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Lietuvos Pasluntir 'bes Per 
sonalas Diplomatiniame 

Priėminie
(Pašto — Telegrama) 
H’ashington, D. C. — 

Sausio 7 dieną, sena tvar
ka ir papročių, Baltuosiuo
se Namuose įvyko diplo
matinis priėmimas. Prezi
dentas Truman ir Ponia 
Truman sveikinosi su 63- 
jų diplomatinių misijų na
riais. Priėmime dalyvavo 
ir Lietuvos Pasiuntinybės 
Personalas. (LPN)

I

Lietuvos Ministras Pas 
Šventąjį Tėvą

(Pašto — Telegrama)
4 Jan. 1947 Roma.

Kalėdų Švenčių ir Naujų 
Metų proga Lietuvos Mi
nistras Stasys Girdvainis 
bu v priimtas audiencijoje 
pas .ventąjį Tėvą. (LPN)

Leo Tolstojus Lietuvių 
Kilmės?

BOSTOS p u
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Katalikas, kurs neremia —1 
katalikiškos spaudos, ne- ![ 
turi teisės vadintis geru <! 
Bažnyčios vaiku. j!

Vyskupas Ketteleris. ;!

--- -------------------------------------------------------------------------------

VOL. XXXII — No. 4.

DARBININKAS
Tel. SOUth Boston 2680

AMERIKOS LI ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

1NIS iFriday), SAUSIO (January), 17 D., 1947 M. Slk CENTS.

DARBININKAS >
Lithuanian Semi-Weekly £

Newspaper ?
Published every ?

TUESDAY and FRIDĄ Y ?
366 Broadway, S. Boston 27. Mau. J 
-----------------  i>$

Tel. SOUth Boston 2680

I 
Į

i
i

I

i
ii
i
i 

ninkai turi būti nenorėjo 
įsileisti taisytojų, kad jie 
nesužinotų kas lanko kon
sulatą.

Auriol Išrinktas Prancūzijos 
Seimo Pirmininku

Tarybos Pirmininku Išrinktas 
de Ribes

Paryžius, Prancūzija — 
i Vincent Auriol, socialis
tas, išrinktas 294 balsais 
seimo žemesniųjų rūmų 
pirmininku. Katalikų va
das Robert Schuman gavo 
194 balsus. Komunistai 
balsavo už socialistą.

Katalikas respublikietis 
(Augusta Ch. de Ribes iš
rinktas respublikos tary
bos pirmininku. Jis ir ko- 
munistij kandidatas gavo 

■ lygiai po 129 balsus, bet y- 
!ra priimta taisyklė, kad 
(senesnis turi pirmenybę. 
Todėl de Ribes ir tano ta
rybos pirmininku. Reikia 
pažymėti, kad socialistai 
balsavo už komunistų kan
didatą.

Išvežė 83,000 Lietuvių 
Rusijon

Nesenai iš spaudos išėjo 
stambus apie 800 puslapių 
veikalas, parašytas Slaviš
kų kalbų Departmento Co- 
lumbijos Universitete vir
šininko, prof. Ernest J. 
Simmons vardu Leo Tols- 
toy. (Išleido Little Brown 
and Co. Bostone, 1946).

Šis slavų rašytojų žino
vas ir autoritetas savo 
knygos pirmame puslapy 
išveda, kad garsusis rusų 
(ir pasaulinis) rašytojas 
Leo Tolstoy yra kilęs iš 
lietuvių vardu Indris, ku
rie 1353 m. atvykę į Rusi
ją ir buvę maloniai priimti 
Černigovo valdytojo Uk-i . . ,r. .
rainoje. Nors pats Tolsto- Ya.rt°->°: Miesto namų pn- 
jus manęs, kad jis yra ki-gretoj“ patyrę, kad tie 
lęs iš vokiečių, bet prof.! keltuvai nesaugus ir liepe 
J- --a. m i pataisyti, bet namo savi-Simmons sierai ištyręs Tol- F. , _ J ,
stojaus praeitį rašo! "Būt ,n.,nke "įgalėjo to padary- 
it is more likeb , that In- ,*>’ "es rusai juos užrakino, 
dris from whom Leo Tols-į RuslJos konsuIato vlrs‘- 
toy descended in a direct! 
line in the tvventieh gene- 
ration, was of Lithuanian 
origin.” A.
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Sausio 6 d. š. m. laikraš

tis “Le Ronde” įtalpino 
straipsnį apie Pabaltijo 
kraštu ekonominį gyveni
mą. Plačiai rašo apie Pa
baltijo kraštų gyventojų 
rusinimą, persekiojimą ir. 
vežimą į Sibirą. Sako, kad 
pačių sovietų agentų va1- 
domas radio paskelbė, kad 
vien iš Lietuvos pirmais 

: 1945 m. mėnesiais 83.000 
(asmenų “savu noru išvy-

Pardave Rusijos Konsulato ,ko į Rytus- |
i

i

i

POPIEŽIUS PIJUS XII, Šv. Petro aikštėje. 
Romoje, pasakė kalbą 200,000 miniai žmonių, 
pasmerkdamas bedievišką veiklą, kuri nuolat 
bedievių nukreipta prieš Popiežių ir Bažnyčią.
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— 20 metų nuo arkiv. Jurgio Matulevičiaus 
mirties. — Kaip Suvalkijos ligotas berniukas li
ko arkivyskupu. — Lietuvis, kurs Varšuvoje su
organizavo 50,000 darbininkų. — Kunigas, kuri 
apšaukė socialistu ir komunistu. — Slaptas vie
nuolių naujokynas Rusijos sostinėje. <— Ištrau
kos iš vyskupo privataus dienoraščio. — Komi
sarų moterys vyskupo rūmuose. — Lietuvis vys
kupas, kurs aplankė 100 USA parapijų. — Pas
kutinės arkivysk. Matulevičiaus valandos.

LIETUVOS ŠVENTOJO 
ŽODIS

Namą
Nevv 'York, sausio 16 — 

;Mrs. Ruth B. Pratt, namo 
savininkė, kuriame yra 

į Rusijos konsulatas, 
davė tą namą. L__

j nuomavimo 
igiasia birželio 30 d.

Pažymėtina, kad tame 6 
aukštų name yra du keltu- 

‘vai (elevators). Rusai tuos 
' keltuvus užrakino ir ne-

Pakrikštijo 102 Negrų
Atsivertėlių

Į _______
1 Nevv York — Šv. Karolio 

par- Borromeo bažnyčioje, ne- 
Konsulato grų distrikte New Yorke, 

sutartis bai- vieną dieną per iškilmin
gas ceremonijas, keli ku-i 
nigai pakrikštyjo ir priė
mė j 
102 negrų atsivertėlių.

Iškilmėse dalyvavo Vys
kupas Donahue ir kiti pre
latai. Per keturis mėne
sius naujieji katalikai lan
kė pamokas. Jau 13 metų 
kai klebono uoliu prižiūrė
jimu kasmet didis skaičius 
negrų tampa katalikais.

Italija Gauna 100 Milijonu

i Katalikų Bažnvčią' Washington, D. C., vasa-| Galimas dalykas, kad 
įegrų atsivertėlių/ rio 16 Atvykęs Italijos artimoje ateityje komu- 

Alcide de Gas- nistų veikla bus uždraus
ta..

i
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Žymūs Lietuviai Austrijoj

LENKIJOS RAUDONIEJI
PASMERKĖ MIRT 8 

PARTIZANUS
Varšuva, Lenkija, sau

sio 16 — Lenkijos raudo
nųjų karo teismas pasmer
kė 5 lenkus - partizanus, 
kurie užpuolė Krakovo ka
lėjimą ir išlaisvino 80 po
litinių kalinių.

Taipgi tas pats teismas 
pasmerkė mirties bausme 
grafą Grocholskį, “ ~
czak ir kap. V. Kalickį, ku
rie vadovavę partizanams.

Visoje Lenkijoje siaučia 
į>astanšas*išvykti į'Vokfe" raudonųjų slaptoji, Rusi- 

DP lagery. treniruota, policija, ku- 
e nrioT ! ri turi aukščiausias teises - _ j __————.

meno srity buvo Čekoslo- 
įvakijos vyriausybės apdo
vanotas Baltojo Liūto or- 
denu. Žymiausi jo pastaty- 
imai: Verdi opera “Otelio” 
i Kaune ir Gunod opera 
“Romeo ir Julija” Vilniu
je. (EV).

Prie Salzburgo, Glasen- 
bacho DP lagery (Ameri
kiečių zona Austrijoj) gy
vena virš dviejų šimtų lie
tuvių. Jų tarpe yra žino
mas Lietuvoj estetas ir 
meno žinovas Dr. Vorobjo
vas, kuris yra parašęs ke
lias knygas apie meną. Po
puliariausia iš jų ‘Vilniaus 
menas’.Čia taip pat gyvena 
ir prof. Vincas Krėvė - 
Mickevičius, kuris deda

V. Ba-

nuo-

tiją. Kitame 1
Ried in Innkreis prie Lin-: 
z’o, taip pat yra virš poros į 
šimtų lietuvių. Komiteto 
pirmininko pareigas eina: 
mūsų geriausias operos d i- i 
rigentas prof. Vytautas 
Marijošius. Pastarasis 
muzikos mokslus ėjo Pra
hos konservatorijoje, ku
rią baigė su aukso medaliu 
ir vėliau už nuopelnus če- 
koslovakų ir lietuvių ben
dradarbiavimo muzikos

areštuoti pagal savo 
žiūrą bet ką ir bausti mir
ties bausme.

Sekmadienį, sausio 19 d. 
įvyks Lenkijoj rinkimai. 
Taigi raudonieji gaudo o- 
pozicijonierius, kad 99 
nuošimčiu galėtų “laimė
ti” rinkimus. Didžiausia 
opoziciją sudaro Ūkininkų 
patrija, kuriai vadovauja 
Mikolajczyk. Kiek ankš
čiau opozicija buvo nusi
teikusi boikotuoti rinki
mus, bet vėliausios žinios 
sako, kad opozicija vistiek 
dalyvaus.

premieras
peri labai daug laimėjo 
savo kraštui. Jis visur bu
vo šiltai priimtas.

Jungtinės Valstybės su
tiko duoti Italijai 100 mi
lijonų dolerių paskolos — 

j kreditų ir taip gi pažadėjo 
teikti kitų lengvatų, kad 
Italija greičiau galėtų eko
nominiai atsistatyti.

| Italijos premieras Alcide 
i de Gasperi, išvykdamas 
! lėktuvu į savo kraštą, pa
reiškė, kad Italijos valdžia: 
ir žmonės galės lengviau 
nugalėti visus sunkumus 
ir atstatyti stiprią ir de
mokratinę Italiją.

Byrnes Pasirašys Taikos 
Sutartis

VVashington, D. C., sau- 
(sio 16 — Pirmadienį vals- 
! tybės sekretorius Byrnes 
pasirašys su Italija, Ru- 

įmunija. Bulgarija ir Ven- 
jgrija. Kadangi jis yra re
zignavęs, tai jam duoda
ma garbė jas pasirašyti, 

i nes jis jas sudarant yra 
daug darbo įdėjęs.

— Jei valia prašyti, tai 
duok Viešpatie, kad aš bū
čiau Tavo Bažnyčioje ne
lyginant tas skuduras, ku
riuo viską valo, o suvarto
ję meta šalin kur į tam
siausią kampą, tegul ir aš 
taip tapčiau suvartotas ir 
sunaudotas, kad tik Tavo 
Bažnyčioje būtų nors koks 
kampelis geriau išvalytas, 
kad tik Tavo name būtų 
šiek tiek švariau ir skais
čiau. Tegul paskui mane 
meta kur, kaip tą sunešio
tą skudurą. Duok Dieve, 
kad aš būčiau panaudotas 
Tavo vynyne, Tavo dirvoje 
kaip trąša, kad tik paskui 
pjūtis būtų geresnė ir vai
sius gausesnis. Duok, kad 

; aš būčiau paniekintas, kad 
susinešiočiau, sudilčiau, 

. kad tik Tavo garbė augtų, 
platintus, kad tik tuo pri
sidėčiau prie Tavo Bažny
čios tarpimo, — šiuos žo
džius savo dienoraštyje 
1921 m. sausio 13 d. įrašė 
Jurgis Matulevičius, mari
jonų vienuolijos atsteigė- 
įjas, vėliau — Vilniaus ar
kivyskupas ir naujųjų lai
kų kandidatas į Lietuvos 
šventuosius.
SU KAIMO TRIN YČIAIS 

J MIESTO MOKYKLĄ
Šiemet, sausio 27 dieną, 

, sueina dvidešimts metų 
. nuo to didžiojo lietuvio 

mirties.

Su
pū
ki-

Lenkas Kunigas Nuteistas 
Mirties Bausme

Ragina Nebalsuoti Už 
Komunistus

RUSIJA ATMETE JUNGTINIŲ 
VALSTYBIŲ NOTĄ

Maskva, Rusija, sausio Anglijos protestus ir rei- 
16 — Kaip žinoma, Jung.' kalavimus, kad toji val- 

Rio De Janeiro, Brazilija Valstybių ambasadorius džia leistų Lenkijos pilie- 
— Brazilijos prezidentas \Valter Bedell Smith sau- jčiams laisvai ir nevaržo- 

šio 5 d. įteikė Rusijos val- mai balsuoti.

Į

įspėja gyventojus apie ko-
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Varšuva — Kun. Boles- 
law Stefanski, apkaltintas 
kaipo ‘teroristų’ vadas, nu
teistas mirties bausme.

Teroristais raudonųjų 
valdomame krašte yra tie, 
kurie nepasiduoda ir nenu
silenkia bedieviškai dikta
tūrai.

munistus ir ragina savi- džiai notą Reika kad 
valdybių rinkimų metu ne-j ir Rusija pareikalautų 
balsuoti už komunistus. Lenkijos raudonųjų val- 

; nes Jie yra svetimos vals- džįos sustabdyti to krašto 
Itybės agentai.__________j piliečių terorizavimą.

. . Rusijos užsienio ministe-
BALF VAJAUS ATIDARYMAS .ris Molotovas, atsakyda-' 

_________________ į mas Jung. Valstybėms, pa
reiškė, kad Rusija nemato 
reikalo kištis į I^enkijos 
rinkimus. Rusai kaltina o- 
poziciją, ypač Mikolaj- 

į už nesusipratimus 
į ir terorą. Tą patį sako ir 
i lenkų raudonųjų valdžia, 
j Spėjama, kad Jung. Val
stybės ir Anglija nepripa- 

įžins rinkimų Lenkijoj.

44th St., Nevv York; pas į 
kunigus N. Pakalnį ir J. 
Balkūną, Brooklyn, N. Y., 
ir pas komp. J. Žilevičių. 
Elizabeth, N. J. L-----
$5.00. Kviečia visus daly- 

į vauti.

Lenkijos raudonieji yra 
Rusijos kontrolėje. Rusi
jos karininkai vadovauja 
lenkų slaptajai policijai. 
Taigi jie yra drąsūs turė
dami už savo pečių Krem
liaus valdžią ir armiją.

James Farley, buvęs
Jung. Valstybių pašto vir
šininkas, sutiko būti 
BALF vajaus Garbės pir
mininku.

Iškilmingas vajaus ati
darymas įvyks penktadie
nį, sausio 24 d., 1 vai. po 
pietų Hotel Waldorf Asto- 
ria, New York, N. Y.

Atidarymas bus filmuo
jamas. Tarp Garbės sve
čių bus J. E. Kardinolas' 
Francis J. Spellman ir am-isitarė kaip galima greičiau 
basadorius Myron Taylor.' sudaryti militarę sąjungą.

Bilietų galima
BALF centre, 19 West į rai jau turėjo pasitarimus, j atmetė Jung. Valstybių ir

Kaina - cz>’k ’

I Anglija, Prancūzija Nori 
Sudaryti Militarę Sąjungą

Lenkijos Raudonieji Atmetė 
Amerikos Protestą

Varšuva, sausio 16 — 
Lenkijos raudonųjų val- 

gautiį Abiejų valstybių premie-(džios prezidentas Bierut

Londonas, sausio 16 — 
Anglija ir Prancūzija su-

Mūsų visuomenėje greičiau
siai pasirodysi originališku: tik 
pasakyk teisingą žodį.

Jo kelias į garsiuosius 
Lietuvos žmones buvo la
bai sunkus ir kančių dy
giais nusagstytas.

Gimė (1871. IV. 1.) Lū- 
ginės kaime, už trejeto 
mylių (ketvertas kilomet
rų) nuo Mariampolės. 
lia gimtinės iš vienos 
sės sruveno Šešupė, iš 
tos ošė Šunskų giria.

Jis teturėjo 3x/2 metų 
amžiaus, kai mirė tėvelis, 
o eidamas dešimtus metus 
neteko ir motinėlės (jis 
buvo aštuntas vaikas šei
moje).

Prasidėjo sunkios našlai
čio dienos, gyvulių gany
mas, o vėliau — mokykla, 
be reikiamo aprūpinimo. 
Jurgutis eidavo į mokyklą 
plonais marškoniais (dro
biniais) trinyčiais, perdė- 
vėtais, nublukusiais, per- 
dideliais — pasiūtais išau
gimui. Trejetas mylių, blo
gai aprengtam eiti kasdien 
į mokyklą — pakirto svei
katą.

KAULŲ DŽIOVOS 
PRADŽIA

Pradėjo skaudėti koją 
(vėliau pasirodė, kad tai 
kaulų džiovos pradžia), 
bet jis vistiek pėsčias 
vaikščiojo į Marijampolę, 
džiaugdamasis patekęs į 
gimnaziją.

Jis skaitė daug, daug 
knygų ir kasdien užbėgda- 

ivo į bažnyčią, pasimelsti. 
Kryžiaus Kelius apeiti. 
Namiškiai didelio dėmesio 
nekreipė į kojos skaus
mus: jis gulėdavo šaltame 
ir drėgname priesvirnyje, 
su kitais dirbdavo ūkio 
darbus, o kaikada netgi 
nakvodavo sode, saugoda
mas vaisius nuo vagių.

Tas vargas paveikė taip, 
kad ketvirtoje klasėje liko 
antriems metams. Brolis 
nebesutiko duoti lėšų toli
mesniam mokslui: juk vis
tiek Jurgis esąs nesveikas 
ir nieko gero iš jo neišei
sią.

J mokslą pasisekė išsi
veržti. bet sveikata dar 
pablogėjo: esant penktoje 
klasėje skausmai atsinau- 

. jino, atsivėrė žaizdos, nors
Tęsinys 5-tame pusi.

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

1230 KILOCYCLES —WESX ,SALĖM, MASS,

Šeštadienį, sausio 18 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 
lietuvių radio programa. Lietuviškos liaudies dainos, 
muzika, kalbos, pranešimai ir sveikinimai plauks oro 
bangomis iš \VESX stoties. Salėm, Mass., per visą va
landą.

Šios radio programos metinis koncertas įvyks sek
madienį, balandžio - April 13 d., 1947 m., 3:30 vai. po 
pietų, Jordan Hali, Bostone.
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ĮVAIRIOS žinios
RUSIJA SUSITARUSI SU NOR

VEGIJA DĖL SPITSBERGEN
---------------------------- 4

Maskvos radio praneša.'Japonija ir kitos.
kad Rusija ir Norvegijai Britai pareiškė, kad 1920 
susitarė bendromis jėgo- m. sutartis galioja ir turi 
mis ginti Spitsbergen sa- galioti, kol ji bus pertaisy- 
las. i ta pasirašiusiųjų jėgų.

