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J. E. Bostono arkivysk. 
Riehard J. Cushing, D. D., 
maloniai pareiškė, kad jis 
su didžiausiu palankumu 
pritaria ir leidžia visose 
Bostono arkivyskupi jos 
lietuvių parapijose sureng
ti iškilpiingas pamaldas už 
Lietuvos laisvės atgavimą 
Vasario 16 d.

Toji diena, kaip jau žino
ma, yra viso pasaulio lie
tuvių MALDOS DIENA 
musų tėvynei gelbėti. Pasi- 
ruoškime tad kuo iškilmin
giausiai.

Kun. P. M. Juras,
K. V. Pirmininkas.

DĖMESIUI!
Kun. Dr. Kazimiero Ur

bonavičiaus Auksinio Ju
biliejaus iškilmės čia pat. 
Ar jau visi, kurie ruošia
tės dalyvauti tose iškilmė
se, būtent, bankiete, turite 
tikietus. Jeigu dar neturi
te, tai dabar įsigykite. 
Sekmadienis, vasario 2 d. 
yra paskutinė diena įsigy
ti tikietus. Tikietų galima 
gauti “Darbininko” Admi
nistracijoj, 366 W. Broad- 
way; klebonijoj, 50 W. 6th 
St., ir pas komiteto na
rius.

UŽUOJAUTA

Mirus p. Mykolo Norkū
no, L. Vyčių organizacijos 
įsteigėjo ir nuoširdaus 
“Darbininko” bendradar
bio, gyv. Lawrence, Mass., 
žmonai, reiškiame gilią 
užuojautą p. Mykolui Nor
kūnui ir jo šeimai.

“Darbininko” Redakcija
ir Administracija.
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Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Eažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris.
----
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Kaip žinoma, sausio 19 d., Lenkijoje įvyko “rinkimai”. Lenkijos raudonųjų

Skandalas Dėl Valdžios 
Dokumentų

'Auksiniai Džiaugsmo Metai

50 Metų Kunigavimo JubiliejusWashington, D. C. — I 
Valstybės iždo sekretorius! 
Morgenthau ir vidaus rei- j 
kalų sekretorius Ickes, iš- j 
eidami iš pareigų, pasiėmė 
ir išsivežė savo departa- tys: gimimo, 
mentų įvairius nuorašus, mokslinimosi, 
rekordus ir dokumentus, j

Kongrese kilo skandalas. Į kio įžymesnio uždavinio, talą, ir visa širdimi atsida- 
Prez. Trumanas pataria atlikimo, ar kokio šiaip-Įvusį lietuvių tautai vadą. 
Kongresui išleist istaty- jau įžymesnio įvykio gy- Mat, šįmet netik suėjo 50 
mą, kad r>ei Prezidentas, venime. Ne kiekviena su- metų kaip lietuvių žemdir- 
nei kiti valdininkai nega- i kaktis maloni prisimini- bių sūnus Kazimieras priė- 
lėtų ,pasitraukdami iš vai- mui, bet tiktai garbinga, 
džios, negalėtų pasiimti 
dokumentų.

Iždo sekretorius St yder 
reikalauja, kad n. Morgen
thau iždo denartamento 
archvvvą grąžintų.

Kiekvienam žmogui kas- navičiaus kunigavimo su- 
met sueina įvairios sukak-! kaktį yra ypatingo malo- 

ar baigto į numo, nes pagerbiame iš- 
ar luomo. tikimą Dievui tarną, uolų 

į pakeitimo, ar šiokio ar to- Kristaus Bažnyčios apaš- II* V • V 1 • • • • • • W • 1 • • • • 1

venime. Ne kiekviena su metų kaip lietuvių žemdir-

Palieka M^esnHAnt
Prabanginiu Daiktj

Hashmgton, D. C., sau-
šio 30 — Jung. Valstybių; 
Atstovų Butas 373 balsais n^’ 
prieš 35 priėmė bilių palie- 

: kant valdžiai mokesnius 
valdžia buvo pasižadėjusi pravesti laisvus ir nevaržomus rinkimus. Tik taip ji iš- no? kaiHnin
gavo sau Jung. Valstybių pripažinimą. Lenkai raudonieji savo pažadų neišlaikė. aaiituL Duient, Kailinių, 
Taip vadinamas “valdžios blokas” žiauriomis priemonėmis vertė piliečius balsuoti svaiginamųjų ju-
už komunistų pastatytus kandidatus. Taip yra pareiškęs Stanislaw Mikolajczyk, U1P’

! valstiečių partijos vadas ir valdžios vice premieras. Jis reikalauja naujų, laisvų. KaiP Duvo Karo metu- 
•ir neklastuotų rinkimų, šis vaizdaą parodo Lenkijos priešrinkiminę jr rinkimui šis bilius dabar perduo- 
] “laisvę”. (Dek* Chicago Henild-American) tas Senatui. Jeigu Senatas
---------------------------------------------------- priims ir Prezidentas pasi-

Lenkijos Raudonieji Sulaužė 
Duotus PažadusI

prašau Tamstas ne
išspausdinti arti- 

numeryje šį mano

tauraus gyvenimo sukak
tis. Net garbingosios su
kaktys nėr vienokios ver
tės, bet, viena už kitą pra- 
nešesnės.

Šiemet kun. Dr. Kazimie
rui Urbonavičiui sueina:

73 metai nuo gimimo;
55 m. nuo atspausdinimo

jo pirmojo lieteratinio kū-. senelio, 
rinio;

50 metų įšventinimo ku-

mė kunigystės sakramen
tą, bet kartu suėjo 50 me
tų kaip jis Dievo tarnybą 
garbingai atlieka: ir prie 
altoriaus, ir sakykloje, ir 

, klausykloje, ir prie ligo
nių, ir prie jaunimo einan
čių mokslus, ir šeimyninių 
audrų malšinimuose, ir 
prie gyvenimo vargų nu
kamuoto, vaikų apleisto

I 
I Be to, kun. Dr. K. Urbo
navičius buvo atsidavęs ne 
tik savo parapijos žmo- 

įnėms; jis buvo tėviškas 
1 kiekvienam prie jo prisiar
tinančiam lietuviui, nepai
sant ar tas paėjo iš tos ar 
kitos parapijos, ar gal net 

i iš tokio užkampio, kur vi- 
įsai nėra lietuvio kunigo, 
j Jis buvo visiems prieina
mas, visiems pasiruošęs 
patarti, padėti, suraminti. 
Jis buvo kunigas visuo
menininkas; destis, ne tik 
atlikdavo pamaldas bažny
čioje ir suteikdavo sakra
mentus, bet jam rūpėjo vi
sas lietuvių katalikiškos 
tautos gyvenimas, jos kul
tūrinių įstaigų padėtis. 
Katalikų Bažnyčios kles- 

i tėjimas, visos žmonijos 
(problemos. Todėl, jis lan- 
' ko visuomeninių organi
zacijų posėdžius, įeina į jų 

I valdybas, rašo paskaitas, 
gamina sumanymus, joms 
pašvenčia daug laiko. Jis 
gausiai patsai aukoja ir 
nuoširdžiai visokeriopai

Ištrauks Kariuomene-Gali Išsivystyti ,remia, lietuviškas vienuo-
• J>* « lijas, kurios steigia ir uz-

Dar Žiauresnis Civilis Karas laiko aukštąsias mokyk- 
____________ las, akademijas, prieglau- 

Washington, D. C., sau- tas. Pramatomas dar žiau- da.s’ kolegiją. Ji-
šio 30 — J. V. valstybės resnis civilis karas. sa> gelbsU Seselems mo-
departamentas praneša,! Valdžios viršininkai tvir- y °Joms rmsijomerems ir 
kad Amerikiečiai atsisako tina, kad ištraukimas ka-■1,etuviams kunigams misi- 
nuo tarpininkavimo tarp riuomenės dar nereiškia, Janėnams, kurie vyksta } 
kiniečių nacionalistų ir ko- kad Amerika nebūtų inte- Amerikos plotus,
munistų ir tuo atidaro ke- rasuota įgyvendinimui ,kad ten surinkus įsblasky- 
lią ištraukimui Amerikos]vienybės Kinijoj. Į Tęsinys 4-tame pusi,
kariuomenės iš Kinijos.

42 m. nuo atvykimo A- 
merikon;

37 metai kaip darbuojasi 
Bostono arkivyskupijoje;

18 metų kaip redaguoja 
laikraštį “Darbininką”;

7 metai kaip Lietuvos U- 
niversitetas jam suteikė 
garbės daktaratą, ir dau
gelį smulkesnių sukakčių.

Iš visų tų išskaitliuotų 
sukakčių, beabejo, pati 
svarbioji, ir už visas pra- 
nešesnė, — tai jo 50 metų 
kunigavimo jubiliejus, ku
rį su jubiliatu švenčia, 
ne tik Bostoniečiai, bet vi
sa jautrioji lietuvių švie
suomenė, pamaldomis baž
nyčioje, ir pagerbimo va
karėliu viešbutyje.

Švęsti kun. D. K. Urbo-

______________-______________________ ~ - - -

Lenkijos ’RInkimŲ Dariniai rašys, tai ir liks įstatymu.
____ —________ -r , • • t____ I

kų raudonųjų valdžios ko-; 
į misija sausio 28 d. oficia- Į 
• liai paskelbė “r-i-—”!

būtent: Raudo-'
partijų i

Varšuva, Lenkija —Len-1 Anglija Duos nepriklauso
mybę Burmai

Amerika ir Anglija pa- davinius,Washington, D. C. — J.I ----------- ------ o--j- r- .

J. valstybės departamen- kartotinai pareiškė protes- njjjų (valdžios) 
tas paroiskč, kad dabartį* tus prieš ». — - —
ne Lenkijos valdžia neiš- džios teroristinius žygius

'rinkimu** i ~1 ~lM• J Londonas — Anglijos
nartiiu va^^a Praneša, kad ji jau

Varšuvos vai. blokas gavo 3M atstovus; ^rus su Burnos va- 
ne Lenkijos valdžia neis- ozios raronsunius žygius. į^Scz^k"— jųkrS gausnepiJ
laikė konferencijose trims Tačiau Varšuvos raudo- vadovauja Mikolajczyk, klauįomvbe

* 28; Naujojo Laisvinimo -Į ___________
sarnesiskaitėT nes jie žino- Valstiečių — 7; Nepriklau- ” 

j jo, kad už jų pečių stovi somų—- 3; Darbo — 12. 
raudonoji Rusija. Prieš Kaip žinoma, demokrati- 
pat rinkimus Rusija atsi- n®s valstybės, nei demo-

11__________ „
didiesiems duotų pažadų nieji su tais protestais vi- 
pravesti laisvus ir nevar
žomus rinkimus.

Lenkijos raudonųjų vai- raudonoji Rusija.
gyvenančių

Michigan Avė., Harrisburg,; 
maisto siuntinį 22 kp. svo-i 
Sunku man ir nusakyti, ko- 
didžiulę reikšmę ir kiek 

ši dovana

i

Amerikos Lietuvių Laikraščio 
“Darbininkas” gerb. Redakcijai 

Maloniai 
atsisakyti 
miausiame 
laišką.

Prieš pat Kalėdų šventes, 
1946. XII. 16 d., gavau iš savo 
giminaičių Paulinos ir Petronės 
Geraltauskienių,
116 
III., 
rio. 
kią
džiaugsmo suteikė 
tamsioje tremtinio būklėje. Už 
šią dovaną Paulinai ir Petronei 
Geraltauskienėms, taip pat vi
sai jų šeimai, reiškiu nuoširdžią 
padėką. Vytautas.
1946. XII. 16.

Gerbiamiems Klebonams 
Pranešimas

. pac rumunus rvusija ausi------- ----------------’ ----- --------- jdzia pasižadėjo duoti lais- gak- sudrausti Varšuvos kratiniai nusiteikę lenkai] 
vę visiems piliečiams ir va|dįja , raudonųjų valdžios pra- i
pravesti demokratinius j gian(įien visiems yra ži- vestų “rinkimų” nepripa-i 
rinkimus, bet prieš rinki- lai*, žįsta.

jungT valstybes užbaigia
TARPININKAVIMĄ KINIJOJ

... - . ... noma, kad Lenkijoje lais- žįsta,mus ir rinkimų metu ji to |vų rinkjmų nebuv0 Tai 
nepadare. ; patvirtina ir Jung. Valsty-1

Amerikos valdžia nesiki- bių ambasadorius Varšu- 
ša į Lenkijos vidaus rei- voje, Bliss Lane. Rinkimų 
kalus, bet ji, kaip ir Angli- dienoje jis pasiuntė savo 
ja ir Rusija yra užtikrinu-'stebėtojus, bet raudonųjų 
sios nukentėjusioms nuo lenkų slaptoji policija ne
karo tautoms duoti progą ] leido jiems sekti rinkimų . 
išsirinkti laisvai sau tokią eigos. Amerikiečiai stebė- teisėją Ralph Windham ir 
valdžią, koki laisviems pi- tojai praneša, kad kiekvie- bankininką Collins, buvusį 
liečiams būtų tinkamiau- noje zonoje nusikaltimai: 
šia.

Žydai Teroristai Paleido 
2 Anglu

rinkimų taisyklėms.

✓ j

| Jeruzalė, Palestina —Žy
dai Irun Zvai Leumi tero- 

! ristai buvo pagrobę anglų

Dabar kaip tik laikas užsisa
kyti Gavėnios pamaldoms naują 
Kunigų Vienybės visų metų pa
maldoms bažnytinį “Vadovėlį”. 
Jis patogus kunigams ir nau
dingas žmonėms. Jis parankus 
ir vietoje kokios tik per metus 
pamaldos įvyksta. Kreipkitės į 

Rev. C. A. Vasys,
153 Sterling St.,

Worcester 4, Mass.

VANDENBERG RAGINA 3 DI 
DŽIVJV PASITARIMĄ 

LENKIJOS REIKALU

i
riCMT

i M r a n r f i r 
PA D A L V SIS

I
Join the 

MARCH 
OF 

DIMES

j

JANUARY 15-30

VVashington, D. C., sau
sio 30 — Senatorius Ar- 
thur H. Vanderberg ragi
na tris didžiuosius— Jung. 

i Valstybes, Angliją ir Ru
siją tuojau turėti pasita
rimą dėl Lenkijos “rinki
mų” sausio 19 d. ir išspręs
ti tikrai kas yra atsako- 
mingas už klastingus ir te
rorizuotus rinkimus.

Senatorius Vandenberg 
priminė Varšuvos valdžios 
pasižadėjimus Potsdame ir

j

Jaltoje ir pareiškė, kad nei' 
Varšuva, nei Maskva jų 
nesilaikė.

i dai teroristai pagrobtuo
sius anglus paleido. Jie tai 
padarė po to, kai Anglija 
griežtai pareikalavo, kad 
laike 48 valandų paleistų 
pagrobtuosius.

Žydai teroristai grobi
mais anglų nori išgelbėti 
nuo mirties nuteistą žydą 
teroristą Belą Gruner.

Lietuvių Radio Programa
ŠEŠTADIENI, 1:15—2:15 P. M.

1230 KILOCYCLES —WESX .SALĖM, MASS.

Tuo pačiu laiku Associa- 
ted Press paduoda žinias iš 
Varšuvos, kad raudonųjų 
valdžios blokas užtikrinęs 
spauros, žodžio, religijos 
ir susirinkimų laisvę. Bet 
jau dabar yra žinoma, kiek 
yra verti tie Varšuvos rau
donųjų bloko pasižadėji
mai.

Kaip žinoma, Preziden
tas Truman buvo pasiun
tęs savo specialų atstovą, 
gen. Marshall, kad jis su
darytų komitetą iš trijų ir 
bandytų sutaikinti Chiang 
Kai-shek valdžią su komu
nistais, kurie veda civilį ! 
karą. Bet jam nepavyko 
sudaryti taikos.

Atmetė Rusijos Pasiūlymą .' Amerika dabar turi apie Į 
Įsileisti Albaniją i12-000 ,karei™*, jūreivių * _______ . ir marinų. Dauguma jų

Londonas, sausio 30 — bus ištraukta iš Kinijos. 
Rusijos atstovai užsienio . nuo lkl
ministerių atstovų konfe- 2’^^_J^ar.in^. ^inKtao ir 
rencijai pasiūlė pakviesti aPie karininkų Nan- 
Albaniją svarstant Vokie- km8e- 
tijos taikos sutartį. • Aišku, kad Amerikie-

Atstovai tą Rusijos pa- čiams išsitraukus iš Kini* 
siūlymą griežtai atmetė, jos pasinaikins ir komite-

šeštadienį’, vasario 1 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 
Darbininkų Radio programa. Lietuviškos liaudies dai
nos, muzika, pranešimai, sveikinimai ir kalbelės plauks 
oro bangomis iš WESq radio stoties, Salėm.

Pasukite savo radio rodyklę ant 1230 kilocycles ir 
klausykitės programos per visą valandą.

KONCERTAS
Šios radio programos metinis KONCERTAS įvyks 

sekmadienį, balandžio - April 13 d., 3:30 vai. po pietų, 
Jordan Hali, Boston.

Kviečiame visus iš anksto ruoštis ir šiame kon
certe dalyvauti.

Visais šios radio programos reikalais kreipkitės 
adresu:

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

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449



Penktadienis, Sausio 31 d.. 1947
L —- - - - - - - - - - - ■

1ĮVAIRIOS ŽINIOS
DR. K. GRINIUS PAS

f NEW YORKO MAYORĄ

Kalbėjosi Su Spaudos Atstovais
New Įtark,'N; Y. — gau

sio 28 d. Dr. Kazys Gri- i 
nius, buvęs Lietuvos Prezi- * 
degtas lydimas lietuvių1 
laikraštininkų — pp. A.'1 
Vaičiulaičio, J. B. Lauč- 
kos, P. Bajoro ir Tysliavie- 
nės, ir Amerikos Lietuvių 
Informacijos Centro vedė
jas, adv. K.Vurgėla, turėjo 
pasikalbėjimu su New 
Yorko dienraščių atsto
vais.

Taipgi lankėsi pas New 
Yorko mayorą O’Dwyer ir 
su juo turėjo pasikalbėji
mą. Dr. K. Griniaus paly-j 
dovais pas mayorą buvo 
kun. J. Balkūnas, dr. Vini- 
kas, dr. Dagys, K. Baltra- 
maitis, dr. Gervydas, D. 
Budrys, p. M. Kizytė, adv. 
K. Jurgėla ir p. Devenienė.

Mayoras O’Dwyer labai 
maloniai priėmė Dr. K. 
Grinių ir visą delegaciją ir 
s ujais ilgai kalbėjosi apie 
pavergtą Lietuvą ir išvie- 
tintus lietuvius.

Iš New Yorko Dr. K. 
Grinius išvyko į Philadel- 
phia pas savo brolį Dr. Jo
ną Grinių.

Vasario 16 d. Dr. K. Gri
nius kalbės New Yorko lie
tuviams. •

Prezidentas Paneigia Plang 
Pakelti Nuomas 10%

IVashington, D. C., sau
sio 10 — Prezidentas Tru- 
man užginčijo žinias, kad 
valdžia yra nusiteikus pa
kelti nuomų lubas 10 nuo
šimčiu.

Charles G. Ross, Baltųjų 
Rūmų spaudos sekreto
rius, pareiškė, kad Prezi
dentas sako, kad nuomų- 
kontrolės struktūra pri
klauso Kongresui.

Draugijų Valdybų Adresai JUOKELIAI
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. Gailiūnienė,
8 Winfield St.. So. Eoston. Mass. 

Prot. Rašt. — Ona 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. ’ 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas.

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

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

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

nas. Pašaukite SOUth Boston 0379

tJMash
CO OPERATIVE BANK
410 IIOAIWAV • IOUTH IOI1ON

i$
i i

v;

AagRja Įsileis 580,000 I 
Tremtiniu

Londonas — Anglijos 
darbo ministerija nutarė 
Įsileisti 500.000 tremtinių, 
kurie tinka darbams ūky- 
se, kasyklose, audimo ir 
plieno dirbtuvėse.

Daugiausia Įsileis lenkų, 
lietuvių, latvių, jugoslavų 
tremtinių, kurie atsisako 
grįžti Į savo kraštus.

- i

Lenkų Studentai Nužudė 
Karininkų

Krokuva, Lenkija — Šio
mis dienomis Lenkijos 
slaptoji policija apsupo ka
vinę ir pradėjo tikrinti 
studentų doku mentus. 
Daug jų areštavo. Betikri- 
nant dokumentus, studen
tai nužudė vieną policijos 
karininką.

Lietuviška Opera Išeivijoj
Vokietijoj, Detmolde, 

steigiama lietuviška ope
ra. Operos Meno Vadovas 
Kauno Teatro ilgametis 
solistas Aleksandras Kut-Į 
kus. Šiuo metu ruošiamas 
operos ‘Sevilijos kirpėjas’ 
pastatymas. Pusę darbo su 
solistais jau atlikta. Išpil
do: Rosina — E. Kardelie
nė. Marcellina — J. Ven- 
cevičiūtė, Figaro — V. 
Baltrušaitis. Basilio — I. 
Nauragis, Bartolo — V. 
Puškorius ii' Amaviva — 
A. Kutkus. Dailininko V. 
Andružio dekoracijos. Ko
stiumus gamina p. Vencla- 
vavičienė. Operos dirigen
tu kviečiamas šiuo metu 
Innsbrucke gyvenąs, bu
vęs Kauno, o vėliau Dres- 
deno teatruose, dirigentas

SV. JONO EV. BL. PASALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

i Prot. Rašt. Jonas Glineckis.
3 Thomas Pk.. So. Boston. Mass.

