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'llbabarties
jpai takos

Ar bus karas?
Jei žinotum, kad virsi, 

pats atsigultum
Be reikalo pakartojo seną 

pasaką
•

Daugelis sako, kad karas 
tarp rytų ir vakarų tikrai bus. 
Tik, girdi, klausimas, kada jis 
prasidės? Kiti drąsiau sako. 
Karas, girdi, jau eina. Ir tai 
ne saitas, ne diplomatinis, ne 
popierinis, o tikras karas eina. 
Tas tikras, tik nepaskelbtas, 
karas eina Graikijoj ir Kinijoj. 
Tų kraštų karuose netiesiogi
niai įvelta iš Vienos pusės Ru
sija, iš kitos pusės Amerika.

Tokiais pasakymais eilinis 
žmogus nenori pasiteikinti. Ir 
tai natūralu. Visiems rūpi, ar 
prasidės toks karas, kuriam 
išsijudins visos tautos iš pa
grindų.

Galimas daiktas, kad į tą 
klausimą jau turi atsakymą ir 
Maskva ir Washingtonas. Ga
limas daiktas, kad abeji jau ži
no, kad karas tarp jų jau 
“around the corner”. Šitą pri- 
leidimą padarius, reikia spėti, 
kad Washingtonas nori nudels
ti iki po prezidentinių rinkimų. 
O Maskva priešingai — nori 
kaip sykis eiti prie didžiojo 
biznio prieš tuos rinkimus, ka
da Amerika susiskaldžius ir 
susijaudinus dėl tų rinkimų.

Iš šalies žiūrint išrodo, kad 
toks karas Stalinui ne kitaip 
gali baigtis, kaip Hitleriui. Tai 
kodėl jis ne tik jo nevengia, o 
tiesiog veržiasi. Yra galimas 
daiktas, kad Stalinas savo vil
tį laimėti remia vienu tūzu, 
kurio neturėjo Hitleris. Stali
nas n—* -r--
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Amerikos Lietuvių Ta
ryba gavo iš Schweinfur- 
te, Vokietijoje, esamos lie
tuvių stovyklos tokio tu-', 
rinio sveikinimą:

“Schweinfurto Lietuvių 
stovyklos Vokietijoje 1500 
žmonių vardu 1948 m. lie
pos 20 dienos visuotinis 
susirinkimas, ypatingai į-( 
vertindamas ir branginda
mas JAV lietuvių ir jų 
garbingų organizacijų pa
siaukojančias ir nenuils
tančias pastangas kovoje 
už Lietuvos išlaisvinimą 
ir vykdant nesiliaujantį 
tremtinių šalpos darbą, o 
taip pat labai sėkmingą 
akciją už pabaltiečiams 
DP palankaus JAV imi- -
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AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

SK CENTS.

Katalikų Vyskupai Kaltina Vai 
džią Už Sąmokslą Prieš

Vyskupų laiškas buvo skaitomas viso
se Čekoslovakijos katalikų bažnyčiose

Protestas, paruoštas susirinkime, 
pirmiausia buvo įteiktas valdžiai

kolona,

Išvengimas nelaimės šio orlaivio nusileidime tik ant dviejų ratų, 
arti Chicagos, atiduodama visas kreditas prityrusiam lakūnui Echvard 
Cycon. Su juo skrido 30 pasažierių.

siunčia per Amerikos Lie- MMšKeUmš Art Mažo IpiRMADIENĮ PRASIDĖJO JAU-’
V •« • ■ mftlAH ALivefiotuvių Tarvbą savo gilią j 

seserišką ir brolišką padė
ką ir nuoširdžiausius svei-' 
kinimus.

Amerikos lietuvių, ypač aub prie/aXje, —-
Amerikos Lietuvių Tary- dienj *'beg^oiiaęt
bos ir kitų jų garbingų jajvelio— jak-
organizacijų darbas at- t N n t <na — t
skleidžiu vieną įspūdin- J?®.” 2* gQ^tu» Jauni* registraci- gistruotusi L
giausių lapų Lietuvos is- * Priverstinam kareivis- kad pagelbėtų

North Weymouth, Mass.
Wessegusset Yacht 

šešta-1

NŲ VYRŲ REGISTRACIJA 
KARIUOMENES TARNYBAI

organizacijų darbas at
skleidžia vieną i

Praga, Čekoslovakija, — 
■ rugp. 30 — Vakar rytą 
i visose Čekoslovakijos Ro- 
1 mos Katalikų bažnyčiose 
1 buvo skaitomas Vyskupų 
laiškas, kuriame kaltina 
Pragos valdžią už pradėtą 

l kampaniją prieš Bažnyčią 
j ir religiją.

Katalikų vyskupai kalti
na valdžią už neleidimą 
daryti bažnytinių mani
festacijų, neleidimą pa
reikšti nuomonės ir užda
rymą katalikų spaudos 
Bohemijoj ir Moravijoj.

I

vo kraštui, bet komunisti
nė valdžia reikalauja, kad 
tie vadai užgirių viską ką 
konųinistinė valdžia daro 
ir sutiktų su jos reikalavi
mais, kaip kad yra pada
riusios kitos sektos. Su
prantama, kad Katalikų 
Bažnyčios vadai komunis
tų reikalavimų negali pa
tenkinti.

■ ą i ■ ■ ■ —

Paleido 145 Kalinius
Šį pirmadienį Ameriko- bish, Valstijos Rinktinės 

je prasidėjo pirma šios'ša-(Tarnybos direktorius, at- 
lies istorijoje taikos me- sišaukia į visjis, kad re- 

i ir taip pat, 
t savanoriai 

užregistruoti.turinį ir per i *muL
dėkingai minimas ,iSsilai8-|^e“ ; £t vitiek^ V“‘ vynu ,ulaukę 18
vmsiancios lietuvių tau-',o •
. u- • i • • _jl2 žmonių jų tarpe irIno Maa nuauna laiminėti . *

pranešti apie Jūsųdidžias' ri a apdegUsiųjų 
pastangas nuo bolševiki-l 
nio jungo

_________ __ _ _____ .
Tegyvuojant^, lr bro-' TW«i organiinojania skirtoa skirtingos dienos ^n^v Yorke Yakov M. 

liai, Amerikos lietuviai! Į«-——• ---- '
Susirinkimo Įgalioti, vauti virto baisi tragedi- travusiųjų.

(Seka parašai).'ja.

. vimui.

V1S1 metų ir nebaigę 25 metus 

ša!S5..'S£iK ess- ——
MM

Išvyko Lomakin'as
New York — šeštadienį, 

rugp. 28, Švedijos laivu 
Stockholm išvyko buvęs

Iš Massachusetts kalėji- 
Taipgi iškeltas katalikiš- mų, šį pirmadienį tapo pa
kų mokyklų, katalikiškų leista 145 kaliniai. Jie pa- 
labdarybės organizacijų ir leisti einant naujuoju į- 
kitų katalikų įstaigų išlai- statymu, sulig kurio, kali- 
kymo klausimas. niai savo tvarkingu elge-

Laiške pasakyta, kad siu ir uoliu darbu kalėji- 
Katalikų Vyskupai yra 'nuose. .?ah su
laikomi kaipo liaudies‘rHmP,ntl savo kaldjimo 
priešai”.' Pirm negu vys-.131
kupų laiškas buvo skaito-, Pasirodo, kad tokių jau

tam pro-

rašytojas 
knygą a-

tose. Tiesa, ir Hitleris turžjo 
kvizlingų, bet tai buvo tik 
būreliai, o Stalinas turi armi
jas. Bet Stalino drąsą geriau
sia aiškinti šiuo priežodžiu: ką 
Dievas nori nubausti, 
tą atima.•

Vienas Vokietijos 
(Curt Riess) parašė
pie J. Goebbelsą, nacių propa
gandos meisterį. Be kito ko au
torius nurodė, kad Goebbels su 
panieka žiūrėjęs į nacių gengę 
ir padaro negudrią pastabą, 
kad, girdi, jei Goebbels 1934 
metais būtų pramatęs, kas <bus 
po dešimt metų, tai jis būtų iš 
nacių pasitraukęs. Vienas tos 
knygos recenzentas tą auto
riaus negudrią pastabą kriti
kuodamas pasakė, kad, girdi, 
visi nacių vadai nuo 1934 metų 
būtų nuėję kitais keliais, jei 
būtų pramatę, kas jų laukia už 
dešimt metų. Ar toks primini
mas tik naciams tepritaikinti- 
nas? Ar Rooseveltas ir Chur- 
chillas ne kitaip būtų vedę rei
kalus, jei būtų pramatę tą, kas 
išėjo iš jų bičiulystės su Sta
linu? Minėta pastaba tinka 
kiekvienam žmogui, pradedant 
nuo Adomo ir Ievos. Ne be rei
kalo priežodis skelbia: jei ži
notum, kad virsi, tai pats atsi
gultum.•

Kaip sviestu košės nepagady- 
si, tai taip ir pakartojimu tie- t

Tęsinys 2-rame pusi.

M
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SKURITY

šeimyninė ekskursija žu- registruotis. Is uzsiregis- tomakin. Jam tapo atim- 
vauti virto baisi tragedi- brovusiųjų, tinkamiausi teisėa būti konsu|u ir
>■___________________ b?s Saukiami kanuome- jis buvo ..paprašytas>- ap.

nen 21 menesio tarnybai. u...,. šia Sali «»rv«v nuleisti šią šalį sąryšy su 
rusų mokytojais Samari- 

Kosenkina, ku- 
atsisakius grįžti 

jis norėjo juos 
^prievarta ten grąžinti. To- 

_ šia dėl jo pargabenta iš Reed
Maskva — Rusijos mok- iš komunistinės linijos da- tvarka: ifarmos mokytoja Kosen-

slininkai sutiko nusilenkti į bar griebiasi prie moksli- Y.yrai į?23. m; anV ;kina ir laikoma uždaryta 
komunistų partijai ir sa-ninku ir pasako kokios raaieaĮ trečiadienį; gi-'konsulate šeštoje dienoje

RUSŲ MOKSLININKAI NUSI-1 Pirmadienį, rugp. 30 d.!
viqi mum aimp 1Q7>

LENKE KOMUNISTŲ 
PARTIJAI

.visi jauni vyrai gimę 1922 nais ir 
m. po rugp. 30 d., 1922 tu-Iriems 
rėjo užsiregistruoti tą Rusijon, 
dieną.

į Kiti registruojasi

Paryžius — Prancūzijos

mę 1924 m. ketvirtadienį iššoko pro langą nuo tre- 
ir penktadienį, rūgs, gimę ėio aukšto, norėdama iš-
1925 m. šeštadienį, rūgs, sigelbėti iš Lomakino he- 
4, ir rūgs. 7 dd.; gimę laisvės. Jis išvyko su visa
1926 m.— rūgs. 8 ir 9 dd.; savo šeima.
gimę 1927 m. — rūgs. 10 i Pažymėtina, kad “draū- 
ir 11 dd., gimę 1928 m. — gas” Yakov M. Lomakin 
rūgs. 13 ir 14 dd.; gimę su šeima užėmė laive pir- 
1929 m. — rūgs. 15 ir 16jmos klasės puikiausius 
dd., ir gimę 1930 m. prieš kambarius (staterooms) 
rugsėjo 19 d. turi regis-1— 34 ir 38 ant A-Deck. 
truotis rūgs. 17 ir 18 dd.| Yakovo M. Lomakin’o 

Kiti jauni vyrai, 
riems sueis 18 m. amžiaus 
registruosis laike penkių 

I dienų, bet jie nebus šau-
Norima pagreitinti kul- kiami militarėn tarnybon

i dėl raketinių kol jiems nesueis 19 m.
---------------- vieną'oriaivių ir Garand šautu- amžiaus.

biologijos laborator i j ą, 
kurios direktorius laikęsis 
“priešmokslinio” nusista
tymo.

Sovietų Mokslų Akade
mija priimanti prof. T. D. 
Lysenko teoriją prigim
ties biologijoje ir atmeta 
Mendelio teoriją, kurią 
priima viso pasaulio mok
slininkai. (Mokslininkas 
Mendelis buvo katalikų 
kunigas vienuolis, Austri
joj, bedarydamas bandy
mus su žirniais sukūręs 
visiems žinomą Mendelio 
Teoriją prigimties bei bio
logijos moksle).

Taigi komunistų parti
ja nesenai, “apšvarinusi” 
Rusijos kompozitorius ir 
rašytojus už jų iškrypimą

įteikė valdžiai memoran
dumą, kuriame aiškiai iš
dėstė kaip katalikų kuni
gai yra puolami spaudoje Į 
ir viešuose susirinkimuo- i 
se. Katalikų kunigai taip
smarkiai puolami, kad Ministeriu Kabinetas su 
vyskupai buvo priversti premieru Andre Marie at- 
sušaukti specialų susirin- sistatydino.
kimą rugpiūčio 16 d. Nit- Dabar prezidentas Vin- 
roj, ir matė reikalą tuos cent Auriol pakvietė se- 
puolimus atremti. ;niau buvusį premierą Paul

Katalikų Bažnyčios va- Ramadier sudaryti naują 
dai buvo ir yra lojalūs sa- Ministeriu Kabinetą.

vo nusistatymą bei moks-j “mokslo” teorijos jie turi 
lines išvadas pakeisti pri- laikytis bei skelbti, 
sitaikant prie komunistų 
partijos centralinio komi
teto nusistatymo prigim
ties ir aplinkumos moks
luose.

Sovietų Mokslų Akade
mija, pasižadėjo “tėvui” 
Stalinui pataisyti savo 
“klaidas” biologijoje ir 
siekti bei pasišvęsti dėl 
komunizmo “pergalės”.

Toji Mokslo Akademija Tas palies pusė 2500 dir- 
patvirtino savo pareiški-'bančių darbininkų, 
mą, prašalindama iš savo I" : _ 
tarpo du žymius biologus kosvaidžių 
ir “likviduodami” vieną'orlaiviu ir

I amjimiiSii dulkti raoramo LengvųjŲ uuikrį 
Dirbiną

Springffeld, Mass. — 
Vietos ginklų dirbtuvė 
Springfield Armory pra
dėjo dirbti po 6 dienas sa
vaitėje vietoje ligšiol dirb
tų 5 dienų. Vietoje 40 vai. 

I savaitėje bus dirbama 48.

1929 m. — rūgs. 15 ir 16 į mos

ku- šeima susideda iš žmonos 
ir dviejų vaikų — Aleksis 
6, ir Lora 11.

amžiaus.
vų dalių produkciją. I Pulk. Chester A. Fur-

Socialistui Nepavyko Sudaryti 
Ministeriu Kabineto

Prezidentas Pavedė Katalikų Vadui 
Schuman’ui *

Paryžius, rugp. 30 —Po 
to kai Paul Ramadier’iui, 
socialistui, nepavyko su
daryti ministeriu kabine
to, prezidentas Vincent 
Auriol pakvietė - buvusį 
premierą Robert Schu- bus sėkmingesnis ir mi- 
man ir jį įpareigojo su- nisterių kabinetą tikrai 
daryti naują valdžią.

Robert Schuman tuojau 
pradėjo pasikalbėjimą su 
paptijų vadais ir grupė
mis. Prancūzijoje yra to
kia krizė, kad nė vienas 
negali užtikrinti, kad jis

sudarys.

Nejsileiifiia 15 Estų
New York — šio 

trikto imigracijos taryba 
nusprendė neįsileisti 15 
estų pabėgėlių atvykusių 
mažu laiveliu iš Švedijos.

Minėti estai, pabėgę nuo 
komunistų - tironų užė
musių jų tėvynę, mažu 
laiveliu, po 56 dienų ke
lionės, pasiekė Southport, 
North Carolina rugpiūčio 
17. Iš čia jie buvo atga
benti ir uždaryti garsioje 
Ellis Island. Kiti du estų 
laiveliai nuvyko į Canadą.

Jie buvo apklausinėti 
imigracijos autoritetų ir 
kadangi jie neturėjo rei
kiamų pasų su vizomis, 
sulig įstatymų, jie šion 
šalin neįsileista.

Dabar jie kreipsis prie 
paties Prez. Trumano.

dis-

I

Dipukų Išvežimas Į Jungtines

Geneva, rugp. 30 —Kon-irėjo visus reikalingus po- 
gresui priėmus bilių įleis- pierius dėl vizų gavimo, 
ti į Jung. Valstybes 205,- kaip buvo Prezidento Tru- 
000 išvietintų žmonių iš mano įsakyta 1947 m., bet 

i įsakė, 
kad tie žmonės turi iš- 

■ naujo viską padaryti. Tru- 
mano įsakymas suspen
duotas. Tremtiniams pa-

Ęuropos, visi nudžiugome. Idabar konsulatai 
Bet Prezidento Trumano (kad tie žmonės 
paskirtai tarybai dar ne-- 
pradėjus veikti, jau užde-, 
jo varžtus ir tremtinių į-Į--------  ---------------a-
vežimas sulaikytas. Pasi-įsakyta, kad jie turi va- 
teiravus IRO (Internatio-'žiuoti pas Amerikos kon- 
nal Refugee Organiza- sulus, kurių yra tik trys— 
tion) centre, sužinota, kad Stuttgarte, Frankforte ir 
ne tik tremtiniai neišvežti Muniche.
iš stovyklų, bet taip pat. 
nesimato, kad jie greitu 
laiku bus iš ten išvežti, 
kaip yra numatyta įstaty
mu.

IRO yra atsakominga 
pagelbėti tremtiniams ir 
juos atvežti, bet, sako, 
kad ji to negali padaryti 
kol tie žmonės neturės ga
liojančių vizų į Jung. Val
stybes įvažiuoti. Kol kas 
tokių vizų dabar dar nie
kas neišduoda.

Dvylika savanorių šal
pos agentūrų (viena jų y- 
ra mūsų BALF’as) pada
rė pareiškimą, kad 1,500 
išvietintų žmonių jau tu-

Pakeitus valiu
tą, tremtiniai neturi pini

ngų kelionei. IRO taip pat 
neturi ir susidaro didžiau
sias trukdymas. Jung. 
Valstybės yra vientelis 
kraštas, kuris reikalauja 
tokios procedūros.

Rasta Moters Lavoms

East VVeymouth, Mass. 
— Academy Avė. pakelėj, 
rado nužudytos moters la
voną. Jis ten matyt išbu
vo keletą dienų.

Dabar policija tiria nu
žudytosios asmenį, ir ko
kiomis aplinkybėmis tas 
lavonas ten atsirado.

/
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■VAIRIOS ŽINIOS

MIRĖ BUVĘS VYRIAUSIAS 
TEISĖJAS HUGHES

Jis Pripažino Lietuvos Respubliką
De Jure

Lietuva

(ištark 
garbin- 

pareigos

vyriausiu teisėju

Osterville, Mass. —Rug
piūčio 27 d., čia mirė bu
vęs Aukščiausiojo Jung. 
Valstybių Teismo vyriau
sias teisėjas ir buvęs 
kandidatas į Jung. Vals
tybių prezidentus, Charles 
Evans Hughes 
Jūz). Jis nuo tos 
gos ir svarbios
atsisakė 1941 m., dėl se
nyvo amžiaus. Jis sulaukė 
86 metų amžiaus.

Velionis buvo didelių in
telektualių pajėgų, aukšto 
išsilavinimo, teisingas ir 
sąžiningas savo pareigose.

VOS NEIŠRINKTAS 
PREZIDENTU 

1916 m. velionis buvo 
Respublikonų partijos 
kandidatas į Prezidentus 
prieš Woodrow Wilson ir 
vos neliko išrinktas. 
(Faktinai visų buvo ma
nyta per vieną dieną, kad 
jis buvo išrinktas. Tik Ka
lifornijos elektoriniai bal
sai nusvėrė Wilson nau
dai).

Prieš tai buvo tris me
tus New Yorko guberna
torium ir vėliau Aukš
čiausiojo Teismo (Su- 
preme Court) vienu iš 9 
teisėjų. Nuo 1921 m. iki 
1925 m. Jung. Valstybių 
Valstybės Sekretoriumi 
Prezidento Harding’o ir 
Coolidge kabinetuose.