Kaip žinoma. 1920 me- j ----------------
tais buvo pasirašyta su-: Streikai Plečiasi Anglijoje 
tartis Paryžiuje, pagal ku-1 _______
rią davė Norvegijai aukš-į sausio 16 _
ciausias teises Spitsbergen £aįp žinoma. Londone kilo 
salas vaidjti. Rusija tos yejįkų streikas be unijos 
sutarties nepripažįsta, nes vajų užgyrimo. Valdžia 
ji buvo pasirasvta be jos,tokio streiko nepripažino 
žinios ir dalyvavimo. j teisėtu ir į streikuojančių 

Rusijai Spitsbergens sa- vietas pašaukė kareivius.
los turį strateginę ir eko- Dėl tokio valdžios pasiel- 
nominę vertę. Todėl Rusi- gimo kilo streikieriams 
ja net reikalavo, kad Nor- simpatizuojanti streikai, 
vegija leistų jai statyti ka- Taigi dabar yra 42.000 
ro bazes. darbininkų be darbo, iš ku-

Kaip Rusija neargumen- rių daugiau kaip pusė 
tuotų apie pasirašytąją su- streikuoja.
tartį 1920 m., bet ji neįti- Tikėtasi, kad greit bus 
kins nei Anglijos, nei A- susitarta su streikieriais. 
merikos, nei kitų kraštų, Bet vėliausios žinios pra- 
kurie tą sutartį pasirašė, neša, kad derybos nutru- 
būtent. Amerika, Anglija, ko.

PEŠTYNES DĖL DVIEJŲ 
GUBERNATORIŲ

GEORGIA VALSTIJOJE
Atlanta, Georgia, sausio 

16 — Pereitą rudenį Geor
gia valstijos gubernato
rium buvo išrinktas Eu
gene Talmadge. Bet jis mi
rė pirm užėmimo tarny
bos.

Valstijos seimelis išrin
ko guberantorium miru
siojo sūnų, Herman Tal
madge. Gubernatorius El- 
lis Arnall atsisakė užleisti 
išrinktam vietą. Talmadge 
šalininkai įsiveržė į guber
natoriaus Arnall ofisus ir 
pradėjo valdyti. Tuojau 
pasiskyrė sau pagelbinin-

kus ir kitus pareigūnus. 
Susidarė dvi gubernatū- 
ros — dvi valdžios.

Valstijos prokuroras, 
gavęs gub. Arnall įsaky
mą, įdavė Fulton Apskri
čio Aukštesniam teismui 
peticiją, prašant teismo iš
duoti draudimą prieš Tal
madge ir nuspręsti guber- 

į natoriaus ofiso titulą.

Anglija Deportuoja 
Smertenko

Londonas, sausio 16 — 
'Anglijos valdžia deportuo

"Darbininko'' Knygyne
Galite Gauti Šias Knygas

ŠVENTASIS RAŠTAS — NAUJASIS TESTAMENTAS
J. E. Arkiv. J. Skvirecko vertimas. NAUJASIS TESTA

MENTAS apima visas keturių evangelijų knygas: Apaštalų 
Darbų aprašymą; laiškus Apaštalų: Šv. Povilo. Šv. Jokūbo, 

į Šv. Petro. Šv. Jono. Šv. Judo ir gilųjį ateinančių iš ano pa
saulio dalykų Apreiškimą, surašytą apatšalo šv. Jono. Nau
jame Testamente yra surašyta Viešpaties Jėzaus darbai ir 

I stebuklai.
ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI —
Skaitymai Kiekvienai Dienai

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

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

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

Tai yra labai naudinga knygutė, kuri daug padės tiems, 
kurie ruošiasi gauti Amerikos pilietybes antruosius popie
rius. Joje yra trumpai suglausti klausimai ir atsakymai ang- 

’ lų ir lietuvių kalbose. Knygutė mažo formato. Gali moterys 
ją įsidėti į ridikulį (jiocketbook). Didelės raidės, spauda aiš
ki. Kaina 25 centai.
KATEKIZMAS — Anglų ir Lietuvių Kalbose

Parašė kun. M. J. Duffy, xertė kun. J. K. Miliauskas. Ka- 
į dangi mūsų išeivijos vaikų dalis gimtosios kalbos nemoka, 

tad mokytojams bei mokytojoms prisieina tikėjimo dalykus 
aiškinti lietuvių ir anglų kalba. Tokioms pamokoms ir išleis
tas šis Katekizmas. Vienas puslapis anglų kalba, kitas —

■ lietuvių. Klausimai ir atsakymai trumpi ir lengvučiai. Kaina 
| 20c.

“VYTIS IR ERELIS”
Parašė Jonas Kmitas. “Vytis ir Erelis“, apysaka iš lietu

vių kovų su lenkais ir bolševikais. Knyga turi 576 pusi., be 
galo įdomi, šią knygą pradėjęs skaityti nepaleisi iš rankų iki 
visos nej>erskaitysi. Kaina $2.50.
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ja prof. Johan J. Smerten-į 
ko. Amerikos Lygos dėl 
Laisvos Palestinos vice 
prezidentą, kuris iš Pary
žiaus atvyko į Angliją, ne
turėdamas leidimo.

Smertenko yra Amerikos i 
pilietis. Jis žinojo, kad jis! 
nepageidaujamas Anglijo
je. Pereitą mėnesį jis bū
damas Londone, spaudos! 
konferencijoje pareiškė, 
kad Britai palaiko “teroro 
siautimą” Palestinoje, j 
Taigi už tai jis dabar ir ne-! 
pageidaujamas Anglijoje.

Popiežius Teikia Pašalpos 
Dėl Žemės Drebėjimo Nu- 
kentė juslėms Japonijoje
Tokio — Šiomis dienomis! 

pranešta iš Japonijos, kad; 
arkivvskuoas Marella. A- 
paštališkas Deleg a t a s, 
dalina Popiežiaus prisiųs
tus pinigus pašalpoms dėl 
žemės drebėjimo nukentė- 
jusiems japoniečiams. Ne
seniai žemės drebėjimas 
padarė daug nuostolių ir 
sužeidė minią žmonių.

Du Kunigai Žuvo Klebonijos 
Gaisre

Fayettevilie, Ark. —Die
ną po Kalėdų kilo gaisras 
ir sudegė Šv. Juozapo kle
bonija. Gaisre žuvo du ku
nigai: klebonas kun. Mc- 
Cauley, 42 metų, kuris bu
vo nesveikas, ir kun. Dol- 
larton, 55 metų, profeso
rius Seminarijos, kuris bu
vo atvykęs suteikti pagal
bą sergančiam klebonui 
laike Kalėdinių švenčių.

Popiežiaus Benedikto Mir
ties Paminėjimas

Roma — Visose Romos 
bažnyčiose įvyks paminė- i 
jimo pamaldos sausio 22 
d., nes tą dien, sueina 25 
metai kai mirė Popiežius 
Benediktas XV. Ypatingai 

t iškilmingi paminėjimai į- 
įvyks Genoa mieste, Popie- 
ižiaus gimtinėje, Bologne 
: mieste, kur jis buvo Arki- 
j vyskupu, ir Milano mieste, 
j kur miręs Popiežius įstei
gė Katalikų Universitetą.

BALF’o Pirmininkas Pas 
Innsbruck'o Lietuvius

Vasarą Innsbruck’o lie
tuvių kolonijoje lankėsi 
BALF’o pirmininkas kun. 
Končius, kuris konstata
vo, kad Tirolyje gyveną 
lietuviai yra sunkiausioj 
būklėj iš visų ji lankytų 
lietuvių gyvenamų vieto
vių ir pripažino skubios 
paramos reikalingumą. Ža
dėta parama, tačiau, bai
gėsi tuo, kad kun. Kon
čiaus rūpesčiu buvo atsių
sta rt) 2 mažas dėžutes 
sardinių ir po vieną pokelį 
šveicariškų cigarečių žmo
gui ir tai tik studentams. 
Be to, paskyrė BALF’o į- 

igaliotinius: visai Austri
jai — Dr. Daukšą, studen
tų reikalams — kun. Ba- 
činską, Salzburgo sričiai 

j— p. Vokietaitį. Įgalioti- 
■ niai tuo tarpu paskirstymo 
iš BALF’o kreditų pinigi
nių pašalpų studentams, 
asmeniui po 200 šilingų 

į per mėnesį, kas yra labai 
i kukli parama , nes mažo 
kambarėlio (20 kv. m.) 
nuoma mėnesiui siekia 120 
ir daugiau šilingų, kita ko- 

jkia nors veikla nepasi
reiškė. (EV).

Kun. Joseph Lynch rodo ant chartos seismo- 
graph’o pažymėtus žemės drebėjimus Japonijoj. 
Nuo to žemės subangavimo, kurių buvo šeši, mi
rė ar dingo be žinios apie 1000 žmonių. Taipgi a- 
pie tūkstantį laivų išmetė į krantą arba nuvarė 
į jūras.

SERAFIŠKI ŽIEDAI
I.

Garbingojo Serafino gy
venimas yra visiškai pa
našus į dieviškojo Moky
tojo gyvenimą. Kaip Išga
nytojas pradžioje savo 
viešojo gyvenimo išsirinko 
dvylika Apaštalų, kurie, 
pamynę pasaulio tuštybes, 
sektų Jį neturte ir dory
bėje, taip Serafiškasis Tė
vas išsirinko prieš įku
riant Ordiną dvylika drau
gų, didžiausio neturto my
lėtojus. Kaip vienas iš i 
Dvylikos buvo Viešpaties 
atmestas ir pasikorė ant 
medžio šakos, taip vienas 
iš dvylikos Serafino drau
gų. vardu Jonas della Cap- 
pella. apaštalavo ir pasi
korė.

Nė vienas išrinktasis te- 
nepasitiki perdaug savimi, 
bet nusižeminime ir bai
mėje tegyvena, nes nesa
me tikri, ar ištversime iki 
galo Dievo malonėje.

Ir kaip anie Dvylika bu
vo visam pasauliui nuosta
būs nepaprastu šventumu, 
taip ir šie buvo didelio 
šventumo vyrai, kokių 
nuo Apaštalų laikų niekas 
nebuvo matęs.

Vienuolis Egidijus buvo 
pagautas iki trečiojo dan
gaus, kaip šv. Povilas. Gi 
vienuolio Pilypo Lungo 
lūpos buvo paliestos žari
ja, kaip pranašo Izaijo. 
Vienuolis Silvestras kalbė- i 
josi su Dievu, kaip drau
gas su draugu, Mozės pa
vyzdžiu. Nuolankiausias 
vienuolis Bernardas, gi
laus proto žmogus, pakil
davo iki dieviškosios Iš
minties, kaip aras, t. y., 
kaip šv. Jonas Evangelis
tas, tiksliausiai išguldyda- 
mas šv. Raštą. Vienuolis 
Rufinas, dar jam tebegy
venant čia ant žemės, buvo 
paties Dievo pakeltas į 
šventuosius ir danguje ka
nonizuotas. Ir taip kiek
vienas buvo paženklintas 
atskiru ypatingu šventu
mu, kaip pamatysime toli
mesniame aprašyme.

II.
V ienuolis Bernardas da 
Quintavalle pirmasis šv. 

Pranciškaus draugas.
Pirmasis Serafiškoio Tė-l

KOLOMBI JOS LIETUVIŲ KOMI 
TETAS LIETUVAI GELBĖTI

J. E. Vyskupas Caicedo Komiteto 
Globėjas

Maža Lietuvių kolonija 
Kolombijoje, sielodamos 
mūsų tautos tragedija ii 
labai varginga mūsų nuc 
karo nukentėjusių brolių 
padėtimi, šiomis dienomis 
pilnu visų pritarimu įstei
gė nuo karo nukentėju- 
siems lietuviams pagelbėti 
ir apsaugoti Komitetą, ku
rį sudaro šie asmenys:

Globėju — Baranąuilles 
Vysk. Jo Ekc. Julius Cai- 
cedo; prezidentu Dr. Sta
ny Sirutis; vice - preziden-

v •

tebesant šv. Pran- 
pasauliniuose rū- 
nors jau buvo pa-

vo draugas buvo Bernar
das da Quintavalle iš Asy
žiaus.

Dar 
ciskui 
buese,
likęs pasaulį ir pamylėjęs 
atgailos gyvenimą, dėl ku
rio visų buvo niekinamas 
ir laikomas bepročiu; gi
minės ir kaimynai jį išvi
jo, apmėtydami akmeni
mis ir purvu, o jis kiekvie
ną užgavimą pernešė kan- 

: triai, lyg būtų buvęs kur
čias ir bekalbis. Bernar- 

' das, kuris buvo kilęs iš 
garbingiau s i o s, turtin
giausios ir daugiausiai ap- 
sišvietusios šeimos, pradė
jo rimtai įvertinti šv. 
Pranciškų dėl jo stebėtino 
kantrumo ir pastovumo. 
Galvojo sau vienas, saky
damas: “Negalimas daly
kas, kad Pranciškus netu
rėtu didelės Dievo malo
nės.”

Vieną vakarą pakvietė 
Pranciškų pas save vaka
rienės ir nakvynės. Pran
ciškus priėmė pakvietimą. 
Jam atėjus, Bernardas 
stebėjo jo šventumą. Pa
rengė lovą savo paties 
kambaryje, kuriame deg
davo visą naktį lemputė. 
Šv. Pranciškus, kad paslė
pus savo šventumą, įėjęs 
į kambarį, tuojau nuvirto 
ant lovos ir nudavė mie
gąs. Po kiek laiko ir Ber
nardas nuėjo gulti tame 
pačiame kambaryje ir pra
dėjo smarkiai knarkti. Šv. 
Pranciškus, tikėdamas, 
kad Bernardas tikrai mie
ga, atsikėlė ir pradėjo 
melstis, pakeltomis akimis 
ir rankomis į dangų, su di- 

Įdėlių pamaldumu ir karš- 
itumu, sakydamas: “Dieve 
įmano, Dieve mano”.

Ir taip kartojant tuos žo
džius “Dieve mano”, su a- 
šaromis akyse, išbuvo iki 

• rytmečio. Šv. Pranciškus 
kontempliavo ir stebėjosi 
dieviškojo Majestoto gra
žumu. Dievas jį paskyrė 

i rūpintis savo ir kitų išga
nymu. Pranašystės dva
sioje anšviestasa, prama
tė, kad Dievas atliks dide
lius darbus per jį ir per jo 
Ordiną Matydamas savo

i

I

i

Mišiolą. Ponas 
sutiko ir taip

persižegnojęs,

tai — kun. M. M. Tamošiū
nas ir kun. S. Matutis; iždo 
globėju — kun. N. Saldu- 
kas; sekertoriumi — Diak. 
V. Dubinskas.

Bus įtraukta taip pat į 
Komitetą daugiau įžymių 
kolombiečių, dvasiškių ir 
pasauliečių.

Komiteto tikslas: a) su
kelti lėšų pagelbėjimui lie
tuvių šeimoms, išmėty
toms įvairiuose Europos 
kraštuose, b) Ypatingo dė
mesio kreipti mūsų moks
leivių pagelbai. c) Suinte
resuoti lietuvių reikalais 
Kolumbijos Valdžią, dva
siškąją ir šiaip rimtus ir į- 
žymius asmenis, d) Supa
žindinti Kolombijos visuo
menę su mūsų krašto isto
rija, kultūra, tradicijomis 
ir tt. e) Ieškoti būdų lie
tuvių imigracijai į Kolom- 
biją, ypatingai tuo atveju, 
jei mūšį Tėvynės likimas 
bent laikinai nebūtų iš
spręstas mūsų trokštama 
linkme. Ta prasme jau dir
bama.

Komitetas jau ruošiasi 
iškilmingam Lietuvos Ne
priklausomybės ir maldų 
už Lietuvą dienos paminė
jimui. Taip pat dėka kai 
kurių lietuvių veikimui jau 
yra sudaryta gana palanki 
dirva lietuviams priimti.

Komiteto vardu
R. M. M. Tamošiūnas.

silpnumą, maldavo Dievą, 
kad Jis jam padėtų.

Ponas Bernardas, regė
damas pamaldžius Šv. 
Pranciškaus aktus ir ap
svarstydamas girdėtus žo
džius, nutarė keisti savo 
gyvenimą.

Rytmetį tarė Šv. Pran
ciškui: “Broli Pranciškau, 
aš savo širdyje nutariau 
palikti pasaulį ir sekti ta
ve”. Užgirdęs tai, Šv. Pran
ciškus apsidžiaugė dva
sioje ir tarė: “Pone Ber
narde, tai, ką jūs sakote, 
yra nuostabus įvykis, dėl 
kurio reikėtų, maldauti 
Viešpatį patarimo. Tad ei
kime į kuriją, ten yra 
šventas kunigas, užpirksi- 
me šv. mišias. Po mišių, 
pasimeldę, prašysime tą 
kunigėlį, kad jis atverstų 
tris kartus 
Bernardas 
padarė.

Kunigas,
atvertė tris kartus Mišio
lą. Pirmame atvertime bu
vo šie žodžiai: “Jei tu nori 
būti tobulas, eik ir viską 
parduok, išdalink varg
šams, ateik ir sek mane”. 
Antrame Kristaus pasaky
ti žodžiai Apaštalams, 
siunčiant skelbti Dievo žo
džio: “Nieko nepasiimkite 
kelionėje, nė lazdos, nė 
krepšio, nė avalynės, nė 
pinigų,” norėdamas pamo
kinti, kad visą gyvenimo 
viltį padėtų Dievuje ir tu
rėtų vienintelę intenciją 
skelbti šv. Evangeliją. 
Trečiame atvertime: “Kas 
nori eiti paskui mane, te- 
atsižada savęs, ima kryžių 
ir seka mane”.

Šv. Pranciškus tarė po
nui Bernardui: “Štai nuro
dymas, kurį Kristus mums 
duoda; tad eik ir viską at
lik kaip girdėjai”. Bernar
das, užgirdęs tai, sugrįžo į 
namus, pardavė visą turtą 
ir su dideliu džiaugsmu iš
dalino vargšams, našlai
čiams, našlėms, kaliniams, 
vienuolynams ir sergan
tiems. Atlikęs tai, ištiki
mai ir rūpestingai padėjo 
šv. Pranciškui.

(bus daugiau)
Vertė Bernabas M.

JUOKELIAI
Mūsų žmonos

— Ko tu verki, Monika?
— Ach, mieloji, aš taip nelai

mingai Įsivaizduok: aš mačiau 
vitrinoj madniausią ir gražiau
sią skrybėlę, kainuoja menknie
kius. Prašiau vyrą, kad nupirk
tų, bet jis atsisakė.

— Aš įsakyčiau...
— Aš jau viską mėginau: ver

kiau, alpau... o jis juokias — 
priprato.

Pasirodė mokytu

Nemokytas žmogelis klausia 
mokyto:

— Ponuli pasakyk man, kas 
tai yra subjektas?

j — Subjektas. — pagalvojęs ir 
nenorėdamas daug aiškinti pa-

i sakė: — tai yra žmogus.
— Dėkui. O objektas?
— Objektas, tai yra daiktas.
— Daiktas? Tai kas tada bus 

idėja ?
— Tas, kas galvoje yra, — pa

sakė ponaitis.
— A-a! Tai dabar žinosiu.
Tuoj žmogelis norėdamas pa

sirodyti mokytas esąs, nuėjęs į 
krautuvę prašo:
—■ Subjekte, duok man objek- 

j tą idėjoms iš galvos šukuoti...

LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVČ.

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

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — G. Gailiūnienė.

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

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

29 Gould St.. W. Roxbury, Mass.
Tel. Parkvzay — 1864-W 

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

Tvarkdąrė — Ona Krasauskas.
11 Springer St., So. Boston. Mass. 

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

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrų antradieni mėnesio, 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St.. So. Boston. Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

6V. JONO EV. BL. PAšALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. Rašt.*'— Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk.. So. Boston, Mass. 

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

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

Maršalka — Jonas Zaikis.
787 E. Broadvvay. So. Boston. Ma3S.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią. sekniadienj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 E. 7th St.. So. Boiton, Mass.
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Pasirodą laikraščiuose skaitytojų laiškai kartais, 
daugiau pasako negu rūpestingai sudėstyti vedamieji 
straipsniai bei editorialai. Priežastis tame, kad edito- 
rialų rašytojai kartais turi mikliai vingiuoti, kad per
daug neiškryptų iš nustatytos laikraščio linijos. Kar
tais pasako visą tiesą ir tai aiškiais žodžiais, kuomet 
rašo apie dalyką, pilnai supuolantį su laikraščio po
žiūriu. Bet kartais tenka pavartoti ir supainiotų, taip 
vadinamų diplomatinių sakinių, iš kurių eilinis skaity
tojas visai nesupranta, kas čia norima pasakyti. Tai 
dažniausiai įvyksta, kai kalbama apie sūdžius politi
nius klausimus. Čia reikia apsidrausti, kad yra edito- 
rialų rašytojų, kurie visuomet tiesioginiai pasisako. 
Bet tai tik išskirstys, kurias sudaro didžiuma katalikiš
kų laikraštininkų.

Priešingai elgiasi laiškų rašytojai. Diplomatiniais 
varžtais jie nesivaržo. Tiesiog drožia teisybę į akis. La
bai įdomu ir naudinga jų laiškus lakraščiuose skaityti. 
Štai iš daugelio vienas, tilpęs dienraštyje “Boston 
Post”. Laiško autorius, Peter F. Day, polimizuodamas 
su vienu Ispanijos “lojalistų” gerbėju, verčiasi vien 
faktais. Štai jie: “Generaliniuose Ispanijos rinkimuose 
1936 m. “lojalistai” buvo supliekti 600,000 baisais. 1942 
m. p. Rooseveltas paskelbė Franco “mūsų draugu”. 
Kas būtų atsitikę su vargšais pabėgėliais, jei ne Fran
co? Kas priglaudė kelis šimtus Amerikos lakūnų, kurie 
buvo priversti nutūpti Ispanijoj? Franco. Kas į penkis 
mėnesius vienam tik Madride nužudė 25,000 beginklių 
žmonių? Lojalistai. Kas per tris metus nužudė 11.000 
dvasiškių, 11 vyskupų, prikaldinėjo prie kryžių kuni
gus, užpuldinėjo vienuoles, sudegino 20,000 katalikiš
kų bažnyčių, sugriovė kur tik galėjo kiekvieną katali
kų vienuolyną, mokyklą ir labdarybės įstaigą? Lojalis
tai. Kas perviršyjo diplomatijoj Staliną, Hitlerį ir Mu- 
ssolinį ir tuomi išgelbėjo krikščionybę Europoj ? Fran- 
co.

Tik tiek. Bet to užtenka, nes tas trumpas ginčas 
vien faktais paremtas, o logikos mokslas sako, kad 
prieš faktą nėra argumentų. Vienintelis prieš faktą at
sispyrimas gali būti įrodymas, kad to fakto nėra bu
vę. Bet kalbamieji Ispanijos įvykiai tiek patikrinti, 
kad nieks nemėgina jų užginčyti. Mėginama tik kaip 
nors juos apeiti. Mėginama teigti, kad tas žmogžudys
tes ir bažnyčių bei vienuolynų deginimus Ispanijoj at
liko profesionalai kriminalistai. Bet kas juos iš kalėji
mų paleido? Lojalistai. Kas gi buvo tie lojalistai? Ko
munistų įrankis. Dabar jau plačiai žinoma komunistų 
taktika tose šalyse, kur jie siekia komunizmą įgyven
dinti. Pirmiausia paruošia dirvą per propagandą. Raš
tais, kalbomis, radiju, krutamaisiais paveikslais ardo 
esamąją tvarką. Įsigiję pasekėjų, sudaro “liaudies 
frontą” ir praveda rinkimus, kuriuos laimi jų pastatyti 
kandidatai. Tuomet prasideda tikras perversmas. Nau
joji valdžia paleidžia iš kalėjimų ne tik politinius nusi
kaltėlius, bet ir kriminalistus, ir duoda jiems pilną va
lią — “poguliaite” (paūžkite). Prasideda baisingas 
minios teroras, kurios naujoji valdžia nepajėgia ar ne
nori sulikviduoti. Tuomet į paskutinį dramos aktą į-

I

3

Baigiamas statyti naujas pasažierinis — Pre- 
sident Cleveland laivas, kuris turės talpos 23.000 
tonų. Jį stato Bethlehem - Alameda laivų kieme, 
Alameda, Calif. Tai bus didžiausias komercinis 
laivas Pacifiko pakrantėse, kur jam panašus yra 
President Wilson.

the Advance- 
the Colored

reikalaudamas

sakė: “Apie 15,000,- 
amerikiečių - negrų 
kad teisingumas A-

nizacija yra viena iš nau- vienas žmogžudys nesuim- 
jausių neapykantos orga
nizacijų.

Oliver Harrington, neg
ras laikraštininkas ir bu
vęs karo korespondentas, 
kalba prieš tokius anti-de- 
mokratiškus žygius. Army 
Air Corps atsakė jo apli
kaciją, neturėjo lavinimo 
parankumų negrams. Ka
da jau negrai galėjo įstoti, 
Harrington buvo per se
nas. Praeitais metais jis 
tapo viešų santykių pata
rėjas dėl National Asso- 
ciation for 
ment of 
People.

Neseniai,
“Justice for all”, iis kalbė- 
jo New Yorke. Ypač kaip 
negrai suprato teisingu
mą. ’

Jis 
000 
tiki,
merikcj reiškia teisingu
mą baltiems... mylime A- 
meriką lygiai kaip visi a- 
merikiečiai...”

“Beveik milijonas negrų 
tarnavo šios šalies gin
kluotose jėgose antrame 
kare... daugiau negu 600,- 
000 darbo šakose. Mus 
prašė tarnauti, paskiau 
pasakė, kad neesame gana 
geri kovoti... Kitais žo- 

. . džiais, nedavėt progos au- 
stoja bolševikai, ir viskas baigta. Tas viskas buvo su- į koti savo kraują išgelbėti 
vaidinta Ispanijoj, išskyrus paskutinį dramos veiks- i kitų gyvybes, net ir bal

tųjų... Amerikiečių karo 
nusistatymas buvo “nepa- 
velinti negrams fronto li
nijose”, pakol 92-ras pul
kas galutinai pasiekė Eu
ropą.
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mą, į kurį įstojo Franco ir visai kitaip dramą išrišo. 
Už tai, ir tik komunistai negali jam dovanoti. Kaip 
greitai žmonės faktus pamiršta, arba nenori jų žinoti!

K.

TEISINGUMAS VISIEMS
Kartais teisingumo klau- prasti ir išaiškinti Jung. 

simas Amerikos piliečiams Valstybių konstituciją” ir 
diskriminacija nukentėju- mokslumo kvotimai buvo 
siems dėl rasės, tikybos panaikinti. Suprantama, 
arba tautinės kilmės pa- kad šis įstatymas praves- 
virsta tautiniu klausimu, tas sulaikyti negrų užsire- 
Dabartiniu metu daug dė- gistravimą. Bet jeigu žmo- 
mesio kreipiama į negrų nės būtų priversti užlaiky- 
kalusimą. Praeitą vasarą ti šį įstatymą, tas sulaiky- 
Mississippi valstijoj daug tų baltuosius nuo balsavi- 
negrų buvo sulaikyit nuoimo taipgi. Net Jung. Vals- 
balsavimo. Senatorių Bil- į tybių Aukščiausio Teismo 
bo kaltina už sulaikymą teisdariai kartais negali 
daug negrų nuo balsavimo:” 
vietų.

Lapkričio mėnesį įstaty-, 
mas buvo pravestas Ala
bama valstijoj, pagal kurį 
balsuotojai “privalo su-

tas.
“Kalbama apie teisingu

mą... teisingumą negrams- 
veteranams, arba teisingu
mą dėl 15,000,000 negrų... 
Aš klausiau... ne, aš reika
lauju... teisingumo dėl A- 
merikos. Nes tikiu, kartu 
su milijonais negrų, kurių 
batai paliko savo žymę 
Kassarine Pass, Cassino, 
Anzio, Normandy, Berlin, 
Iwo Jimo ir Tokio, kad čia 
mūsų tautoje turime širdį 
ir įrankius suformuoti 
naują pasaulį. įrankiai 
tautos sutvertųjų idealai. 
Jie įrašė tuos idealus į mū
sų Konstituciją — visiems 
gerbti ir ginti.

Dėl tų įvykių 
valstijose, nors 
reikalai privertė
mą Bilbo kvalifikacijų dėl 
vietos Jung. Valstybių Se
nate, bet daug amerikie
čių tiki, kad tokį tyrinėji-

EVANGELIJA: Jobo 2, 1-11
Anuo metu: Buvo Galiliejos Kanoje vestuvės. Tenai buvo Jė- 

zaus motina. Buvo taip pat pakviestas į vestuves Jėzus su savoj 
mokytiniais. Netekus vyno. Jėzaus motina jam tarė: Jie nebeturi i 
vyno. Jėzus jai atsakė: Kas man ir tau darbo, moteriške? mano į 
valanda dar neatėjo. J > mi tina tarė tarnams: Darykite, ką tik 
jis jums pasakys. Buvo ton pastatyta šeši akmeniniai indai pa-i 
prastiems žydų aps p'ovin-a as, kurių kiekvienan tilpo du ar trys i 
kibirai. Jėzus pasakė: Prie.likite indus vandens. Jie pripylė juos] 
sklidinus. Tuomet Jėzus iier s tarė: Dabar semkite ir neškite ves-: 
tuvių užvaizdai. Jie nunešė. Kaip tik vestuvių užvaizdas paraga- • 
vo iš vandens padaryto vyno, nežinodamas, iš kur jis, nors tarnai. ] 
kurie sėmė vandenį, žirr jo. pasišaukė jaunikį ir jam tarė: Kiek
vienas žmogus pirma stoto ' ero vyno, o kuomet įgeria, tuomet to. 
kurs menkesnis; tu gi palaižei gerąjį vyną iki dabar. Tą stebuk
lų pradžią Jėzus padarė Gal liejos Kanoje; taip jis apreiškė savo 
garbę, ir jo mokytiniai tikėjo į jį.
LEKCIJA: šv. Povilo Apaštalo laiško Romėnams (Rom. 12, 6-16)

Broliai: Mes turime dovanų, kurios, žiūrint mums duotosios 
malonės, yra įvairios. Jei tai pranašystės dovana, tebūnie ji var
tojama, prisilaikant tikėjimo taisyklių; jei kas turi tarnavimo do
vaną, tas tesilaikai tarnavimo; kas moko, tepasilieka prie moks
lo; kas duoda įspėjimų, tebūnie prie įspėjimų; kas dalina, tedali- 
nie neklastingai; kas yra vyresnysis, tebūnie uolus; kas daro gai
lestingumo darbus, tedarai su džiaugsmu.

Meilė tebūnie be- veidmainystės. Nekęskite pikto, laikykitės 
to, kas gera. Mylėkite vienas kitą brolių meile. Pagerbimu vienas 
kitą pralenkite. Uolumu nebūkite tinginiai; būkite karšti dvasia; 
tarnaukite Viešpačiui. Džiaugkitės viltyje; būkite kantrūs su
spaudime, ištvermingi maldoje. Dalyvaukite šventųjų reikaluose. 

. rūpinkitės svetingumu. Laiminkite tuos, kurie jus persekioja, lai
minkite ir nekeikite. Džiaugkitės su linksmaisiais, verkite su ver
kiančiais. Turėkite kitas kitam vienokių jausmų; r.ejieškokite 
augštų dalykų, bet nusileiskite prie to. kas žema.

KATALIKIŠKO VEIKIMO 
SESERYS

Arkivysk. Jurgio Matulevičiaus 20-ties Metų Mirties 
Sukakti Minint.

pietinėse 
partijos 
tyrinę ji-

PRASTAS ŽODIS

“Tegul išmoksta jungti vi
daus gyvenimą, maldos ir 
mąstymo gyvenimą su pa- 
stangiu viešuoju veikimu 
Dievo garbei ir su apašta
liškais darbais.”

Šiuo keliu eidamos sese
rys nėra suvaržytos ypa
tingais uždarojo gyvenimo 
nuostatais ar išsiskirian
čiais išorės ženklais. Jų

, vienuolinis abitas labai pa
prastas.

Įsteigėjo viltys pasiteisi
no. Vargdienių Seserys 
Lietuvoje labai sėkmingai 
dirbo ne tik švietimo ir 
labdarybės, bet ir Kat. Ak
cijos srityse. Lietuvos vys- 

I kupams kviečiant, jos dir
bo visuomeninį darbą ar 
tai vadovaudamos katali
kių moterų ir mergaičių 

į organizacijoms, ar tai va
dovių paruošimo įstaigo
se. Bet ypač pažymėtina 
jų veikla spaudos srityje. 
Kelių žurnalų ir daugybės 
gerų knygų išleidimas ar 
atspausdin imas buvo 
stambus įnašas į katalikiš
kąjį veikimą. Deja, šį kil
nų darbą sustabdė užgriu
vusi tėvynės ir tikėjimo 
priešų priespauda.

Čia, Amerikoje Vargdie
nių Seselės kad ir neseniai 
įsikūrusios, ryžtasi užimti 
vis platesnį ir atsakinges- 
nį darbo barą. Joms ypa
tingai rūpi jaunų Ameri
kos lietuvaičių paruošimas 
Kat. Akcijai. Vasaromis, 
kada mergaitės laisvesnės, 
joms motiniškame Seselių 
name Putnam, Conn. ren
giami tam tikri kursai, kur 
lietuvaitės sveikai atosto- 
gaudamos ir pratindamo- 
sios lietuviškai kalbėti, tu
ri gražią progą giliau išsi
lavinti auklėjimosi ir a- 
paštalavimo dalykuose.

Šiuo metu Seselės Put
iname nori pastatyti koply
čią, kuri atitiktų ne tik 
vienuolyno reikalams, bet 
kuri būtų užtektinai talpi 

• ir mergaitėms stovyklau
jant. Čia bus dvasinės kul
tūros židinys, bus apašta- 
lių lizdelis, kurio palaima 
jausis net tolimose Ameri
kos lietuvių kolonijose. 
Geraširdžiai lietuviai tai 
žino ir savo aukomis pade
da tam židiniui kaip rei
kiant įsikurti. Jų aukos 
nepamirš, be abejo, ir 
švento gyvenimo arkivysk. 
Matulevičius, kurio užta- 

; rimas pas Dievą paliūdija- 
imas jau net stebuklingais 
i atsitikimais.

Ir iš spaudos ir iš pasi
kalbėjimų su pamaldžiais 
lietuviais matosi, kaip mū
sų tauta yra išsiilgusi savo 

į naujųjų laikų šventojo. 
Mes tikrai turime daug 
švento gyvenimo tautie
čių, didvyriškų kankinių ir 
išpažinėjų Sibire, tėvynėje 

, bet mes norime 
mūsų tautos 

šventajam altorių spinde
sy. Dievas jį mums iškels, 
jei jo ieškosime ir melši
me.

Tuo tarpu gi pagarbiai 
lenkiame galvas ties Su
valkijos lygumų sūnaus 
Arkivysk. Jurgio Matule
vičiaus atminimu (šio 
mėn. 27 d. sukanka dvide
šimt metų nuo jo mirties) 
ir jo darbais.

Svečias.

t 
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kad jos tikroji 
pažanga remiasi ne šaltais 
mokslo ar politikos atsto
vais, bet tais dažnai neap
vainikuotais didvyriais, 
kurie pasiaukojo ant arti

Begaliniame savo išmin- vo aišku, 
tingume ir ateities numa
tyme Dievas pašaukia vis 
naujus savo darbininkus. 
Jis yra vienintelis, bet vis 
kitoks kiekvienai širdžiai, 
kurioje Jis atsispindi, mo aukuro. Savo pasiunti- 
Kaip nuostabiai įvairūs ir nybėje jie matė aiškią ir 
savo doriniu grožiu pa- skirtingą žvaigždę, 
trauklūs tie milžinai, ku
riuos vadiname šventai
siais! Ne visi jie spindi al
torių garbėje, bet visi, ku
rie Kristaus Evangeliją 
stengėsi rimtai įgyvendin
ti, šviečia mums iš amži
nojo gėrio ir grožio pasau
lio.

Savo šviesiausioje sąmo
nėje žmonijai visados bu-

' mą jau seniai reikėjo ves
ti. Nors Alabamos balsuo
tojai pravedė įstatymą, 
kuris dar toliaus suvaržys 
negrų balsavimą toje vals
tijoje, buvo daug opozici
jos. Alabamos demokratiš
kas gubernatorius, kaip ir 
kitos grupės smerkė tą į- 

į statymą.
Kada laikraščiai rašė 

pie The Columbians, gal 
stipriausius žodžius apie 
tą įvykį tarė Ralph Mc- 
Gill, redaktorius atsako- 
mingos ir įtekmingos At
lanto Constitution. Jo edi
torialai smerkė Columbian 

.vadus Atlanta mieste ir 
prisidėjo prie diskredita
vimo šių jaunų piktadarių.

Kaip Atlantos redakto
rius rašo apie neteisingu- čia Lietuvos nepriklauso
mus negrams, kiti redak
toriai ir vadai visur, seks 
Amerikos geriausias tra

dicijas gindami svetimša
lių grupes, tikybines gru
pes ir kitą mažumų ele
mentą, kada kiti abejos a- 
pie arba nesupras jų pro-

i blemų.

I
I o išti

kimai ja sekdami, kilo ir 
kėlė. Jie turėjo gilų troški
mą palikti savo sekėjų bei 
bendradarbių, todėl Baž
nyčios istorijoje atsirado 
daug vienuolijų, kurių tik
slai ir veikimo būdai vis 
šiuo tuo skiriasi.

Gyvosios dvasios žmonės 
šiandien ieško tokio dva
siškumo, kuris pasitikėtų 
žmogumi, domėtųsi žmo
giškąja veikla ir kūryba, 
drauge tai apimdamas gy
vu Kristaus tikėjimu ir pa
klusnumu Bažnyčiai. Tai 
visa atnaujinti Kristuje, 
arba, kaip arkiv. Matulevi- įr kitur/ 
čius šv. Povilo žodžiais nusilenkti 
mėgdavo sakyti — Blogą 
nugalėk geru, šūkis. Tai 
mūsų laikų katalikiškojo 
veikimo prasmė.

