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Katalikas, kurs neremia ! 

katalikiškos spaudos, ne- I 
turi teisės vadintis geru j 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris. 
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Lietuviškas kraujas 
Graikijoje

Ko jie ten veržiasi? 
Pasaulinio gaisro židinys 
•

Bolševikų pasigyrimas, kad 
jie siunčia iš Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos “geriausius liaudies 
sūnus kovoti už demokratiją” 
Graikijoje — dar vienas ryškus 
įrodymas, jog vadinamieji grai
kų partizanai yra tarptautinės 
Maskvos pastumdėlių brigados, 
ir karas Graikijoje yra ne civi
linis, o tarptautinis, kurio plotį 
ir dydį šiandien dar mažai kas 
begali numatyti. Kol kas jis pa
našus į karą Ispanijoje, kur 
prieš keliolika metų bolševikai 
bandė įsistiprinti ir kur įvyko 
moderniojo karo lyg ir genera
linė repeticija.

Visai panašiai darosi ir Grai
kijoje. Varyti propaganda apie 
lietuvių savanorius Graikijos 
skerdynėms gali tik toki drūti 
melagiai, kaip bolševikai. Jei 
lietuviai savo likimą laisvai ga
lėtų pasirinkti ,tai kai kurie jų 
prieš raudonuosius budelius 
greičiau kautųsi graikų patrio
tų pusėje. Bet šiandien i__
Prancūzijoje ir Italijoje iš so-
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Popiežius Grįš | Vatikaną
Roma — Popiežius Pijus 

XII pertrauks savo būvi-* 
mą vasarnamvj, Castel- 
gandolfo, ir grįš į Vatika
ną, kur jis nasakvs svar- 
gią kalbą Italų Katalikų 
Akcijos skyriaus nariams 
pirmoje rugsėjo mėnesio 
savaitėje. !

Tai bus tos organiazcijos 
25 metų įsikūrimo sukak
tis. Paminėjime dalyvaus 
90 Italijos parlamento na
rių, vadovaujant premie- 
rui Alcide de Gasperi, kur 
taip pat dalyvaus apie 
90,000 katalikų akcionis- 
tų-

Lietuvių Tautinio Ansamblio
Premjera |

Liepos 19 d. Seligėnstad- 
to lietuviu stovykloje įvv- 
ko Lietuvių Tautinio an- 

net samblio premjera. Ansam
blis pastatė savo vadovo

vietiškų lėktuvų su parašiutais G- Veličkos 2 veiksmų ir
krinta rusiškai kalbantieji “sa
vanoriai”, kurie ten organizuo
ja tarptautines raudonąsias di
vizijas, kaip jie sako, brigadas. 
Tokių divizijų Maskva esanti 
suorganizavusi Prancūzijoje 5, 
Italijoje 7.

Maskvos imperialistams svar
bu prasiveržti į Egejaus marias, 
priartėti prie Dardanelių są
siaurio ir vis siauresnėmis žny
plėmis apsupti Turkiją; todėl jie 
suplanavo "civilinį” karą Grai
kijoje ir, atkakliai jį vykdyda
mi, bando sukurti “laisvą”, tik
riau sakant komunistinę, Make
donijos valstybėlę. Tuo tikslu 
komunistinių gaujų vadas Mar
kos Vifiades paskelbė, kad jis 
sudarė laikiną “demokratinę 
graikų valdžią laisvose teritori
jose”. Valdžią vykdysiąs jo va
dovaujamos armijos štabas. 
Tuo tarpu dar neaišku, kur tos 
“laisvos” teritorijos ir kur tas 
štabas, tačiau kovos eina visu 
Albanijos, Jugoslavijos, Bulga
rijos pasieniu. Iš tų Maskvos 
pavergtų šalių graikų teritori- 
jon veržiasi vadinama demo
kratinė armija (tarptautinės 
komunistų brigados), degina 
kaimus, suiminėja ir žudo gy
ventojus, plėšia jų turtą. Ten, 
kur raudonieji įsiveržia, pana
šiai kaip seniau Ispanijoje, tuo
jau atsiranda “liaudies teis
mai”, tikrovėje enkavedistų 
budeliai, kurie nelaimingiesiems 
gyventojams sukelia siaubą.

•
Graikija nuo okupacijos ir 

karų yra labai išvargusi, nua
linta. Jos 
esanti net 
desnė už 
tačiau tai
modemiškų ginklų ir gabios va
dovybės. Anglai ten turi savo 
armijos keletą tūkstančių 
rių, kurie kol kas nuošaliai 
kosi ir net ketinami visai 
šaukti.

JAV Misija Graikijoje susi
dūrė su pavojingomis painiavo
mis. Jau dabar matosi, jog vien 
finansinės paramos ten neuž
teks. Esą, greičiausiai teks į 
Graikiją nusiųsti bent vieną 
Dėdės Šamo diviziją. Tuo būdu 
mažoji Graikija virsta ne tik 
tarptautinių divizijų stovykla, 
bet ir trečiojo pasaulinio gaisro 
židiniu. Žinovai tvirtina, jog iki sparus ir kaip tvirta Amerikos reikalauja, kad Jungtinių 
šiol vykusios Albanijos ir Ju
goslavijos pasieniais kovos bu- siąs antras veiksmas, kuris gali įvyks rugsėjo 16 d. Š. m. goslavijos konsulatą pra- 
vusios tik bandymai.

1 paveikslo pjesę “Žmonės 
prie vieškelio”. Masinėse 
scenose, chore ir tauti
niuose šokiuose dalyvauja 
per 50 žmonių. Pjesę reži
savo pats autorius, o mu
ziką pritaikė ansamblio 

; muzikos vadas S. Sodeika. 
Šokius pritaikė A. Ličkū- 
naitė, dekoracijas pagami
no dail. Č. Janusas.

Minėjo 100 MetySukaktj

Tel. SOUth Boston 2680

| i AK30 l 
IAMERIKOS

PADIENIS (Tuesday), RUGPICTIS- (August),22 D., 1947 M.

ki

Jr • • & '• ]

* Kiniečiai, gavę 8 Japonijos laivus, kaipo karo nuostolių atlyginimą, 
džiaugiasi. Čia matome susirinkusius kiniečius ir besiklausančius savo 
komandieriaus Fang Yin kalbos.

i • J. E. Arkivyskupas Cushing
nic hirdrtAriiK Italvvanc IN I — IN ■ > ■nis Direktorius Dalyvaus 

Seime
New York — Buvęs įžy-Saxonville, Mass. — Pe

reitą sekmadienį Šv. Jur- mus football’ininkas Pro- 
gio parapija minėjo savo vidence Kolegijoj (R. I.), 
100 sukaktį. Toji parapija Very Rev. Harry C. Gra- 
yra antra seniausia Bosto- ham, O. P., dabartinis Šv. 
no ark idiecezijoje. Vardo draugijos tautinis

Sukaktis paminėta iškil- direktorius šiame krašte, 
mingomis šv. mišiomis, dalyvaus draugijos 4-tame 
kuriose dalyvavo ir vys- seime spalių 1—5 dd., Bos- 
kupas John J. Wright. tone. Šią žinią pranešė J.

Po pamaldų vyskupas E. arkivyskupas Richard 
John J. Wright pasakė tu- J. Cushing, oficialus sei- 
riningą pamokslą ir šutei- mo globėjas, būdamas 
kė palaiminimą. iNew Yorke.

Pasmerkė Protestantų 
Ministerius

kariuomenė, teisybė, 
devynius kartus di- 
“partizanų” gaujas, 
kariuomenei trūksta

ka- 
lai- 
at-

Tel. SOUth Boston 2680. SIX CENTS.

Užsienio Pagalba Gali Ji Sumažinti
Hashington, d. c., rugp. žinovai Atsako Protestantu

21 — Prezidentas Truman 
apskaičiavo, kad su pabai
ga 1948 fiskalinių metų 
birželio 30 d. valdžia turės 
$4,700,000,000 rekordinį 
perviršį. I

Šis rekordinis perviršis 
susidarys iš didesnių pa
jamų ir mažesnių išlaidų. 
Tačiau tą rekordinį per
viršį gali sumažinti teikia
ma Europai pagalba. Pre
zidentas tvirtina, kad $4,- 
700,000,000 bus panaudo- 

; ta sumažinimui tautos 
skolų ir netikėtiems pavo
jams, kur jie nebūtų, už
sieny] ar namuose.

Peržiūrėdamas 
mėnesio biudžetą, 
dentas apskaičiavo, kad 
per metus susidarys $37,- 
000,000,000 išlaidų, o pa
jamų bus $41,700,000,000.

I

I

sausio
Prezi-

Amerikos Protestanto Mi- 
msteriai Aplankė Dr. 

Stepinac

Ministeriams
Kun. Steponas Lackovic, 

S. T. D., per 5 metus buvęs 
4 J. E. arkivyskupo Stepinac 

asmeninis sekretorius Za
grebe, labai gerai Kroati
jos būklę laike sprendžia
mųjų metų, būtent, nuo 
1941 iki 1945. Jis atvyko i 
Jung. Valstybes 1916 m. ir 
darbuojasi Šv. Petro ir 
Povilo parapijoje Youngs- 
tov/n, Ohio. Jis rašo:

“Septyni Amerikos pro
testantų dvasininkai, va
dovaujant Rev. Guy Eme
ry Shipler, kuris buvo įta
riamas ke’ių komunistų 
fronto organizacijų nariu, 
užbaigė dviejų - savaičių 
religinės padėties ‘studi
ją’ Jugoslavijoj. Jie pada
rė tokį pareiškimą, kurio 
galima buvo tikėtis pirm 
negu jie pradėjo savo ‘stu
diją’. Jie rado ‘pilniausią 
meldimosi laisvę ir religi
nių įsitikinimų ir institu
cijų respektavimą Jugo-

Belgrade, Jugoslavija — siavįjoje’\ 
Parinktieji Amerikos pro
testantų dvasininkai, Tito 
raudonųjų valdžios kvies
tieji svečiai, kurie buvo 
nuvykę į Jugoslaviją tyri
nėti religijos padėtį, ap
lankė ri J. E. arkivyskupą 
Aloyzą Stepinac, įkalintą 

miniame bankiete Copley Jis įspėja visus, kad būdė- Kroatų Katalikų Primatą 
Plaza viešbutyje, griežtai tų, nes prieš - katalikiška Lepoglavijos kalėjime. Jie 
pasmerkė protestantų mi-'banga, inspiruojama iš už-pranešė, kad jis esąs “ge

roje sveikatoje”, turįs re
ligines privilegijas- ir ne 
varžomas. Jie pažymėjo, 

' kad arkivyskupas jiems 
sakęs, kad jam leidžia kas
dien atnašauti šv. mišias 
specialiai paruoštoje kop
lyčioje prie pat jo celės ,ir 

Hanau “Atžalynas”, vie-'ja mdavė kroatų ir latinų 
nas iš veikliausių lietuvių kalba biblijas ir rankinę

i
Taigi protestantų minis- 

teriai pakartojo paprastus 
Jugoslavijos raudonųjų 
valdžios mašinos argu
mentus, kurie užginčija 
religinius persekiojimus. 
Tiesa, nežiūrint persekio
jimų ir prieš - religinės 
propagandos, Jugoslavi
jos bažnyčios daugiau per
pildytos maldininkais ne
gu kada nors pirmiau. Ta
čiau ,tikrai .ministeriai ir 
ligijos mokytojai turi ži
noti tą faktą, kad žodis 
“religija” siekia daug to
liau negu “laisvę melstis.” 
Arba jie užginčija, kad re
ligija — tikroje to žodžio 
prasmėje — yra jėga, ku
ri turi persisunkti ir ins- 

„ „ _ .. ...... . piruoti lygiai taip, kaip ir
blogą ruošia naują premjerą — Tačiau aiškiai buvo įro- ppįvatiškas gyvenimas?

Boston, Mass.— J. E. ar- tija, atmes tuos nereligi- 
kivyskupas Richard J. Cu- nius įrankius, tuos už anti- 
shing, D. D., kalbėdamas į demokratiškus ir už anti- 
Knights of Columbus sei-j diktatoriškus apologetus.

•f

nisterius už negražaus ir sienio plinta Jungtinėse.
baisaus dokumento pasi
rašymą, teigdami, kad Ju- 

!goslavijos katalikai ir Ar-: 
i kivyskupas Stepinac! 

RUSIJA SIEKIA PASAULINES ^u?iasi turi laisv« mels-j 

REVOLIUCIJOS i J- E- Arkivyskupas Cu-į
J ;Shing pareiškė, kad “aš su

___ - _ ___ -- _ . skausmu ir apgailestavi-

Hanau Dramos Teatras 
"Atžalynas" Ruošia 

Haują Premjerą

Hanau “Atžalynas”,

I

JOS Užsienio Politikai Negalima PaSl- imu pasmerkiu tuos vyrus dramos teatrų Vokietijoje, rašomąją mašinėlę. 
© o™™Tačiau aiškiai hiir jų kampaniją ir i _

atstovavimą ir iš piktu- A. Gohri 9 paveikslų pjesą.dyta, kad protestantų dva-^ 
mo.” Tačiau, jis sakė, “šeštame Aukšte”. Rėži- sininkų komitetas buvo 

Washington, D. C., rugp. gas ir Jung. Valstybių vy- “vienok aš tai pasmerkiu”, suoja aktorius Vyt. Valiu- gerai aprūpintas su gerai 
21 — J. V. Kongreso Kny- riausybė turėtų atkreipti Garbingasis Ganytojas kas. Dailininkas K. Jezers- žinomais komunistų sim-. 
gyno ekspertai, kurie gi- rimtai savo dėmesį. Mūsų. pareiškė viltį, kad atsako- kis. Po šios prejeros “At- patizatonais. Jung. Vals- 
liai išstudijavo užsienio vyriausybė turėtų uždrau-! mingi protestantų vadai, žalynas” ruošiasi gastro- tybių Armijos katalikų 
politiką, praneša, kad Ru- sti Rusijai ir jos agentams i kurie gerbia religiją ir ku- lem po kitas lietuvių sto-

-..................   • Jrie žino kas yra demokra- vykias.

tikėti. - Ji Net Gali Pradėti Karę

sijos užsienio politika yra skleisti komunizmo nuo 
netolerantiška, įtartina ir dus šiame krašte, 
nepasitikėtina. Jie įspėja,: 
kad Rusijos politika yra' 
nustatyta į pasaulinės re-1 
voliucijos programą, ir net j 
rizikuojant trečiąjį pasau
linį karą.

Jung. Valstybės Reikalauja 
U. N. Spręsti Balkanų 

Klausimą

I

Lake Success, N. Y. — 
Senato Užsienio Santy- Balkanai sudaro didžiausį

Mokytoju Lituanistų 
Suvažiavimas

KATALIKŲ VETERANŲ VA
DAS TIKISI PASIMATYTI SU 

ARKIVYSKUPU STEPINAC
New York Katalikų

kių Komiteto ekspertai sa- pavojų taikai. Rusija visai Karo Veteranų komandie- Konsulas jam pataręs, jis

Liepos mėn. \Vurzburgc 
kapelionas, kuris darbuo- įvyko pirmasis lietuvių 

jjasi arti Jugoslavijos šie- tremtinių mokytojų litua- 
jnos ir sutinka daug trem- nistų suvažiavimas. Su va
tinių, pareiškė, kad propa- žiavime dalyvavo apie 50 
ganda apie gerą Jugosla- mokytojų lituanistų. Sil
vijos padėtį yra tikras po- važiavimas išklausė keletą 
litinis klaidinimas, tvirti- paskaitų, ir plačiai aptarė 
no tremtiniai. bėgamuosius reikalus,

i
lankyti įkalintą prelatą. Lietuvių Radio Programa

nuvažiuos į Ro- ŠEŠTADIENĮ, 1:15—2:15 P. M.
1230 KILOCYCLES — WESX ,SALĖM, MASS.

A. Sorensen iškė, kad komunistųkė, kad komunistų vadai nenori to pavojaus praša- ris, Max
yra paruošti “lošti bet ko- linti. Jung. Valstybės rei- Philadelphijos, kuris rug- 
kią tinkamą kortą” savo kalavo, kad Jung. Tautų piūčio 14 d. išvyko lėktų* 
kampanijoj, kad priversti Saugumo Taryba sudary- vu i Kopenhagą, Daniją, 
“visišką permainą” pašau- tų komisiją ištirti Balka-: tikisi pasimatyti, su 
lio politiniame, < 
niame ir socialiame sąsta- Rusija griežtai pasiprieši- 
te. ’ no ir prieš daugumos tau-

Šis įspėjimas yra teisin- t ųbalsų uždėjo savo veto. 
-------------------------------- • Jung. Valstybės dabar

sakė, kai
mą rugp. 20 d., kad jis nu
eitų ten pas Jugoslavijos 
konsulą ir gaus vizą.

į pašau- uų įsum Daina- — — r—------- ' —
ekonomi- nų pavojingą padėtį, bet! arkivyskupu Aloyzu Ste- Streikuoja 4,000 UOStŲ

parama. Dar šį rudenį prasidė- Tautų susirinkimas, kuris

pinac Jugoslavijoje, kurį 
to krašto raudonųjų val
džia įkalino pereitą rude
nį.

Komandieris Sorensen 
sakė, kad jis kreipėsi į Ju-

Darbininkų

Maskva persikelti į Italiją, Prancūziją pasiimtų spręsti Balkanų šydamas vizos įvažiavimui 
norėjo patirti, kaip graikai at- ir kitur. C. klausimą. į Jugoslaviją su tikslu ap-

New York, rugp. 21 — 
iča dėl uosto 4,000 darbi
ninkų streiko sulaikė di
džiuosius keleivinius lai
vus. Streikieriai nepaten
kinti naujos sutarties są
lygoms.

Šeštadienį, rugpiūčio 23 d., 1:15 vai. po pietų vėl 
turėsime progą klausytis gražios lietuviškos progra
mos — liaudies dainų, muzikos, pranešimų, sveikini
mų ir kalbų.

Kalbės p. Julia Jakavonytė, Nukryžiuotojo Jėzaus 
Vienuolyno Rėmėjų organizacijos sekretorė iš Brock
ton, Mass.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1230 ki
locycles ir klausytis programos per visą valandą.

DARBININKAS RADIO
366 West Broadwav, So. Boston 27, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORivood 1449
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įvairios žinios
LIETUVIŲ DARBININKŲ 

SEIMAS

Lietuvos Premjeras Anglijoje

sek

SU-

venti, ir norime dirbti už 
bet kokią pagalbą 

Įgausime’’. I
Bostono arkivvskupijos^kų bažnyčia. Jam buvo nu- 

laikraštis "The Pilot” įtal-, rodytą Šv. Juozapo bažny- 
pino žinią iš Londono, An- čia, Basante. kur jis su 
glijos .kad brigados perdė- šeima ir kiti lietuviai eina 
tinis Jonas Černius, Lietu-iišklausvti šv. mišių

•/ *■ 

vos premieras 1939 m.,;madieniais. 
kaipo išvietintas asmuo j-j Raudonieji sulaužė
sirašė darbui ir nuvyko į tartį. "Tai aš. kuris, kaipo 
Angliją kartu su kitais premieras, pasirašiau Sa- 
300 išvietintų lietuvių.

Kol susiras darbą, jis 
kas savaitę gauna 5 šilin
gus (vieną dolerį) smul
kiom išlaidom. Jis norėtų 
gauti darbą kur nors ūky
je, kad galėtų su savo žmo
na ir 17 metų sūnum kar
tu gyventi. Jų 21 metų am
žiaus duktė dėl blogo mai-Į 
sto ir nedavalgymo i 
laike vokiečių okupacijos. 
Lietuvoje. Į tį

Pirmas dalykas ką Bri- nius. 
gadieris Černius 
sužinoti, kai jis atvyko į skandintas 
Europiečių Sav a n o r i ų i 
Darbininkų stovyklą Bed-; 
hampton. arti Basant, pa-' 
čiame Anglijos centre, tai Įvertiname sunkumus, ku- 
kur yra arčiausia katali-'

įvitarpinės Pagalbos Su
tartį su Rusija", jis pareiš
kė raporteriams. Jos tiks
lias buvo "patiems prisi
ruošti bendrai atremti vo
kiečių agresiją ir pasiti
kėta. kad kai pergalė bus 
atsiekta, mūsų nepriklau
somybė bus mums atstaty
ta. kaip kad buvo su Bel- 

mirė gija Vakarinėje Europoje. 
"Rusija sulaužė tą sutar- 

i”, sakė Brigadieris Čer- 
"Atrodo. kad Atlan- 

norėjo to Čarteris yra giliai pa- 
okeane. ant 

kurio jis buvo pasira
šytas. Anglija yra tikros 
demokratijos širdis. Mes

mes

Unijų Vadai Turi 
Užsiregistruoti

U ashington, D. C., rugp. 
21 — Ryt Įsigalioja Taft - 
Hartley įstatymas, pagal- 
kurį visos darbininkų uni
jos turi užsiregistruoti, o 
jų vadai turi išpildyti afi- 
davitus. Afidavituose turi 
pareikšti, kad nepriklauso 
prie komunistų partijos ir 
nėra jo pakeleiviai. Rau
donieji negali būti unijų 
vadovybėje.

