento viršininkas. M. Kemežis kviečia visus iš ar

timos ir tolimos apylinkės daly- 
~ vauti.

Sykes sesuo Marijona GillespieJ 1947 m. lapkričio mėn. 1 d.

Federacijos skyriaus užprašy-

tame piknike parapijos darže- i dešinę, ir tik aštuntą dalį my- 
lyje, išleido automobilį, kurį bo8 pavažiavus 
laimėjo Vyčių himno autorius kurie atvažiuos, 
komp. Aleksis iš Waterbury, vietą- Bus graži programa. Gros 
Conn. Piknikas buvo paįvairin- Michael’s orkestrą. Jeigu tą 
tas lietuviškomis dainomis L 
leidžiamomis kitomis gėrybė
mis.

ir ūkis. Visi, 
matys naują

ir dieną lytų, tai piknikas bus pa
rapijos sode.

Kviečia visus —
Klebonas ir Komitetas.

i Rugp. mėn. 17 d. tame pačia
me darželyje parapijos Mote
rys Sodalietės turėjo savo pik
niką.

Š. m. rugsėjo mėn. 14 d. pa-

Pereitą šeštadienį, rugp. 23 d. 
mirė adv. Benjamino ir Povilo

Iš NAUJOS PARAPIJOS
Operetė “Katriutės Gintarai” 

arba Vestuvės Scenoje
Nesil. Pagalbos P-lės Švč. Pa

rapijos Šv. Cecilijos baž. choras 
stato scenoje šį rudenį operetę 
“Katriutės Gintarai”. Jau gau
ta muzika ir knygutės dalina
mos aktoriams ir pirm negu ši 
žinia pasieks skaitytojus, jau 
veikalas bus praktikuojamas.

Klebonas kun. J. Angelaitis

»!•
Naili

V. WARABOWEDWAR
Nueiirdžtai dėkoja savo draugams ir kai 

mynams už sutelktą paguodą liūdesio 
Valandoje ir žino sykiu 

PRANEŠA,
KAD JI IR TOLIAU VES BIZNI KAIPO

BWARD V. WARABOW FUNERAL SERVKE
toje pačioje vietoje 

ir sa tokiu pat nuoširdumu kaip ir pirmiau 
LAIDOTUVIŲ {STAIGA SKYRIUS

24 Field St., 1156 Washington St.,
Brockton, Mass. Norvvood, Mass.

ANNIE M. WARABOW,
Laisnhiota Laidotuvių Direktorė ir Embaimeris



Penktadięnis, Rugpiūčio 29, ’47
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VIETINES ŽINIOS
y A
a

A

Yra labai džiugu, kad toji vi
suomenė yra labai patenkinta 
mokykla. Visiems ji patinka.

Patinka Mokykla. Rugp. 24 d., Už tat žmonės labai prielankiai 
pašventinimo metu, buvusi Bos- aI)ie uiokyklą kalba. Džiaugiasi 
ton miesto graži mokykla — Ja’ ’r gausiai aukoja jos įtaisy

mui. Ruošiasi leisti savo vaiku
čius, ir darbuojasi jos labui.

Plaukia stebėtinai stambios 
aukos: Lietuvių Piliečių Drau-! 
gija aukavo $500,00, Lietuvos 
Vyčių kuopa $250.00, N.N. 
$100, Vladas Jakštas $100, Al
binas Neviera ir šeima $60.00. 
Po $50.00— N. N., Zigmas Stri- 
gūnas, Kastantas ir žmona An- 
tanavičiar, Pranas Razvadaus- 
kas su šeima; po $25.00 adv. 
Bagočius, S. Mockus, M. Venis, 
Juozas Baracevičius, Juozas 
Shereika, adv. Grigalius su šei
ma, Domininkas Zaletskas su 
žmona, Antanina Majauskaitė; 
Matas ir Stanislava Matačiūnai 
$20.00, Povilas Barolis ir šeima 
$15.00. Kiti aukavo po dešimts, 
po penkis ir po mažiau Ačiū.

Iš didelio pasitenkinimo žmo
nės sveikina viens kitą žodžiu ir 
raštu. Štai rašo adv. J. Griga
lius, kurs pats daug prisidėjo 
įgijimui dviejų mokyklų:

ŽINUTES

Howe School, — tapo pavesta 
Bostono lietuviškai visuomenei.

DAKTARAI
e------------------<

8OU 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS
515 E. Broadway

80. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus
Trečiadieniais ir Penktadieniai*.

