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Katalikas, kun neremia 
katalikiškos epaudoa, ne
turi teisės vadintis geru I 
Bažnyčios vaiku. ;
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Tru?k$S^bas Lietuva Šaukiasi Musų Pagelbos
Darbininkai negali dirbti be sutarties.
- Levvis vienę operatorių pavadino

« - - —melagiu”
Washington, D. C. — 

Trečiadienį, vasario 8 die
ną angliakasių pirminin
kas John L. Lewis ir ka
syklų savininkai atnauji
no derybas. Derybų eigą 
seka Prezidento Trumano 
paskirta taryba, kurios 
pirmininku yra David L. 
Cole.

Tarybos pirmininkas 
David L. Cole yra pasa
kęs, kad darbininkąi turi 
turėti sutartį arba turi 
žinoti dėl ko negali susi
tarti. Taigi tarnybos pir
mininkas įtikino kasyklų 
savininkus ir angliakasių 
pirmininką Lewis, kad jie 
turi atnaujinti derybas, i

John L. Lewis, anglia
kasių unijos prezidentas, 
konferencijoje pareiškė, 
kad kasyklų savininkai 
visokiais būdais išsisuki
nėja nuo sutarties. Jie tik 
nori gauti teismo draudi
mą pagal Taft - Hartley 
įstatymą.

Išsibaigusi ūkininkų kvota
Nuo 1950 m. sausio 25 

d. ūkininkai nebeturi pir
menybės įvažiavimui į A- 
meriką, nes pagal DP į- 
statymą ūkininkams skir
toji kvota yra išsibaigusi. 
Ūkininkų kvotą išpil
džius, amerikiečių komisi
jos įstaigos pradėjo iš ei
lės iškviesti išvažiavimui 
visus kitus, kurie turi 
darbo ir buto sutartis. 
Laukiama sąryšyje su 
tuo emigracijos pagyvėji
mo.

Be to, kai kurie išvietin- 
. tieji gavę iš DP komisi- 
' jos Frankfurte praneši
mus, kad jų sutartims 
misija negalinti duoti, 
ropinių numerių, 
žinomas dvigubų 
gubų sutarčių 
skaičius, ar bent 
kintas emigrantų skai
čius.
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ChfagbMdo išvengti

slieke
Wew York — Cyrus S. 

Ching, federalės valdžios 
tarpininkas, bando šutai-{ 
kinti “Bell” kompanija su; 
darbininkais, kurie yra 
nubalsavę trečiadienį, va
sario 8 d. išeiti į streiką, 
jeigu jų reikalavimai ne
bus priimti. Darbininkų 
unijos vadai sako, kad 
streikas neišvengiamas. 
“Bell” kompanija kaltina 
darbininkų vadus, kad jie 
visai nekreipia dėmesio į 
visuomenės gerovę.

Nežiūrint vienų ir kitų 
pareiškimų, dviejų unijų 
ir kompanijos atstovai 
derasi. Federalės valdžios 
tarpininkas Ching atvyko 
ištirti padėtį ir paruošti 
raportą Prezidentui Tru- 
manui.

Dar 10,000 Betuviu su DP 
t statau VoMetiH
Pabaigoje praeitų metų 

dar 10,000 lietuvių su DP 
statusu buvę Vokietijoje. 
Šiuo metu lietuvių emi
gracija į Jung. Valstybes 
yra švietė jusi, nes pirmoj 
eiiėj yra vežami su nevar- 
dinėmis garantijomis į ū- 
kius. Lietuvių ivažiavi • 
mas į Jung. Valstybes vėl 
pagyvės kovo - balandžio 
mėnesiais.

v •

Atgaivino penkių valstybių 
sgjungg

Hague, Olandija — Pra
eitą savaitę nepavykus 
Paryžiuje sudaryti plates
nio masto Vakarų Euro
pos sąjungos, atgaivinta 
penkių valstybių sąjunga, 
į kurią įeina Prancūzija, 
Italija, Belgija, Olandija 
ir Luksemburgas.

VYRAI, Į KOVĄ!

Lietuvos kariai laisvas metu

i - «■
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Vj VLIKo atsišaukimasCAifisial

Berlynas — Burmistras 
Enst Reuter, kalbėdamas 
Prancūzų - Sovietų sekto- 
ryj 5,000 berlyniečių, pa
sakė, kad “Sovietams nie
kad nepavyks paklupdyti 
šį laisvą miestą (Berly
ną) ant kelių”.

Sovietai bandė tą pada
ryti blokada, kad paverg
tų badu, tamsa, šalčiu. 
Nepavyko. I ‘ 
komunistų planas užimti 
vakarų Berlyną. Jeigu ko
munistų jaunimas gegu
žės mėn. veršis į vakarų 
Berlyną, tai mes nereika-

LIETUVIŠKA PROGRAMA

j pasaulio lietuvius
Pirmieji atsilieps tremtiniai

Pfullingen, Vokietija — 
Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Ko m i t e t a s 
Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės proga kreipė-

Nepavyks ir {si į visus pasaulio lietu-
vius, kviesdami labiau su
aktyvinti Lietuvos vada
vimo darbą, aukotis dėl 
pavergtos mūsų tautos ir,

kas kiek gali, skirti dalį 
savo uždarbio ir pajamų 
Lietuvos laisvinimo fon
dui. (Žiūr. 2 pusi.)

Redakcija jau gauna 
nemaža pranešimų, ypač 
iš tremtinių, kurie pasi
žada Vasario 16 dienos 
uždarbį paaukoti Lietu
vos vadavimo fondui.

su jais apsidirbsime, sakė
Enst Reuter.

Komunistai bandė jo 
kalbą trukdyti, bet veltui. 
Dr. Reuter, buvęs Magde- Vasario 11 d. 
burgo miesto mayoru, sa-j didelės WJZ radio stoties 
kė: “Ateis diena, kada aš bus transliuojama 
vėl kalbėsiu Magdeburgo ------------
žmonėms.”

VASARIO 16-tai PAGERBTI
-  ——  — 

New York (LAIC) — 
popiet iš

KUecfy iptraatas pask 
trenkė 8 delegacijos J. T.

Lake Success, N. Y. — 
P. S. Tien, nacionalistų 
kiniečių misijos viršinin
ko

l lietu
viška programa — Vasa
rio 16 šventės proga.

Programoje dalyvaus 
solistė Barbara

☆ Kas po lietuviška pa
varde. Taip vadinamojo 
aukščiausiojo teismo pir
mininkas yra Karolis Di
džiulis. Atrodytų labai 
lietuviška pavardė, ta-ovuovv uaiuaia DarljS,’ _ _ . . ..

pianistas Tadas Šidlaus- čiau P° slepiasi žiaurus 
kas ir Laic sekretorė Ma- lietuviams žydų tautybės 
rijona Kižytė.

delegacijos. Jis gpžęs į 
savo kraštą — Kiniją.

komunistas Grosmanas.

SOVIETŲ RUSIJOS SUTARTYS 
’ ^YRA BBVBRTCS

★ Gen. Dwight D. Eisenhower, Columbia universi
teto rektorius, įveikė Dean Acheson, valstybės sekre
torių, iš kurio paveržė titulą “geriausiai besirėdančio 
vyro”. Tokios varžytinės politikai nekenksmingos.
★ Maskvos radio užsipuola J A Valstybes, kad jos 

ginkluodamosios eina Hitlerio keliu. Kokiu gi keliu 
eina Stalinas, laikydamas po ginklu didžiausią pasau
lyje armiją ir ginkluodamas buvusius nacius?
★ Anglijos parlamento rinkimų mitingai prasidėjo 

Churchilio ir Attlee viešomis prakalbomis. Churchilis, 
sako, “griaudęs kaip liūtas”, o Attlee kalbėjęs “kaip 
avinėlis”. Vasario 23 d. paaiškės, kuris agitacijos bū
das buvo sėkmingesnis.
★ Komunistai visoje Vakarų Europoje kursto dar

bininkus nekrauti laivų, kurie atplaukia iš JAV su 
amunicija. Žinoma, Maskvai geriau ir lengviau grobti 
beginklius žmones.
★ Airijos jaunimo emigracija į užsienius tam nedi

deliam kraštui sudaro skaudžią problemą. Bostonan 
yra atvykęs airis kun. James Horan rinkti ankų, kad 
galėtų jaunimą sulaikyti pačioje Airijoje, kur nori
ma įkurti daugiau mokyklų ir jaunimo globos įstaigų.

it Displaced Person (DP) ligi pereitų metų pabai
gos įkeliavo į Jung. Am. Valstybes viso 121.000 asme
nų. NCWC vyr. direktorius Msgr. Edw. E. Swanstrom 
pareiškė, kad iš jų tik vienas sulaikytas kaip įtaria
mas svetimos valstybės agentas. Šiaip negauta nei 
vieno pranešimo, kad kas nors iš DP dėtųsi prie per- 
versminių organizacijų. '■

gaus po II už kiekvieną dieną
Washington, D. C. — jreigotas išleisti 3 centų 

Karo reparacijų komisija pašto ženklus su Tomo G. 
(War Claims Commis- Masaryko atvaizdu, 
sion) praneša, kad jau vi-minėti jo 100 metų gim- 
sos kliūtys prašalintos ir tadienio sukaktį kovo 7 d. 
pradėta mokėti pašalpos! 
Jung. Valstybių karei-, 
viams, kurie yra buvę Vo
kietijos ir Japonijos karo 
belaisviais antrame pa
sauliniame kare. Komisi
jos apskaičiavimu, kiek
vienas karo belaisvis 
gaus apie $600. Karo be
laisvėje buvo 120,000 
Jung. Valstybių karių iš 
kurių kiekvienas gaus po 
$1.00 už išbūtą dieną ne
laisvėje. Komisija, kuri 
pradėjo veikti praeitą ru
denį, jau gavo 75,000 pa
reiškimų pašalpai gauti.

pa-

Havajais salos įstes 
į Jung. Valstijų šėkui 

Honoluhi — Nors Ha- 
vajaus gyventojai neturi

I

Į H'ashington, D. C. — ’ Acheson, “išmokė šį kraš-
Sakoma, kad P. S? Tien Jung. Valstybių sekreto- tą, kad tik jėga ir gilia 

ir jo viršininkas Tsiang rius Dean Acheson pa- galima priversti Sovietus 
išsiskyrė gražiuoju Tien, reiškė, kad sutartys su laikytis sutarčių”.

“Senato atsišaukimas 
susitarti su Kremlių dėl 
atomų kontrolės ir taikos 
rodo tiktai “tikslą”, bet 
ne tai, kaip to atsiekti”, 
sakė sekretorius.

sugrįžęs į Kiniją, prade- Soviety Rusija yra bever-, 
siąs švietimo karjerą.

/ ■

Forumą Meta Nešilta

tės, jeigu jos nėra parem
tos jėga.

Yra tai toks Sovietų 
valdžios būdas, sakė se-

Tokio, Kinija — Peipin- kretorius spaudos konfe- 
go komunistų kontroliuo- rencijai, kad sutartys su 
jamo radio pranešėjas sa- Maskva tik tada turi ver
kė, kad “Formosos, nacio- tę, kada Jung. Valstybės; 
nalistų kiniečių tvirtovės yra pasiruošusios atremti 
išlaisvinimas” reikalauja Sovietų Rusijos grasini-]

Ir Rusija dirbdinasi 
H-bomb?

Berlynas — Vokiečių
Jung. Valstybių užtikrini- “nepaprastai daug vyrų mus bei veiksmus ir jėga, mokslininkas prof. Robert 
mo, kad jų teritorija bus ir medžiagos”. Jeigu pa- ar strategija pareikalau- Havemann vokiečiųkad jų teritorija bus ir medžiagos”. Jeigu pa- ar strategija pareikalau- Havemann vokiečių ko- 
priimta į valstijų šeimą, tys komunistai taip kai- ja iš Maskvos padėtį su- mUnistų laikraštyje 

konstituci- ba, tai galima suprasti, prasti. ] “Neus Deutschland” daro
kad jie jaučiasi silpni už-. “Keturių metų patiri- sugestijų, kad ir Rusija 
kariauti visą Kiniją. Imas”, sakė sekretorius yra daug pažengusi hi

drogeninės bombos link
me. Esą būtų nesąmonė 

SĄMOKSLAS P. AMERIKOJ ka turinti H-bombos pa- 
v f slapčių monopolį.

jų vadai rašo 
ją. Havajaus konstitucija 
bus pirma nuo 1912 m., 
kai Arizona įstojo į vals
tijų šeimą.

Nors Havajaus salų ir 
Alaskos priėmimo biliai 
tebėra dar Kongreso Ko
miteto žinioje, konstituci- 

Pašto ženklai su Masaryko (nis seimas vis dėlto yra
- ■ šaukiamas balandžio 2 d. _ . . . ,

•Kandidatai į konstitucinį ™uni^tų .- seimą jau įsiregistravo | ^‘P1* Pneš Bolivijos ir 
' f y , ... . * r’ili vvnoiiGvhaa Tm no_H. Pirminiai jų rinkimai bus 

o galutiniai

paveikslu
VVashington, D. C. 

Senatorius Herbert 
Lehman įteikė rezoliuci-j vasario 11 d., 
ją, kad paštas būtų įpa-’kovo 21 d. š. m.

SUSEKTAS RAUDONŲJŲ

La Paz, Bolivia — Va- langą į kalėjimo kiemą ir 
sario 5 d. Bolivijos polici-l užsimušė, 
jos pareigūnai susekė ko-

nu- Nusižudė Portugalijos 
kMiunisty vadas

Lisabona. — Vasario 
d. iš policijos namų

Gili vyriausybes. Jie pa
reiškė, kad sąmokslas bu
vo inspiruotas Maskvos 
kominformo. Buvo suim-I

VALDŽIA PASIŪLĖ KIAUŠINIŲ mųjų sąmoksle" ir paimta

I

IR PIENO PERTEKLIŲ daug komunistinės litera
tūros.

deralės valdžios sandėliųWashington, D. C.
Per pastaruosius du me- į vietą, 
tus valdžios sandėliuose 
susidarė džiovintų kiauši- delis perteklius? __ __
nių ir pieno perteklius {superka iš ūkininkų pie- 
vertės 115 milijonų dole- ną, kiaušiinus ir kitokius 
rių.

Dabar tą perteklių vai- kainas. Jeigu valdžia ne- 
džia pasiūlė federalės, pagelbėtų ūkininkams, tai 
valstijos ir vietinėms! kainos už ūkio produktus 
miestų ir miestelių labda-.taip sumažėtų, kad ūki- 
rybės agentūroms visai] ninkai negalėtų apmokėti 
nemokamai. Tik jos turi algų darbininkams. Jie 
apmokėti pervežimą iš fe- visai apleistų ūkius.

Kaip susidarė toks di- 
Valdžia

produktus, kad palaikytų

Areštavo daug komu
Portugalijoje.

Lisbonas, Portugalija— 
Policija praneša, kad ji 
susekė komunistų veiklos 
centrus, iš kurių buvo 
skleidžiama komunistinė 
propaganda. Daug komu
nistų areštuota. Vienas 
komunistas kalinys mirė, 
susirgęs plaučių uždegi
mu, o kitas iššoko pro

til

8,
3 

aukšto iššoko ir užsimušė 
areštuotas Jose Moresia, 
kuris dirbo pogrindyje 
kaip vienas iš veikliausių 
ir pavojingiausių komu
nistų Portugalijoje. Ko
munistų partija čia yra 
uždrausta. Kartu buvo a- 
reštuoti dar 3 vyrai ir 3 
moterys.

★ Kongreso nariai prasi
taria, kad hidrogeninė 
bomba kainuos apie 200 
milijonų dolerių. Paslap
tys būsiančios išlaikytos, 
kol mokslininkai ją išban
dys, kas gali trukti ikil 
dviejų metų. 1

Kas Nakytysi mylįs Lietuvą, 
bet stokotų meilės ljftuviui, 
tasai pats liiidytrj, kad jo pat
riotizmas tėra tuščia deklama
cija. J. Girnius.

Kun. Dr. J. Končius,
Kauno kapitulos garbės 

kanauninkas.
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Vasario 16-toji mūsų 
mintis pakelia į didžiųjų 
mūsų tautos laimėjimų 
dienas.

Vasario 16-toji drauge 
primeną mums tragingą 
mūsų tautos dabartį ir 
mūsų didžiąją 
prarastąją 
v$ iftevdtt.

Vasario lD-toji ypač 
šaukia mus, kurie paliko
me savąjį 
pasitraukę į naujas pozi
cijas, kovotume, iki Lie
tuva bus išlaisvinta.

Per pastaruosius 5 me
tus įtemptomis jėgomis 
darėme, ką galėjome, kad 
įvykiai nepakreiptų Lie
tuvos reikalo į bldgąją 
pusę, kad Lietuvos byla 
būtų nuolat gyva. Nežiū
rint, kiek Lietuvai būtų 
palanki tarptautinė padė
tis, neturime užmiršti, 
kad tikrieji Lietuvon lais
vinimo kovotojai esame 
mes patys ir kad mūsų 
pastangos turi ne mažėti, 
bes vis labiau įsitempti. 
Lėšos Lietuvos laisvini
mo veiklai yra pirmutinė 
jos veiksmingumo sąlyga. 
Veiklai reikalingus pini
ginius išteklius galime ir 
privalome mes patys su
daryti. Vienas svarbiųjų 
įsipareigojimų kenčian-Į 
čtai to Žudomai Tėvynei— 
tai mūsų piniginė parama 
Lietuvos laisvinimo ko
vai.

Gyvendami vargo ir ne
žinios dienas DP stovyk
lai, tremtiniai vlstiek 
mokėjo atsisakyti net bū
tiniausio daikto ir pasto
viai dėjo našlaitės skati
ką bendram mūsų reika
lui. Tremtiniam aplei-

pareigą 
laisvę tautai

kurie paliko- 
kraštą, kad,

Reikia eiti prie tremtinių 
jau išmėginto pastovaus 
— viena ar kita forma — 
apsidėjimo Lietuvos va
davimo reikalui.

Vasario 16-tosios meti
nės yra tradicinio Tautos 
Fondo aukų vajaus diena. 
Šiemet šis tradicinis- lais
vinimo aukų vajus turi 
būti kiek galint energin
giau pravestas, kad jau
čiamai papildytų mažė
jančius Tautos Fondo iš
tekinus.

Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto ir 
Vykdomosios Tar y b o s 
vardu mes kreipiamės į 
Jus, Brangūs Lietuviai. 
Padarykite viską, kas yra 
Jūsų galioje, kad šių me
tų Vasario 16-tosios mi
nėjimas klek galint pla
čiau būtų panaudotas 
Tautos Fondui paremti. 
Nuo Vasario 16-tosios au
kų vajaus išdavų daug 
pareis ir Lietuvos laisvi
nimo artimiausių darbų 
platesni ar siauresni gali
mumai. Todėl šiam aukų 
vajui tinkamai pravesti 
nuoširdžiai Jus prašome 
nepasigailėti nei triūso, 
nei širdies.

M. Krupavičius, 
Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto ir 
Vykdomosios Tarybos 

Pirmininkas
Prof. J. Kaminskas, 
Finansų Tarnybos ir 

Tautos Fondo Valdytojas.

Dr. FvdK pi tovp
InmiiiiMM

Londonas — Dr. Klaus 
Fuehs tėvas paskelbė Ru
sijos armijos kontroliuo
jamoje spaudoje Rytų 
Vokietijoje, kad jo sūnus 
seniai priklaupęs komu
nistu partijai. Jis visai 
nesistebi, kad jo sūnus iš
davi nėjęs paslaptis Rusi
jos agentams.

Dr. Klaus Fuehs karo 
pradžioje buvo areštuotas 
Londono ir kartu su ki
tais i tariamais asmenimis 
išvežtas i Kanados sto
vyklas. Karo metu kai 
kuri? su:aikyti asmenys 
buvo paleisti, kurių tarpe 
buvo ir Dr. Klaus Fuehs.

Vėliau jis buvo priimtas 
prie atomų skaldymo dar
bų. Tą darbą jis dirbo! 
Anglijoj ir Jung. Valsty
bėse.

Kairėje adm. Forrest Sherman, priėmęs 
Jūrų Laivyno operacijų viršininko pareigas, pri
siekia ; antras į dešinę nuo jo John Floberg prisie
kia tuo pačiu laika, kaipo Jūrų sekretoriaus pa- 
gelbiniHkas; priesaiką priima adm. Gco Rusoėil; 
priesaikos Rūdininkas ■»— Gynybos sekretorius 
Louis A. Johnson.