PRIPAŽINO LIETUVĄ 
DE JURE

Velioniui būnant
tybės Sekretorium Har- 
dingo Kabinete, liepos 22 
d., 1922 m., tapo įvykdy
tas nepaprastos istorinės 
reikšmės įvykis— po pus
antro šimtmečio rusų ver
gijos, iš naujo atgijusi, 
prisikėlusi ir atkūrusį sa
vo nepriklausomą valsty
bę, senoji lietuvių tauta 
tapo šios galingos respu
blikos pripažinta de jure 
kaipo laisva ir nepriklau
soma valstybė.

Tas pripažinimas ir po į “bučeriai” 
šiai dienai nėra nutrauk- Lenkija, ; 
tas ir Lietuvos trispalvė vakarų < 
tebeplevėsuoja VVashing- Prancūziją 

jos. Prancūzijos, Švedijos Hitleris leido 
ir f 
valstybių vėliavų, nors 
pati Lietuva ir vėl liko tų 
pačių maskolių pavergta. 
Bet juk ir Prancūzija, 
Belgija ir kitos tautos 
buvo visai nesenai nacių

Vals-

pavergtos. Su 
kartu de jure buvo pripa
žintos — Latvijos ir Es
tijos respublikos.

1930 m. velionis tapo pa
skirtas Aukščiausiojo Tei
smo
(Chief Justice of the Su- 
preme Court) ir tas pa
reigas garbingai ir pasi
šventusiai ėjo iki 1941 m. į

Kaipo Vyriausias Tei-! 
sėjas jis stojo už “Wag-! 
nėr Labor Act”, “Sočiai 
Security” ir kad Negrai 
turi turėti lygias teises su 
baltaisiais. Už tokį savo 
tolerantiškumą ir pažan
gumą velionis buvo pa
gerbtas specialiu pažymė
jimu “National Conferen- 
ce of Christian and Jews”.

Velionis buvo našlys ir 
paliko sūnų, dvi dukteris 
ir anūkų.

Londonas, rugp. 30 — 
! Maskvos radio praneša, 
[kad Aukščiausias Sovietų 
! Prezidiumas, Sovietų Ru- 
! sijos įstatymų leidimo į- 
staiga, išleido dekretą, 
kuriuo, duoda teisę pilie

čiams pirkti ir statyti pri- 
Į vačius namus. Dekrete 
įsakoma, kad bet,kuris pi- 
į lietis gali pirkti arba sta- 
įtyti dviejų aukštų gyveni
mui namus ir kad nebūtų 
daugiau kaip penki kam
bariai. Tačiau aiškiai pa
sako, kad tokius namus 
piliečiai gali įsigyti tik 
savo privatinei naudai.

Tokį dekretą Stalino 
valdžia išleido, kad kaip 
nors pašalinti gyvenimui 
namų trukumą, kuris esą 
smarkiai kritikuojamas 
spaudoje. Rusijos žmonės 
priversti gyventi rūsiuo
se, urvuose ir palapinėse. 
Sakoma, kad tokio namų 
trūkumo nėra niekur ki
tur, kaip Rusijoje.

Stalino Valdžia Duos Tekt 
Statytis Namus
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Dvidešimtojo amžiaus diktatorių — Hitlerio (sėdi vidury) ir Stalino at

stovo Molotovo (sėdi kairėj) pasirašytoji bendro Europos pasidalinimo su
tarties vaizdas. Tas aktas iššaukė antrąją Pasaulinį karą. Hitleris su savo 
bendradarbiais jau susilaukė atlyginimo, bet Stalinas su savo agentais dar jo 
nepatyrė. Nekaltas Žmonių išlietas ir liejamas kraujas šaukiasi dangaus... O 
Sov. Rusijos okupacija siekianti vidurio Europos turės sprdgti, nes pragaras 
turės nugrimzti.

DIEVIŠKOJI APVAIZDA
I 1

“Ieškokite visų pirma Die
vo karalystės ir jos teisybės, 
o visa kita bus jums pridė
to”. (Mat. 6, 33).

f

BALF CENTRE GAUTOS 
AUKOS PINIGAIS PER 1948 
M. RUGPIČČ1O 1 — 15 DJ>.

VOKIEČIAI PRISIMINĖ KRUVI
NĄJĄ STALINO - HITLERIO 

SUTARTĮ
Vokiečių žmonijos nelaimei išliko 

gyvi ir įsigalėjo kita pusė 
tos sutarties autorių, bū
tent, Stalinas ir Moloto
vas, kurie tos sutarties 
vykdymą tęsia. Europos 
tautoms uždėtieji nacių 
vergijos pančiai pakeisti 
komunistiniais - aziatis-

- Katalikų Bažnyčia mus 
moko, kad Dievas rūpina
si visais tvariniais ir vi
sus veda prie jiems skir
tojo tikslo. Jo Dieviškoji 
Apvaizda taip sutvarkė 
pasaulį, kad visi tvariniai 
tarnautų žmogui, o žmo
gus Dievui. Užtat ir Kris
tus mus įspėja, sakyda
mas: “Nesirūpinkite ką 
valgysite, ar ką gersite, 
nes jūsų Tėvas žino, kad 
visų tų dalykų jums rei
kia’’. (Mat. 6, 31s.). Jei
Dievas maitina dangaus tuo gausįau

pasirašymo vokiečių gele
žinės tankų divizijos puo
lė Lenkiją. Už kelių sa
vaičių į Hitlerio perblokš
tos Lenkijos nugarą Sta
linas smeigė savo peiliu...

Tie baisieji žmonijos 
, apsidirbę su 
atsisuko prieš 
demokratijas — 

_ ______ i ir Angliją ir
tone,^šale Anglijos, Rusi- kitas mažesnes valstybes. 

______  ____> savo tan- 
kitų nepriklausomų kus, bomberius, submari-

James W. Monte. 85 m. 
amžiaus, laikomas seniau
siu lakūnu.

Berlynas 
spauda prisiminė devintą
ją metinę Stalino - Hitle
rio kruvinojo pakto su
kaktį.

Rugpiūčio 23 d., 1939 m., 
Maskvoje, Vyacheslav M. 
Molotov ir Joackim von 
Ribbentrop pasirašė ir už
antspaudavo sutartį su-j kais. Koncentracijos sto- 
lig kurios du kruvini dik-įvykių vokiečius ekzekuto- 
tatoriai, Stalinas ir Hit-Irius pakeitė rusai - mon
teris susitarė pasidalyti golai. Europos likusios 
pasaulį. Tos sutarties re-į laisvos, išvargintos tautos 
zultatas buvo antrasis pa- gyvena nuolatinėje bai- 
saulinis karas, panardęs. mėje, nes nežino kada a- 
pasaulį kraujuje ir kan- ziatiškos hordos ir jas už- 
čiose. Įlies. Milijonai tremtinių

Už savatės po sutarties nebegali grįžti į savo te- 
- - ............... , viškes, nes baisejasi Sibi

ro ir nori ko toliausiai pa
bėgti.

Visos Amerikos pastan
gos, dėtos, prikalbėti, kad 
Hitlerio vietininkas pasi
tenkintų tuo ką jau pasi
grobė, kad tik paliktų ra
mybėje dar išlikusią lais
vą pasaulio dalį — nuėjo 
niekais... Ir vėl reikia A- 
įmerikai ruoštis į kraujo 
ipiūtį. Vėl reikia priversti- 
' no kareiviavimo, pagrei- 

nus deginti ir griauti • karinių orlaivių ga-
miestus, skandinti laivus, ,nes atsirado tik-

~ - Iras pavojus, kad ir si.ga-
ž‘Fkū^T reikme-1 “"f® ,šali® gali susilaukti 

i Čekoslovakijos likimo.
Į Reiškia prieš 9 metus 

~ padaryta Molotovo - Ri- 
neatsisuko įtartis dar te-

beveikia. Kaip tragmga, 
kraujo išlieta, kiek kad Per demokratinių vai-

i bei klaidą sunaikinant 
i Hitlerio galybę nesunai
kinta ir jo padarytoji su 
Stalinu sutartis... bei 
jos autoriai.

!

paukščius, jei jis puikiai 
papuošia lauko gėlę, juo 
labiau jo Dieviškoji Šir
dis negali * pamiršti žmo
gaus.

Ir iš tikrųjų, tai yra ne 
tušti žodžiai, bet faktais 
patvirtintoji tiesa. Vieną 
iš šią tiesą paremiančių 
faktų randame ir Evange
lijoje, kur skaitome, kad 
Jėzui grįžtant iš Feniki- 
jos, Jį sekė didelė minia. 
Žmonių susidomėjimas 
Dieviškuoju Mokytoju bu
vo toks didelis, kad jie 
palikę savo namus, šei
mas ir Žvejų laivelius, be 
maisto atsargos, jau tre
čia diena, saulės išdegin
tuose tyruose, sekdami 
Jėzų, klausėsi jojo pa
mokslų. Tad argi jis gale- 
jo atleisti šiuos žmones jų vaįZ(ja

kiau pamatysime iš šio 
atsitikimo. Kartą Pranciš
kus pakvietė į svečius sa
vo akių gydytoją, nors ži
nojo, kad broliai neturi 
kuo jo pavaišinti. Susida
rė kebli padėtis. Bet štai į 
duris pasibeldžia viena 
moteriškė. Ji įteikia bro
liui durininkui pilną pinti
nę geros duonos, žuvies, 
antienos, medaus ir vyn
uogių ir broliai turi kuo 
pavaišinti savo svečią.

Šią stebuklingą Dievo 
Apvaizdos ranką jaučia 
visi ištikimieji Dievo tar
nai. Ir juo mažiau jie rū
pinasi žemiškais dalykais, 
juo labiau pamyla Dievą, 

i Dieviškoji 
Apvaizda juos apdovanoja 
žemiškomis gerybėmis. 
Tai yra patyrę visų laikų 
vienuoliai, kunigai ir mi
sionieriai. Vienuolynuose 
net ir sunkiausiais laikais Į 
niekas nemiršta iš bado. 
Priešingai išalkę ir visų': 
apleistieji čia pavalgydi
nami ir aprengiami. Man 
pačiam šio karo metu te
ko matyti tuos išbadėju
sių žmonių būrius prie į 
vienuolynų durių, kuriems 
nieko neturį vienuoliai da
lindavo duoną, sriubą ir 
drabužius.

Taigi dabar jau prieina
me prie sekančios išva-j 
dos: Jei žmonės ieško Die-{ 
vo karalystės ir jos teisy-į 
bės, tai jiems visa kita 
parūpina Dieviškoji Ap- 

Jei taip yra, tai

I

ILLINOIS
Waukegan, Mike Stulginskas 

10.00.
Chicago, K. Vičas 1.00; Nora 

Gugis 10.00.
MICHIGAN

Freesoil, V. Martinaitis 1.00.
Detroit, BALF nr. 67 32.00.

MASSACHUSETTS
Worcester, Marta Seilius — 

10.00.
NEW YORK

Rochester, kun. F. Valukevi- 
čius 5.00.

New York, Andrius Kaulius 
1.00.

Brooklyn, Joseph Jonelis — 
5.00.

Maspeth, Pr. Yočis 2.00.
PENNSYLVANIA

Frackville, A. F. Lauriseva- 
czbe 5.00.

Philadelphia, P. Davidonis — 
Į 5.00; Mrs. T. Ratkevic 2.00. 
i Pittsburg, Vajaus K-tas — 
į 67.45.

Edwardsville, LRKS 1 kp. — 
5.00.

nepavalgydinęs, kad jie veituį mes trokštame tur-į

o Stalinas visomis jėgo-!ras P®?®*“" kad ir .?‘«a7 
mis vežė 
nis, kad ta Hitlerio karo 
pragariška mašina galėtų 
veikti pilnu tempu... i 
toji mašina i_______
prieš pačią Rusiją...
kančių kiškentėt'a'?r’ kėm , vad,J »eapdaįrumą
čiama, 
išlieta 
la isvos 
rikos jaunuolių bereikalo 
žūvo, kiek jų liko paliegė
liais visam amžiui... Kiek 
ir šioje šalyje motinų ver
kia savo sūnų... ir vis tai 
dėl tos kruvinos sutarties

kiek motinų ašarų 
ir liejama... Kiek 
ir garbingos Ame-

kelyje nualptų ir mirtų iš 
bado Ne, jis taip pasielgti 
negalėjo. Jam pagailo mi
nios. Jis antrą kartą pasi
ryžo ją pasotinti stebuk
lingu duonos ir žuvies pa
dauginimu. Apaštalams 
suradus septynis duonos 
kepalėlius ir kelias žuve
les, Jėzus įsako miniai su
sėsti. Jis gi paėmęs duoną 
ir žuvis laimina laužo ir 
duoda mokytiniams, kad ___
jie išdalintų žmonėm^Į- me R^gtų įr paniekinsi 
vyksta stebuklas 4000 me žemiškas gerybes, ta- 
zmonių minia valgo ir* pm- ja jjg atejęs pas mus pa

I

tų, veltui norime sulyginti 
žmonės, veltui dedame pa
stangas įvesti socialinę 
lygybę. nes tai ne mūsų 
galioje, jei neturime Die
vo ir artimo meilės. So
cialinę reformą turime 
pradėti ne nuo kitų žudy
mo ir jų turtų grobimo, 
bet nuo Dievo karalystės 
ir jos teisybės mumyse 
pačiuose įgyvendinimo. 
Kada mes tikrai pamilsi-

OHIO
Cleveland, Ag. Vyšniauskas 

5.00; SLA 14 kp. 33.00; Liet. 
!Mot. Ratelis 20.00.

BALF SKYRIŲ MOKESČIAI:
NEW JERSEY

Ocean City, Cineland, Risley 
BALF nr. 121 21.00.

BALF Centras visiems auko
jusiems tremtiniams gelbėti ta
ria nuoširdžiausi dėkų. Primin- 
tina, kad rūbų vajus tęsiamas, 
piniginis vajus pradedamas 
rugsėjo - September 1 d., imi
gracijos reikalais blankos siun
tinėjamos ir prašomos ko grei-

(Pradžia 1-me puslapy]) 
sos niekam nepakenksi. Kas 
kita su propagandine tiesa.

i Vienas Šveicarijos laikraštis 
turėjo straipsnį apie vokiečius. 
Tą straipsnį Amerikoj pakarto
jo “The Reader’s Digest” rug- 
piūčio mėnesio laidoje. Straips
nio antraštė tokia: “What’s' 
wrong with the German 
People?” Autorius pakartojo 
tą pasaką, kurią esame girdė- 

jję nesuskaitomus sykius ir ku
rios tiesą ir teisingumą mylin
čiam buvo koktu klausyti. Pa- 

1 sakojama, kaip naciai buvo 
i žiaurūs, kaip vokiečiai buvo 
i negeri, kad jų klausė, kad ne- 
i protestavo prieš nacius, kad 
į neprisipažįsta prie kaltės ir tt.
Tokių pasakojimų koktu klau
syti ne dėlto, kad tai būtų ne
tiesa, bet dėlto, kad užtylima 
apie “gerųjų” tautų vadų tam
sius darbelius, žmonija baisiai 
nukentėjo nuo Hitlerio - Mus- 
solinio - Tojo, bet ar mažiau 
žmonija nukentėjo nuo Stalino- 
Roosevelto - Churchillo? Pir
mojo triumvyrato padarytos 
žmonijai žaizdos jau būtų be- 
užgyjančios, jei ne tamsūs dar
beliai antrojo triumvyrato. Nei 
Vokietijoj, nei Japonijoj, nei 
Italijoj be sau baisių pasėkų 
žmonės negalėjo pakelti balso. 
O čia Amerikoj tai galima da
ryti. O kur protestų balsai už 
atidavimą milijonų žmonių Sta
lino vergijai if išnaikinimui? 
Kur čia prisipažinimas prie 
kaltės?

Tikros tiesos mylėtojas ati
duoda Hitleriui, kas Hitlerio, 
Stalinui, kas Stalino, Roosevel- 
tui, kas Roosevelto.

•
Rugpiūčio 30 dieną kaikam 

nemaloni, net baisi. Tai naujo
kų registracijos diena. Kam 
naujokai ir jų tėvai turi būti 
dėkingi, kad dalykai prie to 
priėjo? Nei kaizeriui, nei Hit
leriui, kaip kad praėjusiais 
dviem kartais. Daugelis pasa
kys, kad dabar už tai reikia 
būti dėkingam Stalinui. Tai tik 
iš dalies tiesa. Reikia prisimin
ti, kas Stalinui ragus užaugi
no? P-G.

čiausiai BALF Centrui grąžin
ti. Visais reikalais rašykite: 
Untted Lithnanian ReHef Fund 

of America, Ine., 
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, New York.
Telefonai: EVergreen 7-1422 ir 

EVergreen 7-1423.

Žmogus panašus į Dievą 
tuo, kad jis kūrybiškas, 
nes Dievas žmoguje yra 
apsireiškęs, kaip Kūrėjas

Dr. A. Maceina.

me žemiškas gerybes, ta- 2.

Mirė Dm CmtoII

visi
A.

sisotina ir surinkus liku
sius trupinius, jais pripil- __
domos septynios pintinės. Į veng vjso pasauiį0 Valdo- 

Tain Dwvn Anvnizda! argi mumg
ko nors trukti.

Tėv. V. Gidžiūnas, O.F.M.

darys savo buveinę, o ta
da kai pas mus apsigy- 3.

Plačiai žinomas Bostone 
buvęs kumštininkų mana- 

pasirašytos, lygiai prieš 9;džeris, Dan Carrbll mirė, 
metus, Maskvos, tarp Ru-!Bus laidojamas šį trečia- 
sijes ir Vokietijos dikta
torių.

Šiandien tos sutarties, 
vienos pusės autoriai jau 
nebegyvi. Hitleris sude
gintas, Ribbentropas pa
kartas. Bet pasaulio ir

dienj.
Velionis buvo Jim Malo- 

ney, South Bostono kumš
tininko manadžeris tuo 
laiku, kai jis turėjo kumš
tynes su mūsų tautiečiu 
Jack Sharkey.

Taip Dievo Apvaizda 
rūpinasi visais laikais tų 
žmonių reikalais, kurie 
ieško Dievo karalystės ir 
jos teisybės. Ja visuomet 
pasitiki vidujinio gyveni
mo žmonės, — Šventieji. 
Ja ypatingai pasitikėjo 
šv. Pranciškus Asyžietis, 
kuris paniekinęs visas že
miškas gerybes ieškojo 
vien Dangaus karalystės, 
dėlto Dievo Apvaizda vi
sur jį lydėjo. Kaip Dievas 
rūpinosi savo tarnu ryš-

OI TU IEVA
Oi tu ieva, ievuže, 
Ko nežydi žiemužę?
Oi, oi, oi—oi—oi—, 
Ko nežydi žiemužę?
Ko nežydi žiemužę. 
Pavasario žiedužiais? Oi... 
Kam man žydėt žiemužę, 
Pavasario žiedužiais. Oi.. 
Vėjas pūtė lapelius.
Šalna kando žiedelius. Oi...

4.

1.

