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Pranešama, kad Dr. Ka
zys Grinius, buvęs Lietu
vos prezidentas, sausio 9 
dieną laivu “S. S. Marine 
Marlin” išvyko iš Europos 
į Ameriką.

Dr. Kazys Grinius at
vyksta su savo šeima.

New Yorke yra susida
ręs lietuvių komitetas Dr. 
K. Grinių sutikti ir priimti.
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VVilliam Rothland iš Brooklyn, N. Y. su pasididžiavimu pirmą kartą 
žvelgia į naujai gimusius tris sūnelius, kurie tik gimę svėrė po du svaru 
ir keturias uncijas. Mažyčiai auga ir gerai atrodo.

Varšuva, Lenki ia, sausio 
13 — Visoje Lenkijoje te- 
besiaučia komunistinės 
valdžios teroras. Ūkininkų 
partijos, kuri yra dabar- 

' tinės valdžios stipriausia 
opozicija, vadai sako, kad 

‘ valdžios slaptoji policija 
yra areštavus apie 50,000 

; tos partijos narių. Daug 
jų nužudyta, o kiti laikomi 
kalėjimuose.

Jung. Valstybės ir Ang
lija pakartotinai reikala
vo, kad Lenkijos raudonų
jų valdžia sustotų terori
zavus opoziciją ir leistų 
laisvai visiems piliečiams 
laisvai ir nevaržomai bal
suoti sausio 19 d.

Neabejojama, kad rinki
mus laimės raudonieji. Ta
čiau raudonųjų valdžia 
prisibijo, kad Jung. Vals
tybės ir Anglija gali tų 
rinkimų nepripažinti.

Į

Sausio 9 dieną mirė Juo
zas Grigaitis, Vyriausio 
Lietuvos Tribunolo teisė
jas, 66 metų amžiaus, ne
seniai atvykęs į Ameriką 
ir apsigyvenęs Dorothy, 
N. J. miestelyj.

Teisėjo Grigaičio žmona, 
buvusi Lietuvos operos ar
tistė, yra Lietuvos Gene
ralinio konsulo p. J. Bud
rio sesuo.

Reiškiame gilią užuojau
tą p. J. Budriui, p. Grigai
tienei ir jos dukrelei.

VVashington, D. C. —Pe-įdarys laike 10 dienų, tai 
reitą penktadienį Prezi- • jis turės atlikti bausmę — 
dentas Truman įteikė Kon- nuo 6 iki 18 mėnesių kalė- 
gresui ateinančių metų jime ir užmokėti $1000 pi- 
valstybės biudžetą, numa- niginę bausmę, 
tantį įvairioms valstybės i Kaip žinoma, Curley 
išlaidoms 37 ir puse bilijo- kartu su kitais šešiais hu
nus dolerių. i vo nuteistas už pašto sta-

Demokratai sako, kad tuto sulaužymą, 
biudžetas priimtinas, bet ----------------
_____________t-iti__________ r __________ i_____i i « arespublikonai mano kad Rusi ja Reikalauja Bazių
jis turėtų būti dar labiau Spilzbcrgeitt

Uberijos Respublika Afri
koje Sulaukė Savo Kunigį Rusija Savinasi Kurile Salas

Maskva, sausio 13 —Ru
sijos valdžios laikraštis 
priminė Jung. Valsty
bėms, kad Kurile salos yra 

_______ . ____r___ ___ dabar Rusijos teritorija ir 
ypatingas džiaugsmas, nes taip pasiliks. .
jis pats suteikė ir krikšto į Rusija kiek susirūpinus 
sakramentą naujam levi- • dėl Kongreso Laivyno Rei- 
tui. kalų Komiteto komisijos

šeši jaunuoliai pradėjo raporto, kuriame pasaky- 
kunigystės mokslą kartu.I ta, kaip rašo “Izvestija”, 
Besimokindami du semi- kad siūloma statyti apsi- 
naristai pasimirė ir trys gynimo pastatus Aleutų ir 
neištęsėjo, o tik, vienas at- i Kurile salose.
siekė savo tikslą. Liberijo- j Tačiau tame komisijos 
je randasi tik 8,000 kata-! raporte, kuriame siūloma, 
likų, bet dar 3,400 ruošiasi kad Jung. Valstybės pasi- 
priimti krikšto sakramen- laikytų salas, atimtas nuo 
tą. Tai visai mažas skai- japonų ir jose pastatytų 
čius katalikų, nes yra 2 apsigynimo pastatus, ne- 
milijonai gyventojų iš ku- buvo paminėta Kurile sa- 
rių pusantro milijono dar• los.__________________
tebegyvena pagonizme, t ~ 
300,000 yra musulmonų ir 
60,000 protestantų. Nors 
skaičius katalikų žymiai 
mažas, valdžia labai pa
lanki ir palaiko diplomati
nius ryšius su Vatikanu. 
Valdžia taip gi prisideda 
įsteigimui katalikiškos 
aukštesnės mokyklos ir 
jaunamečių mokyklos. Jau į 
kiek laiko kai Pranciškie- į 
tės seselės diriguoja aukš- Į

Patrick Kra Juule buvo 
airio Vyskupo Collins į- 
šventintas kunigu gruo
džio 21 d. Vyskupui buvo

i
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Žymus Katalikas Rašytojas 
Nebegalės Daugiau 

Rašyti 1

London — Hilaire Bel- 
loc, įžymiausias Anglijos 
katalikas rašytojas, 76 
metų amžiaus, jau nebega
lės daugiau rašyti, kaip 
praneša jo ilgametis drau
gas, kun. Harold Roper.

Rašytojas' keturis mėne
sius išgulėjo lovoje ir tapo 
staiga suparaližuotas. Jis 
vos tik gali pasijudinti, 
nors jo mintys nepapras
tai aiškios ir linksmai su- 
sikalbwa su visais 1 
tojais.

Keturių Didžiųjų Pagelbininkai 
Suvažiavo Į Londoną

Londonas, Anglija, sau- sekamas komunistų, 
sio 13 — Ambasadorius sargybos sudaro jo gyvy- 
Robert D. Murphy ir gen. .bei pavojų.
Mark W. Clark, Jung. Vai- ’ ----------------
stybių atstovai, jau atvy-j v .jv. tfaMmAlae Pla 
ko į Londoną / dalyvauti VOKieCIŲ Kardinolas ria-

Be

a.tsiova.1, au a.uvy • t lf I • 1/ I
j Londoną i dalyvauti VokieCIŲ KdrdinoldS Plo- 

keturių didžiųjų užsienio nuoja Atvykti Į Ameriką
ministerių pagalbininkų 
susirinkime, kuris prasi-

sumažintas. Senatorius 
Taft yra nuomonės, kad 
biudžetą reikėtų sumažin
ti bent trim bilijonais do
lerių.

Prezidentas Truman pa- karo bazes Spitzbergeno 
taria Kongresui kol kas saloje. Sakoma, kad rusai 
nemažinti mokesnių (ta- 1944 m. norėjo peržiūrėti 
xes) valdžiai. Valdžia tiki- Svalbardo sutartį, ir tuo 
si mokesniais surinkti 19 reikalu tebevyksta dery- 
bilijonų dolerių. Iš kitų bos. Tik dabar Rusija da- 
šaltinių tikisi surinkti dar ro didesnį spaudimą, 
apie 17 bilijonų dolerių, Į Norvegai nenori duoti

Karo reikalams valdžia Rusijai leidimo, 
skiria $11,587,000; užsie- turės svarstyti 
nio reikalams apie 3 bili- Jung. Valstybės 
jonus dolerių; karo vete- cūzija. 
ranų reikalams — apie i 
pusaštunto bilijono dole
rių.

Osio, Norvegija — Val
džia praneša, kad Rusija 
reikalauja leidimo įsteigti

Šį ginčą 
Anglija, 
ir Pran-

I t

Berlynas, Vokietija, sau-;
dės antradienį, sausio 14 d. sio 13 L_praneša, kad J. E. Į

1 -V

Teismas Atmetė Curley 
Apeliacijų

Žuvo 27 Penkiose Oro 
Laivyno Nelaimėse

Eastern Airlines Detroit- 
Miami keleiviniam lėktu
vui susidaužius laike aud
ros kalnuotoje srityje arti 
Galax, Va. užmušta 15 ke-

VVashington, D. C., sau
sio 13 — Jung. Valstybių 
Apeliacijos Teismas atme- leivių ir trys įgulos nariai, 
tė Bostono mayoro James; Kitose keturiose lėktuvų 
M. Curley apeliaciją. Jam nelaimėse užmušta 12 žmo- 
beliko tik apeliuoti į Jung. nių. Iš visų 29 žmonių, va- 
Valstybių Aukščiausįjį žiavusių
Teismą. Jeigu jis to nepa- tik du išliko gyvi.

tais lėktuvais.Murphy atstovaus Jung. į 
Valstybes Vokietijos klau-' 
simu, o gen. Clark — Aus-

- Prancūzijos atst o v a s 
taip pat jau atvyko. Lau- 

'kiama Rusijos atstovo.
i šių keturių valstybių at-j 
' stovai paruoš projektą tų 
į valstybių užsienio minis-j 
; terių susirinkimui, kuris 
įvyks kovo 10 d., Maskvo
je.

________________________________________

, bu- trij0S 
lanky-| p._.

Kardinolas von Preysing j 
planuoja lėktuvu atvykti į į 
Jung. Valstybes kitą mė- į 
nesį. Jis esą kviečiamas i 
Amerikos katalikų arki
vyskupų ir vyskupų.

6 IŠLIKO GYVI ANTARKTIES 
LĖKTUVO NELAIMĖJE

Vietas Londone
niaisiais. Skilimas įvyko 
todėl, kad senoji socialis- . 
tų partija tapo vergė ko
munizmo. Italijoj opozici- 

kad kaikurie jos lėktuvui gruodžio 30 d., ja komunizmui yra didelė

Lenkai Prievarta Perkelti 
į Kitą Stovyklą

| Praneša, kad tik 6 Byrd 
• ekspedicijos nariai išliko 
i gyvi ant Antarkties ledo, 
susidaužius tos ekspedici-

Londonas, Anglija, sau-[ nuolatiniai apsigyventi 
sio 13 — Darbo partijos šiame krašte, 
valdžia pašaukė kariuo-1 “Kravčenko 
menę, kad užimtų strei-, legalis stovis,” 

i kuojančių 
vairuotojų vietas.

dabartinis 
sako Cou- 

sunkvežimių I dert, “yra toks, kad jis ga- 
_______ _______  Unijos; Ii būti deportuojamas į 

tesnią ^mokyklą mergai- ■ vaciaį atsišaukė į streikie- Rusiją, ir jeigu tas būtų 
rius ir ragino grįžti dar- leista padaryti, tai būtų 
ban, bet jie nepaklausė.

Londone susidarė maisto
Taigi armijos į 

’ * I
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tems Monrovijos mieste, i
Liberijos sostinėje.

Šiomis dienomis valdžia
ruošia iškilmingą minėji- trūkumas" "_L”"
mą Liberijos nepriklauso- karininkai vadovaus mais- 
mybės šimtmetinį jubilie- ; to pristatymui.
jų, nes 1847 metais ji pasi
skelbė nepriklau soma. 
Šimtmetinėje ekspozicijo
je katalikai turės savo na
mą ir vaizdžiai nurodys 
Katalikų Bažnyčios pra
džią ir išsiplėtojimą Libe
rijoje ir per visą pasaulį.

Pažymėtina, kad Liberi
jos pradžia, kaipo respu
blika, buvo kataliko suma
nymas ir įvykdymas. Žy
musis katalikas, Charles 
Carrold, vienatinis Ameri
kos Nepriklausomybės De- 
kleracijos katalikas pasi-

Unijos pareigūnas sakė, 
kad armijos įsimaišymas į 
streiką gali iššaukti kitus 
darbininkus į užjaučiantį 
streiką.

Bilius Kravčenko Naudai

i lygiai mirties pasmerki
mui.”

Kaip žinoma, Kravčenko 
atvyko į šį kraštą 1943 m. 
su Rusijos Prekybos ko-i 
misija. Metus pabuvęs, jis 
rezignavo ir pasmerkė ko
munistų idealogiją. Jis 
prarado Rusijos pilietybę 

j ir liko be valstybės žmo
gus, kaip ir daugelis kitų 

j Rusijos piliečių.

Arabų Valstybė Paskyrė 
Ministerį Į Vatikaną

Chiang Užgiria MarshaH'o 
Raportą

ė 
riGHT 

irfrANYitr 

PfiDALYSlS
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Join the
MARCH 
OF 
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Praneša. 1 
lenkai iš vienos Jung. Vai- 1946 m. Trys kiti žuvo, 
stybių zonoje, Vokietijoje, -----------------
stovyklos perkelti prievar-1 Su$kj|0 Socialistai (talijoj 
ta j kitą. Tai buvo padary- Į _______ • '
ta, kada jie savanoriai at-, sausio 13
sisake persikelt.. _ giomis dienomis Itali.
.. Lenkai pnesmosi perke- jos socia]istų partija kllri 

  . . yra sudarius bloką su ko- 
■- - - - Jjmunistais, suskilo. Atsi-

skyrusiems socialistams Arkivyskupas Richard J. 
iš to bloko vadovauja Giu- Cushing, D. D., pranešė, 
seppe Saragat. i kad nauja koplyčia bus į-

Sakoma, kad atsiskyru- steigta lėktuvų stotyje, 
šieji gali sudaryti centrinę East Bostone, kaipo pa- 
partiją, kuri nesidės nei minklas žuvusių karių lėk- 
su kairiaisiais, nei su deši-įtuvų nelaimėse.

į ir ji nenori pataikauti 
j Maskvai, kaip kad daro 
, komunistai ir jų bendrake
leiviai socialistai iš seno
sios partijos.

■ ■ •

Nanking, Kinija, sausio
13 — Prezidentas Chiang limui iš Murnau stovyklos ■ 
Kai-shek užgyrė gen. į Augsburg, prisibijodami, 
George C. Marshall rapor-; kad jie nebūtų prievarta j 
tą apie Kiniją, kur jis buvo, grąžinami į Lenkiją.tą apie Kiniją, kur jis buvo ■ grąžinami į Lenkiją, 
deleguotas tarpininkauti i 
tarp valdžios ir komunis
tų, vedančių civilį karą.

Chiang Kaishek aiškiai 
suverčia kaltę komunis
tams dėl civilio karo ir jo; 
nenutraukimo.

I 
I

Religija Pagelbėjo Nuga
lėti Japoniją

I

Jeruzalė — Charles Hel

VVashington, D. C,, sau-j 
sio 13 — Frederic R. Cou-i 
dert, Jr. iš New Yorko pa
ruošė bilių ir ryt įteiks J.1 
V. Kongresui, kad Vikto- lou, iš Beyrouth, įžymus
rui A. Kravčenko, Rusijos Rytų kraštų rašytojas, pa- 
tremtiniui, būtų leista skirtas ministerių į Vati

kaną iš Lebanon valsty
bės, kurioje yra daug krik
ščionių. Naujas ministeris 
yra katalikas ir narys auk
štos Maronitų apeigų ka
talikų šeimos.

Dabar tikisi, kad Popie
žius Pijus XII neužilgo pa
skirs Apaštališką Delega
tą į Lebanon valstybę.

rašytojas, buvo taipgi pir
mininkas Amerikos Kolo
nizacijos draugijos, kuri į- 
steigė Liberiją, kaipo kra
štą, kur išlaisvinti Ameri
kos negrai vergai galėtų 
išvykti iš Amerikos ir ap
sigyventi respublikoje, pa
našioje į Ameriką.

Susirgo Louis Budenz
Elizabeth, N. J. — Prof. 

■ Louis Budenz, buvęs ko
munistų laikraščio “Daily 
Worker” redaktorius, ku
ris bekalbėdamas Eikš au
ditorijoj sukrito ir buvoj 
nuvežtas ligoninėn, yra 
saugojamas 24 policinin
kų.

Kaip žinoma, prof. Bu
denz pasitraukęs iš komu
nistų grįžo į Katalikų Baž
nyčią. Jis savo kalbose ir 

; raštuose iškėlė labai daug 
I komunistų paslapčių ir 
planų pasaulinei revoliuci
jai ir nuvertimui valdžios 
Amerikoje. Todėl jis visur

i

Bus Įsteigta Koplyčia Lėk
tuvų Stotyje Bostone

•t

Chicago, III., sausio 13— 
Gen. Douglas MacArthur 
pareiškė, kad principai, 
kuriais yra pagrįstas krik
ščionių tikėjimas, sustipri
no morales jėgas ir pagel-i 
bėjo nugalėti Japonijos 
imperiją.

—
Tobin Paskirtas Guam Salos i 

, Tyrinėjimui
- - - - - - -

Šiomis dienomis Jung. 
Valstybių valdžia paskyrė 
buvusį Massachusetts val
stybės gubernatorių Mau- 
rice J. Tobin, Dr. Ernest 
M. Hopkins ir Dr. Know- chael F. Delaney, šv. Pat
ies A. Ryerson tyrinėjimui riko parapijos klebonas, 
Guam salos, Pacifike.

Komisija jau yra pasi- visą savo turtą labdary- dariai, pravažiuodami ma- 
ruošus vykti į Guam ir,bei. būtent, katalikų įstai- žu 

‘pradėti darbą. igoms.

Ii
i BOMBOMIS SUARDĖ HAIFOS 

POLICIJOS STOTĮ

Užmušė 5 Policininkus, 
Sužeidė 72 Asmenis 

--------------------------------------------------------------• _______________________i
Kunigas Visą Savo Turtą 

Paliko Labdarybei

Natick, Mass, — Gruo
džio 24 d. mirė kun. Mi-

96 metų amžiaus, paliko

Jeruzalė, Palestina — 
Piktadariai numetė bom
bas prie Haifos policijos 
stoties, kurios sprogda
mos padarė daug nuosto
lių. Be to užmušė 5 polici
ninkus ir sužeidė 72 žmo
nes, iš kurių 49 pavojin
gai.

Valdžia sako, kad pikta-

automobiliu, išmetė 
bombas.



Antradienis, Sausio 14 d., 1947

i

katalikų vys- 
metiniame su- 
VVashingtone !

1
II

IRO Susirinkimas Įvyks 
Genevoj

“Vyskupai išreiškia sa-

ĮVAIRIOS žinios
_____________ ________________________________________________________________________________________________________________________

Lietuvs Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

Amerikos Katalikų Vyskupai 
Remia BALF Vajų

Vieni iš nuoširdžiausių joje, Austrijoje ir kitose 
geradarių yra Amerikos Europos šalyse, 
katalikų vyskupai, kurie 
nuo pat II pasaulinio karo vo didžiausi pasigėrėjimą 
pradžios atjautė ir parė
mė nukentėjusius Lietu
vos žmones.

Amerikos 
kupai savo 
važiavime 
pažvelgė ir į nuo karo nu
kentėjusios ir tebeken- 
čiančios lietuvių tautos 
reikalus ir vienbalsiai nu
tarė paremti Bendrojo A- 
merikos Lietuvių šalpos 
Fondo vajų.

