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Katalikas, kurs neremia 
katalikiškom spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupam Ketteleri*.

Naminis priešas 
I kovą su juo

- Sveikintinas sijojimas

Šių metų pradžioje Washing- 
tono viršūnėms pasisakius
prieš komunizmo pavojų pa
sauliui ir Amerikai, tiek diplo
matiniame, tiek vidaus fronte 
padaryta kai kurių žygių tam 
pavojui sulaikyti ir atremti. To
kiam demokratiniame krašte, 
kaip Jung. Amerikos Valsty
bės, politiniai veiksmai papras 
cai vyksta lėtai, bet kai kartą 
jau įsisiūbuoja, tikslo siekiama 
'nesulaikomai. Teisybė, kova su 
-audonąja kolona Amerikoje 
nelengva. Ter pastarąjį dešimt
metį Maskvos diriguojamas 
raudonasis fašizmas čia kai ku
riose srityse perdaug jau įleido 
šaknis. Naminis priešas visa
dos pavojingesnis, nes jis, daž
nai prisidengęs nekaltais var
dais, tupi kaip tik ten, kur ma
žiausiai įtariamas ,bet kur gali 
turėti lemiamos įtakos. Spau
doje, radio diskusijose ir suva
žiavimuose bei komisijose kar
tais daug laiko eikvojama tuš
tiems ginčams dėl komunistų 
partijos legalumo ir pavojin 
gumo, kai tuo tarpu tos parti
jos ištikimi bendrakeleiviai sėdi 
atsakinguose valdžios ir visuo- 
inenės postuose. Iš ten jie be
veik nepastebimai reikalus pai-įsių namų Naujęje Anglijoje, 
nioja, 
taip, kaip reikalauja partijos 
linija ir jos bosai Maskvoje.

Tačiau kad ir palengva, A- 
merikos visuomenei atsidaro a- 
kys, ir ji vis griežčiau ir daž-
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Lie Reikalauja Militarės Jėgos 
Jungtinėms Tautoms

Penktadieni, rugsėjo 12 
d. š. m., Šv. Kazimiero lie
tuvių paranijoje. Philadel
phia, Pa., prasidės Lietu
vos Vyčių 34-tas Seimas.

Lietuvos Vyčių organi
zacija yra mūsų katalikiš
ko jaunimo rimčiausia ir 
patriotingiausia. Ji leidžia 
turiningą rnenraš į “Vy- _ _ __
tis”, kurio vyriausiu re- Lie, Jungtinių Tautų se- kaipo didžiausios svarbos, 
daktarių yra prof. Kazys kretorius - generalis, tvir-j Trygve Lie atsisakė ką 
Pakštas. - tina, kad piilitarė jėga yra nors sakyti apie praneši-

Lietuvos Vyčiu Seimo būtinai reikalinga Jungti- mą, kad Molotovas atsisa- 
posėdžiai vyks Ben Fran- nių Tautų Organizacijos kąs dalyvauti konferenci- 
klin Hotel, Phi’adelphia, sprendimų palaikymui. Jis joje. Jis tik pareiškė: “Ga- 
Pa. Seimas baigsis sekma- tvirtina, kad “tarptautinė Ii būti ir jis taip pat at- 
dieni, rugsėjo 14 d. iškil- policijos jėga yra didžiau- vyks”, 
mingu bankietu. sios svarbos reikalas”, sa-| r“

Sveikirame mūsų
žiausį jaunimą, suvižiavu- Jau es4 
si į savo organi^ac jos 34- toks progresas. j
tąjį Seimą ir linkime Auk-! Tik kai pasaulinis tvar-3000 narių.

Tautos Neturi Prarasti Galvų 
Pokarines Problemas Spręsdamos

Boston, Mass. — Trygve Egypto - Britų ginčus,

Trygve Lie kalbėjo Na- 
gra- kydamas, kad tuo reikalu tional Association of Un- 

padarytas šioks derwriters seime Hotel 
iStatler. Jo kalbos klausėsi

Rugsėjo 8 d., Švenč. P. Mari-* 
jos Gimimo šventėje, Lietuvos 
Pranciškonai, turį savo nedidelį 
vienuolyną Mount St. Francis, 
Greene, Maine, pirko didžiulius, 
daugelio audinių dirbtuvių savi
ninko, William M. Campbell rū
mus esančius Kennebunk, 
Maine. (75 mylės nuo Bostono).

W. Campbell 40 kambarių ru
imai, kurie yra vieni iš gražiau
sių namų Naujęje Anglijoje, 

trukdo, net šnipinėja'yra ant pat Atlanto vandenyno . . _ ... - ___
kranto, nepaprastai gražioje žas dalykas. Išleisti gali- mą. Linkiu Jums ir Seimui keltas Apro Tituliariu Ar- 
vietoje. Beveik visa nuosavybė 
yra apsupta vandenimi — At
lanto vandenynu ir didele Ken
nebunk upe.

Pirkimo transakcija, buvo at-

ščiausiojo palaimos !
‘DARBININKAS’ DIENRAŠČIU?

-—, . _ . Atsivertėlis Vyskupas
Paskirtas Popiežiaus 

Intemunciju Egyptui

Kalbant apie Molotovokymas įsigaliotų, Jungti
nės Tautos galėtų vykdyti dalyvavimą, tai jau vi- 
nusiginklavimo 
nės energijos 
sakė Lie.

Jis pavadino 
klausimą “No. 
turės būti

ir atomi- siems žinoma, kad Rusijos 
programą, imperijos valdovai bijosi 

'didesnių susirinkimų. Tai- 
Palestinos gi į didesnius susirinki- 

. 1”, kuris mus įgalioja tik smulkiuo- 
svarstomas sius pareigūnus. Bet gal šį 

Londonas — Vyskupas Jungtinių Tautų kitoje se- kartą apsigalvos, nes vė- 
kas Arthur Hughes, 45 metų gįjoje ir taipgi pažymėjo liau jų kojos gali nesiekti 

leisti dien-darbuotųsi. Jums aišku, amžiaus Baltasis Tėvas, Graikijos, “ ‘
’ ’ ‘ i priežastis. Ačiū paskirtas Popiežiaus In- -------------

, toks ma- Jums už pakvietimą į Sei- ternunciju Egyptui ir’ pa- MFNJOPT RCITT
ma T.inlrin Tume ir Ruimui Volfaa A Tifulinrin A »• ^1. nX 1 Vz W X A

Šiomis dienomis kaiku- Kazimiero lietuvių parapi- 
rios LDS kuopos parodė jos) gavome žinių nuo p. 
gyvumą. LDS 3 kuopa, Onos Unguraitės, LDS 13 
Norwood, Mass., išrinko kuopos raštininkės, apie 
atstovus į Seimą ir priėmė tos kuopos likimą. Ji rašo: 
sumanymą Seimui, kad ‘‘Nėra darbininkų, I 
“Darbininką” 1 
raščiu. Suprantama, dien- kokia priežastis. Ačiū paskirtas Popiežiaus In- 
raštį leisti nėra 1

Indonesijos ir žemės.

. pasekmių”, kivyskupu. Jis yra gimęs KAN^DIDATU I PREZIDENTUS 
i buvo nm- Londone ir atsivertėlis į *

niau prieš raudonuosius psnk- ajlrukato^ ^L^Faterhouse 
takolumnistus pasisako ne tiek 
kaip prieš legalią politinę par
tiją. bet kaip prieš svetimos val
stybės pavojingus agentus, vi
sokios priešamerikietiškos vei
klos planuotojus ir vykdytojus, 
šita prasme prieš komunistus 
griežtai pasisakė dvi stambiau
sios ir įtakineriausios amerikie
čiu orvanizaciios savo neseniai 
įvykusiuose seimuose. Tiek Ko
lumbo Vvčiai Bostone, tiek A- 
merikos Legionieriai New Yor
ke priimtose rezoliuciiose ko
munizmą smerkia kaipo savo 
šalies didžiausia priešą, šios pa- William Campbell sveikata šiuo 
triotinės orranizaciios reikalau- metu yra visai pašlijusi, Jo gy
ja. kad valstybės viduje būtu e- vybė yra mirties pavojuje. Gu- 

ni10)lėdamas mirties patale jis pa
reiškė, kad dabar turįs tik vie
ną troškimą: jis norįs prieš 
mirtį matyti savo residencijoje 
įkurtą Pranciškonų vienuolyną 
ir koplyčią. Mr. & Mrs. Camp- 
bells yra protestonai.

(Vėliausios žinios yra, kad 
Mr. W. Campbell mirė. Red.)

Į savo naująjį vienuolyną 
Kennebunk, Maine Tėvai Pran
ciškonai persikels gyventi tik 
kitą savaitę. Kadangi naujojo 
vienuolyno ir didžiulės koply
čios pilnas įrengimas užims 
daug laiko, naujojo Paminklinio

ofise Biddeford, Maine. Lietu
vos Pranciškonų Šv. Kazimiero 
Provinciją Amerikoje atstova
vo Provincijolas Tėv. Justinas 
Vaškys, O.F.M. ir jo asmeninis 
draugas ir Pranciškonų advo
katas George C. Wing, Jr. iš 
Lewiston, Me.

Mr. W. Campbell, parduoda
mas su visu inventorium savo 

į residenciją, kurią jis labai mė
go ir kurią per visą savo gyve
nimą gražino, Lietuvos Pranciš
konams parodė didelį palanku
mą ir ją pardavė labai paleng
vinančiomis sąlygomis. Mr.

me, bet ar išlaikysime? Vi- kogeriausių
sos LDS kuopos ir jų ats- P-lė Unguraitė buvo rim- Londone 
tavai, vykstantieji į Sei-tai susirgusi ir pergyveno katalikų tikybą, 
mą, turėtų rimtai susido- sunkią operaciją. _ j -----------
mėti keliamu klausimu ir 
Seime rinitai apkalbėti.

Vietinė LDS 1 kuopa, So. atgaivinimą ir naujų stei-
Boston, Mass.; LDS 65 gimą lietuvių kolonijose.
kuopa, Nashua, N. H., ir
LDS 6 kuopa, Hartford,
Conn., pranešė, kad jų su- ------------o _ __
sirinkimai įvyks sekma- buvo atvykęs į “Darbinin-; Jung. ValstjJių . 
dienį, rugsėjo 14 d. ir juo- ką” kun. Jonas Vaitekū- nūs Henry Cabot Lodge,l 
se bus renkami atstovai į nas, Šv. Kazimiero lietuvių Jn, iš Massachusetts. <Ti“ 
Seimą Tikimės kad ir ki- par., Providence, R. L, kle- pasakojo, kad visi Euro- spaudos konferencijai “i_ 
tos kuopos jau yra išrin- bonas, ir pranešė, kad LDS poje” seka Graikijos pade- įtikinti žmones, kad aš no-

imas įures susi- * w
apis hPfi kuopų - GfiltijOJC PidČtiS YfiTaigi Seimas turės susi

rūpinti ir i
Lakiausia ffempfa

VVashington, D. C. — 
Gen. Eisenhower rėmėjai 
pradėjo organizuoti klu
bus vardu Eisenhower į 
Prezidentus. Tačiau pats 
Gen. Eisenhower pareiškė,

nersrinrriau apsivaloma 
konsniratvviniu kenkėin. o už
sienio politiknie nebūtu danmau 
daroma demokratiios priedams 
ymolaidn bei pataikavimu. Ame- 
rilrna Teo-inno nariai turės net 
formaliai pareikšti, iog jie nė
ra knmnn’stai.

e
Ryšium su antikomunistine 

apsivalymo akcija, Teisingumo 
Departamentas numatęs depor
tuoti (iš JAV ištremti) apie 
100 CIO ir AFL unijų vadų, 
priklausančių komunistų parti-

LDS SEIMAS ! Beverly, Mass. — šiomis kad jis su tuo organizavi- 
Antradienį, rugsėjo 9 d. dienomis grįžo iš Europos mu nieko bendra neturi ir 

’ ’ į Senato-jis nedavės sutikimo.
i “Aš norėjau laikyti savo 

______ ____. Jis burną užčiaupta,” jis sakė
Seimą Tikimės kad ir ki- par.’, Providence, R. L, kle- pasakojo, kad “visi Euro- spaudos konferencijai “ir
tos kuopos jau yra išrin- bonas, ir pranešė, kad LDS poje” seka Graikijos pade- įtikinti žmones, kad aš no
kusios arba išrinks atsto-H kuopos Seimo Rengimo tį su ypatingu neramumu, riu būti tik kareiviu.”vus a Da n s atsro ypa jau pilnai kai Rusija turi atkreipus: Jis pridėjo: “Aš pasa

ukiau žmonėms, kad kai aš 
“Graikijoje padėtis yra nebebūsiu kareiviu, tai ta- 

labiausia įtempta”, sakė da aš norėsiu ką nors kitą 
Senatorius, kuris aplankė daryti”. Spėjama, kad jis 
Prancūziją, Angliją, Itali- tada užimtų Columbia U- 
ją ir Graikiją, kaipo Sena- niversiteto prezidento vie- 

yra sukrautas Fort Knox, to užsienio sub-komiteto tą. 
pasaulio ekonominiam at- narys. “Tautos užsienyj 
statymui. Jis tokiu savo sprendžia apie tai, ne kai- 
pareiškimu iššaukė griež- po Graikų problema, bet 
tą amerikiečių pasiprieši- kaipo viena, kuri paliečia 
nimą. Dabar reikalauja visą Europą. Jeigu Sovie- 
lend - lease. i tai pilnai įsiveržtų i Grai-

Iš Philadelphia, Pa. (Šv.
iKomisija yra jau pilnai kai Rusija turi atkreipusi Jis pridėjo: 

Tęsinys 2-ame pusi. savo akis i tautą. ikiau žmonėms

Bevin Siūlo Naują Lend-Lease
Londonas, rūgs. 11 — ; 

Anglijos užsienio sekreto
rius Bevin, kalbėdamas i 
pietuose, kur dalyvavo ir 
Amerikos Legionieriai, 
pasiūlė, kad Jung. Valsty
bės įsteigtų naują taikos 
meto fondą — lend-lease 
teikimui pagalbos Euro
pai.

Bevin nori kokiu nors! 
būdu išgauti daugiau pini-

jai ir veikiančių prieš šio krašto į Lietuvos Pranciškonų šv. Anta
no Vienuolyno ir Koplyčios pa
šventinimas įvyks tik kitais me-

Tęsinys 2-rame ousl.

tarė grąžinti žydus Vokie
tijon.

Atvežtieji žydai prieši
nosi Britams, kada jiems 
įsakė išeiti iš laivo. Sako
ma, kad susirėmimuose 
sužeista 33 žydai.

Laivą ištuštinus, britai 
rado dirbtinę bombą, kuri 
būtų sprogusi už 10 valan
dų.
Bsenhower Susirūpinęs Dėl 

J. V. Anni jos Mažinimo
Washington, D. C. — 

Gen. Dwight D. Eisenho- 
wer yra labai susirūpinęs 
dėl Amerikos armijos su
mažėjimo. Jis pareiškė 
spaudos konferen c i j a i, 
kad dabar Armija turi tik 
tarp 965,000 ir 970,000 vy
rų (leidžiama turėti 1,070,- 
000) ir kas mėnuo sumažė
ja 10,000 vyrų.

Areštavo KomuaisVį
New York — FBI agen

tai areštavo Michael J. O- 
bermeier, 54 m. amžiaus, 
kuris vadovauja viešbučių 
ir klubų unijai. Jis vedęs 
komunistinę propagandą.

Obermeier 1913 m. atvy
ko iš Vokietijos. Dabar jis 
greičiausia bus išvežtas į 
Vokietiją.

Kyla Maisto Kainos
Visame krašte nepapras

tai kyla maisto kainos. 
Kai kas sako, kad valdžia 
turėtų grąžinti kainų kon
trolę.

Eksoliodavo Laivas.—
- Žuvo 12 ZaumiiĮ
Pittsburgh, Pa. — Ohio 

... x . . . .x _ upės ekskursiniame laive,kiją. tai visa kita Europa Queen kUo ek8o|io.
klaustų, kuri bus sekau- D7ylika žmonių žuvo 

Lodge sakė, kad jis vyk-|^n^° 
siąs į Washingtoną ir ra-'

.j Sonsi toriui 
gų iš Jung. Valstybių.’Ke-želio mėn. Rusijos valdžia Vanderbergui. Senato už- Qe — Lito Rado Bomba 
lios dienos atgal, jis savo leido Jung. Valstybėms sįenio reikalų komiteto

ir Valstybės) Hamburgas. Vokietija— 
tai, Britų kariai iškėlė iš laivo 

|“Exodus 1947” 4300 žydų 
(Hamburge. Tie žydai nele-

MekytokiVėlIleikabuja
.buvo atvežti į Prancūzijos 
uostą, bet jie atsisakė išei- 

Boston, Mass. — Bosto- ti iš laivo. Tada Britai nu- 
no viešųjų mokyklų moky- 

veiksmams. Jis sakė, kad to jai-jos, kurie išgavo pa-

Amerikos Konsulas Negau
na Buto Leningrade

Washington, D. C. —Bir- Sportuosiąs Senatoriui Britai Iškėlė Žydus Hambur

kalboje pareiškė, kad atidaryti konsulatą Lenin- pirmininkui i — - 
Jung. Valstybės padalintųjgrade, bet iki šiol negali Departamentui apie 1 
savo aukso rezervą, kuris gauti buto.____________ ką jis patyrė Europoje.

santvarką. Dalis jų jau turi pi
lietybę, tačiau kaipo neištiki
miems šiai šaliai, pilietybės tei
sės gali būti atimtos. Prieša-
merikietiškai veiklai tirti komi
tetas .ilgesnį laiką užtrukęs su 
Hollyvoodo raudonųjų žvaigž
džių apklausinėjimu, savo dė
mesį atkreipė ir į vadinamą Sla
vų Kongresą, kurio slaptą ko
munistinę veiklą finansuojanti 
Maskva. Iš Karo Departamento 
esą atleista arti 1000 komunis
tuojančių pareigūnų, o iš kitų 
departamentų iki šiol, taip painaus valdžiai vykdyt tuos is- 
pašalinta arti tūkstančio Mas- toriškai atsakingus uždavinius, 
kvos garbintojų. Prezidento dar kuriais Dėdė Safųas įsipareigo- 
pavasrį iškeltas reikalavimas jo už savo šalies įr pasaulio at- 
visų federalinių valdininkų pa-eitį. . ■ , C*

MARSHALL’AS DUODA SU
PRASTI, KAD TURĖTŲ BŪTI 

SUŠAUKTAS KONGRESAS
*

Pakelti Algas
tikrinti amerikietišką ištikimy
bę pagaliau imamas praktiškai 
vykdyti. Štai šiomis dienomis 
tokio tyrinėjimo imtasi ir Bos
tone. Paimant tarnautojų pirš
tų nuospaudas kartu reikalau-’kad Europa turi’ gauti A- Europos padėtį, 
jama pareikšti, kad jie nėra ko- merikos užtikrinimą, kad| Kadangi Kongreso spe- pakelti daugiau, 
munistai nei jų bendrakeleiviai, ji jai pristatys maisto ircialės sesijos sušaukimas: Mokyto jai-jos ne tik rei- 

Visuomenės ir įstaigų kova su '— ” ’ ’ “ ' * -------
demokratijos priešais patar-

Washington, D. C.
Jung. Valstybių sekreto- Prezidentas Trumanas yra kėlimą algų nuo 400 iki 
>rius Marshall įspėjo visus, pilnai

___  ___________ „___________, ____ ___ __ j 
informuotas apie $600 pereitą balandžio mė- 

inesį, dabar vėl reikalauja

kuro iki šių metų pabai-,nepriklauso nuo valstybės kalauja daugiau pinigų, 
gos. Kitaip Europa turės sekretoriaus, tai jis vengė bet taip pat reikalauja, 
pergyventi didelį badą ir tiesioginio pareiškimo, kad būtų mokama visiems 
šaltį. į kad toki sesija yra reika- lygiai — vyrams ir mergi-

Sekretorius Marshall pa-dingą. Tik Prezidentas gali noms. Be to, reikalauja, 
reiškė, kad Kongresas tik sušaukti Kongreso specia- kad samdytų daugiau mo- 
gali-suteikti galią tokiems lę sesiją. ‘kytojų.

