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So. Boston, Mass. —Sek
madienį, vasario 11 d. Bos
tono Lietuvių Komitetas 
Dėl Lietuvos Nepriklauso
mybės ruošia iškilmingą 
minėjimą, kuris prasidės 
10 vai. rytą, Šv. Petro lie
tuvių parapijos bažnyčio
je, W. Fifth St., iškilmin
gomis šv. mišiomis ir pa
mokslu.

2 vai. po pietų, So. Bos
ton High School auditori
joj, G St. ir Thomas Park. 
įvyks prakalbos ir koncer
tas. Kalbės Lietuvos Kon
sulas Dr. Petras Daužvar- 
dis, Senatorius David I. 
Walsh, Gubernatorius 
Maurice J. Tobin, Mayoras 
Kerrigan, kun. Pr. M. Ju
ras ir adv. F. J. Bagočius.

Muzikalei programai va
dovaus art. Rapolas Juška. 
Vaikučių šokėjų grupei 
vadovaus p. Ona Ivaškie- 
nė. Militarišką tos šventės 
programą išpildys Stepono 
Dariaus Amerikos Legiono 
postas.

Cambridge, Mass. — Va
sario 11 d., 7 vai. vakare, 
parapijos svetainėj, Wind- 
sor St., įvyks Lietuvos ne
priklausomybės minėji
mas. Kalbės Lietuvos Kon
sulas Dr. Petras Daužvar- 
dis, adv. Jonas Grigalus ir 
kleb. kun. Pr. J. Juškaitis.

Seserų mokytojų vado
vaujama jaunuolių vaidin
tojų grupė suvaidins pa
triotinį veikalą “Mūsų A- 
merika”.

Lewiston, Me. —- Sekma
dienį, vasario 11 d., 2 vai. 
po pietų, Šv. Baltramie
jaus salėje įvyks Lietuvos 
nepriklausomybės paskel
bimo minėjimas. Kalbės 
Tėvas Justinas Vaškys ir 
“Darbininko” redaktorius 
A. F. Kneižys. Dainuos lie
tuvaičių choras ir solistas 
Mr. Lemieux.

Rytą. 9 vai. Šv. Patrike 
bažnyčios koplyčioje įvyks 
pamaldos už Lietuvą.

VVorcester, Mass. — Va
sario 11 d. rytą visos šv. 
mišios Šv. Kazimiero para
pijos bažnyčioje bus atna
šaujamos už Lietuvą. Po 
pietų, 4 vai., parapijos sve
tainėje įvyks prakalbos su 
gražia programa.

Greenfield, Mass. — Va
sario 11 d., po pietų įvyks 
Šv. Onos draugijos balius 
kartu ir Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 
minėjimas Galvin svetai
nėje, Ames. St.

Bridgeport, Conn. — Va
sario 11 d., 6 vai. vakare, 
parapijos svetainėje įvyks 
Lietuvos nepriklausomy
bės sukakties minėjimas 
Kalbės įžymūs kalbėtojai. 
Bus ir dainų programa.

New Haven, Conn. — Va
sario 11 d. įvyks Šv. Kazi
miero lietuvių par. vaka
rienė ir kartu Lietuvos ne
priklausomybės paskelbi
mo minėjimas.

MARIJA, GELBĖK ŽMONIJĄ!
Sovietų Spauda Vėl Puola 

Šventąjį Tėvą

Maskva, vas. 8— Sovie
tų Rusijos rašytojas K. 
Gofman laikraštyj “Rau
donoji žvaigždė” smarkiai: 
puola Jo šventenybę Po-1 
piežių Pijų XII, ir pareiš-Į 
kia, kad sovietų Rusija 
priešinsis Vatikano kiši
mąsi į Vokietijos, Austri
jos ir Lenkijos reikalus.

Vikiems yra žinoma, kad 
Jo Šventenybė Pijus XII 
yra labiausia susirūpinęs 
pasaulio taika, visų pa-Į 
vergtųjų tautų išlaisvini
mu ir gerove. Bet toki Ka
talikų Bažnyčios Galvos; 
politika labai nepatinka1 
tiems, kurie siekia kitus 
pavergti ir išnaudoti. Jei
gu pasaulio didžiųjų vals- į 
tybių vadai priimtų Popie
žiaus pasiūlytą taikos pla
ną, tai galima būtų tikėti,: 
kad visos tautos būtų lai
mingos. Bet... ar galima 
laukti to iš sovietų Rusijos 
pareigūnų, kurie siekia 
užgrobti ir pavergti mažą
sias tautas, kurie siekia 
jubedievinti pasaulį.

Vikaras Generalis Pakeltas 
Vyskupo Pagelbininku

VVashington, D. C. —Pre
latas Joseph P. Donahue, 
New Yorko arkidiecezijos 
vikaras generalis, pakeltas 
Emmaus tituleriu vysku
pu ir yra Ncw Yorko arki
vyskupo vyskupu pagelbi
ninku, kaip praneša Apaš
tališkas delegatas.

Mikhailovitch Šaukiasi 
Alijanty Pagalbos

I

LIURDO BERNADETA
Niekas iš tų, kurie paži- jau persižegnoti, bet nega

no Bernadetą, vasario 11 įėjau pakelti aukštyn ran- 
j dieną, 1858 metais, nesva
jojo, kad Dievas panaudos 
tą beturčių tėvų, keturio
likos metų, nemokytą 
mergytę, apreikšti Savo 
meilę žmonėms. Per Ber- 

jnadetą, vienok, Dievas ap
reiškė žmonėms Savo Švč. 

j Motiną, ligonių sveikata, 
nuliūdusiųjų linksmintoja.

Tai buvo šalta, niūri, žie
mos diena. Bernadeta, su 
savo sesute Antonėta ir 
drauge Joana, išėjo į miš
ką parinkti malkų kurui. 
Jos atėjo prie Gavės upės 
ir Masabelio uolos. Joms 
reikėjo perbrįsti per Mer- 
laso upeliuką. Vanduo bu
vo šaltas ir Bernadeta ne
norėjo bristi, bet kitos 
mergaitės greitai perbri
do, palikdamos Bernadetą.

Bernadeta atsisėdus ant 
akmens pradėjo nusiauti 
kojas. Staiga, ji pajuto 
baimę. Ji jautė, kad neti
kėtai suūžė vėjas, vienok 
pažvelgus į medžius matė, 
kad nė vienas lapelis neju
dėjo. Staiga ji pamatė, kad 
olos viršūnėje erškėčio 
krūmo šakos siūbavo, gi 
oloje pasirodė stebėtina 
šviesa, o šviesos viduryje 
stovėjo Gražioji Moteriš
kė. Ji buvo apsivilkusi il
gu baltu rūbu, per vidurį 
persijuosusi mėlynu kas
pinu. Ant abiejų kojų spin
dėjo auksinės rožės, ran
kose didelis baltas Rožan
čius.

Pati Bernadeta, vėliau 
apsakydama ta apsireiški
mą, asakė: “Aš buvau per- 
sigandus, norėjau šaukti 
savo drauges, bet negalė
jau. Aš pati sau netikėjau: 
natriniau akis, vėl atmer
kiau, bet Moteriškė vis ten 
buvo, meiliai švnsoio i ma
ne, rodos, užtikrindama 
mane, kad aš neklystu, bet 
tikrai matau Moteriške. Ji 
man narodė arčiau prieiti. 

,bet aš vis bijojau. Ir aš j 
‘.niekada taip nebijojau.;

Bulgarija Pripažino Lenkg MIRĖ KUN. JONAS GERVICKAS Pirmiau, kada aš ko bijo-i
■ v įdavau. aš norėdavau bėgti:

;tolvn, bet dabar aš buvau
Taipgi ir kituose karo, toje načioje vietoje ir tik 
frontuose raudonieji pasi- pradėjau melstis. Aš išsi
varė pirmyn. Įtraukiau Rožančių, norė-

Vokiet ijos miestas 
Frankfort yra pavojuje. 
Raudonosios armijos pul
kai , kuriems vadovauja 
gen. Žukov, yra tik 31 my
lia nuo Berlyno.
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“AŠ ESU NEKALTAS PRASIDĖJIMAS”, šiais žodžiais Švč. Panelė Marija pa
sisakė jaunajai Bernadetai, kas ji esanti. Bernadeta matė, kaip šio paveikslo vir- 

i šuje mes matome, jai nesuprantamą asmenybę — gražiąją ponią. — net ir tada, 
kaip toji gražioji ponia pasisakė savo vardą, kas ji esanti. Ir Bernadeta kartojo a- 
nuos žodžius ir pasakojo savo tėvams, kunigams, pažįstamiems ir valdžios pa
reigūnams. Ir net aštuonioliką kartų Bernadetai pasirodė Gražioji Ponia — ir jai 
per tuos pasirodymus sakė Bernadetai ką ji turi daryti, ir Bernadeta viską išpil- 
•dė, kad atnešus tiesiog į žmonių širdis Jėzaus gausias malones, siunčiamas per 
Mariją. Tam patvirtinti, Marija ir paliepė Bernadetai pakasti žemę iš kur pra-Cairo, Egiptas, vas. 8 —

Jugoslavijos gen. Mikhai- ’ tryško šaltinis. Marija liepė naudotis tuo šaltiniu, bet svarbiausias Marijos pasa- 
lovitch atsišaukė į prez. kymas paliko: pasakyk kunigams, kad pastatytų koplyčią maldai. Kad žmonės 
Rooseveltą, prem. Chur-, vyktų procesijomis... Ir taip viskas išsipildė. Pastatyta Liurde prie Masabielio uo- 
chill ir premierą Staliną/ los didelė triguba bažnyčia; iš šaltinio vandeniu ir malda žmonės gydomi — gy- 
kad pagelbėtų ir užtikrin-' 
tų demokratinę valdžią
Jugoslavijai.

domi kūnai ir sielos. Tūkstančiai žmonių džiaugiasi gausiomis dangaus malonė
mis ir dėl to sakoma, kad Liurde prasiskleidė dangaus sklypelis. Kad tą nuodug
niai supratus reikia perskaityti išsamus tuo klausimu veikalas, kurį parašė J. E 
vysk. P. Būčys, ir jį galima įsigyti “Darbininke”.

Prancūzija Nepatenkinta 
Nepakvietimu Į Konfe

renciją
Paryžius, vas. 8 — Gen. 

Charles de Gaulle pareiš-

Manila Tebedega
Manila, Luzon Sala, vas.

8 — Philippiniečiai, kurie 
liko be namų, vaikščioda
mi dūmais ir suodžiais ap
suptose gatvėse, šaukia: 
'“sudeginkite Tokio”.

Japonai per savaites dir
bo, kad Manilos miestas
būtų gasolinu aplietas ir miestą sunaikinti.

Liublino Valdžią
----------- Grand Rapids, Mich. —

Stabulas, Turkija— Bul- Vasario 4 dieną, Provi- 
garijos valdžia pripažino dence ligoninėje Detroite

kė, kad jis yra nepaten- laikiną lenkų valdžią, kuri mirė kun. Jonas A. Gervic- 
kintas už nepakvietimą į buvo sudaryta Maskvoje ir kas, buvęs Grand Rapids 
trijų didžiųjų valstybių iš Liublino persikėlė į Var- lietuvių parapijos klebo- 
vadų konferenciją. šuvą.

Amerikiečiai Puola Priešą

Iš Vyriausiojo Alijantų 
Ekspedicijos Centro, Pa
ryžius, vas. 8 — Praneša, 
kad Jung. Valstybių karo 
jėgos puola vokiečius pa-

dinamituotas. Todėl Mani- 
los miesto namai dar tebe
dega. Japonai per ilgą lai
ką planavo ir paruošė tą

čioje Vokietijoje 70 mylių 
fronte nuo Echternach iki 
Schmidt.

Amerikiečiai pralaužė 
Siegfried liniją mažiausia 
dvejose vietose.

Vokiečiai negali atlaiky
ti amerikiečių puolimo, jie 
tik ginasi ir traukiasi gi
lyn į Vokietiją.

nas.
Laidotuvės įvyksta šian

dien, vasario 9 d. iš ŠŠ. 
Petro ir Povilo lietuvių pa
rapijos bažnyčios parapi
jos kapuose.

A. a. kun. Jonas A. Ger- 
vickas gimęs Lietuvoje. 
Mirė sulaukęs 64 m. am
žiaus. Grand Rapids klebo
navo nuo 1911 iki 1918 me
tų. __________

Rusai Perėjo Oder Upę

Amerikiečiai B-29 Išsprog
dino Tiltą Thailande—

Iš 20-sios Bombanešių 
Komandos Centro. India, 
vas. 8 — Amerikiečių bom- 
banešiai, kurie padarė 
3,000 mylių kelionę, bom- 
i—j---  ------- t centrus
Saigon (Prancūzų Indo- 

Londonas. vas. 8 — So- Kinijoj) ir išsprogdino Ra- 
vietų Rusijos raudonosios ma VI tiltą į vakarus nuo 
armijos tankai triuškina Bangkok, Thailande. ku- 
Kuestrin tvirtoves. Užėmė riuo priešas pristatydavo 366 W. Broadway. 
Alt - Drewitz apylinkes, reikmenis į Burmą.

į

kos. Tada Moteriškė per
sižegnojo ir pažvelgė į ma
ne. Mano rankos drebėjo, 
bet vėl mėginau žegnotis, 
ir šį sykį buvo lengva. Aš 
atkalbėjau Rožančių; Mo
teriškė kalbėjo savo Ro
žančių, bet jos lūpos neju
dėjo. Dabar aš visai nebi
jojau.”

Nuo tos dienos prasidė
jo Bernadetos vargai. Nie
kas netikėjo jos žodžiams, 
vadino ją pamišėle, pikto
sios dvasios apsėsta. Vie
nok Bernadeta visuomet 
ir visiems pakartojo tuos 
pačius žodžius, ką pasakė 
savo tėveliams. Ji žinojo, 
kad Dievo Motina jai apsi
reiškė. Kada Bernadeta 
paklausė Moteriškės var
do, apsireiškusioji jai sa
kė: “Aš e£u Nekaltas Pra
sidėjimas”. Atsirado ste
buklingas šaltinėlis, pra
dėjo stebuklai įvykti, ligo- 
nys išgyti. Iš viso pasau
lio kraštų minios žmonių 
pradėjo plaukti į Liurda. 
Šiandien visame pasaulyje 
Liurdo stebuklai žinomi; 
Bernadeta Bažnyčios pa
skelbta šventoji. Įvairiose 
kalbose prirašyta daug 
knvgų apie Liurdo apsi
reiškimą ir Bernadetos 
gyvenimą. Lietuvių kalbo
je Vyskupas Petras Bū- 
čvs narašė: “Švč. Panelės 
Marijos Apsireišk imas 
Liurde”. “Darbininkas” tą 
knygą išleido gražioje for
moje. Kiekvienas katali
kas privalėtų knygą nusi
pirkti. Beskaitydamas ją 
geriau supras Dangiško
sios Motinos meilę žmo
nėms... T.

Atsistatydino Belgijos 
Ministerija

Brussels. Belgija, vas. 8 
— Premjeras Hubert Pier- 
lot pats ir visos ministeri
jos įteikė atsistatydinimo 
rasta kunigaikščiui regen
tui Karoliui. Regentas re
zignaciją priėmė, tačiau 
kol kas nepaskyrė kas tu
rėtu sudaryti naują mi
nistrų kabinetą.

WESX-1230-Salem, Mass.
DARBININKŲ RADIO PROGRAMA

šeštadienį, vasario 10 dieną, 2 vai. po pietų iš 
WESX stoties, Salėm. Mass., vėl turėsime progą klau
sytis gražios lietuviškos programos, šią programą 
skiriame paminėjimui Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktį. Trumpą kalbelę pasakys Tėvas Jus
tinas Vaškys, Pranciškonų viršininkas ir “Varpelio” 
redaktorius. Prašome pasukti savo radio rodykle ant 
1230 kilocycles ir klausytis patriotinės lietuviškos 
programos.

Visus sveikinimus, pranešimus ir skelbimus pra
šome priduoti iš anksto, būtent, nevėliau penktadienio 
vakare, kad galėtume paskelbti šeštadienių radio prog
ramose. Visais Darbininkų Radio programos reikalais 
prašome kreiptis adresu:

DARBININKŲ RADIO
So. Boston 27. Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449
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Amerikiečiai Suaukojo $46,246,240 
Rusijos Žmonių Šelpimui

NESLĖPK SAVĘS PO KAUKE!
1

Ekrane stovi nepaprastai prieš ją į purvus, kad ji, 
išsipuošusi su žaibuojan- jeigu turėtų noro, jas su- 
čiom akim moteris, apsi- mindžiotų.
vilkusi nepadoria suknele. Tu, sesute, sėdi žiūrovų 
Užtenka vieno žvilgsnio, ir tarpe ir spindinčiomis aki- 
visi vyrai jai po kojomis 
puola. Savo krauju pasru
vusias širdis jie mestų

V •

WATERBURYf CONN.
TEATRAS — KONCER

TAS—ŠOKIAI
Sekmadienį, vasario 11 

d., 7 vai. vakare, Šv. Juoza
po lietuvių par. auditorijoj 
įvyks parapijos choro, va
dovaujant komp. A. J. A- 
leksiui, dvidešimt antras 
metinis koncertas, vaidini
mas ir šokiai. Suvaidins 
du veikaliuku — “KUKU
LIO NERVAI” ir “MAR
TYNAS ŠPOKAS”. Dainų 
programą išpildys trys i 
chorai ir solistai-tės.

Šokiai prasidės nuo 9:30 
vai. vakare. Įžanga 55 cen
tai asmeniui. Pelnas para
pijai. Rengėjai kviečia vi
sus dalyvauti.

Žuvo Atsivertėlis Japonas
Cherry Point, N. Car. — 

Kai Bataan ėjo kova su

Šiomis dienomis Russian co, Columbia, Puerto Rico, 
War Relief prezidentas Cuba, Brazil, Argentina, 

Trinidad and South Afri- 
ca.”

R\VR raporte nėra pažy
mėta. kad lietuviškų ko
munistėlių ‘Lietuvai Pa- 
gelbos Teikimo Komitetas’ 
būtų pasiuntęs surinktus 
drabužius į Lietuvą. Jeigu 
jie nesiuntė per RWR, tai 
per kur ir kaip jie siuntė į 
Lietuvą ?

Lietuviški kvislingai 
puola Bendrą Amerikos 
Lietuvių šalpos Fondą dėl 
administracijos išlaidų, 
dėl mokamų algų, kurios 

administracijos yra taip mažos, palyginus 
su Russian War Relief ad
ministracijos išlaidoms. 
Tačiau, lietuviški kvislin- priešu, nemažas skaičius 
gai nepuola Russian VVar amerikiečių pateko į ne- 
Relief arba kitų tautų Re- laisvę. Vienas iš japonų 
lief. Tai aiškus šališkumas karininkų, kuris buvo pri- 
ir kerštas savo tautos Fon- ėmęs katalikų tikėjimą, 
dui, kuris rūpinasi ir šel- tikrai gelbėjo amerikie- 
pia Lietuvos žmones, 

kraštus (“Shipments for tik gali juos pasiekti, 
foreign. countries”) yra Mes ne tik nesmerkiame 
pasiųsta už S130.074.04. Russian War Relief ar ki- 
Mr. Carter sako, kad S130,- tų tautų šelpimo fondų, 
000 vertės daiktų yra gau- bet džiaugiamės, kad rū- _ _ _ 
ta nuo komitetų “to aid pinasi ir šelpia žmones vo už tai, J 
the Soviet Union in Mexi- nuo karo nukentėjusius. amerikiečiams. Jis buvo pranešimus mėnesiniuose susi- 
----------------------------------------------------------------------- nušautas kitų jaffenų.

3 Didžiųjų Valstybių Vadai Olandi josValdžia Reikalau- 
r n - if 1 • c 1 • vi • ia Daugiau Teisiu MažomSusitarė Vokiety Sutriuškinti

Mr. Carter pranešė, kad 
pereitais 1944 metais ame
rikiečiai suaukojo apie 
S23.000.000 pinigais ir 
daiktais sovietų Rusijos 
žmonių šelpimui. Tą sumą 
pridėjus prie sumos, kurią 
amerikiečiai suaukojo per 
daugiau kaip tris metus, 
susidaro viso S46,246,240, 
kuriuos gavo Russian War 
Relief. Tai stambi suma.

Russian War Relief gavo 
iš National War Fund 
88,019.272.49.

Russian \Var Relief. Ine., 
kaip parodo auditorių ra
portas, 
reikalams (algos, vajų ve
dimas, visų RWR Komite
tų išlaidos, publikacija) 
išleido per metus $1,122,- 
137.74. Pervežimui daiktų 
(In transit at year’s end) 
išleido $959.334.25.

Taipgi tame raporte yra 
paminėta, kad į užsienio

Federaciją ALT išrinkti: kun. 
Pr. Juras, J. Laučka ir L. Šimu
tis. 5. Paraginti katalikų veikė
jus organizuoti BALF skyrius. 
6. Pasiųsti prašymą Šventajam 
Tėvui užstoti kenčiančią Lietu
vą. 7. Pasiųsti padėką Amerikos 
vyskupams už teikiamą pašalpą 
Lietuvai ir stovėjimą už jos tei
ses į nepriklausomybę. 8. Fede
racijos kongreso sušaukimo rei
kalas pavestas centro valdybai.i
9. Gavėnioj rengti Federacijos 
vajų.