Tačiau šis šventas sąjū
dis reikalingas vadų. Jie 
gali bū’i pasauliečiai, bet 
jie gali būti specialiai tam 
tikslui pasiaukoję ir pasi
rengę dvasiškiai bei sese
rys vienuolės. Tai matyda
mas didysis lietuvių tau
tos ir Bažnyčios sūnus ar
kivyskupas J. Matulevi
čius, kartu su atgimstan-i 

mybe, 1918 metais įsteigė 
N. Pr. švč. P. Marijos Se
serų Kongregaciją arba 
Vargdienių Seseris. Pa
brėždamas. kad ši vienuo
lija turi ypatingai atitikti 
šių dienų apaštalavimo už-! 
davinius ir veikimo būdus,' 

FLIS. savo kūrinio gairėse įrašė :|
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Kai juodo teismo dienos ateis, 
dienos kraujo pilnos ir alkio — 
nakties dievai mane teis, 
tribunolas, išaugęs pelkėj. 
Jie norės širdies gaisrą pamint. 
Nežinos, kodėl širdy vėjo 
neturėjau jėgų nuramint 
ir krūtinė nurimt negalėjo. 
Jie širdies audros nesupras, 
ir dainų, kurios naktį sklaido. 
Pasmerkimo žodį man mes 
triumfatoriai tamsūs, be veido.

Prastą žodį jiems šiandie siunčiu 
žodį prastą bet aiškų ir tvirtą, 
nors klajoju blaškaus ir kenčiu, 
nors svajonės bedugnėn nuvirto 
Teiskit žmogų, kuris niekados 

Kareiviai grįžo. Daug nepamiršo kentėt ir mylėti 
veteranų nepatenkinti to- laisvų vėjų, žaibų ir audros, 
dėl, kad. jie negali rasti 
butų, darbų, apsaugos. 
Bet negrų - veteranų pro
blema yra spalva.

Iš 97 veteranų, ligoninių 
šiuom metu, 17 nepriima 
negrų - veteranų, tik “ex- 
treme emergency” atsiti
kimuose. 3,000 negrų vete
ranų Georgia ir Mississip- 
pi valstijose neturi nei vie
nos lovos ligoninėse. U. S. 
E. S. ofise Birmingham 
(Alabama) tik vienas neg
ras veteranas, kolegiją 
baigęs, gavo džianitoriaus 
darbą. Nuo V-J Dienos 
daugiau negu 9 negrai ve
teranai buvo pakarti ir nei

i

išaiškinti Konstitucijos 
parūpinimus.

Kitas atsitikimas įvyko 
Atlanta, Georgia. kada na
rys The Columbians ata
kavo jauną negrą. Ši orga-

širdies gaisro ugny stovėti.
Teiskit sūnų laisvosios dainos 
ir jo dalią, kaip akmenį sunkią. 
Iš dainos kruvinosios žaizdos 
paskutinį lašą išsunkę, 

priklokit mane pelenais. 
Ant gyvenimo akmenio kieto 
įkaitusių vėjų sparnais 
sudužusią širdį poeto 

pridengkit. Pameskit mane 
kely, kuris veda bedugnėn. 
Palikit tik ilgesį, audrą many 
ir Prometėjaus ugnį, 
kad galėčiau po amžių ją mest 
žmonėms. Ji nušvies jiems 
takus, kurie saulėn nuves, 
gaivų vėją pasiųs gyviesiems.

Juozas Kėkštas.
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Penktadienis. Sausio 17. 194? DARBININ K A S

Atsiliepia Dėkingi "Darbininkui
Už Prisiųstą 1947 Kalendorių

Besiartinant Naujiems 1947 metams, ‘'Darbinin
ko" vadovybė didžiu rūpestingumu ir nuoširdumu su
redagavo ir atspausdinG naują sekantiems metams ka
lendorių. Kalendorius, tai kiekvienos dienos per visus 
metus mielas pranašas-svecias, kuris čia pat tau ir 
kitiems suteikia kasdieninių žinių. Tik žiūrėk ir pakilo 
galva į kalendoriaus veidą... Ten ir randa pilną atsa
kymą ieškomojo klausinio. Tą leidinį įvertino ir mūsų 
artimieji, kuriems buvo tas kalendorius pasiųstas ir jie 
savo nuoširdumą pareiškė prisiųsdami išlaidoms pa
dengti didesnes ar mažesnes dovanėles. Štai jie: 
John Gudelis, Roslindale, Mass..............................
Juozas Andruskevičius. Nashua. N. H. ...’...............
Kastancija Griciūnas. So. Boston, Mass................
Holv Name Societv, Kearnv, N. J..........................•z *7 *7 ■

John Java, Minersville, N. Y..................................
Albina Smigelskis, Richmond, Mich.....................
Mrs. D. Babonis. Shretvsbury. Mass.......................
C. Sinkevičienė, Phila., Pa.....................................
Kun. Vincas Slavynas. War, W. Virginia ..........
Mrs. \Vm. Sheltis. Bethlehem, Conn.......................
Mrs. L. Vėlius, Phila., Pa.......................................
M. Patocki. VVilkes - Barre. Pa..............................
Mrs. M. Vencius. Phila., Pa..................................
Ant. Sąveikas. So. Boston .Mass...........................
Agota Seredinskas. \Vaterbury. Conn...................
A. Kunigiški. Cleveland. Ohio................................
Mr. F. Ži linskas. Kearnv, N. J..............................
J. Lukshaitis, Hamtramch. Mich...........................
J. J. Liudvinaitis. Linden, N. J..............................
Mrs. Kastancija Morkūnienė, IVorcester. Mass.....
Ona Gubstienė. Chicago. III..................................
Mrs. A. Loh. Brighton. Mass..................................
Petras Rudaitis, Cambridge. Mass.......................
Matas Norbutas, Cambridge, Mass.......................
Ona Jakimavičienė. So. Boston. Mass. .................
John Delionis, Jersey City, N. J..............................
John Sutkus, So. Boston, Mass..............................
Stanislovas Pocus, Belmont, Mass.......................
Rev. Stasys Raila. Phila.. Pa. ................................
A. Janušonis, So. Boston, Mass..............................
George Kozelunas, Marion, Conn...........................
Victoria Jasevičienė, Arlington, N. J. .................
A. Švenčionis. Lotvell. Mass..................................
Antanas Sakavičius, Baltimore, Md.......................
Anelė Ambrosienė. Detroit. Mich...........................
Mary Kazalaitis, VVorcester. Mass.........................
Stasys L. Srupšas, Hartford, Conn.......................
Peter Svirskas, HaverhilI, Mass. .........................
Katrina Aleksiūnienė. Norivood, Mass. ................
John Siupienius. IVaterbury, Conn.......................
Zigmas Karalius, IVaterbury, Conn. .....................
Anna Einoris. Bridgeport. Conn...........................
Pauline VVaitieka. Philadelphia. Pa. ....................
Agota Krakauskienė. Cleveland. Ohio .................
Eva Grigas. Chicago. III.........................................
V. Vengraitis, W. Lynn, Mass...............................
Mrs. Stella Simanauskas, \Vaterbury. Conn.........
Mrs. VI. Jakavičienė. Cambridge, Mass................
Stasys* Vanagas, Nevvark, N. J...............................
Plekavičių Šeima. Cambridge. Mass.......................
Stella Miltenis. Brooklyn, N. Y..............................
Pranas Slavinkis. Amsterdam. N. Y......................
Mrs. Albina Chernalis. Paterson, N. J.................
Mrs. U. Sadauskas, Northampton, Mass...............
Mrs. P. Grigienė. Richmond Hill, N. Y..................
Augustinas Rudokas. Leiviston, Me......................
Mr. Boleslovas Satarunis, N. Andover. Mass........
Mrs. Chupcavich. \Vilkes - Barre, Pa...... ............
Antie Klimas. Philadelphia, Pa..............................
Mrs. F. Saunoris, Chicago 43. III..........................
Anna VValters, Baltimore, Md...............................
Kazys Jankūnas, Baltimore, Md...............
Mrs. A. Bataitis, VVorcester, Mass.......................
Mrs. Mary Bartusk, Chicago, III. ..............
Mr.-. A. Stanulienė, Nashua. N. H. ............
Mr. J. Andruskevičius, Nashua, N. H.................
A. Povilionis, Lavvrence, Mass.............................
A. Vaitkeviče, Vaterbury, Conn. ........................
Miss M. A. Blazonis, Lowell, Mass. ...............
Antanas Akstinas, Nashua, N. H. ...............

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE *

■ Kalėdų Diedukas gausiai 
I apdovanojo.
Į

juos

2.50
2.00
2.00

LOWELL, MASS
Marijos Vaikeliai

Sausio 8 d.. Marijos Vaikeliai Į 
išrinko 1947 m. valdvba. Sekan-Į 
tieji buvo paskirti:

Pirminingė — Marijona Jūse 
vičiūtė: vice - pirmininkas — 
Petras Sauiėnas: protokolų ras-1 Juozaphina Kavalauskaitė įėjo į 
tininkė — Aiena Tamašauskai- į rengimo komisiją. Tikimės, kad 
tė: finansų rašt. — Pranciška J vakaras bus sėkmingas.

I

Kazyru Vakarėlis
. Sausio 22 d. didysis Šv.__
i zapo parapijos Choras rengia 
i“Whist Partv". Pranas Vilki- 
. sius, juozaphina Narenkaitė ir

Juo-

kur jis ir gavo dantų chirurgi- 
| jos laipsnį. Užbaigęs mokslus, 
i įstojo į karo tarnybą.

Po dešimties metų mokslo ir 
karo tarnybos grįžo į Lowell, 
Mass. pas savo mylimą mamy
tę. gyv. Third Street, ir tame 
mieste pradėjo dantų gydymo 
praktiką. Patartina visiems lie
tuviams su dantų ligomis kreip
tis pas savo tautietį, Dr. Vincą 
A. Kriaučiūną (Krawzun).

Linkime Dr. Vincui A. Kriau
čiūnui geriausių sėkmių!

CAMBRIDGE, MASS

Slevowskaitė: kasos globėjos—
, Marijona Palaukaite ir Alena
Andriuškevičiūtė; karūnų nešio
tojai — Pranas Kavalauskas ii' ja veteranų bankieto susirinko 

I Jonas Deprofio; maršalkos —; įr apsvarstė
Pranas Stepanavičius ir Eieano-
ra Saulėnaitė.

Veteranų Bankietas
Gruodžio 18 d. vakare komisi-

I

Moterų Sąjunga

reikalus, liečian
čius šį vakarą. Bankietas įvyks 
sausio 26 d. vakare. Komisijon 
įeina sekantieji: Alena Vilkišiū- 
tė. Mikalena Blažionytė. Alena

Moterų Sąjungos 93 kuopos Linkevičiūtė. Antanina Bujaitė. 
1947 m. valdyba: prefekte — Irena Jusevičiūtė. 
Alena Mikšienė; vice - prefekte žonvtė. 
Juozaphina Narenkaitė; proto
kolų rast. — Elzbieta Drever.s- 
kaitė; finansų rašt. — Veronika 
Grendienė:

■ ravičienė; 
į Grendaitė. 
' — Monika 
: renkevičiūtė.

— Ona Kaspe-
Ona

Monika Bla-

ižd. 
maršalka 
Federacijos atstovės 
Miiienė ir Adelė Na-

K. of C. Choras
Susiorganizavo vyrų choras, 

i kuris bus girdimas oro bango- 
įmis per "The Catholic Hour". 
j Tame chore yra du lietuviai, bū
tent. Stasys Blažionis ir Juozas 
Sabaliauskas.

Skrajojanti Plunksnelė.
Maldos Apaštalai imo

Sausio 3 d. Maldos Apaštala-
• vimo metinis susirinkimas įvy-! 
: ko ir taipogi rinkimas naujos! 
1 valdybos. Sekantieji įeina į nau- i 
■ ją valdybą: pirmininkė — Jad-' 
, vyga Sabaliauskienė; vice pir
mininkė — Ona Kraučienė: pro
tokolų rašt. — Uršulė Gaude- 
liūnienė! finansų rašt. — Ieva 
Dzedulienė; maršalka — Ieva 
Veličkienė.

Penny Sale
Šiomis dienomis mūsų klebo

nas pranešė, kad 
"Penny Sale" įvyks Gavėnioje.
Pelnas dėl aptiesimo bažnyčios I 
ir klebonijos iš oro pusės.

parapijos

i

Laimėjimas
Mūsų parapijos Šv. Vardo 

Brolija pardavinėjo tikietėlius 
laimėjimui 825 vertės Jungtinių 
Valstybių boną. Laimingas žmo
gus buvo Harry Nazekelian. 
Pelno liko $86.

I Kalėdų Laiku

Sausio 9 d. garnys aplankė 
p.p. J. M. Mockevičius, palikda
mas jiems gražią dukrelę, p. J. 
Mockevičius yra šio karo vete
ranas, buvęs Anglijoje, dalyva
vęs Italijos ir Prancūzijos mū
šiuose, eidamas štabo viršilos 
pareigas prie komanduojančio 
pulkininko. Sveikiname p.p. J. 
M. Mockevičius ir jų naujagimę 
dukrelę.

Sekmadienį, sausio 12 d. mū
sų parapijos Šv. Vardo draugi
ja gražiai pasirodė. Rytą iš
klausė šv. mišių ir visi nariai 
bei jų šeimos priėmė šv. Komu
niją. Po mišių, Roberts mokyk
los auditorijoje įvyko bendri 
pusryčiai. Programą sudarė 
kalbos ir judamieji paveikslai, 
kuriuos rodė
Visi valdybos nariai 
bose sveikino 
kurie tą dieną priėmė priesaiką. 
Visi dalyvavę parengime, džiau
gėsi turėję progos praleisti porą 
valandų jaukioje nuotaikoje. 
Gaila, kad ne visi nariai dalyva
vo parengime.

p. L. M. Fraser. 
savo kal- 

naujus 18 narių.

Šiomis dienomis sunkiai 
sirgo p. S. Kantrimienė. Ji 
dytojo 
muose. 
mienei

su- 
gy- 
na-priežiūroje randasi 

Linkime p. S. Kantri- 
greitai pasveikti.

Krikštai
Sekmadienį, sausio 12 d. kun. 

Antanas Dubinskas pakrikštino 
Juškevičių sūnų Robertą Vincą, 
ir Povilo ir Paulynos Sachs duk
terį Pamelą Maureen. Juškevi
čiaus krikšto tėvai buvo Marti
nas Bistrickas ir Olga Danaitis.■ radienį. sausio 12, 13, 14 da. 
Sachs dukters buvo jų giminės' kunigas misijonierius Tėvų 
Robertas ir Margareta Nary. Į Pranciškonų iš Graymoor. N. 
Po krikšto Juškevičių Alberto jY- r!nko aukas. Girdėjau, kad 
ir Elzbietos namuose įvyko puo- jsv- Alfonso geraširdžiai maldi- 
ta, kurioje dalyvavo apie 150 ninkai suaukavo arti $2,000.00. 
asmenų. Albertas Juškevičius Šių Pranciškonų šakos įkūrėjas 
yra pirmininkas Jaunimo Klū- buvo Tėvas Paulius Pranciškus.

savo mišias 8 vai. ryte, kurios 
buvo mokyklos vaikučių užpra
šytos ir per kurias vaikučiai 
giedojo. Kun. dr. Mendelis buvo 
įšventintas kunigu Romoje, sau
sio 15 d. 1928 m.

Sekmadienį, pirmadienį ir ant-

bo, geras muzikantas, ir gabus I įsteigėjas \ ieningumo Oktavos 
vedėjas grupių, kur tik jis pri-Į 
klauso. Jo žmona Elžbieta kuk
li moteriškė ir visiems yra pla
čiai žinoma. Kaip Juškevičius 
taip ponus Sachs (prieš šliūbą 
ponia Sachs buvo Žilyte) svei
kiname su jų naujais katalikais 
ir linkime jiems daug džiaugs
mo iš savo naujagimių.

Dr. Vincas A. Kriaučiūnas 
(Krawzun)

Lovveii, Mass. — šiomis dieno
mis Dr. Vincas A. Kriaučiūnas 
(Krawzun) garbingai atleistas 
iš Jung. Valstybių karo tarny
bos. kurioje jis išbuvo du metu. 
Jis buvo Jung. Valstybių Armi
jos Dental Corps. Pabuvęs kiek 
armijos ligoninėje šiame kraš
te. jis buvo išsiųstas į Berlyną, 
Vokietiją, kur jis buvo 279-tos 

_ j siuiirs ugviimvjv. turėdamas
1 Ir o v v i E zs lemeni

savo ’ Dr. Vincas A. Kriaučiūnas 
susi- j (dantistas ) yra baigęs pradžios 

links- • mokslus Lovvell. Mass. Po to 
■ mokėsi Marianapolio Kolegijoje.

Kalėdų laikotarpyje Moterų, stoties ligoninėje. 
Sąjungos kuopa. Merginų Soda- i kapitono laipsnį, 
lietės ir Choras suruošė 
“Christmas Partv". Visi

, rinko į vietos valgyklą — 
j mai praleido vakarėlius.

Taipgi ir mažas choras neat-! Dantų ir dantų gydymo moks- 
siliko. Jie turėjo savo Kalėdų lūs mokėsi Providence Kolegi- 

■ vakarėlį bažnyčios svetainėje. I joj ir St. Louis Universitete.

Po ilgoko snūduriavimo. Cam- 
bridge Moterų S-gos 22 kuopa 
pradeda rengtis veikimui. Sek
madienį, sausio 12 d. įvyko me
tinis susirinkimas ir išrinkta 
valdyba. Tikimės, kad Sąjungie- 
tės šią žiemą parodys daugiau 
veiklos.

Po trijų savaičių sunkaus sir
gimo. p-lė A. Jankauskaitė bai
gia pasveikti. P-lė A. Jankaus
kaitė sirgimo metu radosi na
muose stropioje gydytojo prie
žiūroje. Linkime p-lei A. Jan
kauskaitei stiprios sveikatos.

Siaučiant sniego audrai, griū
dama ant ledo sunkokai buvo 
susižeidusi p-lė M. Grybaitė. 
Ji jau dabar gerokai pasveikus 
ir eina savo kasdienines parei
gas. Sveikiname.
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MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra fraprastas, sumažinta kaina namams 

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

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

nas. Pašaukite SOC'th Bo o)n 0379
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Charles Andrey, Roxbury, Mass.
Elena Rusienė, Dorchester, Mass. .................

i Agota Weisengoff, Baltimore, Md. ...............
Kaz. Rosilas, Amsterdam, N. Y.......................
Paulina Zajauskienė, Quincy, Mass. ........

! Jonas Valintas. So. Boston. Mass....................
Gertrūda Mencevičienė, Worcester, Mass......
Peter Kisielis, Worcester. Mass.......................
Vincent Tūla, VVorcester. Mass.......................
Mrs. Rose Vitkauskas. Philadelphia, Pa.........

įJoan M. Norkūnas, R. N., Lovvell, Mass. .......
Pr. Jakubauskas, Toronto Ontario, Canada 
Mrs. Wm. Gedeminskas, So. Boston, Mass....
Ona Slavinskienė, Girardville, Pa.

, Matijošas Saliokas, Girardville, Pa...............
Juozas Ruseckas, So. Boston, Mass. .........

i V. Krizevich, Waterbury, Conn. .........
> Pranas Kazlauskas, Philadelphia, Pa. ..........

