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' 50 PASIAUKOJIMO METU

Kun. Dr. K. Urbonavičiaus 
Auksinio Kunigystės Jubilie

jaus Paraštėje.

Nedaug kam tenka lai-j 
mė švęsti savo veiklos ar 
pašaukimo auksinę su
kaktį. Kun. dr. K. Urbona
vičius - Kmitas jos sulau
kė. Yra kas apie jį parašy
ti kaipo apie žmogų, lietu
vį, publicistą bei rašytoją, 
bet šiuo atveju maloniau
sią jį prisiminti kaipo ku
nigą.

Pati jau laiko apimtis — 
50 metų — pabrėžia ilgą 
gyvenimo kelią ir gausius 
darbus. Juo turiningesni 
tie ilgi metai kunigo gyve
nime. Kiek kartų būta tar
pininku tarp dangaus ir 
žemės, kiek kartų atna
šauta šventoji mišių auka, 
prislėgtoms širdims išriš
tas nuodėmes, tartas pa
guodos žodis, jungta, 
krikštyta, paruošta ir pa
lydėta į amžinąjį poilsį! 
Kiek sielų prikelta į skaid
resnį gyvenimą, kiek mo
kyta, kiek tyliai melstasi 
už gyvus ir mirusius! Ku
nigas dažnai gal net nepa
stebi, kaip jo pajudintos 
gėrio bangos plečiasi vis 
didesniu lauku, apimda- 
mos jam pažįstamas ir ne
žinomas sielas. Šitą pa
slaptį jis pats ir mes visi 
kada nors tik pas Dievą 
suprasime.

Tikro kunigo gyvenimas 
yra nuolatinė auka. Visur, 
kur tik kunigas gyvena ir 
veikia, ten turi būti ir pa
siaukojimas. Matoma ir 
nematoma išganymą ne
šanti auka. Be jos žemės 
druska negali atlikti savo 
paskirties, be jos šviesa 
netenka savo šilimos ir 
savo spindėjimo. Jau pa
čiu savo pašaukimu ir įsi
pareigojimu kunigas yra 
“antrasis Kristus”, kurio 
pirmasis ir kilniausias už
davinys yra pašvęsti eu
charistinę auką. O eucha
ristinė auka reikalauja as
meninės kunigo aukos.

Kas pasaulyje yra didin
giausia ir dieviškiausia, 
tai ir yra laisvai prisiimta 
ir tauriai pakelta ši kuni
giškoji auka. Be jos nėra 
ir negali būti jokios mei
lės, jokios ištikimybės, jo
kio tikėjimo ir jokio alto
riaus. Kai yra kankinių ir 
atgailotojų, kurie už pa-

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

Vyskupas Ketteleris.
, ;<¥■——— -------------------------—£>
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SVEIKINAME GARBINGĄJĮ JUBILIATĄ!

Į

I

I

KUN. DR. K. URBANAVIČIUS, 
įžymus literatas, “Darbininko” šefas, visuomeninin
kas, ALRK Federacijos ir LDS Garbės narys, šiandien 
mini savo 50 metų kunigavimo sukaktį. Garbingąjį 
mūsų vadą sveikiname ir meldžiame Aukščiausiojo 
stiprinti jį sveikatoje, kad dar ilgus metus savo turi
ningais raštais, žodžiu ir darbais vadovautų mums, 
darbininkijai, ir taipgi kovoje dėl Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės.
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GAISRAS TRAUKINIUOSE

Užmušė 3, Sužeidė 50
 ♦------------------------------------------------------------------------

Fresno, Califomia, vas. 
6 — San Joaąuin Daylight 

; traukinys, kuris kursuoja 
i tarp Los Angeles ir Oak- 
land, trenkė į gasolino 
sunkvežimį, važiuojantį 
skersai geležinkelio King- 
sburg miestelyj.

Toje katastrofoje žuvo 
i trys ir 50 sužeidė. Daugu
ma iš 15 traukinių užside
gė.
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494 Iš 1,695 Kapelionų 
Katalikai

Washington — Kariuo
menės Kapelionų vyriau
sybė praneša, kad 494 iš 
1,695 kapelionų tarnau
jančiųjų kariuomenėje y- 
ra katalikai. Iš to skai
čiaus, 1,156 yra protestan
tai ir 45 žydai rabinai.

Naujas Lenkijos Atstovas 
Prisistatė Prezidentui

VVashington, D. C. —Šio-,valdžia neišlaikė
šaulį aukojasi, tada ir mes m^s dienomis naujas Len- duotų^ pasižadėjimų 
visi galime po

Naujas Šauksmas Už Darbo 
Žmonių Gerovę

Kun. W. Smith, aštuonerius metus paskyręs 
darbininkijos reikalų tyrinėjimui ir gynimui. — 
Pelnas neturi būti šventesnis. kaip kūdikis dar
bininko šeimoje. — Demokratija ne tik politikoj, 
bet ir ūkiniame gyvenime. — Katalikų pažiūra 
j darbo unijas. — Apie jachtas ir šampanų. — 
Apie AFL ir C1O. — Komunistai ir darbo unijos. 
— Streikai. — Kaip ateityje bus sprendžiami 
darbininkų ir savininkų ginčai. — Apie sočiai? 
nę revoliucijų ir diktatūras ūkio srityje.

J. E. ARKIVYSKUPAS RICHARD J. CUSHING, D. D.
Sekmadienį, vasario 9 d., 10 vai. rytą, Šv. Petro 

lietuvių parapijos bažnyčioje, So. Bostone, atnašaus 
pontifikales šv. mišias Jubiliato, kun. Dr. K. Urbana
vičiaus, parapijiečių ir bendrai mūsų tautos intencija. 
Garbingasis Bostono Arkivyskupijos Ganytojas yra 
LDS Garbės Pirmininkas ir mūsų kenčiančios ir pa
vergtos Lietuvos •nuoširdus užtatytojas, t

Į

Šventojo Tėvo Palaiminimas
Kun. Dr. Kazimierui Urbanavičiui 
ir visiems dalyviams jo džiaugsmingojo Auksinio 

Jubiliejaus sukaktyje.

i
savo
pra-

~ pasaulį kiJos ambasadorius Juo- vesti laisvus ir nevaržo-
maišytis jame nepražudo- zas Winiewicz prisistatė mus rinkimus 
mi. ~ ™

Tiek mūsų Jubiliatas,

,♦»

— Mašinos nėra svarbes- dinamiška (gaji) jėga, t. 
nes už žmonių gyvastis, — kylantis, kovojančių mil^" 
pelnas neturi būti laiko
mas šventesnių, kaip kū
dikis darbininko šeimoje, 
— dividendai (procentai) 
neprivalo turėti pirmeny
bės prieš užtikrinimą tar-! 
nautojui jo 
briko ūkinė 
duoda teises 
ninkui balsą 
kurie, taip gyvai paliečia 
jam prideramą dalį iš jo 
atliktos gamybos, — šiuos 
teisingus dėsnius drąsiai 
iškėlė Amerikoje naujasis 
darbo žmonių prietelis jė
zuitų kunigas W. J. Smith, 
darbininkų mokyklos di
rektorius Brooklyne. Jis 
turi didelį patyrimą, nes 
jau aštuoneri metai, kaip 
visą savo laiką pašvenčia 
gynimui darbo žmonių rei
kalų ir steigimui mokyklų 
darbininkijai. Drąsiais pa
sisakymais ir ugningu sti
liumi jisai paskelbė šūkį, 
kad dabar, kai politiniame 
gyvenime atiduodama pir
menybė demokratijai, turi 
ir ūkiniame gyvenime de
mokratija. paimti viršų. 
Tuos klausimus begvil- 
dendamas jis neseniai iš
leido didelio susidomėji
mo nusipelnančią knygą

darbo, — fa- 
kontrolė ne

atimti darbi- 
klausimuose,

i

jonų gyvų žmoniškų būty4> 
bių kryžiaus karas. ”• o

APIE MILIJONUS, 
JACHTAS IR ŠAM

PANĄ...
Tasai kunigas priduoda 

didelę vertę darbo uni
joms, nors nebijo drąsiai 
pasmerkti ir unijų vaduo
se esančių iškrypimų:

— Mes nejaučiame jokių 
simpatijų tiems darbo 
žmonių priešams, kurie į- 
sibrovę į darbininkijos ei
les, lygiai, kaip mes netu
rime simpatijų tiems 

' begėdiškiems pelno gau- 
! dyto jams, kurie darbo 
žmonių sąjūdį nori sprog
dinti iš lauko”.

Savo teises darbo žmo
nės gali ginti visomis tei
sėtomis priemonėmis, ne
išskiriant nė streikų. Kun. 
Smith su pajuoka kalba 
apie 
sius” 
kurie 
kurie 
nai gyventi ant paskuti
nių poros milijonų kapita
lo, teturėdami tik dvi 
jachtas ir tik vieną pilną 
rūsį šampano...”

Darbo žmogus taipgi tu
ri teisę į aukštesnį gyveni
mo standartą. Su pasiten
kinimu kun. Smith rašo, 
kad tuo metu, kai jis ruo
šė spaudai savo minėtąją 
knygą, tūkstančiai Penn- 
sylvanijos angliakasių sie-

Tęsinys 5-tame pusi.

tuos “pasipiktinu- 
kompanijų gynėjus, 
jaudinasi, jog kai- 
“bosai” liks “mizer-

Gerbiamas ir brangus Tėve:
Man labai malonu jums pranešti, kad šia džiaugs

minga jūsų kunigystės auksinio jubiliejaus proga, mū
sų Šventasis Tėvas, Popiežius Pijus XII, labai malo
niai teikėsi jums atsiųsti specijalų Apaštališką palai
minimą. Toks yra jo šventenybės pageidavimas, kad 
tuo palaiminimu pasinaudotų visi, kurie dalyvaus šio
je džiaugsmingoje jūsų sukaktyje, giliai įvertindami
jūsų uolumą tarnauti Bažnyčios reikalams ir gerovei i “Spotlight on Labor Un- 
jūsų vientaučių. Jungtinėse Valstybėse gyvenančių. Irions”. 
aš pats perduodamas jums tą garbingą Aukščiausiojo!
Ganytojo dovaną, noriu taip pat pareikšti ir mano as-i Jisai pranašauja naują 
meninį sveikinimą ir gerus linkėjimus. Aš su pasitikę- ūkinio gyvenimo persi- 
jimu meldžiuosi, kad ši Kristaus Vietininko palaima,'tvarkymą ir naujus darbo 
bus užtikrinimu gausių malonių, kurios jus lydės per į įmonių laimėjimus- 
visas jūsų kunigiško gyvenimo dienas. ; _  n‘. . ’

Dar kartą reikšdamas sveikinimo, pagarbos ir ge-I____ a ° S3JU 1S >ra---
riaušių linkėjimų žodžius, lieku

Jums nuoširdus Kristuje, 
t A. G. CICOGNANI, 

Laodicejos Arkivyskupas, 
Apaštališkasis Delegatas.

Prezidentui Trumanui. | Tačiau, Prezidentas Tru- 
Prezidentas Truman, man priėmė naujo Lenki- 

s kre- 
dencijalus ir paaiškino, 
kad “Jung. Valstybių val
džia nenustojo domėtis 
Lenkijos žmonių gerove.” 

Jis aiškiai pasakė, kad 
Jung. Valstybės nenutrau
kia santykių su Lenkija 
dėl įvykusių rinkimų sau
sio 19 d., tačiau tuo pačiu 
metu pasilieka pilną lais
vę ateities veiksmams.

Varšuvoje, Jung. Vals
tybių ambasadorius Ar- 
thur Bliss Lane nedalyva
vo Lenkijos seimo atida
ryme. Taipgi nedalyvavo 
ir Anglijos ambasadorius.

tiek ir kiti kunigai jaučia’ priėmęs Lenkijos amba- jos ambasadoriaus
kaip pasauliečiai ilgisi ge- sadorių, tarp kitko pareiš- 
rų kunigų ir kaip pagar- kė: “Aš ir Amerikos žmo- 
biai jie įvertina jų pašiau- nės esame giliai susirūpi- 
kojimo kupiną gyvenimą, nę, kad Lenkijos laikinoji 
Nevisados tas pasakoma įi . .
akis, bet visados dėkingai i kiautą, veržiasi į amziną- 
įvertinama sielos gelmė-saulę, vienu sparnu 
se. šitame vargų ir nedo- siekdamas žemę, kitu 
rybių pasauly daugelio a-! zvaigždes. Juk jis yra tar- 
kys ieško to vadovaujan- j pininkas tarp Dievo ir 
čio ugnies stulpo, to aro, 
kuris prasimušdamas pro 
visokį laiko, erdvės ir sa
vo žmogiškų silpnybių

Lietuviu Radio Programa
i ŠEŠTADIENĮ, 1:15—2:15 P. M.
I -------- ^ ~ - - - -
I
I

1230 KILOCYCLES — WESX .SALĖM, MASS.

Amerika Ir Rusija Nesutaria 
Jungtinėse Tautose

žmonių, juk jo misija — 
sudievinti žmones...

Pagerbdami kunigo Ju
biliato švelnų jautrumą, 
neminėsime čia jo visų ge
rų darbų, būdo savybių ir 
vargų, kurių ir jam, žino
ma, netrūksta.

Kai savo šviesioje su
kaktyje Jubiliatas dar 
kartą prisiartins prie Die
vo altoriaus, jam iš širdies 
palinkėsime, kad Viešpats 
jį vestų į savo šventąjį 
kalną amžinosios jaunat
vės džiaugsmu. C.

I

Vokietis Kanfinolas Atvyks 
ta | Ameriką

Šeštadienį, vasario 8 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 
lietuvių radio programa. Lietuviškos liaudies dainos, 
muzika, kalbos, pranešimai, sveikinimai ir žinios 

| plauks oro bangomis iš WESX stoties. Salėm, į Jūsų, 
jGerb. Skaitytojai, namus.

Šeštadienio vakare, vasario 8 d., Lietuvių salėje, 
24 Morton Street, Stoughton, Mass. įvyks koncertas ir 
šokiai. Dainuos Norwoodo choras, solistai - solistės, 
vadovaujant muzikui V. šereikai, ir vietinis solistas 
Jonas Rasakauskas.

Kviečiame visus dalyvauti koncerte ir šokiuose.
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:

Lake Success, N. Y., vas. ■ Tuo klausimu ginčytasi 
per 6 ir pusę valandas. Pa
daryta iš vienos ir kitos 
pusės nusileidimų, tačiau 
neprieita prie susitarimo.

Rusijos atstovas Gro- 
»myko griežtai atsisakė I

UIK IV, Vdc. |

6 — Jungtinių Tautų Sau
gumo Taryboje negali su
sitarti Jung. Valstybės ir 
Rusija dėl nusiginklavi
mo. Jung. Valstybės rei
kalauja, kad būtų priim-

Washington — Kardino
las Konrad von Preysing, 
Berlino Vyskupas, lėktu
vu atvyks į New Yorką 
vasario 15 d.

tas Amerikos planas ato- *u*,minei energijai kontro-! svarst>‘1 nusiginklavimą 
liuoti pirmiau negu bus. ne>,ma"t1 atomines energi- 
pradėta svarstyti kitokią Pos P™blemos. 
nusiginklavimas, o rusai 
reikalauja svarstyti ben
drą nusiginklavimo reika
lą, į kurį įeis ir atominės 
energijos problema.

Norįs minią paveikti logika, 
primena kvailį, kuris, ilgai sto
vėdamas gatvėje, spaudžia su
gedusį varpelį.

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

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORuood 1449
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Du Vyskupu 6yvt Europos Į Yandenberg—tomaity

ĮĮJĮĮhmini* “—■------I

Slaptai

Nevyks Madam
Siūto Nustatyti Metines 

Algas Darbininkams

VFashington,
iš Europos Pranešama,

D. C. — 
kad senato-

H. Vanden- 
Connally ne
su valstybės 
gen. G. Mar-

Londonas 
gautos žinios 
įrodo, kad du neišvardinti riai Arthur 
katalikai vyskupai dar te- berg ir Tom 
bėra gyvi kur nors Euro- vyks kartu 
pos kalėjimuose, nors bu- sekretorium 
vo ankščiau pranešta, kad shall’u į keturių didžiųjų 
jie mirę.

Nors jų vardai nepaduo- 
ti spaudai, tačiau praneš
ta, kad jie Ukrainiečiai 
vyskupai, kurių vardai 
buvo paminėti su kitais 
penkiais vyskupais, kurie 
žuvo karo metu. Tik vie
nas Ukrainiečių vyskupas 
turi laisvę veikti ukrainie
čių tarpe, tai Vyskupas 
|įan Buczko, ir jis bando 
Wisvinti kalinamus vys-
Bus.

užsienio ministerių kon
ferenciją, kuri prasidės 
kovo 10 d., Maskvoje.

Tačiau, jeigu bus būti
nas reikalas ir valstybės 
sekretorius gen. Marshall 
kvies juos, tai jie vyks vė
liau.

f į

omunistg Vadas Išvyko 
Rusijon

V New York — Jung. Val
stybių komunistų partijos 
pirmininkas William Z. 
Foster išvyko laivu — 
“Queen Elizabeth” į Eu
ropą. Jis aplankys Rusiją, 
Angliją ir kitus kraštus.

Galimas dalykas, kad 
jis vyksta Rusijon gauti 
instrukcijų 
niam veikimui.

komunisti-

Prezidentasfatyre24

Wa«*hington, D. C.—Pre
zidentas Truman paskyrė 
24 naujus reguliarės armi
jos generolus. Paskirtuo
sius generolus turi patvir
tinti Senatas.

Šv. Vardo Draugijų Tautinis 
Seimas (vyks Bostone

Bostono Ar-

Washington, D. C. — 
Murray Latimer, buvęs 
Geležinkelių Pensijų Ta
rybos viršininkas, savo 
raporte Karo Mobilizaci
jos ir Pakeitimo Ofisui pa
siūlė pravesti įstatymą, 
pagal kurį užtikrintų dar
bininkams metines algas.

Visoje vakarinėje ir cen- 
tralinėje Europoje siaučia 
žiemos audros. Didefi šal
čiai, gilus sniegas ir aud
ros baisiai vargina ir taip 

! jau suvargusius Europos 
■ žmones.

Anglijoje trūksta ang- 

užgyrė pasiūlymą, kad bet įr sniego negali jų prista- 
kuris prezidentas negalė- tyti. Jeigu taip yra Angii- 
tų būti ilgiau kaip du ter- joje, tai ką bekalbėti apie 
minu, būtent. 8 metus. . kitus kraštus, kurie dėl 

Šis klausimas kilo po to,. karo ir taip labai kenčia, 
kai Prezidentą.® Roosevel- 
tas buvo išrinktas ketvir
tam terminui. Tai jau per
daug.

Jeigu Kongresas šį pa
siūlymą priims dviem 
trečdaliais balsų, tai po to 
jis bus pavestas valstijų 
kongresams užgirti. Jei
gu 36 valstijos užgirs, tai 
tas pasiūlymas taps kons
titucijos priedu.