Nutarimų išvada prašosi rem
ti: ALT, BALF, pradedamą lei-

Kai invazijos laivas artinosi Luzon, Phillippinuose sti «Naująją Aušrą”, Centralinį 
kranto invazijai, visi kariai suklupo trumpai maldai. — - ■
Maldai vadovavo kapelionas Lt. Arthur P. Finan. Ap
vaizda jų neapvylė. Jie laimingai išsikėlė ir jau gero
kai pasivarė salos gilumon.

FEDERACIJOS SKYRIAMS IR 
APSKRITIMS

Išsiųsdami ]
kur čiams. Apie tai papasakojo pranešimą iš ALRKF ... . 

vienas amerikietis karys, skyrius, apskritis ir paskirus 
kuris pabėgo iŠ japonų ne- veikėjus, pasitikime, kad -per 
laisvės. visus metus kiekvieną mėnesį

Knygyną - Archyvą ir rengtis 
prie Federacijos vajaus.

Federacijos skyriai visuomet 
rūpindavos Lietuvos Nepriklau
somybės Akto paskelbimo (va- 

jsario 16 d.) surengimu. Neuž- 
I mirsim šio reikalo ir šiemet. 

• Dirbkime drauge su ALT sky
riais (kur jie yra), kur jų nėr, 

minėjimą savopirmąjį šiemeti tos organizacijos ir įstaigos bū- organizuokime
LRKF centro į: tų suorganizuotos, legalizuotos ' iniciatyva. Rinkime aukas Lie-LU O U.UI gCLLIlZ.UULUO,

• ir stipriai veiktų. j tuvos išlaisvinimui ir jas siųs-
■ ALT įsteigtas LAIC (Liet. kime Amerikos Lietuvių Tary- 
Am. Informacijų Centras) sek- bai.

Priėmęs katalikų tikėji- pajėgsime tokiais pranešimais mingai veikia. Jo adresas — 
mą japonas leitenantas ŽU- jus painformuoti. Tik prašome LAIC, 233 Broadtcay, 2Vcwjd-, VVashington, D. C., įvyks A- 

kad jis gelbėjo vieno dalyko: perskaityti tuos York 7, N. Y. imerikos Lietuvių Tarybos vie-
' BALF adresas — 19 W. 44'nuolikos centro narių, politinės 
str., New York 18, N. Y. Fondas komisijos ir LAIC direktoriato 
gerai ir sėkmingai veikia. Jam suvažiavimas,

Šių metų vasario 15, 16 ir 11

------------------------ VVashington, D. C., vas. 8 
VVashington, D. C., vas. 8 ką pasaulyj. Galimas daly- Praneša, kad Olandijos

— Prez. Roosevelt, pre- kas, kad šioje didžiųjų valdžia reikalauja, kad 
mieras Churchill ir marša- valstybių vadų konferen- mažosios valstybės turėtų 
las Stalin savo susirinki- cijoje bus išspręstas ir 
me, kur nors Juodųjų jū- mažųjų valstybių klausi- 
rų srityje, susitarė Vokie- mas, kaip tai: Lietuvos, 
tiją sutriuškinti. Toje kon- Latvijos, Estijos, Lenkijos 
ferencijoje dalyvauja ne ir Balkanų valstybių ne
tik vadai, bet ir patarėjai priklausomybės.
— diplomatai, tarp kurių ♦ Pranešimas sako, kad 
yra ir Jung. Valstybių vai- militariu klausimu pilnai 
stybės sekretorius Stetti- susitarta. Lieka tik politi
nius. niu, socialiu ir ekonominiu 

klausimais susitarti.
J. V. sekretoriaus parei-

rinkimuose.
Turbūt jau visi Federacijos 

skyriai ir apskritys išrinko sa
vo valdybas 1945 metams. Visų 
valdybų narių vardus ir adre
sus tuoj prisiųskite į centro raš
tinę. Tamstų adresai būtinai 
reikalingi.

1944 Metų Centro Veikla
Praėjusieji metai Federacijos 

centro valdybai buvo labai sun
kūs. Jos rankos buvo pilnos dar
bų, surištų su bendromis visų 

į Amerikos lietuvių patriotinių 
. grupių pastangomis Lietuvai 
. gelbėti. Visi centro valdybos 
į nariai buvo įsikinkę į visų mū

sų jėgų organizavimą Lietuvai 
laisvinti ir jos žmonėms šelpti.

Veik visą atliekamą laiką nuo

Federacijos 
rūpintis.

Trijų didžiųjų valstybių, 
būtent, Jung. Valstybių, 
Britanijos ir sovietų Rusi
jos vadai ir patarėjai tęsia 
pasitarimus įvairiais svar
biais klausimais. Pasitari
mai eina ne tik karo laimė
jimas prieš Vokietiją ir Ja
poniją, bet ir pokariniais sija nėra karėje su Japoni-' 
klausimais, būtent, suda- ja. Kol kas ir konferenci- 
rymui pasaulinės organi- joje tas klausimas nėra iš- 
zacijos, kuri palaikytų tai- spręstas. Susitarta su- 

triuškinti vieną priešą, bū
tent, Vokietiją. Bet kaip 
'su Japonija? Japonija yra 
didžiausias priešas Rusi

jos. Galimas dalykas, kad 
'sovietų Rusija kada nors 
i išeis ir prieš Japoniją.

YOUR PERSONAI GOALn 
\x/, ~AT LEAST į ONE EXTRA 

SiOOBONDI

daugiau teisių pagal Dum- 
barton Oaks planą.

Pagal dabartinį Dumbar- 
ton Oaks planą penkios 
didžiosios valstybės, bū- 

Įtent, Jung. Valstybės, Di
džioji Britanija, sovietų 

i Rusija, Kinija ir Prancū- 
’ zija gali priimti ar atmesti 
bile kokį klausimą. Mažo
sios arba kitos valstybės savo kasdieninių darbų turėjo- 
turės, jeigu taip galima me pašvęsti Amerikos Lietuvių 

Tarybai stiprinti, Lietuvių Am.
Informacijų Centrui steigti ir 
Bendram Amerikos Lietuvių 
Šelpimo Fondui organizuoti. Fe
deracijos valdyba šiuose dar
buose parodė daug iniciatyvos, 
įdėjo daug darbo ir dėl to ji žy
miai prisidėjo, kad virš suminė-

jeigu taip galima 
tik patariamąjįgas einąs Grew, Washing- Pasa 5 ti, 

tone, davė suprasti, kad;ba_^: ,
Europoje pokariniu sienų; Visiems yra žinoma, kad 
nustatymo klausimais tu-1 "e, ma-zosios valstybes sū
rės balsą ir Prancūzija. I kelią karus, bet didžiosios.

Todėl ir mažosios valsty- 
Kaip žinoma, sovietų Ru-,bės turėtų turėti lygų bal-

są.

DVYLIKA UŽMUŠTA KELIO
NĖJE J KONFERENCIJĄ

ĮXVtWV«XX%X\%XXX%X%VmXXXVWiWWWlXW«XXWCV

i
Žodynas }

“Darbininko” administracijai pavyko gauti iš Anglijos j 
Lietuviškai-Angliškai ir Angliškai-Letuvišką žodyną. Žody- 5 
nas turi 333 puslapius, stipriais audeklo apdarais, kaina į 
$6.00. Užsakymus su money orderiu siųskite — “Darbiniu- 5 
kas”, 366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

Londonas, vas. 8 — Pra
neša, kad kelionėje į trijų 
didžiųjų valstybių konfe
renciją lėktuvo nelaimėje 
užmušta dvylika užsienių 
ofiso, karo ofiso ir oro mi
nisterijos pareigūnų.

Tik vienas Britų misijos 
atstovas išliko gyvas. Trys 
misijos nariai yra dingę.

Jung. Valstybių Karo Jėgos 
Išlaisvino Siaurinį Manilos 

Dalį

Apskaičiuojama, kad ja
ponai prarado 48,000 ka
reivių Luzon saloj. Ame
rikiečiai prarado 7,067, iš 
kurių 1,600 užmušta.

Gen. MacArthur sugrįžo 
po trijų metų, kaip jis bu
vo žadėjęs, ir aplankė San
to Tomas koncentracijos 
stovyklą.

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

į

I

į

Kun. P. M. Juro Nauja |
Maldaknygė s

Ką tik gavome iš knygrišyklos kun. Pr. M. Juro naują & 
maldaknygę RAMYBĖS ŠALTINIS. Knyga turi 541 pusią- 5 
pius. gražiais odos apdarais, auksuotais kraštais, traukiau- 5 
čios išvaizdos. Kaina $2.75. g

Užsakymus siuskite su money orderiu ar čekiu:
“Darbininkas”, 366 W. Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

Iš Luzon Salos, vas. 8 — 
Praneša, kad Jung. Vals
tybių karo jėgos visiškai 
apvalė šiaurinę Manilos 
dalį nuo priešų. Dabar vie
nuoliktoji divizija bando 
apvalyti pietinę to miesto 
sritį.

Japonai suardė visus til
tus per Pasig upę.

Darbininkas išleido “GYVO 
JO ROŽANČIAUS PASLAP 
rYS” knygutės formoje. Kiek 
viena paslaptis iliustruota pa 
veikslais. Šioje knygutėje taip 
gi yra ir narystės mokesčių la 
peliai. Knygutės kaina 20c. Už 
sakymus siųskite: “Darbiniu 
kas”, 366 W. Broadway, S< 
Boston, Mass.

pirmininkauja energingasis 
kun. dr. J. Končius.

Kadangi šių būtinai reikalin
gų organizacijų veikla yra įėju
si į normales vėžes, Fed. valdy
bai gal liks truputį laiko mūsų 
veikimo centro — 
reikalais daugiau
Nors, aišku, ir centro valdybai, 
ir skyriams ir apskritims teks 
nuoširdžiai ir stipriai darbuotis 
kiek ALT, tiek BALF.

Kas Veikta Federacijos 
Reikalais

Nepaisant to, kad daug dirbta 
bendrais lietuvių tautos reika
lais, Fed. centro valdyba tiesio 
ginęs savo pareigas vis tik atli
ko. Skyriai ir apskritys taip jau 
normaliai veikė ir ryšius su 
centru palaikė.

1944 m. vasario 14 d. McAlpin 
Hotel, New Yorke, buvo atlai
kytas svarbus ALRKF centro 
valdybos susirinkimas, kuriame 
priimta svarbių nutarimų: 1. 
Lietuvių Kultūrinį Institutą pa
daryti autonomine ALRKF ša
ka ir sudarytas direktoriatas. 2. 
Vieton sustojusio eiti “St. Žo
džio”, leisti visuomeniško po
būdžio žurnalą. 3. Fed. kongre
so iš karo priežasties nešaukti. 
4. Užgirtas ALT statutas ir jos 
veikla. 5. Išrinkti asmenys at
stovauti katalikų visuomenę 
BALF.

Paskutinysis Federacijos 
Tarybos Suvažiavimas
ALRK Federacijos suvažiavi

mas įvyko 1944 m. spalių 19 d., 
McAlpin viešbutyje, New Yor
ke. Dalyvavo veik visa centro 
valdyba ir nemažai mūsų cen
tralinių organizacijų atstovų. 
Nutarimai; 1. Užgirtas LKI di- 
rektoriato nutarimas leisti nuo 
1945 m. pradžios žurnalą lietu
vių kalba — “Naujoji Aušra”. 
2. Užgirtas Kunigų Vienybės 
sumanymas steigti Centralinį 
Knygyną - Archyvą, kuris bus 
LKI šaka. Dabartinės Knygyno- 
Archyvo patalpos — kun. Pra
nas Juras, 94 Bradford st., 
Lawrence, Mass. 3. Ir toliau pa
laikyti LKFSB, surandant. jam 
naują direktorių. 4. Atstovauti

kuris šiuo nepa
prastai svarbiu momentu pada
rys atitinkamų žygių Lietuvos 
Nepriklausomybės reikalais. 
Sveikiname suvažiavimą ir lin
kime jo dalyviams geriausio pa
sisekimo!

1944 m. Įeigos į Federaci
jos Iždą

Chester, Pa., Aušros Vartų 
par., $5.00. ]
draugijų duoklės $12.00. So. 
Boston, Mass., Fed. 3 sk., $125.- 
00. Norvvood. Mass., Fed. sk., 
$92.60. Cambridge, Mass.. Fed.

mis žiūri į ją, svajodama: 
— O, kad aš galėčiau to

kia būti! — šnabždi pati 
sau.

Nelaimingoji, suklydu- 
sioji, nuskurdusios dva
sios sesute! Kad tu supras
tumei, ko trokšti; tu nori į 
savo gerą, skaisčią, ramią 
širdį įskiepyti troškimą 
tapti didmotere — demo
nu.

Tikrai, kokia tu keista, 
modernioji mergaite! Tu 
visuomet nori pasirodyti 
kitokia, o ne, kokia esi.

Tur būt, iš prigimties e- 
si baili ir nori visuomet 
laikytis įsikibusi į stipres
niojo ranką, kaip savo kū
dikystėje darei. Bet tau to 
nereikia. Tu turi būti sa
varankiška, nepriklauso
ma.

Meilės ir išmintingumo 
ilgėjimasis naikina tavo 
dvasios jėgas, bet tas dar 
nieko nereiškia, nes mo
dernioji mergaitė yra abe
jinga ar, mažiausia, turi 
atrodyti kokia esanti.

Galimas daiktas, kad iš 
prigimties tu esi rimta 
mergaitė ir sieki aukšti! 
idealų. Tai dabar tačiau ne 
mada. Taigi tu pridengi 
gražiausius savo jausmus 
išoriniu abejingumu, kad 
žmonės nepastebėtų, ko
kia esi.

Tavo širdyje yra vien ši
lima ir meilė — tą parody
ti tau, tačiau, negalima, 
nes šiais laikais yra nuo
monė, kad, jei ne nori ką 
užkariauti, turėk pikto de
mono kaukę.

Sesute, pabusk iš šito 
pikto sapno, neapgaudinėk 

Į pati savęs! Nesigėdyk sa- 
, kuri ku

pina yra meilės ir kilnių 
idealų! Tikėk man, negali 
būti nieko labiau pažemi
nančio ir neverto, kaip gė- 

, gražaus 
ir gero ar ir slėpti jį po sa
vo bjauriausiu ir blogiau
siu aš. “L-os”

Philadelphia, Pa., vo moters sielos,

sk., $55.00. Sioux City, Iowa, dytis savo tikro,
Ūseliai, Mikėnas ir Bujokas — 
$15.00. Chicago, III., Jonas Dor- 
ša $5.00 ir P. Norbutas $1.00. 
Philadelphia, Pa., Fed., sk., 
$14.00. Rochester, N. Y., Šv. 
Petro ir Povilo dr-ja $1.00. Det
roit, Mich., J. Bazevičius $2.00. 
Worcester, Mass., Fed. 33 sk.. 
$13.00. Chicago, Fed. 26 sk., 
$12.00. Sheboygan. Wis., kun. J. 
Šlikas $400.00. Waterbury, Ct., 
Fed. 22 sk., $16.00. Moterų Są
jungos centras $20.00. LRKSA 
centras $10.00. Lowell. Mass., 
Fed. sk. $10.00. Cambridge, 
Mass., Fed. sk., $7.00. Lawren- 
ce, Mass.. Fed. sk. $46.56. Pitts
burgh, Pa.. Fed. 52 sk. $10.00. 
LDS Centras $10.00. Roseland, 
III., Šv. Onos draugija. $1.00. 
New Britain, Conn., LRKSA 
109 kp., $1.00. Philadelphia, Pa., 
Šv. Kazimiero par., $103.93. Ci
cero, III., Fed. 12 sk., $9.00. Chi
cago. Fed. 19 sk., $12.00. Chica
go, Bridgeport, LGF sk., $1.00. 
Sioux City, Ūselio auka $22.00.

į

Cleveland, O., 1942 m. surinktos 
aukos $424.34. Sausio 1 d. 
(1945 m.) Federacijos ižde bu
vo $3,486.75.

1945 m. sausio mėn. įplaukė: 
Shenandoah, P., kun. J. A. Ka
raliaus auka Federacijai — 
$100.00; draugijų duoklės — 
$14.00; kun. J. A. Karaliaus 
duoklė — $6.00. Rochester, N. 
Y., šv. Petro ir Povilo dr-jos 
duoklė — $1.00.

Centralinių organizacijų ir 
draugijų bei kuopų valdybos 
prašomos užsimokėti į Federa
ciją mokesčius už 1945 metus. 
Centralinės organizacijos moka 
$10.00. draugijos — $1.00 į me
tus. Čekius reikia rašyti iždi
ninko kun. P. Juro vardu, o sių
sti sekretoriui — L. Šimutis, 
233Ą So. Oaklcy Avė., Chicago 
s, m. , •

aWi jĮa g?a saį sįį Sį<i a«jį a»į t*3rtįjlfr<ga

< ui. dm Mn« ’Užsisakykite Toniko Pas Mus ■
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co
Grafton Avė.. Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham ISOJf-R

į
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such aa 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
---------by----------

SAINT JO8EPH’8 LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Cntered u aecond-claa> matter Sept. 12, 1915 at the post office at Bosto> 

Mass. under the Act of March 3. 1870.
Acceptance for malling at special rate of postage provided for ln Sectlon 110? 

Act of October 8. 1917. authorized on July 12. 1918 
8UBSCRIPTION RATES:

Oomestlc yearly ___________ $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Vorelgn yearly_____________ $5.00
Vorelgn once per week yearly $2.50

TRYS LIURDO ŠVENTOVES—BAŽNYČIOS
Dešinės apatiniame kampe matyti trys maudyklės, 

kuriose įvyko ir įvyksta daug nuostabių stebuklų.

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams_________ $4.00
Vieną kart savaitėje metams. $2.00
Užsieny metams .............. . ...... $5 00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

DARBININKAS
666 West Broadway, South Boston. Mass

Telephone SOUth Boston 2680

Prancūzija Krypsta Dešinėn
Tokia antrašte pasirodė straipsnis viename bolše- 

vikuojančiame dienraštyje (anglų kalba). Tokiam pa
reiškimui daryti reikia įrodymų bei faktų, kurių 
straipsnio autorius, tūlas Max Lerner, gan apščiai pa
duoda. Jis norįs atvaizduoti Prancūzijos padėtį kiek 
galima bešališkiausia. Kitaip elgtis būtų neprotinga, 
nes Prancūzijos ateitis labai labai rūpimas dalykas.! 
Autorius sakosi nenugąstaująs negi perdaug esąs nu
sivylęs; bet gi negalima nesusirūpinti socialine Pran
cūzijos padėtimi, kai tikimasi, kad ji suvaidins stambų 
vaidmenį pokariniame Europos susitvarkyme. Įvairūs 
apie Prancūziją straipsniai tolimuose užsieniuose ma
žai tereiškia, kai tenka arti prisižiūrėti įvykių eigai. 
Kai skaitome New Yorko ar Chicagos laikraščiuose, 
kad DeGaulle Maskvoje parsidavęs komunistams, tai 
Paryžiuje į tai žiūrima kaipo į fantastišką nesąmonę. 
Taip pat vaizduotės padaru skaitoma žinia, kad De
Gaulle siekiąs diktatūros. Tikrovėje dalykai visai ki
taip stovi.

Dabar -esąs trečias Prancūzijos karas. Pirmąjį ji 
negarbingai pralaimėjo 1940 metais. Antrasai tai išsi
laisvinimo kautynės, kurias laimėjo Alijantai, pagelbs- 
tint prancūzų partizanams — maąuis. Dabar einanti 
trečioji kova — nebe militarinė, bet dvasinė, ekonomi
nė, socialinė ir politinė. Ta kova jau gerokai įpusėjus. 
Jos frontas ryškiai krypsta dešjnėn. Kas esą įstabiau
sia tai, kad stipriausias ir kol kas vienintelis prancūzų 
vadas DeGaulle laimi — pasitraukdamas. Autorius ne
nori vadinti jį atžagareiviu, tai vartoja švelnesnį apibū
dinimą, bet iš jo straipsnio numanu, kad gerokai nu
gąstauja dėl prancūzų tautos žygiavimo dešinėn. Dar 
anaiptol netenka spręsti, kad ta dešinėjimo kova bus 
galutinai laimėta, bet dalinių laimėjimų jau matosi. 
Taip pat straipsnyje gan liūdnai pabrėžiama, kad ne 
vien DeGaulle krypsta į dešinę, bet ir stambi prancūzų 
tautos dauguma. Tą faktą autorius nuodugniai išty
ręs. Kalbėjęs su aukštais valdžios pareigūnais, su laik
raščių redaktoriais, su tautos vidurkiu — buržuazija, 
su valstiečiais ir miestų darbininkais. Jis perskaitęs 
visą, kokią tik sugriebė, periodinę spaudą ir tą viską 
pervirškinęs, padarė išvadą, kad Prancūzija eina sa
vais keliais. Ir tai nereik manyti, kad dešinėjimui ne-ida žmogų kankina daugy- 
būtų pasipriešinimo. Yra ir dar kaip. “Pažangieji” (su- įbė sielos ir kūno skausmų, 
prask komunistai) labai veržias pirmyn ir kairėn, betiPaskut. Patepimas tad ir vos tik truputį kas

3
tus to sakramento neįstei-j SNAIGUOLĖLĖ 
gė kaip kūno vaisto, ii* dėl 
to toks jo naudojimas 
reikštų nepagarbą šven
tiems dalykams. Visi žino, 
kad Paskutinis Patepimas 
padeda ir žmogaus kūnui, 
nors tam tikslui reikia ge
riau vartoti tinkamus vai
stus. Sakramentas sutei
kia pirmiausia dvasinę ir 
antgamtinę paramą. Todėl 
jį priimdami, į tai dau
giausia ir kreipkime dėme-

jokių malonių, bet vėliau, 
po dienos ar net savaitės 

įima gailėtis savo nuodė
mių, ir Paskutinis Pat., 
tarsi, atsinaujina ir ligo
niui su teikia visų reika
lingų malonių ir jėgų.