Britai iKsikarifhMla m
Fachs veštavim

Londonas — Areštas -**^-
Britanijos vieno iš žy-jPeipingo ir kitų devynių'

• KnuifTnviv

HetoH skolų
Šv. Kazimiero liet, parapijos 

nijos nacionalistai įspėja klebonas, kan. BueeviėHis, pra- 
~ *_ * _ * ~ . nešė, kad parapija skolų nets-

miausių atomų tyrinėtojo1 miestų 'gyventojus, kad ri, iždas auga. Laukiame para* 
Fuehs, kuris yra kaltina- " '-** *
mas išdavęs atomų pa
slaptis, mažiau jaudina 
Britus, negu Jung. Vals
tybes. London spaudoje 
Fuehs areštas užėftiė ma
žiau vietos negu Jung. 
Valstybių vandenilio (hy- 
dregen) bomba.

ITsipel, Formosa — Ki-j

jie butų pasiruošę pasi
slėpti nuo puolimų iš oro. 

Nacionalistai yra pasi
ruošę iš oro bombarduoti 
minėtus miestus, tačiau 
jie nenori savo civilių 
žmonių žudyti, kurie da
bar yra raudonųjų komu
nistų nelaisvėje.

MM

BALTIMORES ŽINIOS
Sodaliečių šventė ’ pašvenčia tautiniam vaikučių

Šių metų vasario mėn. 5 d. auklėjimai. Tračias mokyto- 
mūsų Sodalietės šventė savo ja® nuo darbo mokykloje atsi- 
metmę šventę. J® n*° vasario

Po pamaldų bažnyčioje, per mėn. pradžios ateina. Cez. Sur- 
kurias didelis sodaliečių būrys dokas, Tremtinių Draugijos 
ėjo prie Dievo stalo, metinis Valdybos narys. 
Sodaliečių susirinkimas Vyko ’ —•“—
parapijos salėje. LAMA 13 kp« ausb Mlmaij

Pereitų metų V aldyba, pada-. Vasario mėn. 5 dieną parapi- 
riusi savo veikimo apžvalgą, ^ įvyko LRKsa susi.
pasitraukė. Jai pareikšta padė- vienijimo 13 kuopos susirinki- 
ka už pasidarbavimą to kieto ,mag Aptarti mkalai k
vienai jos narei įteiktas gražus priimta8 mokestis iš
rožančius dovanų. 95 narėms,' - •
per ištisus pereituosius metus 
attikusioms mėnesinės 7* 
nijos praktiką, įteikti tam tik
ri garbės raštai.

Susirinkimas nutarė: 1) įsi
gyti naują brolijos bažnytinę 
vėliavą, paskiriant tam tikslui' 
$175.; 2) jei pritartų kitos pa
rapijos brobjos, ypač švė. Var
do vyrų brolija, suruošti viešą 
pramogą Šv. Alfonso parapijos 
naudai; 3) kitą susirinkimą 
šaukti pirmąjį kovo mėn. sek- 
madienį.

Į 1950 metų 
tos šios narės: 
— pirmininke,

atvykusių narių.
13 kuopa turi 137 narius. 

Komu-,£ių metų valdybą sudaro: Em.
Grigonienė — pirmininkė, Ona 
Kisielienė — vieepirm., Juozas 
Budelis — finansų raštininkas. 
Antanas Sajauskas — iždinin
kas ir Juozas Teiberis — mar
šalka.

S tremties atrytuBlem
Kunigų Vienybė prašo 

visus kunigus atvykusius 
iš tremties į Jung. Valst. 
suteikti apie, save.

Kardinėto MMszenty 
ndnljbnas

Kardinolas buvę suimtas 
1948 m. gruodžio mėn. 20 d. 
Viskas ėjo pagal botteviiaško 
teisingumo reeeąrtą: po nešrao- 

1 niško tardymo kardinolas prie 
visko ‘prisipažino”. 1949 m. 
vasario mėn. 3 d. buto pasta
tytas prieš liaudies teismą ir 5 
vasario nuteistas kalėti ligi 
gyvos gaivos.

Šio nuteisimo metimą sukak
tuvių dieną vasario 5 d., Bal- 
timorės katedroje buvo iškil
mingos pamaldos už nuteistąjį 
kardinolą.

Vyskupas padėjėjas Shehan 
savo kalboje pasakytoje per 
pamaldas, parodė, kad kard. 

; Mtndsženty yra tikras naujųjų 
! laikų kankinys. Gyvybės, tie- 
i sa, bolševikiškieji persekiotojai 
i jam galutinai neatėmė, bet 
sveikatą nepataisomai palaužė 

, ir jį psichiškai sužalojo. Kardi- 
j nolo Mindszenty ifiduma lais- 
į vajam Vakarų pasauliui paro
dė, kad komunizmas yra tik
ras maras krikšČionišktejai 
kultūrai.

Pamaldose dalyvavo pats 
Beltšnorės arkiv. F. Keogh. 
Buvo matyti daug žymių dva
siškių. Jų tarpe ir kun. (to. L. 
Mendelis; jis arkivyskupui pa
maldose to asistavo. Be dvasiš
kių, pamaldose dalyvavo daug 
aukštų eivihų svečių. Reikia 
pažymėti šiuos: senatorių 
O’Conor su žmona, miesto ma
jorą D’Alesandro su žmona ir 
miesto tarybos pirmininką C. 
Maraland.

valdybą išrmto 
Pr. žaliagirytė 
Pr. Sadbaraitė 

vieepirm., Barte. Strazdauskai-
tė — sekretorė. Brolijos globė
jas — kun. Jonas Mendelis; jo 
globai paliktas iždas ir šiais 
metais.

Po darbų mūsų jaunosios so- 
dnlžetės toje pačioje salėje 
linksmai pasisvečiavo.

i 
!

LDS to kuopa
LDS to kuopos sosfrtftkMMs 

įvyko sausio 22 d. StnMNklMe 
nariai

JO uZ SBrO rarnHNBį 

L/AI . DuvO hMfTRkcs

ftAUJR

kurion įėjo: varg. J. Tamulio
nis pirmininku. A. Zautra vice 
pirm., O. Skirkevičienė nutari
mų rašt., J. Akulevičhu finan
sų rtJt* ISdfahdMs k! TuHnte 
atsisakė. Jo vieton tetfvo iš
rinktas K. Nadzeika. Pramogų 
komiaijon išrinkta: Tekia Mi
tchell ir Uršulė Grauslienė, 
kurios pirma proga surengs 
kortavimo vakarą ar “penny 
sale”.

Pasitarta apie LDS seimą ir 
nutarta jame dalyvauti. Kqyo 
19 d. šv. Juozapo šventėje už
prašyta atlaikyti šv. Mišios, 
laike kurių nariai eis prie šv, 
komunijos. Po Mišių bus ben
dri pusryčiai. Prie kuopos pri
sirašė neseniai atvykęs iš 
tremties S. Stančius su žmo
na. Po susirinkimo įvyko po
būvis su užkandžiais. Laike 
pobūvio, kaip kas metai, teuvo 
kalbelių ir damų. Nariai kuka
mai praleido vakarą.

šia proga tenka paminėti, 
kad mūsų naujasis narys, S. 
StančiuiB, gerų žinomų pastan
gomis gavo darbą ir jot dirba.

šeštadienio mokykite mikniai
Lietuviškoji šeštadienio mo-' 

kykla dirba savo darbą nepu- 
itedama. Matomi pažymėti, kad 
vaikučių skaičius nemažėja: j 
pradžios skaičius, tarp 30 ir į 
40, laikosi iki šiol.

Šią mokyklą įkūrė h* ja rūpi
nasi vietos Tremtinių Draugi- 
jos VsM^s. Patiems tremti-! 
niams, bent pradžioje, mokyk* 
lą išsilaikyti būtų per sunku. | 
Tad tikrai gražu ir patriotiš-j 
ka, kad į pagalbą ateina kitos' 
organizacijos ar atskiri asme
nys. Pirmieji rėmėjai yra šie: 
BaltimOrės Lietuviškųjų Orga
nizacijų Valdyba paaukojusi 
$25, “Dainos” Draugija— $10, 
Lietuviškųjų Melodijų valanda 
$10 ir P. D. — $10. Be jokio 
abejojimo pats didžiausias mo
kyklos rėmėjas yra kun. dr. L. 
Mendelis, kuris duoda mokyk
lai patalpas ir visas reikalin
gas mokymo priemones. |

Pagarbos it gilios padėkos 
verti mokyklos mokytojai, K. I 
Ddfys ir p. Šilgalienė, kuriuo-! 
du šeštadienio priešpiečio laiką

PRAEITAIS METAIS LIURDE 
LANKĖSI DAUG MALDININKŲ

Russia”, parašytos Over- 
aeas FDms Ctab of Aiwe- 
rica narių.

Prieš šios filmos pasta
tymą viso^ komunistinės 
Qrgani7aęį|įp f Amerikoje 
smarkiai priešinosi, nes 
joje pafodomi jų barba
riški darbai už geležinės 
uždangos.

Visa Amerikos visuo
menė turi $ią istorinę fil
mą pamatyti. Kino teat
rai, kuriuose ji bus rodo
ma, ir tiksli data dar ne
rto žinoma, tačiau nebus 
sunku tai sužinoti, žinant 
apie pačią filmą “Guilty 
of Treaso®” ir jos reikš
mę. Teneiieka nė vieno 
ją neaplankiusio, kas so
lidarizuoja civilizacijai.

Paryžius — Kanaunin
ko Fafourcade apskaičia
vimu 1949 m. Liurde lan
kėsi 1,606,000 iŠ viso pa- 
šaulio makfinmkų. Jų

š±’8*t^
■ •Nrfiūrmt krantinio P“ P>»ė maldinmką buvojų.* Nežiūrint kraštutinio 
taapumo, Tautos Fondo 
lėšos mažta. Lietuvos 
Kaisvininrai vadovaujan
tieji organai jau skaitosi 
su pavojum, kad ištek
liam mažtant negales pil
nai savo uždavinių vyk
dyti ir darbui užsimoti 
taip, kaip reikalauja pa
dėtis ir galimumai lei
džia. Dėl to politinei veik
lai piniginių išteklių pa
tikrinimas daros neatidė
liotinas. Tautos Fondo pa
jamos turi būti nuolati
nės, kaip nuolatinė yra 
pati laisvinimo kova.

Mes galime būti pasta
tyti prieš nenumatytus į- 
vykius ir staigius spren
dimus. Todėl Tautos Fon
de būtina 
kukli lėšų atsarga, 
kritišku 
trūkumas 
būtiniausiųjų žygių. Mes 
turime būti pasirengę vi
siems ‘eventualumams

I

I

i

i

turėti kad ir 
kad 

momentu lėšų 
nesukliud y t ų

moka, gyvenamos vietos 
adresą ir kurios vyskupi
jos globoje dabar esąs be 
pastovios vietos. Pakei
tus vietą, tuoj pranešti 
naujosios adresą.

šios žinios renkamos 
pačių atvykusiųjų ir at
vykstančiųjų kunigų nau
dai.

Kunigų Vienybei pra
šant, Amerikos episkopa
tas paskyrė prelatą E. 
Komarą kunigams globo
ti. Jis turėdamas, apie 
juos tikslias Šinias, galės 
sėkmingiau surasti vie
tas, vyskupams dar nepri
ėjusiems įkalbinti ir pa
keitusių vietas užpildyti 
kitais. Be to, jis būtinai 
nori žinoti, kiek ir kurie 
kunigai jau atvyko, kurie 
rengiasi dar atvykti. Prel. 
Komora prašo tokį sąra
šą jam patiekti.

Atsitinka kartais, kad 
Kunigų Vienybė irgi gali

atvykę savo automobi
liais.

JnpslavIM a-cšfutta
arktv naaflJhiniakac

Belgradas — Vasario 4 
d. buvo oficialiai iš Bel
grado pranešta apie areš
tavimą Jenez Jenko, ge
neralinio Belgrado arki
vyskupo vikaro. Jis kalti
namas, kaip paprastai pas 
bolševikus, svetimos va
liutos spekuliacija ir val
džios ieškomų asmenų 
slėpimu.

I

srems eventualumams Į patarpininkauti vietų nu- 
Artimiausiu laiku Tau- ,ro(jyme įr turėdama ad- 

toe Fondui pastovių paja- resus vieną ar kitą galė-
rodyme ir turėdama ad

mų patikrinimo reikalas 
Finansų Tarnybos bus pa
kartotinai iškeltas ri
stoms pasaulio lietuviams.

tų pakviesti.
Km. K. A. Yasys, pirm.

153 Sterimg St. 
Worccster 4. Mass.

Naujomo* Anglijos Apskr. Lietuvių 
Katalikų Metinis Seimelis

h. m. vasario 22 d. South Bostone, šv. Petro lie- 
thVtąi parapijos svetainėje, įvyksta Naujos Anglijos 
AX.fl. Kat. Federacijos Seimelis. Iš ryto 9 vai. Šv. 

bažnyčioje šv. Mišios ir pritaikintas pamokslas. 
FerpamaMų pusryčiai. Posėdžiai prasidės 11 vai.

Federacijos skyriai ir katalikiškos organizacijos, 
raginami prisiųsti skaitlingas delegacijas. Taip pat 
kvMiMie mūsų k a tai. inteligentiją ir atvykusius iš 
anspūs Atfanto brolius ir seses.

Ihaskm VMlas Kan. J. Vaitekūnas 
Pirm. A. Daukantas

3ekr. B. Jakutis.

Rlm apie kartinote
Mindszenty teismą

Vienas iš filmos “Guilty 
of Treason” — kaltas iš
davimu vaizdų, kur Char
ies Bickford dalyvauja 
kard. J. Minszenty rolėje, 
Elizabeth Risdon — jo se
nos motinos, Bonita 
Granville vaidina vengrės 
mokytojos rolę ir Šalia 
jos pirmas iš dešinės Paul 
fCelly amerikiečio žurna
listo rolėje.

Nuo vasario 8 dienos 
Bostone yra rodoma ši is
torinė filmą apie komu
nistų niekšiškiausius dar
bus. Joje yra paveikslais 
pavaizduojama, kaip ko-, 
munistai išgauna prisipa
žinimus iš tų, kurtuos jie

Sv, Kalniens—UtMvct

Iš Romos pranešta, kad 
sv. Kazirrieras popiežiaus 
Pijaus XII skelbiamas vi
sos Lietuvos jaunimo y- 
patingu globėju. Tuo su
teikiamos ir visos privile
gijos švenčiant globėjo 
dieną. Šv. Kazimiero Draugija

Seniausia mūsų kolonijoje 
Sv. KazMBtet o Draugija nese
niai šventė savo auksinį jubi
liejų. Programa ir pietūs įvy
ko miesto auditorijoje. Milrfji-

I

V.ICMMn 
eMBOMCS 

"AsmertMkm PatamvtmM* 
$11 Smitt St, 

PROVIDENCE, R. I.
t

Ofiso: Dexter x«d2
Ramų: VI. MM

NELEISKIME UŽGESTI 
Lietuvių Kultūros Žiburiams! 

Ktntdvon žurnale 
AIDŲ

Semto, Vasario to Kovo mėnesiais
Kas sielojasi lietuviškąja kūryba, krikščioniškai - 
tautine kultūra, tautos išlikimu ir Lietuvos laisve, 

skaito, remta to pfatiaa
vienintelį pasaulio Hetuvių mokslo, literatūros bei 
meno ir visuomeninio

kleb. kun. J. 
Bacevičius. Programą pradėjo 
adv. Leonardas V. Veliška 
trumpa sveikinimo kalba. To
liau kalbėjo svečiai: adv. 
Charies Kalinauskas iš Bosto
no, Majoras Hugh Gregg, N. 
H. senatorius adv. Perinns 
Basa, koris atstovavo guberna
torių SberiSMRi Adams, Totat- 
master Degasis ir pirmininkas 
adv. Veliška.

Antanas Dteriing, vienos iš

KAiejl sMimlim oni||
York — Astuonios 

unijos, kurios buvo išmes
tos iš CIO, ttorėjo savo SU- mą atidarė malda Šv. Kazi-
sirinkimą ir suorganizavo miero parapijos 
naują darbininkų uniją. 
Prie jos prisidėjo komu
nistai arba jų talkininkai, 
dirbantieji departmentų 
krautuvėse.

Avė Marta valanda
Sekmadienį, vasario 12

—- ~  ..............- :30 vai. po pietą per WMEXj
yra nusprendę sunaikinti, j radijo stotį -- 950 kitocyclee 
Ši filmą rodoma metinės transkuojuma apie septy- 
sukakties nuo nekalto "*1* kankines vienuoles. sese-Į 
kardinolo įkalinimo pro- J®8 praneiškietea. šios Mieto-, trijų gyvų šios draugijos ua- 
ga j ntorės seserys buvo nužudytos rių kūrėjų, paprašytas padarė

Filmą yta pagaminta Kinijoje 1900 metais Mike pu-' stos draugijos istorinę apžvuk

sąmyšio, koks vyksta ir dabar J čtae, iš Gardner, Mass. to Jo- 
Tai buvo pirmosios dvidešimto-! nas Balutevlčhis iš Syraeuse, 
jo amžiausfankinės ut tittji- N. Y. atvykti ūeįto^jo. Jie 
mą. | prisiuntė sveikinimo telegta-

ei.

r urna yra pagaminta p--
pasiremiant slaptais ke- sataas to meto Kinijos vidaus, 
Tiftifl i W~L stot to/Tl. _ StA.flb koks tvlrafa kr dabar.'Iiais gautomis informaci
jomis iš anapus geležinės 
uždangos h* duomenimis 
iš knygos “As We See

meno ir visuomeninio gyvenimo mėnesinį Žurnalą
AIDUS

KoNdres žanrai* AIDUS redaguoja redakcinis kolektyvas, su
darytas iš žymių lietuvių mokslininkų, rašytojų ir kitų knltūri- 
ntokų. Vyriausias redaktoritts rašytojas Antaaas VaietataiUs.

ATOV PRENUMERATOS KADfA METAMS:
JAV ir Pietų Amerikoje —- $5.00: Kanadoje — $5.50; kituose 
kraštuose — $5.00. Atskiras numeris JAV — 50c, kitur—-55c.

VM į KuMtam ZOfttofe AWV Platinimo Talką 
Tenefteha nė vieno lietuvio, kuris neskaitytų

AIDŲ
Pranomėratas ir aukas siųskite sekančiu adresu: 

AIDAI, Kennebunk Port, Mhtte (t.S.A.)
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Vasario irčil 11 d. yra mHms taut taelės 
tEkims liurde

Negali būti abejonės dėl išrinktoji buvo vienuolė 
Dievo galybės. Tam turi- Katerina Laboure;* maži 
me daug pavyzdžių Gene- Fatimos piemenukai; pa- 
zės knygose: “Dievas tarė galiau, visi žinome Liur- 
“Tebūna šviesu”, ir pasi- do Bernardetą.
dalė šviesu... Jis tarė ‘Te- šv. Bernardeta buvo 
pasidaro tarp vandenų viena iš labiausiai Mari- 
sausuma ir teišsiskiria jos numylėtųjų — jai Ma- 
vandens”, ir atsirado tvir- rija pasirodė net aštuo- 
tuma ir pasidalino vande- niolika kartų. Vieno to-

KMihiiMiMimti (I. 3> kio pasirodymo metu Ma-jKulIUlIS DriSInlininial I Nuo pat Pasaulio Pra* rija Bernardetai parodė
■ džios Dievas rodė ženklus šaltinį, kurio vandenys

Krašto apsaugos Ministras Johnson pareiškė, savo didžios galybės. Jo dar ir dabar gydo tūks- 
kad Amerika pilnai pasiruošus karui. “Jei, pavyz- žodis duoda ir atima žino- tančius ligonių.
džiui, Rusija pultų 4 vai. po piet, tai J. A. V. ją pultų* g ui gyvastį; Jo galia ku-j šv. Bernardetos istori- 

” t;« ~~~ 4-sv -olrįa įr valdo gamtą. Visa ja nėra pasaka: kritiški
tai, kas yra, buvo, ar bus, Bažnyčios ir medicinos 
priklauso nuo Jo galingo tyrimai, kuriuos Bernar- 
žodžio. dėta praėjo, tvirtina au-

Šiomis savo dieviškomis tentiškumą Marijos apsi- 
galiomis Jis atsidalo nuo reiškimų. Pagaliau 
žmogaus. Tačiau Jis jo- stančiai išgijusių

Antai, a- ir atsivertėlių yra 
kad

atgal 5 vai. p.p.” Jis tiesiog sumini Rusiją, nes tik ji 
viena gali karą pradėti. Amerika jo nepradės.