Mary Buia. Dracut, Mass..........
Kastantas Dvareckas, Nashua, N.
K. J. Nadzeika, Nashua, N. H.

' A. Šiugžda, Dorchester, Mass.
' J. Ignotas, VVaterbury, Conn.
! Mrs. Helen Leskavag. Rantoul, III.
■ Simon Poploski, Medford, Mass.
' Holy Trinity Men’s Club
, Agnės Žilionis. Hartford, Conn.
i Ona Gečienė, Hartford, Conn.
i Mrs. B. M. Gražulis, Du. Bois. Pa.
i Visiems aukotojams nuoširdžiai
[ “Darbininko” Administracija.
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dėkojame.

Mirimai
Iš lietuvių, Jurgis Razgaitis, 

Jurgis Špakauskas ių Motiejus 
Mandravickas buvo pašaukti 
amžinybėn. Pirmutinis gyveno 
1205 Glyndon Avenue. Palaido
tas iš šv. Petro svetimtaučių 
bažnyčios, nes jis pats ir jo šei
ma retai kada lankėsi lietuvių 
bažnyčioje.

Senukas Špakauskas išgyveno 
arti 80 metų. Paskučiausiai gy
veno pas dukterį Cold Spring 
Lane. Kun. Dubinskas aprūpi
no senelį paskutiniais sakra
mentais. Jis ir atnašavo laidotu
vių mišias pirmadienį, sausio 13 
d. Palaidotas Holy Redeemer 
kapuose.

Netikėta mirtis užklupo Balti- 
moriečius gerai žinamą Motiejų 
Mandravicką. Sekmadienio ry
tą, kuomet jis kalbėjo su žmo
nėmis. trenkė į jų automobilį 
kitas vežimas ir užmušė velionį 
ant vietos. Buvo našlys. Gyveno 
su dukteria j>onia Benikiene. 
Palaidotas su trejomis mišiomis 
ketvirtadienį, sausio 16 d. Visi 
mirusieji teilsisi Viešpaties ra
mybėje.

Sekmadienį, sausio 12 d. pas 
p.p. J. A. Bačinskus svečiavosi 
svečiai iš Arlingtono, p.p. Smil
giai su šeima, p.p. Smilgiai, ku
rie persikėlė iš Cambridžiaus 
gyventi į Arlingtoną, visgi pa
laiko ryšius su Cambridžiečiais. 
Mums malonu, kad p.p. Smil
giai mūsų parapijos neapleidžia 
ir toliau gyvendami.

Sekmadienį, sausio 12 d. tuoj 
po j>askutiniųjų mišių, parapi
jos svetainėje įvyko LDS 8 kp. 
susirinkimas. Daugelis narių 
pasimokė jo duokles. Valdyba 
pareiškė norą gyvesnei šios žie
mos veikiai. Nėra abejonės, 
kad šią žiemą kuopa galės paro
dyti daugiau veiklos. A.D.

Pamaldos
Bažnyčios Vienumo aštuonių 

dienų pamaldos N. P. lietuvių 
par. bažnyčioje prasidės sausio 
18, baigsis sausio 25 d. Rytais 
įx> 8 vai. mišių bus trumpi pa
mokslai. o vakarais 7:30 vai. il
gesni pamokslai ir sfiecialės 
maldos. Pamokslus kaip rytais 
taip ir vakarais sakys Tėvas 
Kidykas. S. J.

šliii bas
Pirmutinis naujų metų šliū- 

bas buvo Antano Medišausko ir 
Mildred Shriver. P-lė Shriver 
priėmė Katalikų tikėjimą, buvo 
pakrikštyta lapkričio 21 d. šliū- 
bas įvyko su mišiomis. šeštadie
nį. sausio 11 d. Kun. dr. Mende
lis atnašavo šv. mišias. Gyveni
mo sutarties 
Juozas Glėbas 
kienė. Antano 
Medišauskienė
muniją per savo sūnaus vedybų 
mišias. Ilgiausių metų, laimingo 
gyvenimo naujavedžiams.

liudytojais buvo 
ir .Jessie Paznei- 
mamytė Uršulė 
priėmė šv. Ko-

ir konvertitas iš Episcopalų 
klaidatikybės. Šiandien ši drau
gija turi 95 kunigus, kurie dar
buojasi tarp juodžių, indijonų, 
meksikonų ir japonų.

Kun. misijonierius Tėvas 
Brendau Burns, kurs perstatė 
Tėvų Pranciškonų iš Graymoor 
reikalus per tas tris dienas, sa
kys visus pamokslus Vieningu
mo Oktavos sausio 18 d. iki 25 
d. Pamaldos bus laikomos du 
kart į dieną: 1:10 v. ir 5:30 v. 
po pietų.

Mėnesiniam Švč. Sakramento 
žurnale THE SENTINEL OF 
THE BLESSED SACRAMENT 
sausio mėn. 1947 m. numeryje 
tilpo ilgokas straipsnis 52 p. a- 
pie šv. Alfonso bažnyčią Balti- 
morėje ir .joje įsteigtą pirmojo 
mėn. šeštadienio pamaldas mel
stis už kunigus. Tame straips
nyje buvo minima apie ypatingą 
privilegiją, kad Švč. Sakramen
tas yra išstatytas per visą die
ną ir tas teikia puikią progą 
žmonėms pasimelsti į PIRMĄJĮ 
KUNIGĄ altoriaus Sakramente, 
už jo brolius kunigus, per kurių 
tarpininkystę Jis nužengia ant 
altoriaus ir į tų pačių žmonių 

j širdis.
P-lė Ona Babiliūtė ne tik pa

rodė meilę Dievo maldnamui. 
bet davė gražų pavyzdį kitiems, 
paaukodama 8100.00 bažnyčios 
atnaujinimui. Vincas Giedraitis 
aukavo $20.00. Juozapir.a Ba
rauskaitė Ebbert 820.00 ir Ona 
Rukštelienė $10.00 tam pačiam 
tikslui. Bažnyčios gražinimo 
darbas manoma bus užbaigtas 
prieš Velykas.

Sekmadieni, sausio 12 d. Į>er 
mišias 8:30 v. kun. Antanas Du- 
binskas. Švč. Vardo D-jos dva
sios vadas, apdovanojo 89 su
augusius ir 5 jaunamečius Dr- 

Ijos narius Ištikimybės Kry
žiais. už tai, kad 1946 metais jie 
buvo prie šv. Komunijos su sa
vo dr-ja per visus 12 mėn. Svei
kiname ištikimuosius narius. 
Linkime jiems ir 1917 metais 
taip pat atsižymėti.

!

įvairenybės
Trečiadienį, sausio 15 d. kun. 

dr. Mendeliui, mūsų parapijos 
klebonui, sukako 19 metų nuo 
jo įšventinimo į kunigus. Tą ry
tą visos mišios buvo atnašautos 
už jo intencijas. Jis pats atna-

S

ii

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

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

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

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

mėnesinis laikraštis.
Adresas:

“ŽVAIGŽDES” Administracija
488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.
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Nuostabi Vieno Vilniaus Vyskupo
Istorija

Pradžia 1-rname puslapyj 
jas daktaras ir užgydė, bet 
Jurgutis kaikurį laiką tu
rėjo vaikščioti su kriu
kiais. Taip pasiramsčiuo
damas jis net turėjo eiti į 
mišką medžių kirsti ir ki
tus ūkio darbus dirbti. 
Berniukas neturėjo kuo 
gerai apsivilkti ir svečiui 
pasirodžius susigėdęs slėp
davosi.

KELIAS į ŠVIESĄ
Jurgis buvo baigęs 5 kla

ses. Laimei, atostogų me
tu atvažiavęs pas juos pus
brolis, Kelcų gimnazijos 
mokytojas, kurs pamatęs 
vaiko gabumus, pažadėjo 
jį savo lėšomis leisti į ku
nigų seminariją. Taip jisai 
pateko į Kelcų kunigų se
minariją, kur buvo visi 
lenkai ir kur jaunam lietu
viui teko nemažai nukęsti 
ir nuo draugų, ir net nuo 
mokytojų. Bet uolumu ir 
darbu padarė tokią pažan
gą, kad kartą jis sugavo jį 
spaudžiusį lotynų kalbos 
mokytoją patį bedarantį 
klaidas.

Kai po atostogų Jurgiui 
vėl reikėjo važiuoti į semi
nariją ir brolio paprašė 
pinigų, šis atnešė 30 rub
lių vienais variokais, pa
imtų už sodo vaisius. Jau
no klieriko akyse net aša
ros pasirodė, taip sunku 
buvo paimti paskutines 
brolio santaupas...
SUNKI LIGONIO DALIA

Už slaptą tautinį darbą 
rusai uždarė Kelcų semi
nariją. Jurgis persikėlė 
tęsti kunigystės mokslų 
Varšuvoje, o iš čia — dėl 
savo gabumų — buvo pa
siųstas į Petrapilio akade
miją, ten ir buvo įšventin
tas 1898 metais.

Vikaru buvo paskirtas į 
mažą Lenkijos parapiją, 
kur menkas valgis, kam
bary švilpė vėjas, o per 
kiaurą stogą ir lubas var
vėjo lietus. Atsinaujino 
kaulų džiova ir kun. Jurgis 
išvyko į Šveicarijos Fri
burgą gydytis ir toliau gi
lintis moksle. Neturėda
mas lėšų, jis drauge pasi
ėmė vikaro pareigas pran

cūzų parapijoje. Čia vėl 
sunkumai: kambarys ma
žas su vienu langu, sienos 
apačia mirksta upelio van
denyje. Sveikata blogėja. 
Gydytojas daro operaciją. 
Kiek pagerėjęs skiriamas 
profesoriauti Kelcų semi
narijoje. Jis eina pareigas, 
nors visi jį mato šlubuo
jantį, su apraišiota ranka, 
kuri be to apsupta metali
ne skarda. Ir mišias laiky
damas pakylėjimą daryti 
jis tegali tik viena ranka.

Tokiose sąlygose bedir
bant jo sveikata visai su- 
menksta. Jis turi gultis į> 
ligoninę ir neturėdamas 
lėšų patenka į Varšuvos 
priemiestį, kur gydydavo
si neturtingi darbininkai 
ir vargšai.

SKAUSMAI, NUO 
KURIŲ ALPO

Toje ligoninėje buvo sar
ginama viena gimnazistė. 
Jos aplankyti ateidavo 
mokytojos. Sužinojusios, 
kad bendroje vyrų palato
je guli beveik marinamas 
idealistas, nepaprastų ga
bumų kunigas, jos susisie
kė su gimnazijos globėja 
grafaite Pliateraite ir per
kėlė jį į gimnazijos rūmus, 
į kambarį esantį šalia ko
plyčios. Aplinkui buvo 
sodnai, ligonis gavo gerą 
maistą; profesorius - gy
dytojas leisdavo po oda 
vaistus ir išimdavo pūlius 
iš džiovos ėdamo kaulo. 
Tai buvo skaudžios opera
cijos, kurią bedarant kar
tą ligonis net apalpo.

Kun. Jurgis daug skaitė, 
daug meldėsi, daug kentė
jo, bet jis norėjo ir daug 
dirbti. Dviejų žmonių pa
laikomas eidavo į arti
miausią klasę ir čia jo pa
mokų klausyti prisirink
davo pilna salė gimnazis
čių ir mokytojų.

KUNIGAS, KURI AP
ŠAUKĖ... KOMUNISTU
Sustiprėjęs jis ėmėsi rū

pintis vargo žmonių padė
ties pagerinimu, organi
zuodamas darbininkus, 
ruošdamas jiems paskai
tas ir kursus. Jam pavyko 
sutraukti apie 50.000 dar-

Lietuvos išlaisvinimui aukoto
jų sąrašas Dr. Prano Padalskio 
prakalbose. ALT skirtose, gruo
džio 1 dieną. 1946. Aušros Var
tų parapijoje, Worcester. Mass.

Kun. K. A. Vasys $15.00; Ka
zys Kureiša — $10.00; Antanas 
Salasevičius — $10.00; Ignas 
Pigaga — $10.00; Jurgis ir A- 
leksandra Ganiai — $10.00.

Laivyno bomberis išbandymo stoty Navy Ordnar.ce Tęst Station, 
Inyorken, Cal., numetęs 11.75-colių Tiny Tim bombą skrenda tolyn nuo 
jos. Tiny Tim raketinė bomba su va rykliu ir ji baigdama kelionę į žemę 
skrenda 1,000 mylių į valandą greitumu.
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bininkų. Kaikurie jį net USA lietuvių ir pačioje 
apšaukė socialistu, komu- Lietuvoje, kur išaugo į di- 
nistu, darbdavių priešu, dėlės įstaigas, 
net apskundė popiežiui,

Kai mažytė mergytė iš Detroit, prarado sa
vo šuniuką, tada ii nuprašė savo dėdės, kad jai 
padėtų įsigyti kitą mažyti, ir štai jau antras jos 
rankose, kuris turės šiitą globą.

Praūžus karui, kuriantis 
bet tas nesumažino jo pa-, nepriklausomai Lietuvai, 
stangų darbuotis dėl dar-Į atvykęs į Marijampolę 
bo žmonių gerovės. Į kun. Jurg. Matulevičius į-

Jis susirūpino ir inteli- ‘ steigė bendrabutį mokslei- 
gentijos organizavimu, viams, miesto sodo salėje 
praleisdamas ištisus vaka- laikė paskaitas jaunimui 
rus su studentais, 
damas jiems įvairius klau
simus.

Greit pastebėta tas mo
dernus kunigas ir pakvies
ta dėstyti sociologiją Pet
rapilio dvasinėje akademi
joje. Po poros metų jis jau sigulęs pailsėti, 
paskiriamas i 
mi. Iš tos akademijos dau-; 
gelis pakliūdavo į vysku-' 
pų sostus, bet prof. Jurgis 
Matulevičius tuo nesiinte- 
resuodamas panoro... būti 
vienuoliu. Jo sielos pasi
ryžimus, gerai pavaizduo
ja įrašas jo dienoraštyje 
(1911. II. 3):
— Kandidatų į aukštas 

garbės vietas, nesibijoki
me, pasauly niekad nesto- 
kuos. Mes žiūrėkime, kad 
stovėtume šalia Kristaus, 
gyvenusio neturte, paklus
nume, sunkiame darbe, pa
žeminimuose, išniekini
muose, varguose, kentėji
muose; ir paskui Jį eidami 
ir šalia jo stovėdami, sten
kimės pasiimti tas vietas, 
kur kiti nemaloniai dirba, 
vietas kuolabiausiai ap
leistas, pralaimėtas, pa
niekintas. Žiūrėkime, kad 
mes į tas žemiausias žmo
nių akyse ir prasčiausias 
vietas, užtektinai kandida
tų išauklėtume...”

Po $5.00 aukojo: Bernardas 
Tamulevičius. Jonas šiugždinis, 
Jonas Struckus. Liudvikas Vo- 
lungis. Kasparas ir Teklė Ma
žeikai, Vladas Baliukonis, Juo
zas Glavickas. Vladas Bernata
vičius. Jonas šriubša. Jonas Po- 
vylaitis, Stasys Mencevičius, 
Juozas Matačinskas.

Po $3.00 aukojo: Mr. & Mrs. 
S. Wackell. Petras Kosulis.

Po $2.00 aukojo: Eleonora 
Sapkutė. Liudvikas Sviklas, Ze
nonas Spridžiūnas, Vincas Mit- 
rikas. K. Šimkonis. Kazys Bu- 
kota. Petras Aikšnoras. K. Ge
nys, A. Šakalis, A. 
čius, K. Morkūnas. 
Meškinienė. Antanas 
Juozas Stoškus. Ona 
čienė, O. Žiedaitienė.
Sviklas. Adolfas Tamulevičius.

Po $1.00 aukojo: J. Krasins- 
kas. I. Kukauskas, P. Jankaus
kas, S. Tamulevičienė. K. Tamu
levičius. J. Grigas. A. Kazlaus
kas. M. Pinkienė. A. Blujus. P. 
Vaškelevičius, S. Baliukonis, M. 
Žemaitis, M.
Katakevičius. P. Jurgelionis. M. 
Tamulevičius.
nė. A. Kasparienė, P. Kraunelis, 
J. Lapinskas. J. Leonavičiūtė, 
M. Liubinas. M. Jurgelionienė, 
M. Kvaratiejus. M. Stelmokienė, 
M. Karlonas, A. Danielius. K. 
Gigriūtė./ O... Lapinskienė, P. 
Kuzmickienė,- A. Čepulienė, M. 
Sviklienė, E. Kosulienė. O. Po- 
dužien?. O. Salatka, Miiienė, S. 
Tamošaitis. M. Pajaujienė, P. 
Šilanskas. Mencevičius. E. Za- 

I karienė. P. Parulis. J. Kiela. J.
Zakaras. J. Noreikienė, R. Gla
vickas. J. Rukšnaitis, P. Trus- 
kauskas. A. Kamandulis. K. 
Džiaugis. V. Lozoraitienė. J. De- 
beikis. L. Totilienė. R. Luko- 
šiūnienė. A. Galčius. P. Lapins
kas, A. Akstinienė. C. Truncie- 
nė, M. šliorienė. O. Cipronienė, 
M. Lučinskas, T. Giras. M. Bu- 
rokienė. M. Nedzveckas, J. Sta- 
kunas. R. Pigaga, O. Čiurins- 
kienė, A. Volungevičienė. M. 
Butkevičienė. S. Ščiglinskas, M. 
Ščiglinskienė. V. Saulėnienė. P. 
Begonienė, 
Kirmilas. E. 
marakienė.
Gudukienė. E. Dirsienė. E. Mi- 
lienė, D. Skerniškienė, V. Bur- 
dūlis. P. Jurkynas, Mrs. Krup- 
kaitis.

Viso aukų (su smulkiai) su
dėta — $261.00.

ryšys su krikščionybės 
centru.

LIETUVIS VYSKUPAS 
AMERIKOJE

Tais pačiais metais ar
kivyskupas Matulevičius 
atvyko pas Amerikos lie
tuvius. Čia jis pašventino 
Šv. Antano bažnyčią. Cice
ro, III. ir aplankė arti 100 
lietuvių parapijų, taigi 
mūsų išeiviams yra žino- 

i mas ir daugelio matytas 
i Arkivyskupas Matulevi- 
Įčius padėjo pamatus ki
tam svarbiam darbui: su
tvarkymui Bažnyčios ir 
Valstybės santykių pačio
je Lietuvoje, sudarymui 
konkordato. Tačiau šio už
davinio jau jis nebeįstengė 
baigti. Jį parbloškė pavė
luota apendicitis operaci
ja. 1927 m. sausio 26 d. li
gonis priėmė Vijatiką ir 
vakare jį slaugiančiai se
seriai pratarė:
— Bus gana, keliausiu 

amžinybėn!
PASKUTINES 
VALANDOS

PASLAPTINGIEJI ŠIE- ; Ligoniui" nuoiat po
LOS PASIRY ŽIMAI ; leido vaistus. Iš jo lūpų 

Būdamas Vilniaus vys- ’ girdėjosi tylūs vaitojimai, 
kupu Jurgis Matulevičius i alsavimas skubus.
tam darbui atsidavė visa Atėjusiam jį aplankyti 
siela, drauge vartodamas į marijonų vienuolijos na-

po namuose apgyvendino 
savo žmonas, kelias bolše- 
vikes ir patys įsikūrė. Ne- 

1 žiūrint, bolševikų okupaci- 
! jos. vyskupas katedroje 
drąsiai pasakė pamokslą 

■ apie neleistiną bolševikų 
kišimąsi į tikybos reika
lus, išleido ganytojišką 
laišką apie katalikišką 
auklėjimą, o susirinkusi 
minia išvaikė bolševikus iš 
vyskupo rūmų.

aiškin- ir įsteigė Vargdienių Sese
rų vienuoliją. Tarpais jis 
buvo taip išvargęs, kad 
nepajėgdavo nė sode pa
vaikštinėti ir būdavo pri-j 
verstas nors kelioms mi
nutėms ant kieto suolo at- 

j I 
i

uxuv*bv _____________ ___________________________________________ ,

didžiausį atsargumą. Tasjriui teikdamas palaimini-

oda

»

Tamulevi- 
Kristina 
Grigas, 

Karpavi- 
Viktoras

Tamulevičienė. I.