Dėl to Bažnyčia labai rū
pinasi suteikti tą sakra
mentą ligonims. Ji kuni
gams liepia duoti Pask. 
Pat. net tada, kai ligonis 
atrodo jau miręs ir jau 
paskutinį kartą kvėptelė
jęs, Šių dienų mokslas iš
aiškino, kad siela pasilie
ka kūne kurį laika dar po 
to akimirksnio, kada žmo
nės ir net gydytojai nusta
to ligoni mirus. Šiandien 
mokslininkai priima, kad 
“mirusio” po ilgos ligos 
siela dar pasilieka kūne 
anie puse valandos: jei 
mirtis atrodo gana staigi, 
tai siela dar apie dvi va
landas, kartais net ilgiau 
pasilieka kūne: taigi, iš ti
krųjų. žmogus dar gyve
na. nors nerodo jokio gy
vybės ženklo.

Tikrai, tokiam žmogui 
arba tokiai sielai po taria
mos mirties dar galima su
teikti Pask. Pat., ir labai 
daug padeda. Gal būt, tas 
žmogus jau seniai nebuvo 
išpažinties, bet paskutinį 
akimirksnį jo siela pama- 
,tė visą praeito gyvenimo 
šlykštumą ir dorovinę ne
tvarką, o neįstengė sau 
padėti, nes negali naudotis 
pojūčiais. Paskutinė pa
galba. paskutinė priebėga 
— Paskutinio Patepimo 
sakramentas, kuris nerei
kalauja iš mirštančio jo
kio išorinio akto; užtenka 
vidujinio tikėjimo ir gai
lesčio.

Todėl nedelsdami šauki
te kunigą ir pas staiga mi
rusius sava arba nesava 
mirtimi, nors jie mums ir 
atrodytų jau mirę. “Ž.”

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
“VYTI” leidžia Amerikos didžiau 

šia jaunimo organizacija — Lietuvos 
, Vyčiai.
| “VYTIS’

Kaip pūkelis, kaip baltasis, 
j Sidabrėliu blizganti. 
Į Milijarduos seserėlių, 
' Tu j žemę atskrendi. 
! Gražutėlė ir papurus, 
Blakstienėlių pailgų. 
Glebi lūšnas, glebi rūmus. 
Sparnus glaudi prie langų.

Mažutėli kaip krislelis. 
Baltus kalnus sustatai. 
Tavo kelias — visos šalys, 

šio, nors galima prisiminti jTau vėjužis — apsiaustai, 
ir pagalbą kūnui.

Bet ar gali tą sakramen
tą priimti visi, kurie yra 
.mirties pavojuje? Ne! Tik 
■ sunkios ligos ar senatvės 
i palaužti žmonės. Kareiviai 
■prieš žūtbūtinę kova, svei
kas žmogus prieš operaci-l 
ją arba sveika motina 
prieš gimdymą negali pri- Aš nenoriu, snaiguolėle, 

įimti Pask. Patepimo: nors Tavo rūbo nei dalios, 
ir jiems Gresia mirties pa
bojus, tačiau jie dar neli- 
gonys.

KĄ SUTEIKIA?
Dabar pažiūrėkime, ką 

Pask. Patepimas suteikia 
ligonio sielai. Jis duoda tai, 
kas ligoniui labiausiai rei
kalinga:

1. Dieviškos pagalbos ir 
stiprybės kantriai ir nuo
pelningai kęsti visus skau
smus. Visi gali paliudyti,

i

i

■ Tave bangos džiaugsmu neša, 
Balto šydro voluose. 
Trispalvėles tau įrašo, 

i Spindulėliai kvolduose.
Ašarėlės tau pavirsta,

' Ledų kalnais blizgančiais. 
Bet rūbeliai tie sutirpsta. 
Su momentais bėgančiais.

Man mielesnė sermėgėlė — 
Žmogaus valios pastovios.

Marijų Aukštaitė.—
džia lengvas nuodėmes, 
kurios dar tebeteršia žmo
gaus sielą.

4. Be to, juo atleidžiama 
bent dalis laikinos baus
mės už praeito gyvenimo 
nuodėmes: juo žmogus ge
riau sakramentui prisi
rengia, juo daugiau jam 
atleidžia, ir tam mažiau 
reikės kentėti skaistyklo
je.

greičiau ir 2. Ypatingą Dievo pagal- 5. Labai svarbu ir tai, kad 
Bet jei pa- bą prieš velnio užpuoli- Paskutinio Patepimo sa- 

s kartais gali 
nutes prieš mirtį, kada Ii- velnias labiau stengiasi panaikinti ir sunkias nuo-

Paskutinis Patepimas
Paskutinė Parama

į

I

Pašauk kunigą laiku ir
v •

Gal kai kam šis pavadi-i paprastą to sakramento 
nimas “Paskutinis Patepi- veikimą, 
mas” yra nemalonus ir 
baisus, primenąs pačią'matysi, kaip gerai atrodys 
mirtį. Tačiau ta baimė yra'tavo brangusis ligonis po kad po priėmimo ligonis
nepamatuota, nes Pasku- Paskutinio Patepimo. Ge- pasidaro kantresnis, 
tinis Patepimas dažniau- rai jį priėmęs, g—— 
šiai yra žmogaus priebėga tikriau pagis. Bet jei pa- bą prieš 1 
ir paskutinė parama, ke- šauksi kunigą penkias mi- mus. Mat, mirties valanda kramentas 
liaujant į kitą pasaulį

Kristus tą sakramentą į- gonis jau viena koja stovi sielą pražudyti arba bent dėmes. Nors Pask. Pat. sa- 
steigė, norėdamas žmo- už amžinybės slenksčio ir jai pakenkti. Tai patirda- kramentas yra gyvųjų sa- 
nėms padėti sunkioje mir- jau nustojęs sąmonės, aiš- vo net labai šventi žmonės, kramentas, 
ties valandoje. Pažiūrėki- ku, veltui lauksi, norėda- Po Paskutinio Patepimo gus, prieš jį priimdamas, 
me, ką gi iš tikro duoda tas mas matyti aukščiau mi- Dievas velnio visai nepri- jau turėtų būti papuoštas 
sakramentas jį priiman- nėtą to sakramento veiki- leidžia, arba suteikia stip- pašvenčiamos

ir todėl žmo-

I
tiems.
— Ką gi duos, jei ne ko

kią nors dvasišką gėrybę, 
— atsakys pamaldus skai
tytojas. Taip, bet tai nepil
nas atsakymas. Tas sa
kramentas padeda ne vien 
sielai, bet ir kūnui. Juk vi
si žino, kad mirties valan-

_____,_____________ c ,__ _______ > malonės
ma. * rvbės jam nugalėti. (dėl to paprastai prieš

Žinau keletą parapijų,; 3. Tas sakramentas atlei- Pask. Pat. atliekama išpa- 
kur klebonas savo tikin
čiuosius per pamokslą tu
rėjo pabarti, kam jie be 
reikalo prašo Paskutinio 
Patepimo. Mat, toje para
pijoje žmonės jau daug 
kartų buvo pastebėję, kaip 
tas sakramentas padeda 
atgauti sveikatą. Dėl to, 

1 1 nors
DeGaulle rodos nejučiomis stoja ant stabdžių ir pasi-į padeda žmogui juos kentė- susirgdavo, tuoj bėgdavo 
traukdamas laimi, nes tautos branduolys stovi jo už-jti. Be to, jei tokia yra Die- ne pas gydytoja ar vaisti-

ŠALIA AUKŠTO...

Šalia aukšto vienuolyno 
Upytėlė teka.
Ant krantelio su berneliu
Mergužėlės šneka.
Kalba širdžiai žodžius saldžius
Mylimajam savo:
— Oi berneli, bernužėli, 
Kur gi meilė tavo?

nugary. Autorius kraipo galvą, kaip tai gali būti, betvo valia, ir 'sveikata bus ninką. bet pas kunigą. Jie Kam ta meilę pažadėjai, 
pabrėžia faktą sąžiningai. Į naudingesnė, sakramentas sakydavo: “Tai daug ge- Kurią man kalbėjai ?

be to,; Kam kas rytas vakarėlis 
Į Tu mane lydėjai ?
, Kai lydėjai, daug žadėjai, 
! Daineles čiulbėjai,
O tu jaunas, bernužėli, 

j Tu mane mylėjai...
Kur tos meilės prižadėliai. 
Meilingi žodeliai ?

i Ko nuliūdai, ko gi tyli. 
Jaunasai berneli?

-------------------------------------------Z --------------------- ---------------- ------- ----------------------------------------------------- ----------------------— —

Tuo tarpu tam suprasti nereikia nė galvos laužy- j padeda greičiau pagyti ir resnis vaistas ir, 
mo, nė ilgų aiškinimų. Dalykas matosi kaip ant delno. į vėl dirbti Dievo garbei ir daug pigesnis!” 
Prancūzų tauta po baisaus pralaimėjimo patrynė akis'artimo išganymui. Tačiau taip Pask. Pate-
ir praregėjo, kad komunistinis sąjūdis buvo privedęs: Kad mes galėtume jaus- pimo priimti negalima. 
Prancūziją prie medžiaginio ir dorovinio bankroto.' ti ir apčiuopti, kiek paguo- Viena, ta sakramenta gali- 
Prancūzai nebenori, kad istorija pasikartotų ir natų-Idos. suraminimo ir stipry- ma teikti tik sunkiai ser- 
raliai krypsta dešinėn. Tai paprasčiausia savisauga., bes ligonims teikia tas sa- gantiems, t. y. tiems, ku- 
DeGaulle dar neturi pajėgų aiškiai tą pareikšti. Jis dėl-. kramentas! Tik kunigas, rių liga bent atrodo mirti-, 
šia ir kiek įmanydamas vingiuoja. Bet vienas dalykas‘šimtams ir tūkstančiams na, ir kurie mirs po kelių 
tai ryškėja be mažiausios abejonės: jis nesiduoda su-i suteikęs paskutinį patar- valandų ar po kelių dienų 
valgomas bolševikų košėj. - K.lnavima, gali pastebėti ne- bei savaičių. Antra, Kris-

DIEVUI ir TĖVYNEI
Parašė Msgr. Fulton Sheen

Vertė Pranas Jančius, MIC.
KUNIGO KARALIAUS PREMIJUOTAS 

VERTIMAS
VII PERSKYRIMAS

VILTIS
Pritaikinkime tai dabar mūsų laikams. Lai 

iškyla viena didžiausių iki šiol pasaulyje ma
tytų karinių jėgų, tesutinka jinai kitą biskį 
silpnesnę medžiaginę jėgą — ir barbarizmas 
laimės; bet sakykime, kad tą didžią medžiagi
nę jėga sutinka priešas, kuris nemėgina jai 
lygintis medžiagine galybe, bet dvasine jėga, 
nepaisant kokia silpna ir prasta ji išrodytų 
pasaulio akyse.

Toji dvasinė jėga laimės taip, kaip inžinie
riaus protas nugali didžią Niagarą vanduo- 
kričio jėgą. Dėlto mes, kurie tikime į Vely
kas ir į dvasios laimėjimą, o ne medžiagos 
nebūsime bevilties Amerikai, kol ji pasitikės 
Dievu. .

Mūsų viltis pagrįsta prisikėlusiu Kristumi 
ir atgimusia dvasia, nes pirmųjų Velykų pa

moka turi būt mūsų laikų pamoka: Velykų 
Sekmadienis nebuvo už trijų dienų po Atsi
mainymo, bet i tris dienas nuo Didžiojo Penk
tadienio.

Šioje dienoje Bažnyčia savo iškilmėse mel
džia mūsų siekti aukštesniųjų dalykų, prisi
kelti savo mintyse su Kristumi visoje Jo Gar
bėje, taip, kaip laukiame galutinio mūsų kū
nų prisikėlimo iš mirusiųjų.

Imdami šią dvasinę pažiūrą į pasaulį, ir tai 
yra vienintelė, kuri ką nors reiškia, nenusto
kime vilties jei atsitiktinieji ir paviršutinieji 
dalykai, mūsų pergyventi civilizacijos pagra
žinimai ir piktžolės pralaimės.

Turime pripažinti tą nepalaužiamą faktą, 
kad laiko bėgyje visos civilizacijos persisun
kia klaidinga filosofija ir blogesne dora, kaip 
mūsų tautoje, pelno troškimas užviešpata
vo žmoniškumo jausmus, divorsas nuglušino 
šeimyninį gyvenimą, doros ir tikėjimo atme
timas moksle, darbininkų apgynimo supara- 
lyžavimas juodais, neamerikoniškais darbais.

Šio persisunkimo pasekmė kaip tik esti 
svarbesnių ir gyvesnių jėgų, kaip doros, pasi- 
aukavimo, religijos, dorybių įgyvendinimo ir 
Kristaus Bažnyčios įtakos užglušinimas.

Kiekviename kiaušinyje glūdi naujos gy
vybės galimybės; bet toji išvidinė gyvybė ne

žintis), tačiau jei ligonis 
iau nebegali prieiti išpa
žinties ir turi sunkių nuo
dėmių, tai tuo sakramentu 
jam atleidžiamos nuodė
mės, jei tik jis gailisi da
bar arba kiek vėliau gailė
sis jas padaręs.

Tas sakramentas labai.| “VYTIS eina kas mėnesi gražia* naudingas, nes jis veikia paveiksluotas ir deda įdomių straips- 
per visa ligos laiką, nors ir i nių- žinil» is Amerikos ir užsienio.

** i 4. I I- -X "VYTY” rasi žinių iš viso pašau-užtruktų kelias savaites.! Ho
Be to, einant išpažinties, i “VYTIS” rašo apie Amerikos ne
bent išrišimo metu rpikiq-tuviu i*unimo judėjimą.ueiit ibiisiino metu reiKia, ,.VYTY.. jdomių pasiskaity
tikrai gailėtis už nuode-! mų tinkamų seniems ir jauniems, 
mes: kitaip jos nėbus at-' "VYTI” redaguoja įžymus ir paty- 

leistos, nors žmogus vėliau į “VYČIUI” bendradarbiauja jo su- 
ir gailėtųsi. Mat. Atgailos Kviesti įžymiausi literatai., . TAD no/tarvlzimc 4S11H •sakramentas veikia tik nėr 
načia išpažinti.
taip veikia Paskutinis Pa
tepimas. Kartais gali žmo-Į 
gus be savo kaltės nebūti' 
tinkamai sakramentui pri-i 
sirengęs ir dėl to negauti

gali būti laisva ir nepriklausoma kol būna 
keveluose uždaryta. Panašiai šios tautos ir 
viso pasaulio gyvesnės Krikščioniškos jėgos 
negali aikštėn iškilti, jei jos esti kietame ma
terializmo ir nuo Dievo atitolimo kevale įka
lintos.

Ir šis karas visomis savo baisenybėmis, , 
gal, Dievo Apvaizdai nulemiant, bus moder
nios civilizacijos kevalo sulaužymas ir išlais
vinimas tų dvasinių jėgų, kurios iki šiol buvo 
prieš-religinių jėgų užglušintos.

Karas ne visuomet turi būt civilizacijos 
galas. Gali ir būti geresnio ir naujo pasaulio 
pradžia. Visa tai gali būt išvengta, jei patys 
sau užsidėsime išvidinę drausmę ir darysime 
atgailą. Jei to nenorėsime daryti, toji draus
mė gali būt mums iš lauko uždėta, kaip baus
mės.

Bet nepaisant kas bus, tasai kevalas visgi 
bus sulaužytas ir jei bus reikalinga, vargo 
karas bus mūsų atgailos pradžia; nes Velykų 
Sekmadienis nebuvo už trijų dienų po Atsi
mainymo, bet Į tris dienas nuo Didžiojo Penk
tadienio.

Pasaulis dar to nežino, nes pasaulio dva
sia kaunasi tik dėl laikinių vertybių. Bet šios 
dienos kova nesti tik tarp Vokietijos žvėriš
kumo ir prieš ją išsirikiavusio pasaulio, bet

TAD. padarykime šūkį: “Tenelle- 
ka nei vienos katalikiškos jaunimo 

Visai ki- organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus. kurie neskaitytu “VYTIES” 
Visi skaitykime “VYTĮ!”

“VYTIES” kaina metam® »ik $2.0U
“VYTIS”

366 W. Broadvvay. 
So. Boston 27. Mass.

yra didesnio plano dalis.
Šis karas galutinai taps dviejų skirtingų 

gyvenimo filosofijų kova, kuri panaikina tau
tų rubežius taip, kaip kardas nukerta siūlą. 
Kiekviena šių gyvenimo filosofijų turės savo 
kapą: vienas kapas bus Maskvoj, antras gi Je
ruzalėj.

Viena pasaulio protų dalis susirinks apie 
negyvą lavoną, Lenino lavoną; antra gi apie 
tuščią kapą To, kuris buvo nuteistas mirti, 
bet neskirtas mirti.

Milijonai pasaulyje sielų, kurios dabar ne
apkenčia religijos, kadangi pačios save ne
apkenčia, klaupsis prieš seniai numarinto ir 
supūdinto nemirtingumo.

Milijonai kitų kels savo akis į prisikėlusį 
Kristų, gyvenantį Bažnyčioj, kuri pregyveno 
šimtą nukryžiavimų ir šimtą mirčių.

Ir toje kovoje tarp gero ir blogo gaivalų 
nežinome ne kiek kardų sušvitruos ar netu
rės reikalo švitruoti.

Nežinome ar kova bus kruvina ar ne: ne
žinome ar tolimoj ateityj bus tas karo laukas; 
vieną dalyką težinome, ir tai yra, tas vienas 
dalykas, kuris atstatys pasaulį ir tas vienas 
dalykas, į kurį pasaulis šiandien netiki — pri
sikėlęs Kristus ir Jo Bažnyčia!

PABAIGA.
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Trumpos Žinios Apie Liurdą
Nuo 1882 m. Liurde nuola
tinis gydytojų biuras tiria 
ligonius, ar jie tikrai to
kie, kaip jų krašto dakta
rai yra pripažinę ir patvir
tinę, taip pat ir ten išgiju- 
siuosius; du paskiri dakta
rai ten eina garbės (neap
mokamas) pareigas.'
■ Kitų daktarų nuo 1890

I i

Jonas B. Estradas, 
kuris pats matė daug pirmųjų 

iki 1914 m. Liurde darba- Liurdo įvykių ir juos aprašė, 
vos 6.983 (iš jų 1.693 už
sieniečiai. reiškia, ne pran
cūzai). Iki 1913 m. buvo 
nustatyta 4,445 įstabūs iš-

Prancūzijoje, Pirėnų kal
nų šiaurinėje pašlaitėje, 
randasi Liurdas. Tai mies
tas su 9.000 gyventojų, vi
same pasaulyje žinomas 
kaipo stebuklinga vieta.

1858 m. vasario mėn. 11 
dieną, visai netikėtai, ke
turiolikos metų malūni
ninko dukteriai Bernade
tai Subirūtei, kaip ji pati 
liudija, Liurde, viename 
Masabielio uolos plyšyje, 
prie Gavės upės kranto, 
apsireiškė Švenč. Panelė
Marija. Po to dar tokių ap-'gijimai, 
sireiškimų buvo 17, pasku
tinis gi — tų pačių metų 
liepos mėn. 16 d. Vasario j: 
mėn. 25 d. (tų pačių me- į 
tų) apsireiškusi Švenč. Pa
nelė liepė Bernadetai oloje į 
atsigerti ir nusiprausti šal
tinėlio vandenimi, kuris 
ten tuoj pats, niekam nie
ko nedarant, išsiveržė. 
Pradžioj iš to šaltinėlio te
kėjo maža vandens srovė, 
paskui kaskart didesnė, o 
po metų iš jo ištekėdavo 
122.000 litrų vandens kas 
dieną.

Pati Bernadeta papasa
kodavo. ką toji nepažįsta
ma "Ponia” jai pasakyda
vo. kaip antai: “Aš noriu 
čia matyti žmonių”; “Mel
skis už nusidėjėlius”; “Pa
sakyk kunigams, kad aš 
norėčiau čia turėti koply
čią”; “Su procesija reikia 
čia ateiti”; “Eik. iš to šal- 
tinėlio atsigerk ir jo van
denimi nusiprausk”; “Aš 
esu Nekaltas Prasidėji
mas”. šiais pastaraisiais 
žodžiais, Bernadetai be pa
liovos prašant, Švenč. Pa
nelė pasakė vardą.

