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 Katalikas, kurs neremia I 

katalikiškos spaudos, ne- i 
turi teisės vadintis geru ; 
Bažnyčios vaiku. Į

Vyskupas Ketteleris.
------------- —-------------- 4 i

DARBININKAS
Kas kišasi 
Maskva kursto amerikie
čius
V aidina kankinius
SSSR šnipai
•

Kada vakariniai sąjunginin
kai protestuoja prieš Sovietus 
dėl nesilaikymo tarptautinių su
tarčių, pagal kurias buvo nu
matytos kad ir ribotos laisvės 
raudonosios armijos užimtose 
šalyse — Rumunijoje, Lenkijo
je, Vengrijoje, Bulgarijoje ir ki
tur, Maskvos diplomatai kalti
namu tonu tuojau sušunka, jog—, 
tai esąs vakarų kapitalistų ir 
imperialistų kišimasis į kitų 
valstybių vidaus reikalus. Vadi
nasi. kai pavergto krašto vardu 
okupantas kalba, tai jis nesikiša 
į tos šalies reikalus...

Bet kas įžūliausia, tai kad ne
pasotinamu imperializmu degą 
ir keliolikos laisvų tautų nepri-1 veikėjais.
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Lietuvos Ministras Grįžo 
Iš Kelionės Europon

I
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Rugpiūčio 28 d. š. m. 
Lietuvos ministras P. Ža- 
deikis sugrįžo į Washing- 
ton, D. C., iš kelionės Eu
ropon. Jis buvo Londone,! 
Paryžiuje, Frankforte, ir, 
aplankė keletą tremtinių 
stovyklų Prancūzų ir A- 
merikiečių zonose Vokieti-
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Marshallas Smerkia Rusijos 
Sėbrus

Reikalauja, Kad Jungtinės Tautos 
Surastų Būdus Apsaugoti Graikiją
Antradienį, rugsėjo 16 Paryžių. Bet jeigu jau Pa-

Meadows, ryžiuje negalėjo jų įšmu- 
prasideda geliuoti, tai čia Molotovui 

susirin- neteks nei prasižioti.

i 1 Iv

t“
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d., Flushing 
New Yorke, 
Jungtinių Tautų .u.,,,,. 
kimas. Susirinkimo išva-| Šis Jungtinių Tautų susi- 
karėse Jung. Valstybių rinkimas turėtų pasakyti 
valstybės sekre toriu s‘Molotovui ir kitiems Rusi- 
George C. Marshall pa- jos atstovams, kad jų val- 
reiškė, kad Graikijos teri- džia su Stalinu priešakyj 
torialinė neliečiamybė irituojau ištrauktų savo ka- 
politinė nepriklausomybė j riuomenes iš Lietuvos ir 
turi būti apsaugota. Jai kitų Europos kraštų, ku- 
gręsia pavojus iš Jugosla- riuos turi užgrobusi, ir lei- 
vijos, Bulgarijos ir Alba- stų tiems kraštams laisvai 
nijos, kurios remia Grai- ir demokratiniai apsi- 
kijos raudonuosius parti- spręsti ir tvarkyti savo 
zanus. Jis atsišaukė į gyvenimą. Negali būti tai- 
Jungtines Tautas, kad jos kos, kol milijonai žmonių 
surastų būdus apsaugoti tebėra baisiausioje Rusi- 

, Graikijos žmones nuo už-jos vergijoje.
puolikų. j

I Valstybės sekretorius;
Marshall 
Jungtinių 
pasilieka 

Šv. Kazimiero lietuvių Į phonuokite arba rašykite užsienio
Pr o v i d e n c e,'Antanui Dzekevičiui, 65 niu akmeniu.

yra vienin-įBernon St., Providence, R.: 
jtelė toje valstijoje. Ji ran- I. Tel. DEXter 9656.
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bės sekretorius*' Marsh^l,' smerkiančius ž^žfus“ į m- lapkričio mėn. toji pa- ar kitais reikalais, vi 
jau esą išstudijavę ir susi- Jung. Valstybes, tai iš jo rapija šventė 25 metų Ju- phonuokite arba rašykite kanų klausimai, 
įtarę tuojau pasiūdyti, kad raudonosios minios pasi- biliejų. Per 25. matus ji iš- *
Įduotų 26 milijonus dolerių girdo šūkiai: —— - — i
1 Jung. Tautoms arba pilnai manui”.

joje.
i Kelionę į ten ir atgal at
liko lėktuvu. Europoje te
ko pasimatyti su savo ko
legomis — diplomatais ir 
išsikalbėti įvairiais Lietu
vą ir lietuvius liečiančiais 
klausimais su kovojančios 
tautos atstovais ir visuo- 

I 
Plačiau apie musu tautosklausomybes pavergę bolševikai

jau drįsta amerikiečius “mokiu- minictro p. žadeikio kelio- 
ti demokratijos pačioje Dėdės.nę įr atlįktus darbus Euro- 
Samo žemėje ne tik per komu-!pOje tilps kituose “Darbi- 
nistų partiją, bet ir atvirose di-|ninko» numeriuose.

______________________ I

Jungtinės Tautos Nori Gautij — 
Paskolą Iš Jung. Valstybių
Lake Success, N. Y. — j 

Beabejo prašys Prezidento 
Truman, kad rekomenduo-

.Vi

plomatinėse tribūnose. Ameri
kiečiai buvo nustebinti ir suer
zinti SSSR delegato U. N. Kra- 
silnikovo ypatingai akiplėšiška 
kritika dėl JAV vidaus gyveni
mo kai kurių apraiškų.

Minimas bolševikas tarėsi di-1 
džiai pasipiktinęs, kad ameri
kiečių nepalankumas komunis-: 
tams ir “antidarbininkiški” į-j 
statymai laužą žmonių teises. 
Prezidento Trumano paskelbto
ji Amerikai neištikimų valdi
ninkų valymo programa ir vieno 
kito raudonųjų vadukų patrau
kimas teismo atsakomybėn, gir-! 
di. esą balsesni dalytai, negu J 
raudonasis teroras Europoje.

Ir Aleksandrijos, Egipte, gyventojai turi modemišką dvi-jų aukdtų 
tramvajų. Keleiviai moka tik vieną piast? į (perkiuc centą.:) 1 ”i-
mą. Šis dviejų aukštų tramvajus traukia dar ir paprastą tramvajų, kad 
patenkinti tuos, kurie nenori lipti aukštai.

Mirtis Trumanui", Šai 
Italijos Komunistai

Roma, rūgs. 15 — Itali-
."itų duoti paskolą Jungti- jos, Rusijoj ištreniruotas, 
Jnėms Tautoms pastatymui komunistų vadas, Palmiro 

i $65,000,000 vertės sostinės Togliatti, pasmerkė Jung. 
pasauliui. Valstybes kaipo “pasaulio parapija,

Amerikos delegacija į diktatūrą’’, band a n č i ą Rhode Island, 
Jung. Tautų susirinkimą, “praplėsti kitą karą”. I .
kuriai vadovauja valsty-; Kada Togliatti svaidė dasi v^toJe-
bes sekretorius Marshall, smerkiančius žodžius i

Rhode Island Valstijoje
sekretorius 

pabrėžė, kad 
Tautų rėmimas 
Jung. Valstybių 
politikos kerti-

Amerika Reikalauja 
Paleisti 9 Karius

VVashington, D. C. —
Prieš kelias savaites Jugo- 

Šiame Jungtinių Tautų slavijos raudonojo dikta- 
   susirinkime aktualiausi toriaus Tito agentai pa- 

Gerb. Kunigai, nakvynės klausimai, tai Palestinos, grobė ir areštavo 14 Ame- 
•-- -____ - - • tele-Graikijos ir bendrai Bal-rikos ir Anglijos karius

..—į . Sakoma, Trieste srityje.
minios pasi- biliejų. Per 25 metus ji iš-!parapijos kleb. kun. jonui kad Rusijos užsienio mi-| Jung. Valstybių valsty-
“Mirtis Tru- augo į tikrai didelę bažny-jA. Vaitekūnui, 350 Smith nistras atvyksiąs spalių bės departamentas jteike

tinę įstaigą. Šios parapijos i St., Providence, R. I. Tel. mėn. pradžioje ir atsive-,Tito valdžiai griežtą notą,
DEXter 1051. šiąs “surprizą”. Gal vėl at-, kurioj reikalauja tuojau

. . . siveš po skvernais Lietu-išlaisvinti visus pagrob-
Nonntiems apsistoti vog jr Estijos kraštų tuosius karius. Tito agen- 

! atst o v u s, tai 5 karius paleido, bet 9 
kaip kad buvo nusivežęs į tebelaiko.

f

klebonu yra uolus, darbš- 
se susirinkimuose - Mon-tus ir. energingas vadas,

^t7±"k  ̂ ViSUS 65 Togliatti kalbėjo dvęjuo-seniai kursto ___ __ ____ ___
daryti trečią politinę partiją, 
kurios komunistinj vardą pakei
tus “progresyviniu”, Maskvoje 
tikimasi. Amerikos komu
nistai ir bendrakeleiviai per rin
kimus galėtų daugiau prisižve- 
joti balsų. Šitos partijos vado
vu būtų Mr. Wallace, kuris, 
kaip atsimename, Prez. Trumą-j 
nui patarė švelniau laikytis So
vietų Rusijos ir komunistų at
žvilgiu. jei jis norįs būti per
rinktas prezidentu...

nūs dolerių.

Reikalauja Maisto Kainų 
Kontrolės

za ir Florence. Abejuose J°nas A- Vaitekūnas. vie§butyje rekomenduoja kvftjliriP-inhm 
susirinkimuose jis pareis- Jls toJe P?™1** vado’ šiuos: Sheridan ir Nara- £ ‘"f" 
kė. kad Rusija yra pasiū-|vauJa nuo 1932 metų’ gansi-tt. kaipkadbu-

Kleb. kun. J. A. Vaiteku-ilusi Italijai daugiau negu' Kleb. kun. J. A. Vaitekū-į ----------
Visame krašte pradėjus Jung. Valstybės. Italijos no rūpesčiu ir energija ir Iš New Haven, Conn., 

dar daugiau kilti maisto komunistai, kurių esą 30,- parapijiečių dosniomis au- LDS 28 kuopos raštinin- 
kainoms, žmonės pradėjo 000 gerai ištreniruotų, šie- komis pastatyta ir pašven- kas, p. Juozas Lukša rašo, 
protestuoti ir reikalauti, kia nuversti dabartinę Ita- tinta nauja bažnyčia 1935 kad jis tikrai atvyks, bet 

i kad valdžia įvestų maisto Ii jos valdžią ir pastatyti 
1 kainų kontrolę. • ; komunistinę diktatūrą.

SSSR valdžia JAV buvo pripa
žinta su sąlyga, kad Maskva per 
savo agentus nesikištų j ameri-

m. Vėliau pastatyta ir į- tikisi, kad atsiras ir dau- 
įkurta parapijinė mokykla, giau. kurie atvyks ir daly-' 
i Dabar parapija turi gra- vaus Seime, 
jžią bažnyčią, mokyklą J ----------
kleboniją, Seselėms namą’ Tikimės, kad į Seimą at- 
ir dar, rodos, tris ar dau- vyks p. Leonardas Šimu- 
giau namų greta bažny- tis, LRKSA pirmininkas, 

-T , . ... - ™ x • čios. kuris dabar yra tos orga-Is Vokietijos praneša, Esą, treciojo asmens pa-į , :__ j_ __________ »_x_ I

LIETUVIS NUTEISTAS MIRTI 
EUROPOJE

Lietuvos Vyčių 34-tas Seimas 
Buvo Sėkmingas

Dalyvavo 125 Atstovai
(p. Felicijos Grendelytės telegrama “Darbininkui”)

<e>------------------------------------------

Pirmadienio rytą, rūgs. Tūkstančiai Vokiečių Ver
žiasi | Amerikiečių Zonąšioje gražioje, pavyzdin- nizaciios Centro susirinki- d. gavome^sekančio tu-

1 seimas 
iš buvo labai sėkmingas. Da-

Tikimės ir lyvavo 125 užsiregistravę 
Trys apskričiai

buvo atstovaujami. į-“? —— --—j — -------
pp. Leonardas šimutis,'1 Vien liepos mėn. 54.000 vo-

kiečių vidaus reikalus. Visiškai kad g. m. liepos mėn. 22 d. samdytas žudikas Anta- ir vienintelėje ‘lietu- me Wilkes Barre Pa ir rinio telegramą: 
nesilaikydama savo pazadoyung. Valstybių militaris nas Juravičius gavo 800 parapijoje Rhode Is-atvyksiąs p. Juozas ’ B.' Lietuvos Vyčių 
.,em? . s gen|e siun e * me [teismas nuteisę mirties RM uz tūlo Glazevic nu- ]ancj vaistiįoje, įvyks LDS Laučka, BALF vedėjas, išbuvo labai sekmin

nką. kaip ir J kitas pasaulio sa-bausme hetuvj, Antaną žudymą. Jis tai įvykdė a- nr{rani,ac; SeiAias sek- Nevv Yorko. Tikimės irdavo 125 užsire
lis, gaujas savo šnipų.
gandistų, budelių. Jau įrodyta.
kad JAV-se
metų eilę buvo Austrijos žydas je bus iškelta dienos švieson to- k e jį nužudęs
Eisler. Maskva .liudininkų tvir-Jkia skandalinga šnipinėjimo by- kaušį, kartu 
tinimu, jį čia atsiuntusi r~-*' ’ ’ ' ”—.......
niams komunistams prižiūrėti, ambasadai šnipinėjo net parla- darbą, pabėgo į prancūzų 
Didžiosios demokratijos šalyje(mento narys, kanadietis komu- zoną, bet buvo pagautas ir

propa- Juravičių už žmogžudystę, pie Bad Mergentheimą, iš- 
kviesdamas

organizacijos Seimas sek- Nevv Yorko. _____  __
madienį ir pirmadienį, daugiau iš tolimųjų lietu- atstovai.

Berlynas— Praneša, kad 
tūkstančiai vokiečių ver
žiasi nelegaliai į Amerikie
čių zoną iš Rusijos zonos.. ... . , _x. . s,a.vo .au^J rugsėjo 21 ir 22 dd. Seimas vių kolonijų, ypač dvasiš-

J a 7gen ’ ų' ..f1,. u!: a „s,oje sanuską pasivaik^ioti. Mis-pragjdės jgĮ<jĮinjngornįs pa_ kjų įr profesionalų. Nea- » ' v *• u ,4- • •
. A„str,^ ~ _ ,4.^ U----------- suviuj pa- Jnaldomis ]0;30 vai. rytą, bejojame, kad Naujosios P^nas Razyadauskas ir kiečių bandė įsiveržtį pra-

. . . . - i ir apiplėsda- pįrmos dienos vakare i- Anglijos lietuvių kolonijų Antanas Mažeika už dide- nese men os mi 1 a ris
y.et.- la. ka.p Kanadoje, kur Sovietų mas. Atlikęs tą niekšingą ks šauni vakarienč su LDS kuopos bus visos gau- Hus nuopelnus organiza- gubernatorius, gen. Lu- 

--------- ------------ Tai bus šiai atstovaujamos. Labai cijai pakelti Garbės na- cius D. Clay.
ras. j gerai suprantame, kad riais. v Į Gubernato

gražia programa. ' 
-----  ------ WL uuvu pgauun “ susipažinimo vakaras.

J'»ve.ke zmoma. slaptai ir sek-^.stas. Todėl svarstant komu- pristatytas J Bad Mergen-1 R imo Romisi-darbininkams,
mingai. Apsimetęs antifašistu ir mstų klausimą tenka prisiminti, theim. Čia kariuomenes ir kioh Tnna« A 'tinmc <

jis ištikimai jog dar-niekur pasauly nėra ir teismas jį nuteisė mirti. Vaitekūnas jau yra pilnai išlikti nuo darbo.
Kommtemu,. orgam-^egah būt. legalizuoti smpa. Nekartą tenka skaityti, pasiruošę p<mti atstovus darykite galimybę 

smpus ir|banditai, teronstai. Tokius lega- kad tas ir tas esąs nužudęs -į. svečiUg '

Hitlerio kankiniu, 
tarnavo 
zavo bendradarbius, f 
teroristus. Kai už keletą nusi
kaltimų čia jis buvo teismo len
gvai nubaustas .tai visomis kal
bomis leidžiama komunistinė 
spauda jį apvainikavo didžiau
sio demokrato ir šlovingiausio 
kentėtojo vainiku...

•
Liudydamas priešamerikietiš- 

kos veiklos komitetui buvęs 
bolševikų valdininkas ir kny
gos “I Chose Freedom” auto
rius labai reikšmingai pastebė
jo: “Kiekvienas atsakomingas Į partija yra svetimos
Sovietų valdžios atstovas Jung- nacionalistai. C ” 
tinėse Valstybėse gali būti lai- kaip tokie, 
komas ekonominiu arba politi- giausi imperialistai 
niu šnipu”. Jis papasakojo ir ardytojai.

, Gubernatorius pranešė, 
___, dirban- r Lietuvos Vyčių Centro kac| liepos mėn. pasidaugi- 

dirbtuvėse, sunku Valdybon išrinkti šie:: no maisto vagystės zonoje. 
Bet su- J°ozas Boley (Bulevi-j Apie 7 733 asmenys buvo 

ki_ čius), pirmininkuJuozas are§ĮUOįį už nelegalų zo-

lizavo ir net privilegijavo tik ką pykčio ar apiplėšimo Atstovai kurie
d’i pači<« žiauriausios istorijo-tikslu, bet nužudyti trečio- gauti 'nakvynes tele- ti kuopas, 
je diktatūros: bolševikai savo Jo asmens pavedimu, tai 
MVD (politinė policija) ir naciai reiškia būti profesionalu 
Gestapo. Argumentas, jog ne- žudiku, ir be galo liūdna ir 
legaliai komunistai galėtų veik- didelė gėda, kad iš mūsų 
ti dar sėkmingiau, savęs neišlai- tautiečių tarpo toks yra
ko, nes ir dabar pagrindinis atsiradęs, 
komunistų veikimas vykdomas Vykdome įvairias rink- 
slaptai, vis vaidinant užuojau- liavas, ruošiame misijas, 
tos reikalaujančius kankinius, švaros savaites, bet reikė- 
Leono Blumo žodžiais tariant, tų suruošti ir kovai su ne- 
bet kurios šalies komunistų gerovėmis savaites, kurių

1 valstybės metu reikėtų išaiškinti. 
Galima pridėt, kiek mums žalos pridaro 

jie yra ir pavojin- mūsų tautiečių nusikalti- 
bei taikos mai, girtavimas, vaizbū- 

C- nystė ir t.t.

Vidi j XXX ve » 1--TJ i,. -»«• aicoiuuii uz. ucivgaių z.tr-

Įtiems, kurie gali važiuoti, Lola is Brockton, Mass., ir nos sienos perėjimą, dau- 
nori ir juos įgaliokite atstovau- Vincas Pavis iš Chicago,'gjau kaip du kart tiek bu-

Italija Įstojo j Tautų Seimų
Ethiopijai 

banijai. Italija
ir
ne

III., vice pirmininkais;
— Pranas Gudelis iš Dayton,

Karpiūtė iš Brooklyn, N. 
Y., protokolų sekretore;
Louise R. Totilaitė iš Wor- r_________ o«-

Al-cester, Mass., finansų raš-1 stiprintos sargybos iš a- 
tik tininke. Ritualo komisijon biejų pusių Vokietijos-

ir Felici- ir beginkliai vyrai, tikrin
is So. Bos- iami, kad jie esą ukrainie

čiai pabėgėliai nuo komu- 
Seimas ^ pageidavo, kad įizmo, veržiasi į Amerikie- 

* " skirtu ’ių zoną. Daugelis iš suim- 
■ r ----- — — —y iš tųjų prisiekė, kad jie ge-

Bul- VVorcester, Mass., Dvasiosi ’iau esą nusižudytų negu 
‘Vadu. grįžti į Sovietų Rusiją.

vo areštuota birželio mė- 
įesvj. Be to. 46.220 asme-

Ohio, iždininku; Eugenija lų buvo grąžinti.