I

Lieturfškę Sekančių MaMaknygty:
DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS, antroji laida. Su
rinko ir išleido kun. P. M. Juras. “Darbininko” spau
da. 788 puls.................................................................. $3
RAMYBĖS ŠALTINIS, antroji laida. Surinko ir iš
leido kun. Pr. M. Jura£ “Darbininko” spauda. 544 
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PRENUMERATOS KAINA

VISATA
Tur būt nerasime gam- lyginti su kitų dangaus 

toje kito didingesnio kuri- kūnų didumais, 
nio, kaip Visata. Paban- pastebima kruopelytė, 
dykite išeiti kokią gražią Tuo tarpu, ją jalvginus su 
naktį į gamtą ir užmesti žmogumi, yra didelis dan-

___  3

LDS Apskričiu ir Kuopy DėmesiuiBr. Ketarauskas. 370 tūkstančių kilometrų. 
Mėnulis yra nepalygina
mai arčiau negu Saulė, ta
čiau ji atrodo vienodo di
dumo su Saule. O tai yra 
dėlto, kad jis yra daug 
mažesnis už Saulę. Yra 
apskaičiuota, kad Mėnulis 
už Žemę yra mažesnis 50 
kartu. Mėnulis yra toks 
pat kietas dangaus kūnas, 
kaip Žemė. Tik ant Žemės 
yra atmosfera ir įvairi 
gyvybė. Tuo tarpu ant 
Mėnulio nieko nėra. Tenai

yra vos

Amerikoje metams _________  $5.00 ; „ e . . , ,, , J ,vieną kart savaitėje metama _ $3 oo;žvilgsny j aukštybes. Pa- gaus kūnas. Jai vieną kar- 
uSZny Ttort^tė] metams g.S matysite, kokią ramybę tą apjuosti reiktų ketu- 
TTMiriQ i pajusite savyje. Visatos nasdesimt tūkstančių ki-

I cryoTiim^q hpi įaviimaa Inmptm virvpę Nnrintgražumas bei

Maskva Užtaria Lomakina

žavumas t lometrų virvės. Norint 
j greitai jus apsvaigins. Tik, pasiekti žemės vidun, 
gaila, kad įvairūs gyveni-! reiktų iškasti šulinys apie 
mo reikalai bei rūpesčiai (šešetą tūkstančių kilomet- 
neleis jums ilgiau paskęs-,rų gilumo., 
ti toje didingoje nuotaiko
je. Ta Visatos didingumą 
beveik kiekvienas daugiau

taitadienj ir sekmadieni, rugsefo-SepL 18 
ir 19 dd. i. nu *v. Jurgio lietuvių parapijoj, Nor- 
wood« Masiw jvyks LJ>J5. (Lietuvių Darbininkų 
Sąjungos) metinis seimas.

Seimas prasidės iškilmingomis šv. mišio- 
mis šeštadienį, rugp. 18 d., 10 vai. rytą Šv. Jur
gio lietuvių parapijos bažnyčioje, St. James 
Avė. Tuoj po pamaldų, parapijos svetainėje, 
prasidės seimo sesijos.

LDS Centro Valdyba nuoširdžiai kviečia 
apskričius ir kuopas išrinkti atstovus į seimą.

Kiekviena LDS kuopa gali išrinkti ir įga
lioti į Seimą po vieną atstovą. Kuopos, kurios 

dengtas stačiais smailiais turi daugiau kaip 10 narių, gali įgalioti po 
milžiniškomis vieną atstovą nuo kiekvienų 10 narių. Apskri-

viešpatauja amžina tylai 
ir jokios gyvybės nėra.' 
Mėnulio paviršius yra ap-

ŽEMES A^IS
Žemė sukasi aDie savo 

aš j, kaip ir dviračio ratas.

w .!

Maskva oficialiai palaiko buvusį New Yorko kon
sulą Lomakiną, kurs savo darbais sukėlė tiek skan- ar mažiau yra ragavęs 
dalų, kad Valstybės Departamentas buvo priverstas ant savo kailio. Meninin- Zūioma, Žemėje jokios a- 
atsakyti jam vietą. Buvo manyta, kad Lomakinas kai, ypač poetai iš 
savo iniciatyva tuos skandalus padarė ir bijodamas gauna < 
grįžti į Rusiją, kur jo laukė nemalonė ir skaudi baus- mą, 
mė už neįmanomai kvailą poelgį ir akyplėšišką kriti-; Kyla klausimas- 
ką Amerikos pareigūnų. Civilizuotos valstybės tokius visatos sąvokos tūrį ^įei- 
netaktingus diplomatus atšaukia ir už išsišokimus at- į na kį^jp tariant, ką va- 
siprašo.^ !diname Visata. Visata va-

Taciau Maskva pasielgė savotiškai. Į Amerikos diname erdvę primėčiotą 
notą ji atsakė griežtai pasmerkdama Valstybės De- įvairaus didumo dangaus 
partamento pasielgimą su Lomakinu. Girdi USSR pa- kūnų Jų skaičius, nors y- 
reigūnai teisingai pasielgė, apgindami Sovietų pilie- ra milžiniškas bet turi 
čius nuo “kriminališkų pasikėsinimų prieš jų laisvę ir aprėžtą didumą. Pati erd-1 
pilietines teises . Vg yra nepabaigiamo di-

Kitais žodžiais, Amerika kriminališkai varžo ru-'dumo bet ta erdvė kurio- 
en nilioniii laisva n RriViAtn narpioninai in laisvp trina • • ’ ... ... ?

Lomakino žygiai buvo (kūnai, yra aprėžto didu- 
t mpffinn savn nnnn įsa- - • , - jr—------

'Šį vadma-

I

v •

gia!Šies nėra, ji tėra tik įsi- 
didžiaušį įkvėpi- i vaizduojama Tos dvi že- 

Įmes vietos, kur tcų tana-
, J mo ji ašis turėtų išeiti pa-
. n? J į viršium, vadinasi ašiga

liais arba poliais. Žemė 
sukasi apie savo ašį iš 
vakarų į rytus. Besisuk- 
jdama apie savo ašį, žemė 
i padaro dar ir kitą kelio-
i

sų piliečių laisvę, o Sovietų pareigūnai jų laisvę gina.1 e ’ išbarstyti dangaus 
Tuo būdu aiškėja, kad visi T----~’-------------
Maskvos įsakyti. Lomakinas mėgino savo ponų įsa
kymus išpildyti, bet rezultatai susidarė perdaug gra
mozdiški. Sovietų piliečiai, kurių laisvę jų pareigū
nai gynė atsisakė grįžti į Rusiją, o viena jų, Oksana 
Kosenkina, vogčiomis nugabenta į rusų konsulatą, iš
šoko per langą ne tam, kad nusižudytų, bet tam, kad 
išsigelbėtų iš savo “išlaisvintojų”. Ji pasisakė, kad. 
Sovietų vyriausybė ją priskaitė prie liaudies priešų.'

mo. Nėra nė vieno erdvė
je dangaus kūno, kuris 
būtų ramybės padėtyje, 
kitaip tariant, nejudėtų. 
Vadinasi, visi dangaus 
kūnai juda.

DANGUS

nę: ji skrieja aplink Sau
lę. Šioje kelionėje Žemė 
sugaišta ištisus metus. Ji 
lekia apie 30 kilometrų 
greičiu per sekundę. Že
mės skriejimo negalima 
pastebėti, kadangi su ja 
i kartu lekiame. Jeigu Že-

tai ji negalėtų erdvėje iš
silaikyti ir nukristų ant 
kito dangaus kūno. Toji 
jos tragedija taip lengvai 
dar nepasibaigtų. Žemė

Tuo būdu, Rusijoje jos laukia tikra likviduotė — su-į Kas tai yra dangus; ki- ^krisdama smogtų j kitą 
šaudymu ar ištrėmimu į Sibiro mirties stovyklas. Tą taip tariant, ką vadiname ?an.gaus..kY”ą sukelttJ 
puikiai žino ir Kosenkina, ir rasų konsulatas, ir dangumi. Atsakydami į i f?kią milziniakJ tempera- 
Kremliaus ponai, ir visi Amerikos gyventojai. O vis šita klausima, turime pa-llurą’ kad Patl Žeme ir tas 

« « i • — • e t • v- IrlnnfYmio Iriiv^no inicm nedėlto Maskvos valdovai turėjo pakankamai nachališ- stebėti, kad jo sąvokos *te-!įangau^. kunas’ Je1^ J1S 
ko įžūlumo ir, žinoma, neįmanomo žioplumo pareikš- oio~inčje prasmėje nelie-ibutll kietame P*™*1®’ 
ti, kad tos pasmerktos mirti pilietės laisvę Sovietų sjmet bet ją paliesime to-'virstd skys^2 bei duiisko 
pareigūnai uoliai gina. Taip, ją gina nuo amerikiečių je prasmėje, kaip žmonės Davidal° kūnais. _ žeme 
protekcijos, nes jos laisvas pasirinkimas Amerikoj kasdieninėje kalboje var- 
gyventi ir papasakoti apie Rusijos “rojų” suduos bol- to ja. 
ševikų veidmainystei daug skaudžių smūgių.

Lomakinui nepavyko pilnai įvykdyti savo pono 
įsakymą — būtinai pargabenti Samariną ir Kosenki- 
ną į bolševikišką nelaisvę. Nepavyko. Amerika .vis 
dėlto, nesiduoda brutališkos čekos valdoma. Rusija 
čia gavo per nosį. Jos žandarams nevyksta, nė žmones 
vogti, nė melagystėmis save pateisinti.

Rusija už savo skandalistus užstoja. Kokia vals
tybė, tokie ir tarnai. K.

kalnais ir _____ _ _ _ .
daubomis, kurios, nuo že-čiai gali įgalioti po du atstovu. Atstovai turi 
mės žiūrint, atrodo kaip gauti įgaliojimus su kuopos ar apskrities val- 
tamsios dėmės bei ruožai, dybos: Dvasios Vado, Pirmininko ir Raštinin- 
Mat, tos duobės yra men-iįo parašais.
kiau tenušviečiamos Sau-i Norwoodas yra mažas miestelis. Neturi 
lės spinduliu, negu aukš- didelių viešbučių, kur būtų galima apsistoti 
tumos, todėl jos ir sudaro atstovams. Seimo Rengimo Komisija yra pasi- 
ant Menulio tamsų atspal-Į - - »
vį. Mėnulio šviesa yra tai 
nuo ja paviršiaus atmuš
ta Saulės šviesa. ..x , ......................... ... . - - ...
pat šviesą ir iš mūsą že-Įj4® komisijos pirmininkei p. A Smilgienei. 50 
mės' pamatytume, jeigu Tremonl St.. Nonvood. Mass. arba LDS Cent- 
pažiūrėtume į ją nuo Mė- f® sekretoriui. 36S Broadway, So. Boston 27, 
nulio, žemės gyventojas Mass.
temato maždaug tik vieną Į Sekmadienį, rugsėjo 19 d., 10:30 vai. rytą.
Mėnulio pusę, o kitos jos šv. Jurgio lietuvių parapijos bažnyčioje bus 
pusės .nėra matęs. Mėnulis ■ atnašaujamos šv. mišios už mirusius ir gyvus 
sukasi apie savo ašį ir LDS narius. Po pietų 2 valandą, parapijos sve- 
kąrty Įekia aPie Zemę^T°-itainėje bus forumas— kalbama tema: "Tobu- 

mas žemes palydovu. Me- motina, duktė, vienuolė ir kunigas. Prele- 
nulis turi jtaką j žemes gen|ų vardai bus paskelbti vėliau. Iš daly* 
augmeniją. Ne kiekvieno- *au£nči galės duoti klausimus.
sodintas augalas vienodai' Forumui pasibaigus, fvyks palaiminimas 
auga. Kartais Mėnulio į- JT ■ “i"?" • i u - j j u - l
taka pasireiškia savotiška! Šiais laikais labai daug darbininkų Re
forma ir į žmones, ypač į dirba šeštadieniais. Taigi šeštadienis ir sek- 
jaunesniojo amžiaus jau- madienis yra labai patogios dienos dalyvau- 
nuolius. žinoma, ne visijti seime. Visi atstovai iš Naujosios Anglijos la- 
vaikai yra vienodai jaut
rūs tai Mėnulio šviesai.
Jautresni negali ramiai 
miegoti dėl Mėnulio švie
sos ir yra verčiami vaikš
čioti. Šitas reiškinys yra 
vadinamas lunatizmu.

BE SAULES NEBŪTŲ 
GYVYBES

Po Mėnulio gerai mums 
pažįstamas dangaus kū- 

, Be Saulės

ruožus visus atstovus apgyvendinti pas priva
čias šeimas. Tik reikia iš anksto komisijai pra- 

Tokią nesti kas, kiek ir iš kur atvyksta. Pranešti ga-

bai lengvai galės sugrįžti į darbą pirmadienį, 
o iš toliau — antradienį. Kviečiame ir tikimės, 
kad visos LDS kuopos ir apskričiai bus atsto
vaujamos LDS seime.

Dar kartą prašome iš anksto pranešti kas 
ir kiek atvažiuoja į LDS seimą. Taipgi prašo
me naujus sumanymus organizacijos gerovei 
siųsti iš anksto, kad dar prieš seimą galėtume 
įtalpinti į organą "Darbininką".

LDS Centre Valdyba 
Kun. Pranas M. foras, pirmininkas 
Antanas F. Kneižys, sekretorius

i krisdama galės tą dan
gaus kūną išmušti iš jo

l ' Dangumi paprastai esą- judėjimo kelio jeigu jis 
me linkę vadinti gaubian-!"la2dau«. tokio dvdz10. 
čio mūsų Žemės kamuolio ka,1P. pat‘ že”e' Vad'nas‘- 
riboto erdvės sluoksnio yelniaVadar "T’
apgaubtuvą. Tuo tarpui^’ 
tikrovėje tokio apgaubtu-l”e degdama ant uzkntu- 
vo nėra. Vadina^ dan- ?.10 dagaus kūno lėks to-. 
gaus ir erdvės sąvokos y- įau’ ko u?kns ant k^°; jokia gyvybė ant Žemės 
ra identiškos, tapatingosJ angaus kuno. Mums čia klestėti. Jos dė-
Tokiu būdu pasakymas, "e t,e.k k“ ‘“•'““ ka ant Žemės turime šilu-
kad Saulę matau ant dan-'d“^^31“’ •>e‘ svarbu uvo m vandenį, metų laikus, 
gaus arba pasakymas, i k“, 5^2?’vėją, lietų, ir kitas pana-

i

i

Vokietijoje, Austrijoje, Italijoje, Prancūzijoje, 
Danijoje, Belgijoje ir kitose Europos valstybėse skurs
ta, vargsta per 75,000 lietuvių tremtinių. Jie yra praė
jusio karo aukos. Jie yra komunizmo ir nugalėto na
cizmo kankiniai. Jie visko neteko — savo tėvynės, savo 
artimųjų, savo pastogės, savo rūbų. Jie apdriskę, alka- sįme su dangaus kūnais, 
ni, visų niekinami. - • • - •

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

tauo ai ua paoan y aaiclo, ; A • • •• .. • . uvių. aa haucm ufcaiac*.

kad Saulę matau erdvėje,-fu ., me’ Pasdeis- geroves jęe veltui se-
c . * 7 t n ig aavn indonmn Iro Ii n ° _ ___yra tos pačios prasmės.

į Dabar arčiau susipažin-
tų iš savo judėjimo kelio.

DANGAUS KŪNAI
Arčiausiai yra nuo Že-vo. Jie žinojo, kad Saulė 

mės dangaus kūno, vadi- žmonėms duoda šviesą, ši- 
namas Mėnulis. Mėnulis lumą ir maistą. Kasdien

novėje žmonės ją Dievu 
laikydavo ir ją garbinda-

ties tamsybes ir gamtą 
prikelia iš miego. Senovės 
laikais Peru šalyje žmo
nės kasdien rinkdavosi 
maldykloje tekančios Sau-____ __ __ „
lės sveikinti. Ir mūsų se-| labai toli nuo Žemės. Sau- 
noliai panašiai darydavo, lė nuo Žemės yra nutolusi

džio rutulys, 1,300,000 
kartų didesnis už Žemę ir 
330,000 kartų sunkesnis 
už ją. Atrodo ji mums ne
didelė dėl to, kad ji yra

į Žemės kamuolys, ant ku-
įrio gyvename, yra irgi.„-.^«»
'dangaus kūnas. Žemė, pa- nuo Žemės yra nutolęs per tekėdama ji išblaško nak-

noliai panašiai darydavo.
Bet kas tai yra Šaulė?]apie 150 milijonų kilomet- 

Iš kur ji ima tokią galin- rų- §io skaičiaus tiesiogi- 
gą jėgą?

Saulė yra milžiniško dy-
nio didumo negalima su- 

Tęsinys 5-tame pusi.

Parašė Jonas limitas

PARTIZANAI
Antroji dalis
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Keistas Būdas Susipažinti
Staiga iš užnugario jį apkabino šešios 

rankos. Staigmena buvo tiek netikėta, kad 
Gegužis sustulbo. Tačiau instinktyviu įgu
dimu taip ryžtingai pasipurtė, kad atrodė, 
jog šešių rankų bus permaža jam suvaldyti. 
Kažkas sušvilpė, ir iŠ anapus kampo išniro 
dar trys vyrai ir atrėmė revolverius į jo krū
tinę. '

— Jei nepasiduosi, mes šausimi — viens 
piktai sušniokštė.

Gegužis suprato, kad nėra prasmės prie
šintis. Ir blogiausioj padėty geriau būt gy
vam, kaip negyvam. Negyvas jokios pro
gos nebe susilauks; gi kur gyvybė, ten yra ir 
vilties. Gegužis pasidavė.

— Suriškit jį! — kažkas griežtai įsakė.
Įsakymas buvo veikiai išpildytas. Suriš

tom užpakaly rankom Gegužis buvo bejėgis. 
Jo galvoj mintys taršėsi žaibo greičiu, bet 
viena už visas kitas buvo ryškiausia: tai 
kruvinas kerštas tam, kurs taip išdavikiš
kai į šiuos klastingus spąstus jį įtraukė.

— Iškratyt jį! — suskambėjo antras įsa
kymas.

Krata atnešė nemaža laimikio: du revol
veriu, keletą granatų, peilį ir daug šovinių.

— Oho! — tarė viens užpuolikų, tur būt 
vadas. — Čia visas arsenalas! Kiek Sovietų 
piliečių tu norėjai nužudyti?

Gegužis tylėjo. Jis tamsoje mėgino įžiū
rėti, kas jo užpuolikai. Nė vieno pažįstamo, 
bet visi dėvėjo enkavedistų uniformas. Va
das dar jaunas, atkaklios išvaizdos vyrukas.

— Neatsakai? Bet tai nereikalinga. Mes 
patys matome, kad esi banditas, -išliejęs 
daug komunistinio kraujo ir trokštąs dau
giau jo išlieti. Še tau už tai.

Ir drožė Gegužiui į žandą. Ko — ko, bet 
žandinės Gegužis negali pakęsti. Jis nugin
kluotas, rankos surištos, bet kojos tebėr lais
vos. Vilko šuoliu jis nėrė prie čekisto ir pe
čiu sudavė jam į pašonę. Smūgis buvo ryž
tingas, ir čekistas, visai to nelaukęs, pasvi
ro ir krito ant žemės. Ir pats Gegužis, nete
kęs lygsvaros, per jį persirito. Čekistas greit 
atsistojo, bet Gegužis negalėjo, nes surišto
mis rankomis neturėjo kaip atsiremti. Če
kistai šoko jį spardyti, bet komisaras piktai 
sudraudė:

— Nespardyt parblokšto žmogaus! Padė
kit jam atsikelti. Ne. Verčiau ir kojas jam 
suriškit. Tai bus baugiausia; ir — įdėkit jį į 
automobilį.

Pasakyta, padaryta. Iš kažinkur atslinko 
* didelė mašina, į kurią čekistai įgrūdo surai

šiotą kaip mumiją Gegužį. Vadas sėdo prie 
rato.

— Tovarišč, komisare, — prišoko prie jo 
vienas čekistas. — Pasiimk nors porą vyrų 
apsaugos. Šis banditas turi buliaus jėgą. 
Kad ir surištas, jis taip muistysią, kad ne
duos tau vairuoti. Reikia, kad kas jį dabotų.

Komisaras apsidairė ir prisikišęs prie če
kisto ausies, sukuždėjo.

— Klausyk, tovarišč. šitą banditą aš ge
rai pažįstu. Jis buvusis politrukas, biaurus 
išdavikas, vertas tuč tuojau likviduoti. Bet 
jis turi čekoj galingą užtarėją, patį Balaga- 
novą, kuriam, dar politruku bebūdamas, iš
gelbėjo gyvybę. Tad numanu, kad Balagano- 
vas mėgins jį išgelbėti. Taigi aš noriu prie 
to neprileisti ir jį tuojau miške likviduoti. 
Liudininkų nereikia. Aš vienas tai atliksiu 
ir pasiimsiu ant savęs atsakomybę. Ar ne 
gera mintis?