Nori Apriboti Prezidento 
TenmiB

TCashington, D. C.
Jung. Valstybių Kongreso! • — •
komisija 20 balsų prieš 6 nes’dėl dideliu šalčiu

Sekmadienis, kurs vadinamas Sesagesima (Vasario 9) 
EVANGELIJA: Luko 8, 4-15

Anuo metu: Susirinkus gausiai miniai ir besiskubinant pas 
jį iš miestų, jis kalbėjo prilyginimu: Sėjėjas išėjo savo sėklos sė- 
tų. Jam sėjant, dalis krito pakelėj, buvo sumindžiota, ir dan- 

; gaus paukščiai ją sulesė. Kita dalis krito ant uolos ir išdygus pa-
■ džiūvo, nes neturėjo drėgmės. Kita krito tarp erškėčių ir drauge 
‘ išdygę erškėčiai nusmelkė ją. Kita dalis krito į gerą žemę ir iš-
■ dygusi davė šimteriopą vaisių. Tai sakydamas jis šaukė: Kas tu- 
: ri ausis klausyti, tas teklausai. Jo mokiniai klausė jį, ką tas pri- 
! lyginimas reiškiąs. Jis jiems tarė: Jums duota pažinti Dievo ka
ralystės paslaptį, o kitiems skelbiama prilyginimais, kad regė
dami nematytų ir girdėdami nesuprastų. Tas prilyginimas štai ką 
reiškia: Sėkla — Dievo žodis. Pakelėje tai tie, kurie klauso; pas
kui ateina velnias ir atima žodį iš jų širdies, kad jie netikėtų ir 
nebūtų išgelbėti. Ant uolos tie, kurie išgirdę su džiaugsmu prii
ma žodį; bet jie neturi šaknų; jie tiki iki laikui ir pagundos metu

■ jie atsitraukia. Kas krito tarp erškėčių, tai tie, kurie kad ir klau
so, bet šalin eidami, rūpesčių, turtų ir gyvenimo džiaugsmų nu
troškinami ir neduoda vaisiaus. O kas krito į gerą žemę, tai tie,

‘ kurie klauso žodžio, jį palaiko tikrai geroje širdyje ir duoda vai
siaus kantrume.

minu, būtent. 8 metus.

Statinę "Nominavo* j 
Lietuvos Tarybg

Ispanijoj dideli potvy
niai. Daug nuostolių.

Chicago, Iii. — Apskai
čiuojama, kad pereitais 
metais įvairiuose nelai
minguose įvykiuose visa
me krašte žuvo 100,000 
žmonių.

Atf Turi 7,505,444 Naras

Aukščiausias New York miesto policininkas 
Francis Hawley, perveda keturių metukų Nancy 
Drury, per didelio judėjimo gatvę, kuri dalyvavo 
March of Dimes specialėse ceremonijose 1947 
m. kampanijai.

fiaiKftaMofaufiAgauc jos valdžios, kad “priimtų!
_a_ v' • ii SnviAtu rpcnnn uii spi-į Sovietų respublikų šei

mą”, taip, kaip padarė 
Lietuvos raudonieji.Nuo balandžio 1 dienos 

šeimininkės, kaip praneša, ' 
gaus 10 svarų cukraus su į . , 
tuo pačiu ženkleliu, kaip j Apipiešė Kiprą Petrauską 
dabar, kad gauna 5 sva
rus.

New York
kivyskupija kviečia dar ki
tą iš eilės didžiųjų tauti
nių seimų į Bostoną. Iš 
New York gautas praneši
mas, kad šį metą, spalių 1 
iki 5 dieną įvyks Šv. Vardo 
Draugijų Tautinis Seimas, 
Bostone.

Mūsų Arkivyskupas Ri- 
chard J. Cushing. D. D., 
kvietė seimauti Bostone ir 
tikisi tuomi sustiprinti ar
kivyskupijos Šv. Vardo 
draugijas ir kad kiekvie
nas katalikas vyras taps 
šv. Vardo mylėtojas ir 
draugijos narys. Bus ypa
tingai gražus vaizdas ma
tyti galingą vyrų katali
kišką dvasinę organizaci
ja

Kuris dar vyras neprisi
rašė prie Šv. Vardo drau
gijos savo parapijoje lig 
šiam laikui, lai jis pareiš
kia savo norą parapijos 
kunigams.

Komunistų spauda pra
neša, kad Vilniaus miesto 
“įmonių rinkimų apygar
da prašė premjerą Staliną 
kandidatuoti į Tarybinės 
Lietuvos 
tarybą”.

aukščiausiąją

Miami, Florida — Ame
rikos Darbo Federacija 
žymiai padidėjo nariais. 
Tik per vienus metus ga
vo 255,00 naujų narių. Da
bar ADF turi 7,505,446 
narius.

I
Stalinas apsiėmęs ir pri

siuntęs šiokią padėką:
“Dėkoju už visų draugų 

rinkėjų, išstačiusių mano 
kandidatūrą, pasitikėji
mą. Sutinku kandidatuoti 
į Tarybinės Lietuvos Res
publikos aukščiausiąją 
Tarybą Vilniaus miesto 
tarybinėje rinkiminėje a- 
pygardoje Nr. 11.”

Iš to, kas pasakyta, aiš
ku, kad Vilniuje nėra iš
gamų, kurie apsiimtų 
kandidatuoti į imperialis
tinės Rusijos tarybą. Sta
liną “nominavo” ne lietu
viai piliečiai, bet Rusijos 
kacapai arba išgamos.

Areštavo Komunistę
New York — Šiomis die

nomis FBI areštavo Ger- 
hard Eislerį, australietį 
komunistą, kuris davinė
jęs įsakymus Amerikos 
komunistams.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė - Eva Marksienė.

625 E. Sth St So. Boston. Mass. 
Tel. So. Boston 1298.

Vice-Pirmininkė G. Gailiūnienč,
8 Winfield St.. So. Boston. Mass. 

Prot. Raat. — Ona IVaškienė.
440 E. 6th St . So. Boston. Mass. 

Finanaų Rafit - B. Cumcnc.
29 Gould St.. W. Roxbury, Majs.

Tel. P*rkway 1864-W
Iždininke — Ona StamuUutc. 

177 West 7th St.. So. Boston Maža.
Tvarkdare — Ona Krasauskas.

11 Springer St.. So. Boston Mas? 
Kasos GI. Elzbieta Aukštikalnyte 

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raSUijjikį.

SV. JONO bV. »U PATALPINES
DRAUGIJOS VALDYBA

i Pirmininką.-* — Junzaa Svagždys,
601 6th St.. So. Boston. Mass.

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

' Prot. ItaAt. — Jonas GUneekis.
5 Thoinas Pk.. So. Boston. Mass.

E.n. Rašt Aleksandras Ivaška,
140 E- Sixth SI., So. Boston. Mass.

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj,

I b < ‘-U St., Su. lk*»tuu,

Boston Elevated

Lenkijos Prezidentu Vėl 
Išrinktas Bierut

Varšuva, Lenkija—Len
kijos raudonųjų seimas 
vėl išrinko Boleslovą Bie- 
rut, Maskvos pakaliką, 
prezidentu septyniems 
metams.

Klausimas tebėra atda
ras: ar Bierut turės progą 
prezidentauti 7 metus ? 
Galimas dalykas, kad 
Lenkijos raudonųjų sei
mas nutars prašyti Rusi-

i Iš Stockholmo, Švedijos,! 
j praneša, kad Lietuvoje: 
; siaučia plėšikų gaujos. j 
Šiomis dienomis buvo api- 

! plėštas operos artistas; 
Kipras Petrauskas.

Apiplėšimai vyksta kas-: 
dien miestuose ir kaimuo-'
se.

iGarbė, kaip šešėlis, parodo 
žmogų padidintą arba sumažin
tą, ir tik retai tikram stovy.

Kiti žmonės panašūs į debesis, 
kurie slankioja aukštai, bet 
naudos iš jų maža tik saulę už
stoja.

DIEVIŠKOJI SĖKLA IR
ŽMOGIŠKOJI DIRVA'

*
I

Yra žmonių, kurių širdys lyg kietos uolos. Nors jie Dievo 
žodžio klauso, tačiau jis nuo jų atšoksta, tarsi žirniai nuo sienos. 
Jų nesujaudins nė neturtingieji, nė našlaičiai, nė tremtiniai, nė 
ligoniai, nė šventieji. Į visa tai, kas šventa ir dora, jie žiūri su 
šaltu ir net pašaipiu juoku. Tokiems vistiek, ar bus prie kry
žiaus kalamas Kristus ar Barabas. Tai širdys pariziejų, kurie 
Kristui mirštant matė saulės užtemimą, žemės drebėjimą, o vis 
dėlto pasiliko kietesnis už uolas. Žiūrėdami jie nemato, girdėda
mi nesupranta.

KRITO TARP ERŠKĖČIŲ...
Surauktos kaktos ir Įtempti veidai, pinigas ir visa tai, kas 

už jj gaunama, kūno aistros ir tai kas jas kursto, deginte išdegi
na įkritusį širdin Dievo žodį. Rūpesčiai, teroras, lyg nematoma 
prakeiksmo ranka, slegia žmoniją, neduodami laisvai kvėpuoti, 
blaiviai ir giedriai į ateitį pažvelgti, naktimis ramiai miegoti. Taip

LEKCIJA: šv. Povilo Apaštalo laiško Konrintiečiams 
(2 Kor. 11, 19-33; 12,1-9)

Broliai: Jūs mielu noru pakenčiate paikuosius, patys būdami 
išmintingi. Jūs juk pakenčiate, jei kas jus pavergia nelaisvėn, jei 
kas jus zyja, jei kas jūsų lobį ima, jei kas didžiuojasi, jei kas mu
ša jus į veidą. Aš sakau savo sugėdinimui, lyg kad mes būtumėm 
buvę silpni tame dalyke. Kuo kas nors drįsta girtis, (paikybėje 
sakau), drįstu ir aš.

Jie yra žydai, ir aš; yra izraelitai, ir aš; yra Abraomo ainiai, 
ir aš. Jie yra Kristaus tarnai, (kaip neprotingas sakau), aš dau
giau: daugiau pakėliau darbų, daugiau kalėjimų, kirčių be galo, 
buvau dažnai mirties pavojuose. Nuo žydų gavau penkis kartus 
po keturias dešimtis kirčių be vieno; tris kartus buvau rykštė
mis plaktas, kartą akmenimis muštas, tris kartus nukentėjau 
laivo sudužimą, naktį ir dieną buvau jūros gilumoje, dažnai ke
lionėse, pavojuose upių, pavojuose galvažudžių, pavojuose nuo 
vientaučių, pavojuose nuo pagonių, pavojuose miestuose, pavo
juose tyruose, pavojuose jūroje, pavojuose tarp netikrų brolių; 
varge ir skurde, daugelyje budėjimų, alkyje ir troškime, dauge
lyje pasninkų, šaltyje ir nuogume: be to, kas kitaip atsitinka, 
kasdieninis veržimasis prie manęs, rūpestis visomis bažnyčiomis. 
Kas yra silpnas, ir aš nesidarau silpnas? Kas yra piktinamas, ir 
aš nedegu? Jei reikia girtis, aš girsiuos savo silpnumu. Dievas ir 
Tėvas mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus palaimintasis per am
žius žino, kad aš nemeluoju. Damaske karaliaus Arėto šalies vir
šininkas sergėjo damaskiečių miestą, kad mane sugautų: ir aš 
pro langą pintinėje buvau nuleistas per sieną ir taip ištrūkau iš 
jo rankų.

Jei reikia girtis (tiesa, nepridera), aš eisiu prie Viešpaties 
regėjimų ir apreiškimų. Aš žinau žmogų Kristuje, kurs pirm ke- 

j turiolikos metų, — ar kūne, nežinau, ar be kūno, nežinau. Dievas 
žino, — buvo paimtas net į trečiąjį dangų. Ir žinau, kad tas žmo
gus, — ar kūne ,ar be kūno, nežinau. Dievas žino, — buvo pa
gautas į rojų ir girdėjo slaptingus žodžius, kurių nė vienam žmo
gui nevalia sakyti. Tokiuo aš girsiuos, o savimi nė kiek nesigir
siu, tiktai savo silpynybėmis.

Nes jei ir norėčiau girtis, aš nebūsiu neprotingas, nes saky
čiau tiesą; bet susilaikau, kad kas nemanytų apie mane daugiau, 
kaip manyje mato ar girdi iš manęs. O kad aš dėl apreiškimų 
didumo nesikelčiau puikybėn, man duotas akstinas į mano kūną, 
šėtono angelas, kurs mane muštų veidan. Todėl aš tris kartus 
meldžiau Viešpatį, kad tai atstotų nuo manęs; bet jis man tarė: 
Gana tau mano malonės, nes jėga įgyja tobulumo silpnybėje. 
Taigi, aš mielu noru girsiuos mano silpnybėmis, kad Kristaus jė
ga gyventų manyje.

RUSIJA-ANGLIJA PRIEŠINASI 
AMERIKOS PLANUI VALDYTI 

PACIFIKO SALAS

Boston Elevated Railway 
kompanijos trusteesai paskel
bė, kad 1946 metais kompanija 
turėjo 787.527.89 dolerių nuo
stolių, kuriuos miestai ir mies
teliai, kurie yra kompanijos ap
tarnaujami turės padengti. 
Kompanija yra sunkioje finan
sinėje padėtyje dėl to, kad nuo 
1941 metų miestai ir miesteliai 
dar nėra sumokėję kompanijai 
3,652,573.75 dolerių.

Jeigu minėtos skolos nebus 
veikiai sumokėtos, arba legisla- 
tūra duos leidimą kompanijai 
skolinti pinigus, kad padengti 
defecitus ,tai kompanija turės 
užvilkti sumokėjimą savo sko
lų sumą už nuomą požeminių 
gelžkelių ir nuošimčius už bo
nus.

Kompanija 1947 metais yra I apkarsta šis kupinas nerimo gyvenimas, taip pavargsta nervai., 
pasižadėjusi sumokėti nuosim-Į 
čių. nuomų ir mokesčių valsty
bei, miestams ir miesteliams 
suvirs aštuonis milijonus dole
rių.

Trusteesai mano, kad geriau
sia išeitis iš šios keblios padė
ties būtų Massachusetts valsty
bei sumokėti pereitų metų de
fecitus ir šių metų nedateklių. 
Tas nebūtų valstybei rizikinga, 
nes kompanija turi turto už su
virs 110,000.000 dolerių.

Toliau trusteesai reportavo, 
kad pereitais metais kompanija 
turėjo daugiau keleivių kaip 
bet kokiais kitais metais, bet 
kadangi išlaidos pakilo 18 nuo
šimčių, o pajamos tiktai ketu
riais nuošimčiais, tai kompani
ja buvo priversta panaikinti ve
žioti keleivius po penktuką ir 
visiems suaugusiems nustatyti 
dešimti centų mokės* į.

Tūkstančiai jėgų mobilizuota Kristaus darbui suardyti. Ir j 
labai laikas save paklausti: ar mano gyvenimas, mano asmuo,: 
mano vardas yra gėrio ramstis, tinkama dirva Dievo karalystei?: 
Ar žmonės, su kuriais dažnai susieinu, randa manyje ką nors į 
kilnaus, gero, linksmo, krikščioniško? Ar žmonėms, kurie, kaip' 
sakoma, jau baigė su krikščionybe, mano gyvenimas yra paragi
nimas susimąstyti, o gal būt, aš esu jiems dar vienas įrodymas, 
kad religija niekam tikusi...

NENUOSEKLUMAI
Tik dėl to, kad yra dorovės veidmainių, kiti pateisina savo 

lengvabūdiškumą, kad yra nekrikščioniškų krikščionių, nusigrę
žiama nuo neišsemiamų šviesos ir jėgos šaltinių — Evangelijos, 
kad yra netikrų dievų, liekama verčiau be Dievo ir aklai su ne
jaukiu pasitenkinimu užsidaroma į mirties ir dulkių pasaulį. Ar 
tai nėra tikras sielos marinimas badu, ar tai nėra nederlingoji 
žemė?

Ir tie, kurie manosi esą tinkama dirva Dievo žodžiui, neturi 
tik vengti bloga; pirmasis ir svarbiausias jų uždavinys — daryti 
gera. Juk kartais nusikalstama darbais, kurių nepadarom, ir žo
džiais, kurių nepasakom. Tingūs ir atbukę niekais praleidžiame 
tinkamą valandą, likimo valandą, kurioj mus Dievas ir žmonės 
šaukia. Kiek daug prasnaudžiama aukšto atsakingumo, kiek už
mirštama parodyti meilės ir paramos- Prašykime Dievą šviesos 
sau ir kitiems pažinti.

Washington, D. C., vas.
6 — Rusija ir Anglija pa- lektorius, sako, 
sipriešino Jung. Valsty- 000 vertės deimontų rado 
bėms, kad jos dabar vai- karininko Murray kišenė- 
dytų Japonų užimtas sa
las Pacifiko.

Rusija ir Anglija sako, 
kad Pacifiko salų valdy
mo klausimas turi būti iš

skeltas darant taikos su- 
■ tartį su Japonija.

- - - - — - -

MacArthur įsakė Areštuoti 
Armijos Karininką

San Franchco, CaL vas. 
6 — Gen. Douglas Mac
Arthur per radio įsakė a- 
reštuoti pulk. Edward J. 
Murray. kuris iš Japoni
jos sugrįžo į savo namus 
Palo Alto, po to, kai mui
tinės agentai sulaikė 
$210,009 vsrtės duiui'jHtu.

Paul Leake, muitinės ko- 
kad $10,-

je. Klausinėjant karininką 
Murray, jis davė raktus 
nuo saugumo dėžės, kur 
buvo dar apie 500 deimon- 
tų.

Pulk. Murray areštuotas 
ir kaltinamas šmugeliavi- 
mu.

Mikola jczyk Pasitraukęs 
Iš Valdžios

Varšuva, Lenkija —Pra
nešama, kad Lenkijos val
stiečių partijos vadas Mi
kola jczy k pasitraukęs iš 
valdžios. Kartu su juo pa
sitraukę ir kiti tos parti
jos nariai.
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Dviveidė Stalino Politika

mano mūsų

Taip ir nudžiugo kai kurie Amerikos laikraščių 
kolumnistai ir radio komentatoriai dėl “optimistingo” 
Stalino atsakymo į šiuos klausimus: ar gali komunis
tinė Rusija normaliai bei draugingai santykiauti su 
kapitalistinėmis valstybėmis? Ir, ar galima išvengti 
busimojo karo? Į abudu klausimu Rusijos diktatorius 
atsakė teigiamai. Girdi, turėti draugingus santykius 
abiem pusėm ne tik galima, bet labai esą naudinga ir 
net būtina. O dėl busimojo karo — kam gi jis esąs rei
kalingas? Jei abiejų pusių vyriausybės ir norėtų ka
riauti, tai jos vienos be žmonių karo vesti negali, gi 
žmonės dabar kariauti nebenori. Tai kas gi kariaus? 
Atrodo visai loginga ir teisinga. Tad
“politikai” — galima kiek lengviau atsikvėpti, nes Sta
linas labai protingai ir raminančiai pasisakė. Bet vis 
dėlto mūsų “išminčiai” apsidraudžia: viskas būtų ge
rai, jei Stalinas nuoširdžiai kalba. Mat, nuo jo žodžių, 
pasižadėjimų ir net raštu padarytų sutarčių daug, 
daug kartų (tur būt visados) teko nudegti. Ir dabar 
teks nudegti, jei buvusieji lengvatikiai vėl jam patikės.