Lietuviu Radio Programa
ŠEŠTADIENI, 1:15—2:15 P. M.

1230 KILOCYCLES —YVE SX,SALĖM, MASS.

Šeštadienį, rugsėjo 13 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Radio programa. Pasukite savo radio ro
dyklę ant 1230 kilocycles ir klausykitės programos 
per visą valandą.

DARBININKAS RADIO
366 West Broadway, So. Boston 27, Mus.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449



Penktadienis, Rugsėjo 12, 194?

įvairios žinios(d
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Pradžia t-rnaniė puslapy) kiek ir iš kur atstovai at- 
pasiruošųsr priimti ; atsto
vus ię ______ __ ___

Seimas prasidės sekma- nui Dzekevičiui, 65 Bernon 
;dienį, rugsėjo 21 d., 10.:30^st., Providence, R. L TeL 
jval. rytą, Šv. Kazimiero 

_____ . [lietuvių parapijos bažny-
J. V. Atstovų Buto komi- čioje iškilmingomis šv. mi- 
tetas, kuris yra nuvykęs į šiomis, kurias atnašaus 
Europą, pareiškė, kad jei- kun. Pr. M. Juras, LDS 
gu tik kils kiek didesnis Centro pirmininkas. Pa
badąs, tai komunistai už- mokslą pasakys kun. K. 
valdys Prancūziją, Italiją Širvaitis iš Katalikų Uni- 
ir Graikiją. versitęto, VVasiiington, D.

Pranešimas sako, kad C. 
komunistai grąsina Vokie- j-jo vai. po pfetų, para-

Badas Pavers Emm 
Raudona

LIETUVOS PRANCIŠKONAI Į 
ĮSIGYTO NAUJĄ VIENUOLYNĄ
r ' J J.............. ri Vashington, D. C.

(Pradžia 1-me puslapyj) i Laiko bėgyje. Šv. Antano vie- 
tais vasarą. Pašventinimo apei-’nuolynas Kennebunk. Maine 
gas atliks Portlando vyskupas taps Lietuvos Pranciškonų vei- 
J. E. Juozapas E. McCarthy. kimo 
D. D. šventimų proga naujojo Pranciškonai plės 
vienuolyno parke bus suruošta į ne tik Amerikoje 
didelė LIETUVIŲ DIENA su bet kreips ypatingą dėmesį ir į 
tautiniais šokiais, dainomis ir lietuvius, tremtinius, 
lietuviškais įvairiais papročiais.

vyKs j Seimą.
Norintieji užsitikrinti 

nakvynes, rašykite Anta-

centru. Jame gyveną 
savo veiklą 

ir Kanadoje.

DEXter 9656.
Gęrb. Kunigai nakvynės 

reikalu kreipkitės pas kun. 
4 Vąitekūną, 350 Smitb 
St., Proyicįence, R. I.

Kas iš atstovų norėtų ap
sisupti viešbutyje, (ai 
komenduoja Sheriden 
Nąj^gaipett.

rę- 
ir

4 d. 
para-

vykstan
čius į Kanadą ir Pietų Ameriką.cius į. ivanaaą ir rietu AmeriKą. ■ .. . . . i J- vai. pv uata-
Jei tik sąlygos leis. Kanadoje tlW’. AuS^r'Jai ir ^oslo- pįjos salėje įvyks atstovų 

vakųai dėl kitų priežasčių. reKistraciia. 2 vaL prasi- Tačiau penkios mažos tau- dėf’lęimo sesija. Paščių 
tos gali išvengti komunų- 3kai|ys kun. K. Sirvaitia. 
mo pavojaus ir ekonomi-j
nio sukrėtimo, jeigu tiki 6 vąl. vakare įvyks sau
jos gaus nors mažą pagal- nūs bankietas su L 
bą. būtent, Danija, Norve- daiųų ir kalbų programa 
gija, Šveicarija, Belgija 
^uxembourgas.

Naujojo Vienuolyno pirkimo 
priežastys

Didėjant Lietuvos Pranciško-I
nų skaičiui Amerikoje ir kas-:
kart platčjant jų darbo laukui, i 
jau senai buvo daromi planai!

'jz.zrcuę, '^■•organizavę ir įsigiję daugiau je
igu, Tėvai Pranciškonai tikisi 
galėsią geriau prisidėti ir prie 
Lietuvos valstybės ir Lietuvos' 
Pranciškonų šv. Kazimiero 
Provincijos atstatymo.

• Šiam plačiam darbo planui 
pravesti. Pranciškonų Ordino 
Vadovybė Romoje, siunčia A- 7:30 vai. 1-------- - ---------- , _ _ _ .
merikon parinktus ir šiam dar- Boston, radio stoties ir kitų tin- Seimo tąsa ir užbaiga.

numatoma įkurti Lietuvos dėl kitų regįątracija
Pranciškonų misijų stotis. 

; Pranciškonai taip pat rūpinasi. 
Į kad kuo didesnis lietuvių skai-

;';čiųs galėtų įsikurti Maine vals- 
jau Muvv uaiuim yuLimlK i_- • * -i •. ^itybęje. Amerikoje geriau susi-
pastatyti Greene. Me. dideli 50! ............. ,x .r»r<TQni7QX’o >»• įeicrim nmiaiaii

kambarių vienuolyną, kuris bū-Į 
tų Lietuvos Pranciškonų Šv.f
Kazimiero Provincijos veikimo 
centru. Kadangi šiuo metu dėl 
nepaprastai aukštų kainų jokios 
didesnės statybos negalima pra-! 
vesti. Tėvai Pranciškonai buvo 
priversti naujojo vienuolyno ir 
koplyčios statybą 
mesmam laikui. Bet 
mi sutilpti savo 
12-kos 
Mount 
Maine, 
rūpinosi 
mus. kurie būtų pakankamai 
dideli vienuolynui ir kurie ma
žiau kainuotų, negu naujojo 
vienuolyno statyba.

Negalėdami kitose valstybėse Nors šiuo metu Lietuvos 
savo vienuolynui rasti tinkamų Pranciškonai džiaugiasi įsigiję 
namų. Portlando, Me. vyskupo centrinį namą Amerikoje, bet 
J. E. Juozapo E. McCarthy. kartu su rūpesčiu žiūri į ateitį.1 
D. D., didelio Lietuvos Pranciš- Jų pečius ėmė slėgti sunki sko-Į 
konų prieteliaus ir rėmėjo pata- Jos našta.

Avė Maria Radio 
Valanda

Grossi - tyažęikatyė
Ketvirtadienį, rugsėjo 

p-lė Marijona Mažeikaitė, 
pijos ištikimą sodalietė ir baž
nytinio chloro narė, paėmė sau 
už vyrą svetimtautį Paulių 
Grossi. Šv. mišias atnašavo kle
bonas kun. dr. Mendelis. šliūbo 
metu jam pągelbėjo kun. Jonas 
Mendelis ir kun. misijonorius 
McFadden. Liudytojais buvo 
jaunosios giminaitis Juozas 

i ir jaunojo sesutė 
Claire. Vestuvių puota buvo 

bus galimą patalpinti kita tiek tete’ kurioje dalyvavo jaunųjų 
j Pirmadienį rugsėjo 22 jąunąmečių vaikučių. Mokykla artimiausieji giminės ir pažįs- 
'd., 8 vai: rytą, parapijos prasidėjo ketvirtadienį, rugsė- tami. Po puotos jaunieji išvyko 
bažnyčioje įvyks ŠV. mi- jo II d. šįmet mūsų parapijoje i Floridą. Sveikiname Povilą ir 

tąi sūniji;Marijoną Grossi. V .7 - - 
mokymo našta uždėta ant jų Iriems ilgiausių metų ir daug 

v* « • a « « ' ! tyi ei 1i ii 4ii nniiinren

dienį būrys vyrų su kun. dr. 
Mendeliu atkalbėjo rožančiaus 
dalį. Rašlevičius palaidotas Ho- 
ly Redeemer kapuose. Lai ilsisi 
Viešpaties ramybėje. Kaip jo 
žmonai, taip visiems jo vaikams 
ir giminėms reiškiame giliausią 
ižuo jautą.

atidėti toli- 
nebegalėda- 
nedideliame 
vienuolyne 

Greene,
kambarių 
St. Francis, 
Lietuvos Pranciškonai 
įsigyti pastatytus na-

Pirmadienį, rugsėjo 8 d. įvy- 
ko mūsų parapijinės mokyklas 
vaikų registracija. Užregįstruo- 

_ ta vaikučių pilna kvota l^Jęvię- 
yra^ia uan*e skyriuje. Vaikučių darže-1Kursevičius 
® ® lią šiais metais padirti^ty ir Claire. Vei

f

Linkime a-

Nuotrupos
Tomas Marcinkevičius išsivil- 

kęs dirba, kad nusisektų Gar
bės Sąrašo pašventinimas. Lan
ko draugijų susirinkimus ir vi
sus ragina dalyvauti parodoje 
prieš apeigas. Sekmadienis, rug
sėjo 28 d. bus istoriška mūsų 
kolonijos gyvenime. Visi lietu
viai dalyvaus šiame viešame 
mūsų karių pagerbime.

Jaunimo Klubo nariai, užpra
šę šv. mišias kun. dr. Mendelio 
intencijai sekmadienį, rugsėjo 7 
d., išklausė tų mišių, priėmė šv. 
Komuniją, o po to turėjo pager
bimo pusryčius. Ponios Šimke- 
vičienė ir Šedbarienė buvo šei
mininkės. Visa pramoga buvo 
draugiška.

Klūbiečių dramos ratelis pa
siryžo turėti perstatymą pas
kutinį spalių mėn. sekmadienį. 
P-lė Darata čučulytė vadovauja 

(šiam rateliui. Linkime pasiseki
mo.

Parapijinė mokykla šį metą 
----------- ------------> skaitliaus 
mokinių per 25 metus. Jau yra 
užsiregistravę 158 mokiniai. 
Vaikučių darželyje užsirašė 32. 
Kaip Sesutės mokytojos, taip 
klebonas džiaugiasi mokinių 
skaitliumi.

Mūsų klebonui kun. dr. Men- 
deliui pereitą sekmadienį suėjo

šios uz mirusius LDS na- yrą mažiau Seselių,

i 9 vai. rytą prasidės Sei- pečių. Kai kurioms teks moky-'Dievo malonių jų naujame gy- 
................ venime.

i

Jankūnas - Lietuvnikaitė
Sekmadienį, rugsėjo 8 d. prieš 

mišias 10 vai. kun. Antanas Du
binskas surišo moterystės ry
šiu jaunuolį Stanislovą Jankū
ną ir p-lę Eleanorą Lietuvni- 
kaitę. Jurgis Galkauskas ir pa
nelė Anelė Maskevičiūtė buvo 
pirmoji pora liudytojų. Kiti liu
dytojai buvo Jonas Grajauskas 

- Sužeistieji trumpam laikui buvo ir žmona, o vestuvių svotais bu-* 
ligoninėje, o dabar gydytojo vo adv. Tomas Grajauskas ir 
priežiūroje sveiksta namuose, žmona. 
Nelaimė įvyko prie Hampshire per mišias gražiai giedojo di- 
ir Prospect g-vių. p. Jakučio džiojo bažnytinio choro nariai, 
šeimai važiuojant per kryžkelį. Šliūbo apeigų metu kun. Dubin-

Kaip jau žinoma, nuo spalių 1 d. iki 5, Bostone, į- žaliai signalo šviesai esant, ki- skui padėjo kun. dr. Mendelis ir 
. _ . ^ ... _ . Vestuvių

Richard J. Cushing vadovybėje. tomobilį ir apvertė, p. Jakučio puota įvyko Lietuvių svetainė-
Sekmadieniais iš WNAC radio stoties, Boston, ir automobilis liko sunkiai patai-'je. Apie 150 asmenų dalyvavo, 

visų "iankee tinklinių stočių nuo 2:15 iki 2:30 vai. po somas- Linkime sužeistiesiems kurių tarpe buvo ir visi mūsų 
pietų kalba įžymūs katalikų vadai. Kalbų temos iš Šv. greitai pasveikti.
Vardo litanijos.

Sekmadienį, rugsėjo 14 — Rev. Thomas F. Carey,

Abraomas ir Izaokas
Sekmadienį, rugsėjo _ _ _., e . .. ...

vakare iš WMEX, nl — pietūs. 2 Vai. po pietų siaukavusios mūsų vaikučių ge-
• rovei, už tai nepamirškime Se- 

bui tinkamus kunigus. Pastora- klinių stočių turėsime progą Kun. Jonas Vaitekūnas8e^- 
ei jos darbams tarp lietuvių klausytis dramatizuotos prog- pranešė, kad LDS 11 kuo- ■ "■
tremtinių Europoje. Ordino va- ramos apie Patriarchą Abrao- poS Seimo Rengimo Komi- Rugsėjo 4 d. vakare, automo- 
dovybės yra numatyta palikti mą, žydų tėvą ir jo mylimiausį sįja yra pasiruošus visus nelaimėje sužeista p. B.
10 Pranciškonų kunigų, šiuo-sūnų. Izaoką. i atstovus pavaišinti ska- šeimos nariai. Apvirtus
metu ištrėmime yra apie 
Pranciškonų kunigų.

— - --------- - IT-------- ---------------- ---------------- AUilVlUO LVA0 J -

14 d., mo sesijos. 12 vai. vidudie- ti po du skyrius. Bet jos yra pa-.

Ateities Rūpesčiai

šiuo

atstovus pavaišinti ska- Jakučio šeimos nariai. Apvirtus 
niais valgiais visiškai dy- P’ ^a^uči° automobiliui, sužeis- 
* - * • - - - - - -- x------ p m. Jakutienė,
atstovų ..dalyvaus. Taigi s^nus J- Jakutis, duktė p. E. 

Dostojevskis skubiai praneškite Centrui Sabienė ir žentas p. v. Sabas..
- ___ ' ______  Si t io -ii f yni m m 1 o i Iri i i Ki I

20! ___
Vakarai neteko Kris- kai, tik norėtų žinoti, kiek j° ^ona 

į taus, nuo to jie turi žūti.
“ '■ •

ŠV. VAR DRAUGIJŲ 
SEIMAS
ES Kaip per šliūbą. taip susiiauįęe didžiausio

j
užtraukta perkant

rimu ir Pranciškonų Ordino Ge-,nauj^ji vienuolyną ir ruošiantis . a ~ T” U-v ‘Z ,“* |7 r----j-
, , .. ti, &v- Varęia draugijų seimas, E. Arkivyskupo tas automobilis trenkė J jų au-kun. Jonas Mendelis.nerolo leidimu. Tėvai Praneš- įrengti didelę koplyčią. Iki šiol ___j T j___ = . ........ I . . . _ . - .

konai nupirko prieinama kaina Amerikos Lietuviai 
Campbell rūmus
Mair.e.

Naujame Šv. Antano vienuo- rėmė visus jų darbus. Tik Ame- 
lyne netrukus apsigyvens apie rikos Lietuvių paramos dėka. 
25 Pranciškonai kunigai. Jame Pranciškonai galėjo pirkti ir 
taip pat bus įkurtas naujoky- savo naująjį vienuolyną. Už tai 
nas ir Mažoji Pranciškonų Se- Lietuvos Pranciškonai liks am- 
minarija. kurioje bus ruošiami žinai dėkingi. Pasitikėdami A- 
jaunuoliai misijų darbui tarp merikos Lietuvių dideliu duos- 
Amerikos ir Kanados lietuvių ir numu. Tėvai Pranciškonai tiki, 
taip pat ruošiami ateities dar-(kad galės greit išmokėti už- 
bams Lietuvoje. Į naująjį vie- frauktą skolą perkant vienuoly- 
nuolyną bus perkelta “Šv. Pran- ną ir rengiant koplyčią. Tuo bū-Į 
ciškaus Varpelio” redakcija ir:du, Amerikos Lietuvių duosnu- 
administracija, ir Amerikos mo dėka. Amerikoje bus įkurtas 
Lietuvių Tretininkų Šv. Kazi-iPaminklinis 
miero Provincijos centrinė raš
tinė. Jame taip pat gyvens Lie-Į 
tuvos Pranciškonų Provincijo-: 
las.

Tėvai Praneš- įrengti didelę koplyčią.
rodė nepa- 

Kennebunk. prastai didelį palankumą Lietu
vos Pranciškonams ir duosniai

Res. Šou. 3729 Šou 4618

Lithuanian FuroitureCo.
movers — 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

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

LParapij?S k?"igai- Ilg?USiU met^ nuo jo darbuotės pra
džios mūsų parapijoj. Jis atna
šavo pirmas mišias šv. Alfonso 
bažnyčioje pirmą rugsėjo sek
madienį. 1928 m. Per mišias 
dėkojo visiems už jų pagelbą jo 
įvairiose parapijos darbuose ir 
įprašė ant toliau bendradar
biauti.

Kurie tik eina Saratoga St. 
visiems krinta į akį klebonijos 
dažymas. Bažnyčia jau beveik 
užbaigta. Turime vilties, kad 
visi pastatai bus užbaigti prieš 
Garbės Sąrašo šventinimo iškil
mes. Emilija Kripienė aukavo 
25.00, o Gutauskai $30.00 šiam 
darbui.

(tų naujavedžiams. Ponai Jan-[ 
Šiomis dienomis, p. J. Tamu-;kūnai gyvens Westminster,

O. P., Asst. National Director of the Holy Name Socię- lynas aukavo 5 dolerius Cam- Md., kur p. Jankūnas turi svar- 
ty, kalba tema — bridge BALFo 60 skyriui ir pa- bų darbą.

“JĖZUS AMŽINOJI IŠMINTIS” ^įmokėjo metinę duoklę. Taipgi

į juokies pasimokė jo A. Vinciū- A. A. Kazimieras Rašlevičius 
'nas, U. Venckaitė ir B. Jakutis.' Senoji karta retėja. Antradie- 
p. Tamųlyno auka bus paskirta nį, rugsėjo 2 d. po ilgos ligos 
BALFo seimui, kurią Cam- mirė vienas seniausių iš ištiki- 
bndžiaus delegatai vykdami į miausių šv. Alfonso parapijos 
seimą nuveš. Čia tai tik pra-‘narių, a. a. Kazimieras Rašlevi- 
džia. Būtų malonu, kad visi čius, gyvenęs S. Stricker g-vės. 
Cąmbridžiaus lietuviai prie šio Apie porą metų atgal Rašlevi- 
puikaus tikslo prisidėtų auko- čiai apvaikščiojo auksinį jubi- 
mis. Aukas galima įteikti p. B.'lieju savo vedybinio gyvenimo. 
Jakučiui ir p. B. Šimkui. j Bet mirtis jų sūnaus Edvardo, 

, . Įkurs žuvo pasauliniame kare,
Cambridge Moterų S-gos 22 taip paveikė į abiejų senelių 

jo, vi kuopa, ir vėl rengiasi prie šau- sveikatas, kad abudu pradėjo sas pastangas, kad seimas pa- v ,. A J, . ; . , : . . ,, . . /
• naiic hanbiotn Ranlrinfnc' ivrarVot npicra loti Ant naluimoc tq nxrTQ

SVARBUS APSKRITIES 
SUVAŽIAVIMAS

LRKSA Massachusetts aps
krities suvažiavimas įvyks sek- 

-------- -------> Pranciškonų Šv. madienį. rugsėjo 28 dieną š. m., 
Antano Vienuolynas, kuris lai- l-mą valandą po pietų, Šv. Pet- 
ko bėgyje taps Amerikos lietu- ro lietuvių parapijos svetainėje, 
vių religiniu, tautiniu ir kultu- W.
riniu centru. S. Č. Mass. Tad gerbiamos LRKSA

5th gatvės, So. Boston,

Visos LRKSA Massachusetts ' 
kuopos skaitlingai dalyvauki- ( 
me apskrities suvažiavime. Taip 
pat maloniai kviečiame visus 
(gerbiamus dvasiškius ir pasau- 
lionius dalyvauti suvažiavime. 
Adv. Jonas Grigalius, LRKSA 
Centro Valdybos narys, deda vi-

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main St.
Brockton. Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

Massachusetts apskrities kuo
pos yra maloniai kviečiamos at
siųsti savo atstovus į apskrities vyktų. Taip pat klebonas kun. n< 
suvažiavimą. Nesudaro skirtu- P. Virmauskis, 
mo. kad kuopa ir nepriklauso Įdauskas, J. Glineckis ir kiti rū- 
prie apskrities, kviečiama daly- pinasi, kad seimas būtų tinka- 
vauti suvažiavime. Šis suvažia-mai prirengtas. Apskrities su- ,, 
vimas yra svarbus, nes, kaip ži-ivs»iiavima n^haieme orataoimo ° 
noma, 1948 metais įvyks LRK- 
SA. Seimas. Boston. Mass.