Amerikos vyskupų ad
ministracinės tarybos pir
mininkas Jo Ekscelencija 
arkivyskupas John T. Mc- 
Nicholas (Cincinatti. O.) 
atsiuntė BALF pirminin- 
kun kun. Dr. Juozui B. 
Končiui tokio turinio laiš
ką:

“Brangus kun. Končiau, 
“Esu labai laimingas 

pranešti, kad Amerikos 
Katalikų Vyskupų Admi
nistracinė Taryba (N. C. 
W. C.) savo metiniame su
sirinkime vienbalsiai nu
tarė užgirti vajų, kurį Jū
sų organizacija planuoja 
vesti 1947 metų sausio ir 
vasario mėnesiuose.

“Mes visi jautriai žino
me. kokias dideles kančias 
Lietuvos žmonės yra išgy
venę per karą ir pokari
niais metais. Mums yra ži
nomi neapsakomi sunku
mai ne tik pasilikusių žmo
nių Lietuvoje besiartinan
čių armijų akivaizdoje, 
bet taip pat ir tūkstančių 
tų. kurie pabėgo nuo tų ar- Petro 
mijų ir dabar yra tarp iš- Shanghai. Kinijoje, buvo 
vietintų asmenų Vokieti- giedamos iškilmingos ge-

ir įvertinimą kilnių pa
stangų, kurias Jūs ir Jūsų 
bendrabarbiai Bendraja
me Amerikos Lietuvių šal
pos Fonde esate atlikę 
tūkstančių Lietuvos ken
čiančių žmonių ir vaikų 
kančioms ir sukumams pa
lengvinti. Vyskupai su 
malda reiškia vilties, kad 
Visagalis Dievas ir toliau 
laimins Jūsų pastangas.

“Mes reiškiame vilties, 
kad savo vajuje Jūs susi
lauksite visų amerikiečių 
dosnios paramos. Mes tiki
me, kad Jūs ir toliau pa- 
gelbėsite kenčiantiems 
Lietuvos žmonėms, nežiū
rint kaip didelės sunkeny
bės galėtų būti ateityje.

“Tegu būna suteikta 
gausi palaima visiems, ku
rie yra dosnūs kilniai krik
ščioniškai Lietuvos šaliai.

“Ištikimi Jūsų Kristuje, 
John T. McNicholas,

Cincinatti Arkivyskupas.”
Šis Amerikos katalikų 

vyskupų pasakytas žodis 
ir parodytas gilus lietuvių 
šalpos reikalo įvertinimas 
yra gražiausias paakstini- 
mas visiems lietuvių šal
pos darbo prieteliams dar 
labiau įsijungti į BALF 
veiklą.

j

I
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dulo mišios už kun. įves 
Henry, Jėzuitą ir misijos 
viršininką, tai jis pats te
lefonu pranešė iš tolimo 
Yangshow miestelio, kad 
jis esąs gyvas.

Jis buvo komunistų su
imtas ir išveštas trys mė
nesiai atgal, ir buvo ma
noma. kad jis nužudytas. 
Dėja. jis kaip tik tuo laiku 
pabėgo ir susisiekė su mi
sija telephonu ir dabar 
grįžo į savo misiją Shan
ghai mieste.

Lake Success, N. Y., sau
sio 13 — Praneša, kad 
Tarptautiės Tremtinių Or- 
ganizacijos (International * 
Refugee Organization — 
IRO) komisijos susirinki
mas įvyks vasario 11 die
ną. Genevoje, Šveicarijoj.

Sakoma, kad tai bus 
svarbus susirinkimas ap
tarti tarptautinę progra
mą teikimui pagalbos 
1,000,000 tremtinių Euro
poje.

I

e

Buvęs Jung. Valstybių iždininkas Henry 
Morgenthau, Jr., linksmai priglaudė atvykusius 
emigrantų mažyčius vaikučius į šią šalį laivu 
SS Marine Marlin į New Yorką. Jie atvyko iš Vo
kietijos tremtiniais būdami.

KODĖL SUVARŽYTAS?

1,200 Metų Nuo Bavarijos 
Vienuolyno Įsteigimo

Patelefonavo Laike Savo
Gedulingų Mišių

- *
Kinija — Kuomet 

par. bažnyčioje
Šv.

Darbininko'' Knygyne
Galite Gauti Šias Knygas

ŠYENTASIS RAsTAS — NAUJASIS TESTAMENTAS
J. E. Arkiv. J. Skvirecko vertimas. NAUJASIS TESTA

MENTAS apima visas keturių evangelijų knygas; Apaštalų 
Darbų aprašymą: laiškus Apaštalų: Šv. Povilo. Šv. Jokūbo. 
Šv. Petro. Šv. Jono. Šv. Judo ir gilųjį ateinančių iš ano pa
saulio dalykų Apreiškimą, surašytą apatšalo Šv. Jono. Nau
jame Testamente yra surašyta Viešpaties Jėzaus darbai ir 
stebuklai.
ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI — 
Skaitomai Kiekvienai Dianai

Knyga turi netoli 1000 puslapių, gausiai paveiksluota, 
puikiais, stipriais apdarais su aukso kryžium ant viršaus. 
Kaina tik $4.00.
ANGLIŠKAI-LIETUVTŠKAS ŽODYNAS 
(English-Litliuanian Dictionary)

Mes siūlome jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra 
laikomas vienas iš geriausių. Jo formatas-dydis: 6 coliai j>er 
4“. 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduo
davo po $4.00 ;dabar mes jums siūlome bargeną — atiduoda
me už $3.00.
“VAI LĖKITE DAINOS” — Gražiausių Liaudies 
Dainų Rinkinys

Paruošė KUN. J. DABRILA. Papildytą rinkinį išleido 
kun. Pr. Juras. Knyga 220 puslapių, nedidelio formato. Telpa 
233 gražiausios populiariškiausios liaudies dainos. Kaina 75c. 
KAIP TAPTI AMERIKOS PILIEČIU?

Tai yra labai naudinga knygutė, kuri daug padės tiems, 
kurie ruošiasi gauti Amerikos pilietybės antruosius popie
rius. Joje yra trumpai suglausti klausimai atsakymai ang
lų ir lietuvių kalbose*. Knygutė mažo formato. Gali moterys 
ją įsidėti į ridikui/ (jiocketbooki. Didelės raidės, spauda aiš
ki. Kaina 25 centai.
KATEKIZMAS — Anglų ir Lietuviu Kalinis*

Parašė kun. M. J. Duffy. vertė kun. -I. h Miliauskas. Ka
dangi mūsų išeivijos vaikų dalis gimtosio kalbos nemoka, 
tad mokytojams bei mokytojoms prisieii.a tikėjimo dalykus 
aiškinti lietuvių ir angių kalba. Tokiom- i .įmokoms ir išleis
tas šis Katekizmas. Vienas puslapis angių kalba, kitas — 
lietuvių. Klausimai ir atsakymai trumo’. lengvučiai. Kaina 
2Oc.
“VYTIS IR ERELIS"

Parašė Jonas Kmitas. “Vytis ir Ei . apysaka iš lietu
vių kovų su lenkais ir bolševikais Kr:;. h turi 576 pusi., be 
galo įdomi. Šią knygą pradėjęs skaityti įleisi iš rankų iki 
visos neperskaitysi. Kaina $2.50.

“DARBININKAS
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.
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NAUSĖDIENĖ, veikėja Lie
tuvių Katalikių moterų organi
zacijose, gyv. Chicagoje.

NAVAKAUSKAS, Juozas, iš 
Eržvilko vai., Tauragės aps., 
gyv. Čikagoje.

NAVICKAS, brolis Vorušilie- 
nės, ir jo šeima.

NOREIKEVIČIŪTĖS, OnaI
I Teofilė, dukterys Motiejaus, 
Onuškio vai., Trakų aps.

NORVAIŠAS, Pranas, iš Žvir- 
į bulių km.. Akmenės vai.

OSIPUCH, Emilian, Makrina 
ir Praskovia, vaikai Lukciono,

JUOKELIAI

į

ir 
iš

Gydytojas: Ar jūsų vy
ras skundžiasi troškuliu?

Žmona: Tiktai tada, kai 
visos smuklės uždarytos.

Skystas Pienas
— Kodėl tamstos parduo

damas pienas toks skys
tas?
— Dėl to, kad karvės pie

nas lytaus prilytas. Nega
liu gi aš visą ganyklą sto
gu uždengti!

Karią vienam vienuoliui, iš manęs, nes aš romus ir 
iš Europos vykstančiam į nuolankios 
Braziliją, viena panelė, i jūs rasite savo sieloms at 
protestantė, su užuojauta ilsio, nes mano jungas sal 
tarė: ’ ’ ' ’ ’ ‘ ------ ~—
neturite laisvės, 
nuolio gyvenimas varžo 
žmogų”.

. _ . . llld, 17IUV dO,

Kaip ta panelė galvoja ir Vadinasi, Kristaus jungas 
daugybė žmonių, net ka-įyra tikrai maionus. Bet ko- 
talikų. Daug kam ne tik^^j tiek nepatenkintų žmo- 
vienuolynas, bet ir malo- nįų kodėl jie vis skundžia- 
nusis Kristaus jungas, ka-ĮSį? Nieko nuostabaus.

Munich — Benedictinų 
vienuolynas. Tegernese, 
Bavarijoje, buvo įsteigtas 
1200 metų atgal, ir šįmet 
apvaikščiojamas jubilie
jus.

Įžymus Kardinolas Mi- 
chael Faulhaber atgiedojo 
pontifikales mišias 1 
nuolyno bažnyčioje, ir nebepakeliama našta, ku- 
miesto gyventojai gausiai rios stengiasi nusikratyti, 
dalyvavo iškilmėse per iš-j Ir jie vejasi tuos, kurie pa-, 
tisą savaitę. niekino ne tik Kristų, bet

---------------- i ir Dievą, ir Jo nustatytus
CIO Baltarankiai Reikalaus

!vę ir žemėje gyventi kaip 
i rojuje. Tokių žmonių pilna

New York, N. Y., sausio yra visur. Tai ne prasima- 
3 — United Office and nymas, o tikra tiesa: tik!

Pakelti Algas 30%

širdies; taip

s Pirilozų km., Gelvonų vai., 
’kmergės aps.
PAIDOKAITĖ, Ona, iš Plate

lių. Kretingos aps.
PAKŠYS, Jurgis.
PALAIKIS, Juozas, iš Pava- 

balkšnio km., Marijampolės a., 
gyv. Philadelphijoje.

PAŠKAUSKAS, Juozas ir 
Viktoras, iš Papartynų km., 
Šakių aps., gyv. Detroite.

PAŠKEVIČIŪTĖ (buv. Ste
ponaitienė ), Marija, ištekėjusi 
antrą kartą. Jos vaikai Anelė, 
Ona ir Pranas.

PAULAUSKAS, Pranas ir 
Antanas, iš Palangos.

PEČIUKAITYTĖ, Stasė, iš 
Šiaulių km., Gelvonių vai.

PEČIULIENĖ, (spėjamai Dy- 
raitė), Pulija, kilusi ar turėjusi 
giminių Kupiškio vai., Panevė
žio aps.

PEK. Petras, iš Pandėlio vai., 
Rokiškio aps., gyv. Čikagoje.

PERKINSKAITĖ, Leokadija, 
iš Mažeikių aps.

PERLEBACH, Albert, brolis 
Šeidienės, gyv. 3222 Brighton 
Rd., Pittsburgh, Pa.

PERŽINSKAS, Vaclovas, gyv. 
Čikagoje, Paulina St., kilęs iš 
Mažeikių.

PETERAT (buv. Rumkienė) 
— Šulokaitė, Mina, gyvenusi 
Skaudvilėje — Tauragėje, 
bar gyv. Philadelphijoje

JŪS dar jaunas ir dus ir mano našta leng-, 
laisvės, nes vie- va”? (Mt. 11, 28—30).

Vyresnioji Ausis
Senis atėjo pas gydytoją:
Ką skauda? — klausia 

gydytojas.
— Apkurtau kaire ausi- j wilmington.

rni. PETKEVIČIUS, Jonas.

da-
ar

SŪ-

Tikįs žmogus nė kiek 
nedrįs paabejoti, kad Kris
tus, Dievas, tiesą pasakė.

vie-; talikiškas gyvenimas, yra • Kartais galima sutikti 
— - „ „ ... -monįy kuriems kiti žmo

nės atrodo našta, o jie pa
tys — lyg angelai. Greit 
gali pastebėti, kad iš to 
“angeliuko” pakaušio ky
šo ragai. Taip elgiasi ir 
daugybė tikinčiųjų. Jie ne
patenkinti Kristaus jungu; 
bet nepasižiūri į save. Jie 
patys visai neįsigilina į 

į Kristaus mokslą, jo širdi
mi nepriima ir nė kiek ne- 
įsistengia pagal jį gyventi-

1 °
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Professional VVorkers — pasidairyk po miestų gat-l 
CIO vadai nutarė reikaiau- ves, įsižiūrėk į kinu ir kito-: 
ti, kad pakeltų algas 30 kias rėkiamas. pasiklauJ^Vkatn’ne’laii pa6S“to —vlsiemS balta- syk įvairių kalbų, atdk MffiSaSI ’

nuošimčių ’
rankiams darbininkams, pasilinksmini mus,
Tai esą reikalinga 1939 j teirauk apie šeimų ir kai- 

X , _ -.X • -V 1 Y?metų pragyvenimo stan- 
dardo atstatymui.

WASHIHGTONf D. C.—
i Baltijos Skandinavų draugi- 
I jos susirinkimas įvyko gruodžio 

■ 14 d. International Student
House. 1708 N. H. Avė.. N. W. 

j Planavimo ir Susitvarkymo 
| komitetas, vadovaujamas Mrs. 
j John L. Perry iš Alexandria. 
į Va., suruošė socialį Kalėdinį 
j kalbų vakarėlį. Kalbas apie Ka
lėdas ir Kalėdinius papročius 
įvairiuose kraštuose pasakė į- 
vairūs draugijos nariai. Mrs. G. 
H. Lofgren kalbėjo apie švedų 
papročius; Miss Margaret Ben- 
dixer — apie danų; Mr. Conrad 

, Ronning apie norvegų; Mrs. 
į Ruth Beckman apie latvių;
Mrs. Conrad Ronning apie lie

tuvių ir Miss Lily Nikula apie 
j suomių. Mrs. Ronning, gyvenu- 
| si Dės Moines, Iowa, buvo pasi
puošus lietuvių tautiniu kostiu
mu ir Miss Lily Nikula — suo
mių kostiumu.

Iš WARL radio stoties. Ar- 
lington, buvo atvykę Mr. Her- 
bert Strong ir Mr. Ered Drake 
ir palinksmino dalyvius. Ered 
Drake pakvietė Mrs. Ronning 
atvykti ir per radio papasakoti 
apie lietuvių Kalėdinius papro
čius.

Dr. J. de S. Coutinho iš Kata
likų ir Georgetown Universite-

Į
I
|

♦

pasi-!fi

Apžiūrejo gydytojas au- nus Kosto, gyv. rodos Peabody, 
sį ir sako:
— Nieko nepadarysi, se

natvė.
— Niekai!

Mass.
PETRAUSKAS, Romualdas, 

iš Zamokų km., Molėtų vai., U-
— supyko se- tenos aps., gyv. Čikagoje, turi 

nis, — negi mano dešinioji gatavų rūbų prekybą.
ausis vyresnė nekaip kai- į PETRAUSKIENĖ - Jazbaity- 
rioji? įtė, Barbora, duktė Antano, iš

: Mosėdžio vai., Kretingos aps.
; PETRIKENIENE - Čiurlytė. 
Emilija, iš Kupiškio vai., Pane
vėžio aps.. gyv. New Yorke.

PETROŠEVIČIENĖ - Peržin- 
skaitė. Ona, iš Mažeikių, gyv. 
Čikagoje.

PETRULIONIS, Jurgis ir A- 
nastazija. gyv. New Yorke.

, PIKČILINGIS (Pickling), 
Juozas, gyv. Illinois valst.

rimtas jų tvardymas pa-!‘ PILECKAS, Juozas, sūnus 
gal Dievo įsakymus. Ir Miko.
reikia žemesniąją prigimtį pilibaitytė. Kotryna, iš
tvarkyti, nes ji pirmosios tekėjusios pavardė nežinoma, 
nuodėmės gerokai apga- gyv. Brooklyn, N. Y.
dinta. Tik suvaldant blo- pletkevičienė, ar Prat- 
gus palinkimus, išliks zmo- kevičienč - Pakštytė, Uršulė, iš 
gus laisvas, tik tada jo kil- Užuožerių km., Utenos aps. se- 
nioji prigimtis vadovaus ir sui Liudvisės. gyv. Čikagoje, 
išpildys Kūrėjo uždėtas PLIKUNAS, Jonas ir Karo-

Tęsinys 7-tame pusi.

Įkando
— Įsivaizduok: kaimyno 

šuva mane įkando. Bet aš 
teisme pralaimėjau bylą.

— Kuriuo būdu ?
— Kaimynas pasamdė to

kį gabų advokatą, kuris 
teismui įrodė, kad aš tą 
šunį įkandau!

čią jėgą? Jie tik žiūri į pa
čius žodžius: tai galima 
daryti, o to negalima, nes 
bus nuodėmė. Ir kaip bai
su: tik nuodėmė ir nuodė
mė. Net policijos perspėji
mai gražiau atrodo.

Tokie katalikai nesuvo
kia pačios įsakymų esmės. 
Jie temato draudimą, o ne- 

■ įžiūri malonaus dangiško
jo Tėvo perspėjimo savo 
vaikams, einantiems pavo
jingu .keliu. Tik reikia pa
kelti akis į begalinį Dievo 
gerumą, ir jungas pasida
rys malonus. Tėvas saugo 
mus nuo susiteršimo, nuo 
prigimties įstatymų per
žengimo, nuo nelaimės, į 
kurią patektume su siela 
ir kūnu, jei pasuktume ki
tu keliu. Kiekviena gėlė, 

; kiekvienas vabzdys, kiek-j

mynų sugyvenimą, žodžiu, 
tik truputį žvaliau pasi
žvalgyk aplink ir tikrai į- 
sitikinsi. Jiems nuodėmin
gi gyvenimo smagumai, — 
o ne Kristaus jungas, 
ra saldi laimė.

Kai kurie dar vadinasi 
katalikais, bet kaip baido-j 
si išpažinti tikėjimą, kaip 
jiems sunku išpildyti kata
liko pareigas! Jie jau daž
nai pasielgia kaip tikri be
dieviai, bet dar nedrįsta iš
sižadėti kataliko vardo, 
nes bijo kitų pajuokos. To
kie katalikai — nei pakar
ti, nei paleisti.

Bet argi Kristus netiesą 
pasakė: “Ateikite pas ma

ine visi, kurie vargstate ir 
esate apkrauti, ir aš jus 
atgaivinsiu. Imkite sau vieno paukštelio čiulbesys! 
mano jungą ir mokykitės Į wraii T5.

iI

v-

tų atvyko ir kartu su juo atvy
ko svečiai — Irako Atstovybės 
sekretorius Thomas Mansy ir 
du studentai iš to paties krašto.

Dalyviai giedojo Kalėdines 
giesmes ir buvo pavaišinti ty
lokais įvairių kraštų pyragai
čiais ir
vaisinti riešutų pyragu, kurį iš
kepė p. Petias L. Pivarūnas iš 
Pittsburgh.