Pareiškimas, kad žmonės nenori kariauti yra tei
singas, bet nepamirškime, kad Rusijos diktatorius gali 
juos priversti. Jis tą gudriai užtylėjo, norėdamas, kad 
visi kiti nusiginkluotų, o jis po senovei visas krašto 
pajėgas įkinkys į karo pramonę, o žmones laikys nu
skurusius ir pusbadžius, kad jiems išrūktų iš galvos 
net ir šešėlis neklusnumo ir savo laisvos valios pareiš
kimo. Pagaliau, Stalinas negali gi ir nebenori pakeisti 
pagrindinės komunizmo programos, būtent, pasauli
nės revoliucijos vykdymo. Visai neseniai (lapkričio 17 
d., 1945 m.) Maskvos pasiuntinybė Washingtone išlei
do buletiną, kuriame tarp kitko štai kas pareikšta: 
“Leninas patobulino Markso mokslą, kaip reikia su
daužyti buržujų valstybės aparatus”. Draugingam 
santykiavime prastai skamba tas valstybės aparato 
daužymas. “Tai reiškia — sako Max Eastman — dur
tuvais išvaikyti valdininkus, apvalyti žmones nuo de
mokratizmo masiniais žudymais ir ištrėmimais į ver
giško darbo stovyklas, ir įsteigti žiaurią vienos parti
jos totalitarinę diktatūrą, kuri paimtų į savo rankas 
Jungtinių Valstybių pramonę ir prekybą”.

Tokiems darbams atlikti reikia labai sustiprinti 
komunistus ir labai nusilpninti buržujus. Dėlto toki 
primygtinai ir karštai kartojami paraginimai nusi
ginkluoti. Kai dėl draugingo komunistų su kapitalis
tais santykiavimo štai ką pats Stalinas rašo knygoje 
“Leninizmo Uždaviniai”: “Neįmanoma, kad Sovietų 
Respublika galėtų ilgesnį laiką išsilaikyti greta impe
rialistinių valstybių — viena kitą turi pavergti”.

Ir žinok čia žmogus, kurią Stalino nuomonę sekti: 
peštis, ar santykiauti? K.

Kad geriau būtų galima naikintinų ydų ir tiktai 
įvertinti kun. Dr. K. Urba- klesti iki herojinio laips
na vičiaus nuopelnus auk- nio išugdytos dorybės, ta- 
lėjimo srityje, pravartu da jis yra pasiekęs lygti- 
bus trumpai nušviesti ko- nio šventumo arba tobuly- 
kia yra auklėjimo "esmė ir bes. 
koksai jo tikslas.

Auklėjimo artimesnis 
tikslas yra auklėjimo as
mens auklė jimasis; galu
tinis jo tikslas yra pagel
bėti besiau klojančiam as
meniui išsiauklėti pilnuti
ne asmenybe. Pilnutinė as
menybė yra tobulas žmo
gus, o tobulas žmogus yra 
šventas.

Šventumo, tobulybės ar
ba pilnutinės asmenybės 
siekti yra natūralu ir pri
valu kiekvienam žmo^rui. 
Natūralu dėl to, kad augi
mo pradą Dievas įdiegė 
visame žmoguje, ne tik fi
zinėje jo dalyje, ir nori, 
kad abi dalys augtų pagal 
jų ypatingą prigimtį: kū
nas pagal kūno prigimt., 
dvasia pagal dvasios, t. y. 
proto ir laisvos valios. Pri
valu žmogui tobulybės 
siekti dėl to, kad V. Jėzus 
taip įsakė: “Būkite tobuli, 
kaip jūsų dangiškasis Tė
vas yra tobulas”.

Kiekvienas žmogus yra 
savo laisvos valios pada
ras. Žmogus tampa šventu 
ne savo auklėtojo laisvos 
valios gerais darbais, bet 
savo paties. Todėl, arti
mesnis auklėtojo tikslas 
yra pagelbėti jaunam 
žmogui save patį pažinti, 
t. y. pažinti savo dvasioje 
beaugančias pik t ž o 1 e s 
tarp kviečių, kad žinotų 
kas ugdytina, kas naikin- 
tina. Po pažinimo seka jau 
paties auklėtinio laisvos 
valios veiksmai, t. y. blogų 
ypatybių ir polinkių nai
kinimas, o gerųjų ugdy
mas ir tobulinimas arba 
kultūrinimas. Kada žmo
gaus sieloje jau nebelieka pi jos ribų,

I

Kai kurie politikai arba ir šiaip eiliniai piliečiai 
mano ir pasisako, kad nebeišsimoka Rusiją smerkti 
už jos žiaurumus, melagystes, neteisybes, plėšrumą ir 
gobšumą, nes meška vis tiek neturi gėdos nė žmogiš
kų jausmų. Visas pasaulis ją uja, o ji vis tiek savo 
daro. Pavergė net stambias valstybes ir tautas, o jau 
apie Lietuvą nėr ką ir bekalbėti. Bolševikiškoji Rusi
ja toli pralenkė cariškąją, nes ji nori atsiimti ne tik 
tas šalis, kurias carai valdė, kaip antai Suomiją, Len
kiją ir Pabaltės tautas, bet siekia užimti ir tuos kraš
tus, apie kuriuos carai nė nesvajojo: Austriją, Ven
griją, Čekoslovakiją, visus Balkanus, ir veda stiprią 
propagandą Vokietiją paglemžti; palenkti savo valiai 
Prancūziją, Italiją, Ispaniją — žodžiu, visą Europą. Ir 
to dar negana. Ji braunasi į Kiniją, Japoniją, Korėją, 
Indiją, Persiją, Palestiną, Egyptą. Nori išaugti į pa
saulinį milžiną, prieš kurį Lietuva atrodo tokiu nykš
tuku, kurį tik per žiūroną galima įžiūrėti. Tad gi esą 
bergždžias darbas Sovietams Lietuvą nuolatos prikai
šioti. Girdi, tokia smulki popierinė kova ir nenaudin
ga, ir nusibosta.

Taip sako oportunistai politikieriai, ypatingai tie, 
kurie skverbiasi į valdžios viršūnes. O bet gi balsai a- 
pie Lietuvą nebenori nutilti. Apie ją gan dažnai rašo 
sąžiningoji amerikiečių spauda, kuri nesiima baltinti 
bolševikų darbus, o dar dažniau katalikų spauda. Visų 
stambesniųjų Vyskupijų organai — New Yorko, Phi- 
ladelphijos, Chicago, Bostono, Pittsburgo, St. Louis’o 
— visų nesuskaičiuosi — primygtinai pamini paverg
tos Lietuvos kančias. Štai Bostono “Pilot” paskuti
niam numery įdėjo ugningą editorijalą “Lithuania the 
Republic”.

“Kurie dabar užtaria Lietuvą — byloja straipsnis

Kaip tekančios upės nesulaikysi, 
Liuliuojančiom bangomis liesis krantai, 
Taip tu, o poete, iš mūs neišnyksi — 
Eilėmis gyvensi tarp mūs amžinai.

Eilėraščių grožė, plunksna išvedžiota, 
Tu kėlei mūs mintis ir širdis aukštai. 
Tą silpnąją prigimtį taip sužalotą, 
Atkiusti nuo žemės — pakilt — mokinai.

• 
j Iš šito aišku, jog kiek-l 
vienas kunigas, savo pa-į 
šaukimu, privalo būti auk
lėtoju. Jo luomo ypatin
gas tikslas yra tapti “ki
tu Kristumi”. Kristus bu
vo dieviškasis Auklėtojas,; 
kurį Tėvas siuntė į pašau-' 
lį žmonėms pirštu parody-i 
ti kas bloga, kas gera, ir 
Jo pavyzdžiu pavaizduoti 
kaip reikia bloga vengti ir spausdintą žodį — plaz- 
gera daryti. Kaip Tėvas dančig meilę savo tautie

čiams — užtiko lietuvio 
l suspindėjo 

meilės liensnoj. Tuo būdu, 
nuo nat pirmų savo kuni
gystės dienų, 
liatas vedė 
prie tiesos ir doros šimtus 
ir tūkstančius savo tautos 
vaikų.

Kaip vienas įtakingiau
sių visuomenės vadų, jis 
dalyvaudavo, kol sveikata 
leido, visuose Amerikos 
lietuvių katalikų didžiau
siuose kongresuose, kon
ferencijose ir seimuose. 
Visus Visus dalyvius 
traukdavo jo šviesi asme
nybė. Visur ir visada kul
tūringas džentelmenas, 
nei jis pats užsigaus, nei 
kitų užgaus. Labiausiai į- 
temptais momentais jo ra
mus, protingas ir meilus 
žodis atvėsins užkaitusias 
galvas, sutaikins priešin
gas nuomones, ir nušvies

Raštais savo gyr.ei mūs brangią tėvynę; 
Jos meilę širdyse kitų ūgdinai.
Už dorą kovojai ir tiesą vis gynei; 
Malonių nuo Dievo nesyk išprašei.

Už tai Jumis gerbdami šiandiena mini 
Lietuviai tautiečiai, ir mūs tremtiniai. 
Sulaukęs garbingai šį metą AUKSINĮ 
Gyvuoki, gyvenki, tarp mūs amžinai!

Nukryžiuoto Jėzaus Seselė.

tam tikslui siuntė savo
Sūnų į pasaulį, taip Sūnus akis, ten tiesa 
— Kristus tam tikslui 
siunčia savo kunigus.

Lotynų patarlė sako — 
žodžiai lekia, pavyzdžiai 
traukia. Dėl to pavyzdys 
yra didžiausia iškalba, 
kad nuolatiniu savo gyve
nimo pavyzdžiu, kalbėto
jas akyvaizdžiai klausyto
jams įrodo, jog patsai tiki 
ką kalba. Žmonės dėl to į 
Kristų tiki, kad, mokęs 
žmones mylėti vienas kitą, 
Jis pats visą savo gyveni
mą rodė gražiausią tos 
meilės pavyzdį — dėl žmo
nių meilės pasiduodamas 
net mirčiai ant kryžiaus.

Penkiasdešimt metų ku
nigas Dr. K. Urbanavičius 
ištikimai ėjo savo dieviš
kojo Auklėtojo pėdomis, 
drąsiai, proto ir tikėjimo 
šviesa, sklaidydamas melo 
ir klaidingų mokslų ūka
nas ir rūkus, ir šviesda-.laimingą išeitį, 
mas savo kilnios asmeny-i

mai pakalbina, kiekviena
me ras ką nors pagirt, tar
tum, jo didžiausias malo
numas yra su berniukais 
pasikalbėti. Ir niekas jam 
nesvetima. Pamokų salėje 

gerb. Jubi- jis kalba apie mokslą, dai- 
ir tebeveda

ną berniuką ir mergaitę 
rimtai, kultūringai ir lie
tuviškai svarstyti seimo 
reikalus tokio brangaus ir 
garbingo asmens akyvaiz- 
doje. Jaunų lietuvių šir
dyse savaime kyla pasidi
džiavimo jausmas, kad 
priklauso tautai, kuri iš
ugdo tokius dvasinės kul
tūros milžinus.

Trumpame rašinėlyje ne
galima plačiai, giliai ir 
smulkiai nušviesti kokį di
delį vaidmenį kun. Dr. K. 
Urbanavičius suvaidino 
lietuviškos išeivijos auk
lėjime per pusę šimto me
tų. Auklėjimo srityje jo 
nuopelnai yra neapsako
mi pas Dievą ir tautą, bet 
tik tas gali juos tinkamai 
įvertinti, Kuris vienintelis 
gali pažinti tų tūkstančių 
sielų mintis ir jausmus, 
kuriuos taip rūpestingai ir 

; meilingai puoselėjo, ugdė 
ir tobulino kun. Dr. K. Ur
banavičius. J. V.

lę ir meną; sporto aikštė
je, su lygiu autoritetu, 
kalba apie baseball, fut- 
ball ir boksą. Tų jaunų 
berniukų šiandien 
kai yra uolūs, jauni lietu
viai kunigai, kurių, rodos, 
didžiausias pasididžiavi
mas, kad turėjo laimės 
gyventi po švelnutėle kun. 
Dr. Urbonavičiaus auklė
jančia įtaka.

Jis mielai dalyvauja cen- dusį sielas prie Dievo, te- 
tralinių jaunimo organi- gul Gerasis Viešpats lai- 
zacijų — Studentų ir Lie- mina gausiausiomis malo- 
tuvos Vyčių — seimuose, nėmis, kad dar daug daug 
Jo saulėtas šypsnys ir šil- metų darbuotųs didesnei 
tas pasveikinimo žodelis Dievo garbei ir šlovei, 
kiekvienam, jau pačioj “žvaigždės” Redakcija
pradžioj nutiekia kiekvie-1 »r Administracija.

Kokiė laimingi turi būti 
bes pavyzdžiu tikrąjį ke-' tie žmonės — jauni ir seni 
lią į amžinąsias vertybes. ■— kurie, artimesnėje na- 

Dievo duotų talentų 
kun. Dr. Urbanavičius ne
užkasė žemėje rūdyti. 
Lengva ir miklia plunksna 
jis išėjo toli už savo para- 

ir kur tik jo

kurie, artimesnėje pa
rapijos šeimoje, turėjo jį 

! dvasios tėvu. Parapijos 
galvai — klebonui — rūpi 
ne vien, kad jo dvasios 
vaikai poterius mokėtų ir 
Dievą mylėtų, bet taip pat, 
kad vienas kitą mylėtų. 
Tame veikime jis organi
zuoja įvairias draugijas, 
centralinių organizacijų 
skyrius, jiems vadovauja, 
visur savo tauriu žodžiu ir 
kilniu pavyzdžiu 
draugijų narius 
tvarkos ir 
dienotvarkės 
bet ypač

— gali teisingai pasakyti:.aš kalbu už nebylius. Nes' 
Lietuva pati už save kalbėti nebegali... Lenkija savo' 
varge bent tiek gali turėti paguodos, kad apie jos pa-, 
vergimą visi žino. Bet ne Lietuva. Joks keleivis nesu
grįžta iš tos Pabaltijo respubilikos, nes nė vienam ne- i 
valia ten įeiti ir iš ten išeiti. Lietuvos demokratinės 
įstaigos panaikintos. “Rinkimai” daromi, bet jų rezul
tatas jau iš anksto nustatytas. Laisvos spaudos nebėr, 
nes laikraščiai spausdina tik tą, kas jiems įsakyta. 
“Religijos laisvė užtikrinta”, bet tas pranešimas, kaip 
mums kun. Končius įrodė, yra begėdiška apgavystė.: 
Katalikų mokyklos arba uždarytos, arba nusavintos,' 
o bažnyčios apkrautos tokiais neįmanomais mokeš-: 
čiais, kad valdžios apiplėšti žmonės nieku būdu negali; 
jų sumokėti”.

Toliau straipsnio rašytojas apgailestauja, kad 
mūsų Valstybės Departamentas yra kurčias į nu-i 
skriaustųjų tautų reikalus. “Mes matėme, ką Dean 
Acheson, per savo pagelbininką, atsakė į mūsų pra- 
šimą užtarti Arkivyskupą Stepaniką. Tai būtų tik lai- Į 
ko eikvojimas varginti p. Achesono sekretorių. Bet 
rekordo atžvilgiu, kartas nuo karto priminkime, kad. 
mes žinome, kas Lietuvoje vyksta; kad iš širdies ap-i 
gailestaujame jai padarytą skriaudą ir mūsų bejėgiš
kumą jai pagelbėti”.

Tačiau “Pilot” tvirtai pasitiki, kad pasakiškas 
“nenugalimas” Geležinis Gedimino Vilkas galų gale 
laimės. “Milžiniška meška replėmis jį suspaudė, bet 
net smaugdama jo prisibijo”.

Toks posakis daug kam atrodys kaip tuščias nie
ko nereiškiąs žodis. Bet rimtas laikraštis tuščiai ne
kalba. Jis puikiai žino, ką reiškia dvasinis vieningos 
tautos, pajėgumas. Dvasia stipresnė už medžiagą. 
Dvasia gyvybė, medžiaga tik molio, akmens ar metalo jiems yra bendra. Maria- 
gabalas. Nesvarbu, koks to gabalo dydis ir stiprumas, napolio Kolegija turėjo 
Jisai vis vien bus dvasios pavergtas. Tad medžiagos garbės turėti jį lietuvių li- 
dievintojai diktatoriai triukšmingai griūva. Dvasia 
ištrenkė šautuvus iš Napoleono kareivių rankų, su- Čia rinktiniai 
gniuždė carų ir kaizerių armijas. Pastarieji trys dik- berniukai 
tatoriai Hitleris, Stalinas ir Mussolini vien savo ka-

moko 
ne vien 

orientacijos 
reikaluose, 

mandagumo, 
i švelnumo, gudrumo, pa
prastumo, o visų labiau- 

Įsia, artimo meilės. Tokio 
■dvasios tėvo įtakoje bręs- 
! darni, nenuostabu, kad di
delis skaičius berniukų ir 
mergaičių įžvelgė jo as
menyje “kitą Kristų” ir, 
Kristaus kviečiami, stojo 

i vieni į seminarijas, kiti į 
' vienuolijas greitesniu ke- 
įliu siekti pilnutinės asme- 
inybės, tobulybės ir šven- 
i tumo.
; Kaip Dievas niekada ne
sensta, taip kiekvienas, 
kuris Jame gyvena, dva
sioje nesensta. Šis dvasios 
jaunumas ypač ryškiai 
‘spindi gerb. Jubiliato as
menyje. Dėl to jis jauni
mą taip myli, ir jaunimo 
yra mylimas. Jaunumas

desėt-

AUKSINI JUBILIEJŲ 
ŠVENČIANČIAM

Širdingai sveikiname sa
vo brangų bendradarbį, 
didžiai gerbiamą Kun. Dr. 
Kazimierą Urbonavičių jo 
penkių dešimtų metų ku
nigystėje sukaktimi. II-. 
gus metus uoliai žodžiu, 
plunksna ir pavyzdžiu ve-

LAIVAI, KURIE ATVEŽE 
AMERIKOS PIONIERIUS

Nors garsiausias laivas 
atvykti į Ameriką buvo 
“Mayflower”, bet nebuvo 
pirmas laivas atvežti kolo
nistus į naująjį kraštą. 
1607 m. 3 anglų laivai — 
“Susan Constant”, “God- 
speed 
plaukė į Jamestown, Vir- landiją ir ten sėdo į laivus 
ginijoj, ir čia pirma anglų “Prince Maurice”, “Bear” 
kolonija Šiaurės Amerikoj ir “Flower of Guelder” Ka- 
buvo įsteigta.

Rugsėjo mėn. 1609 m. 
Henry Hudson, anglas 
dirbdamas Olandijos val
džiai, “Half Moon” laive 
pasiekė garsiąją upę, kuri 
šiandien neša jo vardą. Ke
turiais metais vėliau, Ad- 
rian Black, olandų naviga
torius, atvyko į Manhat- 
tan salą savo laive “The 
Tiger”, ir 1623 m. pirma 
grupė kolonistų pasiekė 
“Mauritius Valley” kaip 
dabartinis New Yorkas ta
da buvo vadinamas, mažu 
260 tonų laivu “New Ne- 
derland”. šis olandų laivas 
atvežė 30 šeimų, dauguma 
Walloon’u, prancūziškai 
kalbantieji protestantai iš 
Flanders.

Amerikos katalikams, 
laivai “Ark” ir "Dove” y- 
pač neužmirštini, jais at
važiavo 200 anglų pionie
rių į šiaurinį krantą Poto- 
mac upės kovo mėn., 1634 
m. Daug šių pionierių bu
vo katalikai. Išlipdami iš 
laivo šie pasažieriai iš
klausė pirmas mišias Šiau
rės Amerikoje.

Laivai “U 
ir “Fogel Grip” < 
tūliai laiveliai atvežė pir
mus švedų ir finų gyvento
jus į Ameriką 1638 m.