LRKSA Massachusetts kuo-
i
poms reikia tinkamai prisireng
ti ir apkalbėti kas yra reikalin
ga ir naudinga Susivienymo ge
rovei.

I
!
i
važiavimą užbaigus, galėsime 
visi vykti į Prelatą Dr. K. Urbo
navičių pagerbti bąnkietą.

Apskrities Valdyba —
Pirm. — V. J. Kudirka 

Rast. —L. A. Drusinskas 
Ižd. — i. Glineckis

’ naus bankieto. Bankietas įvyks neįgalčti. Ant nelaimės tą rytą, 
spalių mėnesį. Renkitės prie šio kuomet Rašlevičius mirė, jopp. P. Razva-, , . , . x u . -................. į hnksmaus bankieto iš anksto, žmona buvo paralyžiaus ištikta 
nes Sąjungiečių parengimai yra ir negalėjo dalyvauti laidotuvė- 
visų laukiami ir visi jais pasi- se- Tai buvo didelis smūgis kaip 

Rašlevičių mamytei, taip visai 
jų šeimai.

Laidotuvės įvyko su trejomis 
’ . Prie didžiojo alto- 

liekame gerai pareigą sekma- jriaus kun. dr. Mendelis laikė 
dieniais, išklausydami mišių iškilmingas gedulingas mišias: 
Isvetimtaučių bažnyčiose. Turint prie šoninių altorių atnašavo 
^savo bažnyčią, į kurią galima'mišias kun. Antanas Dubinskas 
ateiti į 15 minučių laiko, o išsi- ir kun. Jonas Mendelis. Kadangi 
kalbame, kad pertoli. Tai kam'a. a. Rašlevičius buvo Šv. Var

do Dr-jos narys, tad ketvirta-

Daugelis'iš mūsų lietuvių la
bai klaidingai mąstome, juk at- mišiomis.

Juozas Kasinskas 
Ine. 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Limosinai <KI visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

SnhėriqnMil Mirusių Asmenų Turte
Parsiduoda South Bostono geriausioj gatvėj, 

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

Adv. F. J. Bagočnis,
302 W. Broadway, So. Boston, Mass.

tv. JONO EV. B L. PA6ALPIN66 
DRAUGIJOS VALDYBA

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.

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

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS BVC.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298.
Vice-PIrmininkS — u. Gailiūnienfi,

8 Winfield St.. So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Ona IvaSkienė,

440 E. 6th St., So. Boston, M&3S. 
Finansų Rašt. — B. Cūnienė,
29 Gould St., W. Roxbury, Mass. 

Tel. Parkway — 1864-W
; Iždininkė — On* Staniulio®,

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės
> pas protokolų raiUnakę.

mes statome bažnyčias, kuria- 
'me mokyklas, organizuojamės, 
o tikrumoje nenorime remti sa
vų įstaigų. Parapijos bažnyčia, 
mokykla yra mūsų visų nuosa- 
tvybė ir mūsų visų pareiga rem- 
|ti parąpiją.

Darbo dienomis gerai aplan
kyti bažnyčią, kuri arčiau, nes 
tai taupymas laiko. Bet sekma
dieniais kiekvieno pareiga atei
ti į savąją bažnyčią. Lankyda
mas į savo bažnyčią, atliekame 
įtinkamai savo pareigas ir tuo 
T ''’.' ~—i savo įstaigą. 

Draugija laiko murtrinkimua kan tre-'Nebūkime išsiblaškę, nekrauki- 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio naįĮos anį Meletos pečių, bet 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj,' , _
492 E. 7th sl, So. Boston, Ma— i neškime ją bendrai. A.D.

Pirmininkai — Juozas švagždya,
601 6th St., So. Boston, Mass.

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

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

Fih. Rašt — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St, So. Boston, Mass.

Odininkas -Stasys K. Griganavičįus, į
699 E. Seventh St, S. Boston, Mass. f

Maršalka — Jonas Zaikis, 1
787 E. Broadway, So. Boston, Mass. ,pa-gįu paremiame

A. 6umauskas
Generalis Kontraktorius

694 Chalkstone Avė.,
PROVIDENCE, R. L
TeL Plantations 0753

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

W.1.0. . . . ,
GRABORIUS 

» - ■ ■ "* - .4.* s » t

"Asmeniškas Patarnavimas"

331 Smfth St, 
PROVIDENCE, R. L

Telephone: 

Ofiso: Dexter 1952 
Namų: PI. 6286

i

Albert k Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.
Room 208

Tel. 6-1944

207 PARK BUILąiNG 
Morcester, Mass.

275 Main St, Webster, Mass.
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Dievo Motinos Apsireiškimas Girkalnyje
Ne’se pirmą kartą Dievo žengė iš dangaus į Šiluvos 8, 20:30 vai., vieną labai 

Motina aplanko Lietuvą, laukus, pasirodė ten pie- tamsų ir tylų žiemos vaka- 
Pirmasis Jos aDsireiški- nėliams ant vieno didžiulio rą, 20 vyrų pastebėjo ne- 
mas buvo 18 amžiaus pra- akmens. Apsireiškusioji paprastą šviesą, besilei- 
džioje, kada protestantiz- laimino Lietuvos tikin- džiančią ant didžiojo baž
mas iš Vokietijos veržėsi į čiuosius, stinrino juos ko- nyčios bokšto. Šviesa, pa- 
katalikišką Lietuvą. Tada voje už šv. katalikų tikėji- siekusi bokšto kryžių, lei- 
Švč. Mergelė Marija nu- mą. Kova buvo laimėta: dosi kiek žemyn ir po kry- 

lietuviai ir toliau liko ka- žiumi sustojo. Ji buvo elip- 
talikais. Šiandieną 84 sio formos žvaigždynas, 
lietuviu yra Romos katali- Elipsio viršuje nuotolis 
kų tikėjimo! tarp žvaigždžių buvo 7

Apsireiškimas Šiluvoje cm., elipsio apačioje — 
yra Bažnyčios pripažintas maždaug 20 cm. šviesa 
ir visoje tautoje labai po- buvo nepaprastai stipri — 
puliarus. Ten vra patsatv- daug stipresnė už bet ko
tą didelė koplyčia. jos vi- kią elektros šviesą, kurios 
duje įrengtas iškilmingas niekuomet Girkalnyje nė- 
altorius ant to paties di- ra buvę. Tačiau regėto j ų 
džiulio akmens, ant kurio akims 
Dievo motina stovėjo.

Vėlesnis Dievo Motinos 
apsireiškimas Lietuvoje į- 
vyko Girkalnyje 1943 me
tais. Čia reikia skirti du 
dalykus: viešą Marijos ap
sireiškimą 20-čiai vyrų ir. ... . , , . .
privatų apsireiškimą laike išplauta, kybojo tam-
rekolekeijų - vienos mo- so£terš regėjimą. ' ™.iau regėtojai tvirtina,

, Apsireiškimas. Girkalnis Kad svies.°.s "duryje ma- 
Panašiai atrodžiusi Dievo Mo-yra mažas bažnytkaimis, tesi nerYskus» pdkos sPaI- 

____ _______________________ __ __________ _ _ tina su Kūdikėliu per apsireiš- apie 10 km. nuo Raseinių moters su mažu kudi- 
veltas tik juokais Stalinui užsiminė, ar ne pakvietus «auna vard^’ kad > duot,i J“®8 «arbės turtus 8UstiP* kim* Girkalnyje, Lietuvoje. apskrities miesto. 1943-11- *1U # Pavei,k?*a?-. . Abl*Jų
Popiežių į taikos konferenciją? |rėti Jėga per jo Dvasią į vidujinį žmogų, kad Kristus tikėjimu gy------------------------------------------------------------------------------------- į (moters ir kūdikio) akys

ventų jūsų širdyse, ir kad jūs būtumėte įsišakniję ir sutvirtėję PIRMA ŽMOGUS ir nosys matėsi kiek ais-
Trumanas jau ne be juokais užmezgė tamprius SU meiiėje, kad galėtumėte suprasti drauge su visais šventaisiais,' Ne kiekvienas tinka bet kokion kėdėn: kas tinka durininko kiau. Regėtojai neabejoja, 

Vatikanu santykius, nes patyrė, kad gerai taikai suda- koks yra plotis, ilgis, aukštis ir gylis, taip pat pažinti perviršijan- vieton, netinka buhalterio kėdėn. Gabumai, išsilavinimas, talen- kad tai buvusi Dievo Mo- 
ryti jis kaip ir neturi kur ieškoti paramos, kaip tik pas gįą visokį žinojimą Kristaus meilę, kad būtumėte pripildyti viso tas sveria daug pasirenkant gyvenime vietą, nors 
Pijų XII, kurs jau seniai pagarsėjo teisingos ir patva- Dievo pilnumo. kliūtys nevieno pasirinktą kėdę padaro neprieinamą.
rios taikos cempijonu. Savo laiške ^Prezidentas pareis-j -j«arn gj kurs saVO veikiančia mumyse jėga gali padaryti be j ]

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metanu ----------------- $5.00
Vieną kart savaitėje metams— $3.00
Užsieny metanu ............  $5.50
Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50

DARBININKAS
866 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Popiežius Ir Prezidentas

šešioliktasis Sekmadienis po Sekminių (Rugsėjo 14 d.) ŠVČ. Mergelė Marija 
EVANGELIJA: Luko 14,1-11 I

Anuo metu: Jėzui įeinant subatoje į namus vieno parisiejų 
vyriausiojo valgyti, atsitiko, kad jie tykojo jo. Štai jo akivaizdon 
stojo vienas žmogus, sergąs vandens liga. Tuomet Jėzus, atsiliep
damas į įstatymo žinovus ir parisiejus, tarė: Ar dera subatoje 
gydyti? Bet jie tylėjo. Tai jis ėmė jį, pagydė ir paleido. O atsiliep- 
.damas į juos jis tarė: Jei kieno jūsų asilas ar jautis įkrinta į šu
linį, ar ne tuojau subatos dieną jį ištraukiate? Ir į tai jie negalė
jo jam atsakyti. Pastebėjęs, kaip pakviestieji rinkosi sau pirmą
sias vietas prie stalo, jis pasakė prilyginimą ir jiems tarė: Pa
kviestas į vestuves, nesisėsk pirmojoje vietoje, kad kartais nebū
tų pakviesta garbingesnio už tave, kad tas, kurs tave ir jį kvietė, 
atėjęs, nesakytų tau: Užleisk šitam vietą! Tuomet tu turėtumei 
nuraudęs sėstis paskutinėje vietoje. Bet būdamas pakviestas, eik 
ir sėskis paskutinėje vietoje, kad atėjęs tas, kurs tave kvietė, tau

Prezidentas Trumanas parašė Šv. Tėvui laišką ir 
nusiuntė jį per savo asmeninį atstovą prie Vatikano, 
Myroną Taylorį. Popiežius labai maloniai Prezidentui 
atsakė, ir taip užsimezgė nuoširdūs santykiai tarp 
dviejų žymiausių pasaulio vadų: viens vyrauja religi
nės dvasios srity, kits turi didžiausią pasaulietišką 
galią. _ _____ _ __________________ ___________________

Koks būtų tikslas tokio nepaprasto susidraugavi- sakytų: Prieteliau, slink aukščiau! Tuomet tau bus garbės aki
nio? Ne koks kitas, tik rūpimiausias visiems klausi- vaizdoje sėdinčiųjų drauge prie stalo. Nes kiekvienas, kurs save 
^as: patvariosios ir te.singos ^taikos sudarymas. Po- aukština, bus pažemintas, ir kurs save žemina, bus paaukštintas.

LEKCIJA: šv. Povilo Apaštalo laiško Efeziečiams
(Efez. S, 13-21)

Broliai: Aš prašau, nenusiminkite dėl mano sielvartų už jus, 
gus, jis asmeniškai susidūrė su Maskvos atstovais kurie yra gyrius. ... I
Potsdame. Ten turėio DroEOS Datirti. kad ne tik SU Hit-* Todėl aš klaupiuos ant kelių prieš mūsų Viešpaties Jėzaus

piežiui tas klausimas rūpi nuo 1939 m., t. y. nuo to lai
ko, kada jis buvo išrinktas valdyti Katalikų Bažnyčią. Į 
Prezidentui taip pat tas klausimas suteikia daug gal-J 
vos skaudėjimo, ypač nuo to laiko, kada, karui pasibai-'

ta nepaprastoji 
šviesa buvusi labai maloni. 
Galinga buvo šviesa, bet 
jokių spindulių aplinkui 
neskleidė. Todėl nei pati 
bažnyčia, šventorius, nei 
aplink esantis miestelis 
nebuvo apšviesti. Šviesa,

Potsdame. Ten turėjo progos patirti, kad ne tik su Hit-1
leriu, o ir su bolševikais negalima susikalbėti. Roose- Kristaus Tėvą, nuo kurio kiekviena tėvystė danguje ir žemėje

aplinkybės, tina su Kūdikiu. Apie Ma
rijos ir Kūdikio galvas _ .. . . -------- -------- •„— -----1 Daugybė yra žmonių, sėdinčių ne savo kėdėje: vieni yra at- matėsi žvaigždžių vaini

ke, kad patvari ir teisinga taika gali būti pagrįsta vien palyginimo daugiau, kaip prašome ar išmanome, jam tebūnie gar- sisedę per aukštai, kiti — per žemai. Dėl vienos neužimtos kėdės kas — aureolė. Tas vaiz- 
krikščioniškais principais, atsižvelgiant į tai, kad, jei .
Viešpats nepastatys namo, veltui darbuojasi, kurie jį 
stato”.

Šv. Tėvas atsakė, kad jis su džiaugsmu ir dėkin
gumu žiūri į pastangas “didingos ir laisvos” tautos,* 
pasiryžusios darbuotis žmonijos gerovei. Su didžiau-; 
siu noru Pijus XII pasižada remti tą garbingą užsimo-* 
jimą ir prašyti Dievo palaimos. “Užsibrėžta pastatyti 
pastovų pagrindą žmonijos taikai, — sako Šv. Tėvas. 
— Iš tiesų, veltui būtų žadėti ilgą gyvavimą namui ant

-kartais varžosi bent keli, laimi gi nevisuomet tinkamiausias. Taip das tęsėsi nuo bokšto kry- 
pirmosios kėdės atitenka dažnai žmonėms, turintiems stiprius pe- Žiaus skersmens iki bokš- 
įčius, plačią kišenę, bet siaurą išmintį. to geležinės tvorelės, kuri

Žmogus vertina kitą paprastai pagal užimamą vietą: jei esi supa bokšto papėdę, lie- 
aukštoj kėdėj, esi didelis žmogus; jei užimi vietą kur palėpėj čiančią bažnyčios stogą, 

į (galiorkoj), esi menkavertis, o jei neturi vietos, esi bevertis; jei Nuotolis P^o kryžiaus 
Pilna yra vietų milžiniškam teatre. Vietos nelygios: vienos gyveni rūmuose ir turi automobilį, esi daug dolerių vertas. ,skersmens iki tos tvorelės

arčiau scenos, kitos toliau, vienos žemiau, kitos aukščiau. Žiūro-1 Netaip vertina žmogų Kristus. Jis nežiūri pirma į vietą, į ki- 5 metrai. Tokio dy-
vai irgi nelygūs — vieni ima garbingas ložes, kiti sėdasi žemiau, senę, o į žmogų, nes žmogus pats savyje yra vertingas. Jis yra džio buvo ir visa elipsio 

... . . Nelygūs ir scenos žaidėjai — vieni atlieka pirmaeilį vaidmenį, Dievo kūrinys, kuriame atsispindi Kūrėjo atvaizdas. Kristus todėl formos šviesa, kurioje ne-
^ne _ PaSpasllJUSlU^ ir. suirusiu pama U. trečiaeilį ir tt. Dar kiti tėra tik nebyliai vaidintojai, ir žvelgia į žmogų iš vidaus. Jis neklausia, ar tarnauji ministeri- ryškiai matėsi Dievo Moti-

joj ar gatves šluoji, o žiūri, ko esi vertas Dievo akivaizdoj, šitaip na SU Kūdikiu. To vaizdo 
ir žemai viršuje ir apačioje buvo po 

dvi žvaigždes.
Po kurio laiko stebuk

lingoji šviesa leidosi į baž
nyčios vidų per medinį, 

vienas jų nevertas. Vertingieji bevelija sėdėti nevertingųjų kėdė- skarda dengtą bokštą, 
se ir nesibrauti garsiai aukštyn, nes ne vieta teikia žmogui tikrą- Tuo momentu bažnyčios

Bažnyčioje ir Kristuje Jėzuje per visų amžių kartas. Amen.

I PIRMOJI IR PASKUTINIOJI 
KEDE

NELYGIOS VIETOS

Žinome, kad ilgos taikos pamatai turi stovėti ant tvirto ... *...... • ry - q . - -• » tik sustingusios figūros.
1 ėjimo 2 ievą, Visų žmonių sutvėrėją . i jr gyvenįme yra daUgybė vietų labai nelygiai išdėstytų. Gat- žmogų matydamas, Jis nekartą turi priminti aukštai

ŠV. Tėvas taip pat pabrėžia, kad Katalikų Bažny- vės šlavėjo vieta yra toli nuo miesto majoro sosto, durininko kėdė sėdintiems, kad pirmieji gali būti paskutiniai, o paskutiniai pir- 
čia, eidama savo pasiuntinybės pareigą, dažnai susi- randasi dideliu atstu nuo direktoriaus fotelio, o paprasto šalta- mieji. Jis gerai mato, kad pirmosiose kėdėse sėdi kartais tie, ku- 
kerta SU “tamsos galybėmis. Nors jos vadai yra istre- kalvio darbavietė taip toli nuo Fordo milžiniškų įrengimų. Atstu- rie turėtų būt paskutiniai, 
miami, įkalinami, ar kančiose numarinami, ji nesiduo- mas tarp tų įvairių vietų toks didelis, rodos, jas dešimtys mylių Tie, kurie įžūliai pešasi dėl pirmųjų kėdžių, dažnai būna nė 
da įbauginama ir nederina savo principų su Dievo ne- skirtų! t
prietelių reikalavimais”. j ' ■ ~~~ ' ' *■ ■■■■—-. ■ se ir nesibrauti garsiai aukštyn, nes ne vieta teikia žmogui tikrą- . _ r

Tokios kilnios Popiežiaus ir Prezidento pastangos padaryta. Lyg atrodo, kad jie rūstauja, kodėl Prezi- ją vertę, o žmogus vietai. Taip paniekinta vieta tampa neretai bokštas pasidarė skaidrus 
turėtų nudžiuginti visą krikščionišką pasaulį. Bet ne. dentas tokias garbės protestantams nepadarė. garbinga ir net šventa. , ir permatomas, kaip kriks-
Viena protestantų sekta (baptistai) išėjo su viešu pro-; Nelengva ir Prezidento mintį atspėti. Turbūt’ -------- ----- —------------ „ „ ...................
testu prieš Amerikos Prezidentą, kam jis susidrauga- dėlto ,kad protestantų yra labai daug atskalų—ir į ku- giems. Aukštoj kėdėj daugiau garbės, bet dar daugiau pavojų, bažnyčią, stipriai nušvietė 
vo šu Popiežium, taip aiškiai atžymėdamas vieno di- rią gi sektą kreiptis? Į visas? Bet jos toli gražu nevie- Kristi iš aukštos kėdės yra daug skaudžiau, nei iš žemos. Vertin- j°s yidų, ° zokristiją kiek 
dingo tikėjimo galvą. ningos. Ir, kas svarbiausia, jos neturi jokio pasaulinio giesiems pirmosios vietos — didi tarnyba žmonėms, tuštiesiems silpniau. Visi bažnyčios

Sunku suprasti, kuriais sumetimais tas protestas autoriteto. K. — pasirodymas bei pasididžiavimas. G.1 Tęsinys 4-tame pusi.

ir permatomas, kaip krikš- 
Aukštos vietos — vilionė tuštiems, atsakinga našta vertin- tolas. Šviesa, nusileidusi į

PARTIZANAI
APYSAKA

Parašė

Jonas Rinitas

19.