Šventasis Sostas apie 
tuos dalykus, kurie traukė 
žmones keliauti į tą šventą 
vietą, oficijaliai ir tiesio
giniai neatsiliepė iki 1923 
m., tačiau šventasis Tėvas 
asmeniškai bei netiesiogi
niai jiems pritarė. Popie
žius Pijus XI 1923 m. pri
pažino apreiškimų tikru
mą (Actą Ap. Sėd. 1923, 
593), 1925 m. Bernadetą 
paskelbė palaimintąja, o 
1933 m. šventąja.

Vos tik pradėjo Dievo 
Motina Liurde brangias 
malones išlieti, minių mi
nios traukė jos aplankyti. 
Jau 1858 m. kovo mėn. 4 d. 
Liurdo olą aplankė 20.000 
žmonių. Nuo 1867 m. iki 
1913 metų Liurdą aplankė 
virš šešių milijonų maldi
ninkų, o 1933 met. sakoma 
net per IV2 milijono mal
dininkų. Kiekvienais me
tais nuo rugpiūčio 14 iki 
18 d. didžiulės maldininkų 
minios plaukte plaukia pas 
Švenč. Panelę į Liurdą.

Ir ne veltui. Krikščionių 
Pageiba nuo pat savo apsi
reiškimo Liurde pradžios 
gausiai ten teikia savo 
Švenč. Sūnaus malones.

Liurdo vanduo nėra pa
prasta ir vienintelė išgiji- 
I mų priežastis. Chemiškai 
ištyrinėjus, nerasta jame 
gydomų mineralų, nes 
vanduo lygiai toks pat, 
kaip ir Liurdo miesto šu
linio. Radijumo veikimo 
vandenyje visai nerasta. 
Maudymasis šaltame van-

Norintieji plačiau sužinoti a- 
pie Liurde Įvykstančius nepa
prastus stebuklus. įsigykite iš 
"Darbininko” J. E. Vyskupo P. 
Bučio knygą — ŠVČ. P. MARI
JOS APSIREIŠKIMAI LIUR
DE.

MARIJA MANO

O. saulių—Saule, o Širdie, mano 
O. meilių—Meile. Marija Pana! 
Siela man plasda kaip okeanas. 
Kaip plati jūra vilnims šiurvena 
Tu esi mano. mano, mano... 
Kaip jūrų žvaigždė okeanui. 
Visų širdžių Banga plati... 
Bet jose mane — supranti... 
Marija, Groži, šventas: 
Širdyje įgyventas...
Už deimantą spindi gražiau... 
Žiede krūtinės uždariau.
Ir apiplėšti nieks negali. 
Sielos salionų — mano šalį: 
Nei su kardu — nei su raštu: 
Dengi mane rūbų kraštu: 
Kaip tą dulkelę.
Arba gėlelę. 
Ką palei kelią 
Mindžiojo visi — 
Batuoti ir basi...
Bet esu Tavo! 
Marija, mano.

DARBiKIKKAS
nėšio kiekvieną pirmą mėnesio .neS1G

penktadienio rytą, 6 vai., bus 
atnašaujamos šv. mišios Šv. 
Andriejaus lietuvių par. bažny
čioje dėl dirbančiųjų. Darbinin
kai pasinaudokite šia proga.

/

Klebono pasiryžimas yra, kad 
šią vasarą realizavus jo svajo
nę bei sumanymą atmokėti pa
rapijos paskutines skolas ir su
deginti skolų dokumentus di
deliu parengimu. Su gerojo Die
vo pagelba ir parapijiečių pri
tarimu, pasitikima, kad tas su
manymas bus atsiektas. Visi 
parapijiečiai džiaugiasi klebono 
patiekta atskaita ir savo mal
dose prašo Viešpaties sveikatos 
ir palaimos savo gražiais dar
bais ilgus metelius mūsų para
pijoj dirbti.

MIRĖ
Sausio 30 d. po ilgos ligos, 

Hartfordo ligoninėje mirė Ber
nardas Griškevičius, 50 m. am
žiaus. Paliko nuliūdime žmoną, 
dvi dvinukes dukreles, brolį An
taną. gyv. Hartforde, ir seserį 
Marijoną Sandienę, gyv. Brook- 
lyn, N. Y., ir daug artimų gimi
nių.

A. a. B. Griškevičius kilęs iš 
Lietuvos, Punsko parapijos. 
Priklausė prie kelių vietinių 
draugijų, ir yra daug pasidar
bavęs lietuvių sąryšyj.

Palaidotas 'iškilmingai iš Šv. 
Andriejaus lietuvių par. bažny

čios. Laike gedulo šv. mišių 
giedojo solo p. Suzana Griškai- 
tė iš New Yorko. kuri yra ve
lionio brolio Antano duktė.

Buvo malonu klausytis p. 
Griškaitės, mūsų išeivijos paži
bos švelnaus ir gražaus balso.

Lai gailestingas Dievas sutei
kia velionio vėlei amžiną ramy- 

’bę! T. '
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denyje taip pat negali išgi
jimų Liurde paaiškinti.

Taigi, reikia pripažinti, 
kad Liurde viešpatauja y- 
patinga Dievo Apvaizda, 
daugely atvejų ir Dievo 
stebuklinga galia, kuri ly
di Liurde, žmonėms atsi
verčiant, aiškiai matomą 
malonės veikimą. Visa tai 
Bernadeta pramatė ir iš
pranašavo; todėl tuomi yra 
patvirtintas ir užtikrintas 
jos papasakojimų tikru
mas.

Liurdas yra viršgamti- 
nių įvykių grandinėje vie
nas narelis, kuris rodo Die
vo buvimą ir Bažnyčios 
dieviškumą, kurios malda' 
yra išklausoma, kurios 
tarnavimas Dievui stebuk
lais pažymimas, kurios ti
kėjimas yra patvirtina
mas, užtikrinamas.
PRIERAŠAS:

Norintieji plačiau suži
noti apie Liurde įvykstan
čius stebuklus, įsigykite iš 
“Darbininko” administra
cijos Jo Eksc. Vyskupo 
Petro Bučio knygą— “švč. 
P. Marijos Apsireiškimai

.Vanja Aukštaitė. Liurde”. Kaina S3.50.

I
Į

M.

BRIDGEPORT, CONN.

vakarą bus giedami Graudūs 
Verksmai sakomas pamokslas 
ir laikoma šv. valanda. Penkta
dieniais Kryžiaus Kelias bus 
vaikščiojamas 3 vai. po pietų ir 
7:30 vai.

Taipgi gavėnios metu sekma
dieniais Stacijos bus sujungtos 
su Novenos pamaldomis 4 vai. 
po pietų.

Dirmavone
Šį metą 4-tą gegužės, sekma

dienį, atvyksta mūsų bažnyčion 
J. E. Arkivyskupas Mykolas 
Curley suteikti Sutvirtinimo sa
kramentą visiems, kurie dar to 
sakramento nepriėmė. Kunigai 
sekmadienį garsino, kad visi, 
kurie turi vaikučius dar nedir- 
mavotus arba kurie dar patys 
nebuvo sutvirtinti, kad kuovei- 
kiausiai užsiregistruotų ar tai 
pas Seseris arba klebonijoj. 
Vaikučiai turi būtinai išmokti 
katekizmą, nes Arkivyskupas 
klausinėja ir būtų gėda mūsų 
parapijai, mūsų klebonui, jei 
kurs vaikutis negalėtų J. E. at
sakyti. Kunigai griežtai pasakė, 
kad nė vienas nebus priimtas, 
kurs nesilankys į katekizmo pa
mokas.

Praeitą savaitę po rimtos ir 
ilgos ligos su šiuo pasauliu per
siskyrė Veronika Kružikienė, 
kuri paliko dideliam nuliūdime 
savo vyrą, sūnų ir dukrelę, ku
ri per ilgą laiką slaugino savo 
motinėlę. Velionė a. a. Veronika 
Kružikienė buvo gera katalikė, 
ištikima žmona ir šeimos moti
na. Palaidotas iškilmingai iš 
šv. Kazimiero parapijos bažny
čios, kur šv. Mišias atnašavo 
klebonas kun. E. Gradeckas. Į 
jažnyčią susirinko skaitlingai 
giminių, draugų ir pažįstamų, 
<ad atidavus paskutinį patar
navimą savo giminaitei, motinai 
ir draugei. Į kapus palydėjo 
debonas ir skaitlinga minia 
žmonių.

A. a. Veronikos Kružikienės 
vyrui, sūnui ir dukrelei, ir vi
siems giminėms reiškiame gilią 
užuojautą šioje liūdesio valan
doje. Veronikos vėlei lai gera
sis Ganytojas suteikia amžiną 
atilsį dangaus karalijoj.

i

Nuotrupos
Visi laukia prieš-užgavėninės 

vakarienės. Įvyks sekmadienį, 
vasario 11 d. Prasidės 5 vai. po 
pietų. Ona Ivoškienė, vyriausio, 
ji šeimininkė, žada visiems pri
gaminti gardžių valgių ir gra
žų pasilinksminimą.

Tenka sužinoti, kad kunigai 
Juozapiečiai, kurie darbuojasi 
tarp juodžių, surinko sausio 
22-23 dd., ne $2.000, bet $3,000. 
savo klierikų fondui. Bursa gar
bei Pergalės ir Taikos P-lei švč. 
jau užbaigta. Į metus laiko mal
dininkai lankantieji Novenos 
pamaldas suaukavo reikalauja
mą S6,000.00 sumą.

Šiais metais kun. dr. Mende- 
lis turi vilties padaryti pra- 

kad kitas

Gavėnia
Šį metą, kaip ir pereitais me

tais, prieš Pelenę turėsim dvie
jų dienų Ekspoziciją, tai yra 
pirmadienį ir antradienį Švč. 
Sakramentas bus išstatytas ir 
garbinamas nuo ryto iki 9 vai. 
vakare.

Pelenų dienoje pelenai busĮdžią naujam fondui, 
pašventinti prieš mišias 8 vai. vertas jaunuolis galėtų siekti 
ir barstomi per visą dieną skir- kunigystės luomo, 
tomis valandomis. Trečiadienio

Sekmadienį, vasario 11 d., į- 
vyks Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo šventės minėji
mas, kurį rengia vietinis Brid- 
geporto Tarybos skyrius. Prog
rama prasidės 6 vai. vakare, pa
rapijos svetainėje. Bus dainų; 
taipgi kalbės įžymūs kalbėtojai, 
o ypač kalbėtojas iš Brooklyn, 
N. Y., kurie nušvies dabartinę 
Lietuvos padėtį. Visi kviečiami 
dalyvauti šioje šventėje ir pri
sidėti prie Lietuvos gelbėjimo, 
nusiperkant įžangos ženklelį į 
šventės minėjimą, kuo parem- 
site Lietuvos žmones, vargs
tančius po svetimu jungu.

Praeitą savaitę teko lankytis 
Brooklyno apylinkėj, ir aplan
kyti United Lithuanian Rclieį 
Fundo Warehousc, kur yra šim
tai tūkstančių sutvarkytų labai 
gražiai drabužių siuntimui į 
Lietuvą. Tikrai nustebau pama
tęs tokį didelį ir gražų drabužių 
sutvarkymą, kuris tik laukia 
progos išsiųsti Lietuvos žmo
nėms.

Tikrai garbė yra tos įstaigos 
Kolegiją, į tvarkytojui už tokį gražų darbą.

Sutikau dainininką Al. Vasi
liauską. kuris ir dar viena dai
nininkė žada Bridgeportiečius 
pavasarį atlankyti su gražiomis 
lietuviškomis dainomis.

Praeitą savaitę tapo palaido- 
Tjr • • i a. •
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’ Vienas baigė Yale
New Haven, o antras Laivyne 
užbaigė technical electrician 
kursą.

NEV BRITAIN, CONN.
* —

Vasario 11 d., 2 vai. po pietų, 
parapijos svetainėje įvyks Šv.
Rožančiaus draugijos susirinki
mas. Tą pačią dieną. 4 vai. po 
pietų, toje pačioje svetainėje į- 

ruošiamas 
kortavimo vakarėlis 5 

visus J

vyks tos draugijos 
linksmas 
su užkandžiais. Kviečia 
atsilankyti.

MINĖJO VEDYBINIO 
GYVENIMO SUKAKTĮ

! Sausio 26 d. pp. Pranas ir A-Į tas Kazimieras Minalga, tai po- 
gota Gradeckiai su savo šeimy- no Jurgio Minalgos sūnus. Reiš- 
nėle minėjo savo 45 metų vedy- kiame p. Minalgam gilią užuo- 
binio gyvenimo sukaktį. jautą, p.p. J. Minalgai yra labai

p. Minalga

Vasario 11 d., mūsų kolonijos 
ietuviams yra neapsakomai 

svarbi diena, ir kiekvienas tu
rėtų ją pasižymėti savo atmin
tyje, nes tą dieną įvyks dvigu
bos pramogos. Pirma tą dieną 
įvyks Šv. Kazimiero parapijos 
metinė vakarienė, prie kurios 
rūpestingai ruošiasi klebonas irt 
visa rengimo komisija. Kas da
lyvavo vakarienėj praeitais me
tais, žino kokiose maloniose ap
linkybėse praleistas laikas; tai
gi ir šį metą neatsisakys daly-i 
vauti ir paremti klebono didele 
darbuotę.

Vakarienės bilietai kainuoja 
$2.00 asmeniui. Taigi, kurie dar 
neįsigyjote bilietų, prašome pir
ma proga įsigyti.

Tą pačią dien^, 
metu, bus paminėta 
Nepriklausomybės 
Ruošiama graži programa su. 
dainomis, kalbomis ir kitais pa-' 
marginimais. Kviečiam visus 
vietos geros širdies lietuvius 
bei lietuvaites ruoštis dalyvauti 
šiame parengime, kad tinkamai 
paminėjus mūsų gimtos šalies 
Lietuvos nepriklausomybės su-' 
kakties šventę ir tikrai pareiš
kus savo troškimą dirbti ir pa
siaukoti, kol Lietuva vėl bus 
laisva ir nepriklausoma valsty
bė. Jf.

vyrai priklausytų prie šv. Var
do draugijos.

Trumpai apie Lietuvių Tary
bos skyrių šioje kolonijoje. Yra 
žmonių, kurie nepatenkinti val
dyba ar kuo kitu. Visi žinome, 
kad valdyba buvo išrinkta slap
tu balsavimu. Kokią išsirinko-: 
me, tokią ir turime, ir turėtume' 
būti patenkinti. Kiekvienas Ta
rybos skyriaus atstovas turi iy- 

r i gų balsą. Kai renkame komisi- 
Ijas, atstovai turėtų apsiimti ir 
darbuotis, o nesakyti, kad “aš 
neturiu laiko”, arba kai yra su-' 

isirinkimai. visi turėtų juose da- 
vakarienės 1^auti- Pasakyti kas nepatin- 
ir Lietuvos sus^r^n^ime’ ° ne P° susirin- 

sukaktis ^’mo- Dirbkime Lietuvos gero
vei vieningai.

į Vasario 18 d.. 2:30 vai. 
pietų. Šv. Juozapo lietuvių 
mokyklos svetainėje įvyks 
tuvos nepriklausomybės sukak
ties minėjimas. Visi turėtume 
dalyvauti.

Vasario 11 d. visi dalyvauki
me šv. Juozapo par. choro kon
certe.

Vietinė SLRKA 13 kp. savo 
susirinkime nutarė priimti šv. 
Komuniją būryje šv. Kazimiero 
dienoje, kovo 4 d. Po Komuni
jos turės bendrus pusryčius pa
rapijos salėje. Pagirtinas daly- 

įkąs.
Juozo Kašinsko žmona sveiks

ta. Mano grįžti namo apie galą 
I šios savaitės.
I Sveikiname ponus Naūjalius

Ponia Ma- 
randasi šv. 
Prieš šliū- 
Maškevičių

j susilaukus dukrelės, 
rijona Naujalienė 
Agnietės ligoninėje, 
bą ji buvo viena iš 
sesučių.

Gauta žinia, kad kun. dr. 
Mendelio švogeris Povilas Pliu- 
ščikas randasi šv. Marijos ligo
ninėje, Waterbury, Conn. Reiš
kiame užuojautą ligoniui ir jo 
žmonai. Duok Dieve ponui 
Pliuščikui veikiai pasveikti.

Mūsų kunigai apskaito, kad 
šv. Blažiejaus dienoje jie palai
mino gerkles virš 3,000 žmonių. 
Pelenų dienoje pelenams bus 
tris kar daugiau.

, r I Sekmadienį, vasario 11 d.. Se
sutės Kazimierietės stovės prie 
bažnyčios durių, prašydamos 
aukų Kongregacijos reikalams. 
Be abejo žmonės joms atjaus.

Kun. dr. Mendelis gavo pra
šymus nuo 22 karo kapelionų iš 
Kanados, kad prisiųstų 6.000 
Stebuklingo Medalikėlio Nove
nos knygelių Kanados kariams. 
Kas savaitę ateina prašydami 
iš visų pasaulio kampų, ir šv. 
Alfonso bažnyčios novenos kny
gelės randasi visuose karo fron
tuose.

Kun. dr. Mendelis dar kartų 
prašo visų priduoti karių antra
šus. Kurių antrašai buvo pri
duoti, tai jis jiems paraše laiš
kus. Jo noras yra nors kartą Į 
mėnesį pasiųsti jiems parapijos 
žinias, kad žinotų kas dedasi jų 
bažnyčioje, jų parapijoj.

po 
par. 
Lie-

Korcsp

Sveikiname pp. Gradeckus ir Ser’ parapijiečiai.
linkime sulaukti auksinio jubi- dažnai patarnauja prie bažny- 
liejaus.

pp. Gradeckai išauklėjo gra
žią šeimą: keturis sūnus, kurių 
vienas yra kunigas, būtent, Ed
vardas ir pavyzdingai klebo
nauja New Haven lietuvių pa
rapijoj. ir dvi dukteri, viena jų j 
yra mokytoja.

NEVARU, N. J.
GRAŽIAI IŠPILDĖ 

PROGRAMĄ 
Pereitą sekmadienį įvyko 

Andriejaus parapijos Jubilieji
nis parengimas. Dalyvavo daug 
parapijiečių ir visi buvo paten
kinti gražia programa, ypač 
vaikučių grupės, kurią sudarė 
vaikučiai nuo 3 metų amžiaus ir 
aukščiau.

Priklauso nuoširdi padėka Se
sutėms už mažyčių vaikučių iš- 
mokinimą. ir tėveliams 

įvyzdingą jų auklėjimą.

I
I

šv.

čios. O.
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Profesorius Dr, Vežėsas, 
kuris ištyrė ir pripažino pir-' 
m uosius stebuklingus išgijimus, 
Liurde.

mosi; kareivėliai
Šiomis dienomis sugrįžo iš už- tiečiams. 

jūrio poilsiui pas motinėlę ka-j 
rys Jurgis Savickas: pas savo' 
tėvelius — L. Čekanauskas, ir J. 
Miežlaiškas sugrįžo pas savo 
motinėlę.

Jaunuoliai
blogai, lxt iš 
suprasti, kad 
delį vargą.

pp. K. ir A. Giedraičių, kurie 
turi didelę gėlinyčią. Stanley 

i St., sūneliai užbaigė mokslus.

DU NAUJI BIZNIERIAI
t šiomis dienomis atidarė nau- 
Ja's ivairi4 gėrimų įstaigą p. Pr. Uo ĮJd,“
Petigala. Park St., ir |>. Juozas 
Ceškus, 55 SeyTnour St. Linki
me geriausių sėkmių savo tau-

kariai atrodo ne- 
jų veidų galima 
jie .K-rgyveno di-

Vasario 2 d. įvyko Šv. Jėzaus 
Širdies M. Apaštalavimo drau
gijos susirinkimas parapijos sa
lėje. Dalyvavo kleb. kun. M. 
Pankus ir kun. J. Matutis, kurie 
pareiškė gražių minčių ir pa
tarimų. Džiaugiasi, kad atsiran
da daugiau Švč. Jėzaus Širdies 
garbintojų, ir gausiai priima šv. 
Komuniją pirmą penktadienį 
kiekvieno mėnesio. Nuo šio mė-

NEV HAVEN, CONN. VATERBURY, CONN.

Šv. Kazimiero Parapijos 
Metinė Atskaita

Klebonas kun. Edvardas Gra- 
deckas išdavė plačią ir detalę 
atskaitą iš metų pajamų ir iš
mokėjimų. Pasirodo, kad per 
1944 metus parapija turėjo 
$22,969.53 pajamų. Skolos iš
mokėta $7,400. Atsargos Fonde 
liko 83,000. Skolos liko atmokė
ti $4,000.

Kai klebonas atvyko į mūsų 
koloniją, tai rado parapijos 
skolos $34,400. reiškia, kad per 
keturis metus su pagelba geros 
širdies parapijiečių, klebonui 
pasisekė atmokėti $30,400. ši 
skaitlinė yra gana stambi, paly
ginus su mūsų kolonijos para
pijiečių sąrašu. Už tokį didelį 
pasidarbavimą klebono ir para
pijiečių duosnumą, priklauso 
padėka klebonui ir parapijie
čiams.