Šiurpi Žinia Iš Tremtinių 
Gyvenimo

riuos Anglija turi pergy-

Darbininkų Dieną. Labor Day, (rugsėjo 1) turėsi
me progą jau trečią kartą susiburti prie Nukryžiuoto 
Jėzaus Seselių vienuolyno linksmai praleisti dienelę su 
draugais ir pažįstamais ir dalyvauti senelių prieglau
dos pašventinime.

Šventė prasidės iškilmingomis Šv. Mišiomis ir pa
mokslu. Po to bus laiko skaniai pavalgyti, atsigerti, 
pasilinksminti, gražių dovanų laimėti.

Jo Ekscelencija Arkivyskupas R.ichard J. Cushing 
pašventins senelių namą ir pratars kelis žodžius atsi- 
lankusiems svečiams. Visi galės pamatyti, kiek darbo 
jau nuveikta ir kiek dar reikės pasidarbuoti, kad na
mas būtų visiškai užbaigtas.

Seneliai jau užsisakė vietas ir tikisi šį rudenį apsi
gyventi žadėtuose namuose. Visi nors po biskį pasi
aukodami. ir sau malonumo surasime ir seneliams gai
lestingą darbą padarysime.

Iš pereitų dviejų piknikų pelno padėjome daugiau 
kaip pamatą; dalyvaukime šiame trečiame ir visiškai 
užbaigkime namą.

Bušai nuo School St. (Brocktone) į vienuolyną iš
eis kas 15 minučių.

Rėmėjai.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVč.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirmininkė — G. Gailiūnienė,
8 Winfield St.. So. Boston. Ma33. 

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.
440 E. 6th St.. So. Boston. Mass. 

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

Tel. Parku-ay — 1864-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

177 Vest 7th St.. So. Boston. Mas3. 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas.

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

110 H St.. So. Boston. Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko ka.s 

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

Visais draugijos reikalais kreipkitė3 
nas protokolu raštininke.
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prislėgtai šiame nuliūdime visai 
Valceskaitė ir svečiai Col. Ri
čardas O’Connell ir Paul Burke.

Pažymėtina, kad veikiantysis 
komitetas pajėgė sutraukti pa
čius didžiausius specialistus, 
kaip Col. O’Connell ir P. Burke,

Rugsėjo 21 ir 22 dd. š. stytų LDS organizacijos ir 
m. LDS apskričių ir kuo- organo “Darbininko” rei- 
pų atstovai suvažiuos j sa- kalus. Būtinai reikalinga, 
vo organizacijos metinį kad kuopų sekretoriai iš 
seimą, kuris Įvyks gražio- anksto prisiųstų kuopų į- 
je lietuvių kolonijoje — nešimus Centro Sekreto- 
;šv. Kazimiero lietuvių pa- riui, kad būtų galima juos 
rapijoje, Providence, R. I. dar prieš Seimą sutvarky-

Seimas prasidės iškil- ti ir įtalpinti “Darbinin- 
imingomis pamaldomis tos ke”, kad visi atstovai iš 
parapijos bažnyčioje sek- anksto susipažintų su vi- 
madienio rytą, rūgs. 21 d. sais įnešimais ir pasiruoš-; 
Po pietų įvyks seimo po- tų juos svarstyti, 
sėdis svetainėje. Kleb. Seimo svarbiausia už-j 
kun. Jonas Vaitekūnas, į- duotis pašalinti praeities! 
žymus LDS ir “Darbinin- trūkumus ir surasti atei-j 
ko” rėmėjas, ir LDS 11 čiai geresnius veikimo bū- 
kuopos valdyba ir visi na- dus. Svarbu, kad LDS or- 
riai labai nuoširdžiai ir e- ganizacijos kuopos gy- 
nergingai ruošia SEIMĄ, vuotų visose lietuvių kolo- 
Jau pakvietė įžymius K. nijose. 
Bažnyčios vadus dalyvau
ti pamaldose ir taipgi įžy
mius menininkus išpildyti 
programą. LDS Centras 
pakvietė įžymų prelegen
tą, nesenai atvykusį iš Eu
ropos, skaityti paskaitą.

AR VISI ESAME 
PASIRUOŠ??

Kol kas Centras neturi: 
žinių iš kur, kiek ir kas at-Į 
vyks į seimą? Kviečiame j 
visus LDS * apskričius ir j 
kuopas tuojau prisiųstil 
žinių kas jau padaryta ir| 
kas daroma apskričiuose1 
ir kuopose. I

Centro Valdybos parei
gas yra patiekti seimui 
darbotvarkę ir referentus. 
Tačiau ji to negali padary- 
ti be LDS apskričių, kuo
pų ir net visų narių talkos.} 
Taigi primename visiems! 
nariams, kad nepasiten
kintų vien atstovų išrinki
mu Seiman, bet taipgi sa
vo susirinkimuose pasvar-

Sekretoriatas.

Klebono Varduvės
Pirmadienį, rugp. 25 d., mūsų 

parapijos garbingas ir mylimas 
klebonas kun. dr. Liudvikas 
Mendelis mini savo varduves. 
Kadangi klebonas yra išvykęs 
poilsiui, parapijiečiai ir priete-
liai negalės iškilmingiau šį įvykį kurie šiame mieste yra pasižy- 
paminėti. Bet bent laiškais irmėję viešių jų paradų ruošime, 
per “Darbininką” nori nuošir
džiausiai pasveikinti ir palinkė
ti gausiausių Dievo malonių.

Sekmadienį parapijos kunigai 
ragins visus parapijiečius prisi
minti maldose savo sunkiai dir
bantį kleboną. Esame tikri, kad 
tai yra geriausias būdas, kurį 
pats kun. Mendelis geriausiai į- 
vertina. Tad, linksmiausių var
duvių kunige klebone, linki 
Jums jūsų vikarai, parapijie
čiai, šeima ir visi Baltimoriečiai.

Prie šių linkėjimų prašosi pri
sidėti 10,000 Stebuklingojo No- 
venos šeima, kuri kaip tik reni-j 
kasi atlikti savo savaitinę nove-: 
ną jūsų varduvių dienoj.

Ad multos annos!

Veikiamojo komiteto pirm. 
Tarnas Marcinkevičius pranešė 
kas iki šiol yra nuveikta ir kas 
dar darytina. Iš patiekto rapor
to paaiškėjo, kad prisiruošimo 
darbai šioms iškilmėms, kurios 
įvyks rugsėjo 28 d., labai gra
žiai vystosi. Dargi daug liko 
darbo, bet esame tikri, kad vis
kas bus galutinai sutvarkyta.

Daugiau negu bet kada, 
šiandien nuolat girdime 
pagalbos šauksmą iš nelai
mingų tremtinių, gyve
nančių Vakarų Europoje. 
Jų padėtis mano atžvilgiu 
yra nepaprastai pablogė
jusi. Man pačiam dar ten 
jų tarpe begyvenant prieš 
metus, buvo sunkoka su 
maistu, bet dar šiaip taip 
pakenčiama, bet šiandien 
padėtis žymiai pablogėjo. 
Nemaža laiškų gaunu iš 
tremtinių iš įvairiausių 
Vokietijos vietų, tačiau vi
si. kaip susitarę, šaukiasi 
pagalbos.

Ypač be galo skaudu pa
sidarė, kada prieš keletą 
dienų gavau laišką iš sa
vo pažįstamų gyvenančių 
Scheinfeldo stovykloje, a- 
merikiečių zonoje. Čia pa
duodu laiško ištrauką, ku
rioje taip rašoma:

"Pas mus gyvenimas kas 
kartą vis blogėja. Dauge
lis, ypač senesnių žmonių, 
jau neatlaiko ir pradėjo 
kraustytis iš proto. Trum
pu laiku keturias moteris 
išvežė į psichijatrinę ligo
ninę. Jų tarpe ir mūsų kai
mynę. Jei dar ilgiau, visi 
ten atsidursime, nes ner
vai pamažu įra ir vieną 
kart visai sudils. Teta UN
RRA apleido mus ir perlei
do kitai tetulei, kuri, atro
do. bus blogesnė už anks
tesniąją. Jai atrodo, visai 

'nesvarbu, kad D. Pūkai 
greit savo kaulus ant sau- 
įsos šakos pasikabins.”

Tai jauno, vos 20 metų 
amžiaus, žmogaus nusi- 

i skundimas. Susirūpini
mas rytojumi, okupacinių 
pareigūnų grąsinimas grą-

!

Pirmininkas — Juozas švaerždya.
601 6th St., So. Boston. Mass. 

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

Prot. Rašt. — -Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk.. So. Boston. Ma33.

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

Iždininkas- -Stasys K. Griganavičius,
699 E. Seventh St., S. Boston, Mass. 

Maršalka — Jonas Zaiki3,
787 E. Broadway, So. Boston, Ma33

I
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I

I

p. Julia Jakavonyti,
Brocktonietė, įžymi veikėja ir 
Nukryžiuotojo Jėzaus Seselių 
Vienuolyno Rėmėjų organiza
cijos sekretorė, šeštadienį, rug
piūčio 23 d. š. m. Darbininkų 
radio valandoje (1:15 iki 2:15 v. 
po pietų) iš WESX stoties, Sa
lėm, Mass., pasakys kalbą.

IŠ MOTERŲ SĄJUNGOS SEIMO

Conn., iš- 
Mišiomis, 

Prelatas 
Pamokslą 
Sąjungos

jon — M. 
Bartkaitė, 
Sveikinimų 
komisijon: S. Sakalienė, A. 
Wackell ir kun. Savulis.

šriupšienė, S. 
S. Sopranas.! 
ir rezoliucijų

A. A. Juozas Kuzlevičius
Šios parapijos ir Šv. Vardo 

draugijos narys, Juozas Kuzle- 
vičius mirė rugpiūčio 12 d., Šv. 
Agnieškos ligoninėje, po sun
kios ir ilgos ligos. Reiškiame; 
gilią užuojautą nuliūdusiai šei-į 
mai. Laidotuvės įvyko šeštadie-Į 
nį iš Kazio Kuchausko laidotu
vių namų.

Kadangi velionis buvo šv. 
Vardo draugijos narys, tai 
penktadienio vakare kunigas: 
Antanas Dubinskas, dvasios 
vadas ir kun. J. Mendelis 
draugijos nariais atkalbėjo 
rožančių. Ilsėkis ramybėje!

Mokykla Atsidaro
Pranešama, kad mūsų para

pijinė mokykla atsidaro rugsė
jo 4 d. Kunigai sekmadienį per 

i visas Mišias ragino, kad visi 
I tėvai privalo savo vaikučius 
siųsti savon mokyklon. Pami
nėta, kad visos mokytojos sene
lės Kazimierietės, kurios moki
no pereitą metą vėl grįžo šiems 
metams tęsti savo gražų darbą. 
Sveikiname šias sunkiai bedir
bančias seseles ir linkime sėk
mingiausių mokslo metų.

Kitos Žinutės
— Liūdna žinia pasiekė visus 

žinomo veikėjo Vinco Sakevi- 
čiaus draugus, kad gydytojų 
patariamas turėjo sugrįžti atgal 
į Mt. Wilson Sanatorium. Mūsų 
veikėjui ir geram parapijiečiui 

iteko daug laiko praleisti ligoni
nėje per paskesniuosius dešimts SU, I metus. Visi meldžiamės, kad sv Dievas jam suteiktų kantrybės 
ir ištvermės jo skausmuose.
— Rugpiūčio 17 d., kun. Anta-

Baisi Eksplozija Ispanijoje

Žuvo Nelaimėje
šeštadienį, Simonas Lustica, nas Dubinskas pakrikštyjo Al- 

bedirbdamas prie laivų, tragin- Į berto ir Claros Matelių (Jawor- 
gai žuvo. Velionis nors nebuvo......................  ‘
lietuvis, bet būdamas našlys su
situokė su našle Antanina Nor
kiene, ir labai gražiai prisidėjo 
prie lietuviškos veiklos ir buvo 
lietuviams labai gerai žinomas, j 
Jo podukras labai gražiai ir per. 
ilgus metus dirba parapijos vei
kloj. ypač Sodalicijoje.

Velionis buvo iškilmingai su 
trejoms Mišiomis palaidotas' 
antradienį, kunigams Dubins- 
kui, Mendeliui ir Mažuknai at
liekant bažnytines apeigas. A. 
a. Lustica buvo palaidotas šv. 
Rožančiaus kapuose prie savo 
pirmos žmonos.

Reiškiame giliausią užuojautą 
šeimai. Lai Ąukščiausis sutei
kia velioniui amžiną atilsį.

Karių Iškilmių Susirinkimas
Pereitą savaitę įvyko kitas 

svarbus karių Garbės Sąrašo iš
kilmių susirinkimas. Nors mus 
kaitino karščiai, vienok susirin
ko gausus būrys veikėjų aptar
ti bėgamuosius reikalus. Susi
rinkime dalyvavo kunigai Du
binskas ir Mažukna, Teisėjas 
Tarnas Marcinkevičius, Col. An
tanas Miliaauskas, Kaz. Ožėla, 
Ona Slavinskienė. Ed. Mierz- 
wicki, Juozas Kašinskas, Lelija

ski) dukrelę Dianą Helen var
dais. Krikšto tėvais buvo dėdė 
ir teta Jerome Jaworski ir Da
rata Matelis.
— šeštadienį, rugpiūčio 23 d. 

įvyko šv. Mišios 
Daratos Matelytės 
Kimmey intencija, 
surišo kun. Jonas 
jis savo pamokinime 
kad jaunieji gyvendami pagal 
Dievo nustatytą tvarką ras tik
rą laimę.
— Tą pačią dieną kun. Anta

nas Dubinskas atnašavo šv. Mi
šias ir surišo Marę Jankūnaitę 
su William MacKessy. Jaunieji 
buvo raginami, kad per savo iš
tikimybę padarytiems apža
dams apturės amžiną laimę. 
Linkime jauniesiems gausios 
Dievo palaimos.

Žuvo 4M Žmonių — 
5Snžobtų

Cadiz, Ispanija — Rug
piūčio 18 d. laivyno torpe- 
dų ir minų dirbtuvėje kilo 

' kuri padarė
E. $10,000,000 nuostolių. Ne- 

nFiriolio i nranocu Ir a d iii.

ALRK Moterų Sąjungos
22 seimas prasidėjo rug
piūčio 18 d. š. m., Švč. Tre
jybės lietuvių par. bažny
čioje, Hartford, 
kilmingomis šv.
kurias atnašavo 
Jonas Ambotas.
pasakė Moterų
dvasios vadas kun. N. Pa
kalnis iš Brooklyn, N. Y.

Seimo posėdžiai vyksta 
parapijos mokyklos sve
tainėje. Seime dalyvauja 
91 atstovė. Prezidiuman ■ ekspliozija, 
išrinktos šios: pirm.
Paurazienė iš Detroit, į oficialiai praneša, kad žu- 
Mich.; pagelbininkė — M.įvo 400 žmonių ir sužeidė 
Jokubaitė iš New Haven,j5,000.
Conn.; pirmoji seimo raš-{ Bet iki šiol išgriuvėsių 
tininkė — M. Žemaitienė ištraukė tik 105 kūnus.
iš Worcester, Mass., pagel-j Ekspliozija sunaikino ne

-uz :x

•

I

jaunavedžių 
ir Norman 
Jaunuosius 

Mendelis, ir 
ragino.

bininkė V. Galnaitė iš Chi--tik Cadiz uosto miestą, bet 
cago, III. Mandatų komiai-' ir apylinkę.tas vasaros karštis,o svar

biausia— kūno nusilpimas 
dėl maisto stokos, naikina 
mūsų tautiečių sveikatą ir 

Draugija laiko susirinkimus kas tre-. prieš laiką VaTO į kaptlS.
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio į
2 vai. po pietų. Parapijos salėj.
492 E. 7th St.. So. Bo.ston. Mass.

i
i ?! ?! ?!•k J$ ?!
|l?!
i

X i pats ir teparagina savo pa- 
£•! zislamns: nicairvti CARE
?!?!?’ šiandien. Užsakyti galima 
iįįjper BALF’ą ar tiesiog per 
?! i "Care” įstaigą šiuo adre- 

su '■ “Care”, 50 Broad St.,

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčiu — panaujinimo planas.
Jei jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti da 

bar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be jo 
kių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulkme- ?! 

nas. Pasaukite SOL’th Boston 0379 t

n iKSHINGTON
COOF'ERATIVE BANK
4SO IIOADWAT • IOUTR BOITON

Kiekvienas, šiame kraš
te gyvenantis, lietuvis, ku
ris jaučia, kad jo gyslose 
teka lietuviškas kraujas, 
kuris dar nenustojo žmo
niškumo jausmo, negali 
neatsiliepti į šių vargšų 
savo tautiečių pagalbos 
šauksmą. Ne turto jie pra
šo, ne skanių valgių, bet 
paprasčiausio ir maistingo 
valgio, kuris reikalingas 
jų sveikatai ir net gyvybei 
palaikyti.

Kiekvienas šio straips
nelio skaitytojas teužsako

žįstamus, užsakyti CARE 
maisto, taukų ar miltų pa- 
kietą savo giminėms ar 
pažįstamiems tremtiniams

Pirmiausia Europa Turi Gauti 
Pagalbą - Marshall'as

Petropolis, Brazilija, — 
rugp. 21 — Jung. Valsty
bių sekretorius Marshall 
pareiškė Amerikos taikos 

! konferencijai, kad Jung. 
Valstybės pirmiausia turi 
teikti pagalbą Europai pa
gal “Marshall’o planą”, o 
tik po to Latynų Ameri
kai.

Europos atsistatymas y- 
ra didžiausios svarbos Va
kariniam Pusrutuliui. Eu
ropai gresia badas ir eko
nominis chaosas. Tačiau 
atstovai turi pasitikėti 
Jung. Valstybėms, kad jos

teiks pagalbą ir šio pusru
tulio ekonominėm proble
mom išspręsti.

I

New York4, N. Y. Tat į 
pagalbą alkaniems!

Kun. V. Karafevičius.

Paskaitos Apie Lietuvį
Kun. J. Švagždžio ir Vie

nuolijos vadovybės pa
stangomis, Nukryžiuoto
jo Jėzaus Seselių vienuo
lyne Brockton, Mass. rug
piūčio 18 ir 19 dienomis į- 
vyko paskaitos apie Lietu
vą ir lietuvius. Prieš išsi- 
skirstant Seselėms po pla
čiąją Ameriką dirbti peda
goginio ir labdarybės dar
bo, K. Čibiras jas plačiau 
supažindino su tėvų žemės 
istorija, kultūra, papro
čiais, menu.

Juozas Kaslnskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Llmosinai <MI visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

"Darbininko" Metinis 
KONCERTAS

SpaliŲ-October 19 d., 4 vai. pp., Patrick Gavint 
School Auditorijoje, So. Boston, Mass., yra ruošiamas 
laikraščio “Darbininko” metinis koncertas, kurio di
desnę programos dalį sutiko išpildyti viena geriausių 
Kauno Operos artisčių, A. DIčIČTE - TRECIOKIENfi. 
Taigi, prašome draugijų ir klubų tą dieną nieko ne
rengti, bet ruoštis į “Darbininko” koncertą.