Pirmi žydai atvyko į 
Manhattan Salą, rugsėjo, 
1654 m. laivu “Saint Char-

, jos žydai bego nuo tikybi
nio persekiojimo.

1657 m. pirma grupė ita
lų atvyko į Ameriką. Pa
bėgėliai, jie buvo išvyti iš 
savo namų Piedmont sek
cijoj Italijoj, netoli Turi- 

” ir “Discovery” at- no. Jų būrelis pasiekė O-

buvo
“Mayflower” ir 
daug vokiečių 
prie Concord

teratūros profesorium, 
lietuviai 

turėjo laimės
____ ___  artimai jį pažinti, klausy- 

riniu pajėgumu pasitikėjo. Kai Rooseveltas (gal juo-jdamiesi jo paskaitų, kas- 
kais) užsiminė, ar ne būtų tinkama pakviesti Popiežių 1 dien stebėdami jo dailų ir 
į taikos konferenciją, Stalinas pašiepiančiai paklausė: malonų elgesį su kiekvie- 
“O kiek divizijų Popiežius gali pastatyti?” Galime ir nu, 
mes p. Staliną paklausti: “Kiek divizijų pastatė Hit- ar tai koridoriuje, — — —------ ----- -------------
leris? Kur jis dabar?” K. parke. Kiekvieną jis links-:les”. Šie biedni Portugali-J

kiekvie-
ar tai valgomajame, 

ar tai

ledų dienoj 1656 m. iš
plaukti į Naują Pasaulį. 
Jie apsigyveno Delaware 
valstijoj.

Laivas “Concord” 
vokiškas, 
šiandien 
priklauso
draugijos, kuri gavo vardą 
nuo to laivo. Rudenį, 1683 
m. laivas pasiekė Philadel- 
phią su 13 Kvakerų ir Men- 
nonite šeimų Juos pasitiko 
garsus Franz Pastorius, 
kuris prieš mėnesį čia at
vyko. Maža grupė atvyko 
iš Crefeld ir įsteigė Ger
manto wn, Penn. Kasmet 
6 d. spalių vokiečiai - ame
rikiečiai visoje Amerikoje 
apvaikščioja German Day, 
atminčiai tų pirmųjų vo
kiečių.

i 1825 m., “Restauratio- 
nen” atvežė 53 pasažierius 
iš Stavanger, Norvegijos į 
New Yorką pradėti pra
džią norvegų Jung. Vals
tybėse, nors daug norvegų 
pirmiau atvyko į naują pa
saulį, bet šis laivas atvežė 
pirmą norvegų koloniją.

Ir daug kitų laivų atvežė 
Kalmar Nyckel' būrelius įvairiu svetimša- 
" j” du mažu- iįu i Ameriką. ‘ FLIS.du mažu- iįų į Ameriką.

I AMERICAN 
RED CROSS
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Gražus Paminėjimas

į noras. Ona Morkvėnaitė, Mari
jona Kaliūnaitė. Henrikis Bur-I 
da, Pranciškus Visockis. Aldo-j 
na Pauliukaitytė: ]

•— Edmundas Vaškas; meno! 
direktorius — Albertas Beino-! 
ras; typistės — Irena Baliuko- 
nytė. Lilė Monkevičiūtė. Aldo
na Varaškaitė. Aldona Pauliu
kaitytė. Milda Kosky.

>

Bilietai jau dabar pardavinė
jami. Kaina šiais metais gana1 . —

Kiekvieną metą Blaivininkai 
iškilmingai apvaikščioja metinę 

----- - ----- ! šventę Grabnyčių laike pager- 
publikacijos Į,įmuj Dįevo Motinos. Tat gi ir 

’ _m.en° į ši metą Šv. Kazimiero parapijos 
------------- . blaivininkai pasirodė labai gra

žiai.
Vasario 2 dieną, 9:45 rytą Į- 

vyko iškilmingos šv. mišios 
blaivininkų intencija, kurias at
našavo klebonas kun. A. Pet
raitis. Pamokslą pasakė kun. J. 
Tamulevičius apie blaivybės 
idealą. Priminė ir antrosios 
blaivybės naudingumą, būtent, r 
tuos blaivininkus, kurie su sai
ku vartoja svaigalus. Čia noriu 
pažymėti, kad Jung. Valstybėse 

draugijos 
metų ’ nėra nė vienoje lietuvių koloip- 

Bus lietuviš- joje. Amerikos lietuviai katali
kų dainų, polkų bei juokų. Kas kai turi tik vieną ideališką or- 
tik norės juokingai praleisti ganizaciją — Pilnųjų 
vieną vakarą su lietuvišku jau- ninku Susivienymą. 
nimu. lai atvyksta Į Mechanics; Beje, laike iškilmingų šventų 
svetainę, vasario 12 d. Lauksi- mišių visi blaivininkai su vėiia- 

čemodanas. va dalyvavo ir priėmė šv. Ko-

I 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.
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Mrs. K. Gerikenė, Waterbury, Conn........................
Mrs. Mary Radavich, New Britain, Conn.............
Mrs. Mary Barauskas, Phiiadelphia. Pa.................
Pranas Monkus, Cambridge, Mass. ......................
Martin Benevičius, New Haven, Conn. ..................
Agatha IVilson. Lynn, Mass....................................
Jeronimas Zaltauskas, YVhatlev, Mass....................
Jonas Taparauskas. Methuen, Mass........................
Ignas Umpa, Methuen, Mass....................................
A. Staknys, Lindhurst. N. J....................................
Mrs. Madeline Bratenas, So. Boston, Mass...........
Anna Aitches, Granville. III....................................
Antanas Bagdonas, Latvrence, Mass.....................
John Valuckas. IVaterbury, Conn............................
V. Januskeucis, Phiiadelphia, Pa............................
John J. Burokas, Cambridge. Mass........................
Juozas Mocejunas. Rochester. N. Y........................
Julia IVeisengoff. Baltimore. Md............................
Adam Rakauskas, Dorchester. Mass.....................
Mrs. Louise Tautvidas. Detroit, Mich....................
Vincas Galubičkas. No. Chelmsford, Mass.............
F. Elseika, Newark, N. J........................................
Sophie Yagman. Dorchester. Mass.........................
Juozas Mackevičius. Cambridge. Mass....................
Mrs. Margaret Urban. \Vilkes - Barre, Pa. ..........
M. Minkevičius. Norvvood, Mass............................
Stasys Kadaras. Nortvood, Mass............................
G. Stanis, E. IValpole, Mass....................................
Walter Vitkus, Brooklyn. N. Y................................
B. Budris. Freehold, N. J........................................
Juozas Slavickas. IVorcester, Mass........................
Helen Kamaitis. Millburv. Mass............................
Mrs. Anthony Samson, Norvvood, Mass. ..............
M. Bartkevičienė. Brockton, Mass.........................
Joseph Kibart. Brockton, Mass...............................
George Makstela. Jewett City, Conn.....................
Antanas Daunis, Auburn, Me................................
B. Kerslis, Elizabeth. N. J.......................................
Mrs. Rozalia Zanlevičius, E. Vandergrift. Pa........
Zigmant Juknis, Ontonagon, Mich.........................
G. Kupstaitis, VVindsor, Conn................................
Pranas Gobis. Amsterdam, N. Y............................
Mrs. Yanish. Scranton, Pa.......................................
Frank Biaiga, Cambridge, Mass............................
Liudvi IVirmausky, Hoosich Falls. N. Y................
Vladas Krasauskas. Latvrence, Mass....................
Mrs. Pleinis, Philedlphia. Pa. ................................
Vincent Pusvoskis, Ansonia, Conn................. .......
Charles Roman. Torrington. Conn.........................
A. Marcinkevičius, Lavvrence, Mass.......................
John Grigas, Nashua, N. H......................................
Kun. V. A. Šimkonis, VVanamie, Pa..... :.................
U. Bender. Dorchester. Mass. .................................
Ignas Grušas, East Hartford, Conn.......................
A. Matulis. Broad Brook. Conn..............................
Jonas Pakuckis, Amsterdam, N. Y........................
Mrs. Grace Ramoška. Scranton. Pa.......................
Simonas Steponaitis. Rochester. N. Y...................
Petras Kiburis, Dorchester, Mass...........................
Martha Valatka, Hyde Park, Mass. .....................
P. Balevičius, Brockton. Mass................................
Mary Venkunas. Phiiadelphia, Pa...........................
Mrs. Frances Marcin, Pittsburgh, Pa....................
Ant. Jakubauskas, Toronto, Ontario, Canada.....
Angelą Cernauskienė, Jersey City, N. J................
Mrs. Agnės Vaicekauskas. Minersville, Pa............
Benedictas Knasas, Quincy. Mass........................
Amilija Plekavičienė, So. Boston, Mass................
Joseph Banys, Cambridge, Mass............................
Kazimieras Arlauskas, Cambridge. Mass............
Jonas Sarnauskas, Cambridge, Mass. .................
Liavonas Gintai, Cambridge, Mass........................
Mi s. Anna Cizauskicnė, Mollenaucer. Pa.............
Mrs. Magdalena Deimantienė, Wilkes - Barre. Pa. 
Mrs. L. Ginkevičius, Phiiadelphia. Pa...................
M-. Michael Marcelynas, Waterbury, Conn..........
Mrs. Anna Makaravage, Wilkes - Barre, Pa. 
A. Aleksunas, So. Boston. Mass. 
Petras Yuskevičius, Kearny, N. J. 
M. Bulkeris. Northampton, Mass.......
A. Grigalunas, So. Boston, Mass.........
Mary Brasienė, So. Boston. Mass. 
H VVaichicks, So. Boston. Mass. .. 
Irene Y urenąs, Jamaica Plain, Mass. 
Tekia Hobitz. Norvvood, Mass. ........
Vincas Savickas. Maspeth, L. I., N. Y’. 
Joseph Bcberis, Hartford, Conn. 
Jonas Kasheta, Westfield. Mass. 
Mis. E. Adomonienė, Chester, Pa. 
S. Kalvaitis. Kearny, N. J.............
L. Roman. So. Boston, Mass. 
Mrs. .Joseph Seliokas, Bristol, Conn. 
Mrs. Anna Mench, Detroit, Mich. 
Z. Pocius, Roslindale, Mass.
M. Bondulevičienė, So. Boston. Mass. 
Mrs. Anna Geston. Gibbstovvn, N. J. 
Mrs O. Vaticnė, Phiiadelphia, Pa.
C. Andrevvs, VVeymonth, Mass. 
Matas Kučinskas, Brooklyn. N. Y’. 
Antanas Černiauskas, Wi!kes - Barre. 
F. Nevulis, So. Boston, Mass....... 
E VVeroches, Athol. Mass.

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame,
4 Hm i n Įntrar j jg. -

Pa.

Šios parapijos metinis "mins-! 
trel show" parengimas Įvyks: 
Mechanics svetainėje. Main St.. i 
trečiadienio vakare, (7:30 P.MJ 
vasario 12 d. Parapijos jauni
mas stropiai ruošiasi, kad pa
rengimas būtų kuogražiausias. 
Po parengimo bus šokiai, ku
riems gros visų gerai žinomas 
Russ Cole su savo orkestrą.

Dirigentas viso vaidinimo yra pigi — tik 85 centai su takso- 
muz. Vincas Burduiis. 
jos vargonininkas. 
Edmundas Vaškas, 
yra sekančios:

Garbės pirmininkai — kun. 
A. A. Vasvs. klebonas ir kun. 
Jonas C. Jutkevičius; pirminin
kas — Kazys Tamošiūnas; raš
tininkė — Aldona Varaškaitė; 
kostiumų — Juozas Krasins
kas.. Rita Keršytė, Elena Gaz- 
dauskaitė. Antanina švedaitė; 
pagarsinimų — Danielius Aikš-

parapi- mis. Kas tik norės pasipirkti, 
o vedėjas— gali kreiptis pas bile kurį para- 

Komisijos pijietį.
Kviečiame visus Worcesterie-

čius bei apylinkės lietuvius at- tokios Blaivininkų 
vykti ir pamatyti šių 
"minstrel show ".

t

Blaivi-

muniją. Čia negaliu praleisti; RINKITE VARTOTUS 
nepaminėjęs vargoniniko Juo-! 
zo Žemaičio ir Sofijos Biekšie-j 
nes, kurie labai gražiai sugiedo-j 
jo duetą “Avė Maria”. Ponia 
Biekšienė ir muz.
jau nekartą yra Blaivininkams Į,ui adresu: 
parodę daug palankumo. Esą-i
me jiem dėkingi. Lai gyvuoja; * r*anaP°l*s College
Blaivininkų organizacija! j Thompson, Conn.

: Šiuo savo kilniu darbu pagel- 
Dusmeniškis. besite misijonieriams.

PAKTO ŽENKLUS

Prašome visų rinkti vartotus 
pašto ženklus ir nukirpus dai- 

J. Žemaitis jjaj nuo vokų siųsti Misijų Klū-



DARBININKASPenktadienis, Vasariu 7, 1947

Žmonių Gerovę
Kode! Mes Minime Vasario 16 Dieną?

CIO

Pradžia 1-įname puslapy] Į 
kė (streiko pagalba), kad 
kompanijos nuosavybėje I 
esančiuose miestuose būtų) 
prieinamas gydytojas, — 
“kad darbininkai galėtų 
šepetuku išplauti dantis ir 
išmaudyti kūdikį kitur 
kaip statinėje už virtuvės 
durų; — kad turėtų geres
nes vietas išmesti šiukš
lėms ir išpilti paplovoms, 
kaip šaltinius iš kurių jie 
geria...”

DARBO ŽMONĖS TURI 11 
TEISĘ BURTIS Į

UNIJAS
Kun. Smith pabrėžia • 

darbininkų teisę dėtis i u- 
nijas, bet į jas žiūri blai- 1 
viai:

— Darbo sąjūdis ir jo va
dai negali būti laikomi vi
si nekaltai balti ar praga
riškai juodi, lygiai taip, 
kaip ir visi bankininkai 
negali būti paskelbti suk
čiais arba cherubimais; 
arba kaip advokatai nega
li būti visi laikomi niek
šais arba šventaisiais, — 
rašo jisai, ir prideda:
— Darbo unijų “politi

ka” kartais irgi gali pasi
daryti lygiai nešvari, kaip 
ir apskritai politika, ir 
kaikuriose vietose gali net 
išsigimti į diktatūrą (p. 
26), nes kartais “laisvė, 
netekusi atsakomybės ir 
likusi nežabota — užbai
gia nusikaltimais, kurie 
užneria pančius ant ran
kų” (p. 35).

AFL
Kalbėdamas apie atski

ras darbo unijas, tasai 
darbo žmonių prieteliu.s 
priduoda didelę reikšmę 
dėl AFL (American Fede- 
ration of Labor). apie ją 
rašydamas:
— Vargu ar galima būtų 

surasti laimėjimą, pasiek
tą organizuotų ar neorga
nizuotų darbininkų, kurs 
tiesioginiai ar netiesiogi
niai neturėtų AFL įtakos 
ženklų. Ištikrųjų, papras
tai, labai mažai nuolaidų 
darbo žmonėms tedaroma 
gera valia, vadovaujantis 
kilniaširdyste ir teisingu
mu. Patyrimas mus moko, 
kad darbininkija privalo 
kovoti dėl kiekvienos tei
sės, kuri jiems savo 
gimtimi priklauso.

Tik kun. Smith pasmer-Į žaizdos
M

►

ORANGE BOWL QUEEN- 
‘Mary Dclma Bricc smilingly 
'holds fruit after vvhich an- 
.nual Ncw Ye;U's Day

1 1' 15-

Ž'Z
■y

pa - Z '■

.z*.z*

ę'-ž;

ti*’:

kia perdidelius mokesčius 
unijoms:
— Nors įstojimo mokes

čiai yra, savaime, pateisi
nami, tačiau daugeliu at
vejų jie toli prašoksta tas 
geroves, kurias kaikatros! 
unijos gali pasiūlyti”.

CIO
Kun. Smith vertina ir ki

tą darbo uniją 
(Congress of Industrial 
Organizations):

— Darbdaviai nėra linkę 
tarnautojus perkrauti ge
rovėmis. Darbininkai, pa
prastai, turi išsikovoti ką į 
gauna... CIO atnešė pa-l 
grindinių pagerinimų mi
lijonams darbininkų. Net
gi ir jos priešai nedrįs a- 
bejoti, kad CIO yra la
biausiai progresyvi (pa
žangi) organizacija pa
saulyje”.

Tik kun. Smith pabrėžia, 
jog daugelyje vietų CIO 
unijose pernelyg įsistipri
nę komunistai ir kad uni
ja, norėdama tiksliau dar
bo žmonėms pasitarnauti, 
privalo nuo jų apsivalyti.

APIE STREIKUS
Reikšdamas katalikų, pa

žiūrą, kun. Smith drąsiai 
pasisako, kad gindami sa
vo teises darbininkai gali HidoJns“ 

j * • • / •■ i 1 d L O i - v? Opanaudoti ir streiką.
— Streikas, — rašo kun. 

Smith, — yra drastiškas 
(kietas, žiaurus) ginklas 
pramonės kare. Nei vienas 
normalus asmuo karui ne
atiduos pirmenybės prieš 
taiką. Darbininkai neina 
streikuoti dėl to, kad jie 
streikus mėgsta ar jų no
ri. Devyniasdešimts devy
niuose atsitikimuose iš 
šimto jie streikuoja dėl to, 
kad yra reikalas... (p. 50).

Svarbus veiksnys, spren
džiant darbininkų ir darb
davių santykius, yra ir de
rybos, arbitražas. Kun. 
Smith numato, kad atei
tyje darbininkų ir savi
ninkų ginčai bus daugiau 
sprendžiami.ne keliu strei
kų, kurie yra karais pra- 

.'monėje, o arbitražo, dery
bų ir susitarimu keliu. Ta
kiau į pasitarimus turės 
būti įvestos būtinos refor
mos: jie turi apimti ne 
vien darbininkų algų klau
simą. bet taipgi ir darbo 
valandų, gaminių kainų, 
pelno didumo ir paskirsty- dėsniais (socialiniais prin- 

Kitaip— cipais) bus nukreiptos į 
apgydomos tikrosios gerovės vagą? 

Tas daug priklausys nuo; 
sistemos 

i — ar jie norės, ar nc- 
fabriko norės nusilenkti tam, kas 

Į neišvengiama. Geriau 
(mene-i lenktis, negu lūžti, (p. 85). 
diktuo-

ir 
darbo žmonių nepripažins, 
nepriims 
negalime 
n i o. kaip

; iteracijos

i 4 ■-a
t?

Vasario 16 diena paskir
ta maldos diena už Lietu
vą. Visose lietuvių parapi
jose rengiamos pamaldos, 
kuriose dalyvaus drauge 
su visu lietuvišku parapi
jos jaunimu ir sodalietės.

Džiugu, kad jaunimas 
yra vieningas su vyresnią
ja karta, su savo tėveliais, 
kurie dar neužmiršo savo 
gimtosios žemės arba sa
vo tėvų šalies.

Bet kodėl vasario 16 die-į vadavimo.