Švč. Trejybės lietuvių parapi
jos metinis blynų balius įvyks 
sekmadienį, vasario 11 dieną, 
parapijos svetainėje, 207 Adams

Vasario 11 d., 8 vai. rytą įvyks Street. Pradžia 4 vai. po pietų. 
Šv. Vardo draugijos naujo sky- Orkestrą yra rinktinė ir gros 
riaus šv. mišios ir bendra šv. lietuviškus ir kitokius kūrinius. 
Komunija. Šios draugijos narių Seni ir jauni galės linksmai už- 
bendra šv. Komunija įvyksta gavėnių vakarą praleisti, 
kiekvieno mėnesio antrą sek- Klebonas ir rengėjos kviečia 
madienį, 8 vai. rytą Šv. Juozą- visus parapijiečius ir kaimynus 
po lietuvių par. bažnyčioje. ‘atsilankyti.

Kaip būtų malonu, kad visi ‘ Klebonas Kun. Kelmelis.

NEW BRITAIN, CONN.
Kardok

RĘST AUR ANT
HARTFORD AVĖ., IR NORTH ST.

Geriausi alūs dideliais stiklais.
Patarnavimas malonus ir mandagus. 

Visus nuoširdžiai kviečia
ANTANAS KARDOKAS, savininkas.

t

f

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

602 VVashington Blvo. j
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lcxington 8595 į 
Llmosinai dėl visokių reika'ų 

i i Patarnavimas Dieną ir Nakų i

I I
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Kviečiame
Penktadienis, Vasario 11, 1945

Džiovininkės Paslaptis Ir Ispanų 
Vienuolės Žodis

Kviečiame priimti malo
niausią žmonių svečią ir 
draugą.

Tas senas žmonijos drau
gas yra knyga.

Mes leidžiame stambią 
lietuvišką knygą — apysa
ką “Vytį ir Erelį”.

Šį veikalą parašė senas 
mūsų spaudos darbininkas 
kun. Dr. K. Urbonavičius 
— J. Kmitas.

Jau penkiasdešimt metų 
jis ištikimai tarnauja lie
tuviškajam raštui. Išleidęs 
savo eilių, apysakų, verti
mų, dabar jis mūsų skaity
tojui duoda savo stam
biausią kūrinį — “Vytį ir 
Erelį”.

Ši knyga stambi ne tik 
puslapių skaičiumi. Ji 
svarbi ir savo turiniu: joje 
aprašomi įdomūs lietuvių 
tautos gyvenimo metai li
gi paskutinių dienų.

Drauge skaitytojas ten 
ras daug gražių nuotykių, 
juokingų scenų, skanaus 
juoko. *

Už tai knyga kiekvienam 
bus ne tik rimtas pasiskai
tymas, bet sykiu ir įdo
mus, viliojantis laisvų va
landų palydovas, geras ir 
dažnai linksmas prietelius.

w •

Šiandien išspausdinti di
desnei knygai reikia stam
bokos sumos. Mes vieni, 
be visuomenės paramos, 
nepajėgtume šio veikalo 
išleisti.

Todėl Jus kviečiame į 
talką: savo parama padė
kite pagerbti lietuvišką 
knygą, duokite progos 
šiam veikalui greitai išei
ti į pasaulį.

Mes kviečiame Jus į tal
ką.

Kas aukos $10 dolerių, 
bus laikomas “Vyties ir 
Erelio” garbės rėmėju.

Kas aukos $5, bus laiko
mas rėmėju.

Paprasta knygos prenu
merata yra $3.
. Garbės rėmėjų, rėmėjų 
ir prenumeratorių vardai 
bus garbingai atspausdin
ti knygoje.

Ir dar neužmirškite: gar
bės rėmėjams ir rėmėjams 
pats autorius savo ranka 
knygą užrašys.

Iš tikrųjų reta proga sa
vo šeimai įsigyti tokią 
brangią dovaną.

Pinigus siųskite — 
“DARBININKAS” 
366 W. Broadvvay, 

So. Boston 27, Mass.

KAI KARŠTOS ISPANĖS GAUNA ŠAUTU
VUS. — KRYŽIUMI PRIE SIENOS PRIKALTOS 
MERGAITĖS. — MIRČIAI PASKIRTOS DŽIOVI
NINKĖS DESPERATIŠKA KELIONĖ. — KĄ LIE
TUVIS MATĖ APLANKĘS LIURDĄ. — RAUDO

NIEJI ATAKUOJA MARUOS ALTORIŲ. —

i, 1907 metais, patvarkė, 
:ad Skaisčiausios ir Ne
kalčiausios Panelės Mari
us Nekaltojo Prasidėjimo 
ipsireiškimo' šventė būtų 
jraplėsta visai Katalikų 
3ažnyčiai. Nūngi, vasario 
zienuoliktąją, ta šventė 

minima visose 
bažnyčiose pa-

smulkus taškas

katalikėmis, ku-

Į Kun. Dr. K. Urbonavičiaus
v*

leidžiamą knygą paremti atsiliepe 
sekanti:
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Pranas Aitutis, Bridgewater, Mass. ........
Adv. F. J. Bagočius, South Boston, Mass 
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Nuoširdžiai dėkojame Gerb. Garbės Rėmėjams, 
Rėmėjams ir Prenumeratoriams, prisidėjusiems prie 
Kun. Dr. K. Urbonavičiaus knygos “VYTIS IR ERE
LIS” išleidimo. “DARBININKO” Adm.

PASKUTINĖ MALDA 
PRIEŠ SUŠAUDYMĄ

Atsitiko tas netaip seniai 
— prieš devynetą metų, 
kada ispanai savoj tėvynėj 
grūmėsi vyras prieš vyrą. 
Kai raudoniesiems pritrū
ko vyrų, jie ėmė ginkluoti 
moteris. Ispanės karštos. 
Dešimts komunisčių paju
kusios savo rankose ginklą 
ir jėgą panoro visų pirma 
atsiskaityti su savo drau
gėmis
rios anksčiau jas raginda
vo mesti nedorą gyvenimo , 
būdą. 11

Sureštavo keturias mer
gaites ir liepė išjuokti Die
vo Motiną Mariją, kitaip— 
visoms mirtis. Katalikės 
mergaitės ryžtingai atsi
sakė įžeisti Mariją. Įtužu- 
sios raudonosios moterys 
prikalė kryžiumi keturias 
savo buvusias drauges prie 

j namų sienos ir ėmė iš jų 
tyčiotis.

Bet ir baisių sopulių va
landą mergaitės kankinės 
sukaupė savo negausias 
jėgas ir garsiai, sutartinai 
pradėjo kalbėti:
— Sveika Marija, malo

nės pilnoji... Komunistėms 
to buvo perdaug — ir jos 
paleido šūvius į kryžiumi 
prikaltas drauges, kurios 
ir mirdamos garbino Mari
ją-

Kas gi davė jėgos toms 
silpnoms Ispanijos duk
roms pakelti kančias ir pa
čią mirtį maldoje ir ramia
me susikaupime? Kodėl 
jos Mariją mylėjo labiau, 
kaip savo gyvastį?

Tai buvo tik atsilygini
mas, atsiteisimas Marijai 
už tą didžią meilę, kurią jį 
rodo žmonėms. O tos mei
lės pavyzdžių mes turime 
tūkstančius.
PAVOJINGI KRAUJOTE- 
KIAI IR BEVILTIŠKA 
PADĖTIS

Štai imkime, kad ir nuo
stabų išgijimą Marijos 
Antoinette Riviere. Nuo 
1902 m. ji sunkiai susirgo. 
Du daktarai: Dr. Michelet 
ir Dr. Branche atliko nuo
dugnų jos sveikatos patik
rinimą 1906 metais. Tada 
jau jai iš burnos rodėsi 
kraujas, kraujotekiai kar
toj os pavojingai, jos svei
kata blogėjo. Daktarai at
rado pavojingas žaizdas 
viduriuose ir dar prie to — 
plaučių džiovą (tuberku
liozę).

Dr. Branche rašytame 
dokumente pripažino, kad 
jos sveikata buvo kritiška
me stovyje ir kad daktarų 
dėtos pastangos neatnešė 
jokio pagerėjimo.

Nebesitikėdama sulauk
ti pagalbos iš gydytojų, li
gonė desperacijos apimta 
ryžosi prašyti Marijos grą
žinti sveikatą, kurios me
dicinos mokslas jau nebe
įstengė sutaisyti.

O sveikata tikrai buvo 
pablogėjusi. Maždaug kar
tą į savaitę iš burnos ji iš- 
vemdavo apie pusę puodu
ko kraujo, o vidurių krau
javimas beveik kasdien 
kartojosi 1906 m. gruodžio 
ir 1907 m. sausio mėne
siuose.

Prieš pasiryžtą kelionę i 
Liurdą, ji buvo nepapras
tai išsekusi ir rodėsi, kad

_ Kmirtis artėja. Jau jai buvo 
suteiktas paskutinis pate
pimas ir paruošta kelionei 
į amžinybę...

Bet ji nuvyko į Liurdą, 
nors kelionėje ir atrodė 
kiekvienu momentu galin
ti mirti.
PRIE NUOSTABAUS
ŠALTINIO

1907 m. rugpiūčio 18 d. ji į 
buvo nugabenta prie Liur
do stebuklingojo šaltinio. 
Čia ji priėmė komuniją ir 
išgėrė puoduką pieno, 
maišyto su Liurdo vande
niu. Staiga ji pajuto lyg 
deginimą viduriuose ir vie
nu metu skausmai prany
ko. Ji dar pasiliko savo ne
šamoje lovoje, bet kai atė
jo vakaro procesija, ji štai-1 
ga atsisėdo, pasikėlė ir 
pradėjo eiti, jausdamasi 
pilnai pasveikusi.

Liurde nesiskubina pri
pažinti stebuklų. Dar se
kančiais, 1908 metais, bir-l 
želio 12 d. ją patikrino Dr. 
Michelet ir atrado visiškai

_  I 

pasveikusią, ką paliudijo 
raštišku dokumentu.

Paskutinės mus pasieku
sios žinios kalba, kad Ma
rija Riviere jautėsi pui
kiai, ji buvo mokytoja ir 
labai veikli katalikė, tuo 
pareikšdama dėkingumą. 
(Daugiau nuostabių žinių 
apie Liurdą galima rasti 
vertingoje vysk. Bučio 
knygoje “Šv. P. Marijos 
Apsireiškimai Liurde,” ku
rią “Darbininkas” nese
niai išleido).
AMŽINAI KALBANTIEJI 
DOKUMENTAI IR 
PAVEIKSLAI

Šio straipsnelio autoriui 
teko pačiam lankytis Liur
de, matyti tūkstančius 
kriukių, kuriais pasirams- 
čiodami atgurino čionai li
goniai, bet jie išgijo ir laz
das paliko — nes nebebu
vo reikalingos.

Liurdo muziejuje teko 
matyti dokumentus spe
cialistų, gydytojų, liūdi- j 
jančius apie stebuklingus 
išgijimus. Teko matyti!^' 
X-spinduliais padarytus 
paveikslus sulaužytų kau
lų, kurie staiga sugijo.
BUTELIS DEGTINĖS... 
ANT ŠVČ. PANELĖS 
STOVYLOS KAKLO

Šio straipsnelio autorius sančios bažnyčių sienos, 
būdamas Ispanijoje, Bar- mo, liudijo liūdnai bestūk- 
celonos mieste 1940 metų sančios bažnyčių sienos, 
lapkričio mėnesyje aplan- kurių viduje matėsi bai- 
kė vieną ispanių seserų sios krūvos griūvėsiu, o 
vienuolyną. Bažnyčios ir viršuje vietoj nugriauto, 
vienuolyno mūrai vietomis sudeginto stogo, spindėjo 
dar tebebuvo juodi, aprū- dangaus mėlyne.
kę nuo liepsnų, nes tą vie-į O vis tiek, mes ryžtingai 
tą raudonieji buvo padegę, kartojame:
Su giliu pergyvenimu se-1 — Tegu siautėja dvide- 
selė vienuolė pasakojo a- šimtojo šimtmečio barba- 
pie komunistus: rai, nors viso pasaulio baž-
— Jie čia atėjo, nuplovė Į nyčias jie sugriautų, kiek

vieną telefono stulpą, su 
juo išlaužė vienuolyno var
tus ir įsiveržę į bažnyčią 
ant Dievo Motinos stovy- 
los kaklo, kuri buvo ant al
toriaus, paniekinimui už
kabino butelį degtinės...”

Kad Ispanijoje būta bai
saus raudonųjų siautėji-

Jo Ekscelencija Vyskupas Petras Būčys, MIC., 
Tėvų Marijonų Kongregacijos dabartinis generolas. 
Vyskupas Būčys parašė knygą — “ŠVČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE”, kurios trečią laidą “Dar
bininkas” perspausdino.

I

I

Liurdas, Dangaus Sklypelis
Aukos gausėjo nuo maldi
ninkų. Netrukus parapijos 
klebonas kun. M. Peyra- 
malė pastatė baziliką Ma- 
sabielio uoloje. Su 1873 
metais prasidėjo visuoti
nos prancūzų maldininkų 
kelionės į stebuklingais 
apsireiškimais pagarsėju
sią Liurdo šventovę, kur 
metai į metus išgyja vis 
daugiau ir daugiau ligo
nių. šaukiančių Marijos,

Sunku rasti kita kaip! 
Liurdo šventovė, kurią 
maldininkai iš visų pasau
lio dalių taip skaitlingai 
lankytų.

Visa prasidėjo, kai vasa
rio 11 dieną, 1858 metais, 
Švenčiausioji Panelė Mari
ja stebuklingu būdu ir pir
mą kartą apsireiškė Masa- 
bielio uolos angoje papra
stai mergaitei Bernarde- 
tai Subiriūtei. Tų apsi
reiškimų būta net aštuo- Dievo Motinos, užtarimo ir! 

pagalbos.
Tuojau pasirodė, kad pa

statyta bazilika jau nebe
sutalpina visų maldininkų.

niolika. Paskutinis apsi
reiškimas įvyks tų pačių 
metų liepos šešioliktąją.

Viename iš tų apsireiš
kimų Švč. Panelė Marija 
paliepė mažytei Bernarde- 
tai lipšniais savo piršte-

tas met 
<atalikų 
šaulyje.

Tai tik 
įpie Liurdą. Jei skaityto
jai nori daugiau žinoti a- 
pie skaitlingais stebuklais 
išgarsėjusią Liurdo šven
tovę, apie stebuklingus ap
sireiškimus ir tūkstanti
nius ligonių išgyjimus 
antgamtine pagalba, tegu 
iš “Darbininko” įsigyja 
pagarsėjusią Jo Ekscelen
cijos vyskupo Petro Bučio 
knygą, vardu “Švenč. Pa
nelės Marijos Apsireiški
mai Liurde”, kur galėsite 
skaityti kaip autorius kla
siškai reiškia:

“DANGAUS SKLYPE
LIS prasiskleidė ties Liur- 
du, kada Nekaltai Pradė
toji ten apsireiškė bemoks
lei šventai piemenaitei. 
Tai buvo tikras Dangaus 
prasiskleidimas, ne toks 
kaip pasakose pasakoja
ma, o toks kaip Evangeli
ja mini ties Jordanu Vieš
pačiui Jėzui besikrikšti
jant arba Jam ant kalno 
persimainant. Tose dvie
jose vietose nebuvo ilgų li
gonių eilių ir žmonės greit 
užmiršo Dangaus grožybę, 
neilgai jos betroško.

“Liurdas nėra geresnis 
už Evangelijos įvykius, bet 

; jis yra naujas Dievo malo
nės priedas žmonėms. Ma
tome ilgąsias ligonių eiles, 
savaime meldžiamės už

O d CCLl VIOLĄ . • . • • •

dėl to 1883 metais pradėta Juos lr s“ ja.s pnstmena- 
statyti kita, kuri praminta,”e atSaiios ra,ka> -'^a- 

Išv. Rožančiaus bazilika ir| ‘aU i“^e ^n’
liais paliesti uolą, iš kurios j konsekruota 1901 metais, 
ištryško vanduo ir šalti-! Garbingos atminties Po-

me atgailos reikalą, paga-

i gaus ir Dievo meilės. Tas 
Dangaus ilgesys, tas Die
vo meilės troškimas yra 

į tikroji Liurdo pusė. Rei
kia ir mums ją matyti ne

nis, kurio vandens galybė Į piežius Leonas XIII autori- 
; išgydė ir tebegydo tūks-įzavo tam tikrą Oficijumą’ 
itančius ir tūkstančius lt-1 ir Šv. Mišias Švč. Panelės . . . .
gonių, atvykstančių iš vi-j Marijos Nekaltojo’ Prasi- ° nuo a ir V1_

'sų pasaulio dalių. Kitame dėjimo apsireiškimo at- 
japsireiškime Marija, Die-*minčiai, gi Popiežius PijusUloruiuv Italija, L/1V- 

vo Motina, apreiškė, reikš-:

sur.
Kun. A. Tamoliūnas.

dama: “Aš esu Nekaltasai'j KAIP MYLĖTI 
Prasidėjimas . Sekamuose 
apsireiškimuose paliepta, 
kad Bernardeta pasakytų 
kunigams pastatyti koply
čią vietoje ir kad būtų da
romos procesijos.

Iš pradžių dvasiškija 
' svyravo. Tik keturiems 
metams praėjus, būtent, 
1862 metais. diecezijos 
vyskupas paskelbė, kad ti
kintieji yra pateisinti ti

kėdami tų apsireiškimų 
•tikrovei.

Nuo tada Liurdas pradė
jo garsėti ne tik pačioje 
Prancūzijoje, bet ir kituo
se Europos kraštuose, net 
ir visose pasaulio dalyse.

ŠVENČIAUSI4 M ARU 4
ramia 

sąžinės gūšta, tai tas pats, 
ką matyti minias apdris
kusių sušalusių pabėgėlių 
klajūnų ir nenumesti 
jiems nei plutos nuo savo 
apkrauto stalo.

Daugiausia yra sielų 
“moderniškų”. Jos bijo ką 
nors religingo išsireikšti, 
nes draugai ar pažįstamie
ji — apšauks šventakup- 
riu arba pramins davatka.

Tokia siela, nors būtų 
savy ir pamaldi, bet jos 
baimė — pikta sėkla. Ta 
sėkla šiandien pasėta vi
sam pasauly. Daug yra 
jau ir tokių, kurie neva 
lanko bažnyčią, atlieka pa
reigas, bet jau drįsta be 

; gėdos išsireikšti, kad “jau 
: nemoderniška tikėti į Die
vą”. Bažnyčią lanką tik 
dėlto, kad ten daug meno, 
graži muzika, giesmės, ir 
“savotiško teatro” puiki 
scena.

Bloga, raupsuotoji dva
sia, bando vis labiau ir la
biau užkrėsti sveikas sie
las, įnešdama savo chaoso, 
su rasdama būdų — pa
šiepti neatsparius tikin
čiuosius, kurie vengdami 
blogos dvasios pašaipų — 
jai nusilenkia, vengia vie
šai žegnotis, melstis; ven-

Tęsinys 8-tame pusi.

Jei turėčiau milijonus ran gios Sotumu, Šilta, 
/.w. tuksiančius širdžių ir 
kalnus išminties, — viską 
įkiš t esė iav N r kalci a usios
Marijos garbei; o vienog ta 
meilė glūdi — tik uždaroj 
sieloj-

— Ir mano, ir mano... — 
atsilieps neviena širdis. Ne 
viena siela pasakys, kad 
myli Mariją, kad daug pa
tyrė Jos malonių, bet vie
šai, — kažin ar pasireikš?..

Dėlko?..
Yra daug priežasčių, ku

rios stabdo pasireikšti: y- 
ra sielų, kurios jaučia, bet 
negali išreikšti vidujinio 
jausmo lūpomis ar plunks
na. Yra sielų, kurios jau
čiasi nevertos apaštalauti. 
Yra sielų, kurios taupo sa
vo dvasinį dinamitą, atidė
lioja ir laukia progų... Yra 
sielų, nekaltai šventų: ne 
vienas škaplierėlis, meda- 

;tikėlis ant krūtinės nubu- 
čiuotas, ašarėlėms aplais- 
itytas, maldomis apkaišy
tas, bet ką čia kitam saky-i 
si, juk tyrą širdį — tegu] 
tik Dangus mato.

Taip. Šios visos sielos 
gražios. Geros ir šventos 
jų intencijos, meilės ir 
maldos, bet tai tik taupo- 

a uksas — vien sau 
pačiam; kai tuo tarpu al
kanų sielų milijonai. Pa
sitenkinti vien savo dva-

I

i 
i

vieno mūsų širdis bus Die
vui bažnyčia ir mes rasi
me jėgų malda, žodžiu ir 
darbu skelbti Marijos gar 
bę ir sukruvintą tos di
džiosios žmonių geradarės 
širdį permaldauti už pa
saulio įžeidimus.

J. Prunskis.
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Tėvų Pranciškonų 1945 
Metų Misijos

jos pirmininkė’ V. Rudokienė; 
Šv. Baltramiejaus pirmininkas 
— St. Eišmontas, kuris Lewis- 
tono lietuvių vardu nuoširdžiai 
sveikino seseris, atvykusias į

DARBININKAS
»
su p. S. E. Bunker. Vestuvių 
bankietas įvyko Columbus sve-

Vasario 16-tos Minėjimas Li"kime J^n^edžiam.^
_ , ... , lmksmaus gyvenimo.Sezmadienį, vasario 11 d..