A. PELD2IUS, “Darbininko” adm.
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Tryliktas sekmadienis po Sekminių (Rugp. 24 d.)
EVANGELIJA: Luko 17,11-19

Anuo metu: Jėzus, keliaudamas į Jeruzalę, ėjo tarp Samari-

čiausia būtinybė — tų, ku
rie duotų savo tikėjimo 
paliudimą. Jų ..reikalauja 

, , net labiau nei gynėjų. Rei-
Visi gerai žinome, kad gresą, ragindamas, kad kalauja tų, kurie visu savo 

šiuo metu vyksta niekad katalikai paHūdytų savo gyvenimu atvaizduotų tik- 
negirdėto mąsto kova tarp tikėjimą. Šv. Tėvas rašo: rą Kristaus ir Jo Bažny- 
krikščionybės ir komuniz-l “Krikščionis nedali pasi- ėios veidą prieš akis pago
nio. Nė vienas nelieka tos likti neveiklus akivaizdoje niškojo pasaulio, kuris 
kovos nuošalyje, nes plintančių blogio jėgų. Jū- juos apsupa. Tiems vi- 
drungnų Viešpats nepa-įsų krašto likimas yra jū- giems nesuskaitomiems 
kenčia. - jsų rankose, rankose kuni- žmonėms, kurių širdyse

Gal kam nors atrodo,’gų ir pasauliečiu, tu visu, kai kurie nori užgniaužti 
kad šitos kovos nėra? Jei kurie gyvena Kristuje ir vjSą religinį ilgesį, turite

Krikščionybė Ir Komunizmas

jos ir Galiliejos. Jį, įeinantį į vieną kaimą, sutiko dešimtis raup- tok!ų. teSu Jie kur*e trokšta -Ją™ tarnau- apreikšti Dievybės išskir-
suotų vyrų; jie sustojo atstu ir, pakėlę balsą, sakė: Jėzau, mo- reSls ruoJa a us- 
kytojau, pasigailėk mūsų. Pamatęs juos, jis tarė: Eikite, pasiro- 

įdykite kunigams. Ir atsitiko, kad beeidami jie pasveiko. Vienas 
I jų, pamatęs, kad jis sveikas, sugrįžo, garbindamas dideliu balsu I 
i Dievą ir dėkodamas parpuolė veidu prie jo kojų; tai buvo sama- 
|rietis. Atsiliepdamas Jėzus tarė: Argi ne dešimtis pagijo? o kur 
Į devyni? Neatsirado, kas sugrįžęs duotų garbę Dievui, kaip tik 

Tariamas Rusijos komunizmas vėl laužo savo Ii- svetimuutis. Taigi, jis jam tarė: Keikia, eik. tavo tikėjimas
niją. Tiesa, suvaržymo atžvilgiu jis pasuko kairėn, bet ,sge 10 tave'
ekonomijos žvilgsniu jis pradeda pamėgdžioti garsųjį 
Lenino NEP’ą (Nauja ekonominė politika). Reiškia, 
žmonių dvasią bruka atgal į nelaisvės varžtus, o kūnui; .. - - - - __ _ -
duoda kiek atvangos, kad badu nenumirtų. Pagaliau, koma: ir sėkloms, lyg kad jų būtų daug, bet apie vieną: Ir tavo plyšusi švarką tuo prisidėdamos prie jų pasmerkimo. Tos akys 
reikia gi turėt pakankamai mėsos kanuolėms. Jei mu- sėklai, tai yra, Kristui. Taigi, aš sakau taip: Dievo patvirtintojo vertina jį doleriais, sterlingais, frankais, pezais: “gal gi vertėtų 
žikai išmirs, kas gi vykdys pasaulio revoliuciją? i testamento duotasis po keturių šimtų ir trijų dešimtų metų įsta-'juos paimti akmenų skaldyti? gal iš to ir man bus naudos?” į

V  . XX-- - X- 1 U - tymas nepanaikina, taip kad pažadas virstų nieku. Nes jei tėvo-Į Jei su tokiom intencijom priglaudžiami benamiai, jų pasmer-
jusi kacT h^^ševizmo buvp1011^v^sti UV‘a atai nyst® gaunama įstatymu, tai jau nebe pažadu. Bet Abraomui kimo ženklas neišdyla. Jie ir toliau tebesijaučią pasmerktieji, iš-
kauti. Prireikė ^eksandro Nevskio, ir Suvorovo, ir Dievas » dav‘ pažadu I
Kutuzozo, ir kai kurių carų. Iškilo vardas ir Rusijos, 
ir tėvynės, ir praeities didvyrių. Marksas, kurio rusų 
liaudis taip ir neįkanda, turėjo kukliai užpečky pasi
slėpti. Nacionalizmas išstūmė iš gyvenimo internacio
nalą. Nukamuoti išbadėję mužikėliai pajuto lyg lais
vės šešėlį. Atrodė, kad vergai gyvena kažkokio svar-, 
baus įvykio išvakares. Deja, ruseliams teko nusivilti, i

Karas laimėtas. Pavojus nuo vokiečių nebegręsia.
Bet išsivystė kitas pavojus — kažkoks įtartinas sąjū
dis Sovietų viduje. Milijonai ginkluotų mužikų pabu
vojo Europoj. Jie plėšė, žudė, prievartavo kaip tikri 
azijatai. Bet azijatai turi akis ir norus. Jie viską dau
žė iŠ pykčio ir pavydo, kad buržujai gyvena kaip po- SKinamas nuo svemųjų, LUTI paiiKU gimtuosius namus ir uzsiua-j 
nai, O jie kaip paskutiniai skurdžiai. Bet pro storą azi- ryti visam laikui. Nelaimingasis tuo būdu lieka pasmerktas už- los grąžinimas. Jei išgydyti raupsuotieji neparodė dėkingumo davusio tikėjimo galva ne- 
jatų odą prasiskverbė mintis, kad juos biauriai apme- darymui ir išstūmimui iš normalaus gyvenimo. Viešpačiui, jie neatidavė Jam prideramo teisingumo ir atsidavi-,apkenčia Vatikano ir viso
luotą. Jiems buvo sakyta ,kad Rusijoje rojus, O užsie-i Nereikia ieškoti tų pasmerktųjų Kristaus Palestinoj ar Mo- mo. Tik vienas vienintelis tai padarė: “Kelkis, eik, tavo tikėjimas;katalikiškO pasaulio, 
ny ubagynas. Dabar savo akimis mato, kad yra at- lokai saloj. Jeigu raupsai buvo ir tebėra pasmerkimo ženklas, tai išgelbėjo tave”.
Virkščiai. UŽ tą apgaulę jie ryžosi kada nors SU savo jis neišnyksta ir dabar. Jis nebesivadina raupsais, neverčia užsi-Į Neužmirštamas yra dėkingumas vargšo Remigijaus, 
apgavikais atsiskaityti. daryt ligoninėn, nes nėra užkrečiamas. Mūsų dienų pasmerktieji kurį pasakoja švaicarų rašytojas Camenzind savo atsiminimuose

Nusigando Kremliaus ponai, jie gerai atsimena

Rusijos Komunizmas Dažnai 
Sako Pas

I

LEKCIJA: šv. Povilo Apaštalo laiško Galatams
(GaL 3,16-22)

Broliai: Pažadai buvo padaryti Abraomui ir jo sėklai. Nesą-

ti. Bet atsiminkite, kad Jo tinumą ir gailestingo mū- 
metodai jr Jo dvasia —tai Sų Išganytojo saldumą, 
nėra žodžiai. Turite jiems parodyti di-

“Šiandien labiau negu Jįngumą Eažnyčios dok- 
kada nors, kaip anksty- trinos, kuri viena tegali 
blausiais savo egzistavimo išrišti problemas, suke- 
laikais. Bažnyčia reikale u- kančias jiems skausmą“.

Savaime suprantama, 
kad kataliko vardas įpa
reigoja .Žmogus, kuris iš
pažįsta Kristų ir Jo moks
lą, yra įpareigotas gyven
ti Kristuje ir visa Jame at
naujinti.
“TAUTU OPIJUMAS” IR 

BEDIEVIŠKA 
DIKTATŪRA

Kai iš Romos katalikai 
yra raginami aktyviai pri- 

lda ne tik keturių sienų; jam reikia ir užjaučiančios širdies, jam aidėti prie kovingo krikš- 
reikia žmogaus, jam reikia kelio atgal iš pasmerkimo. ^lon^ S gyvenimo, isMaskvos ataidi duslus so- 

DEKINGIEJI vietinio patrijarcho Alek-
Pagyti — reiškia išeiti iš pasmerkimo. Jei ligonis lūžta po siejaus balsas, kuris tar- 

slegiančiu pasmerkimo svoriu, tai pasijutęs be jo greitai užmirš- nauja ne Dievui ,bet ateis
tą slogutį. Geradariui jis lieka skolingas, bet skola, neįrašyta vek- tinei diktatūrai.
sėly, nevisuomet grįžta. Dėkingumas, kuris turėtų išdrįst pasi- Maskvoje neseniai buvo 
reikšti, dažnai nepasirodo ir nė nesujuda. Tuo būdu išgijęs pasi- suvažiavę Rvtų Europos 
rodo buvęs nevertas, pasirodo, kad pasmerkimas neišmokė būti pravoslavų Bažnyčios at- 
žmogumi. stovai .kuriems vadovauja

Dėkingumas nėra vien mandagumo pareiškimas, vien kepu- patrijarchas Aleksiejus. Ši 
rėš kilsterėjimas. Jis yra tikrosios savo vertės pareiškimas ir sko- sukarikatūrinto ir parsi-

KRIKŠČIONIS TURI
BŪTI AKTYVUS

Šv. Tėvas Pijus XII pa
rašė laišką prancūzų kata
likams, susirinkusiems j 
Nantes Eucharistinį Kon- ja — ir tai yra jos aukš-
yra visi išvarytieji iš savo gimtųjų namų, iš savo krašto. Jie klai
džioja jausdami deginantį pasmerkimo ženklą, tarsi būtų ano 
meto raupsuotieji, kuriems uždaros yra visos stiklinės durys. Iš 
aukšto žiūri pelno geidžiančios akys į jų suvargusį veidą ir nu-

I
Įstumti iš visuomenės gyvenimo. Svarbiausia, ko jiems reikia — 

Tai kam gi įstatymas? Jis pridėtas dėl peržengimų, iki ateis kad išnyktų tas pasmerkimo įspaudas, tie raupsai. Benamiui rei- 
ainis, kuriam buvo duotas pažadas. Įstatymas angelų įsakytas 
per tarpininką. Tarpininko nėra, kur yra vienas. Dievas gi yra 
vienas. Taigi, ar įstatymas yra priešingas Dievo pažadui? Anaip
tol. Nes jei būtų duotas įstatymas, kurs galėtų padaryti gyvus, 
teisumas būtų tikrai iš įstatymo.

Bet Raštas užrakino visa po nuodėme; pažadas turėjo būti 
suteiktas tikintiesiems tikėjimu į Jėzų Kristų.

VIENAS IŠ DEŠIMTIES
PASMERKTIEJI

Raupsai — žmogų naikinanti liga. Ja užsikrėtęs ligonis at
skiriamas nuo sveikųjų, turi palikti gimtuosius namus ir užsida-

jatų odą prasiskverbė mintis, kad juos biauriai apme- darymui ir išstūmimui iš normalaus gyvenimo, 
luotą. Jiems buvo sakyta ,kad Rusijoje rojus, o užsie-i 1

“II Quotidiano” tuo rei- 
aPie kalu taip informuoja:

“...rėkiantis Aleksiejaus 
“Jaunystė prie ežero”. Airis gydytojas, garsus okulistas, eidamas pasirodymas ir jo dažnos 

kaip liaudis atsiskaitė su caro valdininkais revoliuci- būdu: siundymu sektos prieš sektą. Tegu pešasi ir vie- Šveicarijos miestelio gatve rado aklą elgetą — Remigijų, kuris: kelionės į Jugoslaviją,
jos metu. Jie patys prie to atsiskaitymo kurstė. Dabar na kitą naikina. Remiama pravoslaviją (ar verčiau bol-nešdamas savo pasmerkimą sėdėdavo prie gatvės, laukdamas Bulgariją ir Rumuniją įro-
ant jų kailio gali tai išbandyti. Tad pradėta griebtis ševikiją), ypač Jugoslavijoj — prieš katalikybę. Bet Praeivių išmaldos. Gydytojas apsižiūrėjo jo akis, nusivedė į ar- do, kad čia rūpinamasi

Balkanų autokefaliją pa
tvarkyti Maskvos tiks
lams. Suminėtų valstybių 
vyriausybės lengvina tą 
žaidimą, nes rytinė politi
kos sistema turi surasti 
savo atitikmenį rytų Baž
nyčios diktatūroje. “Pra
voslavai“ tampa nuolat ai
škėjančiu paaklusniu rusų 
politikos įrankiu.

“Komunistų partijos 
Tęsinys 4-tame pusi.

suvaržymo priemonių, kol dar nepervėlu. Buvusius Eu- iš viso, religijos idėjos bolševikai nepajėgė sunaikinti, Į timiausią kliniką ir ten pats padarė operaciją. Remigijus pasvei- 
ropoj kariuomenės dalinius išblaškė po visą imperiją? Ekonomijos srity taip pat nusileido. Legalizuota ko. Nežinojo kaip beatsidėkoti geradariui. Sekančią vasarą tas 
Atkaklesnius čia pat likvidavo, kitus išsiuntė į darbo smulki prekyba ir net spekuliacija. Ši pastaroji lyg ir pats gydytojas vėl atvažiavo vasaroti į Remigijaus miestelį. Kar- 
stovyklas — iš lėto mirti. Pagriežtinta partinė disci- draudžiama, bet policija žiūri į ją pro pirštus. Atslūgo i tą irstėsi jis su žmona laiveliu ant ežero. Staiga audra, ir juodu j 
plina; jačeikos apvalyta nuo neištikimų elementų; pa- varžtai gydytojams ir advokatams. Pirmiau jiems te-atsidūrė pavojuj. Vaikai išgirdo šauksmą, išgirdo ir kiti, bet nie-Į 
žabota literatūra, menas, kino, teatrai, koncertai; vi- ko tenkintis vien valdžios alga. Dabar jiems leista pri-kas nedrįso jų gelbėt. Jų gi laivelis apvirtęs, gydytojas laikosi 
sur griežtai šluojama buržuazinės Europos įtaka. At- vatinė praktika. Rašytojai, menininkai, kompazitoriai,-viena ranka už vairo, kita prilaiko vos gyvą žmoną. Remigijus 
gal į Aziją! Prie saito, vergai! Vergai, žinoma, pakišo aktoriai turi geras įeigas. Kai kurie net turtus susi- S* š°ko gelbėti. Būdamas tvirtas ir geras valtininkas ir plaukikas, 
galvas po jungu. Reakcinė diktatūra laimėjo pilną per- krauna. Kolchoznikams leista turėti porą akerių že-. juodu išgelbėjo. Gydytojo žmona po kelių dienų mirė, vyras išliko 
galę. Teroras vis dėlto teroras. Jis turi dantis. j mės, augintis vieną kitą avį, kiek vištų, daržovių ir tt. gyvas ir dažnai atvažiuodavo lankyti žmonos kapo, kol pagaliau

Tačiau kai kur bolševistinis režimas buvo privers-žodžiu, į komunistinę valstybę palaipsniui braunas^ žmonės sužinojo, kad airis gydytojas mirė.
tas iš linijos iškrypti. Tai religijos ir ekonomijos srity, privatinė nuosavybė. Komunistų kortos eina vis pras- 
Religiją, žinoma, jis siekia sunaikinti, bet jau kitokiu tyn. Jie vis dažniau priversti sakyti — pas.

.1 Toks buvo vienas iš dešimties. Šalia devynių visuomet atši
lt.'randa ir dešimtas. G.

PARTIZANAI
APYSAKA

Parašė

Jonas Kmitas

17.

Kovotojai už Laisvę
Pagaliau Andrius sugrįžo. Turėjo rankose 

keletą lakštų popierio. Prieš skaitydamas jis 
trumpai paaiškino:

— Partizanai gerai organizuoti. Jūs tai iš 
šio rašto pamatysite. Bet kadangi jų organi
zacija sąmokslinio pobūdžio, tai jos veikla 
užlaikoma griežtoj slaptybėje. Visuomenė 
nežino, kiek ių yra ir kur jų tvirtovės. Tik 
spėliojama, kad jų skaičius gana didelis ir 
apie jų veiklą sprendžia iš smarkių ir neti
kėtų žygių. Net smulkesnieji jų vadai nežino 
centro planų, tik gauna įsakymus ir juos 
vykdo. Veikimas yra centralizuotas. Tačiau 
smulkesniųjų apygardų vadai turi laisvės 
kiek savarankiškiau veikti. Šis raštas ne iš 
centro, bet iš žmonių arti centro stovinčių ir 
gerai informuotų. Jis skelbia tiktai tokius 
faktus, kurie žinotini visuomenei ir neat
skleidžia nieko tokio, kas būtų naudinga prie
šui. Faktai labai įdomūs. Tik paklausykite.

“1. Lietuvių Partizanų Organizacija
Partizanai yra dviejų rūšių: ginkluoti ir

beginkliai. Didžiausią baimę komunistams 
kelia ginkluotieji partizanai. Kiekvieną ko
munistą šiurpas nukrato, išgirdus “LLA”, 
arba kunigaikščio “Kęstučio“ pulkų vardus. 
Keliaudami traukiniais, automobiliais ar 
sunkvežimiais, komunistai tik ir šneka apie 
šiuos jiems baisius vardus.

Partizanų organizacija yra apėmusi visą 
Lietuvą. Ginkluotųjų partizanų veikimas yra 
centralizuotas, tačiau tikslingumo sumeti
mais yra dekoncentruotas. Galima drąsiai 
sakyti, kad partizanai sudaro reguliarią Lie
tuvos kariuomenę, slaptai veikiančią. Jos 
skaičius žymiai prašoko buvusios reguliarios 
Lietuvos kariuomenės skaičių. Kaip minėta, 
ši kariuomenė yra susidariusi iš dviejų pa
grindinių karinių formacijų, kurios ir vokiš
kosios okupacijos metu vedė aršią kovą prieš 
ruduosius okupantus.

Minėtos karinės formacijos yra sudariu
sios bendrą štabą, kuris derina tų vienetų 
veikimą. Vienetų kovos daliniai yra išskirs
tyti po visą Lietuvos kraštą kovos parengty
je. Lietuvos teritorija yra paskirstyta kari
niai rajonais, rajonai apygardomis, o šios — 
apylinkėmis. Kautynių vienetai yra pilnai vi
sa kuo aprūpinti ir turi savo atskirus vardus.

. Apsiginklavimas
“Partizanų kariuomenės apginklavimas 

geras. Ginklų partizanai pasirūpina patys. 
Tas padaryti buvo nesunku, ypač todėl, kad 
Lietuva buvo smarkių rusų - vokiečių kauty
nių arena. 1941 metais buvo sutriuškinta ru
sų kariuomenė. “Nenugalimoji armija“, me
tusi ginklus, paknopstomis, be jokios tvarkos 
bėgo. 1944 metais rusai atsilygino tuo pačiu 
vokiečiams, kurie tarp ko kita ir Lietuvos 
teritorijoje gavo tokios pylos, kad taip pat

turėjo bėgti, visa pametę. Po tokių dalykų 
visi keliai, laukai ir miškai buvo numėtyti vi
sokių rūšių ginklais. Čia buvo ir tankų, ir 
sunkių patrankų, kulkosvaidžių, šautuvų, 
krūvos šovinių ir net revolverių. Kiekvienas 
galėjo pasirinkti ginklų, kiek tik norėjo. Lie
tuviai brangino tas nieko nekaštuojančias 
dovanas, nes žinojo, kad ginklas yra laisvės 
laidas. Pirmieji ginklų rinkimą organizavo 
partizanai, nes gerai pažinojo iš praeities vie
ną ir kitą okupantą, kurių įžengimas į Lietu
vos žemę nieko gero nežadėjo. Prie surinktų 
ginklų krūvų partizanai prisiekė panaudoti 
juos Lietuvos laisvei ir nepriklausomybei at-

“Nuo partizanų neatsiliko ir visi lietuviai, 
kiekvienas pasislėpė po keletą šautuvų ir 
tūkstančių šovinių. Dideles benzino bačkas 
užkasė į žemę, suslėpė geras auto mašinas bei 
motociklus. Visa lietuvių tauta apsiginkla
vo gaivališkaia, lyg nujausdama, kad sveti
mųjų okupacija gali trukti ilgesnį laiką. Iš to 
matyti, kad lietuvių partizanų ginklai yra 
dviejų rūšių: vokiški ir rusiški. Vokiškųjų 
ginklų atsargos dėl dažnų susidūrimų su rau
donąja armija ir enkavedistais labai suma
žėjo. Todėl šiandien partizanai daugiau gin
kluoti rusiškais ginklais, kuriems lengviau 
galima parūpinti atitinkamų šovinių. Apsirū
pinimas papildomais ginklais ir amunicija ne 
visada esti lengvas: kaštuoja pastangų ir 
kraujo. Vienok partizanai sugeba nugalėti 
kliūtis, nes gerai pažindami savo kraštą ir tu
rėdami ryšį su gyventojais, jie sužino, kur 
yra policijos ar kariuomenės sandėliai, stai
giai užpuola ir pasiima karinės municijos, 
kiek jiems reikia. Taip pat vargiai pervažiuo
ja per Lietuvą rusų karinis traukinys, nesu
mokėjęs didelės duoklės partizanams.