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

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

Maršalka — Jonas Zaikis.
787 E. Broauway. So. Boston. Mass.

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

Aleksandras Kučiūnas.
Administraciniam vado
vavimui kviečiamas Ed. 
Vasiliauskas.

CI0 Laimėjo Balsavi
Milvvaukee, Wis. — Šio

mis dienomis J. V. valdžios 
darbo taryba pravedė bal
savimus Allis - Chalmers 
dirbtuvėje. Darbininkams, 
kurie streikuoja jau apie 
280 dienų, leista pasisaky
ti katrą uniją jie pasiren
ka — CIO ar nepriklauso
mą.

Balsavimuose 4,122 dar
bininkai pasisakė už CIO, 
o 4,015 už nepriklausomą.

Pažadėjęs Rusijai 30,000 
Lietuvių Vergų

p. Stanley Pieža, “Chica- 
go Herald - American” re
daktorius. paduoda žinias 
iš pavergtos Lietuvos, kad 
Justas Paleckis, Maskvos 
pakalikas, pažadėjo pri
statyti Rusijai 30,000 lie
tuvių vergų iš Lietuvos at
statymui Rusijos pagal 
“penkių metų planą”.

Kitataučių Spauda Apie 
Lietuvius

Šiomis dienomis pateko man į 
rankas Floridos laikraštis 
“Sun-Tattler” sausio 10 d., iš 
kurio paaiškėjo, kad mūsų tėvy
nainiai Kristopas ir Emilija Že
maičiai. 2215 Hollywood Boule- 
vard, atidarė grožio salioną — 
Emilia's Beauty Salon. Pataria
me visoms, kurios gyvena arti 
arba praleidžia atostogas užeiti 
ir papuošti savo galvas gražiai 
sutaisytais plaukais.

Philadelphijos lenkų laikraš
čiuose “Gwiazda ir Jednošč” til
po pranešimas apie kun. Dr. K. 
Urbonavičiaus — Jono Kmito 
50 metų kunigavimo sukaktį ir 
apie Bostoniečių parengimą va
sario 9 d. Beje, toje pačioje len
kų spaudoje tilpo pranešimas a- 
pie mirtį buvusio Lietuvos tri
bunolo pirmininko. Juozo Gri
gaičio, Generalinio Konsulo, p. 
Jono Budrio svainio. XX.

Žydo gerumas

Joškis. (į Mauškį turtuolį). 
Mauški. tu žinai koks aš bėdi
nas. Duok man uždirbti bent 
kiek.

MauŠkis. Gerai, aš užpirkau 
dalį miško, tau pavedu medžių 
kirtimą.

JoškLs. O kiek tu man mokėsi 
už vieną medį?

Mauškis. Krikščionys sutinka 
kirsti po du doleriu, aš tau duo
siu po tris.

-loškis. Labai gerai. Bet žinai 
ką? Duok tu man po dolerį nuo 
medžio, o kirtimą pavesk krikš
čionims po du doleriu. Tegul ir 
jie uždirba.

KLAUSIMAI ir ATSAKYMAI

Baltrus: — Pasakyk, mieloji 
Agota, kas yra bučkis?

Agota: — Tai yra tas pats, 
kas yra stygų suderinimas di
deliam koncertui.

Pas Dantų Gydytoją

— Kiek tamsta, daktare, imi 
už danties ištraukimą?

— 2 doleriu.
— Vaje: Už vieną minutę tiek 

pinigų:
— Jei tamstai patinka, aš ga

liu tą patį dantį traukti pusę 
valandos — atsakė gydytojas.

DARBIMINKAS

Sekmadienis, kurs vadinamas Septuagesima. (Vasario 2 d.) 
EVANGELIJA: Mato 20, 1-16

Anuo metu Jėzus pasakė savo mokytiniams šį prilyginimą: 
Dangaus karalystė panaši į žmogų šeimininką, kurs ankęti rytą 
išėjo samdytis darbininkų savo vynuogynui. Susiderėjęs su darbi
ninkais po denarą dienai, jis nusiuntė juos į savo vynuogyną. Iš
ėjęs apie trecią valandą, jis pamatė kitus stovinčius be darbo pre
kyvietėje, ir jiems tarė: Eikite ir jūs į mano vynuogyną ir, kas 
bus teisinga, aš jums duosiu. Jie nuėjo. Jis vėl išėjo apie šeštą ir 
devintą valandą ir taip pat padarė. Ir apie vienuoliktą valandą jis 
dar išėjo ir rado kitus stovinėjus ir jiems tarė: Ko čia stovite visą 
dieną dykinėdami. Jie jam sako: Kad niekas mūsų nepasamdė. Jis 

1 jiems tarė: Eikite ir jūs į mano vynuogyną. Atėjus vakarui, vyn
uogyno savininkas tarė savo užvaizdui: Pašauk darbininkus ir ati
duok jiems uždarbį, pradedamas nuo paskutiniųjų iki pirmųjų. 
Prisiartinę tat tie, kurie buvo atėję apie vienuoliktą valandą, ga
vo kiekvienas po denarą. Atėję paskui pirmieji tarėsi daugiau 
gausią, bet ir jie gavo kiekvienas po denarą. Imdami jie murmėjo 
prieš šeimininką ir sakė: Šitie paskutinieji vieną valandą tedirbo, 
ir tu padarei juos lygius mums, kurie nešėme dienos ir kaitros 
naštą. Bet jis, atsakydamas vienam jų, tarė: Prieteliau, aš tau ne
darau skriaudos; argi ne už denarą susiderėjai su manim? Imk, 
kas tavo, ir eik sau; aš noriu ir šitam paskutiniajam duoti, kiek 
ir tau. Arba, ar man nedera daryti, ko noriu? ar tavo akis todėl 
netikusi, kad aš geras? Taip paskutinieji bus pirmieji ir pirmieji— 
paskutiniai, nes daug pašauktų, bet maža išrinktų.

LEKCIJA: šv. Povilo Apaštalo laiško Korintiečiams
(1 Kor. 9, 24-27; 10,1-5)

Linksmas vaikutis turėdamas amatininko 
Įrankius žaislams. Mažieji vis nori būti dideliais. 
Bet senieji norėtų būti vis jaunesniais. Tik čia 
atsistoja gyvenimo laikrodis, kuris nuolat rašo 
kiekvieną prabėgusią sekundą.

PASIAUKOJIMAS ŠVENČIAU
SIAI JĖZAUS ŠIRDŽIAI MAL
DOS DIENOJE UŽ LIETUVĄ

Šįmet, vasario 16 dieną,’ 
skirtoje Maldos Dienai už 
Lietuvą, visose Amerikos 
lietuvių bažnyčiose įvyks
ta viešas lietuvių pasiau
kojimas Švč. Jėzaus Šir
džiai, pagal ypatingai tam 
tikslui Bažnytinės Vyriau
sybės užtvirtintą tekstą.

Tai yra labai įspūdingos, 
stačiai sugraudinančios 
pamaldos; ne tik patsai 
akto atlikimas, kuomet di
delė minia balsiai kalba re
liginį Dieviškajai Širdžiai 
pasiaukojimo aktą, bet ir 
kuomet ant pasiaukojimo 
dokumento pasirašius ku
nigams, čia jau bažnyčioje 
prie grotelių, prie išstaty
to Švenčiausio Sakramen
to, ateina Įvairių draugijų 
valdybos, bažnyčioje pa
tarnaujantieji, choro at
stovai, ir klūpodami pade
da savo parašus, sustipri
nimui padarytojo akto 
tarp žmogaus ir Dangaus.

Pamaldų organizato
riams parapijose, reik iš 
anksto įsigyti Pasiaukoji

CAMBRIDGE, MASS.
Sekmadienį, sausio 19 d. pa

krikštytas p.p. K. A. Smitų (Ka- 
volytės) sūnus, vardais Kazys- 
Povilas. Krikšto tėvais buvo S. 
Gedzius ir p-lė S. Mačiukaitė. 
Krikštynų bankietas įvyko p. A. 
Kavolienės namuose, kur ir pp. 
Smitai gyvena.

šeštadienį, sausio 25 d. p.p. E. 
L. Baniai šventė savo vienų me
tų vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Šia proga tėvai, p.p. Baniai iš
kėlė šaunų bankietą savo na
muose. Bankiete dalyvavo gra
žus būrelis svečių, kurie apdo
vanojo jaunuosius Banius gra
žiomis dovanomis.

Vasario 11d. p. E. Daruške
vičienė (Deres) ir sūnus Rikar
das išvyksta į Vokietiją, kur ji 
išbus metus ir pusę. Vokietijoje 
randasi p. Daruškevičienės vy
ras. štabo viršila B. Daruškevi- 
čius. p. Daruškevičienė apsigy
vens Muncheno apylinkėje, kur 
jos vyras eina karo pareigas, p. 
Daruškevičienė palieka namuo
se tėvelius p.p. Skibauskus, dvi 
seseris ir du brolius, iš kurių 
vienas. Povilas tarnauja karo 
laivyne. Linkime p. Daruškevi- 
čienei ir jos jaunamečiui sūne
liui laimingos kelionės.

mo Diplomą, tiksliausia, i 
patiems vietinėmis jėgo
mis pasigaminti. Po pa
veikslu, dailyraščiu išrašy
ti pasiaukojimo akto žo-' 
džius, paliekant ganėtinai 
vietos parašams kunigų, 
draugijų valdybų ir kitų, 
kuriems pramatoma teikti 
progos pasirašyti. — No
rint, dar galima parašų 
vietą išdailinti, mažomis 
raidėmis pažymint pasira
šančių organizacijų var
dus; pavyzdžiui: “Parapi
jos Kunigai”, “Bažnytinis! 
Choras”, Šv. Pranciškaus 
Tretininkai”, “Maldos A- 
paštalavimo Draugija”, 
“Švč. Marijos Sodalicija”, 
“Lietuvos Vyčiai”, “Susi- 
vienymo L. R. K. Ameriko
je kuopa No..... ”, “Moterų
Sąjungos kuopa No.....”,
“Šv. Kazimiero Pašalpinė 
Draugija”, “LDS kuopa” 
ir tt. Tas palengvint valdy
boms pasirašymą, ir galų i 
gale tvarkingiau išeina. —‘ 
Parašams reikia naudoti 
neblunkantį rašalą (indel- 
ible ink). J.

Broliai: Ar jūs nežinote, kad tie. kurie bėga lenktynėse, visi 
tiesa, bėga; bet tik vienas tegauna laimikį? Taip bėgkite. kad jūs 
gautumėte. Kiekvienas, kurs eina imtynėmis, nuo viso susilaiko. 
Jie juk tai daro, kad gautų pragaištantį vainiką, o mes nepra- 
gaištantį. Taigi, aš taip bėgu, ne kaip į nežinias; taip kaujuos, ne
kaip orą plakdamas. Aš baudžiu savo kūną ir stengiuos pavergti, 
kad kartais, kitiems skelbęs, pats nepasidaryčiau peiktinas.

Aš nenoriu, kad jūs, broliai, nežinotumėte, jog mūsų tėvai vi
si buvo po debesimi, visi perėjo jūrą, visi buvo pakrikštyti į Mozę 
debesyje ir jūroje, visi valgė tą patį dvasinį valgį, ir visi gėrė tą 
patį dvasinį gėrimą, (gėrė gi iš sekančios paskui juos dvasinės 
uolos, o uola buvo Kristus). Bet daug jų nepatiko Dievui.

Kiek laiko atgal grįžo iš Kali
fornijos p.p. Sipovičiai ir šeima, 
p.p. Sipovičiai praleido Kalifor
nijoje trejetą mėnesių linksmų 
atostogų, p.p. Sipovičiai džiau
giasi sugrįžę į namus, nes Kali
fornijoje pragyvenimas esąs la
bai brangus, o uždarbiavimas 
žemas. Sveikiname p.p. Sipovi- 
čius.

Sausio 21 d. mirė S. Viciorka. 
Velionis sausio 25 d. iš N. P. I 
bažnyčios palaidotas Šv. Myko
lo kapuose. Velionis paliko nu
liūdime žmoną — Anelę, sūnų 
Antaną, dvi dukteris H. Canso- 
iazio, gyv„ Washington, D. C., 
ir E. DeMilo. gyv. New Yorke. 
Palikusiai nuliūdime velionio 
šeimai reiškiame užuojautą.

šeštadienį, sausio 25 d. p.p. K. 
A. Tamulynai savo gražioje re-į 
zidencijoje būreliui veikliųjų 
Sąjungiečiy iškėlė šaunias vai
šes. Dalyvavusios Sąjungietės 
labai džiaugiasi p.p. Tamulynų 
vaišingumu. Reikia pabrėžti, 
kad p.p. Tamulynai yra jauni ir 
veiklūs bei pavyzdingi mūsų pa
rapijos parapijiečiai, be to, p. 
Tamulynienė yra pamylus Mote
rų Sąjungą ir rūpinasi daugiau 
naujų narių prirašyti

AUDROS BAŽNYČIOS 
ISTORIJOJE

Mažą Palestinos žvejų laivelį bangos daužo. Vargšai kaimie
čiai irklininkai siaubo apimti, o jų Mokytojas miega. Kada Jis 
pabunda, nuramina audrą ir papeikia savo sekėjų silpną tikėjimą.

Šis vaizdas apima savyje visą Bažnyčios istoriją. Mūsų Baž
nyčia gimė ant kryžiaus. Pirmieji jos amžiai buvo persekiojimų 
gadynė, šimtai ir tūkstančiai kankinių, katakombos, atskalos; 
vėliau laisvamanybė ir šiandienė organizuota komunistų kova 
prieš pačius krikščioniškuosius pagrindus ir prieš patį Kristų. Nuo 
Erodo ir Nerono laikų iki Mussolinio, Hitlerio. Stalino ir Tito die
nų už Kristų ir Jo Bažnyčią išsiliejo upeliai nekalto kraujo, milijo
nai ir miljonai kankinių vargo ir vargsta kalėjimuose, koncentra
cijos lageriuose. Sibire... Kiti net nusimena, nes. atrodo, Kristus 
miega, o audrai galo nematyti.

DIDŽIOJI JĖGA
Bet už žvėriškąjį budelių žiaurumą, už triuškinančius kanki

nimų būdus, už pačius moderniausius ginklus vis dėlto yra galin
gesnė galybė: tai gyvoji krikščioniškojo tikėjimo jėga. Jos atski
lusias šakas — pravosiaviją ir protestantizmą valstybės kai kada 
padaro savo tarnaitėmis, bet katalikybės pavergti dar niekam ne
pasisekė. Kaltais sugriaunamos jos bažnyčios, tada ji lieka ne tik 
gyva, bet dar stipresnė ir skaidresnė — |K>grindyje. Kartais išar
domos jos organizacijos, uždaromos mokyklos, sunaikinama spau
da, tada ji triumfuoja mirštančių kankinių šūkiais: Tegyvuoja 
Kristus Karalius:

Ir Kristus gyvuoja. Taip, kaip Jis sakė: pasitikėkite, aš nu
galėjau pasauli... Aš esu su jumis iki pasaulio pabaigos... O apaš
talų tikėjimo išpažinime kalbame, jog Jis ateis teisti gyvų ir mi
rusių.

2000 METŲ
Greit bus jau du tūkstančiai metų nuo krikščionybės pra

džios. Kiek per tą laiką pasikeitė žemės valdovų: Kai kurie iš jų 
buvo labai išdidūs ir labai galingi. Kai kurie buvo prisiekę Katali
kų Bažnyčią sunaikinti. Kur jų galybė ir pikti planai šiandien? O 
Kristaus vardą garbina }>er 600 milijonų Jo sekėjų. Todėl ir į at
eitį žiūrime su viltimi. Praeis visi Stalinai ir Titai, o Petro Laivas 
plauks kaip plaukęs ten. kur Kristus iria jį, nors neliausis vėjas 
kaukęs ir audra baisi...

Sekmadienį sausio 26 d. para
pijos svetainėje įvyko Šv. Tere
sėlės moterų draugijos metinis 
susirinkimas. Valdyba ir liko 
senoji. Taipgi nutarta šią žie
mą sparčiau veikti ir prie drau
gijos prirašyti daugiau naujų 
narių.

Cambridžicėiai smarkiai ren
giasi vasario 9 d. pagerbimui 
didžiausio mūsų išeivijoje lite
rato Dr. kun. K. Urbonavičiaus. 
Prisiųsti bilietai į mūsų koloni
ją visi jau išparduoti ir dar

jaučiama trūkumas. Daugelis 
įsigija bilietus iš Bostoniečių. 
Atrodo, kad mes Cambridžie- 
čiai šiame istoriniame kun. Ur
bonavičiaus Jubiliejuje gražiai 
pasirodysime. A. D.

Draugija Nekalto Prasidėjimo 
Panos Marijos rengia “Pcnny 
Sale" su užkandžiais vasario 7 
d., parapijos svetainėje. Wind- 
sor St. Komitetas kviečia visus 
dalyvauti šiame parengime.

Komitetas.
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Skaudus Išvirintųjų Likimas
Katalikų Akcijos žurnale (Catholic Action) tilpo 

kun. Richard’o A. Flynn’o straipsnis, kuriame nušvie
čiama apverktina padėtis esančių Vokietijoj pabėgėlių 
bei taip vadinamų išvietintų t. y. netekusių tėvynės 
žmonių. Jie skirstomi į tris rūšis: karo belaisvius, 2) 
pabėgėliai nuo bolševikų teroro ir 3) Hitlerio grąžinti 
iš kitų kraštų vokiškai kalbantieji žmonės. Karo belais
viai, pasidėkojant tarptautinėms teisėms, užlaikomi 
kiek geriau už kitus. Jie turi lengvatų, kurių kiti ne
gauna. Bet ir jų ateitis tamsi. Pavyždžiui, rusai turės 
kada nors grįžti į bolševikišką “rojų”, ko jie bijosi dau
giau kaip mirties. Pabėgėlių nuo bolševikų teroro yra 
daugiausia iš Lenkijos ir Pabaltės. Koncentracijos sto
vyklose jų suskaičiuota apie 735,000, bet spėliojama, 
kad koks milijonas yra palaidų, šen ir ten besibastan
čių žmonių, kurie šiaip ar kitaip mėgina savo gyvastį 
palaikyti. Vieni gauna kur padirbėti, kiti ne, ir tik vie
na Apvaizda žino, kaip jie praminta. Dauguma jų nebe
nori pakliūti į koncentracijos stovyklas, nors ir žino, 
kad ten jiems bus užtikrinta šiokia tokia pastogė, dra
bužis ir maistas. Bet stovyklose jiems gręsia pavojus 
būti išsiųstiems į Rusiją. Amerikos zonos militąrinė 
vadovybė pataria jiems grįžti į tėvynę, nors gerai žino, 
kad jų tėvynė yra bolševikų naguose, kurie juos vilioja 
namo pareiti, bet kai pareis, tai bus vietoje likviduoti, 
arba nugabenti mirti į Sibiro miškus bei dykynus. No
rima tuos nelaimingus bet kur išsiųsti, kad tik nebe
reiktų maitinti. Iš tiesų, jų išlaikymas netolimoj atei
ty sudarys labai sunkų uždavinį. UNRRA likviduojasi, 
kitų šalpos agentūrų kaip ir nesimato. Ačiū Dievui, 
kad Amerikos Vyskupai karštai susirūpino tų nelai
mingųjų likimu. Tautiniam Karo Fondui užsidarius, 
Amerikos Vyskupai pereitą rudenį (lapkričio mėnesy) 
susirinko Washingtone išdirbti planus išvietintiems 
žmonėms Vokietijoj sušelpti. Nutarė kreiptis į visas 
Amerikos parapijas padaryti rinkliavą Ketvirtą Gavė
nios Sekmadienį, dėl karo nukentėjusių sušelpti. Tai 
bus užvardyta Vyskupų Šalpos Fondas. Ir mūsų lietu
viškoji išeivija uoliai tam tikslui darbuojasi.

Tenka dar paminėti vokiškai kalbančius žmones 
dar Hitlerio laikais prievarta Vokietijon atgabentus iš 
Pabaltės, Čekoslovakijos, Silezijos, Rumunijos, Jugo
slavijos. Jų susidarė keletas milijonų. Tai buvo žiauriai 
įvykdytas masinis tautų kraustymas... Jie buvo varu 
išvaromi iš savo namų, ūkių ir sodybų, sodinami į gy
vulių traukinius ir kraustomi į “tikrąją” tėvynę — Vo
kietiją. Galima įsivaizduoti, kiek ten buvo protestų, 
keiksmų, kai kur kruvinų su policija susirėmimų, de
jonių ir ašarų... Bet buvo ir tokių, kurie džiūgavo. Vis 
dėlto Vokietija galinga, kultūringa, pramoninga. Kal
bėdami vokiškai nepražusią, dar iškilsią. Deja, tiems 
optimistams teko nusivilti. Su jais apseita kaip su ne
pageidaujamais, kurie tik apsunkina ir taip neįmano
mai sunkų gyvenimą, ypač dabar, kai Vokietija visiš
kai sudaužyta. Visiems ten toks vargas, kokio ameri
kiečiai nė įsivaizduoti negali. K.

norai ir darbai”.
Taigi, aiškiai matosi, 

kad tarp Ark. Jurgio min- *--- i—n_:---
ra jokio prieštaravimo. Su 
kokia nuotaika ir pasiryži
mu jis buvo užsimojęs 
dirbti ir ko jis už savo dar
bus norėjo, itin gražiai 
matyti iš sekančios Ark. 
Jurgio maldos, kurią rei
kia laikyti jo sielos veidro
džiu ir dvasinio gyvenimo 
perlu.

io brolio vienuolio. Kauno 2^:5,“ 
komunistai ar bedieviai 
pasistengdavo Ark. Jur
giui padaryti kokių nors 
nemalonumų. Dažniausiai 
jie pasiųsdavd keletą api
plyšusių vaikų, kurie ei
nantį Arkivyskupą įžeis
davo negražiais žodžiais. 
Kartą vaikai įsidrąsinę ė- 
mė tempti už jo apsiausto. 
Ark. Jurgis atsisuko į ša
lia ėjusį brolį ir su begali
ne užuojauta tarė:
— Kaip man gaila tų 

vargšų vaikelių! i

Ir jo nuotaika liko nesu
drumsta! ’

Tėvas prie lavonų dviejų nukankintų sūnų. 
— Misijonoriai pravedė pirmųjų žemės reformų 
Meksikoje. — Kas įsteigė pačių pirmųjų spaus
tuvę Amerikoje? — 30 porų audėjų pusplikiems 

į indėnams aprėdyti. — Kas pirmasis atgabeno 
bananus į Meksiku. — Kodėl vienuolis vežė asi- 

, lūs į Naująjį Pasaulį. — jaučiais traukiamų ve
žimų istorija. — Kur buvo pirmoji pamestinukų 

i prieglauda Amerikoje. — Meksikoj prekiauta 
indėnų moterimis. —- Apie vyskupų, kurs par
davė lazdų ir mitrų, kad gelbėtų vargšus. — Kai 
siautė maras. — Kankinių krauju sucementuoti 
kultūros rūmų pamatai. — Kų Meksika skolinga 
Katalikų Bažnyčiai.