Draugija linki visiems Balti
jos ir Skandinavų draugams, 
laimingų Naujų Metų! H.V.S. tis vedžioti UŽ nosies, bet

kava. Taipgi buvo pa-

išpildys Kūrėjo uždėtas 
pareigas, nusipelnydama 
malonių amžinam gyveni
mui, kuriame prigimtis 
bus Kristaus nuopelnais 
vėl visai sutvarkyta.

Taigi, reikia rimtai įsi
gilinti į Kristaus mokslą ir 
žinoti tikrą, o ne pramany- i 
tą laisvės prasmę, pagal ją* 
gyventi, ir tada katalikų 
tikėjimas bus vienintelis 
laimės ir gai v i n a n č i o 
džiaugsmo šaltinis.

Juozas Kasiusias 
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

602 Mashington Blvd. 
BALTIMORE 30. Md.
Tel. Lexington 8595 

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Diena ir Naktį.

f

i

skelbte skelbia gerąjį Tė
vą, kuris mums gero te
trokšta. Taigi, kas pa
žvelgs rimčiau, tam kat. 
tikėjimas pasidarys leng
va našta net kančiose. Taip 
turi žiūrėti kiekvienas ka
talikas, taip turi auklėti 
ir savo vaikas, o ne tik 
grasyti pragaru ir nuodė
me.

Bet taip pat reikia tvir
tai įsisąmoninti, kad tikra 
laisvė ir laimė yra ne pa
taikauti geiduliams ir leis-

Sovietų Medicinos galva, prof. Vassili V. 
Parin, dešinėj, atvykęs į U. S. užsiregistruoja 
svečių knygoj, Sveikatos įstaigoj, San Francisco.
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Generolas Marshall
Naujas Valstybės Sekretorius, gen. George Mar

shall jau nuo jaunų dienų pasižymėjo strateginiais ga
bumais. Dar pirmojo pasaulinio karo metu, dar vos 
kapitonu būdamas, jau atliko tikrą štabinio pobūdžio 
žygdarbį. Į savaitę laiko savo išdirbtu planu jis perkė
lė iš St. Mihielio į Meuse - Argonne frontą (Prancūzi
joj) milijoną karių, 40,000 tonų amunicijos, 34 ligoni
nes, 93,000 arklių, 164 mylias geležinkelio bėgių ir 84 
amunicijos ir maisto sandėlius. Rezultatai žinomi: St. 
Mihielio ir Argonne mūšiai nulėmė karą Alijantų nau
dai. Antrojo pasaulinio karo metu gen. Marshall buvo 
vyriausias generalinio štabo viršininkas. Jis buvo pats 
svarbiausias to miližiniško karo ir pilnos pergalės or
ganizatorius. Jo karinio genialumo nieks neginčyja. 
Kai kas daro jam vieną didelį priekaištą. Kuomet Ali- 
jantai įsistiprino Italijoj, Churchillis būtinai reikalavo 
pulti Balkanus ir juos užimti pirmiau negu rusai ten 
atžygiuos. Marshallas būk tai pasipriešinęs ir užsispy
ręs atidaryti naują frontą Prancūzijoj. Žinoma, jei 
Churchillio planas būtų įvykdytas, turėtume visai kitą 
padėtį Europoje. Alijantų rankose būtų Balkanai, Vo
kietija, Austrija, Lenkija ir Pabaltė. Būtume susilaukę 
tikro išlaisvinimo. Padaryta baisi, niekad nedovanoti
na klaida.

Bet ne Marshallo čia kaltė. Būdamas genijaliu 
strategu, jis negalėjo nesuprasti, kad Churchllio pla
nas pats tinkamiausias. (Pagaliau, tai aišku kiekvie
nam, kas tik nepatingi į žemėlapį pažvelgti). Bet į stra
tegiją įsivėlė politika, būtent, Rooseveltas, ar verčiau 
Stalinas, kurs pasakė Rooseveltui: šalin nuo Balkanų, 
jie turi būt mano! Gen. Marshall jautėsi, bejėgis, nes 
jis tik štabo viršininkas, gi vyriausias kariuomenės 
vadas yra Prezidentas. O nelaimė dar norėjo, kad vy
riausias Alijantų vadas būtų — Stalinas.

Visiems rūpi klausimas: koks jis bus Valstybės 
Sekretorius? Generolai papratę duoti griežtus įsaky
mus ir laukti besąlygingo klusnumo. Generolas tai lyg 
liūtas, diplomatas tarsi lapė. Kaip juodu sugyvęs? 
Kur suras kokį nors bendrą susitarimo punktą? Ro
dos tai du nesuderinami tipai. Bet šiais laikais tarp di
plomato ir kariškio nebėr jau tokių neperžengiamų ri
bų, kaip būdavo senovėj. Vis daugiau kariškių atsiran
da diplomatinėse tarnybose, ypač daug generolų yra 
bolševikų pasiuntinybėse. Su jais tartis kariškis pats 
geriausias. Gen. Marshall kaip tik ir bus tam tinkamas. 
Jam netrūksta kantrybės, o sumanumo tai nors atimk. 
Daug jam padės prityrimas, kurio įsigijo Kinijoj, prisi
žiūrėdamas nacijonalistų su komunistais deryboms. 
Komunistus jis gerai pažįsta. Rankų jiems nebu
čiuos. K.

LIETUVIŲ KOLEGIJOS 
ROMOJE REIKALU

Miestas Roma yra ne 
vien katalikų vadovybės 
centras; jame irgi yra su- 
sirurusios pačios aukšto
sios katalikų mokslo įstai
gos — žymieji universite
tai. Įvairios tautos, norė
damos tais garsiais moks
lo židiniais pasinaudoti, į- 
sikūrė Romoje savo tauti
nes kolegijas (dalinai, jas 
galėtume pavadinti “klie
rikų bei jaunų kunigų ben
drabučiais” ). Kolegijos 
rektoriui vadovaujant, 
studijozai lavinami dvasi
niame gyvenime, gauna 
atskiroms tautoms reika
lingas ypatingas instruk
cijas, gi pagrindinėms pa

Vaizdas parodo, kaip Chicagoje pasažierinis traukinys smarkiai su
davė i atramos sieną ir ją išgriovęs pakibo ore ant krašto gatvės.. Trau
kinys buvęs tuščias ir atsitikę anksti rytą, todėl ir jokių sužalojimų žmo
nėms nepadaryta.

"'R
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JOS RASTAS LIETUVIŲ 
TAUTOS REIKALAIS

Ypatin- 
susido- 
Spring- 

kunigai.

TU IR Aš

mokoms studijozai lanko 
bile kurį Romos universi
tetą.

Jau seniai amerikiečiai 
Romoje įsikūrė ‘Collegium 
Americanum’, kanadiečiai 
— ‘Collegium Canadiense’, 
lenkai — ‘Collegium Polo- 
nicum’, vokiečiai — ‘Colle
gium Germanicum’ ir t.t. 
Tačiau ‘Collegium Litua- 
nicum’ — Lietuvių Kolegi
jos iki praeitų metų Romo
je nebuvo...

Nors Lietuvių Kolegijos 
steigimo reikalas buvo ke
liamas nuo seniau, tačiau 
tas projektas konkrečio 
pobūdžio ėmė įgyti tik nuo 
1920 metų, kuomet lietu
vių reikalus Romoje neofi- 
cijaliai atstovavo prelatas 
Jurgis Narijauskas. Tasai 
Lietuvių Kolegijos Romo
je reikalą iškėlė viešai ir 
tam reikalui ieškojo para
mos nuo Amerikos lietu
vių. Taip šauniam kultūri
niam sumanymui ameri
kiečiai šiltai pritarė, nes 
patrijotizmo bei dosnumo 

i tais laikais Amerikos lie-

Sacra Congregatio De Seminarus Et 
Studiorum Universitatibus

Rome, 
October 25,1946 

Rev. Casimir Urbanavičius, Ph. D.
50 West Sixth Street, 
So. Boston, Mass., U.S.A. 
Dear Rev. Father,

His Excellency Msgr. Bucys has brought me the 
very generous gift of 700 dollars and 110 Uruguayan 
pesos, on behalf of the Lithuanian College.

This Sacred Congregation, which has taken a keen 
interest during the past year in the cause of the Lith
uanian Priests and Seminarists who have found refuge 
in Rome, is very glad indeed to receive this offering, 
\vith warm commendation of the generosity that 
promted it.

And is only natūrai, this Sacred Congregation 
takes a lively interest in the Lithuanian College in- 
tended to be sėt up in Rome, in the very heart of the 
Church, in order to enable the youth of Lithuania to 
receive their spiritual formation at the tomb of St. 
Peter, Prince of the Apostles, and imbibe at its source 
the spirit of the apostolate, so that under his auspices, 
vvith blessing of the Common Father of the Faithful, 
they may also preserve the faith of their fellow- 
countrvmen.

We would take this opportunity of recalling the 
strong proofs given by the Lithuanian people of their 
eager adherence to the Catholic Church, and how, ever 
since the conversion of their Dūke Jagaila, they have 
seen in the Catholic Religion a buhvark of their natio- 
nal independence. Nor can we ever forget the joy of 
the Sovereign Pontiff, and of the Catholic world, when 
in 1926 the Holy See was able to enter into regular 
diplomatic relations with the Lithuanian Nation, with 
a Nuncio at Kaunas and a plenipotentiary Minister for 
Lithuania in Rome.

While we have great pleasure in offering you our 
congratulations as a benefactor of the prospective 
Lithuanian College, we also call to mind the Rev. Fa- 
thers Ignatius Albavicius, George Paskauskas, Fran
cis Juras and Michael Jodka, who have contributed 
their savings in the šame holy cause of the Lithuanian 
College in Rome, whose foundation, thanks to the 
generosity of the Archbishop of Kaunas, is now a 
moral certitude.

With our renewed thanks and the expression of 
our high esteem,

studijozų, kilo problema 
kur juos patalpinus? Tie
sa, svetingas marijonų 
vienuolynas Romoje pri
glaudė kiek galėjo, bet tų 
visų karo tremtinių nebu-{ 
vo galimybės sutalpinti... i 
Tuomet ištrėmime esantie
ji Lietuvos vyskupai grie
bėsi realizuoti pavėluotąjį 
Pontifikalės Lietuvių Ko
legijos Romoje projektą. 

'Laikinai Lietuvos studijo- 
zus - tremtinius sutiko 
(Popiežiaus Kongregacijai 
užtarius) priglausti Pietų 

{Amerikos Kolegija “Pium 
Latinum Americanum”. Į- 
sigijimui gi patalpų savai 
Lietuvių Kolegijai, imtasi 
organizuoti fondas. Pats 
Šventasis Tėvas Pius XII 
tam tikslui paskyrė $10,- 
000 ir vykstančiam Ame- 

, rikon marijonų vyriau
siam vadui J. E. vyskupui 
P. Bučiui pavedė pakviesti 
prie to sumanymo realiza
vimo prisidėti Amerikos 
lietuvių kunigus. Vysku
pas P. Bučys, MIC., atvy
kęs Amerikon, tąjį Švento
jo Tėvo norą perdavė lie
tuvių kunigų suvažiavimui 
Naujoje Anglijoje, lietu
vių kunigų susirinkimuose 
Chicago ir Kunigų Vieny
bės centro valdybos tuo 
reikalu sušauktam pasita
rimui Philadelphia. Praei
tos vasaros metinis kuni
gų seimas vienbalsiai pri
tarė remti Lietuvių Kole
gijos Romoje įsteigimą. 
Kai kurie kunigai savo au
kas Kolegijai įdavė vysku
pui Bučiui, prieš jam grįž
tant į Romą. Ligi šiol, į- 
teikdami po $1,000 aukas, 
Kolegijos mecenatais ta
po: kun. Dr. Kazimieras 
Urbonavičius, kun. Ignas 
Albavicius, kun. Jurgis 
Paškauskas, kun. Pranciš
kus Juras, ir Amerikos 
marijonų iždininkas kun. 
Mikas Jodka. MIC.

Sekantieji Romos Lietu
vių Kolegijai aukojo: kun. 
Augustinas Petraitis — 
$200; kun. Pranciškus Juš- 
kaitis — $200; kun. Jonas 
Balkūnas $100; kun. Ignas 
Kelmelis $100; kun. Juo
zas Valantiejus $100; kun. 
Pranciškus Virmauskis — 

dęs, nes jis atidėtas atei- Vokietijoje, Belgijoje, Ita- $100; kun. Jokūbas Šlikas 
čiai... (Žiūrėk “Draugas” lijoje, Prancūzijoje... tik 
gruod. 30, 1946 ). tuomet susigriebta, kaip

Tik kuomet rusai paver- negera neįsikūrus Lietu- 
gę Lietuvą, pradėjo tero- vių Kolegijos Romoje, kuri N. iš Sheboygan $50; Vik- 
rą prieš katalikus ir uždą- mūsų išblaškytiems studi- torija Petrauskienė, Cice
re vieną po kitai visas jozams teiktų pastogės, ro $25; Kisielienė u 
Lietuvos seminarijas, 
pakrikę Lietuvos studijo
zų būriai atsidūrė Europos ---------  --------  ~------------------- -
valstybėse — Austrijoje, .virš trisdešimts Lietuvos Į Kun. dr. Juozas Končius,

tuviams netrūko, 
gai tuomi reikalu 
mėjo Bostono ir 
fieldo vyskupijų 
Jų pastangų dėko, Bosto
no “Lietuvių Prekybos 
Bendrovė” pažadėjo Lietu
vių Kolegijos patalpų už
pirkimui avansuoti pasko
los S20,000. Tų laikų Tau
tos Fondo pirmininkas 
kun. K. Urbonavičius, at
sakydamas kun. J. J. Ja
kaičiui dėl galimybės pas
kolos Kolegijai, raštu ko
vo 15, 1920 šitaip rašo: 
“Romos Kolegijos reikale 
kalbėjau su Bostoniškės 
Bendrovės valdyba. Jie 
duoda $20,000 paskolos, 
kad ir šiandien, bet reika
lauja, kad kokie keturi 
klebonai pasirašytų ant 
notos. Gavę tokį užtikrini
mą, jie tuojaus siųstų pini
gus kablegrama”.

Deja, tais laikais Lietu
vių Kolegijai Romoje dar 
ne buvo lemta įsikurti: ši
tas projektas dar nebuvo 
susikristalizavęs Lietuvo
je... Pati Lietuvos valstybė 
dar tuomet nebuvo pripa
žinta, Lietuvos katalikų 
atskira Bažnytinė Provin
cija dar nebuvo sukurta, 
Lietuvos vyskupai jun
giančio centro dar neturė
jo. Ir iš esmės, karo nu- 
kankytai tėvynei kolegijos 
steigimas Romoje buvo 
nesuprantamas...

Ir taip, kaip Lietuva ne
sunaudojo Amerikos lietu
vių sumanymą — įkurti 
Lietuvoje katalikišką uni
versitetą (tam tikslui su
kelta keliasdešimts tūks
tančių dolerių), taip pat 
Lietuvos viršūnės nepasi
naudojo iš antrojo ameri
kiečių finansuojamojo 
projekto — Lietuvių Kole
gijos Romoje įkūrimo.

Lietuvos 
pirmą kartą
Lietuvių Kolegijos 
je įkūrimą 1936 
metinėje Lietuvos 
pų konferencijoje.

Bet ir tuomet, nors bu
vusios palankios sąlygos 
“Šveicarų Kolegijai” įsi
gyti, visgi mūsų viršū
nėms atrodė, kad kolegijos 
reikalas nebuvęs pribren-

/

episkopatas 
pasvarstė 

Romo- 
metais, 
vysku-

i

Tu — jauna mergelė 
iš gėlių darželio, 
dukra žalių pievų, 
sesytė kalnelių.

Aš — maistingos žemės 
kruopštusis artojas.
Man rugeliai moja, 
lenkias vasarojas. 

Aš tavęs ilgiuosi, 
žiūriu ton šalelėn, 
kur pėdus auksuotus 
Tu riši rugelių.

Tu žinai, mergele, 
Atmeni juk viską, 
kad mudviejų meilė 
deimantais nū tviska. 

Mudu jaunas širdis 
trokštame suburti 
ir šioj vargo žemėj 
džiaugsmą, grožį kurti.

Nors vargelių kloniai 
Čia yr gilūs, platūs, 
bet mudu abudu 
bristi juos papratę. 

Mudu rasim kelią 
saulėn tiesų, gražų, 
O nakty tamsiausioj 
žvaigždžių bus nemaža...

Tu — skaisti mergelė 
Aš tavęs ilgiuosi 
iš gėlių darželio. — 
sukdamas dalgelį, 

šerdamas žirgelį 
kraudamas vežimą, 
aš tavęs ilgiuosi 
ir laukų arimuos...

Al. D-nis.

ATVIRAI
Aš meile nusivyliau. — 
Jūs šypsotės. — matau, — 
Ir aš šypsaus truputį. 
Kai šiuos lapus vartau.

Buvau tada nayvi, — 
Tikėjau visakam — 
Ir meilė šventa buvo, 
Kaip pasaka vaikam. 
Kaip Fausto Margarita 
Žavėjaus jo akim, 
Ir miegas neatėjo 
Pavasario naktim.
Meldžiausi tada dangui — 
O. gal būt. tiktai jam — 
Gal visos mano maldos 
Buvo tik jam vienam. 
Tada verkiau, juokiausi — 
Džiaugiausi ir liūdau. 
Dabar šypsaus truputį. 
Kai šiuos lapus vartau. —

M. Myk-te

I

I

$55; kun. Juozas Čižaus- 
kas $25; kun. N. N. $25; 
Msgr. Pilypas Dreis $5; N.

jozams teiktų pastogės, ro $25; Kisielienė iš She- 
ir globos, ir lengvatų toliau boygan $10; Katauskienė, 

mokslintis... Chicago $10; Kamandulis,
Kuomet Romon subėgo Brockton $10.

I remain
Yours sincerely in Christ, 

J. Card. Pizzardo 
t J. Rossino, Secret.

būdamas Romoje, įteikė 
$500 auką tiesioginiai Lie
tuvių Kolegijos rektoriui 
kun. dr. Ladui Tulabai.

Didžiausią pinigų sumą 
Lietuvių Kolegijai įteikė 
Lietuvos arkivyskupas 
metropolitas Juozas Skvi
reckas, tuomi paskubinda
mas Kolegijos įkūrimą. 
Lietuvių Kolegijos patal
pos jau yra nupirktos Ro
moje, prie gatvės Casal 
Monferato No. 20. Dar 
reikės atlikti reikalingi 
remontai ir įtaisyti kolegi
jai rakandai.

Popiežius Pius XII, ku
ris Lietuvių Kolegijai pa
skyrė $10,000 sumą, nenu
stoja mūsų nuskriaustai 
tautai rodyti savo tėviško 
palankumo ir toliau. Kaip 
Šventajam Tėvui yra arti 
prie širdies Lietuvių Kole
gijos reikalai, parodo ne
seniai gautas iš Romos 
Šventos Kongregacijos Se
minaristu ir Studijozų U- 
niversitetuose ofici jalus
raštas, adresuotas kun. 
Dr. Kazimierui Urbonavi- ^ne 
čiui ir kartu taikomu ki
tiems tame pačiame doku
mente išvardintiems Lie
tuvių Kolegijos mecena
tams — kun. Ignui Albavi- 
čiui, kun. Jurgiui Paškau- 
skui, kun. Pranciškui Ju
rui, kun. Mykolui Jodkai, { 
— marijonų iždininkui. Po; 
dokumentu yra pasirašęs, 
tos Š. Kongregacijos pir
mininkas kardinolas Piz
zardo ir sekretorius vys
kupas Rossino.