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

4--------------------------- -

&
& ■ ■ 9

Lietuvos Operos solistė 
A. Bičiutė - Trečiokienė 
dainuos “Darbininko” me
tiniame koncerte spalių 19 
d., So. Bostone Patrick 
Gavin School Auditorijo
je. Sėkite tolimesnius pra
nešimus.

CAMBMME. MASS. fatėmė iš jos kruvinu prakaitu
. f ~ --------- . {įsigytą mažą krautuvėlę. —
Pirmadienį, rugsėjo 1 d. t. yJdangi ji buvo Amerikos pilietė, ■ dradarbiavimo su mūsų 

‘‘Labor Day”, Brocktone. įvyks- tai žydelis pareiškęs, kad jis priešais. _ 
i ta senelių prieglaudos šventini-jai negalėsiąs duoti darbo, bet 
:mas. Šventinimas atžymimas kadangi jis esąs geriausios šir- Sekmadienį, rugpiūčio 24 d. 
milžinišku pikniku. Nukryžiuo- dies, tai pasikalbėjęs su komi- mūsų Šv. Vardo draugijos na- 
tojo Jėzaus Seselės yra pasiren- sarais galėsiąs jai daug gero rla* važiavo į jūrą žuvauti, Žu
vusios aukoti visas savo darbo padaryti. Tai ir padarė, pildant vavimo konteste p. V. Stašius 
■ jėgas naudai senelių prieglau- darbo ir maistui gavimo ftnke-^a^m^J° du prizus. Draugijos 
dos. Mūsų pareiga yra paremti, tas, (blankas). Ji turėjo pasira- pirm. p. A. Stankūnas, nesu-
nes visas pelnas skiriamas se- syti, kad gimusi Kaune, o ne A- skubo greitai žuvį įmesti į lai- Frances. Linkime p. A. Plekavi-

1 nelių prieglaudai. Autobusai iš merikoje. Na, tai čia -žydelis sa- *r pralaimėjo pirmą prizą. į čiam ir p.p. Karbauskam links-
Cambridžiaus išeis nuo lietuvių^vo gudrumu ir komisarų grasi- Visi nariai turėjo linksmiausį mų atostogų, 
bažnyčios 9 vai. rytą. Bilietų mmais per prievartą išplėšė tur- laiką.

~ ' ' ’’ " ..............................  ' ------------- i
Mūsų parapijos naujas grabo- 

rius p. P. Vaitkus, atlieka lai
dojimo pareigas net tolimesnėse; 
lietuvių kolonijose. Rugpiūčio, 
20 d. Lowellyje, jis suteikė savo* 
mandagų patarnavimą a. a. Ve
ronikai Čepaitienei, p. P. Vait
kus visiems mandagiausiai pa
tarnauja. Jis yra šio karo vete- ima p. B. Jakutis ir p. B. Šim

kus. Remkime Balfą, nes jis tik 
■ - vienas rūpinasi lietuvių tremti-

rugpiūčio 25 d. nių šelpimu. A.D.

Laikas mums, Amerikos lie- 
:. ■ Ka- tuviams atsipalaidoti nuo ben- 

į tautos

sios į namus, rengiasi prie mok
slo metų. Malonu matyti sugrį
žusias Seseles.

4. p. A. Plekavičius, praleidžia 
keturių savaičių linksmas atos
togas. p. Plekavičius dabar ato
stogauja Maine valstijoje. Taip
gi kartu su p. Plekavičiu, atos
togauja p.p. Karbauskai su šei
ma ir p.p. Plekavičiu dukrelė

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakarnis
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI
447 Broad way 
So. Boston, Mass.

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

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

Dear Father Virmauskis: I

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.J.C.5eynww
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą
Pritaiko akinius.
534 E. Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Valandos4 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Tel. TROwbridge 6330

J.Rep$his,M.B.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
ą........................................
Į A,J.NAMAKSY 

REAL ESTATE A 
INSURANCE 

409 W. Broadway 

SO. BOSTON, MASS.
Office Tel. So. Boston 0948

Bes. 87 Oriole Street 
West Roxbury, Mass. 
Tel. Parkway 1233-W
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-bažnyčios 9 vai. rytą. 1
galima gauti Daukanto krautu-j tą iš Amerikos pilietės. Lietu-i 
vėje, Bačinskų krautuvėje, A.jvos piliečiai, kurie nenorėjo ati- 
Stankūno įstaigoje, Įies p. P. duoti savo namų ar ūkių, kalė- 
Radaitį, p. A.- Zavecką ir B. Ja-'jimuose jiems buvo išlupamos 
kutį. Bilietus galite iš anksto-akys, nupiaustomos ausys ir tt.