—■ --------

I šiomis dienomis pas tėvelius 
10 <|ienų svečiuojasi grandinis 
J. Janiūnas. Karys J. Janiūnas 
yra baigęs inžinerijos mokslą ir 
po atostogų nežino kur būsiąs 
pasiustas.* p. p. Janiūnai

sveikino seseris, atvykusias į Chicago, III. — Švenč. P. Ma- 
Maine dirbti religinį, tautinį ir rijos Gimimo parapijoje, vasa- 
kultūrinį darbą; seseles svei- nio 19-25 d. — Tėvas Juvenalis 
kino Tėv. Stanislovas Deksnis, Liauba, O.F.M.

I
7:30 vai. vakare, parapijos sve
tainėje įvyksta Vasario 16-tos 
minėjimas, šiam tikslui rengia
ma graži programa. Mokyklos

I Paliko dideliame nuliūdime vaikučiai ir alumnai. vadovybė- 
žmoną ir mažytę dukrelę, savo je seselių mokytojų ir šio vei- 
mylimus tėvelius, dvi sesutes ir kalo autOrės seselės Cecilijos, 
vieną brolį. ' perstatys gražų šiai progai tin-

Jaunuolis karys paguldė gal- kantį veikalą “Mūsų Amerika”, 
vą gindamas Jung. Valstybių Be to. yra pakviestas svečias 
garbingą vėliavą ir kovodamas kalbėtojas. Lietuvos konsulas 
už pasaulio taiką, kartu ir už or. p Daužvardis. Taipgi kal- 
Lietuvos laisvę.

Lai Dievas suteikia
rio B. Marčiukaičio vėlei amži
ną ramybę, o velionio tėveliams 
ir šeimai reiškiame gilią užuo
jautą šioje liūdesio valandoje.

A. Dėdinas.

GREENFIELD, MASS.
LIETUVĘ,’ DARBININKU

VEIKLA
Sausio 31 d. pp. Steponkevičių 

namuose įvyko LDS 113 kuopos 
susirinkimas. Apkalbėjus bė
gam :us organizacijos reikalus, 
nutarta ruošti pikniką gegužės 
mėnesį p. Agotos Dedinienė?, 
kuopos narės, sode.

Visi nariai pasižadėjo būti 
organizatoriais, remti organą 
“Darbininką”, nes mūsų laik
raštis kovoja dėl lietuvybės ir 
katalikybės.

Išrinkta valdyba šiems me
tams. į kurią įėjo šie nariai.: 
])irm. Aleksandras Steponkevi- 
čius, ižd. Motiejus 
rašt. ir organizatorius 
Dėdinas. nau* peu apijų* aaicjc tuviais

Susirinkimas užsibaigė paki- šiai nutarė rengti 25 metų drau-į neį;otojajs 
lusioje nuotaikoje. gijos gyvavimo sukakties minė-į

Dėkojame pp. Steponkevičiam jimą. Šv. Kazimiero draugija 
susirinkimo savo'tapo įkorporuota birželio 5 d., 

1920 metais krikščioniškais ka
talikiškais pamatais, kurių ir 
laikėsi per pastaruosius 25 me
tus. ir be abejo laikysis tų pa- i' 
čių principų ir ateityj.

Šv. Kazimiero R. K. vvrų
I
draugija yra vienintelė pašalpi- 
nė katalikiška šiame mieste. 
Kazimieriečiai kiekvieną metą 
užprašo šv. mišias Šv. Kazimie- i 
ro dienoje ir eina bendrai visi Į 
nariai prie Šv. Komunijos. To
dėl ir šį metą Šv. Kazimiero

už priėmimą 
namuose.

tos stovyklos išlaisvino, ir gali 
būti, kad jau dabar yra išlais
vintas ir inž. Danielius Milės.

lnž. Danielius Milės yra bai
gęs pradinius mokslus Norwoo- 
de ir inžinieriaus mokslus baigė 
Northeastern Universitete. Po 
to dirbo Liberty 
kompanijoj, kurį 
karui prasidėjus,

vra Philippinų salas,
LDS 8 kps nariai. Linkime ka- karo inžinierių darbą, 
riui J. Janiūnui linksmų atosto
gų. Karys F. Ludvinavičius da
bar randasi N. Gvinėjos saloje. į 
pp. Jakučių sūnus virš. A. Ja-Į 
kutis prisiuntė tėveliam iš 
Prancūzijos prancūziškų pinigų, 
{-.p. Jakučių du sūnūs randasi 
Prancūzijoje. A. D.

Insurance
kompanija, Tėv. Juvenalis Liauba ir Tėv. 
pasiuntė į Justinas Vaškys.

ir jis dirbo) Vakarienėje dalyvavusių se- 
) sėlių — M. Celinos, M. Anetos ir

WORCESTER, MASS.

— Tėvas Agne-

savo vardu lewistoniečįus svei-i Paterson, N. J. 
kino ir jiems dėkojo už nuošir- miero parapijoje,

New Brituin, Conn. — šv. An
driejaus parapijoje, vasario 25 
d. — kovo 3 d. 
liūs Krasauskas, O.F.M.

- Šv. Kazi- 
misijos, 40

durną ir paramą Sesuo M. Au- vai. atlaidai, Tretininkų reko- 
gusta. Ji taip pat plačiai nušvie- lekcijos, kovo 4—18 d. — Tėvas 
tė Kongregacijos tikslus ir nau- Justinas Vaškys, O.F.M. 
jo jų vienuolyno Greer^, Maine CAicagro, /ZZ. — Šv. Jurgio pa- 
reikšmę Maine lietuviams. rapijoje, kovo 4 — 11 d. — Tė-

Vakarienės dalyvius linksmai vas Juvenalis Liauba, O.F.M.
nuteikė Kalvelių šeimos vaikų Bayonne, N. J. — Šv. Myko- 
Pranciškaus ir Onutės padai- 1° ParaPij°je, Šv. Juozapo nove- 
nuotos dainos ir muzika. i na kovo 10—19 d. — Tėvas Ag-

Iš viso, vakarienė praėjo sve- nelius Krasauskas, O.F.M.
tingoje ir nuoširdžioje dvasioje, j Chicago, III. — šv. Juozapo 

B. Mažukna, į patį vakarienė ir patarnavimas parapijoje, kovo 12-18 d. —Tė-

Šv. Kazimiero Parapija
i bės parapijas klebonas kun. P. 

a. a. ka- j juškaitis ir adv. J. Grigalius.
; Dalyvaukime skaitlingai šia
me parengime, išgirskime iš 
kalbėtojų apie Lietuvos kan-; 
čias žiaurioje vergijoje ir būki-Į 
me dosnūs aukavime. Lietuvai 

1 reikalinga stambi parama, kad 
tūkstančiai mūsų brolių iš-į 
vengtų mirties nuo šalčių ir ba- i 
do. Tą dieną praleiskime susi-; 
kaupime ir dalyvaudami šiame tų. Šv. Jurgio lietuvių par. sve-

> Lietuvos nepri- 
o ne tik lietuvių vardo klausomybės paskelbimo minė

jimas. Kalbės įžymūs svečiai ir 
_________ ! vietiniai kalbėtojai, dainuos pa- 

, Sekmadienį, vasario 4 d., pa- rapij°s choras ir solistės, vado- 
rapijos svetainėje Pranciškonas vy5čje P- var»- Julės Vilkišiū- 
Tėvas Agnelius Krasauskas, at- tės.
vykęs iš Jeruzalės — Palestinos. ■ Šiais laikais, kada Lietuvą y- 
skaitė paskaitą apie katalikišką ra Paver&ta, mes lietuviai turi- 
spaudą ir plačiai pasakojo apie me daugiau susidomėti ir dirbti 
Pranciškonų gyvenimą Šv. že-’Lietuvos gerovei, kad pagelbėti 
mėje. Publikos dalyvavo gero- mūs4 broliams ir sesutėms at
kas būrelis į &auti nepriklausomybę ir laisvę.

Tėvas Agnelius, pasižadėjo' Tą dieną bažnyčioje bus atna- 
‘------ jr kalba-

ir pagelbėt mos maldos už Lietuvą.
Federacijos skyrius, prie ku

rio priklauso visos katalikiškos

NORWOOD. MASS.

Ruošiasi Jubiliejų Minėti į
Laicrence, Mass. — Šv. Kazi-

Venskus, miero draugija savo susirinki-
Andrius me. vasario 3 d.. Šv. Pranciš- į parengime Būkime tikrais lie- tainėje įvyks

. kaus parapijos salėje vienbal- * - -
užsibaigė paki- šiai nutarė rengti 25 metų drau-j

Šv. Onos draugijos metinis ba
lius įvyks sekmadienį, vasario 
11 d., po pietų. Galvin svetainė
je. Ames Street. Baliaus ruošė
jų komiteto pirmininke yra p. 
A. Tamošaitienė. Kviečia visus 
dalyvauti. -4. Dėdinas.

Lietuvos Nepriklausomy
bės Paskelbimo 

Minėjimas
Vasario 18 d.. 3:30 vai. po pie-

pasižadėjo' 
aplankyti visus Cambridžiečius šaujamos šv. mišios 
katalikus lietuvius i *• “ | norintiems užsirašyti laikraštį j 
“Darbininką” ir “Varpelį”.

Spėjame, kad Tėvas Agnelius. draugijos, nuoširdžiai kviečia

SOUTH DEERFIELD, MASS
UŽMUŠTAS LIETUVIS KA

RYS PRANCŪZIJOJ
Sausio 29 d. pp. M. Marčiukai- ■ dienoj 4 d. kovo visi nariai da-! , , ... ... “ , (visus lietuvius dalvvauti T ietu

čiai gavo liūdną telegramą iš’lvvau3 šv mišiose rvte. S vaI j Platindamas katalikišką spaudą 
Karo Departmento. kad jų sū-1• 
nūs Sgt. Benny 
tis užmuštas laike kautynių su i 
priešu Prancūzijoj.

A. a. Sgt. B. Marčiukaitis gi-, 
męs ir mokslus baigęs šiame' 
miestelyj. įstojo į karo tarny-: 
bą birželio 15 d.. 1943 m. Pir
miausia buvo Camp Edward. o 
vėliau Fort Bennings. Ga.. kur i 
gavo sidabro sparnus.

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis- 
| kitę mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 206

507 Mass. St.
Tel. 6-1944

VVORCESTER, MASS.
275 Main St., VVebster, Mass.

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

“Asmeniškas Patarnavimas’

331 Smith St..
PROVIDENCE. R. I.

Te'enhnne:

Ofiso: Dexter 1952 

Namu: PI. 6286

mišiose ryte, 8 vai..* 
_ .... . ir eis “in corpore” prie Komuni-

i jos, o vakare. 4 vai. įvyks ban- 
i kietas, kuriame kiekvienas na- 
jrys privalo dalyvauti, nes pati 
sąžinė tokiam nariui išmetinė- 

itų, jeigu jis nedalyvautų savo 
draugijos jubiliejiniame ban- 
kiete.

Draugija kviečia šv. Elzbie
tos draugiją ir abelnai visas 
katalikiškas draugijas, kokios 
tik randasi Šv. Pranciškaus pa
rapijoj. dalyvauti jubiliejiniame 
bankiete ir užtikrina, kad visi 
atsilankusieji būsite pilnai už

ganėdinti. nes į komisiją įeina 
gabūs ir patyrę rengėjai, kaip 
tai: pp. Jonas Sakavičius ir 
Kastas Vencius. Bankieto bilie
tai bus pardavinėjami iš anks- 

Ito’ ________
Tėvas Justinas Vaškys šioje1

i

savo vos nepriklausomybės paskelbi
mo minėjime ir pamaldose.

'i Sausio 30 d. lankėsi kap. ka- 
Karys, grandinis (Pfc.) J.'plonas K. C. Jenkus. Vakare, 

Poznanskis jau ilgokas laikas; Raudonojo Kryžiaus lietuvai- 
kaip randasi Prancūzijoje. Jis j čių skyriaus susirinkime, para- 
taraauja prie priešlėktuvinių: PŪOS svetainėje, pasakė gražią 
patrankų apsaugos batalione, j*r Pa^yr® lietuvaites už

tarp Cambridžiečių. ras 
darbui pritarimo.

Rašo tėveliams, kad esąs svei
kas ir nuo karo nenukentėjęs.

Karys B. Ramonas šiuo tarpu 
randasi Anglijoje. Jis tarnauja 
prie K. C. greitųjų torpedinių 
laivukų. inžinerium. Rašo tėve
liams esąs sveikas, bet darbo 
turįs pilnas rankas.

Vasario 4 d. Blaivininkų 25 
kuopa minėjo savo metinę šven
tę. 9:45 vai. rytą visi nariai da
lyvavo užprašytose šv. mišiose, 
kurias atnašavo kleb. kun. A. 
Petraitis. Nariai bendrai priė
mė šv. Komuniją. Kuopos dva-] 
sios .vadas kun. ] 
MIC., pasakė pamokslą ir nuro
dė girtuokliavimo blėdingumą.

Tą pačią dieną, 4 vai. po pie
tų. parapijos svetainėje, dvasios 
vado kun. B. Mažuknos pasidar
bavimu. parodyta judami pa
veikslai. Po to sekė žaidimai su 
dovanomis, ir visi gavo skanių 
užkandžių. Žaidimus ir užkan
džius suruošė sekančios narės: 
O. Landžienė, M. Ščiukienė, 
Vaitkienė, P. Blaveckienė. 
Valatkevičienė, P. Grigienė, 
Mažuknaitė ir 0. Sidabrienė.

Pasibaigus žaidimams, pirm. 
Pr. Monkus pasakė kalbelę, pa
reikšdamas padėką už atsilan
kymą, ir ragino visus stoti į 
blaivininkų eiles.
• Kuopos susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio antrą penk
tadienį po Šv. Valandos, para
pijos svetainėje.

Šiems metams valdyba ta pa
ti, būtent, pirm. Pr. Monkus, 
vice-pirm. M. Vaitkienė, prot. 
rašt. J. Svirskas. fin. rašt. V. 
Blaveckas, ižd. M. ščiukienė.

jų tikrai naudingą darbą — ga
minimą sužeistiems kariams 
bandažų.

Sausio 30 d. staiga mirė K. 
Janušas. Velionis vasario 2 d. 
palaidotas Maplewood. Malboro 

'■ kapuose. Nuliūdime liko velio- 
įnio — žmona.

Vasario 3 d. Brightone mirė

Penktadienio vakare, vasario 
9 d., 8 vai. vakare, šv. Jurgio 
lietuvių par. svetainėje įvyks 
BALF 22 skyriaus valdybos su
sirinkimas. Visi valdybos nariai 
kviečiami dalyvauti.

I Danielius Milės Gali Būti 
Išlaisvintas

Kaip žinoma, inžinierius Da- 
v, Ui. niizt nielius Milės, plačiai žinomas

kolonijoje darbuojasi spaudos B. Pakštys, 28 metų amžiaus, sportininkas, pp. Kuru auklėt'i- 
reikalais, ir per praeitus du sek- Velionis vasario 7 d. iš N. P.; nis ir p. Prano Milės sūnus, kaip!
madieniu sakė pamokslus. Kun. bažnyčios palaidotas Šv. Mykolo tik japonai užėmė Manilą, Phi- 
Vaškys yra labai i.........
Jam netrūksta žodžių ir medžią- vienas brolis. Mūsų užuojauta 
gos. Todėl kun. Vaškio pamoks- mirusių šeimom.
lai yra nenubodūs ir labai įver-.
tinami kiekvieno klausytojo.

F. A. Krancevičius. apsivedė

buvo labai geras. Pagirtinos 'vi- vas Juvenalis Liauba, O. F. M.
FRANCISCAN FATHERS, 

Mount St. Francis, 
Greene, Maine.

rėjos: pp. E. Eišmontienė, J. 
Simotauskienė, B. Simokaitienė, 
M. Banaitienė. Savo uolumu ir 
tvarka jos gali būti daugeliui 
virėjų pavyzdžiu.

Prie stalų uoliai patarnavo: • 
p.p. V. Čiužienė, M. Paušienė, * 
P. Kalvelienė, S. Baniulaitė, M. 
Šabanaitė, U. Stasiulienė, E. 
Ciulkinienė, Petrošienė, U. Dau
nienė, E. Bingelienė, Baltrušai
tienė, Varneckienė.

Vakarienei daug dirbo paruoš- 
dami jai maisto Breitmaizerių 
uoli šeima.

Turiu pažymėti, kad visos 
j Draugijos narės uoliai dirbo, 
I kad vakarienė gerai pasisektų.' 
Vakarienės pelnas, virš $200.00. 
paskirtas Seselių naudai. Prie 
aukų surinkimo daug prisidėjo 

' Lapukų šeima, ypatingai Jonas 
Lapukas.

Po vakarienės Lewistono jau
nimas ir senymas pašoko lietu
viškus šokius. Šokių metu gro
jo: pp. K. Kalvelis, St. Eišmon
tas, J. Plikavičius ir Brazys".

P.
P.
F.

Šv. Kazimiero parapijas iškil-j 
mingai minės Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo su
kaktį vasario 11 d. Rytą visos 
šv. mišios bus atnašaujamos už 
Lietuvą. Po pietų, 4 valandą, į- 
vyks graži programa parapijos 
svetainėje. Visi dalyvaukime.

Su-ja.

LEIISTOH, MAINE

yra labai iškalbingas, kapuose. Nuliūdime liko tėvai ir lippinų sostinę, pateko į jų ne- 
‘ laisvę. Vėliausia buvo žinoma, 
! kad inž. D. Milės buvo Santo 
i Tomas koncentracijos stovyk- 
' loję. Amerikiečiai jau daug a- 
'merikiečių ir philippiniečių iš

Vasario 4 d.. N. P. bažnyčioje 
-----J=> p.jė a. Rubliauskaitė

STAMPS

FOBA'ICTORY

BUY 
t'NITED 
STATĖS

DABAR LAIKAS PASIPUOŠTI
Žiemos metu yra geriausia pasipuošti elegantiškais, vėliausios mados kaili

niais. pasirinktais iš didžiausios Amerikoje krautuvės — I. J. Fox. Joje rasite pla
čiausi pasirinkimą moteriškų kailinių ir prieinamiausiomis kainomis ir sąlygomis.

I. J. Fox krautuvėje galite pirkti kailinius su labai mažu įmokėjimu, o balansą 
mokėti lengvais mėnesiniais išsimokėjimais.

SENUS KALINIUS IŠMAINOME Į NAUJUS ir duodame už juos gerą nuolai
dą ant naujų. Taigi, kodėl neatvažiuoti į I. J. Fox krautuvę ir prisimieruoti? Atė
jusios į krautuvę, visuomet reikalaukite, kad Jums patarnautų šios firmos atstovas 
p. Bernardas Koraitis. kuris yra kailinių expertas ir žinovas. Jis primieruos ir pa
rinks tokius kailinius, kurie tiks Jūsų skoniui ir figūrai. Per jį pirkdamos kaili
nius gausite dar 10 nuošimčių nuolaidos.

Kviečiame visas Naujosios Anglijos ponias ir paneles atsilankyti pas mus!

v#

e

Didėjant ir platėjant Lietuvos 
Pranciškonų veiklai visoje A- 
merikoje, ypatingai Maine vals
tybėje, Tėvai Pranciškonai pa
sikvietė į pagalbą švenč. P. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo Kon
gregacijos Seseris i 
Conn. Pakviestosios Seselės lie-1 
tuvaitės pasišvęs Lewiston. Me. 
lietuvių vaikų religiniam ir tau-

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS PAMINĖJIMAS

Vasario 11 dieną, 2 vai. po pie
tų. Šv. Baltramiejaus salėje, 
Lewiston, Me. įvyksta Lietuvos 

! Nepriklausomybės akto paskel- 
į bimo paminėjimas. Programos 
metu kalbės iš Bostono atvykęs 
“DaYbininko” redaktorius Ant. 
Kneižys ir Tėv. Justinas Vaš
kys. Lietuvaičių choras su solis
tu Mr. Lemieux padainuos kele
tą tautinių dainų.

Iš ryto 9 vai. šv. Patriko baž
nyčios koplyčioje įvyks pamal
dos už Lietuvos Laisvės ir Ne

iš PutnamJ priklausomybės atSav™ą. Visi 
- -- -- iLewistono ir apylinkės lietu-

- - viai, kurie trokšta savo tėvų že
mei Laisvės ir Nepriklausomy-

tiniam auklėjimui ir kartu dirbs bės’ kviečiami^dalyvauti pamal-
spaudos darbą, tvarkydamos A- 
merikoje plačiausiai skaitomo; 
religinio ir patriotinio turinio 
laikraščio “Šv. Pranciškaus) 
Varpelio” administraciją.

Naujojo Seselių vienuolyno— 
St. Clare’s Vilią, Greene, Maine 
viršininke paskirta Sesuo M. 
Augusta Sereikytė. Ji yra bai
gusi Kauno Universitetą. Lietu
voje Sesuo M. Augusta buvo žy
mi visuomenės veikėja. Ji daug 
dirbo Lietuvos Katalikių Mote
rų Draugijoje ir bendradarbia
vo Lietuvos laikraščiuose ir žur
naluose.

dose ir paminėjime.
Leicistonietis.