Kadangi šitas istorinis 
dokumentas bus malonu 
visiems lietuviams pasi-

skaityti, todėl jį skelbia
me spaudoje ištisai.

Turinyje šio svarbaus 
dokumento tarp kitko pa
žymėta, kaip lietuvių tau
ta buvo ištverminga tikė
jime nuo Didžiojo Lietu
vos Kunigaikščio Jogailos 
laikų, ir kaip ta lietuvių 
ištvermė tikėjime buvo di
deliu akstinu išlaikyti tau
tos nepriklausomybę. Taip 
gi, pažymėta, kaip didelio 
įspūdžio buvo, kuomet Lie
tuvos valstybė sudarė 
Konkordatą su šventuoju 
Sostu.

Be to, š. Kongregacijos 
rašte rodoma daug palan
kumo Lietuvių Kolegijai, 
ir reiškiama didelio 
džiaugsmo dėl tų visų kil
nios dvasios lietuvių, ku
rie savo sutaupytais pini
gais gelbsti tai Kolegijai į- 
sikurti.

Tikimės, kad šitas Popie
žiaus Š. Kongregacijos 
raštas lietuvių tautos rei
kalais, juo labiau paskatys 
Amerikos lietuvius dėtis 

' : Lietuvių Kolegijos 
Romoje įkūrimo ir jos iš
vystymo.

Kun. Jonas J. Jakaitis.
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DOVANOS ŠALPAI GRUODŽIO 
MENESĮ

Gruodžio mėnesi šalpos Fondas (BALF) aukų nukentėju- 
siems lietuviams šelpti gavo iš šių vietų:
Aibany. N. Y. — Rev. C. Strimaitis ............................ ......  270
Aubumdale. Mass. — H. Reillv ........................................ 17
Bayoane, N. J. — Jos. Radzevičius ......................................  8
Bmghamton. N. Y. — M. Paplauskas 70 sv.. BALF 37 sk. 125 
Boston. Mass. — “Darbininkas" (knygų) .. ....................  6
Cleveland. Ohio — Neperstojančiosios Pagalbos par.........  438
Easthampton. Mass. — Wm. Mickus ...... ...... ...........  12
Keamy. N. J. — Ravėta 10 sv.. BALF 7 sk. (rūbui .......20

Me. — Vyčių 2 kuopa ........................................  197
621
16 

5365
.... 18

. 1185 
.....268

sv.. BALF 7 sk. (rūbui _
Leviston, Me. — Vyčių 2 kuopa ....................................
Los Angeles. Cai. — Šv. Kazimiero par.........................
Madera. Ohio — Murray .......................
Mahanoy City. Pa. — Šv. Juozapo par.
Milbum. N. J. — Joseph Žemaitis .................
New Britam. Conn. — BALF skyriai
Newark. N. J. — BALF 35 skyrius
Omar.a Nebe. — šv. Antano par. (rūbų) 242 sv.. (maisto) 245 
Philadeiphia. Pa. — (8509 Tinicum Avė.) ..............................  5

.... 24
510

... 140
13

... 140
24

.... 60
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40
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sv.

BLOGI GALVOJIMO IR
KALBĖJIMO ĮPROČIAI

klai- Vieni mano, kad tokie pro- įvairių grupių ir tikybų, 
nuomonę, gramai kenkia negrams,

Anglo- kiti, kad jie nekenksmingi, mokyklų kreipia rimtą dė- 
Panašus ginčai eina apie mėsį į šį reikalą. Jie pabrė- 

į“Mrs. Nussbaum” Fred žia, kad kiekvienas asmuo 
Allen programose, ir kari- turi teisę būti įvertintas, 
katura “Senator Clag-Į pagal savo asmeninius 
horn”, kuris išjuokia sena-j nuopelnus. Tai yra pagrin- 
torius iš pietų valstijų.Į dinė Amerikos teisė ir, kad 
Pietuose. “Senator Clag- į palaikyti tą teisę, jie pata- 
horn” yra labai mėgiamas, ria neužgauti kitataučius, 

„■ir nekalbėti apie kitus, ko

bių žmonių įpročius
: dingai, sudaro
i kad Amerika yra 
saksų civilizacija, prie ku-

. rios kitos tautos niekuo 
neprisidėjo.

Dabar “movies” stengia
si atvaizduoti įvairių tau
tų tipus teisingai. Viena 
filmų kompanija “Enter- 
prise”, kuri padarė filmą, 
“The Arch of Triumph” Daugelis įvairių “tipų _x .v . ..
parodė gilų supratimą šio atvaizduoja per radio arba a^ie
klauismo. Novelė, kuri yra 
parašyta Erich Maria Re- 
marąue, atvaizduoja pabė
gėlių gyvenimą Paryžiuje. 
Apie 20 skirtingų tautybių 
tipų atvaizduojama šioj 
filmoj. Specialūs režiso- 
riai buvo kviesti, kad at
vaizduoti kiekvieną tautą, 
ir charakterizuoti kiekvie
ną tipą teisingai

Writers War Board pa- ti, jie žmones suartina, nes niuje paveikslo istorija.

Daugelis žmonių, nežino- "švedai - amerikiečiai lė- 
dami apie kitataučių gy- tai kalba ir daug geria”: 
venimą. sprendžia apie "Žydai negali 

i juos pagal vieną charakte-' į bendrą Amerikos gyveni- 
' ringą bruožą, kuris kaipimą”: 
kada klaidingai nušviečia kai”: 
tų grupių gyvenimą arba nio reikaluose”; 
įpročius. Vienas toks pa- tinginiai 
vyzdys yra geografinėj kais - dice”; ir taip toliau, 
knygelėj, kuri buvo išleis-: Ši klaidinga galvosena a- 
ta pradžioj 19-to šimtine- pie įvairias tautų grupes 
čio. Peter Farley. autorius/ mums visiems žinoma. Tą 
rašo: “Prancūzai yra link- galima pastebėti ne tiktai 
smi žmonės, kuriems pa- pasikalbėjimuose, bet ir 
tinka šokti ir gerti lengvą radio programose, kinuo- 
vyną”. Tik tiek jisai gale- se ir įvairiuose žurnaluose, 
jo pasakyti apie tautą, ku
ri sukūrė vieną tobuliau
sių civilizacijų Europoje.

Tokie neapgalvoti ben- 
drinimai kartojami per 
dažnai, nes jie daug žalos 
padaro. Keli iš jų skamba 
sekamai: “Meksikos - a- 
merikiečiai yra tinginiai”; terizuoja svetimų tauty- Jack Benny programuose. sudaryta neapykanta tarp

asimiluotis

‘‘Airiai yra peštu- 
“Armėnai sukti biz- 

“Negrai 
ir lošia kauliu-

Karo metu. Writer’s War 
Board rimtai studijavo šį 
klausimą. Kada jie baigė, 
Komitetas sušaukė susi
rinkimą rašytojų ir redak
torių. Jiems buvo įrodyta, 
kad radio, kinai ir popula- 
rūs žurnalai, kurie charak-

Daugelis mokslininkų ir

savo tautybės žmones.
FLIS.filmose pagrįsta anekdo

tais. Apie “rusą ir lenką”,! 
arba “airį ir žydą”, arba i 
“anglą ir vokietį”, ar “ser-' 
bą ir turką”. Tie anekdo
tai visada pagrįsti bendru- • 
mais, ir neatvaizduoja pa-| 
vienius asmenis arba tau- i na Aušros Vartų Dievo Motinos 
tas. '

Kada šie anekdotai yra 
juokingi ir neužgauiiojan- Svč. Panelės Aušros Vartų. Vil-

AUŠROS VARTŲ DIEVO 
MOTINOS GARBEI

Novena
Ką tik išėjo iš spaudos Nove-

i garbei. Pradžioje novenos įdo
miai aprašyta stebuklingojo

stebi, kad eina ginčai apie'kaip kada sveika iš savęs 
tokias radio programas pasijuokti. Bet kaip kadai 
kaip “Amos and Andy” ir jie yra pasityčiojanti arba i 
“Rochester”, kuris yra degreduojanti. Tada, yra

. Kny
gutės kaina 25c. Užsakymus 
siųskite:

“Darbininkas”,
366 W. Broadu ay, 

So. Boston 27, Massį

sv.
sv.
sv.

15 sv.;
Bimbe-

136
18
i

ra ypač reikalinga, 
.pie sunkėjančias mūsų

Prezidentas.

lowattų padidinimas — 65 nuošimčiais — laikotarpyje dešimt
mečio. 1940—1950.

BOSTON EDISON COMPANY

Aptanianje P) miestų ir miestelių... 584 kvadratinių myliu plote... jr Ąpylint '.je.

sv.
sv.
sv.
sv.
sv.
sv.
sv.
sv. 
sv. 
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sv. 
sv. 
sv. 
sv. 
sv.

Pittston. Pa. — BALF 44 skvr. ir šv. Kazimiero par. (rūbų) 1980 
sv.. (maisto) 202 sv.. (mokykloms reik.) 75 sv.

Pittsburgh. Pa. — P. M. Artinaitis ......
Plymouth. Pa. — Šv. Kazimiero par...............
Rockford. III. — BALF skyrius.....................
Sheffield, III. — Jos. Vermenlen 
Stamford. Conn. — E ALF 6 skyrius. ...........
Tacoma. Wash. — Mrs. A. Willis ___  ___
Thompson. Conn. — Marianapolio Kolegija 
Vandergrift. Pa. — D. Kaminski ............
Waterbury. Conn. — Kun. J. Valantiejus 
Westfiela. Mass. — šv. Kazimiero par.
Wilkes Barre. Pa. — Šv. Trejybės par. .....219
New York. N. Y. Neliie Glinsky .............................................  7
New York City — Kun. Gurinskas ........235
Brooklyn. N. Y. — Nursing Sisters 373 sv.; J. Cirgelis 21 sv.. Kar

lienė 50 sv.: Puzinienė 15 sv.; Valantiejus 11 sv.: Naraka- 
šius 10 sv.: Apanaitis 6 sv.; M. Vencevičienė 45 sv.: Kvartų-j 
nas 5 sv.; Piškauskas 12 sv.; Mrs. Johnson 12 sv.; P. Vis-į
r.iauskienė 3 sv.: Dr. Aldona Šliupaitė 15 sv.: J. Digmas 16! 
sv.: Marija Adamėnas 75 sv.; E. Kašėtienė 25 sv.; I. Unde- 
r>nč 17 s- : A. Daukaitienė 6 sv.: Paulauskienė 23 sv.; Kaz
lauskienė 25 sv.: J. šeštokas (rūbų) 65 sv.. (knygų) 
Mrs. Dalauvich 50 sv.: Šv. Jurgio parapija 10 sv.: B. 
rienė 6 sv.; V. Šlikienė 37 sv.

Maspeth N. Y. — J. Raudonaitis (knygų) 
Ridgevvood. N. Y. — M. Ciouse
IVoodhaven. N. Y. — Ona Žalnieraitienė

Žiemą šalpa tremtiniams lietuviams y: 
Laikraščiai ir laiškai nuolat praneša a 

brolių ir seserų tremtinių sąlygas.
Todėl ir toliau siuskite konservuotą maistą, drabužius, mo

kyklos reikmenis, avalynę, vaistus ir kitus būtinus dalykus į:
LITHl ANJAN KELIEF WAREHOUSE

IO1 Grand Street Brooklyn 11, N. V.
Tel. EVergreen 8-6203

♦ “ŽVAIGŽDĖ” jau nuo rugsėjo mėn. eina žymiai 
Į*. padidinta: (16 puslapių daugiau!/

Esame priversti padidinti ir prenumeratos kainą 
;• iki S’2.00 metams.
!• “ŽVAIGŽDĖ” yra didžiausias dvasinio turinio 

mėnesinis laikraštis.
•*. Adresas:

“ŽVAIGŽDĖS” Administracija
488 E. Sevent-h St., So. Boston 27, Mass.

Bostono Ateitimi Pasitikėjimo Balsas
Boston Edison Kompanijos Naujas Generatorius Bus Didžiausis Naujoje Anglijoje

Boston Edison Kompanija balsuoja už pasitikėjimą Bosto
no ir priemiesčių ateitimi, kada jie įdeda savo kapitalą i mil
žinišką 81.250 kilowattų turbo-generatorių. kuris, sulig dabar
tiniais planais bus įrengtas veikimui 1949 metais.

Ši nauja vienetą turės visus moderniškiausius pagerinimus, 
kad sumažinti kiekį kuro vartojamo pagaminimui elektros 
energijos. Turbina bus didžiausia Naujoje Anglijoje. Jai tar
naus didžiausis katilas su didesniu spaudimu kaip bet kuris 
pirmiau įrengtas Naujoje Anglijoje. Pridėjimas peršildymo 
vieneto šiame įrengime, kartu su kitais pagerinimais, padarys 
šią vienetą darbingesniu už Boston Edisono naują Mystic 
stotį, dabar skaitomu vienu iš darbingiausių visame krašte.

Pagerintas kuro taupymas gaminime elektros energijos 
yra svarbi priežastis, kuri leidžia elektros kompanijoms iki 
šiol abelnai mažinti kainas, kurias jie nustato savo klientams, 
nepaisant padidintų kainų už veik viską kas įeina į elektros 
energijos gaminimą, persiuntimą ir aptarnavimą.

Penktas Didis Padidinimas Laike Dešini) Metų

Naujoje 81.2-5" kilowattų vienetą, su trečiuoju 50.000 kilo- 
wattų turbo - gc oratorium, kuris pradės veikti 1947 metais 
Mystic Stotyje, adidins mūsų energijos gaminimą daugiau 
kaip 25 nuošimčiai. Tai bus penktas didis padidinimas mūsų 
įrengimų elektrai gaminti laike dešimties metų, ir 250.000 ki-

Po pirmo bandymo: “U. S. Army’s first 
rockct piane", lakūnas Goodlin šypsosi. Jis skri
do per 19 minučių ir pasiekė 550 mph greitumą

Pasit i kė.jimas Ateitimi

Boston Edison tokiu būdu parodo savo pasitikėjimą atei
timi tų miestų ir miestelių, kuriuos kompanija aptarnauja. 
Jau bus šimtas penkiasdešimtis metų kaip Bostonas yra va
das industrijos^ prekybos ir kultūros gyvenime mūsų Respu
blikos. Jis ir toliau palaikys tą vadovybę. Ir elektros aptarna
vimo kompanija ant kurios publika remiasi ir toliaus palaikys 
tą nusistatymą, kad teikti ganėtinai ir pigiausiomis galimo
mis kainomis elektros energiją.

Industrijos Pažanga

Bostonas su priemiesčiais ir Massachusetts via puikiojo 
padėtyje pilnumoje dalyvauti pokariniame amžiuje indu/tri- 
jos pažangoje. Gamtos dovanos kaip gaivinaitis klimatus, 
puikiausi uostai, ir artimumas didžiųjų rinku, kurios bus : :i- 
jungtos su pagerinta transjiortacija, moderniški aerodr- ■ uai 
ir dar daugiau kaip iki šiol, miklumas ir išmintingume? pa
saulio gabiausių amatninkų. Boston Edisono Naujų Įmonių 
Skyrius yra pasiruošęs suteikti pilniausių informacijų apie 
biznio progas, kurios laukia išnaudojimo šiame Amerikos 
industrijos lopšyje.

•j įmes v. toner.

(
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AMERIKOS LIETUVIŲ POETO 
IR PUBLICISTO AUKSINIS 

JUBILIEJUS
Mūsų kunigų darbai ir 

dorybės labai gyvai pasi
reiškė ir šiapus Atlantiko. 
Jų nenuilstantis triūsas 
dėl mūsų brangių lietuvių 
išeivių nustebino visus. Jų 
veikla jaudina kiekvieno 
širdį, nušviesdama neklys
tantį kelią į laikiną ir am
žiną laimę. Katalikiškoji i 
Bažnyčia, Kristaus sužie-i 
duotinė. visur ir visada; 
pasirodė ir pasirodo didin-i 
game dieviškos šviesos' 
spindėjimu, degančios 
meilės liepsnojimu savo 
Ganytojuose, kurie, be 
skirtumo kilmės, kalbos ir 
politinių idealų, nuo vieno 
iki antro šios milžiniškos 
žemės, neturinčios ramy
bės, krašto, tiesia meilės, 
gailestingumo ir tikros u- 
niversalios brolybės spar
nus. kviesdami visus prisi
glausti, nes tik čia ras su
raminimą. paguodą ir vis
pusišką paramą.

Vienas iš tų Kristaus i- 
dealų sekėjų yra ir kun. 
Dr. Kazimieras Urbonavi
čius, kurio rengiamės vi
si Amerikos lietuviai švęs
ti vasario 9 d. Auksinį Ju
biliejų.

džiausių kliūčių ir pavojų. 
1896 m. baigė seminariją, 
esant perjaunam, tik po 
metų buvo įšventintas į 
kunigus. Vikarauja Kai
melio parapijoje, o vėliau 
Poswiatne iki 1904 m. Iš 
čia kviečiamas profeso
riauti į Kun. Seminariją/ 
bet rusų valdžia nedavė 

įleidimo. Tada nutarė va- 
; žiuoti į užsienį.

AMERIKOJE į 
1905 m. atplaukė į Ame

riką ir išlipo Baltimorėje, 
ten kur ir aš po 41 metų iš
lipau: jis važiavo dvi sa
vaites. aš tris; jis buvo pa- ■: 
tekęs į audros pavojų, aš į- 

Į minų.
Apsistojo Shamokin, Pa., 

Mount Carmelo parapijo
je. Klebonavo Brocktone, 
Lowell, Norvvoode ir Bos
tone, kur ir dabar reziduo
ja- .1

Jo siela buvo kupina 
troškimų, kaip buvo dide
lių mistikų, asketų, išpa- 

įžinėjų, kurie, sekdami A- 
■paštalų pėdomis, ėjo per 
! pasaulį, trokšdami pratur
tinti Kristaus karalystę.

Nežiūrint kliūčių ir sun
kenybių, kurių pradžioje 
visada pasitaiko, bet bū
damas gilaus tikėjimo 

j žmogus, viską nugalėjo, 
ūkininkų šeimos. Jau nuo j Jis jautė savo uždavinio i 
pat jaunystės buvo linkęs!atsakomybę, savo misijos! 
prie mokslo ir tam turėjoIvertybę, kuriai buvo skir-Į 
užtektinai gabumų. Tėvai j tas.
nesipriešino ir sutiko leis-! Anais laikais buvo atvy
ti į mokslą, kas anais lai- kę į Ameriką drąsūs žmo- 
kais buvo didelė retenybė, nes, kurie ieškojo tik tur- 
Kaip tik tuo laikotarpiu 
buvo varomas rusinimo 
darbas. Urbonavičius, dari 
jaunas berniukas, tuojau 
suprato šią pragaištį mū
sų tautai ir. nieko nelau
kęs. pradeda slaptai rea-j 
guoti. jei ne kuo kitu, tai! 
bent uoliai mokindamasis į 
lietuvių kalbos.