Iš Passau, Vokietijos, 
praneša, kad nežiūrint su-

Paryžius, rūgs. 15 — Įjai,
Šiandien Italija, spaudžia-|I
ma reparacijų skolų ir ne-Įturi išmokėti karo skolą,— adv. Antanas Young išį Austrijos sienos, ginkluoti 
tekusi savo prieškarinių i bet ji neteko 3,000 ketvir- Brighton, Mass., i .................................
kaikurių sričių, formaliai,tainių mylių
įėjo į tautų šeimą, ratifi- visos Afrikos imperijos ir tono, 
kavus taikos sutartį.

savo žemės, ja Grendelytė

kavus taikos sutartį. keletą Viduržemio salų. I F ...
Italija per ateinančius 7) Tą pačią dieną taikos su- Kunigų Vienybė < 

metus turi išmokėti $360.-j tartis įteiks Kremliuje kun. Joną Jutkevičių 
000.000 karo skolų Rusi-|Vengrija. Rumunija, ~ 

‘jai, Jugoslavijai, Graiki- gari ja ir Suomija.



I ĮVAIRIOS ŽINIOS
t

Antradienis, Rugsėjo 16. 1947

esą
ir septyni sužeisti. 

Tris šimtus sąmokslininkų 
areštavo.

Karininkai Studijuoja 
Rusų Kalba

Irano Premieras Draudžia 
Kitiems Kištis Į Tautos 

Reikalus

jL W y . .1 iĮ 1 Jį f
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J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS,

NAUJOS PROVOKACIJOS PRIEŠ 
BALTUS TREMTINIUS 

ŠVEDIJOJE
Švedijoje esą baltai Susirėmimo metu užmušta 

tremtiniai niekada nesi- trys 
jautė ramūs ir saugūs. 
Prieš pusantrų metų įvyk
dytas tam tikro skaičiaus 
baltų priverstinis išdavi
mas Sovietų Sąjungai pa
rodė. kad Švedijos neutra
lumas yra ant labai sli
daus kelio. Nors vėliau 
Švedijoje esą baltai trem
tiniai patylomis ir buvo 
raminami, kad likusiems 
baltams joks išdavimo pa
vojus negresia, t .
mybė nebesugrįžo. Sovie-'dieną. Mokosi 175 laivyno 
tų Sąjungos reikalavimas,!karininkai ir civiliai, 
kad baltai iš Švedijos nie-į Laivynas tikisi per vie-' 
kur nebūtų išleidžiami iš-nūs metus išleisti gerai ru- 
važiuoti, nors Švedijos vy-:Sų kalbą išsimokslinusius 
......... l*’~ ' 1.... .vyrus.

Laivyno viršininkas lais
vai pripažino, kad yra bū
tinas reikalas turėti gerus 
lingvistus, jeigu kartais 
ateityj kiltų nesusiprati
mai su Rusija.

t Tai jau antri metai kaip' 
Laivynas turi tokį kuisą.

> -----------------------------------

partment of Public Ltili- 
teis galėtų leisti pakelti 
tikietų kainas ir visiems 
tiems, kurie važinėja gele
žinkeliais toje pačioje val- 
istybėje. Gali pakelti nuo 
i 15 iki 25'< kainas.
I

1
I

Washington, D. C. — 
'Jung. Valstybių Laivynas 
‘atidarė mokyklą laivyno 
'karininkams ir civiliams 
mokytis rusų kalbą. Kla- 

tačiau ra-j sės prasidėjo rugsėjo 15

Teheranas, Iranas —Pre
mieras Ahmad Ghavam, 
perstatydamas parlamen
tui naują ministerių kabi
netą, pareiškė, kad Irano
'valdžia nor palaikyti drau
giškus santykius su viso
mis jėgomis, tai jis neleis, 
kad kas kištųsi į krašto vi- 
jdaus reikalus.

Premieras Ghavam visai 
neprisiminė apie Rusijos 
daromą spaudimą sudary
ti bendrą Sovietų - Iranie
čių žibalo kompaniją Ira
no šiaurėje. Iranas norįs 
palaikyti gerus santykius, 
ypatingai su Rusija, Ang-j 
lija ir Jung. Valstybėmis,

■ 1 •• j

hBRBbA *

riausybės ir nebuvo priim
tas. bet jis parodė, kad so
vietai nuo savo tikslų ne
atsisako. Žinomasis vedy
binis potvarkis — jau vėl 
Švedijos nuolaida Sovietų 
Sąjungai baltų tremtinių 
nenaudai.

Dabar prieš Švedijos e- 
sančius baltus 
pasirodė nauja provokaci-l 
ja. Prancūzu laikraštis ‘Le, 
Monde’ liepos 26 d. nume-į 
ryje įsidėjo amerikiečių 
žinių agentūros United’ 
Press, pranešimą iš Stock-į 
holmo, kuriame sakoma,iv 
jog švedų laikraštis “Ex- lių mėnesyj, 
pressen” paskelbęs žinią, čių Tautinis Komitetas at-įtybių komitetai visose zo- 
kad Stockholme jau ilges- sišaukė 
nis laikas veikianti egzili-'stiprų konservatyvų fron- lietuviai, latviai, estai, len- 
nė estų vyriausybė, kūriką prieš raudonuosius ko- 
gaunanti finansinę para- munistus.
mą iš estų organizacijų ir į Raudonieji taip pat 
privačių amerikiečių. Šis kia sudaryti 
išaiškinimas turįs ryšį su de Gaullistų grupę, 
neseniai policijos išaiškin- donieji baisiausiai 
ta politine špionažo afera. ,kenčia Gen. de Gaulle.

raJ Iš Italijos ir Prancūzij 
vv_ žinios paduoda, kad dabar 

iš
Ji 
du 
ir

Japonija demokratė  ja — Čia matome pirmą 
japonų Aukščiausiojo Teismo vyriausįjį teisėją, 
kalbant su spaudos atstovais.

tremtinius;
Respublikiečiai Nori Suda

ryti Stipry Frontą Prieš 
Raudonuosius

* V

MYLIMIEJI KRISTUJE:
Jau ketvirtą kartą kreipiuosi į jus su prašymu 

vėl paremti atlikusių popierių vajų ir fondą, kurs iš to 
vajaus išaugo. Jūs taip ištikimai ir gausiai parėmėte 
pirmesniuosius mano prašymus, jog aš esu tikras, kad 
ir šis mano atsišaukimas bus labai sėkmingas.

Šis rudens vajus prasidės Sekmadienį, rugsėjo 28 
d., ir tęsis per visus Sekmadienius, išskyrus Sekma
dienį, spalių 5 d., kuomet įvyks Švento Vardo iškilmės. 

! Ir toliau tas vajus bus vykdomas, kol visos Arkivysku- 
i pi jos parapijos atliks savo uždavinį.

Šis mano parėdymas tik tiek reikalauja, kad jūs 
taupytumėte atliekamus laikraščius, žurnalus ir viso
kias popierines dėžutes, surištumėte juos į pundelius 
ir padėtumėte ant šaligatvių nuskirtose surinkimo vie
tose.

Kiekvienas sekamas vajus tiek perviršyjo buvu- 
i sius, ir daugumu surinktų popierių, ir finansiniu pel- 
1 nu, kad mano širdis dega dėkingumu ir džiaugiasi vil
timi, kad daug labdaringų darbų bus galima nuveikti. 
Daugiau paraginimų nebereikia. Pirmesniosios jūsų 
pastangos pilnai užtikrina, kad ir šio rudens vajus bus 

i labai sėkmingas.
Telaimina gausiomis malonėmis jus ir jūsų myli- 

muosius mūsų Nukryžiuotas Išganytojas, kurio sun- 
j kų medžio Kryžių garbina Šv. Motina Bažnyčia, o ypa- 
1 tingai mūsų Arkivyskupija.

Jums dėkingas mūsų Išganytojo Vardu, 
t RICHARD J. CUSHING, 

Bostono Arkivyskupas.

i

ŠV. VARDO DRAUGIJŲ 
SEIMAS

I

II

I
II
I Nors daug kam Lietu-ibiais kviečiami visi lietu-į

L,etuvių Tremtinu; Ben- bet daugįmai‘dėi suJmerikoje gyveną ir kituo- Vis? Yankee tmkhnių stočių nuo 2:lo iki 2:30 vai po 
vadovybe in- I)rant gyvenimo aplin-'se pasaulio kraštuose. |Plet!) kalbMzymus katalikų vadai. Kalbų temos is Sv. 
kad tarptauti-tvhin g uždarvta i . • Vardo litanijos.

Susipažinti gi su 
gimtojo krašto praeitim.Alį“‘a' ____
nuveiktais darbais, pasi- ka]įnga vlsb lietuvių nuo- 
džiaugti pasiektais laime* šįrdžios 
jimais, apmąstyti lietuvių kvmo 

ties perspektyvas ir idėjas 
i____—

ir įdomu ir būtina.
i Tačiau įprastas Ameri
koje gyvenimo tempas, 
papročiai ir sąlygos nelei
džia daug laiko skirti kny-į 

!gU i 
mui. Visai bus kas kita, 

; lietuvis pa- 
į rankas iliustruotą 
__ > žurnalą (maga-

Plečiamas Tarptautinis 
DP Bendradarbiavimas

PRANEŠIMAS Kaip jau žinoma, nuo spalių 1 d. iki 5, Bostone, į- 
įvyks Šv. Vardo draugijų seimas, J. E. Arkivyskupo 
Richard J. Cushing vadovybėje.

Sekmadieniais iš VVNAC radio stoties, Boston, ir

druomenės
{formuoja,
nis DP bendradarbiavimas 

Paryžius — Besiartinant vis labiau plečiasi ir tvir- 
ietiniams rinkimams spa-Įtėja. Paskutiniuoju metu 

Respublikie- yra sudaryti atskirų tau-

Kadangi • iliustravimas! 
savo brangįaį kainuoja,

M

į visus sudaryti'nose, kuriuose tautos bei valstybės

šau-
frontą prieš

Rau- 
neap-

i

kai. ukrainiečiai, jugosla-;_-kiekvj„nam lietuyiui 
vai ir gudai.

Nežmoniška Dany Elgsena 
Su Tremtiniais

Sekmadienį, rugsėjo 21 — Francis F. McElroy, 
tai Asst. Executive Director, Archdiocesan Union of Holy 

yra rei- Name Societies, tema —
“JĖZUS BEGALINIS GERUME”

Sekmadienį, rugsėjo 28 His Excellency, Theširdžios paramos, palai-. Sekmadienį, rugsėjo 28—His Excellency, The 
Naujoji Aušra” y- Most Rev. Richard J. Cushing, D. D., Archbishop of 

ra pasirengusi pasitarnau- Boston, tema — 
ti ir biznieriams. Todėl1 “
kas turi savo biznio įmo-‘ 
nes, maloniai prašome 
garsintis šiame iliustruo
tame žurnale. Bus dedami 
ir kelių spalvų skelbimai.

JĖZUS UOLUSIS DĖL SIELŲ” ’
Iš visų kraštų specialės ekskursijos vyks į Bosto

ną už poros savaičių. Tikimąsi daugiau kaip milijonas 
lankytojų, paraduotoji/ ir atstovų atvyks į Ketvirtą 
Tautinį Šv. Vardo Draugijos Seimą. Paradas bus dvie
jų ir pusė mylių ilgumo. Bus apie 75 papuoštų vežimų 
!(floats), 100 benų praktikuojasi, jau pastatytas di
džiulis naujas altorius dėl šventosios Valandos, Braves 
Field. Boston Arenoje įvyks masinis susirinkimas, ir 

kukliai eiti į kiekvieno lie- sesijos kasdien įvyks, Boston Opera House. 
tuvio namus. Taigi ir krei-Į 
piamės paprastai ir su-, 
prantamai: užsiprenume-

, garsinkitės, pla
tinkite ir visokeriopai pa

senai jau Amerikos lie- laikykite “Naująją Auš-
‘ * rą”.

Metams kainuoja: J.A.V. 
ir Kanadoje — $2.00, ki
tur užsieniuose — $2.50 —i

n

uaug įaiKo SKiru Kny-į Nesireklamuodami gar-! 
ir laikraščių skaity- sįaįs žodžiais ir skambiais Iz i t o - , . •I Danijoje per si Karą at-,n - 

sirado apie 7 
nių, kurie dabar daugu- įms 
moję yra globojami Danų;)ęUiįįjros žurnalą (maga- 
Raudonojo Kryžiaus. Tie,zjne), Rur jįs pgr keletą ar 
tremtiniai daugiausiai gyykelioliką minučių lengvai mokite" 
vena senuose vokiečių pa- apžvelgs daugel dalykų, 

įstatytuose barakuose, ku- 
:rie nei higienos atžvilgiu, ĮUVjaj pasigedo iliustruoto 
j nei patogumo atžvilgiu nę_ į lietuvių kultūros žurnalo.

_______ latatinka p--—J---- -— 
Brielle, N. J. —Žvejų lai-skalavim^- 

nors Švedijos vyriausybę Paramount XIII ^Pagaliau, pagal
užsipulti, kad ji baltus k^us ekspliozijai, 
tremtinius spaustų. Pats YXra? įmuštas ir 
laikraštis “Expressen” y-įZeisti. 
ra neperseniai atsiradęs ir| 
visada stengiasi pataikau
ti Sovietų Sąjungai.

Kiti švedų laikraščiai 
provokacinių žinių prieš i 
baltus tremtinius nepa-l 
skelbė.

turinti 
lėktuvą

Laikraštis

✓

tuose kraštuose eina griež
ta kova tarp patriotingųjų 
tų kraštų piliečių ir Mas
kvos pataikūnų — raudo
nųjų komunistų.

I
1000 tremti- jeį Amerikos obalsiais, norime tyliai ir.

Apgyvendinimo Komitetas, 9 Whitmore St., Bos
ton 11, Mass., atsišaukia j visus, kad praneštų, jeigu 
turi kas kambarių delegatų apgyvendinimui.I

Toliau *”Expressen 
šo, jog egzilinė estų 
riausybė susidedanti 
politikų ir teisininkų, 
savo žinioje 
laikraščius, 
slaptą radiją,
giriasi žinią gavęs iš labai 
rimtų šaltinių, bet tų šalti
nių nenurodo.

Nėra abejonės, kad žinių 
šaltinis yra sovietinės kil
mės. Sovietai nori kaio

Vienų Užmušė, 15 Sužeidė
Ekspliozijoje

Draugijų Valdybų Adresai
t i

vienas
15 su-

Leidžia Pakelti Geležinkelio 
Tikietų Kainas

Užgniaužė Sukilimą

Caracas, Venezuela
Valdžia praneša, 
chira valstijoje, 
kilo sukilimas 
penktadienį. Valdžiai pa-i 
vyko sukilimą užgniaužti J

Ta-kad
Andes, 
pereitą

IVashington, D. C.
Tarpvalstybinė 
jos Komisija 
siems 
liams 
H. ir 
Maine, 
tikietų

■ rie važiuoja iš vienos vals
tybės į kitą.

Taipgi praskynė kelią, 
'kad Massachusetts De-

I

Komerci- 
leidžia vi

trinas geležinke- 
būtent, N. Y., N. 
H.. Boston and 
ir Albany pakelti 
kainas visiems, ku-

$ Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra 
I SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukonis, Savininkas.

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

ata inka pagrindinių reiųDabar tokį žurnalą išlei- 
įdžia Kultūros Institutas.

danų Naujasis iliustruotas kul- Adresas “Naujoji Aušra' 
Raudonojo Kryžiaus iš- tūros žurnalas 
įleistus potvarkius tremti-į “Naujoji Aušra”.
niams yra leista dirbti už bendradarbiaus visa eilė PULLman 3658 ir Water-i 
lagerio ribų. Tuo tremti-; žymių foto reporterių. Dėl faų 4423.
niai tuojau pasinaudojo, j to, sklaidydami naujojo, 

i bet greitai pamatė, kad čia žurnalo puslapius, matysi-' 
(jie yra nepaprastai išnau- te Lietuvos visuomeninin-; 
Įdojami. Jei tremtinys yra kus, mokslininkus, meni- 
! darbo nurodymo kontoros ninkus bei kitus žymiuo- 
paskiriamas pas kurį ūki- sius kultūrininkus ir pra- 
ninką dirbti, tai jis be ūki-' 
ninko sutikimo negali jau 
darbo pakeisti. Sauvaliai 
susiradę darbo ir be savi
ninko leidimo apleidę se
nąją darbovietę, tokie yra 
tremiami į drausmės lage
rius. Iš viso Raudonojo 
Kryžiaus išleisti potvar
kiai tvarką tremtinių rei
kalus, daugiausiai 
ba. — baudžiamas 

Įmes ir auklėjimo stovyk 
įla, cigarečių atėmimu, su-{atvers Jums 
laikymu 

'Kai kur stovyklose yra į-.
vesta tokia drausmė, kaip 
kariuomenėje, nežiūrint, 
kad ten gyvena šeimos. Y- 
oa<' tremtiniai kenčia nuo 
sauvaliavimų Danų Rau
donojo Kryžiaus tarnauto-

vadinsis 10729 So. Statė Str., Chi-Į 
Jame cago 28, III.

I

! 
t

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVČ.

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

, I Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — v. Gailiūnienė, 

., . g Winfield St., So. Boston, Ma33.
tolpfonas __ i Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

; 440 E. 6th St., So. Boston, Mass.
i Finansų Rašt. — B. Cūnienė, 
j 29 Gould St.. W. Roxbury, Ma33.

Tel. Parkway — 1864-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

I 177 West 7th St.. So. Boston, Ma33. 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas, 

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

SV. JONO EV. BL. PASALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

“Nau josios Aušros” 
Leidėjas ir Redakcija.

Km. Pranciškus Juras, 
Lawrence, Mass.,

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

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

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

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

Iždininkas—Stasys K. Grigaravičius,
699 E. Seventh St., S. Boston, Mass. 

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

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

monininkus. Matysite gra-.žinomas Amerikos veikė- 
žias savo gimtojo krašto.jas, daugelio kultūrinių į- 
vietoves, naujai nutiestus staigų pirmininkas, šio- 
kelius. gražius ir moder- mis dienomis įteikė ilius- 
nius pastatus, mokyklas, truotam kultūros žurnalui 
sodybas ir ekonominę pa- auką $100.00. 
žangą. Naujasis žurnalas 
plačiai vaizduos sunkią 
lietuvių, tremtinių būklę: 
jų patalpas, ekonominę 

į padėtį, susiorganiza.vimą, 
lūkesčius, viltis, Balfo pa- 

įšalpą ir tt. Visi šie dalykai 
naują gyve- 

maisto ir pan.jnimo puslapį, nes per juos 
daug nežinoto sužinosite.
Vaizdai Jus labiau pa
trauks, negu sausas žodis. 
“Naująją Aušrą” išleidžia 
Kultūros Institutas, o re
dakciją sudaro: prof. Dr. 
K. Pakštas, kun. Dr. J. 
Prunskis, rašytojas Anta- 

!nas Vaičiulaitis ir Eug. 
iTautg i n a s. Bendradar-

skalu
ri raus-?!?!?!?!

|ls
?!?!i
K I ju. kurie tiesioginiai tvar-
5' .............w _ ___ ko tremtinių stovyklas iri 

įčia jie yra tarsi viešpačiai. I

“Naujoji Aušra” pirma
jam savo aukotojui reiš
kia nuoširdžiausią padėką.

“Naująją Aušrą” gali
ma užsisakyti adresu: — 
“Naujoji Aušra”, 10729 
So. Statė Str., Chicaga, III. 
Užsisakymai (iš chikagie- 
čių — priimami ir telefonu 
(PULLman 3658) .

“Naujoji Aušra” me
tams kainuoja $2.00 (čia 
ir Kanadoje), kitur $2.50.