Taip, amerikiečiai kautis gali, bet jų diplomati
ja!... Stalinas be karo gali juos iš visų pusių apstoti. 
Ir beveik jau apstatė, žinodamas, kad Amerika ka
riaut nepradės, tas suktas gruzinas vogte pavogs vi
sas tautas, o amerikiečiai snaus, tik retkarčiais at
kišę šautuvus riktels: “mes tau parodysim!” Bet per mis ir dalinasi, 
penkerius metus taip nieko ir neparodė. Laimėjo Ber- paštalai ir daug kitų Jė- įrodymas, 
lyno blokadą! Tur būt neįspūdingas laimėjimas, nes zaus sekėjų turėjo ir tu- Bernardetai tikrai pasiro- 
rusai vėl ją pradeda. J rėš galią daryti stebuklus dė. Kiekvienais metais de-

Viename žurnale (The Sign) pasirodė straipsnis didesniai Jo garbei ir šio- šimtys tūkstančių žmonių 
užvardytas “Penkių Metų Pralaimėjimai”. Jo auto- vei. Šv. Morkus liudija: lanko Liurdo Švč. Pane
rius Richard L. Stokes matyt gerai pažįsta Valstybės “Tuos, kurie tikės, lydės lės šventovę, šiais, šven- 
Departamentą ir jo politiką. Jis nurodo, kad jau nuo tokie stebuklai: Mano taisiais metais, dar dides- 
1939 m. Roosevelto - Stalino santykiai buvo taip tam- vardu jie išvarinės vėl-' nės žmonių minios savo 
priai užmegzti, jog kai kurie valdininkai įžiūrėjo ta- nius, kalbės naujomis kai- akimis stebės stebuklus 
me pavojų ir bandė Rooseveltą perspėti, kad Stalinu bomis, ims žalčius, ir, jei Liurde.
netikėtų. Valstybės Sekretoriaus pagelbininkas, Adolf ką mirtinga gertų, tai i Kristus “iškeliavo su 
A. Berle, atėjo įspėti Rooseveltą, kad Hitlerio talki- jiems nekenks; jie dės jais, atėjo į Nazaretą ir 
ninkas Stalinas turi savo šnipų pačiam Valstybės De- rankas ant ligonių, ir tie buvo jiems klusnus” (Lu- 
partamente. Ir stambiausis Stalino šnipas esąs Alger pasveiks”. (XVI, 17, 18). Į ko II, 51). Šitais žodžiais 
Hiss. (Dabar nuteistas penkis metus kalėti už šnipi- 
nėjimą ir kreivą prisiegą). Rooseveltas šaltai į jį pa
žvelgė ir tarė: “Žinai ką, Adolfai? Šiandien graži die
na, tai išeik pasivaikščioti, prasiblaivysi”. Neilgai 
trukus, Berle buvo išsiųstas į Argentiną ambasado
rium. Rooseveltas matyti įsižeidė, kad norima suar
dyti jo politikos liniją. Bet, pardavęs Stalinui tiek 
tautų, ar jis galėjo teisintis nežinojimu su kuo rei
kalą turįs? i

Karo metu Kinijos reikalai gerai stovėjo. Ameri
kiečių ginklais šelpiamas, Čiang Kai-šek stūmė atgal 
japonus. Stalinui tai nepatiko. Jei Čiang Kai-šek lai
mės, komunistai neturės galimybės Kinijoj įsitvirtin
ti. Tad reikia nacionalistus nusilpnyti. Ir — Wa- 
shingtonas nusiuntė pas Čiang Kai-šeką savo pasiun
tinį Stillwellį, kurs pareikalavo, kad į Kinijos vyriau
sybę būtų įleista keletas ministrų komunistų. Jei ne, 
sias štabo viršininkas gen. Marshall pats pareiškė: 
tiekimą. Čiang Kai-šek gerai pažinojo komunistus. 
Sutramdęs pasibiaurėjimą, jis pradėjo su komunis
tais derėtis, bet jie, reikalavo lygių teisių ir svarbiau
sių postų valdžioje. Derybos, žinoma, nutrūko. Nu
trūko ir Amerikos pagalba nacijonalistams. Vyriau
sias štabo viršininkas gen. Marchall pats pareiškė: 
“Buvau apginklavęs 30 kiniečių divizijų, dabar jas 
nuginklavau”. To pasekmės visiems žinomos: pusiau 
nuginkluoti kiniečiai negalėjo atsilaikyti prieš komu
nistus, kuriems plaukė iš Rusijos gausi pagalba. Kau
tynės dar ilgai tęsėsi, dar buvo galimybių Kiniją iš
gelbėti, bet Washingtono Administracija su Acheso- 
nu priekyje, kinų nacijonalistus visai apleido. Jiems 
beliko tik Formosa sala. Dabar gelbėti jau pervėlu...

Dar vienas dalykas, kurs ir mūsų Lietuvą palie-

ir tūk- 
ligonių 
aiškus 
Marija

Jei šventiesiems ir apaš- šv. Lukas nori parodyti, 
talams buvo suteiktos ne- koks klusnus buvo Jėzus 
žemiškos galios, kiek tat Marijai čia žemėje. Aiš- 
kartų daugiau Marijai, ku, kad Marija nė kiek 
Nekaltai Pradėtai, kuriai nemažiau yra Jo Motina 
Dievas leido daryti ste-. danguj, kaip buvo žemėj, 
buklus didesniai Dieviš-i " --
ko jo Sūnaus garbei. Vie-. 
nas šventasis sako: “Ma-į 
rija savo susijungime su' 
Visagaliu Dievu gali pa
daryti bet ką, ką Dievas 
atlieka savo dieviška ga
lia”.

Amžiams slenkant, Ma
rija dažnai pasirenka vie
ną ar kitą ištikimą Dievo 
tarną daryti stebuklų Jo 
vardu. Vienu metu tokia
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Marijos Palaima
Palaiminti takai, kadaise jautę Tavo pėdas, 
Ir akmenys, girdėję žingsnį tylų —
Jie nepamirš, kaip Veido šypsena alpino žiedus 
Ir kiekviena gėlė ekstazėj šaukė: Myliu!

L. Andriekus rengusi išgirsti mūsų 
maldą visur ir kiekvienu 
atveju, o Kristus visuo
met išklausys Jos tarpi
ninkavimo.

(“The Marian”)

Palaiminti kalnai, regėję Tavo baltą skraistę, 
Kai lengvas vėjas ją kaip burę tolumoj pleveno — 
Tada ir žvėriui, ir paukšteliui linksma buvo žaisti. 
Ir nebylėm uolom klausyti, kaip vanduo čiurlena.

Palaimintas žmogus, kurs mini Tavo didi Vardą 
Ir sopulingoj liūdesio ekstazėj šaukia: Myliu — 
Jo balsą gal pavogs kalnai, kaip aidą skardų,

Bet siela tuoj pajus tą patį žingsnį tylų, 
Ir Tavo Veido šypsena pro baltą skraistę 
Jį kvies kaip kūdikį mylėti, džiaugtis, žaisti.

didi pri- kėjimo. Turėtume sukrus- 
kad per ti garbinti Jos Vardą, ir 
Sūnų Ji garbinti visa širdimi ir 

jausmais; tai yra valia 
Dievo, kuris nori siūsti 
savo malones per Mariją, 
savo Dieviškojo Sūnaus 
Motiną.

Tūkstančiai ėjo į Liur
dą, Fatimą, Loretą, Vil
nių, Šiluvą melsti Mari
jos savo reikaluose. Kiti 
meldžiasi no v e n o m i s. 
Kiekvienas iš mūsų pri-

• Rašytoja* Juozas Lingi* 
baigęs aukštuosius archeologi
jos ir kraštotyros mokslus 
Stockholmo universitete, da
bar gauna neblogą vietą vals
tybiniame muziejuje Stockhol- 
me, kur tvarkys švedų karinio 
laivyno kai kuriuos kultūrinius 
reikalus.

: • Jurgis Savickas, rašytojas 
į ir buvęs Lietuvos diplomatas,
' nuolat gyvena Pietų Prancūzi- 
I joje. Yra parašęs įdomų roma

ną “Dega Žemė”, kurį tuojau 
atiduos spaudai.
• Eglutė lietuvių tremtinu- 

kams Belgijoje. Benediktinės 
seselės Liege’o (Liežo) mieste 
per Kalėdų šventes buvo pasi- 
kvietusios pas save lietuvius 
tremtinukus, kuriems paruošė 
eglutę, pavaišino ir apdovano
jo. Vaikučiai ir jų tėveliai bu
vo dėkingi geradarėms sese
lėms. Tenka pažymėti, kad čia 
tų geradarių seselių tarpe yra 
10 ir lietuvaičių.
• Prof. Z. Ivinskis rašo, kad 

Vatikano archyve radęs žinių 
apie Barborą Žagarietę, kuri 
šiaurinėje Lietuvoje laikoma 
šventąja.

visuomet išklauso Mari- ša mums tų stebuklingų 
jos prašymų, pirmiau ne- malonių?” Čia gali būti 
pripažinęs tiesos, išreikš- kaltas mūsų drungnumas, 
tos Šv. Boneventūro žo- apatija ar stoka pasiti- 
džiais: “Marijos 
vilegija yra ta, 
savo Dieviškąjį 
viską gali”.

Per šimtmečius yra pa
tirta, kaip didelė yra Ma
rijos galia. Tūkstančiai 
nusidėjėlių pakeitė savo 
gyvenimą per Marijos iš
prašytas malones. Dau- 
gelyj atvejų šie atsivertė
liai buvo didelis surami
nimas Bažnyčiai. Ta pati 
Jos galia daug atšalusių
širdžių palenkė Viešpa- pažins, kad melstis į Ma
čiui. Daug paliegusių kū- riją yra lengviausia, jei 
nų rado paguodą ir svei- tik turime po ranka ro- 
katą per maldas į Mariją, žančių ir mokame “Svei- 
kuri yra Ligonių Sveika
ta, Nuliūdusiųjų Paguo
da, Krikščionių Pagelba.

Dažnas mūsų, gal būt 
klausia: “Kodėl gi mūsų 
maldos į Mariją neatne-

U

ka Marija” žodžius.
Galime rasti Dievą vi

sur, jei tik nuoširdžiai Jo 
ieškome. Taip pat ir Ma
rijos nebūtina ieškoti toli
muos kraštuos. Ji pasi-

Vestuvių puota Kanoje 
taip pat įrodo, kaip di
džiai Marija pasitikėjo 
Kristaus galia. Nors Jo 
valanda dar ir nebuvo 
atėjusi, Jis pakfausė savo 
Motinos ir padarė pirmąjį 
savo viešą stebuklą. Ir 
dabar, būdama danguj, 
Marija nemažiau stebuk
lų daro Jo vardu.

Niekas negalės susekti 
motyvų, dėl kurių Dievas

čia. Kai amerikiečiai su anglais įsiveržė į Italiją ir 
užėmė Ankoną, iš ten tik 40 mylių per Adriatiko jū
rą galėjo užimti Balkanus, Vidurinę Europą ir Pabal- 
tį. Tai buvo natūralūs strateginis planas. Jie būtų iš-! 
gelbėjęs Lietuvą ir visus dabar bolševikų okupuotus 
kraštus. Churchilis norėjo ta kryptimi pastūmėti o-i 
fensyvą, bet Stalinas davė griežtą įsakymą: “Šalin1 
nuo Balkanų! Jie mano!” Rooseveltas jo paklausė iri 
davė atitinkamą įsakymą karo vadams.

Amerikiečiai nemėgsta apie tai kalbėti. Jie raus
ta, kad taip pigiai davėsi apstatomi. Bet kai kurie! 
drąsuoliai tuos skaudžius dalykus išvelka aikštėn, 
kad jie nebesikartotų. K.

k

Vysk. P. Būčys, M.I.C., 
aprašęs Liurdo stebuklus

"Eglutė" skelta rašinių 
konkurų

Vaikų laikraštis “Eglutė” 
vasario (Nr. 2) numeryje skel
bia rašinių konkursą. Geriau
siai parašiusiems rašinį tema 
"Tėvynė” skiriama 3 premijos 
pinigais, viso 30 dolerių.

Premijos bus skiriamos tik
. “Eglutės” prenumeratoriams. 
' Tėvai, kurie dar neužsakė savo 
vaikams “Eglutes”, kviečiami 

! paskubėti užsakyti ir duoti 
1 progą savo vaikams dalyvauti 
I pramsųngose lenktynėse.

Rašinys turi būti 1—2 “Eg
lutės” psl. didumo. Plačiau a- 
pie konkursą ir sąlygas pačio
je “Eglutėje”.

Neprenumeratoriai, siųsda
mi rašinį konkursui gali kartu 
pridėti prenumeratą, ir jų raši
nys bus svarstomas.

Rasinių vertinimo komisiją 
sudaro: 1. Dr. J. Leimonas, 2. 
Daumantas 
buv, vaikų 
redaktorius 
daktorius.

Kitame
bus paskelbtas piešinių kon
kursas patiems jauniesiems 
“Eglutės” skaitytojams.

“Eglutes” adr.: Eglute, 107 
Concord St., Lavrence, Mass. 
(Met. prenumerata $3.1.

Cibas, Lietuvoje 
lalkr. “Vyturys” 

ir 3. “Eglutės” re-

“Eglutes” numery

Marija Pečkauskaitė

Mergaitės Kelias
Mergaites elgesys
FORMOS IR PAPROČIAI

Dabar jau turėtų būti aišku, kad svar
biausia yra laikytis kitų tarpe kiek galint ra
miai ir tyliai. Bet dar reikia šį tą pasakyti a- 
pie kūno laikymą. Jis turi būti nesuvaržytas, 
tačiau toks, kad būtų matyti, jog stipriai sa
ve valdome. Kas eina stangus, kampuotas, 
lyg medžio stabas, tas nekelia jokio gražaus 
vaizdo, lygiai ir tas, kas vaikščioja susimetęs 
į kuprą ir sudribęs, sėdi sugniužęs ir ištižęs. 
Aukso vidurys nėra sunku surasti. Pagrindi
nė taisyklė tokia pat kaip ir kareiviam: krū
tinę išpūsk, pilvą įtrauk. Viršutinė kūno dalis 
turi būti visados laisva ir tiesi, rankos ir ko
jos galint arčiau kūno, bet taip, kad žmogus 
nebūtų panašus į automatą.

Jaunimą dažnai girdime sakant: “Kad 
žinočiau, kur dėti savo rankas”. Tai nėra iš 
tikrųjų neišsprendžiama problema. Pirmiau
sia reikia žinoti, kur jų nedėti. Geriausia jas 
lengvai padėti į skraitą, tik, žinoma, nesunė- 
rus jų kur nors pilvo apylinkėje ir nesukinė
jant nykščių, — arba ant šoninių krėslo at
kalčių. Stovėdami, jei nieko nelaikome ran

kose, galime jas lengvai sunerti, ar nuleisti 
išilgai šonų. Bet visados natūraliai, kitaip 
žmogus atrodo lyg išsigandęs baramas moki
nys.

Vaikščiojant nereikia irkluoti rankomis, 
stovint nereikia išsižergti, nei ramštytis tai 
viena, tai antra koja. Ypač bjauru yra spręs- 
tis į šonus.

Labai negražus įprotis yra suptis kėdė
je. Nervingi žmonės, žiūrėdami į tai, kęste 
kenčia, nes savo vaizduotėje jau mato besi
artinant katastrofą. Raitam sėdėti ant kėdės, 
net ir vyrams, nepridera, apie mergaites nė
ra ką kalbėti. Plačiai patogiai atsilošti kėdė
je ir stovėti atsirėmus į sienas ar spintas ne
gražu, nes tokia poza reiškia visišką apsilei
dimą ir pagarbos stoką. Dėl to jaunoms mer
gaitėms nepritinka sėdėti, užkėlus koją ant 
kojos.

Dauguma tų klaidų jaunimas galėtų iš
vengti, jei jaustų jas darąs. Bet čia ir yra vi
sa bėda: jis negalvoja. Žmogus turi pats save 
auklėti. Jei kas mums nurodo mūsų klaidą, 
ar jei patys pamatome į kitus bežiūrėdami, 
turime atsidėję saugotis jos nebepakartoti. 
To išvengti geriausiai galime, prieš blogą 
įprotį statydami gerąjį, vadinas, stengda
miesi niekados nesielgti taip, kaip nepritin
ka, nei savųjų tarpe, nei būdamas pats vie
nas. Kas namie nesilaiko gražaus elgesio tai
syklių, tas niekuomet neišmoks gražiai elgtis 
draugijoje ir niekuomet nepasieks svarbiau

siojo auklėjimo tikslo — kad visi gražieji 
įpročiai taptų mūsų antrąja prigimti ir ne
slėgtų mūsų, lyg kokia prievarta. Reikia 
stengtis, kad kiekvienas negražus mūsų pa
sielgimas mums patiems būtų nemalonus, 
tuomet tik galėsime tikėtis neapsunkinsią 
kitų savo nemandagumu.

DRABUŽIAI, ŠVARA
Jau kalbėjome, kad svarbiausias gra

žaus elgimosi principas yra atsižvelgimas į 
kitus. Visas mūsų išorinis asmuo turi taiky
tis prie to reikalavimo. Rėdytis madingai ir 
gražiai nėra svarbu. Tai yra kišenės klausi
mas. Svarbu, kad kiekvienas būtų švarus ir 
meilus pažiūrėti, nors ir nebūtų apdovanotas 
kūno grožiu. Tai visiems galima ir prieina
ma. Todėl mūsų artimieji turi teisę reikalau
ti, kad mes savo išvaizda jiems nesudarytu
me nemalonumų. Tai, rodos, savaime supran
tamas dalykas, ir kiekvienas žmogus savo 
naudai turėtų tuo rūpintis. Tačiau pažvelgę 
arčiau, matome, jog žmonės — kartais iš ap
sileidimo, kartais iš nežinojimo — nesielgia 
taip, kaip turėtų elgtis.

Švariai laikomi nagai, gerai išplauti dan
tys, tvarkingai išvalyti drabužiai, rūpestin
gai nušveisti batai — tai juk kasdieninio gy
venimo ABC, tačiau kaip žmonės dažnai to 
nesilaiko. Ypač dažnai matome apdulkėju
sias skrybėles ir nešvarias pirštines. Ar yra 
bent viena šeimininkė, kuri, svečiams išėjus,

nors kartą nebūtų stovėjus, grąžydama ran
kas prie supurvinto kilimo. Žinoma, esant 
bjauriam orui, neįeisi kambarin, neatnešęs 
purvo drabužiuose ir avalynėje. Tačiau kiek
vienas išauklėtas žmogus turi gerai nusiva
lyti prieš įeidamas į vidų. O mes kaip tik la
bai dažnai tuo visai nesirūpiname. Reikia iš
valyti ir aptaškytus ar dulkinus drabužius ir 
nusišluostyti apdulkėjusius batus, šlapių 
skėčių nestatyti bet kur į kampą, bet į tam 
tikrus žardelius. Jei jų nėra, tai išskleisti kur 
nors priemenėje. Lyjant ar sningant, viršu
tinius drabužius reikia nušivilkti prieangyje. 
Darganoje geriausiai nedaryti jokių oficialių 
vizitų.

Savo kūną reikia laikyti kuo švariausiai, 
nes žmonėms nieko nėra nemalonesnio, kaip 
uostyti visokius nemaflomius kvapus. Kiti ma
no, kad pasikvepinus viskas būsią gerai, bet 
kaip tik pasidaro dar blogiau.Jei pagrindinis 
švarumas nieko negelbsti, vis jaučiasi nema
lonus kvapas, reikia kreiptis į gydytoją. Pa
vyzdžiui, kartais iš burnos eina nemalonus 
kvapas, kurio priežastis gali būti sugedę dan
tys ar kokia kita vidaus liga. Tokius dalykus 
reikia stengtis greit pašalinti, nes jie labai 
apsunkina žmonių santykius. Visokios rū
šies odos nešvarumai, susproginėjusios lū
pos ar rankos yra negražūs pažiūrėti ir kuo- 
greičiausiai šalintini. Nemalonios yra drėg
nos rankos. Ir čia reikia prašyti gydytojo pa
tarimo.



