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

Vyskupas Ketteleris.
_____________________________ ______ į
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AMERIKIEČIAI BAL
TAMS TREMTINIAMS 

ŽADA DARBO
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Amerikiečių karinė 
dovybė 10,000 baltų, 
veriančių amerikiečių 
noje DP stovyklose, paža
dėjo suteikti darbo ameri
kiečių žinybose Vokietijo
je. Dirbantiesiems bus mo
kamas vokiečiui darbinin
kus skirtas atlyginimas. 
Dirbantieji amerikiečių ži
nybose DP žmonės galės 
gyventi ir ne stovyklose.

“ŽIBURIŲ” PRIEDAS 
JAUNIMUI

Katalikiškos minties lie
tuvių tremtinių savaitraš
tis “Žiburiai” pradėjo leis
ti mokyklinei jaunuomenei 
skirtą dvisavaitinį priedą 
“Į Ateitį”. Šis gražiai tvar
komas jaunuomenei skir
tas “Žiburių” priedas pa
vaduoja nepriklausomoje 
Lietuvoje ėjusį katalikų 
moksleivių mėnesinį žur
nalą “Ateitis”.

————— I
LIETUVIŲ DAILININKŲ ! 

PARODA

Freiburge, prancūzų zo
noje, žymiausieji Lietuvos 
dailininkai V. K. Jonynas 
ir Adomas Galdikas buvo 
suruošę savo kūrinių paro
dą. V. K. Jonynas parodo
je pasirodė su naujausiais 
grafikos darbais, o Ado
mas Galdikas parodė savo 
paskutiniųjų metų tapybi-Į 
nę kūrybą. Paroda turėjo! 
didelį pasisekimą. Apie šią į 
parodą labai šiltai atsilie
pė prancūzų ir vokiečių 
spauda.
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Šv. Vardo vienuolyno studentės iš Alhambra, Cal., maldingai suklu
pusios prie Rodriųue Kardinolo Villeneuve iš Quebec, karsto, kai jis buvo 
nuo širdies smūgio mirė ir pašarvotas Alhambra, kur jis buvo atvykęs 
poilsiui.
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Maskva, vasar’o 10 — 
Vakar sentynlos? Rusijos 
resnublikose, i ’ -v ius yra 
įtraukta ir 
tuva, įvyko “

Kaip žinoma, 
Rusijoje ir rusų 
tuose kraštuose 
tus į aukščiavs’iį sovietą 
išstatė komunistu partija. 
Pažymėtina, kad svar
biausiu kandidatu buvo iš
statytas “šviesioji saulė” 
Stalinas. Komunistų spau
da rašė, kad Vibucrs mie
sto “įmonių i ii’ imu apy
garda prašė premjerą Sta
liną kandidatuoti J dary
binės Lietuvos aukščiau
siąją tarybą”. Stalinas ap
siėmęs

Nors šių

—

I
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Vasario 16 - Maldų Diena

Didingas Kun. Dr. K. Urbaravi- \ 
čiaus Jubiliejaus Minėjimas

Jr> 1'1 t • ii anglies trūkumo valdžia
. E. arkivyskupas Cushing celebra- įSakė neduoti elektros jė- 

nacaVėnamnlch -T ip gos dirbtuvėms ir gyvena‘ ioo pasaKe pamoKSię. - ne-miems namams po 5 va- ™ 
icolro Vun TiicVoitic (laidos kasdien.

Londonas, vas. 10 — Dėl 
didelių šalčių ir sniego ir • • — « 1 1 v •

vo šv. mišias -
tuvių kalba pasakė kun. Pr. Juškaitis.
- Dalyvavo 4 Prelatai ir apie 50 kuni- 

Jubiliatas

uuub Rdsuiun.

Dėl tos priežasties ketu
ri milijonai darbininkų' 
neteko darbo.

- Ign. Šeiniaus priesaika ir Bern. 
Brazdžionio malda. - Paskutinis vado 
žodis prieš kovę. — Malda nėra gaiš
tas. - Viena paslaptis iš airių kovų dėl 
laisvės. - Kai Linkolnui ateidavo sun
kios dienos. - Filosofų balsas. - Rašy
tojas Brentano atskleidžia savo sielos 
kovas. - Emersonas ir Fenelonas apie 
maldę. - Iš kompozitorių privataus 
gyvenimo. - Žinia apie mirt} ir artisto 
malda scenoje. - Įdomi smulkmena a- 

. Nors žtų “i-in!'irnŲ” da-P‘e lietuvius sportininkus, laimėjusius 
viniai ox.iciu.liai uai* nepa
skelbti, bet jau dabar ■ 
snauda rašo, kad daug di
desnis nuošimtis balsuo
tojų bus negu pereitais 
metais. (Pereitais metais 
buvo 99.7). Taigi šįmet Sir Jacob Astley ruošėsi 
“šviesioji saulė, <’* ’ 
mokytojas”. Joe Stalinas ■ 
įsakys paskelbti, kad

1% “balsavo” už bolše
vikų pastatytus kandida
tus.

pavergta Lie- 
rinkimai”.

pačioje 
paverg- 

kandida-

Britai Planuoja Įleisti 
1000,000 Žydų Į 

Palestiną

Europos krepšinio čempionatą.

BUVUSIO PREZIDENTO j 
STULGINSKIO 
PAMINĖJIMAS

Gruodžio mėn. visa lietu- i 
vių tremtinių spauda pla
čiai paminėjo buvusį Lie
tuvos Prezidentą Aleksan
drą Stulginskį, bolševikų 
1940 m. išvežtą į Sibirą ir 
ten nukankintą. Tuebinge- 
no mieste įvyko viešas bu
vusio Prezidento paminėji
mas, kur apie Aleksandro 
Stulginskio gyvenimą iri _. , _ _
darbus paskaitas skaitė; Pas ^lcJia:r^ 
buvę jo artimiausieji ben- Asistentu
dradarbiai.

Gruodžio 17 d. lietuvių 
tremtinių spauda ir visuo
menė paminėjo buvusio 
Lietuvos Respublikos Pre
zidento Dr. Kazio Griniaus 
80 metų sukaktį.

St. Devenis.
Iš dvidešimties žmonių, kurie 

apie mus kalba, devyniolika pa
sako apie mus bloga, o dvide
šimtas, kuris sako gera, jis tą 
gera sako blogai.

gų, Seserys vienuoles. 
ISanktuarijoj. - Draugijų ir organiza 
ei jų valdybos ir atstovai dalyvavo “ini 
corpore”.

So. Boston, Mass. —Sek-' — klierikai — Al. Kon- 
madienį, vasario 9 d. įvy- tautas ir Al. 
ko nepaprastai didingos žvakių nešėjai — klierikai iaįSVę. 
kun. Dr. Kazimiero Urba- — J. Naudžiūnas, A. P. i . ,
navičiaus Jubiliejaus iš- Kneižys, Ed. Sviokla ir J. _. Užbaigęs pamokslą, pri- 
kilmės - 10 vai. rytą pon- Svirskas. K° Urlronavičiaus fi' £
mokslai8 Tr n^l'aVmikimaš^ Tu™i"gą Pam0.k.sl\“^eUkirti ir Jubiliatas, pri- 
moksUi ir palaiminimas tuvių kalba pasakė kun.;kI bučiav0 žieHd
bljnv^e A R v»lUvaPka Pr ,J',JuskaItls’ Camb^^ Tai buvo tikrai jaudinau- 
bažnyčioje, o 6 vai. vaka- ge lietuvių parapijos kle- .. .
re šaunus bankietas su bonas. Pamokslininkas įL 
gražia programa Copley pasižadėjo priduoti savoj Pažymėtina, kad sank- 
Plaza ballroom’e, Bosto- pamokslą įtalpinimui įįtuarijoj sėdėjo be jau pa- 
ne. į “Darbininką”. įminėtų šie prelatai: J.

Pontifikales šv. mišias Mišias ir giesmes labai Į Ambotas, Hartfordo lie- 
celebravo J. E. arkivysku-gražiai ir harmoningai į tuvių parapijos klebonas;! 

_ ' * Cushing, giedojo choras ir solistai, E. Murray, Šv. Jono Semi-,
kunigu Seselei vargonininkei va-jnarijos rektorius, ir Wal- 

buvo kleb. kun. P. Vir- į dovaujant ir vargonais į ter Waters. 
mauskis; vyresniuoju asi-; pritariant. Ypatingai gra-| 

rlon bnmi   1/nn T TV*. T««zs !

Švagždys;
asistentu deakonu — kun. Į
A. Petraitis; šv. mišių de- J. 
akonu — kun. Pr. M. Ju- chard J. Cushing, D. D. jo Auxiliarv (atstovai bū
ras; subdeakonu — kun. suteikė Jubiliatui kun. Dr. vo pasipuošę uniformomis 
Pr. Strakauskas; ceremo- K. Urbonavičiui ir visiems ir vėliavomis — Ameri- 

vedėju — Prelatas dalyviams 
asisten- palaiminimą.

Po to, Garbingasis Ga- tuvos Dukterų po globa zų dėl mergaičių tremti 
ir kitatautis klieri- nytojas, arkivyskupas Cu- 

kry- shing perskaitė 
mu gautą iš 
Šventojo Tėvo 
mą ir pasakė 
pamokslą, 
Jubiliato didelius nuopel
nus Bažnyčiai ir Tautai. 
Jo Ekscelencija stipriai 
pažymėjo, kad kun. Dr. 
Kazimiero Urbanavičiaus 
sielų ganytojavimo dar
bai, literatiniai ir visuo-

Londonas— Pranešama,

*---------------- L
VADO ATODŪSIS PRIEŠ ’ susiję klausimai. Didysis 

MC’ŠI ; kovotojas dėl Airių lais-
T- . , . , vės — O’Connel buvo tuoKai anglų karo vadas atlikti

didvsis! kautynėms, miį susi-'J°did^
kaupęs jis pareiškė sj i . kalbfjo.
Dangų nukreiptą atodūsį: •>_ J ncbus
- Viešpatie, Tu anai,. * pralaimėsi-

i kaip labai užimtas as bu- , • j • j • •I . s,, j. v . • - - me kovą visai dvidesim-■siu šiandieną; bet jei as ... Jt ...
Tave pamirščiau, Vtešpa-f“1.. .”!*?• BalsuoJant 

i tie, nepamirški Tu ^a-;?nes,nlnkai mus Perv,r- 
neš' isys-. .. — Būkite ramūs, — atsi-Kasdiemų pareigų uzim- ,. O’Connel — melsda- 
ti, darbų išvarginti, i ze-I 1................ . ,i - -, j , ' masis ir išpažindamas sa-mę savo akis įbedę kartais . . .. .

stovauju mūsų reikalus 
prieš Dievą. Airijos laisvė 
dėl to nei kiek nenuken
tės. Gali parlamentas gra
sinti. Eidamas išpažinties, 
aš esu stipresnis, negu pa
keldamas kumšti piktai 
kovai!”

Istorija parodė, kad O’
Connel buvo teisus — jo 
vedama laisvės kova bai
gėsi Airijos laimėjimu.
IR LINKOLNAS KLUPO 

ANT KELIŲ
Didis buvo Linkolnas, 

savo vardą įamžinęs ko
voje dėl žmogaus teisių 
laisvoje Amerikoje. Savo 

I laisvės kovoje jis skyrė 
j garbingą vietą 
kaip tą matome 
džių:
— Daug kartų, 

ne nugalėjo įsitikinimas. 
Tęsinys 5-tame pusi.

planuoja ir

prasti (extraordinary). J
Pažymėjo lietuvių ištiki-1 
mumą Katalikų Bažnyčiai’ 
ir prisirišimą prie savo' 
tautos tradicijų, kalbos, kad Anglijos ministerių
Kalbėdamas apie paverg- kabinetas 
tą ir kryžiuojamą Lietu- svarsto įleisti į Palestiną 
įvą, pareiškė, kad ji su Ap- 100,000 žydų iš Europos 

Janiūnas;:vaizdOs pagalba atgaus DP stovyklų. Kaip žino-; _ klombai . . , ma, norj padalinti į
Palestiną į tris dalis ir vie- ■ 
noje dalyje apgyvendinti 
žydus.

Jeigu žydai šio naujo 
britų plano nepriims, tai 
jų valdžia 
boti žydų 
Palestiną 
nių Tautų

Bostono lietuvių veik vi- 
stentu deakonu — kun. J. žiai giedojo solo Dr. Juo-į sos organizacijos ir drau- 
Švagždys; jaunesniuoju' zas Antanėlis. I gijos buvo atstovaujamos,

Pasibaigus šv. mišioms, būtent, Amerikos Legiono 
E. arkivyskupas Ri- Stepono Dariaus postas ir

nijų 
Walter Furlong; 
tais — kun. Al. Abračins- 
kas 
kas;
žiaus nešėjas 
Valantiejus; mitros pada
vėjas — kun. J. Skalan- 
dis; arkivyskupo lazdos 
laikytojas — kun. K. Žvir
blis, O. P.; knygos — kun. 
M. šmigelskis, MIC.; žva
kės — kun. J. Vosylius, 
MIC.; uždangos nešėjas— 
klierikas Juozas Pash; 
smilkylos — deakonas
Petras šakalys; akolytai meniniai darbai yra nepa-

metropolijos
— kun. J.

ganytojišką kos, Lietuvos'ir Legiono); 
įšv. Vardo draugija; Lie-

radiogra- 
Vatikano 

palaimini- 
turiningą 

įvertindamas

. . £ v vo nuodėmes aš irir mes pamirštame skaid-i ,
. r . 'CTAvainii mncni rną Dangaus Mėlynę ir į 

šviesiąją Saulę, tačiau! 
Vasario šešioliktoji yra j 
gera profa susikaupti, nes' 
tai visų lietuvių maldos! 
diena.

Malda — nėra gaištas. 
Jau vien gamtiniu požiū
riu vertinant tai bus mū
sų troškimų, siekimų su
kaupimas, naujų vilčių su
žadinimas, įtvirtinant jas 
lyg inkaru mūsiškiame 
Amžiuje Gėrio supratime.

Tačiau mes tikime į Ap
vaizdos galią amžių kely
je ir tas mūsų maldoms 
duoda naujo, antgamtinio; 
prasmingumo.

AIRIŲ KOVOTOJO 
PAVYZDYS

Kartą britų parlamente 
turėjo būti svarstomi 
svarbūs su Airijos likimu 

I------------------------------- -

i

reikalaus apri- 
emigraciją ir 
perves Jungti- 

kontrolei.

Pirmas Indijos Ambasado
rius Amerikai

I

New Delbi, Indija — A- 
saf Ali, pirmas Indijos 
ambasadorius, atvyksta 
Washingtonan.

50 Lenkijos Tremtinių 
Įstoja | Vienuolyną 

Amerikoje
Reading, Pa. — Bernar- į 

dinų Seselės įsigyjo 50 vi-

Motinos Dievo draugija; nių iš Lenkijos, kad joms 
So. Bostono Lietuvių Pi- būtų galima įstoti į vie- 
liečių draugija; abi Šv.1 
Kazimiero draugijos; Šv. 
Jono Ev.; Vyčių, Sodalie
čių, LDS ir kitos draugi
jos.

Bažnyčia buvo pilnutėlė 
maldininkų. Visi ir visos 
dideliame susikaupime 
meldė Aukščiausiojo Jubi- nuolišką mokslą 
liatui kun. Dr. K .Urboną- įžadus, 
vičiui geriausios sveikatos . ir pradės Bažnyčios 
ir ilgiausių metų. Inaujinimo darbą.

i

nuolyną. Šios mergaitės 
buvo Rusų ištremtos 1939 
metais ir nuo to laiko jos 
gyveno įvairiose įstaigose 
Indijoje, ir šiomis dieno
mis atvyksta į San Fran- 
cisco.

Kuomet jos užbaigs vie- 
ir sudės 

jos grįš į Lenkiją 
at-

maldai, 
iš jo žo-

kai ma-

Berlynas, vas. 10 — Ka- rius Marshall pareiškė, 
rislust šokių svetainėje, Į kad turi būti įvestas pri- 
Berlyne, Britų zonoje, kur fverstinas karinis apmoky- 

, įvyko kaukių balius, kilo mas, jeigu nori išpildyti 
gaisras. Sudegė, kaip ap- . tarptautinius pasižadėji- 
skaičiuojama, apie 150 
žmonių.

Sakoma, kad gaisro prie
žastis buvo perkaitęs pe
čius.

Marshall Už Priverstinų 
Karinį Lavinimų

VVashington, D. C. —
Jung. Valstybių sekreto-

mus ir turėti nulemiantį 
įžodį tarptautinėse konfe- 
; renci jose.

Sekretorius Marshall 
(pareiškė, kad pilno nusi- 
! ginklavimo negali būti, 
kol nebus nustatyta ato
minės jėgos kontrolė pa
saulyj ir kol nebus pada
rytos visos taikos sutar
tys.



Antradienis, Vasario 11. 1947

Kun. Dr. K. Urbanavičiaus Lietuviu Skautu Sąjunga 
Vėl Veikia

Auksinio Jubiliejaus Bankietas
Gausus Ir Patriotingas

ATSILIEPTA DĖL VASARIO 16

j 1940 m. rusai, užėmę Lie
tuvą. uždarė visas organi
zacijas, jų tarpe vieną iš 
gausiausių Lietuvos jauni
mo organizacijų — Skautų 

'Sąjungą, kaip “fašistinę”. 
Tik išeivijoj ji vėl galėjo 
atsikurti. Vyriausia Skau-______________ atsiKurti. vyriausia feKau-i 

Puošni Bostono Conloy Plaza viešbučio Main O Vadija įsikūrė Vokieti-' 
Ballroom perpildyta._______________________J°J Detale . (anglų zo-lu^o^etęSai - dvarjškija. prolesio-

Discozijos Ganytojo varau nuoširdžius svei- junga kaip buvo, taip ir, kiminus perdavė Seminarijos Rektorius Pre- JoliL palieka griežtai ne-i 
lutas E. Murray. _ _ politinė organizacija. Jos Į
Iš svečiu atstovauja ir Lietuvę — Garbes pagrindinis tikslas —jung- • 
Konsulas. Tremtiniai ir Tautinio Meno po-[ti ir auklėti.

rilM Austrijoje, Innsbruke, jubiliatas savo zodyj buvo kuklus, bet giliai taip pat įsisteigė skautų 
atjaučiantis Tėvų Žemės kančias ir kvietėvyčių “Maironio” vardo 
savo Ir Lietuvos prietelius nuoširdžiai atsi- draugovė, kuri vasarą bu- 
liepti Vasario 16-tos parengimuose su gau- vo surengusi Alpių kal-

• nuošė, 1800 metrų aukštu
moje puikią stovyklą. 
Kiekvieną rytą, tautos | 

(himnui aidint, stieban pa-j 
kildavo lietuviška trispal-> 
vė vėliava, o vakarą, prieš 
suliepsnojant tradiciniam 
laužui, nusileisdavo. Sto
vykloj buvo intensyviai 
kartojama jau kiek pri
miršta skautybės progra- 

ima, lavinamasi skautiško- 
ise varžybose, alpinizme ir 
, ruošiamasi tolimesniam: 
1 jaunuomenės auklėjimui. 
Be to, visi skautai padarė 

į kelis turus (išvykas) į kal
nus. Nežiūrint pavojų pa-j 
siekė aukščiausias Tirolio 

į Alpių viršūnes— ledynus. 
Tai bene pirmieji lietuviai 
alpinistai. Dabar skautai 
ruošiasi žiemos programai 

; ir darbams. Jeigu Argenti- 
I noje yra lietuvių ir kitokių, 

nergingasis Rengta’ 
pirmininkas kun. AI. Abračins-f . . 
kas ir trumpu įžangos žodžiu įais r'slH.S’ 
. _-i - _________ sas: S. Vai

Ballroom perpildyti 
Jubilietato pneteik

siomis aukomis, kurios yra būtinos Lietuvos! 
išlaisvinimui. ____________

Sekmadienį, vasario 9 d.. 6 v. 
vakare. Copley Plaza viešbučio 
puošnioje Ballroom salėje prisi
rinko arti tūkstančio Kun. Dr. 
Kazimiero Urbanavičiaus prie
telių ir jo gerbėjų, kad tuomi 
pagerbus jubiliatą jo auksinio 
kunigystės jubiliejaus proga.