Ieva Maščinskie-

SLAPTI VIENUOLIAI 
PETRAPILY

Senųjų marijonų (bal
tais abitais) tebuvo likęs 

Įtik vienas (rusai, norėda- 
jmi, kad jie išmirtų, buvo 
uždraudę priimti į novici- 
jatą). Tasai senelis su aša
romis džiaugėsi, kad atsi- 

! rado pasiryžėlis, kurs 
i slapta tęs darbą, atgaivi- 
i nęs marijonų vienuoliją, 
i Kun. J. Matulevičius gavo 
’naują pasišventėlį kun. Pr. 
Bučį, tos pat akademijos 
profesorių, ir jiedu pačio
je Rusijos širdyje — Pet
rapilyje — atidarė slaptą 
naujokyną.
— Mano šūkis, — rašė 

jisai, — į viską įnešti Die
vo dvasios ir viską ja per
sunkti.”

Rusai pajuto, pradėjo 
sekti. Naujokynas turėjo 
būti perkeltas į užsienį — 
į Friburgą, Šveicarijoje; 
vėliau pradėjo kurtis tarp

inspektoriu-į BtK VYSKUPU!
ipmiinc nanJ 1918 m. vasarą is Vil

niaus atvyko du Lietuvos 
i Valstybės Tarybos nariai, 
įprašyti, kad kun. Jurgis 
Matulevičius sutiktų likti 
Vilniaus vyskupu.
— Jūs norite mane pra

žudyti? — pratarė tą iš
girdęs kun. Jurgis.

— Kodėl?— paklausė Ta
rybos atstovai.

— Ar jūs manote, kad 
lenkai man ramiai leis 
dirbti?... Jūs norite mane 
paaukoti.

Atstovams dėstant rei
kalą pagaliau jis pasako: 
— Na, ką gi. jei Lietuvai 

mano auka reikalinga, aš 
neatsisakau. Bet žinokite, 
kad jūs mane siunčiate į 
pražūtį. Pavojaus aš nebi
jau ir savo asmens nebran- 

iginu, man tik baugu, kad 
į aš save paaukosiu ir nieko 
j negalėsiu padaryti...”

GEDIMINO MIESTO 
VYSKUPASI

; Praslinko keletas mėne- 
j šių ir 1918 m. spalių 22 d. 
i nuncijus A. Ratti (vėliau 
popiežius Pijus XI) atvežė 
pranešimą, kad kun. Ma
tulevičius paskiriamas 

1 Vilniaus vyskupu. Kaip jis 
Jautėsi, galime spėti iš jo 
užrašų:
— Tą naktį negalėjau už

migti. Pajutau visą mane 
užgriuvusią naštą. Sunku 
buvo, bet reikėjo susitai
kyti su Dievo valia. Žinau, 
kad manęs laukia kry
žiai...”

Tikrai, Vilniaus vyskupo 
sostas buvo labai kietas 
Jurgiui Matulevičiui: len
kų intrvgos, nuolatiniai 
valdžių keitimaisi (lenkai, 
bolševikai, lietuviai —mai
nėsi 6 kartus jo laikotar
pyje). Bolševikai kratą 
bedarydami net pavogė 
vyskupiškąjį žiedą, kurį 
buvo padovanojusi Lietu
vos Valstybės Taryba. Ne
gana to, komisarai vysku- vo sudarytas tiesioginis

jau išėjo iš jo prigimties.; mą ligonis ant jo kaktos 
Argi jo dienoraštyje ne
skaitome posakių, kaip 
šie:

— Jei vienas kelias už-i 
kirstas, kodėl kito neieš-į 
koti? Jei vienos durvs už-i

* darytos, kitas sau suras-' 
kime, jei vienas langas už
kaltas, kitą šviesai Įleisti 
darykimės.

— Galima ir reikia turėti 
savo pažiūras, bet dėl Die
vo ir artimo meilės reikia 
mokėti dažnai jas paslėpti 
savyje, iš jų padaryti au
ką, atsižadėti savęs...
— Žiūrėsiu, kad neapleis- 

čiau darbo dėl maldos, nei 
maldos dėl darbo...

Tos jo mintys — rašytos 
1910 metais, bet jos buvo 
vysk. Matulevičiaus sielos 
kodekso įstatymais visą 
amžių, net ir tada, kai 
1925 metų rugp. 4 dieną, 
dėl lenkų intrygų, dėl ypa
tingos tarptautinės padė
ties, o gal, svarbiausia, dėl 
savo vidinio palinkimo, at
sisakė nuo diecezijos. Vil
niaus vyskupu išbuvęs 
pusseptintų metų.
LIETUVOS BAŽNYTINĖ 

NEPRIKLAUSOMYBE 
NUO LENKIJOS IR 

VOKIEČIŲ
Nepraslinko nė mėnuo, 

kaip tą gabų vyrą Šv. Tė
vas pakėlė į arkivyskupus, 
paskirdamas Apaštališ
kuoju Vizitatoriumi Lie
tuvoje. Jau 1926 m. jis 
pravedė istorinės reikšmės 
žygį: Lietuvos Bažnytinės 
Provincijos Įsteigimą. Tai 
buvo lyg religinės nepri
klausomybės atnešimas 
Lietuvai (po politinės lais
vės iškovojimo),; anksčiau 
Lietuvos vyskupijos pri
klausė Prūsijos ir Lenki
jos arkivyskupijoms, da
bar gi — be tarpininkų bu-į

I

padarė kryžiaus ženklą, 
ištardamas:
— Rikiuokitės.

i kitę. Rikiuokitės
! kitės.į

Tai buvo vieni 
Įtiniųjų jo žodžių.
sios dvasios lietuvis Jur
gis Matulevičius sekančią 
naktį (1927 m. sausio 27 d. 

j3 vai. 45 m.) mirė.
Jo karstas iš Kauno ba

zilikos rūsio (kurį kartais 
' užliedavo Nemuno 
įnio vanduo), buvo 
tas i Mariampolę, 
marijonų bažnyčią, 
tas apdėtas rausvu šlifuo
tu granitu, kurio prieša
kinėje plokštėje iškalti 
vyskupiškieji ženklai: mit
ra. lazda ir kryžius. Viršu
je karsto — tie testamen
tiniai žodžiai išrašyti.
— Rikiuokitės ir aukoki

tės!
Dvidešimts metų šiemet 

sueina nuo arkiv. Jurgio 
Matulevičiaus mirties. Pa
gerbiant jo atminimą, te
būnie leista pakartoti 
šiuos jo žodžius, kurie auk
so raidėmis turėtų būti iš
rašyti visų atmintyje:

— Stenkimės pažinti sa
vo laikus, suprasti ir at
jausti savo laiko žmones 
su jų norais bei troški
mais. siekimais ir tikslais. 
Kiekviena gera mintis te- 
suranda iš mūsų pusės pri
tarimą, kiekvienas geras 
darbas ar kūrinys — pa
laikymą ir pagyrimą, kiek
viena beda ir vargas — už
uojautą ir pašalpą, kiek-jn-.ui vadovaus 
viena gi klaida tegu, i mus 
atsimušus, kaip juro* vii-į 
nis j uolą—susimuša pra-i 
siskaido ir pranyksta, oi 
kiekvienas blogas darbas 
ir blogos pastangos — ligą 
numanančius kovotojus, 
gydytojus.”

Dr. J. Prunskis

pasišvęs-
ir auko-

iš pasku-
Taurio-

potvy- 
perkel- 

i tėvų 
Kars-

L. Karsokienė. J.
Atkočienė. M. Ska-
M. Kirmilienė, O.

Aušros Vartų parapijos Vy
čių 116-ta kuopa yra viena 
veikliausių, vadovybėje dvasios 
vado, kun. Jono C. Jutkevičiaus, 

į kuris taip gi yra L. Vyčių Cen- 
tro dvasios vadas. Kuopa dabar 

’ ruošiasi prie ‘ Semiformal Va
lentine Bali", kuris Įvyks Va- 
’ lentine’s dienoj, vasario 14-tą, 
Horticultural Hali, Elm Street, 

I VVorcesteryje, 8 iki 12 valandos 
i
; vakare, sis yra nepaprastas į- 
vykis. Semi - formai šokiai yra 
visados labai festivas parengi
mas ir komitetas prižada, kad 
šis įvykis bus gražiausias. 116- 
tos kuoĮios komitetas taip sun
kiai darbuojasi, kad šokiai turė
tų būti sėkmingi. Komitetą su
daro šie asmenys: pirmininkė— 
Veronika I. Jurgelionytė. pa- 
gelbininkė— Charlotte Mitchell. 
Patorns arba Rėmėjų komite
tui vadovauja Rita M. Keršytė. 

Į Rėmėjai aukoja $5.00. Orkestrą 
J prižiūrės Juozas Cesna. Bus už- 
l kandžių, vad. Danieliaus Aiks- 
Į noriaus. Pasveikins visus —• 
j mūsų pirmininkas Juozas Kra- 
Įsinskas; programą sudarys Al- 
igirdas A. Lukšis; salės puoši- 

> Stasys P. Vaš
kas, jo pagelbininkės — Rita 
Leketaitė ir Dorota Sinkevičiū
tė; tikietai vadovybėje Onos B. 
Lekeetaitės — kainuoja tiktai 
$3.60. Garsinimai vad. Irenos C. 
Keršytės. Garbės pirmininkai: 
klebonas kun. K. A. Vasys ir 
kun. Jonas C. Jutkevičius. Pri
mename visiems iš anksto nusi-

įpirkti tikietus ir įsirašyti rėmė.
i. jais! Horcesterio lietuvaiti.
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Kun. Dr. K. Urbanavičius

Bažnyčioje Pamaldų 
Tvarka:

8 vai. ryte — KUN. DR. K. URBA
NAVIČIUS atnašaus iškilmingas 
Padėkos Šv. Mišias.

10 vai. — ARKIVYSKUPAS RI- 
CHARD CUSHING, D. D., atnašaus

DARBININKAS 6

Linksminkimės ir Džiaukimės
Su

KUN. DR. K. URBANAVIČIUM
Kviečiame Visus Lietuvius Į Jo Auksinio Kunigystės Jubiliejaus

Sekmadienį. Vasario-February 9 d., 1946
Pontifikales Šv. Mišias. Šv. Petro 
Bažnyčioje, So. Bostone.

Kun. Pr. Juškaitis pasakys pa
mokslą.

Bankieto Programa:
6:00 vai. vakare — PAGERBIMO 

BANKIETAS, Copley Plaza Viešbu
tyje, Copley Sq., Bostone. Bankieto

laiku gros orchestra. Muzikalę pro
gramos dalį išpildys artistas Rapo
las Juška.

Užtikriname, kad visi, kurie da
lyvausite šiose iškilmėse, būsite pil
nai patenkinti ir rasite neapsako
mą džiaugsmą, nes būsite daly
viais didžiausio Jubiliejaus mūsų 
apylinkėje.

Įsigykite tikietus iš anksto. Jų gali
te gauti "Darbininke", pas Bankieto 
Rengimo Komisijos narius, susirin
kimuose arba klebonijoje. Tikietas 
su taksais $5.00.

Šioje Garbingoje Dienoje pa
gerbsime vieną iš Amerikos žy
miausi kunigų, rašytojų, veikėjų — 
Kun. Dr. Kazimierą Urbanavičių.
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KAS _ —
GIRDĖTI LIETUVIU!

KOLONIJOSE ' j

LAWRENCE, MASS

ŠV. PRANCIŠKAUS PARAP.
Bažnyčios Tarnauto jų 

Pagerbimas
Po Kalėdinių iškilmių, mūsų 

klebonas, kun. Pranas M. Juras 
sukvietė visus bažnyčios tar
nautojus į kleboniją pietums. 
Pora desėtkų vyrų susirinko 
tą sekmadienį ir gardžiai pa
valgė labai skanius pietus. Lai
ke vaišių.

čios prižiūrėtojas Petras Zu- 
romskis.

Dar vienas kolektorius. Sta- 
! nislovas Zapėnas negalėjo pri- 
j būti tą dieną.

tainėje įvyko Federacijos sky-Į 
iraus svarbus susirinkimas. At-! 
einantiems metams buvo iš- j 
rinkta valdyba: pirm. p. L. Ven-i 
čienė; vice-pirm. — p. S. Rimai- 
tė; rast. p. S. Raznauskaitė; iž-1 
dininkė p. L. švenčionienė. Dva- 
sios vadu paskirtas kun. Jonas 
Bernatonis.

Susirinkusieji apsvarstė vasa
rio 16 dienos apvaikščiojimą ir 

! vienbalsiai priėmė klebono kun. 
! Juro pasiūlymą dalyvauti iškil- 
į mingose gedulo mišiose vasario 
j 15 d. už visus žuvusius iš karo 
i priežasties netik mūsų krašte, I, bet taipgi ir Europoje ir ištrė- 
■ mime. Sekmadienį, vasario 16 
j d., Nepriklausomybės dienoje, 
bus iškilmingos šv. mišios. Švč. 
Sakramentas bus išstatytas per 
visas mišias iki po piečio ir 
maldos diena baigsis su šventa 
Valanda. Po to įvyks prakalbos 
svetainėje.

NASHUA. H. H. gatvio ir nusilaužė ranką, p. O- ’ jonai Aliikoniam ir Marijonai 
na Nadzeikienė, kuri buvo nusi
laužus abi rankas, jau baigia

žiūrą. Lai Visagalis Dievas vi
siems ir visoms atlygina.

Ona Nadzeikienė.
Halakas. Taipgi dėkoju ir vi
siems kitiems ir kitoms, kurie 

Daugumos Pasveikti *r dirba namų darbą, neišvardinti už mane lankymą 
Visi ligoniai yra Dr. C. Umpos ’ ligoninėje ir namuose. Ypatin-

Kalėdas ir Naujus Metus pra
leidome linksmai. 1 
šeimų sūnūs ir dukterys, kurie 
ir 1 
grįžo ir kartu šventė šventes.

Mūsų parapijos Šv. Kazimiero 
bažnnyčios altoriai buvo pa-' 
puošti gėlėmis ir vainikais. 
Daug darbo įdėjo kun. J. Buce- 
vičius ir Seselės Kazimierietės.

Bernelių mišiose dalyvavo pil
na bažnyčia žmonių. Choras, 
vadovybėje muziko J. Tamulio- 
nio, labai gražiai giedojo, prita
riant smuikom ir trumpetem.

Kalėdose į mūsų bažnyčią at
eina ir svetimtaučiai nekatali- *
kai pasiklausyti giedojimo.

i
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kurios buvo karo tarnyboje. Linkime visiems Ii-1
goniams kogreičiausiai pa- 

’ sveikti.
I

ligoninėje ir namuose. Ypatin
gai dėkoju mūsų geram Dakta
rui Kaziui Umpai už gerą prie-

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

JANUARY CLEARANCE

e v

Bižam; I

*

411 WA$HINGTON STRtET 
BOSTON, MASS.

fe?
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MIRĖ KUPČIŪNIENE
Prieš Kalėdas mirė Pau

lina Kupčiūnienė, Stasio 
Kupčiūno, LDS 65 kp. na
rio, žmona. Paliko didelia
me nuliūdime vyrą, tris 
sūnus ir dukterį.

LDS Centro Valdyba ir 
taipgi LDS 65 kp. valdyba 
ir nariai reiškia gilią užuo
jautą nariui Stasiui Kup
čiūnui ir jo šeimai, o velio
nei a. a. Paulinai Kupčiū
nienei
amžiną ramybę.

Vyru Bendri Pusryčiai Pavyko
• ■

Pereitą sekmadienį vyrai ir 
šeimos skaitlingai ėjo prie Die- i 
vo Stalo. Šv. Vardo Draugija į- 
rašė virš dvidešimts naujų na
rių ir po Mišių turėjo savo ska
nius pusryčius. Arti šimtas vy
rų dalyvavo pusryčiuose. Kal
bėtojas svečias. Teisėjas Wil- 
liam H. Daly, visus sužavėjo 
savo ugninga kalba ir uolu pa
skatinimu vyrams viešai paro
dyti savo katalikišką tikėjimą 
ne tik geru pavyzdžiu ir geru 
žodžiu, bet ir vieša malda.

Dėka darbščiai jaunuolių ko
misijai. Šv. Vardo Draugija 
pradėjo Naujų Metų veikimą 

I geru ūpu. Dėkų taipgi ir šeimi- 
1 ninkėms. ponioms švenčionie- 
nei. Venčienei ir Pauiauskienei, 
kurios nuoširdžiai darbavosi.

1

kun. Juras kiekvie
nam įteikė gražią dovaną, kny
gą apie Lietuvą.

Puotoje dalyvavo apart klebo
no kun. Juro, vietinia /ikarai— 
kun. Feliksas Kenstavičius ir 
kun. Jonas Bernatonis, ir se
kantieji ištikimi tarnautojai:
vargonininkas Povilas Sakas: į 
kolektoriai ir usheriai — Petras 
J'-skelevič:us. Hipolitas Raz- 
nauskas. Petras Raznauskas. 
Antanas Rimas. Jurgis Unick. 
Juozas Blaževičius. Juozas Čer- 
nauskas. Juozas Lalis. Mykolas 
Bush. Jonas Stakeliunas. Anta
nas Turonis. Juozas Antanavi
čius. Pranas Vencius ir bažny-

f Prieš Kalėdas įvyko LDS 65 
kuopos susirinkimas. Nutarta 
metinį susirinkimą skelbti sek
madienį, sausio 26 d. Tai bus 
metinis. Bus renkama valdyba 
1947 metams. Po susirinkimo į- 
vyks draugiškas pasilinksmini
mas. kaip kasmet su užkan-

Jaunimo Komisijos 
Susirinkimas

Kunigai ragina parapijos jau
nimą susirinkti sekmadienį.
sausio 19 d. po palaiminimo džiais.
Švenč. Sakramento. 3:30 vai. Pereitais metais mūsų narės 
svetainėje. Parapijos Jaunimo moterys prinešė labai gardžių 
Statybos Fondo Komisija 
dės vaju salės statybai.

lai Dievas suteikia

PADĖKA

šeiniu Atsižymėjimas
Sekmadienį buvo skaitoma 

per visas mišias vardai šeimy
nų. kuriems bus prisiųsta Ari- 
vyskupo diplomas už atsižymė- 
jimą vienuoliškame gyvenime ir 
taip gi karo tarnyboje.