__ i p. B.iVien už tai. kad geru nedavė, ką 
Jakutį tėl. KIR 1195 ar per A. iš jų reikalavo. Minėta tremtinė 
Daukantą tel. KIR 8533. Pavė-įdabar gyvena Cambridge. Vyk- 
lavę autobuso transportacijos 
negaus.

į’užsisakyti, pasaukdami

Laikas jau aukoti rūbus Lie
tuvos tremtiniams dėl besiarti
nančios žiemos. Rūbus, smul
kius daiktus ir aukas neškite į 
parapijos svetainę ar į Dau
kanto krautuvę, kur jūsų rūbai 
bus priimti. Taipgi dabar reika
linga piniginės aukos parėmi
mui BALFo seimui. Aukas pri-stant Amerikon, Paryžiuje ją 

buvo sulaikę rusų agentai ir at
ėmę iš jos Amerikos įvažiavi- ranas. 
mui dokumentus. Bet kadangi --------------
jos kelionę finansavo Amerikos Pirmadienį, i 
įstaiga, tai rusų agentai nega- mus aplankė Sesuo Consulata. 

ir Amerikos Sesuo Consulata po senelių 
i pašventinimo iš

sako ja šiurpių vaizdų pergyven-'išpIėštus JOS dokumentus. Jos vyksta į naują vietą, Califomia. 
tų po bolševikais Lietuvoje. Bū-' yras Hkosi Austrijoje ir už Taipgi Sesuo Cecilija yra pa- 

_ - i mėnesio laiko atvyks pas žmoną skirta į naują vietą apie Cali-
Atėjus bolševi-įr vajku-įug -forma. Mūsų seselės, sugrįžu-

vyko į paskirtas misijas pago- kams Lietuvon, į jos įstaigą at-j- — - -------------------------------------------------------
nų tarpe. Vyko Floridon trauki-'1 
niu. Iš ten lėktuvu į West In- 
dies. Garbė jo tėveliams, bro-♦ 4 
liams, seserims, pažįstamiems 
ir visai parapijai iš jo pasišven
timo Dievo garbei ir sielų labui. 
Padėkime Tėvui Pranui tame

1 ‘

Rusų Agentai Seka Ir 
Kelionėje

Šiomis dienomis atvyko iš Vo
kietijos viena Lietuvos tremti- Kjo areštuoti> „ -------
ne su dviem vaikučiais. Jį nupa-Įkonsulas privertė jaj sugrąžinti prieglaudos 
sakoia. šiumiii vaizdu .... ... . »

Rugp. 17 d„ apsivedė grabo-, 
rius Juozas Baracevičius su A- 
lena Rudnickaite, gyv. 70 Evens 
St., Dorchestery.

Išvažiavo misionierius. Rugp.
24 d., jaunosios kartos South
Bostonietis kun. Pranas Jaki- dama Lietuvoje, turėjo mažą j 
mavicius (Jackmauh), S. J., iš- biznio įstaigą.

SKELBIMAI

to

silankė keletą kartų žydas iri 
tuoj po to liko pašaukta į komi
sarų tardymą. Tardymo nebu
vo, tik komisaras pareiškė, kad 
jos biznio įstaigą perima tary-: 
bų’valdžia. Ji turėjo atiduoti į- 
staigos raktus, palikdama ten 

šventame darbe maldomis ir au-.v^s^^- plėšimo ceremonijų 
komis ir laukim jo sugrįžtant. į komisaras pareiškė, esąs labai 

[Jis aukos misionieriškus darbus1 geros širdies asmuo, tai jis jai

Lašt Sunday I had hoped 
have the opportunity of giving 
you the enclosed check — my 
contribution towards the fund 
for the new school.

A parochial school has been i 
needed in our parish for a long 
time and ! am glad that youJ“Darbininkui” ką ^ai atidavė tam žydeliui, kuris!

avė ini įa t e _ nors įdomaus iš savo juodųjų buvo atsilankęs į jos krautuvę.:

work in teaching the young' P^P1^ gyvenimo, 
būt it will also further Lithua
nian culture among our people. 
For this you will be long 
męmbered in our parish.

Kindest personai regards,
Sincerely, 

John J. Grigaius.
I

Daktaras Pasakarnis rašo:

I

mūsų dvasiškai naudai. Prašy-, paskirtas darbą jos biznio įstai-. 
,kime jo, kad jis karts nuo kar- goję- Jos biznio įstaigą bolševi-Į

re-

Ji turėjo dirbti dieną ir naktį1 
,žydeliui, kuris su rusų pagalba' 
I 
I
I 
Į

kun. Antano, Bronė Treiderytė, duktė Ju- 
Baltrušiūno vadovybėje, nutarė liaus, kilusi iš Jėzno miestelio, 
ruošti bankietą Bradford Hotel,1Alytaus apskrities, ieško: 
Tremont St., Bostone, progai jj Juzės Ivanauskaitės, krik- 
Prelato Dr. K. Urbonavičiaus što motinos, išvykusios į Ame- 
įvilktuvių rūgs. 28 d. Jie buvo „ką prieš 24 metus.