Čekisto akys žibtelėjo.
—: Puiki, tovarišč komisare! Tačįau vis 

dėlto jums reikia pagalbos.
— Kam? Juk aš turiu revolverį ir šaudyt 

moku.
— Bet reikia išimt jį iš mašinos, išrišt 

kojas...
— Kam? — nustebo komisaras: — suriš

tam kulką į kaktą, ir baigta.
Čekistas dar norėjo ką pasakyt, bet komi

saras paleido mašiną.
• • • ♦

Automobilis išvažiavo iš miesto ir pilnu

greičiu artinosi prie miško. Komisaras tylė
jo lyg užburtas. Ir Gegužis neturėjo ūpo kal
bėti. Už tą žandinę jis buvo tiek piktas, kad 
nežinojo, kuriam žiauriau atkeršys: ar tam 
biaurybei Savinui, kurs taip klastingai į 
spąstus jį įstūmė, ar šitam pienburniui ko- 
misariukui, kurs drįso jį taip išniekinti ir 
dabar nežinia kur vežasi. Ta važiuotė iš 
miesto, pėr laukus, į mišką, labai kiršino 
Gegužio galvoseną. Čia vyksta kažkoks klai
kus galvosūkis. Pakliuvęs į bolševikų ran
kas, Gegužis natūraliai manė, kad bus nuga
bentas į čekos stovyklą. Gi dabar jie miške 
atsidūrė. Kas čia būtų?

Staiga komisaras prabilo — lietuviškai!
— Ar draugas Vanagas manęs neužmuši? 
Gegužis, kad ir surištas, taip subruzdėjo, 

jog galva atsimušė į automobilio viršų. Ko
misaras sustabdė mašiną.

— Kas yra? — paklausė.
— Kas yra? — riktelėjo Gegužis. — Pats 

man pasakyk, kas yra, ir išaiškink šią be
protišką situaciją. Pirmiausia: ar tu lietu
vis, ar tik lietuviškai pramokęs?

— Taipi aš tikras lietuvis, Rusijoj užau
gęs. Mano pavardė Julius Kirša, bolševikų 
komisaras.

— A! šitaip, — sušniokštė Gegužis. — 
Pradedu suprasti. Vežiesi mane į girią su
šaudyt. Taip. Tai tikrai bolševikiškai: suriš
tam žmogui kulką į kaktą. Tik kam tu mela
vai tam čekistui, kad aš būk tai išgelbėjęs 
Balaganovui gyvybę? Nieko panašaus!
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Žodis PAŠAUKIMAS mums primena, kad 
tūlo jaunuolio ar jaunuolės širdyje gimė jaus
mas — vidujinis balsas — eiti ten, kur galima 
padaryti daug gero savo artimui, Dievui ir tė
vynei. Tai balsas, kuris pažadinęs tūlą asme
nybę prie to kilnaus idealo jo neverčia, bet pa
lieka laisvai apsispręsti ir pasirinkti — atsi
duoti gyvenimo bangų mėtymui, ar pasirinkus 
tą kilnųjį kelią nepalaužiamam žengti gerą da
rant prie to idealo, kuris yra už viską gražes
nis, kilnesnis ir šventas. Tarnauti savo arti
mui, kad anas eitų tiesos keliu, tarnauti savo 
tautos palaikymui, tai yra vienas iš dešimties 
Dievo įsakymų gerbti savo tėvą ir motiną, o 
tą viską darant — tarnauti Dievui. Ir nėra kli

nesnio ir gražesnio tikslo kaip tarnauti Dievui. 
Štai vaizdas iš Jėzaus Nukryžiuotojo Seselių 
Vienuolyno, Thatcher St., Brockton, Mass. Čia 
matome dvi jaunuoles, kurios žengia prie savo 
Sužieduotinio Jėzaus Altoriaus, kur jos sudėjo 
Įžadus tarnauti Jam, tarnauti ir mylėti Jį ir 
visus, kurie joms bus pavesti, kad eitų Jo tie
sos keliu prie išganymo. Tai buvo gražus rugp. 
17 d., š. m., rytas, kada Dievo palaima palietė 
visu pilnumu tas pasišventėles — p-lę Bemice 
Andruškaitę, nesenai atvykusią iš Vokietijos 
tremtinę ir p-lę Florenciją Petraitytę, South 
Bostonietę. Ceremonijas įžadų priėmimo išpil
dė to vienuolyno kapelionas kun. Jonas Švagž- 
dys, kuris matomas liturginiuose rūbuose ir

Courtesy of Brockton Daily Enterprise 
ceremonijų vadas kun. A. Abračinskas, kuris 
matomas su balta komža. Tą kilnų įvykį liudi
jo daugybė žmonių pasaulionių ir dvasiškių. 
Šia proga primintina, kad to vienuolyno kieme 
ir daržuose rugsėjo (Labor Day) 6 d., š. m., į- 
vyksta didingas šios apylinkės lietuvių suva
žiavimas vadinamas — pikniku. Čia paruošta 
labai graži programa ir daug gražių dovanų. 
Gautas visas šios dienos pelnas yra skiriamas 
šio vienuolyno parėmimo reikalams. Dalyvau
kime ir remkime tos įstaigos jaunuolių gražių 
užsimojimus ir jų gražią darbuotę mūsų para
pijose.

VYSKUPAS BUČYS GELBSTI !aP?U7din>1 tikybiniuoseiauklėjime; per vaikus da- 
. * rūkaluose, o neturėdami• ro įtekmes jų gimdyto-

ARGENTINOS KATALIKAMS tenai lietuvių kunigų, neiijams ir kitiems parapijie- 
išmokslintų savų katalikų čiams. Mokykla kas met 
vadų, ilgainiui atpuola auga mokinių skaičiumi: 
nuo tikėjimo praktikavi- pirmais metais turėta tik 
mo ir dauguma būna į- apie 20 mokinių, dabar gi 
traukti į tose šalyse pla- jau virš 300 jaunuolių lan- 
čiai varomą masonų ir ko- ko mokyklą. Parapijos 
munistų priešreliginę vei- mokykla gauna vis plates-

IŠ KANADOS LIETUVIŲ 
GYVENIMO

TORONTAS. Šis miestas, tai 
Ontario provincijos sostinė. Ja
me šiuo metu gyvena apie 1 
mil. gyventojų, jų tarpe, iš se
nesnių laikų, yra prisiglaudę ir

atvykęs iš Liuksemburgo kun. 
P. Ažubalis.

Bažnytinis Toronto lietuvių 
choras taipogi šiuo metu gana 
stipriose rankose. Jam vado
vauja prityręs chorv. p. Dva
rionas.

Daugelis dipukų, baigę su
tartis miškuose, taipogi važiuo
ja į Torontą. Reikia pasakyti, 
kad šių vyrų elgsena, jų taupu
mas ir bendras pasirodymas šio 
krašto gyventojų akyse, kelia 
pasigerėjimą. Pav., prieš kele
tą dienų atvažiavo iš miško 
“kempių” šešetas dipukų drau
gijėlė, kurie atsivežė susitaupę 

'dolerių ir... nusipirko nuosavą 
i namą. Dabar tie “sindikatinin- 
kai” jau keliasi į savo namus 
gyventi Man, kaip buv. bam- 
bergiečiui, malonu pastebėti, 
kad tų “kupčių” tarpe yra vie
nas dipukas, kilęs iš Bambergo 
stovyklos...

Torontiečiai lietuviai turi 
i nuosavą bažnytėlę, kleboniją ir 
| salę susirinkimams, minėji
mams bei pasilinksminimams.

■ Sekmadieniais, ir šventadie
niais vyksta dvejos šv. mišios: 
9 ir 11 vai. Bažnyčia prisirenka 
pilnutėlė lietuvių ir jos skliau
tais gražiai skamba Strazdelio 
“Pulkim ant kelių”, Urbanavi
čiaus “Prieš Tavo Altorių” ir 
kitos lietuviškos giesmės, šeš
tadieniais į salę susirenkama 
kultūringai pasilinksminti, pa
sišokti ir padainuoti lietuviškų 
dainų.

Primintina, kad Toronte lei-
■ džiamas ir Maskvos bernelių

viai skautai (jie susiorganizavo I organas, anot vieno juokdario 
iš neseniai atvykusių DP) ir tt “llū(lnas balsas” (Liaudies Bal-

Gana gražiai jau yra užsire-;Sas). jj redaguoja tūlas parsi-

sakramentų tik 
nuošimtis eina, 

dauguma neat- 
nei. sekmadienio 
— nueiti į baž-

Amerikos: nyčią išklausyti Mišių, nei 
tikre- Velykinės pareigos — pri

eiti išpažinties ir Komu- 
nei užgimus kūdi- 

jį pakrikštyti, 
ispanai, • nei susirgus namiškiams

klą. Todėl Pietų Ameriko- nį pripažinimą ne tik lie-japie lietuvių. Tą skaičių 
je komunistuojančių lietu- tuvių ateivių, bet ir vietos ?apilde ls Vokietijos ir Austri- 
vių yra žymiai daugiau, žmonių, gi parapijai už- j°s stov>’kl,i atvyk? apie 500 
negu praktikuojančių ka- tikrina pastovų tikybinio DP‘

Pažįstantieji Šiaurės A-Į Prie 
meriką, kurioje viešpa-: mažas 
tau ja anglosaksų kultūra, Liaudies 
kuomet kalba apie Pietų jaučia: 
Ameriką dažnai ją lygina pareigos 
prie Šiaurės
bet tas neatitinka 
nybei.

Pietų Amerikos valsty- nijos, 
bėms vadovauja Pietinės kiui nešti 
Europos tautos: f 
italai, portugalai; ten vei- pašaukti kunigą, 
kią ių tautų papročiai, Į žodžiu nors tie kraštai kalba, jų kultūra. vadinami kataHkiš.

Visos Pietų Amerikos kais, bet katalikų tikėji- 
valstybės skaitomos kata- mo tiesų dar nepažįsta, ir 
likiškais kraštais;. jų gy- jomis dar nėra persiėmę, 
ventojai save vadina ka- Todėl branginantiems ka
talikais, tačiau tikėjimo į- talikų tikėjimą tenka sun- 
sąmonyjimas pas juos dar kus uždavinys, perauklėti 
labai menkas. Ten liaudis tų šalių gyventojus į są- 
turi tik paviršutines kata- moningus, praktikuojan- 
likybės žymes: savo mies-'čius Kristaus tikėjimo iš- ateivius į lietuvišką para- pietų Amerikoje

I
iI I

talikų. Ir nėr ko stebėtis, supratimo vystimasi atei- 
nes lietuvių komunistų tyje.
vadai čia ilgus laikus pla- ■ Marijonų uždavinys Pie
čiai demoralizavo lietu- tų Amerikoje yra tikybi- 
vius ateivius be jokios ka- njaj globoti ne tik Buenos 
talikų opozicijos, nes lie- Aires apylinkės lietuvius, 
tuvių parapijų ne tik kad bet ir kitų miestų, kur iki 
visai nebuvo, bet vietos į- šiol jie dar vis yra be re- 
statymais jų neleido kur- ilginės vadovybės.
ti. Keletas lietuvių kuni- j Taip gi vienuolių Mari- 
gų, kurie ten buvo nuvy- jonų troškimas yra prisi- 
kę, negalėdami išgauti lei- dėti prie bendrojo Katali- 
dimo suorganizuoti mūsų kų Bažnyčios uždavinio 

‘ >, būtent, 
sąmonę, 

tų Ameriką daugiau veik- širdimi grįžti atgal. kad ir tose šalyse katali-
lių kunigų, steigiant ten Šventą, didelės reikšmės kų akcija klestėtų, 
daugiau katalikiškų baž- kultūrinį darbą atliko vie- Tiems svarbiems užda- 
nyčių ir mokyklų. nuoliai Marijonai, savo lė- viniams atlikti reikia pa-

Pietų Amerikos tikybi- šomis ir geradarių^ pagal- siųsti daugiau kunigų Ma- 
nis tamsumas ir apsileidi- ba pastatydami Argenti- rijonų, reikės jiems gauti 
mas yra nuo daugelio me- noje pirmą ir iki šiol vie- geradarių, kurių pagalba 

j tų įsisenėjęs, virtęs tų ša- natinę lietuvių bažnyčią, galėtų pasistatydinti baž- 
sekmadieniais lių papročiu, kuris kenks- Nuo to laiko Marijonų mi- nyčią kitame mieste ir už

minga! veikia į atvyku- sijonierių rami tikybinio vestų misiją apaštalavi- 
sius iš kitų kraštų. Kuo- įsąmonyjimo darbuotė iš- mo-darbui.

pagerėji-, šitą reikalą gerai supra-

viuo ivAio-auo ---------- ----------- - c------------- — invjv,

pažinojus, siunčiant į Pie- piją, turėjo su skaudama j<elti katalikųtuose turi bažnyčių, na
muose turi šventųjų pa
veikslų, tačiau jie neturi 
reikalingų žinių apie pa
čias svarbiausias tikėjimo 
tiesas, o daugelis nei pote
rių nemoka.

Jų bažnyčios ir švento
mis dienomis yra apytuš- 
čios, nes 
suaugusieji atlieka sun 
kiuosius darbus apie na
mus, laukuose, ar darže, met tikybiniai silpnai au- duoda žymaus pagerėji-; ; 
gi jaunimas nuo ryto iš- kieti lietuviai apsigyvena mo žymes Buenos Aires to Marijonų vadas vysku- 
krinka į sporto aikštę, ar; tuose kraštuose, tai maty- apylinkėje, ne tik lietuvių pas Petras 
šiaip jau kur laksto. J darni vietinių gyventojų išeivijoje,

Seniau gyvenančiųjų lietuvių 
tarpe buvo nemažas skaičius 
komunistuojančių, tačiau šiuo : 
laiku jų eilės retėja, daugelis 
persiorientuoja, ima lankytis 
bažnyčioje ir, bendrai, glaustis 
prie tikrųjų lietuvių. Juos ' 
smarkiai šviečia atvykusieji iš 
tremties dipukai...

Kultūrinio ir organizacinio 
gyvenimo srity — torontiečių 
lietuvių tarpe taipogi veikla 
gyvėja. Daugiau veiklumo rodo 
Kanados Lietuvių Tarybos To-i 
ronto skyrius, vis < 
viešumą išeina Toronto lietu-

komendavusi vietinių akyse davėlis Yla.
Toronto Kun. Birutės lietuvai
čių skaučių draugovė, kuriai tikrų lietuvių laikraštis išeina 
vadovauja draugininke R. Ja-,Kvebeko provincijoj, Montrealo 
siūnaitė.šis skautiškas vienetas į mieste Redaktorius Pr. Ru- 
savo veiklą pradėjo vos prieš ’dinskas.
du mėnesiu, tačiau jau suruošė; Tai tiek trumpai iš Torontie-

“Nepriklausoma Lietuva” —

vakarą su skautiška programa ;čių Uetuvių gyvenimo, 
ir iš jo turėjo 70 dolerių pelno. AHėnas.

Nebūk be įdomiausio laikraščio 
“DARBININKO”

Dabar geriausias laikas užsirašyti darbo žmonių 
laikraštį “DARBININKĄ”.

Tik per “DARBININKĄ” sužinosime anie savo 
draugus, gyvenančius Amerikoje ir visame 
pasaulyje.

Tik per “DARBININKĄ” mes sužinosime, kas 
dedasi pavergtoje Lietuvoje.

“DARBININKAS” buvo, yra ir bus geriausias 
Amerikos lietuvių išeivijoje laikraštis.

“DARBININKAS” yra pripažintas kaipo rimčiau
sias katalikiškoje dvasioje vedamas laikraš
tis.

“DARBININKAS” išeina du sykiu j savaitę ir 
metams kainuoja $5.00; pusei metų $2.50.

“DARBININKAS” imant tik sykį į savaitę, me
tams kainuoja $3.00; pusei metų — $1.50.

“DARBININKAS”
366 West Broaduay, So. Boston 27, Mass.

Pranciškus 
bet ir vietos Bučys, MIC., kuris patsai 

žmonėse, kurių misijonie- buvo nuvykęs į Argenti- 
rių parapijoje yra keletą ną, patyrė tos šalies kata- 
kartų daugiau negu lietu- likybės ir lietuvybės už- 
vių. davinius vietoje, aukštai

Katalikiškos sąmonės įvertino mūsų misijonie- 
skleidime didele kunigams rių atliktąjį darbą ir grįžo 
misijonieriams pagelba y- su pasiryžimu plėsti Mari- 
ra Marijonų įsteigtoji mo- jonų veiklą Pietų Ameri- 
kykla prie jų bažnyčios, koje. Kuomet patyrė, kad 
Avellanedoje. Tai švieti- Šiaurės Amerikos Mari
nio įstaigai vesti yra par- jonai, turėdami 
kviestos patyrusios lietu-J aprūpinti savo 
vės pedagogės — Šv. Ka-jbei seminariją 
zimiero Vienuolijos Sese-iriais ir paruošti 

ic Amnril/nc A f vv. ! c? onatom

llanedoje, kame 
ispanų kalbos, susipažįsta! 
su vietos papročiais, rūpi
nasi įgyti vietos gyvento
jų teises ir, jei Dievo Ap
vaizda atsiųs geradarių 
pastatyti misijonierių 
bažnyčią kitame mieste, 
tai užves ten Marijonų mi
siją.

Iš penkių vyskupo Bučio 
atsiųstųjų naujų misijo
nierių į Pietų Ameriką, 
trys yra gimę ir pradinius 
bei vidurinius mokslus iš
ėję Lietuvoje. Karo audra 
visus penkis ištrėmė iš jų 
gimtinio krašto į Vakari
nes Valstybes ir, tik Die
vo Apvaizdai laiminant, 
jie dasigavo į Romą, ka
me garbingai baigė uni
versiteto studijas, įgyda
mi aukštus mokslo požy
mius. Visi jie išvyko į Pie-

Už tuos pinigus skautės yra 
išsiuntusios 5 maisto siuntinius 
savo bendraminčiams Vokieti
jon. Draugovės narės, kartu su 
vietiniais lietuviais, yra pada
riusios ekskursiją prie Niagaro 
krioklio (130 km. nuo Toron
to), dalyvavo Kanados (Onta
rio provincijos) skaučių suva
žiavime - parade. Jos atstovą- lių. 
vo lietuvius skautus. Kanadie- keliai į Lietuvą, reformacijos 

xw?įčiai lietuvaitėms leido žygiuoti' sąjūdis Lietuvoje, Lietuva ca- 
augiau i ppįgjęyjg įr su gavo lietuviš-! rištinės Rusijos okupacijos lai-

; komis uniformomis, turėjo di- kais, Šventoji Lietuva, Lietu- 
vaidelį pasisekimą. Lietuvaitės vos trispalvei plevėsuojant

; skautės buvo fotografuojamos, i
- - ‘filmuojamos ir keliamos joms' 

ovacijos.
Ontario provincijos skautų mU8 Lietuvoje. Knyga naudin- 

štabas lietuviams skautams lei
do visą laiką dėvėti lietuviškas 
uniformas ir veikti savarankiš
kai.

Vietos lietuviai džiaugiasi ne- —----- ------- -----
seniai gavę Vyskupijos patvir- , maldos, kokios lotyniškai kal
tinimą lietuvio kunigo jų pa
rapijos klebonu. Tai įvyko 
prieš porą mėnesių laiko. Ligi 
šiol torontiečiams lietuviams 
klebonavo kunigas airis (Kana
dietis). Dabar jo vietą užėmė

GRAŽIOS IR VERTINGOS 
KNYGOS 

Katalikiškoji Lietuva
Parašė kun. Dr. K. Gečys, 

1946 m. 575 pusi.
Stambus veikalas iš šešių da-

Aprašoma krikščionybės

vių tautos Golgota (1940 - 
1046). Pridėta labai svarbūs do
kumentai apie bolševikų žiauru-

ga 
na

ir labai gražiai atrodo. Kai- 
— $4.00.

Liturgines Mišios
Tai visai tokios pat mišių

bamos. Šioje knygelėje jos at
spausdintos lotyniškai ir lietu
viškai. Kaina — 25c.

“Darbininkas”,
366 W. Broadway,

So. Boston 27, Massį

rūpestį 
kolegiją 
profeso-^tų Ameriką savanoriai, 
vedėjus 

rys iš š. Amerikos. Atvy-jsavo leidžiamiems laikraš- 
kusioms į Argentiną vie- čiams, dar neatspėja pa
suolėms tenka dirbti mi- didinti misijonierių skai- 
sijonierių sąlygose: su di- čiaus Argentinoje, tai ji- 
deliu asmeniniu pasiauko
jimu, negaunant jokio at
lyginimo už savo darbą. 
Net gyvenamuosius kam
barius atvykusioms sese
lėms mokytojoms reikėjo 
pačioms pasistatydinti.