Kraučiūnų ir Jeskelevičių šei
mos turi po du vienuolius- vie
nuoles dvasiškame gyvenime. 
Benedikto Paplauskų šeimos 
keturi nariai tarnavo kare, vie
nas jų žuvo. Taip gi Raznaus- 
kų ir Lisinskų šeimos po ketu
ris narius turėjo karo tarnybo
je

I savo “Penny Sale” — 
kermošių sekmadienį

pra- užkandžių. Tikimės, kad jos ir 
šįmet tą padarys. Valdyba kvie
čia visus narius dalyvauti susi
rinkime ir užkandžiuose. Bus 
gera proga užsimokėti už ‘Dar
bininką-.

Darbai
Šiais laikais cotton mills dirb

tuvėse darbai gerai eina. Prieš 
Kalėdas daugumas darbininkų

!

Klel>onas Išvyko Į Posėdžius
šią sava/.ę mūsų klebonas, 

kun. Pr V. .Juras išvyko į New 
York d; iv auti Federacijos ir 
Tarybos LT) |>osėdžiuose bei 
’ •asitarimi:

Federacijos Nauja Valdyba
Sekmad:- į, bažnyčios sve-

Penny Sale
Maldos Apaštalystės draugija 

laikys 
centų
sausio 19 d., 3:30 vai. svetainė
je. Visus kviečia dalyvauti.

Sodalicijos Susirinkimai
Mergaičių Sodalicijos valdy

bos susirinkimas įvyks pirma- gavo “back pay”, vieni mažiau, 
dienį, sausio 20 d.. 7:00 vai. v. kiti daugiau. Nuo sausio 6 d.

Sodalicijos pamaldos ir susi- visi gauna pakeltą mokesnį, 10c 
rinkimas bus laikomas trečia- į valandą daugiau, 
dienį. sausio 22 d., 7 vai. vak. 
Visos narės yra kviečiamos pri
būti ir atsivesti bent vieną nau
ją narę. C.D.

Iš gilumos širdies reiškiu pa
dėką visiems ir visoms, kurie ir 
kurios mane užjautė, lankė ir 
ramino nelaimėje.

Visų pirma tariu širdingą ačiū 
dvasios vadui klebonui, kun. M. 
Cibulskiui ir kun. J. Bucevičiui 
ir Sesutėms Kazimierietėms už 
lankymą ligoninėje ir maldas, 
ir mano gerai dėdienei Marcelei 
Sinkevičienei, kuri tiek daug rū
pinosi ir gelbėjo mane ligoje, ir 
taipgi dėkoju už dovanas, mal
das ir gėles pp. Petrui ir Agnie
tei Gaidžiam ir jų dukrelėm Ro
žytei ir Onytei, Antosei Jasule- 
vičienei ir jos dukrelei Virgini- 

_ Į jai, tetai G. Kvaratiejienei iš 
ir tuve i jq-ew Brįtajn Conn.; Onai Jusi-Nashua kompanijos

* panaikina ,I>i?eSniU I nienečišViartfoni,’c^Tn-

I
Res. Šou. 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.

išdirbimą. Keli šimtai 
kų perkeliami prie kitų darbų, 
bet gal daug sunkesniems dar
bams. o kaikurie gal bus visai 
atleisti.

|
irraureu di 

Bonded

MOVERS — 
Insured and 

I 
Local & Long 

Distance 
Moving

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

Daug Nelaimių
p. Antanina Ceplikienė. 

mindama valgius virtuvėje, pa
slydo ir nusilaužė ranką, p. 
Ambraziejus Sviokla. važiuoda
mas dviračiu, griuvo ir nusilau
žė koją. p. A. šimkonienė. eida
ma iš darbo, paslydo ar.t šali-

ar įnin į tanuj jr Qnaj Sidariams
Windsor Lock, Conn.; Alekui ir 
Juozapinai Alabavičiam iš Wor- 
cester, Mass.; draugams — Vin- 

įcui ir Teklei Mitchell; Jonui ir 
į Juliai Okuliavičiam ir jų dukre- 
llei Rožytei; Mr. & Mrs. F. Fe- 
zola; Mykolui ir Juliai 1 
p. K. Balevičienei; Alekui ir A- 

I gotai Latviam; poniai Veroni
kai ir jos sūnui Antanui Barta- 
sevičiam; Alekui ir Juozapinai 
Koniauskam; Motiejui ir Mari-

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

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

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

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

ga-
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įVIETINES ŽINIOS
Tuoj pasirodys spaudoje. Ačiū 
visiems už pagalbą.

ŽINUTES
Uolus narys. Pranciškus Auk

štikalnis, gyv. 8 Hecla St., Dor
chester, atrašė laišką Šv. Var
do vyrų draugijai, atsiprašyda
mas, kad jis nebūsiąs šio mėne
sio pamaldose nei susirinkime. 
Ponas Aukštikalnis jau seniai

I

serga širdies liga. Šį rudenį, jis 
puolė ir susižeidė nugarą. Buvo 
ligoninėje. Dabar guli namuose. 
Jokiu būdu negali niekur eiti 
nei važiuoti. Gražaus laiško pa
rašymas liudija, kad ligonis v- 
ra labai uolus Šv. Vardo drau
gijos narys. Dieve, duok jam 
greit išsveikti.

Paskaitos. J. E. Arkivysku
pas R. J. Cushing, D. D., skel
bia paskaitas apie šv. Raštą, 
sausio 19, 26, vas. 2 ir 9 dd., 3 
v. p. p., New England Mutual 
Hali arti Copley Plaza Sąuare. 
Geistina, kad, kas tik gali, atsi
lankytų į šias taip svarbias pa
skaitas.

darbininkų unijos atstovą, iri 
dar vieną svečią lietuvį kalbėto-i 
ją-

Visi susirinkusieji reiškė viltį, 
£aa Bostoniečiai visi vieningai 
surems pečius ir savo kvotą 
$10,000 sukels su kaupu, kovai ' 
dėl Lietuvos Nepriklausomybės.' 

Rap.

STOUGHTOH, MASS

DAKTARAI
o----------------------------

ŠOU 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS
515 E. Broadvvay

So. Boston, Mass.
Ofiso Valandos išskyrus

Trečiadieniais ir Penktadieniais.
Vakarais Nuo 7 iki 9-tai

Šeštadieniais nuo 2 iki 8-tai.

i
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GIRDIS TI LIETUVIU j 
KOLONIJOSE c

NORWOOD, MASS.

Tel. ŠOU 2805

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

OPTOMETRISTAI
447 Broadvvay
So. Boston. Mass.

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

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

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D. 
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIROS SKELBIMAI

A, J. NAMAKSY
REAL ESTATE & 

INSURANCE 
414 W. Broadvvay

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

Res. 37 Oriole Street
VVest Roxbury. Mass.
Tel. Parkvvay 1233-W

j
z
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i
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Prakalbos Lietuvos Išlaisvini
mo Reikalu

Gruodžio 20 d., CYA svetainė
je įvyko Amerikos Lietuvių Ta
rybos skyriaus prakalbos. Kal
bėjo Dr. Antanas Gervydas, ne
seniai atvažiavęs iš Vokietijos, 
kur sunkiai pergyveno daugiau 
kaip du metu. Pergyveno bolše
vikų ir nacių okupacijas. Kai 

' Dr. A. Gervydas kalbėjo, tai 
tikram lietuviui labai graudu 

i darėsi, kad mūsų broliai lietu- 
I viai turi taip kentėti ir nekaltai. 
Prakalbose mažai žmonių atsi
lankė. nes nebuvo galima išgar
sinti. Bet ir mažas būrelis gerų 
lietuvių ir Lietuvos mylėtojų 
aukų sudėjo S33.25. Bet dar ne
viskas, žada daugiau pasidar
buoti. Aukavo šie asmenys: Ze- 

I nonas Antulionis 810.00: Jonė 
Pačevičienė 85.00; po S2.00 — 
Juzė Tamulevičienė. Amilija 
Rasakauskienė ir U. Kubilienė; 
po 81.00 — ^Vilimas Grigas. E- 
va Girgienė. Justinas Kiemtis. 
Jonas Januškis, Elzbieta Januš
kienė, Simonas Ručinskas. Ma
rijona Gasparienė. p. Ručins
kienė, E. Grigaliūnienė. Marė 
Kašėtienė. Mikalina Grigienė, 
ir smulkių 81.25. Viso S33.25.

Aukavusiems vardu Lietuvos 
gelbėjimo širdingiausias ačiū!

Jonas.

81 kuopos susirinkimas. Pirmi-, 
ninkas p. V. J. Kudirka plačiai 
išaiškino nariams apie persira- 
šymą narių. Po išsikalbėjimo 
daugelis narių persirašė.

Vienbalsiai išrinkta ta pati 
valdyba, būtent, pirm. V. J. Ku
dirka: vice pirm. J. Aidukonis; 
prot. rast. E. Balutis; fin. rast. 
Ona (Kudirkaitė) Červokienė; 
ižd. Ieva Tvaskienė; maršalka 
p. Avižinis.

Nutarta įsirašyti kun. Dr. K. 
Urbonavičiaus auksinio jubilie
jaus rėmėjais ir gausiai daly
vauti to jubiliejaus minėjime.

LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimas

a ..____ ________

LDS 1-mos kuopos susirinki- gį Palaidotas iškilmingai iš Šv. 
mas įvyks sekmadienį, sausio jurgjo lietuvių parapijos baž- 
26 d., 3 vai po pietų, ‘Darbinin- nyčios Highland kapuose sali
ko” salėjexSo. Bostone. Kviečia- sįo g j Likę dideliame nuliūdi
mi visi nariai atsilankyti, nes me velionio žmona Emilija An- 
bus svarbių dalykų apsvarsty- tanaitienė, 
mui. Taipgi rinkimas naujos Alfonsas. Edmundas ir Petru- 
valdybos. Kas dar nėra užsimo
kėjęs už šiuos metus duokles, 
galės ir tai padaryti.

Valdyba.

—
Sausio 6 d. mirė Petras Anta- 

į naitis, gyv. 1247 VVashington
Slaugėms mokykla. Boston 

College slaugių kursai prasidės 
vasario 3 d., 1947, 126 Newbury 

j St., Bostone.
I 
Į

I ■

Sausio 12 d., panelė Marė La- 
tauskaitė ištekėjo už jūreivio 
Don Chandler, gyv. 23 Nevvport 
St., Dorchester.

Tą dieną tapo pakrikštytas 
Kazys Alfonso - Katrės Razva- 
dauskų, gyv. 233 E-St., South 
Bostone.

Mergaitėms mokslas. Šv. Pet
ro ir Povilo airių parapijos, W. 
Broadvvay, High School mergai
tėms parsidės rudenį. Bet sau
sio 20 d.. 1947, reikia užsiregis
truoti.

Svarbus Susirinkimas. Šį 
j penktadienį, sausio 17 d., po šv. 
Valandai, bažnytinėje salėje. į- 
vykš svarbus ir visuomeninis 
susirinkimas kun. Dr. K. Urbo
navičiaus Jubiliejaus iškilmių 
reikalu. Prašome visi, kas tik 
ką norite ar turite tuo reikalu 
padėti, atsilankyti. Bus išdali
nami bankieto bilietai.

Cambridžius South Bostone. 
Tėvas Juškaitis su savo padėjė
jais— kunigu majoru Jonu Dau
niu ir kun. Pranu Biekša pri
siuntė aukų ir užtikrinimą, kad 
jie ir didelė dalis Cambridge 
parapijos dalyvaus kun. Dr. K. 
Urbonavičiaus 50 metų kuni
gystės sukakties Jubiliejaus iš
kilmėse, o šios didelės iškilmės 
bus:

8 v. r. pats garbingas jubilie- 
jatas atgiedos iškilmingas šv. 
mišias. Šv. Petro So. Bostono 
lietuvių bažnyčioje.

10 v. r. J. E. Arkivyskupas 
pontifikuos šv. mišias, šioj pa
čioj bažnyčioje.

6 v. v. įvyks pagerbimo ban- 
kietas. Copley Plaza viešbuty, 
Copley Plaza Sąuare, Bostone.

Bankietan užsisakymus reik
tų paduoti tuojau, nes svarbu 
yra užsakyti pakankamai val
gių-

Cambridge kunigai skelbia sa
vo bažnyčioje šio jubiliejaus iš
kilmių tvarką ir ragina parapi
jiečius jose dalyvauti.

Jubiliejaus iškilmių rengėjai 
begalo džiaugiasi savo bendra
darbiais bei prieteliais. Šie ne
tik rašinėja komisijai bet ir į 
spaudą. Tas palengvina komisi
jai sunkų darbą ir padaro jį vi
suomenišku. Tikimės dar daug 
aprašymų spaudoje. Pavyzdžiui 
Tėvas J. J. Jakaitis, MIC., yra 
plačiai aprašęs apie mūsų gar
bingo Jubiliejato gyvenimą.

šeštadienį, sausio 18 d., 7:30 
v. v., Šv. Petro parapijos baž
nyčioje, prasidės Bažnyčios vie
numo oktavos pamaldos. Jas 
pradės Tėvas Vladas Jeskevi- 
čius. S. J.

Šios pamaldos yra labai reikš
mingos ir labai reikalingos. Mat 
krikščionys atkritę nuo Katali
kų Bažnyčios yra susiskaldę 
šimteriopai. Gaila ir bukštu žiū
rėti į šias neva krikščioniškas 
religijas. Jos visos klaidingos ir 
klaidinančios. Vienas kinietis 
pasakė: “Misionieriai Kinijoje 
sako, kad mes turime perdaug 
dievų. Tačiaus jie mums skelbia 
160 įvairių tikybų”. Būtinai 
mums katalikams visiems —pa
vieniai ir būriais reikia melstis, 
kad krikščionys mestų savo 
klaidas ir lenktyniavimu grįstų 
į vieną tikrą Apaštališką Kata
likų Bažnyčią, kurią Kristus į- 
steigė.

Pristatome Alų ir Toniką
i! 

Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir j j 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems j i 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite: • Į

BORIS BEVERAGE CO. L
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai. 5

220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass. J
-------------------3

•9

■9?

Užsisakykite Tanike Pas Mus
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos,

j Myopia Club Beverage Co. 
į; Grafton Avė., Islington, Mass.
| Tel. Dedham 1304-W

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

į Geriausia Užeiga Vyrams Ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas.

5 258 Vest Broadway,

sūnūs Pianas,

i!

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

Baltic American Drau 
gijos Susirinkimas

savaičių 
ligoninė- 
48 metų.

Sausio 14 d„ porą 
pasirgęs, mirė, miesto 
je. Jonas Barauskas, 
gyv. 63 G St. Brightone gimęs.
South Bostone augęs. Paliko 
sūnų, dukterį ir seserį. Laido
jamas sausio 17 d., 9 v. r., iš Šv. 
Petro par. bažnyčios, šv. Myko
lo kapuose. Pašarvotas pas gra- 
borių J. Kasparą. 187 Dorches
ter St.

kas tik 18 mėnesių; dukteris — 
Aldona ir Adelė; brolis Justi
nas Antanaitis, jo žmona Suza- 
na ir šeima — sūnus Bronius ir

. jo žmona Ona (Rakauskaitė)
į Antanaičiai, duktė Valerija ir A p Kneižys. ALRK 
] jos vyras Philip Merson, duktė 
I Sofija, slaugė, gyv. Norwoode,
nuoširdžiai dėkoja 
klebonui už dvasinį patarnavi
mą: dėkoja visiems už šv. 
šias, gėles, dalyvavimą šerme
nyse ir laidotuvėse; dėkoja šv. nj saUsio 18 d. 
Jurgio draugijos nariams ir 
bendrai visiems. Taip gi dėkoja 
laidotuvių direktoriui Edvardui 
Warabow. 1156 VVashington St
Norvvood.

i

įvyks sekmadienį, sausio 19 d.,; 
vai. vakare, International In-'

190 Beacon
7
stitute patalpose, 
St., Boston. Bus išduoti rapor
tai ir renkama valdyba. Kalbės 
ministeris Oswald Blumit (lat
vis) ir p. B. Budreikaitė (lietu
vaitė ).

Pasibaigus susirinkimui, pra
sidės muzikalė programa, kurią 
išpildys grupės dainininkų ir 
solistai. Dainininkams vadovaus 
ir solo dainuos p. Amelia Tata- 
ronytė. Po programos socialė 
valanda ir užkandžiai.

Kviečia visus narius dalyvau-

i

i

ti.

Susirinkimas
Ketvirtadienį, sausio

7:30 vai. vakare įvyks So. Bos
tono Lietuvių Piliečių draugi
jos susirinkimas savo salėje. 
309 E Street, So. Bostone.

Naujoji valdyba sudės 
saiką.

16 d.,

prie-

parapijos

mi-

r eaera- 
cijos Centro "pirmininkas, išvy
ko į New Vorką dalyvauti tos 
organizacijos centro valdybos • 
susirinkime. Taipgi dalyvaus ir! 
Amerikos Lietuvių Tarybos su
sirinkime. kuris įvyks šeštadie-

i

p. Stasys Karnyla, gyv. Tre- 
mont St.. dėl sveikatos susilp
nėjimo atsisakė. nuo zakristijo- 
navimo pareigų.

Kalbės Žymūs Svečiai Kal
bėtojai — Programą Pil

dys Dainos Grupė
Sausio 15 d., bažnytinėje salė

je įvyko Bostono Komiteto Ko
vai už Lietuvos Nepriklausomy
bę susirinkimas. Kalbėta ir tar
tasi kaip iškilmingiau paminėti 
Vasario 16-tą.

Susirinkimui pirmininkavo 
veiklusis adv. J. Grigalius, raš
tininkavo J. Romanas ir J. Ar
lauskas. Dalyvavo ir klebonas 
kun. Pr. Virmauskis.

Pirm. adv. J. Grigalius išdavė 
raportą iš jau nuveiktų darbų. 

k ; būtent, S. Bostono High School 
g auditorija užimta. Iš ryto, 10

įvyks iškilmingos mišios. Pa
mokslą sakys kun. Borevičius. 
Salėje programa prasidės 2 v. 
po pietų. Principaliu kalbėtoju 
pakviestas neperseniai atvykęs 
svečias stud. Budginas. Šios 

0 reikšmingos lietuviams dienos

l
i a

v.

i

S

Vyksta Į ALT Susirinkimą
■

Iš So. Bostono į Amerikos; 
Lietuvių Tarybos susirinkimą. į 
kuris įvyks šeštadienį, sausio 18 
d.. New Yorke, vyksta adv. Jo
nas J. Grigalus, p. Juozas Ar
lauskas ir p. Stasys Michelso-; 
nas.

Kun. Pr. M. Juras, Kunigų i 
Vienybės ir LDS Centro pirmi
ninkas. išvyko antradienį, sau- į 
šio 14 d. į New Yorką dalyvauti 
Kunigų Vienybės. ALRK Fede
racijos ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos susirinkimuose, p. An- i 
tanas F. Kneižys, ALRK Fede-i 
racijos Centro pirmininkas, iš-j 
vyko ketvirtadienio vakare, 1 
sausio 16 d. į New Yorką daly-1 
vauti Federacijos Valdybos 
sirinkime.