2) Jono Pranuškevičiaus,

Bankietas Bradford 
Viešbutyj 

Parapijiečiai,
PAIEŠKO

Dear Fr. Virmauskis: 'susirinkę, rugp. 22 d., parapijos:
Both Mrs. Pasakarnis and I E‘ 7th St\ svarste ban' prieš 20 metų išvykęs į Brazili-

are very happy to contribute kieto reikalą- pallko pagalvoti. bet prieš pat karą rašė, kad 
toward the support of Our1 Trečiadleni> P° šv- Teresės pa-, jaU turįs dokumentus įvažiavi- 

' school. maldų, draugijų valdybos ir pa- mo į USA.
I We regret that we shall not vien’ai susirinko bažnytinėje sa-i 3) Taip gi ieško Onos Apalio- 
be able to attend the Soleinn Į*.Jie trumP»i tarėsl kaiP ,a''nijos.
Blessing of the school, būt we 
are spending the summer at our 
home on Cape Cod.

We trust that the school will 
always be able to keep up the 
good work for which it has 
been noted.

Sincerely,
J. L. Pasakarnis.

I

I žinoti ir ką vesti į metinį Sese- Bronė Treiderytė yra ištekė- 
lių Jėzaus Nukryžiuoto Vienuo-jus už Kazio Rakūna, kurio te-

Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Pristatome alų ir degtinę į namus.

Geriausias Pasirinkimas

Patarnavimas greitas ir mandagus.

lyno labui pikniką Brocktonan.^ Prašo Treiderytės pažįsta- 
Prašė, kad visi važiuotų, o gė
rybių veštis ,kad suneštų komi
sijoms arba klebonijom

Pasvarstę Prelatą pagerbti 
bankieto reikalą, nutarė jį lai
kyti Bradford Hotel, rūgs. 28 
d. Veikimo Komitetas susidaro 
iš draugijų valdybų. Susirinki
mai bus laikomi bažnytinėje sa-’ 
Įėję, kas trečiadienį vakarą po; 
Šv. Teresės pamaldų. Kun. A. į 
Baltrušiūnas yra pirmininkas. Į

Pirmame ir antrame susirin
kime dalyvavo kun. Virmaus
kis. Antrame dalyvavo ir 
Abračinskas.

miems susisiekti su ja: Mrs. 
Seimą shelps, 1620 Spencer St., 
Baltimore 30, Md.
. •' " ■u11-, -r 1 1 . ■■ ■

kun.

f T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubčnas, savininkas

323 W. Broadway, So. Boston, Mass.
.Tel. ŠOU9772

1
i

Sutvarkymui Minsiu Asmeny Turto
Parsiduoda South Bostono geriausioj gatvėj, 

i prie parko ir netoli jūros, mūrinis 9 šeimų, po 3 
Į kambarius, nesenei ištaisytas namas. Įplaukos: 
i $4170.00, išlaidos su šiluma ir aptarnavimu, bei 
i taxais $3300.00. Kaina: $20,000. Reik įnešti 
į $5000.00. Likusi: morgičius 4^. Kreipkitės pas:
į Adv. F. J. Bagočius,

302 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

i

!

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

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

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

REIKALINGA PATYRI IR 
NEPATYRĘ PAGELBININ- 
KAI DIRBTI PRIE LENGVO 
DARBO ĮVAIRIUOSE ORĖ
SIU SIUVYKLOS DEPARTA
MENTUOSE. ATSIŠAUKITE 
Rm. 1101, 75 KNEELAND ST., 
BOSTON. (5-8)

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas

710 N. Van Ness Avė., 
Hollywood 38. Calif.

1
I Res. Šou. 3729 Šou 4618

Lithuanian FumitureCo.

Užsisakykite Tonika Pas Mas
Pristotam geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Gratton Avė., Islingten. Mass.

TeL Dedham 1304-W
PRANAS GERULIKIS, Namų TeL Dedham 1304-R

Antradienį, lankėsi Rocheste- 
rietės: p-nia Veronika Rovienė 
su dukterimis — Izabele ir Ka
rolina. P-lė Izabelė yra įžymi 
muzikė. Ji kaikurį laiką vargo- 
ninkavo. P-lė Karolina už kelių 
mėnesių baigs dentisterijos 
mokslus ir planuoja atsidaryti 
praktikos ofisą Rochester, New 
York.