Pirk Defen.se Bonds ir Štampą!

AMERICAN 
RED CROSS

Ali WASHINGTON STREET 
BOSTON, MASS.

& Vasario 3 dieną, Šv. Baltra- 
miejaus salėje, Lewistono Švč. 
P. Marijos Neperstojančios Pa- 
gal bos Moterų Draugija suren- 

f^jgė puikią vakarienę. Vakarienės
tikslas buvo — susipažinti ar
čiau su pirmą kartą į Maine at
vykusiomis lietuvaitėmis Sese
lėmis ir paremti jų vienuolyną.

Seselėms pagerbti, Lewisto- 
nietės gražiai papuošė Šv. Bal
tramiejaus salę. Vakarienėje 
dalyvavo apie 200 lietuvių. Va
karienės metu kalbėjo Draugi-

Pasalinkite Gasus
KURIE PASIDARO NUO 

VIDURIŲ 

UŽKIETĖJIMO 
IR TAIPGI PALENGVINKITE

SAVO SKILVI
Kai jums prikimba veiksminis už

kietėjimas ir Jūs jaučitė* nuvar
ginti, nervuoti ir blogoje nuotaikoje 
ir nuo tų reiškinių kenčiate — gal
vos skaudėjimų, jaučiate nemalonų 
kvapų, vidurių suirimų, nevirški
nimų, nemigų, neturėjimų apetito ir 
jūs skilvis jaučiasi apsunkinta* dėl 
gazų ir išpūtimo --- įsigykite Dr.
Peter’* daug metų išmėginto Gomozo. 
Daugiau negu liuosuotoja*, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudaryta* 
iš 18 pačio* Gamtos gyduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Gomozo 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti jom* švelniai ir sklandžiai ’ 
pašalinti užkietėjusia* išmata*; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazus, 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmų. 
Jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmų malonios pa- 
gelbos nuo už
kietėjimo var
ginimų ir tuo 
pat laiku pa
lengvinti j ūsą 
skilvį, įsigykite 
Gomozo šian
dien. Perterge- 
jimas: vartok
taip kaip nuro
dyta.

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo *pyB» 
kėj. siųskit prašym* dėl mūsų “susipažini
mu/’ pasiūlymo Gomozo ir gausite — 

T1W AT 60° vartės 
UI &A1 Bandymui Botikotea 
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greita paleng
vinimu nuo reumatiškų ir neuralgiškq 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusiu ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų.
DR. PETER* S MAGOLO — alkaEnas — 
palengvina laikinai nekuriuos skausmingos 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkitisg 
nevirškinimas ir rėmuo.

I

I Shpint žį “SpechJ P«» 
| lymo” Kuponą — Dabar
IO įdėt** $1.00. Atsiųskit oua apmo

kėt* 11 uncijų Gomozo ir dykai — 
60< vertės — bandymui bonkųt** 
Olejo ir Magolo.

| □ C. O. D. (Išlaido* pridėto*)
I Vardas------------------------------*----- —.

Af—r-- ■

Pašto Ofisą*---------------------- .i ■■

DR. PETER FAHRNEY Ii S0R8 C6.
D*pt.

IMI Wo*Maųtoz Blvd., CMesų* lt, OL 
SS* Stonis? SL. Winnip*q. Man., Ca*.

l 
i 
i 
i 
i 
i

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS OUKTERŲ OR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS S V C.
Pirmininkė — Eva Marksienė

625 E. 8th St., So. Boston. Mass. 
Tel. So. Boston 1298 

Vice-Pirmininkė — B. Gailifinienė.
8 Winfield St.. So. Boston. Mass. 

Prot. RaSt. — Ona Ivaškienė.
440 E. Sixth St.. So. Boston, Mass 

Fin. RaSt. — B. Cunienė.
29 Gould St.. W. Roxbury. Mass. 

Tel. Parkway—1864-W 
iždininkė — Ona Stanluliūtė.

177 West 7th St.. So Boston. Masa 
Pvarkdarė — Ona Mlzgirdlenė.

948 E. Broadway. S Boston. Mass 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė.

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raStininkf.

*V. JONO EV. 8L PASALPIN68
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Svagždya.
601 6th St.. So. Boston. Mass.

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuieikl*
702 E. 5th St.. So Boston. Mass 

Prot. RaSt. — Jonas GUneckls,
5 Thomas Pk.. So. Boston. Mass 

Fin RaSt. — Aleksandras TvaAka.
440 E. Sixth St., So. Boston. Mase

i Iždininkas—-Stasys K. Griganavičius,
699 E. Seventh St.. So. Boston. Masa 

i Marialka — Jonas Zaikis.
787 E. Broadvvay. So. Boston. Masa

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salėj
492 E. 7th SL, So. Boston. Mase.

Defen.se
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1 e • T/- • T\_l T • 1 TAT *11 1 -vietines žinios! Dalyviai Kovoje Dėl Lietuvos Nepriklausomybes
Kareiviams, jūreiviams 

darbininkams palengvinti yra 
Šv. Sosto išleisti Indultai su- 

ATEJNA ŠVENTA GAVĘ- mažiną pasninkavimus.
NIA. Ji jau čia pat. Vas. 14 d., 
iškilmingai, su pelenais, prade- ninkas. Laikymąsi 
sime tą maldos, pasninko ir at- ir mėsiško valgio, 
gailos laiką.

ŽINUTES

DAKTARAI

Sou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais 

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
fteitadieniais Nuo 2 iki 8-tal.

i

I

Tel ŠOU 2805
i ,

Dr.J.LPasakarnis
DR. AMELIAE. RODD 

OPTOMETRISTAI 

447 Broadvvay
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS: - 
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare 

Seredomis: —
| Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena

Gavėnioje yra dvejopas pas- 
nuo mėsos 
t. y. absti

nencija. Laikymąsi nuo bile

Visi Dalyvaukime Lietuvos 
Nepriklausemybės

Gabios Lietuvaitės

10 vai.
šv. mi-

sukak-

So. Bostono Gavin mergaičių 
mokykla turi savo orkestrą. Te
ko patirti, kad tos orkestros 
pianistė yra Lilija Romanskytė, 
o geriausia smuikininkė Alena 
Cenčiūtė. Pastaroji jau treti į 
metai dalyvauja Bostono moky-; 
klų Symphonijos orkestro j. Ji 
ten yra vienintelė lietuvaitė.

Abi šios lietuvaitės nuo jau
nų dienų dalyvauja Jaunamečių 
Tautinių šokių grupėje. Rup.

Šį sekmadienį, vasario 11 
Bostono ir apylinkės lietuviai 
rimtai, iškilmingai, minės savo 
tautos didžiąją šventę — Vasa
rio 16 — Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo 27-tą

valgio, t. y. tikrasis pasninkas.
Pasninko taisyklės leidžia tik 

vieną pilną valgį į dieną. Įpro
tis yra išgert puodelį kavos ar 
arbatos rytą metą, ir vakare ką 
nors mažai užvalgyti.

Visi yra kviečiami prie mal
dos, gerų darbų ir atgailos.

Padėti žmonėms pamaldume 
didėti bažnyčiose yra laikomos 
pamaldas.

Dievo ir artimo meilė verčia 
mus, ypač Gavėnios laiku dary
ti gerų darbų. Geriausis darbas 
yra padėti žmogui, kuris yra 
reikalingas pagelbos. Žvilgterė
kime į Lietuvą ir lietuvius, o 
rasime progų elgtis gailestin
gai, kaip geras Samarijietis, 
kad darė.

Apsimarinimų ir atgailos da-i 
rymui per Gavėnią yra daug! 
progų. Tik tų progų nepraleis- 
kime.

Sakramentalė, atgaila yra 
lengva padaryti, nes atgailos 
sakramentas nesunku yra atlik
ti bile bažnyčioje.

ti

Maurice J. Tobin,
Massachusetts valstybės Guber
natorius, nuoširdus lietuvių ir 
Lietuvos draugas — rėmėjas, 
pasižadėjo dalyvauti ir kalbėti 
So. Bostone — Lietuvos nepri
klausomybės minėjime.

jų vadovybėje. Šis tikybinis vei
kalas bus suvaidintas 
sekmadienį, po mišparų.

LANKĖSI

Verbų

Pr.

J. Repshis, M. D. 
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sų
CAMBRIDGE. MASS

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8

(VAIRŪS skelbimai

A. J. NAMAKSY
REAL ĖST ATE & INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.
Office Tel. So. Boston 0948

i
ii

Būrys vyrų katalikų važiuoja 
pas Tėvus Pranciškonus, Brook- 
line Village, atlikti rekolekcijas, 
vasario 9—11 d.d.

Šiame būryj randasi ir mūsų 
pažįstamų, būtent, Gubernato
rius Maurice J. Tobin ir advo
katas Jonas Grigalius. Jiedu tu
rės pertraukti savo dvasinį dar
bą ir dalyvauti Lietuvių bendra
me tautos šventės minėjime, 
sekmadienį.

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

TeL Parkway 1233-W

■

Visi diecezijos šv. 'Vincento 
j labdaringos draugijos vyrai lai- 
! kys savo metines rekolekcijas, 
katedroje vasario 15 d. iki 18 d.

Rekolekcijų baigoje kalbės į 
šiuos labdaringus vyrus J. E. 
Arkivyskupas R. J. Cushing, 
D. D.

Perkins Markei
P. Baltrušiūnas - p. Kiinga, Sav.

753 Broadvvay
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

Res. Šou 3729 Šou 4618 ’
Llthuanian Fumiture Co. \

MOVERS —
Insured and

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

336.328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

w

I

RENGIASI PRIE KOVO 4 d. 
Geresniam prisirengimui prie 
Šv. Kazimiero dienos minėjimo 
Pranciškonas misijonierius Tė
vas Justinas Vaškys pradės ves
ti jaunimo metines rekolekcijas 
kovo 1 d., 9 vai. ryte. Jas baigs 
pačioje šventėje 9 v. r.

Tą dieną, po mišparų, įvyks 
parapijos vaikų muzikalis pa
rengimas pagerbti mūsų tautos 
patroną šv. Kazimierą.

Antradienį, lankėsi kun. 
M. Juras, LDS Centro pirminin
kas, VI. Paulauskas. LDS Cen
tro kontrolės komisijos narys, 
ir Tėvas Justinas Vaškys, LDS 
Propagandos Komisijos narys.

Tą dieną lankėsi Ona Kondro- 
tienė su dukterimi Rita iš Wor- 
cester, Mass. ir Elena Yociutė 
iš Cleveland, Ohio. Atsilankymo 
proga, p. O. Kondrotienė atnau
jino “Darbininką”.

Trečiadienį lankėsi Juozas Sa- 
latka iš Lowell, Mass. Atsilan
kymo proga užsiprenumeravo 
kun. Dr. K. Urbonavičiaus lei
džiamą knygą “Vytis ir Erelis” 
aukodamas knygos fondan 
$4.00 ir už kalendorių S1.00.

Trečiadienį, lankėsi Marijona 
Jeskevičienė, LDS 1-mos kuo
pos finansų sekretoriaus Juozo 
Jeskevičiaus žmona. Atsilan
kymo proga atnaujino savo 
draugės LDS narystės duoklę ir 
kalendoriaus fondui aukojo 
$1.00. P-nia Jeskevičienė yra 
daug dirbusi įvairiuose “Darbi
ninko” parengimuose ir niekur 
neatsisakiusi bile kokios para
mos.

MOKOSI VEIKALĄ. Naujas 
Šv. Petro Dramos Ratelis, mo
kosi religišką veikalą— “Skais
tybės Perlas55, seserų mokyto-

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

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

220 E SU Tel. ŠOU 3141. So. Boston. Mass. ?

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH

Pagerbė Legionierių

K

VINCAS BALUKONIS,
Savininkas

Vest Broadway,

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.
X.X.X.XXXJSXXXXXXXXXXXXXXJ$X_XXXXXX.’SXXXXXX.'S.

I
i

Minėjimas prasidės 
ryte su iškilmingomis 
šiomis Šv. Petro Lietuvių baž
nyčioj, dalyvaujant didesniųjų 
draugijų valdyboms su vėliavo-l 
mis ir Amerikos Legijonie- i 
riams. Pamokslą pasakys vete
ranas - rašytojas kun. Dr. K. 
Urbonavičius.

Po pietų, 2 vai., So. Boston
High School auditorijoj, Tho- mybės minėjime, So. Bostone.
mas Park ir G St., įvyko didžiu-------------------------
lis masinis mitingas. . nius šokius šokti.

Kalbės tolimas svečias iš Chi-! Kubilą, Jonkelį, Žemaičių Miki- 
cagos, Lietuvos Konsulas, Dr. tą ir kitus.
Petras Daužvardis; kun. Pr. M.- Šias iškilmes ruošia visų sro- 
Juras iš Lawrence, Mass.; Sena- vių sudarytas Boston Commit- 
torius David I. Walsh, Guberna- tee for Lithuanian Indepen- 
torius Maurice J. Tobin. Mayo- dence, kuriam pirmininkauja 
ras John E. Kerrigan ir vieti- Bostono miesto Assesorių Tary- 
niai. ■ bos narys, adv. Jonas Grigalius, j•
^Muzikas - artistas R. Juška kur taipgi yra pirmininku įta-i Cambridžiuje mūsų parapijos 
ruošia puikią dainų programą. į k ingos ir patriotingos So. Bos-! alumnai yra tuomi susirūpinę.

St. Dariaus Posto legionieriai tono Lietuvių Piliečių Draugi-! Jie deda visas pastangas, kad 
atliks militares apeigas. jos, kuri net S100.00 paskyrė išauginus kariams fondą jų pa-

Mūsų jaunamečiai, vad. O. I- dėl šio minėjimo.
Vaškienei, parodys, kaip jie mo
ka senus, gražius lietuvių tauti-

David I. Walsh,
Jung. Valstybių Senatorius iš 
Massachusetts, nuoširdus Lie
tuvos užtarėjas ir gynėjas, yra 
pasižadėjęs, jeigu tik nesusida
rys kokių kliūčių, dalyvauti ir 
kalbėti Lietuvos nepriklauso-

CAMBRIDGE. MASS.

Jie pašoks:

Skaitydami vėliausias žinias, 
kasdien daugiau ir daugiau ma-i 
tome mūsų sužeistų karių var-j 
dus. Po karo tūkstančiai nuo!

✓ . 1 karo nukentėjusių karių grjs ji 
mūsų tarpą normaliam gyveni
mui. Ar mes sugebėsime juos 
tinkamai pagerbti ir įvertinti 

i tas aukštas kainas, kurias jie 
'sumokėjo už mūsų laisvę? Ar 
mokėsime tinkamai įvertinti jų 
pasiaukavimą ir nors menka da
lele atlyginti jiems už jų skau
džias skriaudas, įgytas amžiui 
karo laukuose?

I

Dr. Petras Daužvardis, 
Lietuvos Konsulas Chicagoj, e- 
nergingas Lietuvos gynėjas ir 
kalbėtojas, sekmadienį pasakys 
kalbas So. Bostone ir Cam
bridge.

me apie tai plačiau.
Alumnai, kad ir nesusilaukę 

mūsų paramos, savo užsibrėžtą 
tikslą atsieks, bet. žinoma, su 
mažesnėmis pasekmėmis. Užtat, 
remkime šį gražų alumniečių 
sumanymą. A.D.

GRABORIAI
I

I

John E. Kerrigan,
Bostono miesto mayoras, 
Bostonietis, gavęs kvietimą, 
reiškė, kad jam malonu bus 
lyvauti lietuvių masiniame 
sirinkime So. Bostone
matyti su savo lietuviais drau
gais.

So.
pa- 
da-
su-

ir pasi-

■
ragų prikepti, o kitokiomis gė- 

prisidėti 
O. Valie-

Vasario 4 d. vakare, p. Kle
menso Sabetskio, So. Bostono 
biznieriaus, draugai, proga jo 
50 metų amžiaus sukakties, su
ruošė jį pagerbti bankietą Lie
tuvių svetainėje.

Dalyvavo apie 200, jų tarpe 
daugelis legijonerių, nes p. Sa- 
betskis yra Stepono Dariaus
Posto narys. Sveikinimo kalbas rybėmis pasižadėjo 
pasakė legijonieriai ir biznie- šios: E. Balčiūnienė, 
riai. Dovanas nuo visų įteikė p. nė, S. Strigūnienė. B. Gailiūnie- 
Juozas Arlauskas ir Stepono nė, 
Dariaus Posto 
ry pirmininkė 
Stravinskienė, 
buvo šio karo
nuolis Antanas F. Pastelis.

J. J. R. Atvykite vasario 13 d., 7 
--------------------vakare į parapijos salę.

Prot. Rašt.

! gerbimui.
Lietuviai, mūsų sena tauta; , ... . , - .! žinoma, alumnų tix mažas bu- 

pergyvena baisiausi ir kritin- .. , ,................... , i‘ 4 Irelis, daugelis iš jų šiandien;
giausį momentą istorijoje. Mes’ , - , „ f04 J J ;randasi karo frontuose, iixę na-;
negalime ramiai sėdėti, kuometi , , i..u. .- J° jrnuose, nenuilsdami darbuojasi’
“*• viengenčiai išblaškyti pv, darix. Ar n„balu gražu.!
degančios ir griūvančias Vokie-: kad (ėvaj kurie turi savo sūnuk 
tijos kampus ir Sib’ro tyrus , , , . ... .J 1 J i karo tamyboie, ateitu alum-į
kenčia ir miršta. Todėl, visi, o i ’
visi, dalyvaukime šiose įspūdin
gose iškilmėse. Parodykime, pa
sauliui kad lietuvis nevergaus 
nei vokiečiui, nei rusui, bet at- 
steigs laisvą ir nepriklausomą 
Lietuvos Respubliką.

LiefMvis.

J. Raškauskienė, A. Var- 
Moterų Auxilia- žinskaitė, K. Čiurlionienė, 

p-nia Blanche Juškienė, M. Smalksienė, 
Vakaro vedėju Marksienė, E. Galinienė, 

veteranas jau- Gailienė, J. Petrauskienė, 
Marcinkienė ir kitos.

p. 
E. 
M. 
O.

Susirinkimas Su 
Arbatėle

Vasario 13 <1., parapijos salė
je 492 E. 7th St., So. Boston. 
Mass. įvyks Lietuvos Dukterų 
po globa Motinos Švč. draugijos 
susirinkimas, šis susirinkimas 
bus nepaprastas, nes visos na
rės atsilankiusios į šį susirinki
mą bus pavaišintos arbatėle ir 
užkandžiais. j

Todėl narės atvykite anksti, 
7 vai. 8 vai. pradėsime arbatėlę * 
su pupomis. Galite atsivesti ir 
savo drauges. Visko visoms už-1 
teks.

K. Masiulienė pasižadėjo py-!

vai.

Kas Komitete
Committee for Lith- 
Independence, kuris 
sekmadienį, iškilmin-

Boston 
uanian 
ruošia šį 
gą Lietuvos nepriklausomybės
minėjimą sudaro šie visiems ži
nomi darbuotojai: Garbės pirm, 
kun. Pr. Virmauskis ir Dr. Paul
J. Jakmauh - Jakimavičius. Pir
mininkas adv. Jonas Grigalius; 
vice - pirm. Jonas Kasmauskas. 
Stasys Mockus ir onas J. Roma
nas. Rašt. Juozas Arlauskas, 
Pranas Razvadauskas ir adv. 
A. J. Young - Jankauskas. Iždi
ninkai — Dr. Ant. Kapočius ir 
A. J. Namaksy. Rezoliucijų ko
misija — Adv. J. Cunys, adv.
K. J. Kalinauskas ir S. Michel- 
sonas.

Taipgi ir draugijų išrinktieji 
atstovai.

Leit. Markelionis 
Italijoje

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKĖ 

Lietuviu Graborius ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS 

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

ateitų 
nams su parama šiame darbe.' 
suteikdami bent po $5.00 auką, 
kurios būtų padėtos karių fon-i 
dan. Grįžęs iš karo lauko nu
kentėjęs karys, tikrai nors mo
mentui užmirštų savo skriau
das iš karo laukų, kada jis bus 
gražiai priimtas ir pagerbtas ir 
vardu visų karių tėvelių ir a- 
lumniečių gaus nors nedidelę, 
bet tikrą padėką, išreiškiančią 
pinigine dovanėle. Pamąstyki- i

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas 

mėnesinis, religinis, paveiksluotas 
laikraštis 

yra

“Šv. Pranciškaus

VARPELIS”
“VARPELIS”

duoda naujausių žinių iš katalikų gy
venimo Amerikoje ir kituose kraš
tuose. Aprašo Lietuvių kančias Lie
tuvoje. Talpina gražių aprašymų, pa
vyzdžių ir trumpij straipsnelių.

Metams kainuoja tik $2.00
. Adresas:

Franciscan Fathers 
Mount St. Francis 

Greene. Maine

Draugijų darbuotojas Juozas! 
Markelionis po ilgo laukimo, 
gavo laišką nuo savo sūnaus, 
Aviacijos Leitenanto Juozo, jau 
iš Italijos. Rašo, kad kraštas 
atrodo labai kapo suvargintas..