Pr. Alšėnas
r-

Tylaus kultūros veikėjo - dideli darbai
(Kun. Pr. VasiluMMko fotografijos įftefMeBys)

VISUOMENINE YEfttLA
Kaip asmuo,, kun. Vasiliaus

kas yra nepaprastai kuklus, 
taikaus bBdo, įgimto religingu
mo. Visas laisvesnes valandė
les skiria maldai arba rašymui. 
Labai daug skaito dvasinio tu-j LJAVttl VIII L!.,:- bAdll'J UYaOIIUU LU 

Asmeniškai aš nepažįstų iio] kaimynai jį gerbė, mylėjo ir silpnai beprimatant, prisireikė rhrio ir fflošbfijoS vėi-
kunigo, apie kurį noriu rašyti, nuolat prašydavo jo pagalbos, ten gero vikaro, kuriuo buvo 
tačiau pažįstu jo darbus ir jo ypač jei reikėdavo turėti rei- parinktas kun. Pranas. Tačiau 
gausią kūrybą, kuri pratarti- kalų teismuose ar valdžios į* neilgai jam ir ten teko kuni- 
no lietuvybės veikios balansą staigose. gauti: susirėmus su vietiniais
šiapus okeano i Tėveliai, būdami šviesūs vals- bajorais dėl lietuvių kalbos

Senelis kunigas Pranciškus tiečiai, panoro leisti ir sūnų vartojimo bažnyčioje, jis turė- 
Vasiliauskas, bebaigiąs 80 me- Pranuką į mokslus, puoselėda- jo išvykti į Senųjų Varnių pa
tų amžiaus, įšvęstas į kunigus mi viltį, kad jis būtų kunigu, rapiją. Ir ten įvyko panašus 
dar anais caro priespaudos lai- Jų noras išsipildė — Aukš- susirėmimas. Už dviejų metų 
kais, šalia pasiimtojo kilnaus čiausiasis išklausė jų maldų, kim. Pr. Vasiliauskas buvo 
ir sunkaus sielų ganytojo dar- Baigęs Šiaulių gimnazijoj pėn- perkeltas į Saudminkų filiją.
bo, stipriai paėmė į rankas ir kias klases, įstojo į Kauno Ku- 
ptanksną, ryždamasis tarnauti 
Dievui ir Tėvynei. Gyvenimo 
audros kun. Pr. Vasiliauską 
blaškė visut: jis kunigavo Lėe-

vi-

Liurdo šventovė darnu*

meilė, ypač kai Lietuvos liki
mas nekartą keitėsi ir, paga
liau, pateko į begaliniai sunkią 
būklę.

1948 m. išleista didoka kny
ga (212 pusi.) “Tėvynės Ilge
syje”. Šioje knygoje justi au
toriaus labai dideli pergyveni
mai ir sietas rauda dėl ken
čiančios Tėvynės. “Ilgesio gar
suose” autorius nostalgiškai 
šaukia ją, tarydamas: “Lietu
va, mylimoji Tėvyne, tu toli 
už plačiųjų jurų, tačiau mano 
širdis nuolat linksta tavo pu
sėn, mano siela mato tokią, 
kokia tu esi baisaus priešo už
gulta, tamsybių dengiama, 
draskoma į kąsnelius ir be pa
sigailėjimo smaugiama*”.

Knygoje gražiai aprašytos 
Lietuvos sritys, laukai, miškai, 
gražioji gamta, metų laikotar
piai ir pan. Į šį veikalą daug 
sietas įdėjęs autorius ir jį be
skaitant kiekvienas gali ryš
kiai pajusti ko netekome, bū
dami išplėšti iš mūsų motinos 
Tėvynės globos.

Ir vėliausiai išleistoji auto
riaus knyga — “Kunigas My
kolas”. Ji pasirodė 
Tai 198 pusi, leidinys.

“Kunigas Mykolas” 
ir antroji dalis dar 
išleistosios “Jauno
Sielvartai”. Anojoj buvo vaiz
duojami klierikavimo laikai, o 
šiojė — jau kunigavimo pra
džia ir subrendimo laikotarpis, 

asmenys, 
įžangos 

sugalvoti 
iš paties

kalų. Šalinasi didesnių draugi
jų, mėgsta būti tik artimųjų 
ratelyje, kur geriausiai jaučia
si. Nedaug kalba.

Iki 1904 m. caro valdžios 
buvo uždraustas bent koks vi
suomeninis veikimas. Teko 
dirbti slaptai. Atgavus lietuvių 
spaudą, Lietuvoje prasidėjo 
gyvesnis visuomeninis - kultū
rinis veikimas. Tuomet plačiau 
ėmė reikštis * ir kun. Pranciš
kus. Pačioje pradžioje atgimė 
jau anksčiau pradėtasis vysk. 
Valančiaus , lietuvių blaivinimo 
darbas. Ta proga ėmė darbuo
tis ir jaunieji kunigai. Prie jų 
aktyviai prisidėjo ir kun. Vasi
liauskas. Jis pats būdamas 
blaivininkas visur skelbė ir 
puoselėjo tą gražią blaivybes 
idėją.

Darbuojantis Škotijoj, vietos 
lietuviai, neturėję ilgesnį laiką 
lietuvio kunigo, buvo bent kiek 
pakrikę. Kun. Pranciškui atvy
kus, prasidėjo jų atgimimas. 
Ten buvo įsivyravęs girtavimo 
paprotys, o su tuo — ir nutau
tėjimas. Kun. Pranciškus įkū
rė Blaivybės Draugiją ir visą 

r* laiką jai vadovavo.
i Kad atitraukus Žmonės nuo 
saliūnų, kun. Vasiliauskas šeš
tadieniais ėmė ruošti šokius, 
vaidinimus, kaimyniškus vaka
rėlius ir pan. Didesnėse koloni
jose išnuomodavo sales, orga- 

j nizuodavo vaidybos mėgėjų bū- 
Kunigaudamas Lietuvoje jis relius ir, tokiu būdu, visoje 

pastatė klebo- Škotijoje lietuvių tarpe pakėlė 
dūrinį - tautinį susipratimą.

Tuo pat metu Glasgowo (An
glijoje) ordinariatas paprašė 
Kauno vyskupą atsiųsti jiems 
gerą kunigą. Škotijoje jis iš
buvo trejus metus ir grįžo Lie
tuvon. Lietuvoje buvo paskir
tas klebonu į Mažeikius. Tenai 
jam klebonaujant, kilo Pirma
sis Pasaulinis Karas.

nigų Seminariją.
1893 m., būdamas dar labai 

jaunas ir teturėdamas vos 22 
metus, Pranas buvo įšventin-

tuvoje, ėjo tas pačias pareigas tas į kunigus ir paskirtas 
karu į Dotnuvos parapiją.

KUNIGAS {VAIRIOSE
PARAPIJOSE

Dotnuvos parapija tuo laiku 
buvo amariliai sulenkėjusi, nes 
gyveno joje daug bajofų. Jau
nam kunigui čia buvo gera 
proga pažinti Lietuvos bajorų 
dvasią. Tai sutvirtino jo pasi
ryžimą kovoti už lietuvybę ir 
lietuviškuosius reikalus.

Iš Dotnuvos 1898 m. jis per
keltas į Kražius. Ten kun. Pr. 
Vasiliauskas, sėdamas Dievo 
žodį f tikinčiųjų sietas, sėjo ir 
lietuvišką sėklą. Dėl tos tad 
priežasties, atsilankiusiam į . . _ ..• mienecių Juozapo - Marijos 

kapelionas kun. M. 
Bnindza. Kun. Pr. Vasifiaus- 

! kui teko užimti jo vietą, kur 
ir ligi šiandien kapelioiiauja.

Škotijoje, pagaliau, ilgesnį lai* 
ką gyvena Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse. Niekad jis ne
užmiršo lietuviškųjų reikalų ir 
lietuvybės skleidimo. Jo 
plunksna yra parašiusi net ket
vertą didesnės apimties knygų 
ir porą brošiūrų.

KELETAS BfOGftAFTNfŲ 
BRUOŽŲ

Kun. Pranciškus Vasiliaus
kas gimė 1871 m. vasario 22 
d., Meškučių parapijoje (Šiau
lių apskr.), Gibaičių kaime. Jo 
tėvai — Anastazija Adomaity
tė ir Juozas Vasiliauskas — 
buvo vidutiniai ūkininkai. Abu 
pamaldūs, blaivūs ir pavyzdin
gi lietuviai. Tėvelis tuo metu 
Meškučių parapijoj buvo gal 
vienas iš parapijiečių, kuris 
mokėjo gerai rašyti ir, be lie
tuviškosios kalbos, laisvai dar 
šnekėjo lenkiškai ir rusiškai. 
Dėlto aplinkiniai žmonės ir

vokiečiams 
jam teko 
Viekšnią

knn. Pra-

Kun. V. Jerulaitį 
išvežus į Vokietiją, 
perimti kaimyninę 
parapiją.

Karui pasibaigus,
nas pasikeitė vietomis su Jos
vainių klebonu kun. Gudavi
čium. Josvainiuose klebonavo 
16 su puse metų. • 1

1937 m. sumanė aplankyti 
savo seserį Viktoriją žilevičie- 
nę, gyv. JAV, Elizabeth, N. J. į 

t Tuo metu mirė Seserų Kazi- 
K rąžius Kauno gubernatoriui'“ .. 
jaunas kunigas Pranas 
ko. Jo pastangomis kun. Pr.* ’

Vasiliauskas buvo perkeltas J 
vikarauti į menkesnę Balninkų 
parapiją.

Po to, Betygalos klebonui ė- 
sant jau sėhyvo amžiaus ir

daug nuveikė: 
niją, namus, salę ir kt.

ir mokė

m., kai 
vėl ap-

mokyklos 
rateliui.

• A
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Naujoji Aivgfija įkgtmnto nei ūrančin,

Atf aūglfn, Atf kurnamu rffejtftfe, todėl

Mfes mokam trž ję atvežtai# kuomet mum<
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VANDENS JĖGA
Masu vadens jėgos resursai buvo 

intensyviai vystomi, tačiau daugu
ma et^ktros Naujo) Anglijoj, tSsfc/. 

rus Maine’Ą. turi btrt gaminama 

garu, nė* vandens jėgos neužtenka.

CHKAPKR IN

THAT’I WHIH
THIY

jų reikia. Kodėl mes kalbam apie anglis ir
% «

aliejų? Todėl, kad tas kuras retasHMgas

clėMTaT gsftilittl ir jo atVėžFlftO ištektos atsispindi 

efefctros tachtose Nairjbjoj Anglijoj.

Nėžrfiriftf to, gerk vadfoVyfoė fr fėcfatnki 

stagebėjintaf dttodir Naujajai Angffjai elektros

nžtolrttaai if prt? gtasiHtt plgtefo—CENTAS AN1 

CENTO, TAI YfeA BIDŽIAUS18 BARMENAS

ŠEIMYNIŠKAM BIUDŽETE.
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dftfric fogfot and power companies
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Būdamas Škotijoje, rasinėje į 
‘Vienybę” (Kaune). Įsitraukęs 
į parapijos darbus, negalėjo 
nuolat bendradarbiauti perio
dinėje spaudoje, tačiau rašė 
knygas. Atvykęs į JAV, pasi
darėveikliu “Draugo” ir “A- 
merikos" bendradarbiu, pasira
šydamas Meškuičiu. Jo raštai 
atkreipė ne vieno skaitytojo 
dėmesį. Dalyvavo jis savo ras
tais h* kituose laikraščiuose.

IŠLEISTOSIOS KNYGOS
1931 m. Lietuvoje pasirodė 

“Jauno Kunigo Sielvartai” — 
“Šviesos” Spaustuvės leidinys. 
Tai knygelė, nelabai didelės 
apimties, 110 pusL dydžio, ta
čiau ji yra tuo įdomi, kad au
torius, bene pirmas iš kitų pa
lietė Kunigų Seminarijos auk
lėtinių gyvenimą. Veikalėlyje, 
su pakankama intryga, at
vaizduotas Seminarijos auklė
tinio vidujinis gyvenimas ir į- 
domios dvasinės kovos. Tai y- 
ra tarytum autoriaus trilogija: 
Deja, šis leidinėlis bepaliko tik
ru unikumu, nes jo skaitančio
je visuomenėje tėra gal pora 
ekzempliorių. Tos knygos pora 
tūkstančių . ekzempliorių buvo 
sukrauta Šv. Kazimiero D-jos 
knygyne, Kaune, kur, žinoma, 
jos ir liko. Bolševikai, savaime 
aišku, pasistengė jas sunaikin
ti.

1949 m.

yra lyg 
Lietuvoj 

Kunigo

Glasgove pats režisavo vaidini
mus, pats organizavo 
chorą.

Po ilgo laiko 1939 
kun. Pr. Vasiliauskas
lankė Škotijos lietuvius, jis bu
vo gražiai sutiktas ir priimtas. 
Tenai tebegyvąvo ir jo įsteig
toji Blaivybes Draugija.

DARBAS St JAUNIMU
Kun. Pr. Vasiliauskas visą 

laiką ypatingai mylėjo jauni
mą. Juo visą laiką rūpinosi ir 
sielojosi jaunimo reikalais:
kūrė jaunimo organizacijas, 
jas palaikė ir jose dirbo. Ma
žeikiuose suorganizavo ir va
dovavo prekybos 
mokinių tautiniam
Viekšniuose įsteigė vidurinę 
mokyklą ir joje vadovavo pa
ties įkurtai mokinių organiza
cijai “Žibutei”. Josvainiuose 
vadovavo “Angelaičių” ir “Pa
vasarininkų” draugijoms. Jo 
pastangomis ir nuolatinėmis 
aukomis susiorganizavo Jos
vainių pavasarininkų orkes
tras, kuris patarnaudavo vi
soms Kėdainių apskrities kata
likų jaunimo organizacijoms.

Kun. Pr. Vasiliauskas iš pat 
jaunų dienų politikos nemėgo 
ir jos vengė. Tačiau kur politi
ka rišosi su Bažnyčios reika
lais ir tikyba, jis laikėsi griež
to nusistatymo ir dėjo pastan
gas, kad Bažnyčia nenuken
tėtų.

Jis didžiai vertino katalikiš
kosios spaudos plitimą. Tad 
spaudą jis uoliai platino ir tu
rėjo gražaus pasisekimo. Be 
katalikiškų draugijų, jis orga
nizavo ir visuomeninio pobū
džio sambūrius, kaip: Varniuo
se “Vartotojų Draugiją”, 
Viekšniuose — progimnaziją, 
Josvainiuose— “Kredito Drau
giją”, pieninę, Šv. Vincento a 
Paulio Draugiją. Kaip organi
zatoriui, minėtų draugijų rei
kalų našta, didžia dalimi, krito 
aut jo pečių.

Gyvendamas Lietuvoje turė
jo didelį knygyną. Knygas
duodavo skaityti vietos jUUtti- spindi autoriaus didi Tėvynės 
mui. Pats pfečiai susipažinęs 
su dailiąja literatūra, daug dė- ■ 
mesta kreipė į ją. Būdamas : 
dar Seminarijbj jis ją pamėgo,!: 
o lietuvių kalbą — tiesiog įsi
mylėjo, ypač kai tą kalbą bo-! 
kė žymusis kalbininkas prof. į; 
Jaunius. Iš pat jaunystės, ga-'i 
vęs gražią pradžią, palinko1 
prie meniško, gražaus lietuviš
ko žodžio.

KUN. f R. VA&L1AUMLA3
kūrybos b Are

Būdamas didžiai kukius, jis 
ilgai nesiryžo su savo plunks
nos darbu išeiti į viešumą'. Ta
čiau, lietuvių spaudą atgavus, 
pradėjo ir kun. Pranciškus uo
liai joje dalyvauti. Jo straips
niai įvairiais klausimais pra
dėta spausdinti Petrapilyje 
leidžiamame “Lietuvių Laik
raštyje”, kurie buVo pasirašo
mi Adomaičio sfapyvardžiir j

Į

i

— tėra autoriaus

J

didesnio

Kitos autoriaus knygos, — 
išleistos jau Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse.

1943 m. pasirodė “Mano Sie
los Atgarsiai”. Tai
formato ir didesnės apimties 
knyga. Išleista gerame popie
riuje ir turinti 249 pusi. Kny
goje, labai subtylioj formoj, 
vaizduojami autoriaus pergy
venimai. Į leidinį patalpinti 
kun. Pr. Vasiliausko straips
niai, parašyti jau
begyvenant nuo 1938 iki 1942 
m. ir talpinti Amerikos lietu
vių spaudoj. Straipsneliuose, 
kurie yra daugiausia su bele
tristiniu atspalviu, giliai atsi-

i

Amerikoj menimis

Knygoje minimi 
kaip ir pats autorius 
žodyje pažymi, nėra 
subjektai, bet paimti
gyvenimo, net jų vardai nepa
keisti. Jų charakteristika ir 
papročiai piešiami tokie, kokie 
jie yra buvę.

Šis leidinys patiekia skaity
tojui daug ir istorinės medžia
gos epizodų, ypač iš anų caro 
priespaudos laikų. Knyga pa
skirstyta į dvi dalis: pirmojoj 
prisilaikoma apysakos formos, 
o antrojoj 
užrašai.

Beje, 1907 m. per kun. A. 
Miluką t autorius dar yra išlei
dęs dvi knygutes: “Susipfas- 
kim” ir “Kaip Elziutė praleido 
Šv. Jono dieną”. Deja, jų nete
ko man matyti.

Kun. Pr. Vasiliausko raštai 
yra perrinkti estetiniu grožiu, 
ramumu ir giliomis mintimis. 
Jis ir trumpuose vaizdeliuose 
sugeba tobulai išbaigti pradė
tąją mintį. Jo kūryba yra gyva 
ir patraukli, nenuobodi skaity
ti, nes vaizdas neša vaizdą ir 
intriguoja skaitytoją.

Tyliajam kultūros darbinin
kui, kun. Pr. Vasiliauskui, lin
kėtina dar ilgus metus dirbti 
taip naudingą lietuvybei darbą 
ir niekad nepailsti.

Pastaba: biografiniais duo- 
naudotasi iš Juozo 

Rikselio surinktų davinių1.
PT. AHšėnas

Skaitykite ir platinkite kata
likišką spaudą —* laikraštį 
“Darbininką”!

Iš PRAEITIES TAVO SCNtS TE STIPltTBŲ ŠEMlA 

Lietuvių Žinios 

norėdamos pagerbti komunistų nukankintus lietuvių tautos 
didvyrius ir parodyti pasauliui tikrąjį bolševizmo veidą, o 

taip pat ir lietuvių pasiaukojimą ir kančias, išleido

Šioje knygoje aprašoma RAINIŲ ntfškeifo tragedija. -fl pa
rašyta remiantis autentiškais gyvų MAninką pasakojimais 
ir gydytojų komisijos protokolais. Kas nori sdpriisti ko bol
ševizmas iš tikrųjų nori TELŠIŲ KANĖINIŲOKE ras 

kradjir rašytą atsakymą.

Užsakymus rašykite žemfcrt paduotu adrėšn. 

Kaina tik 75 centai 
“Lietuviu Žinios’’, iilt Sarah it, Ptttšbūrgh fr, fa.

■N. * *•

J. PADAUBIEČIO

TELŠIŲ KANKINIAI i



Dievo Žodžio
Kun. V. Pflrttfrirf

Geroji Ponia apsireiškia Bernardetai
___________

Prie Liurdo miestelio, 
prie'Gave’s upės, yra di
delė Massabielle’s uola 
(pats vardas reiškia “se
na uola”), kurioje yra di
delė grota — kokių 4 met
rų aukščio ir 14—15 met
rų pločio. Aukščiau tos 
grotos yra mažas pailgos 
formos įdubimas — niša, 
Kurios apačia apaugusi 
laukinių rožių kerais.

1858 metais vasario mė
nesio 11 d. Bernardetos 
motina, norėdama virti 
pietus, pasiuntė vaikus 
prie Gave’s upės Liurdo 
miške parinkti sausų ža
bų. Bernardeta irgi norė
jo su seserimi išbėgti lau
kan, bet motina nenorėjo 
jos leisti, nes oras buvo 
gana šaltas, o Bernarde
ta mroįat sirguliavo. Ta
čiau šiaip taip ir jai pa
vyko gauti motinos leidi
mą draugė su seserim ir 
drauge Jeane Abadie bėg
ti į mišką. Vaikai bėgo 
tiesiai prie Massabielle’s 
uolos, kur tikėjosi rasti 
daug sausų medžio šakų. 
Bet vaikus nuo uolos sky
rė Gave’s upės kanalas, 
kuris suko seną malūną. 
Tą dieną kanalas buvo už
darytas, todėl vandens 
buvo labai mažai. Mergai
tės, nieko nelaukdamos, 
numetė klumpes ir per-1 
brido negilų kanalą. Ber- puolė ant kelių ir pradėjo 
nardeta gi buvo apsiavusi Aelstis. Pabaigus rožan- 
kojinėmis, todėl ieškojo čių, pasirodžiusioji išny- 
vietos, kur galėtų per ak- ko. Tuo metu žabų prisi- 
menis peršokti į kitą pu- rinkusios mergaitės sku- 
sę. Tkčiau veltui. Atsisė- bėjo į namus. Gi Bernar
do tad kojines nusiimti, dėta dar jokios šakos ne- 
Bet, jai kojines nusii- buvo radusi ir tebeklūpo- 
ihant, pasigirdo staigus ir jo prie uolos. Tai pama- 
didelis krūmų Šlamesys, 
nors joks vėjelis nepūtė. 
Nustebusi Bernardeta ap
sidairė aplink, bet niekur 
nieko nesimatė. Ji norėjo! 
jau bristi per upelį, bet ir 
vėl pasigirdo keistas šia- žadą, kad jos niekam nie- 
mėjimas, nors buvo visiš- ko nesakys, joms viską 
kai ramu. Bernardetai papasakojo. Mergaitės ta- 
besidairant, jos akys nu-, čiau savo pažado neište

sėjo ir, grįžusios į namus, 
viską papasakojo motinai. 
Išgirdusi mergaičių pasa
kojimą motina uždraudė 
vaikams prie Massabiel
le’s uolos lankytis.