Atsilankymo proga, p-nia Ro
vienė užsiprenumeravo metams 
"Darbininką”.

**—M M «Nfllljl M8IST0 rttCnBi 
IfUNR

CARE skyrius Bostone: 
Boston. CARE Committee 

140 Clarendon Street 
Boston, Mass.

Tel. KENmore 3987.

I

I

SOUTH BOSTON CAFE

MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
LOcal A Long 

Distance 
Moving

326 - 328 W. Broaduay
SO. BOSTON, MASS.

i! 
i!
i! 1 F

Vincas Bahikonis, Savininkas.

258 Wesl Broadway,

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

giai patarnauja.

Soirth Boston, Mass.
t—

AUGUST SALE
-

Platus Pasirinkimas

1

!
!
!

S«. Boston FvniitHrc Co.
Matrasal naujai perdirbami.

Kainos pranešama Iš anksto. 

Jūsų kreditas geras. 

Pristatymas skubus.

880V? West Broadway, 
Td. ŠOU 2758

GRASOMAI

• O

Bernardas Koraitis

I. J. FOX didžiausia moteriškų kailinių fir
ma, Amerikoje skelbia taip vadinamą AUGUST 
SALE — DIDELĮ KAILINIŲ IŠPARDAVIMĄ. 
Šiame išpardavime yra didžiausias kailinių pa
sirinkimas: čia rasite visokio dydžio - saizo ir 
įvairiausių kainų.

Nors dar žiema ir toli, bet reikia prie jos 
rengtis — kailinius įsigyti iš kalno. Dabar, va
saros laiku perkant galima daug pigiau nupirk
ti ir gauti geresnį pasirinkimą negu žiemą, ka
da visos urmu perka.

Mūsų krautuvėje galima kailinius įsigyti la
bai prieinamomis sąlygomis su mažu įmokėji- 
mu, o likusį balansą galima mokėti taip, kaip 
patinka — daugiau ar mažiau į mėnesį, 
visuomet reikalaukite, kad Jums patarnautų 

kuris yra kailinių
Atėjusios į krautuvę

šios krautuvės lietuvis atstovas Bernardas Koraitis, 
ekspertas ir žinovas. Jis padės Jums kailinius prisimieruoti
Todėl, kviečiame visos 
Naujosios Anglijos po
nias ir paneles pas mus 
atsilankyti ir pamatyti 
mūsų milžinišką kailinių 
pasirinkimą. Lauks i m e 
Jūs!

4
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Ali VA8MNGTON ŠTRECl
BOSTON, MASS.

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKB 

Lietuvių Graborlus-Balsamuotoja* 
Turi Notaro Teise*

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta — 
*38 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

C AS P E R
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Mase. 

Joseph I.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tek ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną Ir naktį. 
Koplyčia šermenim* Dykai.

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 

•OU Boeton 2609



Ar Tur’sim Tėviškėlė

8

(Šv. K. Aidų klišė).

^Literatūra
O. kregždute, lakūnėle, 
Pasakyk—
Kur sukrovei lizdužūlį 
šitą syk?..
Tos grįtelės ten prie šilo
Jau nėra...
O ji buvo Tėviškė!
Mūs gera...
Tavo stogas — vidus mano, 
Sodas abiejų...
Aš dainavau — tu čiulbėjai 
Iš jausmų gilių.
Mano staklės vai dundėjo' 
Raštais divinais...
Sielai meną Įkalbėjai
Baltais jazminais.
Kregždužėle, greitūnėle, 
Pasakyk...
Ar turėsim Tėviškėlę 
Antru syk?..

Marija Aukšta i te.

Didelė Lietuvių Šventė Reikšminga Lietuviškos Knygos Sukaktis

i

Laisvės Garsas
Laisvės garsas neša gandą 
Per audras kelius suranda. 
Kad po priespaudos laisva 
Kils gyventi Lietuva 
Ir kalneliuos ir laukuos 
Laisvėj javas sužaliuos.

Ir Šešupė ir Neris 
Tuoj žiedais apsikaišys. 
Susigūš linksmai sodybos 
Ir lakštutės suoks vėlybas. 
Kils linksma, drąsi, laisva 
Laisvės dukra — Lietuva.

Iš pietų gris ii- iš šiaurės. 
Kur rubloškę audros žiaurios 
Su viltim giedrios dienos 
Į sodybas prie Ventos 
Ir garsais laisvos dainos 
Žengs rytojun Lietuvos.