Svečių ir viešnių tarpe matė
si įvairių pažiūrų žmonės: dva
siški ja. profesionalai. biznie
riai. darbininkija ir politinių į- 
vairių pažiūrų, nuo dešiniųjų li
gi kairiausiųjų. Taip, rodos, ir 
pritinka, nes prie kunigo klau
syklos visiems buvo ir yra atvi
ras kelias ir Garbingasis Jubi- 
liejatas visiems per 50 metų 
padėjo savo tėviškais pamoki
nimais ir ne vieną užkietėjusį 
atvedė prie Dievo teisingumo 
slenksčio, kur susitaikęs rado 
ramybę savo sielai.

Čia gausus būrys jo bendra
darbių kunigų ir prelatų — jo 
eilės klebonų ir asistentų. Tas 
gausus būrys dvasiškijos suva
žiavo iš visos Jungt. Valstybių 
valstybės. Ir kas pažymėtina.

Ambotas, prel. E. Murray. Pr. 
Virmauskis. Dr. C. Rėklaitis. J. 
Jančius. J. J. Jakaitis. Ig. Al- 
bavičius. B. Urba, Paškaus- 
kas. A. Petraitis, P. Juraitis ir 
J. Vaitekūnas.

i

J. Bakanas. J. C.
I. Abromaitis, J.
J. Bernatonis. F.

Prie kitų stalų sėdėjo dar ki
ta tiek ar daugiau jaunesniųjų 
kunigų, kurių tarpe — S. Knei- 
žis. Dr. Starkus. Dr. Vaškas, 
J. Petrauskas, F. Norbutas, A. 
Janušonis. 
Jutkevičius 
Mačiulionis,
Kenstavičius. P. Bekša, J. Dau 
nis, A. Baltrušiūnas, K. Mažei- 
ka. V. Puidokas. Barauskas. J. į 
Bucevičius, L. Andriekus, S. 
Saulėnas. J. Žaromskis, K. Žcir- 
blis. Tamulevičius. A. Kacevi-' 
čius ir kiti.

Vakaro programą atidarė e-i

paaiškinęs perstatė programos 
vedėju visuomet linksmos nuo-: 
taikos ir gražios iškalbos vei
kėją kun. Pr. Strakauską. Jis 

kad kaip Naujoji Anglija pa- tuo jaus pakvietė vadovauti 
gerbimu lyg padarė žygį Gar- maldai prelatą Joną Ambotą ir 
bingąjį jubiliatą nusavinti su štai prasidėjo lėkščių muzika, 
jo nuopelnais, tai "vėjuoto mie
sto" — Chicagos atstovas pa
reiškė. kad Jubiliatas priklauso 
visai Amerikos visuomenei, nes 
jo darbai visus pasiekė ir visi 
jais džiaugėsi, ir šiandien visi i stalus po 10 jautėsi, kaip na- 
jais didžiuojasi ir reiškia pa
garbą.

Ir štai toje pilnutėlėje svečių 
ir viešnių salėje, tik į žengus į- 
rengtas dėžiniam pasieny ilgas 
garbės stalas. Toli gražu prie 
jo nevisi sutilpo, bet tie. kurie 
sėdėjo, matėsi šie veidai: kuni
gai: Al. Abračinskas, P. M. Ju
ras. P. Juškaitis. J. S. Švagž- 
dys, M. Pankus. J. Balkūnas. 
V. Slavinas. Dr. A. Bružas, J. 
Vaškys, O.F.M.. J. Valantiejus, 
C. J. Donovan. prel. P. J. Wa- 
ters. P. Strakauskas. jubiliatas 
K. Dr. Urbanavičius, prel. J.

I
I

KBUVjNCMI KAMERA KAUNE
Pro tą lataką vandeniui nubėgti šios kameros 

grindyse daug nekaltų lietuvių kraujo nutekėjo. 
Tai NKVD (bolševikų slaptosios policijos) tardy
mo kamera Kaune. Šioje kameroje buvo tardomi, 
kankinami ir žudomi suimtieji be jokios kaltės lie
tuviai. Nužudytieji buvo vežami į slaptas vietas, 
apipilami kalkėmis ir sunaikinami.

O tokių kamerų Lietuvoje buvo įrengta ir dabar 
yra ne viena, bet daugybė. Kasdien kankinami jose 
lietuviai, kasdien žūsta.

Gelbėkime į NKVD nagus patekusią Lietuvą! 
Kovokime dėl Lietuvos išlaisvinimo, gausiai auko
dami Amerikos Rietuvių Tarybai, paskelbusiai va
jų Lietuvos išlaisvinimo reikalams! Aukok tuojau, 
aukok gausiai!

GELBĖKIME LIETUVĄ!
AUKOKIM! DIRBKIM! REMKIM AMERIKOS 

LIETUVIŲ TARYBĄ

Amerikos Ambasadorius Lenki 
jai Grįžta Washingtonan

i

bai malonu užmegzti su 
Mūsų antra- 

___ Š. Vasiliauskas, Inn- 
sbruck, Sudtirolerplatz — 
ilO/II. Austria.

I■
Laike valgymo grojo šauni į 

Ruby Newman’s orkestrą.

Trys Seselės Žūva 
Lėktuvo Nelaimėje

i 
I

VVashington, D. C. — 
Jung. Valstybių sekreto
rius Mąrshall iššaukė am
basadorių Bliss Lane iš 
Varšuvos, kad asmeniškai 
painformuotų apie įvyku
sius Lenkijos “rinkimus”.

Kaip žinoma, nei Jung. 
Valstybės, nei Anglija ne
pripažįsta ' tų Lenkijos 
“rinkimų”, kad jie būtų 
buvę taip pravesti, kaip 
buvo susitarta, būtent, 
laisvi ir nevaržomi.

Boikotuoti Amerikiečius

LIETUVIŲ DIEVIŠKAJAI
JĖZAUS ŠIRDŽIAI

PASIAUKOJIMO AKTAS
(Šis Pasiaukojimo Aktas bus skaitomas lietuvių parapijų 

bažnyčioje Vasario 16 d., minint Lietuvos nepriklausomybes 
sukaktį. Red.)
Viešpatie Jėzau, pasaulių Valdove,
Lietuvių tauta, Dievo apvaizdos išgelbėta iš šimt

mečius ją slėgusios vergijos pančių, tūkstantis devyni 
šimtai trisdešimts ketvirtais šventaisiais metais, lie- 

■ pos mėnesio 1 dieną, iš visos Lietuvos dešimtimis tūks- 
taaeių sųairinkųai Kaune, į pirmąjį Tautinį Eucharis
tinį Kongresą, su savo Nepriklausomos Valstybės 
aukščiausia pasauline ir dvasine vyriausybe, kariuo
mene ir dalyvaujant iš užsienio atvykusiems savo vai
kams, suklaupusi prieš išstatytą viešoje adoracijoje 
Švęnčiausį Sakramentą, pasiaukojo Tavo Dieviškai 
Širdžiai, prašydama globoti nepriklausomybę ir vieš
patauti visų lietuvių širdyse.

Deja, Tavo ir mūsų tautos priešai, pasinaudoję 
visuotinės suirutės proga, vėl uždėjo Lietuvai vergijos 
pančius. Dešimtys tūkstančių Tau pasiaukojusių vyrų, 
moterų ir nekaltų vaikučių, išvežti iš savo kuklių na
melių, vaitoja ištrėmime, merdi kankinami kalėjimuo
se, tūkstančiai paguldė savo galvas už laisvę ir tikėji
mą, o gyvi likusieji sunkiai kovodami dėl pamintų tau
tos teisių vos mirgančios vilties kibirkštėlę bemato.

Toje tat sunkiausioje mūsų tautos valandoje, mes 
Amerikos Jungtinių Valstybių laisvėje gyvenantieji 
lietuviai katalikai atnaujiname Tavo Dieviškai Širdžiai 
padarytąjį viešą pasiaukojimo aktą.

Viso dangaus ir žemės akivaizdoje mes pareiškia
me, kad mes tebepripažįstame ir visuomet pripažinsi
me Tavo Dieviškąją širdį mūsų tautos tikruoju Valdo
vu. Tiek laimėje, tiek varge, mes būsime amžinai išti
kimi Tavo valdiniai, o Tu būk mūsų Karalius, Guodė
jas, Gelbėtojas ir Gynėjas.

i n ari q ii ai /a Si Qiy»r^io afloialr miian taiitna mm.

miršo ką jie atmintinai iš
moko vaikučiais būdami. 
Neaišku iš virš paduotų 
informacijų, ar vien tik 
tie buvo tyrinėjami, kurie 
pripažįsta kokį nors tikė
jimą, ar maždaug visi 
nauji nariai buvo bendrai 
užklausti apie tikėjimo 
tiesas.

Gailestingiausioji Širdie, atleisk mūsų tautos nuo
dėmes ir klaidas ir sustabdyk skaudžius teisingos 
bausmės smūgius, nes Tavo meilė yra be galo atlaidi!

Geriausioji Širdie, kuri verkei žiūrėdama į savo 
išrinktosios tautos nelaimes, priimk ilgus ir sunkius 
mūsų tautos iškentėtus vargus ir nebeleisk priešui to
liau viešpatauti mūsų brangioje tėvynėje.

Mus be galo mylinčioji Širdie, nors paniekinta ir 
atmesta, Tu kantriai nešei kryžių ir prie jo laisva va- 

i lia pasiaukojusi iki paskutinio kraujo lašo, atidarei 
| žmonijai amžinosios laimės vartus, padėk ir mūsų tau- 
tai dabar su tokia pat kantrybe, meile ir pasiaukavimu 

! nešti savo kryžių, kad jis ir jai atkeltų vartus į pilnu- 
i tinę tautinio gyvenimo, tikėjimo ir Tavo meilės laisvę.

Švenčiausioji Jėzaus Širdie, mes Tave mylime!
Švenčiausioji Jėzaus Širdie, mes Tavimi pasitiki

me!
Švenčiausioji Jėzaus Širdie, mes Tau visiškai at

siduodame!
Švenčiausioji Jėzaus Širdie, pasigailėk mūsų! 

NIHIL OBSTAT
Fr. M. Juras

Censor Deputatus

Jugoslavija Pasirašys Ha- 
Hfos TaBtos Sutartį

Paryžius, vas. 10 — Ju
goslavijos raudonojo Tito 
užsienio ministeris pareiš
kė, kad jis šiandien pasi
rašys Italijos taikos su
tartį.
KAPIŪZUPS VANAGĄ 

SUGAVA
(Žemaičių Pasakojimas)

Atieji mūsų susieds Jūzups iri 
saka:
— Ar jūs žinot kun? Vanagą 

sugavau.
— O kap, kap? — pradiejom 

mes klausinieti.
— Sau valgom pytus, — Jū

zups pradieji pasakoti. — Žiū
ram, kad sukvaksieji vištas ir 
smuka į butą. Vyra (vyrai) lypi 
mun eti pažiūrėti, kas tin dedas. 
Aš išbiegau ir žiūru, kad vanags 
būti. Aš pūliau, užtrenkiau du
ris ir valiai gaudyti. Vanags už
lieki unt viškaus. Buvo koptas, 
tin padietas. Užlipau ir aš unt 
viškaus. Vanags tapytume ap- 
jaka — ir par paliepis vėl nu- 
plezdena ant žemis. Aš paskum! 
nulipis kapt vanagū už nugaras 
ir sugavau. O kap kapoji! Kad 
būčiau už nugaras ir kakla ne- 
nutvėris, būčiau gavįs palesti 
(paleisti), bet ir tap sukapoji 

•runkas. Aš įliekiau su tum va
nagu į trobą. Vyrai tujau tun 
vanagą suiemi ir užmuša.

— Ta tap ir reikieji tam vana
gū, — tariau aš, ir nebreikies 
jam vištas belesti. ‘2.’

Shanghai, Kinija, vasa
rio 10 
mieste raudonieji sušaukė 
susirinkimą, kuriame rau
donųjų komunistų vadai 
ragino boikotuoti ameri
kiečių importus, būtent, 
nepirkti tų gaminių, ku
riuos atveža iš Amerikos.

Susirinkimas baigėsi 
kruvinomis riaušėmis. A- 
pie 10 žmonių sužeista.

Miesto mayoras K. C. 
Wu vėliau pareiškė spau
dos korespondentams, kad 
“ i nesipriešina raginti 

Londono daugiau gaminti industri-

ne-. London — Lėktuvo
Vakarienė buvo tikrai kara- laimėje žuvo 12 žmonių, jų 

liška. Svečiai ir viešnios puikiai jtarp6 ir trys seselės vie- 
ir draugiškai pasidalinę apie' nuolės misijonierės, ku

rios buvo pasiruošusios 
darbuotis Pietų Afrikoj. 
Seselės buvo La Sagesse 
vienuolės. Žuvo ir 72 me
tų Motina Provinciolė.

Pradedant oro kelionę, 
vienuolės tą rytą priėmė 
Švenčiausį į savo širdis. 
Taigi Seselės jau buvo pa- 
siruošiusios.

Seselės vežėsi su savim’ 
J paveikslėlių ir dovanėlių, U1S 
[kurias sudėjo -
vaikučiai Afrikos misijų jos gaminių, bet jis negali 
vaikučiams. i sutikti su amerikiečių
---------------------------------Į produktų boikotu, kurie 
J.: Argentinos — kun. Veng-‘dabar yra būtinai reika- 
ras; Pa. — kun. Garmus; Pa.—1 lingi.
T. Aukštikalnis. S. J.; Mich. — 
kun. S. Kučas; Chicagos 
“Draugas” — Šimutis 
Naudžiūnas; Elizabeth 
Simonaitis ir kiti.

Toastmasteris K Anksto 
Pasiteisina

Programos vedėjas kun. Pr. 
Strakauskas, iš patyrimo žino
damas, kad panašiais atvejais,

Tęsinys 7-tame pusi.

mie. Bet programos vedėjas ne-i 
leidžia daug flirtuoti ir čia pat' 
baigiantis pasisotinimo progra
mai praneša, kad yra eilė tele-į 
gramų su sveikinimais šio va
karo jubiliejatui. Jas skaitoma, i 
jos sutinkamos su aplodismen-! 
tais ir džiaugsmu. Nugirsta šie 
pranešimai: Kun. J. Bakšys iš 
Rochester: Iš VVasningtono nuo 
mažo vaikučio Gabrielio Rajec
ko; pp. Belevičių iš Lowell; Lie
tuvos atstovybės P. Žadeikio; 
iš Shenandoah — kunigai — 
Karalius. Šimkus. Lukšys; iš 
Philadelphia — Borisevičius. S.

Naujas Laivyno orlaivis XF2R-1, pakilęs iš 
Field. 1 -1 1 bj'vlymo tikslui

H'

I
Vakar šiame

I

-i Anglijos Laivyno Naujoki 
Z ££[ Nežino Tikėjknollesg

PAIEtKOIIMAS
brolio ir dėdinos, kurie yra 

Amerikoje —
KONČIUS, Vladas, gyvenan

tis Vokietijoje D. P. Camp ieš
ko:

brolio, Končiaus Adomo — 
Končienės Leonienės. Tėvelio ir 
mamytės giminių gyv. Harrison 
mieste.

Kreipkite~ i L'arbimulcd

AdmirolasLondon
1 Geoffrey Layton viešai 
■pareiškė, kad beveik pusė 
naujų laivyno tarnautojų- 
karių moka sukalbėti tik 
pirmuosius kelis žodžius 
Viešpaties maldos, “Tėve 
Mūsų”.

Vienas iš še.šių nežino 
kodėl yra švenčiama Ka
lėdos. Beveik 28 nuošimtis 
naujųjų jūrininkų nežino 
kas yra mūsų Viešpats; 
63 nuošimtis negali pasa
kyti kur Jis gimė. Apie 
Didžiąjį Penktadienį, 62 
nuošimtis žino ką ta diena 
reiškia, bet tik 45 nuošim
tis žino Velykų reikšmę.

Paaugusieji jaunuoliai, 
18 ir Išmetu ąmžia’js. už-

• A į :

RINKITE VARTOTUS 
PAŠTO ŽENKLUS

Prašome visų rinkti vartotus 
pašto ženklus ir nukirpus dai
liai nuo vokų siųsti Misijų 
bui adresu:

Marianapolis College 
Thompson, Cona. •

šiuo savo kilniu darbu pagel- 
besite.m&ijcnieruni*.
į V--’ 'Ui:

Klū-

IMPRIMATUR
Richard J. Cushing, D. D.

Archbishop of Boston 
December 27,1946

JUOKELIAI
Apetitas

Išbūrė

Baidyklė

Gydytojas: — Tamstai buvau 
prirašęs pieniškus valgius. Ar 
tamsta valgei su apetitu?

Sodietis: — Aš valgiau tik su 
lašiniai. Ajietito nemėgstu — 
tai miesto ponų valgis.

— Ką tau pasakė čigonė?
— Pasakė, kad turėsiu nuosto

lį-
— Na, ar išsipildė pranašavi

mas?
— Žinoma, išsipildė: kai tik ji 

išėjo, tuojau pastebėjau, 
nėra auksinio laikrodžio.

kad

ŠTAI 2MO6VS
"Darbininke” galite gauti la-

— žinai, vyreli, reiktų darže bai naudingą Gavėnios laikui 
pastatyti kokią nors baidyklę, knygutę — “ŠTAI ŽMOGUS”, 
nes žvirbliai visus miežius nules, kurioje yra trumpi Kristaus 

—Nesuprantu, kam ta bai- kančios apmąstymai kiekvienai 
dyklė reikalinga, jei tu visą lai- Gavėnios dienai. Ji yra nedjdc- 
ką darže sukinėjies.

Talentingas Vaikas

vaikeli, 
Jei prižadi

Tėvas: — Gėdinkis, 
vartoti tokį žodi, 
daugiau jo nevartoti, aš tau 
duosiu 20 centų.

Vaikas: — Dėkui, tėte, bet aš 
žinau dar kitą žodį, kuris ver
tas 10 centų

; lė — maldaknygės formato. Pa
ilgoje knygutės taipgi yar 
Šventai Valandai apmąstymai 
Knygutė turi 186 puslapius, 
odos imitacijos apdarais. Kaina 
baigoje knygutės taipgi yra 

i spausdino kun. Jonas Vaitekū- 
[nas.
I 
Į
I

I

Užsakymus siūskite: 
DARBININKAS 

3<W» W. Broaduay,
Muk

t
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Lietuviai, Minėkime Lietuvos 
Nepriklausomybės Sukaktį-
Re ule ne Lietuvos Žmonių Kovų 

D ši Laisves

Britų Su Rusija Sutartis? I
Anglijos ir Rusijos ilgametė sutartis — ar tai įma

nomas dalykas? Rodos, neįmanomas ir nenatūralūs, o 
bet gi apie jį oficijaliai kalbama. Tas klausimas kilo 
lyg ir netyčiomis, tarsi, kaip tai sakoma, iš piršto iš
laužtas. Sovietų spauda dažnai prikaišioja Vakarų 
“kapitalistams”, kad, Anglijos kurstomi, mėgina su
burti bendrą bloką prieš Sovietų Sąjungą. To bloko 
svarbiausi dalyviai — Anglija ir Amerika, įskaitant ir 
kitus bendrininkus, aiškius ir kol kas neaiškius. Ta 
eilinė Maskvos dainelė matyt nusibodo britų premje
rui Bevinui, nes jis vieną kartą Parliamente pareiškė, 
kad Anglija jokių ypatingų sutarčių su bet kokia vals
tybe nėra padariusi. Prie to pareiškimo Sovietų spau
da prileido ir sukėlė lermą, kad Anglija nori sulaužyti 
kažkokią sutartį, pirmiau su Rusija padarytą. Tas So
vietų spaudos priekaištas buvo išpūstas į tokį oficija
lų triukšmą, kad Bevinas buvo priverstas oficijaliai 
pasiaiškinti, jog jis jokių esamų sutarčių nemanąs lau
žyti. Priešingai, jei Maskva to pageidauja, jis norėtų 
esamą su Sovietais sutartį ištęsti iki 50 metų. Stali
nas tuomi pasitenkino, ir kivirčas buvo likviduotas.