Taip prabėgo kelios die
nos.

Sekmadienį, grįžę iš 
bažnyčios, vaikai užsigei
dė pabėgioti. Bernardeta 
veržte veržėsi prie grotos.

Švenč. Panelės apsireiškimas Bernardetai

ant kurių žibėjo auksinės 
rožės; ant dešinės rankos 
kabojo rožančius, kurio 
grandinė buvo geltonos, o 
dideli ir retai išdėstyti 
karolėliai baltos spalvos. 
Pasirodžiusiąją supo nuo
stabi šviesa.

Išsigandusi Bernardeta'

’čiusios mergaitės pradėjo 
Bernardetai priekaištau
ti: “Kokia kvailystė, to
kioje vietoje ir tokiu lai
ku melstis”. Bernardeta 
gi, išgavusi mergaičių pa-

krypo j mažąjį uolos įdu
bimą, kur pamastė nuosta
biai gražią vidutinio 
aukščio jauną moterį; 
sniego baltumo rūbas su
po ją nuo kaklo ligi kojų; 
švelnus, baltas ilgas nuo
metas dengė jos galvą, 
pečius ir rankas; dangiš
kos spalvos juosta juosė 
jos liemenį ir dviem kas
pinais tęsėsi iki pat kojų,

v •
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Tai sužinosi perskaitęs
Prof. Dr. Vyskupo Bučio garsią knygą:

ŠVENČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji! 
Liurdo knyga

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.

KAINA — $3.50

Už Prisiųstus 1950 Metų 
Kalendorių

S”

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

-ė>

Kreipkitės su užsakymu:

"Dievas daug sykių ir įvairiais būdais kalbėjęs 
kitados tėvams per pranašus, paskiausiai, šiomis die
nomis kalbėjo mums per savo Sūnų”. (Hebr. 1:1).

Didysis tautų Apaštalas Šv. Povilas, rašydamas 
Žydų kilmės krikščionims laišką, primena jiems pa
čioje laiško pradžioje kad Kristau? mokslas yra Die
vo žodis, sakydamas: “Dievas dažnai ir visokeriopu 
būdu kalbėjęs tėvams per pranašus, galiausiai, šio
mis dienomis kalbėjo mums pef savo Sūnų”. Dievo 
Žodį, būtent dieviškąjį mokslą Kristus praminė sėkla, 
o pamokslininką — sėjėju, sakydamas: “Sėjėjas išėjo 
savo Sėklos sėtų... Sėkla — Dievo žodis”.

įsikūnijęs dieviškasis Žodis, Kristus buvo visų 
laikų didžiausis pamokslininkas. Kristaus pamokslai 
spinduliavo Žavingu Jo asmens šventumu ir Jo moks
lo kilnumu bei autoritetingumų; nes kaip Jo asmuo, 
taip ir Jo mokslas buvo dieviškas. Tris metus Kris
tus skelbė savo dievišką mokslą asmeniškai. įsteigęs 
Katalikų Bažnyčią Kristus įgaliojo ir įpareigojo sa
vo Apaštalus ir jų įpėdinius toliau skelbti Jo dieviš
ką mokslą, sakydamas: “Man duota visa valdžia Dan
guje ir ant žemės. Eikite tat ir mokykite visas tautas, 
vardan Tėvo ir Sūnaus ir šventosios Dvasios, ir mo
kydami juos laikyti visa, ką tik esu jums įsakęs. Ir 
štai, aš esu su jumis visas dienas, iki pasaulio pabai
gai”. (Mato 28:18 - 20).

Taigi tas mokslas, kurį Apaštalai savo laiku 
skelbė, ir kurį dabar jų įpėdiniai vyskupai ir kunigai 
skelbia, yra tas pats mokslas, kurį Kristus savo laiku 
skelbė asmeniškai, dėl to ir vadinasi: Dievo žodis.Visos trys mergaitės nu

tarė prašyti motinos, kad “Mes ne patys save skelbiame”, sako Šv. Povilas A- 
ji joms nedraustų bėgti paštalas, “bet mūsų Veišpatį Jėzų Kristų”. (2 Kor. 
prie grotos. Motina bijo-p 
dama, kad aną sykį Ber- i 
nardetai pasirodžiusi po- 1 
nia nebūtų koks vaideni- ' 
masis, ar piktosios dva- ] 
sios darbas, patarė Ber
nardetai pasiimti švęsto ' 
vandens ir, jei vėl kas pa- ] 
sirodytų, pašlakstyti juo 1 
ir kalbėti: “Jei tu esi iš : 
Dievo, tai prieik arčiau, o 
jei iš velnio, tai išnyk ”

Prie grotos nubęgę vai
kai nieko nematė. Pradė
jo kalbėti rožančių. Tik 
prade jūs meistįs Bernar
deta suriko: “Štai ji, štai 
ji!” Tačiau kiti vaikai 
nieko nematė. Bernardėta 
gi, pasiėmusi švęsto van
dens, pašlakstė pasiro
džiusiąją sakydama: “Jei 
tu iš Dievo, tai prisiar
tink...” Ir štai, gražioji 
ponia nusišypsojo, fr, ke
lis kartus nusilenkdama, 
paėjo kiek į priekį. Se
kančių žodžių: “Jei tu iš 
piktosios dvasios, tai iš
nyk”, Bernardėta nebe
drįso sakyti, bet, suklupu
si ant kelių, ėmė melstis.

Gandas apie keistą pasi
rodymą pasklido po apy
linkę. Iš visų pusių į Šou- 
birous namus pradėjo 
plaukti būriai Žmonių. 
Kiekvienas norėjo išgirs
ti Bernardetos pasakoji
mų.

Sekančią dieną atėjo 
Bernardetos teta, kuri 
siūlėsi Bernardetą palydė
ti prie uolos. Eidama ji 
pasiėmė popierių ir 
plunksną su rašalu ir pra
šė Bernardetos, kad ši, 
poniai pasirodžius, paduo
tų jai popierį su rašalu ir 
paprašytų parašyti savo 
vardą ir pasirodymo prie
žastį. Mat, pamaldi mote
rėlė manė, kad čia pasi
rodanti skaistykloje kėn- 
čianti siela, už kurią bu
vo pasiryžusi užprašyti 
šventąsias Mišias.

Atėjusios prie ūdos 
■ pradėjo kalbėti rožančių. 
' Tik persižegnojus, Ber- 
i nardeta sušuko: “štai ji, 
j žiūrėkite, štai ji”. Jos vei- 
i das švietė nežemišku 
j džiaugsmu. Palydovės ta- 
Į čiau nieko nematė ir 
i kurstė Bernardetą, kad ši 
I paimtų pasirodžiusios pa

rašą. Mažoji regėtoja pa
klusniai atsistojo ir arti- 
inosi prie uolos, kur, pasi
stiepusi ant pirštų galų,

4:5). Kaip gera sėkla, pasėta derlingoje žemėje, taip 
ir Dievo Žodis tikinčio žmogaus širdyje duoda gerų 
vaisių. Tai patvirtina Kristaus pasakyti žodžiai: “Pa
laiminti, kurie klauso Dievo žodžio ir laikosi jo”. (Lu
ko 11:28). .............

Dr. B. Paulius, O. P.

vandenį. Visoje Prancūzi
joje buvo daug apie tai 
rašoma ir daug kalbama, 
kol 1859 m. liepos mėn. 
28 d. Tarbės vyskupas su
šaukė įvairių sričių spe
cialistus, kuriems pavedė 

I tirti Liurdo įvykius. Į tą 
komisiją įėjo ne tik neka- 
talikai, bet ir visai netikį 
žmonės. Ta komisiją pa
vesta jai darbą atliko vi
su kruopštumu, o vysku
pas, remdamasis jos tyri
mų rezultatais, po trijų 
metų oficialiai paskelbė, 
kad galima tikėti į šven
čiausios Mergelės Marijos 
apsireiškimą Liurde. Tuo 
pat laišku aprobavo prie 
Massabielle’s uolos Mari
jai teikiamą garbę. Pačią 
grotą atpirko nuo Liurdo 
magisffato ir išrūpino iš 
valdžios reikiamus leidi
mus ten pastatyti bažny
čią.

Bernardeta pergyvenusi 
daugybę įvairių apklausi
nėjimų, tardymų, liko pa
prasta vargingai gyve
nančių darbininkų duktė. 
1864 m. balandžio mėn. 4 
d., kada nuostabiai graži 
Nekaltai Pradėtosios Ma- 

w rijos marmurinė statula, 
25 didžiulės tikinčiųjų ir ku- 

BeraąrdetaT Gerosios Po- ni^ p-

pastatė ant uolos krašto 
rašalą, pluksną ir popierį 
Sakydama: ‘^Geroji Po
nia, parašyk tu čia man, 
kas tu esi ir ko tu gedi”.

Pasirodžiusioji švelniai 
nusišypsojo ir tarė: ‘Tai; 
visai nereikalinga. Prašau 
tavęs, kad laike keturioli
kos dienų kasdieną čia 
ateitumei”.

Bernardeta su džiaugs
mu pažadėjo tą prašymą 
įvykdyti, o ponia pasakė: 
“Aš padarysiu tave lai
minga, tik ne šiame, bet 
kitame pasaulyje”.

Bernardeta, trukdoma 
policijos ir kitų aukštų 
valdžios pareigūnų, per 
keturioliką dienų lankėsi 
prie grotos, kur matė 
“Gerąją Ponią” ir su ja 
kalbėjosi. Pasirodžiusioji 
prašė Bemardetos, kad ši 
nueitų pas kunigą ir jam 
pasakytų Pasirodžiusio- 
sios norą, kad prie grotos 
būtų daromos procesijos 
ir pastatyta bažnyčia. Ta
čiau šis jos prašymas dar 
negreit tebuvo įgyvendin
tas, nes Bernardetos žo
džiais negreit tebuvo pa
tikėta.

Netikėta 
kai vasario

net ir po to, 
mėn. f supama, bu-

“Darbininkas” atspausdino 1950 m. kalendorių 
dviem spalvom, kurio kiekvieną mėnesio puslapį puo
šia skirtings paveikslai. Sekmadieniai ir šventadieniai 
pažymėti raudonomis skaitlinėmis; pasnykai pažymė
ti žuvelėmis.

Gavusieji kalendorių juo labai patenkinti. Sekan
tieji asmenys prisiuntė kalendoriaus fondui aukų: 
Rev. N. Pakalnis, Brooklyn, N. Y...............
Mr. J. Moskus, Jr., New Britain, Conn.
A. Yankus, Detroit, Mich............ ..... .............
Alexander Navickas, Norvvood, Mass..........
Mr. J. Kontautas, Ansonia, Conn.................
Ona Gaputienė, So. Boston, Mass.................
Mrs. M. Valatka, Roslindale, Mass..............
John Paulekas, Cambridge, Mass..................
V. Stakutis, So. Boston, Mass......................
K. Jankūnas, So. Boston, Mass.....................
J. Vitkūnas, Phila., Pa..................................
M. Valuckas, VVaterbury, Conn....................
Mrs. Agnės Kizella, Taunton, Mass..............
Matilda Pranskus, Yonkers, N. Y..............
Rev. A. Orvidas, Schenectady, N. Y..........
Mrs. A. Melinis, Cleveland, Ohio ...............
K. Klevinskas, Minersville, Pa......................
Mrs. Ernest W. George, Milton, Mass.........
Geo. Aleknevičius, Timmins, Ont. Canada 
Mr. Peter Dragūnas, Pittsburgh, PaT.......
Anna Mark venas, Worcester, Mass.............
Mrs. Ganis, Phila., Pa....................................
Steve Sokol, Worcester, Mass. 
Ona Morkiūtė, Phila., Pa. ..........................
Joseph Balukievvicz, Phila., Pa..................
T. Kurkauskas, Phila., Pa. ..........................
A. Zalonskis, Brooklyn, N. Y.....................
Povilas Simanonis, Chester, Pa. ...........
Juozas Kodis, Folsom, Pa.............................
A. Jurgis, Los Angeles, Calif.....................
Vincas Galubickas, No. Chelmsford, Mass. 
John Trasky, Dorchester, Mass.................
Louise Mashidlausky, Brockton, Mass......
Kazimieras Rimdeika, Phila. Pa........
Juozas Stadalnikas, Phila., Pa....................
G. Dowdavawicz, Methuen, Mass. ..........
Sister M. Nicodema, O. P. Brooklyn, N. Y. 
John Vahickas, Watertown, Conn.............
Mary Sheffeldt, Phila., Pa..........................
A. Matulevičius, Pittsburgh, Pa.................
Mrs. A. Besasparis, Waterbury, Conn. 
Sophie Rimaitė, Lavvrence, Mass.................
Antanas Andrukaitis, Lavvrence, Mass......
Marijona Žurolienė, Dorchester, Mass. 
Pr. Grenis, So. Boston, Mass.....................
Mykolas Kuodis, Norvvood, Mass...............
Uršule Pazniokienė, Norv/ood, Mass.........
Andrius Venskus, Norvvood, Mass.
M. Tickulka, Cleveland, Ohio 
Silvestras Jaskcvičrus, Dorchester, Mass. 
A. Yankus, Detroit, Mich............................
Peter Timinskienė, Phila., Pa.....................
Mrs. M. Lazauskienė, Phila., Pa................
I. Grubinskas, So. Boston, Mass................
Mrs. E. Stadehnkas, Phila., Pa..................
Mrs. B. Mikalaitis, Phila., Pa. .................
K. Supranavičius, Hyde Park, Mass........
Joseph Kvėderis, Toronto, Ont. Canada 
Anna Janulevičius, Barre Plains, Mass. 
Marijona Karpienė, Waterbury, Conn. ... 
Jonas Mončiūnas, Windsor, Conn.............
Mikolas Balukinas, Hartford, Conn. .......
J. Ališauskas, Maspeth, N. Y.....................
M. Mockapetris, Dorchester, Mass. ...........
Inž. J. Vasiliauskas, So. Boston, Mass......
A. Nevieraitė, Mattapan, Mass. .........
M. Kiburienė, Dorchester, Mass.................

nios liepiama, prie grotos vo Pastatyta grotos nišo- Peter Urbickas, Pittsfield, Mass............
krašto rankomis barausė Je» Bernardeta labai sun- Mrs. Anthony Samson, Norvvood, Mass.krašto rankomis parause 
sausą žemę iš kurios iš
tryško ten niekada nebu
vęs šaltinis, kuriuo apsi
plovę ar užgėrę išgijo 
sunkiai sergą ir net nepa
gydomi ligoniai. Visa tai 
buvo aiškinama liguistu
mu ar net apgavyste.

1859 m. kovo mėn. 25 d. 
Pasirodžiusioji pasakė sa
vo vardą: “Aš esu Nekal
tas Ėrasrdėjimas”. Tuo 
švenčiausioji Mergelė Ma
rija lyg patvirtino iškil
mingą Bažnyčios sprendi
mą, kad Ji yra be gimto
sios nuodėmės.

Tačiau ir po to dar daug 
teko Bernardetai kentėti; 
buvo bandoma ją areštuo
ti, patalpinti į bepročių 
namus, buvo uždrausta, 
bet kam prie grotos prisi
artinti ir'naudoti šaltinio

kiai sirgo ir gulėjo lovoje. 
1866 m. ji įstojo į gai- 

Iėstingųjų seserų vienuo
lijos Nevers vienuolyną, 
kur 1879 nfr. balandžio 
mėn. 16 d. (trisdešimt 
penktaisiais savo amžiaus 
metais ir tryliktaisiais 

. Viertuoliškojo- gyvenimo
mfcfaiš) pb sunkios ir il
gos Kgds jf Auėjo pas Tą, 
kuri jai regėjimų 
prie Massabielle’s 
yra pasakiusi: 
rysiu tave laiminga, ta
čiau nė šiame, bet kitame 
gyvenime”.

Ji yra palaidota Ne
vers vienuolyno šv. Juo
zapo bažnyčioje, kur dar 
ir šiandien guli .gesti ne
pradėjęs jos kūnas.

1933 m. ji tapo paskelb
ia šventąja. (“NŽ”I

i metu 
assabielle’s uolos 

“Aš pada-

•\

5.34 
4.00 
2.00 
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... 1.80 

... 1.00
1.00 

... 1.00 
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Mrs. S. Karvelis, Canterbury, Conn................
Mrs. A. Naudžiūnas, South Boston, Mass. ......
Michael Dzekevičius, Providence, R. I.............
Anna Bullan, Gilbertville, Mass........................
M. Trečiokas, Dorchester, Mass. .....................
J. Lukošiūnas, Cambridge, Mass. ..................
Vincas Valatka, South Boston, Mass................
Kaz. Stundzis, Methuen, Mass..........................
N. Mikstas, Lawrence, Mass............................
Mrs. Mary Walak, West Lynn, Mass...............
Juozas Matačinskas, Worcester, Mass. __ __
Anelė Aksten, Worcester, Mass........................
Petras Aiksnoras, Worcester, Mass................
Vincas Sestavicius, Norwood, Mass................
Marijona Vasiliūnienė, Norvvood, Mass. 
Sister Angola Mario, Binghamton, N. Y........
K. Klcbauskas, Athol, Mass............................
Antanas Barkauskas, South Latvrčncc, Mass. 
M. Lopšaitis, Burlington, N. J...........................
Cecilija Labeckienė, Hartford, Conn..............
Paulina Ambrasas, Hartford, Conn................
Jonas Tamošiūnas, Hartford, Conn................

Nuoširdžiai dėkojame už paramą.
“Btarblninko" AdmMstfacija.
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I^nvrence lietuviai paminės 
Lietuvos Nepriklausomybės su-1 
kaktį sekmadienį, vas. 12 d.,1 
bažnytinėmis apeigomis ir me\ 
no programa, šventoji Valanda 
bus laikoma 
bažnyčioje 3 vai. 
skaitomos išprašymui mūsų tė
vynės laisvės bei nepriklauso-1 
mybės, ir stiprybės bei Dievo 
paramos visiems Nepriklauso-, 

dus, pavardes ir vietos pavadinimus; 8. prisiųsti redakcijai bent mos Lietuvos kovotojams. Taip 
dvi die«as prieš išeisiant laikraščiui (ne vėliau šeštadienio ir tre- pat prašysime Aukščiausiojo 
Padienio). Bedakcija pasilieka sau teisę korespondencijas trum-' suteikti amžiną ramybę kare 
pinti ir keisti antraštes įvairesnėmis, jei pasitaiko perdaug vie-'................................. 1
uodos.

k.

emoen LIETUVIU 
KOLONIJOSE *.

“Darbininko” redakcija nuoširdžiai prašo: 1. rašyti kores- 
poadeacijas tiktai ant vienos lakšto pusės, nesu liejant eilučių ir 
paliekant nemažą baltą pakraštį; 2. rašyti aiškiai, o ypač var-’

BR0CK10H, MASS.

DĖKOJA
Klebonui Kun. Pr. Strakauskui

Reiškiame širdingiausią padėką Brockton- 
Montello šv. Roko parapijos klebonui kun. 
Pr. Strakauskui ir kun. A. Klimui už atlaiky
tas pamaldas ir atliktas visas kitas bažnyti
nes apeigas, laidojant sausio mėn. 21 d. š. m. 
tragiškai žuvusį, mūsų mylimą sūnų Robertą 
Mandeikį, nepaimant už tai jokio atlyginimo. 

Marija ir Feliksas Mandeikiai.

.r

Dr. Budreckui
Daktarui Budreckui už taip didelę moralę 

ir materialę paramą laidojant tragiškai žu
vusi mūsų mylimą sūnų Robertą Mandeikį 
reiškiame širdingiausią padėką.

Marija ir Feliksas Mandeikiai.

p. Jakavoniui

Brockton’o Laidojimo Įstaigos savininkui 
p. Jakavoniui už paruošimą ir palaidojimą 
tragiškai žuvusį mūsų mylimą sūnų Robertą 
Mandeikį ir nepaėmusiam už savo darbą jo
kio atlyginimo, reiškiame širdingiausią pa
dėką.

Marija ir Feliksas Mandeikiai.