Aldona Baužinskaitė.

I
I

Lietuviškos knygos augimo istorija

L. Andriekus gėsi numalšinti šį judėji-į Mažvydo

kelti iš miego, užgrūdii o 
jį kovoje už savo teises, 
'uždegė jo širdyje laisvos 
I troškimą ir pagaliau išmo
kė labiau branginti spaus
dintą lietuvišką žodį.

Prof. V. Biržiškos ap
skaičiavimu, nuo 1919 - 

i 1939 metų Lietu'voje išė’o 
16,721 knyga. Tai yra tik
rai imponuojąs skaičius! 

i Nekalbant jau apie švi l- 
suomenę, lietuvišką kn 
gą mielai skaitė ir sene!’s 
prie židinio, ir priemenė! is 
palaukėje.

; Ir tain šviečiantis, šie
met suėjo 400 metų? m o 
tos pirmosios lietuviškos 
knygos išleidimo. Tai vra 
reikšminga sukaktis, ver
gta gražiausio paminėjimo. 
Tiesa, mažai ką žinome, 
kaip jis bus daromas pa
vergtoje Lietuvoje, kame 
ir gimtąja kalba rašyta 

i knyga jau nebe turi lais
vės. Tremtyje gi, nors la
bai nepalankios yra sąly
gos, nuostabiai klesti lie
tuviškas spausdintas žo
dis ir pirmosios knygos 
sukaktis yra minima įspū
dingai.

Jos atmintį ypatingai 
gražiai įamžino ištremtie
ji mūsų rašvtojai, išleis
dami virš 600 puslapių vei
kalą, pavadintą Tremties 
Metai. Jame yra surinkta 
visų žinomesnių tremtinių 
rašytojų naujausios kūry
bos dalis su jų biografijo
mis ir atvaizdais. Be to, 

i knygą puošia žymių daili
ninkų iliustracijos, prie 
kurių trumpai yra apibū
dinama jų asmuo ir kūry
ba.

Tremtinių rašytojų Drau
gijos pirmininkas S. San
tvaras šios knygos pratar
ty šitaip kalbą: “Martyno 

> knyga skelbė 
mą. Knygnešiai buvo žan-| Dievo žodį ir stojo kovon

I

Tūlas rašytojas yra pa-žvilgiu, Mažvydo pastan- čia žmones. Norėdama gi 
vadinęs knygą “toli gyve- gas būtų galima pavadinti juos greičiau surusinti, 
nančių ir taip pat mirusių- pirmuoju žingsniu ilgame neiškentė nepasikęsinusi į 
jų žmonių balsu, per ku-lietuvių literatūros kuri-ją. Tą pragaištingą žwi. 
rį paveldimi dvasiniai mo kely, o jo knygą pir- be abejo, pagreitino 1863 
praeities turtai”. Šio origi- muoju žiburėliu tamsioje m. sukilimas, po kurio tuo- 
nalaus posakio teisingumu Lietuvos padangėje. jau prasidėjo dar smar-
negalima abejoti, nes tik- pn^IM AS IR TURINYS kesnė rusinimo akcija, 
rai, skaitant raštus, yra „ _ , , ' T- T
susipažįstama su tolimais ^3® musų knygos kelias 
ir net mirusiais žmonėmis, vadžioje buvo labai sun- 
o juos perskaičius, naujo- kus; Pirmiausiai žinoma, 
mis mintimis praturtina- ‘™ko rasjĮoju. Be to. dar 
ma žmogaus dvasia. b'°S'a“ . tureJ° butl “____.. _

PIRMOJI LIETUVIŠKA buvo 'beraščių "sFoms^r'ki- biaU suartlnti su Rusija, o Jos buvo 
KNYGA toms aplinkybėms truk-

Deja, susidėjus įvai- dant; lietuviška knyga 
rioms ir nepalankioms ap-pradžioje negalėjo būti nei 
linkybėms, tas nuostabus gausi, nei įvairi. Apytik-|

Darbininkų Dieną. Labor Day, (rugsėjo 1) turėsi-1“balsas” : ‘
me progą jau trečią kartą susiburti prie Nukryžiuoto knyga gana vėlai pasklydo ma, kad nuo 16 — 19 am- 
Jėzaus Seselių vienuolyno linksmai praleisti dienelę su mūsų tėvynėje. Šiandieną žiaus jų išėjo apie keturis 
draugais ir pažįstamais ir dalyvauti senelių prieglau- tiesiog ’ * • • • x:—x..,.
dos pašventinime. duoti,