16. ARK. JURGIO 
MALDA

Jei valia prašyti, 
Viešpatie, kad aš

tai

20 METŲ NUO TĖVO 
PRO MIRTIES

Jaunas darbininkų ku
nigas, tėvas Mykolas Pro 
1927 m., taigi lygiai prieš 
20 metų, buvo dėl tikėjimo 
nužudytas Meksikoje. Kai 
tėvas pamatė sūnaus lavo
ną, pakėlė jį, pabučiavo į 

’ veidą ir skarele nušluostė
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duok, 
būčiau tavo Bažnyčioje ne
lyginant ta mazgotė, ku- 

; ria viską valo, o suvartoję
15. GYVENIMO AŠIS meta šalin kur į tamsiau-į ±
Pats Ark. Jurgis sako, jo kraują.' Kankinio

kad norint pažinti žmogų, 
reikia žiūrėti ne tik į jo 
darbus, bet ir į jo mintis. 
Trumpai prisiminę vieną 
kitą įvykį iš jo gyvenimo, 
pažvelkime ir į jo minčių 
pasaulį. Ar jo didvyriškas 
pilnas pasiaukojimo gyve
nimas derinasi su jo minti
mis ir troškimais?

Ark. Jurgis paliko daug 
savo rašytų minčių. Jos 
panašios. Užteks tik prisi
minti šias eilutes, kad su
prastume, ko jis gyvenime 
troško. Jis rašo:

“Mano obalsis tebūna: 
visame kame Dievo ieško
ti, visą ką dėl didesnės 
Dievo garbės daryti, į vis
ką Dievo dvasią įnešti ir 
viską ja perimti. Dievas ir 
jo garbė tegu būna viduriu 
viso mano gyvenimo — a-

tegul ir aš taip tapčiau su-! 
vartotas ir sunaudotas 
kad tik tavo Bažnyčioje 
būtų nors koks kampelis 
geriau išvalytas, kad tik 
tavo name būtų šiek tiek 
švariau ir skaisčiau. Tegu 
paskui mane numeta kur, 
kaip tą mazgotę suterštą, 
sunešiotą. Duok , Dieve, 
kad aš būčiau suvartotas 
tavo vynyne, tavo dirvoje

sesuo graudžiai pravirko 
’ ir tėvas ją ramino:

i -
jti,

Netrukus atnešė lavoną 
ir jo antrojo sūnaus, Hum- 
berto, taip pat dėl tikėjimo 
nužudyto. Tėvas ilgai mel
dėsi prie kūnų savo sūnų - 
kankinių. Kai draugai 

i verkdami reiškė jam užuo- ea.v ....-yjv j t jj į atsakė.
per mėšlą, per trąšas, kad •>_ . .
tik paskui pjūtis būtų gau
sesnė ir vaisius geresnis. 
Duok, kad aš būčiau panie
kintas, kad susinešiočiau, 
sudilčiau, kad tik tavo gar
bė augtų, platintųsi, kad 
tik kuo prisidėčiau prie ta
vo Bažnyčios tarpimo... 
Duok man, kad galėčiau 
dirbti ir kentėti dėl Tavęs 
ir Tavo šv. Bažnyčios ir 
Jos matomos galvos Šv. 
Tėvo”.
17. ĮVYKĘ IR NEĮVYKĘ 

TROŠKIMAI
Tai maldai jokių paaiški-

MISSISSIPPI UPES KLONIS

sudėjo į duobę, tėvas pats 
pirmasis užbėrė ant jų že
mės ir tvirtais žingsniais 
parėjo namo, kur su šven
tu ramumu pratarė:

— Baigėme... Te 
laudamus!..

Deum

DĖL KO?
Kiekvienas, kuris skaito

veiktas Šv. Tėvas Paulius 
III išleido specialią bulą 
indėnų apgynimui, kur pa
brėžiama, kad nevalia in
dėnus versti vergais.

Misijonieriai net pasie
kė patį Ispanijos karalių 
Karolį V gindami indėnus.

PIRMŲJŲ MOKYKLŲ 
ISTORIJA

Galima sakyti, kad vie
nuoliai misijonieriai pra
vedė pirmą žemės reformą 

I Meksikoje, stengdamiesi iš 
! indėnų padaryti nuo nie- 
! kieno neprikla u s o m u s
■ žemdirbius, ūkio savinin- 
Įkus. Jau 1524 m. vienuo
liai įsteigė pačią pirmąją
mokyklą indėnams Texco- 
co mieste, o po 12 m. pran- 

• ciškonai įsteigė pirmąją 
kolegiją indėnams, pava- 

I dintą “Santa Cruz”. Vie- 
įnuolių įsteigtas pirmąsias 
Meksikos mokyklas lankė

■ kaikur po tūkstantį vaikų.
PIRMASIS MEKSIKOS 

VYSKUPAS
Vienuolis Zumarraga į- 

steigė pirmą spaustuvę ir 
pirmą popieriaus fabriką 
Meksikoje, ir tai buvo pati 
pirmoji spaustuvė visoje 
Amerikoje.

Per visą ispanų valdžios 
laikotarpį iki atgavimo ne- 
priklausommybės, Meksi
koje buvo išspausdinta 
11,632 veikalai: beveik iš
imtinai vienuolynų ar ap
skritai katalikų spaustu- 

ivėse.
Minėtasis vienuolis vys

kupas Zumarraga savo lė
šomis parkvietė į Meksiką 
30 vedusių audėjų, kurie 
indėnus išmokytų kaip ga
mintis drabužius.

Jis taipgi įsteigė Vera- 
cruz mieste ligoninę.
NAŠTOS NUO INDĖNŲ, 

ANT ASILŲ
Atvykę Europiečiai in

dėnus versdavo nešti rišu- 
lius, naštas kelionėse. Vie
nuolis Zumarraga atgabe
no asilus iš Ispanijos, kad 
praplatinus tų gyvulių 
vartojimą palengvėtų in
dėnų gyvenimas.

Vienuolio Zumarragos 
pastangomis jau 1553 m. 
buvo įsteigtas pirmasis 
Meksikos universitetas. 
Jau per pirmus 222 metus, 
neskaitant daugybės bai
gusių tą universitetą, 1,162 
asmenys gavo daktaro, gi 
29,882 
laipsnį, 
kupai, daugiausia kreolų 

Įkilmės (mišinys ispanų su 
indėnais).

Vyskupas don Vasco de 
Quiroga įsteigė pirmąją 
ligoninę, kuri buvo skirta 
neturtingie s i e m s indė
nams. Jisai įsteigė ir pir-

vinus persekiojimus Mek
sikoje, atsidūsta, kad tai i 
nežmoniška, žiauru. Ta
čiau daugelis lyg pateisini
mą bando surasti — esą 
Meksikos bažnyčia buvusi 
negyvenimiška, nepažangi, 
nėjusi su liaudimi.

Kai pereitą vasarą važi
nėdamas po Meksiką apke
liavau tos šalies žymesnes 
vietas, padarydamas neto
li 4,000 mylių, stebėdamas 
dabarties gyvenimą ir do
mėdamasis praeitimi, ga
lutinai įsitikinau, kad tie 
priekaištai Bažnyčiai yra 
daugumoj, tai sumani rau
donųjų propaganda, išgal
vota pateisinimui jų prie
vartos darbų, suklaidinan
ti net kaikuriuos katali
kus.

Šiuo reikalu įdomūs fak
tai yra surinkti pačioje 
Meksikoje išleistoje kny
goje, antrašte: “Lo Que 
Debe Mejico a la Iglesia” 
(Ką Meksika yra skolinga 
Bažnyčiai).

PIRMOJI ŠVIESA 
INDĖNŲ ŽEMĖJE

Jau XVI šimt. pradžioje 
su pirmaisiais ispanų lai
vais atvyko ir pirmieji mi
sijonoriai, kurie norėdami 
susikalbėti su vietiniais 
gyventojais pradėjo rašy
ti žodynus, gramatikas, 
katekizmus jų kalba. Vie
nas iš pirmųjų rašinių 
Meksikoje vartojamais je- 
roglifais (senobinis raš
tas, kur vieton raidžių var
tojami sudėtingi paveiks
lai - ženklai) — buvo sura
šytoji Tėve Mūsų.

Taigi misi jonieriai įvedė mąją kolegiją, kur indėnai 
į Meksiką knygas ir raš-' nemokamai gaudavo išla- 
tus. vinimą. 1554 m. tasai vys-

Vaduodamiesi kuklumo j kūpąs, grįždamas iš Ispa- 
ir dorovės sumetimais mi-įnijos, pakeliui sustojęs Do- 
sijonieriai įpratino indė- i mininkonų respub Ii k o j 
nūs dėvėti drabužius. į (St. Domingo), parvežė į 

Daugelis atvykusių į Meksiką bananų, kurie iš- 
Meksiką ispanų ieškojo siplatino po visą kraštą, 
turtų ir smagumų, visaip Į 
skriausdami indėnus. Mi
sionieriai buvo beveik vie
ninteliai šių užtarėjai. Tą

’Y? pripažįsta ‘ net liberališkų!lies m>l«nas. yiafsvamaniškų) pažjūrų 
autorius A. T. Zabre savo

: “His- 
toria de Mexico. Una mo
derną interpretation”, iš- 

I leistoje Meksikos Užsienio

Dukrele, nereikia verk-

— Mykolas buvo apašta
las, o Humbertas angelas. 
Mirė dėl Dievo, su kuriuo 
dabar džiaugiasi Danguje!

Kai tų kankinių kūnus

mūsų tai pareina — ir 
kiekvienas geros valios lie
tuvis laikys sau didžiausia 
garbe sekti jo pėdomis ir 
tarnauti savo tautai taip, 
kaip jis yra tarnavęs.

(

v •

18. BENDRAS NUJAU
TIMAS

Kada Ark. Jurgis po 
trumpos, bet skaudžios li
gos užmigo Viešpatyje 
sausio 27 d., 1927 m., kada 
visose Lietuvos bažnyčio
se liūdesio aidais suskam
bėjo varpai, kada visų lai- 

; kraščių pirmieji puslapiai 
! pasirodė su juodu gedulu 
tada įvairios visuomenės 
grupės ir atskiri asmenys, 
lyg susitarę, pranešimuose 
ir užuojautose Marijonų 
Vienuolijai pareiškė, kad 
miręs Lietuvos šventasis. 
Niekas nesiūlė melstis už 
jo sielą, bet visi prašė mi- 

į rūsio jo užtarymo už save. 
Į Tai buvo neklaidingas vi- 
‘ sos lietuvių tautos nujau
timas, kad mirė asmenybė, 

į kuri nejučiomis vadovavo 
visam Lietuvos dvasiniam 
gyvenimui ir jo pavyzdys 
neguls sykiu su juo į kars
tą, bet pasiliks gyvas am
žiais. Visi nujautė, kad 
Ark. Jurgis yra skirtingas 
tautos didvyris; skirtin
gas nuo Gedimino, Kęstu
čio, Vytauto Didžiojo, ar 
Basanavičiaus, Kudirkos 
ir kitų. Ten buvo fizinės ar 
protinės jėgos milžinai, o 
čia yra mei— _______
Prieš anuos lenke galvas! 
ar kelius iš baimės ar pa- Mek^tos'istorijole: 
garbos, o prieš šitą lenkia -

. iš pagarbos ir meilės. Anie
padarė daug , šitas dar:..................

: daugiau! Anie uždegė. į-
kaitinn qitqq iitapctp ir r>Q-‘ ‘

1 PERSPĖJIMAS: NEVA
LIA PAVERSTI 

VERGAIS
Pirmasis Tlaxcalos vys-

keturis kartus. Radisson’o 
dienynas aprašė tų dienų 
gyventojus — “mums pa-‘ 
pasakojo apie žmones, ku
rie gyveno anapus tos u- nimų nereikia. Ji aiški, ir 
pės. Milžiniški vyrai... jie perdaug aiški. Tik kyla 
valgė kornus ir arbūzus, 
milžiniško didumo... vai
siai augo ant medžių... ge
ria tokį gėrimą, kad per 
dienas jie siunta”. Tai bu- ja Bažnyčiai 
vo 1650 m. tai?

Penkiolika metų vėliau,' Kai Ark. Jurgis tą maldą 
prancūzai — Marquette, parašė ir ją, gal būt, pir- 
Joliet, La Šalie — su Pran
cūzijos karaliaus pavelimu 
pradėjo įsteigti eilę tvirto
vių. Tai buvo pirmas žygis 
milžiniškoj kovoj tarp 
Prancūzijos ir Anglijos dėl 
Naujo Pasaulio. Prancū
zai negaišino laiką, ieško
dami aukso. Jie prakirto 
seniausią vagonams kelią 
Missouri valstijoj. Pirmas 
vagonas vežė šviną. Revo
liucijos metu Amerikos 
kareiviai vartojo šią šviną.

Su laiku, visoki laivai 
plaukė Mississippi upe. A- 
merikos garsusis humoris
tas Mark Twain puikiai 
aprašo devyniolikto (mid) 
šimtmečio garinių laivų 
dienas. Milžiniškas Missi
ssippi upės klonis yra tur
tingiausias visame pasau
lyje, užima suvirš du mili
jonu kvad. mylių, daugiau 
kaip du trečdaliu Jung. 
Valstybių.

Šiandien senoji upė ra
miai teka pro ramias, tur
tingas ūkis, milžiniškus 
miestus. Mokslas atakavo 
ir įveikė jos vandenio įsiu
timą ir pakilimai sulaiko 
jos stiprias sroves. Gele
žinkeliai atėmė jos preky
bą. Garsioji daina sako — 
“61’ Man River jes’ keeps 
on rollin’ along”... FLIS.

klausimas: ar daug lietu
vių su tokia dvasia ir nuo
taika, su tokiu neribotu 
savęs išsižadėjimu tamau- 

ir savo tau-

— bakalaureato 
iš jų 84 buvo vys-mą kartą sukalbėjo, jau 

buvo Petrapilyje profeso
riumi. Taigi, žmogus pa
čioje garbės aukštumoje,1 
pačiame proto subrendi
me. Todėl tie žodžiai nėra i 
jausmų užsidegimo kūri
nys, bet rimtas, apgalvo- į 
tas pasiryžimas, gyvenimo 
linijos nusistatymas.

Iš tos maldos matyti, kas 
Ark. Jurgio Matulevičiaus 
gyvenime yra išsipildę iri 
kas niekuomet neišsipil-; 
dys.

Jį Dievas panaudojo kaip 
valytoją, Ark. Jurgio žo
džiais, kaip mazgotę, ap
valyti daugelio žmonių šir
dims.

Jis tapo trąša mūsų Tė
vynės žemėje ir iš jo iš
augs nauja galinga dvasia, 
pagrįsta tvirta artimo 
meile, savęs išsižadėjimu, 
ramumu ir visišku pasi
šventimu Bažnyčios ir Tė
vynės reikalams.

Jis buvo paniekintas, 
persekiotas, apšmeižtas.

Jis sudilo bedirbdamas.
Bet jis niekuomet nebus 

numestas į tamsiausią ir 
biauriausią kampą, kaip 
suteršta mazgotė, bet bus 
iškeltas ant Bažnyčios al
torių, kaip šventasis — 
taip mes tikimės ir nuo

ga iš Itasca, Minnesota 
valstijoj, iki Mexico įlan
kos. Ant jos krantų stovi 
milžiniški miestai su dū- 
muojančiais fabrikais — 
Saint Paul, La Crosse, Du- 
buque, Rock Island, Han- 
nibal, Memphis, Natchez, 
Baton Rouge — ir tarp tų 
miestų yra turtingi ir vai
singi ūkys.

Upės istorija yra viena 
iš dramatiškiausių. Prieš 
De Soto išstatymą Ispani
jos vėliavos ant jos kran
to, ir beveik šimtmetį prieš 
pilgrimų atvykimą į Ame
riką, du išradėjai, Pineda 
ir Narvez pasiekė upės 
krantą, visiškai nustebinti 
žiūrėjo į vandenyno milži- 
niškumą. Ispanai, nebijo
dami mirties, prakirto ke
lius upės apylinkėse šimt
metį ir pusę prieš prancū
zų atvykimą.

Švedas Radisson, kartu

“OL* MAN RIVER”
Mississippi upė, pagarsė

ki’ Man River”, 
vardu, Amerikos dainose, 
tikrai yra visų vandenių 
tėvu, ir lošė labai svarbią 
rolę šio krašto istorijoj. 
Lš kiekvieno kampelio pa
saulyje vyrai atvyko į 
krantus tos upės ieškoda
mi aukso ar ko kito. Nuo 
Conquistador De Soto, is
panų išradėjo iki italų spe
kulianto Beltrami, šie pio
nieriai — ispanai, prancū
zai, portugalai, anglai, šve
dai ir italai — kovojo upės 
apylinkėse. Upė elgėsi bru- 
tališkai praeityje, išnai
kindama tūkstančius na
mų ir išvaikydama tūks
tančius gyventojų rasti 
gyvenimo vietas kitur, bet 
šiandien žmogaus ranka 
ją suvaldo.

Mississippi upė yra 2,450 
mylių ilgio ir sudaro sieną su draugu prancūzu Gro- 
dešimties valstijų. Ji bė- seilliers, keliavo upe net

jusi

i

kaitino, šitas uždegė ir pa
viliojo.

Pagaliau, tą lietuvių vie
ningą balsą pakartojo po
piežius Pijus XI, pavadin
damas Ark. Jurgį “ 
sanctus”.

vir kūpąs Juhanbarces net gi 
(parašė specialų laišką po- 

A. J. Stanius, i piežiui, ieškodamas apgy
nimo indėnams. To pa-(Bus daugiau)

AMATAI IR MENAS
Vienuolis Pedro de Gan

tą uoliai ėmė platinti ama
tus Meksikoje, steigdamas 

Tęsinys 5-tame pusi.
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Kun. Dr. K. Urbonavičiaus

(Pradžia 1-me puslapyj)

vargšus emi- 
ir juos grąžinus 
Kristaus Bažny-

nepermaldauja

4

nys eiti Kristaus pėdomis. 
Kiekvienas žmogus tiek y- 
ra vertas, kiek savo užda- 

ivinį atlieka. Gi nėra kil- 
I nesnio uždavinio, kaip 
; krikščionio — Kristaus se- 
įkėjo uždavinys. Todėl ir 
mūsų Jubiliatas, ar jis 

i darbavos Kaimelyje? ar 
Pennsylvanijoje? ar Nau
jojoj Anglijoj ? — jis visur 
rado tuos pačius musų ge
ros širdies jam taip bran- 
bius lietuvius, su. jų viso
mis žemiškomis ir dvasiš- 

; komis painiavomis, alks- 
jtančių tėviškos širdies va- 
(do. kuris jiems gelbėtų iš 
tų painiavų išsinarplioti.

Žmonės junta jame sau 
■‘prietelingą tėvą, prie jo

Kiekvienas kunigas savo i Bet tas Įvykti galėjo tik 
pašaukimu vra, ir-savo jgy-į dėl to. kad. pačiam jubilia- 

’venimu privalo siekti būti, ! tui žmonės yra viskas t — 
įkitu Kristumi — : “ 
Christus. Kalbant apie 
kun. Kazimierą, net jo ar
timi draugai jį negirdėjo 
pasakojanti apie savo gim
dytojus, savo namiškius. 
Per savo 42 metų gyveni-

jam jaunystės laikais kėlė 
primicijas.. Bet. ar gi tik
rai jų čia nėra? Ne! ne vi
sai taip! Juk atsimename.I 
kaip kartą mūsų brangiam 
Išganytojui, dideliam žmo- 

jnių būriui apsuptam, kurie 
i apgulę Dieviškąjį Mokyto
ją gaudė kiekvieną Jo iš
tartą žodį, kaipo brangiau
si žemčiūgą, kaip Jis mos
telėjęs ranka į žmones, 
jautriai pratarė: “Štai ma
no motina, ir broliai ir se- 
ser^s* " kreipiasi, juomi pasitiki.

tus mūsų 
grantus 
tautai ir 
čiai.