Terentij Lukič Pochotin

Kaip gi gali toks storžieviškas dripčius pa
veikti jaunos, gražios, inteligentiškos mergi
nos Širdį? Tik vieni juokai. Juk pati Aldona 
koaiškiausiai parodė, kad tas individas jai 
nepakenčiamas. Ir kokia šypsena jam, Po- 
chotinui, ji padėkojo už išprašymą to asmens 
iš jos buto! Oi ta šypsena. (Pochotinas apsi
laižė). Ne, tas žmogelis buvo atėjęs visai ki
tokiu reikalu. Nėra abejonės, kad jis šnipinė
ja čekos naudai. Gal ką nors suuodė apie tą 
jos tetutę Eugeniją ir nori ją įpainioti į kokį 
politinį triuką. Jei taip, tai seks skubotas a- 
reštas — ne Aldonos, žinoma, bet tos perkal- 
bėtojos. Čekistai, atėję areštuoti Eugenijos, 
nusives ir Aldoną. Jos nepaliks — įtaria, ar 
ne. Nebūtų čekistai, jei kitaip pasielgtų. O 
tuomet — Balaganovas, Nachalskis ir visa 
jų gauja taip ir varstys Aldonušką alkanomis 
akimis. Kokios bus pasėkos, tai net tokiam 
užgrūdintam čekistui kaip Pochotinas, nesi

nori apie tai galvoti. Ne, ne! Prie to negalima 
prileisti.

Negalėdamas nieko sugalvoti ir nebepaisy- 
damas, kaip ten jo planai toliau vystysis, Po
chotinas pasiryžo tuojau eiti į Aldonos na
mus, ją perspėt apie baisų pavojų pakliūti į 
čekos nagus ir paskui — na, paskui gal nė ne
bereiks ją prikalbinėti, kad su jo planais su
sitaikytų.

20.
Baisi Knyga

— Tetute, kokia baisi knyga!
— Kokia knyga?
— štai šita, anglų kalba Londone išleista. 

Tokia nedidoka ir vardas nieko nepasako, bet 
kiek čia baisenybių prirašyta!
Aldona padavė Eugenijai mažoką knygą, 

stambiu, akysna puolančiu antgalviu: “The 
Dark Side of the Moon”. Eugenija perskaitė 
antraštę ir tuojau ją suprato: Tamsioji Mė
nulio Pusė. Ji klausiančiai į Aldoną pažvelgė. 
Toji paaiškino.

— Sakiau, kad antraštė nereikšminga, bet 
koks turinys! Net kvapą užima.

Eugenija pradėjo nugąstauti, kad jauna, 
neprityrusi mergina, gavo kokią nedorą ar 
nešvarią knygpalaikę, kurios kryptis pada
rė neigiamo įspūdžio į perdaug jautrią Aldo
nos vaizduotę. Ji pradėjo rūpintis.

— Kas čia parašyta?
— Čia vaizdžiai aprašoma tremtinių gyve

nimas Sovietų stovyklose. Kaip ten žiauru!
— Bet, Aldonyte, labai pavojinga tokią 

knygą namuose laikyti. Kur ją gavai?
— Andriukas... ponas Andrius man ją at

nešė. —

Dėl “Andriuko... pono Andriaus”, Eugeni
ja nusišypsojo, bet dėl knygos labai susirū
pino.

— Bet, vaikeli, jei tą knygą pas mus ras
tų... Tas ponas Andrius vis dėlto turėtų būti 
atsargesnis. Na, tiek to. Sykį jau ji čia yra, 
supažindink mane su jos turiniu. Aš vis gi ne
galiu suprasti, kaip Londone galėtų būti ži
nomas Rusijos tremtinių gyvenimas. Kiek 
žinau, svetimšalių į priverstino darbo sto
vyklas neįsileidžiama.

— Matote, tetute, taip buvo. Keletas lenkų 
ir lenkių pakliuvo į Sibirą būk tai už politi
nius nusikaltimus. Vienai moteriai pavyko iš 
ten išsilaisvinti, nes jos bausmė buvo trum- 
pametė, nusikaltimo neįrodyta, tai ją ir pa
leido. Nuvykus į Londoną, ji viską smulkme
niškai atpasakojo. Atsirado žmonių, kurie 
matė reikalo tas baisenybes paskelbti pasau
liui, ir išleido šią knygą. Ją gavo partizanai, 
ir ponas Andrius manė, kad man bus įdomu 
ją perskaityti ir jums, tetyte, atpasakoti, ar
ba, jei turėsite laiko ir noro, ją perskaityti, 
nes jis mano ir aš žinau, kad anglų kalbą jau 
gerai pasisavinote.

— Tas ponas Andrius labai rūpestingas. 
Pageidaujama, kad jis būtų tiek pat atsar
gus. Na, tiek to. Sykį jau taip toli nueita, rei
kia ta proga pasinaudot. Tik matai, meilute, 
kaip aš užimta. Be to, aš anglų kalbą visai ne 
tiek pažįstu, kiek tu man pripažįsti. Man im
tų daug laiko tą knygą nugalėti. Verčiau man 
atpasakok — sutrauktai, žinoma, ir tik pa
čias įdomiausias vietas.

— Mielu noru, tetute. Pirmiausiai čia apra
šyta apie areštus, tardymus ir baisią kelionę

gyvulių traukiniuose, be maisto, vandens, 
oro...

— Na, tuos dalykus gali apleist. Ir mes 
esame su jais susipažinę...

— Bet tardymai, kankynės, kalėjimai...
— Ir apie juos mano vyras daug man papa

sakojo. Žinoma, kitus daugiau tardė ir kan
kino, bet ir tas lietuvių kalba jau aprašyta. 
Ot tremtinių gyvenimas mums mažiau teži
nomas. Apie jį tik bendrai sakoma, kad ten 
gyvas pragaras. Koks pragaras — tenka tik 
vaizduotis, pačių įdomiausių smulkmenų nė
ra kas tiksliai atpasakoja, nes nieks iš mū
siškių, kiek aš žinau, nėra iš ten sugrįžęs. A- 
pie tai būtų įdomu paklausyti.

— Gerai, tetyte, aš apie tai papasakosiu, o 
kai kurias smulkmenas paskaitysiu, nes savo 
žodžiais nepajėgsiu taip ryškiai atvaizduoti. 
Taigi knygos autorė pradžioje daro pastabą, 
kad Sovietų vyriausybė, dėl pasaulio nuomo
nės bei kritikos, oficijaliai išdėsto, kad kon
centracijos stovyklos, arba, kaip jie vadina 
pataisos bei perauklėjimo įstaigos, turi būt 
žmoniškai sutvarkytos. Maistas turi būt ge
ras, valstybė turi tremtinius aprūpinti gero
mis, tinkamai apšildomomis patalpomis, dve
jomis drabužių eilėmis — žiemai ir vasarai — 
privalo skirstyti darbus pagal tremtinių svei
katą ir pajėgumą, teikti jiems mediciniškos 
pagalbos — žodžiu, elgtis su tremtiniais kaip 
su žmonėmis, kuriuos reikia ne bausti, bet 
perauklėti pagal marksizmo principus. Ant 
popierio visa tai atrodo žmoniška, bet gyve
nime... aš verčiau tą vaizdą iš knygos per
skaitysiu.

Aldona atsivertė 103 puslapį ir skaitė, ga
na sparčiai versdama lietuvių kalbon.
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Laikraščio
Darbininko Metinis

A S
Išpildys Kaunos Operos Artiste A. Bičiutė - Trečiokienė ir kiti žymūs artistai

Sekmadienį, Spaliy-Ocf. 19,1947, 4 vai. po piet, Patrick 6avin School Audttorijoje, F ir 7th St.,So. Boston, Mass.
Taipgi dalyvauja Sv.Pranciškaus Par. Vyrų 6rapė, vadovybėje Algio Šimkaus,Miss Stella Raznauskaitė ir Mrs. Svilienė

Įžanga $1.20 ir $1.80 su taksais.

- ------------ - ---------- —_____ž 
Dievo Modods Apsireiškimas 

Girkalnyje
Pradžia 3-čiame pusJ. ikį žaibo greitumu paskli- 

langai buvo nušviesti, bet *>.^P^tuvoje. Regė- 
toliau nėr laneus šviesa toJams buvo Y™ dar°- ' nespinduliavo * Kai kiSe ma ivairi0 priekaištų, bet 
nespinaunavo. ±s.ai aurie .. tuos pa
to įvykio tyrinėtojai tvir- -i. ’ ? L. 7. “. u p. 
tina, kad tuo metu ir baž- ““ .fa““. ‘‘“įJ“' nora lr 

’ mirti uz tai reikėtų.
| Po kelių dienų, vokiečių

j
nyčios (medinės) sienos 
buvusios permatomos; re-j 
geto jai per bažnyčios šie-Saldžios įsakymu, atvažia- 
nas matė visą bažnyčios į-.vo Raseinių kriminalinės 
rengimą... Bet šito tvirti-policijos viršininkas, kū
ninio man nepavyko patik-;ris pravedė tų .20 vyrų 
rinti. Bažnyčioje stebuk-“ griežtą tardymą. Surašė 
lingoji šviesa pamažu pra- protokolą ir visus tuos vy- 
dėjo gesti, šviesa dingo, rus prisaikdino. Tardymas 
.Viskas vėl paskendo gilioj pačiam viršininkui padarė 
tamsumoj... Apsireiški- gilų įspūdį. Raseinių ap- 
mas tęsėsi maždaug 20 mi- skrities ligoninės vidaus 
nučių. ! skyriaus vedėjo Dr. Stasio

i Šį apsireiškimą matė 20 Daugėlos tvirtinimu, kri- 
vyrų; beveik visi jie buvo minalinės policijos virši- 
nepraktikuoją katalikai, ninkas jam asmeniškai pa- 
Apsireiškimas juos giliai reiškęs, kad Girkalnyje 
paveikė: vėliau visi priėjo vis dėlto kažkas nepapras- 
išpažinties ir dažnai priim- to įvyko.
davo Komuniją. Regėjimo Vietos klebonas kun. Dr. 
metu jie norėję .eiti pas A. Šimkus tuoj po to nepa- 
kleboną (kun. Dr. A. Šim- prasto įvykio kiekvieną 
kų), bet nė vienas tada ne-tų vyrų smulkmeniškai 
galėjo pajudėti: paslaptim apklausinė jo, surašė pro
ga jėga juos tada laikiusi tokolą ir nusiuntė jį Kau- 
vietoje. ^no Arkivyskupijos Kuri-

Zinia apie Girkalnio įvy- jai. Atrodo, kad tuo lai- 
įku politinės ir ikaro sąly- 

ni, balti ar rudi valdovai—gos neleido Bažnyčiai pa- 
įvisi jie praeina ir sutrupa sisakyti dėl Girkalnio ap- 
į pelenus. Jis vienas lieka, sireiškimo antgamtinio 
(Taigi ir tie lietuviai, kurie charakterio. Kleb. kun. 
nenori būti paklusnūs dik- Dr. A. Šimkus man asme- 
.tatoriams, nežiūrint kokio niškai pareiškė: “Dėl Die- 
:plauko jie būtų; tie lietu- vo Motinos apsireiškimo 
įviai, kurie nesilanksto į- Girkalnyje jokio abejoji-

va, ir jeigu šis procesas I 
netrunkant nebus 
dytas, “Lietuvos” 
tebus pažymima 
fine erdvė, kurioje 

.gyveno lietuvių tauta.
..... šitokiame fone apokalip-

, nemažai estų j Švediją pa-tinės dramos, nūn vyks- 
begdavo per Suomiją. Da- • - - - - - - -
bar tas Kelias DeveiK at- pasįiiko tiek mūsų bran-Įjęa’ 
kritęs, kai Suomijos vi- gįausį„  j • 1 ’
daus reikalų ministeris, x---- —-

Lietuvos Partizanų Kovos Su Sovietų 
Kariuomene Buvo Pačios 

Atkakliausios

sustab- ’ 
žodžiu 

geogra-į 
kadaise

Šveicarų laikraštis “Die, 
Tat” Bazelyje paskelbė 
vedamąjį apie dabartinę 
padėtį Estijoje ir kitose 
Baltijos valstybėse. Laik
raštis tvirtina, jog jau ka
rui pasibaigus iš Estijos 
sovietai vergų darbams į 
Sibirą deportavo per 100,-j 
000 estų, kas sudaro de
šimtąją dali visų buvusių 
Estijos gyventojų. Pirmo
sios okupacijos metu bol
ševikai išvežė 50,000 estų. 
Iš prieškarinių

(Tęsinys)

Katalikiškoji spauda
Iš daugelio tremtyje iš

einančių laikraščių nėra
Į

taftas k&ias beveik

ir geriausių —įbažnyčią.
"ien rhooin ocTYin.____________

Tremtyje lietuviai glau
džiai bendradarbiauja 

su bažnyčia
Kai tremtinius užmiršo vairiems žmogų niekinan- mo negali būti. Tokios for- 

--------  ___ kai Lietuvą kai tiems pareigūnams, noriai mos apsireiškimas yra vie- 
kuris kovotų prieš kurios valstybės tylėda- lenkiasi prieš Viešpatį nintelis istorijoje. Jei toks 

. Tačiau tik vie- mas ar garsiau šaukdamos Dievą. Stovyklų palėpėse, apsireiškimas būtų įvykęs

w •

taigi viešosios ir slapto- zm?nių’ musų pacių asm^_' nas tėra specialus religi- pripažino bolševikams, kai koplyčiose, o dažnai ir gy- Prancūzijoje ar Italijoje, 
sios policijos šefas, yra Fftrodorlabai Sk “"t. “Kaujasist Gy^iyargšus apleido tie, kurie voje gamtoje skamba gies-tai senai Sis jvykB būtų
komunistas St Devenis ?? ... - 1 ? nedl_de-.mas , neseniai atgaivintas; seniau aukštino, kai nebe- mes Aukščiausiajam pade-buvęs Bažnyčios ištirtas ir

’ ’ Ies. reikšmes. Jinai, musų įr redaguojamas kun. Bag-’tekome savo artimųjų ir kos himnai Tam, kuris ap- pripažintas”. Kaišedorių
akimis, teturi tiek vertes, 'donavičiaus. Kirchheime,-net po saVo kojomis tėvų gynė vargšus, kuris nelei- vyskupas Teofilius Matu- 

VLIKdS Padėkojo :kįek mes> lietau .^“rti-’išeina biuletenis kunigams i žemės, tremtiniams liko do mums būti ištremties į lionis (1946 m. gruodžio _ _ _ " nioi oralim nripa 9 t*i ________ * . ___ ____ i________ - ■■ ___ __________niai, galim prisidėti prie;‘Auka’. Išleista nemaža re-!tik 
______ skleidimo tų principų, nuo iiginio turinio knygų ir

Britų parlamento nariui kurių priklauso _ žmonijos maldaknygių. Ir kiti laik- 
1‘’OO 000 Pro^ Savory, gražiai gy-ir tuo patim mūsų tautos ,raščiai (‘Žiburiai’^ ‘Mūsų

Prof. Savory vienas Dievas, kaip Sibirą ar mirti karo aud- mėn. bolševikų areštuotas 
prieglauda ir stiprybė. .rose bombardavimų metu ir antrą kartą ištremtas), 

griuvėsiuose. irgi neabejojo Dievo Moti-
Tremtiniai žino, kad nu©! Kristus laimės, Kristus nos apsireiškimu Girkal- 

— Taip mano nyje.
Tomas Žiūraitis, O. P. 

’______(Bus daugiau)_____

y v 2 2 ’ j’h nusiam Pabaltijo bylą ateitis. Lietuviai tremti-Kelias’, ‘Mintis’, ‘Tėviškės Jo balso dreba visas su-viešpataus! — Taip mano
-o no H-iio-’ian . 1947. 5. 23 Žem. Rūmų po-tat Serai suvokia. Ne- Garsas’) spausdina karts,tvėrimas, kad prieš Jį nie-beveik visi lietuviai trem-

nnn jJicin o-v sėdyje, VLIKo pirminin- paisydami sunkių ir demo-’nuo karto religinio bei mo- kas yra šios žemės raudo- tiniai. K. PelėkiJį
Xoiu“dS sudaro ne es- kas ,r v-Vkd. Taryba pa- raliuojančių buities sąly- raiinio turinio straipsnių, i-------- ---------------------------------------------------------

ta „t I siuntė padėkos raštą, ku- «_J>e ............................ i *tia. Gyventojai taip pat e- 
są mažinami ir kitose a- 1 
biejose Baltijos respubli
kose, “ypatingai Lietuvo- ' 
je, kur partizanų kovos su : 
sovietu kariuomene buvo 
atkakliausios L ____ _
giausiai, deportacijos, at
rodo, buvo dar gauses
nės”.

Toliau laikraštis rašo,- 
jog į komunistinės Esti- nuoširdžiau šio

karų Vokietijoje suburė 
sujaudino Serai organizuotą ir drau-

riame sakoma:
“Mus giliai

Jūsų kalba. 1 
sakėt __________ __ „
muose š. m. gegužės 23 d., švietimo,

Kiek Lietuva neteko 
kunigų?

kurią Jūs pa- smingą bendruomenę ir, per aijį pirmąsias oku-: 
Žemuosiuose Rū- pasiekė žymių _ laimėjimų pacįjas (iki 1944 m.) Lie-j 

____  -• —• -- - t syiptinqo auklėjimo, kul-;^uva> ‘Aukos’ žiniomis, ne- 
ir trūko ii- gindamas Lietuvą ir kitas tūros ir kt. srityse. |

dvi Pabaltijo valstybes. w. Tremtinėms pabaltie-,čįaus: 
Vyriausio Lietuvos Išlais- čiams Jūs radot gilios sim- ‘
vinimo Komiteto ir Vyk- P^tijos žodžių, kuriuos dytais, žuvusiais 
domosios Tarybos vardu mes priimam kaip mūsų pridėjus mirtingumui iš 

/prašome priimti mūsų nuolatinių ^ pastangų pri- mirė per 4 metus — 120 
____________ > dėkingu- pažinimą. Už tai ir už Jūsų neįna savo pareigų — 10. 

jos vyriausybes kvietimą rno ir įvertinimo pareiški- ifin jaudinantį kreipimąsi
tremtinių mą Ta proga mes <____

tik apie 20 taip pat karštai dėkojam musų labui i_ _ _____ __ _________
' J ižu-už visus Jūsų ankštybes- Jus priimti mūsų giliausią cįjos metu, nėra tikslių ži-j 
radiją, njuosįus pareiškimus, ku- padėką ’. j

gera, riuose Jūs reikalavot tei- ----------------

įteko tokio kunigų skai
čiaus:

išvežtais į Rusiją: nužu-
> — 40;

★

► Vi

pastangų pri- mįrė per 4 metus — 120;

___  . . . Bendras nuostolis —170. 
grįžti iš 30,000 tremtinių mą Ta proga mes Jums i Didybes vyriausybę! Kiek žuvo ar buvo iš- 
sutiko grįžti tik apie 20 taip pat karštai dėkojam mūsų labui mes prašom tremta kunigų III okupa-į 
estų. Kai kurie iš sugrj'___________________________ T* “ '
siu kalbėjo per 
kaip jiems Estijoje ,(11UWV uws OIYC
bet paskui apie juos nieko singumo mažosioms tau-: LTB VYR. KOMITETO 'mažiausia 75. 
nebeteko girdėti, ir jie toms ir pasmerkčt prieš, RAŠTAS GEN. CLAY 
greičiausiai buvo išvežti. Pabaltijo valstybes pa-:

Straipsnio pabaigoje naudotą smurtą. Mes di- 
laikraštis sako, jog Švedi- džiuojamės turėdami tokį 
jos komunistai prašėsi lei- žymų protektorių i 
džiami suorganizuoti dele- bičiulį, kurio taurus lai- 
gaciją į Baltijos valstybes, kymasis visada kėlė mūsų 
kad įsitikinus, jog visos pasigėrėjimą ir drąsino 
paskalos apie deportacijas mus ištverti pastangose 
yra kapitalistų ir “reak- atgauti mūsų tėvynei ne- 
cionierių” išmįslas ir bau- priklausomybę ir laisvę, 
bas. Ši idėja Švedijoj daug Jūsų laikymąsi mes prii- 
kam patikusi, bet ji labai mam kaip užtikrinimą, 
nepatikusi Maskvai, kuri kad tikslas. į kurį nukreip- 
nenori pasauliui parodyti, tos visos mūsų pastangos 
kas dedasi už “geležinės yra viena iš pagrindinių 
uždangos”. Maskva švedų 
komunistų neįsileido.