Abudu aukštieji pareigūnai čia suvaidino komedi
ją. Jie puikiai žino, kad tokia ilgametė sutartis tik vie
ni juokai, bet kiekvienas jų turi savo tikslą. Bevinas 
nori nuraminti kai kuriuos įsikarščiavusius “darbie- 
čius”, pakurstytus šūkauti, kad britų vyriausybė per
daug prieš Rusiją nusistačius. Gi Stalinas savo prita
rimu nori aukščiau iškelti tariamo taikingumo iškabą. 
Toks abiejų pareigūnų vaid nimas vargu ką beįtikins. 
Net paprasti, politikoj neįgudę piliečiai dėl tokios ang- 
lo-rusų sutarties tik nusišypso.

Negalima sakyti, kad anglai taikos nenorėtų. Jie la- praneša net šitokį dalyką: pavasarį 
bai jos trokšta, kad galėtų pirkliauti. Britas ne karys, “Vienoje

Prieš kurį laiką Kinijoje pasita ko daug orlaivio nelaimiu. Tada Cbi- 
1 ese Kational Aviation Corp., ir the China Air Transport Cery., Įsa’ ė 
visiems orlaiviams nusileisti Shanghai aerodrome ir ilsėtis ištisą savaitę.

“UNRRAos viršininkai į-'kurių pažvmėtiri / vki- 
vvskunas F. A. Mc’r.t”re, 
Vysk. J. M. Ga^rc" hu-

tėvynės ištremtų lietuvių.
Ti: rai tamsios yra jų sakė, kad visi jos tarny- 

dier'os! Tie žmonės turėję boję esą kariškiai ir civi- 
Lietuvoje savo jaukią pa- liai pareigūnai Jungtinių 
stoge, čia tapo šaltų karei- Valstybių zonoje Europo- 
vinių ir apgriautų mokyk- je, privalo klausyti Rusi- 
lų nemėgstamais įna- jos valdžios įsakymų ir Kard. F. Spellman atvykti 
miais; Lietuvoje jiems ne- reikalavimų”. Iš tikrųjų 
trūko maisto, darbo ir ap- sunku suprasti, ką tai ga- rėjo išvažiuoti į 
daro, čia gi jie yra prieš lėtų reikšti! 
savo norą alkani bedar
biai, nedrąsiai tiesią iš
maldai ranką. Kiekvienas 
jų tėvynėje noriai dirbo ir 
kentėjo dėl savo ir savųjų 
laimingesnio rytojaus, čia 
gi, spaudžiant vargams, 
jie bijo net pagalvoti apie 
savo ateitį.

Tą baimę ypatingai didi
na stovyklose varoma pro- Trumano nusistatymas į- 
paganda grįžti atgal. Gir- sileisti jų daugiau į šį 
dėti, kad net pačios UN- kraštą. 
RRAos tarnautojai nuo
lat giedą, jog šios organi
zacijos dienos baigiasi, 
pašalpa būsianti nutrauk
ta ir niektu- neesą taip ge
rai, kaip tėvynėje.

! Tūlas lietuvis tremtinis

v •Kaip matome, visi šitie 
dalykai yra šešėliai, kurie 
temdo mūsų tremtinių da
bartį ir iš dalies net ateitį. 
Bet, ačiū Dievui, netrūks
ta ir kitokių žinių. Pir
miausiai, daug vilties tei
kia Amerikos užtikrini
mai, kad tremtiniai grąži
nami nebus ir Prezidento

Artinasi Vasario šešioliktoji, Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo 29-ta metinė sukaktis. Visos lie
tuvių kolonijos ir organizacijos yra raginamos pami
nėti šią sukaktį kaip galint iškilmingiau ir panaudoti 
šitą progą tam, kad pasaulis išgirstų apie Lietuvos 
skriaudas ir jos žmonių kančias.

Lietuva kenčia pasibaisėtiną rusiško bolševizmo 
priespaudą. Jos gyventojai yra areštuojami, žudomi ir 
masėmis gabenami Rusijos gilumon. Jų turtus grobia 
sovietų komisarai ir atvvkstantieji iš rytų kolonistai.

Prieš šitą žiaurų ir neteisėtą rusų šeimininkavimą 
kalbo- 

rezoliucijomis, laiškais A.merikos vyriausybei ir 
vęs Amerikos pašto minis- Kongreso nariams, ir pareiškimais spaudai. Reikalau

kite, kad bolševikų teroras Lietuvoje būtų sustabdy
tas ir kad sovietų kareiviai ir žvalgybininkai išsineš
dintų iš Lietuvos.

Bet remkime Lietuvą ne tiktai žodžiu, o ir auko
mis. Amerikos Lietuvių Taryba paskelbė Lietuvos 
Gelbėjimo Vajų tikslu sukelti $250,000 kovai už jos 
išlaisvinimą.

Kiekviena kolonija, kiekviena draugija ir kiekvie-

Lietuvos žemėje pareikškite savo protestą 
mis,

tevis. J. A Farby ir een.
W. N. Haskell. New Yo -ko

ų, negalėjo, nes ta di^rą tu- 
ti į Kanados

Kardinolo laid o t u v e s.
Kard. SpePmaną BALFo 
vajaus atidaryme atsto
vavo jo pasiųstas Prel. O. nas asmuo teprisideda ko didesne auka. ALT skyriai 
P. Boyle. Amerikos vys- ir kolonijų komitetai yra prašomi daryti rinkliavas 
kupu vardu $10,000 00 če- viešose sueigose ir privačiuose namuose. Draugijų vai
kį BALFo pirmininkui dybos ir nariai yra prašomi skirti aukas iš draugijų 
Kun. Dr. J. Končiui įteikė iždų arba daryti kolektas susirinkimuose.
jų administracinės tary
bos pirmininkas Vysk. J.
M. Gannon.

Kiekvieną geros valios lietuvį prašome duoti sa
vo asmenišką auką šiam kilniam tikslui, jei galima, 
bent vienos dienos uždarbį per šį vasario mėnesį.

Lietuvos žmones šaukiasi mūsų pagalbos. Padė
kime jiems nusikratyti svetimu jungu ir atgauti lais
vę!

Šių garbingų svečių da
lyvavimas iš vienos pusės 
parodo BALFo vadovybės 

Be to, smagu girdėti, didelį sugebėjimą į trem- 
kad prieš kiek laiko Ang- tinių gelbėjimo darbą į- 
lijoje susidarė tremtiniais traukti įtakingų žmonių, 
rūpintis draugija ir kiek iš kitos pusės pačių sve- 
vėliau New Yorke Jungti- timtaučių prielankumą 
nių Tautų buvo įsteigta mūsų reikalams. Čia labai 
RIO organizacija, kuri šį turėtų rausti tie Ameri- 

užsidarius UN- kos lietuviai, kurie šmei- 
tremtinius, g__

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 
Vykdomasis Komitetas:

L. šimutis. Prezidentas
Dr. P. Grigaitis, Sekretorius
Mikas Vaidyla, Iždininkas

Kun. I. Albavičius, A. J. Aleksis. Juozas Arlauskas. S. F. Baka- 
nas. Kun. J. Balkūnas. P. P. Dargis. Elena Devenienė, Stasys Ge
gužis. J. Glaveskas, J. J. Grigalus, J. V. Grinius. Kun. F. M. Ju
ras. K. Jurgeliunas. Wm. T. Kvetkus. P. Kručas. J. B. Laučka, 

bai jos trokšta, kad galėtų pirkliauti. Britas ne karys, “Vienoje didesnėje lietu- RRAi, savo globon perims žia mūsų tremtinius, gai-'Wm. F. Laukaitis. S. Michelsonas, A. Milleris. Dr. A. Montvidas, 
jis pirklys. Jis nori turėti visas kiek svarbesnes pašau- viu kolonijoj Augsburge tremtinius stovyklose. Jos lįsi jiems mažiausios au- E. Paurazienė. P. L. Pivaronas, J. V. Stilsonas, Dr. M. J. Vinikas. 
lio rinkas ir stengiasi užimti visas įmanomas strategi- UNRRA pasiūlė Pabalčio uždavinys būsiąs rūpintis kos ir net nuo šelnimo at
neš vietas, kad galėtų apsaugoti savo pirklybą. Tam gyventojams sudaryti ko- ne tik jų maitinimu, bet 
Anglija ir įsitaisė didžiausį pasauly laivyną. Anuo me- misiją, kuri vyktų dabar į ir apgyvendinimu. Rei’ 
tu, kol Rusija dar nebuvo sustiprėjusi, jos pirklybiniai Lietuvą ištirti gyvenimo tikėtis, kad po ja kaipo jie turėtų pagalvoti:—jei- 
su Anglija santykiai buvo geri. Jono Groznojo, Alek- sąlygas ir grįžimo gali- rėmėjos pasirašys ir iki gu Kardinolai, Vyskupai 
siejaus Michailovičio ir Petro I laikais Anglija ture- mybes. Kai lietuvių atsto- šiol dar vis delsiančios ir žymūs Amerikos pasau- 
jo daug lengvatų pirklybai vesti. Bet vėliau santykiai vas paklausė, kiek Ameri- tautos. liečiai dalyvauja
pablogėjo. Rusija pradėjo kištis į pasaulio politiką, kos tankų lydės šią dele- Paskutiniu laiku daug tremtinių šelpimo 
Jai parūpo Indija. Jau caras Povilas I siuntė diviziją gaciją, UNRRAos direk- yra kalbama ir apm trem- tai jisai turi būti 
kazokų Indiją užkariauti. Kariniu atžvilgiu tai buvo torius labai pasipiktino, tinių emigraciją. Anglija O prie tokio prisidėti yra 
tik vaikiškas užsimojimas, bet politišku žvilgsniu tai Tada lietuvių atstovas dar priimsianti jų net pusę mi- garbinga ir gražu.
buvo pradžia Rusijos pastangų brautis į Indiją. 1873- kartą rimtai paklausė, ko- lijono. Be to, girdėti. kad 

------ ............ . sutinkanti priimti
Belgija, Brazibja, Argen
tina ir, gal būt, kitos vals
tybės Kol kas tik dar nė
ra tiksliai nustatytos to 
priėmimo sąlygos. Kaipo 
tremtiniams ir ypatingai 
Baltams apgyvendinti vie
ta, minima ir Alaska.

Čia reikia pažymėti, kad 
ateitimi labai 

rūpinasi ir visą laiką juos 
remia Šventasis Tėvas. Ir 
dabar iš Rietu Amerikos 
ką tik sugrįžo Jo delegaci
ja, kurios tikslas buvo iš-

I

ka’binėja kitus Kad bent 
ia kiek pažinus savo aklumą, 

kad po ja kaipo jie turėtų pagal’.’ 
pasirašys ir iki gu Kardinolai,

mūsų 
darbe, 
kilnus.

Todėl tenelieka nė vieno jo pasveikinti laimėjusį, 
lietuvio, kuris per vajų bet mulas jai gerai įspyrė, 
pagal išgalės neduotų au- Asilas pasipyktino, arklys 
kos tremtiniams! Jų sun- susiraukė, o lapė šaukė: 
ki dabartis ir dar neaiški “Darykite gero! atlygini- 
ateitis kviečia visus prie mas vis tas pats: spyris į 
gailestingumo ir užuojau- uodegą, 
tos.

T. L. Andriekus, O.F.M.
1.II.1947

75 m. rusų generolas užkariavo Chivą ir Chokandą. kią saugumo garantiją iš juos 
Tos dvi sritys randasi A.fganistano pasienyje. Gi už viso duoda jis tokiai dele- ~ 
Afganistano jau yra Indija. Skobelevas dar toliau pa- gacijai. UNRRAos atsto- 
sistumėjo. Tas generolas padarė smulkmenišką planą vas atsakęs labai bendru 
Indiją pulti. Britai pajuto, 
užsimojimai rimtai pavojingi 
Lordas Beanconsfield - D’Israelį pareiškė, kad Rusija, nė”. Žinoma, po tokio pa
tarsi koks m lžiniškas ledų kalnas gręsia užgriūti ant siutimo vykti norinčių ne- 
pasaulio civilizacijos. Jau nuo 18-to šimtmečio visiems atsirado, nes laike pirmo- 
buvo žinoma, kad Anglijai su Rusija ne pakeliui, kad sios rusų okupacijos jau 
jų interesai visuomet susikerta. Tik dviem atvejais — visi matė ir patyrė, kaip tremtinių 
pirmojo ir antrojo karo metu Britanija ir Rusija su- yra Lietuvoje, 
ėjo į talką, bet tai buvo priverstinas susibičiuliavimas Be to, labai vargina 
— bendromis pajėgomis nuo vokiečių apsiginti, bet tremtinius ir be priežas- 
karo audrai praūžus, anglo-saksų ir slavų - mokovitų ties mėtymai iš stovyklų, 
susigiminiavimas savaime suyra. Sovietai daug ryž
tingiau už carus knisasi po britų valdžia Indijoj, už ką 
Britanija negali jų paglostyti. Apie anglų-rusų nuošir
dų talkininkavimą netenka rimtai kalbėti. K.

Į DABARTINĘ TREMTINIŲ
PADĖTI ŽVELGIANTV1

kad rusų imperialistiniai išsireiškimu: — Tai ga- 
Britanijos saugumui, rantuoja USA kariuome-

v;

DĖDES LIETUVIO 
AKTUALIJOS

Pamačius Ameriką, tuoj votiška gamtos ramybe, 
krinta į akis puikiai su- Visa tai matant, nejučio- 
tvarkytas šios šalies eko- mis stojasi prieš akis karo 
nominis gyvenimas. Įdo- sunaikinta Europa Tenai 
mu yra pasižiūrėti į milži- juk taip pat buvo didingų 
niškus didmiesčių dango- namų, aukštų fabrikų, 
raižius aukštus fabrikų greitų automobilių ir lai- 
kaminus, greitai plaukian- vų. Bet šiandieną iš viso 

to beliko tik griuvėsiai. 
Karo nebuvo pasigailėti 
net kaimai ir miesteliai.

Maža būtų naudos kal
bėti čia apie tos nelaimės

čius jūrose laivus ir sau
sumoje skriejančius auto
mobilius.

Bet tai dar ne viskas. 
Nemažiau įdomu yra ste
bėti ir tylų žmonių gyve
nimą miesteliuose ir kai
muose. Čia dailūs name
liai, laukai, miškai ir pa
togios sodybos dvelkia sa-

dažni tikrinimai bei kilno
jimai iš vienos vietos ki- tirti ten emigracijos bei 
ton. Iškeliant didesnį žmo- kolonizacijos galimybes ir 
nių skaičių, nukenčia lie- gauti paramos nuo karo 
tuvių mokyklos, chorai ir nukentėjusiems žmonėms, 
kitos įstaigos. Taigi reikia pripažinti,

Bet liūdniausia yra tai, kad pasaulyje dar yra už- 
kad iš stovyklų išmesti uojautos tremtiniams. Ta-- 
žmonės patenka į vokiečių čiau taip pat negalima nu- 
rankas, kurie tremtiniams tylėti, kad ir 
niekados nebuvo palan- lietuviai 
kūs. Įdomu, kad net Aus- jais. To broliško rūpesčio 
trijoj nėra tos reikalingos1 vaisius 
užuojautos, 
pačios vietinės valdžios y-kurią Amerikos 
ra vedama 
nepalanki politika.

Netrūksta sunkumų ir! 
su spauda. Amerikos zo
noje anksčiau buvo 10 lie
tuviškų laikraščių. Nuo 
praeitų metų lapkričio 15 Jiems yra 
leidimai duoti tik ketu-i dėl to, L

Amerikos 
labai rūpinasi

yra labdaringoji 
Priešingai, j BALFo organizacija, per 

lietuviai 
tremtiniams šelpia savo tremtinius Eu

ropoje. Jos dėka tūkstan
čiai mūsų tautiečių įvai
riose šalyse gauna drabu
žių, maisto ir pinigų.

Ta pašalpa ir toliau 
t reikalinga. Ir 

kad ją surinkus, 
priežastis. Daug svarbiau riems. Bet ir tij tegali išei- BALF sausio 27 d., New 
yra mums prisiminti, kad ti po 2000 egz. Priežastis Yorke iškilmingai pradė- 

ir esanti popieriaus stoka. jo vajų. Džiugu, kad jo a- 
Ir pagaliau po viso to tidaryme dalyvavo ir gar-

i •tuose Europos miestų
kaimų griuvėsiuose vargs- Ir pagaliau po viso to tidaryme dalyvavo ir gar- 
ta ir kenčia tūkstančiai iš dar pasirodė šitokia žinia:lbingų svetimtaučių, tarp

Visi bijo pasenti, sako.menybę. Tačiau gyvenime 
psichologas George Law- tas neturi reikšmės. Tik- 
ton, bet ypač moterys. Jis rasis moters papuošalas ir 
sako, kad nereikia matuo- garbė yra širdies 
ti amžiaus metų skaičių- mas, padorumas 
mi, nes ne visi tame pačia
me amžiuje pasensta. 
Daugiau yra permainos 
tarp 25 ir 30 metų, negu 
tarp 30 ir 40: daugiau pa
sikeitimo tarp 40 ir 55, 
negu tarp 55 ir 75. Nevie
nodai kūno dalys sensta, 
pav. akys pradeda sensti 
po dešimties metų, k’ausa 
po dvidešimties metų, 
muskulų jėga po 30 metų. 
Priešingai, protas yra vi
sada jaunas iki 50 metų, 
o smegenys pasiekia pi’ną 
išsivystymą 60 metų, pas
kui pradeda mažėti jų pa
jėgumas. Greičiau pasens
ta nerangūs žmonės ir be
jausmiai. Vaistas išsilai
kyti ilgai jauniems yra 
šis: gyvenimas prasideda 
rytoj. Visada taip galvok 
ir niekados nepasensi.

Paskutiniu laiku kilo ko
va tarp šviesiaplaukių ir kūną arklio. Tad aš atsto-j 
tamsiaplaukių. vauju tris: arklį, asilą ir

Šviesiaplaukės yra la- save”.
biau asketinės, idealios. Įvyko slaptas balsavi- 
bet ka»p lėlės; tamsiaplau- mas, kuris išėjo mulo rau
kės yra gyvos, nesuvaldo- dai Ir galų gale mulas lai

mėjo grožio premiją.
Žirafa pirmutinė skubė-

skaistu- 
ir dory-

•

ir gyvu- 
grožyje.

nors vaidilutė,bes.
— Vieną kartą 

liai lenktyniavo 
tariau, kada dėdė buvo už
baigęs kalbą. Stirna grei
tumu, liūtas karčiais, pa
pūga plunksnomis, arklys 
estetika, šuo sumanumu, 
lapė brangia uodega, kuri 
puošia ponių kaklą, tigras 
rainuotu kailiu. Visi gy
vuliai ir paukščiai susi
rinko spręsti, kuris gra
žiausias. Sprendžiamąją 
komisiją' sudarė dram
blys, raganosis ir žirafa. 
Besprendžiant, pribuvo ir jo

Šios dienos pasakojimą 
baigsiu mūsų vaidilutė
mis, kurios net stebuklus 
darydavo, kad pagilinus 
žmonių tikėjimą į jų šven
tą ugnį. Jos turėjo būti ne
tekėjusios ir skaisčios, o 
jei kuri nusikalsdavo prieš 
skaistybę, buvo baudžia
ma mirtimi.

Vieną dieną užgęso ug
nis. Tai buvo tik neapsi
žiūrėjimas.

! Tuojau buvo manyta, 
kad kuri
praradusi skaistybę, pri
siglaudė prie šventos ug
nies. Apkaltino tą, kuri 
buvo skirta tai dienai pri
žiūrėti ugnį. Ši, susirinkus 
visoms vaidilutėms, apka
bino aukurą, ant kurio de
ginama ugnis, melsdama 
deivę pagalbos, kad ap
gintų jos nekaltumą. Po 
maldos perplėšė savo rū
bą ir numetė ant užgęsu- 
sių malkų.

i Tuojau šalti 
kaito ir liepsna 

uždegdama

pelenai į- 
blikstelė- 

malkas.
mulas. V isi užprotestavo, Taip vaidilutė apgynė sa- 
sakvdami, ‘ ~
maišytos giminės sutveri- pripažino.