Tenka džiaugtis, kad 
mokykla neša daug nau- 

‘dos jaunuolių švietime ir

sai gegužės 12, 1948 pa
siuntė iš Romos penkis 
kunigus Marijonus į Pietų 
Ameriką.

Nauji penki misijonie- 
riai lygiai po mėnesio ke
lionės, birželio 12, 1948 
pasiekė Argentinos uostą 
Buenos Aires, apsigyveno 
Marijonų vienuolyne Ave-

kad pagelbėjus ten vargs
tantiems tautiečiams ir 
prisidėjus prie Kristaus 
meilės karalystės skleidi
mo.

Visi tie penki, Marijonai 
yra pergyvenę rusų ir vo
kiečių okupaciją, vienas 
buvo rusų ištremtas į Si
birą priverstiniems fiziš
kiems darbams ir patyrė 
komunistų teroro žiauru
mus. Apie kiekvieną jų 
paduosime trumpas žinu
tes atskirai. J .J J.

Washingtone įvykusi “hobby” paroda. To
je parodoje matėsi ir šis lėlių rinkinys. Tai vis 
ortginališkos minties darbas, kuris kartais yra 
gana vertingas.



Antradienis, Rugp. 31 d., 1948
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— Godin - naujųjų laikų garsenybe. 
- Negailėjo savojo kraujo dėl darbo 
žmonių. - Sielų medžiotojas. - Tau
rioji meile purvinuose Paryžiaus prie
miesčiuose. - Ką gali žmogus, kurs 
save užmiršta.

- < v •

PRISIEKS GYVENIMĄ 
PAŠVĘSTI DARBININ

KAMS

laikui apleisti seminariją. 
Apie pusmetį jisai dirbo 
paprastu darbininku, kas

- Prieš šv. Mergelę Ma- įam Padėjo dar daugiau 
riją aš prisiekiu pašvęsti darbo zre“nes6. P““1?' " 
savo gyvenimą Paryžiaus J?08 Pamlltl- šlose "Pf: 
darbininkų krikšėionimui, ęią dienose jisai lanke 
-šitokį šventą pažadą, Llurda lr dau® meldesl

riją aš prisiekiu pašvęsti darbo žmones pažinti ir

tokią savo gyvenimo pro
gramą pasirinko kun.

prie Marijos:
— Aš neprašau mane iš-

Henrikas Godin. Tai vie-;vaduoti iš kentėjimų, nes 
nas iš pačių garsiausių i aš žinau, kad T 
darbo žmonių prietelių* 
dabartiniame laikotarpy-* 
je. Pagerbdami jo pasi-i 
šventimą prancūzai nese
niai išleido jo gyvenimo 
aprašymą “Un homme 
providentiel— L’Abbė Go-į 
din” (Apvaizdos žmogus 
— kun. Godin).

Jisai gimė Didžiajame 
Penktadienį, 1906 m. ba
landžio mėn. 13 d., Aude- 
ux miestely, o buvo pa
krikštytas per Velykas. 
Jo tėvai buvo nuoširdūs 
krikščionys, bet labai ne-! 
turtingu Pirmąją Komu
niją priėmė teturėdamas 
šešetą metų. Šeimoje bu
vo taip stipri religinė nuo
taika, kad jeigu jie nega
lėjo nueiti į mišparus, tai 
vakare namie visa šeima 
sekmadieniais kalbėdavo 
psalmes.

I kentėjimai 
lyra vienas iš pirmųjų gė
rių, bet aš tik prašau, kad 
galėčiau tęsti kunigystės 
studijas... Tegyvuoja tas 
įtemptas kentėjimas, kad 
tiktai jisai manęs nenuto-j 
lintų nuo altoriaus”.

APIE KRISTAUS IR 
SAVĄJĮ KRAUJĄ

Jo kunigystės suprati
mas — labai aukštas. Ji
sai savo užrašuose, dar 
būdamas seminarijoje, at
žymėjo :

— Argi dėlto, kad studi
javau Ciceroną (romėnų 
rašyto ją), aš turiu teisę 
patogiai šildyti savo pė
dus, kai kiti kenčia šaltį? 
Argi dėlto, kad rytą aš at
likau tą Didžiąją Mišių 
auką, likusią dienos dalį 
aš galiu praleisti tik kaip 

i pamaldus įnamis? Ar ga- 
, . liu aš pasinaudoti kruvi-

I KUNIGUS (nąja Kristaus auka, pa- 
Nuo pat komunijos die- j kartota ant altoriaus tam, 

nos jisai kalbėjo ypatingą ?kad paskiau ramiai, leng- 
maldą: kad Dievas jam yai leisčiau dieną? Prie- 
leistų būti kunigu, bet ge- šingai, tas, kurs ryto pa
rų ir šventu; jeigu jam konsekravo ^Kristaus 
būtų pavojaus likti drung
nu ir tik vidutinio uolu
mo, tai geriau tegu Die
vas jį sulaiko nuo • kuni
gystės. Iš tikrųjų jo ke
liai nukrypo į seminariją. 
Čia pasižymėjo ypatingu 
punktualumu, paklusnu
mu ir draugai jį vadinda
vo šventu. Tik jo sveikata 
buvo silpna. Buvo dienų, 
kad nieko negalėjo valgy
ti ir pasitenkindavo stik
line vandens vieton pietų.

KENTĖJIMAS IR 
ALTORIUS

Nuolatiniai galvos skau
smai ir nesveikata net bu
vo jį privertusi kuriam

v •

i

• r

vai leisčiau dieną? Prie-

i Kr i s t a u s 
i kraują, kurį davė nusidė- 
ijėliams, argi dienos metu 
neturėtų išlieti keletą lašų 
savo kraujo už brolius. 
Auka neatstoja kentėjimo 
ir vargo, pasninkas neat
stoja darbo. Kentėjimas 
ir yra pirmoji auka, o 
darbas — pirmoji atgai
la”.

SIELOS MIRŠTA Iš 
BADO...

Kaip labai svarbia jisai 
laikė apaštalavimo parei
gą, galima spręsti iš tų jo 
užrašų:

— Ar mes leistume kam 
nors šalia mūsų numirti 
iš bado? 0 sielos miršta...

I

se

VISATAApaštalo užsiėmimas nė
ra mielai priiminėti sve
čius; jo pareiga yra gel
bėti sielas”.

Tuo laiku, kai kun. Go
din rengėsi kunigystei, 
Paryžiaus priemiesčiuose, 
kur gyvena skurdliuos,kur 
daug , komunistų, buvo 
pradedamas didelis apaš
talavimo darbas. Kun. 
Lhande savo poroje kny
gų aprašė tas vietas ir iš
kėlė didelio pasišventimo 
pavyzdžių iš tų naujųjų 
apaštalų. Skaitydamas 
tuos veikalus, Godin dar 
labiau sustiprino savo pa
siryžimą atsiduoti darbo 
žmonių patarnavimams ir 
jų sielų gelbėjimui. Many
damas, kad jis daugiau 
nuveiks pasirinkęs vie
nuolišką luomą, įstojo į 
Fils de Charite (Artimo 
meilės Sūnų) vienuolyną.

MALDA MIRUS 
MOTINAI

Įdomu, kaip beveik kiek
vienas svarbesnis jo gy
venimo įvykis nukreipė jo 
mintis į apaštalavimą. 
Kai mirė jo motina, nuva
žiavęs į Liurdą jisai taip 
meldėsi:

— Aš turėjau motinėlę 
žemėje, gerą motinėlę, o 
dabar nebėra jos. Dan
gaus Motinėle, pavaduoki 
man ją... Vieton tūkstan
čių mažų žemiškų malo
numų, kurie juk ne man 
skirti, duoki man sielas; 
kad aš mylėčiau sielas, 
kaip Tu mylėjai, kad aš 
savo sunkiu ir aštriu gy
venimu vesčiau sielas į 
Dangų...”

Kokia karšta sielų mei
lės ugnimi jisai degė, ga
lima matyti iš atrastos jo 
užrašuose sustatytos sa
votiškos litanijos į Mari
ją
— Nuo užmiršimo, mano 

dirbančiųjų brolių, kurie 
kenčia, išgelbėk mane.
— Nuo papiktinimo, ku

rį aš, kad ir nedidelį kam 
suteikčiau, išgelbėk mane.
KENTEJIMO IR SIELŲ!

Išvakarėse prieš savo 
įžadus jisai vėl kreipiasi į 
Mariją:
— Jūs gerai žinote, kad 

darbininkų klasė apleido 
savo Dievą, ir reikia šven
tųjų bei stebuklų, kad 
juos atvestų prie Tavęs... 
Marija, aš pasitikiu Tavi
mi... Aš pasitikiu, kad 
man duosite daug kentėti, 
kad man duosite daug sie
lų...

Kunigu buvo įšventintas 
1933 metų balandžio mė
nesį. Pirmąsias 
atlaikė Liurde.

LIETUS IR... AŠAROS
Dabar jisai pasirūpino, 

kad būtų paskirtas darbui 
tarp Paryžiaus darbinin
kų.
— Man rodosi, rašė jisai, 

kad apaštalavimas duos 
sparnus mano paties šven- 
tėjimui...

Ryšys su didmfesčio 
darbininkija parodė jam, 
kad čia reikia naujų būdų 
prie jų prieiti. Jis panoro 
šimtu procentų tam atsi
duoti, gal jau tada plana
vo ir daugiau kitų kuni
gų į tą darbą įtraukti, tai
gi jisai, su vyresniųjų pri
tarimu, pasitraukęs iš 
vienuolinės bendruome
nės, pasuko savo paties 
planuojamu darbininkijos 
apaštalavimo taku. Kad 
pasiruoštų savo didžiajam 
uždaviniui, jisai dar pir
ma nuvyko į Lilį, kur yra 
gera katalikų akcijos 
aukštoji mokykla. Šalia 
studijų, jau ir čia jisai už
siėmė organizacijų darbu.
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Mišias

I

Pradžia 3-čiame pusL... ‘ 
prasti. Kad geriau jį gali
ma būtų suprasti, vaiz- 
duokimės šitaip: jeigu iš
šautas iš patrankos svie
dinys galėtų lėkti ligi 
Saulės po 30 kilometrų

i per sekundę, tai jis pri
lėktų prie jos tik per de- 
'šimt metų. n
1 Saulė yra skystame bei 
jdujiškame pavidale ku
inas. Ant jos paviršiaus 
: temperatūra siekia apie 
600 laipsnių, o jos viduje 
yra nepalyginamai aukš
tesni temperatūra, kuri y- 
ra matuojama milijonais 
laipsnių. Tame karštyje 

!per vieną akimirką gali 
' ištirpti ne vien metalai, 
bet akmenys ir žemė. Vi
sa Saulės masė liūliuoja, 
kaip didžiulė ugnies jūra, 
ir į visas puses., brąndųo- 

įlio dalys stipriais vulka- 
Įnais veržiasi tolyn. Tiesa, 
'yra pastebėta žymių, kad 
! Saulės paviršius išlengva 
aušta. Bet dar daug mili
jonų metų praeis, kol tas 
'.paviršius sukietės. Vadi- 
jnasi, dėl to netenka bai
mintis.

Taigi matome, kad Sau- 
. lė yra mūsų gyvybės šal
tinis. Tuo tarpu iš kitos 
pusės yra pastebėta, kad 
toji geradarė tam tikrais

pratimai, įvairios žmog
žudystės, o tautų ben
druomenėje sukelia blo
gas nuotaikas, kas veda 
prie įvairių konfliktų ir 
karų. Žinoma, negalima 
čia visas tas kaltės suver
sti tik Saulei, čia turi 
daugiausiai pagrindą poli
tiniai ir ekonominiai iš
skaičiavimai, bet impulsą 
toms vijoms negerovėms, 
aiškus dalykas, gali duoti 
žalingas Saulės veikimas.

Vasaros karščiai pasiekė savo aukštumas. Tem
peratūra Naujoje Anglijoje pašoko virš 95 laipsnių, 
bet šie vasarotojai Maine valstijos Atlantiko pa
kraščiais to karščio nejaučia ir jie sekdami mielą 
lietuvišką dainelę: “Plaukia sau laivelis...” puškau-paiko tarpais neigiamai 
ja ir tartum Lietuvoj stiprina savo fizines ir sielos Į veikia į žmonių gyvenimo 
jėgas dideliems darbams, prie kurių šaukia pa- jS^lysa^ *r J4 psichiką, ko 
vergta tėvų žemelė — Lietuva.

Pažįstami aprašo, kaip jį 
matydavo bjauriame ore, 
lietaus permerktą atvyku
sį į susirinkimus:
— Ašaras mums iš akių 

išspausdavo..:, — atsilie
pia jį pažinojusieji.
MYLĖTI TUOS, KURIŲ 

NIEKS NEMYLI
Bet kun. Godin jokie

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudin
gas dalykas nes jis yra geras kalbos mokytojas ir 
stiprus patarėjas.

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, 
kuris yra kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 
6 coliai per 4”. 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo 
apdarais. Parduodavo po $4.00; dabar mes Jums siū
lome bargeną — atiduodame už $3.00. 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-Lietuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadway So. Boston 27, Mass.

Šiuomi siunčiame $............... ir prašome atsiųsti
mums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

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

PLANETOS NESTOVI 
VIETOJE

Be minėtų dangaus kū
nų danguje dar spindi vi
sa eilė žvaigždžių. Į jas 
giliau pasižiūrėję, pama
tysime, kad vienų žvaigž
džių šviesa yra nemirk- 
sinti, pastovi, o kitų švie
sa virpa, kaip naktį de
gančios ugnelės, kurios su 
vėju rungtyniaujasi. Pir
mosios grupės žvaigždės 
yra vadinamos pastovio
mis žvaigždėmis arba pla
netomis, o antros grupės 
žvaigždės kintamosiomis 
žvaigždėmis arba tiesiog 
žvaigždėmis. Be to, plane
tos nestovi vienoje vieto
je ant dangaus; jos nuo
lat keičia savo vietas, gre- 
tindamosi čia prie vienos 
žvaigždės, čia prie kitos 
žvaigždės. Padidinamieji 
stiklai didina planetų di
dumus, o žvaigždžių — 
nedidina, tik ryškina.

• it t • . . t .

Planetų yra ne daug ir 
geriau jas pažįstame, ne
gu žvaigždes, nes jos yra 
arčiau mūsų. Planetų nuo 
Žemės tolis yra nevieno
das. Jos visos skrieja ap
link Saulę. Kurios yra ar
čiau Saulės, tos aplekia 
ją greičiau; kurios toliau 
nuo Saulės, tos apskrieja 
apie ją pamažiau. Plane
tos lekia čia artėdamos 
prie Saulės, čia toldamos 
nuo jos. Didžiųjų planetų 
yra devynetą, mažų pla- j___ r\u*:_

kaip tie, kurie sakosi ^y- į planetos yra pavadintos 
senovės romėnų dievų 
vardais. Pagal jų tolį nuo 
Saulės taip jos stovi: Mer
kurijus, Venera, Žemė, 
Marsas, Jupiteris, Satur
nas, Uranas, Neptūnas ir 
Plutonas. Visų didžiausia 
planeta yra Jupiteris. To
ji planeta yra bąyeik pus
antro tūkstančio kartų 
didesnė už Žemę; ji yra 
didesnė savo tūriu už vi
sas kitas planetas drauge 
paimtas.

(Bus daugiau)

pasėkoje tarp žmonių, ky
la įvairus barniai, nesusi-

Kun. Godin sutana vis bū
davo potrumpė, per batus kaip jisai apie mus mąstė 
sunkdavosi vanduo, gyve-'ir mus mylėjo. Ta- meilė 
no neturtingai, prasčiau į kiekvieno iš mažųjų dar- 
už darbininkus, kurių tar
pe jisai apaštalavo.

Jo kambarys buvo pasi
daręs kaip savotiškas 
viešbutis. Čia atėjęs dar
bo jaunimo atstovas gale- 

dart^ sunkumai‘ nebuvo > ka™8 išsigerti, visus 
baisūs. Jo užrašuose at- aav° sielos rūpesčius islie- 
randame maldą j Mariją: t1.’ cla steidavo suzadeti-
— Mano geroji Motina,

padėki man gelbėti sielas, j ——
ir dėlto padaryki mane 
šventuoju ir apaštalu..- 
Kokia gi gali būti didesnė 
Dievui garbė, kaip amži
nybei pripildyti dangų...”
— O, Motina, duoki man 

širdį, prašau, tokią, kuri 
mylėtų visas sielas, o la
biausiai — vargšų ir ap
leistųjų”...

DARBININKIŠKAS 
JAUNIMAS

Pagilinęs savo studijas 
Lilyje jisai vėl persikėlė į 
Paryžių ir visa siela me
tėsi į darbą su Jaunųjų 
Darbininkų Sąjūdžiu, kurs 
Prancūzijoje vadinamas 
J. O. C. (Žosistai). Jis ga
vo mažyti kambarėlį sep
tintame aukšte, priešais 
savo raštinę. Netoliese bu
vo koplyčia, kur jisai pra
leisdavo dalį dienos.

Vienas jaunas darbinin
kas rašo dalyvavęs reko
lekcijose, kurias vedė 
kun. Godin. Šis jiems aiš
kino, kad gindami darbi
ninkų teises katalikai gali 
net streike aktyviai daly
vauti. Kun. Godin kalbė
jo: .
— Dievo karalystėje yra 

meilė ir teisingumas; 
kiekvieną kartą, kai įne
šama daugiau teisingumo 
ir meilės į darbininkų gy
venimą, daromas žingsnis 
pirmyn į įgyvend i n i m ą 
Kristaus karalystės.

VARGINGAS DRABU
ŽIS, TURTINGA ŠIRDIS

Savęs jisai labai nežiū
rėjo. Prancūzijos kunigai 
nešioja ilgus drabužius.

jnuoliai savo problemas iš- 
i kelti, kurios jų širdį ar 
sąžinę kankino. Kun. Go- 

? din buvo rašytojas ir savo 
knygas jisai dažnai iki 
vėlyvos nakties rašydavo, 
kartais net iki antros va
landos ryto.

PARYŽIAUS MISIJA
Jisai mokėjo suprasti 

darbo jaunimą. Bevelyda
vo pagrindinai išklausyti 
jų pasakojimosi ir neduo
davo patarimo, kol jie pa
tys nepamatydavo, kas jų 
gyvenime reikia pakeisti.

— Pamažu jisai prieida
vo prie to, kad mes patys 
imdavome savąjį gyveni
mą tvarkyti, pirma paieš
koję Šventosios Dvasios Į 
patarimo, — rašo vienas. į 

Matydamas, kaip platus 
tasai apaštalavimo dar
bas, jisai pasistengė įkur
ti vadinamąją; Paryžiaus 
Misiją, kurios nariai, ku
nigai, gyvena darbininkų 
kvartaluose, eina su jais į 
darbą, ir didžiausiame pa
sišventime veda krikščio
niško atgimimo akciją. 
Gaila, kad ankstyva mir
tis (jisai mirė 1944 m.) 
nutraukė to pasišventėlio 
didžias pastangas.

DARBININKŲ ŠEIMA 
APIE JAUNĄJĮ 
PASIŠVENTĖLĮ

Apibudindama jo įtaką, 
viena jauna šeima rašė:
— Jis mąstė apie kiek

vieną iš mūsų. Kiek gi bū
tų jaunimo ar šeimų, ku
rios nebūtų gavusios nuo 
jo žodelio, kai jis nebuvo 
su mumis, ir tas parodo,

bininko, darbininkės va
dovavo jo visą gyvenimą. 
Tai dėl jų jisai suplanavo 
ir visas savo knygas. 
Jiems tai ir paskyrė jisai 
visą savo laiką, savo gy
venimą, nieko sau nepasi
likdamas. Jo namas buvo 
atviras visiems pasaulyje. 
Jis darbininkų klasę ne
mylėjo ta miglota meile/ netų — daug. Didžiosios

Ii, bet myli iš toliau, kaip 
gali. Ne, jisai mylėjo kiek- Į 
vieną iš mūsų, kiekvieną! 
iš mūsų bernaičių, mer-! 
gaičių ir šeimų. Ir dėlto; 
mes jo netekę netekome Į 
tėvo, savo tikrojo tėvo.! 
Dabar jisai yra laimin
gas, susilaukė savo atly- 
gininto. Pagaliau jis ilsisi, 
bet drauge iš aukštybių 
visus diriguoja. Jisai, 
kurs taip mylėjo Kristų ir 
kurs mus taip gražiai iš
mokė mylėti, dabar, tik
riausiai, meldžiasi iš visos 
širdies už kiekvieną jau
nųjų, už visus darbinin
kus”.