Į dvejus metus baigęs 
pradžios mokyklą, stoja į 
Marijampolės gimnaziją, 
kurios užbaigęs 5 klases, 
važiuoja į Seinų Kunigų 
seminariją. Visada ir vi
sur buvo tikras patriotas 
ir veikėjas, nežiūrint di-

BIOGKĄFIJA
Gimė 1874 m. sausio mėn. 

4 d. iš gana apsišvietusių

i

j

Kaiu netikėtai buvo mesta aš ’^inū bomba Camden, N. J., banke, ir
tos bombos dujos pasiekė depozitorių v :is, tuomet visi išsitraukė nosines 
ir verkdami artinosi prie bankes langelio.

DĖDĖS LIETUVIO
AKTUALIJOS
Dėdės Lietuvio Aktualijos , nariai metiniame kongre- 
— Mokslininkai, matyda-'se.

mi, kad gyvenimas čia ant tvirtino, 
žemės darosi vis sunkės- visas Sutvėrimas yra kiek
ius, pradėjo rimtai studi- vienos dienos, 
juoti žvaigždynus, ar ne-'valandos stebuklas. Dr. 
būtų galima ten nukeliau-' Bart J. Bok savo kalboje 
ti ir ramiau gyventi, paša-' pabrėžė sutvėrimo paslap- 
kojo dėdė. ti.

Massachusetts Institute 
,of Technology profesoriai 
, Dr. George R. Harrison ir 
Į J. R. Zacharias mėgino pa
kilti iki 40,000 pėdų, kad 
geriau ištyrus kosmiškus 
spindulius. Dr. Lyman 
Spitzer iš Yale pareiškė, 
jog pavyks nustatyti de
guonies, vandenilio ir kitų!šų, bet teapsaugo Dievas 
dujų temperatūrą. Tai pa- nuo jų! Tuo tarpu Azijoje 
tvirtina ir Dr. Jesse Green- eina tikras karas, o Euro- 
stein iš Yerkes. sakyda- poje badas ir chaosas, taip 
mas, kad jų karštis siekia sako Dr. Charies F. Kette- 
iki 20.000 laipsnių Faren- ring. General 
heit. Taip rado, kad žvaig- ■ poration.
ždės Oriones šviesa mus; Tragiškesnio fakto žmo- 
tepasiekia tik po 900.000 į nija nėra mačiusi, kada 
metų. Kokia tolybė! i didžiosios valstybės tikisi

Amerikos aviacija studi-1 pavergti silpnąsias valsty- 
juoja , mėgindama rasti: bes remiantis jų “neišma- 
būdą. kuriuo galėtu nuga-;nymu, kvailumu ir baime”, 
lėti ionosfera ir pasiekti!Bet kažin kuriems geriau 
mėnulį. Tai Julės VemejtlktP šie titulai!?
sapnas! Tad kur mus nuves 1947

Gal su laiku ir pasiseks,. m- •’ Orakoias neatsako. A- 
žinoma, jei šovinys lėks 7 teitis nežinoma. Parodys 
mailes į sekundę, tai po 10 r.VLoJus- ’O’toj yrą
vai. jau būtu an mėnulio. 'visai tuščias žodis, labiau- 

Milžiniškuteleskopu ant|siai kankinantis žmogų.
Palmar kalno Kalifornijo-

II

I

Boston, vienbalsiai 
kad Genesis —

. .2___  222 _ , kiekvienos
ar ne-' valandos stebuklas.

tį.
— Ir šie Naujieji Metai, 

tarė dėdė, yra paslaptingi, 
nors ir turtingi pažadėji- 

Įmais, bet vien pažadėji
mai... Žmonija su džiaugs
mu juos priėmė, nors ryto
jus atneštų ir apsivilimą! 
Nesvarbu, gyvenama vilti
mi. Daug atsirado prana-

Motor Cor-I

šviečia nieko neapviliant, 
atnešant pastovius ramy
bės, meilės ir laimės vai
sius. Jis yra ir pranašas, 
nes neperžengdamas natū
ralaus pažinimo ribų, jis

■ taktiškai ir atsargiai, pa
lygindamas praeitį su da-

! bartimi, pramato išplau
kiančias pasekmes; per
spėja apsisaugoti nuo gali
mų blogybių, kada dar jos 
neatėjusios; pramato ge-

' rumus, kuriuos galima įsi- 
Igyti; be to. padrąsina bai- 
' liūs, išjudina sutižusius, 
‘ paskatina užsispyrusius, 
Įgąsdina nedorėlius, sura- 
, mina nuliūdusius, pagiria 
geruosius, žodžiu, rašyto
jas paveikia į visus žmo
nes be skirtumo.

I timo, priimti ir laiminti LIETUVOS KARIO 
'visus, pakeisti sąžines: SUDIE
buvo jo uždavinys. Misija1 ----------
buvo sunki, pasijuto esąs Sudie, jaukioji palapine, 
vienas, apsidairė ir nieko Sudie, šileli mūs ramus: 
nematė: stigo padėjėjų. Jo Jau stovi paruošta kuprinė, 
malonus, tėviškas ir įtiki- Jau reiks žygiuoti į namus, 
nantis žodis paveikė i šir
dis. Susidarė pirmieji pri
tarėjai ir padėjėjai. Sun
kiai dirbo, bet nenusivylė.

Parapijonai jį mylėjo, 
juo stebėjosi ir didžiavosi, 
visokeriopai paremdami 
jo darbą, nes buvo tikras 
apaštalas. Jaunimas rado 
padrąsinto ją, užtarėją ir 
vadą. Gyvenimo paprastu
mas, kuklumas ir širdies 
gerumas nupelnė visų pa
sitikėjimą. Visada su šyp
sena ant lūpų, pakeltomis 
akimis į dangų, iš kur lau
kia apšvietimo ir tvirty
bės savo pastorališkuose 
darbuose ir į kur keliauja. 
Jo poetiška širdis visada 
gieda meilės himną Vieš
pačiui.

Sudie, mūs ąžuole - seneli. 
Kurs mūs ne vieną raminai.
Sudie, o Nerie. mūs upeli. 
Kurs mums ištroškus gaivinai.

Atsimenu prie tavo kranto 
Ne kartą šunkeliais slinkau 
Ir. gavęs vardą simulianto.' 
Po svoriu šautuvo linkau.

Ką tąsyk lapai man šlamėjo, 
Ką sakė saulės šypsena — 
Bedugnėn viskas nugarmėjo. 
Paliko tik daina sena.

f

tų prisiplėšti ir vėl grįžti į 
savo kraštą ir ten laimin
gai gyventi. Tad neturėjo 
skrupulų. Jų sąžinė mie
gojo. Buvo aklas kovos 
laikas, kūnas į kūną, prieš - 
žmones ir prieš elementus. 
Buvo svarbu laimėti, rei
kalui esant ir jėga, net gy
vybę išstatant į pavojų.

Prieš tokią nusistačiu
sią minią be jokio meilės 
jausmo, jaunas kunigas, 
apsiginklavęs vien Kry
žiumi ir tvirta savo dva
sia. turėjo stoti į darbą. 
Kalbėti apie Dievą, apie 
žmogaus pareigas link ar-

Sudie, tu Doge, šunie—jauti 
Nutem.Įjęs porcijas kelias; 
Dabar tau teks kiek pabadauti 
Užmiršti riebias dieneles.

“Rytoj”: išgąstingas ir
je tiria žvaigždynus, ieško- slegiantis žodis, bet kartu
darni gyventojų. Norma-
lūs žmogus ant mėnulio te- Su
svertų tik 34 svarus, te
priklauso nuo oro.
— Be abejo, ten gyvenan-

! Jo veikalas “Vytis ir E-j tieji yra daug išmintinges- 
relis” atsispindi nuoširdų-i ni už čia gyvenančius, ta-j 

nevargina i riau, tik stebėtina, kad jie 
' i nededa pastangų susisiek-

j

5 ir žmona buvo pristatyti 
teismui, us vairuojant automobilį.
Teisėjas p> iteisė $10 bausmės uz jų nusikaltimą.

Gal būt ilgesiuos prisiminęs 
Jaunystes žydinčius laukus: 
Po stogu savo palapines
Gal būt atsiųsiu tik vaikus...

I

I

I 
I

Jau šakos šlamančio pušyno 
Beveik priverčia ašarot.
Ir širdis alpsta. Dievas žino. 
Kaip reiks žygiuot ir kur sustot.

Visur nakvoti mums patogu: 
Miške, arimuos ar rugiuos. 
Bet apsistot po vienu stogu. 
Kur gražios akys, aš ilgiuos.

O mūsų broliai atsarginiai 
Namie jau sėdi išdidžiai 
Ir savo sūnus apkabinę 
Jiems seka pasakas gražiai.

Jūs daug padarote Tėvynei 
Karių virtuvėj ir laukuos, 

vieną Xes lygūs buvot' kuprinei
Ir sriubai skęstančiai taukuos.

Laimingi būkit, ^sarginiai. 
Laikus užmirškite striukus.
Naudingi būkit mūs Tėvynei - 

: Auginkit vienus berniukus. 
I
Sudie, gražusis -oligone.
Sudie, žvėreliai, mūs draugai!

RAŠYTOJAS
Jau Lietuvoje rašė, bū

damas studentu. “Pragied
rulių” laikais prisidėjo 
prie “Vilties”, kurios tiks
las buvo išmokyti grynos 
lietuvių kalbos, kelti lietu
viškąją sąmonę.

Atvažiavęs į Ameriką, 
tęsė nenuilstamai ir pro- 
duktingai savo literatūrini 
darbą, vis didesniu ritmu 
in crescendo.
Jo dinamiškas aktyvumas 

religiniame, civiliniame 
ir patrijotiniame darbe ne
žino ribų, sujungti visus 
lietuvius į vieną širdį, į 
vieną tikėjimą. į
mintį dėl Lietuvos, žmoni
jos ir katalikybės. Tai ne
nuilstantis krikščioniško 
tikiu apaštalas ir nepa
prastų talentų vyras. Tai 
Kristaus kareivis ir Tėvy
nės gynėjas. Jo vienintelis 
tikslas tarnauti Dievui ir 
gelbėti savo tautą, atve
riant visus savo širdies ir Jau laikas Gi i; kelionę, 
proto turtus: pamokslinin- Kur lygios lankos ir laukai, 
ko, poeto ir literato visu 
entuziazmu. Jis mokėjo ---------
savo protinį pajėgumą pa- jausmų, 
dvigubinti, sakyčiaus, vi
su šimtu pakepi, kad tik so 
daugiau nudirbus ir pade-į viešąją 
jus vargstančiai Tėvynei. 
Tą jo įkarštį, uolumą 
pasekmingumą kiekvienas mina, 
galėjo pastebėti, ir šian-;J-~ ’ _ 
dien mes su džiaugsmu tai prigimtie 
įvertiname. Tad neveltui prak* j ' 
Vytauto Didžiojo Univer- galią, •. -'L ;as n - 
sitetas jam suteikė garbes ir t iš'o 
daktaro laipsnį. 'damas

mu, pagavimu, i 
skaitytojo, rodos, vienu 
atsikvėpimu visą perskai- 

; tytum.
Skirtas kenčiantiems Tė

vynės sūnums ir dukroms, 
visiems toje pačioje trage
dijoje perblokštiems.

Turtingas pergyventais 
įvykiais, pagautais kritiš- 

i kiaušiais bei charakterin- 
Į giausiais momentais. Gi
lus susirūpinimas, gyva 

•meilė. “Vytis ir Erelis” ne 
vien 
mu vertingas, bet brangus 
ir dokumentariniu atžvil- 

i giu.
Gyvais epizodais palie

čia širdį, įtikina protą. Jo
nas Kmitas turi nepapras- 

j tu mąstytojo ir rašytojo 
i ypatybių. Jo stylius aiš-|g 
kus ir paprastas. Ų

n 
nededa pastangų susisiek
ti su mumis. Arba mus pa
niekina, arba ir jie randa 
kliūčių.
— Mes bent bandymus' 

daro/ne, aiškino dėdė, pav. 
iš White Sands Naujoje 
Meksikoje buvo paleista 
rakieta 3700 mailių greitu
mu į valandą. Jokių rezul
tatų. tačiau Dr. Fritz Zwi- 
cky dar neprarado vilties,; 
priešingai, tvirtina, kad

I

sklandžiu pasakoji-'pasiseks. Duok Dieve! Bet
vargu ar pavyks nuvažiuo
ti į mėnulį atsisėdus ant 
šovinio!

Amžiais mokslininkai 
galvojo, bet nė vienas dar 
negalėjo suprasti Dievo, 
sutvertojo pasaulio ir var
gu ar supras. Tikėjimas vi
sa tai jau seniai išrišo. 

Man rašant šias mintis, Mokslininkai nėra priešin- 
visas Bostonas rengiasi jo gi, nes visi yra gilaus tikč- 
šventei. kad suteiktų di
džiausią apoteosį tikrai 
nusipelnusiam Bažnyčios 
ir Tėvynės vyrui. Be abe
jo, visi Amerikos lietuviai 
sutiks su džiaugsmu tą ne
paprastą Jubiliejų, apvai-Į 
nikuojant aureole kaip! 
kiekvieną didingą įvykį, j 
Šis Jubiliejus liks istoriniu !

i

ir visa žmogaus viltis! J iš 
" su kalendoriumi ir

ta-(laikrodžiu kartu: du žiau
driausi įrankiai mūsų dva
siai kankinti civilizacijos 
išrasti. Laimingi laikai, 
kada jų nebuvo! Mes gi e- 
same jų vergai: kiekviena 
mintis, kiekvienas širdies 
plakimas, meilė ir kančia 
turi savo valandą ir dieną. 
Taip žmogus ir apgaudinė
ja save su rytojumi, nuo
lat galvodamas ir sakyda
mas: rytoj bus geriau!... 
Pamatysime rytoj!..

1947 m. atrado žmoniją 
prikaltą prie uolos kaip 
Prcmetejų. Ar ji mokės 
padaryti stebuklą kaip 
Antejus. kuris rado naują 
jėgą paliesdamas pečiais 
motiną žemę? Duok Dieve, 
kad žmonija rastų jėgos 
pakilti ir gyventi broliško
je tautų meilėje!

Paulius Ramutis.
RINKITE VARTOTUS 

PAŠTO ŽENKLUS
Prašome visų rinkti vartotus 

pašto ženklus ir nukirpus dai
nuo vokų siųsti Misijų Klū- 
adresu:

Marianapolis Collegc 
Thompson, Conn.

šiuo savo kilniu darbu pagel-

liai 
bu ijimo žmones.

— Žinoma, tikri moksli
ninkai, pastebėjau. Pav. 
American Association for 
Advancement of Sciencei besite misijonieriams.

“K.” j faktu šiandien nelaimėje! 
---- 'esančių lietuvių, kuriuos 

Jis yra tribūnas,]mes kiekviena proga prisi-į 
menamo, ypač, kad kun. Į 
Dr. K. Urbonavičius my-

nes tveria, išmint ingai tai- 
i r pe i ran sf o r m uo ja

nu monę: išjudi- Įėjo visus kaip tėvas, kaip 
na, nt'd asi ■, pakc’ia, pri- ganytojas, kaip pilietis.

ir laiko, š elnina, gydo, ra-* 
.2 vadovauja minioms.

ir šian-.Jis kartu

ta
Juk tas, kuris garbingai dr-’.arnžių

<• <* Ir € te c

savo ben- 
■ 'omenduod-i-

i Kioins '.irioms, 
ir dėlto, k: d jo žodžiai kil- 
nina, au - loja ir vykdo nic- 

ų, naičinauuii.'iKis ko negriaunant. pataiso 
ant dvasios ir nieko nesugadinant, ap-

oanatidoja rašvmo mena. r,,s 
yra širdies ir mirties va
das, nes paveikia į kiekvie
ną žmogų, karaliaudamas 
aktyviau

Pulkininkas Roscoc Turner. pionierius greito
jo sklidimo, su savo naujai vedusia žmonele. Jie
du apsivedė New Yorke.

Mūsų nuoširdžiausi lin-Į 
kėjimai kun. Dr. K. Urbo- 

ir kunigas, nes i navičiui, kad dar per ilgus 
Įstatymuose j metus dirbtų nuostabų kū- 

dieviškąjąlrybinį darbą mūsų myli-’ 
vedėju į mos Tėvynės 

uju tiesos, skleis-' 
i ta p .savo ben-j

’ ''•rntr.riHiiirifi t-Į

i v* ’
ii '

i

gerovei ir į 
prisiko! i ni i i. į vy k dydam as 
savo gražius ir našius šir
dies troškimus, kuri, ne
žiūrint amžiaus, vis dar 
jauna, tebegiedanti meilės 
giesmę Dievui, Bažnyčiai 
ir Tėvynei.

Barnabas M.
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V. L. I. K’o MEMORANDUMAS
JUNGTINĖMS TAUTOMS

Amerikos spauda plačiai ington Post talpino straip- 
komentavo Vyriausio Lie- snį: 
tuvos Išlaisvinimo Komi
teto antrąjį memorandu
mą. įteiktą Jungtinių Tau
tų sesijai. Taip New York 
Times gruodžio 1, 1946, ra
šo:

Lithuanians Ask UN Aid
Charge Russians do not Respect 

Rights of Nationals
Lake Success. L. I.. Nov. 30— 

The United Nations was asked 
today to restore and safeguard 
the human rights and funda
mentai freedoms of Lithuanians 
nov living under Russian "oc- 
cupation”.

The reąuest was made in a 
memorandum addressed to Se
cretary General Trygve Lie by 
Prof. Mykolas Krupavičius, 
chairman of the Supreme Lith
uanian Committee of Libera
tion.

The Soviet Union does not re
spect the rights of the Lithua
nians and is “ruthlessly and 
systematicallv proceeding to 
exterminate the whole Lithua
nian nation," the memorandum 
charged.

Therefore. Professor Krupavi
čius asked Mr. Lie to place the 
ęuestion on the agenda of the 
General Assembly or submit it 
to the 
Council

I

Economic and Sočiai 
for consideration.

Tos pačios datos New 
York Herald Tribūne ra
šo:
Lithuania Exile Group Appeals 

to UN for Aid

Lake Success. L. I. Nov. 30— 
The Supreme Lithuanian Com
mittee of Liberation today re- 
newed its appeals to the United 
Nations to end “forcible seizu- 
res and deportations of Lithua
nians by the Soviet Union.”

The committee, in a letter to 
U. N. Secretary’ - General Try
gve Lie. charged that thou- 
sands of Lithuanians had been 
sent to "remote and even unin- 
habitable” parts of the Soviet 
Union and that Russia was at- 
tempting to “exterminate” the 
Lithuanian nation.

to the economic and sočiai coun
cil so that the “human rights 
and fundamentai freedoms’’ 
guaranteed by the U. N. char- 
ter mav be safeguarded. Lie. 
who was Russia’s choice for 
the job he holds. has done nei- 
ther and the complaint, dated 
Nov. 19. was not even distribu- 
ted thru the U. N. press section.

There is abundant evidence 
i besides the suppression of Lith- 
uania’s protest that not all the 
exploited and persecuted peo- 
ples of the world have a chance 
to be heard by the U. N., the 
charter of which pledges the 
member nations to promote re
spect “for human rights and 
fundamentai freedoms for all, 

Į without distinction as to race. 
sex, language, or religion.