’ ’L • Kita vaidilutė, nekaltai 
Įsikirto, sakyda- įtarta, įrodė savo skaistu- 

rėčiu 
neprarasdama

kad jis yra vo nekaltumą, ir visos tai

mas. nei as las, nei arklys. Kita vaidilutė, nekaltai 
Bet šis at " ’ ‘
mas: “Tai ne mano kaltė, mą, atnešdama su 
jei prigimtis man duoda vandens, 
ausis ir uodegą asilo, o! neį lašelio.

j Įdomu, kaip šių dienų
įrodytų savomergaitės 

nekaltuma!
Paulius Ramutis.

mos.
Šviesiaplaukės turi pir-,

Teikis atmint mus savo 
širdyje, melski už mus Die
vą, sveika Marija!
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MALDOS DIENOS UŽ LIETUVĄ 
TVARKOS PASIŪLYMAS

Šįmet vasario 16 diena yra skirta lietuvių tautai 
MALDOS DIENA, kurioje melsimės už išlaisvinimą 
Lietuvos iš rusų vergovės sekančia tvarka:

I. Tos dienos maldos, mišios. Komunijos aukoja
mos už Lietuvą.

II. Pamokslais skatinama atgailoti už nuodėmes, 
grįžti prie Dievo, padidinti maldingumą už Lietuvą ir 
vargstančią - išblaškytą lietuvių tautą.

— Isąmonijimo žodis apie reikalingumą visiems lie
tuviams dalyvauti bendrose pamaldose už Lietuvą va
kare.

— Paaiškinimo bei paskatinimo žodis apie Švenčiau- 
siąjai V. Jėzaus širdžiai viešojo pasiaukojimo prasmę 
ir būdą.

— Patariama per visas mišias dalinti mažus paveik
slėlius Š. Širdies su lietuvių tautos pasiaukojimo Š. 
Širdžiai maldele, kurią, kunigui vadovaujant, tą dieną 
bažnyčioje sukalbės visi žmonės.

III. Kur tik yra galima, yra viešas išstatymas Šven
čiausiojo Sakramento nuo sumos iki vakarinių pamal
dų. Išstatymo metu, draugijų atstovai garbina Šven
čiausiąjį Sakramentą. Draugijų valdybos patvarko, 
kad jų draugijos bent du atstovai visą laiką budėtų 
prie Švenčiausio Sakramento.

— Kurie draugijų neatstovaus prie adoracijos Švč. 
Sakramento, tie ateis sau tinkamu laiku prie išstatyto 
Švč. Sakramento pasimelsti, permaldavimui V. Dievo 
už tautos kaltes, ir išgelbėjimui Tėvynės iš sovietų ne
laisvės.

IV. Po pietų, mišparų vietoje, prieš išstatytą Švč. 
Sakramentą yra bendros visos parapijos maldos už 
Lietuvą, ir viešas Pasiaukojimas Švenčiausią jai V. Jė
zaus Širdžiai. sekančia tvarka:

1. Visa bažnyčia, chorui vadovaujant, sugieda kele
tą giesmių: “Duokim Garbę, dėkavonę...”: “Prieš taip 
didį Sakramentą...”: “Dievas mūsų prieglauda ir stip
rybė...”: “šventas Dieve, Šventas Galingasis...”.

2. švč. Jėzaus Širdies Litanija, klūpant.

I

1

Karo veteranai, kurie patyrė daug paramos iš CIO ir tos unijos na
rių. gautą dovaną nuo CIC prezidento Phillip Murray Įteikia Veteranų Ad
ministratoriui Gen. Omar Bradley, Washington, D. C.

susinervinęs. Staigiai 
triukšmingai 
ris, tarė jaunuoliui: “Ko 
nori tu?” Jaunuolis atsa
kė: “Saugokis, vienuoli, 
susinervinimo: nes pyktis 
aptempdo protą ir nebeat- 
skiria blogo nuo gero”.Eli- 
jas kartojo: “Sakyk, ko tu 
nori iš manęs?” Jaunuolis 
atsakė: “Aš tavęs klausiu: 
ar šventos Evangelijos se
kėjams leistina valgyti tai, iijaus išdidumas suteikė 
kas jiems padedama, pagal 
Kristaus pasakymą Apaš
talams; ir dar klausiu: ar 
žmonėms yra leista duoti 
vienuoliams kokĮ nors da
lyką priešingą Evangeli
jai?” Elijas išdidžiai atsa
kė: “Aš visa tai žinau, bet 

nenoriu sakyti;

ir išspręsti. Elijas, būdamas 
atidaręs du- Ordino vikaras, buvo jsa- 

; kęs prieš Evangeliją ir 
! prieš Šv. Pranciškaus Re
gulą, kad vienuoliai neval
gytų mėsos. Aišku kaip 
diena, kad buvo jam tai
koma. Susirūpinęs tuo rei- 

Įkalu ir prisiminęs to jau- 
I nuolio kuklumą , sugrįžo 
pas duris, bet to jaunuolio 

‘jau neberado. Vienuolio E-

"Aš labai skubu, nes įpykęs
tolimą kelionę, bet pirmiau 

! norėčiau pasikalbėti su
t Grįžtant į namus. Šv. j vienuoliu Pranciškų. 1” 

Dievo Angelas kalbasi su Pranciškus toje pačioje daugi 
vienuoliu Eliju. Tas pats vietoje rado Bernardą su maldoje, 
Angelas vyksta į Jokūbo vargšų, kuris jau buvo vi- trukdyti. Pašauk man vie-

’ 2 TT; tai šv. nuolį Eliją, kuris yra ga- 
Pranciškui leido Bernardą na išmintingas, noriu su 

Pradžioje Ordino įsikūri- sekančiais metais aplan- juomi pasikalbėti. Masseo 
kyti Šv. Jokūbo bažnyčią, pašaukia Eliją, bet šis pa-Į 

Šv. Pranciškus, sugrįžęs sipiktina ir nenori eiti, i 
iš pamaldumo ėjo aplan- i & Spoleto. gyveno į Masseo nežino ką daryti, ■ 
kyti Šv. Jokūbo iš Galizia nuošalioje vietoje su savolkaip jaunuoliui pasiaiškin-į 

Įti, nenorėdamas meluoti, i 
‘Jam begalvojant surasti) 
į išeitį, jaunuolis vėl pasi-i 
: beldė. Masseo subara jau-1 
nuolį už netinkamą beldi- 
masį, bet šis tuojau atsa- 
iko: “Vienuolis Elijas ne
nori pas mane ateiti, tad 
eik ir pasakyk Pranciškui, 
kad aš noriu su juomi pa
sikalbėti, bet kadangi jis! 
meldžiasi, tad tegu įsako į 
Elijui ateiti pas mane.” 
Vienuolis Masseo, nuėjęs 

sūnau, ir kur taip pas Pranciškų kuris mel-

IV. namus,

miestą ir sutinka vienuoli sai pasveikęs. Už 
Bernardą.

mo, kada dar vienuoliu bu- 
vo nedaug, šv. Pranciškus

ir su juomi keli vienuoliai, vienuoliais, kurie jį gerbė 
tarp kurių ir Bernardas. *r mylėjo, netrukdydami 
Beeidami rado ant kelio J° maldoje, nes žinojo, kad 

‘vargšą, kuris nebegalėjo Dievas jam apreiškia dide-
3. Kunigas paaiškina keliais žodžiais apie lietuvių paeiti. Šv. Pranciškus, gai- ^us dalykus maldoje, 

tautos pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai viešojo akto lėdamasis to nelaimingojo 
atlikimą.

4. Kunigui vadovaujant, visi žmonės garsiai kalba 
pasiaukojimo aktą.

5. Kunigas padeda ant stalelio prie grotelių šve. Šir
dies paveikslą su pasiaukojimo maidele. ir apačioje pa
sirašo. Visiems kunigams ir vienuoliams pasirašius, 
prieina pasirašyti bažnyčios tarnai. kolektoriai - komi
tetai. draugijų valdybos.

6. Kalbama Rožančius ir Litanija į Švč. Mariją.
7. Giesmė (stovint) — “Marija. Marija. Skaisčiau

sia Lelija..."
8. Giesmė — “Tantum ergo...": Palaiminimas Švč. 

Sakramentu. Maldos po palaiminimo. Giesmė — “Gar
binkime Švč. Sakramentą...”

Diplomo titulą galima įrašyti pačiame viršuje. Ordinas plėsis ir vienuolių va, o paskui 
aukščiau paveikslo, arba paveikslo apačioje, virš pa
siaukojimo teksto. Pavyzdžiui paduodame sekantį ne
tikrą titulą:

Lietuvių š. Kazimiero Parapijos. Tnompson, Conn. 
Pasiaukojimo švenčiausiai V. Jėzaus Širdžiai Aktas 

Maldos Dienoje už Lietuvą. Vasario 16,1947. 
Pasiaukojimo teksto žodžiai jau yra pasiųsti lie

tuvių laikraščiams: taip pat juos galima gauti pas Ku
nigų Vienybės pirmininką, sekančiu adresu: Rev. F. M. 
Juras. 94 Bradford St., Larvrence, Mass.

Parapijoms padarius Pasiaukojimo Švč. Širdžiai ak
tą. tas diplomas yra brangiu religiniu ir istoriniu do
kumentu. kurį, įdėjus rėmuosna, reik pakabinti prie- 
bažnytyje arba zokristijoje. Tad gi, pridera, kad jis 
būtų meniškai pagamintas. Tokių diplomų daryme tu
ri praktikos vienuolės, kurių tarpe yra artisčių. Taipgi 
ii tie, kurie yra mokęsis dailyraščio — penmanship, 
su šio aprašymo pagalba galėtų atatinkamą diplomą 
nupiešti. Diplomo padarymas nebrangus, atminimui 
brangus dalykas. Tad. nieko nelaukiant, jis reik tuo
jau užsakyti. Susidariusius diplomo pagaminimui ir 
jo įtaisymui į rėmus lėšas, pasirašančios draugijos) 
mielai padengia.

\ow he’LL comflete schooling

/

Ame:, Ged C-O-j P.ioto
An cvrellent s?atn»trr«i, tb>s \eteranj ■*><»■ wil! take nn seniau job’ f*? 
the prls ta tbe <.o!le<e b'? h’j«band is attendinj. The su$«esli«n »as n>*de 

a R»d erose H«n! Serrl'.c vork«- uhom the ceuple saagfet eut fe?

jaunuoliui nemalonumą, ir 
šis nuėjo.

Šv. Pranciškus viską ži- 
i nojo, nes Dievas jam buvo 
i apreiškęs. Sugrįžęs iš miš- 
; ko, išbarė Eliją, sakyda
mas: "Blogai padarei, išdi- 

, jL. et dus vienuolis Elijau, nuvy- 
eiX damas angeia nuo mūsų, sau is kur atėjęs . Jaunuo- kuris buvo atvykęs pamo_ 

į lis tarė. As geriau zino_;kįnti. Aš labai bijau, kad 
,ciau atsakyti j siuos klau- tavo įšd1(jumas neišvestų 
’?irn!1:S’^?U?U';J,ada V1?’ tavęs iš Ordino”.

, _ , . . _. 3 az* Ir taip atsitiko, kaip Šv.trenke duris ir nuėjo. Pas- Pranciškus jam išpranaša- 
kiau pradėjo apgalvoti . mjrė išėjęs iš Ordino.

Ka- tuos klausimus ir abejoti,! (bus daugiau)
knv .... * Vertė Barnabas M.jis, žinau, dabarties ištikrųjų nemokėjo jų 

tai nenoriu jo;----------------------------------
Tėvų Pranciškonų Misijos 1947 tn.

, Vieną dieną, šv. Pranciš- 
tarė Bernardui: “Sūnau, kui besimeldžiant miške, 
aš noriu, kad tu pasiliktum atėjo prie vienuolyno gra- 
čia ir pasirūpintum šiuo žus jaunikaitis ir uadėjo 
vargšu”. Bernardas, nuže- belstis į duris. Taip smar- 
mintai atsiklaupęs, priėmė 
įsakymą ir pasiliko ten. 
Šv. Pranciškus su kitais 
nuėjo į Šv. Jokūbą.

Atėję į Šv. Jokūbo baž
nyčią, meldėsi per visą 
naktį. Toje naktyje Dievas “Tai kaip aš privalau bels- kimis į dangų, viską pasa- 
apsireiškė šv. Pranciškui tis. jei šitaip negerai?" kč. Šv. Pranciškus, nepa- 
ir įsakė atidaryti vienuoly- Vienuolis paaiškino: “Bei- judėdamas iš vietos ir ne- 
nus visame pasaulyje, nes skis tris kartus ir paleng- nuleisdamas akių, tarė: 

pakol:“Tas jaunuolis yra Dievo 
Tėve angelas žmogaus išvaizdo- 

Po šito apreiškimo šv. mūsų ir ateis atidaryti. Jei je. Eik ir sakyk Elijui, kad 
i Pranciškus pradėjo steigti neateitų, tai dar kartą pa- po paklusnumu įsakau 
naujus vienuolynus. :sibelsk.” Jaunuolis atsakė: tuojau nueiti pas tą jau-!

nuolį.” Vienuolis Elijas, 
užgirdęs Šv. Pranciškaus 
įsakymą, nuėjo pas duris

kiai beldėsi, kad net visi 
vienuoliai nustebo. Vie
nuolis Masseo, nuėjęs ati
daryti durų, tarė: “Iš kur 
ateini. < " 
skubi?” Jaunuolis atsakė: dėsi miške, pakeltomis a-

CAMBRIDGE, MASS. — Švč. P. Marijos Nekalto Prasidėji
mo parapijoje, misijos vasario 23 — kovo 9 d. — Tėv. Viktoras 
Gidžiūnas, OFM.

CHICAGO, ILL. — Švč. P. Marijos Gimimo parapijoje, misi
jos ir Tretininkų vizitacija, kovo 2—9 d.—T. L. Andriekus, OFM.

CLEVELAND. OHIO — Nepaliaujamos Pagalbos Švč. P. 
Marijos parapijoje, misijos, kovo 3—9 d. — T. M. Stepaitis. OFM.

LOWELL, MASS. — Šv. Juozapo parapijoje, misijos ir Tre
tininkų vizitacija, kovo 10—16 d. — Tėv. Just. Vaškys, OFM.

CHESTER, PA. — Aušros Vartų par.. misijos, kovo 10—16 
d. — Tėv. Leonardas Andriekus. OFM.

BROCKTON, MASS. — Šv. Roko parapijoje, misijos, kovo 
10 — 23 d. — Tėv. Viktoras Gidžiūnas. OFM.

PATERSON, N. J. — šv. Kazimiero par., 40 valandų Atlai
dai. Tretininkų rekolekcijos ir vizitacija, kovo 16—23 d. — Tėv. 
Barnabas Mikalauskas, OFM.

BAYONNE. N. J. — Šv. Mykolo par., Šv. Juoza[>o novena ir 
Tretininkų vizitacija, kovo 10—19 d. — Tėv. P. Baniūnas, OFM.

CICERO, ILL. — Šv
z.. lC1 . jvOV O x t - 23 d. —

BROOKLYN. N. Y.
kų vizitacija, kovo 17—30 d.

NEW PHILADELPHIA. PA. — švč. Jėzaus Širdies par.. mi
sijos. kovo 17—30 d. — Tėv. Justinas Vaškys. OFM.

ROCHESTER. N. Y. — šv. Jurgio par.. misijos ir Tretininkų 
Į vizitacija, kovo 24—30 d. — Tėv. Vikt. Gidžiūnas. OFM.

DETROIT. MICH. — šv. Antano par., misijos ir Tretininkų 
vizitacija, kovo 24—30 d. — Tėv. Modestas Stepaitis. OFM.

SCHENECTADY. N. Y. — Šv. Kryžiaus par.. misijos ir 40 
valandų atlaidai, kovo 24—30 d. — Tėv. Barn. Mikalauskas. OFM.

DETROIT, MICH. — šv. Jurgio par.. misijos ir Tretininkų 
vizitacija, kovo 31 — balandžio 6 d. — Tėv. M. Stepaitis, OFM.

Savo vedamų misijų intencija Tėvai Pranciškonai vasario 1— 
9 d. Šv. Antano vienuolyno. Mt. St. Francis, Greene. Me. atliks 
noveną į Šv. Dvasią. Prašome visų dalyvauti šioje novenoje.

FRANCISCAN FATHERS
Mount St. Francis Greene, Maine.

Antano par.. misijos ir Tretininkų vi- 
Tėv. Modestas Stepaitis. OFM.

- Apreiškimo par., misijos ir Tretinin- 
Tėv. Leonardas Andriekus, OFM.

lauk 
skaičius begaliniai didės, vienuolis atkalbės

NENUTRAUKIAMA UŽ LIETU
VOS LAISVĘ MIŠIŲ EILĖ

I

Kunigų Vienybės paragintas ir žmonių prašomas, 
Maldos Apaštalavimo Centras ryžosi atnaujinti Nenu
traukiamą Už Lietuvos Laisvę Mišių Eilę. Kad nepra
eitų dienos, kurioj nebūtų Mišių už Lietuvą, visiems’ 
Lietuviams Klebonams buvo išsiuntinėti atsišauki
mai. kviečiant kiekvieną apsiimti savo bažnyčioje tu-1 
rėti ta intencija ketverius Mišias tarp vasario 16 d. 
1947 m. ir vasario 16 d. 1948 m. Dauguma Klebonų jau į 
pareiškė savo sutikimą, ir tikimasi, kad visi savo tė
vų žemę mylintieji prisidės prie šio kilnaus, labai svar
baus veikimo — pavergtos Lietuvos išlaisvinimo.

(Nuo vasario 16 d., 1947 iki vasario 16 d., 1948)
Vasario 16 — Maldos Apaštalavimo Centras. Pomfret Centre Ct. 
Vasario 17 — Šv. Juozapo par., Philadelphia. Pa.
Vasario 19 — Šv. Juozapo par.. Loveli. Mass.
Vasario 20 — Šv. Pranciškaus par.. Lawrence. Mass. 
Vasario 21 — Šv. Jurgio par.. Brooklyn, N. Y. 
Vasario 22 —- Šv. Alfonso par., Baltimore. Md.
Vasario 23 — Šv. Juozapo par.. Waterbury, Conn. 
Vasario 24 — Apreiškimo par., Frackvillc, Pa. 
Vasario 25 — Aušros Vartų par.. Chester. Pa. 
Vasario 26 — Šv. Juozapo par.. Scranton. Pa. 
Vasario 27 — šv. Kazimiero par., St. Clair, Pa.
Vasario 28 — Šv. Juozapo par.. Duryca, Pa.

1 — Šv. Antano par.. Rcading, Pa.
2 — Šv. Kazimiero par.. Providcnce. R. I.
3 — Šv. Juozapo par., Chicago. 111.
4 — Šv. Kazimiero par.. Plvmouth. Pa.
5 — Šv. Kazimiero par.. Pittsburgh. Pa.
6 — Dangun įžengimo par.. Pittsburgh. Pa.
7 — Aušros Vartų par., Eynor., Pa.
8 — Sv. Kazimiero par.. Amsterdam, N. Y.
9 — Atsimainymo par., Maspeth. N. Y

Kovo
Kovo
Kovo
Kovo
Kovo
Kovo
Kovo
Kovo
Kovo
Kovo 10 — šv. Petro ir Povilo par., Tamaųua. P;..
Kovo 11 — Šv. Antano par.. Omaha. Nebraska.
Kovo 12 — Šv. Andriejaus par.. New Britain. Conn.
Kovo 13 — sv. Kazimiero par.. Nashua, N. H.
Kovo 11 — sv. Onos par.. Jcrsey City, N J.

15 .. Petro ir Povilo 12^1 Su vii* l^ot'. ii

»

i

i

kaip daugiausia gauti naudos

telefono

iš party * line

(įauti daugiausiai naudos iš Tamstos party-line telefono — 
padėti kitiems gauti daugiausiai naudos iš jų. taipgi — kodėl 

nepavartoti šį paprastą planą.

1 KALBĖK TRUMPAI. Bandyk padaryti savo pasikalbėjimą 
kuo trumpiausiu.

2 Bf’K MANDAGI S. Jeigu turi turėti eilę pasikalbėjimų, pada
ryk juose pertraukas, kad kiti ant Tamstos linijos galėtų var
toti telefoną. Patikrink ar kitas nevartoja lini ją pirm negu 
šauksi numerį ar duosi ženklą telefonistei.

ATSILIEPK GREITAI. Atsiliepdamas 
telefonas suskamba yra mandagumas, 
mandagumą iš kitų.

greitai, kada Tamstos 
kuris iššaukia panašų

Drangiški papročiai kaip viršminėti yra 
viskas, kas reikalinga padaryt party-line 
patarnavimą geru patarnavimu kiekvie
nam.