Taip, yra ir mūsų lai
škais šventųjų.

Dr. J. Prunskis.

Pažinti Dievo neregia- 
mąją ranką, rėdančiu mū
sų gyvenimą, yra tai aukš
čiausiojo paklusnumo rū
šis. Fr. V. Foersteris.

i I

I

TIK IŠĖJO Iš SPAUDOS
KUN. DR. K. GEČIO

Naujas Istorinis Veikalas

“KATALIKIŠKOJI LIETUVA”
Kas norėtų susipažinti su Katalikų Bažnyčios Lietuvoje 
praeitimi ir jos dabartimi, turėtų būtinai įsigyti gražiai 

išleistą knygą —
“KATALIKIŠKOJI LIETUVA”.

Naujasis veikalas yra gražiai paveiksluotas, turi 587 
puslapius, ir Lietuvos bažnytinės provincijos žemėlapį. Susi
deda iš 6 dalių: 1) Krikščionybės keliai į Lietuvą; 2) Refor
macijos sąjūdis Lietuvoje; 3) Lietuva caristinės Rusijos oku
pacijos laikais 1795—1918 ; 4) Šventoji Lietuva; 5) Lietu
vos trispalvei plevėsuojant 1918—1940 ; 6) Nebaigta lietuvių 
tautos Golgota 1940—1946 m.

Kaina — $4.00
Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 IV. Broadway, So. Boston 27, Mass. fl
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Pirmadienį, Labor Day, Rugsejo-Sept. 6,1948
Jėzaus Nukryžiuotojo Vienuolyno Rezidencijoje

THATCHER STREET, BROCKTON, MASS.

PRADŽIA
10 valandą rytą iškilmingos Šven

tos Mišios, Pamokslas ir Palai
minimas.

PROGRAMA
$1000.00 DOVANOMIS
Orkestras Koncertas — (Baad Con- 

cert)

Valgių—Gėrimų—Užkandžių ir tt. 
Visokių Pamarginimų Visų Dienų

KVIEČIAME VISUS ATVYKTI.

PASTABA — Yra numatoma, kad 
šiais metais į šį suvažiavimą su
plauks didžiausia minia žmonių, 
jaunų ir senų, dėlto, kad pirmą sykį 
istorijoj yra surengta toks įvairus

programas, kad visiems būtų ge
riausios dienos atostogos.

Čia bus galima sutikti senus ir 
naujus draugus. Visi ruoškitės va
žiuoti į Brocktoną — Darbo Dienoj— 
Rugsėjo - September 6, 1948.

VISI ATVAŽIUOKITE — 
O MES UŽTIKRINAM HGood Time"

v

KOLONUOSE *.

kienės vasarnamis buvo “pa
krikštytas” PALANGOS var
du. Ta proga savininkė suruo
šė puikų pobūvį į kurį atsilan
kė ir Metropolitan Operos so
listė Polyna Stoska ir dauguma

CIVINSKAITE - Valušienė, 
Elzbieta, iš Šunskų km., Mari
jampolės ap., gyv. Chicago.

ČI2INAUSKAITE, Veronika, 
ištek, pavardė nežinoma, 

ALIONIS, Petras, iš Rum- iš Kaupiškių vai., Vilkaviškio >Setkfinų km, Raudondvario 
apskr. i

Rn_ _ . ______ DANAITIS " • ‘A — Į * • M. W • V M* « V •

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

• V
18

V.

tfORCESTER. MASS. t Prašome visų prisidėti. Plačiau
’ * ! apie veikimą bus pranešta.

Sekmadienį, rugp. 22 d., Auš- ^U°tOjU^ į
ros Vartų par. salėje įvyko 
BALF susirinkimėlis, kuriame 
susirinko BALF darbuotojai 
išgirst kun. Dr. J. B. Končiaus. 
BALF Centro pirmininko, pra
nešimo apie BALF. jo veikimą 
ir lietuvių tremtinių atvežimą.

i
Kun. Dr. Končius labai pla

čiai išdėstė D. P. blankų išpil
dymo reikalą ir BALF finansi
nį stovį. Dalyviai pasižadėjo 
daug dirbti. Jau išrinkta Gene- 
ralė Komisija ir komisija sura
dimui butų dėl D. P., darbo 
komisija pagelbėti atvykusiam 
surast darbą.

Išrinkta ir finansų komisija. 
Ceneralės komisijos pirm. Mrs. 
Dennis Mack kvietė visus daly
vauti susirinkimuose, kurie į- 
vyksta trečiadieniais, 8 vai., 
Šv. Kazimiero par. salėje.

Iš kun. Dr. Končiaus kalbos 
sužinojome, kad Balf gražiai 
t arkosi. bet gaila, kad neper- 
čaugiausia gauna finansinės 
P iramos. kuri labai reikalinga. 
Tremtiniams maistas labai rei
kalingas. ypač riebalai. Kun. 
Vasys paaukavo galioną alie
jaus Worcesterio skyriai ren- 
g asl pravest “Food Drive”.

BALF veikimą. Gelbėkime nuo 
mirties ir bado tremtinius.

Narė

LOS ANGELES, CAL
SPAUDOS DIENA

I

I

I

sos kil. iš Valakbučių pašto, 
Sintautų vai., Šakių ap.

FYLERIS, Pranciškus, iš Pa- 
vištyčio km., Vištyčio vai., Vil
kaviškio ap.

GARMUS, Jurgis, iš Pakuo
nio parap., Kauno ap., ilgą lai
ką gyvenęs Cleveland, Ohio, 
taipgi jo sūnūs Jurgis ir dukte
rys Olga ir Marė Surinčienė.

GEVOSE, Vesato, seniau 
gyv. 946 W. 31 PI., Chicago.

GILEVICIUS, Stasys, iš Kau
no.

GIRAITIS, Juozas.
GIRDZINEVIČIUS, Jonlas ir 

Juozas, sūnūs Jono, iš Alytaus 
vai.

GREIČIŪNIENE - Ragaus
kaitė, Liuda, atvykusi į JAV 
1939 m. ir gyvenusi Chicagos 
apylinkėje.

GRIGAITIS, Jonas.
GRIGAITIS, Justinas, iš Juo

dupiu km., Salantų vai., Kre
tingos ap.

GRIGALIŪNIENE - Stanke
vičiūtė, Katrė,, ir jos seserys: 
Marijona Vasiliauskienė ir O- 
na Rakštienė, ir Juzė Stanke
vičiūtė.

GRIŽAS, Jonas, kil. iš Gučiū- 
nų km., drauge su Antanu Ma
žyliu atvykęs Amerikon.

GRUNAVAS, Femardas 
(gal: Bernardas ar Ferdinan
das?), kil. iš šapališkio km., 
Šimkaičių vai., Raseiinų ap.

JAKŠYS, Pranas, iš Vyžuo
nų; Chicago je.

JANKEVIČIUS, Kazimieras, 
Stanislovas ir Vladislovas.

JARMALAVIČIOTE, Petro
nėlė, iš Kupiškio, ištekėjusios 
pavardė nežinoma, gyv. Chica- 
goje, ar apylinkėje.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:
Consalate General of Lithuania 

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

Los Angeles lietuvių veikėjų.. kiškių vaL Kauno ap. v ■ ■
_ . A ,_  . . . i ANDRTUšKFVTčTfiTT Ro-. , DANAITIS, Kazimieras, s.Pobūvio toastmastenu buvol AJNDKlUSiMLVieiUTE, ko-, AUKŠTYS, Jonas, iš Teisių , ... Qn
kun. J. Tamulis, o atatinkamas kurios ištekėjusios pa- . jį? ’
kalbas pasakė Polyna Stoska, i varde nežinoma. | 5 vl” f*“™* ukl'
kun. J. ^uiin^adv. J. pj ANDR1USKEVICIEN8 -Dze-I BACKAUSKIENB - J»»ka, nruk.uja netoh NewJorto 
terš. K. Luk&is, A. Regu,, adv. toeekaitė. Pranė,dūkti Pranę te. Antele, d Šmulių vaL Į DANIEL, Olga (Damebute), 
V Faliekna ir k Krakelaukio vai. Į BALAIŠIS, Antanas, s. An- (duktė Aleksandro, gyv. Phila-

ANTANAVIČIUS, Jonas, kil. tano, iš Svėdasų; 1937 m. išvy-.delPhi^J>a:____
Gailaičių km.,' Akmenės vl., ko į Paraguay. 
Mažeikių ap.; gyv. Chicago. j “

ANTANAVIČIUS, Silvestras, dar 1936 m. gyvenusi Chicago- tingos ap.
I DAUKŠAITE, Stasė, išvyku
si į JAV 1926 m., ištekėjusios 
pavardė nežinoma.

DAUKŠIENE - Urbonaitė, 
Leokadija, ir brolis Urbonas, 
Matas, iš Tverų vai., Telšių ap.

DEGUTIENE - Jankunaitė, 
Ona, iš Utenos ap. ir vai.

DOBILIUKE, Elzbieta, ištek, 
pavardė nežinoma, kil. iš Gel
gaudiškio parap., Šakių ap.

DOMANSKIS, Juozas ir se
suo Marine Domanskytė, ir 
juodviejų tėvai, rodos Chicago-
>•

DOMARKAITE, Zuzana, iš 
Telšių ap., Plungės ap. 

DOVYDAITIS, Jonas, sūnus 
Kristupo ir Marijos Klibingai- 
tės - Dovydaičių, iš Slavikų v., 
Šakių ap., gyvenęs Pittsburgh, 
Pa.

DOVYDĄVIČIUS - Dovydas, 
Mateušas, su žmona, rodos 
Chicago je.

DUGNAUSKAS, Juozas ir 
Pijus, kil. iš Andriškių km. 
Žaliosios vai., Vilkaviškio ap.

DZETAVECKAS, Antanas, 
sūnus Prano, iš Krokelaukio vl.

EGLINSKAS, Kazys, s. Jono, 
iš Andrejavo vai., Kretingos a., 
gyvenęs Chicagoj.

ENDRIUKAITIENE - Bal- 
saitytė, ir jos dvi seserys, vi-

M.
_ Naujas “Kalifornijos Lietuvio”

Numris

Rugpiūčio 15 d. “Kaliforni
jos Lietuvio” žurnalo iniciaty
va buvo suruošta Spaudos Die
na. Iš ryto kleb. kun. J. Ku
činskas laikė šv. mišias už “K. 
L.” skaitytojus ir pasakė turi
ningą pamokslą spaudos klausi
mu. Po pietų įvyko “K. L.” IŠ
VAŽIAVIMAS, kur buvo ir 
daugumos Amerikos ir tremty
je leidžiamų laikraščių paroda 
bei priimamos prenumeratos 
bet kuriam
Bendrų pietų metu spaudos rei
kalu skaitė paskaitą adv. S. J. 
Paltus ir sveikinimo kalbas pa
sakė Lietuvos garbės konsulas 
J. J. Belskis, kun. J. Kučins
kas. kun. J. Tamulis, B. Star- 
kienė, A. Regis, M. Starkus ir 
kiti. Išvažiavime dalyvavo virš
200 lietuvių ir davė apie $300 S. Broadway, Los Angeles 3, apskrities susirinkimas 
pelno.

“Palangos” Krikštynos
Rugpiūčio 22 d. Bronės Star-

I DAUKANTAS, Antanas, iš
| BALIAUSKAITE, Pranciška, ’ Reketės km., Salantų vi., Kre-

je, Maplewood Street (?).
i BALSAITYTES, trys sese- 

mūsų kolonijos parapiją. rys, kil. Valakbučių pašto, Sin- 
Kor. tautų vai., Šakių ap., viena iš

tekėjusi už Endriukaičio.
i BANSLEBERIS, Augustas, 
'jonas ir Juozas, iš Igliškėlių v., 
Marijampolės ap.

j BERNOTIENE, Dome,» iš

“K. L.” liepos - rugpiūčio nu
meris
ir pagražintas. Viršelį puošia 
Polynos Stoškutės fotografija. 
Turinyje randame šiuos įdo
mius straipsnius: “Apie tai; 
kas mus vienija ir kas mus ski-j 
ria”, “Drąsieji sakalai — Da-; 
rius ir Girėnas”, “Padėkime' 
tremtiniams pasiekti Amerikos 
krantus”, “Mačiau — jie žudė vė į Amerikos Lietuvių klubą

Lietuviškos spaudos 6 Davis St., Kearny, N. J. Klu- šaltuonio km., Tauragės ap. 
Dielinin- bo prižiūrėtojas, Jonas Beke- BOREIKAITE, Lionė, arba 
apsivyli- ris, gyv. Mample St., Kearny, Boreika iš Kybartų.

Looking around Califor- N. J. užtiko vagį. Vagis sumu- BOTIRIENE - Smalskaitė, 
“Anthropology 25000 A. So prižiūrėtoją ir pabėgo su Kotryna, iš švilpiškių km., 

“Rather be an American $50.00 grobiu. j Pumpėnų vai., Ponevėžio ap.
šaukėsi pagalbos. I BRAZDŽIUS, Povilas, gyv. 

“Whats wrong with Pribuvo policija ir vijosi vagį, Pittsburgh.
BRILVICAS, Juozas, iš Ky- 

beikių.
BROŽIŪTS - Mykdlaitienė, 

Lankeliš- 
ap., arba

’is išėjo žymiai padidintas svečiai noriai remia beaugan
čią

žmones”, **
diena”, “Dr. Pranas 
kaitis”, “Kad nebūtų

<<*

NETARK, 11
Vagis sumušė 75 m. amžiaus
* lietuvių klubo prižiūrėtoją 
šiomis dienomis vagis įsibrio- Rumšiškių vai., Kauno ap.

BLYSKIS, Sigfridas, iš Pa-

iš tų laikraščių, mo”, 
nia , 
D.”, 
prisoner than a free man in! Bekeris 
Russia”,
our patriotism”, taip pat plati bet vagis suspėjo pabėgti, 
vietos kronika, eilėraščiai ir j --------------
daugelis iliustracijų. j Rugpiūčio 8 d. įvyko New

“K. L.” yra leidžiamas 9204 York ir New Jersey L. Vyčių Ona, duktė Jono, iš
Great kių vai., Vilkaviškio

Calif. Metinė prenumerata vi- Neck, N. Y. Susirinkimą atida- jos vaikai, 
šame pasaulyje $2.00. Jei turite rė malda apskrities vice pirmi-. BRŪZGA, Vladas, 
giminių ar draugų Kalifornijo- ninkas Juozas Kasperas, pirmi- iš Angininkų km. 
je užprenumeruokite jiems “K. ninkavo Kazys Bason (Basana- Alytaus ap. (buv. Suv. Kalva- 
L.” kaip dovaną.

s. Kazio, 
Simno vi.,

I

“DARBININKO” METINIS 
PARENGIMAS

MINSTREL SHOW ir ŠOKIAI
Ssštadienj,

Lapkričio-November 6, 1948 
M micipal Building Saloje, 
SO. BOSTON, MASS.

Koncertinė dalis prasidės 7 vaL 
šokiai — 9 vai. 

Visus nuoširdžiai kviečia dalyvauti 
RENGTAI.

šv. Kazimiero Parapijos 
Piknikas

vičius). Taipgi sukalbėta pote- rijos).
riai, kad apskrities dvasios va-1 BUDREVICH, Aleksandras * 
das kun. M. Kemėšis kogrei- Danielius, New Yorke.
čiausiai pasveiktų, kuris jau i 
daugiau kaip šešios savaitės1

BUDRIKAS, Aleksas.
f, .. ~ , « , . .. . uoukaou naiu BUKONTAS, Stanislovas irSpalių 5 d. įvyksta paskutinis • r . »Ijo seserys Olimpija ir Tekle 

| Susirinkime dalyvavo ir Cen- Bukontaite, kilę iš Gaurilių 
tro pirmininkas Juozas Boley km., Tirkšlių vi., Mažeikių ap. 
ir trumpai paaiškino apie įvyk*. BURBA, Antanas, s. Kajeto- 
stantį seimą Detroit, Mich.no, kil. Kvėdarnos vai., Taura- 
rugsėjo 10, 11, ir 12 dd. Pir- ges ap., rodos Chicagoj. 
mininkas Juozas Boley taip pat BURBA (Burbienė) — Kli- 
kalbėjo apie BALF vajų, kuris maitė, Petronė, gyv. Waterbu- 
prasidės rugsėjo 1 d. ir ragino ry.
narius pasidarbuoti. Į BUTKUS, Pranas, s. Prano,

j Atstovais į seimą išrinkti iš Gargždų vai.
šie: p-lė Juozapina Adams iš ČERNECKIS, Antanas, trem- 
52 ir p. Elzbieta J. Kasper 90 tinys, prašo atsiliepti gimines 
kp. if pažįstamus, kilusius iš Kre-

Sekantis apskrities susirinki- tingos apskr.
mas įvyks Maspeth, L. I., N.Y. Į CHALUPA, Greta, gim. Klai- 

F. V. pėdoje, gyv. New Yorke.

(trečiasis) šiais metais Šv. Ka-86^8’ 
zimiero parapijos piknikas. Pa
rapijos piknikai visuomet būna 
vieni iš didžiausių ir sėkmin
giausių, nes tiek vietiniai tiek

BALF METINIS SEIMAS

Juozas Kaslnskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIŲ^ 

eO2*WashhiKtM Blvd. 
BALTTMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595 

Llmoelnal d*l visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį-

Bendrojo Amerikos Lietuvių šalpos Fondo Di- 
rektorių nutarimu, BALF metinis seimas šiemet į* 
vyks spalių - October 15-16 dienomis, Morrison vieš
butyje, Chicago, BĮ.

Visi BALF skyriai, bendradarbiaujančios draugi
jos ir visi lietuvių šalpos darbo rėmėjai maloniai pra
šomi ruoštis dalyvauti BALF seime.

Kun. Dr. Juozas B. Končius, 
BALF Pirmininkas 

. Nora M. Gugienė, 
BALF Sekretorė.

Mich.no


S

VIETINĖS ŽINIOS
Glineckius ir dalyvavo 
onoros Gllneckytls ir p. 
Jervio vestuvėse.

p. Uršulė Gudienė, paviešė
jus kiek Šo. Bostone, trečiadie
nį grįš į Chicagą.

<2^ T IkJ T T *T* fJJ C komas pamokslas, šios specia- 
A OiJ jgg pamaijJs bus minėti Mari- 

—------- - ■ jos didžią šventę ir kaipo meti-
Rugp. 27 d., mirė, ilgokai sir- nes mokyklos atidarymo. Po 

guliavęs Petras Tamulevičius,1 pamaldų vaikai galės užsiregis- 
70 metų amž., gyv. 264 W. 3rd truoti. 
St Paėjo Varėnos parapijos.! 
Amerikoje pragyveno 35 me
tus. Jau seniai nebedirbo. Buvo 
pašarvotas pas laidotuvių di
rektorių J. Baracevičių. Palai
dotas iš Šv. Petro parapijos 
bažnyčios, rugp. 30 d., 9 v. r.,' 
Šv. Mykolo kapuose.

Lauktai

j Rytą metą t. y. rūgs. 9 d., 
kuomet visos mokyklos atsida
ro, mūsų vaikučiams neberei
kės eiti į pamaldas. Jie eis tie
siai į mokyklą, I ir E. 6th St.

Vaikai šešto ir septinto sky
riaus galės dalyvauti minimos 
Panos Marijos šventės pamal- 

Tą pačią dieną, kiek pasirgu- dose. Bet šie išklausys šv. mi
si, mirė, Elzbieta Kavolienė, po ir rūgs. 9 d., kurios bus 
pirmu vyru Overkienė, po tė- jiems laikomos, bažnyčioje, 9 
vais Barišauskaitė, 67 metų va^ 
amžiaus, savo namuose, 62 G į Šią visą savaitę visi turėtume 
St Paėjo Mariampolės parapi- ruoštis prie Marijos gimimo 
jos. Amerikoje pragyveno per dienos ir prie vaikų suvedimo į 
40 metų. Paliko vyrą Ciprijoną katalikiškas mokyklas, 
ir dvi dukteris ir sūnų. Laido- Į 
jama su trejomis šv. mišiomis, Į 
rugp. 31 d., 9 v. r., 
ro parapijos bažnyčios Naujos gyventi moterį bei 
Kalvarijos kapuose.