Todėl, kad vasario 16 d., 
11918 m., 
savo i 
Tautos gyvenime tai buvo

4 mūsų Dangišką Motiną, 
i melsdamos jos galingo už- 
• tarimo. Drauge su Lietu- 
i voje kenčiančiais žmonė- 
i mis, su ištrėmime skurs- 
tančiais broliais, su visa 

! tauta, iš širdies gilumos 
į giedokime: “pelengvink
' vergiją, pagelbėk žmoni
jai. išgelbėk nuo priešo 

j baisaus”.
į Antra, kiek galėdamos 
, prisidėkime prie tremti
nių šelpimo ir Lietuvos

jie visi darbininkai
buvo darbininkai. Dirbo cukraus fabrike Panevėžyje. Ir visi buvo lie

tuviai. Juos visus bolševikai išžudė.
Lietuvi darbininke, ūkininke, inteligente, kuris džiaugies laisvės palaima, — 

kovok, kad ir tavo broliams Lietuvoje ta palaima būtų sugrąžinta! Tu gali prisi
dėti prie didžiosios lietuvių laisvės kovos savo auka. Aukok Amerikos Lietuvių 
Tarybai, kuri nenuilstamai kovoja dėl Lietuvos išvadavimo, kuri laukia visų tau
tiečių paramos! Aukok šiandien ir gausiai!

GELBĖKIME LIETUVĄ!
AUKOKIM! DIRBKIM! REMKIM AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBĄ

Trečia, pačios giliai su- 
22 j i pratusios, kad be Dievo ir 

, Lietuva paskelbė *1° apreikštos doros, pa- 
neprikiausomybę.! sąu^s grimsta į neteisy- 

_____oyvenime tai buvo bių. skriaudos, vergijos ir 
labai didelis įvykis. Politi- žudynių bedugnę^ 
ne laisve tautai plačiai at-{ 
vėrė duris į šviesesnį ir, 
geresnį gyvenimą. 1____ ,

niame gyvenime, panau- į 
doti dalį lėšų politiniam! 
veikimui:

— Jeigu milžiniškos kor- • 
poracijos (kompanijos) 

i sali milijonus sukimšti į 
s partijos skrynias 

(kartais net aukodamos 
abiems partijoms, kad už
tikrinus jog vienu, ar kitu 
atveju pelnys laimėtojo 
malonę...), mes nematome 
pagrindo — kodėl darbo 

įžmogui nebūtų leista savo 
Į skatiko paskirti savų inte
resų gynimui, (p. 61).

Politikieriai nekartą pa
sirodė, jog jie nelinkę im
tis ginti nuskriaustųjų ir 
darbininkų padėties ir šie 
pastarieji turi pilną teisę 
vienytis ir išvystyti savo 
politinį veikimą.

NAUJŲ PERVERSMŲ 
IŠVAKARĖSE

Kun. Smith drąsiai skel-1 
bia apie artėjantį visuo-1 
meninių santykių pakitę-! 
jimą:

— Socialinė revoliucija j 
šiandien aidi daugelio gal-i 
vose, ar mes tą žinome, ar 
ne; ar mes to norime, ar 
ne. Permainos ateina, jau! 
jos pakeliui. Ar jos prasi-j 
verš revoliucijomis, ar jos' 
sveikais visuomeniniais

i 
i

!

I

pri-|
• mo klausimus.
j bus
'tik paviršiumi.

Kun. Smith k 'lia mintį, i kapitalistinės 
kad darbininkija turi gau-įvadų 
ti svaresnį balsą r-1--;1-------
reikalų tvarkyme 

vedėjai 
pasiliks 
viešpačiais

— Kol 
džeriai) 
jaučiais

bendrininkais, 
laukti ko geres- 
tik tą. kad des- 

pa gauti darbo 
1 žmonės griebsis to vienin
telio jiems 
ginklo 
singą 
singus 
52 Ų

Tačiau k-m. 
brėžia, kad i ’s 
darbo žmonių 
streikas, 
nas t ik tada, k siekiama 

.teisingo lū šio ir kai nau-, 
i Jojamos t-ūsingos. įstaty-j 
i mo leistos priemonės.

T N Iii POLITINIS 
VEIKIMAS

Darbo unijos turi
•:£»’.'*» lvil ti i:

n siliekančio
tei- 
tei- 
(P-

(streiko) gauti 
atsiliepimą į jų 

reikalavimus

Smith 
kraštutinis) 
ginklas — 
oateisinti-

pa-

Gavenis Knygutė

ŠTAI ŽMOGUS

pačios 
nė laisvė tautai plačiai at-!^v^r^a* laikykimės savo 
vėrė duris i šviesesni ir-gyvenime krikščioniškojo 
geresnį gyvenimą. Lietu- j teisingumo ir meilės dės- 
vos žmogus atsistojo ly-I skleiskime juos toje
giomis su kitų tautų lais-l~ 
vais žmonėmis ir galėjo su ’ 
jais bendradarbiauti. Ne; 
tik Lietuvos ūkininko dar-) 

;bo vaisiai, jo pagamintas- 
sviestas ir bekonas pasi
rodė turtingų ir aukštos 
civilizacijos kraštų rinko
je, bet lietuvis ir su savo 
knyga, daina ir kitais me
no kūriniais galėjo atsi
stoti šalia kitų didžiuo
siuose pasaulio kultūros 

; centruose. Lietuvos kai
miečio trinyčius ir milinę 
sermėgą nepriklausomy
bės metais jau buvo pa
keitę savo ir kitų šalių 

'tekstilės audiniai. Radio 
bangos į Lietuvos ūkinin
ko pastogę jau atnešdavo 
žinių iš plataus pasaulio ir 
gal netrukus jo seklyčią 
ir visą sodybą būtų nu
švietusi elektros šviesa, 

t nes Lietuvos elektrifikaci
jos klausimas buvo rimtai; 
keliamas ir jau buvo pra
dėti tyrinėjimai jo realiza-

I zimui.
Lietuvos jaunimas ne 

sykį turėjo progą vaišinti 
pas save kaimyninių tau
tų jaunimą ir brolius ame- 

įrikiečius, taip pat ir pats 
(dalyvaudavo kitose šalyse 
■ įvairiuose suvažiavimuo- 
I I

aplinkoje, kur mums ten
ka gyventi ir dirbti.

Branginkime savo. Ka
talikų Bažnyčios, šios ša
lies ir Lietuvos laisvę, už 
jas melskimės ir aukoki
mės. Nesigailėkime dėl jų 
jokių aukų, jei gyvenimas 
ju iš mūsų pareikalaus.

S. F.

f

(teisingu, tai kodėl netei- : 
•singu? ir koks gi tikrasai 
atsakymas?

Jie neteisingi dėlto, kad 
jie nesiderina su pagrindi
ne žmogaus prigimtimi. 
Jie neteisingi, nes mes ži
nome, jog kiekvienas iš 
mūsų turime teisių ir pa
reigų, kurių mums joks 
diktatorius negali paneig-į 

... (p. 87-88).
BŪTINOJI SĄLYGA
Ir giliau vystydamas tą 

mintį kun. Smith pabrė
žia:

— Mes tik tada tegalėsi
me džiaugtis pramonės 
sėkmingumu ir ūkine tai
ka, kai dauguma žmonių 
bus pasiruošę ir norės nu
silenkti tai dieviškai tie
sai, kad visi žmonės vra l 
žmonėmis ir kad kiekvie
nam žmogui priklauso vi
sos tos teisės, gerovės ir 
privilegijos, kurias Dievas 
skyrė žmonių vaikams, 
kada juos tvėrė (p. 21).

Dr. J. Prunskis.
I

į
“Darbininke" galite gauti la

bai naudingą Gavėnios laikui 
knygutę — “ŠTAI ŽMOGUS", 
kurioje yra trumpi Kristaus 
kančios apmąstymai kiekvienai 
Gavėnios dienai. Ji yra nedide
lė — maldaknygės formato. Pa
baigoje knygutės taipgi yar 
Šventai Valandai apmąstymai. 
Knygute turi 186 puslapius, 
odos imitacijos aį-darais. Kaina 
baigoje knygutės taipgi yra 
spausdino kun. Jonas Vaitekū
nas. Užsakymus siuskite:

DARBININKAS
366 W. Broadway, 

So. Boston ?7, Mass.

LANKO) RALIO
Saulė teka. Spindi rasos. 
Aš braidau po lanką basas. 
Lankoj karvės žolę peša. 
Taip linksmai dainuoju ašiai. 
Taip ramu lankoj žalioj — 
Ei ralio, ralio, ralio!..

I

AUŠROS VA RTV 
SODALICIJA.

VVorcester, Mass.

PRIEŠ DIKTATŪRĄ — 
DARBO IR KAPITALO
Kun. Smith, o jis išreiš

kia katalikiškąją minti, 
kelia balsą už gerą visų 
sugyvenimą ir prieš vie
nokią ar kitokią diktatūrą 
ūkinėje srityje. Jis rašo:
— Nei kapitalas, nei dar

bas nėra absoliutūs (aukš
čiausi valdovai). Jie vie
nas nuo kito priklauso, ri- 
šasi, kaip mėnulis ir pot
vyniai, kaip saulė ir auga- 
’lų gyvastis, kaip vėjas ir 
• bangos... Abi grupės turi 
Isutarti pagrindiniuose rei- 
| kainose. Nei viena neturi 
j teisės viešpatauti ant ki
ltos.

Tas faktas, kad iki pas- 
jkutinio laikotarpio kapi
talizmo sistemoje viešpa-

Švelnus vėjas puiėia tyliai. 
Supas smilgos: lylia. lylia... 
Kvepia žydinti lankužė. 
Čia bitutės skraido, ūžia... 
Taip ramu lankoj žalioj — 
Ei ralio, ralio, ralio!..
Banda mano gražiai ganos. 
Noriai ėda karvės mano...
O lankos tas gražumėlis — 
Kur pažiūri — gėlės, gėlės!..

j Taip ramu lankoj žalioj —
i Ei ralio, ralio, ralio!..

j. Š.—-V.”
iš

i teisę tavo ūkinė diktatūra, pra- 
politi- niouės kapitonanii- neduo-

da teisės skelbti kad tokia 
uzurpacija (įsistiprini- 
mas viršūnėje) būtų teisė
ta... Iš kitos pusės, ir dar
bininkija būtų neteisi, jei 
vieton kapitalistinės dik
tatūros norėtų įvesti sa
vąją diktatūrą (p. 71).

AR ŽMOGUS TIK 
ŪKINIS GYVULYS

Prisimindamas vieną
tokių diktatūros rūšių, au
torius atkreipia dėmėsi į 
komunizmą, pabrėždamas 
vieną iš stambiųjų jo klai
dų — žmogaus sielos ne
pripažinimą :
— Jei žmogus tėra tik e- 

konomir.is (ūkinis) gyvu
lys. nebėra nagrinde pro
testuoti prieš Rusijos vcr-Į 
giškojo da’bo sistemą. 
Jeigu ūkiniuose santy
kiuose yra teisingas dės
nis “jėga yra teisė”, kodėl 
tada pasmerkti Hitlerį už 
to dėsnio taikymą tarp
tautinių santykių srityje? 
Jei tuodu dė - iiu ne

PAIKUTĖ
Kad galėčiau būt paukštyčiu 

Ir sparnus turėčiau.
I padangę pasikeičiau.

Ir toli regėčiau.
Ir dainuočiau Dievui garbę. 

Kiek man tekt galybės.
Ir vis gerbčiau bedainuodams 

Svieto šio grožybes.
Ir prašyčiau dangaus Tėvo 

Laiko laimingesnio.
Ir tėvynei, ir žmonijai 

Likimo geresnio.
Kad galėčiau būt paukštyčiu 

Ir sparnus turėčiau.
Į aukštybes pasikėlęs.

Pasaulį mylėčiau.
Ksa'.. Vanagėlis.

se.
Nuo vasario 16 d. lietu

viui buvo atviras kelias į 
pasauli ir Lietuva visiems 
svetinga.

Todėl labai brangi ši 
diena lietuviui.

Tačiau jau kelinti metai 
šios dienos džiaugsmo to
nus nustelbia skausmo a- 
kordai.

Lietuva mums nebepri
einama. Visi keliai į ją yra 
uždaryti. Ją skiria nuo pa
saulio, tartum, aklos di
džiulio kalėjimo sienos, 
pro kurias prasiveržia tik 
kurtus 
vaitoja 
broliai, 
džiausią 
laisvė, 
negalime pamatyti. kastAi 
ten darosi, bet supranta- Į k\ 
me, kad tamsu, nyku ir 
trošku turi būti tame ka
lėjime. jei taip bijoma ten 
įsileisti laisvos šalies žmo
nių ir iš ten nieks išeiti 
negali.

Tai, kaip mes šiais me
tais minėsimi* vasario 16 
dieną?

Ar galime įpinti į ją dar 
kokių kitokių tonų? Taip. 
— Pasiryžimo ir vilties.

Pirmiausia tieskime sa
vo maldaujančias rankas

Pirmame šių metų susirinki
me. sausio mėn.. buvo išrinkta 
nauja sodalicijos valdyba, bū
tent: prefekte — Vera Jurge- 
lionytė. vice-pref. — Rita Ker- 
šytė. sekretorė — Marcelė Miš
kinytė. iždininkė — Aldona Ve
reškaitė. maršalka — Ona Le- 
ketaitė. knygininkės — Elena 

'Gvazdauskaitė ir Ona Morkvė- 
naitė.

Sodalicijai atstovauti K. Fe
deracijoje vasario mėn. išrink
tos Darata Sinkevičiūtė ir Oną 
Stepšytė.

K. Federacijos atstovių pra
nešimo šiame susirinkime nebu
vo.

iždininkės pranešimas buvo 
iškalusytas ir patvirtintas.

Dvasios Vadas, kun. Vasys, 
išdalino šv. Rožančiaus korte
les. ir mergaitės gavo *'Queen’a 
Work".

Melsis už Lietuvą
Lietuvos Nepriklausomybės 

dieną Sodalicija ir Marijos vai
keliai organizuotai dalyvaus sil 
savo vėliavomis pamaldose už 
Liteuvą. šešiolika mergaičių 

į pasižadėjo tą dieną adoruoti 
ĮŠvč. Sakramentą.
I

dejavimas. Ten 
mūsų pavergti 

Jiems išplėšta di- 
brangenybė — 

Mes savo akimis 
kas

Mergaitės remia savo parapiją
Vietoje metinio gavėnios vai* 

dinimo šiais metais nutarta 
rengti “beano" lošimas parapi
jos naudai. Rengimo Komisiją 
sudaro šios: Vera Jurgelionytė, 
Elena Gvazdauskaitė, Rita Ker
šyto. Rita I^eketaitė, Ona Mor- 
kvėnaitė. Marcelė Miškinytė, 
Aldona F’aulu kaitytė. N. Smols- 
kytė. D. Senkevičiūtė ir Aldonų 
Vereškaitė.

Aušros Vartų Sodalirtės 
paslankios ir solidarios

Dvidešimt lankios mergaitės 
įsirašė važiuoti į “Piloto Duk
ters" 
Mass. 
rengiasi 
Anglijos 
jime.

Nario
$8.30. Susirinkimą 
fektė malda,

4

vaidinimą.
Keturiolika 

dalyvauti 
Sodaliečių

mokesčio

Rok būry, 
mergaičių 
Naujosios 

pasivažinė*

surinkta —•
baigė pre«

LJt



GZRDE77 LIETUVIU 
KOLONIJOS

I
GREENFIELD, MASS.

I .iot m os Neprikiausomy bės
Minėjimas

Sekmadienį, vasario 16 dieną, 
1 vai. po pietų šv. Onos moterų 
draugija rengia šaunius pietus 
paminėjimui Lietuvos nepri
klausomybės sukakti. Narėms 
bus metinis parengimas. Kvie
čia visus dalyvauti tame 29-tos 
tautos šventės paminėjime.

Nors Lietuva pavergta, bet 
mes. gyvendami laisvėje, gali
me laisvai šią šventę paminėti. 
Visi lietuviai turėtų dalyvauti. 
Kalbėą draugijų veikėjai apie 
Lietuvos sunkią padėtį ir iš- 
blašytų lietuvių kančias.

Rengimo komisijoje yra šios 
veikėjos: pp. Liudvisė Aguo- 
nienė. Marijona Budrevičienė, 
Antanina Steponkevičienė.

Stokime į kovą už laisvę tau
tos, tas ne lietuvis, kas negerbs
jos. A. Dėdinas. Bz-angios Lowellio Sodalietės:

Leiskite man. kaipo vienam, 
ir žinau, kad kalbu vardu visų 
Lowellio lietuvių šv. Juozapo 
parapijos karo veteranų, tarti 
garbingą padėkos žodį už kara
lišką priėmimą, kurį 
rengėte sekmadienį, 
tą dieną. Niekados 
me. kad mes vyrai
užsitarnavome tokį gražų ir šir
dingą pasveikinimą. Mums 
džiugu, kad mūsų lietuvaitės 
taip skoningai pagamino val
gius. papuošė svetainės patal
pas. sustiprino lietuviškomis 
dainelėmis, ir padrąsino turi
ningomis svečių kalbomis. Ilgai 
mes negalėsime šį jūsų atsida
vimą

LAWREHCE, MASS
šV. PRANCIŠKAUS P.ARAP.

VVhist Party ir Užkandžiai

NORWOOD, MASS
Sekmadienį, vasario 9 d. 

šv. Jurgio lietuvių parapijos 
vyksta į So. Bostoną dalyvauti 
kun. Dr. K. Urbanavičiaus Auk
sinio Jubiliejaus iškilmėse. 
Kiek yra žinoma, dalyvaus a- 
pie 20 asmenų, tarp kurių yra 
pp. Kūrai, p. Tvaskienė ir pp. 
adv. B. Sykes.

i

Jaunimo Statybos Fondo ko
mitetas ruošia kortavimo vaka
rėlį. šeštadienį, vas. 8 d., 7:30 
vai. vak. parapijos svetainėje. 
Pelnas skiriamas Statybos Fon
dui dėl naujos salės ir rekrea
cijos centro.

šv. Vardo Draugijos Komu
nijos Diena

Parapijos vyrai, šv. Vardo 
Draugijos nariai, eis prie Švč. 
Komunijos “in corpore” per 8- 
tos vai. šv. mišias. Sekmadienį, 
tuojau po mišių bus susirinki
mas svetainėje.

LOWELL, MASS
VIEŠAS PADĖKOS ŽODIS

Draugijų Valdybos 1947 m.
Saldžiausios Širdies V. Jėzaus 

draugijos valdyba: pirm. An
drius Dėdinas; vice pirm. Jonas 
Lukas: ižd. Vincas Aguonis; 
fin. rašt. Juozas Mičiuta; prot. 
rast. Jonas Bunevičius; iždo 
globėjas Jonas Giknis; maršal
ka — Albertas Tamulis.

Šv. Onos draugijas valdyba — 
pirm. Antanina Steponkevičie
nė; vice pirm. Antanina Tamo
šaitienė; ižd. Ona Dedinienė; 
fin. rašt. Matilda Tamulienė; 
prot. rašt. Juzė Bunevičienė: 
iždo globėjos — Ar.elė Bielė ir 
Antanina Savickienė; maršalka 
— Ona Lopšaitienė; knygų pri
žiūrėtoja — Nellie St. Dermen.

LRK Susivienymo Amerikoje 
246 kp. — pirm. Liudvisė Ba- 
niskevičienė; fin. ir prot. rašt. 
Juozas Mičiuta; ižd. ir org. An
drius Dėdinas.

LDS 113 kuopos valdyba. 
Pirm. Aleksandras Steponkevi-

mums su- 
sausio 26- 
nesitikėjo- 
ir vaikinai

pamiršti.
Su tikra pagarba.

Parapijos Veteranas.

CANTON, MASS.