Padėka
Montello Tremtinių komite

tui p.p. Tamošaičiui, Bliudni- 
kui, Bačiuliui, Tremtinių cho
ro vedėjui p. Strazdui ir vi
siems choro dalyviams, Ant. ir 
Florencijai Budreckams, V. 
Indrūnui, V. Poškienei, R. ir E. 
Bielkevičiams, J. Špokevičiui, 
V. Kripaitienei, J. Laurinaičiui, 
Skeet klubui, Franklin klubui. 
Piliečių klubui, Kazimiero klu
bui, Anglų kalbos vakarinių 
kursų vedėjai 
kytojams ir 
Kašėtaitei ir 
parėmusiems

i
Šv. Pranciškaus'

Maldos bus

ir tremtyje įnirusiems.
Meno programa susidarys iš 

dainų ir kalbų. Parapijos cho
ras išpildys muzikalinę dalį va
dovybėje chorvedžio Algio Šim
kaus. Žymūs svečiai kalbėto
jai pasižadėjo atsilankyti ir iš 
svetimtaučių. Kongresmonas 
Thomas J. Lane atvyks iš Wa- 
shingtono ir pasakys apie vai-: 
džios nusiteikimą 
tautoms. Kalbės 
miesto mayoras 
Meehan. Paskaitą 
vis tremtinys, Merrimack Ko
legijos profesorius Alfonsas 
Leščinskas, mūsų parapijietis. 
Nepriklausomybės paminėjimo 
programą ruošia Federacijos 
skyrius, kuriam pirmininkauja 

t Justinas Kuras. Meno progra- 
Į ma įvyks parapijos svetainėje
4 vai., tuo jaus po bažnytinių! 
pamaldi/. Ruošimo komisija! 
maloniai kviečia visus Law- 
rence ir apylinkės lietuvius da
lyvauti.

I

I

au
geles,

kioje valandoje piniginėmis 
komis, paaukavusiems 
pareiškusiems užuojautą ir pa- 
lydėjusiems mūsų mylimą sū
nų Robertą Mandeikį į amžino 
poilsio vietą, reiškiame širdin
giausią padėką.

Marija ir Feliksas Mandeikiai.

Šv. Metais uo- 
Lietuvą ir šv.
Nutarta kiek- 
pirmą sekma- 

,v. Mišias, ku-

St.

, jos nares šiais 
I liau melstis už 
! Tėvo intencija.
vieno mėnesio 
dienį užprašyti
rios būtų laikomos 9 vai. 30 m.

| ryte ir bendrai eiti prie šv. 
| Komunijos paminėta intencija. 
Perskaityti trys padėkos laiš
kai iš tremties už pasiųstu^ 
pakietėlius.

Paskirta $5.00 auka K. Fede
racijai ir aukelės šv. Mišioms 
už sergančias nares ir šv. Mi
šioms Šv. Kazimiero šventėje 
už Lietuvą. Sudėta 10 dol. at
vežimui iš tremties 600 šimtų 
lietuvių, kuriais rūpinasi Bal
tas.

4

Vytauto D. klubo metinės iškilmės Loweli, Mass. Iš kairės į dešinę: Edward F. Rayan, 
Kondratas, vice pirmininkas; J. Rusas, pirmininkas; kun. Pr. Bulovas iš Marianapolio; kun. J. 
Skalandis, šv. Juozapo par. klebonas; miesto majoras C. Ceary; kun. K. Jenkus, šv. Juozapo įvyks šį sekmadienį, 

' par. vikaras ir John Jonas. 
|---------------------------------------------
ikaro laukia. Reikia tik apgai-'

__ . i lestauti, kad svetainė 48 Greenpavergtoms „ ’ . ... i
Lavvrence' ne»a^es visų sutalpinti.

James P.
duos lietu-

švento Vardo Draugijos 
Mėnesinė Komunijos Diena
Sekmadienį, vas. 12 d., laike 

8 vai. mišių, parapijos Švento 
Vardo draugija eis ‘in corpore’ 
prie Šventos Komunijos. Vyrų 
grupė giedos mišiose.. Po mišių 
bus užkandžiai ir draugijos 
mėnesinis susirinkimas.

LOWH±. MASS
Iš DLK Klubo veiklos

Šių m. vasario 4 d. • įvyko

12

Pasitarta apie vakarą, kuris 
vasario 

B.M.d.

M. J.

Rengia linksmas užgavėnes
Vasario 21 d. 7:30 vai. vak. 

senosios mokyklos patalpose 
Apaštalavimo draugija rengia 
linksmą Užgavėnių vakarą. Šei
mininkės žada paruošti lietu
viškų kruopelių, ką apsiėmė 
atlikti Uršulė Liutkeviėienė, Ci
ną Girdzijauskienė, Ona Jakš
tienė, Apolonija Naujaviėienė 
ir Marė Stankevičienė. Apsi
lankykite, nesigailėsite.

Misijos
Praėjusį sekmadienį Šv. Juo

zapo parap. klebonas, kun. J. 
Valantiejus, pranešė, kad kovo 
6 d. bus laikomos mūsų para
pijoje

NORVOOD. MASS. I NEW BRITAM. CONN. PATBSOH, H. J
Sausio 29 d. pp. Juozas ir 

Marijona Vasiliūnai šventė sa-1 
vo 35 metų vedybinio gyveni
mo sukaktį. Šia proga jubilia
tų duktė Virginija ir žentas 
Benjaminas Abromauskai, gyv. 
2 Garfield St., savo namuose 
surengė pobūvį savo tėvelius 
pagerbti. Pobūvyj dalyvavo gi
minės ir artimieji jubiliatų 
draugai. Pp. Vasiliūnai gavo 
daug sveikinimų, linkėjimų ir 
dovanų. Programos vedėju bu
vo p. Gabrys Kakanauskas.

š.
vai. vak. Patersono, N. J., lie
tuvių kolonija rengia iškilmin
gą Vasario 16 d. minėjimą, ku
ris įvyks Public School No. 10

Meno vakaras gerai pavyko
Praeitą sekmadienį, vasario 
d. šv. Andriejaus par. salėje 

vakaras, sureng- 
ų pa* , — .

Programą išpildė salėje. Programoje: Mayor De

i~- ~~~

m. vasario mėn. 18 d. 7

5
įvyko meno 
tas seselių pranciškiečfų 
stangomis. 1
jaunos sodalietės ir atvykęs iš, Vita žodis, ukrainiečių, latvių, 
tremties jaunimas bei gildos estų sveikinimai, kalbos, solis- 
narės. Atsilankė apie trys šim- tai, choras, tautiški šokiai, 

deklamacijos. Minėjimą rengia 
Patersono 19 lietuviškų orga
nizacijų komitetas, į kurį įei
na: pirm. J. Jasulaitis, vice- 
pirm. V. Baltutis, sekr. A. Ma
sionis, ižd. M. Balčietis, propa
gandos J. Jakubavičius ir na
riais: J. Sprainaitis, M. Justie
nė, F. Kinderas, V. Sarpalius 
ir D. Sakevičius.

tai žmonių. Visi gėrėjosi jauni
mo vaidinimais dainomis ir šo
kiais. Ypač sužavėjo publiką 
jaunų sodaliečių vaidinimai, 
atvaizduojanti Lietuvą, Ameri
ką ir Švenč. Motinėlę, globo-

Kazys ir Petronė Naujokai- jančią jaunuoles. Daug malo- 
čiai sveikina visus iš saulėtos numo teikė publikai pasirody- į 
Floridos. Taip pat sveikina vi- mas mažyčių berniukų ir mer- 
sus iš Floridos p. Vladas Ika- ‘ gaičių, čia augusių ir iš trem- 
sala, buvęs kepyklos savinin- Į atvykusių, kurie išėjo at- 
ka Norwoode, o dabar turįs gkirai vieni nuo kitų su įvdi- 

ir dainomis, bet 
pabaigoje susiėjo bendrai ir 

| pareiškė, kad mes visi esam 
lietuviai, ir žaiskim bendrai.

Šokėjų grupė buvo pasipuo
šusi tautiškais drabužiais.

Pasibaigus kleb. kun. 
Karkauskas, padėkojo 
lėms, p. K. Marijošienei, 
nuolėms dalyvavusioms 
ramos šipildyme ir atsilankiu
siai publikai. Kun. J. Matutis 
sveikino pradedant programą.

misijos. Laukiam.
Koresp. savo kepyklą — Ikasala Bake- „ais šokiais

________ ry Floridoj.

Meninę programą rengia: M. 
Justienė, V. Sarpalius, V. Bal
tutis ir A. Masionis.

PADĖKA
visoms, kurios mane 
mano gimtadienyje, 
d., ypač už linkėji- 
sūnums, marčioms ir 

kurie pasiuntė ir

Federacijos skyrius rengia 
Lietuvos nepriklausomybės — 
Vasario 16 — minėjimą sek
madienį, vasario 19 d., Šv. Jur
gio lietuvių parapijos salėje. 
Varg. V. Kamantauskas yra

I 
tik 
bet 
tų.

šį minėjimą kviečiami ne 
visi Patersono lietuviai, 
ir apylinkės, ypač iš tų vie- 
kur yra lietuvių mažiau ir

atskiri minėjimai nebus įma
noma surengti.

Pageidaujama, kad moterys 
ir mergaitės atsilankytų į mi
nėjimą pasipuošusios tautiš
kais drabužiais.

V. 
sese- 
jau- 

prog-

Dėkoju 
sveikino 
vasario 2 
mus savo 
anūkams,
gražias dovanas. Į

Uršulė Liutkeviėienė. pasižadėjęs paruošti dainų pro- 
___________ i gramą. Yra pakviesti svečiai 

kalbėtojai.
__________ I

,, . -- . I DLK Vyt. klubo susirinkimas,Vasario 16-sios minėjimas , . , , . ., . .. . . ; kuriame dalyvavo virs 200 na-vyks sekmadieni, vasario 12 d. . ... -j-.„ . „ - i rių. Klubas galėjo pasidžiaugti3 vai. po pietų, Šv. Roko par.! * ® -77 .. ,. . I praeitų metų nuveiktais dar-mokyklos saleje. Minėjime ims f . . . . ., , „ . bais. Klubas bendradarbiavo: dalyvumą visos Brocktono or-;1 J ; su parapija ir buvo surengęs
■ n parapiios naudai pikniką. Bu-110 vai. rytą Šv. Roko par. baz- H x .. I vo pasiuntęs du delegatus 1 I nyčioje bus atnašaujamos sv.I x . __l“ ..... ... 77 , (Amerikos Lietuvių Kongresą. Misios uz Lietuvos Nepnklau- Yorke
somybės atsteigimą bei jos gy-į

' vus

I

iI
I 
!

NEW HAffif. CONN.

Mrs. Hood, mo-.
mokiniams, O.' Sanizaci jos ir klubai. Ta proga 

visiems kitiems 
mus mūsų sun

šiomis dienomis Viktoras 
Babel (Babilas), chemikas, a- 

i tidarė dažų ir popierų sienoms 
išmušti krautuvę — “Babel’s 
Paint and Wallpaper” 715 
shington Street Linkime 
geriausios sėkmės.

DCL PASTATYMO PAMINKLU 
Atsilankykite pas

♦

i Gate City Monument Co.
GRANITE MEMORIALS

į

ir žuvusius kovotojus.
Koresp.

321 W. Hollis St..
Nashua. N. H.

Norintieji ras tn«« atwk*i. tel*fonuo- 
kite Nashua 4251. Transportacija 

dykai, nežiūrint, kad nepirktumėte.

Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimas

Šv. Juozapo parap. klebonas

I

Albert R. Barter
•irmlau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 206 
Tel. 6-1944 

207 P\KK BlILDING 
tVorcrster. Mass.

'75 Main St.. Webster, Mass.

LAVRENCE. MASS
Pasisekęs dainų vakaras

Vasario 6-tą d. įvyko Šv. Ce- ‘ vos
cilijos choro
Buvo suvaidinta l
“Kuprotas Oželis”. Be to, cho- Juozapo parapijos svetainėje, 
ras sudainavo penkias daine- Bus ta proga programa ir pa
les. Šiam parengimui vadovavo kviesti kalbėtojai, 
muz. A. Šimkus. Vakaras vi-'

drauge su visomis organizaci
jomis rengia iškilmingą Lietu- 

Nepriklausomybės paskel- 
daint) vakaras.!bimo minėjimą, kuris įvyks 

komedija vasario 19 d. 3 vai. p. p. Šv.

šiems patiko, tik teko girdėti šomi dalyvauti.

r 
S' 
i 

i 

;■ 
t 

V
v

Iškilmingai minėsim Nepri
klausomybės sukaktį

Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyrius, prie kurio priklauso 
visos šios kolonijos katalikiš
kos bei tautinės organizacijos, 
ruošiasi iškilmingai minėti 32 ' _________
metų Lietuvos Nepriklausomy-* Sausio 26 d. Marcelė ir 
bės paskelbimo sukaktį. Ta zas Vaitkūnai, gyv. Needham 
proga ketvirtadienį, vasario 16 Mass., šventė savo 
d., 9 vai. rytą šv. Kazimiero metų vedybinio t __ __ _____
bažnyčioje kun. klebonas A- E. kaktį. Marcelė Vaitkūnienė y-‘ryte šv. Andriejaus bažnyčioje' 
Gradeckas atnašaus šv. Mišias ra dukrelė Jono ir Juozapinos gedulingos šv. Mišios už žuvu-

Iš buv. tremtinių susirinkimo
Vasario 4-tą vakare parapi- 

j jos salėje įvyko buv. tremtinių 
Į susirinkimas. Susirinkimą ati
darė ir jį vedė prof. V. Mari- 
jošius. Susirinkime buvo ap
tarta 32-jų met. Lietuvos Ne- 

j priklausomybės paskelbimo su- 
•! kakties minėjimo programa, 

dvidešimt kurį buvo numatyta tokia: šeš- 
gyvenimo su-,tadienį, vasario 18 d., 8 vai.1

Wa- 
jam

Juo-

A UKSINĖS ŠAKNELĖS
Auksinės Šaknelės 

(Golden Seal) yra 
didelės vertės vais
tas nuo kataro, 
baltųjų, akių užde
gimo, 
nuo drugio, 

gedimo, 
vidurinių skaudulių, 

sugedusios

nuo rožės,
nuo

nuo skilviokepenų 
ir kitų 
nuo sugedusios burnos. 
Auksinės Šaknelės veikia tiktai 
nesveiką kūno dalį, kuri serga. 

; Kitaip sakant, jos gydo viso
kias ligas. Ir tai ne mūsų pa-

Šiose šv. bet taip sakoma viso-
kviečiami. iQOse daktariškose knygose, 

dalyvauti. Sekma-, Puodukas verdančio vandens ir

Gradeckas atnašaus šv. Mišias j.................................
už žuvusius Lietuvos laisvę gi- Avižinių, LDS narių, gyv. 16 
nant karius, prašydamas Aukš-, Tremont St. Sukakties proga, 
čiausiąjį pasigailėjimo visų Vaitkūnai gavo daug sveikini- 
vargstančių be tėvynės lietu- mųt

i vių ir tų, kurie šiandien ken-' 
I čia rusų kankinami tėvynėje. Į 
i Kam laikas leistų, būtų labai. 
' naudinga ir kilnu tą dieną iš- 
: klausyti šv. Mišių. 
! Vasario 19 d., 4 vai. po pie- 
' tų šv. Kazimiero parapijos 

Atsirado daugiau naujakurių' svetainėje įvyks minėjimas su 
’ ................................menine programa, kurią išpil-'

dys mūsų naujos • pajėgos, tai metai nuo šviesios 
yra buv. tremtiniai bei tremti- Marijonų Vienuolijos 
nės, pasakydami šventei pritai- tojo arkivyskupo Jurgio Matu- 
kintus monologus, eilėraščiais levičiaus mirties. Marianapolio 
ir išpildydami tautinius šokius.' Tėvai Marijonai savo arkivys- 
Šv. Kazimiero parapijos cho- kupo dvidešimt trečiąsias mir- 
ras išpildys gražią dainų prog- ties sukaktuves paminėjo Ko- 
ramą. Agota Vokietaitienė, pa- legijos koplyčioje iškilmingo- 
sižymėjusi šios kolonijos solis- mis Mišiomis, kurias atnašavo 
tė, paįvairins programą savo Marianapolio Aukštesniosios 
dainelėmis. Kalbės prof. Vacio- Mokyklos principalas, kun. J. 
vas Biržiška, iš Waterbury,' Dambrauskas, asistuojamas 
Conn., kun. A. E. Gradeckas diakono, kun. P. Barausko, 

; ir Yale Universiteto studentas subdiakono — kun. J. Petraus- i
ij. Kazickas. Po programos — 
šokiai.

Mieli broliai ir sesės lietu
viai, skaitlingai susirinkime va
sario 19 d„ paminėti taip bran
gią šventę, kurioje priimdami 

Į rezoliucijas pareikšime prieš. 
' mūsų tėvynės priešus savo žo- 
’dį. M.1

I Visi lietuviai lowel’iečiai pra

nusiskundimų, kad per trumpa 
’ programa buvo, nes su per
traukom tęsėsi vos pusantros 

■ valandos. Svečių buvo iš Bos- 
ton’o ir New York’o. F.A.K.

_ I

fcl 
i 
I 

l?

I

PARAMOUHT CLMNEB 4 LAUHDERERS
Vieninteliai Brocktono Dry Cleaners su Mothproofing 

Patarnavimu
I Atrausta nuo kandžių sugadinimo per 6 mėnesius) 

Marškiniai gražiai išplaunami 
VELTUI PAIMAME IR PRISTATOME 

Offisas ir Plaut x Krautuvė
5<i0 Warren Avė., 766 Main St.
Tel. 736 — BROCKTON. MASS. — Kampas Grove St.

I
Mes Instaliuojame Visokios Rūšies Aliejumi

TIMKEN

OIL HEAT
•m turatti . a* coat*f iq»wmo auraacn 
•u aortas . o«l 8u8Niwa wait«

!

linkėjimų ir dovanėlių.

MARtANATOLIS
Tėvai Marijonai Paminėjo

23-sios Arkivyskupo Jurgio 
Matulevičiaus mirties 

sukaktuves

Šildomus Bumelius
Brockton 01 Heat., Ine.
27 Legion Parktvay,

Brockton, Mass.
Tel. Brockton 323

Waterbury, kultūrinis lietuvių j 
A1 gyvenimas pagyvėjo. Retas 

sekmadienis, kad nebūtų vie
no ar kito parengimo. Štai da
bar vasario 26 d. Waterbury 
įvyks lietuvių kultūros vaka
ras su plačia dainų, lietuvių 
poezijos ir literatūros progra
ma. Jame dalyvaus operos so
listė Vincė - Jonuškaitė Zau- 
nienė ir plačiau pasireikš jau
nas solistas Julius Mačiulis.

Tą dieną iš Bostono akto
rius Henrikas Kačinskas ir 
feljetonistas Antanas Gustai
tis. Abu pavaizduos waterbu- 
riečiams lietuvių žodžio meną. 
Bus ir poetas Bernardas Braz
džionis iš Lawrence’o. Tai tik
rai visiems bus ko pamatyti, 
išgirsti ir susipažinti su lietu
vių kultūros atstovais.

Waterburio apylinkės lietu
vių kolonijos nekantriai šio va-

Š. m. sausio 27 d. suėjo 23 
atminties 
atgaivin-

sius Lietuvos karius.
Mišiose ypatingai
tremtiniai
dienį, vasario 19 d., 11 vai. ry-Į šaukštukas sutrintų Auksinių 
te iškilmingos šv. Mišios su a- šaknelių, gert po čerkutę kelis 
sista už Lietuvos Nepriklauso-; kartus perdien, arba plauti ser- 
mybę, kuriose dalyvaus su vė- gančias kūno dalis. Svaras 
liavomis ir L. Legijonierių 4- Auksinių Šaknelių kainuoja 
tas postas, bei jo rėmėjos (au- $15 00- Perkant mažiau- unci* 
xUiary>. Po piety treėi, vai.
hetuvų saleje M St.. jvyks Wst Broadwav
jvain Lietuvos Nepriklausomy-(

į bei paminėti programa. Nutar
ta kviesti visuomenę skaitlin
gai dalyvauti. Svarstyta kata
likiškos spaudos bei lietuviškų 
pamokų palaikymo klausimas. :

Iš šv. Rožančiaus Draugijos 
susirinkimo

Vasario 5-ta įvyko šv. Ro
žančiaus draugijos susirinki
mas, į kurį atsilankė kun. J. 
Matutis, kuris skatino draugi-

Juozas Kasinskas
Ine

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 VVashington Blvd.
BALTIMORE 30. Md

Tel. Lexington 8595

Limoeinal dėl visokių reikalų
Patarnavimu Dieną ir N akt)

t

ko ir ceremonijų vadovo kun. 
J. Skrodenio. Per šv. Mišias ir 
Libera giedojo kunigų Marijo
nų choras.

Keista, kad krikščionis drįs
ta gyventi tokiose aplinkybėse, 
kuriose jb nedrįsta mirti.