Paskutinis estų pabėgę-; 
lių laivas iš Estijos į Šve
diją atvykęs sausio mėn. 
Dabar pabėgimui naktys 
per šviesios ir tolimai ke- bartines jos kančias, rašo- 
1 _ - •____ a. _ 1 ______ * 1:^1.- . m •

nių. Reikia betgi manyti, 
kad tas skaičius siekia,
-------------- —

Į Apie 240 kunigų, drau-i 
ge su savo tikinčiaisiais,!

i pasitraukė iš Lietuvos, t.! 
““ de iure Vvr Komitetas i-iy’ ją aPleido- Taigį iš Lie*i 
ir tikrą £ J ■ y - specialu'tuvos šiuo metu yra 
us lai- teiJ;e . y lų ta apie 40%, vadinasi, ne-- . 'rastą, kuriame Bendruo-ų . ’ . I‘emus,lm.„1 tol> Puses V1S>1 pastoraci-;

I

a
RAKTAS GEN. CLAY I—
Ryšium su 25 metais nuo 

JAV pripažinimo Lietuvos

menės vardu reiškiama; 
padėka JAV Vyriausybei, 
už jos laikymąsi teisės ir Į 
teisingumo principų, ligi 
šiol tebelaikant Lietuvą 
nepriklausoma valstybe.

Ir t

k

/ • n
* y"

k-

/;• VlHIIU, KUIia ŠUTO

pys jums pinigų 
4 atvejais!

•y
> A x

viena 
teisingos ir pastovios pa
saulio tvarkos kolonų”.

Trumpai išdėsčius nelai
mingosios lietuvių tautos 
-nuostolius abiejų okupaci
jų metu ir nušvietus da-

lionei estai neturi tinka-;ma:
mesnių laivų. Anksčiau “Kuriasi rusiška Lietu-

ATSILIEPKITE!
Tremtinių šeima Vokietijoje 

ieško savo artimų giminių: Mrs. 
Elenos 
čiūtės, 
(rodos, 
Antaninos I Vaškienės - Banevi
čiūtės? gyvenusios Rockdale. A- 
bi jos gimusios Raseinių apskr. 
Šiluvos valsčiuje.

Atsiliepti prašoma šiuo adre-

jos darbą dirbančių kuni-j 
!gų. Iš čia skaitytojas gali; 
susidaryti aiškią išvadą,! 
;koki baisūs nuostoliai Lie-’ 
■tuvai yra padaryta kuni-' 
'gaiš per paskutinius oku-! 
! pači jos metus.

“FORDO IŠLAVINTI 
MECHANIKAI” 
pažysta jūsų Fordą daug geriau, 
kaip kiti. Jie padaro gerai 
kiekvieną daiktą iki pa&aknų.

♦
v

Paukštienės - Banevi- 
gyvenusios Chicagoje 
4511 So. Wood St. i ir

'su: Mr. Stepas Zobarskas, 131 
Isunnyside Avė., Waterbury 66.
Conn.

iNe tai svarbu, ar mūsų 
darbai bus daugiau ar ma
žiau pasisekę, bet tai, kad, 
baigdami šį gyvenimą, ga
lėtume pasakyti: “dariau, 

|ką galėjau”. Pasteur.

® “DIRBTUVĖS PRIPAŽINTI
METODAI”
dirbtuvės inžinierių suplanuoti, 
kad davus jūsų Fordui geresnį, 

X greitesnį ir pinigus 
E* sutaupantį aptarnavimą.

® “SPECIALŪS FORDO ĮRANKIAI” 
padaryti, kad jūsų Fordui teiktų 
tikr^ patarnavimą—sutaupytų 
pinigų, rūpestį... ir la«M-

“TIKROS FORDO(J) DALYS” 

yra padarytos gerai, 
kad jos tobulai tiktų, 
ilgiau dėvėtusi.

PAMATYKITE SAVO DRAUGIŠKA FORDO DYLERl
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PAVOJINGA “DRAU
GYSTE” IR SAUŽUDY- 

BES MINTIS

FIRMAS ATSILANKY
MAS BAZNYOKME

Vieną popietį, gąl valąn-
Prancūzų rašytojas A- klaidžiojęs aplink Not- 

dolfas Rette, lyg viešoje Lfth16 katedrą, rašyto- 
išpažintyje, aprašydamas J®8 i bažnyčią. Sa-
savo gyvenimą knygoje vo spūdžius jis taip toliau 
‘tDu diable a Dieu” (Nuo aPcaao:. 
velnio prie Dievo), prisi-1 'T.:Ba^cia buvo 
pažįsta t .kaip jisai vedė tuščią. Tik pora moterėlių 
nekontroliuojamą gyveni- meldėsi prieš Marijos šta
mą, susimetęs su palaido tūlą... Jų uolumas paveikė 
būdo mergaite. Dievo švie- Galvojau: .Kad as
sa jau ėmė jo sieloje švisti. daryti taip, kaip
Kaip jisai pats sakosi: Jos • Jau buvau bepuoląs
— Pradėjo atgimti krikš- ant Įcel,15-‘ kažkas

čionis mirštančiame pago-kį.be^?: . . usJ^er?ai.?'| 
nyjo”. ,ki, nebijoki nieko, busi is-[

Deja, pagonio blogybės . , .. . ijimo, kaip kad atrodė,
nebuvo jame mirusios, ir Tačiau tuojau as isgir- nr<
tas jį įstūmė į gilų nusimi- dau kitą balsą savyje, pa-l LIGA
nįmą. ginant} iš pačių tamsiau-; i -- -
— Nuolatinis nuliūdimas si^ man? sielos “Ne: ir ankstybesnio savo išsi-

Vartotas automobilis — $10,000 — Frank R. Franklin valo 1919 Pa- 
ckard “limoąiną”, kurį jo tėvas pirko už $500 New Orleans mieste. Jis jį 
parsivežęs į namus Ilano, Texas, apskaičiuoja, kad jis vertas nuo $8000 
iki $10,000. Šis automobilis priklausė Whitney šeimai ir patarnavo Prezi
dentui Wilsonui keliuose atsitikimuose.

| Į

jau nėra taip toli nuo tikė-jau pilno supratimo, kad 
mano sielos ateitis visiš
kai pareis nuo krypties, 

I kurią aš pasįrinksiu. Tą aš

META POMĖGIŲ
GYVENIMĄ

“Darbininko” išleistas lei
dinys _ “PRANAŠYSTES 
ĄPIE PASAULIO PABAI
GĄ”, sukėlė didžiausio į- 
vertinįmo ir pasigerėjimą 
tų, kurie knygą spėjo įsigy
ti.

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

ties Kristaus pranašystės. Knygos kaina $1.00. Įsigi
jusieji knygą labai ja patenkinti. Gauname daug padė
kos laiškų ir finansinę paramą minėtos knygos fondan. 
Pereitą savaitę atsiuntė aukų sekantieji: 
M. Valiukevičienė, Nevv Britain, Conn......
Zidaras Marozas, Newark, N. J.................
U. Mulevich, Ansonia, Conn......................
A. Karlonas, New Britain, Conn..............
J. Ponulaitis, Ansonia, Conn.....................
A. Grizinskas, Hartford, Conn..................
Mary Matulis, New Britain, Conn..............

Į M. Vosiliūtė, Waterbury, Conn..................
Mrs. B. Verigo, Hartford, Conn..............
A. Soprene, Nichols, Conn..........................
Jurgis Cilesus, New Britain, Conn..........
Alina Rameika, Hartford, Conn..............
Mrs. M. Litvinas, Ansonia, Conn..............

. Mrs. J. Bronusas, Chicago, UI..................
Mrs. A. Mackonis, Ansonia, Conn...........
Mrs. Mary Zelonas, New Britain, Conn. . 
Michael Taconis, New Britain, Conn......

Vis dėlto, jo gyvenimas yjrs Mary Zinzalet, New Britain, Conn.
Gal būt tų dvasios kovų turji; pabrėžk nes jeigu Braza’J?k*s; Hartford, Conn. ...

savo issi- oč nebūčiau turėies tos Z-aU Pe”1^r"ĮAlbin Arman, Hartford, Conn................
laikė suspaudęs mano šir- ^va^ys* *Iej Jau no^ eikvojimo nualintas, rašy- laisvės ir jeigu, iš kitos pu- 1A—ĮMrs. Katrė Dvyliene, Hartford, Conn. ... 
dį. Pagaliau mane pradėjo tikėti Dievą, gali sau pasi- tojas susirgo. Jautėsi lyg sės, Dievo malonė nebūtų 
kankinti saužudybės min-------- j *------------
tis, — prisipažįsta rašyto- ™u’ ^t tau nereikia plak- rodėsi kraujas. Gydytojui ___________ ____ ____
jas. — Bet tai buvo mano tis prie žemės prieš tą pa- patariant jisai apleido Pa- ne išlaikę nuodėmėje ir vi- 
klaida: kodėl gi aš tęsiau *
tą paiką, kreivą gyvenimą,! 
vieton klausyti balso 
tilrina uaiai riipviš.kT> _
kurs mane taip stipriai kė-.P<^ . - piktžodžiauti 
įė? (p. 105). |baz',yci°Je- Geriau tuo->au

Jo “draugė” ėjo girtuok-v _
liauti su kitomis panašio-L.^r taip» as Pabėgau. Ta- 
mis ir tas labai apsunkino ciau’ ^ai Jau huvau užde- 
jų pragyvenimą. Sugriausi į«s rank4 ant bažnyčios 
į namus ta-juodakė hnda-dun» rankenos, lyg kokia; 
vo kelti rašytojui itarinė- ae.““«aAr,.ma n,aneau-| 
jančius priekaištus. Jie aš- Įaike- As turėjau sugrįžti,! Dafoar jo mintys dar daž- na, nuodėmių 
triai barėsi. Tolimesnę ei- nusilenkdamas 
gą pats rašytojas taip nu- a'toriy’ 18 sako: , __ Mano Dieve, ]

__  lVfoa niilrlvodaVfimo i lėk manęs.

2;00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
L00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00
1.00

kime jam pačiam pasako- 
tis: manęs apšvietusi, mano į-, 

pročiai ir aistros būtų ma-'

Y. Yekienė, Nevv Britain, Conn...................
E. Railo, Milinocket, Me...............................

— Be abejonės, aš turiu j Mrs. A. Kazakavage, Ansonia, Conn.........
r______ _____ x___  iiuvueiuvv ,,-bŪti, iš dalies dėkingas Katrina Zarauskienė, Nevv Britain, Conn.
ryžių ir įsikūrė nedidelėje sam laikui būtų mane aį. nialdoms savo draugo, su Mrs. V. Lingaitis, Westfield, Mass...........

Nors aš buvau labai ap-!vietoje priemiestyje. Dar- kirtę nuo Bažnyčios ———-

kankinti saužudybės min- džiaugti tuo nauju įvairu- trūksta oro ir iš jo burnos

_ gailėtiname stovyje, bet^o, nemigos, prarasto 142). 
_ sau sušukau: “Tas tai jau į kraujo jšvargintas dabar 

i U tauti ■ jisai gulėjo žolėje, nebe
kreipdamas dėmesio į sa
vo apverktinos “draugės” 
paikystes.
SUKLUPIMŲ KENTĖJI- 
MAI PARODO VILTIES

! ŽVAIGŽDES

/ kuriuo susirašinėjau. Ta- 
,čiau, aš tikiu, kad ir Die-j 
j vas padėjo man atgauti jė-! 
gas paskutiniam bandy-l 
mui, kurs man dar liko pa-; 

eįna kelti: aš ėmiausi likviduo-!
a ti tą padėtį ryšium su savo

VIDAUS KOVŲ 
SŪKURYJE

Vieni prie Dievo 
skaidriu dorybių keliu. Ki- “F. Brown, Methuen, Mass..........................
t! gi — nuklysta 1 nuode- tolau ir tolau ĮMrs. L. Gudinąs, Chicago, III...................
mes sunkelius, tariasi ra- . ... įžuiumo Petras Kauklys, East Hartford, Conn. ...
gauja gyvenimo saldumą, ją jjjen^C. Arosius, Roslindale, Mass....................
o tikrumoje prisikanki- p^^au mjške. Atė- Rev- s- Matejunas, W. Springfield, Mass. 

. .. , • kelias ap- . nakčiai ja nebesi. Juozafina Wallan, Dorchester, Mass.......
ir jis karsta ir nuo gyvenimo domėjaU. Ji pajuto, kad[L- Katilius, Homestead, Pa.....................

jos įtaka tirpsta. Ji grie-M- Volungevičienė, So. Boston, Mass.....

Už Prisiųsta 1947 Kalendorių
10.00 

.. 2.50 

.. 2.00 

.. 2.00 

.. 2.00 
.. 2.00 
. 2.00
. 1.00 - 
.. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
... 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
...... 75 
...... 50 
...... 50 
...... 50 
...... 50 
...... 50 
...... 50 
...... 30

• * ''J •'Jprieš nįau krypo į Dievą
. . lyg maldoje mąstė: purvų jie pakelia galvą į

— Mano Dieve, kas gi y- žvaigždes, šiuo keliu ėjo.ir įį .• būdofsu-'K. Mickevich, So. Boston, Mass........
Aprašo- keJt.- gįnčus kad paskįau S. Maželis, Hamtramck, Mich. ... 

susitaikinimas...|Antanas Tukys, Waterbury, Conn. 
Bet šiuo sykiu jai nesise-A- Sudentas, Burlmgton, Mass. .....
kė. Pasilikau abejingu jos L Sukis, Hudson, Mass. .................

pasigai-
— Mes nuklysdavome į manęs. Nors as tesu ra pasauiįs> jeį ne rašytojas Rettė. Aprašo-!*?1."

pašėlusius mylavimus... Ji H,. labai nusiae*,džiunglės, kur plėšrūs ir muoju momentu jo siela•“ * 1
pasilikdavo tikra savo vai- Jelis; ..n®panie.IF?-,1, manęs! klastingi žvėrys kits kitą buvo nugrimzdusi į didelį at H
džia ant mano jausmų,iirTat®1pagelb^tl. • drasko, čia blogis viešpa- nusivylimą: L- p,

liūdnes-* t®liau rasytoJas pasa*įtautų, jeigu Tu mūsų ne-! P
bet per- kojasi: v . sutelktumei prie savęs, pa-!

visus' 33 sauktus1 veįj<damas tais kentėji-
ant manęs ,o aš — 1 
nis kaip anksčiau, bet per- 
silpnas nutraukti ___
ryšius (p. 107).

DEMOKRATIJOS 
TARTIUFAI

Gyvenimas bėgo. Rašy- ®ie.lą nusileido 
to jas dar jautėsi priklau- šviesos spindulys... 
sąs prie kairiųjų radikalų.:
Tuo laiku Prancūzijoje bu-' RAŠYTOJAS PAS 
vo labai gyvas klausimas: SAVO DRAUGĄ
Valstybės ir

Į — Aš bandžiau melstis,— erzinimams ir neatsakiau P- Katauskas, Chicago, III....................
pasakoja jisai. — Aš šau- į jos plūdimą... Ji nežino- U. Kalisauskas, Brockton, Mass. ......
kiausi Dievo, kurį aš tik jo, kas manyje darėsi... K. Akstinas, Brockton, Mass.............

2.---------------------xi ~ ... ... ~ g Astrauskas, Detroit, Mich................
nau. Atrodė, kad Jis atsi- taip ramus, kurį ji tema-!^Ir- Mrs. J. Šataitis, Baltimore, Md. 

ir trSi Trv Mrs. R. Paznonskas Plvmnnth Po

pagalbos savo gerojo Mo
kytojo, mano vargšė iš
kankintoji širdis atsileido jjg) 

jir aš pajutau, kadį mano, — Būki palaimintas, ma- 
dieviskos.no Dįeve kaa atSKieiaei , ... *l. iZ”— ”----T"-'(n.i .’. . . dariausi liūdnesnis... Ak, .kaip paprastai.

SXs Pk^ais^VkTs aš pats pr» -i 
mane prispaust? Būki beapsikęsti ir gyvenimas! mane prispausti. Buki pa dar_gi map riklus 
laimintas pirma sutrem- . ,. . n :r nau viską baigti, nes Auk-

man štybėse aš nesu laukia- 
kurias mas; nusižudysiu...”

Būki143)*
■ Kai tos baisios mintys jį rašytojui ją atsisveikinti, 

gerumo dėka kankino, jis prisiminė dar Ji išėjo, įsitikinusi, kad

ir skausmais, ku-mais 11 r.u- nujaučiau dar nepaži- Pradėjo verkti? Tas Rettė-jnuos mes turime pakelti. _Tifi i™- «
11U.M, AA.V& w ' ««««<• X C«1UU«3, nulį jx VVU1U~ ’F -----'------------------r —

liepė, bet ir vėl Jo sąmonė tydavo tik valgymo metu, AIrs. R. Paznonskas, Plymouth, Pa. 
manyje blėso, kasdien aš atrodė jai kažkaip kitoks,'J- Kieksha, Bloomstead, N. J..........kad atskleidei ___ - *1,1. . v

Bažnyčios, — Sekančią dieną, — pa- pęs mano puikybę, 
santykių. Nuvykęs į vado-šakojasi toliau rašytojas į parodant niekingumą tų 
vaujančių radikalų posė-Rettė ,— atėjo man į gal-iliuzijų, svajonių, 
dį jisai išgirdo nusi^tun-;vą mintis pasipasakoti sa- aš buvau pamėgęs, 
dimus: ko taip delsiama vo širdies paslaptį kam palaimintas, kad savo ne-; 
su atėmimu nuosavybės nors, kas mane suprastų, aprėpiamo u . -
nuo dvasininkų ir su kulto Tuojau aš prisiminiau į teikeisi pripildyti tą baisų vieną savo draugą, katali-j viskas tarp jų baigta, 
suvaržymu. ‘Pranciškų Coppee (garsus tarpą, kurs skyrė mus: ką ir nutarė jam savo šie-

Vienas iš vadovaujančių prancūzų rašytojas), su [žmones prislėgtus ydų los kančias atverti. Susi-įkad ketveri metai bendro 
radikalų, kurs vis daug kuriuo aš draugavausi... naštos nuo šviesiojo Dan-rašinėjo laiškais ir religin-gyvenimo buvo nukalę Te
rašė apie laisvę, atsiliepė, Aš žinojau, kad jisai yra gaus, kur Tu karaliauji gi, tvirtos į 
su kreiva šypsena lūpose: įsitikinęs katalikas... Jam garbėje”. padiktuoti laiškai atnešė kus, jie galėjo vėl atgyti.
— Palikite tą mums; mes aš pasisakiau, kaip aš bu-j Taip rašytojas meditavo rašytojui daug paguodos — Ir vis dėlto, pasa- 

pasmaugsime kunigus ge- vau nuliūdęs, kaip nusivy- porą mėnesių ir pagaliau ir stiprybės, 
ruoju, nenustodami kalbė- lęs tuo savo gyvenimu be’ 
ti apie laisvę ir prieš žmo-tikslo ir kaip aš trokštu

pasiekti doros ramybę.
Coppee mokėjo mane 

paguosti. Jis buvo kaip

nes parodydami juos kal
tais... (p. 108).

Rašytojui tie girdėti žo-

jo malda pasinešė šia 
kryptimi:
— Vargšą Rettę (taip 

kalbėjo apie save), Dieve, 
nukreipki pagal savo va- ti,

i A. Radzevičius, Amsterdam, N. Y...........
ĮStanley Gurskis, Bayonne, N. J...............
I. Margelis, Rochester, N. Y...................
Mrs. Dora Babonis, Shrevvsbury, Mass. 
F. Bartusevičius, Hartford, Conn...........

SUTRAUKYTI 
RETEŽIAI

T°S darnos su Juodo- jon7; Kazl'auZas“Č^ 
mis akimis , kaip ją vadi-j Alausk Wate’rbury. Conn..........
.na rašytojas, nesivaldy- Ed Dorcycster, Mass.