The eonduet of the govem 
ment of Moscov in Soviet-occu- 
pied Lithuania is in flagrant 
eontradietion to the internatio- 
nal engagements it assumed by 
signing the United Nations I 
Charter, the Committee decla- j 
red.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PROTESTAS PREZ. 

TRUMAN'UI
New York Times gruo

džio 9, 1946, rašo:
Baltic Policy Protested 

Lithuanians Here Ask U. S. to

Says Russia has sent 115,000 
to Labor Camps or Prisons
Lake Success. L. I. Nov. 30— 

The Supreme Lithuanian Com- 
mittee of Liberation. which 
wants Lithuania freed from 
Soviet rule, appealed today to 
the United Nations to open dis- 
cussion. either in the General 
Assembly or in the Economic 
and Sočiai Council. on safe- 
guarding human rights for 
Lithuanians now under Russian 
jurisdiction.

The appeal was forvvarded to 
Trygve Lie, Secretary General 
of the UN, by Pavel Zadeikis, 
Lithuanian Minister in Wash- 
ington. It charged that the Ru- 
ssians, since incorporating Lith
uania into the Soviet Union, 
have deported nearly 115,000 
Lithuanians to labor camps or 
prisons in European Russia and 
Siberia.

Tos pačios datos Wash-

J. Vembrė — “Padangės Aras”, 
lapkr. 19 d., 1946 m.

Nors ir nekatalikas, bet dr. 
Fessenden yra didelis lietuvių 
tautos bičiulis ir prietelis. Kad 
įrodyti šią savo bičiulystę mūsų 
tautai, jis žada dovanoti pusę 
laimikio — $1,000.00 atgal se-' 
nelių prieglaudai, kaip tik gaus j 
vajaus čekį ir pageidauja, kad! 
jo vardu būtų įrengtas vienas 
kambarys prieglaudoje su tokiu 
ant jo durų parašu: “Dr. & Mrs. 
Ray Fessenden and “Padangės 
Aras”, Dec. 29, 1946, Athol, 
Mass.”

C a 11 for Russian Withdrawal
The Lithuanian American So- 

cieties of New York and New 
Jersey sent yesterday to Presi- 
dent Truman a letter criticizing 
American policy regarding the 
Baltic Statės and reąuesting di- 

| rect negotiations with Russia 
to liberate them. The groups 
met in the afternoon in Manhat- 
tan Center.

The message recommended 
immediate withdrawal of the 
Soviet occupation troops, police 
forces and Communist Party 
agents and return of Baltic ex- 
iles from Siberia and other re- 
gions of Russia.

The letter was signed by Dr. 
Matas J. Vinikas. secretary’ of 
the Lithuanian Alliance of A- 
merica. Prof. Pranas Padalskis,

I

V.L.I.K’o memorandu
mai dabartiniu metu Jung
tinių Tautų sesijoje nėra 
svarstomi, bet yra žinių, 
kad sesijai pasibaigus, jie 
bus paduoti svarstymui 
Žmogaus Teisių Komisijai. 
Jungtinių Tautų Sesijos 
komisijos toliau tęs savo 
darbą, sesijai pasibaigus; 
sakoma, kad tiktai vėles
niu laiku bus svarstomi 
specifiniai tokios rūšies 
klausimai.

Tačiau kai kurie Ameri
kos spaudos koresponden
tai jau išsireiškė neigia
mai apie galimybę V.L.I. | 
K’o pareiškimu s svarstyti 
Jungtinėse Tautose. Taip 
Chicago Daily Tribūne, 
gruodžio 9, 1946, kores
pondentas Chesly Manly
rašo straipsnyje “"Litb dean of the School of Business 
Charge Against Reds is at the University of Vilna, re- 
Suppressed — U. N. Sits P°rted on the activities of Lith- 
on Terror Accusation:”

Trygve Lie... has suppressed 
a complaint from the Lithua
nian Legation in Washington, 
D. C., charging Russia with 
mass murder, imprisonment. 
enslavement. and other crimes 
against the Lithuanian people 
no less revolting than Nazi Ger
iu an atrocities.

The complaint, submitted to 
Lie by Povilas Zadeikis, the 
Lithuanian Minister, on behalf 
of the Supreme Lithuanian Co
mmittee of Liberation, reąuests 
the secretary general to place 
the ąuestion on the general asa- 
sembly’s agenda or to submit it

uanian war refugees in Europe 
and the underground struggle 
in Lithuania.

6
Juk ir mažiausi išmalda varg

šams. auka senelių prieglaudai, 
susilauks šimteriopo atlyginimo 
danguje nuo meilingo našlaičių 
ir beturčių Karaliaus!—

Padangės Aras.

LIETUVOS LAISVE 
UŽGNIAUŽTA TIK 

LAIKINAI!

Laike karo nutrauktas išdirbimas baltų diržų 
ant padangų, kurie puošė automobilius ir vėl 
pradėta išdirbinėti. Vaizdas parodo vieną anų 
diržų išdirbėją Goodrich dirbtuvėj.

LABDARYBĖS DIDYSIS VAJUS
“Kas myli Dievą visa širdimi, visos lietuvių išeivijos vardu, 

tas vardan Jo myli ir savo arti- Darbas pradėtas berods 1941 
mą”. Tai begalo gražus krikš-.m., tačiau nelaimingasis II pa- 
čioniškas posakis, kuris yra 
taip senas, kaip sena ir pati 
krikščionija. Ta tikrai prakilnia 
ir artimo meilės papuošta dory
be persiėmus. didžioji dalis mū
sų prakilnadvasės visuomenės
įsteigė LIETUVIŲ LABDA-1 
RYBĖS DRAUGIJĄ. Jos j“ 
grindiniu tikslu yra suteikti pa
galbos nelaimėje, varge, ligoje,! 
ypač benamėje senatvėje ištiku
sius mūsų brolius ir seses lietu
vius. Ši prakilni draugija turi 
savo skyrius kiekvienoje dides
nėje lietuvių kolonijose, arba 
parapijoje ir gana uoliai dar
buojasi sulig išgalių nustatytoje 
veikimo darbuotėje.

KARO NAŠLAIČIŲ 
GLOBA

New York Times iš gruo
džio 1, 1946, rašo kad ‘Uni
ted Statės Committee for 
the Care of European 
Children’ (Amerikos Ko
mitetas Europos Vaikams 
Globoti) suintensyvino sa
vo vajų surinkimui 800,000 
dolerių našlaičių reika
lams. Projekto globėjai y- 
ra įvairių tikybinių gru
pių atstovai, tarp kurių y- 
ra Cardinal Spellman ir 
Rabbi Stephen S. Wise.

Kad pasiekus labiau žymesnių 
ir našesnių darbo vaisių, centra- 

; lizuotos pajėgos, jau prieš kele
tą metų, raginant Chicagos kar
dinolui. Jo Eminencijai Samuel 

Į Alphonse Stritch’ui, sumanyta 
pastatyti graži, erdvinga “Sene- 
lių-čių Prieglauda”, prie McCar- 
thy Road. Oakland Park, III.,

P. SUMNER VVELLES 
ATSAKYMAS LIETU

VOS MINISTERIUI

NEVV YORK TIMES MINI 
LIETUVIŲ KRIKŠČIO

NIŲ DEMOKRATŲ 
MEMORANDUMĄ

N. Y. Times gruodžio 8, 
1946, rašo:

Soviet Terror Charged 
Lithuanians Are Deported to 

Siberia, Lie Hears
Lietuvos Ministeris p. P. 

Žadeikis parašė laišką p. 
Sumner Welles, dėkoda
mas jam už pareikštą susi
domėjimą tremtinių pro
blemomis. Cituojame:

November 25, 1946

•••..........      .............gj

Jauniausia Lietuvaičių *| 
Seserų Kongregacija Į 
Prašo Jūsų Pagalbos |
Skelbiamas Nekalto 
Prasidėjimo Seserų 

Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Statybos 

Fondo Vajus.
Kiek Jūsų išgalės leidžia, malonėkite paaukoti! Į 
Kas paaukos Naujajai Koplyčiai ar kitiems Į 
Vienuolijos reikalams:

SI.00 — taps Kongregacijos Rėmėju 
$50.00 — taps Garbės Nariu =

S100.00 — taps Amžinuoju Nariu |
o kas $500.00 aukos ar daugiau, to vardas bus Į 
jamžintas lentoje pakabintoje ant Koplyčios i 
sienos. |

Visų aukotojų vardai bus surašyti į Kop- Į 
lyčios Statytojų knygą — Aukso knygą; jie vi- j 
si bus atmenami seserų maldose ir bus jų gerų Į 
darbų bei nuopelnų dalininkai.

Viešpatie, atlygink tiems, kurie dėl Tavo Į 
Vardo daro mums gera!

Aukas prašome siųsti:
Immaculate Conception Convent

R. F. D. 2, Put n am, Conn.
•E

On behalf of the 78,000 Lith
uanian refugees and Displaced 
Persons in Westem Europe, I 
wish to thank you most since- 
rely for your radio address of 
November 24, 1946. Your hu- 
mane and truly American treat- 
ment of the problem of the Eu
ropean expatriates will brigh- 
ten their future and it will 
cheer up the lonely hearts of 
the many unfortunate people.

p. Sumner Welles atsakė 
laišku iš lapkričio 27, 1946, 
kuriame pareiškia, kad p. 
Žadeikio laiškas “has 
moved me very deeply” ir 
kad jis yra dėkingas už in- 
teresavimosi jo radio pa
skaitomis.

Lake Success, N. Y. Dec. 7— 
Thousands of Lithuanians have 
been deported to Siberia since 

’ 1940, among them many per
sons formerly prominent in the 
Lithuanian Government, Profe
ssor Mykolas Krupavičius, pre- 
sident of the Lithuanian Chris- 
tian Democratic Party, said to
day in a letter to United Na
tions Secretary General Try
gve Lie.

Professor Krupavičius urged 
į the “Christian world” to help 
; Lithuanian refugees return in 
peace to their country. He said 
that the Russian occupying for
ces were terrorizing the people.

Most prominent of the offi- 
cials listed as deported is Alek
sandras Stulginskis, former 
President of the Republic. Four 
former Prime Ministers and 
sixteen former cabinet minis
ters. journalists and educators 
have also been sent to Siberia. 
Professor Krupavičius said. — 

LPN.

I

I

Tai yra begalo gražus pavyz
dys visiems mūsų tautiečiams, 
ypač biznieriams, profesijona- 
lams ir kitiems visuomenės va-j 
dams. Didi garbė priklauso pra- j 
kilnaširdžiam yankee Dr. R. į 
Fessendeniui, buvusiam Atholio į 
mayorui, už tokią stambią auką. 
mūsų brangiai ir sveikintina  jai 
senelių prieglaudai. Tačiau ne- į 
mažesnė garbė yra ir laimikio Į 
pardavėjui “Padangės Arui”, 
kuris šioje lietuvių kolonijoje 
vien tik svetimtaučiams, ypač 
žydams profesijonalams ir biz
nieriams, taipgi ir milijonieriui 
p. Oscar L. Horton’ui, Arthur 
H. Starrett’ui, yra 
2,000 vajaus bilietų, 
$1,000.00. Kas kitas 
laimėjo, vėliau bus 
laikraščiuose.

Senelių prieglauda
užbaigta ir pašventinta šv. Ka
zimiero Karalaičio dienoje, kovo; 
4 d., 1947 met. Jos pastatymas j 
kainuos virš $300,000.00 ir bus

■ vietos dėl 100 senelių-čių. Jai i 
1 vadovaus ir uoliai juos prižiū- ■ 
rėš mūsų brangios lietuvaitės— į

• Seselės Kazimierietės, kurių ■ 
j motiniškas namas randasi 2601 į 
W. Marąuette Rd., Chicago 29, 

411.
Taigi, dar nėra pervėlu ir ki- 

i tiems mūsų tautiečiams prisiųs
ti stambesnias tam tikslui au- 
kas kun. A. M. Linkaus vardu, 
4557, So. Wood St., Chicago 9, 

i III. ir tuomi pasekti šio gerašir- 
; džio D-ro pėdomis.

1 
I

pardavęs i 
lygiai už 
dovanas| 
pranešta |

i 
bus visai

Bet kada laivas audros 
blaškomas šaukia pagal
bos, ir ji jam suteikiama 
laiku, — jis būna išgelbė
tas. Jeigu mes ir krauju 
ašarojančiai LIETUVAI 
laiku ištiesime pagalbos 

ranką, — ji bus išgelbėta! 
Amerikos Lietuvių Taryba 

paskelbė vajų Lietuvos vadavi
mui iš pavergimo... Lai kiekvie
nas lietuvis prisideda savo da
limi, tai yra nusiunčia piniginę 
auką ALT tiesiog, ar per savo 

kolonijos atstovus.

Ką Tik Išėjo Iš Spaudos
LEKCIJOS

IR

EVANGELIJOS
Skaitomos visų metų Viešpaties 

Dienomis, Šventadieniais 
ir šiokiadieniais. 
Tekstas imtas iš

saulinis karas sustabdė gražaus
i plano įvykdymą gyvenime.

1946 m. rudenį, suburta visos 
tauriosios visuomenės pajėgos i 
ir prieglaudos užbaigimui nu
tarta pravesti milžinišką vajų.; 
Šio gana sunkaus darbo priešą-. 

Pa‘ kyje stojo daugelis įžymių tau
tiečių, vadovaujant prelatui M.! 
L. Krušui ir kun. A. M. Linkui,! 
Šv. Kryžiaus parapijos klebo
nui. Chicago, III. ir kitiems. Va
jaus patrauklesniam pasiseki
mui sukelta gana žymus fon
das: S7.200.00 pinigais ir $4.- 
300.00 daiktais, kaip pav. nau
jas auto Dodge, Philco radio, 
Silver for furs, electric refrige- 
rator ir t.t. Tuojau smarkiai 
pradėta darbuotis visose lietu
vių kolonijose.

Sekmadienį, gruodžio 29 d., 
1946 m., Šv. Kryžiaus parapijos 
erdvioje ir puošnioje salėje, lai
ke tam tikslui parengto bankie- 
to dėl virš 1000 svečių, įvyko 
šių “45 Grand prizes” — dova
nų laimėjimai, kurių pirmoji 
buvo S2,000.00.

į Ir pasitaikink tu man toks gi
liukas, kad I dovaną laimėjo ne 
kokiame nors didmiestyje, ar 
milžiniškoj lietuvių kolonijoj— 
Chicago, Cicero, New York, 
Pittsburghe, Waterburyje, Wor- 
cesteryje, ar kur kitur, ir ne 
koks nors 1
nierius, ar profesijonalas, bet 
visai mažame, vargiai kam ži
nomame miestelyj, / ” 
Mass., lietuvių kolonijoj ir tai 
dar nelietuvis, nekatalikas Dr. 
Ray Fessenden, osteopatas, ku
rio ofisas randasi 415 Main St. 
Jo laimikio bilietas buvo No. B. 
52777 ir jis gavo Labdarybės 
vajaus I dovaną — $2,000.00. 
Pravartu čia pažymėti, kad lai
mėtojui šį bilietą įpiršo kun. S. 

i

Juozapo Skvirecko 
Arkivyskupo

Šv. Rašto vertimo
Šią be galo naudingą knygą 

savo lėšomis išleido
Kun. Juozapas J. Valantiejus.

Visas tekstas kirčiuotas. 
Visos knygos sukrautos 
“Darbininko” knygyne. 
Knyga stipriai įrišta.

Kaina $3.00.
Užsakymus su čekiais ar money

orderiais siųskite:

“Darbininkas” 
366 W. Broadu ay, 

So. Boston 27, Mass.

I
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turtingas lietuvis biz- ! j 
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Athol, j j

“DARBININKO” KAINA 
05.00 METAMS 

LDS Nariams - 04.00
Laikraštinė popiera pakilo 110%; kitos reika

lingos medžiagos, išleidimui laikraščio, taipgi pa
kilo beveik dvigubai. LDS Centro Valdyba buvo 
priversta nuo sausio 1, 1947 m. pakelti $1.00. Ma
nome, kad malonūs “Darbininko” skaitytojai ir 
LDS nariai, suprasdami šių dienų aukštą kainų 
pakilimą, mielai pritars LDS Centro Valdybos nu
tarimui.

TAIGI, su sausio 1, 1947 m., “Darbininko” 
prenumeratos kaina bus: Du kart savaitiniam 
$5.00 metams; pusei metų — $2.50. Vieną kartą 

$3.00. Užsienyje du kart savaitėje —
$5.50; pusmečiui — $3.00; vieną kartą savaitėje — 
$3.50. Atskira kopija 6c. LDS nariai moka $4.00 ir 
kuopos prisiunčia visus į Centrą. Savo reikalams 
kuopos rengia įvairius parengimus ir pelnu paden
gia savo įvairias išlaidas.

LDS Centras ir $
“Darbininko” Administracija.

............. .................. I

U

d savaitėje

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas 

yra 
mėnesinis, religinis paveiksluota* 

laikraštis

“šv. Pranciškaus

VARPELIS” 
“VARPELIS” 

duoda naujausių žinių Iš katalikų gy-; 
venimo Amerikoje ir kituose kran
tuose. Aprašo Lietuvių kančias Lie
tuvoje. Talpina gražių aprašymų, pa
vyzdžių ir trumpų straipsnelių. 

Metams kainuoja tik $2.00 
Adresas:

Franciscan Fathers 
Mount St. Francis 

Greene, Maine

i

■

TIK IŠĖJO Iš SPAUDOS
KUN. DR. K. GEČIO

į.

‘f
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Naujas Istorinis Veikalas

KATALIKIŠKOJI LIETUVA”
Kas norėtų susipažinti su Katalikų Bažnyčios Lietuvoje 
praeitimi ir jos dabartimi, turėtų būtinai įsigyti gražiai 

išleistą knygą —

“KATALIKIŠKOJI LIETUVA”.

t’

iNaujasis veikalas yra gražiai paveiksluotas, turi 587 x 
puslapius, ir Lietuvos bažnytinės provincijos žemėlapį. Susi- X 
deda iš 6 dalių: 1) Krikščionybės keliai į Lietuvą; 2) Refor- x 
macijos sąjūdis Lietuvoje; 3) Lietuva caristinės Rusijos oku- X 
pacijos laikais 1795—1918 ; 4) Šventoji Lietuva; 5) Lietu- X 
vos trispalvei plevėsuojant 1918—1940; 6) Nebaigta lietuvių x

1 $ tautos Golgota 1940—1946 m. ’ X

Kaina — $4.00 $J fr
t Užsakymus siųskite: .fcf DARBININKAS
x 366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass. i)

I

)
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Bažnyčios vienumo oktava. 
Sausio 18 d. prasideda 39-ta, iš 
eilės, Bažnyčios vienuomo akta- 
va. Šioji oktava bei meldimasi 
per 8 dienas, kad visi krikščio
nis susivienytų į vieną Kristaus 
Bažnyčią, prasidėjo tik vienoje 
vietoje. Dabar gi jau žinoma ir 
praktikuojama visame pasauly
je. Protestantų ministeris Paul 
Francis suorganizavo draugiją 
atgailauti ir melstis, 1908 me
tais. Jis buvo paveiktas protes
tantų susiskaldymo tikybos da
lykuose. Tuomet jau buvo 500 
protestantiškų tikybinių sektų. 
Tai jis pasiryžo melstis, kad vi
si krikščionys sugrįstų į vieną 
tikrąją Kristaus Bažnyčią. Bū
damas dar protestantu Tėvas 
Francis skelbė, kad visų krikš
tytų žmonių religiška galva ir 
vadas yra Popiežius.