3. Aprūpinimas Maistu
“Maisto problema ne taip sunkiai išspren

džiama. Kartais būna atsitikimų, kad parti
zanai padaro rekvizicijas, tačiau jas daro tik 
Lietuvoj naujai kolonizuotų rusų arba vadi
namuose valstybiniuose ūkiuose, bei įstaigų 
ar įmonių pagelbiniuose ūkiuose. Rekvizici
jos praeina be rimtų susidūrimų su rusu ka
riuomene ar policija, nes ūkių sargybos būna 
nesaugios ir nepakankamai ginkluotos. Be
veik visada pasiduoda ir šūvio neišleidę. E- 
sant rimtam reikalui sudaryti didesnius kie
kius maisto atsargų, ypač artėjant žiemai ar 
gavus žinių, kad rusų kariuomenė su NKVD 
(dabar MVD) bandomai rengiasi pulti parti
zanus, pastarieji okupuoja tam tikrą terito
rijos dalį, pav. valsčiaus miesteli ir apylinkes? 
atimdami galimybes susisiekti šiai sričiai su 
kitomis teritorijomis. Čia jie šeimininkauja 
kokias dvi dienas. Iš valstybinių sandėlių, 
kooperatyvų, pieninių ir mėsinių paima rei
kiamą kiekį aprangos ir maisto. Paskui pasi
traukia į savo tvirtoves, nusigabendami su 
savim vietos komunistų partijos aktvvą, ko
munistų partijos reikalams parsidavusius 
tarnautojus bei jų turtą. ♦

4. Apranga
“Partizanai apsirengę įvairiai. Jie rėdosi 

pagal reikalą. Kartais užsideda pilnai rusiš
kas uniformas su visais rusų kariuomenės 
ženklais, kad arčiau prieitų prie karinio tiks
lo objektų. Taip pat yra dalinių, kurie nešio
ja dar Lietuvos kariuomenės uniformas. Bu
vo atstikimas Vilniuje, kur partizanai, apsi
rengė civiliškai, nuvyko nakties metu į mies
tą, staigiai užpuolę sunaikino vieną NKVD 
lizdą, paskui greit išsiskirstė po miestą, pasi
slėpdami bei grįždami atgal.

(Bus daugiau)



Venktaaienis. Rugpiūčio 22. 4?

Krikščionybė Ir Komunizmas I
I

do 29 savo draugų socia
listų, kurie, grąsindami 
revolveriais ir lazdomis, .... . ... .
kuriuo atsisako nuo bur
mistro pareigų.

Žmonės, kurie nesiorien- 
tuoja Apeninų pusiausalio 
politikoje, turi žinoti, kad 
Italijos parlamente socia
listų partija vienbalsiai 
reikalauja, kad naujojoj 
konstitucijoj būtų įrašy
tas paragrafas, kuriuo vi-j 

_ siems piliečiams būtų pa
likta išpažinimo laisvė...

GALI GRĮŽTI PERSE
KIOJIMO LAIKAI

Vali joj, švenčiant Valle 
iškil-

Pradžia 3-čiame pusi, 
tarpininkavimu sovietų 
režimas prižiūri “pažan- . .. . .
giąsias mases; atskalūniš- Pavertė j; pasirašyti aktą 
ko patrijarchato tarpinin
kavimu — nusilpnina ir 
dvasiniai užmuša tuos, ku
rie dar gyvena “zabobonų 
atšešėliuose”.
— “Tautų opijumą” ati

duoti ateistinės diktatūros 
paslaugai, — štai tikrasis 
Aleksiejaus ir jo ganytojų 
tikslas.

“Kadaise. Galiliejoje, 
baigia laikraštis, — prieš 
apleisdamas žemiškąją pa
kalnę. Kristus liepė apaš
talams eiti į žmones ir 
skelbti Jo mokslą. Bet Crucis bažnytines 
šiandien, rytuose apaštalų mes. vyskupas Petit pasa- 
sekėjai daugiau nebemo- kė kalbą apie Kat. Bažny- 
ko: jie pasitarnauja.”

SOCIALISTŲ’ VILTY S 
BAŽNYČIOJE

Prancūzų socializmo va
das Leonas Blumas karo 
meto atsiminimuose rašo:

“Bažnyčia tikrumoje 
niekuomet neatšaukė savo 
žodžių, kuriais pasmerkė 
socializmą, bet paskutinių 
50 metų laiku užėmė tokią 
vietą, ypač darbo ir nuosa
vybės atžvilgiu, kuri jai 
leidžia eiti keliu, ] 
į mūsų. Gali būti, kad mū
sų keliai susitiks, kai bus 
pašalinti visi pagrindiniai tovfeVkito^i“te2 “sūly- 
nesusipratimo dalykai . ginti su ^me. Gal būt, vėl

Amerikos lietuvaitės Immaculata stovykloje (Put
nam, Conn.) prie neseniai ten pastatyto kryžiaus.

čios ateitį. Jis nurodė, kad, 
Europą ir kitas pasaulio 
dalis užlieja kraštutinis 
materializmas, ateinąs iš 
rytų. Tas materializmas 
pasidarė nauju dievu.

Nors Bažnyčios galia žy-i 
miai sustiprėjo, reikia 
skaitytis su tuo, kad kovo
je su tikėjimu gali būti 
prieita prie kruvino Baž
nyčios persekiojimo.

Vyskupas Petit pasakė: 
“Ir prasidėjo kova su ti-ĮI

dėjimu. Galimas dalykas, 
kad mums, katalikams, at
eis diena, kada mūsų šven-

v .

Lietuvaitės šoka tautinius šokius (Putnam, Conn.)

aDARBININKAS _________ ________
| Lietuvių Tremtinių Spauda—
I

1945 m. balandžio mėn. 
pabaigoje amerikiečių ka
riuomenė užėmė Š. Bavari
ją. Balandžio 21 d. Cobur- 
g’o mieste pasirodė pirma
sis numeris “Lietuviško
sios Informacijos”, trem
tinių laikraštėlio, vėliau 
perkelto į Seligenstadt’ą 
ties Wurzburg’u. Tai buvo 
pirmasis laisvosios min
ties organas. Nacių valdy
mo laikais lietuviams bu
vo leidžiami 2 laikraščiai 
jų kalba viešai, o patys 
lietuviai leido pogrindyje 
kelius laikraščius, pav. 
“Aidai” pasirodė Munche- 
ne 1944 m. per Kalėdas, 
Pietų Norvegijoje buvo 
leidžiamas ‘Tremtinio Bal
sas’ ir t.t. Nelegalios spau
dos istorikai ateityje pla
čiau apie tai parašys...

Leidinių registravimą 
Rietuvių Tremtinių Bib
liografijos Įstaiga (dabar 

: vadinasi Lietuvių Biblio
grafijos Taryba) Mem- 
mingeno mieste, Pietų Ba
varijoje, pradėjo 1945 m. 
pabaigoje. Ne visus leidi
nius pavyko aprašyti iš! 
pačios knygos ar laikraš- veikale giliai, bet paprastai ap- 
čio. Dažnai tekdavo pasi- rašo Kristaus gyvenimą. Kas 

nori geriau, pažinti savo tikėji
mą — o mums jį pažinti reikia! 
— turi įsigyti šią vertingą, di
delę, kietais viršeliais knygą. 
Kaina — $3.00.

Lietuvių Kalbos 
Gramatika, 

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

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

Angliškai - Lietuviškas 
Žodynas

( (Englisch - Lithuanian dietio- 
nary). Parašė A. Herlitas. 400 
pusi. Šio žodyno nemažai Ame
rikos lietuviai nusiuntė savo gi
minėms ir pažįstamiems trem
tiniams į Europą. Kaina $3.00.

Anglų Kalbos 
Mokytojas 

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

"Pranašystes Apie Pa
saulio Pabaigų"

tenkinti trumpoku leidinio 
paminėjimu periodinėje 
spaudoje. Dabar lengviau 
gauti lietuviškus leidinius 

keleivis jose dar ir dabar skirstytis namo prieš ^Vokietijoje, seniau tai bu-

Jei Palestinos dykumų į trykštų uolos vanduo. Kri-i 
nesiaubtų vėjas ir nejudin- i staus klausytojai irgi sun- 
tų smėlio, rastų maldingas;kiomis širdimis rengėsi’

Tuo metu daug kas pasi- mus suvarys j katakom. 
keitę ir ginčai pamėtė sa-bas įr Ral urvus. Gal 
vo aštrumą, o net nesusi- būt vėl šv Mišios bus lal.
pratimai netenka pagrin- kank]n7ų“ kunigų.
do ' . ..... Kai kuriose vieta tai jauTai yra prisipažinimas.'prasidėjo. Tačiau kol mū.
kurio negalima nevertinti. §ird lūdj m šv.,s.u„, ....
Tačiau jis rodo reikalo su- Miši visa nieko ? ^meta vieną tropinė klausydama
prastimmą ir labai lengvą nere^kš ištversime!” I^So SToS™“ ’
ontimizma Salia t.n zvmnt - P u suncita banga ritasi tolyn vis 

didesniu ratu, kol pasiekė
Į

optimizmą, šalia to žymu 
nevisiškas reikalo pažini-; 
mas.

Bažnyčios pažiūros į 
darbą ir nuosav 
tik 50 metų. Nuosavybės jimas tų, kurie tiki Dievą 
apribojimo pagrindai buvo ir garbina Jį bažnyčiose J f}18' . . 1A
aiškūs visų laikų Bažny- Maldos namai apdedami išganymą ne nuo miestų, o;. 
čios vyrams. Esmėje jau dideliais mokesčiais. Ku- nuo dykumų. Dykumoj^Jis 
pirmaisiais

MES TURIME 
IŠTVERTI!

į Mūsų Tėvynėje Lietuvo- artimąsias sodybas, toli 
vybę nėra je jau prasidėjo persekio- kaimus ir pagaliau di

Kristaus pėdsakus. O Jis į matydami dar tolimą ke-! 
nekartą yra perėjęs anas lionę per dykumą. Ir tik 
■dykumas. Ėjo Jis per jas Mokytojo “gaila man mi- 
drauge su mokytiniais, ke-inios” nuramino jų rūpestį.! 
liavo vienas, gyveno jose.' DYKUMOJ PRAREGI 
Is tų dykumų sklido Jo zo-: AKYS
džiai, garsėjo stebuklai ir T, . . ,
darbai Dykumoje bėrė Jis Krist“s ^valgydino aną 
grūdą po grūdo, kaip avė- T^džTyJ

Gailėjosi Jis jos. Nema-Įleidimai, sąjungininkų o- 
žiau gailis Jis ir tos mi- kupuotoje Vokietijoje be- 
nios, kuri pavargsta be nebus S. ir J. Grabauskų 
Dievo žodžio, kuri pailsta į ‘‘Lietuviškai - angliškas 
ieškodama duonos. Jamž°dynėlis”, pasirodęs 

minios kuri į Kemptene 1945 m. gegu- 
U°TaTn Krėstu nradpin sura(^us^ duonos» neieško! d. ir vienkartinis

Taip Kristus pradėjo Dievo žodžio 0 vietoj j0'leidinys “Dega Jonynių Ži- 
ima garbinti duoną t. y.;būriai”, išspausdintas Ha-

vo bemaž neįmanoma.
Dabar skelbiama leidi

nių produkcijos statistika 
dar nebus pilna; vis dar 
atsiranda papildymų, ypač 
iš kitų zonų. Bet neturint 
pilnų duomenų tenka pasi
naudoti bent apytikriais.

Pirmieji neperiodiniai

subrendo, pra-
»
I

r..... krikščionybės nigai persekiojami, suimi- pasiruošė,
laikais Bažnyčia tai prak- nėjami, kankinami. Naujųmiest® (Jeruzalėj)

- - - - ■ kasdien: įvykdė ir atbaigė tai, ką
buvo skelbęs.

Ar ištvers mūsų broliai?j Nepaprasta vieta yra dy- 
Ar ir mes patys liksime iš- kurna. Joje liūtu tampa 
tikimi savo tėvų Dievui, žmogaus dvasia. Ji subręs- 
kada likimas išblaškė mus ta tenai ir praturtėja, ji 
plačiame pasaulyje? išmoksta matyti gyvenimą

Tikėkim — ištversime, tikrojoj šviesoj;
Po šaltos f------- —

teorinį pavasaris ir prikelia apmi- vertę. Jei nori kas pamaty-’krašto

tikavo. o XIII amž. tomis- kankinių sąrašai 
tai apie ją rašė tik tai, ką papildo nekaltųjų eiles. 
Leonas XII 
Pijus XI

Taipgi
Bažnyčia 
neigiamą 
lizmo atžvilgiu, 
giant į jo materijalistinę 
pasaulėžiūrą, į 1 
tvirtinimą, kad religija — rusią gamtą. a- ____  - —o____
privatu^dalykas, į prakti-ateina prisikėlimas. Po likti laivelį užkopti ant'ma. Tik tada atbus dau- 

’ s at- aukšto atokaus kalno. Tik “gelio akys ir pamatys, kad 
eina palaimintos ramybės jš ten jis pamatys upės gyvenimo prasmė nėra 
J (tėkmę, it kaspiną, ir prieš persisotinimas, tik tada

'jo akis atsivers lig šiol ne-j vėl pamatys minia Kristų 
matyti plotai. Tam, kas,dykumoj.

i bevelija pasilikti laivelyje,. Laimingas žmogus perė- 
nendrių pavėsy, niekad ne- jęs tokią deginančią savo 
atsivers toliai, ir jis liks:gyvenimo dykumą. Jis tie-

(XIX a.) ir 
(XX a.).
nėra vilties, kad 

pakeistų savo 
nuomonę socia- 

atsižvel-

pri ♦'dius udij Kas, j praKti- dLdii<x pi loinuniiido. 
nę tikėjimo netoleranciją, kančių ir priespaudos

KATALIKO BURMIS
TRO PAVYZDYS

Reggio Emilia provinci
jos Viano ______
mistras Mario Spadoni bu
vo jėga atleistas iš i_21 
mamos vietos 1 
turėjo drąsos viešai priim- Mes Tavo per amžius suvargę 
ti šv. Komuniją. Kai Spa-' vaikai... 
doni grįžo į namus, čia ra-

į mas užkimšo ausis, uždarė 
,akis ir širdį Dievo žodžiui. 

— ištversime.!tikrojoj šviesoj; iš ten ji Reikia, kad ant tokios mi- 
žiemos ateina pamato esminę žmogaus.nios, ant tokio miesto ar 

x į /ertę. Jei nori kas pamaty-’krašto tiesiai nusileistų 
Po mirties ti upę jos ilgumoj turi pa-į klaiki ir deginanti dyku-

dienos. —
Apsaugok, Aukščiausias, tą 

mylimą šalį,
miestelio bur- kur mūsų sodybos, kur bočių 

kapai!
j ūži- Juk tėviška Tavo malonė daug 

už tai, kad' gali-
I

Gražios Ir Vertingos Knygos
“Darbininkas” Tamstai 

siūlo pasirinkti šių gerų 
knygų ir knygelių:

Didysis Ramybės 
Šaltinis

Puiki maldaknygė. Surinko ir 
išleido kun. P. M. Juras. 787 psl.

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

Štai Žmogus,
Gavėnios knygutė. Trumpi V. 
Jėzaus Kančios mąstymai. Lais
vai vertė O. Zaštautaitė. Per
spausdino Kun. Jonas Vaitekū
nas, 1946 m., 186 pusi. Kieti vir
šeliai.

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

Jėzus Kristus, 
pasaulio Išgelbėtojas. Parašė 
vysk. Pranciškus Būčys, MIC. 
1930 m. 514 puslapių.

Įžymusis mokslininkas šiame

persisotinimą. Tokia soti sendorf’e (Oldenburge) to 
minia nebeina į dykumą Pa£ mėnesio 24 dieną, 
net ir šaukiama. Ji beveli- 
ja pasilikti kavinėse, teat- Bibliografijos 
ruošė, cirkuose, kinuose, kartotekose 
maudyklėse. Tokiai miniai ^^2 neperiodinių leidi- 
reikia, kad ji pirma išalk- nių, t. y. knygų, brošiūrų j 
tų duonos .nes persisotini- žemėlapių (atvirukai^ 

_ - — — — —---—------------------- 1------- ---------------- (

Per 2 metus Lietuvių 
Tarnybos 

suregistruo-

paveikslai, plakatai nere
gistruojami, paveikslų rin
kiniai- albomai įregistruo
jami).

“Tai nemenkas 
pagerbimas’’...

Brooklyniškė Nelaisvė 
žodin rašo (rugp. 15 d.): 

“Popiežius Pijus XII pakėlė 
kunigą Kazimierą Urbonavičių- 
Kmitą, prelatu.

Tai nemenkas pagerbimas. 
Turime atsiminti, jog prelatys- 

1 priplotas kaip šliužas upės'šiai išmoksta būti paten-(tės yra nelygios: prelatu pakel-' 
pakrantėj. Jo žvilgsnis liksikintas kukliu duonos kąs-^s kunigas vyskupo turi vieno-’

žodis

Isigyk Angliškai-Lietuviškų Žodynų
English-Lithuanian Dictionary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas, būriams masėms Ten 
nen jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas. , ’ . . ’ . ’

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra kur pranašai sustiprėja 
kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4”. pasninkaudami ir mąsty-
400 puslapių: kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo po darni, minios greit išalks- 
$4.00: dabar mes Jums siūlome bargeną — atiduodame už $3.00. ta. Duonos! Štai jų pirmas 
Mes jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti. gyvybinis klausimas! Be

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk į duonos nejudės jokia ka- 
konvertą kuponą su $3.00, ir tuo jaus gausite puikų Angliškai-Lie
tuvišką Žodyną.

366 W. Broaduay,

Siuomi siunčiame $ 
kai - Lietuvišką Žodyną.

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

Ramybės Šaltinis
Surinko ir išleido kun. P. M. 

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

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

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

Lekcijos ir Evangelijos, 
skaitomos visų metų Viešpaties 
dienomis, šventadieniais ir šio
kiadieniais. III laida. Savo lėšo
mis išleido kun. Juozapas J. Va- 
lantiejus, 1946 m.

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

Ištisų Metų Šventųjų 
Gyvenimai

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

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

šviečia mums šim-

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

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

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

Jau keli šimtai metų, kai pa
našiausia į N. Testamentą kny
ga laikomas tylaus vienuolio 
parašytas KRISTAUS SEKI
MAS. Gal būt nėra jam lygaus 

į svarumu, 
savo kilnumu, žmogaus sielos 

pasaulio artėjantį galą Ir kaip PRŽmimu. Viso pasaulio žino- 
jis baigsis. Knyga labai gražiai mesnčse kalbose jis skaitomas, 
išleista ir paveiksluota; turi 111 aPm4®t°mas ir platinamas. Šia

Knygoje yra surinkta pranašų 1 va^ovo savo minčių
— * — cavn ViltiiiYvm r------• _ _

j ir Paties Kristaus žodžiai apieI

puslapių. Kaina tik $1.00.

The Lithuanian 
Situation

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

By K. Pakštas, Ph. D., 1941guodos ir stiprybės šaltinis, 
^siauras, ir jis sunkiai su- niu. Tada, kai Širdis lieką;ki4 prasmę, o popiežiaus kito--m. Suglaustos žinios ir doku- Kaina—$2.00.

Jonas Gailius. pras aukštumų akiratį. jautri Dievo žodžiui, pasi-' ki4 — aukštesnę. 
Dykuma yra dvasios įtenkina jis mažu. Jam ta-j — TT"' ’

mentai apie laisvos Lietuvos pa- 
Kun. Urbonavičių popiežius vergimą. Kaina — 40c.

žmonių turtas, bet ji ne- da menkas namelis atsto- padarė prelatu prašant Bostono 
svetinga dideliems žmonių ja rūmus. ■ arkivyskupui Cushingui. 1

vLIL... i Prelatystę kun. Urbonavičius.’ Stacijos, graudūs Verksmai, 
našiūre matyt, vyriausiai gavo už tai, maIdos gegužio, birželio ir spa- 
* ............... - - - komu. lių mėn. Išleido kun. K. Vasys,

1926 m. Kaina — 25c.ir mąsty-

Kristaus Kryžius
Kalnų piemenys džiau-į

giasi turėdami į 
duonos ir sūrio. Kaip daž-|kad jis daug rašo prieš 
nai susikrimtę sėdasi prie.nizmą- 
gausaus stalo buildingųj Urbonavičius redaguoja "Dar-

- - ralystė. Be jos kurčios liks
Užsakymus siųskite: ausys kad ir Dievo žo-
DARBININKAS ^iams; bejos aklosliks

So. Boston 27, Mass. ,akys _ Kristaus Stebuk- 
. _  _  _  _  __ _  __ įlams; be jos kietos liks šir

dys meilei; be jos kils lau
kinis maištas. Murmėjo ir 
maištavo izraelitai dyku
moje prieš Mozę ištroškę 
ir išalkę. Reikėjo tad, kad 
kristų jiems manna ir iš- vien Dievo gana!

ir prašome atsiųsti mums Anglis-

Katalikiškoji Lietuva
Parašė kun. Dr. K. Gečys, 

1946 m. 575 pusi.
Stambus veikalas iš šešių da

lių. Aprašoma krikščionybės 
keliai į Lietuvą, reformacijos 
sąjūdis Lietuvoje, Lietuva ca- 
ristinės Rusijos okupacijos lai
kais, šventoji Lietuva, Lietu
vos trispalvei plevėsuojant 
(1918 - U)40), Nebaigta lietu
vių tautos Golgota (1940 - 

j 1046). Pridėta labai svarbūs do
kumentai apie bolševikų žiauru
mus Lietuvoje. Knyga naudin
ga ir labai gražiai atrodo. Kai
na — $4.00.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS 

366 W. Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

I

gyventojai. Teisingai yra'binink4"> bene patį reakcingiau-. jfovena Aušros Vartų 
pasakyta: o duok šiandienai visų klerikališkų laikraščių. Dievo Motinos Garbei 
kuriam batšveičiui pusę! tai "Darbininkas" kadai- Sustatė Domininkonas T. Ka-

Ameri- 
Hitleno,

pasaulio, ir jis bus nepa- se- karo metu- ragino 
tenkintas; jau rytoj jis kos lietuvius prašyti 
ims kivirčytis su antrosios kad J1S išvaduotu Lietuvą... 
pasaulio pusės savininku,' ‘ ‘ Labiausiai suragažėję reakci
nes žmogaus siela yra per ninkai Vatikano keliami į aukš- 
didelė, kad galėtum ją že- čiausias pozicijas. Taip buvo 

vakar, taip yra šiandien".
Oh, boy, argi be pusbonkio 

galėtų kas tokių mizerijų pri-

me pasotinti” (Carlyle). 
Ta prasme taria šv. Tere
sė: “Solo Dios basta —

!” G.