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

Sutvarkymui Mirusių Asmeny Turte
Parsiduoda South Bostono geriausioj gatvėj, j 

: prie parko ir netoli jūros, mūrinis 9 šeimų, po 3 { 
| kambarius, nesenei ištaisytas namas. Įplaukos: { 

$4170.00, išlaidos su šiluma ir aptarnavimu, bei J 
I taxais $3300.00. Kaina: $20,000. Reik įnešti { 

$5000.00. Likusi: morgičius 4%. Kreipkitės pas:
Ii Adv. F. J. Bagočrus,

302 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

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

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

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

1



DARBININKAS
(THE WORKER)

Published Semi-Weekly except holiday weeks, when issued vveekly. 
--------by---------

•AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Kntered u second-class matter Sept. 12, 1915 at the poat office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 

1103, Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918.
SUESCRIPTION RA TĘS:

Domestic yearly ...................... $5.00
Domestic once per week yearly $3.00
Foreign yearly .......................... $5.50
Foreign once per week yearly $3.50

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

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

t

kalbėjo giesmės tekstą: kučiams ir jaunimui teik- 
į “Marija, Marija”... Baigus siu skaistumo dorybės 
jai melstis, Marija kry- meilę; tėvams duosiu ma
žiaus ženklu palaimino Jonių šventai eiti savo pa

psėjusiame “D-ke” bu-;tivos Mišių ant didžiojo al-gėtoja, kiek įsidrąsinusi, žmones. Po to Ji savo de- reigas”.
VO ŠIO įdomaus rašinio pra- toriaus. .pradėjo klausti Marijos: šinę ranką laikė ant krū- Regėtoja dar prašė Ma-
dzia, Šiame — jo antroji. Bažnyčia pilna žmonių. “Švenčiausioji Dievo Mo-tįnės. Regėtoja vėl kreipė-rijos, kad Ji sulaikytų šią 
dalis. Kaip autorius pažy-,per Sanctus didysis alto- tina, gelbėk mus, nes mūsų sį į Dievą Motiną: “Kodėl, baisią karo bausmę — 
mi. Bažnyčia dėl Girkalnio rįus paskendo melsvame tėvynė žūsta”! Marija at-Dievo Motina, pasirinkai bombarda vimus. Tada
įvykių savo žodžio nėra ta- debesėlyje, visos altoriaus sakė: “Jūsų tauta nevyk- šią vietą?” Marija paaiš- Marija, pakreipusi mie-
nusi ,tad į juos tenka žiu- dalys išnyko ir tada debe- dė mano Sūnui duoto pasi- kįno: “Aš atėjau į jūsų že- gantį Kūdikį į regėtoją,
reti kaip į privačių žmonių sėlyje pasirodė Marija. Ji žadėjimo (Švč. Jėzaus Šir-'mę> kad jus išgelbėčiau”, davė jai suprasti,

Ked-atrodė apie 20 metų am-džiai pasiaukojimo — TJ“Qerojį Dievo aatm nrccvYno o ii

žiaus, aukšto ūgio; dėvėjo Ž.) ir dėl savo gyvenimu kuo mes Tau už tai atsily- Sūnui?
o ?” — pasiteiravo bėk mus

sujuostą per vidurį tokios Užuot pasitaisę, žmonės regėtoja. “Aš noriu, kad ja (tuo metu jau buvo Pa

Dievo Motinos Apsireiškimas Girkalnyje

“Jūsų tauta nevyk- šią vietą?”
, u

' "" ” ....—kad ji
Motina, savo prašymą siųstų Jos 

. “Gerasis Jėzau, gel- 
” — prašė regėto-

Komunistai Ir Socialistai

patyrimus.

AnRirpiRkimn metu Die- sviesiai ^lyną, ilgą rūbą, užsitraukė didelę bausmę, ginsime?
p * sujuostą per vidurį tokios Užuot pasitaisę, r zgitzji. _______ _______

o pat medžiagos juosta. Rū- labiau tolsta nuo mano Sū- mane vadintų gailestingu- kylėjimas). Jėzus priglau-vo Motina nekalbėjo, ne-
Imisiios8 ^e^^i^nebuvo bas buvo labai £ražus’ naus ir Ji rūstina. Bet aš, mo Motina, kad mano ap- dė veidelį prie 
■malonės stovvie Tai Ji an- puošta mirSa n č i o m i s turėdama jus savo širdyje, reiškimo diena, mano nieko neatsakė,
’rp^kė vipnai nrntpri^kpi iš žvai^ždutėmis- Matėsi de-nužengiau į šią vietą, ir švenčių oktavos 
-U0* n jšinės kojos sandalis ir ko-pasiliksiu su jumis, 11 - - -
šeinių) per rekolekcijas 
Girkalnio bažnyčioje. Re
kolekcijos tada buvo 1943- 
IV-15, 16 ir 17 dd. Tomis 
dienomis ji turėjo regėji- 
mą. žinios paimtos iš rege-j laukai nusidriek
tojos nuodėmklausio Vad- žemiau juostos
zgino klebono kun. J. Ruo- r r 
kio parodymo, kurį jis da
vė raštu 1943-IV-18 dieną.

1943 m. kovo mėn. 24 d. j Marijos veidas 
viena labai pamaldi mote- šviesus, malonus, bet labai

• v

Anot žurnalo “World Report”, pavergtuose bolše
vikų kraštuose socialistai stoja į varžytines su komu
nistais vadovybės atžvilgiu. Abi pusės viena kitai ne
pasitiki. Jos žino, kad galutinėj sąskaitoj joms nepa
keliui; kada nors teks lemtinai susikirsti. “Liaudies 
frontui” sudaryti socialistai komunistams kol kas rei
kalingi. Paskui, žinoma, be pasigailėjimo juos likvi
duos. Dabar be jų neapseina, nes Vidurinės Europos 
gyventojai toli gražu ne visi į komunizmą yra palinkę. 
Tad socialistai turi sudaryti pereiginį tiltą į komuniz
mą.

Socialistai, be abejo, tai nujaučia. Ir ne tik nujau
čia, bet ir žino iš netolimos praeities,, būtent, iš rusų 
revoliucijos. Pasigriebę valdžią į savo rankas, Rusijos 
bolševikai 1917 - 1918 m. pasikvietė socialistus bendra
darbiauti ir kurį laiką ėjo su jais iš vieno. Tačiau su
stiprėję ir pasijutę turi savo rankose darbininkiją, 
bolševikai urmu nušlavė visų rūšių socialistus, nuo pa
čių kairiausių iki dešiniausių. Ir juo kairesni buvo so
cialistai ir bolševikams artimesni juo didesnių perse
kiojimų susilaukė. Su socialistais bolševikai daug 
žiauriau elgėsi, negu su kitais.

Rodos, tokia istorinė pamoka turėtų socialistus 
nuo komunistų atgrasinti. Bet ne. Jie nestoja su komu
nistais į atvirą ar pogrindinę kovą. Jie mėgina laimėti 
parlamentariniu būdu, stiprinant savo partiją ten, 
kur komunistai dar neturi pilnos kontrolės. Jų pastan
gos turinčios nemaža pasekmių. “World Report” ma
nymu, Vengrijos socialistai vaidina svarbų vaidmenį 
krašto politikoj. Jų partijos vadas Arpad Szakasitz tu
ri apie 800,000 narių. Rumunijos socialistų vadas, Lo- 
tar Radaceanu, sakosi turįs apie 600,000 savo partijos 
narių. Lenkijoj socialistų pirmininkas Jozef Cyrankie- buvo labai bloąas. Eiti rei-igėtoją, kuri tik viena Jos munijos. _ to ,
wicz stengiasi iškelti savo partijos įtaką tautos gyve- kėjo 17 km Balandžio 15.žodžius girdėjo. | Kitą dieną regėtoja ture- širdis
nime- v ........................... . dieną, t. y. pirmąją reko-i Dievo Motina tarė: “Aš jo antrą apsireiškimą Gir- maį) ’

Marijos ir 
mano nieko neatsakė. Marija, 

ir kitos palenkusi galvą prie savo 
kad mano garbei šventes taip Sūnaus, kažką Jam sakė: 

atėjau pat būtų iškilmingai šven-matėsi tik Marijos lūpų 
pražu- čiamos ir kad Gailestingu judesys. Tada Kūdikis dar 

mo Motinos šventė būtų į labiau prisiglaudė prie sa- 
oasitei- vesta jūsų tėvynėje”. Pa- vo Motinos, o Ji, nusišyp- 

klausta, kada ta Gailestin- sojusi, dideliu kryžiaus 
------ ) šventė turi būti ženklu palaimino žmones, 
švenčiama Lietuvoje,

< A

jos pirštas. Marijos galvą jus gelbėčiau. Aš 
iki žemės dengė baltas ieškoti ir grąžinti 
gaubtuvas, apie Jos galvą vusiųjų”. 
spindėjo bnlija n t i n ė S| To]iau . .
žvaigždutes. Is po gaubtu- kaj « i n -ia nasį.

L ,vo matėsi tamsiai geltom, liksianti/Marija atsakė: gurno
“Aš pasiliksiu čia su iu- švenčiama Lietuvoje, Ma- Regėjimas išnyko, šv. Mi- 

, mis iki pabaidos... Iš čia rija atsakė: “Pirmąjį sek-šios buvo pasibaigusios,
Galvą puošė 12 žvaigždžių a> norįu skieįstį savo ma- madienį po mano Aplan- <unigas laimino tikinčiuo-
vainikas — aureolė. loneg ne uk ^gų įautai kymo” Regėtoja suprato, sius.

buvo bet ir visam pasauliui”. kad ta pati švente, kuri Taip Dievo Motina antrą
_ ___ Regėtoja: “Dėl ko tokios >u Yra ivesta šv. Mikalo- kartą aplanke, paguodė ir

riškė (buv. vienuolė) mel-Į liūdnas’. Ant kairės rankos karo baisenybės vyksta” ? jaus bažnyčioje Vilniuje. įspėjo mūsų brangią Tėvy- 
— 21 _ __ Toliau Marija kalbėjo: nę Lietuvą. Ji mus supras,

Vr^y-irankal^^^^^ baisenybes leidžia, “Aš duosiu malonių iš šios'dangiška palaima atgal
io šviesiai kad teisingieji atsilygintų vietos kiekvienam luomui;vins ir stiprins kiekvieną 
garbanuotus už nusidėjėlių nuodėmes, o PaSal JU pareigas ir reika- sunkioje, bet šventoje ko- 
ūbelis buvo nusidėjėliai grįžtų priėjus: laiminsiu dvasiniu-;voje __už_Teyynes dvasinę 

Yra Dievo ir baltas ir ilgas, kaip Mari- mano Sūnaus”, 
zvo. vrnUn -laa IZT.zlIVIzv rralvrn mvrtoA Po R111 Žnd 1

dėsi savo parapijos (Vadž- laikė Kūdikį. Dešinė Jos Marija: “Mano Sūnūs tas 
girio) bažnyčioje, L _ , 
dama Dievo Girkalnio įvy- Kūdikis turėjo 
kį paaiškinti. Besimel-geltonus, į._________
džiant jai pasirodė angelas plaukus; Jo rūbelis buvo nusidėjėliai __ .
ir pranešė: “Yra Dievo ir baltas ir ilgas, kaip Mari- mano Sūnaus”.
Dievo Motinos valia, kad jos. Kūdikio galvą puošė Po šių žodžių Apsireiš- 
aplankytumei Girkalnį, žvaigždžių vainikas, ku- kusią uždengė debesys, ir 
kur sužinosi, ko Dievas iš ris buvo šviesesnis už Ma- Dievo Motina dingo. Buvo 
žmonijos nori.” Moteriškė .rijos aureolę — žvaigž-jau šv. Komunijos laikas, 
tada sirguliavo. Pablogė- džių vainiką. Iš Jo smilki-iVotivos šv. Mišias laike 
jus sveikatai, ji meldė Die- nių ir viršugalvio kilo trys Vadžgirio klebonas kun. J. 
vą, kad Jis duotų jai nors šviesūs stulpai, susijung-Ruokis. Toks buvo tos 
tiek jėgų, kad ji galėtų darni su žvaigždžių vaini-Vadžgirio moteriškės pir- 
vykdyti Jo valią. Jos svei-įku, einančiu apie Kūdikio masis regėjimas ir pasi- 
kata nepagerėjo. Vis dėl-!galvą. Taip bestebint regė- kalbėjimas su Dievo Moti- 
to ji pėsčia iškeliavo 1943. tojai Dievo Motiną su Kū-na Girkalnyje. Regėjimas 
IV. 15 į Girkalnį. Kelias Į dikiu, Marija prabilo į re- tęsėsi nuo Sanctus iki Ko

kus, kad sėkmingai dirbtų bei tautinę laisvę! 
sielų išganymo darbą: vai-į Tomas Žiūraitis, O. P.

Užnugarį
Dėl poaukščio į pralotys- žodelių kun. Urbonavičiui 

tę kun. K. Urbonavičius nuteisti. Ir nuteisė, 
susilaukė daug sveikini- Cituodami šv. Rašto žo- 
mų. Sveikino ir bolševikai džius: “Kas save aukština, 
— iš tikros širdies (kokiaįbus pažemintas”, tovariš- 

tokie ir sveikini- čiai sako: “Dėl to, kad Ur- 
Tačiau su širdimi bonavičius paaukštintas, 

i ne džiaugtis, 
įsiskystimauja. o liūdėti. Juk jis netenka 

tar-

Komunistai lyg nesiryžta tiesioginiai likviduoti lekcijų dieną 11 vai. lai-'esu gailestingumo Motina kalnyje, tai buvo 1943-IV- rejkja atsargiai. Kartais ji dabar reikia 
socialistų pastangas. Atsargiai ir netiesioginiu, po- mingai atvyko į Girkalnį, ir noriu, kad mane tuo var-117, trooict rekolekcijų die— perdnu^* įoioįrirciimonin /■» t$i

grindiniu būdu jie siekia pasigriebti persvarą ekono- Qįa išbuvo visas tris reko- du žmonės garbintų. Į ma-ina, 8 vai. ryto. w
minėj ir politinėj dirvoj tuose kraštuose, kur komuniz- lekcijų dienas nevalgius, no rankas mano Sūnus su-Jlaikė tas pats kun. kleb. J. nadO-ž byt i duralejem 
— ™ ..... ..................... . —j • , gailestingumo (Ruokis prie čc““

i turtus. Aš duodu daugiau,’riaus, moterų pusėje.
uito Fiivo uvonnuvcjuo . nvoiuuy-j Antrąją reKoleKcijų aie-!negu manęs prašo. Aš ne- gėjimas tęsėsi nuo /
da ant to kabliuko pagaunami. Jie žino, kad susilieję ną, būtent 1943. IV. 16, jai žiūriu kiek žmogus nusidė-,jimo iki Palaiminimo.

Šv. Mišias “Serdce serdcem, no ne progos palaimintųjų 

mo įtaka yra silpniausia. Išoriniai jie apsimeta sočia- didelio nuovargio ne- dėjo visus gailestingumo Į Ruokis prie šoninio alto- /girdis širdimi bet nerei- 
listų draugais ir juos ragina susilieti į vieningą “liau- jautė durtus. Aš duodu daugiau,Įriaus, moterų pusėje. Re- kia į būt ir durneliu), pa-
dies frontą” prieš “dešiniuosius”. Socialistai nesiduo-( Antrąją rekolekcijų die-!negu manęs prašo. Aš ne- gėjimas tęsėsi nuo Auko- sakė Dostojevskis, 
da ant to kabliuko pagaunami. Jie žino, kad susilieję būtent 1943. IV. 16, jai žiūriu kiek žmogus nusidė-.jimo iki Palaiminimo, 
su komunistais, pražus “be pėdsako”, būtent, arba tu- pasirodė Dievo Motina, jo, bet kokia širdimi jis Dievo Motina apsireiškė Ot ir tovariščiai atsklei- 
rės virsti komunistais, arba kruvinai likviduotis. Kaip rpaį jVyko n vai. laike Vo- artinasi prie manęs”. Re- taip pat, kaip ir praėjusią dė savo širdelę, nepasitarę

- z x-_-_ , -------------------------------------------------------------------- dieną, tik šį kartą Jos vei- su savo proteliu (jei, iš vi-
! žiūri į komunizmą kaip į kokią pabaisą. Gi komunistai das buvo daug Unksmes- so, su juo galima pasitar- 

Kaip suprasti tų dviejų partijų santykiavimą, ar sako tik einą prie socializmo, o kai su juo susiduria, tai’nis, — Ji lyg šypsojosi. Jos ti): Na, ir nustrapaliojo

su komunistais, pražus “be pėdsako”, būtent, arba tu- pasirodė Dievo 
r- x- 1 1__ 1 ±___- in -J.-_x.-_ T7.;_

bus, taip bus, jie nori išlaikyti savo partiją ir principus 
nepaliečiamus.

Motina, jo, bet kokia širdimi jis • v

verčiau nesantaiką? Juk komunizmas turėtų būti so- siekia jį likviduoti. Ar kuriam istorikui yra žinoma!kojos buvo debesėlyje iki jų širdelė į svetimą šalelę 
cializmo viršūnė bei vainikas. Tuo tarpu socialistai panaši painiava žmonijos gyvenime? K.ikelių. Tuo metu regėtoja — į šv. Raštą. Jai prireikė

pe”.
“Tot, da ne Fedot” 

bet ne Fedotas), sako 
patarlė. Taikyta, bet nepa
taikyta. Juk aišku: jei 
kun. Urbonavičius buvo 
paaukštintas, tai jis turė
jo būt nusižeminęs, nes to
liau Šv. Raštas sako: “Kas 
save žemina, bus paaukš-

Tęsinys 5-tame pusi.

(tas, 
rusų
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Baisi Knyga

“Praktikoje visas tremtinių gyvenimas, 
nuo viršaus ligi apačios, sudaro milžinišką 
apgavysčių tinklą. Stovyklų viršininkai ap
gaudinėja tremtinius, prižadėdami daugiau 
valgio ir šiaip jau geresnę būklę, bet niekad 
savo pažadėjimų neišpildo. Gana dažnai už
sakomi Maskvoj maisto produktai — kvieti
niai miltai ir riebalai — pasiekia tik stovyklų 
viršininkus. Apgauliodami belaisvius, enka
vedistai apgaulioja Sovietų vyriausybę, pra
nešdami, kad darbas atliekamas pagal suda
rytą programą, tuo tarpu kai tikrenybėje 
darbo norma niekad nėra išpildoma. Savo 
ruožtu, darbo brigadų bei būrių vadai apgau
dinėja savo betarpinius viršininkus, mela
gingai jiems pranešdami, kad jų brigados 
pilnai atliko užduotą darbą. Ir taip apgaudi
nėjimas slankioja nuo viršaus į apačią ir at
gal. Ant apgaulės remiasi visa stovyklų gyve
nimo sistema. Tas pat ir su maistu: vienas 
sluoksnis nutraukia nuo kito kiek tiktai gali. 
Žemiausiems sluoksniams, t. y. eiliniams ver

gams - darbininkams visuomet tenka ko ma
žiausia.

“Belaisvių apranga tokia pat apgavystė. 
Didžiuma belaisvių būtų neapsakomai lai
mingi, jei gautų nors po vieną drabužių eilę. 
Belaisvių skurdas aprangos atžvilgiu tiesiog 
neįmanomas. Būriai darbininkų, einančių į 
darbą, ar stovinčių eilėmis prie maisto san
dėlių, sudaro ne šio pasaulio vaizdą. Retai 
kuris turi avalines iš milo ar audeklo pasiū
dytas. Kai kas mėgina prisisiųti padus ar su- 
silopyti autuvus guma iš sudėvėtų automobi
lių padangų. Paprasčiausias būdas apsaugoti 
kojas nuo nušalimo yra štai koks: belaisvis 
apraišioja savo pėdas šiaudais ar skuduriais 
(jeigu jų kur gauna), įsistoja į vandenį ir ge
rai išmirkina, paskui išeina laukan į šaltį. 
Kojos apšąla, ir ledas palaiko viduje šilumą. 
Bet kiek vargo vilkt tokias kalades einant į 
darbą ir atgal (kartaisi tenka eiti keletą kilo
metrų), ir grįžus namon nebegalima tokių 
batų nusimaut, tad tenka su jais atsigult. 
Jei per naktį ledas šiaip taip ištirpsta, tai ant 
rytojaus reikia vėl tokį avalą pasigaminti.