NEW ENGLAND TELEFHONfi 
A TELEGRAPH COMPANY



Antradienis, Vasario 11, 1947

Vasario 16-Maldų Diena
£

SVEIKINIMAS JUBILIATUI
KUN. DR. K. URBANAVIČIUI

— Vienam Dievui Garbė.
Kita muzikos garsenybė

— Haydn — nujausdamas 
artėjančią mirtį 
budino savo 
programą:
— Su mano 

buvo kaip su mano 
niais: aš pradėdavau juos 
_ _____ t ir baigdavo su 
“Lauš Deo” (Garbė Die- 

|vui). Mintis apie Dievą

taip api- 
gyvenimorija”, maldelę prie Angelo 

Sargo ir darė ant mano 
kaktos kryžiaus ženklą. 
Tų atsiminimų aš nusitvė
riau ir stengiausi v atsimin- 

&vxw- ti kūdikystės maldas. Tai Dievu 
nebepakankama taibuvo vieninteliai siūlai, 

j kurie audrų valandoseĮ 
įmanė išgelbėjo. Visa kita į“yo tas‘7nkstofe siėlas' 
; man nieko nepadėjo . ; ]ęUrs tęsėsi per visą mano

RAŠYTOJAI APIE į gyvenimą. Ir dabar aš jį 
MALDĄ " iužbaigsiu su “Lauš Deo”.

Emersonas maldą taip Tą patį mes galime pa- 
-_ . Įsakyti ir apie kitus meni-

— Argi malda nėra tie-i cinkus. Tapytojas Corne- 
sos studijavimas ir sielos Į bus priešu mirtį, šalstan- 
pasinėrimas į begalybę, i šiomis lūpomis dar pa- 
Nėra žmogaus, kurs nebū- į šnibždėjo savo testamen
tų ko nors išmokęs — be- tą: 
simelsdamas... | — Melskitės.

Ir toliau kalba: i Kartą artistas
— Viešpatie, nors aš esu turėjo vaidinti Buenos Ai- 

silpnas, bet kada mel- res teatre, 
džiuosi negaliu atsilaiky- momente prieš 
ti prieš Tavo nugalinčią sceną jam buvo pranešta, 
pagalbą. i kad mirė jo gerasis drau-

Jau aukščiau minėtas 
; rašytojas Fenelonas atsi- 
' liepia: 
j — Malda yra taip reika- 
Į linga, ir ji yra taip dauge- 
įlio palaimų šaltiniu, kad 
j tas, kurs atrado šį loby
ną, negali būti sulaikytas' 

Į nuo priebėgos prie mal-Į 
dos, kada tiktai turi pro
gą.

TRIJŲ POETŲ ŽODIS

Pradžia 1-iname puslapyj 
kad aš nebeturiu kur ki
tur kreiptis, kur kitur eiti, 
aš klaupiausi ant kelių. 
Mano paties išmintis, ir 
esančiųjų aplinkui, atro
dė, i 
dienai.

gyvenimu 
kūri-

! vertina: 
rašo filoso-

I

FILOSOFŲ ŽODIS
Istorija yra taip gausi i 

pavyzdžiais, kaip didieji' 
žmonės turėjo pasitikėji
mą malda.
— Aš visada buvau tos 

nuomonės,
fas Montaigne, — kad 
Viešpaties išmokytą ir i- 
sakytą maldą (Tėve mū
sų) mes turime dažniau 
vartoti, negu iki šioliai. 
Jeigu aš būčiau vertas 
duoti patarimą, aš skatin
čiau, kad sėdant prie sta- 
lcUr stojant nuo jo, gulant 
ir keliantis, ir kiekviena
me atvejuje, kai malda 
reikalinga, krikščio n y s 
tegu kalba “Tėve mūsų”, 
jeigu ir ne tą vieną kalbė
tų, bet kad tos maldos 
niekad neapleistų.

Gaikų mintytojas Xeno- 
phonas jau prieš šimtme
čius davė patarimą:
— Visų darbų pradžioje 

melski Dievą, kad galėtu
mei juos visus gerai už
baigti.
:.O garsusis prancūzų 

mintytojas ir kalbėtojas ei Geibel ragino: 
Lacordaire pabrėžė: i — Tik ištieski maldoje
— Malda yra galingiau- savo ranką aukštyn, Die- 

sis aktas, kurs Dangaus vas ją pagaus ir tas šven- 
jėgas paveda žmogaus tas palytėjimas išsilies 
dispozicijai (žiniai, na u- nežemiškos jėgos srove, 
dojimui).

POEfrO IŠPAŽINTIS
Mes turime šimtus ra

šytojų ir poetų, kurie savo 
talentą skyrė maldos ver
tei iškelti.

Taip Klemensas Brenta- 
no, kurs jaunatvėje buvo 
nuklydęs į gyvenimo šun
kelius, nunumaldomo ilge
sio varginamas, taip apra
šo savo sugrįžimą:
— Aš gulėjau naktį sie

los kančiose ir mąsčiau a- 
pie savo paklydimą gyve
nimo jūroje. Aš galvojau 
tada, ar tikrai nebėra man 
jokios išsigelbėjimo vil
ties. Bet jos nebuvo. Stai
ga atsiminiau, kad man, 
dar mažam tebesant, rytą, 
vos nubudus, mano moti
na pasilenkdavo prie lovos 
ir kalbėdavo “Sveika Ma-

Zaccoiū

Paskutiniame 
išeinant i

NE LAISVĖ, BET MIRTIS IK DARBININKAMS
Ne laisvę, bet pr iespaudą ir mirtį bolševikai at

nešė ir darbininkams. Kiekvienas supranta, kad 
mažoje Lietuvoje negalėjo būti šimtai tūkstančių 
kapitalistų. O bolševikai juk tik per pirmus okupa
cijos metus išžudo virš 3,000 lietuvių, ištrėmė į Si
birą virš 40,000. o kalėjimuose be jokios kaltės pū
dė 12,000.

ir tie Nužudytieji, ištremtieji ir kalintieji nebu
vo buržujai ar “liaudies priešai”, bet tokie pat žmo
nės, kaip tu. Nebuvo buržujus ir Vaišvila Vilhel
mas. Buvo jis “Maisto” fabriko — skerdyklos šalt
kalvis. Buvo jisai taip pat ir geras lietuvis. Ir už 
tai jį bolševikai 1941 birželio 26 Panevėžyje viena
me rūsyje žiauriai nukankino. Buvo tokie pat dar
bininkai žmonės ir jo tėvas su seserimi. Jie kenčia 
tik todėl, kad jie yra geri lietuviai.

Gelbėk Lietuvos ūkininką, darbininką, darbo in
teligentą iš vergijos ir nuo mirties bolševikų na
guose! Remk tas organizacijas, kurios kovoja dėl 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo! Aukok 
gausiai Amerikos Lietuvių Tarybai! Kenčiantieji 
lietuviai laukia tavo pagelbos!

GELBĖKIME LIETUVĄ!
AUKOKIM! DIRBKIM! REMKIM AMERIKOS 

LIETUVIŲ TARYBĄ

Didžiai Gerbiamasis ir • 
Mylimasis Tėveli Jubiliate,
Mūs Išganytojas, norė

damas padaryti Apaštalų 
uolumą karštesnį, pasakė, 
kad visi, kurie pildysią 
Dievo valią, įeisią į dan
gaus karalystę, bet kurie 
kitus mokysią, būsią pa
vadinti dideli toje kara
lystėje. Brangusis Jubi
liate, dvejopu būdu tą mo
kymo pareigą per 50 me
tų ėjai: kaipo kunigas ir 
kaipo literatas- rašytojas.

gas artistas Podesta. Za- 
cconi buvo palaužtas. Už
dangai pakilus, jisai išėjo 
į sceną, pasakė porą žo
džių apie mirusį draugą, 
paskui atsiklaupė publi
kos akyvaizdoje ir tyliai 

'pasimeldė už velionį.
MALDA SPORTO 

ROMUOSE
Sporto arenose — malda 

ne naujiena. Budepešto, 
Europos poetas Emanu- Į Vengrų sostinės, Aukštoji 

Kūno Kultūros Mokykla, 
kurioje buvo rengiami 
mokytojai visam kraštui, 
buvo įvedusi tokią kasdie
nę savo sportininkų mal- 

jdą: 
Schilleris besimeldžian- • 

čius vadina. ; damas į Tavo akivaizdą, i sidabru.
— O, laimingieji, kurie,. ’

■savo didįjį pašaukimą, ku-[ku, spalių 1 dieną sniegas? 
na" Iriam Tu mane išrinkai. TuINepaprasta!

m Poetas ei Tennvsonas Sauki manc aukIėti žmo'- Bet taiP. sniegas... bal- 
tvirtina- S ’ |nes savo tėvynei, žmonijai tuoja ištisai! Apdengti
— Maldų dėka yra daugi ^imiesto bažnyčios,

daugiau padaryta. kaipj| . į menkumą tarytu™ madonos apsikle-
kad na^aulią sannnoia ayDČ ir savo menKumą. stę baltais nuometais; xad pasaulis sapnuoja. Tvirtybės Dieve. padėk I tAštų viršūnės, lyg oui-i

KOMPęZJTORIJ^PRI- i man savo malone. Leisk j kios baltos krizantemos 
-0 man aiškiai pažinti TavojįQno parimę erdvėj; kve- 
kaip Valią ir Tavo gyvenimo į pįa oras mirštančiomis gė- 

tikslą bpi nriemnnps tam‘ix_ — i------------------------

Mano Dienų Prošvaistės
Naktį prisnigo gražaus į 
iioariiz>irt ir caiiloi

Kaipo kunigas gyvu žo
džiu ir pavyzdimi taisei 
žmonėms kelią į dangų; 
kaipo rašytojas rengei 
dirvą, arei ir trešiai tau
tiečių širdis, kad Dievo 
žodžio grūdas, į jas kritęs, 
neprapultų, bet gausų vai
sių atneštų. Kad toksai 
darbas yra reikalingas, 
patsai Išganytojas dėstė, 
primindamas žmonėms tą 
visiems žinomą tiesą, kad 
grūdas, tik į gerą žemę 
kritęs, atneša vaisiaus, 
kritęs gi ar tai šalę kelio, 
ar tarp erškėčių, ar ant 
uolos, dingsta ir pagei
daujamo vaisiaus neatne
ša. Tą pačią tiesą reiškia 
ir teologai, sakydami: 
gratia supponitt naturam 
camque perficit, atseit: 
Dievo malonė remiasi pri
gimtimi ir ją tobulina. Jei 
toji prigimtis yra sveika 
ir nepagadinta, Dievo žo
dis, į ją kritęs, lengvai pri- 

Įgija ir kelia žmogų į dan- 
.giškas aukštybes, daryda- 
į mas iš jo Dievo vaikelį. To 
: delei nusikaltimai prieš 
' prigimtį, skaitomi yra te- 
i ologų ypatingai sunkia 
nuodėme, nes ypatingu 
būdu kliudo dieviškajam 
gyvenimui žmoguje kles
tėti. Bet tautos meilė yra 
žmogiškosios prigimties 
reikalinga ir sveika ypa
tybė, todėl kas ją savyje 
ugdo arba naikina, tinka
mą arba netinkamą daro 
savo prigimti Dievo žo
džio sėklai. Kasdieninis 
gyvenimas užtektinai pa
tvirtina šią tiesą. Kas at
sižada savo tėvynės ir ima 
tarnauti svetimiems die
vams, praranda tikėjimą į 
tikrąjį Dievą ir pasidaro 
ne Dievo, bet pragaro vai
kelis. Tais sumetimais ei
damas. žymią savo talento 
dalį pašventei sveikos tau
tiškos prigimties ugdy
mui, o tuomi iš jos padarei 
geresnę dirvą dieviškajam 
gyvenimui ugdyti. Išgany
tojas neatšauks savo pa
žadų, jis suteiks danguje 
tuos didumus ir aukštu
mus. kurių yra žadėjęs, o 
kurie palyginti su žemiš
komis garbėmis, viršija 
jas tiek kartų, kiek kartų 

įSutvertojas viršija savo 
sutvėrimus. Ištikimi tau
tos sūnūs kaip dvasiečiai

• taip ir pasauliečiai džiau
giasi Brangioje Jubiliato 

i gyvenimu ir darbais ir 
reiškia nuoširdžius savo 
pagarbos jausmus. Lai
mingas esmi patekti į jų 
tarpą ir nors trupinėliu 
prisidėti iškilmei padidin
ti.

Į

Gal sujungta malda pa
sieks dangų?! O, Dieve... j 
kiek širdžių šiandien siel-' 
vartė... pasigailėk. Dieve!

Ir skęsta ašaroj tie balti, 
sniegu žydintys medžiai, 
jie gaubiasi į vieną bliz
gančią sidabrinę maršką, 
ir pro tą baltutį žiedų sie
tą, bėga akys, bėga, bėga 
ir kylą už debesų...

Eina mintys pro žvaigž
des... Siela: Skinasi taką 
pro saules ir kometas:., ei
na, eina? ir siekia. Viešpa
ties Karaliją. kad; prisi- 
mušti prie Jo- sosto, su
kniubti prie Jo fcojų, už vi
są kenčiantį j pasaulį;;, už 

į visą! Visą!
Ką Čia viena širdis, — 

viena dulkė?.. Ką čia viena 
tauta, viena valstybė? Ką
čia širdis — be Amžinosios i 
Meilės! Ką čia tauta, vals-Į 
tybė — be Visagalio Ka
raliaus ?!

Karaliau! Vieš p a t i e!; 
Duok man rasti Tave! Pra
skirk, Savo saules — nes 
gęsta mano akys nuo Tavo 

į rūbų šviesų... o žemė gra- 
!natų kamuoliais švaisto
si... žmogučiai nori pra
lenkti Tave su Tavo paties 
atomais, ir gaila, jų. Die
ve, kai jie pamiršta Galin
gąjį Atomą, kurs vienu 
griausmu sujudina žemę, 
vienu rankos mostu — pa
verstų viską — į nieką!

Dieve... kokios gražios 
Tavo erdvės, kokios pui
kios trykštančios auksu 
Tavo saulės! Žaidi jomis 
kaip aukso kamuoliais, 
raičioji erdvėmis milijonus 
jų blizgančių... ir kodėl 
mažučio žmogaus siela kė
sinasi į Tavo Karalystes?..

Kėsinasi mažutis tironas
— prieš Neapimamą! Žudo 
Tavo tvarinius — kad pats 
sunyktų! O, gėda man. 
Viešpatie, pakelti akis...: 
kaip toli mes menki nuėjo
me!

Atleisk, Visagali... dulke
le atsiritus pro Tavo gro
žybių kalnus, iš kraujo pil
nos žemės! Paversk ją. 
gražiausios meilės purpu
ru. nes Tau nieko nėra ne
galimo!

Paversk mūsų kaukuolė- 
les 
valėmis saulėmis, 
davei žmogui brangesnio 
už saulę — jis be Tavęs 
tvarkyti nemoka!

Nemoka ir nenori tvar
kyti sielos... Kūnas — val
dovas! O kūnai daug nori... 
daug glėbia, užmiršdami, 
kad jie iš molio — virs mo- į 
liu.

Užmiršau. Viešpatie, kad; 
ir aš žemė, ir žemėje! Ati
darąs langas susiūbavo | 
nuo vėjo, sudužo į mūro 
sieną, ir aš atbudau...

• Vėl štai šerkšnų medžiai, 
vėl kvepiančios ir mirštan
čios gėlės, vėl gyvenimas
— gyvenimo!

Ak. Viešpatie! Čia man 
ilgu, ilgu!...

(bus daugiau)
Maria Vukštaitė

žvirbliai čiauškėdami ir 
būriais atlėkdami, rodos 

; ankstyva 
naujenybe, o gal rūpesčiu 
dėl žiauresnio žiemos gy-įrūbų šviesų... 
veninio?!

Krūmai ir medžiai,—bal
tai žydi! Neįtikėtina, kad 
tai sniegas juos apdengęs! 
Žali, vietomis pusiau gels
vi lapai kyšo iš po baltų 
tumulų... šakų girliandos, 
kaip nuotakų bukietai 
svirduliuoja vėjeliui judi
nant, ir atžengia žiemužė 

o gražioji, bet su baltais žie- 
tikslą bei priemones tam’fėmis, kurios štai po langu dais — ji neša rūpestį... rū- 
tikslui_ pasiekti. Suteik Į dideliame darže tarp me- pestį nenumalšinamą, taip 
™an taip dirbti, kad; dėlių ir aukštai išaugusių ir sminga akys į tolius, į 
aš būčiau vertas savo pa- ? kukurūzų... po juos striksi Lietuvos kraštą... bėga 

mintys į visų tremtinių 
šaltus ir alkanus bara- 

■ kus... ypatingai veržiasi 
pro tuos vartus , pro ku
riuos neįsiveržia nė laiške
lis. nė siuntinėlis, nė žodis, 
nė telegrama! Vienog žmo
nės skaldo tuos neprilei
džiančius ledus. stumia 
tuos geležinius vartus, kad 

idasimušus prie savų, da- 
nešus tą, kas juos paguos
tų. pamaitintų, aprengtų.

Vieniems pavykstą pa
siekti, kitiems ne. Pavyko 
ir man rasti kelią siuntinė
liams, šiandien išsiųsiu ke
lintą, bet tas kas gauna — 
tik pavardę gali atsiųsti, 
kad priėmė siuntinį, dau
giau nė žodžio! Ir, gelia 
širdį tuos pažįstamus pa
našus bevartant, juk jie 
daugiau iškalba, negu mi
lijonai žodžių! Jie pasako 
visą tremtinių uždengtą 
sopulį! Ir gaila jų...

Tuo sopuliu — apsijuo
sus širdis... Afidevitai pa- 
'daryti, bet kas iš to?.. 
Kvota, eilė... 0 tų kvotų 
tūkstančiai! Kada prieis?.. 
Kada?! Dar išmirs šimtai 

Įbadu, iššals... 
kaip pasiekus, 

i kaip greitesniu 
,jų priėjus?! 
; Galvoju, važiuosiu į kon
gresą, vis prisidėsiu bent 
vienu balsu muštis į pa- 
suulio duris . gal išgirs?!

1 sniegučio, ir saulei ryte
— Visagalis Dieve! Sto-ipatekėjus, viskas sublizgo jie džiūgauja 

— , žiūriu atsivėrus naujenybe, r
. ~ "““''i aš žvelgiu į savo sielą ir į i langą ir grožiuosi. Šiuo lai-dziaugsme gimusią maldą• ...........

sukaupia Viešpaties
I

VATAUS GYVENIMO
Visiems žinoma, 1 

daugelis buvo kompozito
rių, kurie kūrė maldas, 
kaip daugelis iš jų darbus 
lydėjo malda. Antai J. S. 
Baeh savo kuriamas gai- j šaukimo. Padėk man savo; 
das pradėdavo žodžiais visu ] ~ z
“Jesu juva” < 
ki), ir baigdavo trimis toms didžioms idėjoms, į žus 
raidėmis: S. D. G., kurios Į kurioms aš pasiryžau tar- į sportininkų pratarė: 
reiškė: “Soli Deo Gloria”jnauti. Įkvėpk man tikrąI —Taip, malda ir pasiry- 

; meilę ir pagarbę tam jau-įžimas nugali visas kliūtis, 
inimui, kuris bus pavestas;
mano globai. Suteik man i 

' daugiau darbštumo, pa
tvarumo, entuziazmo ir Į 
noro pasiaukoti, kad neto- 

' limoje ateityje aš tapčiau 
tikrai vertingu savo tėvy
nės darbininku.”

LIETUVIAI RYGOS 
RUNGTYNĖSE nv.vvii. tuvos menes priesaisą:

Kai 1937 metais Lietu- — Tėvynės gyvybės rei- 
vos sportininkai nuvyko į, kalą suprasdamas. Dievą 

liūdin inkų; 
pažadu tau 

būti ištikimas.
Žemėje laisvės kovą ves

dami, jėgos Amžinojoj 
Saulėj ieškodami, mes, su 
valstybinės premijos lai
mėtoju. poetu Bern. Braz
džioniu, jaučiamės 
“Viešpaties rankoje":
Kaip našlaičiai bėgom mes 

ieškoti.
Viešpatie, aušros maldoj Tavęs.

pavyzdžiu jaunimo Jie išėjo Europos krep- 
. Sugrį- 

i Kauną vienas tų

U ▼ VZ 17 *7 •/ o IV 1KJVJV

(Jėzau, pade- akyse tinkamai atstovauti > šinio čempijonais. i/4^"ir^w»cy • X_  Z
• ?