Rugp. 27 d., mirė, miesto Ii- “Darbininko” ofise, 
goninėje, mėnesį sirgusį Teodo-į 
ra Stygienė (Ruškytė), gyv. 52; 
Ridgeurood St., P—
Mass. Paėjo Raudėnų parapi- to ja Eleonora Glineckaite, gyv. 
jos. Amerikoje pragyveno apie 5 Thomas Park.
35 metus. Paliko vyrą Igną, 
dvi dukterį ir seserį. Iškihnin-

šeštadienį, rugp. 2Š d. lankė
si “Darbininko” redakcijoj ku
nigas Jonas Bernatonis iš Law- 
rence ir įrekordavo savo kšlbą, 
kuri būvo transliuojama sek
madienio rytą, 9 vaL Lietifirių 
Katalikų Radio Valandos prog
ramoje iš WVOM stoties.

Taipgi lankėsi p. B. Bartke
vičius iš Brockton, ir p. Jedvy- 
ga Stulginskaitė iš Waterbū- 
ry, Conn., kuri atostogauji 
pas pp. Janušonius, gyv. Co- 
lumbia Rd. p. B. Bartkevičius 
kalbėjo, o p-lė J. Stulginskaitė 
dainavo Lietuvi^ Radio Va
landos programoje iš WESX 
stoties.

jAnĄ^AH*.- Degutienė, 
Ona, iš Utenos vai.

JELSAKbVIĖNĖ - Stepona
vičiūtė (Steponaitytė), Veroni
ka, ii Vilkaviškio ap.

JUOZAPAITIS, Kazimiėks,
ii ir. Šiaulių ap. 

Ludwig, kil. 
iŠ Klikolių vL, Šiaulių ap., ir 
jo žmona Olga bei sūnus Vile- 
rijonas: gyv., rodos, Philadel-

Randasi tuščias kambarys lie- 
iš Šv. Pet- tuvių šeimoje, kuri gali priimti 

merginą.
■ Norinti gero kambario apsigy- 
I venti gali informacijas gauti

Rugp. 29 d. studentas Ąlbi-
Dorchester, nas Jervis apsivedė su moky-

Trečiadienį, vakare, bus tai
gai laidojama rugp. 31 d., 10 komos šv. Teresės novenos ir 
vai. r., iš Šv. Petro parapijos Merginų Sodalicijos pamaldos 
bažnyčios, Naujos Kalvarijos ir susirinkimas, 
kapuose. Pašarvota pas laido
tuvių direktorių Juozą Kaspa
rą, 187 Dorchester St

Melskimės už mirusius.
Minės Marijos Gimtadienį. 

Trečiadienį, rūgs. 8 d., 9 v. r. 
salėje, 492 E. 7th St, bus lai
komos ekstra šv. mišios ir sa-

DAKTARAI

ir 
iš-

Pamokos Nekatalikams 
Apie Katalikybę

Tėvai Paulistai, kurie užlai
ko ir veda Katalikų Informaci
jos Centrą, 5 Park St (prieš 
miesto sodą) Bostone, paskel
bė, kad organizuojama nauja 
klasė nekatalikų, pamokoms a- 
pie katalikybę. Pamokos bus 
du kartu savaitėje per 12 sa
vaičių. Prasidės rugsėjo 8 d., 
7:30 vai. vakare.

Nekatalikai kviečiami pasi
naudoti šiomis įdomiomis pa
mokomis. Jokio mokesčio 
ra.

nė-

4Ė - Ruckūtė, O- 
na, iš Veliuonos vai., Kauno a.

JUŠKAUSKAs, Juozas, iš 
Ramahavo km., Kršmo vai., 
Marijampolės ap., gyvenęs Bu
enos Aires.

JUŠK AUSKIENE - Striau- 
kaitė, Eilija, iš Laukuvos VaL, 
Tauragės ap., gyvenusi Chica
goje.

JUŠKEVIČIUS, Pranas, iš 
Ariogalos m.

JUZĖNAS, Mykolas, iš De
beikių vtl., Utenos ap.

KAIRIŪKŠTYTE, Magdale
na, ištek, pavardė nežinoma, iš 
Veiverių vai., Marijampolės ap.

KAPUCINSKAS, Antanas, & 
Kėdainių, 1926 m. gyvenęs 
New Yorke.

KARPIS, Juozas, gyvenęs 
Philadelphia, Pa.

KARVELYTE - Kisielienė, iš 
Sindrių km., Debeikių vai., U- 
tenos ap., ir jos vyras —

KISIELIUS, Juozas, iš Aniū- 
nų km., Debeikių vaL, 

į apskr.
Utenos

Ketvirtadienį, 4 v. f).p. 
7:30 v. v., bus klausomos 
pažintys prieš pirmą mėnesio 

i penktadienį.
į Tą vakarą bus laikomos Mo
terų Sodalicijos pamaldos, ir 

. susirinkimas.

Penkt., 7 v. r. bus laikomos 
šv. mišios Maldos Apaštalavi
mo Draugijos intencija.

i 7:30 v. v. bus laikoma Šv. 
Valanda. Po tam įvyks M. A. 
draugijos susirinkimas.

i ----------
I Apverstas skelbimais. Metinio
• išvažiavimo Jėzaus Nukryžiuo
to Seselių Rėmėjų komisija

i taip gražiai darbuojasi ir gar- 
' sina, kad visas South Bostonas
i
'yra apverstas Darbo Dienos 
l išvažiavimo skelbimais. Sako
ma, kad apsimoka skelbtis.

Lankėsi .Dvi Sesutės
d.Pirmadienį, rugpiūčio 30 

“Darbininke” lankėsi p. Uršulė 
Gudienė iš Chicagos, lydima se
sutės p. Sofijos Glineckienės. 
p. Uršulė Gudienė yra p. Pra
no Gudo, “Darbininko” bendra
darbio ir buvusio “Darbininko” 
redaktoriaus, žmona. Ji atvy
ko pas sesutę ir švogerį, pp.

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir | 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parėms 
k* plaukams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite:

BOIB UVEBAGE CO.
J. ARLAUSKAS — 1. SKENDELIS, S»TtainkaL

220 E St, TeLSOVSMl, So. Boston, MaM.

Atostogas Praleidus

d.
al-

šeštadienį, rugpiūčio 28 
Šv. Petro lietuvių parapijos 
toristai grįžo iš atostogų. Bos
tone siaučiant karščiui, altaris
tai linksminosi vėsiuose lau
kuose ir prie gražaus ežero... 
Mėgiaumiausias sportas buvo 
plaukimas. Ryte, po pietų ir 
vakare berniukai plaukydavo 
ir linksmindavosi gražiame eže
re. Taipgi žaidė softball ir 
football, bet buvo per karšta 
žaisti.

Berniukai džiaugiasi turėję 
gerą poilsį. Nakties metu buvo 
vėsu ir saldu miegoti. Keldavo
si 7 vai. rytą ir 7:30 vai. at
kalbėdavo rytmetines maldas. 
Kun. Kontautas kas rytą atna
šaudavo šv. mišias atostogau
jantiems berniukams ir pasa
kydavo trumpą pamokslėlį. Po 
pusryčių berniukai buvo laisvi 
žaisti ir maudytis. 1 vai. po 
pietų atveždavo karštus val
gius iš valgyklos ir visi pasi
sotindavo. Po pietų vėl žaisda
vo. Vakarienę patys berniukai 
pasigamindavo.

8:30 vai. vakare berniukai 
atsigaivindavo ledais (ice 
cream), o po to, vaikščiodami 
aplink ežerėlį, atkalbėdavo ro
žančių. 9 vai. vakare atkalbė
davo maldas ir po to eidavo į 
spanų žemę.

Berniukai praleido
gražioje vietoje — St. Francis 
Xavier Mission House 
mar), Duxbury, Mass. 
dienį, rugp. 22 d. berniukus nu
vežė automobiliais Prel. Dr. K. 
Urbonavičius, pp. Nevarąs, 
Preskinis, Skudria, Rarsokas ir 
p. Kasperienė. Berniukai dėko
ja ne tik nuvežėjams, bet ir p. 
Matačiūnui (Cynthia Donut 
Shop vedėjui), kuris, dovanojo 
daug įvairių pyragaičių; Dr. 
Wm. Duserick ir p. Juozui 
Kasperui, kurie užfundijo ber
niukams ledų (ice erėm), ir 
kleb. kun. P. Virmauskui UŽ 
skanią vakarienę.

Parvežti berniukus pagelbėjo 
pp. Preskinis, Kasperas, Gai
lius, Šidlauskas ir Barelis. 
Berniukai dėkoja nuvežėjams 
ir parvežėjams, ir taipgi vi
siems, kurie prisidėjo aukomis 
ir dovanomis, kad jų atostogos 
būtų tikrai linksmios.

savaitę

(Mira- 
Sekma-

Vera, 
Ameri-

KASPERAITYTE, 
1936 - 38 m. išvykusi 
kon. x

KAUŠ, Martha, Otilia ir Wil- 
helm, vaikai Jurgio Kauš ir 6- 
nos šveingruberytės, gyvenę 
Clevelaftd, O.

KAZLAUSKAS, Ignas ir Jo
nas, s. Mateušo, iš Krokelaukio 
vai.

ApiplHė rtotdr MaH

šeštadienio naktį, trys gin
kluoti banditai užpuolė Motor 
Mari garažą, esantį Park Sq., 
Bostone. Esančius darbininkus 
privertv sugulti ant žemės ir 
tuo laiku apiplėšę piniginę su
moje $165.00 pabėgo.

■UNUHNNKKISB0BCXK»0SSacSS

Ufrisakytite Tonlko Pas Mas 
Pristotam geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems

KdnoipvMnaios.

Myopia Club Beverage Co.
GraBes Ava, bUnften, Mom.

TaL Dadhom 1304-W
PRANAS GERULIKIS, Namų TėL Dedham 1304-R

MAŽYLIS, Antanas, s. Petro, 
kil. Gučiūnų km., Alotų - Ska
piškio vai., Ukmergės - Rokiš
kio ap., rodos gyv. Detroit, 
Mich.

MILKINTAITE, Uršulė, gyv. 
rodos Chicagoje.

MIL2INŠKIS, Viktoras, iš 
Gelgaudiškio vai., Šakių ap.

MISEVIČIUS (Misius), Pra
nas, iš Šiaulių. Mokėsi Petrapi
lyje, Šv. Kotrynos gimnazijoje.

MITKUTE, Barbora, iš Tirkš
lių vai., Mažeikių ap.

MYKOLAITIENE - Brožiūtė, 
Ona, duktė Jono, iš Lankeliš
kių vai., Vilkaviškio ap., arba 
jos vaikai.

NARBUTAITĖS, Marijona ir 
Ona, iš Andriejavo vai., Kretin
gos ap.

NARVOIŠ, turėjęs ūkį Ven- 
džiogalos vai., Kauno ap„ gyv. 
Philadelphijoje.

NAUJOKAS, Vincas, iš Že
mųjų Kaplių km., Šėtos vai.

NORVAIŠAS, Petras, sūnus 
Rapolo, iš Tryškių vai., Šiaulių 
apskr.

ORENTAITE, iš Plokščių v., 
į Šakių ap., gyvenusi Chicagoje.

PANOMIS, Kazimieras ir 
Pranas, kil. iš Rudaičių km., 

i Platelių vi., Kretingos ap. 
Į PAŠKEVIČIUS, Jonas, s. Ka

is Ru-lrolinos Dagytė, iš Višeikių ma
lūno, 1922 m. išvyko į Urug- 

Magdalena, i uay.
! PAUKŠTAITE, Sofija, iš 
Kretingos vai.

PAUTIENIENE - Matuševi-

KAVOLIS, Mikas, s. Miko, iš
Rudaičių km., Philadelphijoje.

KAZLAUSKAS, Antanas, sū
nus Jurgio, iš Anykščių vl. (

KAZLAUSKAS,. Jurgis ir jo 
žmona Damutė Magylaitė, iš 
Andrioniškio vai. į

KLIMAITE - Burbienė (Bur
ba), Petronė, gyv. Waterbury.

K0NDROTIENE - Petrulytė, 
Ona, Papilės vL, Šiaulių ap.

KOPUSTINSKAITE, Julija, 
iš Rokiškio ap.

KO2UKAUSKAS, Kazimie
ras, iš Palangos, buvęs teisme ! 
vertėju Chicagoje.

KRKŠCIUKAITYTE - Zaba- 
lauskienė (Zablowska), Juzė, 
iš Jurbarko, Amerikon išvyku
si 1938 m.

KRUOPYTE, Stefanija, iš 
Kruopių km.

KVIETKYTE - Šulcienė, A- 
nielė.

LAPELYTE, Morta, kil. Mai- 
nėliškRi km., Rokiškio vai. ir 
apskr. • •

LATVIENĖ - Martinkaitė, 
Lina, kil. iš Žeimių km., Salan
tų vai., Kretingos ap.

LEKAUSAS, Jurgis, 
daičių km., Philadelphijoje.

LENKAITYTE, 
duktA Kazimiero, kil. iš Vilka
viškio, ir Onos Bendoravičiūtės, 
kil. iš Alvito.

MAGYLAITĖ - Kazlauskie- čiūtė, Ona, duktė Motiejaus, 
nė, Dšmutė, iš Andrioniškio v., 
ir jos vyras Jurgis Kazlauskas. 

MAlžROMIENE, Saliomeja, 
kil. iš Ylakių, Mažeikių ap., ar
ba jos vaikai; gyv: rodos, Wa- 
shingtone.

MARTINKAITĖ - Latvienė, 
Lina, kil. iš Žeimių km., Salan
tų vai., Kretingos ap.

MASALIS, Andrius, Antanas,
Antanina ir Juozas, s. Augus
tino, iš Simno vaL

MATUŠEVICIOTE - Pautie- 
nienė, Ona, duktė Motiejaus.

MAŽEIKAITE Rudavičienė, 
Marija - Ona, iš Tauragės ap.

i

RACEVICIENE - Tininskai- 
tė, Juzefą, duktė Ezechelio, jos 
vyras Konstantas, gyv. Phila
delphijoje.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
Consulate General of Lithuania 

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

ĮVAIRŪS suokimai

PARSIDLODA iš priežasties 
mirties painterių stage, traiers, 
plumberio įrankiai ir .stock. 
Taipgi parsiduoda be agentų 
3 šeimų namas. Tel. TA 5-4881; 

(31-31

nusiduoda
Montello, Mass. geroje vietoje 
7 kambarių namas su visais į- 
tai^mais. Namas labai gerame 
stovyje, 2 karų garadžius ir 
kiti namai. Vienas užrenduotas, 
neša rendos $300.00 metams. 
Geroje vietoje, 2 minutės iki 
miesto centro. Galite pirkti su 
mažu įnešimu ant išsimokėji- 
mo. Po nupirkimo namo, savi
ninkas išsikraustis 
laiko. Kreipkitės pas 
kis, 498 N. Cary St., 
Mass. Tel. Brockton

į savaitę 
K. Biels- 
Montello, 
8-0850-M.

(27J

REIKALINGA

PECKICTE, Katrė, iš Mari
jampolės ap.

PETRULYTE - Kondrotienė; 
Ona, Papilės vai., Šiaulių ap.

PETRUŠEVIČIUS, Feliksas 
ir Vladas, s. Petro, kil. iš 
Dvarbalio vienkm., Vilkijos v.

PLIURINAVICIŪTE - Vait
kienė, Marijona, iš Jurbarko v., 
Raseinių ap.

POVILAITIS, Juozas.
PRANEVIČIUS, Antanas, 

kiL iš Kauno ap., Seredžiaus v.
PRAPUOLENIS, kil. iš Ma- 

tarnų km., Bublelių vai., Šakių 
apskr.

I

BATŲ DIRBĖJAI 
GOODYEAR STYCIARIAI 

ASAMBLIARIAI 
PULL OVER

KULNŲ DARYTOJAI 
MASHINE CUTTERS 

SKIVERIAI 
VIRŠAUS STICIARLAI 

EAGL.E SHOE CO. 
80 Paris St, Everett 

E V 9-0034
(27-31)

Draugijų Valdybų Adresai
•V. JONO EV. BL. PA6ALRINS* 

DRAUGIJOS VALDYBA

Kas norite Įsigyti SauHtoJe 
Callfomijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LUKŠE
Realstatininkas

710 N. Vaa Nesą Ave^ 
Hollywood 38, Calif.

Šo. Bostonas Ruošiasi 
Prie Labor Day

Nukryžiuotojo Jėžaus Sese
lių Rėmėjų Skyrius, vadovybė
je Bronės Cūniehės, išrinko į- 
vairias komisijas darbuotis pik
nike, Labor Day, • Brocktone.

KOMISIJA PRIE VALGIŲ
Pirmininkė — Stakutienė.
Vice - pirmininkės — Volun- 

gevičiėnė ir Ivanailskienė.
Pagelbininkės — Nevarienė, 

Naurohienė, GršbiolienS, Tkmu- 
taitieriė, Jurgelaitienė, Švedie
nė, Brazauskienė, Slatkevičie- 
nė, Jocienė, Leščinskienė, šmi- 
gelskienė, DiksienČ, Slanina.

KOMISIJĄ PklE 
LAIMĖJIMŲ

pp. Karčiauskienė, Bernato- 
nienė, Kudarauskięnė, Majaus- 
kaitė, Kilmonytė, Matijaškienė.

KOMISIJA PRIE GĖRIMŲ
Nevarąs, Natironis, Bernato

nis, Brazauskas, Stakutis, Šid
lauskas,Valatka, Širka. 
KOMISIJA PRIE SALDAINIŲ

Casper, Lesčinskas ir Al Kle- 
ponis.

Seselių Rėmėjų skyrius kvie
čia visus South Bostoniečius 
dalyvauti šiame piknike. Bušai 
važuos nuo bažnyčios Labor 
Day — 8:30 a. m. Rainuos — 
$1.25 į abi pusi. Galima nusi
pirkti busų tikėtus — Seselių 
vienuolyne, “Darbininko” ofise 
ir klebonijoje.

Seselių Rėmėjų skyrius dėko
ja visiems,. kurie suteikė aukas 
susirinkime ir kviečia visus į 
pikniką, kad padėtume Sese
lėms veikti toliaus jų gražius 
darbus. Visi į pikniką!

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
RO GLOBA MOTINOS SVČ.

Plnninink* — Kva M&rksienS,
S2S K. Sth St, So. Boaton, Maaa.

TaL So. JBoaton 1298.
Vlce-HnninfnkS — i. Gailitthien€,

8 VfaGeld St, So. Boaton, lffaaa 
Prpt. Ralt — Ona IvaikienS,

440 K. 8th St, So. Borton, Maso. 
naaMų-RaM. — B. COnienO, 
28 Gioald SL, W. Roxbury, Maaa. 

Tel PSrinray — 1M4-W
Iždininkė — Ona Šiauria,

81 Tampa St, Mattapan, Mass. 
TtoHMhra — Ona Krasauskas, 

. 11 Sprlnfer St, So. Boston, Mass. 
KSŠos GL — Blzbieta AukltikalnytŠ,

H0 H St, So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą antradieni mėnesio, 7:30 vaL 
vakare. Parapijos salėje, 492 K. 
Seventh St, So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkime
pas protokohj raitininke.

BOS

Naujas Biznis So. Bostone

Atidarymas August 24,1948
John Ropotas

MEN’S and BOT’S WEAB
Didžiausia pasirinkimas drapanų berniukams ir 

marškinių bei kitokių reikmenų vyrams.

740 E. Broadway, So. Boston
netoli *L” Street

Pirmininkas — Juozas Švagždys, 
601 6th SL, So. Boston, Mass.

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikia, 
702 E. 5th St., So. Boston, Maso.