Kaipo
mas idealistas, jis visu at
sidavimu remia lietuvių 
tautos ir tėvynės uždavi
nius, savo darbu, savo pi
nigais. savo plunksna. Ar 
jis taria viešą žodį, ar jis Į 
rašo straipsnį laikraš- į 
čiams. ar kuria apysaką,

■ ar dėsto eilėmis, jo vado
vaujanti ‘mintis — ne žo
džiais pasišvaistyti. ne

' gražbilybe nustebinti, ne 
save iškelti, bet savo žmo
nėms padėti, vargšą brolį- 
seserį užtarti, jų skurdžią 
dalį palengvyti, lietuvių 
tautą, kurią jis taip myli, 
vesti į skaistesnį ir gar- 
bingesnį rytojų.

Todėl, mes šįmet šven- raą Amerikoje, jis nei kar-Į 
čiame nepaprastą sukaktį, neparvyko į savo gimti-j 
bet “džiaugsmo dieną”, i nę, neatlankė ‘ Lietuvos. O j 
kurią iš lotyniško vadina- Ras nežino, kaip jis myli j ______ . ........................... ... .
— tai yra. tėvynę!... Kaip jis brangi-j gavimo darbuotė buvo pla- kunigą, riaušininkai pasi-

auksinis na viską kas lietuviška’..; ti ir įvairi. Įtiko piktai, jam siunčia/jpįesaj
~ - -. -- i ----------— —-i. mirtimi grąsinancius laiš

kus...
džiaugiasi sulaukę gero pistonu 11 metų, pajuto, 
ganytojo, bet jie neorgani- ^acĮ įos didelės parapijos 
zuoti, neišgali nuo įtūžusių tvarkymo našta jį perdaug 
laisvamanių bažnyčios ir slegia fiziniai, ir jam truk- 
klebonijos atgauti. Į do panaudoti, nuo jaunys-

Ką gi daro atvykęs kle- tės pamylėtus literatinius 
bonas? O jis, kadangi “sa- sugebėjimus, 
vieji nepriėmė”, tad nuėjo, 
pas samaritonus— svetim-; 
taučius. Svetimtaučių gi 
airių parapija lietuvių kle
boną priėmė širdingai: lei- 

' do lietuviui kunigui jų kle
bonijoje gyventi ir jų baž
nyčioje tikintiesiems lietu
viams pamaldas laikyti.

me “jubiliejumi”, tai yra. tėvynę! 
“džiaugsmas”: 
jubiliej u s. auksiniai 
džiaugsmo metai.

Tos visos mūsų jubilieji- Šešupės,

alterį“ir tėvas, ir motina, ir bro
liai, ir seserys”. Jis savo 
tautiečiams dirbo, jiems 
vadovavo, aukojosi, jų ap- 
švietos ir gailestingumo 
reikalams savo pinigus 
dalino, jis tuos vargo žmo
nes nuoširdžiai mylėjo.

DARBININKAS

Už Prisiųstą 1947 Kalendorių
T
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Kada Long Island traukinys užbėgo ant au
tomobilio, kuriuo važiavo veteranas Richard 
Stanley, su savo drauge, jis buvo užmuštas, o jo 
draugė sužeista.

. Urbonavičiaus auka.Atvy- 
KUNIGAVIMO DARBAI . kusi į Brocktoną, tą kilnų, 

Jubiliato 50 metų kuni-! nieku jiems neprasikaltusį • 
• i i at 1__________ 1 — • r’iniioim'n Iro i

..; ti ir įvairi.
O gimė ir augo jis gražia- į Pirmuosius po primicijų
me derlingame ūkyje, arti septynis metus jis vikara- 

. gražiuose Ma- vo Seinų vyskupijoje, bū- 
nės iškilmes, paviršutiniai riampolės apskričio plo- tent, keturis metus Kal

tuose. Jo tėvas buvo pamo- Į melyje, esančio ant Nemu-, 
kytas žmogus. mokėsi į no kranto, priešais Jurbar-! 
gimnazijoje. Motina, irgi j ką, Paprūsėje. Kitus tris į 
ūkininkaitė, turėjo brolį; metus, (dėl stokos lenkų’ 
kunigą. Slabados dekaną! kunigų) jam teko darbuo- 
Radžiūną ir Seinų semina- j tis lenkiškoje tos vyskupi- 
rijos profesorių. Vaikeliu įjos dalyje, Lomžos guber- 
būdamas, jis augo nema-! nijoje. Tačiau jis žinojo, 
žame būryje namiškių, tri- i kad tuomet buvo labai rei- 
jų brolių ir šešių seserų. J kalingi lietuviai kunigai 
Ai gi jis užmiršo juos ? Ar; Amerikoje, aprūpinimui; 
gi jų nepaisė? Ne! Jo poe-į Lietuvos žmonių. Todėl no-! 
tiška širdis yra jautri. Jis rėdamas dirbti savo tau-j 
myli savo kraštą ir savuo- ’' 
sius. Jis yra pilietis savo 
gimtinio krašto. Bet jo i 
meilė savo pareigų ir tų ’ 
žmonių, kuriems jis dirba1 

i yra didesnė, negu tas 
at- trumpas malonumas, kuris 

gal, ką tik įšventintas ku- gaunamas 
nigu. jaunuolis Kazimie
ras Urbonavičius, savo pir
mąsias iškilmingas šv. mi
siąs laikė Mariampoiės 
Marijonų parapijinėje baž
nyčioje. Tuomet jis šventė 
savo primicijas kartu su 
brangiais gimdytojais, 
broleliais, sesutėmis, ma
loniais kaimynais, būryje 
savo linksmų mokslo drau
gų. Gi šįmet, kuomet po 
50 kunigavimo metų jis

I

žiūrint, atrodo labai kuk
lios. tačiau tikrenybėje, 
dalyvių krūtinės pergyve
na banguojančių jausmų 
jūrą; jausmų pagarbos ju
biliatui dėl jo tauraus as- 
menio ir jo atliktų kilnių 
darbų. Bet už vis labiau, 
jausmų gilaus dėkingumo 
Galybių Dievui, kurio ma
lone geri darbai yra nuvei
kiami žemėje, ir jausmų 
gilaus įvertinimo šios die
nos jubiliato, kuris 
Dievo ir žmonių meilės 
vo gyvenimą pašventė.

KUNIGAS IK 
GYVENIMAS

Penkiosdešimts metų

dėl
sa-

i

tiečiams, 1905 metais jis! 
atvyko darbuotis į Ameri-; 
ką.

Pirmuosius šešis metus | 
Amerikoje jis klebonavo; 
mažoje lietuvių angliaka-! 
šių parapijoje Shamokin,; 
Pennsylvanijoje. Į Bosto- į 
no vyskupiją jis atvyko!

atlankant sa
vuosius gimtiniame kraš- — .„----
te. Jei visi žmonės būtų 1910 metais ir šioje vysku- 
saunoros, savanaudžiai, Į pi joje jau 37 metai kaip
tik savęs ir savo lizdo žiū-į darbuojasi. Lowell lietu- 
rėtų, tai kas būtų įkūręs Įvių Šv. Juozapo parapijoje 
Lietuvių Kolegiją? Kas 
būtų pastatęs ] 
prieg 1 a u d o m s?

klebonavo tris metus — 
patalpas (1910 - 1913). Čia jam te- 

’ ligoni- ko jaunos parapijos nese
noms? vienuolynams? Kas niai įgytos bažnytėlės pa
būtų išmokslinęs tą būrį šventinimo iškilmes pra- 

seselių mokytojų? vesti, sutraukiant apylin- 
gelbėjęs nu-1 kės kunigus ir lietuvių 

apleis-: draugijas iš kitų miestų, 
švenčia savo sckundicijas, tuosius tėvynėje, apie ku-*Čia jis nuperka parapijai 
__  L’iiniorav'imn aulrcini iii- v>inlzoc< i™»• I -io it* ialriliic

šioje taip nėra kam rūpintis?
i Kun. Dr. K. Urbonavi- ‘ 

_ i plačios krikščio- 
kuris’niškos širdies. Jo uždavi-

mūsų
Kas būtų 
skriaustuosius ir

— kunigavimo auksinį ju- riuos niekas nesirūpina, ar 
bi lieju, — tai i" 
skaitlingoje minioje, nieko i 
nematome iš to brangaus čius yra 
jo širdžiai būrelio,

/,*•
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& gia savo ^vairias išlaidas.
$ LDS Centras ir
i‘ “Darbininko” Administracija.

_______ - . ___________________ _____________

“DARBININKO” KAINA 
$5.00 METAMS 

LDS Nariams - $4.00
Laikraštine 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”
pr numeratos kaina bus: Du kart savaitiniam 
$5.00 metams; pusei metų — $2.50. Vieną kartą 
savaitėje — >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- $

DARBUOTĖ BOSTONE
Ir nuo 1918 metų Bosto- 

I nas ir kun. Urbonavičius 
: yra beveik neatskiriami. 

, jis klebonavo, Bos- 
............ _ ;tone tik nuo 1918 iki 1929 

Ramieji gi žmones, nes pO vadovavimui

F. šlapelis, Rochester, N. Y...... .......
Jedvyga Fronckus, W. Medford, Mass. ... 
Juozas M. Kavaliauskas, Scranton, Pa. ... 
Karolina Šejefkienė, So. Boston, Mass.......
Mr. Antanas Nakceris, Hartford, Conn. ... 
Ona Romikaitė, Mattapan, Mass...............
Ona Rapolienė, So. Boston, Mass...............
Juozas Augys, Waterbury, Conn...............
Petras Jokubauskas, Waterbury, Conn. ... 
Mr. & Mrs. Stalba, Phikn, Pa............ .........
Mrs. Mary Barauskas, Phila., Pa...............
Adv. J. B. Gailius, So. Boston, Mass.....
Mike Sangavičius, Brighton, Mass. .....
Jonas Česna, Baltimore, Md.................
Mr. B. J. Velička, Bristol, Conn. 
Marcella Chunis, So. Boston,, Mass.;..... .. . 
Simonas Razvadauskas, So. Boston, Mass. 
Stanislovas Žakas, Chicago,J9Į;
Mrs. Monica Glėbas, Baltimfore^ Md.: 
K. Masulieriė, So. Boston, Maifs. . ...
J. Marcelonis, So. Boston, Mass......
Frank Zaikis, Dorchester, Mass......
Mrs. Jack Kertenis, Scitico, Conn......
Mr. Albert Varaneckis, Lewiston, Me..................... 1.00
Andrius Čikotas, Girardville, Pa.......................  1.00
Eva Wayveris, Philadelphia, Pa............................ 1.00
K. Shaknites, Roxbury, Mass....................................1.00
A. Malinauskienė, Cambridge, Mass........................ 1.00
Matilda Stremienė, Wilkes - Barre, Pa................ 1.00
V. J. Kudirka, Norwood, Mass............. 1.00
John Raiteris, Brockton, Mass.................................1.00
Bella Neapolis, Lowell, Mass....................................1.00
Juozas Ivanauskas, Wilkes - Barre, Pa..................1.00
Veronica Ivanauskas, So. Bošton, Mass................. 1.00
Ona Tamošaitienė, S. Manchester, Conn................. 1.00
Ona Krasauskienė, So. Boston, Mass. -................... 1.00
J. Lescinskas, So. Boston, Mass...........................  1.00
Jonas Stasiulionis, Harrison, N. J............................ 1.00
Mrs. Joanna Bukauskas, Waterbury, Conn............. 1.00
Jonas Adomėlis, Waterbury, Conn........................ 1.00
Antanas Klevas, Waterbury, Conn........................ 1.00
Marijona Stankevičienė, Waterbury, Conn............. 1.00
Aleks Zabelskas, Waterbury, Conn..................... :.. 1.00
Dominic Matas, Waterbury, Conn........................ 1.00
Mrs. P. Kadzis, Amsterdam, N. Y............................ 1.00
R. Batauskas, Torrington, Conn...........................  1.00
Mrs. A. Krilavičius, Nevvark, N. J...........................1.00
Mrs. R. Jakimavičius, Elizabeth, N. J.............. ..... 1.00
I. Stonis, Providenee, R. I..................................... 1.00
J. P. Verbyla, Waterbury, Conn................................1.00
Geo. Stukas, So. Boston, Mass.................................1.00
Eva Kuderauskienė, So. Boston, Mass.....................1.00
M. Simanavičienė, Stoughton, Mass.........................1.00
Mrs. R. Baxter, New Britam, Conn........................1.00
F. Vancevičienė, Hartford, Conn.............................1.00
A. Baronas, Brockton, Mass.................................... 1.00
Mr. Michael Valuckas, Waterbury, Conn.................1.00
Jonas Stockunas, Wilkes - Barre, Pa..................... 1.00
Wm. Stanulonis, Newton Falls, Ohio.......... ............1.00
Kasper K. Mažeika, Worcester, Mass..................... 1.00
Frank Kazlauskas, Amsterdam, N. Y..................... 1.00
Rev. F. Garmus, Easton, Pa.................................... 1.00
Ona Oksienė, Brockton, Mass...............................  1.00
Mrs. Anthony Budris, Oakville, Conn..................... 1.00
Mrs. E. Senkevičius, Rochester, N. Y..................... 1.00
Antanas Baronas, W. Roxbury, Mass..................... 1.00
Mike Grenda, Lavvrence, Mass.................................1.00
Mrs. M. Špokas, Philadelphia, Pa............................ 1.00
Mrs. Agatha Maskevičius, Baltimore, Md............  1.00
Bernardas Tamošiūnas, Worcester, Mass. ..........  1.00
Jennie Meciunas, Providenee, R. I. ..................... 1.00
Mrs. Grace Urbas, Scranton, Pa. ......................... 1.00
Louise Antanavičienė, So. Boston, Mass................. 1.00
Tadas Kubilius, Brockton, Mass. ......................... 1.00
Joseph Trušas, Brighton, Mass...............................1.00
Eva Ajauskas, Cambridge, Mass............................. 1.00
Joseph Kashuba, Torrington, Conn. ..................... 70
J. Dabriskas, E. Cambridge, Mass. .......................... 50
Mrs. K. Markevičienė, So. Boston, Mass.................... 50
Adomas Driznius, Scranton, Pa............................... 50
Charles Roman, Torrington, Conn......... . ................. 50
Mrs. Ona Bubolis, Elizabeth, N. J......... . ..... •......  50
Adam Keulis, Lairfield, Conn.....................................50
Petras Liubinas, Waterbury, Conn  ...................50
S. Petrulionis, No. Weymouth, Mass. . .................... 50
Mrs. P. Dcnnis, Manchester, N. H...........................  50
Pctcr Mcdlin, Grand Rapids, Mich. .......................... 50
Anthony Labuckis, VVestfield, Mass. ..................... 50
Ona Valinčienė, New Britain, Conn. ..................... 50
Joseph Neverauskas, Minersville, Pa....................... 50
Victoria Jurgelaitė, So. Boston, Mass. ................. 50
Mrs. Catherine Tumonis, Albany, N. Y.....................50
Mr. T. Plasciauskas, Rumford, Maine ...................... 50
Mr. & Mrs. John Sosinavage, Minersville, Pa.........50
Miss Stella Vilkalis, Amsterdam, N. Y. .................. 50
S. Buinauskaitė, Montello, Mass. ..............................50
Mrs. Mary Patrick, Taunton, Mass. ........ 50
John Kraciunas, So. Boston, Mass. . 50
Ona Višnauskienė, So. Bostor., Mass. ..................... 50
Victor Antanavičius, Woreester, Mass. .................  50
A. Rekasie, Pittsburgh, Pa. ................................... 50

1 J. Akunevičius, Norwood, Mass. ............................  50
Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame,

“Darbininko” Administracija.

Kun. Urbonavičiui pa
prašius, vyskupas leido 
persikelti į mažesnę lietu- 

įvių parapiją, nuošalesnia- 
■me mieste, Norwood. Bet 
čia neilgai tenka būti. Jo 
sveikata netikėtai palūž
ta... Viena, po kitai kojos 

{operacija, tampa paliegė
lis, klebonavimas pasidaro 
neįmanomas. Tuomet jis 
priima prietelingą Bosto
no klebono kun. Pranciš
kaus Virmauskio pakvie
timą grįžti atgal į Bosto
ną, tik jau būti laisvam 
nuo parapijos rūpesčių ve
dimo.

Klebonaudamas 11 metų 
Bostone, kun. Urbonavi
čius tęsė pirmtakūnų pa

rapijos kleboniją, ir trupu- liktąją stipriai^ lietuvišką 
tį vėliau, ir senąją medinę 
bažnyčią, kurią pertvarko 
į salę susirinkimams ir 
vaikų mokymui.

Patys broektoniečiai ne-i 
pasijuto, kaip jie pasikei
tė, izoliuoti ir nuveikti 
laisvamaniai, atgavę pro-' 
tą, patys ėmė gėdytis savo 

i netinkamu darbu. Parapi- i 
4^7.^° T1 v. Strakauską. A-

biedviem kunigam idealis
tam sutartinai veikiant. 
Bostono parapija ėmė vi- 
sokeriopai kilti.

Visos rastos parapijos 
skolos tapo sunaikintos. 
Pradėta auginti fondas 
naujai mokyklai statyti.

Draugijų veikla taip įsi
siūbavo, kad parapijos sa
le būdavo nuolat užimta: 
susirinkimais, praktiko
mis, vaidinimais, koncer
tais.

Dvasinėje gi srityje, nors 
Bostono Šv. Petro lietuvių 
parapija nei seniau nebu
vo atsilikusi, dviem ener
gingiem kunigam, idealis
tam dirbant, ta parapija, 
tiek pamaldų gausumu, 
tiek sakramentų priėmi
mu, tiek pašaukimų į vie
nuolijas ir į kunigus skait- 
lingumu, ėmė lenktyniauti 
su pačiomis pavyzdingiau- 

Tęsinys 5-tame pusi.

Po kantria, ramia naujo- 
i jo klebono vadovybe, ra- 
;miu, bet pastoviu žingsniu 
• einant, Brocktone padėtis 
; diena iš dienos gerėjo. II- 
' gai nelaukdamas, klebonas 
užperka žemės sklypą ir 
pastatydinęs naujai, jau 
mūrinei, bažnyčiai pirmąjį 
aukštą, lietuvių pamaldas i 
atkelia į savas patalpas. 
Neilgai trunka atgauti pa

kleboniją, ir iškilus bažny
čioje gaisrui, ją vėl aptai
so. Klebonavimas Lowelly- 
je pasižymėjo gražiu sugy
venimu su parapijiečiais, 

i ir kadangi tai buvo maža 
(parapija, tai jubiliatas tu-

kryptį: tiek bažnytinių pa
maldų tvarkyme, tiek jau
nuolių lavinime, tiek orga- 

■nizacijose, tiek visuomeni
nėje veikloje, tik dar dau
giau pagyvino draugijų 
darbuotę. Ta mintimi va
dovaujantis jis pakviečia 
sau pagelbininku šviežiai 
įšvęstą kunigu Amerikoje 

igimusį, susipratusį lietuvį,
žangiuoti, ir nustatytoji 
rami tvarka net dabar, jau 

• prie naujų parapijos vadų, 
i vis dar eina pirmyn, taip 
kad iš apšaukto Brockto- 

! no kolonijos išaugo viena 
iš maloniausių lietuvybės 
pažibų, kuriai dar lemta 

i didesnis žodis tarti ateity
je.

Bet kiek Brocktono per- 
isilaužimas atsėjo kun. Ur- 
1 bonavičiaus sveikatai?
Kiek pergyveno tragiškų 
momentų? kiek nemiego- 

’tų naktų? Tai tik jis pats. 
; keletas ten likusių gyvų

į
!>; I rėjo daugiau laiko rašymui;
J; į laikraščius.

Bostono vyskupas greitį 
įvertino kun. Urbonavi
čiaus ramų būdą, ir jo su
gebėjimą sugyventi su' 
žmonėmis, ir kuomet’ 
Brocktono lietuvių parapi

joje 1913 metais laisvama-j 
i niai sukėlė riaušes, ir už- i 
! grobė parapijos bažnyčią1 
ir kleboniją, tai vyskupas, 
suirutės numalšinimui, ra
do tinkamiausiu pasiųsti1 
jubiliatą. į

Ir kun. Urbonavičius ėjo i gerų tų laikų dzūkelių ir 
į tą sukiršytą širšių lizdą... 

; Ėjo ne dėl to, kad norėjo, 
bet kad reikėjo eiti, nes jis 
buvo Kristaus kunigas. Ne 
gi buvo galima palikti įtu- 
žusiems laisvamaniams 
nekaltą liaudį išnaudoti ir 
leisti juos nuo Kristaus 
meilės atskirti.

Ne lengva tai bu. o kun.

I
I 
k

pats Dievas tik žino... Bet 
daug ką iš tn jo nuopelnų 

j ir toliau gyvenanti patė- 
myjo ir neužmiršo. Ir kuo
met, 1918 metais kun. T. 
Žilinskas išvyko iš Bosto
no, tai ir vyskupas ir vi
suomenė žinojo, kad ta 

- vieta priklauso kun. Urbo
navičiui.
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(Tęsinys iš 4-to puslapio) 
siomis parapijomis Ameri
koje.

Kun. Urbonavičius myli 
dvasinį darbą bažnyčioje. 
Jis pats yra giliai pamal
dus. Kunigams skiriamųjų 
pamaldumo praktikų, y- 
pač brevijoriaus kalbėjimo 
ir kasdienių mišių laiky
mo, jis ir sirguliuodamas 
stengias neapleisti. Jis yra 
skubus patarnauti bažny
čioje, ir kruopščiai punk
tualus tame dalyke: ar tai 

' išpažinčių klausyme, ar 
mišių laikyme, ar pamoks- 
lųjsakyme. Tame jis net 
jaunesniam klerui yra 
šviesiu pavyzdžiu.