Vicc-Adm. Aubrey W. Fitch, kairėj, sveikina 
Rear Adm. .lamos L. Hollouay. Ir., Annapolis, 
Md. Pastarasis nerimą pirmojo vieta kaipo Su- 

! Įi‘.’ U S Navai Ae-vlem.'’. -•
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j PRIESAIKA IR MALDA
Kaip tų sportininkų 

rungtynėse, taip ir mūsų 
kovose dėl laisvės, malda, 
jaučiame, turi gilią pras
mę.

Su rašytoju Ignu Šei
niumi Vasario šešioliktos 
proga, mes kartojame Lie 
tuvos meilės priesaiką:

i
i

I I
i Rygą rungtynėms dėl Eu- i aukštybėse 
ropos krepšinio meisterio,' šaukdamas.

■ mūsų komanda kas rytą 
' skubėjo maldai į bažnyčią.
Prieš rungtynes, įėję į 
sporto aikštę, sustodavo į 
mūsų sportininkai į vieną 
eilę ir suėmė kits kitam už 
rankų, sukalbėdavo pus- j 
balsiai “Sveika Marija”. I 
Po tokios maldos jie jau-J 
tęsi lyg elektros perimti, j 
Paskutinėse rungtynėse* 
su italais teisėjas, jų ne-į 
naudai, italų geriausiems j Viešpatie, ir šiandien Tavo 
metikams leido mesti net, 
tris kartus sviedinį (pa-į 
bauda) į lietuvių krepšį. 
Visas jėgas sukaupę jie 
dar kartą šnabždėjo:

— Sveika Marija... mels
ki už ’huj dabar!

t
I

Į

i

trykštančiomis, bc-
nes ką

esą
k

Jus visa širdimi gerbiąs
Kun. J. Vaitkevičius, MIC«

IEŠKO BROLIO
Mano brolis Stasys Čibiras 

prieš penkioliką metų gyveno 
New Yorke ar jo apylinkėse. 
Būčiau labai dėkingas, jei kas 
iš jo pažįstamų suteiktų apie jį 
žinių.

K. Č IBIRAS
3<Mi W. Broadway.

So. Boston 27, Mass.

rankoj.
Tartum paukščiai žydinčiais 

sparnais.
Mūsų naktį šviesios viltys 

lanko.
Kad širdis nemirtų įk> kainais...

Dr J. PrmibLib'

žiema... o 
išgelbėjus, 
keliu prie VI CTOI-t y

i
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GIRDĖTI LIETUVIU\
KOLONIJOSE *

BALTIMORE, MD

Bus Didelės Iškilmės Vasario 
16-tą — Kalbės Adv. Skipitis 

Demokratų Austerinė 
Legijono Dovanos Mokiniams

kas. vadovaus. Kad vaišės išei
tų pasekmingai, daug dirba Ta
rybos prezidentas Miceika, vice 
prezidentas Vytautas Petraš
ka. ir sekretorė. Vera Miku- 
šauskienė. Kiti Tarybos nariai 
irgi stropiai veikia. Einant šios 
valstybės įstatais. Vasario 16- 
ta bus gubernatoriaus prokla
macija paskelbta legaliu šven
tadieniu. Tai taip bus minima 
Lietuvos Diena šioje padangėje.

savo- name. S16 W. Lombard 
St., rengia metinę austerinę. [ 
Stasys Janusas, klubo pirmi- Į 
ninkas ir austerinės komiteto 
pirmininkas, pranešė, kad bus 
austerių su perlais, valgių su 
prieskoniais, ir gėrimų su puto
mis. Prieš ir jx> p. Skipičio pra
kalbų bus proga visiems ir de
mokratus aplankyti.

gubernatorius W.

BALTIMARE. Md. — Vasa
rio 16-tą čia bus didingai mini
ma Lietuvos Respublikos diena. 
Iš ryto. 11 vai., šv. Alfonso 
par. bažnyčioje. įvyks iškilmin
gos mišios. Dalyvaus Amerikos 
Legijono Lietuvių Postas No. 
154. šio Posto Auxiliarv. ir 
Lietuvių Karių Motinos. Tą pa
čią dieną. 7 vai. vakare. Lietu
vių salėje, bus šauni Lietuvių 
Draugijos Tarybos viešnagė. 
Dalyvaus
Preston Lane. Jr., buvęs guber
natorius. o dabar senatorius. 
Herbert R. O’Conor. Lietuvos 
Pasiuntinybės sekretorius. J. 
Kajackas. klebonas kun. Dr. 
Liudas J. Mendelis. kongres- 
manai D’Alesandro. Jr.. Sass- 
cer ir Meade: teisėjas YVyatt. 
buvęs teisėjas YVm. F. Laukai
tis, buvęs Marylando atstovas 
Nadas Rastenis, prokuroro pa
dėjėjas Thomas Gray. Antanas 
J. Miceika. Tarybos pirminin-

Vasario 2 d., vakare. “Dai
nos" Draugija statė scenoje St. 
Šimkaus “Išeivį”. {Apie tai jau 
buvo plačiai rašyta).

Publika apgailavo, kad taip 
gerai veikalą išmokus nėra vie
tos kur jį pakartoti. Jau senai 
tiek žmonių buvo — kupina sa
lė — meno vakare.

Vasario 23. Lietuvių salėje, 
Baltimorės Lietuvių Taryba 
rengia adv. Skipičiui prakalbas. 
2:30 vai. po piet. Adv. Skipitis, 
gerai žinantis Lietuvos nelai
mę ir išblaškytų po Europą lie
tuvių vargus. Jo išgirsti rengia
si visi šios kolonijos lietuviai.

Vasario 23. nuo 1 vai. po piet, 
Lietuvių Demokratų Klubas.

Tėv’u Jėzuitų Gavėnios Darbai

Amerikos Legijono Lietuvių 
Postas No. 154. peniai davė ir 
šįmet duos medalius už pasižy
mėjimą moksle aukštesnių mo
kyklų studentui ir studentei, 
viešų mokyklų mokiniui ir mo
kinei. ir šv. Alfonso Parapijos 
Mokyklos mokiniui ir mokinei. 
Tėvai bei jaunuoliai lai priduo
da mokslo pažymėjimus dova
nų komiteto pirmininkui Nadui 
Rasteniui bei Posto valdybai 

nariams. Sol-La.arba

L0WELL, MASS.
Mirė

Trumpai pasirgęs, mirė . 
mas Česiūnas. Palaidotas 
bažnytinėmis pamaldomis iš Šv. 
Juozapo lietuvių par. bažnyčios. 
Buvo Šv. Vardo Vyrų Brolijos 
narys.

Ado-
I su

kytus vargstančius tautiečius 
EuroiKije. Be to išgirsite daug 
.naujų žinių apie lietuvių trem
tinių bei pavergtų lietuvių gy
venimą.

Tad visi Hartford ir apylin
kės lietuviai į vasario 16-tos 
minėjimą. Rengimo Komisija.

NEW HAVEN, CONN

Į

2-trą 
turė-

Nauja Valdyba
Sekmadienį, vasario 

dieną Tretininkų kuopelė 
jo savo metinį susirinkimą.
1947-tais metais išrinkta se
kanti valdyba: Pirmininkė An- 

! tanina Vilkišienė; vice pirmi- 
| ninkė Ona Kriaučiūnienė; užra- 
' šų raštininkė Elena Kazlauskie- 
j nė; finansų raštininkė Antani
na Janulienė; kasierka Teresė 
Blažionienė. Federacijos atsto
vės — Antanina Vilkišienė 
Rozalija Kasparavičienė.

WAUKEGAN, III. Šv. Baltramiejaus parapija. Vas. 9—16.
T. A. Mešlis. S. J.

SIOUX CITY, Iowa. Šv. Kazimiero par. Vas. 23 — Kovo 9 d.;
T. A. Mešlis. S. J.

BROOKLY’N. N. Y’. Karalienės Angelų par. Vas. 23 — Kovo
9 d. T. P. Aukštikalnis. S. J.

JERSEY CITY. N. J. Šv. Onos par. Kovo 10 — 23. T. P. j 
Aukštikalnis. S. J.

OMAHA. Nebr. šv. Antano p. Kovo 10—23. T. A. Mešlis, S.J.
PHILADELPHIA. Pa. Šv. Kazimiero par. Kovo 16—23 jau

nimui. T. A. Mešlis. S. J.
Milijonierių adresas: St. Robert's Hali. Pomfret Centre. Conn.

PHILADELPHIA. Pa. Šv. Maron .par. Vasario 1—9. T. J. 
Kidvkas. S. J.*

NEWTCWN. Pa. Sės. Kazimieriečių Akad. mergaičių reko
lekcijos. Vas. 19—21. T. J. Kidykas. S. J.

CHICAGO HEIGHTS. III. Šv. Kazimiero par. Vas. 23 — Ko
vo 2. jaunimui. T. J. Kidykas. S. J.

CHICAGO. III. Visų Šventųjų par. Kovo 2—9. T. J. Borevi
čius. S. J.

PHILADELPHIA. Pa. Šv. Kazimiero par. Kovo 10—16. T.
J. Borevičius. S. J.

MINERSVILLE. Pa. Šv. Pranciškaus par. Kovo 9—16. T. J.
Kidykas. S. J. Jaunimui.

NEW BRITAIN. Conn. Šv. Andriejaus par. Kovo 17—23,
T. J. Borevičius. S. J.

EASTON. Pa. Šv. Mykolo Ark. par. Kovo 24—30. T. J. Bo
revičius. S. J. I T Tl- »- -

_ c . . -x- Trumpam Laikui IšvažiavoPLTNAM. Conn. Nek. Pras. Seserų vienuolvne mergaitėms, ,, ,, ,
rekol. Kovo 27-30. T. J. Kidykas. S. J. . M“sų k‘!bo,nas .

MINERSVILLE. Pa. Sv. Pranciškaus par. Did. Savaitė. T. J. H bu™
, _ lyvauti laidotuvėse a. a. Kazi-Kidvkas. S. J. . . ~ ,’r-r. .rrT„-TTT r- t-, . t-, z. - rx-j o Imienetes Seseles Salvatoros.FRACKY ILLE. Pa. Apreisk. Pan. Švenc. par. Did. Savaite. Į

T. J. Borevičius. S. J.
.PITTSBURGH, Pa. Dangun Įžengimo par. Bal. 17—20. T. J. 

Kidykas. S. J.
NEWT0WN, Pa. Sės. 

Mėn. T. J. Borevičius. S. J.
Tėvų J. Borevičiaus ir J. Kidyko adresas:

321 VVillings Alley, Philadelphia 6, Pa.

ir

16-to Vasario Iškilmės
16-tą Vasario Lietuvos 

priklausomybės dienoje 
Juozapo parapijos bažnyčioje

Ne-
Šv.

TlnlSTIEJI VĖL GYVENA NERONO LAIKUS
Bolševikų vergijoj tikintieji vėl turi pergyventi 

žiauriausius persekiojimus^ kurie pralenkia net 
Romos kruvinojo valdovo Nerono laikus. Kiekvie
nas tikintysis yra paskelbtas bolševizmo priešu, o 
kunigai kalinami ir žudomi.

Ypatingai žiauriai bolševikai nukankino tris ku
nigus Budavonės miške 1941 birželio 22. Jie visi 
buvo prikryžiuoti prie medžių ir nežmoniškai suža
loti. Jų nebegalima buvo pažinti.

Čia guli karste kun. Petriką Jonas, tame miške 
nukankintas. Kun. Dabrilos, kartu nukankinto, 
nuotrauka yra tiek baisi, kad net nenorima jos pa
rodyti.

Lietuvi, kuris gerbi sąžinės, žodžio ir tikėjimo 
laisvę, kovok, kad ta laisvė būtų grąžinta tiems ta
vo broliams, iš kurių ji yra išplėšta ! Kovok dėl Lie
tuvos laisvės! Aukok Amerikos Lietuvių Tarybai, 
tą kovą vedančiai! Nužudytieji tavo broliai laukia 
tavo aukos!

GELBĖKIME LIETUVĄ!
AUKOKIM! DIRBKIM! REMKIM AMERIKOS 

LIETUVIŲ TARYBĄ.

E'

RYTINIU 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

X

I ŠALT Skyriaus Susirinkimo
Sausio 26 d., šv. Kazimiero 

parapijos svetainėje įvyko ALT 
vietinio skyriaus susirinkimas.

Tarybos pirmininkas M. Vo
kietaitis atidarė susirinkimą, 
paaiškindamas šio susirinkimo 
tikslą ir kvietė visus rimtai su
sidomėti darbais.

Pirmiausia svarstyta apie 
rengiamą vakarą Lietuvos ne
priklausomybės paminėjimui. 
M. Vokietaitis pranešė, kad jau 
kalbėtojus pakvietė ir sekanti 
kalbės: prof. Pr. Padalskis,
adv. F. Bagočius ir kun. E. 
Gradeckas. į

M. Jokubaitė pranešė, kad 
parapijos svetainę jau užėmė 
dėl parengimo. Bet labai apgai
lestavo, kad dėl susidėjusių ap
linkybių Šv. Kazimiero parapi
jos choras negalės dalyvauti.

Nutarė kviesti mūsų vietinę 
solistę, ponią Agotą Vokietai- 
tienę, kuri niekuomet savo ma- 

, loniu balsu neatsisako mūsų 
' vakarus paįvairinti. Taipgi nu
tarta kviesti ir p. Antaną Rad
vilą iš Ansonia, Conn. dalyvau
ti programoj. Dainininkams a- 
kompanuoti nutarta kviesti 
mūsų gabų varg. p. Rosselli.

Rengimo komisija susideda 
iš sekančių: šeimininkai — M. 
Benevičius ir F. Rumskas; dar
bininkai — J. Kazokas, 
kelis, V. Kripaitis,
J. Trečiokas, V. Alksninis, 
Pilvelienė, S. Medelienė, 
Kripaitienė, O. Pikelienė, ir 
Dičkienė.

Nutarta gavėnios metu kvies
ti brolius Motuzus su paveiks
lais. Tas darbas paliktas pirmi
ninkui M. Vokietaičiui.

Svarstyta apie mūsų koloni
jai skirtos aukų kvotos sukėli
mą. Nutarta kreiptis į draugi
jas ir kuopas, kviečiant prisi
dėti su aukomis, ir taipgi į vi
suomenę.

Sekė valdybos rinkimas. At-į 
sižvelgiant, kad p. M. Vokietai-1

tis labai sąžiningai ir energin
gai ėjo pirm, pareigas per 3 
metus, tai pakvietė ir ant to- 
liaus pasilikti. Negalima pra
leisti nepaminėjus, kad visa 
praeitų metų valdyba energin
gai dirbo, tai ir buvo užgirta. 
Garbės Pirm. kun. E. Gradec- 
kas; pirm. M. Vokietaitis; pa- 
gelbininkas — V. Kripaitis ir 
J. Pikelis; ižd. — V. Norkūnas; 
iždo globėjai — F. Rumskas ir 
J. Trečiokas; koresp. M. Joku- 
baitė. Palinkėta valdybai svei
katos ir sėkmingos darbuotės.

Draugijos ir Kuopos Remia 
ALT Vajų

Gautas pranešimas, kad SLA 
142 kuopa nutarė paskirti iš 
savo iždo $25.00 dėl Lietuvos 
išlaisvinimo ir $25.00 dėl Ben
dro Lietuvos šalpos Fondo.

Būtų malonu, kad ir kitos 
mūsų draugijos ir kuopos neat
siliktų šiame taip naudingame 
darbe.

KEARNY, N J

M.

Vyčių 
Lygos

HARTFORD, CONN
Minėkime Vakario 16 dieną

A. L. Taryba ir BALF skyriai 
per visą dieną ’ bus išstatytas ren&ia Lietuvos nepriklauso- 
švenčiausias Sakramentas. Ge- mybės ^^jimą sekmadienį, 
ranoriai parapijos nariai per vi- vasario 16 dienj* su ^kilmingo- 
są įstatymo laiką klūpės prie 
altoriaus ir kalbės rožančių už 
Lietuvos prisikėlimą ir prie- 
spaudas.

Vakare, 7:30 valandą, para
pijos svetainėje įvyks prakal
bos ir aukų rinkimas. Kalbės 
poetas’ Jonas Aleksandravi
čius ir jo žmona Aldona iš Ma- 
rianapolio Kolegijos. Vietos pa
rapijos choro nariai ir solistai 
išpildys muzikalinę programos 
dalį. Lowellio ir priemiesčių lie
tuviai turėtų gausiai tą dieną 
atsilankyti i prakalbą.

I -----------
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Kazimieriečių Rekolekcijos Birželio; Jun^os

i

Serga
Šiomis dienomis Šv. Jono li

goninėje guli Juozas Bulauka, 
Šv. Vardo Brolijos narys. Gy
dytojų priežiūroj sveiksta.

Sugrįžo į namus
Joar.na Bujaitė. išgulėjusi 

savaiti Šv. Jono ligoninėje, 
grįžo į namus.

I --------

Moterų Sąjunga
Šiomis dienomis Moterų Są- 

i 73-čios kuopos narės 
Į pardavinėja bilietėlius. Links- 
j ma matyti, kaip vietos lietuviai 
remia jų gražų sumanymą.
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Svečias Kunigas
Pereitą sekmadienį kun. Juo

zas Mačiulionis, Marijonas, pa
vadavo mūsų kleboną kun. P. 
Strakauską, kuris buvo išvykęs 
į Bostoną dalyvauti kun. 
K. Urbonavičiaus Auksinio 
biliejaus iškilmėse.

LEIISTON, ME.

Statys Naują Mokyklą
Keith Akademijos Broliai 

pestingai rengiasi prie vajaus. 
Skaičius katalikų berniukų, lan
kančių katalikišką mokyklą, 
auga ir negalima visų priimti. 
Gavę arkivyskupo leidimą, pra
dės vajų. Norima surinkti — 
$250.000.

rū-

Parapijos Chorai
Niekad taip gražiai negiedojo 

mūsų parapijos chorai, kaip per 
paskutiniuosius kelis mėnesius. 
Matosi, kad eina lenktyniavi
mas tarp didesnio ir mažesnio 
choro. Kelios savaitės atgal Šv. 
Juozapo parapijos vargoninin
kė p-lė Sophia Blazevičiūtė su
darė vien vyrų chorą, kuris gie
dojo mišias. Širdingai sveikina
me vyrus ir linkime daugiau 
tokių pasirodymų.

Pastebėjęs.

Dr.
Ju-

visi 
lietu- 

vienas rengiasi ją 
kuo iškilmingiausiai.

Sausio 2 d. įvyko L. 
N. Y. ir N. J. Bowling 
rungtynės. Žaidė Elizabeth Vy
čiai su Keamy Vyčiais. Pasta
rieji laimėjo. Po žaidimo vieti
niai Vyčiai pavaišino skaniais 
užkandžiais.

mis šv. mišiomis Švč. Trejybės 
par. bažnyčioje 11 valandą ry-1 
tą. Šv. mišios bus aukojamos j 
už pavergtą Lietuvą ir už žuvu- 
sius lietuvius. Bus svečias pa-{ 
mokslininkas.

Švč. Trejybės mokyklos sa
lėje,. 339 Capitol Avė., 3 valan
dą po pietų įvyks prakalbos su 
programa. Kalbės Henrikas 
Mikutskis, neseniai atvykęs iš 
Europos lietuvis tremtinys. 
Meninę programos dalį išpildys 
Šv. Cecilijos choras, lietuvių 
mokyklos vaikučiai ir solistas 
Aleksandras Vasiliauskas.