J. Bernhart.

Mūsų Kompanijos APDRAUDĖ \
—į Atholio Žmones 

I
-lĮURANCF >nc

Inompson
465 Main St., Athol, Mass.

TEL. 204

virš 100 metu
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DAKTARAI ŠACHMATAI
t

SO 8-4478

Dr. Joseph F. Antinėlis
OPTOMETRI8TA8

515 E. Broadway 
South Boeton, Masą.

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
•ettadiemais nuo 2 iki 8-taL

Ofiso Valandos ižakyrua 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Tel. SO 8-2805

Dr. J. L Pasalomis
DR. AMEUA E. RODD

OPTOMETRISTAI

447 W. Broadway
So. Boston, Masą.

OFISO VALANDOS:—
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare.
* Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vaL dieną.

iI

I

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

— veda K. Merkta

2.

nai

South

ger

St., So. Boston, Mass.

apylinkėse, 
savo šaeh-

Adetakte, Australija. Nese-
baigėsi saehmatų turnyras

Arlausko,
meisterio ir

Adelaidėje (be R.
Australia

Endzelins. žinomo latvių meis-
terio). Laimėjo latvis Beržą-
rinš su 4 tšk. (iš 5), 2 v. Kru-

3 v.(N. S. W.) — 3»/2,
Bowman (buv. Adelaidės meis-

— 3 t.

žais su kokiuo 20 šachmatinin
kų-

Į simultaną kviečiami visi 
lietuvių šachmatininkai, gyve- 

' ną Bostone, ar jo
Atsinešti prašoma 
matus.

i Čo simultano ten

Harvardo Univereitetas
Bostono Čempijonas
Lietuviai antroj vietoj

Metropolitan Chess lyga pa
skelbė galūtmą Bostono šach-

I matų pirm«nybių 1949-50 m. 
stovį.

1 v. Harvardo
su 5 laimėjnMŪB, 
mu ir 2 lygiomis. Laųnėtų par- jono Povilo Tautvaišos pager
tųjų santykis 26-14. bimą su bendra arbatėle ir šo-

2 v. Lietuviai— 5 laim., 1 ly- kinta. įžanga $1.
giomis ir 2 pral.; partijų San- Lietuvių organizacijos ar pa
lytos 26-14. i vieni asmenys norį prisidėti

3 v. Boylstono C.C.— 5 laim. prie Tautvaišos pagerbimo pra-
1 lygiomis, 2 pral.; partijų san- žomi pranešti K. Merkiui, 254 
tykia 26-14. ' 3rd

4 v. Lynn C.C. — 3 teta, ir
5 pral., partijų 14*/j - 25*/<».

5 v. Newton “Y”

pat Ltetu- 
UniversitMas vių šachmatininkų klubas ren- 
1 pratataėji- gia Bostono šachmatų četapi-

— 0 laim. □
ir 8 pral. partijų 7’X» - 32 »>

Iš pavienių žaidėjų siose
Metropolitan lygos p-bėse lai
mėtojais išėjo, surinkę,
pelnę savo

t. y.

fc:-. --j

pasktarmitoas linkėjimais. fio-Gutaiaū, J. Anrukaitytė Pr. 
’ ■ ~ p Rimaitė, H.

D. Sacco, O- 
Pranė ■ na Marcinkevičiūtė, Ona Šven-

44

kių komitetą sudarė šie Hart- ■ Suslavičiūtė, 
ford’o vyčių nariai: Irena ir Marcinkevičiūtė, 
Darata Jankauskaitės. U. —C' 
Ambrose, Regina Zaranka, Al
binas Gayson. Povilas ir Jonas 
Krikščiūnai.

čionytė ir kiti.

Skaitykite ii platinkite 
katalikišką spaudą— laik
rašti “Darbininką”!

(VAROS SKELBIMAI

INCOME TAXES
Kiekvienas gyventojas, ku-

Vasario 11 d. parapijos Mo
terų Sodalicija rengia šokius 
sesučių pranciškiečių naudai. 
Šokiai įvyks Stanley Country 
Club, New Britaine. Šokiams 
gros Edtoard Gale orkestras. 
Komiteto nariai yra: Sybil
Chase, Ona Benson, Elena En-!ris turėjo uždarbio 1949 me- 
dreliūnienė, Felice Gailiūnienė, tais privalo išpildyti ir priduoti 
Juozepina Laskienė ir Ona Ra-Į valdžiai apyskaitą.
mos. į Jonas Jį Romanas ir Sūnus

Vasario 19 d., 7:30 vai. va- kas vakarą nuo 6:30 iki 9:30 
kare parapijos salėje Moterų valandos ir šeštadieniais nuo 

tikslui 10 vai. ryte iki 6 vai. vakare
vakarą. Tą bus Amerikos Legijono Stepo

no Dariaus Posto No. 317 na
me, 205 C Street, South Bosto
ne, padėti tiems, kuriems bus 
reikalinga pagalba išpildyme 
minėtų apyskaitų. (-III-12)

Sodalicija tam pačiam 
ruošia kortavimo 
patį vakarą įvyks $100.00 ver
tės audinių dovanų paskirsty
mas. Visi parapijiečiai kviečia
mi prisidėti prie šio labdarin
go tikslo ir parengime daly
vauti. FJP.

t. y. 
dau- 

v. P. Taut- 
((lietuviai) 

v. A. Ketu-
— 5 tšk., 4 v.

unįV ) __ 4 □ Toronto, Canada. Sp. klu-
■ bo “Vytis” šachmatininkų ko- 
' mandoje žaidžia: Paškauskas, 
Matusevičius, Rimas, Stepaitis, 
Guobis ir Šakalinis. Laimėjo 

1 prieš Gambit 3'^ - 2'4.

□ I Bostoną, ar Chicago at
vyksta ankščiau leidęs Vokieti
joje “Mūsų Šachmatus” —Ka
zys Škėma.

komandoms dau-
giausia taškų: 1-2 v. P. Taut
vaiša ir K. Merkis ((lietuviai)
po 6 tšk. (iš 8). 3 v. A. Ketu teris)
rakis (lietuvis) — 5 tšk., 4 v. j
Watts (Harvardo univ.) — 4 □ To«»"*o. Canada. Sp. klu-
tšk.

i

I

Metropolitan Chess lyga sa
vo sprendimo dėl
partijos su

I bo 44 Vytis” šachmatininkų ko-
mandoje žaidžia: Paškauskas,

Keturakio Matusevičius, Rimas, Stepaitis,
ir Šakalinis. LaimėjoLyta nebekeitė,; Guobis

- - 1 prieš Gambit 3’/j> - 2'nors tai — kaip rašo Tourna-
ment direktorius Jeremy Coul-
ter savo laiške K. Merkiui —
būtų labai sportiška lietuvių
komandos atžvilgiu, bet suda
rytų pavojingą precendentą
Lygos ateičiai. J. Ccrulter savo
laišką baigia, dėkodamas Lie

•» I
□ I Bostoną, ar Chicago at

vyksta ankščiau leidęs Vokieti-
joje
zys

I
tuvių komandos kapitonui ir
jos žaidėjams už puikų ben
dravimą ir pakėlimą šio sezo

REIKALINGA senyva mo-, 
teris ar mergina (nesenesnė 
65 m.) dėlei draugiškumo, gy
venti mažoje šeimoje. Valgys, 
kambarys, ir atlyginimas sulig 
sutarties. Atsišaukite 639 E. 
7th St. So. Boston, Mass.

(3-6-10)

I

4 r'Mūsų Šachmatus —Ka-

I
I

Laukia pargrįžtant tėvo iš komunistų nelais
vės. Kinijoje suimto US vicekonsulo Mac Kieman 
žmona Peggy su dviem vaikučiais.----------------------- s--------------------------------- i1 

vena Brazilijoje. Visi apylinkės 
lietuviai kviečiami programoje 
dalyvauti, nes tėvynės išvada- 

I vimo darbe turime būti vienin- 
'7UCI>j gi< juo tvirčiau pasiryšime,1 
. ° "| tuo greičiau išlaisvinsime savo 

gimtąjį kraštą.

HARTFORD JX)NM.

Škėma.

LAWMHCE. MASS
Jaunimas ruošia šokius

Skubiai reikalingas lino- 
taiptatas. Kreiptis sekančiu ad
resu:

Kennebunk Port, Maine 
AIDAI

no varžybų iki aukšto lygio.
Iš pirmenybių užbaigos sto

vio matome, kad Harvardas,

MOVER8— 
litaure* and 

Bonded 
Looal A Loną 

Oietanoe 
M aviną

326 - 828 W. Broad wny 
SO. BOSTON, MASS.

!

A.J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurauce
40® W. Brosdvny

80. BOSTON, MASS.
Offlee TeL SOuth Beetea 84888 

Res. 37 Oriole Street
Weet Rokbury, Mase.

Tau. pa—7-im-w

Prieš mėnesį laiko, parapijos 
jaunimas nutarė suruošti para
pijos statybos fondo naudai šo
kius. Drena, ir įžangos kaina 
nustatytos. Salė “Sočiai Club 
Ballroom” arti bažnyčios jau 
iš anksto užsakyta. Šokių ruo
šimo komisija stropiai darbuo
jasi kuo didžiausią minią su
kviesti į šokius. Paminėjimo 
lapas su aukotojų parašais jau 
beveik užpildytas. Bilietai yra

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Hom**

254 W. Broadway 
South Boston, Mass

IOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY FUBLIC
PatamavHna* Dieną tr Nakų 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boeton 8-2590

AVenue 2-248*

Vasario 16 d. Minėjimas j
Lietuvos Nepriklausomybės į 

32-ją sukaktį 
nijos lietuviai 
dienį, vasario 
ną 8:30, ryte, 
čioje kleb. prel. Ambotas atna
šaus šv. Mišias už Lietuvą, jos 
mirusiuosius ir kankinius. Da
lyvaus su vėliavomis unifor
muoti Amerikos Lietuvių legi- 
jonieriai. 
parapijos didžioje salėje bus 
įspūdinga 
Šalpos ir Tarybos skyrių. Kal
bės prelatas Ambotas, senato
rius Pranas Monchunas ir ne
seniai atvykęs iš Europos eko
nomistas Valerijonas Balčiū
nas.

Meninę programos dalį išpil
dys tautinių šokių grupė, vado
vaujama Reginos Raukiūtės. 
Jaunimo oktetas, diriguojant 
vargonininkui Jurgiui Petkai- 
čiui, sudainuos kelis maršus ir 
dainas. Šokių ir oktetų daly
viai bus iš išvietintų asmenų. 
Veik visą programą išpildys 
naujai atvykusieji lietuviai. 
Programos obalsis: Nenurim
sim be laisvos Lietuvos!

Salėje bus suruošta lietuviš
kų knygų, rankdarbių ir paiši-

Hartford’o
minės sekma- j 

12-tą d. Tą die- 
parapijos bažny- Lietuvių kalbos painokosAmerikos Chess Life, sau□ Amerikos Chess Life, sau

sio numery paminėjo buv. Lie
tuvių meisterio Tautvaišos lai
mėjimą Bostono City pirmeny
bėse. 2 v. H. Daly, 3 v. K. 
Merkis.

□
sio numery paminėjo buv. Lie
tuvių meisterio Tautvaišos lai
mėjimą Bostono City pirmeny-
bėse. 2 v. H. Daly, 3 v. K.
Merkis. Trečią vai. po piet
□ Mass. S. Chess Ass’n 1949, 

išleido savo metinę knygą, ku- 
lietuviai ir Boytetonas (pr. me-Irioje patiekia Lietuvos meiste- 

—s-) buvo didžiausi: rio P
pirmos vietos

tų meisteris) 
varžovai dėl 
Bostone.

. Čia lietuvių 
dera priskirti 
nes jie, vos tik atvykę iš už
jūrio, per pirmuosius metus 
sugebėjo ne tik įsijungti į sti
priųjų Bostono saehmatų klu- 1948. 
bų eiles (be paminėtų 5 klubų _____
Bostono pirmenybėse dar daly- p Chicago. 
vau ja 13-ka B kl. klubų), bet 
ir laimėti prieš juos (Lietuviai 
prieš Harvardą laimėjo 3-2 ir 
antru kart baigė lygiom 2’/2- 
2’/2) o Boylstonas pralaimėjo 
Harvardui 2-3 ir antru kart 
2’^ - 2’^. Lietuviai su Boyis- 
temu turi po 1 laimėjimą 
pralaimėjimą).

šachmatininkams 
gražių nuopelnų,

TautvaHos simultanas

ir 1

So.

programa ruošiama

Vasario 18 d. 3 v. p.p.
Bostono lietuvių piliečių salėje 
309 E St. lietuvių ir Bostono 
meisteris Tautvaiša duos si
multaną, t yra vienu metu

1

P. Tautvaišos sportinės 
karjeros apžvalga per 1935- 
1948 metus ir jo laimėtą par
tiją prieš žinomą vokiečių 
meisterį Niephans, 1948.

Ten pat telpa kito 
K. Merkio partija, 
prieš vokietį A. Munz

lietuvio 
laimėta 
Wurtt.

“Grandis” šach
matininkai sausio 26 d. turėjo 
pirmąsias pirmenybių rungty
nes su Hyde Park Chess klubu 
(1948 m. meisteriu) ir gražiai 
laimėjo 5'/2 - 4^. Garbinga 
pradžia.

Taškus pelnė: Ksaveras Kau
nas 1, Z. Stančis 1, Šalkauskas nių paroda. Paišintai bus išsta- 
1, Racaitis 1, Karpuška 1 ir 
Jonas Kaunas !/»•

tyti žymaus rašytojo poeto, 
Petro Babicko, kuris dabar gy-

■■■ ■ ■■■■■■■ .... —

Darbštūs naujakuriai lietu- platinami ir iš anksto žmones 
- . - - juos užsisako. Tikimės, kad

vakaras linksmai ir sėkmingai 
praeis. Prie įžangos bilietų lai
mingiesiems bus duodama ”Or- 
chid Corsages”. Gros Terry 
Page orkestrą. Kviečiame ir iš 
kitų kolonijų jaunus ir suau
gusius. Kurią dieną? — šešta-

viai yra suruošę parapijos mo
kykloje lietuvių kalbos pamo
kas. Mažiems vaikams pamo
kos būna du kartu savaitėje: 
pirmadieniais ir peiktadieniais. 
Moko mokytoja p. Jucevičienė. 
Antradieniais ir šeštadieniais 
pamokos pažengusiems. Moko 
p. Nenortienė. Visi tėvai kvie
čiami siųsti vaikus į šias pa- _________ ____
mokas, nes savo gimtąją kalbą Lowell gatvės prie Broadway. 
mokėti svarbus mums visiems.'

t

dienio vakarą — vasario 18 d.
8 vai. vak. — salė randasi ant

Komisijos pirmininkui Ed
vardui Billai daug pagelbsti se
kantieji: S. Raznauskaitė, S. 
Rimaitė, S. Laycock, ir duktė 
Shirley, P. Willan, G. Lisaus
kas, Felix Kranch, R. Bolis. 
raštininkauja p. M. Phillips, ir

I

Vasario 4-tą dieną savo 
kambariuose Vyčiai turėjo 
linksmus “Valentine” šokius. 
Buvo susirinkę virš 50 narių ir 
svečių, atvykusių iš Worcester,
Norwood, Athol ir Lewiston, duktė Marytė, Genovaitė Mar- 
Me. Šokiams grojo Helena or- cinonytė, A. Marcinonytė, A. 
kestras. Buvo užkandžiai ir‘ Vilkišiūtė, p. J. šaukimienė, D.

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mana-

Joseph f.Casper 
(KA8PERA8) 

uaMotuvtų Direktorių* •» 
Balaamuotojas 

1TOTART PVBLBC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. 80 8-1437
SOuth Boston 8-3980
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YAKAVONIS j
neral Home rruneral ____
741 No. Main St

Brockton. Ma**

V. YAKAVONIS 
ualdotuvių O i rektorių* •• 

Balumuotojaa
Patarnavimas Dieną tr NakL 

Koplyčia Šermenims Dyka*
Vėl. Brockton 8-1980
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Užsisakyfte Toniko Pas Mus 
Pristatofii geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

PąrpngimATns 
Kaiaos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co
Gnfton Ave^ Mingtra,

TeL Dedham 1304-W
PRANAS G£RULAiOB> Namą

i! 
i!

Draugiją Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOB 

PO GLOBA MOTINOS IVČ.
Pirmininke — Eva MarkslenC,

825 E 8th 8L, 80. Boeton, Mmb. 
TeL SOuth Boston 8-1298. .

Vice-Pirminlnkė—B. GailiOnlenč, ‘
8 Winfiekl St, So. Boetm, Mtaa. 

Prbt. Rašt. — Stela Overkienč,
555 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

Finansų Rtot. — B. COKtenč, 
28 GeuM St, W. RoUbury, Stato.

TeL Parkway — 1884-<W 
Odininke — Ona Šiauria, 

81 Tempą St, Mattapan, Mato.
Tvarkdarč — M. MatejoSkiemė,

866 E. 5th St.. So. Boston. Mass. 
Kasos Gi.—EMbieta AUkftikalnym,

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

antrą antradienį mtaeeio, 7:30 v. 
vakare. Parapijos saleje, 492 E. 
Seveath St, So. Boston, Mase.

Visais draugijos įsikalate kreipk i t čs 
pa* protokolą faltMnką.

•V. JONO EV. BL. PA8ALPINC8 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktoras Medonis,
21 Sanger St, So. Boston, Mass. 

Vice-Pirm. — Vincas Stakntfs,
884 Sixth St, 8o. Boeton. Mase

Protokolų Rafit. — Kazys Rusteika 
206 L St, So. Boston, Mass.

FTn. RaM. — Aleksandre* Ivaftka, 
440 K. Btarth St, So. Boeton, Mato 

Iždininkas—Stasys K. GriganaviČius, 
899 E. Saventh St, S. Boston, Mato

Maršalka — JOnSs Zafkis,
787 Broadway, So. Bostotą Mato. Į 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno menesio, 

2 vai. po pietų. Parapijos sa»j,
492 E. 7th Št, So. Boston, Mato 

į Viskis draugijos reikalais kreipki
tės pas protokolų raštininką.

Income Taksy Raportus
Pradedant su Vasario (Febr.) 1, 1950, išpildau. 
Turiu kelių metų patirimą, ir studyjavusi įstaty
mus. Interesantams patartina ateiti nelaukiant 
paskutinės valandos.

Raštinės valandos:
Kasdien nuo 9 ryto iki 8 vakare. 

Trečiadieniais: nuo 10 ryto iki 4 po piet.

Marie D. Bagocius, LLB.
302 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

(Adv. Bagočiaus Offise, jam padedant)

i
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w A I T T
FUNERAL H

M Emeraon Avė 
Brockton, Mase

Edward j. Waitl 

(Waitek&nas) 
uaMotuvIą OMektortae 

Baisa mtMtojae 
Patarnavimas Dieną ir Naku 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. Brockton 3388

Casper's Grožio Saitas
NUPIGINO

i! 

i! 
i! 
i!

i!
Geriatttia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

Pagamina gerus lietuviškus pie
tus, užlaiko geriausj alų, vyną ir 

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja

Ilgalaikį Sušukavimą
$10 vertės už $5.95 

(no kink ar frizz) 
* * ♦

Expertiškas Plaukų dažymas 
natarnfionds Spalvomis

* * a
Įvairūs modemiški šukavi
mai, pasirenkant iš grožio 

kultūros žurnalų.
• ♦ o

Pagražinimo darbus atlieka 
grožio eapertai.

CAROLINE CASPER, Prop.
CASPER’S BEAUTY SALON

Atdara Ketv. ir Pekt. vakarais
738 East Broadway, South Boston, Mass.

Tel. SO. — 8-1645 .

\

WAITKUS
'UNERAl HOM*

197 Webster Ave„
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
■ Notary PubBct

Patarnavimas dieną i? naktį 
Naują modemiška koplyčia Aer- 
meninu dykai. Aptarnauja Cam- 
BrMge ir Bostono kolonijas 8e- 
mlauaiomia kainomis

Kainos tos pačios t> i kitus 
fffltotua

Reikale laukite; Tel TR-8-8434

✓

ZALETSKAS
FUNERAL HOMB

564 East Broadw»y 
SOUTH BOSTON, MA88

O. A. ZaletskM, F. E. Ža tetekto 
Oratoriai Ir Bateamųctojal 

Fatamavimaa dieną Ir naktį 
Koplyčia termenlme Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. 86 84815 

BOuth Boeton 8-2808
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' BOSTONO KRONIKA
Lhirdo Marijos šventė * 20.000 dolerių labdaros
šeštadienį, vasario .mėn. 11 

d. yra minimas švenč. Panelės 
Apsireiškimas Liurde, Prancū- yra katalikų, taip ir šv. Petro
rijoje, 1858 m. Ta proga šiame parapijoje, So. Boston, yra šv. 
numeryje įdėti straipsniai 
“Liurdo Marija” ir “Imama- 
culata”.

tikslams
Kaip visame pasaulyje, kur

Metalinės už kenčiančią, 
Lietuvą

Vasario mėn. 12 d., sekma
dienį, So. Bostono lietuviai ben
drai minės Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo šventę. Ta 
proga būtina visiems, ypač ka
talikams, susikaupti ir pamąs
tyti apie savo tautos mrolius ir 
seseris, savąjį kraštą, pats sa
ve ir Dievą. Tam bus pritaiky
tos pamaldos ir pamokslai. Šv. 
Petro bažnyčioje bus daug 
svečių kunigų, tai norintieji 
galės atlikti išpažintį ir nuošir
džiai pasimelsti.