šiomis dienomis sugzįžo iš li
goninės p. V. Rakauskienė ir p. 
M. Čiubatienė (Chubet). Linki
me geriausios sveikatos.—

Šeštadienį, vasario 8 dieną, į-1 
vyks koncertas ir šokiai Lietu- ■ 
vių svetainėje 24 Morton St.,' 
Stoughton. Mass. Kviečiame vi
sus dalyvauti. Dainuos choras, 
solistai - solistės, gros orkes-! 
tra. Dalyvaujantieji linksmai į 
laiką praleisite.

CHELSEA, MASS
Sausio 26 d. mirė Petras Gri

gas. 68 metų amžiaus, gyv. 71 
Chester Avė. Palaidotas sausio 
30 d. iš Šv. Stanislovo par. baž
nyčios šv. Kryžiaus kapuose.

Liko dideliame nuliūdime 
žmona Veronika Grigienė, sū
nus Petras ir Alfonsas ir duk
teris — Bronė ir Ona, žentai ir 
devyni anūkai.

Sausio 31 d. mirė Izabelė 
čius: ižd. \ incas Aguonis: prot. Klingienė - Smetonienė, gyv. 
ir fin. rast. Andrius Dėdinas. 134 Mechanic St. Velionė buvoA. Dėdinas. . . . . . . .pašarvota savo dukters ir žen

to VVilliam Bullock namuose. 
Washington St.

Palaidota iškilmingai vasario 
3 d. iš Šv. Jono parapijos baž
nyčios.

Liko dideliame nuliūdime ve
lionės duktė ir žentas William 
Bullock, sūnus Juozas, du bro
liai — Jokūbas Lapenas, gyv. 
Canton, ir Jurgis Lapenas, gyv. 
New Yorke.

T”

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

’ dirbtinas akis.
; Room 206

Tel. 6-1944

397 MAIN ST., 
Morcester, Mass.

275 Main St., Webster, Mass.

»

BROCKTOKMASS.
Vyčiai Vaidins Komediją

Vasario 15 d., 8-tą vai. vaka
re, Šv. Roko parapijos salėje. į 
Liet. Vyčių pinuos kuopos jau
ni nariai vaidins linksmą* ir juo- ■ 
kingą komediją, pavadintąI 
“šnipšnytis Ima Žmoną".

Vaidinimas yra parašytas 
kuopos pirmininko veterano 
Juozo Lolio.

šiame juokų pilnoj komedijoj 
dalyvaus nemažai pažįstamų 
Brocktono Vyčių. “Ambrazie
jus šnipšnytis” bus Juozas Lo- 
la; “Zosė šnipšnytienė” (buvus 
“Pustapėdaitė”) vaidins Ona 
Norkiūtė; tėvas ir motina Šnip- 
šnyčiai bus Ona 
Poškai; “Antosė, 
šnipštyčių duktė” 
Molekaitytė. Kitas
Florencija Tamulevičiūtė, 
cas Gelusevičius, Rūta Ypasa- 
laitė, Steponas Karlonas, Rūta 
Tamolevičiūtė, Pranas Aksti
nas ir Lena Matulytė.

Vakaro vedėja bus panelė Ju
zefina Loliūtė, kuri prižiūri ir mybės paskelbimo minėjimas.
artistų drabužius. i Brangūs tautiečiai: šiais me- kauskaitės). Krikšto tėvais bu-

“Stage & lighting” pirminin- tais ši diena geriems lietuviams vo p. L. Četkauskas ir p-lė E. 
kas yra kuopos vice pirminin- yra begalo svarbi. Per 22 metu 
kas. Adomas Batakis.

ir Edvardas 
jauniausia 

bus Agnietė 
roles vaidins 

Vin-

JIS NORĖJO GYVENTI
Jis buvo jaunas Jietuvis ūkininkas. Vedęs, turė

jo porą vaikučių. Atėję bolševikai paskelbė, kad jis 
yra buržujus. Jo ūkį 1941 metų pavasarį apdėjo 
tokiomis pyliavomis, kokių jis negalėjo atiduoti. 
Jo žemė tiek derliaus nedavė. O per žiemą visi grū
dai jau buvo išsibaigę.

Bolševikai tada uždarė jį, pavadinę “sabotažnin- 
ku” ir “liaudies priešu”, į koncentracijos stovyklą. 
Bėgdami iš Lietuvos, bolševikai jį su daugeliu to
kių pat ūkininkų, darbininkų, moksleivių nužudė 
Pravieniškėse.

Lietuvos ūkininkai ir dabar spaudžiami tokio
mis pat pyliavomis, o negalintieji jų išpildyti už
daromi į stovyklas ar kalėjimus, iš kur išeiti nebė
ra vilties.

Dirbkime ir kovokime, kad Lietuvos žmonių žu
dikai būtų iš Lietuvos tuojau išvaryti. Aukokime 
Amerikos Lietuvių Tarybai, kuri tą kovą veda. 
Mūsų aukos priartins Lietuvos žmonių kentėjimų 
galą!

GELBĖKIME LIETUVĄ!
AUKOKIM! DIRBKIM! REMKIM AMERIKOS 

LIETUVIŲ TARYBĄ

labai daug pagelbėtų badaujan
čiai šeimai. Kurie norėtų užsa
kyti maisto badaujantiems bro
liams Vokietijoje, galite tą pa
dažyti per BALF skyrių, ai- pas 
A. Daukantą, kuris daug rūpi
nasi šiuo z-eikalu, arba galima 
paduoti užsakymą per “CARE” 
organizaciją. Lietuvon dar nie
ko negalima siųsti, pp. Griškai 
buvo pasiuntę siuntinį Lietu
von, bet siuntinys pasiekęs bol
ševikus, turėjo grįžti atgal ir 
tai visas sudaužytas, sumin
džiotas, niekam netikęs dau
giau vartojimui. Tai mat kaip 
raudonieji veikia. Siuntinys pa
siekė Leituvą, bet jo gavėjui ne
valia gauti.

Raudonieji Lietuvoje puikiau
siai pavalgę ir apsirengė, o li
kusieji Lietuvos gyveneojai ba
dauja ir kenčia šaltį, o šįmet 
Lietuvoje šalčiai yra baisūs. 
Šaltis siekia 48 žemiau nulio. 
Negalėdami gelbėti savo brolių' 
Lietuvoje, gelbėkime nors jos. 
tremtinius, kuriuos labai leng
va pasiekti.

Dalyvaus parengime choras’vę, meskime iš savo tarpo iš- 
ir keli solistai, būtent. Gertrūda gamas komunistus ir jų rėmė- 
Masaitytė. Adomas Barauskas 
ir Beverly-Akstinaitė. Akompa- 
nistė yra Marijona Milutytė. 
Gros smuikininkė Lena Matu
lytė. Muzikos vedėjas — Vin
cas Mazgelis. Bilietų komisijoj 
— Juzefina Juzenaitė ir Vale
rija Kavaliauskaitė.

Po programos įvyks puikūs1' 
šokiai iki 12-tos vai.

Įžanga visai maža — tiktai 
65c. įskaitant taksus.

Brocktono Vyčiai nuoširdžiai 
kviečia visus atsilankyti į tą 
linksmą vakarą, Šv. Roko par. 
salėje ir kartu praleisti links
mai

I

laiką. Rap.

CAMBRIDGE, MASS

CLEVELAND, OHIO
Vasario - Feb. 9 d. įvyks lie

tuvių masinis susirinkimas Ne
siliaujančios Pagalbos P. Švč. 
parapijos svetainėje tuojau po 
10 valandos šv. mišių. Šis susi
rinkimas yra svarbus. Jame 
bus svarstoma kaip mes galime 
pagelbėti savo vargstantiems ir 
kenčiantiems broliams ir sese
rims tremtyje.

Kviečiame visus dalyvauti.
Valdyba.

IEŠKO BROLIO
Mano brolis Stasys Čibiras 

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

K. ČIBIRAS
366 W. Broaduay, 

So. Boston 27, Mass.

Bernardas Koraitis
I

I

-

i

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

t v

Sekmadienį, vasario 2 d. p. A. 
Plekavičius šventė savo gimta
dienį. Tą dieną irgi savo gimta
dienį minėjo p. O. Radaitienė. 
pp. Plekavičiai ir pp. Radaičiai 
šia proga iškėlė tarpusavęs 
šaunias vaišes. Sveikiname p. 
A. Plekavičių ir p. O. Radaitie- 
nę, ją gimtadienių proga. A.D.

Vienų metų mirties sukaktis 
Į a. a. Juozo Kontrimo įvyko va
sario 8 d. š. m. Šia proga, tą 
pačią dieną, 8:30 vai. rytą į- 
vyks šv. mišios Nekalto Prasi
dėjimo lietuvių par. bažnyčioje 
už a. a. Juozo Kontrimo vėlę.

Nuliūdus žmona, sūnus ir

jus. nes jie yra tautos išmatos. 
Pažinkime tikruosius lietuvius 
ir su jais bendrai petys - petin 
kovokime tėvynės vadavimo
darbe. Vasario 16 pasirodykime duktė kviečia gimines ir drau- 
esą tikrais lietuviais, suteikda- gus dalyvauti jų tėvelio a. a. 
mi gausias aukas Lietuvos va- Juozo Kontrimo vienų metų at- 
davimui. minties šv. mišiose.

1

! Sausio 26 d., Brightone, mirė 
Olympia Taurinskienė. Velionė 
sausio 29 d. iš N. P. bažnyčios 
palaidota šv. Mykolo kapuose. 
Velionė paliko nuliūdime dvi 
dukterį ir daug giminių. Liku
siai nuliūdime velionės šeimai 
reiškiame užuojoutą.

iI

I 
Į

Pp. Izidorius ir Alena Sama- 
;liai, gyv. 37 Cherry St., minėjo 
savo 35 metų vedybinio gyveni
mo sukaktį. Pp. Samaliai yra 
LDS nariai ir ilgamečiai “Dar
bininko” skaitytojai, išauklėjo 
gražią šeimą. Linkime pp. Sa- 
maliam ilgiausių metų!

Sausio 26 d. mūsų bažnyčioje 
pakrikštyti sekanti kūdikiai: 
Anna Hali, duktė pp. G. A. Hali 
(Čepaitės). Krikšto tėvais bu-

BEDFORD, MASS

•»>

W. J. CMshohn
GRABORIUS 

"Asmeniškas Patarnavimas” 

331 SmithSt., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

A. Gumauskas
Generalis Kontraktorius

694 Chalkstone Avė.,
PROVIDENCE, R. I.
TeL Plantations 0753

I

Vasario 16-tos Minėjimas
Sekmadienį, vasario 16 d.,

vai. p.p., parapijos svetainėje vo p. F. Vaitkus ir p-lė E. Če- 
įvyksta Lietuvos nepriklauso- paitė. Howard - Augustinas, sū

nus p.p. H. V. Baxendale (Čet-

Campagne.

Šiomis dienomis pp. Dominin
kas ir Fruzena Šukiai minėjo 
savo 30 metų vedybinio gyveni
mo sukaktį, šia proga jų šei
ma ir pp. Smilgiai suzuošė 
“surprise party”. pp. Šukiai 
gavo daug sveikinimų, linkėji
mų ir dovanų.

Parūpinu planus ir statome 
naujo stiliaus namus su mo
demiškais įrengimais. Atlie- 

1 kame visokius darbus namų 
Į taisymo.

!

tą dieną kaipo

February Clearance 
SALE

I. J. Fox Kompanija, kuri yra viena didžiau
sių Amerikoje, skelbia šį mėnesį FEBRUARY 
CLEARANCE SALE — DIDELĮ IŠPARDA- 
VIMĄ moteriškų kailinių.

Šiame išpardavime kainos yra sumažintos 
beveik per pusę. Taigi Naujosios Anglijos po
nios ir panelės, pasinaudokite šia proga. Nusi
pirkite kailinius dabar.

Mūsų krautuvėje yra labai didelis ir platus 
vėliausios mados moteriškų kailinių pasirinki
mas. Juos galite įsigyti lengvais mėnesiniais 
išsimokėjimais, pritaikintais kiekvienai klijan- 
tei.

SENUS KALINIUS išmainome į naujus, 
duodami už juos didelę nuolaidą. Taigi, kam

..r?'t i senai jau iš mados išėjusiais kailiniai, kada galite įsigyti naujus’ 
Atėjusios j krautuvę visuomet reikalaukite, kad Jums patarnautų 

šios krautuvės lietuvis atstovas p. Bernardas Koraitis, kuris yra kai
linių ekspertas ir žinovas.
Per jį pirkdamos kailinius 
sutaupysite dar 10 nuo- 
šimč: . Nuoširdžiai kvie
čiame visas ponias ir pa
neles į mūsų krautuvę at
silankyti ir pamatyti vė
liausios mados kailinius.

411 WASHINGTON •TREET
BOSTON, MASS.

šventėme
džiaugsmo dieną, o dabar ją 
švenčiame kaipo susikaupimo ir 

: pasiruošimo dieną kovon, ši va
sario 16-ta yra skirta maldoms 
Visi geros valios lietuviai, iš- 

į blaškyti po platųjį pasaulį, kels 
į savo balsą į Dangų, prašydami 
1 Aukščiausiojo, kad išlaisvintų 
j mūsų tautą iš tironiškos vergi
jos. Tą dieną N. P. bažnyčioje, 
• 10 vai. rytą bus atnašaujamos 
I iškilmingos šv. mišios už Lietu-: kleboniją, arba, 
I __ — _ A — *

II 
Šįmet mūsų parapijos metinis' 

balius neįvyks. Parapijos kle-į 
bonas kun. P. J. Juškaitis pa
reiškė: “Kadangi valgių kainos 
yra perdaug aukštos, tai neį
manoma surengti pelną nešantį 
bankietą”. Klebonas ragina vi
sus, padengimui parapijos lėšų, 
vietoj bankieto suteikti aukas, 
kaip buvo daroma vietoj gegu- 
žinės. Aukas galite atnešti į 

mišios už Lietu- j kleboniją, arba, pasiėmę kon- 
! vą. Po pietų, svetainėje įvyksta i vertukus, grąžinti aukas mišių 

l-------- ;-----v__ —i—’ kolektoje per visą vasario mė
nesį.

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.

parengimas. Yra pakviesti geri 
Į kalbėtojai. Taipgi bus graži 
muzikalė programa, kurią išpil-

■ dys parapijos choras ir vieti
niai talentai.

! Visi esate raginami tą dieną 
būti pasiruošę suteikti aukas 
kenčiantiems Lietuvos tremti
niams ir Lietuvos vadavimo į 
reikalams. Būkime tikrais lie-' 
tuviais. neužmirškime savo! 
brolių, kurie ne iš savo valios 
kenčia baisiausią vergiją tiro-: Jankauskas, kuris daug Lietu- 

inų priespaudoje. Mūsų tauta, 
Į šiandien rusų raudonųjų eks- 
terminuojama. šaukiasi mūsų 
pagalbos. Nejaugi mes neuž- 
girsime jų raudų ir neištiesime 
jiems broliškos rankos. Never
tas tas vadintis lietuvio vardu, 
bet gi ir nevertas vadintis 
žmogaus vardu, kuris neužjaus- 
tų Lietuvos ir savo brolių kan
čių. Kovokime už Lietuvos lais-

I

i

Šiomis dienomis ir vėl dauge
lis Cambridžiečių gavo laiškų iš 
Vokietijos nuo Lietuvos trem
tinių. Visuose laiškuose nusi
skundžiama baisiai vargingu 
gyvenimu ir maisto trūkumu. 
Sugrįžę kariai iš Vokietijos ir
gi patvirtina vargingą lietuvių 
gyvenimą. Ypatingai karys A.

vos tremtinių sutiko Vokietijo
je, aiškiai nupasakojo sunkią 
lietuvių padėtį. Vokietijon lie
tuviams galima pasiųsti 11 sva
rų pundelį maisto ar drabužių. 
Bet, kurie nori pagelbėti savo 
broliams maistu, valdžios pa
tvarkymu Vokietijoje jra išda
linama tremtiniams armijos 
maistas, už 10 dolerių galima 
gauti apie 40 svarų maisto. Tas

Adresas: 9
“ŽVAIGŽDES” Administracija 3

488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass. |

ii 
i! 
i! 
i!
ii

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

3
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Ruoškimės Į Lietuvos Nepriklausomybes Minėjimą
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Z1NUTFS iškilmingų šv.

DAKTARAI

pilną

Mirė šultienė

(VAROS SKELBIMAI

Dr. J. L. Pasakantis
DR. AMELIA E. RODD 

OPTOMETRISTAI
447 Broaduay
So. Boston. Mass. 

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

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

1 Vasario 5 d., ilgai sirgusi. Juo- 
zafina Šultienė. 66 metų, savo 
namuose. 6 Loring St. Paėjo 
Seirijų parapijos. Augusi South

ŠOU 4476

Dr.Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS
515 E. Broaduay 

So. Boston, Mass.
Ofiso Valandos išskyrus 

Trečiadieniais ir Penktadieniais.
Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 

Seitadieniais nuo 2 iki 8-tai.

liatas atnašaus 
mišių auką.

10 valandą 
Jubiliejaus išvakarėse. Kun. pontifikuos šv. 

Dr. Kazimiero Urbanavičiaus 
50 metų kunigystės sukaktis 
sueina vas. 7-tą. 1947.

Arkivyskupas 
mišias.

Vakare pasilinksminsime:
6 v. v., puošniame Copley Pla- 

za viešbutyj turėsime sukaktį 
minėti, bankietą. 800 svečių bei 
viešnių pasisotinę valgiais, 
klausys gražios muzikos, skam-

MALDOS DIENA. -10 vai. r. Šv. Petro par. bažnyčioje, bus giedamos Šv. Mišios už Lietuvę 
ir už iš mėtytus jos vaikus-lietuvius. Pamoksiu 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.

Bostone. Paliko vyrą Juozapą, Į 
dvi dukterį ir tris sūnus. Laido-1 
jama iš Šv. Petro par. bažny
čios, vas. 8 d., 9 v. r., Šv. Bene
dikto kapuose.

Melskimės už ją.
Šią retą sukaktį iškilmingai

minime sekmadienį, vas. 9 d.,' ___ ___
š. m. Ryte pasimelsime: bių“dainų*ir mllonių kalbų.

8 valandą pats kunigas jubi- į štai šioji brangi sukaktis 
tampa Jubiliejumi bei didžiu 
džiaugsmu visam Bostonui. 
Naujajai Anglijai, plačiai Ame
rikai — net ir užjūriui. Vieti
niai, visi kaip vienas, džiaugia
si ir didžiuojasi sukaktimi. 
Draugijų atstovai dalyvaus pa
maldose ir bankiete. Minios pa
vienių vietinių. Iš apylinkių pa
rapijų po daugelį atvažiuoja. 

Į Bus ir iš tolimų Amerikos kraš
tų. Dalyvauja 75 kunigai ir 3 
Prelatai. Daug seserų vienuolių. 
Tiesiog jūros svečių.

Jo Šventenybė. Popiežius pri
siuntė palaiminimą ir suteikia 
atlaidus Jubiliejatui ir visiems, 
kurie šiam Jubiliejui pritaria 
bei jame bendradarbiauja.

Kelrodis j bankietą. Coplay 
Plaza viešbutis yra gerai žino
mas ir patogioje miesto daly — 
prie Public Library — Copley 
Sąuare. Kiekvienam bus lengva ■ 
nuvažiuoti į kun. Dr. K. Urba
navičiaus JubiFejinį bankietą. 
Reikia imti tramvajų nuo 

’Boylston ar nuo Park St. pože
minių stočių. Išlipti ant Copley 
stoties. Iš ten eiti prie Copley 
Plaza Hotel. Čia rasime 

' lietuvių.