Brangūs tautiečiai, tik kartą 
metuose minime Lietuvos ne
priklausomybės dieną. Tad su
sirinkime skaitlingai dalyvau
kime. Užjauskime mūsų išblaš
kytiems tautiečiams, parodyki
me pasauliui, jog mums pada
rytos skriaudos mes niekad 
neužmiršime, pakol ta skriauda 
nebus atitaisyta. Savo atsilan
kymu paremsit Lietuvos vada
vimo darbą ir sušelpsite išblaš-

Artėjant vasario 16 d., 
Lewistono ir Rumfordo 
viai kaip 
švęsti
Charakteringa tai, kad vis dau
giau grįžta prie tikėjimo ir lie
tuvybės, nes per daugelį metų, 
neturėdami kunigo lietuvio, 
daugelis buvo visai užmiršę tė
vų tikėjimą ir pačią Lietuvą. 
Dar truputį daugiau gerų no
rų ir darbas
sutartinai už Lietuvos Laisvę ir 
Nepriklausomybę. Už tai gar- 

Vyčiams ir BALR’ui.

eis sklandžiai ir

bė

GARDNER, MASS.
Lietuvos išlaisvinimui 

rinkta aukų .$24.00. Aukojo šie: 
Aodmas Padelevičius $10.00; i 
po $5.00 — B. Juškienė ir Jo
nas Glebavičius; po $2.00 — 
Ona Glebavičienė ir Albina Pa- 
nevėžytė (Penney I.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
komiteto vardu tariame nuo-

■ 

širdų ačiū už aukas.
Ant. Glebaučis.

su-

J. Pi-
J. Čeponis,

A.
O.
J.

I 
f tI

Vakare, Am. Lietuvių Pilie
čių klubo salėje, 6 Davis Avė., 
Brooklyno Vyčiai suvaidino 
komediją “Moterims Neišsime- 
luosi”. Vaidino šie: K. Milukas, 
G. Zovytė, B. Laučka, L. Ga- 
laskaitė, G. Vytaitytė, V. Trai- 
vis, K. Kazlauskas, J. Kamins
kas, E. Karpiūtė, T. Rapulskis.

Vaidinimas visiems patiko. 
Garbė jaunimui! Jonelis.

A. Gumauskas
Generalis Kontraktorius

i
i

694 Chalkstone Avi?.,
PROVIDENCE, R. I.
Tel. Plantations 0753

Parūpinu planus ir statome 
naujo stiliaus namus su mo- 
derniškais įrengimais. Atlie
kame visokius darbus namų 
taisymo.
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602 VVashington Blvd. 
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595 

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

SPAUDOS VAJUS
Būtinai Užsisakykite ir Platinkite

Amerikos Lietuvių labiausiai skaitoma mėnesini, religinį, pat
riotinį ir gausiai paveiksluotą laikrašti

“ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELĮ”
LEIDŽIA

Lietuvos Pranciškonai
MOUNT ST. FRANCIS GREENE, MAINE

“Varpelyje”
Spausdinami gražūs aprašymai, pavyzdžiai ir trumpi straipsne
liai įvairiais klausimais. Talpinamos naujausios žinios iš Kata
likų gyvenimo Amerikoje ir kituose kraštuose. Aprašomos Lie
tuvių kančios komunistų okupuotoje Lietuvoje ir ištrėmime.

“Varpelio”
Kaina metams — $2.00.

“Varpelio” Skaitytojai gauna kasmet gražų, spalvuotą, 
Sieninį Kalendorių.

PLATINTOJAI, Surinkę tris naujas “Varpelio” prenumeratas, 
ketvirtą prenumeratą gauna veltui. Platintojų pavardės bus 
skelbiamos “Varpelyje.”

KIEKVIENOJE AMERIKOS LIETUVIO ŠEIMOJE 
TESKAMBA LIETUVIŠKAS

“VARPELIS”
Kreipkitės adresu:

FRANCISCAN FATHERS
Mount St. Francis

z

DĖMESIO!

»: 
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• Prisidėk pri«> milionų tų. kurie 
priSH-kau ja Johnson's NUGAROS 
PT.ASTERIU- pagamintu taip, kad 
greit palengvintų nugaros skaus
mus Daktarų iSbandymai Šimtams 
žmonių įrodo, kad jis patarnauja!

• Vartojant Si plastęri. tai lyg 
naudoti kaitinamąja paduSkaite pa
čiame jūsų darbe švelnūs vaistai 
sužadina kraujo aplinktaka. S TU
VIO jums nugara, atliuosuoja skau
smų ir sustingimą Jis Svarus. Jo 
jčga tęsiasi kelias dienas.

• Johnson's NUGAROS PI.ASTE- 
RTS saugo nuo užsi.šaldymo. Pasti
prina raumenis, duoda atramos pa
čioj skaudamoj vietoj. Jj gamina 
Johnson & Johnson — vardas, ku
ris reiškė kokybę per 50 metų. Vi
sose vaistinėse.

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Raminančioji jo 
šiluma palengvina kankynę

Greene, Maine

J
ŽVAIGŽDE” jau nuo rugsėjo mėn. eina žymiai ii 

padidinta: (16 puslapių daugiau!)
Esame priversti padidinti ir prenumeratos kainą 

iki $2.00 metams.
“ŽVAIGŽDE” yra didžiausias dvasinio turinio 

mėnesinis laikraštis.
Adresas: J!

“ŽVAIGŽDES” Administracija J
488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass. Jį

*
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VIETINĖS ŽINIOS
4

Z I N U T P S Strigimai Floridoje
1 Vieni stambiųjų So. Bostono 
biznierių James ir Sofija Stri
gimai atostogauja Floridoje. 
P-nas Strigūnas rašo: “Čia 
saulėta ir gražu. Maloniai lei
džiame laiką. Labai apgailes
taujame, kad negalėsime daly
vauti Amerikos lietuvių išeivi
jos veterano — kun. Dr. K. Ur
bonavičiaus jubiliejiniame ban- 
kiete. Sveikinkite mūsų vardu”.

MALDOS DIENA. -10 vai. r. Šv. Petro par. bažnyčioje, bus giedamos Šv. Mišios už Lietuvą 
iružišmėtyjus jos vaikus— lietu vius. Pamokslą sakys Kun, Jonas Borevičius, S. J., tremtinys.

2 vai. po pietų įvyks MASINIS BOSTONO LIETUVIŲ SUSIRINKIMAS su įvairia 
kalbų ir muzikos programa, South Boston High School Auditorijoje, So. Boston, Mass.

Kun. Dr. K. Urbanavičiaus
Ragino. Sekmadienį, Šv. Pet

ro parapijos kunigai ragino pa
rapijiečius dalyvauti Maldos 
Dienos apeigose, vas. 16 d. pra
šė, kad dalyvautų visų draugijų 
valdybos su vėliavomis ir ženk
lais šv. mišiose už Lietuvą, 10 
vai. r., kad eitų visi prie sakra
mentų ir išklausytų pamokslo, 
kurį sakys kun. J. Borevičius. 
S. J., pabėgėlis.

Jubiliejaus šauniame bankie- 
te vedėjas kun. P. V. Strakaus- 
kas ir pats Jubiliatas kun. Dr. 
K. Urbanavičius ragino visus 
dirbti Lietuvos laisvinimui ir 
dalyvauti Maldos Dienos pa
maldose ir Masiniame susirin
kime.

Income Tax

DAKTARAI

Aš ir sūnus esame pasiruošę 
lietuviams padėti išpildyti val
džiai apyskaitas iš uždarbio. 
Kiekvieną vakarą nuo 6 iki 10 
valandos, šeštadieniais nuo 1 

, vai. po pietų iki 10 vai. vakare.
• 
i 
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John J. Roman
366 W. Broadvvay, So. Boston.

(Antrame aukšte).

Auksinio Jubiliejaus Bankietas
Gausus Ir Patriotingas

Tel. TROubridge 6330

J. Repstus, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8

PAIEŠKOJIMAI

i iI

i
ĮVAIRŪS SKELBIMAI į
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| A, J. NAMAKSY *
REAL ESTATE & 

INSURANCE 
414 W. Broadvvay 

i SO. BOSTON, MASS. 
i Office Tel. So. Boston 0948

i

I
1

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass 
Tel. Parkway 1233-W
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Ieškomas John Variakojis, 
kuris iki 1938 metų gyvenęs 
Boston, Mass.

Prašoma atsiliepti šiuo adre
su, arba žinantieji apie jį 
neškite šiuo adresu:

Mrs. Emilia Žitkus 
1839 E. 90 Str. =8 
Cleveland 6. Ohio.

Ieškomas Ivanauskas, Jonas, 
• Izidoriaus sūnus, kilęs iš Pieve
lių k., Rumšiškių valšč.

Taipgi ieškomi Pabiržis Ber
nardas ir Venckiūtė Zosė, abu 

liš Rumšiškių miestelio, kurie 
prašomi atsiliepti arba pranešti 

' antrašus Jonui Aleksandravi
čiui, Marianapolis College, 
Thompson, Conn.

i -

pra-

Remkite tuos profesijonalus ir biz 
nierius, kurie savo skelbimais remto 
•Oarbininką”.

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.
*

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

J
£
U

Grofton Avė., blington, Mass.
Tel. Dedham 1304-W

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

išsilaikymo lietuviais jausmą ir 
meilę tėvų kalbai.

Aišku visiems, kad to džiaug
smo ir pagarbos mūsų myli
mam Tėveliui neišreikš nei jo- 
kis raštas, nei jokia kalba. — 
tą jaučia mūsų visų širdys, ku
rios čia pat randasi arti, ir tos, 
kurios negalėjo čia atvykti.

Lai būna man leista palinkė- 
jti visų vardu. Jums garbinga- 
' sis Jubiliate, ilgiausių, ilgiau
sių metų, dar darbuotis su mu
mis ir vesti visus lietuvius prie 
tos vienybės ir pasiryžimo, ku
ris prikeltų Lietuvą laisvam ir 
nepriklausomam gyvenimui!

Feliksas Zaleskas baigė savo 
sveikinimo žodį sujaudintas li
gi gilumos širdies. Bet už tat 
jam visi pasiuntė pluoštą katu- 

; čių, tuomi jam atsimokėdami, 
kad ji s visų vardu taip tiksliai 
pareiškė dėkingumą jubiliatui.

Kino.

F ' : *......
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BOP-SLEDDING IN GERMANY
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Ir meldžiame kun. Urbonavi- I 
čiui visokių Dievo gerybių.

Dabar noriu pareikšti karštą 
ačiū kun. Albertui Abračinskui 
už sumanų pirmininkavimą, 
uolumą ir darbštumą taip sek- 

I mingame surengime šios mums 
I visiems taip brangios sukakties 
i iškilmių. Aš jam tik pareiškiau, 
I 
ikad reikia iškilmingų pamaldų 
ir šaunaus bankieto. Ir per jo 
didžiausį pasišventimą ir atsi- Į 

įdavimą įvyko ir pavyko. Už tai 
I jam labai ačiū.

Širdingai dėkavoju kun. S. 
Saulėnui, rengimo komisijai ir 
visiems prisidėjusiems prie šio 

• garbingo Jubiliejaus iškilmių. 
I Labai dėkoju visiems šičia

(Pradžia 2-rame pusi.)
kada vyksta sveikinimai raštu 
ir žodžiu, dažnai pasidaro spra
gų, nes kur nors ir kas nors tu
ri būt per neapsižiūrėjimą pa
liktas ir gali būti šešėlių. Čia 
pat išpilia labai vykusį anekdo
tą apie tūlą agentą, kuris išė
jo pardavinėti Vacuum Clea- 
ners. Agentas atvykęs pas tū
lus ponus N.N. pasiūlė labai ge
ros rūšies valytuvą. Bet šeimi
ninkė ginasi, kad nenorį pirkti. 
Kur tau atsiginsi agentą. Jis 
tvirtino, kad jo valytuvas ste
buklus daro. Tuojau priėjęs 
prie pečiaus pasisėmė pelenų ir 
suodžių ir prikrėtę svečių kam
baryj ant gražaus divono (kar- 
peto) ir dar primetė visokių susirinkusiems pagerbti mūsų 
šiukšlių. Tuomet paklausė šei- visų mylimą Jubiliatą, 
mininkės kur galima surasti 
elektros sujungtuvą,

i

Publika karštai atsiliepė su

Gerbkime jį, ir toliau gerbda- 
kad pri- mi bei platindami jo idealus, bū- 

jungti valytuvą darbui. Bet šei- tent: Katalikybę ir Lietuvybę, 
mininkė kiek užraudus manda
giai atsiprašė ir sako: žinai aplodismentais kun. A. Abra- 
gerbiamasis, kad mes gyvena- činskui, kai paaiškėjo, kad čia 
me be elektros, šviesai vartoja- jis tiek daug darbo ir sumanu
me kerosiną... mo įdėjo rengiant šį šaunų ban-

Iššaukta visa eilė gerbiamųjų kietą.
svečių pasirodyti. Tai žymieji; Dėl nesveikatos neatvykus į 
jubiliato gerbėjai. ; bankietą principaliui kalbėtojui

Pakviestas tarti žodį klebo- kun. K. Vasiui, buvo pakviestas 
nas kun. Pr. Virmauskis, kuris tai rolei Tėvas Jonas J. Jakai- 
kaip vėliau paaiškėjo ir buvo tis. MIC. Jis trumpai pažymėjo, 
šio milžiniško parengimo suma-; kad jau visuomenei buvo pa- 
nytojas ir ašis viso veikimo. Jis tiekta per spaudą daug žinių a- 
savo žodyje pareiškė: ipie jubiliato nuopelnus ir čia

Didžiai gerbiamas Jubiliate, jis turi garbę dar pridėti, kad 
aukštai gerbiami prelatai, ger- kun. Dr. K. Urbonavičiaus nuo
giami kunigai, gerbiami svečiai pelnų rimtumą gražiai apibudi- 
ir gerbiamos viešnios šio jo taip no per pamokslą Jo Ekscelenci-į
didelio jubiliejaus. į ja Arkivyskupas Richard J. į

Aš sveikinu didžiai gerbiamą Cushing, D. D. Pažymėta, kad1 
kun. Dr. Kazimierą Urbanavi- kun. Urbanavičius buvo vadu 
čių.

Sveikinu 
savęs.

Sveikinu 
Sveikinu

rų mokytojų.
Sveikinu nuo parapijos mo- tingai prie širdies ir labdarybė, 

kyklos vaikučių. Jis Marianapolio Kolegijai yra
Sveikinu nuo parapijos drau- suteikęs didžiausią auką. Jis 

gijų, kuopų, draugijėlių ir nuo yra kaipo pavyzdys idealistų 
visų pavienių parapijiečių, žo- kunigų, kurie savo sutaupąs su
ūžiu sakant, nuo visos parapi- ’ deda geriems darbams, labda- i 
jos. i rvhf'i

Mes visi ir mūsų artimieji 
nuoširdžiai sveikiname kun. Dr.

•* g

i 
greičiau” — Šimkaus; “Mano 
Gimtinė” — Kačanausko; “The 
Living God” — O’Hara. Jam a- 
kompanavo Mr. Theodore Ma- 
rier. Gražios dainelės padarė 
gražų įspūdį.

Programos vedėjas turėda
mas prieš akis visą eilę sveikin
toju įsivaizdavo galimybę įvai
rių surprizų. Todėl jis čia ir iš
pilia vieną anekdotą, kaip vie
nas tėvas savo baigiančiam 
mokslą sūnui pirko dovaną. Ka
da tas tėvas nupirko ir jam į- 
duodant pardavėjas pareiškė, 
kad fontaninė plunksna yra 
graži dovana, bus sūnui tikras 
surprizas. Tuomet tas tėvas at
sakė: tikrai bus surprizas, kad 
ne fordukas, o plunksna.

Kviečiamas pasakyti sveikini
mą nuo visų Feliksas Zaleskas. 
Jis skambių balsu, galima sa
kyti. oratoriškai prabilo: 
Garbingas Jubiliate, gerbiamas 
Toastmasteri, gerbiamieji dva
siškiai. brangūs svečiai ir vieš
nios!

Šiandieną čia

(bus daugiau)

{VAIRŪS skelbimai
REIKALINGA Rody- Fender

Peinteriai, Makanikai. 
Healer - Motors, 

Water- 
(7-t-21)

kad pasidalinti su mūsų Dva
sios Vadu, kun. Dr. Kazimieru 
Urbonavičių, jo 50 metų kuni
gystės sukakties džiaugsmu.

Ši sukaktis — Auksinis Kuni
gystės Jubiliejus, — skatina 
mus visus prie pareiškimo Tau
garbingasis jubiliate didžiau- vyrai: 
sios pagarbos. Į Atsišaukite:

Mes čia susirinkome palygi-! ^nc“ ^°- ®eacon St., 
namai tik dalelė iš — So. Bos- ■ ^own Sq.
tono. Brocktono, Lowellio, Nor- 
woodo, Cambridge. Lawrence, 
Worcesterio, Providenee ir kitų 
kolonijų, bet atstovaujame ir 
tų dėkingumo širdis, kurios ne-

_ I

galėjo čia atvykti.
Mes dėkingi. Jums, Mylima

sis Dvasios Tėve, kad mus mo
kinai. perspėjai ir vardan Auk
ščiausiojo dovanojai.

Mes dėkingi Jums už Jūsų di-; 
džią meilę Tėvų Žemei Lietu
vai. kurios išvadavimui iš ver
gijos tiek daug įdedi darbo ir 
širdies.

Mes dėkingi Jums už tuos li-
Įteratinius darbus, kuriais norė- 

susirinkome. i tum įkvėpti čiagimusiai kartai

REIKALINGA
Reikalinga Vampers. Pasto

vus darbas. Geras atlyginimas. 
Darbas prie vyriškų aukštos 
rūšies batų.

FRENCH SUKINĖK & 
LRNER,

63 Melcher St., Boston, Mass.
LIB2843 ( 31-t-18)

So. Boston Furnitūra Co.

labai širdingai nuo

nuo vietinių kunigų, 
nuo parapijos Sese-

liaudžiai. Jis nuo pat įšventini
mo buvo žmonių praščiokėlių 
kunigas... jis jiems rašo... jis 
jiems kalba.... Kietk užuojau
tos, meilės, pamokinimų jis su
teikė darbininkijai. Jam ypa-

Įi!
l!
i!
i!
i!
i! Kazimierą Urbanavičių. Dėko- 
K jame Viešpačiui Dievui, kad 
ra mums davė kun. Urbanavičių.

i rybei.
Po turiningos kalbos kviečia

mas mūsų vienintelis šioje šaly
je Bass-Baritonas artistas Ra
polas Juška sudainuoti kelis 
kūrinius. Jis sudainavo — “Oi

★ ★

I
l

| Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
| SOUTH BOSTON CAFE

“Aš žinau, kad nėra kito

maisto, kuris būtų svarbesnis

mano vaikų sveikatai,

kaip pienas

Tai priežastis dėl kurios

aš visados duodu jiems

Draugijų Valdybų Adresai I
hood’s

Matrasai naujai perdirbami.
Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

380Į •> West Broadvvay,
Tel. ŠOU 2758

GRABO RIAI

S. BarasevkiusirSūnus
MOTERIS PAGELBININK®

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

Vincas Balukonis, Savininkas. i! 
i! 
i! 
i!

į 258 Vest Broadway,

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass. ,

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS ' 
PO GLOBA MOTINOS 4VC.

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

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — G. Gailiūnienč,

8 VVinfield St.. So. Boston. Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

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

Tel. Parkvvay — 1864-VV
Iždininkė — Ona Staniuliūtė. 

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

11 Springcr St.. So. Boston. Mass. 
Kasos GI. - Elzbieta Aukštikalnytė, 

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštjrJr.kį.

I

iV. JONO EV. BL. PAAALPINtS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas švagždys,
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. Six.h St.. So. Boston, Mass. 

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

Maršalka —- Jonas Zaikis.
"87 E. Broadvvay. So. Boston. Mass.

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

RŪŠIES A PIENO
Su 400 U.S.P. dalių Vitamino D kiekvienoje kvortoje

C A S P E R
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street
South Boston Mass.

Joseph V.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsam uoto jas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

Net rūpestingiausi motina gali pasi
tikėti neįkainuojama apsauga teikia
ma Hood's aukštos normos, kun 
nuolat, moksliškai prižiūri gaminimą 
šio geriausios rūšies pieno rinktinėse 
ūkyse ir pasteurizavimo įmonėse. 
Kad duoti savo šeimai geriausio, už
sisakyk Hood’s Supertest Rūšies A 
Pieno... paprasto ar homogenized.

★

ŽALUSIAS
FUNERAL KOME564 East Broadvvay

SOUTH BOSTON. MASS.
D. A. ZaleUkae, F. E. Zaletakas 

G ra bortai ir Balsamuotojai.
Patarnavimas dieną ir naktj. 
Koplyčia te r man ims Dykai.