Jo Ekscelencija Arkivyskupas Richard J. Cushing Amžiais,

I

darų negailestingai gau- su svetimų kalbų įtaka lie- 
domi, kalinami, šaudomi tuvių šventnamiuose, o 
ir varomi į Sibirą. Tačiau mes tariame, kad ir vėl pa
tai mažai ką tepadėjo, grobta Lietuvos laisvė. 
Priešingai, matant tokį Mes ieškome tiesos ir ape- 
rusų žiaurumą, didėjo liuojame į žmoniškumą, o 
žmonių nepasitenkinimas mūsų knyga — dar vienas 
ir kilo tautinis susiprati- dokumentas lietuvių tau- 
mas. Ji ypatingai sustipri-tosjcančių”. 
no 1883 m. Prūsuose pasi-' 
rodęs laikraštis “Aušra”.

PAGELBA IŠ AME
RIKOS

Nuo to laiko šalia religi-

į (Tremties Metai, lietu
vių rašytoju metraštis, y- 
ra bene gražiausias už Lie
tuvos ribų pastaraisiais 
metais išleistas veikalas. 
Jį redagavo poetas Bern. 
Brazdžionis. Red.).

LIETUVIŠKA KNYGA 
ŠIANDIEN

Kaip praeitis rodo, gera

įžius kėlė mūsų kultūrą,

sunku ir Įsivaiz- šimtus.
kad

________ , kai
pašventins senelių namą ir pratars kelis žodžius atsi- klestėjo literatūra ir mok- turinio, skirta elementari- 
lankusiems svečiams. Visi galės pamatyti, kiek darbo siai, Lietuvoje nebuvo nė niam žmonių 
jau nuveikta ir kiek dar reikės pasidarbuoti, kad na- vienos, 
mas būtų visiškai užbaigtas. i___ ___  —

Seneliai jau užsisakė vietas ir tikisi šį rudenį apsi- spausdintas "žodis iš kitų katekizmų ir giesmynų, 
gyventi žadėtuose namuose. Visi nors po biskį pasi- kraštų jau ir tuomet pa-Tos knygos, aišku, 
aukodami, ir sau malonumo surasime ir seneliams gai- siekdavo " - -- - --- T -- v—
lestingą darbą padarysime. •_______ _  _____ y

Iš pereitų dviejų piknikų pelno padėjome daugiau jo tarnauti tiktai labai daugiausiai katalikiškos, 
kaip pamatą: dalyvaukime šiame trečiame ir visiškai mažyčiui i

nių būreliui.

Viduriniais Tame laikotarpy didžioji vadais greitai pažino tuos Jų skaičius 
Vakaruose knygų dalis buvo religinio blogus rusų tikslus ir, be m. įsteigus

i pamokini- 
, gimtoje kalboje mui. Tuomet ypatingai 

parašytos knygelės. Tiesa, daug išėjo maldaknygių,

užbaigkime namą.
Bušai nuo School St. (Brocktone) į vienuolyną iš

eis kas 15 minučių.

, Mažo-
_______ mūsų šalį, bet joje Lietuvoje buvo pra
būdamas svetimas, tegalė- testantiškos, o Didžiojoje
'• ; Įabai daugiausiai katalikiškos.

šviesesnių žmo-i Šalia jų pasirodydavo ir jo kad rusiškos raidės iš šiai įgijo daugiau patir-si, kad nenyktų lietuviška

DIENOS PROGRAMA:
Rėmėjai.

netikybinio turinio veika- 
Pirmoji lietuviška kny-19- Mažojoje Lietuvojei

jau visai mūsų rašliava ypatingai
ją klestėjo 18 amžiuje. Tada 

parašė Martynas Mažvy- kajP tiktai gyveno tenai ^ir

“Catechismu-Duonelaitis (1714 - 1780), 
SZadei”. Kaip kuris labai vaizdžiai apra- 

jau pati antraštė sako, tai:®® tuolaikinį valstiečių gy- . r «... nnniii mali?

ga, prieinama 
tautai, išėjo 1547 m.

10:30 vai. ryte iškilmingos šv. Mišios prie vienuolyno, das, pavadindamas anų didysis lietuvių^poetasJi. 
šv. Mišias atnašaus kun. J. švagždys, vienuolyno laikų kalba 
kapelionas. Įsa prasty

Pamokslą pasakys svečias kun. J. Vaitekūnas. j— r--------------------
Po pamaldų svečių ir viešnių priėmimas—pietūs, buvo paprasta religinio^’enimą. Tuo naciu metu 

4:00 po pietų J. E. Arkivyskupas Richard J. Cushing turinio knygutė, skirta^1730) ir Fr. Haakas 1Š- 
pašventins senelių namą ir suteiks palaiminimą protestantų tikybinei pro-
Švenčiausiu Sakramentu.