’dangi, anot p. Svilienės pareiš- 
• kimo, alkstantieji mūsų broliai 
Europoje negali laukti, todėl 

•darbas, rinkimas aukų, drabu
žių ir įvairių reikmenų turi bū
ti tęsiamas be paliovos, neatiai-

Išvyko Vienuolynan
Šiomis dienomis p. Geraldina 

Nevaraitė, pp. Juozo ir Pranės 
Nevarų, gyv. So. Bostone, duk
relė, išvyko į Nukryžiuoto Jė
zaus Seserų vienuolyną. Išleis
tuvės’ įvyko sausio 26 d. š. m., j 
kur dalyvavo giminės, artimieji • 
ir taipgi kun. Al. Abračinskas 
ir kun. S. Saulėnas.

p. Geraldinai Nevaraitei lin
kime Dievo palaimos.

i

40 Metų Sukaktis
Šiomis dienomis pp. Vincas ir 

Ona Kiškiai, gyv. So. Bostone, 
minėjo savo 40 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį, pp. Kiškiai 
gavo daug sveikinimų, linkėji
mų ir dovanų.

pp. Kiškiai išauklėjo tris 
dukteris — Leną, Oną ir Lou- 
ise, kurios yra jau sukurusios 
šeimas.

Lankėsi

i

(VAROS SKELBIMAI

SPECIAL
PARSIDUODA Tavernas lie

tuvių sekcijoje. Tikras pirkinys 
;— §20,000 cash. Dėl informaci
jų rašykite “Darbininkas”, 366 

nurodė, kaip jam pavyko gauti w Broadway, So. Boston, Mass. 
z' Dept. 6. (Nereikalinga agentai). 

(31)

Tel. TRChvbridge 6330

J.Rep$hi$,M.D. 
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE. MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Trečiadienį, vasario 5 d. lan
kėsi “Darbininke” p. Pranas 
Kaniauskas (Kanevski). kuris 
dabar yra laikinai apsigyvenęs 

i Kalifornijoje. Jis yra buvęs 
! skelbimų rinkėjas “Darbinin
kui ” ir rėmėjas.

t (VAIRŪS SKELBIMAI

KO ŽMOGAUS PROTAS SUPRASTI NEGALI
‘‘Bolševikui nėra nieko negalimo”, pasakė dik

tatorius Stalinas. Tai lietuviai iš tikro patyrė pa
tys. Bolševikai galėjo išžudyti tūkstančius nekal
tų lietuvių, galėjo kankinti moteris ir mažus kūdi
kius, galėjo deginti tardomų lietuvių nugaras 
karštu prosu, kišti vinis į panages, galėjo lupti nuo 
nugaros, nuo rankų ir nuo kojų odą, išbadyti akis, 
nupiaustyti lyties organus.

Štai, ir Kretingoje vienas lietuvis buvo tokiu 
žvėrišku būdu nukankintas, kad to sveiko žmo
gaus protas nė suprasti negali. Jam gyvam buvo 
nulupta nuo rankų oda. Įsižiūrėk geriau ir pama
tysi nykštį su nagu.

Šiurpas pereina, skaitant apie tai ir matant pa
veikslus, o kaip jaučiasi tie, kurie ir dabar tebene
ša sužvėrėjusių bolševikų jungą? Juk visa Lietu
va dar tebėra tų žvėrių vergijoje.

Jokia auka nėra per didelė, kuri skiriama išlais
vinimui lietuvių tautos iš tos vergijos. Todėl duok. 
Amerikos lietuvi, kiek pajėgi, Amerikos Lietuvių 
Tarybai, kuri veda Lietuvos išlaisvinimo akciją! 
Kenčianti Lietuva žiūri j tave, laisvą žmogų. Lie
tuva irgi nori būti laisva!

GELBĖKIME LIETUVĄ!
AUKOKIM! DIRBKIM! REMKIM AMERIKOS 

LIETUVIŲ TARYBĄ

puikių drabužių ir užtikti biz
nierių. iš kurių bus galima vi-

i sai pigiai gauti batų.
Dėlei vajaus pravedimo kita

taučių tarne daug naudingų _. -i x *1-1 U- PARSIDUODA Cafe geriau-, patarimu suteikė sk. garbes . . „ , - * . ■». .. ... .. šioje So. Bot šono vietoje. Biznispirm. Dr. P. Jakimavičius. Nu- .... __. _ , . . . .. milziniskas. Kaina Soo.OOO. Sku-tarta, kau vajaus komisija su ,
i _ ... ... , bekite, nes tai didelis barmenas.Dr. Jakimavičium išdirbtų pla- „ ...............i . . . 4 Rašykite “Darbininkui”, 366 W.; na tam vajui ir tuoj pradėti pa- į
! siruošimo ir organizuotės dar-
' bą.

Lietuvių tarpe vajus prasidės
• kovo 2 d. Tą dieną 2 vai. po pie-
| tų Municipal Buildinge. ruošia-,
, ma didžiulis masinis mitingas.;
! Svečius, žymius kalbėtojus pa
rūpinti pasižadėjo centras.

Kadangi skyriuje veikia visų 
srovių lietuviai, todėl nutarta 

! pakviesti visus (katalikų, san- 
. dariečių ir socialistų) Bostone 
įveikiančius chorus. būtent: 
į Parapijos. Gabijos ir Dainos, i 
' Skyriaus visų narių susirinki
mą turėti vasario 25 d. Rap.

TIKRAS PIRKINYS

Broadway, So. Boston 27, Mass. 
Dpt. 6. (Agentai nereikalingi).

(31)
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| A, J. NAMAKSY Į
RE A L ĖST ATE A 

INSURANCE |
414 W. Broaduay

SO. BOSTON, MASS. j
i Office Tel. So. Boston 0918 t

Kės. 37 Oriole Street
VVest Roxbury. Mass.
Tel. Parkway 1233-W

Pristatome Alų ir Toniką *
zMes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir # 

toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite:

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

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

jjivus darbas. Geras atlyginimas.

I

Į!
i.......... „ .1

REIKALINGA
SLATTERY’S prieš Boston 

Common reikalauja patyrusių 
Comptometers operatorių; 
vai. savaitėje darbas.

Personai office,
154 Tremont St.. Boston.

Dėmesiui! Iš BALF Susirinkimo

40

(7)

REIKALINGA Body- Fender 
vyrai: Peinteriai, Makanikai. 
Atsišaukite: Healer - Motors, 

■ Ine., 43 No. Beacon St., Water- 
town Sq. (7-t-21)

p. Juozas Kasperas (Casper), 
laidotuvių direktorius, praneša, 
kad balandžio - April 19 d. yra 
ruošiami šokiai Municipal Bujl- 
ding svetainėje. So. Bostone, 
kurio pelnas skiriamas Nukry
žiuotojo Jėzaus Vienuolyno 
serims So. Bostone.

Se-

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

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

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

>

REIKALINGA
Reikalinga Vampers. Pasto-

Darbas prie vyriškų aukštos 
rūšies batų.

FRENCH SUKINĖK A 
URNER,

63 Melcher St., Boston, Mass.
LIB 2843 (31-t-18)

f [j REIKALINGA patyrę ranki- 
fi niai siuvėjai prie vyriškų Top 

Coats; darbas pastovus ir ge
ras atlyginimas.
I NITED C’OAT MFG. CORP., 

55 Carleton St., Cambridge.
Arti Kendall Sq., (31-t-7)

1Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra į

SOUTH BOSTON CAFE Į
Vincas Balukonis. Savininkas.

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

Š
&

į 258 West Broadway, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
TTi Fili iii iTbT i r~i iiTi ff.fV BĮirr.ir*. iTi ii" i, IT. 1 Si .

Naujas Biznierius
Šiomis dienomis p. Petras 

kubėnas nupirko Sullivan’s li
kerių krautuvę. 323 W. Broad- 
way. So. Boston.

tacome Tax

Jo-

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

John J. Roman
366 W. Broaduay, So. Boston.

(Antrame aukšte).

ARBATĖLĖ

Į
Res. Šou. 3729 Šou 4618

I Lithuanian rumitureCoPrasys Gubernatoriaus 
Paskelbti Proklemaciją, 

Vasario 16
Bostono Komitetas Laisvinti 

Lietuvai, savo susirinkime sau- 
|sio 31. bažnytinėje salėje, nuta- 
1 rė prašyti Massachusetts gu- 
bernotoriaus Bradford, kad jis 
išleistų proklemaciją paskelb
damas Vasario 16. kaipo Lietu
vos Respublikos Dieną šioje 
valstybėje. Taip pat nutarta 
pakviesti gub. Bradford daly
vauti ir kalbėti Bostono lietu
vių Vasario 16 d. minėjime, ku
ris įvyks tą dieną, 2 vai. po 
pietų. So. Boston High School 
auditorijoje. Tame minėjime 
kalbės du įžymūs svečiai iš Lie
tuvos, būtent, kun. Borevičius, 
S. J. (Jėzuitas) ir inžinierius 
Budginas. Jie abu yra kentėję 
prie bolševikų ir nacių, todėl, 
daug ko įdomaus pasakys iš sa
vo pergyvenimų.

Dainų programą išpildys mo
terų - merginų choras “Daina”, 
vadovybėje muzikės Tatarony- 
tės. Nors šis choras neskaitlin
gas. bet puikiai išlavintas ir 
dainuoja kaip didelis choras.

I

Vasario 4 d. Lietuvių salėje 
įvyko BALF 17-to skyriaus 
valdybos ir vajaus komisijos 
gana skaitlingas susirinkimas. 
Atidarė pirm. p. K. Namaksie- 
nė ir pakvietė savo bendradar
bį, kitą šio sk. pirm. p. Pr. 
Razvadauską vesti šį susirinki
mą, kurį jis tvarkingai prave
dė. Raštininkavo p. Januškevi
čienė.

Platokai apkalbėta apie besi
artinančio didžiulio BALF va
jaus reikalus, kuris turės būti 
nutęstas į balandžio mėnesį, 
nes kovo mėnesį vyksta Am. 
Raudonojo Kryžiaus vajus. Ka-

New Engianti Dfctrict Knights of Lithuania

i

I.

MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Oistance 
Moving

326 - 328 M. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

So. Boston FuntitureCo.

t

Matrasai nauai perdirbami.
Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

3801 o Mest Broadway,
Tel. ŠOU 2758

GRABORIAI

S. Barasevkta ir Sūnos
MOTERIS PAGELBININK* 

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas 
Tuii Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
TeL COLumbia 2537

Rengia Liet. Dukterų po glo
ba Dievo Motinos draugija, va
sario 15 d., 7 vai. vak., 492 E. 
7th St., So. Bostone. Bus gražių 
dovanų, kurias pasižadėjo at
nešti šios draugijos narės. Taip
gi pasižadėjo paaukoti ir nuošir
džios šios arbatėles rėmėjos gra
žių dovanėlių. Ona Petrušytė sa- ! 
vo doavnas pridavė pirmutinė. į

REIKALINGA patyrę ranki- Bus ir linksmoji programos da- 
niai siuvėjai prie vyriškų Top lis. Visi kviečiami dalyvauti, 
Coats; darbas pastovus ir geras'ypač tie. ir tos. kurie myli pu- 
atlyginimas.
UNITED COAT MFG. CORP.,
55 Carleston St., Cambridge.
A.H i n (3^

PARSIDUODA Didelė Cafe, 
Bostone. Lafanis 7 dienų. Parsi
duoda biznis su namu ir parkb 
niniui vieta dėl 200 karų. Kaina 
$150,060. Atsišaukite “Darbė- 
ninkan”, Dept. 6. (31)

°i
pukes bei kortas dėstyti. Tai sa
votiškas žiemos sportas šiltuo
se kambariuose bei salėje.

onpmyri jj I

DANCE
SAT., FEBRUARY 8,1947

Hotel Continental
(ne«r Harvard Sq., Cambridge, Mass J

Music by: Shep Wolan Orchestra
Dress Optional

Adm.
Dancing8—12

$1.50 Tax Ine.
i

i

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Mass.

Joseph W.Casper
(KASPERAS)

Laidotuvių Direktorius Ir 
Baisamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadtvay
SOUTH BOSTON. MASS.

O. A. Zaletska*. F. E. Zatatskas 
Graboriai ir Balsamuotojal.

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia Šermenims Dykai. '

NOTARY PUBLJC
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609



<6

RYTINIU 
VALSTYBIŲ ZIMBS

c

prašant nupirk- 
likiclų vasario 

V.< L. (<-r 11:111.
nutarė nupirkti 

r.uiiil inkusa-ms dyk

AUKOKIM MARIJAI UŽ 
LIETUVĄ

sų paramos. Tebūnie ši naujoji: 
Dievo Motinos Marijos švento- ■ 
vė nuolatine ir galingąja mal
da į Mariją už Jos žemės, mūsų. 
brangios tėvynės Lietuvos lais- i 
vę. K, J. B, |

i

tikrovei, i 
brangus1 
Kuriam

HEW YORK CITY, N. Y

Terra Mariana — Marijos 
Žemė. Taip jau nuo senų laikų 
yra vadinama mūsų tėvynė Lie
tuva.

Didingos Marijos šventovės, 
puošiančios Lietuvos miestus ir 
kaimus, yra iškalbingiausiu į- 
rodvmu šiai šventai 
Aušros Vartai, koks 
mūsų Tautos turtas!
lietuviui nėra žinomos Pažais
lio. Šiluvos, Žemaičių Kalvari
jos bei Pivašiūnų Marijos sveri-į 
tovės! Vis tai didingi pamink-' 
lai Dievo Motinos meilės ir glo-1 
bos mūsų Tėvų Žemei. Ir jeigu 
tūkstantinės minios lietuvių 
maldininkų kasmet, bet ypatin
gai sunkiomis mūsų Tautos gy
venimo valandomis, 
pagalbos pas Mariją, 
puikiai 
Jinai 
padėti.
Tautos 
niaus Maironio sukurta giesmė, 
yra malda į Mariją: Marija. 
Marija, skaisčiausia lelija. Tu 

dangaus, 
pagelbėk 

nuo priešo

Dr. K. Grinius ir Mayoras Wm.
O’Duyer dalyvaus Vasario 16 

Minėjime New Yorlįe

Tarybos laiškus 
ti KM) į.'.rmgos 
16 d. minėjimui 
Visus t.kk tus 
iš iždo ir 
išdalino.

Jonas Buivydas, siuvėjų dėl 
gatas, sav<> pranešime apie siu
vėjų darbus ragino, kad siuvė
jai savo pažįstamus bei vaikus 
ragintų eiti dirbti pas siuvėjus.

Pranešė, kad jis eina |»er siu
vėjų dirbtuves kariu su komite
to nar iais ir jau surinko 1.500 
dolerių Lietuvai Gelbėti Vajuj.

Taip pat nuvyko į sandėlių a- 
sociacijos susirinkimą, iš kur 
gavo pažadėjimą $1.500.

Jonas Buivydas sakė, kad jis 
stengsis sukelti nuo $5.000 ligi 
$10.000 Lietuvai Gelbėti Vajuje.

šitaip tai vyriškai renka. Siu
vėjai džiaugiasi J. E 
buote.

HARTFORD. CONN

ieškodavo 
tai jie 

žinojo, kad tuo metu 
tegalėdavo daugiausiai 

Juk ir mūsų antrasis 
Himnas, laisvės dai-

švieti aukštai ant 
Palengvink vergiją, 
žmonijai išgelbėk 
baisaus...

Ir šio vanago metu Marija te
gali mums padėti. Tik mes pri
valome Jos galią bei pagalbą 
labiau suprasti, vertinti ir jąja 
nuoširdžiau naudotis.

Kaip šiandien Lietuvos miš
kų partizanas, jungdamas savo 
maldą su kraujo auka, šaukiasi 
Marijos pagalbos, kaip tolimo
je ir šaltoje tremtyje gyvenan-; 
tis lietuvis, kančios ašarų nu
skaidrinta malda, prašo Jos 
užtarimo, lygiai ir laisvėje gy
venantis brolis, sese savo kas
dieninei maldai už Tėvynę į Ma
riją. turi duoti daugiau galios 
bei jėgos, papildydamas savo 
maldą nuoširdžia auka Marijai.

Štai, ir proga tam nepapras
tai graži. Marijos dukros. N. 
Pr. švč. Panos Marijos Seserys, 
lietuvaitės. Putnam. Conn.. 
ruošiasi statyti Marijos Koply
čią. Šis kilnus ryžtas laukia vi-

metą daug naujų narių įsirašė. 
Po savo mišių 8:30 v. narės ta
rėjo pusryčius ir metinį su. i- 
rinkimą.

Trečiadienį, sausio 29 d. su 
trejomis mišiomis palaidota 
Emilija Čepaitienė. Velionė 
go nepagydoma vėžio liga, 
ilsisi Viešpaties ramybėje, 
baigusi savo vargus. Kaip 
rui, taip šeimai ir

Valio Dainos Dr-jai
Sekmadienį, vasario 2 d. Bal- 

timorės Lietuvių Dainos Dr-ja 
pavaišino šios kolonijos lietu
vius gan meningu pastatymu 
scenoj St. Šimkaus trijų veiks
mų operetės “IŠEIVIS”. Kaip 
režisierius Tomas Marcinkevi
čius, taip opeitės dalyviai dirbo

sir- 
Lai 
už- 
vy-

giminėms 
reiškiame giliausią užuojautą.

Didžioji prieš-užgaveninė pa
rapijos vakarienė įvyks sekma
dienį, vasario 9 d. Bilietai iš
siųsti visiems parapijiečiams 
pereittą savaitę. Manoma, kad 
bus arti tūkstančio asmenų. 
Kun. dr. Mendelis turi pakvie
tęs vis ąbūrį parapijiečių aprū
pinti atsilankusius. »

. šeštadienį, vasario 1 d. grįžo 
iš Chicago kun. dr. Mendelis. 
Ten jis vadovavo šv. Kazimiero 
Akademijos mokinėms meti
nėms rekolekcijoms. Parvažia
vo pilnas gražių įspūdžių kaip 
tvarkingai viskas vedama, kaip 
religingai mergaitės yra ten 
auklėjamos. Ypač dėkoja kape
lionui kun. Urbai ir Motinai 
Juozapai už jų nepaprastą vai
šingumą. Nors oras buvo bega
lo biaurus, tačiau visos mergai- 
tęs visą būrį parapijiečių aprū- 
muose.

Mūsų kunigus netikėtai pe
reitą savaitę aplankė Maryk- 
noll vyskupas Jokūbas Walsh, 
kun. dr. Starkus iš Elizabeth, 
N. J. ir Erie, Pa. katedros rek
torius kun. dr. McManaman.

Garbės Karių Sąrašas vis dar 
tebėra tikrinamas. Kasdieną 
gaunama laiškai ir pranešimai 
telefonu apie įvairių karių var
dų apleidimą. Reikalas skubin
tis visus pranešimus iki vasa
rio 15 d. įteikti, nes darbas 
bronzo lentos bus pradėtas po 
tos dienos. Jei kokios klaidos į- 
sibraus, tai jų nebus galima pa
taisyti.

Pirmadienį, vasario 3 d. šv. 
Blažiejaus iškilmėje mūsų ku
nigai palaimino gerkles virš 
10.000 žmonių. Galima sakyti, 
kad per visą dieną tris kunigai 
buvo bažnyčioje ir su mažomis 
pertraukomis laimino gerkles.