Norėčiau privesti pavyz
dį iš senesnių laikų, apie 
trisdešimts tris metus at
gal, kada Bostono vysku
pijoje tebuvo penki lietu
viai kunigai, o kaimyninė
je Springfieldo vyskupijo
je tebuvo vienas lietuvis 
kunigas, kuomet kaimynų 
kunigų pagalba išpažinčių 
klausymui būdavo būtinu
mo reikalas. Atsimenu, 
kiek kartų kviečiau kun. 
Urbonavičių, pagalbos, nei 
sykį neužvylė, nors mano 
pagalba jam buvo mažiau 
reikalinga.

Ir dabar, kada fizinės ne- 
dagalės verčiamas, jis pa- 
siliuosavo nuo parapijos 
tvarkymo darbo, vis gi pa
siliko tiesioginį 
darbą bažnyčioje, 
kokiu malonumu 
kramentų malonių
mu žmonėms patarnauja!

VEIKIMAS 
RAŠYBOJE

Kalba apie kun. Urbona
vičių būtų nedasakyta, jei 
nors suglaustai nepaduoti 
žinių apie 
veiklą.

Jam teko 
mūsų tautai 
rusai terorizavo Lietuvą, 
persekiodami tikėjimą ir 
drausdami lietuvių knygų 
ir laikraščių spausdinimą, 
kuomi jau vyskupas Bara
nauskas savo < 
skundėsi:

“Anei rašto, anei druko 
Mums turėt neduoda. 
Sako, tegul bus Lietuva 
Ir tamsi ir juoda“. 
Tačiau lietuvių tauta 

panorėjo būti tamsi: ji vi
sa galia kratėsi pravosla- 
vijos ir nors didelių pavojų į takto su lietuvių liaudimi, 
grasinami, kūrė ir platino • kun. Urbonavičiui būtų ne
lietuvių rašybą. Dar gim-j natūrali, skaudi. Šiam 
nazijoje būdamas Urboną-! tvirtinimui paryškinti, pri- 
vičių Kazimieras pasisavi
no poeto Baranausko pasi
ryžimą:

kunigo 
Ir su 
jis Sa- 
dalini-

b

kas; jų išvijimas sulėtino 
Meksikos kultūrinį judėji
mą (p. 240). Didžiausia ko
votojas dėl Meksikos lais
vės buvo kun. Hidalgą. A- 
pie tą katalikų, kunigą mi
nėtas vyriausybės leidi
nys rašo:
— Don Miguel Hidalgo 

Meksikos nepriklausomy
bei yra tuo, kuo Amerikos 
atradimui yra Kristupas 
Kolumbas (pusi. 263).

dėjo leisti kun. J. Alzate. 
Dienraščio vardo “Diario 
Literario de Mexico”.

Trūkstant patyrusių li
gonių slaugytojų į Meksi
ką iš Europos atvyko vie
nuolės šaritės ir šv. Jono 
nuo Dievo broliai, kurie su 
dideliu pasišventimu glo
bojo sergančiuosius ligoni
nėse ir jų namuose. Nuo 
jų neatsiliko nė jėzuitai, 
ypač pasišvęsdami slau
gant nelaiminguosius bai-jTarp pirmųjų kovotojų dėl 
siose maro epidemijose. Y-j Meksikos laisvės laikraš- 
ra užsilikę 43 vardai jėzui-jtis iškelia ir kunigą Mier 
tų kunigų ir brolių, kurie j (p. 289).
mirė kaip artimo meilės 
kankiniai užsikrėtę be- 
slaugydami maru sergan
čius.

“Kad tu gude nesulauktum, 
Nebus kaip tu nori 
Bus kaip Dievas duos. 
Ne kaip tavo prisakai nedori.

Kovojimui su užgrobiš- 
kos Rusijos sumanymu — 
primesti lietuviams rusų 
pravoslavišką schizmą, 
Urbonąvičiukas eina į ku
nigus; lietuvių gi tautos 
švietimui ir jos stiprini
mui prieš ištautėjimą, jis 
griebiasi plunksnos, kuria 
literatūrą. Nes tikėjimas 
ir apšvieta, tai sėkminga
sis ginklas prieš visus tau
tos pavergėjus,. ar jie va
dinsis carais, ar komisa
rais.

Literato Jono Kmito," ta
riant kun. Urbonavičiaus, 
darbų ir raštų obalsis bu
vo ir yra: “Pro Deo et Pat- 
ria — Dievui ir Tėvynei”, 
tik jis tą posakį praplėtė, 
pridedamas: “Dievo meilė 
ir artimo meilė”. Toji yra 
jo visų raštų vedamoji 
mintis: ar jis kūrė eiles, ar 
rašė apysakas, ar gamino 
laikraščiams vedamuosius 
straipsnius.

Eiles jis pradėjo kurti 
dar eidamas gimnazijos 
mokslus. Būdamas Seinų 
seminarijoje, priklausė 
klierikų literatiniam rate
liui ir pastoviai rašinėjo į 
slaptai nuo rusų valdžios 
leidžiamajam klierikų ra
šytinį laikraštėlyj.

Neleidžiant rusams spau
sdinti lietuviškos rašybos, 
jis savo raštus ėmė 
siuntinėti į Prūsus ir į A- 
meriką. Tik atvykus į A- 
meriką, jis rado palankias 
rašymui sąlygas. Šįmet 
sueina 55 metai nuo at- 
spalsdinimo jo pirmųjų ei
lių Prūsuose leidžiamame 
lietuvių laikraštyje “Ūki
ninke”.

Nors kun. Urbonavičiaus 
literatiniai sugebėjimai 
pasireiškė jauname am- 

, žiuje, visą gyvenimą mėgo 
rašyti, ir daug yra prira
šęs, o visgi visiškai atsi
duoti literatiniam darbui 

. Kad ir jo 
turėta didelio pamėgimo 
rašyti, tačiau jis turėjo 
dar didesnį pamėgimą, bū- 

i tent — jis yra prisirišęs 
prie liaudies. Jis ją myli, 
jai aukojas, jai darbuojas. 
Pirm viso ko, jis liaudies 
kunigas. Bent kokia dar- 

■buotė be tiesioginio kon-

ant Ohio vieškeliu, netoli Wadsworth, sprogo buso padanga ir jis 
apsivertė smarkiai susitrenkdamas Toje nelainiėje trys asmenys buvo 
užmušti ir 18. sužeistų.

jo literatinę

augti sunkiai 
laikais, kada

O A-'1*1 V*. .. .v

dainoie Jls nepasiryzo.

ne-
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rydamas, jis yra parašęs 
daug, ir sukūrė vertingų 
kūrinių, paturtindamas 
jauną lietuvių literatūrą. 
Daugelis kun. Urbonavi
čiaus raštų yra išmėtyti 
po įvairius laikraščius. At
skiromis knygomis yra iš
ėję jo literatiniai veikalai:

1. Giesmės mišioms — 
“Prieš Tavo altorių nuže
mintai klupiam”. Jonąs me- 
liodiją komponavo St. 
Šimkus.

2. “Jono Kmito Eilės” 
(1921 m.).

3. “Mūsų Socijalistai”, 
apysakaitė (1906 m.).

4. “Biurokratai”, apysa
kaitė (1907 m.).

5. “Bajoro Uošvis”, apy
sakaitė.

6. “Vaizdeliai”, trumpos 
apysakos.
- 7. “Vytis ir Erelis”, ilga 
lietuvių tautos kovų pa
grindu apysaka (1946).

8. “Kun. J. Navickas — 
Jo Gyvenimas ir Asmens 
Brūožai” (1943).

9. “Huckleberry Finnas”, 
versta iš Mark Twain.

10. “Oliveris Twistas”, 
versta iš Charles Dickens.

Kun. Urbonavičiaus lite- 
ratiniai veikalai, toli gražu 
nėra visi atspausdinti. 
Daug dar jų guli ir laukia į

Į

vesiu porą atsitikimų iš 
gyvenimo.

Kun. Urbonavičiui atvy
kus Amerikon, Pennsylva
nijoje buvo neseniai pra
dėjęs eiti laikraštis “Drau
gas”. Pakvietus 
bonavičių 
kės Barre 
laikraščio 
susidomino, 
jęs atsisakė, 
žastis, rodos, 
jam būtų sunku 
nuo liaudies.

Taip gi, kuomet, netekus 
sveikatos. jam reikėjo 
mesti klebonavimą. Tėvai 
Marijonai jį kvietė apsi
gyventi Mari-*”apolyje pa
stoviai, be jokių didesnių 
pareigų, tai jis, po ilgesnių 
svyravimų, pasirinko tik 
šiokias dienas 
Maria napolyje. 
šventadieniui, 
savo bostoniečiais Šv. Pet
ro bažnyčioje.

Tačiau ir paštui aeiją va-

This A labam* coUece <lrl vien s with 
nde a few of the 2,40* records col- 

l'Cted \v the Red Cross collejre unit 
tM whicl> ahe belonjs. The records go 

to nUUUry camps and hospiUla.

kun. Ur- 
atvykti į Wil- 
ir porimti to 

redagavimą, jis 
bot pagalvo- 
Tikroji prie- 

bu.vo, kad 
atsiskirti

Praleisti 
o atėjus 

jau jis su

Pradžia 3-čiame pusi, 
siuvyklas, stalių dirbtuves 
ir mokydamas batsiuvys- 
tės. Bepuošiant bažnyčias 
išsiplėtė skulptūra (sto- 
vylų darymas), o vienuolis 
augustinijonas Salvador 
Hermandez labai sėkmin
gai ėmė plėsti giedojimą. 
Pirmas dalykas, ką indė
nai iš europietiškos muzi
kos išmoko, buvo mišios 
Marijos garbei “Salve 
Sancta Parens”. Bažnytinė 
muzika išauklėjo visą eilę 
Meksikos kompozitorių, 
kaip, pvz., kreolas Hernan- 

j do Franco, kurs 1575 m. 
buvo Meksikos katedros 
vargonininku.

Kiekvienas vienuolynas 
turėjo ir biblioteką ir tik 
jose liko išsaugotos tos 
misijonierių sustatytos 
gramatikos ir žodynai į- 
vairių pirmykščių indėnų 
kalbų, kurios dabar jau 
mirusios ir būtų be pėdsa
kų išnykusios.

PIRMIEJI MOKSLO 
VEIKALAI

Vienuolynų globoje atsi
rado pirmieji Meksikos 

, _ - , . . ; mokslininkai, rašytojai,
leidėjo. Be to, daug straip- au stinijona,s brolis A-l 
siuų yra išmėtytų po ivar-'^ išspausdino pirmą 
nūs laikrascius, kurie bu-< 
tų reikalingi surinkti ir iš
leisti atskiromis knygo
mis. Tačiau jau ir ta jo li
teratūra, kuri yra paleista 
į visuomenę, jam pastatė 
ilgiau tveriantį paminklą, 
negu kiečiausio akmens.1 
Jo kūrinių vedamoji min
tis kelia skaitytoją į Am
žinąjį Gėrį ir Amžinąjį 
Grožį. Tokios mintys sykį 
paleistos, eina iš kartų į 
kartas. Jos yra pastovios, 
kaip pastovi yra tiesa.

$ $

Kun. Kazimiero Urbona
vičiaus 50 metų kunigavi
mo garbingąją sukaktį 
švęsti tiek į pamaldas baž
nyčioje, tiek į jo pagerbi
mo vakarą suėjusi priete- 
lių gausybė liūdis jo dar
buotės prakilnumą. Daug 
jam pagarbos reiškia jo 
bendradarbiai — lietuviai 
kunigai. Lietuvių spauda 
skiria ilgus jo darbuotės į- 
vertinimus. Bostono arki
vyskupas, asmenišku daly- 
vavįmu iškilmėse, priside
da prie lietuvių vado pa
gerbimo. Pats Šv. Tėvas, 
Popiežius Pius XII, jam at
siuntė iš Romos savo ypa
tingą Apaštališkąjį Palai
minimą. Nes tai yra “Išti
kimas ir protingas tarnas, 
kurį Viešpats davė savo 
tautai” — Fidelis servus et 
prudens, quem constituit 
Dominus super populum 
suum”.

•

rė įsteigimui ligoninės ne
turtingiesiems Meksikos 
mieste. Toje ligoninėje bu
vo gydoma 800 ligonių, 
milžiniškas skaičius XVI 
šimtmetyje.

62,626 KNYGOS Iš 
VIENUOLYNŲ

Meksikiečiai didžiupjasi 
savo, nącijonaline bibliote
ka, tik. ne visi žino, kad 
centrinė jos skaityklos sa
lė yra įrengta atėmus Šv. 
Augustino bažnyčią ir kad 
branduolį tai bibliotekai
sudarė iš 8 vienuolynų į0 masonų 
konfiskuotos ir čia suvež- j protestantų noras, žūt^ būt 
tos 62,626 knygos, pati gi susilpninti

augustinijonų vantiuristų

APIE VALSTYBINI 
RAGAIŠĮ IR PRIEVAR

TĄ MEKSIKOJE
Aišku, kad Bažnyčios į- 

našas į Meksikos kultūri
nį ir socialinį gyvenimą 
buvo labai didelis. Žinoma, 
žemėje nieko nėra taip to
bulo, kad negalėtų būti dar 
tobulesniu, bet vyriausioji 
katalikų persekiojimo 
priežastis Meksikoje buvo 
ne pačios Bažnyčios kaltė, 

sukti tikslai,

Francisco de 
pastangomis 

metais buvo 
akvaduktas 

Otumbos

APIE VANDENTIEKĮ, 
KALINIUS IR MOTERIS

Vienuolio 
Tembleųue 
1553 - 1571 
pastatytas
(vandentiekis) 
miesto žmonėms. Jis buvo 

įstatomas 18 metų.
Antrojo Meksikos arki

vyskupo Alfonso Montu- 
far vadovybėje sušauktas 

J dvasiški jos sinodas (sjąsi- 
' rinkimas) įpareigojo kle- 
I bonus rūpintis, kad būtų 
į mokomi (ypač tikybos) 
net ir kaliniai bei dirban
tieji kasyklose. Taipgi pa
gyvinta kova prieš nelem
tą kaikurių indėnų paprotį 
prekiauti moterimis.

Meksikos istorikai ne
svyruodami pripažįsta: 

j — Didžioji dalis labda
ros, švietimo bei ūkio ir 
dailės įstaigų atsirado dė- 

ika bažnytinių asmenų 
bendruomenių.

ARTIMO MEILĖS 
TARNYBOJ

........... r..... _______ Septynioliktame šimt- 
į veikalą 1557 m.; tai buvo metyje du Meksikos kuni- 
’ nirminii tnc vricioc i_________ o - _.

i

ar

, savo filosofijos veikalą ; 
’ 1554 m. ir pirmą fizikosĮ

pirmieji tos rūšies 
lai visoj Amerikoje.

Pirmoji Meksikos knyga 
iš medicinos srities buvo* 
išleista 1592 m. ir ją para- i 

įšė augustinijonas vienuo- 
! lis Augustinas Farfan, 
kurs buvo drauge ir medi-' 
cinos daktaras.

Domininkonas Francisco 
Jimenes išleido pirmąją 
Meksikos knygą apie vais
tinius augalus.

Palaimintajam Sebastia
nui priskiriamas įvedimas 
Meksikoje pirmųjų, jau
čiais traukiamų vežimų.

LIGONINIŲ ISTORIJA
Atgailojantis — Bernar

dino Alvares 1577 metais 
įsteigė pirmąją ligoninę 
proto ligomis sergantie
siems.

Dr. P. Lopez įsteigė ligo
ninę raupsuotiesiems, ku
riai kiek vėliau vadovavo 
Šv. Jono nuo Dievo vie
nuoliai. Benediktinų glo
boje XVI šmt. buvo įkurta 
pirmoji ligoninė nepagy
domiems ligoniams: to pa
ties vienuolyno globoje iš
augo pamestinukų prie
glauda, kuri buvo pirmoji 
tos rūšies prieglauda visoj 
Amerikoj.

Kanauninkas Fernando 
Ortiz visus savo išteklius 
ir visas savo jėgas pasky-

I

veika- gai: L. Guerrero ir J. Ca- 
ballero Ocio įsteigė Šv. 
Marijos Guadalupės kuni- 

! gų kongregaciją, kurios 
'vyriausiu tikslu buvo lan
kyti kalinius gelbėti netur
tingiesiems ir vykdyti ki
tus labdaros darbus.

I Nuo šešiolikto šimtmečio 
įsikūrę Meksikoje vienuo
liai pranciškonai, dominin
konai, augustinijonai ir jė
zuitai, o taipgi pasauliečiai 
kunigai buvo Meksikoje 
įsteigę nemažiau kaip 130 
pašalpos kasų, padėti var
guomenei. Jie buvo įsteigę 
visą eilę ligoninių. Meksi
kos arkivyskupas Garcia 
Guerra (1607-1612) tiek 
buvo susirūpinęs biednuo- 
menės šelpimu, kad pritrū
kęs lėšų pardavė vyskupo 
rūmų sidabrą, brangeny
bes, net ir vyskupišką laz-l 
dą su mitra, kad tik vargo 
žmonėms pagelbėtų.

PIRMIEJI MEKSIKOS 
LAIKRAŠČIAI

Pirmąjį Meksikos laik
raštį “Gaceta de Mexico” 
1722 metais įsteigė Dr. D. 
J. dc Egulra y Eguren, vė
liau likęs Jukatano vysku
pu. * 1

Pirmąjį Meksikos mėne- 
sinuką pradėjo leisti kun. 
de Castorenaurzua, o pir
mą dienraštį 1768 m. pra-

SZ •

katalikybę, o
— politinių a- 

ir marksistų 
noras diktatūrinėmis prie
vartos priemonėmis išsi
laikyti nuo ilgiau prie val
stybinio ragaišio. *
BUVUSIO REVOLIUCIO

NIERIAUS ŽODIS
Vienu metu Meksikoje 

buvo teisininkų susirinki
mas, kuriame tūlas mark
sistas labai išgyrė švieti
mo monopolį.

Staiga i tribūną įlipo An- 
tonio Soto y Goma, kurs 
buvo žinomas - kaip aršus 
revoliucionierius, ir ėmė 
kalbėti už švietimo ir auk
lėjimo laisvę. Jis pasakė 
tuos įsidėmėti vertus žo
džius:
— Aš, vienas iš revoliu

cionierių, be baimės skel
biu laicizmo (taip vadina
mą kryptis, norinti Bažny
čią išstumti iš viešojo gy
venimo) griuvimą. Pas 
mus nebėra jokios doro
vės, nes vienintelė kokia 
tik gali būti moralė (doro
vė) yra krikščioniškoji 
moralė, kurios mus mokė 
mūsų tėvai. Meksika atsi
skyrė nuo Kristaus, ir tat 
reiškia jos vidujinį žlugi
mą. Tai turint galvoj, da
rosi suprantama, kodėl po
litika šiandien yra niekas

svarbiausiabiblioteka įrengta nusa
vintuose ; _ 
vienuolyno rūmuose.

SAVO AKIMIS 
PAMAČIUS

Keliaujantis po Meksiką 
lengvai pastebės, kad dau
gelis valstybinių įstaigų į- 

’sikūrusios buvusiuose vie
nuolynuose, seminarijose; 
daugelis muziejų įrengta 
buvusiose katalikų įstaigų 
patalpose. Meksikos mu
ziejai — daugiausiai pri
pildyti religiniu metu. Net 
kareivinės įrengtos buvu
siose bažnyčiose. Tas vis
kas liudija, jog turėdama 
laisvę Kat. Bažnyčia Mek
sikoje sukūrė amžiais ne
nykstančius architektūros 
paminklus, išvystė meną, 
padėjo pagrindus tautos 
švietimui. Meksikos da
bartinės civilizacijos pa
grindai sucementuoti misi- 
jonierių - kankinių krauju, 
kurių čia žuvo šimtai, pa
šventę savo gyvastį pus
laukinių indėnų perauklė
jimui.

VALDŽIOS ĮSTAIGOS 
BALSAS

Kat. Bažnyčios nuopel
nus pripažįsta net anas 
aukščiau minėtas Meksi
kos liberališkos (laisva-, 
maniškos) valdžios leidi-1 kita, kaip korupcija (suge- 
nys “Historia de Mexico”.; dimas), o revoliucionieriai 
Čia rašoma: lyra ateistai (bedieviai),
— Vienuolis Arnarldo de i kurie nežino kitų dievų,

Basacio pirmasis pradėjo kaip pinigus ir patogų gy- 
mokyti indėnus gramati-; venimą. Taigi aš ir sakau: 
kos Šv. Pranciškaus vie- pašalinti iš mokyklos e- 
nuolyne (pusi. 168). vangeliją yra toks nusi-
— Indėnai buvo taip iš-1 

naudojami, kad gręsė pa
vojus jog jie išnyks: juos 
gynė taurios sielos vyrai, 
kaip vienuolis B. de las Ca- 
sas (p. 170).
— Išvijus iš Meksikos jė

zuitus, turėjo užsidaryti 
25 kolegijos (p. 238): tarp 
jėzuitų buvo geriausi poe
tai, kokius buvome turėję 
ir pirmas didysis istori-

i

kaitimas, kurį teks aprau
doti kruvinomis ašaromis.

Vienintelė priemonė iš
gelbėti respubliką nuo žlu
gimo yra vėl atiduoti šalį j 

i Aukščiausiojo Įstatymda- 
jvėjo rankas”.

Atrodo, kad paskutiniu 
; metu Meksikos gyvenimas 
‘ pamažu ir pasineša ta ge- 
■ tąja kryptimi.