- I

. I
I. I

(p-Į

----- -__r -r...................: Mrs. Kibartas, Phila., Pa............
M. Jakučionienė, Gilbert/on, Pa. 
E. Gudaitienė, Hyde Park, Mass.i- Rašytojas prisipažįsta,pi Cark\r v ’m.™ Sro A-Bladyhas ..

:ais ir rengiu- gyvenimo duvo nusaię re-L^1 ’ *°
pasaulėžiūros težius, kuriuos net nutrau-Į T p , ’ ^T0^. ?r T’ tO1\t’

■Įėjau tą pagundą, stiprin-į 
UŽMIRŠTOJI “TĖVE damasis mintimi, kad ma-! 

MUSŲ” į no grįžimas prie Dievo į
Jo sąžinė pradėjo atbus- man draudė betęsti tą

J. Brundza, Rigo Park, L. I., N. Y.......................
V. Kibart, Waterbury, Conn...................................

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame, 
“Darbininko” Administracija.

įsigyk Angliikai-Lieiuviikg Žodyną 
English-Lithuaaiaii Dictionary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas,

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
Mes jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk į 
konvertą kuponą su $3.00, ir tuojaus gausite puikų Angliškai-Lie
tuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 W. Broadvvay, So. Boston 27, Maso.

----- — — c--------------- r-o------ —     r,------- r — r o- - ■ —, prieš akis iškeldama liūdną sugyvenimą... Tuos;nes jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas, 
džiai padarė nepaprastai vyresnysis brolis, atlaiduslią: jis Tave myli ir Tavęs baisios praeities vaizdus, paikus prisimindamas aš — T—- *—T 1—
slegiantį įspūdį, kurį jis' 
taip apibūdina:
— Nusivylęs aš išėjau iš 

to sąšlavyno... Prisiekiau 
neturėti nieko bendro su 
tais demokratijos tartiu
fais (veidmainiais)... Da
bar aš negalėjau galvoti 
apie nieką kitą, kaip tik a- 
nie Dievą. Aš kreipiausi į 
jį, prašydamas pakelti ma
no sutingusią dvasią, pa
gelbėti man manosiose 
kančiose (p. 109).

ir gailestingas... Jis manįbįjosi. Jis tik prašo, kad — Dabar aš gailėjausi, dažnai sau sakau, kad jei- 
kalbėjo: i padarytumei, jį Savo va- išskaičiuodamas
— Jeigu galėtumei tikėti, liai paklusniu (p. 120). 

pamatytumei, kad aukš-J 
čiau literatūros dar yra KĄ DARYTI ? 
kitų aukštų dalykų: tiki Kartkartėmis jis savo mišką, stengdamasis atsi-kūniškumo žabangų, kurie 
vienas Dievas mus palaiko;maldas ėmė kreipti ir prie minti Viešpaties maldą... mane buvo pagavę iki pat 
mūsų nuliūdimuose”. j Marijos. Tačiau dvasios Aš kalbėjau: “Tėve mūsų, kaulų”.

Rašytojas Rettė pargrį- kovos nesibaigė ir jisai įkurs esi Danguje... Atleis-! 
žo nuo savo draugo paguo-’savęs klausė: [ki mums mūsų kaltes...” Ir!
stas. Jis tuojau parašė j — Ką gi aš turiu daryti? tai buvo viskas. Kiti žo-[ 
jam ilgą laišką, nupasako-. Jis jautė, kad pasirinkimo džiai buvo išnykę iš mano,nemyli kaip patį save, nie- 
jo savo sielos pergyveni-!laisvė glūdi jame: ...
mus ir nnfliankp Vari -iiaail __ Nai minutei

nuode- gu Aukščiausis nebūtų 
mes, kurias tik atsiminiau manęs parėmęs, aš nebū- 
(p. 149)... Dideliais žings-čiau galėjęs, be skaudžių 
niais aš vaikščiojau po sužalojimų, išsprukti iš tų

atiduodame už $3.00.

t

Dr. J. Prunskis.

Kiti žo-[ Žmogus, kuris nieko taip

jo savo sielos pergyveni- laisvė glūdi jame: atminties, nuo pat jaunat- ko taip nebijo, kaip savęs,
mus ir pasisakė, kad jisai' — Nei minutei nenusto-[vės (p. 150). Pascal

šiuomi siunčiame S.......... .. ir prašome atsiųsti mums Angliš
kai - Lietuvišką Žodyną.

Vardas..................._................................... .................. .... ........
Adresas............ _...... ........................................... ..................... .........

dieviskos.no
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GHtDimr LIETUVIU 
KOLONIJOSE *

HARTFORD, CONN.
Rugsėjo 14. tuojau po sumos 

įvyks svarbus LDS 6-tos kuo
pos priešseiminis susirinkimas. 
Yra laiškas iš centro tuo reika
lu. Taigi nariai ir narės prašo
mi dalyvauti.

Kr.eižius buvo atvykę iš Na
shua pp. Vincas ir Teklė Mit
chell. Jie parvežė jų dukrelę, 
kuri pas pp. Mitchell praleido 
keletą dienų atostogų.

Rugsėjo 14 d. sueis lygiai 35 
metai kaip Prelatas J. Ambotas 
klebonauja švč. Trejybės para
pijoje. Hartforde.

svarbus. Turėsime progą iš
klausyti raporto iš įvykusio sei
mo Hartforde.

LOWELL, MASS. l.ALJA LIETUVIŠKA PORELE LAIRBICE. MASS.
Šv. Vardo Piknikas

Šv. Pranciškaus lietuvių par. 
vyrai, Šv. Vardo draugijos va
dovybėje, ruošia pikniką sek
madienį, rugsėjo 14 d., Palan
gos parke. Kviečia visus daly
vauti, ne tik vietinius, bet ir iš

Padidėjo šeima
Šiomis dienomis pp. Mykolas 

ir Veronika (Vilkišiūtė) Shan- 
ley susilaukė dvynukų — sū
naus ir dukrelės. Sveikiname!

visiems 
a. kun. 
dabarti- 
kun. F.’ Weenie Roast

daly-Nanvoodiečiai ruošiasi 
vauti bankiete, kuris yra ruo
šiamas Bostone. Prelatą Dr. K. 
Urbonavičių pagerbti, rugsėjo 
28 d. Jie tikrai sudarys stalą.

nariai

didžiojo 
Tikimės, 
eis į tą

apylinkės.

WORCESia, MASS.
Svečias

Šiomis dienomis lankėsi ma- , 
lonus svečias, kun. Valentinas1 
Atkočius. Bruškaitė.

Aušros Vartų Parapija

PROVIDENCE, R. L

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju 

dvasiškiams, ypač a. 
Steponui P. Kneižiui ir 
niam mūsų klebonui
Norbutui už lankymą ligoninėje Rugsėjo 21 d. įvyks 
ir namuose ir už dvasinį patar- choro “VVeenie Roast”. 
navimą. Taipgi dėkoju visiems kad visi choro 
ir visoms už šv. mišias, gėles, “shin dig”. 
maldas ir kitokią pagalbą laike 
mano sirgimo. Ypač dėkoju iš 
toliau atvykusiems lankyto
jams, būtent. Sesutei M. Loren- 
zai. Broliui Kundrotui ir kun. 
Brazauskui (Chicagiečiams).

Lai Dievas visiems ir visoms
_ , ... „ atlygina už man parodytą nuo-p. Ona cervokiene. gyv. Fran- .. .,, .... .. ,sirdumą.klm St.. penktadieni, rugsėjo 12 .... _

t, ., , o j , • t-, i, - - Marijona Kavolvniene.Parapijos vikaras, kun. P. ^a- d. vyksta j Faulkner ligoninę ir 
bulis kas savaitę antradienio pasiduos operacijai. Ketvirta- 
vakare skaitys paskaitas jauni- dienį. rugsėjo 11 d. išvyko ligo
niui apie tikėjimo dalykus Vy- ninėn jos vyras, kuris jau kiek 
čių kambariuose. Jaunimas tu- laiko kaip nesveikuoja, patik- 
rėtų pasinaudoti. Kaporteris rinti sveikatą. Lai Dievulis stip

rina jų sveikatą.

Pereitą savaitę pp. Petras ir’ 
Valerija Rakauskai, gyv. 4 St. 
George Avė., minėjo savo 10 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Taipgi savo vedybinio 
gyvenimo sukaktį minėjo pp. 
Theodoras ir Juozapina (Saulė- 
naitė) Paul. gyv. Lenox St. Po
nia Paul yra Moterų Sodalicijos 
prefekte, p. Kazys Novikas mi
nėjo savo gimtadienį. Sveikina
me!

Sekmadienį, rugsėjo 14 d. Šv. 
Vardo 
diena.

Draugijos Komunijos

Šv. Kazimiero 
savo trečią di- 

Gros puikus 
įvairių gėrimų

NORWOOD, MASS
NASHUA, H. H.

Išrinko Atstovus į LDS Seimą
Pereitą sekmadienį įvyko 

LDS 3 kuopos susirinkimas. 
Pirmininkas p. H. Balutis paaiš
kino susirinkimo tikslą, būtent, 
kad seimui artinantis reikia iš
rinkti atstovus. Raštininkas p. 
Venskus perskaitė iš LDS Cen
tro laišką seimo reikalu. 
. Seiman sutiko vykti pp. Ieva 
Tvaskienė. Ona Pazniokaitė. H. 
Balutis. Venskus. A. F. Knei
žys. J. Versiackas. klebonas F. Norbutas atnašavo 
kun. F. Norbutas ir gi vyks į šias už a. a. kun. Stepono P. 
Seimą. Gali būti atsiras ir dau- Kneižio vėlę. pp. V. Balučių au
giau. kurie vyks, ypač sekma- ka. 
dienį. rugsėjo 21 d. pasiklausyti 
paskaitos ir dalyvauti Provi- 
denciečių vaišėse.

Trečiadienio rytą, kleb. kun. 
šv. mi-

Moterų Sąjungos 27 kuopos 
susirinkimas įvyks pirmadienį, 
rugsėjo 15 d., 7:30 vai. vakare. 

Sekmadienį, rūgs. 7 d. pas pp.! parapijos salėje. Susirinkimas

Metinė Aušros Vartų parapi
jos vakarienė šiais metais į- 
vyks šį sekmadienį, rugsėjo 14 
dieną, 6 p.m.

Vyriausia vakarienės šeimi
ninkė išrinkta Antanina Wa- 
ckell, į komisiją įeina Kristina 

■ Stakunienė, Monika Katinienė, 
|Julė Karalienė. Vakarienėje 
darbuojasi Aušros Vartų Dr., 
Moterų Socialis Klubas, Mote
rų Sąjungos 69 kuopa ir Soda- 
lietės. Visi kolektoriai atlieka 
prirengiamąjį darbą. Vargoni
ninkas V. Burdulis tvarko 
zikalę programą, 
vadovauja mūsų 
bonas kun. K. A. 
J. C. Jutkevičius.

Iš visų prisirengimų numato
ma, kad vakarienė bus skani ir 
linksma. Tikimąsi keletas žy
mių svečių. Visi yra kviečiami į 
šią prakilnią puotą.

Rengėjai.

Milžiniškas Piknikas
Sekmadienį, rugsėjo 14 dieną, 

Klaipėdos parke 
parapija rengia 
delį išvažiavimą, 
orkestras. Bus
ir skanių užkandžių. Klebonas 
kun. J. Vaitekūnas ir rengėjai 
deda visas pastangas, kad šis 
piknikas būtų sėkmingiausias. 
Kiekvienas parapijietis turėtų 
prisidėti su kokia dovana, kad 

lenkų sode, nereikėtI* Pirkti gėrimų ir val* 
gių-

* Tikimasi gausios publikos, 
kaip vietinės, taip ir iš kitų ko
lonijų. Specialus busas veš 2 v. 
po pietų nuo Ollneyville Square 
ir 2-3. nuo bažnyčios. Taigi vi
si kaip vienas į parapijos pikni
ką. Įžanga dykai. _ Rap.

d.. 1
žinomoje

Sekmadienį, rugsėjo 14 
vai. po pietų, gerai 
vietoje, būtent, 1 
Pine Hill Road, įvyks Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos pikni
kas. Bus naudingų dovanų 

įmėjimui. Gros muziko Jono 
mulionio orkestras. Skanių 
gių ir gėrimų bus iki sočiai, 
simokėję 15- centų, galėsite lai
mėti dovaną.

Vietiniai, kurie norės važiuoti 
busais, tai gali gauti busus kas 
valandą 15 minučių iki valandos 
— Manchester Street Bus. ir 
nuveš visai arti parko.

Klebonas kun. M. Cibulskis ir 
Pikniko Rengimo Komitetas 
kviečia visus parapijiečius ir iš 
apylinkių kolonijų svečius ir 
viešnias atvykti ir dalyvauti.

Kvieslys.

lai- 
Ta- 
val- 
Už-

CLEVELAND, OHIO
Neperstojančios Pagalbos P. 

Švč. lietuvių parapijos piknikas 
įvyks sekmadienį, rugsėjo 14 d., 
toje pačioje vietoje, kur įvyko 
diena prieš Labor Day — Route 
91 — Joe Norris’s Grove.

Kviečia visus geros valios lie
tuvius dalyvauti.

Klebonas ir Komitetas.

pp. Hypolitas ir Petronėlė Valentinai
LowelL Mass. — Rugpiūčio 30 d. š. m., Šv. Juozapo lietuvių ' 

par. bažnyčioje kleb. kun. Pr. Strakauskas suteikė Moterystės Sa- 1 
kramentą pp. Hypolitui Valentinui ir Petronėlei Žukauskaitei. Tai ■ 
tikrai graži porelė.

Jaunoji, p. Žukauskaitė yra baigus Chelmsford aukštesnę 
mokyklą 1943 m. Pastaraisiais laikais dirbo Synthetic Yarns, Ine.

Jaunasis, p. Hypolitas Valentinas yra baigęs E. Chelmsford 
pradinę ir aukštesnę mokyklas, Lowell Textile Institutą, Lowell 
Commercial College ir New England Muzikos Konservatoriją. 
Valentinų šeima yra tikrai muzikališka, nes kiekvienas tos šei
mos narys groja kokiu nors instrumentu.

p. Hypolitas Valentinas turi savo muzikos mokyklą, kurią 
lanko ir nemažas skaičius lietuvių jaunuolių, p. Valentinas yra 
grojęs ir Darbininkų radio koncerte.

Sveikiname jaunavedžius ir linkime laimingo ir malonaus ve
dybinio gyvenimo. Vyt. Ramanauskas.

Visam 
kunigai: 

Vasys ir

mu- 
kam 
kle- 

kun.

ISBROOKLYN (N. Y.) ]
LIETUVIŲ GYVENIMO i

Z res

užilgo apsives. Tai choro pirmi
ninkui Al. Zenkai, Ch. Vaite- 
niui ir Vytautui Černiauskui. 
Dalyvavo daug draugų. Jų tar
pe ir choro vedėjas muz. P. Sa
kas. Pareikšta jiems įvairių lin
kėjimų ir pageidauta, kad jie ir 
toliau dirbtų kartu.

Ruašiasi Didžiuliam Koncertui
Apreiškimo parapijos choras, 

■avd. muz. P. Sakui, dabar pada- 
ręs didelę pažangą giedojime, 
'nes yra grįžusių daug senų cho
ristų, ruošiasi didžiuliam kon- 

Planai jau padaryti,
vystyti pilnai ir dėl to tenka kai Koncertas įvyks lapkričio 16 d. 
kuriems darbininkams nukentė-i Labor Lyceum salėje, Brook- 
ti. Šiuo reikalu buvo išrinkta lyne.
komisija tartis su lietuviais I Iš praeities žinant apie šį cho- 
kontraktoriais dėl mokinimo rą ir parapijos klebono kun. N. 
naujų žmonių siuvėjų amato.[Pakalnio 
Kol kas šiuo reikalu nedaug 
kas pasiekta.

Siuvėjų Unijos Auka 
Lietuviams

Delegatas J. Buivydas prane-

Siuvėjų 54 Lokalo Susirinkimas noje dirbtuvėje negali darbo iš- certui.

Lietuvių siuvėjų 54 lokalo su
sirinkimai būna gausūs, nes ja
me priklauso beveik visi Brook- 
lyn'o siuvėjai nežiūrint ar jie 
dirba lietuvių dirbtuvėse ar kur 
kitur. Be to, susirinkime iš
duodama raportai apie industri- 
jinę siuvėjų padėtį. Šis susirin
kimas įvyko rugpiūčio 27 d., 
Lietuvių Amerikos Piliečių klu
bo salėje.

Protokolų sekretorius A. Ži
linskas perskaitė praeito susi-šė, kad lietuvių siuvėjų komisi- 
rinkimo protokolą. Priimtas jos pastangomis gauta iš Amal- 
vienbalsiai. ' 'gameitų Unijos New Yorko

Finansų sekr. ir ižd. P. J. skyriaus Lietuvos reikalams 
Montvila išdavė finansinį rapor- $3,500.00. Pranešimas buvo šu
tą iš dviejų mėnesių ir pusmeti- tiktas gausiais aplodismentais, 
nį bendrai. Raportas buvo įdo- nes kiekvienam nuoširdžiam lie- 
mus. Priimtas vienbalsiai. ,tuviui auka už Lietuvos laisvę

Į pildomąją Tarybą vietoje P. kovai paremti yra maloni, ypač 
Kyriaus išrinktas D. J. Averka. kai ją suteikia organizuoti A- 

Perskaitytas laiškas kvie- merikos darbininkai. Rap.
čiant išrinkti delegatus į įvyks
tančią CIO konferenciją Sara- 
toga Springs. Po įvairių išsi
reiškimų, beveik vienbalsiai iš
rinkti du atstovai: K. Kundro
tas ir J. Nalivaika.

pastangas ir meilę 
menui, neabejotina, kad šis kon
certas bus sėkmingas visais at
žvilgiais. Lauksime ir ruošimės 
jame dalyvauti. D-s.

Minėjo 25 Metų Vedybinio 
Gyvenimo Sukaktį

pp. Jonas ir Joana Sluoksnai- 
čiai, gyv. Waterbury, Conn., mi
nėjo savo 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Šia proga 
Jubiliatų brolis ir brolienė, pp. 
Terebeizai su giminėmis pagel- 
bininkais suruošė puikią puotą 
pp. Sluoksnaičius pagerbti. Ta 
pačia proga ir draugams pp. 
Povilui ir Marcelei Achams, 
gyv. Waterbury, Conn., pagerb
ti jų 25 metų vedybinio gyveni
mo sukakties proga. Pagerbtu- 
vės įvyko pp. Terebeizų namuo-

VISI STAR PRODUKTAI
BOWDOIN MURPHY'S 

BEER * ALE
STAR STOCK 

* ALE
lengvas ir Malonus Natūraliai Geresnis Pilnas Stiprumo

Galima gauti Package krautuvėse & Is Kranų Jūsų Apylinkėje

Star Brewing Company
ston, Massachusetts HIGhlands 1000

Pikniko Raportas

Mirė Jurgis Tumasonis

Praeitą savaitę mirė Jurgis 
Tumasonis. Jis buvo gerai žino- gg. 
nas katalikų lietuvių veikėjas j 
ne tik Brooklyne, bet ir visoj draugų, pp. Sluoksnaičiai ir A- 
Amerikoj, nes per ilgus metus chai gavo daug sveikinimų, lin- 
dalyvavo beveik kiekviename įėjimų ir dovanų. Nuo visų gi- 

kuris tik minių ir nuo brolio Terebeizos

Dalyvavo daug giminių ir

Metinis šių metų piknikas bu- svarbesniame darbe, 1 ......._______ _____  ________
vo ,labai sekmingas- Dalyvavo buvo reikalingas Lietuvos rei- fieimo8 dovanas įteikė p. Joana 
virš trijų tūkstančių žmonių, kalams paliko nuliūdime žmo- Terebeizaitė. Ji prisegė rožių 

Į įą Marijoną ir tris sūnus Jur-(‘‘corsage’s” tetai ir p. Marcelei, 
’gį, Antaną ir Edvardą. Sūnus j visi dalyviai pavaišinti ska- 
Antanas yra jau kelinti metai niais valgiais. Pasistiprinus, p. 
su Tėvais Pranciškonais ir ne- Terebeizienė pasveikino Jubilia- 
užilgo bus įšvęstas į kunigus. įus jr svečius ir linkėjo pp. 
Jiems reiškiame užuojautą. Sluoksnaičiams ir Achams il- 

Velionis J. Tumasonis turėjo gįausių metų. Po to pakvietė 
daug draugų ilgamečių bendra-j vjgą eilę giminių, kurie nupynė 
rlav’Kiii tad akuvin lriitna nnrtj_  cn_ i___ m___  • ._ a

tad ir pelno liko gražaus.
Komiteto sekretorius K. Kun

drotas išdavė išsamų raportą. 
Pelno liko $1,005.61. Kreditas 
už pasekmes priklauso rengimo 
komitetui, kuriam vadovavo 
pirm. P. Milas, sekr. K. Kun
drotą ir ižd. J. P. Montvila.

darbių, tad be abejo kuris nors 
parašys apie jo gyvenimą dau-

Delegato Raportas
Siuvėjų delegatas J. Buivydas 

padarė pranešimą apie darbi;’giau- 
ninku padėtį ir darbus. Jo ra
portas stropiai paruoštas, tad 
lengva susidaryti aiškus vaiz
das kaip ištikrųjų siuvėjų reika
lai stovi. Atrodo, kad lietuvių1 jant Vytautui Sinkevičiui, su- 
dirbtuvėse yra stoka gerų dar- ruošė “atsisveikinimo” puotą 
bininkų, už tai beveik kiekvie-įsavo trims draugams, kurie ne-

“ Atsisveikinimo” Puota
Rugpiūčio 5 d., Apreiškimo 

> parapijos choristai, vadovau-

pp. Sluoksnaičiams ir pp. A- 
chams gražiausius linkėjimų 
vainikus.