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

Šventoji Vctlanda
Maldos ir giesmės. Sustatė 

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

ir
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Olandiečių dovana — Olandijos žmonės šiuos vargonus padovanojo 
Holland ,Mich. miesto gyventojams. Kairėje stovi šių vargonų statytojas. 
Šie vargonai atvežti iš Olandijos (Holland), ir jie buvo viešai 
pastatyti Holland, Mich., miesto gatvėje ir rugpiūčio 10 d. pervesti to 
miesto gyventojams.

Tikybos Padėtis Dabartinėje
Vokietijoje

— Amerikiečių politika religijos atžvilgių. — 
— Valstijų konstitucijos apie mokyklas. — Uo
liuosius kunigus naciai siuntė j pirmas fronto 
Unijas. — 2,700,000 Vokietijos katalikų rusų zo
noje. — Sovietai eina prie visiško katalikų 
spaudos likvidavimo. — Iš Berlyno griuvėsių 
susidarytų 300 mylių Ūgio (100 pėdų pločio ir 15 
pėdų aukščio) mūras.
VOKIETIJA — DIDŽIŲ

JŲ VIEŠKELIS
Vokietija dabar kaip 

vieškelis, kur žygiuoja di
džiųjų kariuomenės, kur 
kryžiuojasi galiūnų inte
resai. Nuo to, kurlink pa
kryps Vokietijos gyveni
mas, daug priklausys viso; 
pasaulio ateitis. Mes žino-j 
me kokias *-0^^
J* ___ _  - - _ 1 * !

gerėję tiek, kad esant mie
stams sugriautiems, dau
gelis protestantų bažny
čių leidžia laikyti savas 
pamaldas katalikams ir 
daugelyje katalikų bažny
čių gauna teisę laikyti pa- 

i maldas prote s t a n t a i. 
: Pavyzdžiui, garsaus pro- 
: testantų pastoriaus Nie- 

juodo teroro; moellerio bažnyčioje Ber- 
dienas pradeda gyventi;lyne kas sekmadienį pa
rašų okupuotoji Vokieti-įkaitomis būna ’ pamaldos 
jos dalis. O kaip su vaka-Į protestantų ir katalikų, 
rine dalimi, kur šeiminin- s Nemaža Vokietijos prob- 
kauja amerikiečiai, britai,;lema yra įkurdinimas vo- 
prancūzai? Kokios nuotai- kiečių pabėgėlių: iš ryti- 
kos čionai?

Šiuo klausimu nemažu Lenkijos, iš Sudetų ir tt. 
specialistu yra Dumont Pavyzdžiui, Hessė, kur yra 
Kenny, pirmas užsienietis,13 mil. gyventojų, daugiau- 
kurs buvo pakviestas da-įsia protestantų, turėjo su- 
lyvauti Vokietijos vysku-j talpinti 750,000 vokiečių 
pų konferencijoje Fuldoje, Į pabėgėlių, daugiausia ka- 
o dabar yra USA karinės1 talikų ,ir viskas įvyko 
valdžios šefas religiniams1 
reikalams Hessės valstijo
je, Vokietijoje.

KATALIKAI IR PRO
TESTANTAI KITS KITĄ

SUPRANTA
Rašydamas žurnale “A- 

merica” jisai pažymi, kad; 
Vokietijoje tarp įvairių 
konferencijų santykiai pa-

I

iš ryti
nių rusų okup. dalių, iš

sklandžiai. Protestantų 
labdaros organ i z a c i j a 
“Hifsvverk” ir katalikų 
“Caritas Verband” — su
derina savo veikimą. Net
gi Mainzo katalikų vysku
pas gana dažnai turi pasi
tarimus su protestantų va
dovais, suderina veikimą. 
Visi jaučia komunistų ne-

ŠF. VARDO DRAUGIJŲ SEIMAS
Kaip jau žinoma, spalių-Oct. 1 d., Bostone, J. E. 

arkivyskupo Richard J. Cushing, D. D. vadovybėje, 
prasidės Šv. Vardo draugijų seimas ir baigsis spalių 
5 d.

Šiame seime ruošiasi dalyvauti ir lietuvių parapijų 
Šv, Vardo draugijų atstovai.

Pažymėtina, kad šį seimą labai sumaniai rekla
muoja seimo publikacijos komisija. Štai nuo rugpiūčio 
3 dienos iš WNAC radio stoties, Boston, ir visų Naujo
sios Anglijos Yankee Netvvork stočių kiekvieną sek
madienį nuo 2:15 iki 2:30 vai. po pietų kalba įžymūs 
katalikai dvasiškiai. Kalbų temos iš Šv. Vardo litani
jos.

Sekmadienį, rugp. 17, Most Rev. John J. Wright, 
D. D., nesenai konsekruotas vyskupas - pagelbininkas 
iš Boston, tema —

“JĖZUS, PAVARGĖLIŲ TĖVAS”.
Sekmadienį, rugp. 24, Rev. Daniel J. Donovan, 

Executive Secretary, Archdiocesan Union of Holy 
Name Societies ,tema —

“JĖZUS, TIKINČIŲJŲ BRANGENYBE”.
Sekmadienį, rugp. 31, Mr. William E. Hale, Presi- 

dent of thė Archdiocesan Union of Holy Name Socie- 
ties tems —

“ŠV. VARDO DRAUGIJA IR TAUTOS GEROVE”.
Rugsėjo mėnesio kalbėtojai bus paskelbti vėliau. 
Pasiklausykite šių taip įdomių ir svarbių kalbų 

sekmadieniais.

t> ARiiHiNi? AS 
kietijoje jaučiamas kuni
gų trūkumas.

U. S. zonoje bažnytinė 
nuosavybė nėra rekvizuo
ta, išskyrus būtino kari
nio reikalo atvejus, bet ir 
tą buvo stengiamasi dary
ti kuo mažiausiai. Dabar 
iš viso, gal tik vienas pro
centas rekvizuotos nuosa
vybės dar nėra grąžintas 
savininkams.

Bažnyčias
perauklėjime U. S. karinė Į sunki. Šią vasarą 13 USA 
valdžia visų pirma pasi-!katalikų, protestantų, žy- 
stengė palengvinti šuva- dų dvasininkų lankėsi Vo- 
žiavimus vadovaujančių kietijoje. Tą kelionę jie at- 
dvąsininkų, vyskupų. Vo- ūko kviesti USA karo de- 
kiečių vyskupai jau 1945 *" x ”
metų vasarą galėjo visiš
kai laisvai ir tik patys vie
ni (be okupacinės valdžios 
kontrolės^ laikyti savo 
konferenciją. Kaip katali
kų taip ir protestantų auk
štiesiems dvasininkams 
buvo duota leidimai lais
vai keliauti į pasitarimus.

Be to, palankiai buvo 
žiūrima į Vokiečių bažny
čių palaikymą ryšių su jų 
centrais ar jų Bažnyčio
mis už Vokietijos ribų. E- 
vangelikų dvasininkams 
buvo leidžiama vykti į 
tarptautinį jų suvažiavi
mą Ženevoje, katalikų vys- siškija įteikė memorandu- 
kupai vyko į Romą. Pašto- mą Sąjungininkų Kontro- 
riui Niemoelleriui ir kard. į§s komisijai Berlyne, pra- 
Preysing buvo leista vykti nešdami, kad Sovietai ei

na prie visiško katalikų 
spaudos likvidavimo savo 
zonoje. Rusai savo zonoje 
uždraudė net 1.500 peri jo-Į 
dinius leidinius ir 13,000 
katalikų knygų. Daugiau 
kaip 5,000 katalikų spaus- 
dinių, išleistų britų - ame
rikiečių zonoje, yra už
drausta platinti rusų zo
noje.

Vokiečiai dvasininkai — 
ryžtingi. Pavyzdžiui, net 
20 katalikų kunigų pasi
siūlė iš Vokietijos vykti į 
belaisvių lagerius Pran
cūzijoje, kad tenai aprū
pintų savo tautos belais
vių religinius reikalus. Ta
čiau, raudonųjų teroras, 
prievarta, žlugdyd a m a 
religinę laisvę, labai su
kliudo ir pasišventėlių 
darbą didelėje Vokietijos 
dalyje.

ŪKINIAI SUNKUMAI
2. Vokietija dabar labai 

sunkioje ūkinėje padėtyje, 
tas atsiliepia visose srity
se, net gali turėti įtakos ir 
į tolimesnę religinio gyve
nimo raidą. Pavyzdžiui, 
Berlynas yra taip sugriau
tas, jog specialistų apskai
čiavimu — jei tie griuvė
siai būtų sumesti į vieną 
juostą, šimto pėdų pločio 
ir 15 pėdų aukščio, tai jie 
nusitęstų iki pat Dortmun- 
do, tai yra — 300 mylių. 
Ne veltui vienur kitur ant 
sienos Vokietijoje buvo 
pastebėtas užrašas: 
šen

Sonst werden wir 
mus, reikalavo paleisti be-;ler nicht vergessen. 
laisvius ir iškėlė tuos sun-j Lietuviškai galėtume iš- 
kumus, kurie susidarė per-į versti:
keliant vokiečius iš rytinių! Kol alkani pilvai neliau- 
dalių. ja niršti, Hitlerio mes ne-

Bažnyčių įtaka vakari- galime užmiršti.
nėję Vokietijos dalyje au-

SOVIETŲ ZONOJE
Taigi religiniai Vokieti

jos reikalai vystytųsi nor
maliai, jei ne dvi aplinky
bės:

1. Daugiau kaip 2,700,- 
000 Vokietijos katalikų y- 
ra patekę į Sovietų zoną. 
Kadangi daugelis vokie
čių iš Lenkijos atiduotų 
sričių perkeliama ir į So- 

Bažnyčias laikydama vietų zoną, tai tas skai- 
svarbiu veiksniu Vokiečių Į čius auga, ir jų padėtis

šamos bedievybės pavojų 
ir visi krikščionys telkia 
jėgas atsispirti.
AMERIKIEČIAI VERTI

NA BAŽNYČIŲ 
VEIKIMĄ

Krikščionybė Vokietijo
je stipri: apie 95% gyven
tojų priklauso vienai ar ki
tai konfesijai.

Karinė USA valdžia Vo
kietijoje dar 1945 m. liepos 
7 d. gavo instrukcijų, kad 
būtų kreipiamas reikia
mas dėmesys į religines 
grupes bei jų veikimą. 
Bažnyča vertinama kaip 
auklėjamasis veiksnys ir 
jos talka Vokietijos per
auklėjime amerikiečių jau 
buvo numatyta 1944 m. 
paruoštuose planuose.

Nepatogumai tik susi
daro iš to, kad okupacinių 
zonų įvedimas perkirto 
kaikurias vyskupijas. Pa
vyzdžiui, iš 25 katalikų 
diecezijų Vokietijoje net 
13 yra perskeltų.

MOKYKLOS
Mokyklų klausime susi

daro šiokių tokių sunku
mų. Tiesa, visose U.S. zo-| 
nos mokyklose yra tiky
bos pamokos. Prieš nacių 
režimą iš kiekvienų pen
kių Vokietijos mokyklų, 
keturios buvo “konfesi
nės” (tikybinės), kurios 
buvo valstybės išlaiko
mos, bet kontroliuojamos 
tos tikybinės bendruome
nės, kurios vaikų daugu
ma. Dabar US zonoje dau
giausia bendrosios moky
klos, kuriose viešpatauja 
krikščioniškosios nuotai
kos ir kur visi vaikai tam 
tikromis valandomis gali 
turėti tikybos pamokas, 
dėstomas savo dvasinin
ko. Tas atsispindi ir nau
josiose Vokietijos valstijų 
konstitucijose:
— Viešosios pradžios 

mokyklos yra arba konfe
sinės (tikybinės) arba ne
priklausančios jokiai kon
fesijai, — sako Bavarijos 
konstitucija.
— Vaikai kiekvienos reli

ginės konfesijos ar filoso
finės - etinės ideologijos 
auklėjami drauge visose 
Hessės mokyklose..., ne
bent dauguma tėvų kitaip 
norėtų, — skelbia Hessės 
konstitucija.
— Viešosios pradžios mo

kyklos yra krikščioniškos, 
bet ne konfesinės (ne at
skirų krikščioniškų baž
nyčių žinioje), — skamba 
atatinkamas VVuerttem- 
bergo - Badeno konstituci
jos posmas.

TRESTĄ KUNIGŲ
Per eilę metų naciai per

sekiojo kunigų seminari
jas, o uolesnius, jiems 
daugiau rūpesčių suda
rančius kunigus siuntė į 

'fronto linijas. Todėl Vo-

partamento ir Europoje iš
buvo 35 dienas. Vienas iš 
jų, msgr. Griffiths prane
šė, kad Berlyne, rusų zono
je dingsta, pavagiami jau
nuoliai 12-17 metų. Yra 
davinių manyti, kad rusai 
juos pgrobia norėdami iš
auklėti ■ busimuosius ko
munizmo apaštalus.

Net rusų okupuotos Ber
lyno dalies 85% tėvų rei
kalauja, kad būtų tikyba 
dėstoma mokyklose, ta
čiau bolševikai visokiais 
būdais religinį auklėjimą 
sunkina.

Neseniai Vokiečių dva-

į USA.
ORGANIZACIJOS IR 

SPAUDA
Religinės jaunimo orga

nizacijos, nacių uždarytos, 
dabar vėl leistos ir jos 
greit išaugo į pačias stip
riausias Vokietijoje. Atsi
žvelgiant į kiekvienos Baž
nyčios narių skaičių, pro
porcingai duodama popie- 
ros tikybiniams laikraš
čiams. Apie du trečdaliu 
visų Vokietijos knygų lei
dėjų turi leidimus spaus
dinti ir religinę literatūrą.

Vyskupų ganytojiški lai
škai skelbiami be karinės 
cenzūros. Okupacinė vy
riausybė palieka iš anks
čiau priimtą, nusistovėju
sią praktiką Vokietijoje— 
Bažnyčioms mokėti vals
tybės paramą, taipgi — 
laisva valia mokamus baž
nytinius mokesčius mokė
ti per valstybines įstaigas 
(Vokietijoje kai moka 
“taksus” tai tam tikrą 
procentą nuo taksų įmoka 
valdžios įstaigai dėl Baž
nyčios, pasakydami, ku
riai tikybai skiria; val
džios įstaigos vėliau per
duoda atatinkamoms Baž
nyčioms).

j

SĄJUNGININKUS SUTI
KO KAIP IŠLAISVIN

TOJUS
Vokiečių Bažnyčių (ka

talikų ir protestantų) va
dovai, veikdami iš vien, 
protestavo prieš denacifi- 
kacijos įstatymų iškrypi-

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

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

ties Kristaus pranašystės. Knygos kaina $1.00. Įsigi
jusieji knygą labai ja patenkinti. Gauname daug padė
kos laiškų ir finansinę paramą minėtos knygos fondan. 
Pereitą savaitę atsiuntė aukų sekantieji:
A. žižminskas, Racine, Wisc. .......................
A. Yonkus, Detroit, Mich.............................
Mrs. Mary Kisonis, VVaukeegan, III..............
P. Steponaitis, Simsbury, Conn. ...................
K. Leiga, Brooklyn, N. Y.............................
Kazimiera Kuchbaiska, Bridgewater, Mass. 
Agnės Yaskus, Wilkes Barre, Pa.................
M. Pakeltis, Sioux City, Iowa.......................
J. Nawarskas, Cleveland, Ohio ...................
A. Neveraitė, Mattapan, Mass......................

Kupraitienė, Sheboygan. Wisc.................
Klimas, Gilberton, Pa..............................
Kazlauskas, Detroit, Mich.......................
Kunevickienė, Clinton, Iovva ...................

Bro. A. Kinsgalis, MIC., Thompson, Conn. .. 
S. Ivanauskas, Steubenville, Ohio...............
I. Gudinąs, St. Louis, Mo.>.............................
V. Debesis, Cleveland, Ohio..........................
S. Blaskevičius, Detroit, Mich......................
P. Barskaitienė, Kenosha, Wisc.....................
M. Baratinskas, Youngstovvn, Ohio ............
J. Akstinas, Na'shua, N. H.............................
M. Miltinis, Brooklyn, N. Y.......................
Agnės Shumski, Shenandoah, Pa...... ........

I C. Jeniunas, Chicago, III................................
|M. Chiculka, Cleveland, Ohio .......................
M. Valantiejus, Canton. Ohio.......................
John Herman, West Virginia.......................
V. Svinskunienė, W. Frankfort, III..............
M. Saldukas, VVaterbury, Conn............. .......
Mrs. Petrauskienė, E. Chicago, III................
Mrs. Zakarauskas, Abitibi Que., Canada
B. Baltrukaitis, Nevv York, N. Y"..........
O. Rudnickienė, Fountain, Mich...........
P. Mitchell, Shenandoah. Pa.................
J. Margelis, Grand Rapids, Mich...........
O. Lipinskienė, Cleveland, Ohio ...........
M. Stuckus, Wilkes - Barre, Pa.............
Ona Evask, Toronto, Ontario...............
J. Bartininkas, Elizabeth, Pa.................
D. Kudien, St. Louis, Mo........................
Mrs. Mikštenas, Detroit, Mich..............
U. Jurgelaitienė, Detroit, Mich.............
V. Karcauskas, Kenosha, \Visc.............
J. Juškevičienė, Detroit. Mich...............
M. Zilinskiūtė, Cleveland, Ohio 
M. Kurtinaitienė, Cle Elum, Wash......
C. Pazauckas, Brooklyn, N. Y..............
M. Misukaitienė, Detroit, Mich.............
P. Miliuski. Cleveland. Ohio .................
F. Petkūnas, Cleveland, Ohio ...............
D. Adamovich, Sheboygan, Wisc. .......
J. Gaspravečius, Detroit. Mich..............
John Siupienuk, VVaterbury, Conn......
Juozas Yanulaitis, Thompsęn, Conn. 
A. Wilson. Lynn, Mass.........................
E. Žukas, Detroit, Mich.........................
V. Mandraveckas, Kenosha, Wisc........
A. Vareikienė, Dayton, Ohio ...............
P. Merovich, Castle Shannon, Pa..........
M. Paskauskas, Baltimore, Md.............
E. Bayvvood, Rumford, Me.....................
A. Radavičienė, Racine, Wjsc...............
St. Casimir’s Church, Pittsburgh, Pa. ....
A. Gaiginaitis, Ostburg, Wisc..................
M. Kinderavičienė, Lavvrence, Mass. ........
John Karaty, Nevv Britain, Conn..............
K. Tvaronas, Baltimore, Md................ .....
M. Petkevičius, Dayton, Ohio ...................
J. Pariauka. Grand Rapids, Mich............ .
A. Markevičius, Waterbury, Conn......... ..
J. Palonis, Shenandoah, Pa.......... . ............
V. Daunis, Chicago. III.
P. Zamulevic, Pittsburgh. Pa......................
P. Parinskas, Detroit. Mich-.......................
O. Kirklauskienė, Milvvan.kee, VVisc..........
D. Mikavvlski, Cambridge, Mass..............
Mary Salasavičius, VVorcester, Mass. . 
Rose Orinis, Norvvood, Mass..............
D. Skerbutinas, Waterbury, Conn...........
John Yankauskas, Scranton, Pa. 
Mrs. E. Borden, Kenosha, Wis<;. 
Mrs. Mary Dapsis. Plainfield, Conn.........
Mr. Peter Alavošius, Woęcester, Mass....
Peter Kazunas, Phila^/pa.........................
Mrs. F. Vancevičieuč' Hartford, Conn......
J. Jakimavičius, kankakee, III.................
K. Miarta, F.adystone, Pa.........................
A. Balsis, Chicago, III................................
A. Simęaov, Detroit, Mich.......... ..............