Jei kartais kokiu stebuklu belaisvis gauna 
kokį drabužėlį iš valdžios, tai jį turi palikti, 
kuomet būna perkeltas į kitą darbo brigadą. 
Toks jau paprotys: drabužis priklauso vietai, 
ne žmogui.

“Dirbdami iki kelių, o kartais iki pažastų 
sniege ar vandeny, belaisviai neturi laiko nė 
progos savo drabužius išsidžiovinti — taip ir 
eina gult visi šlapi. Rodos, galėtų nusirėdyti, 
bet barakuose labai šalta, o užsiklot nėra 
kuo. Ir vėl, nevienas belaisvis nenori su savo 
drabužiais skirtis, kad kas nepavogtų. Tik 
eidamas priverstinai kas savaitė į pirtį, jis 
turi palikti drabužius išvalyt. Valymo metu 
kiek geresni drabužiai kažkur pranyksta.

Vanduo po tokio valymo panašus į mėlyną 
dumblą, kur ne kur krauju nudažytą. Kai ku
rie lenkai ir kiti svetimšaliai tremtiniai atsi
neša iš savo namų drabužių, kurių medžiagos 
Sovietijoj nėra. Tokie drabužiai sudaro tikrą 
kapitalą, nes patys stovyklų viršininkai mo
ka už juos didelius pinigus. Bet tokių drabu
žių vilkėtojai turi apsižiūrėti, kad nakties 
metu jų neapvogtų. Pastebėta, kad viens be
laisvis, eidamas gultų apsiraišiodavo viela, 
kad jam bemiegant koks belaisvis jo drabu
žių nepasivogtų. Bet ir toks apsisaugojimas 
ne visuomet pagelbsti. Jei belaisvis menkos 
sveikatos, tai jį kas nors nakčia pasmaugia 
ir jo drabužius pasiima. Ant rytojaus nieks 
į negyvėlį jokio dėmesio nekreipia, dar jo kū
ną kur paslepia, kad jo maisto dalimi vagis 
galėtų naudotis. Gi velionio drabužius žmog
žudys dėvi ne kiek nesislėpdamas. “Pasimirė, 
tai aš jo drabužius pasiėmiau”. Tai ir visas 
pasiaiškinimas. Vyriausybė jokio tardymo 
nedaro, nors puikiai suvokia, kokia mirtimi 
velionis pasimirė... Viens belaisvis taip pasi
sakė: “Kai dėl manęs, tai aš daugiau nebe 
žmogus. Po to, ką aš pergyvenau ir mačiau, 
visi žmogiški jausmai manyje ant visados 
išdilo”.

“Kas netyrinėjo gyvenimo tame pragare, 
tas nieku gyvu negali suprasti, iki kokio 
laipsnio dorovinio sukietėjimo ir gyvuliško 
nuopolio gali ir turi būti privestas žmogus 
tokiomis būklės sąlygomis. Į tokią tai padėtį 
įstumia bejėgį žmogų jo artimi. Iš čia nėra 
jokios vilties išsigelbėti, ir žiauri aplinka vis 
darosi žiauresnė... Visa, kas nors kiek pri
mintų žmoniškumą, be pasigailėjimo rauna
ma lauk... Tiesiog nebegalima vyrui ,ar mo
teriai, pakliuvusiems į šitokią gyvenimo tvar
ką, išlaikyti per keletą metų normalias žmo

gaus savybes. Žmogus tiesiog nustoja buvęs 
žmogum. Jo vietą užima nukamuotas, su- 
skurdęs, užuitas ir beveik neišdrįstąs pasi
skųsti gyvulys... Ir kas aršiausia, kad virš to 
visko, visame vyrauja šlykštus, neįmanomas 
supuvimas, sugedimas, apgaulė ir žulikystė. 
Ir tam nėra galo, nes iš stovyklos nieks ne- 
beiššeina.”

— Užteks, Aldonyte. šiurpu klausyti, — 
pertraukė Eugenija. — Seniai jau esame gir
dėję, kad Sovietų tremtyje baisus gyvenimas. 
Bet tie žodžiai “baisus, žiaurus, klaikus, pra
gariškas”, mažai reiškia tiems, kurie jų 
reikšmes ant savęs neištyrė. Na, baisus, tai 
baisus. Kai kam baisu sėdėt tamso je be žibu
rio. Kai kam žiauru išgirsti nemandagų žodį, 
ar skaudų pirštą įsipjovus. Kasdienis gyve
nimas pilnas tokių “baisenybių” ir “žiauru
mų”. Bet kai išgirsti apie tų baisenybių tik
ras joms privalomas smulkmenas, tuomet 
jau iš tiesų kvapą užima. Rodos, visa tai ne
tikėtina. Tačiau kai apsižiūri aplinkui, pas 
mus Lietuvoje, tai viskas tikėtina. Jau čia, 
tariamai normaliam gyvenime, bolševikai pa
sirodo visame grožyje, tai ką jau bekalbėti, 
kada jie baudžia? Beje, čia vienas dalykas 
dar neišaiškintas. Juk dirbant tokiose sąly
gose žmogaus sveikata būtinai turi palūžti. 
Atsiranda ir sunegalėjusių, ligonių, susižei
dusių. Ar gi ten nėra mediciniškos pagalbos, 
gydytojų .ligoninių?

— Yra ir apie tai. — atsakė Aldona. — Yra 
ir gydytojų. Kai kurie, taip pat belaisviai - 
gydytojai, labai rūpestingi. Jie nuoširdžiai 
norėtų ligoniams pagelbėti, bet kad beveik 
nėra medikalinių reikmenų. Tik paklausyki
te. Čia bus neilgai.

Ir Aldona vėl skaitė:
(Bus daugiau)
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gyvena daugybe nelaimiu-1 
gu lietuviu tremtiniu, iš 
kurių visi reikalauja aukš-' 
tos dorovės, darbštumo,! 
nepalaužiamos dvasios.

Ir nuostabu: nežiūrint, 
1 kad sąlygos nepakenčia
mos, lietuviai ne tik nepa-: 
lūžta, bet rodo ženklus ne-: 
paprasto noro gyventi ir 
dirbti. Tiesa, vienas kitas 
neatsispiria sunkioms gy-: 
venimo sąlygoms ir ramiai i 
numiršta, kad jau niekad 
nebūtų našta nei drau-: 
gams .nei priešams. Po jų 
mirties laikraščiai rašo a- 
pie jų stiprią dvasią, apie 

i neįvykusias viltis, tartum 
gyvųjų tarpe tokių visai 
nebūtų, 

i šį kartą noriu jums ap
rašyti vieną jauną tremti
nę mergaitę, kuri iki pa
starųjų dienų herojiškai 
kovoja su vargo verpetais 
ir, didžiausių nelaimių iš
tikta. dvasiniai nepalūžta. 
Jei paklaustumėte, kas pa
laiko jos jėgas, nesvyruo
damas atsakyčiau: 

i — Nuostabus pasitikėji
mas Apvaizda!

I

PAŽINAU JĄ 
LIETUVOJE

’ Tą mergaitę pažinau Lie
tuvoje, mokydamas vieno
je katalikiškoje pradžios 
mokykloje. Žinojau, 1— 
turi rūpestingus tėvelius, 
Kelias mylinčias sesutes ir Pakla<au 
aprūpintą gyvenimą, 

į Mokėsi labai rūpestin- 
AUGALAS be saulės ir daiktų, nors tai būtų ir tei- &a\ J°s knygos ir sąsiuvi- 

drėgmės neauga. Ir dilgė sėtu būdu įsigyta. Nese- n!aiblįvo sva™s, tvarkin- radimo šioje saioje prie- tusis tetulės nusigrįžimas. centas). Skaičiau ir apie! - "vasara T-
be rasos, pasak paeto Ant. niai 400 - 500 vokiečių po- gL Kubai kuklus, bet gerai 2astis’ Tai ilga pasaka be Tačiau tegu visa tai pa- Sulamitą.Man viskas buvootwAJ.nn . 
Vienažindžio, neprigyja. licininkų apsupo lenkų DPpriziurum.
Kiekvienai, net augalinei, stovyklą Limmer’yje (prie , 
gyvybei reikalinga mini- Alfeldo, britų 
malinių sąlygų, 1 
tų augti, bujoti, atlikti sa- radijo aparatus 
vo paskirtį. i

Lietuviai tremtiniai jau tęs ir šokoladą, geresnius 
kelinti metai yra išrauti iš drabužius 
gimtosios 
džiaugtis 
ie, nei gai 
kos rasa, 
pareigūnų 
reikalingais 
daroma įvairių kliūčių jų 
kultūrinei v< 
ma nebūti nusikaltimai, kės! 
kliudoma Įsigyti papras- — Mes jus sutvarkysime!, 
čiausių kasdienių reikme-'— rėkė nacių palikonys.— 
nų. 'Atvažiavote nuogi pas

Vokietijoje tremtiniai mus, nuogi ir 
negali pas save laikyti jo-te! 
kių vokiškų prekių ar Šitokioje

| MUSU SODALIETĖS
L *

Tu sakei
J. Augustaitytė - Vaičiūnienė.

Tu sakei: pasiimk tiktai savąjį kryžių 
Ir, palikęs namus, sek manim...
Ir tie žodžiai kasdieniniu varpu skamba. 
Lyg jie būtų rašyti gyvybes ugnim.

Daug veidų ir akių sutikau pakelėje.
Bet nublanko jie tuoj, lyg nuo saulės spalva... 
Nenutilo tik Tavo įamžintas žodis:
— Paimk savo kryžių, su manim eiva.

Nenuliūsk, jei per dykumą kelias vingiuosis. 
Kur nėra pavėsio, nei lašo vandens. 
Kur saulė sudegins tau rožių vainiką. 
Kaip vasaros žiedus pirštai rudens.

Aš žinau, kad buvai Tu žvejys neturtingas 
Tėvynės skaisčių, kaip dangus, ežerų...
Aš žinau — iš po Tavo palaimintų rankų 
Tiek daug tebekrinta išganymo perlų tyrų.

Ir pakėlusi galvą į amžiną aukštį, 
Matau, kad danguje ir žemėje gražu.
Ir rodos, kad aš net tik savąjį kryžių — 
Saldų jungą, lengvą naštą už brolius nešu.

Vytautas Tarvainis

Kas Palaiko Tremtinių Jėgas
Laiškas Iš Anglijos

Tolstojaus žmonėmis galė
čiau pasakyti: “Į šį klausi
mą — kam? — jo sieloje 
dabar visados buvo papra
stas atsakymas: dėl to, 
kad yra Dievas, tas Die
vas, be Kurio valios nė 
plaukas nuo žmogaus gal
vos nenukrinta”.

AMŽINA VASARA...
Tai ji — amžina vasara, 

tai jis — antgamtinis pa
saulis suteikia trapiems 
mergaitės pečiams tiek jė
gos.

Po visos eilės skausmo 
Ramutė pasiryžo atsinau
jinti Kristuje:

“Aš taip troškau po šios 
baisios kančios vidinio at
sinaujinimo... Ir nuėjusi, 
palikau visus nešvarumus 
kažkur toli — nesugrąži-

perku nas netranko medžių
nei širdžių...” Raminu sa
ve, tačiau veltui. Gilus, ty
lus skausmas manoje šir
dyje-

...Jūsų malda galinga. 
Prisiminkite ir mano ma- 
tušės sielą. *Aš persilpna 
esu...”

Stebėjausi šitos mergai
tės herojiškumu, nes ji pa
jėgė šventu Apvaizdai at
sidavimu visa pakelti.

Iš kur ji gavo jėgų? Kas 
į ją parengė sunkiai ir ne- 
igailestingai gyvenimo ko- 
Įvai?----

Tegu ji pati pasakoja sa
vo gyvenimo pasaką: 

“----Gimiau aš džiaugs
mui.

! Pati aplinka mane džiu
gino. Akla tėvų meilė ir 
pasišventimas darė visa, .. .
kad į mūsų šeimos lizdelį na^°-Je Praeityj®—
joks vėjas neįpūrtų. I Dar vie"a- T J - 

Kiek kartų, apsikabinusi “?•.0 Paskul “ , Pa^k?* as 
mamytę, iš džiaugsmo su. busiu nepaprastai Iaimm- 
šukdavlu: “Koks gyveni-*“- As J3"81“ Krlstų
mas gražus, tik patys žmo- 

vusi mano mokinė Ramu- sai rami. Argi galėjau ki- n^s kartais jį supurvina...” 
tė... taip parašyti apie tuos, Ji nieko neatsakydavo, o

Ji trumpai pranešė, kad kurie mums viską išplėšė? nenorėdavo sugriauti
mano vaikiškų svajonių.

' Mylėjau ją, bet dar la
biau savo brangiausią tė-

Prieš vo kryželį. Deja, ji nejau- savo &dia. mistiko
ren°-ė siela visiškai buvo mane

& pavergęs. Ištisus vakarus; 
išsiknisdavome, bevarty-l
idami Knygas, DeiesKoaami 
'kažko gražesnio, patrauk-

Paguodos ir Stiprybės Inkaras

motutė su dviem kitomis į Mergaitė apsiprato su 
jos sesutėmis liko Vokieti- liūdna padėtimi ir pasijy- 
joje, o ji dirbanti vienoje žo viena kantriai nešti sa- 
Angiijos ligoninėje.
tai spėjusi baigti gimnazi- tė, kad gyvenimas 
ją ir kuri laiką mokiusi jai dar didesnį kryžių...

.. aa tremtinių vaikus stovyk-
?! los mokyklose.

x a,n.xa.taox<ita, kodėl viena 
čia atvažiavusi.

į Atsakė:
x — Jus domina mano atsi-Nese- niai buvo svarus, tvarkm-

ša vo sieloje!..” 
Šita diena atėjo... 
“Ir kai ateina didelis 

džiaugsmas, — jis visiškai 
užvaldo mus...” 

“Jis atėjo šį rytą...
Man taip niekuomet dar 

nebuvo, kad visą dieną ga
lėčiau jaustis gyvenanti 
nepaprastoje laimėje...

i Išėjusi iš bažnyčios, ii- 
(darni knygas, beieškodami(glajau viemsame so- 

; • - ■ I Mano džiaugsmas netil-
'. Prą<jo septynios dienos, e . . žavaHs !p° v^uJe ir liejosi perir prieš naujos nelaimėsi Labiausiai mane zaveda- uraxfus4 
skausmą nubluko šiurkš-vo šv. Raštas (S. Testą-į Mačiau kitą pasauiį _

NUTRŪKUSI GYVENI
MO GIESMĖ

__  . . 1 žastis' Tai ilga pasaka be Tačiau tegu visa tai pa- Muiauu^^au u“’v'ompicriau i yvrlra Hansni 
Jau tada buvo reli-inga-gaio’ bet P^istengsiu ją sakoja pati Ramutė, kad gražu Išsirinkau vjeną akisfr nustįbau _ 
jau taaa dj.o re.ioUxga. nnrQ ntnacaknti ins ir isiti- sau mylimiausią psalmę, ppįgg mane žaliavo nuo

stabi pieva su dar gražes
nėmis gėlėmis. O pačiame 
viduryje kilo didingas pa
statas ir skendėjo auksi
nės saulės spinduliuose. 
Tai mano šventykla! Aš 
niekuomet jos nebuvau re
gėjusi. Ji tokia didinga at
rodė, nors nieko puošnaus 
nesimatė: tik deimanto
pamatas ir kelios baltos, į 
idangų kylančios kolonos. 
!aš nemačiau jokios už
dangos viršuje—pats dan
gaus mėlynumas ją slė- 
ipė...”

TIKRASIS GYVENIMO 
GROŽIS

Taip, yra grožio gyveni
me, tik ne visi jį matome.

Yra grožio, kurį skaus- 
Širdį draskančiu balsu mas, net mirtis dar labiau 

paprastai verkia ir rauda išryškina ir parodo visa- 
našlaičiai prie tėvų kapo.'me didingume.
Tai mums atrodo taip ne-; Deja, nevisi tą grožį ma- 
paprasta, taip baisu, kad to, nes reikia didelės sie- 
visai nesistebime ašaro- los, norint savo vargą ir 
mis. į nelaimę peraugti. O tai

Tačiau mirtis yra mūsų (taip paprastai padaro
sesuo, sakė šv. Pranciškus, mergaitė tremtinė, kuri 
Pirmieji krikščionys gie- neturi nei namų, nei arti- 
dodami himnus eidavo į 
kančios vietą.

Į Reikia nepaprastai gi- mete, kur to grožio ieško
mos dvasios, kad savo ne
laimėje Viešpaties 
pajustum...

i Ramutė jautė tai, 
skausmas baltomis 
mis pražydo: .

“O, aš niekuomet netikė- tiems nors mažą spindulėlį 
jau, kad tokia graži ir gi- širdies, ir jūs pamatysite 
į lauš vidinio džiaugsmo ne- tikrą gyvenimo grožį! At- 
šanti, gali būti kančia!

Apsirengiau šviesiau
siais rūbais, uždegiau ma
žučių žvakučių prie Jėzaus 
Širdies statulos ir iš gilu
mos širdies pirmą kart gy
venime iš džiaugsmo siela 
(prabilo į savo 
Deum!..

I
_ _ u- -. , . ... L.: nors trumpai atpasakoti, jūs pamatytumėte ir įsiti- sau mylimiausią psalmę,į

=_ —1..1 britų zonoje), *aelĮvieną menesio Plx^31 Angliją pasiekiau anksty- kintumėte, kaip didvyriš- kurią ir dabar dažnai kar-
kad galė-ginklais grąsindami atėmė bą Pavasa-i- Su skaudan- kai ji priėmė naują nelai-toju (Ps. 138).

x cac.ju ... . — ’

ir rašvmo mašinas, cigare- Sražiai susitelkus melsda- 
................ - vosi.

; ir batus (net 19o9 m. baigė sesių sky--jau Ameriką paukščių
žemės ir negali kūdikių rūbelius!), įvai-.m pradžios mokyklą, ir 
nei laisvės sau- rias brangenybes. Atgims- kuriam laikui visai išnyko 
inančios aplin- tantieji naciai išgriozdė man iS aknL ^?et nez}”°’ 
Dažnai įvairių stovyklos koplyčią, nume-;M arJ^

te pašvęstą taurę ant že
mės ir kunigui atėmė ne 
tik kai kuriuos rūbus, bet 

eiklai prikiša- net bažnytinį vyną ir žva-

siuvimo žūties ir šv._ Komunijos. -irdimi paUkau Vokie. mę.
tijoje mamytę ir dvi sesu- “Čia žemej visos 
tęs, tikėdama iš čia grei- miršta, i

y

jie laikomi ne- 
žmonėmis:

d

i tėveliais liko 
Lietuvoje, ar kartu su ma
nimi vargsta 
stovyklose...

SUŽINOJAU APIE JĄ 
ANGLIJOJE

Gyvendamas Anglijoje, 
vieną dieną netikėtai ga- 

pas vau laišką. Rašysenos ne-'panašių pažiūrų. Taip už- 
išvažiuosi-galėjau pažinti. Susidomė-! si baigė mano kelias į visų 

jęs laišką atplėšiau ir kaip išsvajotą Ameriką. Tačiau 
atmosferoje.nustebau, kad jį rašė bu-.savo sąžinėje jaučiuosi vi-

Laikraščio
Darbininko

Bolševikmetis, vokiečių
i gėlės metai prabėgo įrėždami

ir trumpos visų tėvų veiduose
Aš raukšles. Tačiau mes turė-

, nors 
______ I jaučiau, kaip dažnai tėtis 

Ir kodėl taip yra? Kodėl su mama per naktis ne- 
> miegodavo: čia meta iš na
mų, čia ūkį atima... Paskui: 
skaudus ir staigus išsisky-į 
rimas.