Dr. J. Prunskis.
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GZRJDEZ7 LIETUVIU 
KOLONIJOSE

Iš Maine Valstybės 
Padangės

d. Lewiston. Me. ruošia Lietu
vos Laisvės ir Nepriklausomy- 

. bes paskelbimo paminėjimą, šv.
Patriko koplyčioje 10 vai. bus 
iškilmingos mišios su pamokslu 
ir pasiaukavimo aktu ir 2 P.M. 
šv. Baltramiejaus salėje įvyks
ta susirinkimas su prakalbomis 
ir programa. Į paminėjimą kvie
čiami visi lietuviai jratriotai. ku
rie myli savo Tėvynę Lietuvą ir 
trokšta jai laisvės ir nepriklau
somybės.

BALF Leuistono Skyriaus 
V aldybos Susirinkimas

Leviston’o BALF skyriaus 
valdybos susirinkime sausio 24 
d. nutarta sušaukti visų Lewis- i 
ton’o lietuvių organizacijų at
stovų susirinkimą, išrinkti ko-1

Stambi auka Lietuso«» 
gelbėjimo reikalams

Sausio 26 d. Lewiston. Maine 
įvyko šv. Baltramiejaus draugi
jos susirinkimas. Susirinkimo 
metu draugijos vice pirmininkui 
Mr. St. Klemonskiui iškėlus A- 
merikos Lietuvių Tarybos Lie
tuvos gelbėjimui paskelbto au
kų rinkimo vajaus klausimą, 
Tėv. Justinas Vaškvs, O.F.M. 
plačiau nušvietė Lietuvos kritiš
ką padėtį ir visų Amerikos Lie
tuvių didelę atsakomybę ir pa
reigą savo aukomis ir darbu pri
sidėti. kad Lietuva būtų išgelbė
ta iš komunistų vergijos, ir vėl
atgautų laisvę ir nepriklauso- uiitetą ir pradėti platų BALF 
mvbę. Daugumas susirinkimo vaJU surinkti reikalingą pinigų 
narių galiai atjautė savo pa- sumą 
vergtosios Tėvynės reikalus ir sušelpti. Tėv. Petras Baniūnas. 
Lietuvos gelbėjimui paskyrė O.F.M. yra paskirtas rūpintis 
§100.00. šia stambia savo auka visais BALF reikalais visoje 
Šv. Baltramiejaus draugija pir- Maine valstybėje, 
moji davė gražų pavyzdį ir ki
tom Lewistono lietuviškoms or
ganizacijoms prisidėti savo au
komis prie Lietuvos gelbėjimo. 
Valio šv. Baltramiejaus draugi
jai!

Susirinkime išrinkta ir nauja 
šv. Baltramiejaus draugijos val
dyba: pirmininku: J. šaltis; vi- 
cepirm. St. Pečkis; finansų se
kretorių A. Ausikaitis; prot. 
sekr. Ig. čiužas: ižd. J. Paušis; 
iždo globėjais — K. Bukys ir B. 
Leonas: direktoriais: J. Apšie- 
ga. K. Bukys. J. Vaišvila. Tėv. 
Just. Vaškvs. J. Beleckas.

lietuviams tremtiniams

LEWISTON, ME

— ~ ■ T1" >

Artinantis prie Galatea, Ohio nusirito nuo bėgių garvezis, kurio 
pečkurys buvo Earl F. Goelz, 23-jų metų Goast Guard veteranas, nusi
nešdamas jo gyvybę. Minimas veteranas dalyvavo mūšiuose Iwo Jima ir 
Okinavva, visur išeidamas nepaliestu, bet štai nelaimė namuose.

LAWRENCE, MASS
šv. Elžbietos Draugijos 

Kermošius Pavyko
Pereitą sekmadienį beveik pil

na svetainė žmonių dalyvavo 
Šv. Elžbietos draugijos “Penny 
Sale”. Visi linksmai praleido po
rą valandėlių ir buvo patenkinti 
pramoga. Draugijos pirmininkė, 
ponia Venčienė vadovavo šiame 
pasilinksminime.

j 
i I

I
i

I

Vasario 16 d. Paminėjimas
Vyčių 2-ji kuopa Vasario

Naujos Anglijos Lietuvių Kataliku 
SEIMELIS

Sekmadienį, vasario 23 d., 1 vai. p.p., Šv. Pranciš
kaus lietuvių parapijos svetainėje, Lawrence, Mass., 
įvyks Naujos Anglijos Lietuvių Katalikų Seimelis, ku
rį ruošia Naujos Anglijos ALRK Federacijos apskritis. 
Visi Federacijos skyriai, katalikiškos organizacijos 
raginamos prisiųsti kodaugiausia atstovų į seimelį. 
Taipgi katalikiškoji inteligentija profesijonalai, dva
siškiai ir veikėjai kviečiami dalyvauti seimelyje, ben
drai visi, kuriems rūpi Lietuvos reikalai bei jos gelbėji
mas iš vergijos pančių. Sekmadienį, vasario 23 d. skir
kime Katalikiškajai Akcijai.

Kun. J. Vaitekūnas, Dvasios Vadas 
A. Daukantas, Pirm. 

B. Jakutis, Rašt.
kare, Copley Plaza viešbutyj. 
Bostone. Jeigu dar kurie noi-ėtų 
gauti tikietų, tai pasiskubinkite 
užsisakyti, nes sekmadienį, va
sario 2 d. yra paskutinė diena. 
Tikietų galite gauti pas A. F. 
Kneižį, 50 Cottage St. Tel. NOR- 
wood 1449.

L0WEU, MASS.

Šiomis dienomis įvyko D. L. 
K. Vytauto klūbo valdybos rin- - 
kimas. Atsisakius darbščiam 
klūbo pirmininkui Stasiui Kun
drotui, nauju pirmininku iš
rinktas Jonas Rusas, jaunas 
veikėjas. Ir daugiau jaunuolių 
įėjo į valdybą. Senesnieji linki 
jauniems gerasiausių sėkmių, 

j Naują valdybą sudaro šie: 
pirm. Jonas Rusas; vice pirm. 
Louis Paulauskas; fin. rašt. Ka
zys Bandzevičius; prot. rašt. J. 
Staniulionis; ižd. St. Saulenas. 
Direktoriai — M. Jankevičius, 
P. Saulenas, B. Baumilas, J. 
Versiackas, J. Kasparas. Kaip 
matyti iš sąstato — vyrai kaip 
mūrai.

Pastarajame klūbo susirinki-

27 d. susirinkimą, kuris visai 
neįvyko. Pats kvietėjas, p. J. 
Peža neatėjo ir taipgi nebuvo 
dviejų Federacijos atstovų.I 
Taip, Kneižys “atėjo”, bet jis su 
kitais Bendrovės nariais tik kal
bėjosi apie ALT vajaus prave-! 
dimą. Nei vienas iš Bendrovės I 

’ narių neprisiminė apie ALT 
skyriaus organizavimą.

i Pirmą kartą p. J. Peža, Ben
drovės atstovas, padarė prane
šimą, kad jie yra nutarę tartis 
su Federacijos atstovais ir or
ganizuoti skyrių sausio 4 d. 
Taigi Federacijos pirm. A. F. 
Kneižys ir pareiškė, kad Fede
racijos skyrius nėra įgaliojęs 
savo atstovų tartis ALT sky
riaus organizavimo reikalu, 
bet patarė palaukti Federacijos 
skyriaus susirinkimo, sausio 26 
d., ir kaip nutars, taip bus pada- 

I ryta, o dabar veikti bendrai, 
. kad surinkti ALT skirtą kvotą 

Tą pačią dieną, 7 vai. vakare, j — §2,000.
parapijos svetainėje įvyko lietu- į Kiti Bendrovės atstovai nesi- 

i vių katalikų masinis susirinki-' priešino ir net buvo 'numatyta 
mas pasitarimui apie Vasario 16 diena ruošti bendrai prakalbas, 

'.minėjimą, einamus ALT ir Tik J. Peža laikėsi Bendrovės

HASHUA, H. H.

A. f A.
Alena Sokienė (Grauslytė)

Sausio 25 dieną suėjo 
metai kai mirė mūsų myli
ma dukrelė ir šeimos moti
na, a. a. Alena Sokienė 
(Grauslytė), Nashua, N. 
H. Likę dideliame nuliūdi
me tėveliai Jonas ir Uršulė 
Grausliai, vyras ir 3 mete
lių sūnelis lankom tavo ka
pą kas sekmadienį ir jį lais
tom ašaromis, bet tavęs 
nematom. Ilsėkis brangi 
dukrelė ir broleli amžinoje 
ramybėje ir lauk tenai mū
sų ateinant.

Nuliūdę tėveliai.
Jonas ir Uršulė Grausliai, 

vyras ir sūnelis.

a. a.

Sekmadienį, vasario 2 d. Grab
nyčių šventė; žvakių šventini
mas prieš pirmas šv. mišias.

ST0U6HT0N, MASS.

Maldos Apaštalystės Bendra 
Komunija

“In corpore" per 8-tos vai. šv. 
mišias Maldos Apaštalystė dr-

Šiomis dienomis Lewistone 
tyko sužieduotuvės tarp p. Al 
donos Ausikaitytės su p. Ernes-1 jos nariai eis prie Šv. Komunijos 
tu Fragee, Jr. Tame bankiete į ateinantį sekmadienį, 
dalvvavo jaunojo tėvai ir jau- , , . ~-----■---- T .. .

. _ , , i Lankosi Spaudos Apaštalasnosios motina. Be to, p. Jaku-: _ . , . . „ . ,
tienė su dukra iš Bridgeport, '
Conn.; p. Jakutytė iš Lawrence, 
Mass. Bar.kieto vedėja p. Vasi
liauskaitė. Visus svečius, kurių 
buvo apie šimtą, svetingai vai- ■ 
šino ponios Vasiliauskienė, Chu- Į 
žienė, Karvelienė ir Rudokienė. 
Buvo įteiktos dovanos, daug 
pasakyta sveikinimų ir linkę ji- j 
mų. Jaunoji už taip gražų pa-;

’ rengimą nuoširdžiai padėkojo, j

J

I
16

Ponas Andriejus Daugirdas, 
į “Draugo”, dienraščia atstovas, 

’ I lanko šeimas Lawrence ir ragi
na lietuvius užsisakyti lietuviš- 

' j ką dienraštį. Šią savaitę jis lan- 
_ į kosi mieste ir ateinančią savaitę 
. 1 Lawrence priemiesčius.

Milžiniškas Whist Party ir
Užkandžiai

Antras Jaunimo 1
Fondo komiteto susirinkimas į-, kimą šioje kolonijoje, 
vyko pereitą sekmadienį. Pir- i 
mame susirinkime buvo nutarta 
ruošti Whist Party — kortavi- 
mo vakarėlį, šeštadienį, vasario 
8 d., 7:30 vai. vak.

Viskas paruošta. Bilietai išda
linti ir platinami. Bus kortavi- 
mų, laimėjimų ir užkandžių. 
Jaunimas nuoširdžiai veikia ir 
kviečia visus dalyvauti jų pa
rengime. Nusipirkite bilietus ir 
paaukokite kokį nors prizą.

Sekanti apsiėmė rinkti dova
nas ir platinti bilietus: pirmi
ninkas Petras Jeskelevičius, 
Jurgis Unick, Anna Jezukevi- 
čiūtė, Agnės Vileišiūtė, Marijo
na Nevereskytė. Paulyna Rei- 
maitė, Ona Švenčionytė. Edwar- 
das ir Edna Billa, Juozas Blaže
vičius, Jonas Stakeliūnas, Pra
nas Vencius, ir Feliksas Švedas.

5 pakelius maisto lietuviams 
tremtiniams per CARE. Tai 
gražus darbas. Garbė DLK Vy
tauto klubui.

Nutarta ruošti balių ir vaka
rienę klubo nariams prieš Užga-

FOX di
džiausia moteriš
kų kailinių firma, 
Amerikoje, dabar 
turi taip vadina
nt a JANUARY
CLEARANCE SALE — DIDELĮ IŠPARDA
VIMĄ. Šiame išpardavime kailinių kainos yra 
sumažintos trečdaliu arba per pusę. Taigi, 
kviečiame visas ponias ir paneles pasinaudoti 
šia proga ir įsigyti kailinius dabar.

Mūsų krautuvėje kailiniai galima įsigyti 
labai lengvu būdu — duodame išsimokėjimui 
ir neskaitome jokio nuošimčio. Išsimokėjimą 
pritaikome kiekvienos klijantės aplinkybėms 
ir sąlygoms.

Jei kas turite senus kailinius, mes išmaino
me į naujus, duodami už juos gerą nuošimtį. 
Taigi, kam nešioti senus kailinius, kad galite 
gauti naujausios mados prieinamiausiomis są
lygomis.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, 
kad Jums patarnautų šios firmos lietuvis at
stovas Bernardas Koraitis. Per jį pirkdamos 
kailinius gausite 10 nuošimtį nuolaidos.

Ali WA5HINGT0N STREET.
BOSTON, MASS.

NORWOOD, MASS.
Svarbūs Susirinkimai — Pamal
domis ir Prakalbomis Minėsime : 

Vasario 16
Pereitą sekmadienį, tuojau po 

sumos įvyko Federacijos sky
riaus ir parapijos choro susi
rinkimai. Dalyvavo veik visų 
draugijų atstovai. Valdyba iš
davė raportus. Pranešta, kad 
ruošiamasi iškilmingai minėti 
Vasario 16 — Lietuvos nepri
klausomybės šventę. Pakviestas 
choras ir kalbėtojai. Principaliu 
kalbėtoju pakviestas stud. Bud- 
ginas, kuris neseniai atvyko iš 
Europos.

Išrinkta valdyba 1947 m., bū
tent, pirm. A. F. Kneižys; vice 
pirm. Ieva Tvaskienė; rašt. Kle
mensas Kašėta; ižd. Gabrys Ka- 
kanauskas. Dvasios vadu yra 
kleb. kun. S. P. Kneižis.

Pirm. Kneižys padarė prane- 
.» Šimą iš įvykusio Federacijos 
Centro Valdybos ir Amerikos 
Lietuvių Tarybos susirinkimų 
New Yorke. Draugijų atstovai 
pasižadėjo remti dabar einamus 
ALT ir BALF vajus.

Statybos BALF vajus ir apie lietuvių vei- direktorių “nutarimo”, p. J. Pe-1 
’ • • , įa pažadėjo pasitarti su kitais

Kleb. kun. S. P. Kneižis pra- savaisiais ir pranešti Federaci- 
dėjo susirinkimą kalbele ir taip- jos atstovams, 
gi pranešė įdomių žinių iš pa- Bendrovė “rengs 
vergtos Lietuvos, 
partizanų veikimą Lietuvoje ir į 
reikalą darbuotis Lietuvos ge- gerą. Taip ir dabar. Ir vieni, ir 
rovei, kad ji galėtų išsilaisvinti kiti smarkiausiai ruošiasi ir vei- 
iš žiaurios Rusijos bolševikų kia, kad sukelti kodaugiausia 
vergijos.

Po to susirinkimui vadovavo Nedera nei vieniems, 
p. A. F. Kneižys. Jis padarė pra- tiems kenkti, kurie dirba Lie- 
nešimą iš Federacijos Centro 

j Valdybos ir Amerikos Lietuvių 
i Tarybos susirinkimų, įvykusių 
New Yorke.

Kleb. kun. S. P. Kneižis ragi
no visus Vasario 16 minėti mal
domis už Lietuvą ir nukentėju
sius ir kenčiančius lietuvius ir

■ prakalbomis. Tą dieną bus da
roma kolekta bažnyčioje, ir kle
bonas pareiškė, kad jis visus 
surinktus pinigus, net ir jam 
priklausančius, skiria Lietuvos 
reikalams. . .

Nutarta atsišaukti į visus pro
fesionalus ir biznierius ir ben- 

i drai į visus lietuvius ir prašyti 
I stambesnių aukų Lietuvos iš
laisvinimui. Išrinkta komisija— 

iV. Sereika,
Kakanauskas, A. Kavaliauskas, 
J. Kavaliauskas ir A. F. Knei- , i
žys, kurie asmeniai prašys aukų 

. Lietuvos gelbėjimui. i
Į Prisiminta ir apie kitos sro
vės atstovų išsitraukimą iš ben
dro darbo Amerikos Lietuvių 
Tarybos vajuje. Bet visiems bu
vo aišku, kad ne katalikai išsi
traukė, bet “laisvieji” 
rikos Lietuvių Piliečių 
vės atstovai panorėjo 
ruošti prakalbas, nors 
si tarta bendrai.

būtent, apie skirai”.
■ Nėra to blogo.

l
i

Koncertas ir šokiai
šeštadienį, vasario - Feb. 8 d.,

7 vai. vakare, Lietuvių Namo 
svetainėje, 24 Morton St., įvyks 
koncertas ir šokiai, kuriuos ruo- 

! šia Stoughtono Lietuvių Suvie- 
Į nytos Draugijos. Jau pakviesti
j ir pasižadėjo dalyvauti daininin- rne nutarta pasiųsti §50.00 arba 
j kai ir dainininkės iš Norwood, 
ir vadovaujant muzikui V. Se
reikai, sudainuoti gražių lietu
viškų liaudies dainelių. Dainuos 
ir vietinis dainininkas p. Jonas 
Rasakauskas (Ross).

Šokiams gros jaunų lietuvai- vėnias, vasario 15 d., klūbo pa
čių orkestrą iš Bostono. Visi ir talpose. Bus skanių valgių. Gros 

' visos turėsime progą pasiklau- linksma orkestrą. Gaukite tikie- 
i syti dainelių ir linksmai pasi- tus pas klūbo narius, kurių kai- 

' šokti. Įžanga tik 75c., priskai- na $1.00.
tant valdžios taksas. i Klūbas yra paskyręs atstovus

Pusę pelno skiria Lietuvių į Amerikos Lietuvių Tarybos 
• Darbininkų radio programos iš- skyrių, kuris darbuojasi, kad 

Pranešė, kad 
prakalbas at-

kad neišeitų į

laikymui, kurios 
kiekvieną šeštadienį 
vai. iki 2:15 vai. po 
WESX stoties, Salėm.

Kviečiame visus dalyvauti.

klausome sukelti $2.000 kvotą. Apie pra- 
nuo 1:15 kalbas vėliau parašysime, 
pietų iš

pinigų Lietuvos išlaisvinimui, 
nei ki-

tuvos gerovei. Viena ALP Ben-
I- — . . - .. . . - - .

------------------- i
Sausio 22 d. įvyko Stoughto- 

no Lietuvių Suvienytų Draugijų 
metinis susirinkimas. Buvo ren
kama nauja valdyba. Pirminin
kas Juozas Lavas, išbuvęs 4

Šiomis dienomis klūbas nete
ko dviejų narių — mirė M. An
driuškevičius ir J. Česiunas. Il
sėkitės laisvoje šio krašto žeme

lėje! Vyt. Ramunėlis.
|

drovė, kuri daro biznį iš gėrimų, metUS) atsisakė kandidatuoti. 
Valdybon išrinkti šie: pirm.

Adomas Stonkus; vice pirm. A-
Šiomis dienomis pp. P. C. Jak- leksandras Adams (Adomavi- 

ščių, gyv. Nonvoode, dukrelė Į čius); prot. rašt. Antanas Kas- 
Gertruda susitarė su p. Antanu paras; fin. rašt. Jonas Rasa- 
P. šaparniu eiti į vedybinį gy-(kauskas; fin. rašt. pagelbinin- 

p. Antanas Šaparnis kai — Jonas Keršis ir Jonas 
čenčius; ižd. Vincas Antulonis; 
maršalka — Vincas Grigas. Di
rektoriai — Juozas Vasiliūnas, 
Vladas Valentukevičius, Zeno-

gali paaukoti $2,000 ir kvota 
būtų išpildyta.

I venimą. 
gyvena 
me!

V. J. Kudirka, G.

Dorchester. Sveikina-

Sekmadienį vasario 3 d., 7:30 
vai. vakare, parapijos svetainė-1nas Antulonis, Andrius Stra- 
je įvyks Moterų Sąjungos 27 kauskas ir Mykolas Norkus, ir 

■ taipgi įeina visi valdybos nariai.
Ši organizacija turi savo na

mą, kuriame yra puiki salė, ir 
klūbas.

kuopos susirinkimas. Kviečia vi
sas nares dalyvauti. Gera proga 
užsimokėti mokesnius.

P-nios Valerija Rakauskienė, 
gyv. St. George Avė., ir Marijo
na Čiubatienė (Chubet), gyv. 

! St. John St., Norwoodo ligoninė
je pergyveno operacijas. Linki
me kogreičiausiai pasveikti.

dienomis pp. Arthur 
gyv. 128 Morton St..

— Ame- 
Bendro- 
atskirai 

buvo

Sausio 26 d. iš Brocktono bu
vo atvykus p. B. Adomaitienės 
sesutė ir aplankė ligonę, p.p. 
Adomaičių dukrelę, p. Rakaus
kienę.

su-'

Šiomis 
Radvilai, 
minėjo savo vedybinio gyveni
mo sukaktį. Jubiliatai auklėja 
du sūnų — Arthur ir Jonuką, p. 
Arthur Radvilas yra mokyto
jas. Sveikiname jubiliatus! Rap.

Į

Žodis Dėl “Laisvųjų”
Išsitraukimo

Tūlas “Bendrovės Narys” 
“K-vio” No. 4 bando nuplauti 
savo 
ALT 
liau, 
duos

t tartis. Prisimena apie gruodžio kuris įvyks tos dienos 6 vai. va-

užsispyrimą organizuoti 
skyrių šiandien, o ne vė- 
kada Federacijos skyrius 
savo atstovams įgaliojimą

Sausio 28 d. mirė Prelato J. 
Minihan, Šv. Katrynos par. kle
bono, mamytė, gyv. Haverhill, 
Mass.