Baigiant programą, pp. 
Sluoksnaičiai ir Achai pareiškė 
nuoširdžią padėką broliui ir 
brolienei, giminėms ir bendrai 
visiems už sveikinimus, linkėji
mus ir dovanas. Po to visi link
sminosi iki vėlumos. Dalyvis.
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DARBININKAS 7
9

VIETINĖS ŽINIOS
A

•Jr T ivr T T *T» f* Q bažnyčios mokosi vaikų darže-
^111 v> 1 Du lis, pirmas skyrius ir šeštas.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

- ■ Vaikelių sueina apie trys šim-
Atsidarė mokyklos. Rūgs, lietai. Pirmadienį, rūgs. 15 d., dar 

d., atsidarė mokslo metai Bos- bus priimami nauji mokiniai į 
tono viešos ir parapijinės mo-1 minimus skyrius. Tėvams yra 
kyklos. j didelis malonumas, begalinis į

Atsidarė ir Šv. Petro parapi- džiaugsmas ir šventa pareiga 
jos dvi mokyklos. Pirmoje ran- leisti savo brangius vaikelius į 
dasi vaikelių darželis, skyriai I, savas mokyklas.
II, m, IV ir V. Antroje, prie j

Į RUgS. 8 d_, mirė, Carney ligo
ninėje, keletą dienų sirgusi, Ci
ną Breivienė (Laučkaitė), 62 
metų, gyv. 406 K St. Paėjo Va
balninku parapijos. Amerikoje 
pragyveno 41 metus. Paliko 
vyrą Jokūbą, sūnų Alfonsą ir 
brolį Antaną Laučką Tapo pa
laidota iš Šv. Petro parapijos 
bažnyčios, rūgs. 11 d., 9 vai.
r., Kalvarijos kapuose, Brock
tone. Melskimės už gyvus ir mi
rusius.

DAKTARAI
ą> — ■ --------------~

ŠOU 4476

Dr. Joseph F. AntaoeHs
OPTOMETRI8TA8
515 E. Broadwsy

So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus
Trečiadieniais ir Penktadieniais.

Vakarais Nuo 7 iki 9-tal
•eitadieniais nuo 2 iki 8-taL

S------------------------------—-----

4

t

nfc
TeL ŠOU 2805

Dr.ILPi
DE. AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI
447 Broadway
So. Boston, Mass.

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

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

________________________

Rūgs. 9 d., staiga mirė Kazys 
Ligeika, savo namuose, 266 Bol- 
ton St. Paėjo Žiežmarių parapi
jos. Amerikoje pragyveno 37 
metus. Paliko žmoną Apalioni- 
ją (Balkiūtę) du sūnų ir dukte
rį. Tapo palaidotas iš Šv. Petro 
parapijos, rūgs. 11 d., 10 v. r., 
Šv. Benedikto kapuose.

I •» * * ■
i

Lankėsi
ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.J.C.SeyiNar
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

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

Valandos' 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Antradienį, rugsėjo 9 d. 
kėši “Darbininke” kun.

TeL TROwbridge 6330

J. Repshls, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Tel. KENmore 4433

Dr. Albert P. Kiburis
Podiatrist - Chiropodist 

107 Massachusetts Avenue 
Boston, Mass.

Priei Mass. Avė. Station

Valandos šiokiomis Dienomis: 
12:30 P. M. — 7:00 P. M. 
Valandos šeštadieniais: 
12:30 P. M. — 3:30 P. M.

REIKALINGAS bartanderis 
nuo 30-35 m. Pageidaujama, 
kad būtų vedęc ir turėtų geras 
rekomendacijas. Darbas pasto
vus, 8 vai. dienos darbas, atly
ginimas geras. Atsišaukite tuo
jau: James Strigimas, L Street 
Tavern, L & 8th St, So. Bosto
ne. (5-9-12)

• v*Prelatą Dr. Kazimierą Urbonavičių pagerbti
sęfemadienį, rugsėjo - Sept. 28 d., 1947, 6 vai. vakare, Bradford Hotel, Tre- 

mopt St., Boston. Tikietas $4.00. Kviečia visus dalyvauti.

. i I

KUN. A. BALTRUŠIUNO 
KALBA

Darbininkų Radio progra
moje, šeštadienį, rūgs. 6 d., 
š. m. iš WESX stoties.

Kviečia Dalyvauti 
Šv. Mišiose

LDS 1-mos KUOPOS
SUSIRINKIMAS

PARSIDUODA 4-rių kamba
rių fornyčiai. Kas papirks for- 
nyčius, tas gaus 4-rių kambarių 
flatą labai prieinama kaina. Sa- 

1 vininkė A. Ramanauskienė bus 
šeštadienį nuo 12 vai. iki 3 v. 
p.p., 317 W. 3rd St., 1-st fl. So. 
Boston. (5-8-12)

įiyks sekmadienį, rugsėjo 14, 
'š. m., 2 vai po pietų, “Darbinin
ko” salėje, So. Boston, Mass. 
Kviečiami visi nariai dalyvauti 
šiame susirinkime, nes yra la
bai svarbių reikalų, būtent, rin-

p. Ignas Kudrevičius užprašė 
vanoriams pirkėjams mažytes gedul° Sv' mišias mJ,U-
gėlytes, kurios vadinasi “Pop->os žmonos- a' a- Skolastikos

„ _ . . . . (Kudrevičienės vėlę, jos mirtiespy . Visi tie laimėti pinigai ski-i v’ J
riami sunkiai sužeistiems vete-;metlf ^Hkties Proga, kurios į- 
ranams, buvusiems kariams.!^8 r“gsej° 1 . " 8 val' U14' kimas atstovų > LDS Seimą, ku- 
Tie sunkiai sužaloti kariai irgi^. Petr<> het“vl« H, j^ks I^vMe^e; t^i M-

nori gyventi ir jie tas mažytesiC1°^wu ūmines ir artimuo- ** Ubai svart>i« veikalų aptari- 
"Poppy pagamina. Kas minėtą, - mas.
dieną prisegs prie savo krūtinės sius drau^s “ P^un“ da‘ 
tą ženkleli, tas prisidės prie anoį1>,vauU ir P^imelsU.
kario šviesesnės dienelės. Tam

Gerb. Radio Klausytojai,
Kelios savaitės atgal J. E. Ar

kivyskupas Richard J. Cush
ing pranešė kun. Dr. Kazimie
rui Urbonavičiui, kad Šventasis 
Tėvas suteikė jam Monsinjora- 
tą.

Didis džiaugsmas jam asme- į kijmjngam judėjimui vadovauja 
niškai, nes Šv. Tėvas pripažinojChairman Mrs: Anna Mitchell 
jo nuopelnus, kaipo kunigo, ra-įįr Co-Chairman Mrs. Blanche

BLOUSE ir DRES1Ų OPE
RATORIAI reikalingi tuojau. 
Darbas pastovus, geras atlygi- 

' nimas. Atsišaukite —
CRĘRYL, INC.,

560 I^arrison Avė., Boston 
(5-to-23)

Valdyba.

PADĖKA ŽAVUS REGINYS

Nuoširdžiai dėkojame savo
!

Rūgs. 11 d., tiek suėjo vaikų
šytojo, Bažnyčios ir Tautos gy-'cunys, Suffolk County Council,ivaikams — Onutei, Sofijai, Pra- ir tėvų į metų mokslo pradžios 
nėjo. Bet kartu yra didisį American - Legion Auxiliary. įnui’ Jonui ir žentui Antanui Du- pamaldas, kad netilpo parapijos 
džiaugsmas ir laimėjimas lietu-j 
viškai visuomenei, ypač mūsų!

MUZIKA
THREE ARTS STUDIO 
Balso - Iškalbos - Piano

P-lė Amelia Tataronaitė. turinti 
Master of Arts in music laipsnį 
duoda dainavimo ir piano lekci
jas. Josios mokykla yra pripažin
ta veteranų mokinimui. Dėl infor
macijų telefonuokite ar rašykite:

480 BOYLSTON ST., BOSTON 
KENmore 3571 

40 CONCORD AVĖ., 
Cambridge 38, Mass.

Tol. EHot 8222.mis, kurie buvo išvažiavę atos- salėn, 492 E. 7th St. Visi nuste- 
togų, bet sužinoję apie savo bo pasekmėmis. Veikėjas ir biz- 

, sugrįžo, nierius Jonas Glineckis negalėjo 
------------- Taipgi dėkojame pp. Adelei Mi- pasitikėti savo akimis. Taip pat 

The Three Arts Studio vedė-!nejkjenejt Emilijai Lukšienei, ir visi, kurie išklausė pradžios 
~ ” ir misionie-

visiems ir vi-riaus kun. Liuimos, S. J., pui-

diecezijos lietuviams, nes lietu- SKIRIA STIPENDIJA •mamytės susirgimą, 
vių vardas pakilo kitataučių 
tarpe. Visoje spaudoje buvo pla-

lan- - ,, C
Jonasi®1*’ ^a4 Monsinjoras Urbona- 

*7'“! ivičius buvo vienintelis kitatau-Vaitekunas, Providence lietuvių' * ______ ]______
parapijos klebonas.

Kaip žinoma, _________ , —;
I. įvyks LDS Seimas sekmadie
nį ir pirmadienį, rugsėjo 21 ir 
22 dd. Tai kleb. kun. Jonas Vai
tekūnas atvežė daug žinių apie 
rengiamą seimą ir jo pramogas.

■ pageidavo, kad jo ir visos Seimo 
Rengimo Komisijos vardu kvie- 
stume dalyvauti Seime. Visi ir 
visos bus maloniai priimti ir pa
vaišinti.

Plačiau apie LDS Seimo dar
botvarkę telpo pirmame pusla
pyje.

I ________________

čiai apibudintas. Reikia pažy- Ja’ muzikos mokytoja, p. Ame- Subačienei ir jos dukteriai Jad- mokslo pamaldų- i
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A, J. NAMAKSY
REAL ESTATE A 

INSURANCE 
409 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948

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

lia Tataronytė, pradėjus balso Vygai ir bendrai
ir muzikos mokymo sezoną, ski- soms ]ankymą ligoninėje ir kaus pamokslo, 
ria balso stipendiją lietuvaitei' 
mergaitei, būtent, balso lavini
mą per vieną sezoną be jokio 
atlyginimo.

Mergaitės tarp 14 ir 18 metų 
amžiaus, gali dalyvauti konkur
se. Mergaitė, kuri turės geriau-• 

kenčiančios tautos vieną josios ;
garbingų jų sūnų. *

Nesenai iš visų kolonijų buvo ■ 
suvažiavę jį pasveikinti kaipo 
Jubiliatą, jo 50 metų kunigystės 
sukakties proga, ir išreikšti jam 
savo asmenišką pagarbą ir mei
lę.

Nors tik trumpas laikas nuo ; 
pereito parengimo, bet vis vien 
negalime praleisti nepaminėję 
šio nepaprasto įvykio. Šis pa
aukštinimas liečia ne tik Bažny
čią, bet bendrai visą mūsų tau
tą. Mes lietuviai turime parody
ti savo įvertinimą.

Taigi dėl šių rimtų priežasčių 
yra ruošiamas bankietas sek
madienį, rugsėjo 28 d., Brad
ford Hotel, Tremont St., Bos- , 
ton, Monsinjorą Dr. K. Urbona
vičių pagerbti. Tikietų kaina — 
$4.00. Kviečiame visus daly
vauti. Daug entuziazmo jau pa
rodė tolimesnės kolonijos, ku
rios ruošiasi sudaryti kelius 
stalus. Vietiniai ir gi stropiai 
darbuojasi. Tikietų galima įsi
gyti pas draugijų pirmininkus 
bei valdybų narius, taipgi “Dar
bininke" ir klebonijoje. Subrus- 
kime, daug laiko nėra, ir iškil
mingai pagerbkime savo viena
tinį ir pirmutinį lietuvį Monsin
jorą šioje arkivyskupijoje.

tis kunigas visoje arkivyskupi-
, Providence. R. *>>’ kuris taip buv0 lšaukštm’ 

'tas.
Taigi mes tikrai galime 

džiaugtis ir dėkoti Dievui, Šv. 
Tėvui ir Arkivyskupui Cushing, 
kad išrinko iš mažos, kuklios‘ir

namuose.
Kazys ir Emilija Katiliai,

Dorchester, Mass. liūs

sį balsą ir parodys norą moky-

Atostogauja

j pp. Jonas ir Genovaitė Gude
liai, Monarcb Bakery, 589 Hyde 
Park Avė., Roslindale, savinin
kai atostogauja pas gimines 
New Yorke — Staten Island, 
kur jie per daug metų turėjo 
savo biznį.

pp. W. J. Jakštai, valgomųjų 
produktų krautuvės, 308 W. 
Fourth St., So. Boston, atosto
gauja Maine valstybėje.

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Pristatome alų ir degtinę į namus.

Patarnavimas greitas ir mandagus.

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubėnas, savininkas

323 W. Broadway, So. Boston, Mom.
Tel. ŠOU 9772
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Užsisokykito Toniko Pas Mos 
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kabios prioinan

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avew blington. Mass.

TeL Dedham 1304-V
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R
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“INITIATION”

Minėjo Vedybinio Gyve
nimo Sukaktį

i Ponas Albinas Neviera ir žmo
na atvežė savo brangius vaike-

> iš Dorchesterio pradėti 
mokslo metą savoje puikioje 

1 mokykloje.

. 'į BALF-ui aukojamosios aukos
Šiomis dienomis pp. Vincas ir gali būti atskaitomos mokant

tis, bus paskelbia laimėtoja ir Matgareta Kohanskai, Jr. gyv.'pajamų mokesčius, 
galės mokytis p. Tataronytės Dorchester, minėjo savo vedybi-j 
■vadovybėje.

Norinčios dalyvauti
konkurse,
ir susitarti
kitę arba
adresu:

Miss Amelia Tataronis
The Three Arts Studio

480 Boylston St.
Boston 16, Mass.
Tel. ELIot 8222

šiame
kad gauti stipendiją 

dėl audicijos, rašy- 
telephonuokite šiuo

Minėjo Gimtadieni

! Visiems aukotojams BALF 
nio gyvenimo sukaktį. Sveiki- j Vadovybė nuoširdžiai už viską 
'name' ‘dėkoja.

e Geriausia Užeiga Vyrams h Moterims ysa
| SOUTH BOSTON C AFE

Rugsėjo 6 d. p. Regina Am- 
brozaitė, gyv. Dorchester, mi
nėjo savo gimtadienį. Ji gavo 
daug sveikinimų ir linkėjimų.

Vincas Balukonis, Savininkas.

I

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LUKSIS
• *> 1 • ...»

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

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.
!

So. Boston FumtureCo.
Matrašai naujai perdirbami. 

Kainos pranešama iŠ anksto.

Jūsų kreditas geras. 

Pristatymas skubus.

380’/z West Broadway,
Tel. ŠOU 2758

GRABORIAI

Stepono Dariaus Posto Nr. 
317 Moterų Auxiliary rengia iš
kilmingą naujų narių priėmimą 
— “Initiation”, kuris įvyks šeš
tadienį, rugsėjo (September) 
20 d., E St. svetainėje, 7:30 vai. 
vakare. Bus įdomi pritaikinta 
naujų narių įvesdinimo progra
ma. po to seks šokiai, gėrimai ir 
užkandžiai.

Rengėjos kviečia svečius ir 
viešnias ateiti ir linksmai pra
leisti laiką. Rap.

“POPPY DAY”• ———
šeštadienį, rugsėjo 20 d., visa

me didžiame Bostone Lcgijo- 
nierės Pagelbininkės išeis į gat
ves ir aikštes ir pardavinės sa-

SALE
I. J. FOX didžiausia moteriškų kailinių fir

ma Amerikoje per visą Augustą mėnesį skelbė 
AUGUST SALE — Didelį Kailinių Išpardavi
mą, kuriame kainos labai sumažintos. Kadangi 
daugelis vasaros laike buvo išvykę atostogų ir 
negalėjo pasinaudoti duodama proga, todėlei 
visą savaitę pratęsiame AUGUST SALE.

Pas mus yra didžiausias ir plačiausias kaili
nių pasirinkimas, šiame August Sale kainos la
bai žymiai numarkiuotos - sumažintos. Taigi, 
pasinaudokite šiuo išpardavimu — įsigykite 
kailinius ateinančiai žiemai. Kaip žinote, visi 
daiktai kasdieną kyla-brangsta. Įsigykite kai

linius kol nebrangiai galite nupirkti.
Atėjusios j krautuvę visuomet reikalaukite, kad Jums patarnautų šios 

firmos lietuvis atstovas 
Bernardas Koraitis, ku
ris yra kailinių ekspertas 
ir žinovas. Per jį pirkda
mos kailinius sutaupysi
te dar 10 nuošimčių nuo
laidos.

a

Bernardas Koraitis
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Ali RtASMtNGTON KIRUI
BOSTON, MASS.

S. Baraseriaus ir Sūnus ,
MOTERIS PAGELBININK* 

Lietuvių Graborlus-Balsamuotojas 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta —
838 Dorchester Avė.
TeL COLumbia 2537 ’

C A S P E R
FUNERAL HOMC

187 Dorchester Street 
South Boeton, Mase. 

Joseph V.Casper 
(KASPERA8) 

LaMotavIų Direktorius Ir 
Belssmuotojss 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tsl. ŠOU Boston 1437 
•OU Boston 3980

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Žaletakaa, F. E. Zaletskas 
Oratoriai Ir Baleamuotojal.

Patarnavimas dieną Ir naktį- 
Koplyčia Aermenlms Dykai. 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815

80 U Boston 2809

f

k



^Literatūra
DARBININKAS a «

Regėjimas
Matau tėvynės kalnelius ir klonius. 
Takelių vingiuos kryželius.
Ten neša priespaudą palinkę žmonės 
Ir mina Sibiran kelius.

M atau: pakyla vėliavos ir nusileidžia. 
Bet kruvinos — visad regiu. 
Languos kalėjimo ^dlutė žaidžia 
Ir miršta po kalinio naru.

Matau: bažnyčių blizga bokštai. 
Varpai, nutylę be maldos.
Giliu tikėjimu išgirsti trokštu 
Skausmų gaudėjimą dienos.

Matau tėvynės kalnelius ir klonius, 
Takelių vingiuos kryželius.
Ten neša priespaudą palinkę žmonės 
Ir mina Sibiran kelius...

Vytautas Tarvainis Gražioji Lietuva: saulėleidis prie Baltijos.

I

> .»