Mamytė ir tremtyje; 
stengėsi apsupti mus nuo
stabia meile, kad ne taip 

ne

naujas
giesmės.......... .

ir joje gyvenančią tetulę, svajoju apie vasaras, ku- j°me to nepastebėti, 
Gailėjaus palikti namiš- rios tveria visados...” 
kius, o labiausiai tai savo 
mažuosius, nes baigusi pati gražiausia gyvenimo 
Gimnaziją, pusę metų mo- giesmė turėjo taip staigiai

stovyklos mo- nutrūkti?..
Prieš mano akis guli tik 

vakar gautasis sesutės 
laiškas su liūdna žinia. Mi
rė mano mamytė... Ne, už-, 
migo ramybės miegu ji. Ji skaudžiai pajustume 
laiminga, nes “ten, kur ro- laimę...” 
žės nevysta ir nebaigia žy
dėti, kur vanagas nedras
ko vieversėlio lizdo, kur

tremtinių kytojayau
t 

kykloje. Jau čia būdama 
parašiau tetulei nepapras
tai liūdną laišką apie ko
munizmą. Ir deja... prara
dau ją. Ji esanti taip pat

- • w - - — -

Metinis
Išpildys Kauno Operos Artistė A. Dičiūtė - Trečiokienė ir kiti žymūs artistai 

Sekmadienį, Spalių-Oct. 19,1947, 4 vai. po piet, Patrkk Gavin School Auditorijoje, F ir 7th St., So. Boston, Mass.
Taipgi dalyvauja šv. Pranciškaus par. Vyrų Grupė, vadovybėje Algio Šimkaus, Miss Steila Ilaznauskai- 

tė, Izab. Zahibaitė ir Mrs. Svilienė. įžanga $1.20 ir $1.80 su taksais.

9f

“APSIRENGIAU 
Šviesiaisiais 

RŪBAIS...”

mųjų.
Ir jeigu jūs paklaustu-

ti, — aš jums atsakyčiau 
meilę'šitos mergaitės žodžiais:

į “Dabar aš visiems pa- 
ir jos vargusiems šios žemės ke- 
rožė-leiviams galėčiau sušukti:

i —Parodykite vieni ki

kelkite uždarytuosius so
dų vartus, ir džiaukitės 
tikrosios meilės šiluma!

1947. IX. 2.
Jonas Gailins.

Augustinas Paukštė - Paukš- 
Kūrėją: Te tys, kilęs iš Lietuvos, Utenos 

apskr. Linkmenų vaisė. Kirdei- 
Į Aš žinau, jei pasakyčiau kių kaimo, ieško giminių bei pa
dai draugėms, mane bepro- žįstamų. Dabar gyv. 33/135 D. 
te pavadintų. Bet aš jau- ?• A. C. (20) Mecrbeck, Kr. 
čiu, kad suprasite mane.:staclthagen, Germany. 
Ar nesidžiaugė pirmieji 
(krikščionys, kai . eidavo 
(tiesiai į mirties nagus?!..

e 1 Ir dabar aš drąsiai su

Vakarai neteko Kris
taus, nuo to jie turi žūti.

Dostojevskis
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Nuo Saužudybes Pagundų
| Nežemiškų Ramybę

— Matytoje Beitos pasipasakojimas apie sa
ve atsivertima. — Nuodėmių išvargintas, vi
daus kovų iškankintas ieško revolverio ar kil
pos. — Baisiąją nakt> išgirstas paslaptingasai 

x balsas. — Pirmas atsilankymas pas kunigų. 
Bašytojas apie savo išpažinti « Komunijų.

Kad tik turėčiau virvę... Ir 
tuojau lyg prakeiktojo 
balsas man pašnibždėjo į 

Tęsdamas savo gyveni- ausį: “Yra, nauja, virš 
mo išpažintį knygoje “Du spintos, ties dūmtraukiu”, 
diable a Dieu”, rašytojas 
A. Rettė pasakojasi, kad 
sutvarkius savo dorovinį 
gyvenimą ir nuraminus 
sąžinę šioj srity, dabar jo 
susigraužimas 
ankstybesnius 
darbus:
— Tiek daug 

straipsnių, kuriais aš pil-

PIKTŽODŽIAVIMAI 
ATGIJO UGNINĖMIS 

RAIDĖMIS

IEŠKO... KILPOS
Užšokau ant lovos, kad 

pasiekčiau virvę. Bet tuo 
pat metu pasijutau lyg į 

nukrypo’į dvi butybes pasidalinęs: 
plunksnos vien.a Pusė. “ano būtybės r norėjo greitos sauzudybes,

knvmi ir ** atidėliojimo, be galvo- 
- - -- jimo, kita gi spyrėsi, min-

na sauia sėiau Diktžodžia-timi ieskodama pagalbos, na sauja sėjau piKtzoazia Vavo r>cO;_
vimus (Dievo ir Bažnyčios . ...
įžeidimus), dabar mano ’ 
sieloje vėl atgyjo ugninė
mis raidėmis”.

Tie piktžodžiavimai jam 
grįžo į mintį ir tada jis 
jautė “lyg peilis durtų į; 
širdį”, — pasakojasi rašy
tojas.

BAISI NAKTIS
Atsikėlęs nuo stalo nuė- Sustojau. Aš išgirdau, pri- 

jo gulti. Rodos buvo pa- siekiu sav° amžina laime, 
vargęs, bet miegas neėmė, tikrai išgirdau dangišką 
Vos užsimerkė, prieš jo a- baisą, kurs man šaukė: 
kis stojo baisūs praeitojo “Uievas! Dievas yra!

VIEŠPATIE, TU 
IŠGELBĖJAI

Malonės parblokštas

5

Virė vidujinė kova... Pasi
jutau, kad viena ranka lai
kausi lovos, o kita šluos
tau baisų prakaitą ir aša
ras, kurios aptvino mano 
veidą.

“Daugiau drąsos ir iš
nyks viskas”, — lyg girdė
jau demono balsą... Jau vėl 
siekiau virvės... Staiga 
mano siela lyg nušvito.

Nors nūdienėj lietuvių vo. Pasiekėme Liego stotį, 
spaudoj ir daug jau esame Dvidešimt vagonų atkabi- 
skaitę įvairių laiškų ir no ,o kiti nuvažiavo kaž- 
straipsnių iš mūsų brolių kur tolyn. Atsirado civi- 
gyvenimo kaip Anglijoj, liai asmenys — belgai, ku- 
taip ir Belgijoj, tačiau, be-rie mus suskirstė grupė- 
sirūpinant savųjų vargais, mis į darbovietes. Visi bu- 
idžiaugsmais ir rūpesčiais, vome paskirti į anglių ka- 
manau, niekad nenusibos syklas. Tolumoje dunkso 
jų balso klausytis ne tik kasyklų kaminai ir supilti 
tiems, kurie jų laiškus ištisi kalnai nereikalingo 
gauname, bet ir visiems akmens. Vaizdas liūdno- 
mūsiškiams. kas ir bauginantis. Aš pa

čia noriu pacituoti laiš- tekau į vieną artimesnių 
ką iš Belgijos. Mano vie- kasyklų prie Liego. Maši
nas prietelius iš ten rašo: nomis mus nuvežė į skir- 

“Mielas Drauge, tas patalpas. Jos neblogos
Birželio 19 dieną iš Am- ir svarbiausia, kad čia pat 

ibergo išvykome į Belgiją, ir mūsų valgykla .vanduo 
Transporte buvome virš ir kiti patogumai. Patal- 
700 asmenų. Čia buvo įvai- pos bendrabučio pobūdžio: 
riaušių tautybių: rusų, uk- viename kambaryje apgy- 
rainiečių, lenkų, lietuvių, vendinama po keletą . Aš 
graikų ir žydų. Pasikrovė- gavau kambarį antrame 
me į prekinius vagonus ir aukšte, kuriame įsikūrė- 
pradėjome kelionę per nu- me aštuoni vyrai, tauty- 
alintą Vokietiją. Kelionė bių atžvilgiu: penki rusai, 
buvo gana įdomi, o svar- du lenkai ir aš. Čia pat gy- 

kad buvome ne- vena dar vienas lietuvis.
Gyvename laisvai — nesu- 

Birželio 20 dieną pasie- sispaudę. Lovos bei spin- 
~ ‘ ‘ . Sustojome tos naujos. Išdavė po čiu-

keturiomis pirmame pasienio mieste- žinį - matracą, 2 paklodes, 
lyje Herstal. Čia prisistatė 2 antklodes ir pagalvį. Su- 
pasienio policija ir patik- Susitvarkius, buvome pa- 
rino dokumentus.
atvyko dar civiliai 
rengę pareigūnai, 
užštampavo mūsų 
sutartis. Mūsų vagonas trečio gavome po apelsiną 
stovėjo ties pat stoties pa- ir bananą, 
statu, kuriame yra bufe
tas. O kiek ten įvairiausių 
užkandžių, kiek gėrimų, 
kiek rūkalų. Mes jau se
niai savo mažus rūkalų iš» Uk tą die-

,teklius bu . ome baigę... mus taj pavaišino, bet 
tas jų pareiškimas

/?. ? .. " abejones išsklaidė. Po pie- 
geiezinkehe- gavome po 100 frankų 

X. Y. Z. ciu, kuris paaiškino, kad, - ---
--------- stoties bufete viskas gali- 

į — Neperdėsiu pasakęs, ma pirkti, kas tik matosi 
kad šiuo laikotarpiu retai — kortelių nėra.

. kada aš praleidau ilgiau '------- -- x
,• . Sėtuvių valandą be maldos; į apyvartą ,o frankų notų- Išsitraukėme
kru vinai juos neį_į jau y stotis rojome. O vis ___ '

Turėdama tuos (stacijas> bažnyčiose, kur, 
nuolatos prieš švenčiausiojo Sakramen- 
lietuvių visuo- prieglobstyje, aš kėliau 

savo sielą prie Dievo”.

Karščiui siaučiant, Carl Schultz, 8 metų amžiaus, iš Ponca City, Cal., 
ir jo arklys sustojo atsigerti šalto vandenėlio, Hays miestely, Kansas. 
Termometras rodo 104 laipsnius karščio.

i

vo lyg nuvalantis lietus, 
kurs nuprausė mano sie
los purvus.

Tovariščiai Pamiršta Savo Užnugarį
Pradžia 3-ciame pusi, 

intas”.
čiančius po bolševikų jun- kerne Belgiją, 

m u gu ir visomis L' *_Trumpa ir saldu. . . . .F smerkia tuos, kūne non iš
Nebent kita natarle- T a 7 nauj° žmones Pavergti ir Nebent kitą pa arlę. Laz iurbu j prakaitą ir 

l ir kitu galu, ar. . „ rne? S kraują’.
A . ... . .. m I Kuris sveiko proto žmo-Bet eikime toliau. Tova- sakyg 

nenori pasaulio pavergti?,
.... tz tt u O kam jie pavergtus jausuteikdamas Kun. Urbo- .... . .... T -4. • kraštus geležine uždanganaviciui poauksti. Ir štai ., . v, . -ydėlko- " uždengia? Kad ten butų

’u • rojus, jie visiems jį rody-i Urbonavičius gina viso-. , •... . b , tu. Bet ten siaučia kruvi-> keturiomis ne ken- * . , ... . x . nas teroras, štai ką jie no- bet tuos, kurie . - .. ,J.’ n nuo žmonijos akių už
dengti.

kui šliaužiojo žalčiai, ru- žaibėjau verkdamas.— Tu'taip pasilikau sunertomis )rakaitą” I.’
pužės ir salamandros (taip SU£rrižai” Ir tUo naciu mo-'rankomis, pakeltomis į Tovariščiai atakuoja ta savo uznuSarl-

Pa- ”

gyvenimo vaizdai:
— Tai buvo lyg kokia at

matų duobė, juodu mūru 
apvesta, iš kurios dvokė ta’u ant kelių.

kri-

purtančios srutos..., aplin-, — Ačiū mano Dieve, —

Jis tik prašė dabai* Ma- gį daugjau bepridėti?< 
rijos: •__ _ ;
— Pabaiki savo darbą. ^^„^3

Aš jau daugiau nesispir- 
siu. Aš esu Tavo ir esu tik- _ __
ras^ kad man nurodysi, ką j-jščįaį teigia, kad Popie- 
turėsiu daryti, kad sugrįš- įįus didelę klaidą, 5
čiau į Bažnyčią”. - - ”■ L

Savo sielos nuotaikas
rašytojas taip nusako:
— Ilgai aš pasilikau atsi- “ 

klaupęs ant koplyčios mįg 
slenksčio. Jaučiau, kaip kiančius 
manyje auga dėkingumo šiandien’ nori iš naujo pa- 
,ir dievotumo jausmas... As vergtį žmones ir siurbti ju

------ sunertomis )rakaitą”.

Be to, kviesti į valgyklą, kur pa- 
apsi- valgėme puikius, 
kurie sočius pietus. Po to užsi- 
darbo gėrėme pupelių kava ir

riebius,

Čia susitikome ir senes
nių gyventojų, kurie pa
reiškė, kad toks maistas 
visuomet duodamas. Mes

. - sugrįžai”. Ir tuo pačiu mo-Tankomis, p. _________ _____
jis palygina savo praeities mentu man atrodė lyg aš dangų akimis, rodėsi lyg drąsiai, bet — neapsidrau- 

„ 'pamačiau savyje Jėzaus mano visa siela buvo trau-savo užnugario. L
Ir man atrode, rašo Kristaus paveikslą... Mano kiama į aukštybes, kad vis miršta užpakalinius Mas- 

toliau Rette, lyg tos vi- sieloje užviešpatavo didiidaugiau naudotųsi malo-kvos darbus. Bet pasaulis 

veidais, skambant jų klai- ka(j visos piktosios jėgos, 
kiam juokui, švokštė: Jis kurios mane buvo užpuo- 
nusižudys, jis nusižudys!” lusios> trukiasi.
Aš apsivilkau... Drebėjau. — Ačiū, Viešpatie, Tu
Buvo trošku. Šaltas pra- mane išgelbėjai! 
kaitas bėgo nuo kaktos ir! jr taip, ligi rytui išklū- 
per visą kūną. po jau, galvą atrėmęs į lo-
— O, užtenka, — surikau y^.

aš (pasakojasi Rettė). . — Ačiū Dieve, ačiū Šven-
Gana kentėti. Aš noriu nu- čiausioji Mergele, jūs tei- 
sižudyti...” !kėtės mane ištraukti i~

Kasyto jas jau planavo, juodojo šešėlio tuo mo-į 
kaip jisai nueis pas drau- mentu, kai mirtis jau buvo į 
gą, kurs turi revolverį, pa- mane bepagrobianti savo 
vogs jį ir... viskam bus ga- ietena”. (p. 166-
las. r

Leiskime toliau jam pa
čiam pasakotis:
— Pakėliau akis į lubas 

ir pamačiau kablį, lempai Dabar rašytojas pasuko 
pakabinti. Lempos nebe- į Šv. Panelės Maloningo- 
buvo ir kablys, rodosi, lau- sios koplyčią ir smėlyje t°j° jpetį ir pratarė:

įpuolė ant žemės prieš Ma-

nuodėmes). 'pamačiau savyje

sos bjaurybes, iškreiptais ramybe. Dabar aš jaučiau, nių šviesa”.

į bažny- 
pas savo

jų nepamiršta, 
visuomenė 
atkenčia. 
darbelius 
savo akis, 
menė' (išskyrus bolševi-

Taip, tovariščiai pamirš-iš ko. Išsikalbėjome su 
vienu belgų ’

kuris paaiškino, kad

ir jo pa- ^„sLu™“.sutlks su Slto_| Dabar jis pamėgo skai-į 
kunigą,

Katalikų

mūsų
abejones išsklaidė. Po pie-

avanso ir išdrožeme į mie-

169).
į NUVALANTIS AŠARŲ 

LIETUS

kiapatnisn*. _ . tyti Evangelijų knygas ir“Urbonavičius gina viso- su oju )atru kartotį. 
mis keturiomis visus ken-, _ viešpatie> atminki ma.

_. . _ ne savo karalystėje... Pasi- atrodo, kad čia karo nebu-nanoDieve, as.Tave my- gail~k manę* Viežpatie---------------------
iu labiau uz viską, nes ne- jezau. sjekj gydytojau, iš- skambėjo šimtai 

................. S1 pertraukęs man rodyti gydykj mane^u0 raupsų ' 
nusiteikimus. savo meil€ •

PIRMAS RAMUS
MIEGAS

— Toliau,
Tėve mūsų’

pas kunigu
Grįžęs i Paryžiaus mies

tą, rašytojas visų pirma 
užėjo pasimelsti 
čią, o paskiau — 
draugą Coppee 
prašė suieškoti 
kurs jį priimtų į
Bažnyčios bendruomenę.

?7l Su rašytojo Coppee laiš- 
1S|ku Rettė nuėjo pas kunigą. 

Kunigas paprašė papasa- 
Įkoti savo pergyvenimus ir 
įdabartinius i.... ......... ......
Rašytojas Rettė papasa
kojo ir paklausė: I
— Sakykite kunige, ar aš — Toliau, aš sukalbėjau vo kilnioji Motina teikėsi 

dar galiu būti išganytu? “Tėve mūsų” ir “Sveika užtarti mane, nors aš esu 
Kunigas nusišypsojo, at- Marija” stengdamasis įsi- tik kaip tas mažas sutrin- 

sistojo, patapšnojo rašy- jausti į prasmę ir sau pri- tas žvirgždelis... (p. 193). 
................ ' taikyti tą garbingą gailes-

Nedrąsiai įžengėme į 
Tačiau čia markės neina krautuvę pirktis rūkalų. 

; prancūzų 
dėlto nėra kalbos žodynus ir, po dide- 

padėties be išeities — pri- lio pasirinkimo, gavę nori- 
sistatė prie mūsų L____
nasis Kryžius, 1_______

1 pavaišino apelsinais, duo
na, kava. Čia persėdome į 
belgų vagonus ir paryčiui 
išvykome tolyn. Bombar
davimo žymių nesimato ir,

kurie jau tiek laiko kaip ė- 
da mano sielą ir mano jau
smus. Neužmiršk!, kad Ta-

kė... įpuolė ant žemės prieš Ma- — J
Kamgi man laukti iki ry-,rijos paveikslą. Nebegalė- trys ketvirtadaliai 

tojaus. Geriau tuojau... jo nė verkti.

Brangusis drauge, jau tingumą, kurs spindi iš tų| IŠPAŽINTIS PO ILGU........ T'-— • paklydlmometu

AMERICAN THRIFT HABITE

i Raudo- mas cigaretes traukėme jų 
kuris mus dūmus pilna burna. Ciga

retės pigios ir geros koky
bės.

Krautuvėse visko pilna, 
ko tik širdis trokšta. Mais
to įvairiausi gaminiai. Re
storanuose įvairiausi kep
sniai, gėrimai ir viskas be 

„ kortelių, be eilių. Parda- 
ir man a-trodė, kad aš vėjai tik laukia i lipinant 

Jie kiekvieną mandagiau
siai aptarnauja, na, tik, ži- 

RAŠYTOJO KOMUNIJA noma, jeigu turi frankų...
— Sekantį rytą atsikė- Laikini asmens doku- 

liau apie ketvirtą valandą mentai jau sutvarkyti, 
ryto. Rengiausi prieš Ko- Nuo birželio 24 dienos jau 
munijos skaitydamas E- dirbu anglies kasyklose, 
vangeliją, kur buvo apra- Apie tai parašysiu sekan- 
šoma, kaip Viešpats įstatė čiame laiške.
Švenčiaus) Sakramentą.

Kai ;
momentas, 
gautas tokios dievotumo 
nuotaikos, kuri sielą vidi
nės šviesos bangomis pa
kelia iki paties dieviškojo

“Aleliu-
ja”, i
atjaunėjau dešimčia me
tų. (p. 194-195).

i Jūsų eilučių: “O. Dievo Motina/
išganymo darbo ;
Gailitės už nuodėmes, ver- kas ir Tau pavedu savo 
kėtė kruvinomis ašaromis sielą.
už savo kaltes. Būkite tik- savo Sūnui...” 
ras, kad jus išgirdo Aukš-j Tos dfenos įspūdžius bai- 
čiausis... Už keleto dienų gia rašytojas nupasakoti 
jūs atliksite visuotiną iš- šiais žodžiais: 
pažintį ir priimsite komu- — Padaręs ant savęs kry

žiaus ženklą, aš užmigau 
miegu ramiu, kokio aš ne
buvau ragavęs jau daug 
daug naktų”.