U. 
M.
V. 
A.

Hit-

nėję Vokietijos dalyje au- Dabartinis Marshallo 
ga dar ir dėlto, kad visi planas ir išmintinga Ame- 
jaučia, jog tai yra vienin- rikiečių - Britų laisvės po- 
telė jėga galinti spirtis litika, tikėkime įstengs, 
prieš raudonąjį komuniz- nežiūrint kliūčių iš bolše- 
mo tvaną. Amerikiečius - vikų pusės, išvesti Euro- 
britus vokiečių bažnytinės pą .taigi ir perauklėtą Vo- 
vadovybės sutiko kaip iš- kietiją, į sotesnį ir kultū- 
lais vinto jus nuo nacių rinės - religinės laisvės gy- 
priespaudos, todėl tasivenimą. 
prielankus bendradarbia
vimas tebesitęsia ir Obliau, 
tik Bažnyčių atstovai bud
riai stebi, kaip karinė val
džia sutvarkys ūkinius ir 
politinius naujosios Vokie
tijos reikalus.

-Dr. J. Prauskis.

Tikrai doras žmogus yra 
tas, kuris turi drąsos pa
žiūrėti velniui į akis ir pa
sakyti: tu esi velnias.

Garfield.
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Penktadienis. Rugpiučio 22. ’4* t> ARBINtNKAš
t(Kavall), pasakęs įžanginę ir 

sveikinimo kalbelę, perstatė 
toastmasteriu p. Antaną F. 
Kneižį. Pasistiprinus skaniai; 
pagamintais valgiais, prasidėjo. 
sveikinimo kalbos. Visi linkėjo1 
pp. Medveckam sulaukti Auksi
nio Jubiliejaus.

I šeimininkais, 
pagelbininkais - 
nauto jais-jomis 
Jonas ir Ona Kavaliauskai (Ka
vall) ir jų sūnus— Aleksandras ■ 
ir Jonas. Jr.; Jubiliatų dukrelėj 
Darata ir sūnus Tanias; pp. 
Vaclas ir Marijona Šereikai; pp. 
Petronėlė ir Kazys Naujokai
čiai.

Baigiant programą, Jubilia
tai pp. Petras ir Estera Med
veckai (Maduskie) nuoširdžiai 
visiems ir visoms dėkojo už j 
sveikinimus, linkėjimus ir dova-, 

Kun. J. Bernatonis atostogau- nas_ ypač šaunaus bankieto' 
Ja- rengėjams.

------------- j Sveikiname ir linkime Jubilia- 
Ilgametis parapijietis ir vie- tam geriausios sveikatos ir li

nas iš parapijos organizatorių, glausiu metų!
Petras Aurilla mirė ir palaido
tas iš šv. Pranciškaus parapi
jos bažnyčios.

%

KAS
GIRDĖTI LIETUVIU 

KOLONIJOSE "
f

1
I

Azt Kashcs A1gs*.g< 
gauja Macataw'oj

Iney (kitatautis), bet moka lie
tuviškai kalbėti.

Ivilktuviiį Ir Profesijos 
Iskilinės Nukrųiuoto Jė
zaus Seserų Vienuolyne

šeimininkėmis, 
ėmis ir patar- 
buvo šie: pp.

'viso susidarė senelių prieglau
dai $417.00.

Dabar organizuojama busai 
vykti į Brocktoną Labor Day. 
Tikietus busams platina kun.

Rugpjūčio 16 d.. 10 vai. ryte Petras Sakelis, kuris yra rėmė- 
Nukryžiuoto Jėzaus Seserų vie- jų skyriaus dvasios vadas, 
nuolyno koplyčioje, susirinkus --------------
svečiams ir giminėms, buvo at- Rugpiučio 12 d., kun. P. šake- 
laikytos iškilmingos šventos mi- ijs su vaikučiais turėjo pikniką 
šios ir tuoj po mišių Jo Eksce- Palangoje. Vaikeliams taip pa- 
lencija Vyskupas John J. tiko, kad 
Wright suteikė trims kandida- rugpiučio 
tems šventą abitą ir priėmė tri
jų Seselių įžadus.

Šv. mišių auką atnašavo kun. 
A. Abračinskas. Diakonu buvo 
kun. A. Janušonis ir sub-diako- 
nu Dieviškojo žodžio kongrega
cijos vienuolis. Patarnavo klie
rikai A. Janiūnas ir E. Sviokla.

Abitus priėmė Sesuo Redemp- 
ta, buvusi Julijona Toparaus- 
kaitė iš Scranton. Pa.; Sesuo 
Marijona Jeronimą, buvusi Ge- 
raldina Nevieraitė ir Sesuo Jo
ana. buvusi Birutė Gruodytė, a- Marie. Wm. ir Margareta Oskar 
bi iš So. Bostono.

Novicijatą užbaigusios sudė
jo neturto, skaistybės ir pa
klusnumo įžadus Sesuo M. Jo
kūbą. Sesuo Paulina ir Sesuo 
Rikardą.

Užbaigdamas įspūdingas iš
kilmes J. E. Vyskupas VVright 
Bažnyčios vardu padėkojo nau
jų Seselių tėvams už jų dova
nas Dievui ir pabrėžė reikalin
gumą pašaukimų šiais laikais 
Dievo darbui dirbti.

kitą pasiryžę turėti 
21 d.

Parapija auga! Feliksas ir E- 
milija Szwed susilaukė dukters 
ir liko pakrikštyta vardu Linda

susilaukė sūnaus ir liko pakrik
štytas Kevin William.

Stanley ir Ona Bush susilaukė 
dukters ir pakrikštyta vardu 
Karen Frances.

i

i

Art. Anna Kasi as,
Metropolitan Operos žvaigždė.

LAIRENCE, MASS.

Sanktuariumo švaros prižiū
rėtoja ir altorių puošėja, p. Ona 
Akstinienė dirbtuvėje turėjo 
nelaimę. Antra savaitė guli lo
voje. Gydytojas sakė kol koja 
sustiprės reikės dar bent savai
tė pagulėti lovoje. Linkime kuo
greičiausiai pasveikti.

Aguonėlė.

Šv. Kazimiero draugija 
piūčio 17 d., turėjo savo metinį 
pikniką Palangoje. Spėjama,1 
kad pelno liks draugijai.

rug- H0RW00D, MASS.

Susilaukė Sūnelio
Rugpiučio 7 d. pp. Juozas ir 

Angelą (Smelstorytė) Paznio- 
kai. gyv. VVashington St., susi
laukė sūnelio, kurį sekmadienį, 
rugpjūčio 17 d. pakrikštijo Šv. 
Jurgio lietuvių par. bažnyčioje 
ir davė vardą — Steponas.

Krikšto tėvais buvo p. Alenai 
Pazniokaitė ir p. Leonas Smels- 
torius.

Sveikiname pp. Pazniokus!
<
1

Macataua, Mich. — Onutė, 
Kaskas. Metropolitan Operos 
žvaigždė, su savo vyru, adv. 
Antanu J. Lokot atostogauja 
lietuvio p. Jono Bačiūno įstai
goje.

Art. Kaskas pasirinko Maca- 
tawa pailsiui prieš didelį kon
certų sezoną- Ji pareiškė, kad 
vakarinėje Michigan srityje jai 
geriausia patinka atostogautų.

Art. Ona Kaskas pirmoje spa
lių mėnesio savaitėje pasirodys 
su Chicago Civic Opera. Spalių 
15 d. pradės koncertuoti Vaka
riniame Pakraštyje, o po to 
grįš į Metropolitan Operą.

Linkime geriausio pailsio ir 
geriausių sėkmių!

Rugp. 9 d. mirė Petronėlė Jo- 
kubauskienė. Liko dideliame nu
liūdime vyras Pranas Jokubau- 
skas, sūnus Petras, duktė Ona, 
žentas Hart, marti Alena ir a- 
nūkė Aleksandra. Taipgi daug 
giminių.

Velionė buvo pašaivotaa savo 
namuose. Daug giminių ir pažįs
tamų dalyvavo šermenyse ir lai-| 
dotuvėse, nes velionė su visais 
taikiai ir gražiai sugyveno. Iš 
giminių dar dalyvavo Antanas 
Jokubauskas, Petronė Jokubau- 
skienė ir jų duktė Alena, sūnus 
Antanas ir Edvardas i ____
Pa.; J. McShanus ir sūnus J., 
vietinis; Petras Jokubauskas ir 
kiti, buvo net ir kitataučių. Baž
nyčia buvo pilna žmonių.-Gedu
lo šv. mišias atnašavo kun. Mc- 
Ginney. Pamokslą pasakė kun. 
Kulbis, nesenai atvykęs iš Eu
ropos. Abu kunigai palydėjo ir 
į kapus.

Velionės vyras ir jo šeima 
nuoširdžiai dėkoja kunigam už‘ 
dvasinį patarnavimą; dėkoja 
visiems už šv. mišias, gėles, da
lyvavimą šermenyse ir laidotu
vėse.

Jokubauskai yra “Darbinin
ko” skaitytojai. Taigi giliai už
jaučiame. Koresp.

F E BROOKLYN IN. Y.)
: m uiivvivlim m. \ .i
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Organizuojasi Lietuvių 
Katalikų Centras

Nuo šių metų pradžios pradė
ta organizuoti Lietuvių Katali- 

Ikų Centras, kurio tikslas yra į- 
1 sigyti patalpas kur būtų tinka
ma vieta ir savaitraščiui “Ame
rikai”. Rodos jau yra išdibtos 
taisyklės šiai organizaacijai. 
Vietiniai katalikai yra susido- 

iš Erie &uo reikalu ir tik laukia
progos prie šio darbo prisidėti 
kaip tik viskas bus paskelbta 
visuomenei.

I
I

Sue Grisk* (Griškaitė) 
Kanadoje

Rugpjūčio 13 d., Montreal,

NEWARK, N. J.

Išeis “Amerika”
Savaitraščio “Amerikos” ad- 

! ministracija pranešė skaityto
jams: “Kaip žinote iš “Ameri-
ikos” liepos 18 d. numerio pra- Kanadoje įvyko muzikos festi- 
i nešimo, “Amerikos” įstaiga vi- j valia. Buvo pastatyta opera 
sai staiga turėjo išsikelti iš se-, “Carmen”, kurioje svarbią rolę 
|nų patalpų. Kadangi į naujas turėjo ir lietuvaitė dainininkė 
patalpas nepavyko tuojau įeiti, Sue Griska. Ši jauna dainininkė 
todėl ir negalima 
išleisti”.

“Malonėkite pranešti savo pa- gelyje parengimų 
žįstamiems, kad ‘Amerika’ pra- Linkėtina 
dės eiti netrukus, kai tik įsiruoš 
naujose patalpose”.

Laikinas “Amerikos” antra
šas: "Amerika”, 259 No. 5th 
St., Brooklyn 11, N. Y.

“Amerikos” yra daugeliui lietuvių gerai ži- 
jnoma, nes yra dalyvavusi dau- 

ir koncertų, 
jai kuogreičiausiai 

pasiekti jos užsibriežto tikslo— 
dainavime aukštybių.

Rugpiūčio 16 d. kleb. kun. F. 
Norbutas dalyvavo Nukryžiuo
tojo Jėzaus Seselių Vienuolyno,; 
Brocktone. naujokių įvilktuviųi 
ir Seselių įžadų priėmimo iškil
mėse. Taipgi dalyvavo pp. An-! 
gėla Pazniokaitė ir Alena Novi- 
kaitė.

ton. D. C., kurios kiek laiko at
gal atvyko pas savo tėvelius pp. 
Kohanskus. gyv. Dorchester, 
praleisti vasaros atostogas, p. 
Genovaitė Lyons su dukrele iš
vyko į namus 1 
rugp. 21 d.

Rugpjūčio 15 d. įvyko Šv. Jur
gio draugijos nepaprastas susi
rinkimas. Susirinkimą atidarė 
pirm. S. Augunas. Iškeltas na
mo pardavimo klausimas. Išsi
kalbėjus, palikta valdybos ir ko-

ketvirtadienį,' misijos nuožiūrai.

Svečias iš Europos
Po pamaldų teko sutikti kele

tas neseniai iš Europos atvy
kusių lietuvių. Jie į šią bažnyčią 
ateiną, nes jie jaučiasi kaip Lie
tuvoje arba tremtyje.

Vienas iš jų išsireiškė: "Pir-

Angelų Karalienės Parapijos
Metinis Piknikas

Praeitą sekmadienį, rugpiučio
17 d. įvyko didžiulis metinis pa
rapijos piknikas Klaš^iaus par-jmą kartą teko šioje bažnyčioje 
ke, Maspeth, N. Y.

Nors diena buvo apsiniaukusi' vyksiu dažniau,
dalyvauti, bet nuo šiol į ją at- 

nors ir kitoje 
Čia graži,

Pranešė, kad Palangos Juzės 
draugijos nariai nori susivieny- ir atrodė, kad kas minutė pra-' valstybėje gyvenu, 
ti su Šv. Jurgio draugija. Pasta- dės lietus lyti, žmonių buvo la- maloni bažnyčios nuotaika, cho- 
rosios konstitucija reikalauja, bai daug ir visi gerai nusiteikę,'ro giedojimas, kunigai ir viskas 
kad visi nariai atliktų katali-l sulaukė ir vėlyvo laiko parke j taip lietuviškai nuteikia. Gal ke- 
kiškas pareigas. Palangos Juzės i besilinksmindami, 
draugija turi ir atsimetėlių nuo 
K. Bažnyčios. Todėl kilo smar
kios diskusijos ir net užsikarš- 
čiavimų. Dauguma balsų nutar
ta nepriimti Palangos Juzės 
draugijos į vienybę.

Svetainės šeimininku išrink
tas K. Skrulis. Perskaitytos tai- 
Isyklės ir nutarta, kad šeimi
ninkas arba prižiūrėtojas jų lai- 

■kytųsi. Biznio sekretorium iš- 
i rinkta pirmą kartą jauna mote
ris, p. J. Tamušauskienė. Nau
jų metų baliaus rengimas 
liktas ant toliau.

Po susirinkimo svetainės 
mininkas pavaišino visus 
kandžiais ir gėrimais. Narys.

I
Šią savaitę išvyko praleisti 

atostogas Maine valstybėje p. 
Joana Tvaskaitė, slaugė Šv. 
Elzbietos ligoninėje.

IMinėjo Gimtadienį
p. Valentina Naujokaitė, kuri 

yra atvykusi iš Europos kaipo 
našlaitė ir yra pp. Kuru, gyv. 

ir Willow St.. globoje, minėje savo 
pp. Kūrai savo va- 

rug. 15 d., suruošė

Minėjo Sidabrinį Jubiliejų
Šiomis dienomis pp. Petras 

Estera Medveckai (Maduskie),-gimtadienį, 
gyv. Prospect Street, minėjo sarnamyj, 
savo 25 metų vedybinio gyveni-'šaunią pramogėlę p. Valentiną 
mo sukaktį. Šia proga jubiliatų! pagerbti. Dalyvavo daug jos 
dukrelė Darata, sesuo ir švoge- draugių, nuo kurių gavo sveiki
ns pp. Ona ir Jonas Kavaliaus- nimų. linkėjimų ir dovanėlių, o 
kai (Kavall) savo namuose, ypač nuo savo globėjų, pp. Ku- 
Willow St.. suruošė šaunią puo- rų gavo atmintiną dovanėlę, 
tą pp. Medveckus (Maduskie) --------------
pagerbti. j Šiomis dienomis sunkiai susir-

Dalyvavo apie 40 Jubiliatų gi- go p. Jankauskienė, gyv. Fran- 
prieglaudai au- minių ir artimųjų, vietinių ir iš klin St. Linkime pasveikti, 

kas. Mūsų klebonas, kun. P. M. kitų miestų ir miestelių. Jubilia- 
Juras. sekmadieni, rugpiučio 17 tai gavo daug sveikinimų, linkė- 
d.. pranešė, kad surinko aukų jimų ir brangių dovanų. 
$310 ir p. Stručkų darže “lawn 
party” davė pelno $107. Taigi iš gėris.

Tėvų Marijonų provincijolas, 
kun. Jonas Jančius. ir kun. Juo
zas Pauliukonis lankėsi pas sa
vo tėvelius.

Jaunavedžiai pp. Juozas ir Bi
rutė (Neviackaitė) Tvaskai grį
žo iš savo vestuvinių atostogų į 
namus.

Sekmadienį, rugpiučio 10 d., 
mūsų kolonijoj lankėsi Nukry
žiuotojo Jėzaus vienuolyno Se
selės iš Brockton. Mass., ir prie 
bažnyčios durų priiminėjo ren-. 
giamai senelių

-- ■ —

Šios savaitės pabaigoje pp. 
Novikų šeima, gyv. St. George 
Avė., vyksta į Worcester, 
Mass., dalyvauti savo giminai-į 
čių vestuvėse. Taipgi vyksta iri 
pp. Kodžių šeimos.

Svarbiausių programos nume
riu buvo “Karališkos šeimos” 
rinkimas ir vainikavimas. Gro
jant parapijos jaunuolių benui, 
vainikavimo ceremonijas atliko 
kun. kleb. J. Aleksiūnas, o “im
peratoriška familija”, maršuo- 
dami salėje, pristatė publikai.

I

I

r

Pas pp. Kneižius. gyv. Cottage 
St., lankėsi p. Kneižienės sesuo 

Šeimininkas ir Jubiliatų švo- p. Genovaitė Lyons su savo 
p. Jonas Kavaliauskas dukrele Genovaite, iš Washing-

AUGUST SALE
Platus Pasirinkimas
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Naujosios Anglijo? 
nias ir paneles pas 
atsilankyti ir pamatyti 
mūsų milžinišką kailinių 
pasirinkimą. Lauks i m e 
Jūs!

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

Nors dar žiema ir toli, 
rengti

os
gauti geresnį pasirinkimą negu žiemą, ka- 

įsos urmu perka.
■Jūsų krautuvėje galima kailinius įsigyti la

ša. prieinamomis sąlygomis su mažu įmokėji- 
rr. > o iizusį balansą galima mokėti taip, kaip 
patmza — daugiau ar mažiau į mėnesį, 
v.s^orr.et reikalaukite, kad Jums patarnautų 

■to vas Bernardas Koraitis, kuris yra kailinių 
padės J ims kailinius prisimieruoti

i Krmt'ucab 7!
411 VASHINCTON STREET.

BOSTON, MASS.

bet reikia prie jos 
kailinius įsigyti iš kalno. Dabar, va

saros laiku perkant galima daug pigiau nupirk- 
♦ 1 i p vj a a

•

1 r
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I lių metų tremtyje gyvenimas, 
savo krašto pasiilgimas čia duo- 

jda mūsų sielai ramybės, tam
priau riša su Amerikos lietu
viais ir jų įstaigomis”.

t
Šią savaitę, šv. Jurgio para

pijos bažnyčioje atnašaujamos 
giedotos šv. mišios j sekančia 
tvarka: pirmadienį — egzekvi
jos ir šv. mišios už Alenos Bal
taduonienės vėlę (N. P. P. Š. 
draugijos auka); antradienį — 
pp. Kavolynų intencija; trečia
dienį — egzekvijos ir šv. mišios 
už Aleksandro, Algirdo ir visų 
Gobų - Bernatavičių šeimų vė
les; ketvirtadienį — šv. mišios 
už kun. Stepono P. Kneižio vėlę 
(ALRK Susivienymo 81 kp. au
ka) ; penktadienį — p. Charles 
Mikšio. Jr. intencija, ir šeštadie
nį — egzekvijos ir šv. mišios už 
Petro Didiko vėlę.

VATERBURY, CONN.
Rugpiūčio 24 d. įvyks 

Juozapo lietuvių par. piknikas 
Linden parke, Union City, 
Conn. Toje pačioje vietoje į- 
vyks Amerikos Lietuvių Šalpos 
fondo skyriaus piknikas rugsė
jo 21 d.

Rugsėjo 14 d. įvyks parapijos 
naudai vakarienė, kurią ruošia 
Tretininkai ir Gyvojo Rožan
čiaus draugija. Kviečia 
dalyvauti ir paremti.

Šv.

visus

pralei- 
City,

Komp. A. J. Aleksis 
džia atostogas Atlantic 
N. J. Linkime geriausio pailsio.