Norwoodiečiai ruošiasi daly
vauti kun. Dr. Kazimiero Urbo
navičiaus Auksinio Jubiliejaus 
iškilmėse, vasario 9 d. Kaikurie 
jau įsigyjo tikietus į bankietą,

Tik vienas tvirtasai ryšys 
Laikyt gal’ du draugu draugys

tėj;
Kai ir dvasia, kai ir širdis 
Trečiam gal’ leist tave išvysti.

Fr. Pesendorfer.

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944
397 MAIN ST., 
Worcester, Mass.

275 Main St., Webster, Mass.I- _____________

I 
I

I
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W. J. Oiisholm
GRABORIUS

"Asmeniškas Patarnavimas”

331 SmithSt.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286
<$*—— 6

DĖMESIO!
“ŽVAIGŽDE” jau nuo rugsėjo mėn. eina žymiai 

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

iki $2.00 metams.
ŽVAIGŽDE” yra didžiausias dvasinio turinio 

mėnesinis laikraštis.

I

Adresas:
“ŽVAIGŽDES” Administracija

E. Seventh St., So. Boston 27, Mass
i f
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prie Sakramentų ir jubiliejaus 
proga.

Po šv. mišių įvyks bendri pus-

MALDOS DIENA. -10 vai. r. Šv. Petro par. bažnyčioje, bus giedamos Šv. Mišios už Lietuvę 
ir už išmėtytus jos vaikus -lietuvius. Pamokslą sakys Kun. Jonas Borevičius, S. J., tremtinys.

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

t

Sekmadieni, vas. 2 d., 10 v. r., ,. .
Sv. Petro parapijos bažnyčioje- _________
eis prie šv. Komunijos Sodalie- Jubiliejaus reikalai. Pageidau- 
tės ir Šv. Vardo draugijos vy- tina, kad Jubiliejaus proga visa 
rai. Iš priežasties kun. Dr. K. parapija eitų prie Sakramentų. 
Urbonavičiaus Jubiliejaus iškil- ir visi Juibiliejato gerbėjai. • 
mių, vyrai savo mėnesinę šv.
Komuniją priims savaitę pir- tadienį bei šeštadienį.
miau. Didžiuma jų, beabejo eis dienį bus sunku bile kam atlikti 

išpažintį, iš priežasties svečių 
priėmimo ir kitokių visokių dar
bų.

Reikia pasiskirstyti šventomis 
mišiomis. Vieniems pridera eiti 
į vienas šv. mišias, kitiems į ki
tas. Bažnyčia yra ]>er maža, kad 
visi norintieji sutilpti už sykio. 
Bažnyčioje bus laikomos šv. mi
šios valandomis: 7, 8, 9, 10 ir 
11:30; salėje 8 ir 9:30.

8 v. r. pats Jubiliatas giedos 
šv. mišias su asista.

1 10 v. r. J. E. Arkivyskupas
1 pontifikuos. j
1 6 v. v., įvyks Jubiliejaus ban-
kietas, Copley Plaza viešbuty. 
Bostone.

Einant į bankietą. reikia turė
ti tikietą. Galima gauti tikietų 
“Darbininke”, klebonijoje, ir 
pas komisijos narius.

Nėra reikalo niekam išsiskirti 
nuo bankieto visiems, iš kalno 

Į užsisakiusiems, bus vietos. Nu- 
i važiuoti visai lengva iki Copley 
; Plaza Sųuare. Iš ten yra leng- 
jva nueiti viešbutin. Čia visi bū- 
I sime saviškių tarpe, kaip namie 
i — lietuviai.

Penktadienio, vakare, bus lai- 
i komos paskutinis Jubiliejaus 
visų rengėjų susirinkimas.

Išpažinties reikės prieiti penk- 
Sekma-

t

Metinės Mirties Sukaktuvės 
' A. t A/į" 

Povilas Skupas t* 
t

I
PADĖKA Koncertas Pavyko ĮVAIRŪS SKELBIMAI

DAKTARAI
---------------------------------------------------------------------- <

ŠOU 4476

! Dr.Joseph F. Antanėlis
OPTOMETR.ISTAS
515 E. Broadvvay

So. Boston, Mass.
Ofiso Valandos išskyrus 

Trečiadieniais ir Penktadieniais.
Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 

Seitadieniais nuo 2 iki 8-tai.į i----------------------------------------- &

i
Į

Vasario 5 d. sueina metai kaip mirė a. a. Povi
las Skupas No. Abington, Mass., palikdamas dide
liame nuliūdime žmoną Veroniką, dukterį Veroni
ką Audette, žentą Charles ir anūką. Minėdami tas 
liūdnas mirties sukaktuves, vasario 5 d., 7:30 v. ry
te, Šv. Roko parapijos bažnyčioje, Brocktone, Kun. 
J. Švagždys atnašaus gedulingas Šv. Mišias su eg
zekvijomis. Tą dieną Šv. Petro par. bažnyčioje 7 
vai. ryte, Kun. Al. Abračinskas atnašaus Šv. Mi
šias už a. a. Povilo vėlę; 7:30 v. skaitytines Šv. Mi
šias atnašaus Kun. S. Saulenas salėje, ant 7-tos gt., 
So. Bostone. Prašome visų giminių ir pažįstamų tą 
dieną atvykti išklausyti Šv. Mišių ir pasimelsti už 
a. a. Povilo vėlę.

—————
Nuoširdžiai dėkojame visierns- 

visoms giminėms ir bendrai vi
siems, kurie dalyvavo mūsų my-, 
limo vyro ir tėvelio, a..a. Kaži- 
miero Armono metinėse'mirties 
sukakties šv. mišiose sausio 24 
d., Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje. Taipgi dėkojame vi
siems už maldas ir pareikštas 
užuojautas. Lai Dievas visiems 
atlygina.

Domicėlė Armonienė, 
duktė Ona Petravičienė 

ir žentas Stasys.

Sekmadienį, sausio 26 d.,- So. 
Bostone,... įvyko Gabijos, choro 
koncertas. Programą išpildė

’ • A. • , - . - : ■-
mišrus choras,-merginų* in vyrųJ 
chorai, vadovaujami muziko Jo
no Dirvelio. Taipgi dainavo so
listai - solistė p. Ona Dirvelienė, 
pp. Steponas Kontautas, Jr., Jo
nas Kerdejus ir Jurgis Mozu- 
raitis.

i- '

SPECIAL
PARSIDUODA Tavernas lie- 

tuvių aėkeijoje. Tikras pirkiivys 
— $20,000 ’cash. Dėl informaci
jų rašykite “Darbininkas”, 366 
W. Broadway, So. Boston, Mass. 
Dept. 6. (Nereikalinga agentai).

(31)

Nuliūdusi

Lietuviai Atstovaus 
Baltijos Tautas

Tel. ŠOU 2805

Dr J. L Pasakantis
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI
447 Broadway
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS: — f
Nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną. 

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare.

Žmona Veronika Skupienė,
Duktė Veronika, žentas ir visi giminės.

Tai žodžiai iš tremtinio bur
nos ir širdies ištarti.

Taip šiandien ir yra. Pasauly 
jtaip dalykai nukrypo į blogą, 
! kad tikintieji žmonės šaukiasi 
1 prie Dievo reikiamos pagalbos. 
! Susipranta tat ir tikintieji lie
tuviai. j _
teisingo Dievo pasigailėjimo,

dovanojimo ir pagalbos. Jie vi
sur rengiasi turėti maldos dieną, 
vas. 16 d., 1947.

Melsis ir Bostonas. Vas. 16 d., 
visi šios apylinkės lietuviai kvie
čiami eiti prie Sakramentų, 
melstis, atgailauti ir išmaldas

Kaip chorai, taip ir solistai 
pasirodė gana gerai. Chorams 
ir solistams akompanavo p-lės 
Birutė Keslerytė ir Julia Rogly- 

'tėte.
Gabijos choro pavyzdžiu yra 

pp. Kontautų šeima, nes choro 
nariais yra tėvas, p. Steponas 
Kontautas, sūnūs ir duktė, 
p. S. Kontautas, nors yra susi
žeidęs kairiąją ranką, bet vis- 
tiek darbavosi, kad koncertas’ 
pavyktų.

Žmonių buvo veik pilna Muni- 
cipal

TIKRAS PIRKINYS

Tel. TROwbridge 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

MALDOS DIENA
“Vien tik Aukščiausiojo 

lone Pasaulis dar gali būti išgel
bėtas iš baisiosios nelaimės — 
bolševizmo”.

ma-

Ir jie maldauja gero ir i daryki.
I 10 v. r., Šv. Petro parapijos 
bažnyčioje, bus giedamos šv.

I mišios už Lietuvą ir už išmėty
tus jos vaikus — lietuvius.

REIKALINGA moterys prie' Pamokslą sakys kun. Jonas 
stitehing darbo. Naudojant na- Borevičius, S. J., kurs buvo bol- 

Į minės ar elektrikines mašinas, ševikų tardomas ir kankinamas, 
| Atsišaukite: Parkway 2394 ar- Lietuvoje.
' ba asmeniai. Bellevue Knitting!
; Co., Ine., 2 Mc Craw St., Roslin-
; dale, Mass. (28-31)
I

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

SLATTERY’S prieš Bos
ton Common reikalinga

Seks Švenčiausio Sakramento 
Įstatymas ir Lietuvių Tautos 
Dieviškai Jėzaus širdžiai Pasi
aukojimo Atnaujinimo Aktas.

2 v. p. p. įvyks Masinis Basto- 
no lietuvių susirinkimas su įvai-

•9

Pristatome Alų ir Tonikų
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. g
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai. i

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

PARSIDLODA Cafe geriau
sioje So. Botsono vietoje. Biznis 
milžiniškas. Kaina $55,000. Sku
bėkite, nes tai didelis bargenas. 
Rašykite “Darbininkui”, 366 W. 
Broadvay, So. Boston 27, Mass. 
Dpt. 6. (Agentai nereikalingi).

(31)Lietuviai pakviesti atstovauti 
Baltijos tautas International 
Institute ruošiamo metinio 
“Mardi Grass“ baliaus progra
moje, Statler Hotel, vasario 17, 
Bostone. Pakvietimą gavo Bos- 

į tono Lietuvių Tautinių Šokių 
! Grupė, kuriai vadovauja O. I- 
vaškienė. Pakviesta ne tik es
tradoje pasirodyti, bet tarp ki
tų kelių tautų, pašokti ir savo 
tautinių šokių puikioj to baliaus 
pusvalandžio programoje. Ka
dangi šis balius yra skaitomas 
“bigest sočiai event” Bostone ir 
sutrauks nemažiau 2000 rinkti- 
niausios aristokratiškos publi
kos, tai lietuviams svarbu tin
kamai pasirodyti. Todėl papra
šyta Vyčių kuojx>s pirm. Stepas 
Kontautas pakviesti būrelį lie
tuvių vaikinų, kurie pasišvęstų, i 
papraktikuoti tautiniuose šo-| 
kiuose su jau įgudusiomis tau-į 
tinių šokių grupės mergaitėmis 
ir galėtų tinkamai reprezentuo
ti ne tik lietuvius bet estus ir 
latvius. Numatyta šokti Sukti-; dieną pp. Antanas ir Bronė Būt- 
nis ir Jonkelis. Tautos bus per- į kai, biznieriai, ir taipgi biznie- 
statomos alfabetiškai, todėl lie-jriai, pp. Kazys Pocius. Juozas 
tuviai programoje bus antri, j 
kaipo “Baltic Nations". Dalyvių ■ 
vardai bus atspausdinti Souve- 
nir programoje.

To baliaus programo prakti
ka, kur visi dalyviai turės daly
vauti bus vasario 9 d., 3 vai. po 
pietų International Institute pa
talpose, o vasario 16. 1 vai. p.p. 
Statler Hotel bus “dress rehear- 
sal”.

svetainė. Rap.

i

patyrusių Comptometer o-. kalbų ir muzikos programa. 
Operatorių. 40 vai. darbas! _______
savaitėje. Atsišaukite Per-j Blaivininkų šventė. So. Bosto- 

§ sonnel office, 154 Tremont I no Blaivininkai ir jų prieteliai 
? St., Boston, MaSS. (28-31) j §Vęs Blaivininkų šventę, vas. 2

PARSIDUODA Didelė Cafe, 
: Bostone. Laisnis 7 dienų. Parsi- 
: duoda biznis su namu ir parki- 
nimui vieta dėl 200 karų. Kaina 

, - $150,000. Atsišaukite “Darbi-
ninkan”, Dept. 6. (31)

Pristatom geriausį toniką g 
Piknikams, Vestuvėms, į 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams.

Kainos prieinamos. į

! ; Grofton Avė., Islington, Mass.
Į Tel. Dedham 1304-W |
į- PRANAS GERULSK1S, Namų Tel. Dedham 1304-R jį 
C $

f Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE kį

I

Vincas Balukonis, Savininkas.

į 258 West Broadway,

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

§

Sveiksta
I

it

Ilgametis “Darbininko” skai
tytojas ir rėmėjas J. Breiva po 
sunkios operacijos sveiksta.

Minėjo Vedybinio Gyve
nimo Sukaktį

Pereitą šeštadienį, sausio 25 
d. pp. Vincas ir Marcelė Baluko- 
niai, gyv. 258 W. Broadway, mi
nėjo savo 32 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Šia proga pp. 
Balukoniai gavo daug sveikini
mų, linkėjimų ir dovanų, pp. 
Balukonius sveikino Į>er Lietu
vių Darbininkų radio tą pačią

REIKALINGA
Reikalinga Vampers. Pastovus 

darbas — geras atlyginimas. 
Darbas prie vyriškų aukštos rū
šies batų.

FRENCH SCHR1NER & 
URNER,

63 Melcher St., Boston, Mass.
LIB 2843 (314-18)

REIKALINGA patyrę ranki
niai siuvėjai prie vyriškų Top 
Coats; darbas pastovus ir geras 
atlyginimas.

UNITED COAT MFG. COKP.,
55 Carleston St., Cambridge.
Arti Kendall Sq. (314-7)

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

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

Spėjimas Laimės ir Planatos. 
Kaina 20c.

Ztavizolas. juokinga apysaka. 
Kaina 40c.

Užlaikau visokių žolių ir šaknų.
PAUL MIKALAUSKAS,

184 Goki St,
So. Boston 27, Mass.

(10-30)

d., sekamai: 8 v. r. visi Blaivi
ninkai ir jų rėmėjai išklausys 
šv. mišias, kurias atgiedos, jų 
intencijai, kun. Dr. K. Urbona
vičius,, ir pamokslą pasakys.

3 v. p.p. bažnytinėje salėje, 
Blaivininkai rengia šaunią arba
tėlę su gražia programa. Rašy
tojas K. Čibiras skaitys paskai
tą. Naujos Anglijos lietuviai jau 
žino koks geras kalbėtojas yra 
p. Čibiras. Tai labai tikimės, šį 
kartą, gausiai susirinks į jo pa
skaitą South Bostoniečių.

Pamarginimo dėlei bus ir dau
giau kalbelių. Bus ir judami pa
veikslai rodomi. Įžangos nebus.

Sveikinimai Iš Floridos
Wm. Amsie, real estatc ir ap- 

draudos pardavėjas, gyv. Dor
chester, yra išvykęs į Floridą 
praleisti atostogas. Jis sveikina 
visus iš.Floridos ir sako: “Čio
nai oras labai gražus ir šiltas.”

Arlauskas, Juozas Skendelis, 
Silvestras Zavadskas. Stasys Gi
žius (Chase). Clem Sabeckis ir 

| kiti.

I

Reikia tikėtis, kad lietuviams, 
kaip paprastai, taip šį sykį pa
siseks gerai pasirodyti. Pasise
kimo!

Lankėsi

Rap.

imiiiihĮI]

A, J. NAMAKSY ‘ 
REAL ESTATE A 

INSURANCE
414 W. Broadway

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

^^l.lltllllllllll 111111111)1111111 >111 II<1111 ■•Kilt lt liti II
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Res. 37 Oriole Street |
Weat Roxbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

^■iiHiiiHiHHiinmiHuiiimiiHiinHttiiinuitintimmpl
J

Lfthuanian Furnitūra Co.
MOVERS— 
Imured and 

Bonded 
Local &. Long 

Distance 
Moving

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

So. Boston Furnitūra Co.
Matrasai naujai perdirbami. 
Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

380'j Hest Broaduay,
Tel. ŠOU 2758

Didžiausį surprizą pp. Balu- 
koniam padarė pp. Žiugždai, pp. 
Belek, p. Raudonis ir kiti, su- 
ruošdami jų įstaigoje — So. 
Boston Cafe šaunias vaišes, 
kur dalyvavo pp. Balukonių ar
timieji ir šeima — sūnus Jonas 
ir Vincas, Jr., dukterys — Ma-j 
rijona, Adelė ir Anastazija ir 
žentai.

Dalyvaujantieji pareiškė pp. 
Balukoniam nuoširdžius sveiki-, 
nimus ir linkėjimus, pp. Baluko
niai, kurie buvo labai sujaudinti, 
visiems ir visoms nuoširdžiai pa- 

* dėkojo už padarytą jiems malo- 
| nų džiaugsmą.
J Linkime pp. Balukoniam svei- 
Ikiem sulaukti auksinio jubilie
jaus:

. -

j

Šią savaitę lankėsi M. Sinkevi
čienė su dukrele Veronika iš 
Lawrence, Mass. Atsilankymo 
proga p. Sinkevičienė atnaujino 
“Darbininką’’ metams ir kalen
doriaus fondui aukojo $1.00.

Grįžo Iš Atostogų
Kun. J. Bernatonis, “Darbi

ninko” redakcijos štabo narys 
ir Lawrence lietuvių par. vika
ras, kai-tu su kitais kunigais 
buvo išvykęs praleisti savaitę 
New Hampshire valstybės kal
nuose.

Grįžęs pasakojo, kad oras bu
vo labai nepalankus atostogau
tų.

r

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK8

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

i

Village Markei
332 West Broadway,

SOUTH BOSTON, MASS.
praneša, kad atpirko Thrce Days Markei ir dabar 
šios bučernės yra lietuviai savininkai: N. M. VVas- 

son ir Gcraldas F. Vąreika.
Turime pilną pasirinkimą visokių mėsų ir fruktų. 

BLcEKNU ATIDARYTA 6 DIENAS. 
Kviečiame visus lietuvius atsilankyti.

i
I

j

C A S P E R
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Masą Jošeph V.Casper 

(KASPERA8) 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
NOTARY FUBLIC 

Patarnavimas Dieną Ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3980

ZALETSKAS
FUNERAL KOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį-
Koplyčia Šermenims Dykai.

NOTARY FUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609

• v f
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RYTINIU 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

€

8:30 v. ryte ir turės savo meti
nius Komunijos pusryčius ir me
tinį susirinkimą

kun. Ju(.:-’ūi.s Matutis, kun. B. 
BenesevLilis, adv. Algirdas l’<»- 
jltiš n k;tl \ i: 1 svėl
kino kinti., narius ir valdybą, 
įdomu buvo išgirsti vieną iš pir
mųjų čarterio narių, būtent, 
Mikola CeĮniiiį. kuris labai deta
liai nupiešė klubo pradžią iki 
dabartinių laikų. Muzikalinę 
programos dalį išpildė atvykusi 

i iš VVaterbury, Conn.. Stulgins
kių šeima, kuri patenkino publi
ką. Po programos sekė šokiai. 
Lai gyvuoja Lietuvių Apšvietos 
Piliečių klubas dar 50 metų.

t

ižd. Petras Jokubauskas; kasos 
globėjai — M. Kašėtaitė ir Jo
nas Jakštas; maršalka — Pet
ras Liubinas. Dvasios Vadas 

dorių ir Dievo Motinos paveiks-, kun- \alantiejus.
BALF skyriaus valdyba: pir

mininkas komp. A. J. Aleksis: 
vice pirm. p. Dumšienė; rašt. p. 
Sapranienė; ižd. Juozas Žemai
tis; kasos globėjai — Jonas 
Jakštas ir Petras Jokubauskas.

Aukų į Federaciją įplaukė iš 
šių draugijų: Gyv. Rožančiaus 
— $2.20: šv. Juozapo Maldos— 
$1.00: Moterų Sąjungos — $1.- 
80: šv .Onos — $3.30: Kristaus 
Kančios — $2.45; Moterų Rū
tos — $4.75: LRKSA 11 kp. $1.

Federacijos 22 skyrius pasky
rė auką $50.00 Amerikos Lietu
vių Tarybai.

Dabar smarkiai ruošiame Va
sario 16 paminėjimą. Kviečiame 
visas draugijas, klubus, kuopas 
ir pavienius 
rytą, dalyvauti 
visas 
kun.
N. Y. Vakare kalbės kun. J. 
Balkūnas ir adv. F. J. Bagočius. 
Muzikalę programą išpildys Šv. 
Juozapo parapijos choras, vad. 
komp. A. J. Aleksio. Programai 
pasibaigus, įvyks šokiai.

Lietuvos išlaisvinimui reika
lingi pinigai. Bet kaip gaila, kad 
tą reikalą ne visi supranta. Štai 
pavyzdžiui vienas žmogus užėjo 
į lietuvio vaistinę ir. nusipirkęs 
reikalingus daiktus, paprašė 
aukos Lietuvos reikalams. Vais
tininkas atsakė: "Neturiu pini
gų". Tai yra skaudus įžeidimas 
tų lietuvių, kurie lieja kraują 
dėl Lietuvos 
klausomybės. 
ir aukoja.