GULTI KRYŽIUMI 
PRIEŠ TA\ O ALTORIUS

Dabar prasidėjo jo nau- 
•j°jo gyvenimo laikotarpis, 

džiaugs-Į — O šventoji Katalikų įlenktą galvą atkalbėjo kil- prašmatniausi
Taip, j Bažnyčia. — rašo Rettė,— nią išrišimo formulę, aš pomėgiai, nei tas džiaugs- “Darbininkas

atlikti, aš atsiduodu į Tavo ran-į išnažinties metasirac iv ftovArin AteJ° ispazinues metas,
1 Būk malonus, būtinai at- 

artėjo Komunijos siųsk kokios nors spaudos. 
. jaučiausi pa-įčia nieko negauname. Tar

pininkaukite, kad kokios 
nors institucijos siuntinė
tų mums laikraščių — at
silyginsime. Sudiev. Lau
kiu skubaus atsakymo, 

nesu Kostas.”
- x , ----- , ------------t J Tai tokie pirmieji įspū-
jaučiausi, kad mano varg- kad aš Tave turėčiau kaip džiai iš Belgijos.
šė siela sulinkusi po blo-brangiausią nuosavybę...! Pr. Alšėnas.

Teikis ją perteikti ką '•Rytojas taip nusako:
J 1 i — Man atrodė lyg pats

Dievas, glamonėjančia bet 
ir įsakančia ranka nuo 
mano sielos nurinko nuo-______ r____  ______ „
dėmes ir jas dulkėmis pa- sosto. Aš tik kalbėjau: — 
vertęs išbarstė po savo ko- O, mano Dieve, aš i “ 
jomis. Tuo pačiu laiku aš vertas, bet ateiki į mane,;

RAŠYTOJAS IR
KATEKIZMAS

Su katekizmu rankose
rašytojas parėjo į namus 
ir pradėjo jį sklaidyti:
— Kaip gi mane jaudino

tikėjimo, vilties ir meilės
aktai! Su kokiu
mu aš kartojau: “x<np,i_______ , ___ ____ 7 _ . . „ ,
mano Dieve, aš tikiu į Ta-;gerojo Dievo tiesų sklei- atsikėliau. Kunigas ištiesė mingas smegenų apsvaigi- dino J. E. Arkivyskupo 
ve ir į Tavo šventą Bažny-Įdėja, kaip gi esi nuostabi, rankas ir aš skubėjau prie mas, kurį suteikia menas Juozapo Skvireckio išvers- 
čią, nes aš žinau, jog Tujkai savo paprastume prii-jo verkdamas. 1 ' ’------- 1 ----
negali i__l ___
dinti, nei Pats apsirikti... Dievo malonės nugalėtas, vienas, ir kitas...
'T’iiv’in Irarl covn rnoln.'n t oin o i linlzcrno

i

šė siela sulinkusi po bio- brangiausią nuosavybę...] 
gio svoriu, pamažu išsitie- Man rodėsi, kad aš lyg pa-; 
sė ir atsivėrė bangoms virtau i baltą liepsną, kuri 
meilės ir dėkingumo... džiaugsmingai kilo nykda-į

Kai pabaigiau išpažintį ma Danguje... Aš tik ga-' 
ir kunigas prieš mano nu- liu pasakyti, kad nei patys 

jausminiai!

JAU PERSPAUSDINTAS 
$V. RASTAS

Kun. Pr. M. Juro lėšomis 
” perspaus-

nes aš žinau, jog Tujkai savo paprastume prii-jo verkdamas. Mes buvo-ir poezija, toli gražu nepri-į tą Naująjį Testamentą, 
nei manęs su k lai-į m i sūnų palaidūną, kurs me abu sujaudinti — ir lygsta prie tos ekstazės 

į (dvasios pakilimo), į kurią
Turiu viltį, kad savo malo-'ateina gulti kryžiumi prieš Ėjau linksmas gatve,'visiškai pasineria siela,
—---------------- • ._ z sau kalbėdamas: Man at-kuri vienijasi su Dievu”.

Dabar jis pradėjo naują leido, man atleido, kokia!(p. 197).
laimė... Mano širdyje' Dr. J. Prauskis,

ne mane paremsi ir, jei aš.tavo altorius... (p. 189). 
pildysiu Įsakymus, mane 
priimsi į savo garbę. Taip, gyvenimą:

Stipriais audeklo viršeliais 
kaina $3.00; popieriniais 
viršeliais — kaina $2.00. 
Užsakymus siųskite: ‘Dar
bininkas’, 366 W. Broad
vvay, So. Boston 27, Mass.

I
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kartu labai naikino sveikatą ir 
vėliau privertė jį keltis į kaimai 
ramesniam darbui.

Velionis turėjo jautrų estetinį 
Phi- muzikoje skonį, tas jam davėRugsėjo mėn. 7 d. netoli

ladclphia. Pa., savo rezidencijo- progos, nors ir nežinant pagrin
de mirė Jonas Hodelis. ilgus me- diniai muzikos teoretinių žinių, 
tus vertęsis vargonininkyste. vistiek sugebėjo nemažai savų 
Kai vaikai suaugo, sveikata su- dainų sukurti ir vieną kitą liau- 
silpnėjo. nusipirko gasolino sto- dies melodijų harmonizuoti. Vi- 
tį su valgykla ir ten gyveno so jo plunksnai — įvairiai pri- 
paskutinius keliolika metų. Ka- rengtų chorui — priklauso apie 
dangi velionis yra daugelyje 50 dainų. Ypatingai jo buvo ži- 
vietų vargonininkavęs, tat ne- 
prošalį bus arčiau su jo asme
nim! supažindinti šio laikraščio 
skaitytojus.

Jonas Hodell - Odelis (papra
stai vadinamas Hodelis) gimė 
Lietuvoje. Daumantų kaime.
Seredžiaus par. lapkričio 16 d.. Orentaitę. 
1878 m. iš tėvų Juozo
(Kumečiutės 1

B

*

bus vedamos lietuvių kalba, mo
terims mokančioms lietuviškai. 
Kviečiamos visos katalikės lie
tuvės jose dalyvauti, o ypatin
gai tretininkės. Rekolekcijas 
ves nesenai iš Italijos atvykęs 
Tėvas Bernardinas Grauslys, 
Pranciškonas. Rekolekcijos pra
sidės penktadienį vakare 8:15 
vai. ir baigsis sekmadienį. Atly
ginimas už visą laiką tik 85.00.

Į abejas rekolekcijas prašo
ma iš anksto registruotis šiuo 
adresu:

Rev. Sister Superior 
Immaculate Conception 

Convent
R.F.D. 2, Putnam. Conn. 

arba telefonu 1451.

ir palydovai priėmė šv. Komu- tų su ja susirašyti. Arba lai jam 
niją.

Linkime jaunavedžiams su-'resuojant taip: Miklusz 
kurti pavyzdingas katalikškas' 
šeimas. /

____________________

nusiunčia nors jos adresą, ad- 
Antoni, 
Fergus 
jos ad- 
Mr. A.

Pagerbė Būsiančią .jaunąją
Rugsėjo 6 d. pp. A. M. Ar- 

maičių, gyv. Hartford, Conn., 
namuose susirinko giminūs ir 
artimieji pagerbti jų dukrelę
.Pranę, kuri rugsėjo 13 d.. 9 vai.1 
rytą, šv. Andriejaus Sėtuvių 
parapijos bažnyčioje priims Mo
terystės Sakramentą su p. J.’ 
Astrausku, gyv. New Britain. | 

p. Pranė gavo daug sveikini
mų, linkėjimų ir dovanų.

Pažymėtina, kad jungtuvės į- 
vvks su šv. mišiomis. B. M.

$4 Bert Ford, R. R. 3, 
Ontario, Canada. Arba 
resą malonėkite jteikti
J. Cerankowski, 2635 E. Alle-
gheny Avė., Phila 34, Pa. Arba 
,nors ir man, K. Vidikauskas, 
,2833 Livingston St., Phila. 34,
Pa. Antanas Miklušis pagalbos 
nepageidauja, nes jis dirba, bet

įvo artimaisiais giminėmis; ku
rie, kaip jis rašo, prieš karą gy
veno Philadelphijoje.

K. Vidikauskas.

Pranešimas

nomos dainos chorui: “Šelpki
me Tėvynę". “Darbininkų Him
nas". "Šalę plento po kairės" iri 
kt.

Gyvendamas Philadelphijoje 
vedė choro solistę ir gerokai 
muzikoje prasilavinusią Teofilę 

Ilgainiui susilaukė,
ir Ievos dviejų sūnų: Albino ir Edmun- 

Hodell - Odelių, to. Abu jie yra muzikalūs ir. 
Iš motinos pusės, jis buvo gimi- valdo neblogai pianą ir kaiku-j 
nė kompozitoriui Stasiui Šimkui rįUos pučiamuosius muzikos in-į 
— abu paėjo iš tos pačios para- strumentus. Bet jiedu negyvena: 
pijos. iš muzikos, pasirinko kitas pra

gyvenimui galimybes.

Velionis taip pat buvo veiklus 
ir visuomeniniame gyvenime. 
Priklausė prie LRKSA ir 10 
kuopos buvo raštininku; buvo

Baigęs pradžios mokyklą ir »■ 
porą metų lavinęsis pradinių 
gimr.aijos kurso mokslų, pas 
Naujalį studijavo muziką trejus 
metus. Pramokęs kiek vargoni- 
ninkystės, užėmė vietą Paliepių, 
o vėliau Vadžgiriu parapijose. 
1893 m. buvo paimtas į Rusijos 
kariuomenę, pateko orkestran 
ir trys metus grojo kornetu. 
Grįžęs iš kariuomenės vargoni-

I
!

p. Pranas Razvadauskas,
So. Bostonietis, įžymus visuo
menininkas, Vytis nuo 1930 m.. 

Lietuvių Pašalpinio klubo na-1 yra labai daug dirbęs ir tebedir-
riu: priklausė prie Teatrališko.ba Lietuvos Vyčių organizacijo- 
ir Giedorių draugijos, dalyvavo,je, eidamas įvairias pareigas 
valdyboje, taip pat priklausė Apskrities ir Centro valdybų 
visą laiką prie Vargonininkų pareigose.
Sąjungos ir nekartą buvo vai- metu, būtent, kada jaunuoliai

Didžiausios krizės

ninkavo Čekiškėje porą metų ir dyboj pasireikšdamas pradžioje, buvo šaukiami karo tarnybon,
1910 metais atvyksta Ameri- koj buvo jaunesnis, sėkmingu 
kon. Philadelphia. Pa. Pradžioje veiklumu.
9 mėnesius dirbo Baldvin gar
vežių dirbtuvėse, kur vėliau 
pradėjo vargonininkauti Šv. Ka
zimiero parapijoje, drauge mo
kytojaudamas parapijos moky
kloje. Tuo laikotarpiu jis pra
deda giliau muziką studijuoti 
pas įžymų lenką muziką, kom
pozitorių. daktarą fizikos moks
lų Vi. Grigaitį. Ganėtinai susi
pažinęs su muzika, pradeda pla
čiai veikti su choru, pradeda-, 
mas privačiai duoti pamokas 
piano muzikos mėgėjams. Ilgai 
Philadelphijos lietuviai minės, 
jojo kažkuriuos didelius kon-į 

certinius parengimus, 
maste.

Skoningai valdė vargonus, tu- i 
rėjo lengvą tekniką pirštuose ir 
neblogą balsą. Vargonai ir cho
ras visada darniai pas jiį skam
bėjo. Kiek laiko pabuvęc Phila
delphia. Pa. vargonininku, pa
norėjo pamėginti kitose para
pijose laimės. Vargonininkavo 
Phonbtville. Shamokin ir Free- 
land. Pa.: Harrison ir Elizabeth, 
N. J. ir 
lenkus ir vėl grįžo atgal į Phi- 
ladelphia, Pa. 
j.arapiją. Buvo toks laikotarpis, 
kad negalint nusisamdyti šo
kiams orkestros. velionis, turė
damas ganėtiną pasirengimą 
j>ianą valdyti, išsinuomuodavo 
save šokių vakaruose groti; 
tas davė geras įplaukas, bet

Velionis palaidotas iš Šv. Ka
zimiero parapijos Philadelphia. 
Pa. rugsėjo 9 d. Nuliūdime pali
ko žmoną Teofilę, du sūnus, 
marčias, anūkus, brolį Praną, 
ilgus metus buvusį Harrison, 
N. J. vargonininką ir būrį gimi
nių Lietuvoje. Lai būna jam 
lengva ir rami šio krašto žeme
lė.

i

jis buvo išrinktas L. Vyčių or
ganizacijos Centro pirmininku. 
Per penkis metus pirmininkau
damas, jis išvedė organizaciją 
iš krizės ir žymiai sustiprino 
nariais ir finansais. Taigi šių 
metų Lietuvos Vyčių Seimas už’ 
didelius nuopelnus p. Praną pa
kėlė Garbės nariu. Sveikiname!

p. Juozas Boley (Bulevičius),
gyv. New Yorke. šių metų Lietuvos Vyčių organizacijos seime, 
Philadelphia, Pa., išrinktas tos organizacijos Centro pirmininku 
antram terminui. Jis yra įžymus visuomenininkas ir gabus jauni
mo vadas. Sveikiname!

R. K. Moterų Sąjungos 
Maine ir Nevv HampshireMass.

valstijų apskrities metinis suva
žiavimas įvyks sekmadienį, spa
lių - Oct. 12-tą, 1947, Šv. Kazi
miero parapijos svetainėje. 119 
Tample St., Nashua, N. II., 1- 
mą vai. Visos kuojas kviečia
mos skaitlingai dalyvauti šiame 
suvažiavime. Atstovės išduos 
seimo raportą;
veikimo rajiortai 
rinkimas sekantiems
Tad
mo.

p. Leonardas šimutis, 
LRKSA prezidentas, ALRK Fe-j 
deracijos sekretorius ir dienraš
čio “Draugo” redaktorius, š. m. 

■ rugsėjo 12, 13 ir 14 dd., Lietu- 
vos Vyčių Seime, Philade!j>hia. 
Pa., tapo pakeltas tos organiza
cijos Garbės nariu.

p. Leonardas Šimutis pilnai 
tos garbės užsitarnavo, nes jis 
nuo 1915 m. buvo tos organi- 

1 zacijos Centro 
jgose, ir dabar 
įmas ir darbštus Vyčių organiza
cijos narys. Sveikiname!

I

Erooklyn. N. Y., pas

J. Žilevičius.

Dvejos Rekolekcijos

I

Nekalto Prasidėjimo Vienuo- 
plačiame lyne, Putnam. Conn. spalių 

mėnesį pyks dvejos rekolekci
jos.

Pirmosios spalių 10, 11, 12 d. 
anglų kalba 
kančioms ar 
lietuviškai.
dės penktadienį vakare 8:15 vai. 
ir baigsis sekmadienį rytą. 
Kviečiamos dalyvauti šiose re
kolekcijose, ypač jaunesnės, A- 
merikoj gimusios lietuvaitės. 
Rekolekcijos rengiamos Mari
jos Motinystės šventės proga. 
Rekolektantės turės progos vie
nybėje su Dievu įsijausti į kil
nias motinos pareigas ir pasi
vesti save ir savo šeimą Dievo 
Motinos globai.

Antrosios rekolekcijos įvyks 
spalių 24, 25 ir 26 dieną, prieš 

i Kristaus Karaliaus šventę. Jos

moterims, nemo- 
mažai mokančioms 
Rekolekcijos prasi-

Šv. Kazimiero

WAUKEGAN, ILL
Lietuviu Diena

Atstovės
taipgi kuopų 

ir valdybos 
metams, 

tikimės gausaus suvažiavi-

L. V. Venčienė,
Apskr. Pirmininkė,

M. Pauliukonienė,
Raštininkė.

Atsiliepkite
Prašau Jūsų “Darbininko” 

laikraštyje paskelbti šį tremti
nių paieškojimą: Pranas Račiū
nas. ieško savo giminių ir pa
žįstamų:

Antony Bender, sūn. Juozo iš 
Bajoraičių km. Šakių apskr.

įvairiose parei- Birblelių valšč., gyv. So. Bos- 
jis tebėra ištiki- ton Mass

Antano
džio km. 
apskr. ir
nės, jos sūnaus Vytauto Bemo

kto ir Birutės Bernotaitės (dan- 
Praeitą pirmadienį palaidota tų gydytoja), gyv. Worcester,

Ui!
į 
į!
i’

k
'C'cv
ė*
Č

i*.

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyciij — 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. Pašaukite SOUth Boston 0379

A i tJ
' COOPERATI VE BANK

430 IIOAIWAT • SOUTH BOSTON

ini. Antanas Mažeika,
gyv. Pittsburgh, Pa., 20 metų L. Vyčių organizacijos narys, sto-'; 
vi su savo mylima žmonele, p. Antanas Mažeika nuo 1927 m. be-' 
veik be pertraukos užėmė tai kuopos, tai apskrities, tai Centro į 
vietas valdybose. Centro pirmininku buvo per 5 ir pusę metų. Va
dovavo L. Vyčių ekskursijai į Lietuvą. Labai daug darbavosi ir 
tebesidarbuoja L. Vyčių organizacijoje ir kitose organizacijose. 
Inž. Antanas Mažeika šių metų L. Vyčių Seimo ta\> pakeltas Gar- ;a- a. Elena Bajorienė, sena pa-Mas.
bes nariu. Sveikiname! rapijietė, prie Šv. Jurgio para-į Smulkesnių informacijų kreip-

pijos priklaususi su virš tris
dešimt metų. Bažnyčioj dalyva-į 
vo daug žmonių, ir draugijų na-į 
rių. Pavieniai, šeimos ir gimi
nės užsakė daug šv. mišių. A. a. 
Bajorienė paliko didelę šeimą — 
vyrą, septynis sūnus, tris duk
teris ir dvidešimt anūkų. Visą 
laiką gyveno arti bažnyčios, tad 
rytais ir vakarais ją lankydavo. 
Jinai buvo viena šviesesnių mo
terų. Pati skaitydavo katalikiš
kus lietuviškus laikraščius, o 
perskaičius duodavo kitiems.
Tikrai buvo gražus lietuviškas 
ir katalikiškas darbas. Lai Die
vulis suteikia jai amžiną gyve
nimą. Pasimelskime už jos vėlę.

i _____

Rugpiučio 31 d. prie lietuvių nių daiktų buvo šie: Edvardas! 
svetainės įvyko Lietuvių Diena, Nugent, Vladas Skyrius. Juo- 
kuri buvo tikrai sėkminga. Da- zas Povilauskas ir Stasys Wa- 
lyvavo daug žmonių. Buvo sve- shner. Knygučių laimėtojai: 
čių ir iš kitų kolonijų — Mus-Į pirmą dovaną $25.00 laimėjo 
kegan. Mich., Millwaukee, Ra

Rugpiučio 31 d. prie lietuvių HEW BRITAIN. CONN.
Dvi Jaunos Porelės

Rugsėjo 6 d. kun. J. Matutis
Antanina Vandenere iš Wau- suteikė Moterystės Sakramentą

cine. Kenosha. Chicago ir kitur, kegan; antrą - $15.00 — Rožė jaunai lietuviškai porai, p. Al-' 
Šio parengimo pelnas paskir- Garolis iš Zion, III.;

tas Lietuvos našlaičiams, kurie
yra tremtyje.