Gražios Ir Vertingos KnygosI
I
iI 

“Darbininkas” Tamstai 
siūlo pasirinkti šių gerų 
knygų ir knygelių:

i •
Didysis Ramybės 

šaltinis
Puiki maldaknygė. Surinko ir 

išleido kun. P. M. Juras. 787 psl.
Naujai suredaguotos maldos, 

švari kalba, gražūs paveikslai, 
brangūs viršeliai, patogios se
nesnio amžiaus žmonėms skai
tyti raidės šiai maldaknygei už
tikrino didelį pasisekimą. Kai
na — $3.50.

Štai Žmogus,
Gavėnios knygutė. ‘

l Jėzaus Kančios mąstymai. Lais- j m*s išleido kun. Juozapas J. Va-

i

Ramybės Šaltinis
Surinko ir išleido kun. P. M. 

Juras, 1943 m., 544 pusi.
Ši maldaknygė panaši į aukš

čiau minėtą. Taip pat visais at
žvilgiais graži, naudinga ir pa
togi. Puošnūs viršeliai, paauk
suoti pakraščiai, rinktinės mal
dos ir paveikslai. Kaina—$2.75.

Maldų Rinkinėlis, 
balti celuloidiniai viršeliai. Kai
na — $1.50.

Lekcijos ir Evangelijos, 
skaitomos visų metų Viešpaties 
dienomis, šventadieniais ir šio- 

Trumpi V. i tridieniais. III laida. Savo lėšo-

1

Ar Aš Tave Pažistu?
O. Viešpatie, sakyki man. ar aš Tave pažįstu? 
Stebiuos, kaip lekia saulė, žvaigždė žvaigždę veja. 
Kaip kažkieno ranka galinga 
Žiedais gražiausiais išpina šilkinę veją.

* < - c •

Žemėlapis vo jėga nevienam įkvėp
tum tėviškės ilgesį ir paža-

Ar apie Tave spręsti man paliepsi
Iš jūrų atdūsio. auksinių žemės vabalėlių...
Ar iš nykių veidų, akių žydriųjų.
Kuriose klaidžioja būriai dangaus šešėlių...

Jei Tu esi baltam lelijos žiede.
Ir Tavo vardą saulės spinduliai garsina.
Aš dulkė Tavo vieškelių plačiųjų...
Ir mano lūpas Tavo garbei malda atrakina.

Prikelk mane parpuolusią, pas Tavo kojas. 
Atskleisk užuolaidą, kur dega mano žvakė... 
Jeigu mano diena iš Tavo amžių būtų.
Tai kam dienovydžiais taip skaudžiai sielą plakt?

Sakyki. Viešpatie, ar aš Tave pažįstu
Slaptingoj laisvėj perlaužk amžių ribą — 
Te grįžta žemėn nuogos mano dienos. 
Te jų karūnos Tavo žvilgsnių atkaltoje žiba.

J. Augustaitytė - Vaičiūnienėj

Ant Nebelhorno
Kaip jūroj į ledą pavirtusios bangos, 
Banguoja grandinės aukštųjų kalnų — 
Čia kyšo į dangų, čia saulėje maudos 
Nemarios per amžius jų baltos viršūnės.

lantiejus, 1946 m.
Knyga įdomi pasauliečiams, 

bet ypatingai reikalinga dvasi
ninkams, nes ankstyvesnė jos 
laida tiek kalbos, tiek išvaizdos 
atžvilgiu buvo per daug pasenu
si. Knyga stipriai įrišta. Kai
na $3.00.

Ištisų Metų Šventųjų 
Gyveniniai

Savo lėšomis išleido kun. P. M. 
Juras, 1945 m., arti 1000 pusL 

Tai trumpi, kilnūs pasiskai
tymai kiekvienai dienai. Tikrų 
didvyrių — vyrų ir moterų — 
pavyzdžiai šviečia mums šim
tais vardų. Argi neįdomu susi
pažinti su šventaisiais mūsų 
bendravardžiais ir kitais globė
jais? Ši knyga ,tai įvykių ir as
menybių enciklopedija (žiny
nas). Daug paveikslų, patogus 
formatas, stiprūs viršeliai. Kai
na $4.00.

Stč. P. Mariie* Apsi
reiškimai Liurde 

Parašė vysk. Petras Būčys, M. 
L C. “Darbininko” leidinys, 
1943 m. 510 pusi.

Daug kas girdėjo apie Liurdą 
ir jame įvykstančius stebuklus, 
bet nevisi žino tų nepaprastų į- 
vykių istoriją. Pasižymėjęs ti
kėjimo klausimuose mokslinin
kas vysk. Būčys rašo apie tai 
nepaprastai įdomiai ir aiškiai. 
Kiekvienas šią knygą perskai
tęs bus giliai sujaudintas. Gra
žiai išleista, su daugybe pa
veikslų. Amerikos lietuviams 
Apsireiškimai Liurde taip pati
ko, kad jie jau baigia išpirkti 
trečią laidą. Kaina $3.50.

Kristaus Sekimas
Parašė Tomas Kempietis. Iš 
prancūzų kalbos vertė O. La
banauskaitė. Išleido kun. Pr. M. 
Juras, 1945 m. 424 pusi.

Jau keli šimtai metų, kai pa
našiausia į N. Testamentą kny
ga laikomas tylaus vienuolio 

Pranašystės Apie Pa> parašytas Kristaus seki- 
soulie Pabaigų" MAS. Gal būt nėra jam lygaus 

Knygoje yra surinkta pranašų v^dovo savo minčių svarumu, 
ir Paties Kristaus žodžiai apie savo kilnumu, žmogaus sielos 
pasaulio artėjantį galą ir kaip pažinimu. Viso pasaulio žino- 
jis baigsis. Knyga labai gražiai 
išleista ir paveiksluota: turi 
puslapių. Kaina tik $1.00.

The Lithuanian 
Situation

By K. Pakštas, Ph D.,
m. Suglaustos 
mentai apie laisvos Lietuvos pa
vergimą. Kaina — 40c.

Kristaus Kryžius
Stacijos, graudūs verksmai, 

maldos gegužio, birželio ir spa
lių mėn. Išleido kun. K. Vasys, 
1926 m. Kaina — 25c.

j vai vertė O. Zaštautaitė. Per
spausdino Kun. Jonas Vaitėkū-

i nas, 1946 m., 186 pusi. Kieti vir- 
: sėliai.

Labai tinka Gavėnios laikui, 
ypač apmąstant Kristaus kan
čios kryžiaus kelius. Kaina — 
$1.50.

dintum kovai už gimtuo-j Jėzus Krislus,
------------  ———;-----  sius namus, laukus, ku- pasaulio Išgelbėtojas. Parašė

Atklydo jis šiandien iš sitiksi’.. Ar galiu svyruo- yįuos tėvų tėvai prakaitu 'vysk. Pranciškus Būčys, MIC.
-iz'kr'. t -mi ♦ i Ir O ltO0 C?mol 1 C? n C* FA VI- 1 * — X -1*1 _ 1 _ •_____ ■ 1HOA ___ ESI A_______1_____•Vokietijos su knygų pluoš- ti. kad baltas smėlis nepri- laistė, 

tu... knygų mielų ir savų, sispaus prie mano lūpų 
kurias išleido leidykla nuo tavo kapo, ir kad iš ta- 
“Patria”, kur spindi trem- vo širdies garbiniuoją rū
tinių ašaros, kur lapuose tos neprašneks tavo žo

džių šlamesiais ?..
Aukštadvari! Tu žiūri iš

Lietuvos žemėlapio į mano šių dienų apaštalu. Kur ne
būtybę ir daug man paša- įsiskverbia žodis, tu ateik 
kai... Pasakai, kad tavo tylus... Tavęs nekalto 
gojuose naktimis mėnuliui kiekviena siela pasigailės, 
tviskant rymo karžygis nes tu nešioji kankinės 
prie antkapio ir laukia sa- Lietuvos paveikslą su ty- 
vo motinos sielos... liais jos ašarų upeliais.

Jis rymo aukso kardu Patria, tolimoji Patria, 
iki būk su mumis arti... berk 

ir mūrus — ir oro okeaną išsitiesia dre- mums gausių literatūros 
lūšneles... Štai Nemunas ir banti motinos ranka su perlu lobį, o mes — tiesi- 
Nėris išsiliejo mano krau- misijų kryžium ir žegnoja me Tau savo broliškas 
jo takais, Baltijos jūra už- jį rymantį... Paskui, jis ra- rankas bendrai talkai — 
virė akyse. mus, nueina prie Trakų e- Dievui ir Tėvynei.

Renku ašarų gintarus žero. užtaiso baidarę, ir Marija Aukštaitė.
prie stalo, kur žiūri į mano laukia savo tėvo ir brolių.----------------
akis lakštas visais Tėvy- Jie neateina 
nės plotais, visais kalnais ateiti. 1 .
ir piliakalniais... Verkia gęs į Nepriklausomybės 
šuliniais ir šaltiniais, žiūri aušrą, mostelia kardu, ir 
kryžiais ir Smūtkeliais, ji tuomet vienu žingsniu 
žiūri kapais... Žiūri ir ma- priartėja arčiau Lietuvos 
no sūnaus kanas Trakų pi- dangaus, numeta karžy
ges gyslose įsirišęs... giui rytų rožę - saulę, vis
j Aukštadvaris! Tas var- vienos dienos kantrybės 
Įdas pirmu sunkiu varpu į ženklą, ir grįžta karžygis šv. Sosto Delegatūros 
:mane praskambėjo!
I “... Ten
i kalnely...

šlama tautos tragedija.
Nerašysiu šiandien re

cenzijos. neminėsiu mielų 
autorių - rašytojų, bet šio 
mano rašinio tikslas pra
bilti į Tave, Mielas Skaity
tojau, kai o yra brangus 
Tėvynės Žemėlapis!

Man jis nieku nenava- 
duojamas. Susistatau gy- 
Ivai sieloje iš jo ir miestus pasirėmęs taip ilgai, 
į ir pilis... ir mūrus — ir oro okeaną išsitiesia dre- mums gausių I

1930 m. 514 puslapių.
Įžymusis mokslininkas šiame 

veikale giliai, bet paprastai ap
rašo Kristaus gyvenimą. Kas 
nori geriau, pažinti savo tikėji
mą — o mums jį pažinti reikia!

už piliakalnius ir 
kapinynus, kur ilsisi tėve
lių palaikai, už pilis ir 
šventoves, kur buvo gina
mos mūs teisės ir garbina
mas Dievas.

Būk, Lietuvos žemėlapi, — turi įsigyti šią vertingą, di-

ir, karžygį pažvei- Atsiųstos Paminėti Spaudos
Naujienos

LyčiųMaldeikis - Maceina, 
problema. Šv. Sosto Delegatū- 
ros Lietuviams leidinys, 3 nr., 
1947 m. 32 pusi.

Auka. Biuletenis kunigams. 
Lietu- 

nuošdamas saulėmis kitas viams leidinys, nr. 4. 1947 m. 64 
, tavo sūnus... kapų rožes, kad gyvieji iš- pusi.

v auifi v... tarn sodrių me- skaitytų Dievo Valios me- Lietuva, šalis mano brangioji, 
džių... tarp draugų... Nu- tą. Vaizdų albumas su paaiškini-
skynė tą naktį jų daug... Skaitau Dievo Valios me-mais lietuvių, anglų ir vokiečių 
įtvirtų ir drąsių kaip saka- tą ir aš... skausmuose su- kalbomis. Išleido “Atžalynas” 
,lų... Neverk motin! Kai trūko mano poezijos sty- Weilheim - Teck, 1947 m. 88 
įsūnus mirė didvyrio mirti- gos, mano lyra surūdijo pusi.
,mi — tu gimei. Gimei ko- kančių rūdėsiais, bet skai- Aidai, mėnesinis kultūros žur- 

, ne...” tydama Dievo Valios me- nalas 3 ir 4 nr. Red. leidėjas Jo- 
Trakai... Aukš- tą iš rožių ir iš žvaigždžių nas Sakevičius, Red. Kazys Bra- 

— skęsta mano — papratau kentėti ir dūnas. Leidžiama Augsburge.
Naujasis Gyvenimas, religinės 

kultūros laikraštis, nr. 1 (22).
Žinau, kad tada sutruks Leidžia L. Kat. Kunigų Sąjunga 

grandiniai varžą mūsų Tė- Vokietijoje. Red. V. Bagdanavi- 
...Jonuk. Joneli,., ar tai vynės rankas, žinau kad čius.

■ baisi realybė, kad tu žu- bus palaiminti aukurai Sekminių vainikas. Nurtinge- 
ivai?... O. ne... Tu tik Lietu- brolių ir sūnų kraujo juos- no Apskrities Lietuvių Tremti- 
įvos širdin arčiau įsispau- tomis apkaišyti,- žinau, nių pavasario šventė. Vienkar- 
dei. Tu dabar Motinos lop- kad grįž nuliūdusiųjų tinis leidinys, 1947 m. 12 pusi, 
šy, po kančių tik užmigai... džiaugsmas, nes taip Bronius Budriūnas, 3 giesmės. 

A. Tyruolis. Prikelsiu tave, sūnau, sa- skambėjo Kristaus paža- Vienam balsui su vargonų pri- 
------------- vo šauksmu Trakų seniai das ant kalno. tarimu. Išleido “Patria" Te

nutilusiais varpais, kai Žemėlapi, kuklus žaliais bingene. 1947 m. 
sklis Lietuvai laisvė iš Vii- rūbeliais lapeli, tu man 
niaus bokštų. daug iškalbi... Aš norė-

BALF Direktorių Tarybos nutarimu. Bendrojo A-į Prikelsiu ‘ tave iš dulkių čiau, kad tu kaip apašta-' 
merikos Lietuvių šalpos Fondo metinis seimas įvyks įr akmenų gyvenimui, nes las keliauninkas prasiver- 
1947 m. lapkričio - November 5-6 d.d., Hotel New ^or- man sako tautiečių lūpos, tumei 
ker, New Yorke. kad tu gyvas!

Visi BALF skyriai yra prašomi ruoštis metiniam bar. gyvas amžiais 
seimui. Geriausias pasiruošimas būtų pravedimas ’ ’ ....
BALF vajaus visu pajėgumu ir išrinkimas savo atsto
vų seiman.

Seimo darbotvarkė bus pranešta vėliau. Viešbu
tyje yra rezervuotas ribotas kambarių kiekis. Norin-

Šioj tykiai banguojančioj, saulėtoj jūroj 
Į vaizdą taip mažą pakalnėje ten 
Didingu žvilgsniu aš žvelgiu iš viršūnės — 
Pakalnėje visas pasaulis nuskendo.

Nutilus erdvė paslaptingo ošimo, 
Lyg šliaužiančio aido, tylos prisipildė, 
Ir melsvas dangus į mane priartėjo, 
Ir debesį baltą kaip pūką sutikti galiu.

Mirtis juk čia pat! Ir išvyst ją kaip tigro 
Pražiotus nasrus aš atsargiai lenkiuosi, 
Ir stiprų alsavimą dvasios iš kalno 
Jaučiu kaip dvelkimą ugnies aštriosios.

Skambiojoj erdvėj vėl girdžiu lyg suokimą. 
Lyg aidą, paklydusį jūroj uolų.
Ir skausmo skundu jis atliepia širdyj
Ir neria į ją kaip į gelmę bedugnę.

Mane čia atradęs skausmingai dejuoja. 
Viršūnės aštriosios uolos čia užkliuvęs. 
Gal skundas tai tėviškės mano brangiosios, 
Atskriejęs čia šiaurryčiu vėju lakiu.

BALF METINIS SEIMAS

vai! Ne ašaroms.
Vienok

tad varis..
^ašarose nesulaikomose. Iš- laukti Dangaus mostelėji-
’verktos akys sminga pro mo.
didinamą stiklą į tą lakš
tą. šaukia lūpos vardą:

. ..................................

• *

Paieškomi Asmenys
1. Mateušas Dovydavičius - 

kiekvieno lietuvio Dovydas apie 60 m.
kad tu gyvas! Gyvas da- duris, ir atskleidęs savo 2- Juozas Domauskis apie 50- 

>! Gyvas krūtinės žalią apsiaustėlį 60 m.
Lietuvos ainijoj, gyvas — parodytum savo kruti- 3- Marine Domanskytė apie 
tautos sieloj, gyvas gėlėse, nėj taip gražiai sustatytą 45-50 m.
aguonėlėse, nemirštuoklė- visą Lietuvą! 1 Mano adresas: Liudvikas Sta
se, kryžiuose ir monumen- Parodytum kiekvienam šaitis, 136 Kempten Allg D.P, 
tuose! Gyvas debesyse, lietuviui jo gimtą tėviškę, ’amp. Germany.

tieji turėti viešbutyje kambarius, prašomi iš anksto'saulėse, Dievuje! paberdamas kuklutėmis ----------------
pranešti BALF raštinėn, 105 Grand St., Brooklyn 11, Ar galiu abejoti, kad raidėmis miestų ir kaimų Pažinti Dievo neregią
ją. Y. j Aukštadvario sodai nekal- vardovietes... pažįstamas, mąją ranką, rėdapčią mū-

ba tavo dvasia?... Ar galiu mielas... žinau, kad ir ak- sų gyvenimą, yra tai aukš- 
abejoti, kad alyvų ir jaz- mens širdis neatsispirtų į čiausiojo paklusnumo rū- 
minų glėbiais manęs nepa- tave nepažvelgus, ir tu sa- šis. Fr. V. Foersteris.

Kun. Dr. J. B. Končius,
BALF Pirmininkas

Nora Gugienė, BALF Sekretorė.

dėlę, kietais viršeliais knygą. 
Kaina — $3.00.

Lietuvių Kalbos 
Gramatika.

skiriama amerikiečiams. Para
šė kun. Dr. Jonas Starkus. Ma- 
rianapolio Kolegija, 1938 m., 
208 pusi.

Knyga naudinga išmokti ge
rai lietuviškai rašyti ir kalbėti. 
Kaine — $1.00.

Angliškai • Lietuviškas 
Žodynas

( (Englisch - Lithuanian dictio- 
nary). Parašė A. Herlitas. 400 
pusi. Šio žodyno nemažai Ame
rikos lietuviai nusiuntė savo gi
minėms ir pažįstamiems 
tiniams į Europą. Kaina

Anglų Kalbos 
Mokytojas

Norintiems angliškai
gramatiką išmokti, patariama 
įsigyti knygą ANGLŲ KALBOS 
MOKYTOJAS. Joje yra nau
dingi pasikalbėjimai: keliaujant 
traukiniu, pas gydytoją, pas 
siuvėją, krautuvėje ir panašiai. 
Knyga turi 174 puslapius, stip
riu viršeliu. Knygos kaina tik 
$2.00.

trem-
$3.00.

pagal

mesnėse kalbose jis skaitomas, 
UI apmąstomas ir platinamas. Šia 

knyga domisi kartais net neti
kintieji. Ji bet kam bus geriau
sia dovana, o ligoniams ir gyve
nimo prislėgtiesiems tikras pa- 

1941 guodos •’ir stiprybės šaltinis, 
žinios ir doku- Kaina — $2.00.

Novena Aušros Vartų 
Dievo Motinos Garbei
Sustatė Domininkonas T. Ka

zimieras Žvirblis. O. P., Pridėta 
dar ^ebuklingojo Aušros Vartų 
paveikslo istorija ir keletas Ma
rijos giesmių. Kaina — 25c.

Šventoji Valanda
Maldos ir giesmės. Sustatė ir 

išleido kun. J. K. Miliauskas, 
1937 m. Kaina — 20c.

Katalikiškoji Lietuva
Parašė kun. Dr. K. Gečys, 

1946 m. 575 pusi.
Stambus veikalas iš šešių da

lių. Aprašoma krikščionybės 
keliai į Lietuvą, reformacijos 
sąjūdis Lietuvoje, Lietuva ca- 
ristinės Rusijos okupacijos lai
kais, Šventoji Lietuva, Lietu
vos trispalvei plevėsuojant 
(1918 - 1940), Nebaigta lietu
vių tautos Golgota (1940 - 
1046). Pridėta labai svarbūs do
kumentai apie bolševikų žiauru, 
mus Lietuvoje. Knyga naudin
ga ir labai gražiai atrodo. Rai
na — $4.00.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 W. Broadway,
So. Boston 27, Maj*s.