Kun. dr. Mendelis aplankė 
mokyklą šią savaitę ir išdalino 
pusmetinių kvotimų 
Prie progos ragino 
uoliau imtis mokslo 
termine.

Strasdauskų šeima
$50.00 bažnyčios atnaujinimui. 
Tai ne pirma tokia tos šeimos 
auka. Valerijonas ir Antanas 
Strasdauskai jau per 30 metų 
yra parapijos šulais. Daugiau 
negu 15 metų jie užima svar
bias vietas Švč. Vardo D-jos 
valdyboje. Jų sesutės Marcelė 
ir Stasė ir pagelbsti visuose 
parapijos parengimuose. Juo
zas Strasdauskas. neseniai grį
žęs iš karo tarnybos, uoliai dir
ba Jaunimo klube. Mūsų klebo
nas kun. dr. Mendelis. dėkoda
mas Strasdauskų šeimai už jų 

I katalikišką pageibą. pageidau
ja daugiau tokių visaširdžių 
padėjėjų parapijos darbe.

Jaunimo klubas daro planus 
paskutiniems dviem šokiams, 
vasario 14 d. ir antrą dieną Ve
lykų. Juozas Kašinskas pirmi
ninkauja Velykų antros dienos 
programos komisijai. Juozas tą 
darbą gerai supranta. Linkime 
p. Kašinskui geros kloties jo 
sunkiame darbe.

Nadas Rastenis praneša, kad 
planai yra daromi BALFo va
jui šelpti tremtinius lietuvius. 

I Susirinkimai yra laikomi lietu
vių svetainėje ir smulkmeniškai 
viskas yra išdirbama, kad būtų 
galima pasiekti mūsų kolonijai 
skirtą vajaus kvotą.

Gavėnia jau visai arti t"-i 
; visiems parapijiečiams Veliki- 
. nės priedermės kvitelės buvo 

pasiųstos laišku. Kunigai pra
šo. jei kas nebūtu gavęs savo 
kvitelis, tad prašoma pranešti 

! į kleboniją. Kvitelės yra dvo- 
i damos dykai. Metinė duoklė 

$5.00 užmokėti bet kuriuo lai- 
■ ku metų bėgyje.

sušilę, kad tokį veikalą išpildy
ti, ir jiems visiems pridera lie
tuviškos padėkos nuoširdus žo
dis. Ne vienas dalyvis prisiminė 
savo išvažiavimą iš tėvynės; ne 
vienas amerikietis sveikai pasi
juokė iš lietuvių grinorių gyve
nimo 30 ar 40 metų atgal. Tai 
buvo linksmas pamokinantis 
perstatymas.

Operetės Dalyviai
Sunku būtų išvardyti impo

nuojantį operetės asmenį. Visi 
be skirtumo tikrai meningai iš
pildė jiems skiltas roles. Jurgis 
Galkas, kaipo Jonas; Ona Lau- 
kienė, kaipo jo motina; Olga 
Danaitienė, kaipo jo mylimoji 
Ievutė; Vincas Urbanas, Jono 
draugas; Albertas Juškevičius, 
buvęs Amerikoje; Jonas Ma
kauskas, kaipo vadas per sieną, 
ir Martinas Raila, kaipo kaimo 
žydelis. Prisimenant faktą, kad 
jie visi darbo žmonės, tad jų 
rolių išpildymas buvo beveik 
tobulas. Jiems tikrai pridera 
pagyrimo ir padėkos žodis.

Kiti Perstatymo Asmenys
Juozas Bekerskis, kaijx> bur- 

dingeris Maikis; Pranciška Šed- 
baraitė — Mariutė; Margarėta 
Grajauskienė. — Gužienė; Bro
nė Mačiulaitienė, — Rauplienė, 
ir Emilija Makauskaitė, nese
niai atvykusi iš Vokietijos, kai
po Barškalienė visus prijuokino 
tiek, kad šonai skaudėjo. Jonas 
Lekavičius, kaipo filozofas; 
Hilda Matukaittyė, Marijona 
Pečiulytė ir Teklė Žydelytė 
rėjo smulkesnias roles, bet 
rai atliko.

Vaikučiai Perstatyme
Denveriu Grace. Paul ir Ire- 

ne; Glebų Edward, Yvonne ir 
Charles; Bekerskių Theodore 
Eva ir Helen, Linkų Joanna, 
Gelazela Geraldas. Kašinskų 
Jacąueline ir Janet, Railų Emi- 
ly, ir Mačiulaičių Juozas gra
žiai padainavo vaikučių chore. 
Didysis operetės choras susidė
jo iš šių asmenų: Andreikus 
Klementas, Rastenis Nadas, E- 
lena Murchland, Eleanora An- 
dreikienė, Julė Rastenienė, Ma
rijona Milunaitienė, Marijona 
Jurkšaitė, Bertha Komisą r ir 
Frances Shilinski, taipgi Felik
sas Rutkus. Lilė Bekerskienė 
buvo muzikos vedėja.

Ačiū DAINOS Dr-jai
Visiems, kuriems rūpi lietu

vybė čia Amerikoje, pridera 
tarti nuoširdų ačiū Dainos Dr- 
jai už tą pasišventimą ir tą dar
bą, kurį reikėjo padėti tinka
mam šio veikalo perstatymui. 
Kaip kalba, taip tarmė buvo j 
graži visų operetes dalyvių. 
Tai nuopelnas Tomo Marcinke
vičiaus, operetės režiseriaus. 
Čia gimę antrosios ir trečiosios 
kartos lietuviai taip gražiai kal
bėjo ir dainavo lietuviškai, kad 
visus įtikino ilgėtis Lietuvos 
dangaus, Lietuvos miškų, upe
lių ir pievų. Lai gyvuoja Balti- 
morės DAINOS Dr-ja. Lai gy
vuoja visi pasišventę lietuvybės 
palaikytojai čia Amerikoje.

Nuotrupos
Sveikiname Markelionius ir 

ponus North. Markelionių sū
nus buvo krikštytas sekmadie
nį, vasario 2 d. Taipgi kun. Du- 
binskas įrašė į parapijos kny
gas Ernesto ir Onos (Simonai- 
čiūtės) North dukrelę. Duok 
Dieve sveikiems augti ir daug 
džiaugsmo jų tėveliams suteik
ti.

Sveikiname 61 sodalietę, ku
rios gavo ištikimybės diplomus 
sekmadienį, vasario 2 d. Dėka 
dvasios vado kun. Dubinsko, 
Sodalicija gražiai gyvuoja ir šį-

. ______ ________ ■
Garbės pirmininkas kalba —' , _

* tti i -j i riuos ruošia Lietuvių Politikos .uivydo dar- James A. Farley, atidarydamas................. „„ ... * „ ,
o i v« d*t r- „ klubas LAPC salei, 134 Schuy-P.J.M, BALF vajų ragino lietuvius , , „♦ Avė., hearnv. Koncertas----- tremtinius šelpti. ; . , . ____________________________  prasidės 6 vai. vakare, šokiai 8 

Jaunųjų liudininkais buvo jau.;val‘ Gros Joe Flis ir jo orkes- 
nojo pusbrolis Povilas Poloskis itra ^n°a 
ir Stela Ramanauskaitė. Jau- Programoj daly’vauj 
nieji išvyko į N. Y. praleisti vių Politikos klubo Vyrų cho- 
linksmą laiką. Sugrįžę gyvens ras, vadovaujant muzikui Jonui 
34 Wayland Avė.. 
Conn. Geriausios kloties 
porelei.

I

i šiemet Vasario šešioliktoji j 
New Yorke bus paminėta su y- 
patinga iškilme.

Tose iškilmėse, kurios įvyks į 
Webster Hali New Yorke, suti-! 
ko dalyvauti ir kalbą pasakyti 
Dr. Kazys Grinius, buvęs Lie
tuvos prezidentas ir ministeris 
pirmininkas.

Minėjime dalyvaus New Yor
ko mayoras W. C'Dvyer ir Lie
tuvos ministeris Washingtone 
P. Žadeikis.

Kalbėti dar pakviestas vienas 
ką tik atvykęs lietuvis, buvęs 
nacių koncentracijos 
kankinys, ir vienas 
Kongreso narys.

Į Dainuos S. Griškaitė, New 
Yorko City Center operos daini
ninkė. Apreiškimo 
choras, vadovaujamas 
Strumskio, ir Angelų 
nės parapijos choras, 
jamas muz. Pr. Dulkės, 

j Po programos bus šokiai. 
Gros P. Retikevičiaus - Rich or
kestras. . KOVa tarp unijos varių — vieni į

Minėjimo pradžia Mebster už, kiti prieš atsiskyrimą. Dar 
Hali vasario 16 d., sekmadienį.. negalima pasakyti kurių bus 
bus 5 vai. po pietų. j pergale, kadangi balsavimas i

New Y orko ir apylinkės lietu- į tebesitęsia. Kol kas atrodo, kad 
viai prašomi kuo gausiau atsi- dauguma narių balsuoja už at 
lankyti į šį Lietuvos Nepriklau- ■ siskyrimą. 
somybės minėjimą.

į

I

stovyklos' 
Amerikos ‘

parapijos 
muz. Ks.
Karalie- 

vadovau-

Amerikos Lietuvių Legijonie- 
rių Fredriko Sabonio Post No. 
7 naujos valdybos 1947 m. įves
dinimas įvyks vasario (Feb.) 8 
d., šeštadienį. 7 vai. vakare. 
Lietuvių parapijos mokyklos 
svetainėje .kampas Broad St. ir 
Capitol Avė.

Kaip kasmet, taip ir šįmet bus ’ 
viskas dykai. Nebus įžangos,: 
taipgi užkandžiai ir gėrimai dy
kai. Taipgi po visos programos 
bus šokiai. Hartfordo Legijo- 
nieriai maloniai kviečia visus 
lietuvius atsilankyti į šį paren
gimą. Rengimo Komisija.

VATERBURY. CONN.
28,000 Nariu Balsuoja atsiskir 

ti nuo CIO unijos.

Lietu-

Waterbury, čižauskui. Taip gi bus ir artis- 
jaunai tė Marijona Čižauskienė, kuri 

Rap.
i

KEARNY, N J.

skaitys įdomią paskaitą apie 
Lietuvos liaudies dainas, pati 
paįvairindama dainomis. Daly
vaus ir mūsų parapijos Pran- 
čiškiečių Seselių išlavintos so
daliečių grupės. Bus solo ir du-

Lankėsi mūsų apylinkėje
Užpereitą savaitę lankėsi keli - - •
■ečiai iš Bostono būtent: Vy- etų. Kviečiame vietinius ir apy- 

tės Felicija Grendelytė ir Anelė ^kės lietuvius dalyvauti kon- 
Marksaitė, kurios buvo apsisto
jusios pas pp. M. Služus. Nors 
jų apsilankymas buvo trumpas, 
bet turėjo progos svečiuotis pas 
mus. Vyčių parengime, vetera
nų bankiete, ir susipažinti su 
pirmu lietuviu “councilman” i 
Bemard Jenuss, kuris yra jau
nas. energingas lietuvis patrio
tas šio karo veteranas ir jojo 
“manager” taipgi lietuvis ir ve
teranas Stasys Moroses. Jie su-

sv<

certe ir šokiuose.

Šių metų sausio 31 d. prasidė
jo balsavimas CIO unijos narių 

i rytinėse valstybėse, už atsisky-, 
rimą nuo CIO.Dabar eina didelė 

į kova tarp unijos vadų — vieni

I

Šv. Onos draugijos metinis 
susirinkimas įvyko sausio 28 d. 
Į valdybą išrinktos sekančios: 
pirmininkė — H. Kazlauskienė; 
vice pirmininkė — A. Bilzienė; 
protokolų rašt. — A. Smigels- 
kienė, fin. rašt. — H. Mikalaus
kienė; ižd. — A. Shavvkonienė.

Po susirinkimo A. Kašėtienė 
ir M. Shawkonienė pagamino

pažindino viešnias su kitais ak- užkandžių dėvi narių, 
tyviais lietuviais: Pranu Moro
ses. Vincu Barr-Barčikausku, 
pp. V. Grinevičiais ir Sergt. Ch.' 
Schiilon. detektyvu,

; prielankus lietuviams.
I
J

tu- 
ge-

Stengsis Sukelti SI 0.000 
SI,500 .jau surinko; 100 tikietu 

nupirko
Siuvėjų unijos metiniam su

sirinkime sausio 22 d. buvo 
skaitomas New Yorko Lietuvių

The Maqic Touch į S- 
FOF < \ 

ektra 
Comfort,

■

i

lengvai ideda- 
gali su savimi

ra Syk mums

New England Coke
J5O STUART STREET, BOSTON

OR YOUR AUTrIORIZED D E Al E R

175.000 Naujosios Anglijos šei- 
lasitiki Nmv England Coke na- 

r:ų apšildymui. Priede geros šilumos ir 
pat ga'.is apšildymo, tūkstančiai džau- 
g.asi kurie yra jsigyje New England 

Automatic Heat Reguliatoriumi... 
■.k pri lėk piršta būdamas viršui ir tuojau 
sniegui:uosi demper; apačioje.

Automatiškas
ŠILUMOS REGI LI ATOKIUS

DUOS JUMS
ge-esni patogumą... nereikės eiti j 

skiepą reguliuoti demperi ir trauki
mą.
Pastovi šiluma... sveikatos apdrauda. 
kuro ekonomiškumas... sutaupo ang
lių.
jis yra nebrangus... 
mas: Jei išsikraustai, 
pasiimti.

Dėl platesni.) informacijų
šiandien.

isSr

N. J. Sodaliečių Sąjunga
N. J. sujungtos sodalietės su- 

“Roller Skating 
party” sausio 20 d. Florham 
Park Rink.

Ši skating rink buvo paimta 
tą vakarą tik dėl vienų sodalie
čių, jų šeimų ir draugų. Daly
vavo iš Bayonne, Elizabeth, 
Harrison • Kearny, Jersey City, 
Newark irPaterson. A.E.S.

kuris yra ren»€ puikų

Sodalicijos Rinkimai
Šiomis dienomis įvyko moterų 

Sodalicijos valdybos rinkimai. 
Sekančios buvo išrinktos: p. O- 
na Kasavičienė, pirm, (prefec- 
tė); p. Adelė Šiužąs, vice pre- 
fect: Ona Mack. sekr.; Marijo
na Velevas, fin. sekr.; Marijo-

Kodėl jie nori atsiskirti? Virš 
5 metai kaip dalykai neina 
sklandžiai tarp CIO unijos pre
zidento, Reid Robinson ir ryti
nių valstybių CIO unijos vadų, 
John J. Driscoll ir John J. Man- 
kowski. Šie du niekados negali 
sutikti su Reid Robinson min- 
timis ir darbais. Pagaliau jie du na Mack. ižd.; M. Miller, tvark- 
viešai pareiškė, kad Reid Ro- darė; Paulina Bubenas —Ca-

Komiteto narė;
Scott, ways and 

means committee; Alena Whit- 
komiteto 

įvyko Sis- i pavasarį bus įšvęstas į kunigus 
Convent. ir laikys savo primicijas mūsų 

bažnyčioj.

I PA1ERSON, N. J

pažymius, 
vaikučius 
naujame

paaukavo

I

kad Reid Ro-'darė; Paulina 
binson nėra tinkamas darbinin- tholic Truth 
kų vadas ir mėginąs vesti dar- Antoinette 
bininkus komunistų keliais.

Pernai metą, laike CIO uni- j man — publikacijos 
jos viršininkų rinkimo, norėjo i narė. Susirinkimas 
prašalinti Reid Robinson iš - terš of St. Frances 
prezidento vietos, bet nepavy-1 Harison, N. J. 
ko; sako buvęs išrinktas netei-l _________
sėtu balsavimu. J Margaret Matelitienė iš Kear-

Sausio 26 d. mūsų parapijos 
svetainėj tretininkių iniciatyva 

j pyko kortų vakaras.
■ skiriamas nupirkimui dovanos 
' klierikui Gedgaudui,

Pelnas

kuris šį

Dvi pavyzdingos mūsų para-
i Sausio 25 d. įvyko CIO uni- į ny, darbšti parapijietė, pasida- pijos šeimos — Žiliai ir Rutkai- 
jos rytinių valstybių suvažiavi- j vė operacijai 
mas — konferencija, Waterbu- 
ry. Ct. Atvyko ir prez. Reid 
Rabinson. bet neįsileido jo į 
konferencijos salę. Už tai jis 
labai supyko ir pasiryžo stoti į Į 
žūt butinę kovą. Suspendavo ir- 
prašalino iš CIO raštinių tuos,■ 
kurie nebuvo jam ištikimi; pra- į 
dėjo varyti propagandą, kad į 
viskas esą tvarkoj, tik nereikia 
klausyti tų maištininkų — re- 
bels. Bet 28,000 eilinių CIO uni
jos narių, kuriems laikinai va
dovauja John J. Driscoll ir 
John J. Mankovvski, eina prie 
balsavimo: kaip nubalsuos, taip i 
ir bus. J. T.

sausio 24 d. šv.
i Mykolo ligoninėje, Newark, N. vedybų sidabrinį jubiliejų. 
: J. Visi velinam jai greito pa
sveikimo.

čiai — sausio 26 d. šventė savo

, Linkime jiems su tokia pat 
• nuotaika švęsti ir auksinį jubi
liejų.

Ieva Urbaitė iš Keamy, N. J. 
ir Steponas Borian apsivedė 
sausio 26, Dievo Motinos Sopu- kuri jau daug metų dirba įvai- 
lingos bažnyčioj. Šliūbą suteikė 
kunigas L. Voicekauskas. M. 
Velevienė giedojo solo.

Vestuvių puota įvyko 
salėje.

Poniai Valerijai Lekavičienei,

LAPC

riose katalikiškose organizaci
jose, vasario 2 d. suėjo 50 me
tų. Linkime jai dar kitus 50 me
tų veikliai praleisti mūsų tarpe.

Sausio 25 d.. 11 v. rytą, apsi
vedė Sąjungietės dukrelė Phyl- 
lis A. Digimaitė su Wolteriu 
Praslakiu, šv. Juozapo par. 
bažnyčioje moterystės Sakra
mentą suteikė kun. V. Ražaitis. 
Vargonais grojo komp. A. J. 
Aleksis; duetu giedojo Sąjun
gos choro solistės, pirmininkė 
S. Sapranienė ir F. Petroskis.

30 narių iš mergaičių ir ber
niukų sodalicijos skyrių nuo 8 
iki 14 metų, vasario 2 per 9 vai. 
mišias ėjo bendrai prie Komu
nijos ir iškilmingomis ceremo
nijomis buvo įrašyti į Panelės 
Švč. Sodaliciją.

Sausio 26 d. veteranų pirmi
ninkas Juozas Savickas ir jo 
žmona susilaukė dukrelės var
du Teresa. Į

i

Sekmadienį, vasario 9 d. į- i 
vyks koncertas ir šokiai, ku-l

Sodalietės rengia vasario 17 
d. Valentine Party parapijos 
svetainėje. Pradžia 8 vai. vaka
re.

Kviečiamos visos jaunos pa
rapijos moterys ir mergaitės. 
Rengėjų komisija, kuriai pirmi
ninkauja ponia Mary Yustas, 
jau iš anksto garantuoja, kad 
visos dalyvės liks patenkintos, 
ir tikisi, kad tą vakarą turės 
progą pažinti ir pamilti Sodalie- 

' čių draugiją ir tos mūsų para- 
, pi jos jaunos moterys ir mergai- 
i tės, kurios iki šiol dar neįsirašė 
į mūsų kuopą. AJ5.