Programa buvo graži ir turi
ninga. Jos vedėju buvo p. Jonas ....................
Jakutis. Kalbėjo Dr. Kazys Gri-|._ — .
nius. buvęs Lietuvos preziden-L- , ,* 1 , tęs daiktais
tas. apie baisią Lietuvos nelai- .. ... ,1 , ns vvaukegan.
mę, rusų žiaurumus ir lietuvių 
tremtinių vargus. Taipgi kalbė
jo Dr. Pijus Grigaitis, kun. A. 
Valančius, kun. Mičiūnas, kun.
P. Cinikas. Dalyvavo ir daugiau Lietuvių Dienos Rengimo Komi- 
kunigų. būtent, kun. Algunas,!teto pjrmininkOj kuris jabai 
kun. Sarokinas, kun. Petraus-,sunkįaį jr nuoširdžiai darbavo- 
kas- įsi, ir kai buvo pakviestas kal-

p. Baksevičius atliko tikrai tai jįs pasakg jabai gražią 
didelį darbą. Jis atvežė kalbė- ^kajbą j;s dėkojo visiems savo 
tojus iš Chicagos. Visi lietuviai i^ndradarbiams kaipo pirmi-' 
jam už tai dėkoja. ninkas tos dienos ir Lietuvių

pirminin-

trečią __bertui Kavoliui su p. A. Šukai-
Rukson iš tyte. Jaunosios tėveliui mirus 

atlydėjo iki
$10.00 — Antanas
Waukegan; ketvirtą $25.00 ver- pereitą metą, ją 
tės daiktais — Ona Staniulis iš grotelių jos motina. 
jWaukegan; jienktą $15.00 ver- Tą pačią djeną kun B Rene-! 
1 tės daiktais — Adolfas Kapter sevičius suteikė Moterystės Sa- 
iš Waukegan; šeštą $10.00 ver- kramentą p. J. Kelly su p. O.

— Henry Peterson Valinčiūte. Onutę atlydėjo jos 
tėvelis. Liudininkais buvo jos 
sesutė Ieva Valinčiūte ir jauno
jo brolis.

Bažnyčia buvo išpuošta pai
niomis ir altoriai baltais gladio- 
lais.

Jaunoji buvo veikli Sodalietė. 
Taigi po susižiedavimo savo gė
les padėjo prie P. Švč. Marijos 
stovylos.

Jaunoji Onutė buvo veikli ne 
tik kaijio Sodalietė, bet ir visa
me lietuvių katalikų veikime.! 
Ji gražiai skambina kanklėmis

Negalima praleisti nepaminė
jus labai darbštaus žmogaus, 
būtent, Prano Bujanausko,

ž

jam už tai dėkoja.
“Miss Lithuania” vardą lai- Tarybos 94 skyriaus 

mėjo p. E. Urbonaitė. Jai ka- kas. Ypatingai dėkojo Antanui 
runą įteikė buvusi “Miss Lith-'sutkui. kuris labai daug darba- 
uania" p. Margareta Ashmus, o vosi, Jurgiui Bukantui, Mikali- 
rūtų vainikėlį prisegė Mergai-naj Zaveskienei; dėkojo tikietų 
čių draugijos pirmininkė p.; pardavėjams. 
Bronė Kuzinskaitė. pp. Bronė kiui. 
Mickaitė, Pranė Ashmus ir 
reta Žyliūtė taip pat gavo do
vanas.

3 vai. po pietų įvyko puiki 
rodą. Teisėjais buvo iš kitų 
miestų atvykusieji svečiai. Pir
mą dovaną laimėjo dvi sesutės 
— Mary Eilėn ir Polly Sue Ai- 
dikonytės; antrą — Elzbieta 
Kukav; trečią — Carol Kolar; 
ketvirtą — Marijona Petruška. 
ir penktą — Virginia Martinai
tytė.

Kiti laimėtojai įvairių dides-

BRIDGEPORT, CONN.

Bernoto iš Mergbū- 
Barzdų valšč. Šakių 
Antaninos Bernotie-

40 valandų atlaidai prasidės 
rugsėjo 21, j>er sumą su iškil
minga procesija. Choras pasi
rengęs su gražiais mišparais. 
Bus svečias pamokslininkas. 
Visi parapijiečiai turėtų daly
vauti, taipgi ir jaunimas.

ypač Jonui Ze-
Benediktui Mačiuliui ir

Lo-Mykolui Ambraziūnui. Dėkojo . .....
i J J sau |amos sv. irusios, kurių me-
šv. Petro parapijos chorui už , '. ... . ... . . -1 1 J tu jaunieji, jų tėveliai, gimines
programos išpildymą. ._____________________________

pa-
Taipgi dėkojo visiems darbi

ninkams, visoms moterims, ku
rios labai sunkiai dirbo virtu
vėje; dėkojo Dr. Jonui Zekiui ir 
jo žmonai už parsivežimą kal
bėtojų j savo namus ir pavaiši
nimą skania vakariene. Bendrai 
dėkojo visiems ir visoms už to
kią didelę paramą kilniam tiks
lui. M. Z.

tis — Kun. G. čekavičius, 207 
York St., Brooklyn, N. Y.

PAIEŠKO
brolio Davis Anry (Dovideno 

Anufro) sūnaus Dovideno ir 
Matulytės, kilusio iš Panemunio 
par., Rokiškio apskrities. Į A- 
'meriką išvykęs prieš 1914-1918 
i metų karą. Anksčiau gyveno 
.Chicago, Philadelphia, Detroit. 
Paskutinius 10 metų neturi jo
kių žinių ir jo paskutinio adre
so. Ieško Vaškunas (Vaškevi
čius) Vytautas, sūnus Vaškevi
čiaus ir Matulytės iš Panemu
nio par.. Rokiškio apskrities.

Atsišaukite patys arba kas 
kitas praneškite adresą “Dar
bininko”. Redakcijai.

O.

Svarbus Paieškojimas
Philadelphia, Pa. —’ Philadelphia, Pa. — Kas iš ui gia/aai onaiiiuuia naunivuiio! ... |

ir gera klasiškų šokių šokėja, philadelphijiečių arba ir kitų 
Taigi dažnai pasirodydavo lie-;v’e^0 viengenčių žinotų, kur gy- 
tuvių jiarengimuose. Sodalicijo- vena našlė Ona Miklušienė, bu-j 
je ėjo pareigas įvairiose valdy- vus a- a- Morkaus Miklušio žmo-l 
bos vietose.

Jaunųjų intencija buvo atna- parapijos, Vilnijos, tai malonė-

vus a. a. Morkaus Miklušio žmo
na iš kaimo Mikalčiūnų, Nočios

i

kitę jai pranešti, kad jos švoge- 
ris Antanas Miklusis labai norė-

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Llmosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir NaktJ.

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

E. V. WARABOW
Funeral Service

24 Field St., Brockton, Mass.
Tel. Brockton 2005

1156 H’ashington St.,
Norwood, Mass.

Tel. Norvvood 1503

A. Gumauskas
Generalis Kontraktornis

694 Chalkstone Avė..

PROVIDENCE, R. I.
Tel. Plantations 0753

Parūpinu planus ir statome, 
naujo stiliaus namus su mo-' 

Į 

demiškais įrengimais. Atlie-i 
kame visokius darbus namų 
taisymo.
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§ VIETINĖS ŽINIOS
St. Paul — The International 

Institute, Ine., 183 W. Kellogg 
Blvd., Executive: Mrs. Eleanor 
Derringer.

(Bus daugiau)

ŽINUTES Rūgs. 13 d., mirė Carney li
goninėje Viktoras Barkauskas 
55 metų, gyv. 100 Lincoln Park. 

Valstijos‘Amerikoje pragyveno 37 metus, 
išsirgęs Paliko du sūnus — Viktorą ir 

55 metų. Joną. Palaidotas antradienį iš

ĮVAIROS SKELBIMAI
Rūgs. 11 d., mirė, 

ligoninėje, 24 metus 
Jurgis Račkauskas, 
Paėjo Šiluvos parapijos. Ameri- šv. Petro parapijos bažnyčios,
koje pragyveno 37 metus. Pali
ko žmoną Oną (Klepeckaitę), 
du sūnus ir brolį. Tapo palai- Sodalicijos pamaldų, bus laiko- 
dotas rūgs. 15 d., 10 vai. rv iš mas svarbus Sodacilijos susi- 
Šv. Petro parapijos, Naujos rinkimas 
Kalvarijos kapuose. _________

Trečiadienį, po Šv. Teresės ir

Prelatą Dr. Kazimierą Urbonavičių pagerbti,
sekmadienį, rugsėjo - Sept. 28 d., 1947, 6 vai. vakare, Bradford Hotel, Tre- 

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

BLOUSE ir DRESIŲ OPE
RATORIAI reikalingi tuojau. 
Darbas pastovus, geras atlygi
nimas. Atsišaukite —

CHERYL, INC.,
560 Harrison Avė., Boston 

(5-to-23)

Reikalinga BattĮ Dirbėjai

Tą pačią dieną tapo palaidotas 
staiga miręs jaunas Stasys Pau
lauskas, 32 metų. Gimęs Lewis- 
ton, Me.

Lietuvos Generalinio Konsulato
J.A.V. Pranešimas Affidavinj 

Sudarymo Reikalu
Ketv. 8 v. v., parapijos salėje, 

492 E. 7th St., įvyks visuomeni
nis susirinkimas Prelato Dr. K. 
Urbonavičiaus įvilktuvių ban- 
kiettf reikale. Bankietas artėja.

Rūgs. 13 d., tapo pakrikštyta Bankieto tikietai plaukia — y- 
Diana - Aleksandra Petro ir O- pač į kitas kolonijas: Brockton, 
nos (Augustinavičiūtės) Aku- Worcester, Lawrence, Cambrid- 
sių, gyv. 29 Story St. ge( Lowell, Norvvood, Haver-

Rugs. 14 d.* tapo pakrikštyta hill, Lynn, Stoughton ir kitas. 
Judita Ona Jokūbo ir 
(Mickevičiūtės) Fahey, 
391 W. 4th St.

Juozas Jonas Juozo ir
(Jokubauskaitės)
gyv. 11a I St.

Daugelis asmenų krei-(Washington Street. Executive:, 
piasi į mus, klausdami Miss Annie Clo VVatson. 
kaip ir kur sudaryti “Af- 
fidavits of Support”. Af-
fidaVitus sudaro daugelis naj Institute, Ine., 47 Sherwood

Director: [ Springfield — Nationality ‘ kurie yra patyrę vartoti dvigu- 
[ Communities Dept., Y.W.C.A.,Įbą adatą—Vampers, reikia pa- 
66 Spring Street. (One full-time gyrusių prie dvigubos adatos 

Gary — The International In- secretąry in charge) Miss Marie prie visokių darbų, Stitchers, 
Under Trimmers, Viršutinių 
Stitcherių ir Russet taisytojų.

I Detroit — The International ■ Darbas pastovus, geras atlygi- 
Nationality Institute, Ine., 2431 East Grand nimas. French Shriner & Urner 

, Y.VV.C.A., Boulevard Executive: Miss Shoe Mfg., 443 Albany St., Bos-
(One Alice L. Sickels.

Flint — The International In-
1OWA: stitute, Ine., 3002 St. John St.,

Sioux City — “Community Executive: Miss Eliose M. Tan- 
House”, 6th & Morgan Streets, nėr.I
Executive: Miss Mary Traglia. : Highland Park — American

Citizenship Bureau, City Hali, 
International Director: Mrs. Flora Robinson.

26 South- I^nsing — Foreign Commu- 
secreta- nities Dept., Y.M.C.A., 217

Townsend Street (One full-time i 
secretary in charge) Miss Ale- 
tta Lavrence.

MISSOURI:
Hansas City — The Natura- 

lization Council, 4033 McGee 
Street, President: Mrs. Mayhor 
D. Brock.

. St. I^Hiis — The Internatio- 
nąl Institute, Ine., 4576 VVest 
Pine Boulevard, Director: Miss 
Hariette F. Ryan.

MINNESOTA:
' Duluth — International Insti-

202 VVest Second St., Se-
;cretary: Miss Irma VVagner.
■ Minneapoiis — The Minneapo- 

Worthen‘^s Council of Americanization, 
į 100’-j Court House, Executive 
įSecretaiy: Mrs. Mary Louis 
IVVells.

Dearborn Street,
■ Mrs. Kenneth F. Rich.
| INDIANA:

stitute. Ine.. 321 VVest 15th A- Soroka.
venue, Executive: -Miss Eliza-! M1CHIGAN:
beth VVilson.

South Bend —
Communities Dept.,

CONNECT1CTT: 121 N. Lafayette Blvd., ___
Bridgeport — The Internatio- full-time secretary in charge). .

ton, LIB. 2483. (16-to-3)

MUZIKA
THREE ARTS STUDIO
Balso - Iškalbos - Piano

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

480 BOYLSTON ST.. BOSTON
KENmore 3571

40 CONCORD AVĖ., 
Cambridge 38, Mass.

Tel. Eliot 8222.

advokatų, laivokorčių Miss u.na M.
gentų, notarų ir šiaip raš- Kelly 
tingų žmonių. Be abejo, už> New Britain 
pataranvimą ir laiką jie i-communities 1 
ma atlyginimą. Bet yra irj22 Glen Street 
daugybė labdaringų biu
rų, I ’ 
tame reikale ir labai gerai į stamford _ The Italian Cen- 
patarnauja visiems, be ter Inc 76 South 

...... ..................................... privalomo atlyginimo. Štai cutive Dirtctor: 1!r. 
Krikščioniškojo mokslo šventė, j?urodome visi* e«« mun?s Mosarra.

- -- ... žinomų įstaigų. Su jomis
galima pasitarti visais gi-'

— Nationality 
Dept., Y.VV.C.A., 
, (One fuli-time 

secretary in charge) Mrs.
kurie specializuojasi coroviiles.

The-

Julės Reikia ir Bostoniečiams atlai- 
gyv. kyti savo garbę.

Kazio Šią savaitę įpuola bertainio 
Gumbakių, metų pasninkai: trečiadienį,

penktadienį ir šeštadienį.
i -------

Rūgs. 14 d., Alena Vareikaitė Sekmadienį, pagal J. E. Arki- 
ištekėjo už Juozo J. Pontremo- vyskupo Richard J. Cushing, 
te, gyv. 673 E. 2nd St. 11 D- įsakymo, buvo švenčiama

Exe- 
Joseph F.

DAKTARAI
ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C. Seyimiur
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

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

Valandos' 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Tel. TROnvbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 Ir 8—8.

Tel. KENmore 4433

Dr.Albert P. Kibutis
Podiatrist - Chiropodist 

107 Massachusetts Avenue 
Boston, Mass.

Prieš Mass. Avė. Station
Valandos Šiokiomis Dienomis: 

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

Kunigai mokė, kad visapusiš
koji laimė glūdi pažinime 1— 
viškojo mokslo ir pildyme.

Dievišką Žodį pažinti galima:' 
parapijinėse mokyklose, tikybi-* 
nėse pamokose, misijose, disku- j 
sijose, gerose knygose ir laik-į 
raščiuose.

i Proga: šią savaitę mokyklos 
durys. I ir E. 6th St., yra atda- ..... .. tiona!ros visiems lietuviams vaikams „ ,
į vaikelių darželį, I, II, III, IV ir! 
V skyrius. Prie bažnyčios mo-. 
kykla šią savaitę priima visus' 
kūdikius keturių ir pusės metų 
amžiaus — į Vaikelių darželį ir 
paaugusius bernaičius ir mer
gaites į šeštą skyrių.

Tėvai, kurie neleidžia vaikelių 
į lietuvių mokyklą, labai klysta 
ir klaidina vaikus. Tai kėsini
mąsi prieš lietuvybę ir prieš ka
talikybę.

; Po šios savaitės naujų vaikų 
nebebus galima priimti mokyk- 
losna.

[ Ruošiasi žengti prie altoriaus: 
Pranas Skeivis iš Brocktono ir 
Marijona Baliukonytė iš Dor
chesterio yra sutarę apsivesti, 
rūgs. 20 d., 3 v. p.p. Šv. Petro 
lietuvių bažnyčioje, South Bos
tone. 8 v. r., jie su giminėmis iš
klausys savo intencija šv. mi
šias.

Stamford — Dept. of Educa- 
.... .... ition, Division of Adult Educa- welLmimų ir draugų ivaziavi-- temf<)rd puWic s

. mo reikalais: ' _ ' * c.*Propect Street, Suįkt
-m. t * *• i Miss Sarah F. Smith.j Fresno — The International 

[Institute, Ine., 1500 San Diego, DELAV4ARE:I ---  - —
■ Street, Executive: Miss VVilma 
Gumay iPublic Instruction,

Los Angeles — The Interna- reau tOr
1 Institute. Ine., 435

j Boyle Avė., Executive Miss El- 
sie D. Newton.

Oakland — The International
Institute, Ine., 121 East 11
Street, Executive: Mrs. VVilhel-
mina W. Yoakum.

San FranciMo — The
nationai Institute, Ine.,

•sor:

VViiniington — Department of
Service Bu- 

Į/eoj/le, 
Second & Justi-

Laukėsi

Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Pristatome alų ir degtinę į namus.

Patarnavimas greitas ir mandagus.

Geriausias Pasirinkimas

I

!
1

I

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubėnas, savininkas

323 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 9772

Užsisakykite Tonika Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington, Mass.

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

MARYLAND:
Baltimore —

Center, Y.VV.C.A., 
Broadway, Executive 
rv: Miss Helen Garvin.

M ASSACH USETTS:
Boston — The International

Institute, Ine., 190 Beacon St. 
Executive: Miss Marion Black-

ForeignrMTn
s No. 22 School.

son Sts., Extra Curricular Ser- Street, 
vice, Executive: Miss Grace 
Brewer.

ILLINOIS:
Chicago — Immigants’

teetive Lcague, 537
Inter-

1860

Pereitą savaitę lankėsi Tėvas 
Pr. Aukštikalnis, S. J., “žvaigž
dės” administratorius. Neužilgo! 
jie ruošiasi pravesti ‘žvaigždės’i 
vajų. Geriausio pasisekimo.

Lankėsi Tėvas Justinas Vaš
kys, Amerikos lietuvių Pran
ciškonų vienuolyno provincijo
las ir “Varpelio” vyriausias re
daktorius. Neužilgo TT. Pran
ciškonai “Varpelio” administra
ciją ir redakciją žada perkelti i 
naujai įsigytą vienuolyną Ken- 
nebunckport. Me.

Taipgi lankėsi kun. Naudžiū
nas, MIC., iš Chicagos.

Pirmadienį, rugsėjo 15 d. lan
kėsi “Darbininke” p. Malvina 
Zapenaitė iš Lawrence, Mass.. 
kuri būdamas karo tarnyboje 
kaipo slaugė užsitarnavo pirmo
jo leitenanto laipsnį. Dabar ji 
yra atsargoje.

Sekmadienį, rugsėjo 21 d. iš
vyksta į Katalikų Universitetą; 
VVashington, D. C., tęsti slaugės' 
aukštesnius mokslus, kuriuos 
karas buvo pertraukęs. Dar ji 
turi lankyti du metus. Linkime [ 
geriausio pasisekimo I

i

I 
I

t

i
I

i.

Tėvus Pranciškonus
Aplankius

I

Grupe Bostono lietuvių su po
licijos kapt. W. Šimkum sekma
dienį, lankė naująjį T. Pranciš
konų vienuolyną 
porte, kur turėjo 
tyti nepaprastai 
puošniai įrengtus 
kytojų nuomone, 
merikos lietuvių
tokių namų dar neturėjo. Dabar 
T. Pranciškonai juos pritaikys' 
savo vienuolynui, kuris, reikia! 
tikėtis, tikrai pavirs N. Anglijos' 
lietuvių religiniu

jcentru.

Kennebunk- 
progos pama- 
skoningai ir 
rūmus. Lan- 
niekas iš A-' 
ar jų įstaigų!

I 
iI 
Į 

ir kultūriniu j
Kr. Į

/

Pro-
South

j

Boston: — Statė Department 
of Education, Division of Immi- 
gration and :—*'— '
73 Tremont Street, 
of Sočiai Service:
W. O Connor.

Laun-nce — The 
nal Institute, Ine.,

Executive:
T. B. Macintosh.

Louell — The
Institute, Ine.,
Street,
rine H. Johnson.

Americanization, > 
Suvervisor 

M iss Alke

Internatio-
19 Orchard’ 
Miss Anna tute,

International!
222

Execulive: Miss Kathe-
Į

Havė ^ou Tried
>

PICKWICK

LIGHT?

tai yra 
LENGVESNIS,

PICKV/ICK

T"

f ALE

AT YOUR DEALERS
ON DRAUGHT

• RETURNABLE BOTTLES
x 12 OUNCE and f Uit QUARYs

V* 1-WAY BOTTLES
NO DEPOSIT ■ NO R ETŲ R N

■17 r A.