WATERBURY. CONN II
Šie LDS nariai dėkoja per 

kuopą už "Darbininko" kalen-

lą: P. Jurkšaitis $2.00 už kai. ir 
pav.; J. Jokubauskas $1.00 už 
kai.; V. Liugminas $3.00 už 
kai., pav. ir knygutes: P. Povi- 
laitienė, $1.00 už kai.;
Bauskas $2.00 už kai.
L. Pranskietis $2.00 už kai. 
pav.: 
kai.; 
kai.;
kai.: A. Kauneckienė 50 už kai.; 
A. Aleksis $1.00 už kai.; J. 
Sluoksnaitis $1.50 už kai. ir 
pav.; M. Benesevičia 
kai.;
kai.;
kai. ir pav.;
$1.00 už 
kus 50c.
nė $1.00 
$1.00 už

Ačiū.
J. Totilas, LDS kp. rašt.

J. Kali- 
ir pav.;

P. Tutoraitis $1.00
P. Laurinaitienė 50c.
O. Aleškevičienė 50c.

ir 
už 
už 
už

už
už
už

$1.00
V. Valančienė Si.00

A. Brasdauskier.ė Si.00
E. Audėja it ienė

kai. ir pav.; K. Dab- 
už kai.; J. Bukauskie- 
už kai.: J. Jakulevičia 
pav.

I

asmenis tą dieną, 
i šv. mišiose. Per 

mišias pamokslus sakys 
J. Balkūnas iš Maspeth, 
Vakare

\VAKM SLiPPERS

Sekmadienį buvo bažnyčioje 
išdalinta šv. Andriejaus bažny
čios narių sąrašas, kur pažymė
ta kiek kas davė užlaikymui 
bažnyčios |K-r praeitus metus. 
Ant paskutinio puslapio sura
šyta parapijos bažnyčios tvar
ka. Patartina visiems perskaity
ti.

Paskutinę savaitę vasario mė
nesyje įvyks susirinkimas visų 
New Britain’o Lietuvių draugi
jų. kuopų, ir klubų delegatų. 
Susirinkimas šaukiamas sutver
ti ir įsteigti New Britain'e vie
tinį Tarybos skyrių. Lai visų 
draugijų delegatai dalyvauja ta
me susirinkime!I 

I

Atnerican Red Cros> Piloto
Partielpating in the Antrina Red 
Creae eeUe<e volte pregraa *t Oponte 
CeUepe, Philadelphla. iltis younp 
velanteer werker is sakine heuse 
sbees ter servicemen patiente ai Val

iny Farse penėtai hespitel.

to “Daina” Stato
uIšeivį”

Sausio 24 d. įvyko Federaci
jos 22 skyriaus ir BALF susi
rinkimas. Atstovų atsilankė 
skaitlingai. Federacijos pirmi
ninkas komp. A. J. Aleksis pla
čiai aiškino apie Federaciją ir 
jos veiklą ir Lietuvos reikalus. 
P-lė Marcelė Andrikytė perskai
tė apie baisias žudynes Lietu
voje. Skaudu ir šiurpu klausytis 
apie bolševikų žiaurumus. Turiu 
pasakyti, kad p.-Andrikytė yra 
Amerikoj gimusi ir augusi, bet 
lietuviškai labai gerai skaito ir 
rašo. Mes turime pp. Meškunie- 
nę ir Sapranienę. kurios taip 
pat vartoja gerai lietuvių kalbą 
ir yra LDS 5 kp. narės, p. Jenu- 
šaitienė irgi vartoja gerai lietu
vių kalbą. Yra ir daugiau.

Kleb. kun. J. J. Valantiejus. 
sugrįžęs iš New Yorko BALF 
vajaus atidarymo iškilmių pra
nešė daug svarbių žinių.

Federacijos 22 skyriaus val
dyba 1947 m.: pirm. komp. A. J. 
Aleksis: vice pirm. M. Karinaus- 
kienė ir Antanas Šambarvs; 
prot. rašt. p. Meškunienė: fin. 
rašt. p. Jenušaitienė: korespon
dentė p. Marcelė Andrikytė: Į vedė ją, Pius Poškus. Kalbėjo

I 
f

Praeitą sekmadienį. Tretinin
kai turėjo savo mėnesinį susi
rinkimą. Buvo nutarta užprašy
ti šv. mišias per Grabnyčias, 
būtent, vasario 2, 11 vai. Taip 

I pat kitos šv. mišios užprašytos i 
vasario 8 d., už mirusius tris 
parapijos klebonus.

Gera dvasia Tretininkų lai bū- 
visiems pavyzdys! J.J.M.na

MASPETH, L L, N. Y.

laisvės ir nepri- 
kurie darbuojasi 
Korespondentas.

NEW BRITAIN. COh'N.
Sekmadienį, sausio 26 d.. Lie

tuvių svetainėje. Park St. įvyko 
Lietuvių Apšvietos Piliečių Klu
bo auksinio jubiliejaus bar.kie- 
tas. 6 vai. vakare. Dalyvavo a- 
pie 150 narių ir svečių. Valgant 
grojo orkestras. Programa susi
dėjo iš kalbų ir muzikos. Petras 
Montvilas jierstatė programo

> 000 
ūtiki 

Mvmui.

ŠILUMOS REGULIATORIUS 
DUOS JUMS

> geresnį patogumą... nereikės eiti į 
skiepą reguliuoti demperj ir trauki
na.

i Pastovi šiluma... sveikatos apdrauda.
' kuro ekonomiškumas... sutaupo ang

lių.
i jis yra nebrangus... lengvai įdeda

mos- ei išsikraustai. galt su savimi 
pasiimti.

r*: : , informacijų rašyk mum;
šiandien.

New England Coke
250 STUART STREET, BOSTON

O t Y O 'J R A U T M O S t ZE D D E A l E R

EKTRA
Conrfbrt

Naujosios Anglijos sci- 
Nc.v Engiant! Coke na- 
Priede geros šilumos ir 

apšildymo, tūkstančiai džau- 
eurie yra jsigyje New England
Kutom’atic Heat P.eguliatorium:... 

lėk pirštą būdamas viriui ir tuojau 
ruoš; iemperj apačioje.

Automatiškas

Užmušė Lietuvį
Sausio 7 d. automobiliu užmu-I 

šė Joną Raudonaitį. Automobi
lio vairuotojas nei nesustojo — 
nuvažiavo. Ši nelaimė įvyko 7

, vai. vakare Jonui Raudonaičiui paaukavo 
einant į bažnyčią. Žmonės pa
matę. tuoj pašaukė kunigą ir jį 
aprūpino paskutiniais Sakra
mentais.

Velionis paliko dideliame nu
liūdime brolį Andrių. 5 sūnus— 
Petrą. Viktorą. Vytelį. Antaną 
ir Benediktą, dvi dukteris — 
Mortą ir Oną. apie 12 anūkų. A. 
a. Jonas Raudonaitis buvo pa
šarvotas sūnaus A. Raudonai
čio namuose. 66-24 52nd Avė.

Palaidotas iškilmingai iš Ap
reiškimo lietuvių parapijos baž
nyčios. Brooklyn, N. Y.. Šv. Jo
no kapuose sausio 11 d. Į kapus 
palydėjo kleb. kun. N. Pakalnis 
ir, atkalbėjęs maldas, pasakė 
pamokslėlį.

Lai a. a. Jono Raudonaičio vė
lė ilsisi ramybėje, o likusiai nu-j 
liūdime velionio šeimai reiškia-; 

užuojautą.

I. ---- -------
pintinę vaisių ir aplankyti.

Nutarta suruošti kortavimo 
vakarėlį su dovanėlėmis. Mūsų 
geros širdies sąjungietės Zofija 
Markunienė pakvietė į savo na
mus. Pakvietimas priimtas su 
padėka ir kortavimo vakarėlis 
įvyks kovo 8 d. šeštadienio va
kare, pas Zofiją Markunienę. i 

: 382 Grand Avė.
Pasitarta apie kuopos 30 me- 

' tų sukakties paminėjimą. Kuo- 
pos pirmininkė M. Jokubaitė 
pranešė, kad praeitame susirin
kime diena dėl paminėjimo pa
skirta sekmadienį, gegužės 4 d. 
ir jau užprašytos šv. mišios ir 

: svetainė užimta parengimui.
Visos turėtume padirbėti.

Kuopos valdyba vienbalsiai 
užgirta ta pati. Pirm. M. Joku
baitė; pagelb. S. Tamulienė; 
fin. rašt. M. Ramanauskienė; 
nutarimų rašt. O. Dėkas; ižd. O. 
Čirvinskienė. Dvasios vadas 
kun. E. Gradeckas.

Pirmininkė pareiškė padėką 
mūsų finansų raštininkei M. 
Ramanauskienei, kuri netik la
bai sėkmingai eina savo parei
gas. bet dar ir pusė savo algos 

kuopos reikalams. 
O. Dėkas 

iš eilės savo 
algą paveda kuopos 
pž ką joms širdingai

NEW HAVEN, COMH
Klebonas Išvyko Poilsiui

Svarbus Pranešimas
Onai Štreimikienė, visiems 

! gerai žinoma lietuvė Baltimorė-
• ję ir šv. Alfonso parapijos narė, 
i nori visuomenei pranešti, kad 
Į buvęs Lietuvos Vyriausiojo Tri- 
' bunolo pirmininkas - teisėjas. 
I Juozas Grigaitis buvo jos tikras
brolis. Ji išpildė valdžios reika- 

! laujamus affidavit ir su pagalba 
Katalikų Organizacijų atsiėmė 
jį čion Amerikon liepos 15 d., 
1945. Ji savo brolį sutiko New

• Yorke, o jo duktė Valerija Gri- 
, gaitė atvyko pas savo tetą į
Baltimore.

Juozas Grigaitis mirė sausio 
! 9 d. Mirė kaip geras katalikas, 
i aprūpintas visais Bažnyčios Sa- 
i kramentais, kuriuos jam sutei- 
’ kė šv. Marijos bažnyčios klebo- 
j nas iš East Vineland, N. J. Pa- 
j laidotas su bažnytinėmis aj>ei- 
gomis sausio 12 d. Ponia Štrei
mikienė, nori, kad plačioji Ame
rikos visuomenė žinotų, kad jos 
brolis, nežiūrint priešingų kal
bų, buvo katalikas iki mirties ir 
katalikiškai buvo palaidotas. 
Lai ilsisi Viešpaties ramybėje!I

gausiausių Dievo malonių 
naujame gyvenime.

j’4

Baltimore, Md. — Baltimorės 
; Lietuvių “Dainos” Choras sta
rto scenoje St. Šimkaus operetę 
“Išeivis”, sekmadienį, vasario 
2, 1947, 6:30 vai. vakare, Lietu
vių salėje, 851 Hollins Stheet.

“Išeivis”, tai viena iš mėgia
miausių lietuviškų OĮierėčių. Ja
me vaizduojasi lietuvių vykimas 

Ameriką carizmo 
lietuviai per aša- 
“Sudiev Lietuva! 

buvo gyvtnt tavo

iš tėvynės j 
laikuose, kai 
ras dainavo: 
Man linksma

Altoriaus ir Rožančiaus 
Draugijos Metinė Iškilmė

Kiekvienais metais ketvirtasis 
sausio mėn. sekmadienis tai y- 
ra moterų dr-jos didelė sukak
tuvių šventė. Jau 18 metų kaip 
ši dr-ja gyvuoja mūsų parapijoj
ir per tą laiką yra daug nuvei- šalelėj, širdį man skauda, skau- 
kusi bažnyčios labui ir pavie- da ir graudu svetimojon va- 
nių narių naudai. žiuojant”. Kaip atvykę Ameri-

Sekmadienį, sausio 26 d. arti kon lietuviai gyveno. Kaip Lie- 
200 moterų buvo prie šv. Komu- tuvai tapus nepriklausomai go- 
nijos per mišias 8:30 v. ryte. :dūs kaimynai ją puolė, ir grįžę 
Po pietų 4 vai. įvyko kanoniš-, iš Amerikos lietuviai 
kas įsteigimas mūsų parapijoj broliams kovoje dėl 
Rožančiaus Arkibrolijos. ~ 
pašventintas 
Rožančinės paveikslas ir viešai žios daines, 
paskelbtas vietinės kuopos pri
jungimas prie tos Arkibrolijos tinęs meno jėgos. Dalyvaus vai- 
centro Romoje.

Po pamaldų parapijos salėje. Muzikos vedėja — Lelija Ba- 
įvyko pasisvečiavimas ir metinis kerekienė. Režisierius — Tarnas 
susirinkimas. Daug naujų narių Marcinkevičius, 
prisirašė. Valdyba 1947 metams j tros 
susideda iš sekančiųjų moterų: 
pirm. Elžbieta Makarauskienė; 
vlee-pirm. Aleksandra Jončienė; 
raštininkė, Viktorija Gensevi- 
čienė, ir maršalka Ona Kaljjo- 
kienė. Kun. dr. Mendelis, dr-jos 
dvasios vadas, yra dr-jos iždi
ninkas.

Kun. dr. Mendelis padėkojo 
pereitų metų valdybai ir visoms 
įteikė gražią dovanėlę. Duoklių 
surinkta $150.00. Kun. Antanas 
Dubinskas dalyvavo pasisvečia
vime.

gelbėjo 
Lietuvos 

Buvo laisvės. Visas veikalas, tai gyva 
gražus Marijos veikmė, gardūs juokai, ir gra-

“Išeivį” vaidins geriausios vie-

I kų grupė ir “Dainos” choras.

Vietoj orkes- 
bus Hammond elektros 

I vargonai ir du grand pianai. 
■ Vargonuos garsus vietos muzi
kas John H. Eltermann; pianais 
akompanuos Elena Juškauskai- 
tė ir Lillian Denison.

Visa šios padangės Lietuva 
rengiasi į šią muzikos meno 

: viešnagę. Sol-la.

Mirimai
šeštadienį, sausio 25 d. iš šv. 

Alfonso bažnyčios buvo laidota 
netikėtai mirtį sutikusi a. a. 
Bronė Pužaitytė Colliflower. 
Velionę užmušė traukinis. Nie
kas nežino kaip ši baisi nelaimė 
įvyko. Buvo tik 36 metų am
žiaus. Paliko dideliam nuliūdime 
tėvus ir gimines.

I Trečiadienį, sausio 29 d. su 
Į trejomis mišiomis buvo laidoja- 
i ma a. a. Emilija Čepaitienė. Ve- 
! lionei buvo padaryta sunki ope- 
! racija Bon Secours ligoninėje 
Į pora mėnesių atgal, bet ligonė 
i sirgo neišgydoma liga. Paliko 
I nuliūdime vyrą Vincą ir suaugu
sią šeimą. Buvo 
moteris, ištikima 
ir mirtis, galima 
visai netikėtai.
gyveno pas savo dukterį St. 

I Denis, Md. ponią Krasauskienę, 
i Amžinąjį atilsį duok jos vėlei. 
Viešpatie.

i

sausio 21 d. raštinin-

Nutarimų raštininkė 
jau kelinti metai 
visą metų 
reikalams, 
padėkota.

Kadangi
kė M. Ramanauskienė minėjo 
savo gimtadienį, tai kuopos var
du įteikta jai graži dovanėlė.

Pasveikinti ponai Kazys ir Ci
ną Dėkai, sulaukusieji 16 metų 
vedybinio gyvenimo sukakties 

i ir pasiųsta kuopos vardu gėlių 
su linkėjimais sulaukti sidabri- 

; nio jubiliejaus.
Pirmininkė pranešė apie Mo- 

. terų Sąjungos naujų narių va
jų. ir kvietė visas nares pasidar
buoti. Vajaus metu nereikia mo
kėti įstojimo mokesties. Tai yra 
gera proga visoms katalikėms 
moterims ir merginoms prisira
šyti. M.

KEARNY. H J.

gera katalikė 
parapijonka, 
sakyti, atėjo 

Paskučiausiai

Sausio 13 d., įvyko Moterų So- 
Mūsų klebonas kun. Edvardas į dailei jos susirinkimas Pranciš- 

Gradeckas po metų sunkios ir kiečių Seselių vienuolyne, Har- 
našios darbuotės išvažiavo po-! rison, N. J.
ilsiui. j Catherine Cullimore, pasižy-

Visi parapijiečiai linki jam mėjus kalbėtoja ir mokytoja, 
sėkmingai sustiprinti sveikatą. į atsilankė iš C.Y.O. ir davė daug 

________ j svarbių patarimų moterims.
Iš Sąjungiečių Susirinkimą j Į naują valdybą išrinktos šios: 

Sausio 19 d. įvyko labai sek-' pirmininkė — A. Kazawikienė; 
mingos Moterų Sąjungos 33 vice-pirmininkė — A. Sluzienė; 
kuopos susirinkimas, kuriame prot. rašt. — A. Makarauskie- 
dalyvavo ir mūsų ilgametė na-1 
rė Ona Cepokienė, kuri buvo li
gos perblokšta, bet su Dievo ir 
gydytojų pagalba pasveiko ir 
atsisakė nuo pašalpos. Sąjun- 
gietės džiaugiasi pamačiusios O- 
ną. Sąjungietė O. Cepokienė pa
dėkojo už jai prisiųstas dova
nas ir lankymą ligoje.

Raštininkė pranešė, kad są- 
jungietę Jadvygą šilkienę ištiko 
nelaime. Ji puldama susilaužė 
ranką. Kuojos valdyba ir narės 
reiškia gilią užuojautą ligonei, 
linkėdamos greitu laiku pa- 
sveikti. Nutarta pasiųsti ligonei

Sveikiname Ponus Pečiulius
Vienas iš gražiausių ir pavyz

dingiausių šliūbų įvyko sekma
dienį, sausio 26 d. kuomet Vin- 

' cas Pečiulis paėmė sau už žmo
ną plačiai žinomą veikėją p-lę 

j Marijoną Matukaitytę. Jaunąją 
i atvedė prie altoriaus patsai jos 
į tėvelis Juozas Matukaitis. Pir- 
. mieji liudytojai buvo gydytojas 
’ dr. Herbertas Levickas ir jauno
sios sesutė Hilda Matukaitytė. 
Svotais buvo ponai Rudžiai, 
Juozas Paulonis ir ponia Bendo- 
rienė. Kun. dr. Mendelis priėmė 

į jaunųjų pasižadėjimus ir atna
šavo šv. mišias. Puota įvyko 
Lietuvių svetainėje, Hollins St. 
Per mišias giedojo jaunojo pus
brolis Hyginas Pečiulis. Puoto
je dalyvavo daug žymių asme- 

I nų. Sveikiname ponus Pečiulius. 
Linkime jiems ilgiausių metų ir

Nuotrupos
Velikinės Korteles ir prieš- 

užgavėninės vakarienės bilietai 
buvo pasiųsti visiems parapijie
čiams šią savaitę. Jau keli me-1 
tai kaip mūsų klebonas tai pa-! 
daro, palikdamas kiekvieno są-l 
žinei užsimokėjimą metinės • 
duoklės. Ši tvarka labai patin
ka mūsų kolonijos žmonėms. į

Pirmadienį, kun. dr. Mendelis 
išvyko Chicagon. Pakviestas 
vesti šv. Kazimiero Akademijos 
mergaitėms dvasines rekolekci
jas. Grįš šeštadienį rytą.

Visi džiaugiasi atnaujintomis 
Stacijomis. Tai tikras meno 
darbas, kurs be abejo padės vi
siems tinkamiau apmąstyti 
Kristaus kančią.

Sodalietės sekmadienį gaus iš
tikimybės dovanas per mišias

nė; fin. rašt. — M. Velevienė; 
ižd. — M. Makarauskienė; mar
šalka — M. Millerienė. A.E.S.

Lietuvių Moterų Service Aid 
iš Keamy surengė ketvirtą va
karienę sausio 25, L.A.P.C. sa
lėje pagerbt grįžusius vetera
nus. Iš viso lig šiol grįžo ir pa
gerbė 152 veteranus, 2 merginas 
veteranes ir 5 auksinės žvaigž
dės motinas, kurių sūnūs žuvo.

Kunigas L. Vaicekauskas ati
darė vakarienę malda. Pirminin
kė Alena Jankauskienė buvo va
karo vedėja. Kalbėjo Mayoras

Gilzean, buvusi pirmininkė K. 
Jeckienė, Councilman Healy. 
Councilman B. Jenuss, Donald 

i Allan, C. Schillon, F. Vincent, ir 
|V. Mekionis. Vakaro rengimo 
Į komisijoj buvo M. Birknienė, 
j M. Kalpinienė ir Ad. Serafinie- 
i .ne.

Draugija susitvėrė 1942 me- 
1 tais ir karo metu išsiuntė 2100 
pakelių veteranams, mezgė sve- 

Į terius dėl Red. Cross, 60 narių 
' paaukavo kraujo ir H. Jankaus
kienė ir M. Birknienė pardavė 
$22,800 bondsų ir $3,050 de- 
fense stamps. A.E.S. 0

Jauniausia Lietuvaičių 
Seserų Kongregacija 
Prašo Jūsų Pagalbos
Skelbiamas Nekalto 
Prasidėjimo Seserų 

Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Statybos 

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

$1.00 — taps Kongregacijos Rėmėju 
$50.00 — taps Garbės Nariu

$100.00 — taps Amžinuoju Nariu 
o kas $500.00 aukos ar daugiau, to vardas bus 
įamžintas lentoje pakabintoje ant Koplyčios 
sienos.

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

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

Aukas prašome siųsti:
Immaculate C’onception Convent 

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