NOTARY PUBUC
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609
I
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Auksinė Kurpelė

Lietuvos gamtos papuošalai...

kurią van- 
p’akasi. Te- 
ją nusviedė, 
ji sužvilgo

8

stačiais šlaitai, 
tėvus ir brolius ir 
nešiau tave ar t 
Aš saugojau tave

Išplaukė trys broliai žve- tavo kurpelė. Aš ją tau iš
joti. Kai jie nusiyrė į vidu
rį marių, ištiko audra. Vė
jas t a’p šniokštė ir daužė
si, kad žuvėdras priplak
davo prie vandens, ir išsi
gandusios jos tūpė ant 
valties kraštų, 
lo aukštos, ir vėtra s:autė 
vis smarkesnė, nešdama 
laivą, ko1 žvejai išvydo ne
žinomą žemę. Pajūry buvo 
ten staigios uolos, ir bro
liai pamatė ant jų moterį, tas ryta, giliai marių dug- 
Jie nustebo, ko ji sėdi vė- ne jie pamatė žibant kaž- 
juose ir viesuluose, 
supykusių marių.

Jauniausias tarė:
— Eisiu ir pažiūrėsiu, 

ji laukia. .
Vyresnieji draudė jį ir

sakė:
— Matai, koki statūs čia 

krantai. Nei sakalas jų 
neužlėktų nei voverė neį
koptų — kam tau dar mė
ginti!

Bet jisai neklausė ir iš
šoko prie pakriaušės, kuri 
buvo tokia ūmi, kad turė
jai galvą užversti, žiūrėda
mas į jos viršų. Žvejas ka
binos į uolas ir jomis kopė 
aukštyn. Vėjas čia buvo 
stiprus, ir paukščiai, at
nešti iš marių, prisimuš- 
davo į šlaitus ir krisdavo 
žemyn į sūkurius. Vaiki
nas ieškojo iškyšulių ir 
karstėsi už akmenų. Jam 
įskaudo rankos, ir kojos, 
tik viršūnė buvo jau arti, 
ir jis pro vėtrą girdėjo, 
kaip kukčioja mergaitė. 
Apačioje valtis plūduria
vo maža kaip skiedra, o 
broliai buvo nedidesni už 
adatą. Jisai da*’ė pasku
tini šuoli ir jau buvo šalia 
moteriškės, kuri ten sėdė
jo-

Jis tarė:
— Ko verki ?
Ji atsakė:

— Kai aš vaikščiojau so
de. raganius pagavo mane 
ir atnešė i šitą vietą. Jis 
numetė i marias auksinę 
mano kurpelę, ir kaip man 
grįžti viena koja basai? Iš 
manęs juoktųsi visas mie
stas. juoktųsi maro tėvas 
karalius ir motina kara
lienė. Ministeriai pirštais 
rodytu i mane ir kuždėtųsi 
vieni kitiems į ausi.

Ir karalaitei vėl taip pa
gailo auksinės kurpelės, 
kad ašaros biro jai per 
veidus, ir jai krūpčiojo pe
čiai, kai ji ten verkė.

Žvejas prabilo:
— Sakyk, kur nuskendo

trauksiu.
— Matai uolą. — ji atsa

kė. — aplink 
dens verpetai 
nai raganius 
ir maldamatūpė

Vilnys ki- saulėj.
Vaikinas nulipo pas sa

vo brolius, ir jie nusiyrė 
ties sala. Jie plaukiojo ten 
tris naktis ir vis nieko 
nerado. Kai išaušo ketvir-

— Tu man buvai daili, ir 
aš nepabūgau jūros sūku
rių nė tam nu gelmių 
kopiau 
oalikau 
miškais 
rankų,
nuo vilkų ir lokių ir pada
riau juos jaukius, kad tau 
tarnautų.

Ji tylėjo ir nieko neatsa
kė.

Jis vėl tarė:
— Ką man daryti, kad 

tu kalbėtum! Ar tau par
nešti paukštę, giedančią 
devyniais balsais, r r 
niaukti už jūrų mtmm 
ten salose tavo rūbams 
nukirpti av’s, kurios tini

■?

r-
mi^sto

šilko vilną
Ji nieko neatsakė. J: 

^irdo ties 
trimitus ir grįžo į rūmus.
Žvejas nusiminęs sėdė-io 
pas šaltinį, liūdnas jis 
vaikščiojo sod^ ir atsisvei
kino su medžiais, žydin
čiais eilėse, ir su žirgais, 
žvengiančiais tvartuose.

Paskui jis iškeliavo ir ė- 
jo per laukus, brido per 
liūnus. Jo drabužiai su
drisko nuo erškėčiu, kojas 
skaudėjo nuo akmen”. 
Kielės ir sniegenos lū’- ė 
pro jį klausdamos: “Ko
dėl tu toks nelaimingas?” 
Girioje lokys į jį žiūrėjo 
nustebęs, o voverėlė neži
nojo ką daryti ir atsisė
dus ant uodegos išskėtė 
kojytes.

Jisai nuvyko prie marių 
kranto ir prarymojo ten 

ivisą dieną ir naktį. Rytas 
buvo audrotas. Vilnys ki
lo ir šoko kaip supykę žir
gai ir baltomis putomis 
nuaudė pakriaušes.

Žvejas žiūrėjo į verpetus 
jūroje, ir staiga jam šmės
telėjo, lyg dugne žvilgėtų 
auksinė kurpelė. Jis pasi
lenkė nuo skardžiaus že
myn, šoko į bangas ir pa
niro. Jis skendo gilyn ir 
gilyn, kol iš tos vietos, 
kur jis įkrito, pakilo kreg
ždė, toji maža paukštė, ir 
atstačiusi baltą gūžį prieš 
vėtrą lėkė per vandenis ir 
vėjus. Skrisdama per gi
rią ji nusiskynė eglės spy
glį ir nuplasnojus atsitūpė 
ant kartaitės, ties žvejo 
tėvų langu.

Ji tune jo ten ir laukė. E- 
jo broliai pro šalį ir jos 
nepamatė. Tėvas pažiūrė
jo į paukšti ir nieko nesu
prato. Pakilo tada nuo ra
telio motina ir išvydo 
kregždę su spygliu snape. 
Ir ji gailiai pravirko.

(Iš “Lietuviu Balsas”)

Karalius sukvietęs bajorus: 
štai auksas, žemčiūgų visas 

avilys —
Visa tai gaus ne tas. kas bus 

doras.
Bet, kas — kvailys.
Ir dar ne viskas. įsidėmėkit: 
Kvailys "pus karalaitę..
Na. tad " U o’'it ir neskubėkit 
Čia — svarbus daiktas.
Visi baj< '-ai ilgai dūmojo. 
Ką taip darydamas valdovas 

mąsto.
Kelintą kartą šaukliai kartojo 
Karaliaus klastą.
Esam protingi.—guodės bajorai 
Būkime budrūs, čia vylius 

smailas.
Juk dar tik vakar vieną pakorė, 
Kad buvo kvailas.
Karaliau!—tarė jaunutis Naras 
Aš — tas. jei taip jau reikia. 
Baisiai nustebo valdovo dvaras. 
Kai kas net keikė.

prie koki daiktą. Jauniausias 
žvejas paniro į vandenį. Į 
jį žiūrėjo žuvys .o jų akys 
buvo išpūstos kaip liktar- 
nos. Jos žiūrėjo į vaikiną, 
moajvo uodegomis ir žiop
čiojo, lyg ketintų jį pra
ryti. Bet jis buvo drąsus 
ir skendo vis gilyn, kol pa
siekė dugną. Maži karosai 
savo snukučiais judino 
kurpelę, kurią jisai paė
męs iškilo į viršų, 
nuvežė jį prie kranto, 
dabar jam neskaudėjo 
ranką nei koją, kai jis 
menimis ir atšaižomis 
pė į viršų.

Karalaitė juokėsi 
džiaugsmo ir davė jam ap
auti koją. Jis movė kurpe
lę ir galvojo, kad karalai
tė jam labai daili. Ir jis 
movė ilgai, labai ilgai, o 
baigęs jis nenorėjo eiti 
pas brolius, kurie jam 
šaukė:

— Grįžk pas mus. Audra 
nutilo, mes ištiesėm tink
lus ir pasigavę žuvies 
plausime namo.

Bet karalaitė atsistojo 
ir sudejavo:
— O, kaip skauda! Nusė

dėjau kojas, ir kaip aš 
grisiu i miestą?..

Jis atsakė:
— Aš tave nešte nunešiu. 
Ji nudžiugo ir vėl juokė

si.
Tada jis tarė broliams: 

— Irkitės pas tėvus ir sa
kykit: jauniausias sūnus 
turi nešti karalaitę. Jei jis 
negrįš namo, tai atlėks ir 
ant karte’ės ties langu nu
tūps paukšte. Jei ji at
skris su diemedžio šakele 
snape, jisai bus laimingas. 
Jei j^s bus varg°. ji laikys 
dilgėlės ’apą, o jei visai jo 
nebu -. ji turės eglės spyg
lį.

Jis paėmė karalaitę ant 
rankų ir nešė ją per smil
tynus ir pievas. Ji atrėmė 
galvą jam į petį, ir jos 
plaukai lietė jojo veidą. 
Atėjo vakaras, o juodu vis 
nematė nei miesto nei 
žmonių — taip toli raga
nius buvo jąja nuviliojęs. 
Temstant juodu sustojo 
girioje ir rado mažą na
melį. Žvejas iš šakų nupy
nė lovą ir pririnkęs sama-| 
nų jai paklojo patalą. Ji-! 
sai vai’*ščiojo šlaitais,’ 
skynė uogas ir ją valgydi-’ 
no. Kai diena užsimerkė j 
ir pro medžius sužiuro, 
žvaigždės, kara’aitė atsi-j 
gulė art samanų ir sapna-! 
vo auksines kurpeles. Bet Į 
j’sai negalėjo miegoti iri 
lauke p* / durų atsisėdęs 
mastė. kia ji daili jam.

Tada :budo girių žvė
rys ir ' rinktis pas tro
belę. Pi m utinė medžių ša
komis < iuoksėjo voverė,,
paskui atbėgo kiaunė su i

ko

i*

Broliai 
bet 
nei 
ak- 
ko-

iš

Ir teko auksas, žemčiūgai Narai 
Ir karalaitę gauti galįs.
Tik amžiams liko mįsle dvarui. 
Katras kvailys?

kius šviesius ir žibančius,1 
lyg jie būtų iš spindulių 
supinti. Paskui visi jie, ir 
lokys ir stirna, sugulė ap
link namelį ir saugojo ka
ralaitę. Saulei tekant jie 
išbėgo į girią ir grįžo kas 
su riešutu, kas su medaus 
koriu, kas su šaknelėmis. 
Ir jie bijojo, kad ji nubu
dus jų neišsigąstų, ir susi
slapstė už krūmų, už me
džių ir praskėtę šakas žiū
rėjo, kada ji kelsis.

Ji pakirdus tarė:
— Sapnavau, kad miegu 

tėvo dvare, o šimtas ka-

Galiu Užmiršti I

Galiu užmiršti gražiausi rožės žiedą,
Ir tavo nuostabiai žydras akis.
Galiu užmiršti vargus, nelaimes, bėdas, 
Bet vienas vardas nuolat sieloj liks.

Galiu užmiršti žaizdas, pavojų, mirtį, 
Ir meilės gėla ilgesio skaudaus.
Bet aš tavęs, Tėvvne, neužmiršiu
Ir tavo balsą nuolat siela jaus.

AT FOREST FIRE

A-r.encan R.’d C: r>< P'notc
Rrd Cross mobile canteen uorkers 
^rrvir.f at a rerent California foresl 
tire. pro\ided food and eofiee, kepi 
seore* of fichtera on the job thui 
helped minitnite damace. Contribu- 
tions to Red Cross enabled the organ- 
ization 's trained workero to mist a t 

disasters lašt year.

vilku, ir paskučiausia at
krypavo lokys. Buvo ten 
ir žebenkštis su stirna, ir 
visokių, mažų ir didelių jų 
ten prigužėjo. Jie apsupo reivių mane saugo, 
namelį ir prašė žvejo: j žvejas atsakė:
— Mes g-liai miegojom — Ne šimtas kareivių, 

ir sapnavom, kad per gi- tik visi girios žvėrys bu
riąs ir krumus eina kara- dėjo.
laite. Mes norim į ją pa
žiūrėti.

Jis atsakė:
— Ne, dabar ji guli, ir 

negalite jos kelti.
Žvėrys tarė.

— Tai nors pasakyk, ar
ji labai daili.
— O, jūs dideli ir maži 

žvėrys, ji tokia graži, kad 
marių žuvys šoka ant 
kranto, kai ją pamato. E- 
relis padangėj sustoja ir 
klausosi jos balso, jei ji 
prabyla. Nuo jos palytėji
mo gyja visos žaizdos...
Voverė atsiliepė:
— Šokdama į eglę susi- jie keliavo per šilus, per 

badžiau nosiukę, ir man liepynus ir per krūmus, 
ją labai skauda. Gal kara- žvejas ėjo šalia karalai-

’ laite prie jos prikištų pirš- tės, voverė riedėjo pryša- 
’ tą... ky, o vilkas su kiaune bė-

Lokys ją subarė... go iš šonų. Tik stirna ne-
— Tavo snukutis ir taip silaikė tvarkos, iš džiaug- 

sugis. Bet aš norėčiau į ją smo ji negalėjo iškęsti ir 
nors truputį žvilgtelti.

Pagailo žvejui nusiminu
sių žvėrių. Jis pravėrė 
duris ir leido visiems iš 
eilės pro plyšį žiūrėti į ka
ralaitę. Prie trobelės arti
nosi jie ant galų pirštų, gius laukus ir toli pamatė 
grožėdamiesi kraipė gal- bokštus. Lokys nulaipdino 
vas ir čepsėjo liežuviais, karalaitę ant žemės ir ta- 
matydami jos plaukus to- rė:

Iš savo slėpynių išlindo 
ir vilkas su kiaune, ir vo- I 
vėrė su stirna, visi jie iš
lindo, dideli ir maži. Iš to
lo sustoję, džiaugėsi jie ir 
kumšėjo vieni kitus, kad 
karalaitė valgo jų surink
tus riešutus ir medų.

Lokys tarė jai:
— Sėsk ant mano pečių, 

ir nunešiu tave ligi miesto.
Ji užsilipo jam ant nu

garos ir įsikabino į jo 
plaukus. Kojas su auksi
nėmis kurpelėmis ji užsi
dėjo ant jo ausų. Ir taip

šokinėjo per avietes ir laz
dynus. Tetervinai suposi 
šakose ir kraipė kaklus, 
lyg klausdami vieni kitų: 
“Kas čia dabar?’”...

Pavakare jie pasiekė ty

Pavasaris

Jau pavasaris. Skrenda kregždutės, 
Grįžta jos tolimon Lietuvon, 
O ir mano širdis šaukte šaukia: 
Grįžk namon!

Bet, deja, nėr sparnų... Tėvų šalį
Tik kregždutės aplanko, tik jos. 
Laisvi šiandien, gal būt, tik paukšteliai 
Lietuvos.

O tėvynė, tauta surakinta.
Ji vergijoj, padėti negali...
Štai kodėl dalia mar.o kankintis 
Ir klajoti toli.

Bet tikiu, aušra kils mūsų šaliai. 
Grįš visi, grįšiu aš į namus, 
Tik gal mielo gimtinio namelio 
Jau tenai nebebus.

Petras Babickas.

Esi tu mano, nors kažin kur būtum, 
Nors mus atskirtų marios ir kalnai. 
Tave matau kaip deimantą mažuti. 
Esi, kaip saulė, nuolat, amžinai...

Ir nors nūnai klajoju aš suvargęs
Ir laukiu poilsio ramios dienos...
Bet kaip malda — šventasis tavo vardas, 
Kaip tas kryželis prie širdies manos.

Petras Babickas.

— Mes bijom kareivių su 
šautuvais ir toliau neisim.

Žvėrys nubėgo atgal į 
girias ir į savo urvus. Ka
ralaitė su žveju nukeliavo j tuntą jį rytą jis 
į miestą, ir žmonės ją pa- pulką artinantis prie mie- 
žino iš auksinių kurpelių sto. Pryšaky jojo vyras su 
ir mėtydami kepures sau- raudonu apsiaustu ant pe- 
kė taip smarkiai, kad kar- čių ir auksine karūna ant 
vėliai ant stogo apkurto, galvos. 
Sužinojęs karalius išjojo 
ant balto žirgo ir savo 
dukterį pasodinęs į karie
tą nuvyko į rūmus, kur 
dainavo, šoko ir valgė, o 
midaus išgėrė visus bosus, 
kiek jų ten rūsiuos buvo. 
Žvejas sėdėjo tarp gene
rolų, ir po vaišių karalius 
pasišaukęs jam tarė:
— Duosiu tau maišą auk

so, kad namo grįžtum tur
tingas, su žvilgančiomis 
pušnimis ir šermonėlio a- 
pikakle. Tau nereikės 
dirbti, galėsi vartytis lo
voj ir gerti vyną.
— Kas man iš tų pinigų 

ir lobių, ir ko man keliau
ti iš čia. Duok man darbo, 
ir bus man smagu tavo 
dvare.

Karalius liepė jam pri
žiūrėti sodą. Jis genėjo 

i šakas, kasinėjo žemę, ir o- 
belys pražydo taip kvap
niai, kad karalaitei patiko 
vaikščioti tarp medžių.

Žvejas tarė jai:
— Kai tu pasirodai tarp 

alyvų ir vyšnių, visos bi
tės dūzgia daug meiliau.

Ir juodu kalbėjos 
marias, apie auksinę 
pelę ir girios žvėris, 
karalius nenorėjo, 
juodu šnekėtųsi. Jis liepė 
vaikinui šerti arklius, ir 
jų plaukai tuojau ėmė 
žvilgėti. Jie buvo linksmi, 
rietė sprandus ir žvengė.

Karalaitei patiko važi
nėtis, ir kinkydamas ark
lius žvejas tarė:
— Tegu ratuose tau būva 

minkščiau, kaip ant lokio 
nugaros.

] Tada valdovas įsakė jam

lipti į bokštą ir žiūrėti ar 
priešai neateina. Jis sto
vėjo ten septynias dienas 

i ir septynias naktis. Aš- 
išvydo

Jo ginklai prieš 
saulę taip žvilgėjo, kad 
net akį vėrė.

Žvejas tarė karaliui:
— Mačiau pulką

— gal priešai ?
— Ne, — atsakė 

vas. — Tai mano 
nas, už kurio rytoj ištekės 
mano duktė.

i

Vaikinas išėjo į sodą, 
vaikščiojo tarp žieduotų 
kriaušių ir čiulbančių var
nėnų ir susitiko karalaitę.

Jis prabilo:

raitelių

valdo- 
kaimy-

□

apie 
kur-
Bet 
kad
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Lietuvos Pranciškonų
Į ŠV. ANTANO VIENUOLYNE
Š Mount St. Francis. Greene. Maine
= Prasideda
j ŠV. ANTANO GARBEI
Į Iškilmingos 13-kos Antra-
Į dienių Pamaldos
: kurios baigsis birželio 4—12 d.

Šv. Antano Novena.
Ė Už visus šv. Antano Pamaldų ir 
Š Pranciškonų šv. Antano Vienuolyno 
1 Novenos dalyvius, už visus Lietuvos 
į ir Koplyčios Fundatorius. Rėmėjus 
: ir Geradarius, bus laikomos

| Kas Antradienį:
| 7:30 A. M. — IŠKILMINGOS ŠV. MIŠIOS.
Į 7:00 P. M.—IŠKILMINGOS PAMALDOS PRIE IŠSTATYTO 

ŠVENČ. SAKRAMENTO.

Pamaldų metu bus skaitomos prisiųstos intencijos,
Į kuriomis Pranciškonai melsis.

Visus Šv. Antano Mylėtojus Kviečiame
: Jungtis su Pranciškonais maldoje, šv. Komunijoje ir šv. Mišiose, 
i kad per didžiojo Stebukladario šv. Antano užtarymą išprašius 
: iš Dievo:
Į TEISINGOS ir PASTOVIOS TAIKOS!

LAISVES ir NEPRIKLAUSOMYBES MŪSŲ TĖVYNEI 
LIETUVAI!

fR _ KAD APSAUGOJUS PASAULI NUO GALIMO KARO 
BAISYBIŲ!

Ė Iki Kovo-March 18 d. prašome prisiųsti savo ypatingas inten- 
: cijas sekančiu adresu:

FRANCISCAN FATHERS
: Mount St. Francis Greene. Maine
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