Kviečia visus dalyvauti —
NUKRYŽIUOTO JZEAUS SESERYS

pagandai lietuvių tarpe, vokišką žodyną. 
Tačiau jos reikšmė lietu
viškai raštijai buvo nepa-

į

Ir taip 1864 m. buvo už
drausta spausdinti lietu
viškas knygas lotyniško
mis raidėmis. Pakeitus se
nuosius rašmenis rusiškai- nio turinio knygų Dadidė- 
siais, tikėtasi Lietuva la- jo ir patrijotiniu skaičius, 

i spausdinamos 
bėgant laikui ją ir supra- Prūsuose. Tačiau negali- 
voslavinti. ma nutylėti, kad ju dalis

. slapta ateidavo ir iš Š. A- lietuviška knyga ilgus am-
menkos.

. ..... , Bet išėjo taip, kad tas Neminint laikraščiu, ku-'padėdama išsikovoti lais-
arba lietuviška nu apskaičiavimu suseka- neiemtas žygis mūsų kraš- rių pirmasis, pavadintas vę. Ji ir Amerikoje per 

tą dar labiau atitolino nuo “Lietuviška Gazieta”, pa- daugelį metų skleidė švie- 
Rusijos, iššaukdamas jį į sirodė 1874 m., ten taip są, palaikydama čia tikė- 
kovą. Tikintieji su savo pat išėjo nemaža knvcu. jimą ir tautybę.
— j_.------ x—.................................... padidėjo 1896 Šiandieną gi Lietuva v‘l

“Tėvvnės Mv- nebeturi laisvės ir jos vai
to, pamatę rusų raidėmis lėtojų Draugystę”, kurios kai vieni, pasilikę namie 
spausdintą knygą, kurioje tikslas buvo spausdinti kenčia priespaudą, kiti ei- 
tyčia buvo įveliama klai- lietuviškus raštus. Didelė na skaudžiu ištrėmimo k^- 
dų, tikrai esant pavojingą jų dalis iš ten buvo sitm- bu. Be to, ir Amerikoje 
tikėjimui, labai sujudo, čiama ir į Lietuvą, o čia jau smarkiai pradeda nvk- 
Kovotojų priešaky atsi- išplatinama slaptai. ti lietuvybė ir gimtoji kal-

' ~ .......... ha.
į Šių liūdnų faktų akivaiz- 

Laikui bėgant, knygne- doje ypatingai rūpinama-

viso esančios netinkamos ties. Jų dėka lietuviška knyga. Lietuvių rašytojų, 
lietuvių kalbai. Bet jo, ži- knyga sparčiai plito Lie- rodos, užtektų, bet trem- 
noma, niekas neklausė. tuvoje, kaskart labiau kel- tyje nėra spaudai lėšų, o 

Matydamas gi taikiai dama tautinį žmonių susi- čia Amerikoje trūksta ir » 
nieko nelaimėsiąs, jisai pratimą. Pagaliau rusų skaitytoju, 
pirmasis pradėjo Prūsuose valdžia matydama, kad to-į Dėl to švenčiant šiemet 
slaptai spausdinti lietuviš-ji kova su lietuviška kny-lietuviškos knygos 400 
kas knygas. Joms gabenti ga yra bergždžia, 1904 m. metų sukaktį, kiekvienas 
ir platinti buvo organi- vėl leido raštus spausdinti lietuvis turi pasiryžti ją 
zuojami pasišventusių lotyniškomis raidėmis. į labiau branginti, palaikv-
žmonių būriai. Nuo to lai- Žinoma, tas 40 metų už- ti, skaityti ir platinti. Lie
ko ir prasidėjo garsioji sitesęs spaudos draudi- tuviška knyga, buvusi iki 
mūsų knygnešystės gady- mas labai sutrukdė nor- šiol kovos už laisvę sim- 
nė. malią mūsų kultūros rai- boliu, ir toliau tegu būna

Rusų valdžia žiauriau- dą, tačiau, iš kitos pusės, kelrodžiu į laimingą atei- 
siomis priemonėmis sten- jis padėjo lietuviui prisi- tį!

stojo pats Žemaičių Vys- kovos I A1MMIMAS kūpąs Motiejus Valančius. KOV Ob LAIMEJIMAb 
Jau 1866 m. jisai įrodinė-

leido nemažą lietuviškai -

UŽDRAUDIMAS
Rusų valdžia gerai matė, 

irKĖMfcJV DRAUGIJA.'prasta. Kalbant šituo po-kad lietuviška knyga švie-
A