DIAMOND CAFE
Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su 

draugais »r pažįstamais.

Patarnavimas kuogeriausias.

i

I

5

305 W. Broadvvay So. Boston, | 
Massachusetts |

___i

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass.

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

i
I

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas j 
Graboriai ir Balsamuotojai

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUELIC
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

★YOI L EIB YOOB 
Money • 

THEY GIVE THEIR 
IAves!

PAIEšKAU savo puseserės 
Marės ir Juozo Bliūdžiu, kilusių 
iš Mikališkių kaimo, Kalvarijos 
parapijos, Suvalkijos ir savo 
draugės Kotrčs Milončių iš Po- 
dvarponės kaimo, Punsko para
pijos. Patys atsišaukite ar ži- 
nanaieji malonėkite pranešti 
šiuo adresu: Marė Jaskevičienč 
(Orenčiūtė), 92 Sawyer Avė., 
Dorchester, Mass. (2-6-9)

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS

t
i

I
*

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

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

CooperativeBank
430 BROADWAT • SOUTR BOStON



Penktadienis. Vasariu 11, 1945

Per Mariją
SVEIKA, SKAISČIAUSIOJI 

LIURDO MARIJA!
Pinu šiandien Tavo gar

bei vainiką. Ne iš rožių, 
mano Motinėle, ne... o tik 
iš ašarų, iš maldų, iš pa
saulinio skundo, iš skaus
mo.

Savotiškas vainikas... er- 
škėtinis... sunkus ir nepa
keliamas, neatplėšiamas 
nuo kraujais sukepusios 
žemės, aštrus, aštrus... bet. 
jis gyvas! Gyvesnis už vi
sas gėles ir rožes, nes tai 
žmogaus lūpų pasaka: nu
klojusi šakas visais žemės 
kalnais ir kloniais, išsitie
susi grabais ir kryžiais 
nugulusi griuvėsių griuvė
siuose, užkliuvusi pačioje 
žmogaus širdy. Širdy, kuri 
užmiršo Dangų, užmiršo 
Dievą, įsirėžė demono 
sparnais, ir per lavonus, 
per kaukuolių kalnus, — 
yrstosi pragaro laivais 
kraujo klanuose, ir pakly
dus, paklydus... kelia ran
kų rankas pasidavimui. — 
bet ar Dangaus pasidavi
mui?..

Tai šių dienų vainikas. 
Mieliausioji, Marija, nepa
jėgiu sumegzti jo erškė
čių, nepajėgiu pakelti jį 
nuo žemės, tad stovėdama 
savo širdies kalne — šau
kiuosi Tavęs, Marija! Ma
rija švenčiausioji, pra
verk, dangaus kraštą ir 
pažvelk, į mus... Priimk, 
mūsų vainiką persunkų... 
Ašarų naščiais nusvirusį... 
Jis pats nepakyla... Ateik. 
Mieliausioji, kaip atėjai 
Liurdo stebuklu... aš pa
klosiu savo širdį ant visų 
erškėčių, atžengk, Marija 
atkeliauk... Štai, ligonių— 
ligoniai... Visa žemė — 
Liurdas antrasis... Gydyk 
mus. Taisyk, mus. Mūs 
dvasia susiparalyžavo tūk
stančiais vingių, kas be 
Tavęs atraizgys mūsų pro
to siūlelius, ir kas ištaisys 
žemės kamuolį — be Tavo 
talkos?...

Marija
girdi mane... mano 
šlama už tas lūpas, 
iš kančios — jau 
Mano akys verkia 
akis, kurios amžinam gy
venimui — jau prigęsę. 
Šaukiuosi, jei ne žmogaus 
balsu, tai bent šilų ir girių 
vaitone. Jei dar netikru 
širdies balsu, tai bent kal
nų ir degančių Vezuvijų 
krūtinėmis. Išklausyk, 
manęs, ligonių Sveikata! 
Nusidėjėlių Priebėga! Ma
lonių šaltini...

Nuleidusi galvą visos že
mės nusidėjime, iškeliu 
rankas iš visų erškėčių, 
nejaugi. Motinėle, paliksi 
įstrigusią avelę? Pažvelk,

į mano akis ašarų pilnas, 
į kaukuolės juodas duobes 
baisias ir nusiminusias, 
nes štai mūs žemė — krau
jo jūra. Mūs lieptai — la
vonai.

*

Skaisčiausioji
!.. Tu mūsų

darbinfnkas

KAIP MYLĖTI
ŠVENČIAUSIĄ MARIJĄ
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Šv. Bernadeta,
kuriai 1858 m., vasario 11 d. pir
mą kartą Švč. P. Marija apsi
reiškė Masabielio olos angoje, 
Liurde.

Pradžia 5-1 ame rusi, 
gia reikšti Jėzui ir Marijai 
savo vidaus šauksmą.

Nelaimingos tokios sie
los. Savęs nebtekę. Jos pa
rištos pragaro žebūkiais— 
slysta traukiamos vis la
biau nuo savo papėdės... 
traukia vvrai žmonas, mo
tinos vaikus, kaimynas 
kaimyną, kūmas — kūmą.

Tuo tarpu, ką daro anos, 

elgesio įpročiai. Dievas 
nrimena mums, kad nepa- 
liktume tikėjimo be gerų 
darbų. Nes kaip kūnas be 
dvasios, taip tikėjimas be 
darbu yra miręs. (Jok. 2. 

.26). '
Liurdo stebuklais Dievas 

sukėlė apmirusį Prancū
zijos tikėjimą, o pabudęs

£

Sveika, 
Liurdo Marija 
viltis... Tu niekaip nepalik
si mūs šiam kraujo ir aša
rų tvenkiny, šiame grana
tų išartam erškėtyne. Bet, 
žinau. Motinėle, lauki ir 
žemės žmogaus pastangų. 
Lauki tikėjimo, maldos ir 
širdies skaisčių žibintų, 
ne žvakelės — bet sielos 
skaisčiųjų liepsnų... O, kur 
mūsų liepsnos?... Kur mū
sų žibintai?...

Tiesa, dega padegti mies
tų miestai... rūmai, bažny
čios ir lūšnos... bet ar dega 
širdyse artimo meilė?.. Ar 
krūtinės altoriai paruošę 
Tau, Marija, ir Jėzui viete
lę?..

Kurie paruošę, tie išjuo
kiami. Persekiojami, šiur
kščių pasaulinių rykščių1 
plakami, mindžiojami. Ta
rytum viskas pas žmogų— 
žmoniško atgyvenę. Kar
das, peilis, kerštas, — žu
do meilę, pasiaukojimą J 
Kerštui — nesuprantama 
malda. Kurčios jo ausys. 
Jis norėtų švaistytis, — ir 
iššvaistyti. Norėtų su
griaut visą kultūrą, kad ne; 
jo pastatyta. šiandien 
stengiasi žmogus — žmo
gų pergriaut, performuot 
jo sielą, kad tik arčiau 
kažkokio pragariško mo- 
dernizmo-izmo.

Dangui izmas — sveti
mas. Viena Kristaus vėlia
va. Vienas Petro laivas — 
i dangaus uostą. Ar jau to 
patvirtinimui neužtektų,' 
kad Švenčiausioji Marija 
kartas iš karto apsireiškia 
stebuklais žemėje. Bet,' 
graudu... į stebuklus — 
numojama. Jau nekalba
ma apie netikinčius, bet 
dauguma ir tikinčiųjų tik 
pasišaipo... arba, labai šal
tai atsineša, net abejingai 
sutinka stebuklų žinias; 
gėdinasi, nenori jas skleis- 
■’ Vargše, širdie, kokia dar Ikakvtoiff'^kupo Pe"!'kad žmonės galėtU raaty‘ 
tu menkutė meile dangui ait>t0JU1 vyskuP° ret ,ti i™ didins
pražydėjusi. Kaip tu savi
meilės dar nustelbta... Gė- 
diniesi kalbėti, parašyti 
apie Tą, pas Kurią, ar Ku
rį amžiams ruošiesi. O kai 
Jis, ar Ji, — tavęs išsiža-, 
dės?... Gėdysis įleisti į Sa-:

šventųjų eiles... Juk Liurdo stebuklų tikslas, 
žmogaus amžius labai Ne visi išgyja, kurie į Liur- 
trumpas, ir dar pro to am- dą atvažiuoja, arba kurie 
žiaus akinius, 
pažiūrėti į savo amžinuo- denį geria, 
sius amžius.

Vargše, siela, kokios tu 
užuojautos ir meilės rei
kalinga. Kokios tau rei
kia draugiškos rankos, pe
ties... ir, kai nekartą sąži
nė beldžia į tavo širdies 
kambarėlį—nebūk jai kur
čias. Sąžinė geriausia mo
tina, išgirsk ją, paklausyk.

Sveika. Skaisčiausioji 
Liurdo Marija, nuo visos 
žemės širdžių... už jas vi
sas prieš Tave klaupiuosi 
ir dėkoju ir laukiu... Juk 
Jėzaus rankelių jau antru 
kartu nepritrauksime prie 
kryžiaus. Tu, Marija, a-

Nekaltasis Prasidėjimas

i

Geriausioji. Tu 
malda 
kurios 
aptilę, 
už tas

i

Enrikas Liaseras.
buvo apakęs, nuo Liurdo 

>ns stebuklingai išgijo ir

vo

Švenčiausia Gėlele, Tyroji Lelija, 
Kielike gražiausias Dieviško vaisiaus. 
Tu prikėlei aušrą, Saulei pirmutinei, 
Sujudinai lopšį bundančio dangaus... 
Tu pavirtai Taure Balsamui priimti; 
Leidai Mielam Jėzui iš Tavęs užgimti: 
Paversk, mūsų žemę — Dangaus gimimu —

Nekaltų sielų prasidėjimu. 
Marija, Marija... baltame rūbely... 
Baltesni už sniegą Tavieji žygiai! 
Nes Dievas įėjo į Tavo Namelį — 
Bučiavai Jį šventą ysčiuje saugiai... 
Be vyro — tik Dievas Tave pasirinko, 
Visos, visos žvaigždės prieš Tave nulinko: 
Ir dabar, o Saule, būk užgimimu —

Nekalto amžiaus Prasidėjimu. 
O, žvaigžde, o, žvaigžde jūružių aukštųjų — 
Kaspinu melsvuoju — suriškie minias... 
Mes klaupiam prie vartų dangaus uždarųjų, 
Lai Tavo žvilgsnelis ant mūs susimes... 
Lai pamatys žemę pilną prakeikimų; 
Ir liūdinčius veidus iš nusiminimų, — 
Matai, o Marija, kad reikia Dangaus —

Reikia vėl šešėlio Tavo brangaus. 
Tad, Brangi, švenčiausia, Tyrumo Gėlele, 
Mes neatsitrauksim dienas ir naktis! 
Parodyk, parodyk, mums gerąjį kelią, 
Kuriame atgimtų pasaulio širdis... 
Ak, prikelk, stebuklu vėl aušrą auksinę, 
Tavyje mes dedam viltį paskutinę: 
Ir dabar, o Saule, būk užgimimu —

Nekalto amžiaus Prasidėjimu.
Marija Aukštaitė.

minsi kitų veiklą, dvasią, 
grožį, talentus, — nebus 
Dangui meilės. O Dangaus 
meilė — tai harmonija, tai 
sielų — siela. Širdžių — 

(širdis. Tai gija, rišanti 
■žmogų su pačiu Dievu.

Kad tokios meilės įsigi
jus, reikia troškimo. R.eik 
dvasinės lavybos. Aukš
čiau minėtus perlelius, — 
reik susiverti visus po vie
ną, pradedant nuo maldos 
ir savęs pažinimo. Pas
kum, praktikuoti visas do
rybes, raunant iš savęs 
piktžoles. Darbas, — ilgų 
metų, bet vaisius — amži
niems amžiams.

Jei jau pasiekei šio vai
niko, mylėk Mariją, tai bu
vo Jos nuopelnas — tarp

geros sielos, kad šias su
laikius? Kad užkirtus ke
lią piktybės tvanui? Nagi
— tyli. Tiesa, kaip minė
jau: trūksta iškalbos, nėra 
talentų žodžiui nei rašy
bai, sulaiko nusižemini
mas, dinamitas taupomas 
Drogoms, tylus šventumas, 
bet tas visas — nieku ne
pateisinama. Kiekvienas 
savo stogo sunkumu — ir 
lašą pakels. Tik reik noro,
pasišventimo. Reikia išsi-j 
judinti. Prisiversti. Save Į 
užmiršti. įsidrąsinti ir ne- 
oalikti Marijos vienos po 
Jėzaus kryžiumi. Reikia 
stoti į gretų gretas — pe- 
tis į petį, ir pajutus, kad 
jau bent viena sielukė tols
ta... — apsupti ja krikščio
niškos meilės vainiku, su-

tikėjimas ėmė nešti gražių į Grąžinti, suturėti. Ne ko- 
ir gerų darbų vaisius. Mie- lionėmis, ne barniais, prie- 
la žiūrėti, kiek gero darosi į kaištais ar išmetinėjimais, 
šiandien pas Masabielio bet Marijos Motinos meile, 
urvą. Ten ponai ir ponios užuojauta, parinkto žode- 
atsimena, kad jie vargin-ilio rakteliu, knygele, laiš- 
giausiems žmonėms bro- keliu... tai vis Marijos mei
liai ir seserys. Ten grafio- lės apaštalai, kurie neleis 
nės ir kunigaikščiai tar- nutolti nuo Jos Sūnaus Jė- 
nauja sergantiems elge-'zaus Kristaus. nes Marijai 
toms ir ūkininkų tarnai- meilė — tai Jėzui meilė, 
tems; ligonys keletą metų( Meilė reiškiasi visoke- 

; skaudžius sopulius kentė-iriopai: malda> paSninku, 
ie paaukoja sau paskirtą gerajs darbais, doru pa-i 
Dievo malonę nepažįsta- Vyzdzįu, pasiaukojimu, iš-: 

■ mam artimui, kad jis is‘;Sįzadėjimu, dvasios kili-; 
gyį.ų‘ • v ai imu> tobulėjimu.
j. KumSas Martijonas, Al-j, Kurj nors vįeną perlelį į§ Djevo ir tavęs. Jei dar ruo*- 
;LeriH°JlPasirinkus - būtų dar šiesi siekti, mylėk Mariją, 

. Jei melsiesi, o segk savo ašarų rožes į Jos 
neturėsi artimo meilės — rūbą, — Ji tau išprašys pas 
nebus Jėzui nei Marijai Dievą rūbelį Šventosios 
meilės. Jei pasninkausi, o Dvasios, kuriuo apsivilkęs 
užmirši alkanų eiles, kad 
sutaunius daugiau aukso; (

(užmirši našlę, našlaitį, Ii-' 
ffonį. sielvartaujantį, ken

kianti, — nebus Jėzui nei 
Marijai meilės. Jei gerus 
darbus atliksi tik išoriniai 
apgražintus, kad kas už 
juos pagirtų, kredituotu.
— nebus Jėzui nei Marijai 
meilės. Jei doru pavyzdžiu 
stengsiesi prasimušti tik 
prie karjerus, 
Marijai meilės. Jei pasiau
kosi laukdamas aukų, —

I
ir kanauninkas, taip sirgo, :pe vįskas 
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kad turėjo keliauti iš Afri- 
ikos į Prancūziją. Trejus 
metus, nuo 1874 m. rug
pjūčio iki 1877 m. rugsėjo, 
jis Liurde meldė Dievą iš
gijimo malonės. Tų metų 
rugsėjo 16 d. jis, melsda
mas sau sveikatos, baigė 
nežinia nė kelintą noveną. 
Diena prieš tai jis klausė 
išpažinties p. Gerijero, at
važiavusio iš Marsilijos su 
sergančia žmona. Kai žmo
gus prie nuodėmių išsipa
sakojo ir savo vargus, tai 
kunigui jo taip pagailo, 

! jog išsitarė atsižadąs savo, 
į išgijimo, jei tik išgytų Ge-j 
rijero žmona RytojauSi'"į;s7“"“~eiIė“"je-;-sa. 
cieną (rūgs. 16) Genjeras' es išsižadėsi valgv rūbe, 

“'L.831° Zm°? meilėj, gardėsy, šoky, ir 
j už tą pikčiurnausi, pulsi 
kitus, — nebus dvasinės 
meilės. Jei dvasia kilsi, o 
vis manysi, kad tavo dar
bai už visų geriausi; že

I

nebus

teik... Ateik, į žemės pla- buvo pagydytas, tik Syras 
čią ligoninę, išgydyk, mus, Naamanas (Luk. 4, 25-27). 
paguosk, suramink: o aš StfcbQkIug Dievas d 
galiu tik perduoti mielam Vs)H matv.

— .t’ ti, jog yra Galybė didesnė
i už prigimties teises, jog y- 
ra Dievas. *Dievas žmo- 

. nėms apreiškė, iš kur visų 
i daiktų pradžia ir kokiam 
tikslui mes gyvename že
mėje. Tas pats apreiški
mas pamokė, kas bus su 
mumis, kada kūnas nu- 

; mirs, ir kaip reikia elgties, 
i kad iš mūs elgesio nesi- 
■ daugintų vargai ir nelai
mės. Tas visas Dievo pa
mokymas, vadinasi tikėji- 

. Darydamas stebūk-' 
Viešpats Jėzus lūs Dievas patvirtina ir

ro Bučio, MIC. žodžius, iš- 
imtus iš knygos “Švč. P. 
Marijos Apsireišk i m a i 
Liurde”.

Marija Aukštaitė.
£

“Ne kūnų gydymas yra

nieko nebijosi, nei pačios 
mirties, nes po Jėzaus ir 
Marijos vėliava — nepa
sieks tavęs piktos rankos.

Siek, Marijos! Ilgėkis, 
■Marijos! Ne tik malda, bet 
i dorais darbais, pavyzdžiais 
ir sielų meile. Stengkis, 
kad ne vienas pas Ją eitu
mei, bet su sielų sielomis... 
įsijungtume! į palaimintų
jų procesijas, ir būtumei 
(jau čia žemėje Dievo an- 
į gėlas, švyturys gražiausio 
gyvenimo.

Motinėle Marija, įsipynk 
visą žemę į Savo vainiko 
rožes... Nors vienos sielos 
bus rožėmis, 
spygleliais,
amžiais, amžiais Tavo!

Su meile —
Marija Aukštaitė

nos giliai į bažnyčią per; 
žmonių minią, todėl ją pa-! 
statė su vežimėliu koply
čioje po kairės nuo durų. 
Netyčia ten pasitaikė kun. i 
Martinjonui laikyti mi
šias. Jis jas ir savo išgiji
mą pavedė už Gerjerienę. 
Komuniją dalinant, Geri- 
jerienė atsistojo sveika, o 
Martinjonas, praslinkus 
po to pusdevinto mėnesio, 
1878 m. gegužės 27 d. mi
rė.

Kai skaudi vyriausybės 
ranka pradėjo plakti Pran
cūzijos katalikus, jie ėmū 
glaustis prie Marijos Liur
de, lyg vaikeliai prie mo
tinos. Pats mačiau, kai 
prancūzų maldininkai lau
ke suklaupę giedojo: 

“Dovanok, Viešpatie, 
dovanok, savo žmonėms”. 
Ašaros veržėsi iš jų akių 

ir balsai drebėjo, o sveti
mas žmogus negalėjo ne- 

; susigraudinęs žiūrėti ir 
klausyti.

Tikėjimas ir dorybė plin
ta iš Liurdo po Prancūziją. 

, Šiandien verkia ta gražioji 
tauta ir ieško sąžinėje 
nuodėmių, norėdama už 
jas atgailauti. Dieve duok, 
kad ir mes gero iš prancū
zų taip greitai išmoktu
me, kaip išmokome nuodė- 
miauti”.

i

i

nenori stebuklingojo šaltnio van- 
Jei Dievas no- 

’rėtų ligas panaikinti, ras
otų ligonius kiekvieną jo mas. 
i namuose.
(taip pat daugelį ligonių iš- dar kartą primena žmo- 
(gydė, gyvendamas žemė- nėms. kad šitas tikėjimas 
je, bet nevisus. Jis sakė: yra iš Dangaus. Tiktai vie- 
Buvo daug našlių Izraely- na Katalikų Bažnyčia tiki, 

!je Elijo dienose, kuomet 
dangus buvo uždarytas 
trejus metus ir šešis mėne
sius ir pasidarė didelis ba
das visoje šalyje. Bet nei 
pas vieną iš jų nebuvo at
siųstas Elijas, tik pas naš
lę Sidonijos Sareptoje. 
Taip pat buvo daug raup
suotų pranašo Elizejaus 
laiku ir nei vienas iš jų ne

kad švenčiausioji Marija 
nekaltai pradėta. Tai tą 
Bažnyčią Dievas patvirti
na, kada Liurde Nekalto 
Prasidėjimo vardu daro 
stebuklus.

Dievas stebuklais žadi
na tikėjimą žmonėse dėl 
to, kad iš tikėjimo dygsta 
dorybės, o be jo žemėje 
nekyla ir neplinta gero

s $—

o antros tik 
bet būsime

įvyksta Šiandien
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