Spalių 9 d., 1909, Tėvas Fran
cis perėjo į Katalikų Bažnyčią 
su visa savo atgailavimo vie
nuolija. Jis tapo įšventintas ku
nigu 1910 metais ir tęsė Bažny
čios vienumo darbą Popiežiaus

VIETINĖS ŽINIOS

•>

19 d., 2:30 v. p.p., sausio! 
ir 23 d.d., rytais, sausio' 
ir 25 d.d., 7:30 v.v.
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Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenvs:

DAKTARAI

Tel. TROivbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE. MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS skelbimai

A, J. NAMAKSY Į
REAL ESTATE & 

INSURANCE
414 W. Broaduay

SO. BOSTON, MASS. |
Office Tel. So. Boston 0948 ė

žinioje. Pereitą metą Popiežius 
suteikė oktavos dalyviams gau
sesnius atlaidus.

Amerikoje ir visame pasauly 
pavieniai žmonės ir parapijos 
savanoriai meldžiasi per šią ok
tavą jos kilnioms intencijoms.

Šv. Petro par. bažnyčioje, So. 
Bostone Bažnyčios vienumo ok
tavos pamaldos prasidės šešta
dienį, sausio 18 d., 7:30 v. v. Jas 
pradės vesti Tėvas Vladas Jes- 
kevičius, S. J. Jos tęsis rytais ir 
vakarais iki sausio 25 d., bū
tent: sausio 18 d., 7:30 v. v., 
sausio 
20. 21 
22, 24

vrreRAft

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury. Mass.
Tel. Parkway 1233-W
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Jubiliejaus reikalai. Tėvo 
daktaro kunigo K. Urbonavi
čiaus 50 metų kunigystės su
kakties Jubiliejaus iškilmių rei
kalai sujudino, galima sakyti, 
visą Ameriką. Ateina sveikini
mų ir dovanų iš Chicago, III., iš 
Kalifornijos, West Virginijos, 
Scranton, 
žodžiu, iš

Pa., New York ir k., 
toli ir arti.
Juozas Valantiejus,

j

Šie snego namų statytojai pastatę šį namą už
dėjo parašą — išsirendavoja. Jie tą padarę Day- 
ton’e, kur vis jaučiamas trūkumas butų.Tėvas

Waterbury, Conn., lietuvių kle
bonas atsiuntė didelį čekį jubi
liejaus dovanoms ir yra pasi
ryžęs atvažiuoti į Jubiliejaus 
pamaldas ir bankietą.

Štai gražus laiškas už save 
kalba:

Rev. A. Abračinskas, 50 W. j 
Sixth St., South Boston, Mass.

Brangus Tėveli:
Labai nuoširdžiai dėkų už ma

lonų kvietimą dalyvauti Kun. 
Dr-o Urbonavičiaus Auksinio 
Kunigystės Jubiliejaus iškilmė
se. Į bažnytinę iškilmių dalį 
vargiai galėsiu pribūti, bet ke
tinu atvykti bent į pagerbimo 
bankietą, vakare.

Prie progos, meldžiu priimti 
nors ir labai kuklią aukelę, ku
rią mano viršininkas nori kad 
jums perduočiau vardu La Sa-į 
lette Tėvų Hartfordo rezidenci
jos Lietuvių Kunigų ir Broliu-; 
kų 830.

j Taip-gi meldžiu priimti mano į jos. Sveikina South Bostonie- 
■ maldingus linkėjimus jums ir j čius, kurie yra rėmę jį ir jo mi- 
jūsų komisijai, kad Dievas lai- — T:~ ,"k";
mintų jūsų pastangas vertin
gai pagerbti didžiai gerbiamą

Jubiliatą tokios garbingos su-j 
kakties progoje.

Jūsų Kristuje
Antanas Bružas, M. S. i

Rengimo komisija džiaugiasi 
ir didžiuojasi šiokiais širdingais 
bendradarbiais kaip kun. dr. A. 
Bružas. M. S.

LDS 1-mos Kuopos
Susirinkimas

(Pradžia 2-rame pusi.) j 
lis, iš Gyvių km., Marijampolės 
aps., gyv. New Yorke.

POLENČIUS - Heidrichaitė. 
Lina, iš Kauno.

POVILAITIENĖ '- Gylytė, 
Antanina, iš Endrikių km., Ša- 
kiųų aps., gyv. Detroite.

POŽĖLA. Jonas. 
PRATKEVIČIENĖ. ar Plet- 

kevičienė - Pakštytė, Uršulė, iš; 
[Užuožerių km., Utenos aps.,;. 
gyv. Čikagoje.

PUGŽLYS. Antanas ir šeima.1
Ii gyv. New Yorke.

■ PŪKELIS. Jonas, gyv. Pitts- 
burghe. spėjamai kilęs iš Tau
ragės aps.

PUKLEVIČIUS, Antanas ir 
Vincas, broliai Kazio, gyv. Bal
timorėje.

RAČKAUSKIENĖ - Gaida-1 
mavičiūtė, Odilija. iš Varniškių j 
km., Varnių vai., Telšių aps.,; 
gyv. Čikagoje.

RADAVIČIŪTĖS. Stasė (iš-j 
tekėjusios pavardė nežinoma) I 
ir Radavičiaus. Teofilio, įpėdi
niai, kil. iš Avižaičių km.. Ža
rėnų vai., Telšių aps.

RASIKAS. Karolis, iš Klevėnų 
į km., Skiemonių vai.

RAŠIMAITĖ. Ieva, iš Serdo- 
kų km., Vilkaviškio vai., gyv. 

[Manchester ar Bostone.
RAULINAITYTĖ, Marija, iš

I

SABALIAUSKIENĖ - Ali
šauskaitė, Marijona, iš Griežio- 

.nių km., Ukmergės aps., gyv. 
Brooklyne.

į SABONAITIS - Šivickaitė, O-
' na. našlė, iš Panevėžio aps.
i SALOGUDAS. Zigmas, gyv. 
Brooklyn. N. Y.

SAMUOLIENĖ - Paužaitė, 
Antanina, iš Jankų vai.. Šakių 

’ aps.. gyv. Brooklyne. 
Į SAVICKAS. Jonas 
i las. gimę Amerikoje:
Mykolas buvo kilęs
km.. Tryškių vai., Šiaulių aps.

SAVIČIUS, Jonas ir Viktoras, 
gimę Čikagoje ir ten gyvena.

SCHWESTER, Anton, gyv.l 
New Yorke. kur dirbo automo-; 
bilių dalių dirbtuvėje.

SEDLECKAS. Antanas. Pra-| 
nas, Vaclovas ir Vladas, iš Ve-j 
prių. Ukmergės aps., gyv. Nev/i 

I-v 1i orKe.
Į SIMANAUSKIENĖ - Betu- 
; raitė. Agota, iš Šeduvos m., 
[Panevėžio aps.. gyv. Kenosha, 
Wis.

SIMANAVIČIŪTĖ. Birutė,; 
ištekėjųusios pavardė nežinoma, j 
išvyko iš Kauno, gyv. Elizabeth į 
ar Linden. N. J.

SINKEVIČIENĖ, Marija, iš'

STALGIS. Juozas ir Stalgytė. 
ištekėjusi, bet vyro pavardė ne
žinoma. Kilę iš Pajavonio vai., 
Vilkaviškio aps.

STASIŪNAITĖS, Antosė ir 
i Elzbieta.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
Consulate General of Lithuania 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

(Bus daugiau)

i

ir Myko-1 
jų tėvas 

iš Balsių
I

(VAIRŪS SKELBIMAI
REIKALINGA Šilkų Spotte- 

ris, kuris atliktų abelną darbą. 
Atsišaukite. 684 Belniont St., 
Watertown. Mass. (14)

Sveikata Ligoniams
Kr.yga nurodanti kaip gydytis šakni
mis ir žolėmis. Augmenų vardai lie
tuviškai. angliškai ir lotiniškai už- 

vardyti. Kaina $1.00.
Naujas Dekiematorius kaina 25c. 

Spėjimas Laimės ir Planatos. 
Kaina 20c.

Zravizolas. juokinga apysaka. 
Kaina 40c.

Užlaikau visokių žolių ir šaknų. 
PAUL MIKALAUSKAS, 

184 Gold St., 
So. Boston 27, Mass.

(10-301

LDS 1-mos kuopos susirinki
mas įvyks sekmadienį, sausio įŠlėnavos km.. Panemunės vai., 
26 d., 3 vai. po pietų, “Darbinin- Kauno aps. 
ko" salėje, So. Bostone. Kviečia
mi visi nariai atsilankyti, nes kiemio km., Tauragės

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

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

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

*

K
Užsisakykite Toniko Pas Mus

Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamos.

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

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

PARSIDUODA 3 šeimų na
mas 3-4-4 kambariai su vanom 
prie pat beachų 1426 Columbia 
Road, So. Boston. Namas yra

■geram sutaisyme, randų neša 
Liubavo vai.. Marijampolės aps.; $64. į mėnesį. Kaina $5800. kas 

SKLIUTAS, Benas, vedęs Ma-ilink daugiau informacijų kreip- 
ziliauskaitę, gyv. New Yorke. kitės pas Wm. Amsie Tel. Gene- 

SMITKUS. Alfonsas, iš Pras- 
tavonių km.. Šeduvos vai., Pa
nevėžio aps.

SOROKIENĖ - Kačionaitė, ’ 
Ona, iš Salamos - Būdos, Mari
jampolės aps., gyv. Elizabeth.

SPRAINAITYTĖS. Agota ir 
Marcelė, iš Gudlaukio km., Gel
gaudiškio vai., Šakių aps.

SPYČIUS, Antanas, Kazimie
ras. kuris gyveno New Yorke ir; 
Juozas, broliai Marės Fomratie- 
nės.

va 3719. (IK)

REDETZKE, Augusi, iš Did
aus., ir 

bus svarbių dalykų apsvarsty- į žmona Martha Meyer, gyv. New ’ 
mui. Taipgi rinkimas naujos Kensington. 
vaidybos. Kas dar nėra užsimo
kėjęs už šiuos 
galės ir tai padaryti.

Valdyba.

Sausio 10 d., mirė, trumpai 
sirgusi, Melrose ligoninėje, Ju- 
lia Savickienė (Gėdraitytė), 49; 
metų amžiaus, gyv. 17 Wood-;

■ dale avė., Dorchester. Paėjo! 
, Akmenės parapijos. Amerikoje; 
pragyveno 34 metus. Paliko vy
rą Kazį, dvi dukteri ir brolį. Ta- 
po palaidota, sausio 13 d.. 9 v. 
r., iš Šv. Petro par. bažnyčios,' 
So. Boston.

Melskimės už gyvus ir miru-
; sius.
I

RENKVICAS (Renkwitz), A-
Marijam- 

Yorke.
ir Leopol-

Svarbus Susirinkimas

Raminančioji jo 
šiluma palengvina kankynęmetus duokles, dolfas, iš Gyvių km., 

polės aps.. gyv. New 
REPČYS. Aleksas 

das.
RIMDŽIUVIENĖ

raitytė, Viktorija, 
vai., Šiaulių aps.

RINDZEVIČIAUS. Prano ir 
jo žmonos Teresės Ališauskai
tės - Rindzevičienės 
prašomi atsiliepti.

RUBINOVVICZ,
Cody St., Detroit. Mich.

RUKUIŽA, Antanas ir Petras, 
kilę iš Krekenavos vai.. Petras 
turi mėsos prekybą Baltimorėje.

RUŽAUSKAS. Juozas, 
Viekšnių vai., Mažeikių aps.

RYBAKOVAS. Petras. 
Kauno m.

- Kazimie- 
iš Joniškio

STRĖNŲ GĖLOS
;.r> ' kuri*

i*-kauja Johns-jn's NUGAROS 
______ _ . kad 
>alengvinttj nugaros skaus- 
žaktarų išbandymai šimtams

Trečiadienį, sausio 15 d., Šv. 
Petro lietuvių par. bažnytinėje 
salėje. W. Fifth St., So. Bosto
ne, 8:30 vai. vakare įvyks Bos- 

________ [tono Lietuvių Komiteto Lietuvą 
Lietuvis misionierius Salezie-! Išlaisvinti svarbus susirinki- 

; tis kun. Svirnelis rašo iš Indi- ; mas. Visi kviečiami dalyvauti.

DĖMESIO!

5

$A
n j a
?!

giminės‘
I

Anna, gyv.

sijas. Jis labai bėduoja apie: 
vargus Indiečių našlaičių ir se-l 
nelių. Sako jei neatsirastų Die-! 
vą mylinčių labdarių, jis turėtų; 
paleisti ir apleisti daug sielų ir į 
kūnų.

Kas nori kuom nors pagelbėti; 
šiam Lietuvos misionieriui jo; 
šventame darbe gali su juo susi
siekti: Rev. John Svirnelis. S.C., 
Catholic Mission Turą, Garo 
Hills. Assam. India.

35 Metų Vedybinio Gyve
nimo' Sukaktis iš

•
pr.sidcauja s NUG?
PLASTERIl' pagamintu taip 
greit pal< 
mus. Dak__ „ _________. .
žmonių įrodo kad jis patarnauja!

• ’
nau<l< ti kaitina aja paduškatf*. pa- 
< ian; jūsų darbe, švelnūs vaistai 
sužadina kraujo aplinktaka. ŠIL- 
DO jums i ; ka
sma ir sustingimą. Jis švarus. Jo 
joga tęsiasi kalias dienas.

• Ji.hnson s NUGAROS PLASTE- 
RIS saugo nuo užsišaldymo. Pasti
prina raumenis, duoda atramos pa
čioj skaudamoj vietoj. Ji gamina 
Johnson & Johnson — vardas, ku
ris reiškė kokybę p» r 50 metų. Vi
sose vaistinėse.

‘ ŽVAIGŽDE” jau nuo rugsėjo 
mėn. eina žymiai padidinta 

(16 puslapių daugiau) 
Esame Priversti ir Padidinti 
Prenumeratos kainą iki $2.00 

metams.
“ŽVAIGŽDE" yra dabar di

džiausias dvasinio turinio mėn. 
laikraštis.
Adresas: 

“Žvaigždės” Administracija 
488 E. Seventh St., 

So. Boston 27, Mass.

r

So. Boston FurnitureCo
Matrasai naujai perdirbami. 

Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

Šiomis dienomis giminės ir 
artimi draugai surengė “sur- j 
prise” vakarienę gerai žinomą; 
Šv. Petro liet, parapijos šeimą.- 
būtent: pp. Joną ir Oną Jaki-į 
mavičius pagerbti jųjų 35 metų 
vedybinio gyvenimo sukakties 

! proga.
pp. Jakimavičiai yra uolūs; 

darbuotojai parapijoje. Jie išau
gino gražią šeimynėlę — kun. 
Pranas Jakimavičių, sūnų Joną 

! (policeman), Alfonsą, Antaną, 
kuris yra kariuomenėje, Vincą, 
Boston College High School 

■ studentą, ir Aleną, slaugę.
Giminės ir draugai linki pp. 

Jakimavičiam ilgiausių metų! 
Dingolfing, Vokietija — Visų;

gerai pažįstamas jaunuolis So. 
Bostonietis. Longinas Švelnis, 
rašo iš Vokietijos, kad viskas 
jam gerai sekasi ir kad proga' 
jam buvo aplankyti DP stovyk- 
las, kur susipažino su kaiku- 
riais lietuviais iš Lietuvos.

Vieną kitą pavardę paminėjo, 
būtent. Čepulis ir Galiauskas iš 
Penevėžio. Vienoje išvietintų 
žmonių stovykloje dauguma yra 
lietuvių.

i
Aukos: Bažnyčios taisai Juiia- 

Vladas Jakštai aukavo 
Pranas Lingis $2. Ačiū.

sioo.

South Bostonietis Rašo 
Apie Lietuvius 

Vokietijoje

Užsakė Knygų Lietuvos 
Tremtiniams

iš

nes

Įsigyk Angliškai-Lietuviškg Žodyną
English-Lithuanian Dictionary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas. į 
jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.
Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra i

kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4”.! 
400 puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo [io 
$4.00; dabar mes Jums siūlome bargeną — atiduodame už $3.00. 
Mes jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

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

i

i Užsakymus siųskite:

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

i

Šiuomi siunčiame $ . ir prašome atsiųsti mums Angliš
kai - Lietuvišką Žodyną.

Vardas....................................... ......... ...... .....

380 ■_ VVest Broadvvay,
Tel. SOL’ 2758

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKfi

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

iIš gautų laiškų ir laikraščių 
žinome, kad mūsų broliai ir se
serys, karo audi-ų nublokšti Vo
kietijon ir į kitus kraštus, yra 
pasiilgę lietuviško spausdinto 
žodžio — knygos. Jiems yra rei
kalingi ypatingai anglų kalbos 
rankvedžių - žodynėliai, štai šią 
savaitę užsakė išvietintiems lie
tuviams sekantieji:

Feliksas Simanavičius iš So. 
Boston užsakė 5 Angliškai-Lie- 
tuviškus žodynus, ir Mrs. Ka
zimiera Kucborski iš Bridge- 
vvater, Mass. 1 Naują Testa
mentą. 1 žodyną ir 1 egz. Ga
vėnios kyngutę.

Būtų gera, kad ir daugiau at
sirastų, kurie nepasigailėtų nu
pirkti vienos, kitos lietuviškos 
knygos ir pasiųstų mūsų trem- 
tiniams.

Adresas

Draugijų Vaidybų Adresai I

CASPER
FUNERAL HOME187 Dorchester Street

South Boston. Mass.

Joseph W.Casper 
IKASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Te(. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3980

I

! $V JONO EV. BL. PAsALPINeS 
DRAUGIJOS VALDYBA

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė Eva Marksienė.
625 E. 8th St.. So. Boston. Mass.

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

8 Winfield St.. So. Boston. Mass.
Prot. Rašt. Ori Ivaškienė.

440 E. 6th St., So. Boston. Mass. 
Finansų Rašt. B. Cūnicnė,

29 Gould St.. W. Roxbury. Mass.
Tel. Parkway - - 1864-W

Iždininkė — Ona Staniuliūtė.
177 West 7th St.. So. Boston. Mass.

Tvarkdare Ona Krasauskas,
11 Springer St.. So. Boston. Mas.

Kasos GI. Elzbieta Aukštikalnytė.
110 H St.. So. Boston. Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas j
antrą antradienį mėnesio. 7:30 vai. Draugija laiko si rinkim i kas tre- 
Vakare. Parapijos salėje. 192 E.. sekmadien; kiekvieno mėnesio
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės' “ val- P° P1'11.1- Parapijos salėj, 
pas protokolų raštininkę. i 492 E. 7tii St., So. Boston Mass.

i! Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE Ieško Giminių
Vincas Balnkonis, Savininkas.