12 OUNCE and FtHt ,,,
.X ■ s •/

\ 1 - y <
BREAED B¥' H AFFtNREfFE R

).

Į
S j1

A, J. NAMAKSY 
REAL ESTATE A 

INSURANCE 

409 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0348

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

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS.LUKSIS
Realstatininkas

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

J

i

Se. Boston Fumiture Co.
Matrasai naujai perdirbami.

Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.
Pristatymas skubus.

380’j West Broadway,
Tel. ŠOU 2758

GRABORIAI

j
1
fl

*

I

L ••d

'■■i.Obf.įf.įt-

4 CO , INC., BOŠTON MASS

S. Barasevičilts ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK® 

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
80. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta — 
838 Dorchester Avė. 
TeL COLumbia 2537

i

C A S P E R
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boeton. Mase. 

Joseph f.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dienų ir Naktj 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3980

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Rroadwav
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojal.

Patarnavimas diena ir naktj. 
Koplyčia šermenims Dykai. 

NOTARY PUBLIC
Tol. ŠOU Boston 0815 

•O U Boston 2809

i
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Br. Teisiu na s

Apie Lietuvius Studentus 
Bethoveno Mieste

(Laiškas iš Vakarų Vokietijos)

Bonn, Vakarų Vokieti- papėdėje, kaip padavimas 
jos miestas, yra garsus sako, legendarinis vokie- 
savo gražia vietove, pui- čių didvyris Siegfriedas 
kiomis apylinkėmis, įžy- nugalabijo žmonių pabai- 
miu universitetu ir gra- są — drakoną. Šio pasakų: 
žiais pastatais, šis nedide- didvyrio garbei yra čia 
lis miestas, su vos apie pat įrengtas mažas muzie- 
100,000 gyventojų, gali di- jus, kuriame paveikslais 
džiuotis prieš kitus dide- yra pavaizduota žymes-: 
liūs Vokietijos miestus nieji legendų didvyriai ir 
dar ir dėl to. kad čia gimė jų nuotykiai. Čia pat prie 

muzikos ge- šaltinio guli toji legenda- 
Bethovenas. rinė baisenybė — drako- 
Bonn prieš nas. bet. žinoma, jau nebe

daug gyvas, dirbtinis.

ir į didžiausį 
n i jų išaugo 
Tad neveltui 
karą sutraukdavo 
turistų. Karas ir šį miestą
gerokai apžalojo. Sunai
kinta daug gražių pastatu 
ir istorinės vertės pamink
lų. Iš universiteto pastatu 
beliko tik trečdalis, tačiau 
kaip per stebuklą visai 
sveikutėmis nuo bombarda
vimų išliko Bethoveno 
gimtasis namas, dabar pa
verstas į muziejų, nežiū
rint to. kad kaimynistėje 
liko subombarduota viena 
bažnyčia ir visa eilė namų.

I

t

Čia ne Olandija, bet Cedar Grove, Wis. Šį 
vėjinį malūną turi pasistatę Mr. & Mrs. Ellis 
Voskvil. Jame yra trys kambariai gyvenimui. 
Tai olandų tautinis pastatas.

latviai, jugoslavai, ukrai
niečiai ir viena graikė. Iš 
lietuvių studentų tarpo 
daugiausia studijuoja ag- 
ronominius mokslus — že
mės ūkį. Po to seka medi- choras, vedamas Br. Jonu
kai, chemikai, odontolo- šo. Choras atliko du kon- 
gai, teisininkai, ekonomis- 
itai, humanitarai ir kt

Visai netoliese nuo Bonn.' 
taip pat ant Reino kranto 
randasi gražus kurortinis 
miestelis — Godesberg. 
Garsus tuo. kad karo išva
karėse šiame miestely
je, Drezdeno viešbutyje. I 
atvykęs iš Anglijos prem
jeras Chamberlainas. o 
taip nat ano meto Prancū-I X

zijos premjeras Daladje 
vedė pasitarimus su Vo
kietijos diktatorium Hit
leriu, ir. ‘gelbėdami taiką’

Miesto vi lury stovi Be- darė Hitleriui įvairių nuo- 
thoveno paminklas ir gra- laidų, amerikoniškai sa- 
ži bažnyčia — Muenster, kant. darė appeasementus. 
kryžiaus formos bazilika. Tačiau kaip praktika pa- 
Bendrai, mieste daug baž- rodė, tokiu būdu negalima 
nyčių ir vienuolynų. Trys išlaikyti taikos, nes da- 
ketvirtadaliai visu miesto rant nuolaidas diktatoriui, 5a1’ eKtJIluulia"................. . . - . !tai humanitarai ir kt gyventojų yra 
likusioji dalis —.................................................................................................... .
tautai. Naujesniojo mies- karų Europos ir Amerikos '° aP&yvenc^nti Duisdor- 
to daly yra gražių me- demokratijų vadai iš to kareivmese, Bonn os 
džiais apsodintų promena- maža tepasimokė, nes jie! 
dų ir aristokratiškų vilų, pakartojo senas klaidas. 
Reino alėja, išilgai Reiną. Vėliau, jau karo metu, 
tęsiasi net keturis klm. šiame viešbuty buvo lai- 
Prie šios promenados tur- komi Vokietijai neištikimi 
tingesnieji vokiečių pensi- diplomatai, jų tarpe ir pa- 
ninkai bu”o pristatę gra
žių vilų, kurių didelė dalis 
karo metu 
vimus liko 
prieš akis 
žūs vaizdai
<T o

-

kalnuotas
senomis buvusių 
pilimais, į R.eino 
čius. aplipusius 
miesteliais, sodais 
uogynais.

R
Pubahiok man žirgelį

Pabalnokit man žirgelį.
Pabalnokit juodbėrėlį:
Josiu per žalią girelę. 
Plauksiu per jūras, mareles.

Greit’s yra mano žirgelis, 
Neš’ sparnais, kaip sakalėlis. 
Regiu, senstu, reiks man joti 
Savo jaunystės ieškoti.
Sudiev jums .mergelės. 
Sudiev, baltosios gulbelės;
Palūkėkit valandėlę. 
Susilauksit sau ber nelio.

Ko Liūdi. Sesele.
Ko liūdi, sesele.
Ko nedainuoji.
Ko sėdi už stalelio.
Ko rymai ant rankelių ?
Šiandieną man liūdna 
Skauda širdelę: 
Močiutė mane barė, 
Linelių raut išvarė.
Tada aš dainuosiu. 
Kai linksma būsiu: 
Subatos vakarėly, 
Rūtelių daržely.

Ramovėnų Maršas

Gražios Ir Vertingos Knygos
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,

“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- balti celuloidiniai viršeliai. Kai
tyti raidės šiai maldaknygei už- na 
tikrino didelį pasisekimą. Kai
na — $3.50.

$1.50.

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

V kiadieniais. III laida. Savo lėšo- ----------------------------------------- ------j o--------------  „----------v .
Jėzaus Kančios mąstymai. Lais- m4S išleido kun. Juozapas J. \ a- 
vai vertė O. Zaštautaitė. Per- lantiejus, 1946 m.
spausdino Kun. Jonas Vaitekū- i Knyga įdomi pasauliečiams, 
nas, 1946 m., 186 pusi. Kieti vir- t bet ypatingai reikalinga dvasi- 
šeiiai. jninkams, nes ankstyvesnė jos

Labai tinka Gavėnios laikui, lai(ia tiek kalbos, tiek išvaizdos 
ypač apmąstant Kristaus kan- atžvilgiu buvo per daug pasenu
sios kryžiaus kelius. Kaina 
$1.50.

Štai Žmogus.
Gavėnios knygutė. Trumpi

si. Knyga stipriai įrišta. Kai
na $3.00.

nas, skambinant pianinu, 
pagrojant smuiku ir pan.

Studentus lietuvius pa
linksmino iš Hanau Reinu 
čia atplaukęs lietuvių

certus: lietuviškos dainos 
ir bažnytinės giesmės kon-a katalikai, jis pasidaro dar karinees-r“1’ giesmes kvii-

— protes-nis. Bet. atrodo, kad Va-1 Pradžioje studentai bu-eertą. Abiejuose koncer-
A ~ ’7T/\ V» /-« 1 T 1 I 11 1 1 r, id/M* 4 1 z--, z-'. Z-'.z-« Z—«« m Z-V Z—J lvr»,*-ktuose choras pasirodė kaip 

rimta meninė pajėga, su- 
priemiesty. Iš ten jie buvo gebanti vykusiai atskleisti 
nukelti į antroj pusėj Rei- lietuviškos 
no esantį Oberkassel’io Choras 
miestelį, 6 klm. nuo Bon- merikiečių 
n’os, ir apgyvendinti vie- jau ir 
noj vokiečių vidurinėj mo- savo repertuare yra jau į

I 
!

dainos grožį.! 
begyvendamas a-t 

zonoje, spėjo 
“suamerikonėti”: j

Lili II jJd.“ 1 1 1 • • • W X ••••*•v^nriViuncA kykloje ir privačiuose na- sirasęs porą amerikiečių;~----- — __ Ar., „u TZ—*mos Lietuvos pasiuntinys1 muose-P° 4’5:6 studentus dainų: My old Kentucky, 
Vokietijai K. Škirpa. ’ , kambaryje. Čia gyvenant.....................................

Prieš karą Bonn univer-|stuaentams teko daug‘au: 
sitete mokvdavosi apie sia. varS° patirti. Pasiekti v ... •
600 užsienio studentų universitetui tekdavo da- suruošę ir lietuviškos kny- 
Šiuo metu jų čia yra apie!1* kelio eiti Pėsčiomis, po gos 400 metų jubiliejaus 
300. Visi jie displaced per-.to važiuoti žmonių perpil- sukaktuvių minėjimą. Iš 
sons arba pabėgėliai ar—’tu traukiniu, keltis lai- istorikės ponios Sruogie- 
tremtiniai. Vien lenkų čia'veliu Per Rein3’ ir vėl ke- nės studentai išgirdo kai 
yra apie 100 lietuviai sto-’^aut* pėsčiomis. Kas die- ką naujo ir įdomaus iš lie- 
vi antroj vietoj: jų vra 70 ną tekdavo vien kelionei tuvių praeities ir iš lietu- 

esįaj sugaišti 3 vai. laiko. Paga- viškos literatūros. Studen- 
------ liau UNRRA pareigūnui, tų tarpe yra jau baigusių 

anglų brigadieriui King aukštąjį mokslą. Neseniai 
i pasigailėjus šių mokslo medicinos fakultetą baigė 
j kankinių, studentai liko panelė Rėklaitytė ir tuoj 

BALF Direktorių Tarybos nutarimu. Bendrojo A-Įapgyvendinti miesto cent- išvažiavo į Angliją. Liku- 
merikos Lietuvių šalpos Fondo metinis seimas įvyks re, netoliese nuo universi-šieji beveik visi yra iki au- 

------------- ’ -/> j j tt . ,---------------teto. įsų paskendę moksluose, 
Iš užsieniečių studentų nes pas visus vyrauja įsi- 

tarpo veikliausiais studen- tikinimas, kad gal greitu 
tais laikomi lietuviai. Rei- laiku vieniems teks išva- 
kalui esant, greitai susior- žiuoti Anglijon, kitiems į 
ganizuoja choras, tautinių Jungtines Amerikos Vals-Į 
šokių šokėjų grupė, atsi- tybės, todėl visi nori kuo 
randa gerų paskaitininkų greičiausiu laiku užbaigti 
ir pan. Turiningai ir įspū- studijas.
dingai lietuviai studentai 
paminėjo paskutinę Vasa- 
irio 16; dekanas profeso- 
jrius Oertel’is po paminėji- 
jmo, paveiktas gausių į- 
spūdžių, atsiuntė

Įsigyk Angliškai-Lietuviškg Žodyną į viams studentams
English-Litliuanian Dictionary kuriame

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

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

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

per bombarda- 
išgriauta. Čia 

atsiveria gra- 
į Siebengebir- 

(Septynkalnis), į kitas 
aukštumas su 

riterių 
pakraš- 
mažais 
ir vyn-

Siebengebirgo Likusius sudaro:

home ir God bless Ameri-{ 
ca.

Lietuviai studentai buvo

BALF METINIS SEIMAS

1947 m. lapkričio - November 5-6 d.d., Hotel New Yor- 
ker, New Yorke.

Visi BALF skyriai yra prašomi ruoštis metiniam 
seimui. Geriausias pasiruošimas būtų pravedimas 
BALF vajaus visu pajėgumu ii- išlinkimas savo atsto
vų seiman.

Seimo darbotvarkė bus pranešta vėliau. Viešbu
tyje yra rezervuotas ribotas kambarių kiekis. Norin
tieji turėti viešbutyje kambarius, prašomi iš anksto 
pranešti BALF raštinėn, 105 Grand St., Brooklyn 11, 
N. Y.

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

Nora (iugienė, BALF Sekretorė.

I
I

lietu- 
raštą, 

iškėlė jų taurų 
juos 
stu-

i

kurie

366 W. Broaduay,

Užsakymus siuskite:
DARBININKAS

So. Boston 27, Mass.

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

Vardas .... r-- ............................................................................................................................................................................................-

Adresas ................................................................................-

ben- 
latviais ir 
paminėjo

pavyzdžiu vokiečių 
dentams.

Lietuviai studentai, 
drai su estais, 
ukrainiečiais
liūdnas sukaktuves — bal- 
tiečių trėmimą Sibiran 
1941 m. birželio mėn. Mi
nėjimas prasidėjo pamal
domis, — lietuvių studen
tų tarpe yra du kunigai, — 
o po to sekė kalbos, pritai
kintos dienos dvasiai cho
ro dainos, vadovaujant 
stud. doktr. Briedžiui, ir 
pavienių studentų pasiro
dymai, atliekant solo dai-

Dunda, trankosi griaustiniai. 
Blykčioja žaibai.
Už tave, brangi tėvyne.
Žengiame linksmai.
Mūsų žygis drąsiai kilti.
Skrist su sakalais.
Žengt naujais tėvynės tiltais, 
Vieškeliais naujais.

Žydi obelis prie kelio.
Žydi ir žydės. —
Sūnūs už tave, šalele.
Tvirtai čia stovės.

Dunda žemės po mūs’ kojų 
Už tave, šalie gimtoji.
Mums žygiuot smagu.
Dunda nuo griausmų. —

K. Inčiūra

Kur dangus ugnim liepsnoja, 
Per miškų gelmes,
Bėrus žirgus pabalnoję. 
Jojame tik mes.
O namie sesutė.
Ir sena močiutė.
Ir mergelė lelijėlė. 
Rūpestėlį kai sukėlė. 
Laukia mūs’ kasdien. 
Laukia mūs’ kasdien.
Lauk, sesele ir matuše. 
Lauki, mergužei! 
Priešą piktąjį atmušę. 
Mes sugrįšim vėl.

Motę nuraminsim. 
Sesę pradžiuginsim.
Šilko skarą seserėlei. 
Aukso žiedą mergužėlei, 
Meilės žodelius.
Meilės žodelius.

♦

Nešk, žirgeli juodbė rasis, 
Pro gimtas šalis.
Žvangant kardui .mano rasis 
Paskirta dalis.
Jeigu virsiu lūšiu
Iš audringų mūšių, 
Tai abu į bočių puotą
Skriesime erdve gaisruota — 
Į dausų šalis,
Į dausų šalis.

Putinas

2. Emilijos Milevičiūtės, visi 
Amerikon išvyko prieš Did. Ka-

I Keli studentai turi gimi
nių Amerikoje, keli stu
dentai BALF’o atsiųstuo
se švarkuose rado aukoto
jų adresus ir tokiu būdu 
susirado “dėdes”,
retkarčiais atsiunčia kalo
rijų, Care paketukų pavi- rą. Jie yra kilę iš Mažeikių aps., 
dale, tačiau daugumas yra Tirkšlių valš., Daubarių kaimo, 
priversti pasitenkinti vai- iš mano žmonos pusės (Bro- 
dišku teoretiškų 1500 ka- nislavos Kaselytės, duktė Jono) 
lorijų, kurios praktiškai 
neviršija 1000, 
kas žiauriai 
lietuvių studentų Bonn’oje 
mintis ir jų veiklumą.

ieškau:
skaičiumi, | 

parai ižuo ja

PAIEŠKO

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

Įžymusis mokslininkas šiame 
veikale giliai, bet paprastai ap
rašo Kristaus gyvenimą. Kas 
nori geriau, pažinti savo tikėji
mą — o mums jį pažinti reikia! 
— turi įsigyti šią vertingą, di
delę, kietais viršeliais knygą. 
Kaina — $3.00.

Ištisų Metų Šventųjų 
Gyvenimai

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

Tai trumpi, kilnūs pasiskai
tymai kiekvienai dienai. Tikrų 
didvyrių — vyrų ir moterų — 
pavyzdžiai šviečia mums šim- 

;tais vardų. Argi neįdomu susi
pažinti su šventaisiais mūsų 
bendravardžiais ir kitais globė
jais? Ši knyg-a ,tai įvykių ir as
menybių enciklopedija (žiny
nas). Daug paveikslų, patogus 
formatas, stiprūs viršeliai. Kai
na $4.00.

Švč. P. Marijos Apsi
reiškimai Liurde

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.

i Jau keli šimtai metų, kai pa- 
| našiausia į N. Testamentą kny- 
įga laikomas tylaus vienuolio 
■ parašytas KRISTAUS SEKI- 
jMAS. Gal būt nėra jam lygaus 
vadovo savo minčių svarumu, 
savo kilnumu, žmogaus sielos 

Viso pasaulio žino
mesnėse kalbose jis skaitomas, 

m apmąstomas ir platinamas. Šia 
knyga domisi kartais net neti- 

Ikintieji. Ji bet kam bus geriau
sia dovana, o ligoniams ir gyve
nimo prislėgtiesiems tikras pa
guodos ir stiprybės šaltinis. 
Kaina — $2.00.

Katalikiškoji Lietuva
Parašė kun. Dr. K. Gečys, 

1946 m. 575 pusi.
Stambus veikalas iš šešių da

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

I
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 nesiuntė savo gi
minėms ir pažįstamiems 
tiniams į Europą. Kaina

Anglų Kalbos 
Mokytojas 

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

i

trem-
$3.00.

pagal

i

"Pranašystės Apie Pa
saulio Pabaiga"

Knygoje yra surinkta pranašų 
ir Paties Kristaus žodžiai apie 
pasaulio artėjantį galą ir kaip pažinimu, 
jis baigsis. Knvga labai gražiai 
išleista ir paveiksluota; turi 
puslapių. Kaina tik $1.00.

The Lithuanian 
Situation

By K. Pakštas. Ph. D., 1941 
m. Suglaustos žinios ir doku
mentai apie laisvos Lietuvos pa
vergimą. Kaina — 40c.

Kristaus Kryžius
Stacijos, graudūs verksmai, 

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

3. Petro Kaselio ir jo dukters;
4. Nelės Kaselytės (gimusi 

U.S.A.), jis yra kilęs iš Ukmer
gės apskr., Deltuvos valš., Jo- 
vaišių kaimo ir kaimyno

5. Stasio Gabalio - Gabaliaus- 
ko kilusio Mažeikių apskr. Tirk
šlių vai. Letenių kaimo.

Mano adresas: Dionizas Mei- 
žys, D. P. Camp 260. Lithaui- 
Įsche Lager. 13a Wurzburg —

Aš Dionizas Meižys, Lietuvos 
kariuomenės kadro inžinerijos 
kapitonas, kilęs iš Mažeikių aps.j’ 
Tirkšlių m. ieškau sekančių gi
minių bei pažįstamų:

1. Prano ir Petro Milevičių. ‘2ell Germany, U.S.A. Zone.- - -

Novena Aušros Vartų 
Dievo Motinos Garbei
Sustatė Domininkonas T. Ka

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

Šventoji Valanda
Maldos ir giesmės. Sustatė 

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

ir

ir labai gražiai atrenio. Kai- 
— $4.00.
Užsakymus siųsKite:

DARBININKAS
366 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.