Išpažinties bus klausoma jau 
vasario mėn. 11 <£ (Mtadfe 
nį) 3 vaL po pietų ir 7 vai. 
vak., o sekmadienį — prieš pa
maldas ir jų metu. Sekmadienį 
iš viso bus septynerios šv. Mi
šios. Pamokslai bus pritaikyti 
Nepriklausomybės šventei.

7 vai. ryto atnašaus šv. Mi
šias ir pamokslą pasakys Tė
vas Žiūraits, O. P., Providence 
domininkonų kolegijos profeso
rius.

8 vaL ryto šv. Mišias laikys 
ir pamokslą pasakys Prelatas 
Dr. K. Urbonavičius. Šv. Var
do Draugijos nariai priims šv. 
Komuniją.

9 vai. ryto — šv. Mišios ir 
pamokslas Tėvo Žirblio O.P.

10 vai. ryto iškilmingos pa
maldos už Lietuvą. Sumą lai
kys Klebonas Kun. Pr. Vir- 
mauskis su asista. Pamaldose 
preziduos Jo Prakilnybė Prela
tas Dr. K. Urbonavičius. Pa
mokslą pasakys Tėvas Dr. Žiū
raitis, O. P.

11:30 vaL
pamokslas kun. Alberto Kon- 
tauto.

Be to, Kun. Dr. Jurgelaitis 8 
vai r. ir 9:30 vai. r. atnašaus 
dvejas šv. Mišias ir pasakys 
pamokslus salėje. Kiti kunigai 
klausys išpažinties ir dalis šv. 
Komuniją.

Lankysis Tėvas Geraldna. 
Sekmadienį, vas. 12 d., So.
Bostone lankysis misionierius 
pasionistas Tėvas Geraldas 
Motejūnas mūsų parapijos a- 
lumnas. Prie progos jis pa
krikštys savo giminaičio Petro 
Motejūno kūdikį.

Whist ir papų žaidimas
Lietuvos Dukterų Draugija bininko’ štabas, giliai užjaučia 

p. Feliksą Simonavičių, jo bro
lį ir velionies šeimą. Velionies 
vėlei Dievas tesuteikia amžiną 
ramybę.

Vincento a Paulo Labdaros 
Draugija. Draugijos skyrius 
sudaro nuo 6 iki 12 narių. Jie 
neturi tų aukštų titulų, kaip 
tos draugijos kūrėjas Dr. Fri
drikas Ozanam, Paryžiaus uni
versiteto profesorius, arba pir
mieji nariai — Paryžiaus stu
dentai ir mokslininkai, bet jie 
yra tos pačios dvasios ir kilnių 
siekimų — padėti savo arti
mui.

Šv. Petro parapijos vincen- 
tiečiai lanko ligonius, pagelbsti 
laidoti mirusius, renka ar per
ka drabužius bei maistų ir šel
pia stokojančius, padeda kur- 
dintis atvykstantiems tremti
niams, taiko susiginčijusius ir 
k. šiems artimo meilės dar
bams yra išleista jau 20.000 
dolerių.

Savo iždui padidinti šv. Vin
cento a Paulo Draugija š. m. 
vasario 26 d. 3:30 vai. po pie
tų bažnytinėje salėje rodys ki
no paveikslus iš šv. Bernade
tos gyvenimo. Surinktos au
kos eis labdaros tikslams. Į- 
vertinkime geradarius ir pa
remkime juos patys atsilanky
dami ir kitus paragindami at
eiti.

Visi galės išgirsti
Laike pirmojo Šv. Petro pa

rapijos choro koncerto, kuriam 
vadovavo dirigentas komp. J. 
Kačinskas, apie šimtas žmonių 
nebegalėjo patekti į Patrick 
Gavin auditoriją. Turėjo grįž
ti nuo durų, nes nebuvo vietų. 
Dabar visi galės išgirsti šį 
chorų, kuris išpildys meninę 
programą vasario 12 d. Lietu
vos Nepriklausomybės minėji
me tuojau po prakalbų. South 
Boston High School
joj gali sutilpti apie 1500 
nių.

auditori- 
žmo-
Rap.

Juzė Krištolaitytė
Vasario 12 d., 10 vai. 

per iškilmingas šv. Mišias už 
Lietuvą, šv. Petro lietuvių 
bažnyčioje solo giedos Vil
niaus Operos solistė Juzė Kriš
tolaitytė iš Worcester, Mass. 
Po pietų ji dainuos Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjime.

Rap.

rytą

P.
65

Mass., ir 
Lietuvoje,

Simona vi-

Mkė Pevites Simooavitius 
Centrai Yltage, Coml

Sausio 26 d .mirė Povilas 
Simonavičius (Simonds),
metų amžiaus, gyv. Centrai 
Village, Conn. nuo 1923 m. Pa
laidotas iškilmingai su bažny
tinėmis apeigomis. Velionis pa
liko didžiai nuliūdusią žmoną 
Aleną Simonavičienę, sūnus — 
Vladą, Albertą, Kęstutį, Vincą 
ir Edvardą: dukteris — Mrs.

— šv. Mišios ir Gerard Paųuette, Mrs. Arthur 
Lefleur, Jr. Hildą ir Marijoną 
Simonavičiūtes; tris brolius — 
Aleksandrą ir Feliksą Simona
vičius, gyv. Boston, 
Apolį Simonavičių, 
ir tryliką anūkų.

A. a. Povilas P.
čius nuo pat “Darbininko” pra
džios kelerius metus dirbo šio 
laikraščio spaustuvėje. Jis bu
vo labai nuoširdus ir su visais 
gražiai sugyveno. Velionies 
brolis Feliksas Simonavičius ir 
dabar dirba “Darbininko” 
spaustuvėje, yra nuoširdus ir 
stambus “Darbininko” ir kitų 
katalikiškų įstaigų rėmėjas.

LDS Centro Valdyba ir ‘Dar-

šeštadienį (vaaario-Feb. 11, 
d.), parapijos salėje (492 E. 
7th St., So. Boston) rengia pu
pų žaidimą. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Draugijos narės, ku
rios galite, maloniai prašomos, 
atsinešti dovanų.

Kuopos vaidyba. “Darbininkų”!

I
Municipal Building, įvyks lie- l'viecti 
tuvių vaikų programa. Ją ruo- 
šia ir išpildys Bostono Lietu
vių Tautinių Šokių Grupės vai
kai.

Parengimo tikslas — surink
ti dar kiek lėšų kelionei į Na
tional Folk Festival, St. Louis, 
Mo., kurs įvyks balandžio 12- 
16 dienomis.

Į minėtą Festivalą ir šiais 
metais 
grupės 
šokėjų, 
lietuvių

Žymūs menininkai 
Bostone

Įvykstančiuose Lietuvių Dai
lės Instituto koncertuose 
Brocktone (vasario 22 d.) ir 
Bostone (vasario 26 d.), be žy
maus tenoro Stasio Baranaus
ko, dalyvauja taip pat vienas . 
geriausių mūsų pianistų - vir
tuozų Prof. Vytautas Bacevi
čius yra gerai žinomas ne tik .. 
Europoje, bet su dideliu pasi
sekimu su koncertais yra ap- , 
važiavęs Pietų Amerikų (Bue
nos Aires, Montevideo, San , 
Paulo) ir koncertavęs didės- 
niuose Jungtinių Amerikos 
Valstybių centruose, šiuo me- , 
tu pianistas gyvena įsikūręs 
New Yorke. Nesenai jo kon- i 
certas su dideliu pasisekimu ' 
įvyko Camagie Hali New Yor
ke, kur paprastai koncertuoja 
tik patys dideji menininkai.

Šios dienos numeryje dedame 
Stasiui Baranauskui akompo- 
nuoja mums gerai žinomas ( 
kompozitorius Jeronimas Ka
činskas. Taigi abu koncertai 
bus mūsų rinktinių menininkų 
šventė, kurių tiek Brocktonie- 
čiai tiek Bostoniečiai labai lau
kia. Koncertas Bostone yra su
derintas 
BALFo 
daugiau 
lietuvių 
dymui, bet dalis koncerto pa
jamų numatoma 
pat

su ruošiamu tų dienų 
mitingu, kad būtų 

lėšų sukelta ne tik 
kultūros ir meno ug-

skirti 
BALFo reikalams.

taip

A. Liepimas ir 
T. Baboškinaitė

Lietuvos operos Kaune baleto 
artistai, atvykę iš tremties, 
kuriasi Bostone, kur mano 
daryti baleto studiją.

suomenės atstovai. Mūsų skau- 
taip pat pa- 

parengime 
K.

Vaikų Programa
Vasario 19, 3 vai. po pietų,' tininkų atstovai

i minėtame 
dalyvauti.

vyks tautinių šokių 
rinktinė ir vyresniųjų 
kur jie demonstruos 

tautinius šokius.
Grupės Vedėja

Tautinių Šokių Grupės 
Maršrutas i

Bostono lietuvių tautinių šo
kių grupė yra pakviesta ir da
lyvaus vasario 12 d. Lietuvos 
Nepriklausomybės minėj i m e 
S. B. High School auditorijoj; 
vasario 15 d., “Mardi Gras” 
baliaus meninėje programoje, 
Main Ballroom, Hotel Statler 
Bostone; vasario 28 d. Coun- 
try Dance Pestival, Statė Ar- 
mory, Concdrd, Mass. Ruošia 
Young Farmers & Homema- 
kers of Middlesex County.

•D' ,

Balandžio 4 d., Americaniza- 
tion Festival, Rindge audito
rium, Cambridge, Mass. Ruo
šia Cambridge School Depart- 
ment. James J. Walsh kvies
damas rašo, kad daug lietuvių 
tremtinių lanko to miesto mo
kyklas ir jiems būsią džiaugs
mo pamatyti savo tėvynės šo
kius.

Velykoms grupės rinktinė iš
vyksta į St. Louis, dalyvauti 
National Folk Festivale, kuris 
įvyks balandžio 12-15 dd., o 
balandžio 29 d. dalyvaus Nevv 
England Folk Festival Wor- 
cester Memorial auditorium, 
Worcester (Mass.).

Gegužės 13 d. Spring Festi
val Harvard Memorial Hali, 
Cambridge, Mass. Ruošia Har
vard Folk Dance Society. Rąp.

Kultūros Klubo posėdis
Vasario 4 d. Lietuvių salėje 

posėdžiavo Kultūros klubas. 
Baigta skaityti adv. N. Raste- 
nio paskaita apie Nagornoskį. 
Po paskaitos buvo gyvos dis
kusijos. Būtų naudinga su Na- 
gomoskio asmeniu ir veikimu 
supažindinti skaitančiąja lietu
vių visuomenę. Tai būtų puikus 
tautinio žadinimo pavyzdys e- 
migracijoje.

į

t

ati-

minėjimu vasario

N.
CAMBRIDGE, MASS

Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų D-jos

susirinkimas bus vasario 11 
šeštadienį, 7:30 
būkle, So. Boston C St. L-- 
Viaus Posto Namuose II aukš-' parapijiečius.
te. Arch. Jurgis Okunis skai-' sario 19, 10
tys pranešimų apie modernius šv. Mišios už 
pramoniniu būdu gaminamus rapijiečius. 
gyven. namus su iliustracijo- ‘ mokslą pasakys kun. Bulovas, 
mis. Kviečiame Bostono ir apy- MIC. Vakare 6 vai. Katalikų 

____ _____ ___ _________, bus 
' skani vakarienė, parengta be

bus

Paremkime savuosius. Pir- 
| madienį, vasario 6-tą dieną, p. 

Dubauskas atidarė batų taisy-

Nekalto Prasidėjimo 
Parapijai 40 metų

Sukaktis bus minima vasario i Dubauskas atidarė batų taisy- 
19 d. Dieną prieš Ui, šeštadie-!mo krautuvę, kampas Elm ir 

Hampshire g-vių. P. Dubaus
kas yra nesenai atvykęs iš 
tremties ir, jūsų parama jam 
labai reikalinga. Sveikiname p. 
Dubauską ir linkime 
sėkmių.

d.Jnį, 9 vai. ryto bus atnašauja
vai. skautų mos gedulingos šv. Mišios su 

Da- j egzekvijomis mž visus mirusius 
Sekmadienį, va- 
val. iškilmingos 
visus gyvus pa- 

Atitinkamą pa-

linkių lietuvius inžinierius ir Klube (163 Harvard St.) 
architektus atsilankyti.

Valdyba. tuvių šeimininkių. Be to,
| dainų, eilėraščių ir kalbų. At- 

Naujo- vykę turės nemažo džiaugsmo, 
Katali- nedalyvavę gailėsis. Tad pasi- 
vasario rūpinkite įsigyti bilietus iš

gailėtis. Kvieslys.

LDS 8 kp. susirinkimas. 
Sekmadienį, vasario 12 d., tuoj 
po paskutiniųjų Mišių parapi- 

> jos svetainėje, įvyksta LDS 8 
kp. susirinkimas. Visi nariai 
prašomi dalyvauti ir kurie dar 

, nesumokėjote už laikraštį 
„ . .. . ..... : “Darbininką” prašomi pasku-Susiartimmo Bankietas

geriausių

Jungtuvės. Vasario 
P. bažnyčioje 3 vai. 
ims. Moterystės sakramentų p. 
Robertas Kerdiejus (Kirk) su 
p-le Genovaite Jakutyte, 
tuvių bankietas įvyks 
brdige lietuvių katalikų 
svetainėje.

12 d. N.
p.p. pri-

Ves- 
Cam- 
klubo

Ruoškimės Seimeliui.
sios Anglijos Lietuvių 
kų Seimelis, šaukiamas
22 d., prasidės pamaldomis ir anksto, kad vėliau nereikėtų
pamokslu 9 v. r. Šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje, So. Bosto
ne. Sesijos vyks bažnyčios sa
lėje.

Raginame visus So. Bostono 
lietuvius katalikus ruoštis sei
meliui ir atvykti pasitarti, 
draugijų atstovus ir veikėjus.

60 metų amžiaus yra tinkamos 
minėtoms pareigoms.

Rengia išpardavimų. Vasario 
19 d. parapijos salėje, 497 E. 
7th St- parapijos jaunimas, va
dovaujant Dramos Rateliui,

šį sekmadienį
Senųjų ir naujųjų ateivių su

siartinimo bankietas įvyks tuo
jau po Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimo šį sekmadienį, 
vasario 12 d. 6 vai., lietuvių 
Piliečių Klubo svetainėje, 309 
E St., So. Boston, Mass. i

Tokį pobūvį Tremtinių Rate- rengia ypatingą išpardavimą, 
lis rengia tik vieną kartą me- W vadinamą “fair”. Berniu

kai ir mergaitės tai progai 
rengia įvairių prekių. Ši ypa
tinga mugė patrauks ir senuo
sius.

Pelnas iš šios pramogos ski
riamas pastatymui 
“Fatimos Pranašystė”,
bus statomas balandžio 
23 dienomis.

tuose. Praėjusiais metais į 
tremtinių surengtą susiartinimo 
vakarienę visi skubėjo pąma- 
tyti ir paragauti DP maisto 
davinio (porcijos), kokį jie 
gauna IRO stovyklose. Tada 
po tokios vakarienės svečiai 
buvo alkani. Šį kartą tremti
niai neapgaus svečių. Namuose 
vakarieniauti nereikia. Be toj 
bus maža kalbų, bet daug dai
nų, muzikos, 
mo, dovanų 
tras.

Bilietus į
gauti tremtinių informacijos 
biure, 545 E. Broadvvay, pas 
platintojus tremtinius ir ban- 
kieto metu — prie įėjimo. Pel
nas skiriamas Lietuvos laisvi
nimui ir lietuvių kultūros rei
kalams.

veikalo 
kuris 
16 ir

lietuviško 
ir šaunus

bankietą galima

Išsirinko naują valdybą, šv.
Teresės draugija 
tams išrinko 
kurių sudaro 
M. Šimkienė, 
berienė, rašt.
fin. rašt. V. Jankauskaitė, ižd. 
p. M. Zaveckienė. A.D.

šiems me
ilaują valdybų, 

šios narės: pirm, 
vice-pirm. T. Te- 
M. Jankauskaitė,

Nekalto Prasidėjimo parapi
jos choras nuoširdžiai užjaučia 
susirgusių uolių choristę p. So
fiją Tamkutonis ir linki jai 
kuo greičiausiai pasveikti. Gi 
pasveikusių choristę p. Janiną 
Žilionis, ir vėl uoliai lankančią 
repeticijas, nuoširdžiai sveiki
na Choro Valdyba.

Prelatui Dr. K. Urbo- 
už pasakytų pamoks- 
Vasario 16 dienos pa- 

kompoz. Jeronimui

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju Jo Pra

kilnybei 
navičiui 
lą per 
maldas,
Kačinskui ir jo vadovaujamam 
šv. Petro parapijos chorui už 
artistiškai išpildytą Vasario 16 
minėjimo dainų programą, so
listui p. Kazėnui ir solistei p. 
Grybaitei už gražias
kalbėjusiems B. Paliuliui, An
driuškevičiui, 
vaikučiams 
muzikos dalykėlius. Tik visiems
padedant, Vasario 16 dienos 

būti toks

Reikalauja darbininkų 
valdžios įstaigoms

Jung. Valstybių eivilės tar-
inybos
1 Navai Shipyard,
Mass.
lingas 
ministratorius. Alga $6400 me- minėjimas ir galėjo

| tams. Aplikacijų galite gauti gražus jr nuotaikingas, 
pašto įstaigose. Jos turi būti 
paduotos iki š. m. vasario 27 d.

kvotėjų taryba, Boston 
Boston 29, 

praneša, kad yra reika- 
auto transportacijos ad-

dainas,

inž. Galiniui, ir 
už eilėraščius ir

švenč. Panelės Nekalto Pras. 
Parapijos Klebonas.

Lietuvių Radio Programa
WESX — 1230 kilocycles, Salėm, Mass.

Carney ligoninė reikalau
ja savanorių moterų

So. Boston — Sesuo Oliva, 
Carney ligoninės viršininkė, 
pranešė Raudonojo Kryžiaus 
Bostono Metropolijos skyriui, 
kad slaugių štabui reikalingos 
moterys pagelbininkės — taip 
vadinamos “Gray Ladies”.

Moterys, kurios turi laisvo 
laiko, raginamos paskambinti 
Raudonojo Kryžiaus skyriui 
Tel. KEnmore 6-6226, arba už
eiti į ofisą, 17 Gloucester St. 
Pamokos bus dienomis Glou
cester St. Moterys nuo 18 iki

šeštadienj, vasario 11 d., 1:15 v. po pietų įvyks 
Lietuvių Radio Valandos programa. Iš WESX radio 
stoties — 1230 kilocycles, Salėm, Mass. bus transliuo
jamos liaudies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, 
sveikinimai ir kalbos.

ši programa skiriama Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktį paminėti.

Kalbės p. S. Sužiedėlis, Darbininko’ redaktorius.
Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, ta) 

siųskite savo pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu 
LITHUANIAN RADIO HOUR

366 W. Broadway So. Boston 27, Maras
Telcpbonai: SOuth Boston 3-6608 ari* NOrwood 7-1449

Lietuvių skautininkų ats- : 
tovai amerikiečių 

pobūvyje i
Ryšium su Amerikos skautų 

organizacijos 40-ties metų su
kaktuvių
mėn. 13 d. Boston City Club 
patalpose 
amerikiečių 
tų vadovų) pobūvis. Jame da- 

* iš Amerikos 
Bldšką spaudą — laikraštį rence, Mass., o pats ieško vie- skautų organ. steigėjų Mr.

tos įsikurti Bostone. j Tom Keen ir valdžios bei vi-

Skaitykite k platinkite kata-

Rašytojas Stasys
Santvaras

atvykęs iš tremties ir kurį
kų gyvenęs Stony Brook, N.Y. 
šeimų laikinai perkėlė į Law- lyvaus Vienas

lai-
•»

ruošiamas metinis 
skautininkų (skau-