!• t 258 West Broadway,

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

anks-

Lietuviai iš EuroĮios ieško šių 
Amerikos lietuvių:

1. Juozapas Aviža.
2. Jonas ^mbrozaitis,

čiau. rodos, VVaterbury gyveno.
3. Antanas Mikutas. anksčiau 

Bostone gyvenęs.
Atsiliepusieji gali savo čia pa

minėtų giminių adresus gauti 
“Darbininko" administracijoje.

I

Pirmininkas Juozas svagždy 
601 6th St.. So. Boston. Mass.

Vice-Pirmininkas Pranas Tui< :ais. 
702 E. Sth St. So. Boston Mus-.

! Prot. Rašt. Jonas Glinecki
5 Thomas Pk.. So. Boston. M • -s.

Fin. Rašt.
140 E. Sixth St.. So. Boston. Mass.

; Iždininkas Stasys K. Grigą r. . a uis, 
699 E. Seventh St.. S. Bost Mass.

l Maršalka Jonas Zaikis.
787 E. Broadvvay. So. Bost . Mass.

Jonas Glinecki

Aleksandras IvašU

I

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas. F. E. Zaletskas 
Grabortai ir Balsamuotojai.

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims Dykai.

NOTARY PU3LIC
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609



Antradienis. Saus.

^Ldfi/iaiuJiDA. SJupiiuA,

I

8

Įvairybės Apie Lietuvos Įžymybes'^EH“-^
mas ęo visas didesnes

'i USA l:etuypi kolonijas, j 
Lietuvai sušelnti surinkta 
6.000 dolerių (už paskam- 
binima viena kartą — au
kojo 5 dol., du kartu — 10 
dol. ir t.t.).

Dabar laisvės -'arpas ap- 
; bo’ševiku žudo

mų nebaltu lietuvių krau
ju. bet Įrašas tame varpe ir 
dabar mus kelia naujiems 
žygiams Lietuvai antru 
kart iš maskolių vaduoti: 
— Skambėki per amžius 
vaikams Lietuvos,

Kad laisvės nevertas, kas 
negina jos!”

PENKIOLIKA METŲ BE 
DAIL. ŠKLĖRIAI S

Vieną garsesniųjų Lietu
vos tapytojų — K. Šklėrių 
— mirtis mums išplėšė 
1932 m. sausio 14 d., taigi 
šiemet pripuo^ liūdna 
penkiolikos metu sukaktis 
nuo jo mirties. K. Šklėrius 
kurį laiką yra buvęs Me
no mokyklos direktoriumi. 
Kaune. 1936 metais įvyko 
pamirtinė paroda K. Škle- 
riaus tapybos.

PREL. ŠAULIUI — I 
75 METAI

Gilią vagą Lietuvos reli
giniame ir visuomeninia
me gyvenime yra išvaręs 
prel. Kaz. šaulys, Lietuvos 
universiteto profesorius. 
Šiemet jisai sulaukia 75 
metų amžiaus. Gimęs 1872 
m. sausio 16 d. Švėkšnos 
valsčiuje. Baigęs Petrapi
lio dvasinę akademiją pro
fesoriavo Kauno kunigų 
seminarijoje. Dalyvavo 
steigime Labdarybės dr- 
jos Lietuvoje, studentų 
šelpimo “Motinėlės” dr- 
jos, švietimo dr-jos “Sau
lės”, buvo vienu iš vado
vaujančių asmenų ne tik 
šiose draugijose, bet ir 
Lietuvos R.aud. Kryžiuje, 
taip gi rašė straipsnius į 
“Apžvalgą”, ‘Viltį’, ‘Drau
giją', yra parašęs “Socio
logijos vadovėli”, bažnyti
nės teisės aiškinimus. Bū- 

., damas Liet. Tarybos na
riu 1918 m. vasario 16 d. 
pasirašė nepriklausomy
bės paskelbimo aktą.

Studentai, klausydami jo 
bažnytinės teisės paskai
tų, gėrėdavosi jo giliu Lie
tuvos civilinių įstatymų 
žinojimu.

Dabar prelatas gyvena 
Šveicarijoje.

DAIL. B. BURAČUI —
50 METŲ

Vispusiškais gabumais 
apdovanotasai dail. B. Bu- 
račas jau 1922 m. Lietuvos 
metalinių pinigų konkurse 
laimėjo premiją. Jo pieši
niai — iliustracijos tilpo 
daugelyje Lietuvos laik
raščių. Pamėgęs Lietuvos 
liaudies meną jisai dvyliką 
metų (1923-34) pašventė 
kelionėms po Lietuvą. Su
rinko 1,600 lietuviškų kry
žių nuotraukų ir 200 pilia
kalnių nuotraukų su pada
vimais; taip gi iš viso 
krašto yra surinkęs dau
giau kaip 3,000 liaudies 
dainų. Pažinęs lietuvių 
liaudies būdą jis nemažai 
rašydavo apie lietuvių 
liaudies papročius. Gimęs 
1897 m. sausio 18 d. Šiau
lių apskr., taigi šiemet jo 
penkiasdešimtasis gimta- 

Idienis.

— Kun. Pranaitis — talmudo specialistas. — 
— 25 metai kaip Laisvės Varpas įkeltas į Karo 
Muziejaus bokštą. — Prel. Šauliui 75 m. am
žiaus. — Keliavo po Lietuvą dvyliką metų ir su
rinko 3,000 dainų, 1,600 kryžių fotografijų ir 200 
piliakalnių nuotraukų. — Apie gimnazistą, pa
bėgusi | miškus pas maištininkus. — Kaip caro taškytas 
policininkas slapta platino “Aušrą“. — Vokie
čių areštuotas ir bolševikų kalintasai Kan. Do
gelis. — Brazdžionio balsas nuo kalnų.

išverstas į
Eurooos kalbu.X X

Pranaitį likimas

KUNIGAS... ŽYDŲ TAL
MUDO SPECIALISTAS
Savu laiku visame pa

saulyje buvo pagarsėjęs 
lietuvio kun. J. Pranaičio 
parašytasai lotynų kalba 
veikalas apie žydų talmu- 
dą. Jis buvo 
daugelį 
Kun. J.
buvo nubloškęs į Rusiją. 
Įdomu, kad jisai buvo Vin
co Kudirkos moksladrau
gis ir bičiulis. Šiemet (sau
sio 11 d.) suėjo 30 metų 
nuo kun. Pranaičio mir
ties.
SIDABRINIS LIETUVOS 

LAISVES VARPO 
JUBILIEJUS

Liūdnai sausio 12 d. pa-
25 m. sukaktį

Žinomas kovotojas dėl 
Italijos suvienijimo ir iš
kilimo. Mazzini, yra pasa
kęs:
— Didieji žmonės yra tai 

kryptį žymimieji stulpai 
žmonijos kelyje”.

I tuos stulpus reikia žiū
rėti mums, ypač dabar, 
kai lietuvių tauta savo 
kasdienį kelią tęsia nykio
je tamsoje.
PROF. KURAIČIO 40 ME

TŲ KUNIGYSTES 
SUKAKTIS

Viena iš tų šviesių Lietu
vos asmenybių yra prof. 
Pr. Kuraitis. Tykus žmo
gus. bet gilus mintytojas, 
parašęs visą eilę filosofi
nių ir religinių knygų, re
dagavęs dvasininkų laik- minėjome 
raštį “Tiesos Kelias”, savo nuo tos dienos, kaip į Karo 
butu dalinęsis su studen
tais ir ne vieną gabų bet 
neturtingą moksleivį tuo 
būdu išvedęs net ligi pro
fesūros.

Šiemet (1947 m.) sausio 
5. suėjo 40 metų jo ku
nigystės sukaktis. Tikime, 
kad jis dar tebėra gyvas 
Lietuvoje.

MOKSLEIVIŲ KOVA 
PALANGOJE

Per šimtą metų rusintoj. 
migdytoi tautos, dar gero
kai prieš Didįjį (1914 m.) 
karą, pradėjo augti atgi
mimo daigai, ypač jauno
joj inteligentijoj. 1897 m. 
sausio 10 d., taigi prieš 50 
metų. Palangos mokslei
viai. priešindamiesi prieš 
rusifikaciją atsisakė kal
bėti maldą rusų kalba.

Muziejaus bokštą buvo į- 
keltas Amerikos lietuvių
PASIRYŽIMAS

Tiek žodžių sau daviau. 
Tiek prižadų tvirtų. 
Ir vėl grįžtu, grįžtu; 
Ar ilgai tuos pačius 
Bemindžiosiu takus0...
Kaip sunku' Ak. jaučiu 
Sieloj liepsnų audras... 
Bet kas gi be kančių ? 
Kas audrai žąslą ras? 
Ne aušrai tekant ryt 
Tas vėtras suvaldyt:..
Nutilki, prigimtie 1 
Girdžiu sieloj varpus...
Taip skaudžiai skamba jie. 
Lyg žvaigždėmis dangus... 
Ir liejasi iš jų 
Galybė ant žaizdų...

M. Gustaitis.

Vaizdas parodo karo invalido, • s netekęs 
Okinavvoj abiejų rankų, su pagelba ■ -otinų, su
geba pats vienas įsipilti vandens. K. 
tional Society for C’rippled Chi!dren, 
kviestas svečiu. Jo vardas Latvrenc 
m. amž., iš Chicago.

buvo Na- 
buvo pa- 

Borke, 27
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Lietuvos Nepriklausomybės laikais Lietuvos kariuomenė buvo 
paičame savo gražume: išlavinta, drausminga ir patriotinga. šia
me vaizde matome tos kariuomenės vadus ir eilinius.

PENKAITIS APIE 
PABĖGĖLIUS

Tarp šviesesnių USA Kan. 
lietuvių dar galima kaikur šiemet, 
užtikti porą tomų Pr. Pen- 
kaičio raštų. Tasai Lietu
vos rašytojas plunksna 
pradėjo darbuotis nuo 
1905 metų. Karštas patri- 
jotas, kuriam laikui turėjo 
iš Lietuvos pabėgti, už tat 
jo kūriniai apie pabėgėlius 
(“Laimę atradus” ir “Be- 
sibastant”) — laikomi ge
riau pavykusiais. Mirė 
1932 m. sausio 19 d., taigi 
šiemet sukanka 15 metų 
nuo jo mirties.

i

“AUŠROS” POETAS, 
SUKILIMO DALYVIS
Sausio 20 d. sueina 10 me

tų nuo mirties Juozo Mi
liausko — Miglovaros. Kai 
Lietuvoj prasidėjo 1863 
m. sukilimas, jisai tebuvo 
gimnazistu ketvirtoj kla
sėj. Pabėgo į miškus pas 
maištininkus ir dalyvavo 
keliuose mūšiuose, bet ne
pakliuvo į maskolių ran
kas. Tryliką metų tarnavo 
rusų policijoj Rygoje ir... 
slapta išplatindavo apie 
Tiktai slankos po padan

ges debesys dar juodas.
Tekėk, saule! Šviesk ir šil- čių rinkiniai, kuriuose gal 

dyk, tirpdyk ledus, snie- ne tiek daug poezijos, kiek 
gą, ! Lietuvos meilės. Viename

Prikelk mūsų žemę šventą iš jų taip jisai išreiškia 
iš taip ilgo miego. tautiens viltis:

O lietuviams duok išvysti 
visą tavo šviesą,

Duok mums laisvę vėl įgy
ti ir pažinti tiesą.

‘REVOLIUCIONIERIUS’ 
KAN. DOGELIS

Jaunoji Lietuvos inteli-

Į dar gyvas — šiemet jisai 
' sulaukia 70 metų sukak i 
j (vinies 1877 m. sausio 20 
d.). Kilimu — iš Skapiškio 
parapijos. Nepriklausomy
bės laikų savanoris, kari
ninkas. kurį laiką net bu
vo krašto apsaugos minis- 
teriu, vėliau perėjęs i civi
linę tarnyba buvo išrink
tas Kauno burmistru.

MCSŲ BERN. BRAZ
DŽIONIS — PAČIAME 

KŪRYBOS PAJĖGUME
Vienas iš pačių stipres

niųjų Lietuvos poetų yra 
Bernardas Brazdž* mis, 
laimėjęs valstybinę premi
ją už savo kūrinius. Vasa
rio 2 d. jis sulaukia 40 m. 
savo amžiaus sukaktį (eri- 
męs 1907 metais), taigi da
bar yra pačiame pajėgu
me. Lietuvoje jisai redaga
vo keletą laikraščių ir žur
nalų, jauniausiai kartai 
pažįstamas Vytės Nemu
nėlio slapyvardžiu.

Poetas praleido sunkias 
dienas šio karo metu pate
kęs į Vokietijos ištrėmimą. 
Tačiau net dirbdamas fa
brike, dideliame karštyje, 
jis rado įkvėpimo ir laiko 
kurti naujus poezijos daly
kus. Tuebingene 1945 m. 
buvo išleistas jo eilėraščių 
rinkinys “Svetimi Kalnai”.

Jautriai jisai čia nusako 
tremtinio dalią: 
Ištrėmimo kelias taip apkarsta. 
O tu juo be poilsio eini. 
Tartum širdį neštumei į karstą. 
Tartum pėdas degintum ugny...

Ypač jis sielojasi dėl tre
miamųjų anapus Uralo: 
Girdi — praeina tremtinių kolo

nos.
Ir krinta ašara ant vieškelio 

j akmens. —
Kai jie basi bus jau anapus Do

no,
Jų skausmo ašara dar vis ug

nim rusens
Nukritus ant vagos, kur mirė 

duona.
Sumindžiota kazokų, ne rudens.

Lietuvos skausmai jam 
artimi, kaip sesės, kaip 
motinos rauda:
Lietuva, mano šiaurės pašvaistė 
Ir gėlė sidabrinių rytų.
Kas krauju tavo veidą nulaistė 
Ir ko raudi prie kryžkelės tu?

į Brazdžioniui religija — 
gausaus įkvėpimo šaltinis. 
Kančių kalnams užgriū
vant jis jaučiasi Viešpa
ties rankoj:
Viešpatie, ir šiandien Tavo ran

koj.
Tartum paukščiai žydinčiais 

sparnais.

genltija, o ir kaimo jauni-.persikėlė į Vilinų ir čia 
mas, labai gerai pažino metėsi į lietuvių visuome-

P. Dogelį, kuriam ninę veiklą. Vokiečiai 
, sausio 20 d. suei- (tuoj Didž. karo) įtarė, 

na 70 metų amžiaus (gi- kad jis išleido prieš juos 
męs 1877 m., Raseinių nukreiptą proklamaciją ir
apskr.). Kai dar jis buvo jį areštavo. Jų nubaustas 
jaunu vikaru Panemunėly- pinigine pabauda nesiliovė 
je, išdrįso vietinėje moky- dirbęs lietuvių šelpimo ir 
kloję (1901 m.) dėstyti ti- organizavimo darbą. Besi- 
kybą lietuvių kalba. Ru- traukdami bolševikai 1919 
sas mokytojas pareikala
vo, kad dėstytų rusų kal
ba. Kun. Dogelis nesutiko, 
mokyklą apleido, tada ir 
visi tėvai atsiėmė savo vai
kus iš to maskolinimo liz
do. Vidaus Reikalų minis- 
teris kun. Dogelį nubaudė 
dviem metam uždaryti į 
Kretingos vienuolyną. Dar mybės, jis tarp 'blaivybės 
buvo spaudos draudimo 
metas ir gyvendamas arti 
Prūsų, kun. Dogelis orga- 
niąavo slaptą lietuviškų 
knygų ir laikraščių gabe
nimą. Bausmę atlikus 
150 egz. Prūsuose leidžia
mo “Aušros” laikraščio. 
Negana to — jis pats rašy
davo eilėraščius ir straips
nius į tą slaptą, maskolių 
persekiojamą “Aušrą”. Sa
vo pažiūromis jis buvo uo- metais slapta įkūrė katali- Kad širdis nemirtų po kalnais, 
lūs katalikas. - — T:- J

Yra išėję jo du eilėraš-

m. jį, su eile kitų lietuvių, i 
paėmė įkaitais ir laikė Vil
niaus, Daugpilio, Smolens-' 
ko kalėjimuose.

Visas jo gyvenimas — 
nepertraukiama visuome
ninė veikla: jis vienas iš 
centrinių asmenų dirbant 
dėl Lietuvos nepriklauso-

I

dr-jes organizatorių, jis 
daug sielos įdeda į steigi
mą tarnaičių Šv. Zitos 
draugijos. Paniekintos 
Kauno tarnaitės, jam pa
dedant, įsigijo savo užei
gos namus, savo ligoninę 
Kaune ir savo poilsio na
mus Kretkampyje. Pas 
Dogelį buvo slapti besior
ganizuojančių ateitininkų Mūsų naktį šviesios viltys 
susirinkimai. Jisai 1912

laikraščiuose ir yra išver
tęs ir parašęs apie penkio- 
liką didesnių ir mažesnių 

Aušra brėkšta, tek’ aušri- knvgų.
nė, šviesa matyt duodas. ■ 

Kauno vyskupas jį pasi
kvietė savo sekretorium, 
bet rusų komendantas įsa
kė per 24 valandas jam iš
sikraustyti. Kun. Dogelis

Ant Kaspijos Kranto
Stoviu liūdnas tavo pakrantėj, 
bangom dangų šaukianti Kaspija.
Tau ir man tamsūs vėjai sukramtė 
laisvę. Nežinom, kur rasti ją.
Tau ir man keliai uždaryti 
visam kruvinam pasaulyje, 
tave ir mane lydi viltys nuvytę, 
rasos ašarom žiba saulėje.
Graudi jūra, duok bangų valtį! 
Savo dainą mėlynoj valtyje 
temstančian aukštin noriu pakelti 
ir danguj, kaip kryžiuj, prikalti ją!

Juozas Kėkštas.

lanko.

kišką kaimo jaunimo or- Jis drąsiai prisipažįsta— 
ganizaciją “Pavasaris”. “Dangau, daug naktų ta- 
Šalia tų visų gausių visuo- vin rankas tiesėm mes' 
menės darbų, jisai rado ir toliau rimuoja: 
laiko dar bendradarbiauti Esi. dangau, tu mano Dievo

sostas
Ir mano žemės protėvių dievu.
Ir niekas nepasieks, paklydęs 

uosto
Be žiburių tavų...

Dr. J. Prunskis.

M

Jdomu. kad jis buvo try
liktas vaikas šeimoje. Jei
gu jo tėvai moterystėje 
būtų daugiau ieškoję ma
lonumų, negu žiūrėję savo 
šeimos gyvenimo pareigų, 
mes nebūtume turėję šio 
darbo žmonių ir lietuviš
kos šviesuomenės priete- 
lio.

Teikis atmint mus savo 
širdyje, melski už mus Die
vą. sveika Marija!

I

KUR DABAR RUSIJON 
IŠTREMTASIS 

MERKYS?
Niekas nežinome, ar dar 

Į tebėra gyvas paskutinis1 
I laisvos Lietuvos ministe- 
ris pirmininkas Ant. Mer
kys, kuriam teko būti vai-. 
stybės priešakyje, kai! 
1940 m. maskoliai okupa-: 
vo Lietuvą. Bolševikai jį 
greit išvežė į Rusiją. Jei

I

DIMES
JANUART 19-30

FIGHT
IMFAMTILC
PAOALVSlS

I
Join the

MARCH