Prot. RažL — Jonas Glineckis. 
5 Thomas Pk, So. Boston, Mase.

Fin. Rašt —> Aleksandras Ivažka, 
440 K. Sixth St, So. Boston, Mass.

Iždininkas—Stasys K. Grtganavidius, 
699 E. Seventh St, S. Boston, Maus.

Maršalka — O. Krasauskas, 
11 Spring'er St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vaL po pietų. Parapijos salėj, 
492 E. 7th St. So. Boston. Maus.

KKXSXXSĮKS!

GBABOBUU

C A S P E R
FUNERAL HOMB

187 Dorchester Street 
South Boston, Mus.

Joseph W.C
(KASFERAS) '

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotoias 

NOTARY RUBLIO 
Patarnavimu Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3M0

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. MainSt
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balumuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tol. Brockton 8-1M0Goriausia UMga Vyrams ir Moterims yra 

SOUTH BOSTON CAFE 
Vincas Bdlakonis, Savininkas.

>/
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Pagamina gerus lietuviškus pietus, 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti
nę, ir visiems draugiškai ir manda- ; 

giai patarnauja.

Soofli Boston, Mass. ■

ZALETSKAS
FUNERAL HOMB

564 East Broedwav 
SOUTH BOSTON, MAM 

D. A. Zalstskas, F. E. Eaiotskss 
Oratoriai Ir Balaamuvtojal.

Pstaraavlmaa dieną Ir naktį 
Kaptylia tormanlme DykaL

NOTARY PUBLIC
Tai. ŠOU Bastau MM
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(Ištrauka iš romano) suko Monė. Tikrai, tas
Saulė tebeleido aukso??* 

atspindžius nuo tuopos 
viršūnės, bet jau iš lėto 
krypo į vakarus, stataus 
apaugusio lieknais 1__
žais, šlaito pusėn.

Monė skabė darže aguo
nas ir vis žvilgčiojo į sau
lę. Keista jai pačiai, bet, 
žiūrint i tuopa, kurią sau
lė vainikavo, šiandie ją a- 
pėmė kažkokia gaivi ra
mybė. Tai ne rezignacija, 
tai kažkas kita, kas neju
čiom kyla iš jos pasąmo
nės ir skaidrina širdį už
gulusias nuosėdas.

Ji neatitraukia 
nuo tuopos. — Kodėl ji, 
vargšė, čia viena vienin
telė tarp skirtingos kil
mės medžių išaugo? Liki
mas. Bet ji nepasidavė ir 
išaugo, ir gyvena tvirta. 
O koks linksmas gyveni
mas aguonu! Išdygsta, akim pažvelgė į Monę. Į 
sodriai žaliuoja krūvomis, patį jos akių dugną. Jau- 
auga. žydi margai, kaip 
peteliškės, nunoksta, pa
sensta lengvai iškeltom, 
akytom galvom, ramiai, 
nesijaudindamos. O. štai, 
viena be laiko numirė. Jos 
vaisių sugraužė liga — a- 
maras.

Monė šyptelėjo. Mažiau 
galvot. Pražyst drauge su 
aguonom ir drauge nu
vysti. Bet kur vaisius? 
Juk reikia palikti vaisių, 
juk ji nesijaučia ir nėra 
amaro užgauta.

Vėl pakilo joje maištas. 
Ji metė paskutinę aguoną 
į priejuostę ir tarpeže pa
suko į namus. Po kojų pa
sipynė antis garsiai nusi- 
gagendama.

Ant suoliuko, prie na
mų, sėdėjo nepažįstama 
moteris su uždengta bal
ta drobe pintine ant ke
lių. Pamačiusi Monę. ji 
padėjo pintinę į šalį, atsi- Blaško žmones ir girelę 
stojo ir pagarbino Dievą.
— Per amžius, — atsa

kė. Tie bruožai — tie nu
vargę bruožai, tos švel
nios pilkšvos akys jai ne- 
a’škiai priminė kažkokį 
atsitikimą iš vaikystės 
laikų.

— Ar tai jau many ne- 
pažisti? 
moteris.

— Šermukšnienė!

ąkių

na moteris paraudo ir nu
leido mb'r. .

— ITą č-a man, tetule, a- 
?a . e rnezėt. Ma"o bė- 
jui i'nasirouvs ne bt- 
o 1 ir iš tikrųjų ne 

>s. Lik man

Kvietimas i A. L. K. Kongresą

i

DARBININKAS

pie s 
dos 
dos.
beik*: 
dos?

— Vaikeli, vis 
dėl io r.ioks’o.
Vics^^tl^s 
rea'ti ka n 
žino>. kad Dzievulis pri
sakė žmonėms turėti pa-j 
nst? čil*di, remandranti.' 

iv su tiesa, tetule. 
Menė susimastė. Prisi-

taip ro-

Laiškas Draugijoms
Šiuomi kviečiame Tamstų garbingąją Draugiją 

dalyvauti Amerikos Lietuvių R. K. Federacijos šau
kiamame Amerikos Lietuvių Katalikų Kongrese, ku
ris bus 1948 m. spalių mėn. (October) 17 ir 18 dieno
mis, Hotel Morrison, Chicago, IU.

Pirmoji Kongreso diena — spalių 17 d. prasidės 
Šventąja Valanda 3 vai. po pietų Švento Vardo Kate
droj. Šventojoj Valandoj dalyvaus ir pamoksią pasa
kys Jo Em. Kardinolas Samuel A. Stritch, Chicagos 
Arkivyskupas. Po pamaldų pirmasis iškilmingas Ko”-

giau ir, be to, jos gilesnės, 
— galvojo ji. — Ta pati 
kaišytinė priejuostė, ta 
Pati šermukšnienė, tik ne
be tokia linksma, kaip se
niau, 
ir, priėjusi prie senutės, 
pabučiavo ją ir pasisodi
no prie savęs ant šuoliu- pras 
ko. — ^a’

Viešnia nusišypsojo švel-;
niu ir kiek gailiu šypsniu, minė kenčiantį Zigmo vei- 

— Atnešiau tau. vaikeli, dą atri^’ri'rirant. Kodėl 
bruknių. Girdėjau, kad tada ji dėjosi to nepaisan- 
parvažiavai savo būklėn, ti, nemotanti?
tai ir atnešiau. Mažu Kau- O šermukšnienės nuvar- 
nan uogienės vešies? Ale gusios akys smigo vis gi
tu ta pati ir nebe ta. Ne, lyr ir gilyn... 
neišponėjai. many prastos 
bobos nesisarmatini, cik 
tu lyg kita. Neužmiršk 
ant many senos, 
ėda tavo širdį, auksali.

Ir ji savo senom gerom t SermUKsmenę, ar pasipuo
šė aukso sagomis, kaip 
kad kalbėjo kadaise, ma
žas būdamas? Bet kas 
jum, tetula, gal aš jus už
gavau ?

šermukšnienės senos a- 
kys dar * labiau aptemo, 
lyg debesys užėjo, ir viena 
po kitos nusirito kelios a- 
šaros ant raudonos vystu- 
kės. Bet ji greit nusišluos
tė akis baltos skarelės 
kampu ir nusišypsojo 
blankiai, lyg saulė pro de
besį vėlyvą rudeni.
— Nieko, vaikeli, nieko. 

Matai, mano Viktorėlis 
susilaukė mundieriaus su 
auksiniais guzikais ir vor- 
velio makštyse, susilaukė 
vaikelis, ale prieš Ašpažė- 
lą jį nusinešė jo Lėlukė. 
Mirė jis, vaikeli, mirė ma
no auksalis, mano užva
dėlis.
— Mirė? — sušnibždėjo 

jauno moteris ir stipriai 
apkabino senutę. Glostė 
jos pečius, guosdama: — 
Tetula, tetula, kodėl gi 
Dievas toks negeras, tau 
vienintelį džiaugsmą atė
mė?

Šermukšnienė išsitiesė. 
Jos veidas surimtėjo.
— Nešnekėk tep, Moni

kela. Tokia jau Pono Dzie- 
vo valia. Mano vaikelis tu
rėjo mažas mirti, cik aš 
jDzievulio perprašiau. Jau 
tu, matau, užmiršai, kap 
buvo, ar mažu ir nežino
jai? Tai buvo senai, kai 
dar mano Viktorėliui bu
vo tik tik suėję antri me
tukai. Žinai, kad buvau 
biedna ir ėjau per žmones, 
tai šį, tai tą dirbdama, su 
savim Viktorėlį tempda
ma. Tai buvo po Šv. Onos. 
Aš su kitomis moterimis 
d vari linus roviau, o ma
no Viktorėlis priek many 
žaidė. Beraunant užsišne
kėjau su moterimis apie 
šį tą, pradėjo jos blevyz
goj mes kikenti, ir saulė1 
bematant nusileido už kal
niuko. Atėjo urėdas, pri
sakė eiti namo, o aš žiū- 
rau, gi mano Viktorėlio 
nėra. Klaust moterų. Vie
na sako matė, kai jis prie 
berželio, ty žemai prie u- 
pelės, užmigo. Nuėjau prie 
to berželio. Matyt, kad 
žolė sulamdyta. Mažu ma
no maliukas ty miegojo. 
Bet jo paties niekur nėra. 
Širdis mano apmirė. Upelė 

i negili, bet srauni. Ne
bausk, Dzievuliau, manį 
už mano nuodėmes. Pasi
leidau ieškot. Rėkiau, kaip 
patrakus, “Viktorėli” ir 

i “Vajėzau”, išklumpinėjau 
.aplink visus laukus, klau
sinėjau žmonių: nieks ne
matė, nieks negirdėjo. Pa-

pabaigė garsiai

MIŠKAS ŪŽIA

tai iš di- 
A.tsimii-k 

odžius: būkite 
”f>i’ eliai. Tai

Ne, ji nebeleis joms 
dairytis no josios širdies 
gelmes. Tai tik jos vienos 

Liūlys pasaulis, josios išgyveni
mai.
— O kaip jūsų sūnus,

Miškas ūžia, verkia, gaudžia; 
Vėjas žalią medį laužo: 
Nuliūdimas širdį spaudžia. 
Lyg kad replėmis ją gniaužo, 

f
Girios tamsios, jūs galingos? 
Kur išnykote, plačiausios? 
Dienos praeities garsingos.
Kur pradingote, brangiausios?
Miškas verkia didžiagirių: 
Baisūs kirviai jas išskynė: 
Verkia Lietuva didvyrių: 
Jų neprikelia tėvynė.
Kas mums praeitį grąžintų. 
Ir jos garsą, ir jos galią ?
Kas tuos kaulus atgaivintų. 
Kur po žemėmis išbalę?
Tu girele, tu žalioji.
Tu, kurią laikai išgriovė!
Tu. lietuvi, kurs vaitoji...
Jūs užmirštumėt senovę!

Bet tas šaltas šiaurės vėjas

prakalbėjo
i su-

■

Ir. daužydamas užėjęs, 
Mus iš miego kelte kelia.
Mainos rūbai margo svieto: 
Silpnas kelia, tvirtas griūva!
Nebijokim vargo kieto:
Juk be jo galiūnai pūva!
Atsibus tėvynės sūnūs,
Didžią praeitį atminę: 
Pagimdys vargai galiūnus.
Ugnimi uždegs krūtinę!

Maironis.

I

Po to, kai Sovietų Rusijos pareigūnai įsiveržę 
pavogė iš USA ir Britų zonų įvairius asmenis, zo
nų vyriausybė griežtai pasiryžo tą reikalą patvar
kyti, kad užbėgus už akių tokiems darbams. Štai 
viršuje vaizdas parodo Amerikos kariškius poli
cininkus, kurie saugo rubežių. Apačioje britai ne
tik užtvėrė tvorą rubežiumi, bet dar ir nupiešė 
dideles raides pažymėdami, kad čia jau britų zo
na.

greso posėdis bus Katedros Auditorijoj. Jame galės 
(dalyvauti neribotas atstovų ir svečių skaičius.

Antroji diena -r- spalių 18 d. yra skiriama išim
tinai A. L. R. K. Federacijos reikalams. Posėdžiai bus 
Morrison viešbutyje. Dalyvauti su sprendžiamu bal- 
jsu galės tik tų organizacijų ir draugijų atstovai, ku
rios yra A.L.R.K. Federacijos narėmis. Taigi, jei 

i Tamstų Draugija dar nėra Federaciojs nare, kviečia
me užsimokėti vieną dolerį metams ir tada per abi 
Kongreso dienas Tamstų atstovai teisėtai Draugiją 
(kuopą ar klubą) atstovaus.

ALRKF kongresan atstovų gali siųsti: draugijos 
ar organizacijos, turinčios iki 50 narių, vieną atstovą, 
virš 50 narių du atstovus. ALRKF apskritys siunčia 
po 5 atstovus, skyriai po 2. Centrinių organizacijų 
centrui, turį iki 1,000 narių — 1 ir po vieną atstovą 
nuo kiekvieno sekančio 1,000 narių ar jo dalies, nema
žesnės, kaip 100.

Kongreso tikslas: aptarti mūsų tautos religinius 
ir tautinius klausimus ir stipriai susiorganizuoti Ka
talikų Akcijos ir Lietuvos laisvinimo darbams. 

ALRKF Centro Valdyba:
Kun. Ignas Albavičius, Dvasios Vadas 
Antanas F. Kneižys, Pirmininkas, 
A. J. Aleksis, Vice-pirmininkas, 
Matas Zujus, Vice-pirmininkas, 
Prelatas Jonas Balkūnas, Iždininkas, 
Leonardas Šimutis, Sekretorius.
Kun. Pranciškus Juras, Juozas Laučka 
ir prof. A. Vaičiulaitis — nariai.

P. S. Visais Kongreso reikalais prašome kreiptis 
į Leonardą Šimutį, ALRKF ir Kongreso Rengimo Ko
miteto’ Sekretorių — 2334 South Oakley Avenue, Chi
cago 8, Illinois.

Maironis

Parašė Kun. J. Baltrušaitis

Nebeužtvenksi upės bėgimo
Nebeužtvenksi upės bėgimo, 
Norint sau eitų ji pamažu; 
Nebsulaikysi naujo kilimo, 
Nors jį pasveikint tau ir baisu.

Naujos idėjos — darbas ne vaiko: 
Užtvenktos mėto audrų žaibus! 
Nesustabdysi bėgančio laiko: 
Vaikas tik trukdo amžių darbus. 

Broliai, lietuviai, auštančią dieną 
Mūsų nors sūnūs visgi išvys! 
Griaukime amžiais užverstą sieną, 
Norint gailėtųs jos beprotys!

Amžiais pavergta kelias tėvynė; 
Jos atgimimą jaučia dvasia. 
Ginkim, ką mūsų proseniai gynė! 
Žadinkim brolius meile drąsia! 

Ginkime kalbą, žemę, jos būdą! 
Stokim į darbą kaip milžinai! 
Laimina Dievas sėjamą grūdą, 
Laimina vaisių — gema šimtai.

Kas vakarykščio sapno ieškotų, 
Tam labą naktį galim užtraukt; 
Svetimą rūbą kas dar nešiotų, 
Tam nusibostų galo belaukt.
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daugiau nė žodžio, lyg 
jam kas žadą būtų atė
męs. Kiek panešėjus vėl 
klausiu: “Ar nesibijojai?” 
— Nesibijojau, motula, su 
manim buvo lėlukėr — pa
sakė vaikelis ir savo gal
vutę pakreipęs man pro 
petį žiūrėjo atgalios, lyg 
dar ty ant kelmo būtų li
kusi toji jo lėlukė. Kas ta 
lėlukė, ir po šiai dienai, 
nęsužipojau. Tur būt, Die-; 
vo angelas nusileido iš 
dangaus ir sergėjo vaiką. 
Mažu angelai jį pernešė ir 
per balą. Jei būtų vienas 
per balą ėjęs, būtų pa
skendęs. Daug reikia to-j 
kiam vabalui. ‘Tai matai,' 
vaikeli, Dzievulis geras, i 
Jis man davė dar Viktore-' 
liu pasidžiaugti dvidešim-! 
tį metų. Kai tik išėjo ke-j 
turias klases, mano Vik
torėlis išskubėjo į polici
jos mokyklą. Koks jis bu
vo linksmas, kai gavo po
licininko drabužius. O mi
rė, anot kunigėlio ir nuo
vados, eidamas pareigas 
už tėvynę. Į
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Monė dar stipriau pri
glaudė senutę prie savęs. 
Ji turėjo sveiką, gražų 
sūnų, ir neteko. Matyt, 
viskas vyksta taip, kaip 

i

LEKCIJOS
IR

EVANGELIJOS
Skaitomos visų matų Vienaties

Dienomis, Šventadieniais 
ir Šiokiadieniais. 
Tekstas imtas iš 
Arkivyskupo 

Juozapo Skvirecko 
Šv. Raštą vertimo 

Šią be galo naudingą knygą 
savo lėšomis išleido 

Kun. Juozapas J. Valantiejus. 
Visas tekstas kirčiuotas. 
Visos knygos sukrautos 
“Darbininko” knygyne. 
Knyga stipriai įrišta. 

Kaina *3.00. 
Užsakymus su čekiais ar money 

orderiais siųskite: 
“Darbininkas” 
366 W. Broadvay, 

So. Boston 27. Maso.

Ši knygutė yra labai naudinga kiek
vienam perskaityti. Joje nurodoma kaip 
galima ir dvasiniu būdu priimti Šv. Ko
muniją, Knygutė 32 puslapių. Kaina 25c.

Užsakymus siųskite: 
“DARBININKAS”, 

366 W. Broadu ay, So. Boston 27, Mass.

rėjau namo ir ty nebūta, per beržynėlį ir regiu —
Ir vėl pasileidau nakciu didžiulė bala. O vidury reikia.
per laukus jo ieškot. Iš- balos koks kupstas. Įsižiū- — Tetula, jūs man dabar 
braidžiojau pievas, nuėjau riu į tą kupstą. Gi ant jo lyg ir šventa, — tarė, ir 
miškelin, apžiūrėjau visą kas mėlynuoja. Ir man re- jos balsas buvo tylus, gla- 
upelės pakrantę ligi Ne-gis kažkoks balsas man! monėjantis.'— Aš rami, 
muno, klausinėjau pane- sako: eik per balą prie to kaip šis besiartinantis ra
munės žmonių, ar nematė kupsto. Einu. O jau prie-jdens vakaras, — pagalvo

jo ji. — Aš kasdien iš
mokstu gyvenimo.
— Št, tylėk, Monikela, 

tep nekalbėk, neprimink 
man mano nuodėmių. Ma
nai, vaikeli, mano amžius 
ilgas? Akyse man vis 
miglena. Artėju į besilei
džiančią saulę, o ne į te
kančią.

šermukšnienė nuleido 
galvą, lyg ta prinokusi a- vardų. Tai ten pat įvykęs 
guona, ramiai laukdama spaudos parodos rinktinis 
likimo smūgio. i modelis.

mano maliulio. Nieks ne- blanda. Iš tolo nematyt 
matė jo nė gyvo, nė mi- kas ty. Prieinu arčiau: 
rūsio. Tik rytą grįžau, nugi mano vaikelis, nulei- 
kap apkultas šlapias šuo. dęs galvutę, kojeles vilgo 
Atsiklaupiau prieš šven- vandeny. O vandens man 
čiausią Jėzaus Širdį ir ligi kelių. Bėgu prie savo 
meldiau: — “Dzievuliau, auksalio, imu jį ant rankų 
grąžink man jį nors trum- ir čiupinėju, ar gyvas. Gy- 
pam, kad nors gautau jo vas, tik sušalęs maliukas. 
skaistų veidelį paregėti”. Vaikas žiūro į many, lyg 
Ir Dzievulis išklausė ma- many pirmukart matyda- 
no maldą. Lyg many kas mas, ir glaudžias žodžio 
traukte traukė eic į va- netardamas. “Viktorėli, 
karus nuo dvaro. Einu, ei-'vaikeli, kap tu čia atsira- 
nu kokius 3 kilometrus dai? — klausiu. “Tep”, —

t

Laikraščių mažas par
davėjas Lake Mohawk, N. 
J., net išsižiojo, kai jis pa
matė merginą einančią su 
suknele, kuri pasiūta vien 
tik iš įvairiausių Ameri
koje išeinančių laikraščių