Gavau kiek žinių iš Toronto, 
Kanados. Lietuvių yra apie 
3.000, bet labai išsiskirstę gyve
na. Turi savo bažnyčią. Para
pijos klebonu yra kun. McGin-

pa-

šei- 
už-

PROVIDENCE, UI.
Sekmadienį, rugpjūčio - Aug. 

24 d., Klaipėdos parke įvyks Šv. 
Onos draugijos šaunus pikni
kas. Pikniko Rengimo Komisija 
energingai darbuojasi, kad vi
sus atvykusius galėtų atitinka
mai pavaišinti ir maloniai pri
imti.

Gros geras orkestras; bus 
gardžių užkandžių ir įvairių gė
rimų.

Specialus busas veš žmones į 
pikniką 2 vai. po pietų nuo 01- 
neyville Square ir 2:30 nuo Šv. 
Kazimiero lietuvių par. bažny
čios.

Pikniko pelnas skiriamas pa
rapijai. Rengėjos kviečia visus, 
vietinius ir iš apylinkės atvykti 
į pikniką. Įžangos nebus — dy
kai. Rap.

Kun. V. Atkočius Svečiuose
Pas gerus parapijiečius p. Vit

kus viešėjo kun. V. Atkočius, 
Šių metų. “Karališką Šeimą”, Mari jonas, kilęs iš Worcester, 

sudarė: karalius — muz. Pr.jjtfass. Baigęs studijas Washing- 
Diilkė; karalienė — O. Pana- tone Katalikų universitetą, už 
tauskienė; princesė — O. Dul-; šešių savaičių išvyksta į Romą 
kytė ir princas — V. Montvila, j tęsti studijas. Geriausio pasise- 

Jaunuolių benas, vadovauja- kimo. L
mas kun. A. Masaičio, gražiomis 
uniformomis pasipuošę, sugrojo 
keletą lietuviškų ir angliškų 
kūrinėlių.

Šokiams grojo puikus J. Avi
žonio orkestras.

Buvo dar įvairių laimėjimų, 
kuriuos paruošė darbščios para
pijos moterys. A.

6REENFIELD, MASS.
Šv. Onos draugijos piknikas į- 

vyks sekmadienį, rugpjūčio 24 
d., 1 vai. po pietų, Dėdino sode, 
užpakalyj Franklin parko, Fair- 
view St. Pikniko programa bus 
įvairi. Kviečia visus dalyvauti. 
Rengėjos Agota Dedinienė ir 
Liudvisė Oguonienė užtikrina 
visiems linksmą laiką. Laukia
me svečių ir iš kitų kolonijų.

A. Dėdinas.

Viešnia iš Michigan’o
Pas senus ir veiklius parapi

jiečius I. Strogius, Sr., vieši re
ta viešnia, p. V. Virbickienė net 
iš Bay City, Mich.

p. V. Virbickienė yra p. Stro- 
gienės sesutė, tad ir keturios 
savaitės atostogų smagiai pra
leidžiamos. Linkėtina viešniai 
Brooklyne gerai pasisvečiuoti ir 
laimingai sugrįžti į namus.

Apreiškimo Parapija
Praeitą sekmadienį teko 

Apreiškimo parapijos bažnyčio-Į 
je sumos metu, kurią atnašavo( 
svečias kun. V. Atkočius, Mari
jonas.

Gražiai giedojo parapijos cho
ras, ved. muz. P. Sako. Tai tik
rai švelniai nuteikiąs kiekvieno 
dalyvio širdį giedojimas. Nors 
ir per didžiuosius vasaros kars
čius, darbštaus vado mokomas, 
choras praktikuojasi ir gražiai | 
gieda bažnyčioje sekmadieniais. Į

Kun. V. Masiulis pasakė gra-' 
žų pamokslą. Jo taisiklingas lie-Į 
tuvių kalbos naudojimas daro 
garbę jaunosios 
gama, nes sunku 
tai ne Lietuvoje
gas.

D.

būti
- I

kartos kuni-; 
atskirti, kad 

auklėtas kuni-.

W.J.Chishobn
GRABORIl'S

'Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone: 
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 8288
4

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.
Room 208

Tel. 8-1M4

397 MAIN ST., 
Worcester, Mass.

275 Main St, Webster, Mass.

A. Sumausiąs
Generalis Kontraktoriu*

694 Chalkstone Avė.,

PROVIDENCE, R. L
Tel. Plantations 0753

Parūpinu planus ir statome 
naujo stiliaus namus su mo
derniškais įrengimais. Atlie
kame visokius darbus namų 
taisymo.
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vietinės žinios!
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SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ 
ŠVENTE

Dideles Iškilmes
So. Bostono lietuviai džiaugs

mingai laukia savo mokyklos 
šventinimo, rugp. 24, 3 vai. pp. 
Jie atsidėję švęs šį istorinį įvy
kį beveik ištisą dieną.

9 vai. r., misionierius Tėvas 
Jonas Borevičius, S. J., laikys 
šv. mišias ir sakys mūsų šven
tei atitinkamą pamokslą.

10 v. r., bus laikomos šv. mi
šios už Bostono lietuvius, žuvu
sius karo tarnyboje, pamokslą 
pasakys iškalbusis Tėvas Bore
vičius, S. J.

2 v. p. p. renkasi lietuvių vaikai 
po bažnyčia ruoštis martuoti. 
Apsirengia kaip kas gali ir kaip 
kas nori.

Draugijos su vėliavomis ir pa
vieniai žmonės renkasi prie baž
nyčios.

3 v. p. p., nuo klebonijos, baž
nyčios varpams linksmai gau
džiant, prasideda bažnytinė 
procesija. Eina į B St., W. 5th 
St., bažnyčion: bernaičiai, mer
gaitės, jaunimas, draugijų at-

zaus Nukryžiuoto Vienuolyno ko: Jurgio Žiedaičio kilusio iš 
Seserys išvažiavo į Oden, Kan- Kurpikų km. Kybartų valšč. 
sas .užimti mokytojavimo dar- paskutiniu laiku gyv. Clevelan- 
bą. Jos mokys ten vaikučius 
Grammer School ir High 
School. Melskimės, kad Dievas 
padėtų mūsų Seserims darbuo
tis svetimųjų tarpe.

Sykiu išvažiavo ir Seselė Kar- 
meltta iš Šv. Petro parapijos 
mokyklos. Melskimės, kad ji ki
tą metą sugrįstų į mūsų moky
klą.

Parapijoje, kurioje mūsų lie- 
tuvaitS. rerery. užim. mokyk- 
las, gražiai darbuojasi mūsų 
South Bostonietis kun. Bronius 
Rusteika, kaipo pagelbininkas.

Sunkiai serga Carney ligoni* 
nėję Tretininkų Brolijos pirmi* 
ninkė Zofija Žičkienė. Melski
mės jos gerovei.

Trečiadienį, . po Sv. Teresės

d’e, Ohio., Paulinos Kremerytės 
kilusios iš Laukupėnų km., Gra
fiškų valšč. Vilkaviskio apskr.* 
(teta iš tėvo pusės). Marijos 
Žiedaitytės, kilusios iš Kurpikų 
km. Kybartų valšč. (teta iš mo-' 
tinos pusės).

6) Janina Gaigalienė, kilusi iš 
Starkų km. Vyžuonų valšč. U- 
tenos apskr. ieško Stenio Jono/ 
Kajetono sūnaus, kilusio iš ten 
pat.

7) Jnodaitytė - Kapočienė, 
Juodaičio Juozo duktė, kilusi iš 
Pavilktinių km. Sintautų valšč. 
Šakių apskr. ieško Pranciškaus 
Jodaičio, gyvenusio Bostone, 
turėjusio mėsos gaminių fabri-' 
U*

8) Marija ir Konstancija Ur- 
įnevičiūtė, kilusių iš Marijampo-

FIRST AID MAY SAVE HIS LIFE

i

1
Avė Maria Vaiamš

Sekmadienį, rugpiučio 24 d., 
7:30 vai. vakare iš WMEX r*- 
dio stoties Boston ir kitų jung
tinių stočių išgirsite TT. Pran
ciškonų vedamą radio progra
mą apie Šv. Kristoforą, kankinį, 
keleivių globėją.

PAIEŠKAI! savo švogerio 
Antano Valečkos, Kotrinos Va
ičkienės ir jų sūnaus Augusti
no. Prieš kiek metų gyveno 65 
Emmet St., Brockton, Mass. 
Prašau atsišaukti: Juozas Kuo
dis, Kemelų kaimas Pasvalio 
paštas.

DAKTARAI
stovai, svečiai, žuvusių kareiviui"0’“0’ P»m»l.lų._ Wk°-

♦-----------------------------------------------------

ŠOU 447S

Dr. Joseph F. Antaiefc
OPTOMETRISTAS
515 E. Broadovay

So. Boston, Mase. •

Ofiso Valandos išskyrus
Trečiadieniais ir Penktadieniais.

Vakarais Nuo 7 iki 9-tal
Šeštadieniais nuo 2 iki S-taL4--------------------------- -

♦ vyskupas su 
Visų Šventų

E. Vyskupas

■*

giminės, altaristai, subdeakonas 
su procesijos kryžiumi, choras, 
klierikai, kunigai, 
asista, giedodami 
litaniją.

Bažnyčioje J.
Wright, pradeda Veni Creator. 
Choras atgieda. Vyskupas at
kalba maldas.

Chorui giedant, procesija eina 
mokyklon. Vyskupas užgieda 
Asperges! Choras baigia. Vys
kupas šventina mokyklą iš lau
ko. Pasimeldęs, žengia mokyk
lon. Užgieda Asperges, šlakšto, 
smilko, kalba maldas, šventina 
ir pakabina puikų kryžių. Nau
jas Vyskupas palaimina mokyk
lą, vaikus, tėvus ir visus (Jaly-

Procesija grįžta bažnyčion. 
Choras gieda. Sueina bažnyčion 
žmonių, kiek telpa. Vyskupas 
sako pamokslą. Teikia palaimi- 

Sakramentu.
Po tam teikia Sutvirtinimo Sa-

Tie, kurie nori priimti Sutvir- 
privalo,

pirma, pamatyti vieną iš vieti-

Raginame visus dalyvauti šio
se iškilmingose pamaldose. Su- 
veskite vaikelius į puikią proce- 

sueikite
jauni ir seni. Tas padidins mū-> 
sų šventę ir mus pačius kitų a-

Po pamaldų visi galės per
žvelgti mokyklą, įeidami per 
vienas priekines duris .išeidami

Kas norės, galės sustoti kam
bariuose ir, pas seseles, užregis
truoti vaikelius mokyklon. Ži
noma,. kas norės, galės mokyk
los remontui aukoti savo aauką.

Lietuvaitės Seserys pas sag- 
septynios Jė-

vius.

nimą Švenčiausiu

kramentą norintiems.

tinimo Sakramentą,

r
i d

mas trumpas susirinkimas Jė
zaus Nukryžiuoto Seselių Rė
mėjų skyriaus jų visuomeninio 
ir metinio išvažiavimo reikalu.

Kun. Virmauskis ramino su
sirinkusius, kad nenustotų noro 
veikti iš priežasties tiek daug 
judėsio mūsų kolonijoje. Jis 
prašė kiek galint sutelkti ener
giją ir dėl Labor Day iškilmių, 
motiniškame name, Brocktone. 
Jis dėkojo už paramą ir moky
klos taisai. Prašė, kad ir toliau 
šiam reikalui melstųsi, dirbtų ir 
aukotų.

Pirmininkė ponia Cūnienė iš
davė raportą iš praėjusio veiki
mo. Pereito šeštadienio Whist 
party davė pelno 875.00. Buvo 
kasoje apie $50.00. Ji prašė visų 
dirbti dėl South Bostono stalo 
Labor Day piknike ir nešti au
kas stalo šeimininkėms ponioms 
Statkienei, Slatkevičienei, Vo-| 
longevičienei ir kitoms.

Kitas susirinkimas įvyks kitą 
trečiadienį.

lės apękr. Gižų valšč. Šumsku 
km. ieško Elena Dainienė.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji prašomi pranešti 
adresu:

Vytautas Končius,
61 Tfoemas Park

So. Boston 27, Mass.

i
I

šiuo'

Lankėsi

CAMBRIDGE, MASS
Cambridžiečiai smarkiai ruo-

REIKALINGA p. Sofijai Žič- 
kienei moteris, kuri ateitų jai 
nesveikuojančiai padėti valgyti 
pagamintu ir palaikyti su ja 
kompaniją. Jai bus kambarys

’ir atlyginimas. Atsišaukite tuo
jau 80 Corbet St., Dorchester, 
Mass. Tel. BLU 9875.

(15-18-22)

nių kunigų.

siją ir patys, iš visur,

kyse.

per kitas.

tas. Rugp. 19 d.

Geriausias PasirinkimasGeriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Pristatome alų ir degtinę j namus.

Patarnavimas greitas ir mandagus.

T. SULLIVAN, INC.
Petras JakubSnas, savininkas

323 W. Broadway. So. Bostone Mass. Į
Tel. ŠOU 9772

1Užsisakykite Tonika Fenilus |
Pristotam geriausį toniką

••

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

crinos^Mnasiios.

Rugpiučio 10 d. p.p. Petras ir
Monika Kiršliai šventė savo 35 šiasi dalyvauti Nukryžiuoto Jė- 
metų vedybinio gyvenimo su- zaus Seselių piknike rugsėjo 1 
kaktį. Šia proga p.p. P. M. Kirs- d., Brocktone. Autobusai išeis 
liams jų sūnus Petras, Vincas ir nuo lietuvių bažnyčios. Taipgi 
Pranas iškėlė šaunų bankietą Cambridžiečiai planuoja turėti 
lietuvių piliečių klubo patalpo- savo stalus.
se. Bankiete dalyvavo apie du 
šimtai svečių. Svečius labai 

{šauniai vaišino p. A. Ambro-I..............  • • ■!

----- -

A, J. NAMAKSY 
REAL ESTATE A 

INSURANCE 

409 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Offlce Tel. So. Boston 0948

Bes. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mass. 
Tel. Parkway 1233-W

Vyčių piknikas labai puikiai 
pavyko. Romuvos parkas buvo 

{pilnas publikos. Malonu matyti, 
į kad lietuviškas jaunimas ge- 
.riau įvertina lietuvybę ir lietu
višką veiklą, kaip jų tėveliai, 
i kurie yra atvykę iš Lietuvos. 
Mūsų Vyčių parengimuose ko- 
munistams vietos nėra. Jie san- 

’! tykiau ja su katalikais sporti
ninkais ir, moka išskirti katali
kus profesijonalus, ką dažnai 
j mes nesugebame padaryti. Mū- 

Šiomis dienomis grįžo iš Ka-!sų vietinė Vyčių kuopa, piknike 
žmonių, ir tatgi komitetas taria nados po atostogų p-lės Pakal- 
uirdingą ačiū visiems, kurie mus niškytės. 
taip maloniai parėmė. grįžusios

Tos dienos bėgimo kontestuo- svečių iš tolimos Pennsylvani- 
se dalyvavo įžymūs lietuviai jos, mokslo metų draugų, 
sportininkai iš Naujosios Ang
lijos. Lt. Al Bložio taurę laimė-! 
jo Jonas Tamulevičius iš Brock- sų parapijos Šv. Vardo draugi- 
tono su 24 punktais. Petras jos nariai, turės išvažiavimą į į . 
Ruplėnas iš South Bostono su- jūrą. Norintieji gauti bilietų, 
rinko 18 punktų ir Arnoldas kreipkitės pas p. A. Stankūną.! 
Plevokas irgi iš South Bostono Važiuokime visi, į jūrą žuvauti.1-' 
turėjo 15 punktų. Juozas Lola, Tą dieną, nariams mišios bus 
apskrities pirmininkas, įteikė atlaikytos 7 vai. 
Lt. Al Bložio taurę Jonui Ta
mulevičiui. Kun. Janušonis įtei-

__ _ . i

9nhpi Aaū!
_ , , . J zaitienė, kuri ėjo vyriausios šei- iRomuvos parke, rugp. (Aug.)j . . . ., . T5JL !nuninkes pareigas ir taipgi at-l17-tą dieną, 1947, įvyko Lietu- “ “ r—s— “ _ -... • 'liko programos vedėjos parei-.vos Vyčių Naujosios Anglijos ....... .. .. . . ° . gas. p.p. Kiršliai savo 3o metų:apskrities piknikas ir bėgimo , . ,, . T • , ' . i vedybinio gyvenimo sukaktu-1kontestas. ši diena buvo paskir- . ..... . vių proga susilaukė gražių do-ita pagerbti žuvusi lietuvi spor- 1 , . . 1. ;vanų ir malonių sveikinimųtininką, Lt. Al Bložis. L- - - ;- Širdingiausi linkėjimai ir musų! Malonu buvo matyti, kad mu-' ”

, ..... . i p.p. Kiršliams. isų tėvai ir draugai reme s> pir- r ;
mutinį po pasaulinio karo mūsų 
parengimą. Iš viso buvo 2000 II

I P-lės Pakalniškytės, 
į namus, susilaukė

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LIKSIS
Realstatininkas

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

“Darbininke” lankėsi kun. J. 
Švagždys, buvęs LDS Centro 
pirmininkas.

Lankėsi Ig. Šarka iš Waterbu- 
ry, Conn. P-nas šarka yra ilga
metis LDS 5-tos kp. narys ir 
“Darbininko” didelis prietelius 
ir rėmėjas.

Trečiadienį, rugpiučio 20 d. 
lankėsi “Darbininko” redakcijo
je kun. P .Virmauskas, Šv. Pet
ro lietuvių par. klebonas, ir spe
cialiai kvietė visą "Darbininko” 
štabą dalyvauti parapijos ant
ros mokyklos šventinimo apei
gose.

Pereitą savaitę "Darbininko” 
redakcijoje lankėsi mokytoja p. 
Stasė Cereškaitė iš Brooklyn, 
N. Y. Ji su savo drauge moky
toja buvo nuvykus į Novą Sco- 
tią praleisti atostogas. Grįžda
ma į namus, sustojo Bostone ir 
aplankė įdomesnes vietas.

Mokytoja Cereškaitė yra Stu
dentų irAlumnų organizacijos 
pirmininkė. Mokytojauja Junior 
High School.

Pdteškš|iiMi

gražiai pasirodė.
Jau antra savaitė kaip randa

si Šv. Elzbietos ligoninėje p. J. 
Brazdžiūnas. Linkime greitai 
pasveikti.

_ , _ 1 Šiomis dienomis, pas pp. Kar-Sekmadiem, rugp. 24 d. mu-1 ... , .. . ..pavienis atvyko iš Austrijos 
.['viena iš Lietuvos tremtinių su 

dviem sūneliais. Neteko patirti 
i pavardės, nes nebuvo progos 

"isusitikti. Vėliau turėsime pla- 
' tesnių žinių apie Austrijos lietu

vių gyvenimą.

p. T. Jankauskienė, kuri buvo 
Po sunkios kojos operacijos, sunkiai susirgusi, sveiksta. Lin- 

kė Pvt. John Dubzinsko taurę grįžo į namus p. Baigienė. Lin- kime stiprios sveikatos. A. D.
Pranui Rameikai, žymiam spor- kime p. Baigienei greitai pa-
tininkui iš Boston College. Ra- J sveikti.
meika išrinktas įžymiausis lie- 1 ■ -1 ■ ■ ■ ■
tuvis Kolegijų sportininkas per malonų parėmimą ir pagarsini- į 
pereitus metus.

Komitetas nori pareikšti šir-;Dar kartą tariame visiems, ku-jdybinio 
dingą ačiū “Darbininko” redak- rie mūsų darbą parėmė, širdin- proga, 
ei jai ir Darbininkų Radio už jų’gai ačiū. Komitetas. aciū. Dėkojame sūnums — Pet-

PADĖKA
Visiems, kurie taip gražiai 

mą mūsų tos dienos veikimo, mus pagerbė mūsų 35 metų ve- 
gyvenimo sukakties 

reiškiame širdingiausį

Re,. Šou- 3729 Šou 4.1.

Uthuanian Fumiture Co.
MOVERS— 
Imu re d and 

Bonded 
Local A Long 

Oistance 
Moving

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

So. Boston Fumiture Co.
Matracai naujai perdirbami.

Kainos pranešama 18 anksto.

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.
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380Vz West Broadusy,
Tel. ŠOU 2758rui, Vincui ir Pranui. Bankieto 

.'šeimininkėms — p. A. Ambro- 
jzaitienei, p. M. Bagdonienei, p. 
i S. Griškienei, p. Mankienei, p.
M. Jankauskienei, p. M. Repšie
nei, p. V. Kaper ir p. J. Bagdo
nui. Bankieto patarnautojoms 
— p. S. Tauskienei, L. Mika
lauskaitei, V. Jankauskaitei ir 
M. Minevičiūtei. Dėkojame svo
čiai p. Gricienei iš Arlingtono 
už gražų tortą ir malonius 
sveikinimus; svotui p. I. Griškui 
už gražų pasitikimą su svočia ir 
p. A. Ambrozaitienė. Sūnums— 
Petrui už brangią dovaną, Vin
cui už rožių puokštę ir Pranui 
už gražų “Orchid Corsage”. 
Programos vedėjai p. A. Am- 
brozaitienei už kalbas ir sveiki
nimus, vietiniam graboriui p. P. 
Vaitkui, p. J. Turauskui, p. K. 
Kališauskui iš Brocktono, p. J. 
Butrevičiui iš Lawrence, p. J. 
Repšiui ir p. Zaleckui. Taipgi 

; širdingas ačiū p. M. Niaurienei; 
Į ačiū už suloštą jaunųjų rolę se- 
iikantiems: jaunikiui A. Šleikie- 

[ nei, jaunajai P. Brūzguliui, 
kompanijai — B. Vetkevičienei,

5 
I; 

i 
i 
i 
j

Sutvarkymui MirusiiĮ Asmenį) Turto
Parsiduoda South Bostono geriausioj gatvėj, 

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

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

1) Pulkininkas Tomas Vidu
giris, gyv. 13b Dillinger a/ Do- 
nau, Ludvigshaaerne, ieško Ga- 
sparkos Jono, kilusio iš Panevė
žio apskr. Plukių km., apie 55 
metų amžiaus.

2) Juons Barčas, gyv. ten 
pat ieško Jono Baltrušaičio, ki
lusio iš Paskynų km. Stankaičių 
valšč. Raseinių apskr.

3) KastmterM ZsgasevičhM, 
gyv. ten pat, ieško savo dėdės 
Antano Ramanausko, paskuti-Į 
niu laiku gyv. Waterbury, Ct. t

4) Inž. Vladas SvtgBB ,gyv. 
ten pat, ieško savo dėdžių My
kolo ir Kazimiero Svipų. Jie bu
vo kilę iš Palėvonių km. Puša
loto valšč. Panevėžio apskr. I 
Ameriką išvykę prieš 50 metų.

5) Marija Krameryti - VUbo- 
■*enč, gyv. ten pat, kilusi iš 
Kaupikų km. Kybartų vašč. ieš-

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

BOB1S BEVEBAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.

220 E SL, TeL ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

Goricrasia UŽoiya Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
%

!

I !

GRABORIAI

S Barasevičius k Sūnus• sovso mėsoms v ■■ rmo^me^^rm

MOTERIS PAGELBININKB 
Lietuvių Graborius-Balsam uoto jas 

Turi Notaro Teises

254 W. Broadoy
SO. BOSTON, MASS.

Tel. south Boeton 2990

Sūnaus gyvenamoji vieta — 
S3S Dorchester Avė. 
TeL COLumMa 2537

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Mass. 

Joseph f.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojss 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakty 
Koplyčia Šermenims Dykai 

ToL ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3990

Vincas Balokšnis, Savininkas.

251 Vest Broedviy,

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

J. Kazilioniui, S. Majauskienei 
ir p-lei Kazilionytei. Taipgi šir
dingas ačiū p. L. Budrai už gar
džiai iškeptus kalakutus. Tik
rai, tariame širdingiausi ačiū 
visiems ir visoms už taip gražų 
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Kristele
Stepas Zobarskas

( Pradžia "Darb.” 61 nr.)

Net vyresnioji pritūpė ’ 
prie Kristelės ir prisiglau
dė prie murkuonėlio, kuris 
jau buvo bepradedąs neri
mauti. Iš visų pusių veržė
si rankos, norėdamos pa
glostyti jo švelnų, juodą 
kailiuką.
— Nesnausk, neliesk! — 

. šaukė vienos kitoms, ir vi
sos spaudė, visos glamonė
jo tol. kol staiga kačiukas 
išsprūdo iš rankų, užlipo 
ant sienoju, pasipurtė, ap
silaižė krūtinę ir ėmė šil
dytis priešais saulę.
— Mes jo *niekur nebelei- 

sim, — tarė jaunesnioji 
Kristelės sesuo. — Tegu 
čia auga.
— Žinoma, tegu čia au

ga. Mes iį atganysime. — 
nusprendė vyresnioji.

— Man labiausiai patin
ka, kad nebaikštus. — 
džiaugėsi vidurinioji. Atėjo šienapiūtė. Der-

Neužauguolė vėl norėjo lingos Tyrolio pakalnės 
pasiimti pas save kačiuką, prisipildė 
bet dabar seserys visos bėjų. Kristele 
kaip viena suriko: žolių gaubrio
— Neliesk! Teeu pasilsi, kain kačiukas.

Dar tu ji užkankinsi bene- degą. gaudo 
šiodama. virpančią rūkštynę.

Kristele dirstelėjo iš pa- kosi vienui viena, nes mo- 
niūrų į seseris ir. nusisu- tina su dukterimis buvo 
kusi nuo jų, suspaudė lū- išėjusi toliau į kalnus: mo- 
pas. Akyse pasirodė aša- terys norėjo pirmiausia 
ros. bet verkti vis dėlto ji sudoroti atokiau esančias 
nepravirko. pievas, o paskui šienauti

Nuo šios dienos apie ka- tas. kurios čia pat. už ke- bet'juodasis^ kačiukas~ne- ma7. 
čiuką pradėjo suktis visas liasdešimt žingsnių nuo 
šeimos gyvenimas. Sese- trobos, banguoja, 
rys jam įtaisė lovą, išsiu- Prie namų, už keliuko, 
virėjo pagalvėli, antklodę, kuriuo dažnai pradardė- 
Prip pat lovutės papylė davo karvės arba jaučio 
smėlio. Niekuomet nestigo traukiamas vežimas su 
jam nei nieno, nei mėsos, pašaru, tekėjo kalnų upe- 
ir skurdus gyvulėlis bere- lis. Iš aukštai krito jo van- 
gint ėmė taisytis. Kriste- duo. iš ten. kur ligi di- 
lei vis mažiau ir mažiau džiausiu karščių nepasi- 
betekdavo su juo pažaisti, baigia sniegas, paskui lei- 
Kai pasilikdavo vieni du, dosi siaurute vaga per pie- 
ji galėdavo gerokai pasi- vas, čiurlendamas ir dai- 
juokti, bežiūrėdama, kaip nuodamas. vėliau krito 
jis bėgioja paskui kamuo- mažesne čiurkšle per ak- 
lėlį, kaip gaudo jį pirmuti- menis ir uolų nuogriuvas. 
nėm kojom. kandžioja. Ant kranto 
parvirsta aukštielninkas vyšnių ir laukinių rožių, 
ir vėl laukia, kol mergaitė Kristele atsistojo, prie- guolę. 
timpterės už siūlo. Bet at- jo prie vyšnios ir ėmė žiū- 
eina suaugesni ir varo ją rėti pakalnėn. Per akme- 
tolyn, nebeleisdami kačių- nis ritosi upokšnio putos, 
ko nė i rankas naimti. Mergaitė nuskynė

— Neliesk!

rūstino ji po to. kai, pa
gauta pykčio, pripuolė 
kartą prie lepinamo kačiu
ko ir ėmė jį kumščiuoti.
— Kristele. bjaurybe tu! 

— sušuko tada visos sese
rys. ir motina, nutvėrusi 
žabelį, taip užkirto jai per 
nuogas blauzdas, kad ne- 
užauguolė net pritūpė iš 
skausmo.
— Palaukit jūs man. — 

niršo pati sau viena Kris- 
telė. Aš jums nedovanosiu.

Pasislėpusi už sukrautų 
lentų, ii dažnai čiupinėda
vo pirštais rykštelės rim
bus ir iš naujo pajusdavo 
tą ugnį, kuri svilino moti
nai lupant. Kiekvieną kar
tą. pamačiusi kačiuką, su
drebėdavo visu kūnu. Tai 
nebebuvo jos draugas. Ne. 
Tai buvo jos priešas, kurio 
ji vis daugiau ir daugiau 
pradėjo nebeapkęsti.

I

pjovėju ir grė- 
sėdėjo ant 

ir žiūrėjo, 
pakėlęs uo- 

kojvtėmis 
‘ Ji li-
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vėsumo, kuris pagauna 
žmogų kalnų papėdėje, nu
sileidus saulei. Atsigul? 
ant žemės kniūbsčia, nu
leido kojas į upokšni ir ė- 
Imė šliaužti palengvėle že- 

i 1 i I

myn.
— Kristele! Kristele! 

Kur tu?
— Kristele, oho hy-oo!

Mergaitė išgirdo moti
nos ir seserų balsus, kūne 
aidėjo iš visų nusių; drr 
įkartą žvilgtelėjo i uol\ 
bet jokios katytės čia ne
būta. Juodavo akmens a - 
skala, o ten, tarpeklyje, 
šniokštė putodamas va •- 
duo. Iš po rankų ėmė by
rėti žemė, kūnas pradėjo 
slysti. Kabaravo kojomis, 
jieškodama atsparos, bet 

; vis neįstengė atsispirti.
1 — Kristele, vaikeli, kur 
tu?

Staiga ją pagavo tokia 
baimė, kad visa pradėjo 
drebėti ir, vos vos besuri- 
įkusi: mama! ėmė riedėti 
, pakalnėn.

Neužauguolė, užsikabi
nusi už uolų atplaišos, vėl 
kažkaip paslydo. Dar nu
šliaužė, paskui atsimušė į 

, krūmokšnius, augančius 
(visiškai netoli prarajos, ir 
susilaikė.

♦ ♦ ♦I
i Išgąstingas motinos rik
smas sušaukė 
kaimelio gyventojų. Ir di
deli ir maži subėgo Kriste
lės gelbėti. Drąsiausia iš 
visų parodė vyresnioji ne- 
užauguolės sesuo. Kaip vo
veraitė, liuoksėjo ji nuo 
vienos uolų atbrailos ant 
kitos, tvirtai laikydamasi 
rankomis už virvės, pri- 

■ tvirtintos prie vyšnios me
džio. Dar kelios minutės, ’• _t_____ _ •_v_ J— 1_ •

bet pamačiusi rūstų jos tokia jėga veržėsi, ji aukš- re ranka apglobusi susi- 
..........  įtyn. Priėjusi rožių krū- kruvinusią ir iš baimės 

tuščia ir klaiku mus’ sust°j° ir rankute net pajuodusią Kristelę.
.pasidarė Kristelei troboje, nubraukė nuo kaktos pra-l Motina plėšte išplėšė ne- 

lr Ji užsirito ant suolo, atsi-Valandėlę atsikve- uzauguolę is dukros gle- 
iklauDė Drie lango bet kie- P*- P° to eme eitl Pahai bl°’ prispaudė prie Širdies 

— Kristele, kod'.I gi tu me nebuvo matyti nė gy- upokšnį ir jieškoti akimis ir bučiavo, bučiavo, bučia- 
ivos dvasios, žinojo, kad katytes Bet kur ji nėjo vo.

Mergaitė tylėjo, nuleidu-motina meldžiasi koplytė-kur nesidaire tikrai uo-i Kristele, vistukeli ma- 
ie los. putos, verpetai ir ne- no! Brangiausia mano! Ko 

- ----- - - - paliaujamas,
motina sušėrė deniu pasitaškyti. Apie šniokštimas.

kelis kartus per rankas ir kalnus jau sukosi rūkas,1 — Minką!
per veidą. Tik po geros va- tik paties 1 
landėlės ,kada motina pa-viršūnė, apipilta besilei- tydama paliai krantines,1 
sakė: “tu esi bjaurus vai- džiančios saulės auksu, tačiau į jos šaukimą teat- 
kas, tokio nei aš nei sesu- žėrėjo tartum 
tės niekuomet nebemylės’’, lis. 
Kristele užsirito ant lovos,'

daugybę

drauge su kitais daiktais išskėsdama rankas. Nega-'pati prakalbinti motiną, pindavosi anksčiau — su ir ji vėl buvo viršuje, kai- 
tolyn į pakalnę, po žemė-Ii būti. '* " * " --
mis. Ilgai dar laukė mer- —Taip ,taip ,mums paša-'žvilgsnį nebeišdrįso, 
gaitė, ar nepasirodys kur, kojo apie tai GrunenbauJ Nvku

,•—------- ------ kuris savo akimis * “
bepasirodė. Tada Kristele matė, o dabar, štai, 
apsisuko ir. krimsdama pati prisipažįsta, 
rūkštynio stiebą, paleng- _  Kristele I 2“‘
vėl sugrįžo į savo kiemą. taip padareię Kodėl? 

Protarpiais, iš paniūrų _ _
permesdama akimis, žiū- si galvą, nedrįsdama akių Įėję, o seserys nuėjo prie 
rėjo Kristele į seseris, ku- pakelti. Ji net nepravirko šulinio su berniukais van- 
rios visas kertes išgrozdė, tada, kai motina sušėrė deniu pasitaškyti. 
visus kaimynus aplakstė, 
bejieškodamos kačiuko. 
Galų gale vienas ūkinin
kas pasisakė matęs Kris- 
telę kažką metant į van
denį.
— Sakyk, kur 

augo keletas Minką? — sušuko 
sos, apstojusios

tiktai uo-i — Kristele, vištukėli ma-
I 7

čia aplink 
protarpiais 
tai, žiūrėk, 
ji plūduria-

vie n o d a s gi tu ėjai prie tarpeklio!? 
:Kad kiek-būtum į uolas 

_  ivAuin.a. Minkute! _ užsimušusi ar į tarpeklį į- 
aukščiausiojo šaukė neužauguolė, laks- PuoįusLI Neuzauguole iš karto 

nieko neatsakė. Tik juto 
1 motinos 

širdį, ir krūtinėje darėsi 
'jauku, ramu, šilta. Paskui 

paslėpė veidą tarp rankų gal tebetupi kur nors ? Gal gaitė. — Gal bijo, kad vėl ji prisilenkė prie motinos 
ir ėmė kramtyti pagalvės Minkute tikrai tebėra gy-neįmesčiau upėn?” Minką, ausies ir, lyg atsiprašyda- 
kraštelį. Ji girdėjo seserų va? ]
balsus, klegančius kieme, Juo ilgiau ji galvojo, juo aš tau duosiu duonytės? 
suprato, kada jos išėjo į labiau ėmė rodytis, kad namie gausi p_______- — - Aš norėjau, kad ir tu, ma-

Jis tik- - - . myt, ir sesutės vėl mane
visas šia-1 *^au temti, bet Kris- pradėtumėt .mylėti.telė vis tebesidairė aplin

kui. Virš kalnu suspindo 
keletas žvaigždžių. Jos bu- 

, . . vo taip arti uolų, kad, ro-----  .mas išlipti ant kranto, ir 
Tą dieną niekas su ja ne- miauksi išalkęs. S žiburėliai, ant viršūni^

Kristele nusirito nuo . . .. d ’ 
netarė, lango, pasiėmė duonos rie-s l

ma! Kristele mūsų katine- jai gero žodžio. Mergaitė kūtę ir išlėkė kieman. Šį 
lį nuskandino. juto, kaip visi nuo jos nu-kartą, rodos, ir kojos nebe
— Mai! — nustėro senė, sisuka. Norėjo Kristele taip pynėsi tarp žolių, kaip

padėjai 
tada vi- 
neužau-

pasakų pi-siliepė krentantis vanduo. :P”®. sąvo,s£^e® 
į“Kodėl jis nepasirodo? — .................

0 gal jis nenuskendo, pusverksnė galvojo mer-

Mergaitė tylėjo.
— Pasakyk, kur yra Min- pakrantę kačiuko jieškoti gyvulėlis tebėra kur nors Minką!

ka, jeigu nepasakysi — ir kada jos dar piktesnės prie kriokliuko. 
primušime! sugrįžo .nei gyvo nei nūs- riau-siai išlipo
— Ten, — mosterėjo Kri- kendusio neradusios. Ant pias iš vandens, nusipurtė,

stelė rankute į upeliuko širdies kažkas gulė ,ir ne- paskui ėmė laižytis. Ir da- 
pusę ir nusisuko nuo jų, užauguolė vos begalėjo al-ibar gal jis tupi, negalėda- 
VlSa drebėdama ir iškaltu- SUOti. Imas ištinti ant Vrantn ir
si.
— Tai tu jį prigirdei, gy- bešnekėjo. Net motina, pa- 

vačiuke! Ei, mama, ma- duodama valgyti,

katyte, nebijok, eikš čia, ma» ^ar® Patyliukais:
- • - • ' — Aš norėjau... norėjau

piesiuko’ Minkutę namo parsinešti...

Paminėti Atsiustos Spaudos 
Naujienos

tada mer- 
ir kai tas 
nutvėrė jį 

iš bažny- abiem rankom, suspaudė
pirmiau- ir, įsiūbavusi, įmetė upėn.

Gyvuliukas iš karto dar 
už uolų.

rožės 
Nemaigyk! šakelę ir sviedė žemyn. Ji 

Tegu auga! — šaukia iš vi- krito tiesiai į vandenį, čia 
sų pusių seserys ,ir neuž- pasisukdama, 
auguolė turi nueiti sau, su apibėgdama, 
pavydu žiūrėdama į vyrės- pasinerdama, 
niąsias, kurioms niekas vėl iškildama,
nieko nedraudžia. .vo. nelyginant kraujo pu-

Ji net pajuto, kad sese- ta. Ilgai žiūrėjo neužau- 
rys dabar daugiau užsiima guolė į keliaujančią rožę, 
kačiuku, negu ja pačia, kol galų gale toji įsimaišė 
Grįžusios iš darbo, jos pir- kažkur tarp uolų ir dingo, 
miausia lekia žiūrėti, ką — Minką, Minkute! — 
veikia jų augintinis, o tik pradėjo šaukti 
paskui susidomi neužau- gaitė kačiuką, 
guole. Motina — ne. Ji ir pribėgo artyn, 
dabar, parėjusi 
čios ar iš lauko,
šia ieško akimis Kristelės.
Tik ir ji dažnai paima katę bandė kabintis 
ant rankų, glausto prie bet stipri srovė traukė jį 
veido .nrie krūtinės, kai- gilyn. Mergaitė žiūrėjo į 
bina meiliausiais žodžiais, išgąstingai drebantį prie- 
Ir tuo laiku, kai kačiukas šą. Kelis kartus perpiltas 
žaidė, apsuptas seserų, kai vandeniu, kačiukas 
seserys juokėsi, net susi- no šliaužte 
lenkdamos, net ant žemės sausumos, 
pritūpdamos — toks gud- sutrenktas, 
rus artistas atrodė joms kankamai jėgų. Staiga už- 
mažasis gyvulėlis — Kris- griuvo netikėtai didelis 
teles širdelėn ėmė skverb- srovės luistas, atplėšė jį 
tis neapykanta. Ypač užsi-Įnuo akmens ir nusiaubė

mėgi- 
iššliaužti ant 

bet smarkiai 
neturėjo pa-

Nukryžiuotojo Jėzaus Seselių vienuolynas Brockton, Mass.
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Simas Sužiedėlis, šventas Ka- 
sustatyti, dega. zimieras (1458-1484). Šv. Sosto

I —Minką .Minkute! Delegatūros Lietuviams leidi-
i Ji dar atidžiau įsmeigė nys, 2 nr.* Kirchheim - Teck 
akis žemyn, ir staiga Kris- 1947 met. Pusi. 32.
telei pasirodė, kad paliai Benediktas Rutkūnas, Spar- 
pačias vyšnios Šaknis, ant nūs man meta paukštas. Ketvir- 
nedidutės pilkšvos uolos, ta lyrikos knyga. “Atžalynas” 
tupi juoda katytė. Tupi ir 1947 met. Pusi. 158.
— nė krust.
— Katyte! Katyte!
Kai gyvulėlis vis nesiju- Abelkis Freiburge. 1947 met: 

dino, mergaitė numetė že- Pusi. 112.
myn duoną, bet ir duonos Balys Gražulis, Brydė rigiuo- 
ji nenorėjo imti. Tupėjo Novelės. Išleido “Patria” 
kaip tupėjusi, nekreipda- Tuebingene, 1947 met. Pusl. 
ma į nieką jokio dėmesio. 192.
— Pa1 auk, — sušuko ne- Laužams liepsnojant. Skautiš-

patenkinta Kristele. Aš kų ir liaudies dainų rinkinėlis, 
tave pagausiu. Surinko ir spaudai paruošė P.

Jos širdelė ėmė smar- P- Leidykla “Aistia”, Kassel- 
kiau plakti, tik pagalve- Mattenberg, 1947 met. Pusi, 
jus, kad katytė tebėra gy-144.
va ir kad veikiai galės ją ----------------
prie krūtinės priglausti.
Ji net nebejautė šiurpaus mių daugybę, šv. Paulius.

Henrikas Nagys, Lapkričio 
naktys. Lyrika. Išleido Povilas

Meilė pridengia nuodė-