Svarbios Prakalbos — Visi 
Dalyvaukite

Sekmadienį, sausio 19 d.,
3:30 vai. po pietų. Šv. Jurgio 
lietuvių par. svetainėje. St. 
James Avė. įvyks svarbios pra
kalbos — paskaitos. Kalbės į- 
žymus rašytojas, neseniai at
vykęs iš Pietinės Amerikos, ku- 
riam teko paragauti žiaurios: 

i bolševikų okupacijos, būtent, p.! 
i Kazys Čibiras. Jis kalbės ne tik1 
i sekmadienį, bet taipgi pirma- j 
į dienį, sausio 20. ir antradienį, 
i sausio 21 dd., 7 vai. vakare, p.
K. Čibiro kalbų tema: 1) Lai
kas išeiti į frontą; 2) Komu- 

i nizmas Antikristo religija, ir 
tęsinys.

Šios prakalbos - paskaitos y- 
ra ruošiamos ALRK Federaci
jos skyriaus vadovybėje. Jokios 
kolektos ir įžangos nebus. Visi 
kviečiami ateiti i prakalbas, y- 
pač tie, kurie nori daugiau su
žinoti apie Katalikišką Akciją! 
ir komunizmo pavojų.

Yra lietuvių, kurie nutolę nuo 
katalikybės ir nuo lietuvybės, 
kuriems svetimos idėjos yra 
meilesnės. Ateikite į prakal-

Šiomis dienomis pp. Adomo 
i Šidlauskų, gyv. 124 Sumner St.. 
dukrelė Ona M. susižiedavo su 
p. Pranu V. Mučinsku, gyv. 16 
Folan Avė. pp. Šidlauskai yra 
Šv. Jurgio par. parapijiečiai ir 
kitų katalikiškų organizacijų 
nariai. CSN.

WESTFiaO. MASS.

Į

Praeitą sekmadienį šv. Kaži- j 
. miero draugijos salėje Įvyko vi- 
įsų mūsų kolonijos lietuvių susi- 
rinkinius sukčllmvi

i
atįtirilrarno

fondo Lietuvai gelbėti ir trem-j 
tiniams šeipti. Klebonui kun. V. I

su-

Dar Tebeserga

serga

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Sveikata Ligoniams
Knyga nur<xlanti kaip gydytis šakni
mis ir žalėmis. Augmenų vardai lie
tuviškai. angliškai ir lotiniškai už- 

vardyti. Kaina SI.00.
Naujas Deklematorius kaina 25c. 

Spėjimas Laimės ir Planatos. 
Kaina 20c.

Zravizolas. juokinga apysaka.
Kaina 40c.

Užlaikau visokiu žolių ir šaknų. 
PA L L MIKALAUSKAS, 

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

(10-30»

Jau trys mėnesiai kaip
p. Marijona Kiburienė. gyv. 465 
Columbia Rd., Dorchester. 
Mass. Ji turi žaizdą kojoje, ku
ri palengva gyja. Linkime pa
sveikti.

Šią savaitę Šv. Margaretos li
goninėje padaryta 
Kiburienės sesutei 
liauskienei, gyv. 
Linkime pasveikti.

i

operacija p.
p. P. Vasi-
Dorchester.

$ meninę programą išpildyti pa-
i kviesta nepersenai įsikurusi 

ę merginų - moterų grupė “Dai
na”, vadovybėje gabios muzikės 
Emilijos Tataronytės. Nutarta 
pakviesti kalbėti tos dienos pa
mokslininką kun. 
kurs buvo kankintas 
kalėjimuose. Taipgi pakviesti 
Senatorių Cabot Lodge, Lietu
vos Konsulą adv. A. O. Shallną,

į
I 
a
$

Borcvičių, 
bolševiku

Puidokui paaiškinus bažnyčioje 
susirinkimo svarbą ir tiksią, su

brinko gražus būrys natri jotų 
j lietuvių. Buvo iškelti susirinki- 
' me įvairūs sumanymai, kaip ge
riau ir lengviau būtu sukelti ai- I 
desnę sumą tam svarbiam rei- 

j kalui. Nutarta surengti 16 d. 
. vasario Lietuvos nepriklauso- i 
mybės atgavimo paminėjimui 
tam tikras iškilmes, būtent. 15 
vasario nutarta draugijos salė
je surengti didelj programą su 
šokiais, ir 16 d., sekmadienį, 

, , klebonas pažadėjo iškilmingasbas. įsklausvkite kalbos ir. jei-l., ... , J sv. misiąs su atatinkamomisgu kas neaišku, klauskite iri ,, . t. . ,r „ _ . , maldomis nrasvti Auksciausio-kalbetoias su malonumu steng- . .. .". ...... lio oagaloos ir palaimos musųsis išaiškinti. i , ,darbams.
Jau yra pasamdyta šokiams’ 

orkestrą, kuri moka šios šalies 
ir lietuviškas polkas puikiai su
groti. Pabaigoje susirinkimo1 
buvo padaryta rinkliava. Su
rinkta virš 400 dolerių, ir dar 
yra pasižadėjimų, paremti tą 
fondą. Aukotojų vardai, kuo
met pasibaigs vajus, tilps laik
raštyje.'Valio. VVestfieldo lietu
viai, ir toliau nenuleiskite ran
kų. dirbant dėl Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės atgavimo.

B.

PARSIDUODA 3 šeimų na
mas 3-4-4 kambariai su vanom 
prie pat beachų 1426 Columbia 
Road. So. Boston. Namas yra 
geram sutaisyme, randų neša 
864. į mėnesį. Kaina 85800. kas 
link daugiau informacijų kreip
kitės pas Wm. Amsie Tel. Gene- 
va 3719. (IK)

So. Boston Furniture Co.
Matrasai naujai perdirbami. 

Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditaą geras.

Pristatymas skubus.

380 -j West Broadvvay,
Tel. ŠOU 2758

B

Sekmadienį .sausio 12 d. įvy
ko LDS 3 kuopos susirinkimas. 
Išrinkta toji pati valdyba, bū
tent, pirm. E .Balutis; vice pir
mininkas J. Aidukonis; prot. 
rast. p. Venskus; fin. rast. Ona 
Pazniokaitė; ižd. p. Kavolvnie- 
nė; maršalka — p. Avižinis.

Nutarta įsirašyti į kur,. Dr. 
K. Urbonavičiaus Jubiliejaus 
rėmėjus ir gausiai dalyvauti iš
kilmėse.

Tą pačią dieną įvyko LRKSA

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK® 

Lietuviu Graborius-Balsamuotojas 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

Mass., buvo

Sveiksta
p. Raudeliunienė, gyv. Waver- 

ly St., Brighton.
sunkiai susirgusi plaučių užde
gimu. Ji randasi savo dukters 
ir žento pp. adv. Sykes namuo
se, Norwood. Mass., ir gydyto- 

savųjų priežiūroje šią sa- 
jaučiasi kiek geriau. Lin- 
pasveikti.

jo ir 
vaitę 
kime

Eiti ar ne?

— Nežinau, ateiti į vestuves ar 
ne.

— O kas veda ?
— As pats.

KONCERTAS
Rengiamas Gabijos Choro Vadovybėje 

Jono Dirvellio 
SEKMADIENI, 

Sausio-Jan.26,1947 
Municipal Salėje, 

E. Broadway, So. Boston, Mass.
Rengėjai nuoširdžiai kviečia muzikos mylėto

jus dalyvauti, nes choras užtikrina n.alonų vaka rą. 
Dainos bus visos naujos ir pritars orchestras. Taip
gi bus įžymių solistų ir solisčių iš VVorcesterio: O. 
Dirvellienė, J. Mozūraitis: iš So. Bostono: S. Kon- 
tautas, Jr. ir J. Kerdiejus.

Visus nuoširdžiai kvi»vi:i GABI5 '

C A S P E R
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass.

Joseph W.Ca$per
(KASPERAS)

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai.

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia Šermenims Dykai.

NOTARY’ PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609
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HARTFORD, CONN.

BINGHAMTON, N. Y.

"Darbinin- 
kaina, bet 
pakilus tu-

NEW BRITAIN. CONN.

RYTINIU
VALSTYBIŲ ZUMDS

c

8
■ n i n

kaimo. Kaimelio parapijos, Su
valkijos. Prieš karą gyveno 
VVindsor, Canada. Taipgi Mary
tės Kuncaitytės : Šileikienės ir 
Felicijos Šileikos, gyvenimo vie- 

; ta nežinoma.

Sausio 19 d.. 2 vai. po pietų 
įvyks LDS 6-tos kuopos susirin
kimas. Kviečiami visi nariai ir 
narės atsilankyti ir atsilyginti 
už "Darbininką", nes dauguma 
pradžioje metų tą p»adaro. šįmet 
tapo biskį pakelta 
ko" prenumeratos 
šiais laikais viskam 
rime prisitaikinti.

Nauja valdyba tapo išrinkta 
praeitą mėnesį. Sekantieji yra 
valdyboje: Stasys šrupšas, pir
mininkas; Ona Navickienė, vice 
pirm.; Juozas Bernotas, nut. 
raštininkas; Petronėlė Manikie- 
nė, ižd.; fin. rašt. — A. Patec- 
kis. Raporteris.

’ p-nia P. Vaškienė. Sekretorė J. 
Oreskienė ir finansų sekretorė 
p-lė A. Pulmiskaitė.

Savo pirmąjį šių metų paren
gimą norime pradėti su p. V. 
Belecko lietuviškomis filmomis.

Julija.

Praeitą sekmadieni klebonas, 
kun. M. A. Pankus per visas mi
šias bažnyčioje davė 1946 metų 
atskaitą. Finansinis stovis para
pijos labai geras. Daug didelių 
darbų buvo pradėta ir užbaigta. 
1946 metais 
baigta mūsų 
Visi stebėsi 
žią. stilingą, 
kleboniją.

& *

bą žuvusie;..s šios T deni jos ka
riams atsistojimu ir tik s mald . 
Taipgi prisiminta viena darbšti 
karių motinėlė, kurią Dievas1 
pasikvietė pas Save, tai yra a.a.1 
Petronėlę Mačiulaitieaę. Pa-!ta nežinoma. Jie patys arba 
reikšta užuojauta rengimo ko- juos žiną prašome pranešti. — 
misijos nariai p-niai Jadvygai i 
Šilkienei, kuri dėl ištikusios ne
laimės negalėjo dalyvauti.

Kalbas pasakė sekanti: Teisė-1 
jas John Maresca, advokatai ‘ 
Leonard Gilhuly ir Vincent Ma- 1

Post Commander 
Commissioner ■ 

klebonas kun.. lyne, Harrison. N. J. įvyko mū- 
; ii- Karių SU parapijos sodaliečių komiteto 
pirmininkė susirinkimas sausio 12 d. Daly- 

i vavo ir N. J. Sodaliečių pirmi
ninkė A. Tumasienė iš Bayonne 
ir dvasios vadas kun. J. Žarnas 

darbiniu-•Jersey City.
Šis komitetas pradėjo planuo

ti ir ruoštis dėl N. J. ir N. Y. 
Sodaliečių sujungto

Mr. Ona Žalnieraitis 
8530 — 91 Street 

Woodhaven 21, N. Y.

KEARHY, N. J

Šv. Juozapo parapijos choras, 
sausio 4 d. lietuvių svetainėje, 
surengė šaunų koncertą. Prog
rama buvo labai sudėtinga: su
dainuota daug liaudies dainų, 
solo, duetų ir kitokių pasirody
mų.

Žmonių prisirinko piir.a di
džiulė svetainė. Maloniausią 
mums siurprizą padarė svečiai 
iš Utica. N. Y., kurie nežiūrint 
tolimo kelio ir nepalankaus žie
mos oro. atvažiavo specialiu au
tobusus.

Nuoširdžiai dėkojam visiems 
utikiečiams. ypatingai jų dva
sios vadui Tėvui Justinui už pa
rodytą tokį prielankumą.

Po programos buvo užkan
džiai ir šokiai, kuriuose akty
viai dalyvavo ir mūsų tolimieji 
svečiai. Visas vakaro rielnas 
skiriamas naujos bažnyčios fon
dam

galutinai buvo už- 
gražioji klebonija, 

pamatę tokią gra- 
medžiais apsodintą

Be to. senoji bažny
čia buvo nugriauta, nauji gara- 
žiai įvesti ir senoji salė perre- 
montuota. Taip pat senoji salė 
buvo sujungta su bažnytine sve
taine. Seserų vienuolynas iš 
lauko puikiai aptaisytas. Vienu 
žodžiu 1946 metais buvo nu
veiktų darbų metai mūsų para
pijoje. Klebonas pareiškė savo 
patenkinimą visų parapijiečių 
ko-o peravimu.

Praeitą šeštadienį klebonas 
suruošė priimtuves parapijos 
trustistams ir kolektoriams kle
bonijoje. Klebonas padėkojo vi
siems už darbuotę metų bėgyje. 
Buvo išrinkti du nauji kolekto
riai. būtent. VValter Eydentas ir 
F. Thomas.

Gaisras ištikęs Mount Roval viešbutį Quebec’e, kur- žuvo dvi mote
rys. Ugnis sunaikino penkių aukštų pastatą ir kaimyninius namus apga
dino.

tusevičius,
John Hogan,
VValter Piurek,
Edvardas Gradeckas
Motinų draugijos ]
Stasė Tamulienė.

Programa baigta vedėjos pa- 
i dėka garbės svečiams, karių 
motinėlėms visoms ,
kėms ir atsilankiusiems į šį pa
rengimą.

Prasidėjo šokiai prie smagios Sodaliečių sujungto suvažiavi- 
orkestros. Vienu žodžiu šio va- mo apvainikavimo Švč. Mari- 
karo nuotaika buvo pakilusi. j°s» kuris įvyks mūsų parapijoj 

_________ sekmadienį, gegužės 18 dieną.
Minėsime Lietuvos Nepriklau- • Prašome iš anksto neužmikite 

kitur, kad galėtumėte visos So- 
dalietės iš Bayonne, Elizabeth, 
Harrison - Kearny, Jersey City, 
Newark, Paterson ir N. Y. pa
rapijų gausiai dalyvauti. A.E.S.

Pranciškiečių Seselių Vienuo-

Vasario 14 d. mūsų kolonijoj 
koncertuos operos solistai — 
p-lė Suzana Griškaitė r p. Ra
polas Juška. Kadangi abu artis
tai binghamtoniečiam gerai pa
žįstami. pasisekimas garantuo
jamas! Tad ir šia proga, malo
niai kviečiame mielus utikiečius 
nepamiršti Binghamtono.

Iš eilės kalbėjo 
mayoras. Henry J. 

kun. M. A. Pankus, 
aldermanas Adam 

advokatas Algirdas

 — - —... - , ■ — 
der Lietuvių Legiono iš Water- 
bury. Conn. Tuojaus po aj>eigų. 
naujai išrinktas Post’o koman- 
deris. Jor.as Kalenoskas pakvie
tė kun. Matutį būti master-of- 

i ceremomes. - 
miesto 
Gwiazda; 
klebonas;
Kwider;
Politis; praeities Post’o koman- 
dieriai — Frank Narcum. Juo
zas Coveleski. Sr.. ir Juozas Co- 
vėaleski. Jr. Delegatai iš dauge
lio kitų Post’ų pribuvo ir įteikė 
dovanas. Visi kalbėtojai linkėjo 
pasisekimo Legionui ir pareiš
kė mintį, kad Legionas dėtų vi
sas pastangas įtraukti į savo 
eiles visus sugrįžusius vetera
nus.

I 
I
I 
i

Ridentas: iždininkas —
Šankus ir maršalka —

ANSONIA, CONN

Šv. Vardo draugija turėjo sa
vo metinį susirinkimą praeitą 
sekmadienį. Išrinkta nauja val
dyba. Edvardas Makauskas vėl 
išrinktas pirmininku: vice-pir-
mininkai — Jonas Thomas ir 
Juozas Sylvester; raštininkas— 
VValter 
Juozas
Juozas Argurkas. Nauja valdy
ba pradės eiti savo pareigas va
sario 9. Tą dieną įvyks instala- 
cijos apeigos.

Paaiškėjo, kad Šv. Vardo 
draugija įsigys naują savo vė
liavą. kuri bus bažnyčioje. Taip jams 
pat draugija nutarė užmokėti 
už parapijos basketball koman
dos uniformas (CYOj.

Kuošiamės BALF Vajui
Gruodžio 15 d. lietuvių bažny

tinėje salėje, pastangomis B. A. 
L. F. skyriaus įvyko prakalbos 
ir pradėtas vajus sukelti paskir
tą kvotą lietuvių šalpos reika-

I

Sekmadienį, sausio 5 d.. Park 
svetainėje įvyko instalacija 

Stanlev Ryiz 
Legiono Post ir Staniey Ryiz
Auxiliary (moterų). Instalaci- 
jos apeigos buvo vadovybėje 
Jono Stokes. National Comman-

Sausio 7 dieną vietinis BALF 
skyrius turėjo savo metinį susi
rinkimą. Nutarta kuo daugiau
sia pasidarbuoti rūbų ir pinigi- St.
niuose vajuose. Perrinkta sky- naujos valdybos 
riaus valdyba, kuri susideda 
sekančiai: pirmininkas kun. E. 
Krencevičius: vice pirmininkai 
p. J. Bučinskas, p. M. Urba ir

L

Kiek Jūsų išgalės

Jauniausia Lietuvaičių
Seserų Kongregacija 
Prašo Jūsų Pagalbos
Skelbiamas Nekalto 
Prasidėjimo Seserų 

Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Statybos 

Fondo Vajus.
leidžia, malonėkite paaukoti!

Kas paaukos Naujajai Koplyčiai ar kitiems 
Vienuolijos reikalams:

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

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

V isu aukotoju vardai bus surašyti j Kop
lyčios Statytoju knygą — Aukso knygą; jie vi
si bus atmenami seserų maldose ir bus jų gerų 
darbų bei nuopelnų dalininkai.

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

Aukas prašome siųsti:
Immaculate Conception ( nvent 

K. F. D. 2, Put n am, Conn.
■Ė

susirinkimas, kurį vedė pirm. 
S. Bujanauskas.

A. L. T. skyrius kaip kas me
tą. taip ir šįmet rengia Lietu
vos nepriklausomybės sukak
ties minėjimą. Komisija rapor
tavo. kad jau yra viskas pri
rengta. Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimas įvyko vasario 
16 d., 6 vai. vakare. Bus pra
kalbos. koncertas ir šokiai. Šio
je tautos šventėje kviečiame vi
sus lietuvius dalyvauti. BALF 
šalpos reikalu daug kalbėta, bet 
galutinai nutarta surengti ‘Bin
go’. Išrinkta komisija — J. Ra
dzevičius ir V. Višniauskas. A- 
bu minimi skyriai turi bendrą 
valdybą, kuri tapo perrinkta 
1947 metams — pirm. S. Buja
nauskas; vice pirm. — V. Viš- 
niauskas; sekr. — S. Trapkaus- 

ikas; ižd. — A. Baranauskas.
ALT ir BALF skyrių susirin- 

: kimai įvyksta kas mėnuo 4 sek- 
■ madienį. 2 vai. po pietų.

J. Kantautas.

i
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NEW HAVEN, CONN
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j 
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Pirmas kalbėjo p. Kazys Bal- 
tramaitis. BALF atstovas. Jis 
savo kalboje nurodė kaip yra i 
reikalinga išlaikyti BALF ir 
kaip yra reikalingas šalpos fon
das ateityje. Taipgi kalbėjo kle
bonas kun. V. P. Karkauskas. . 
Jis ragino visus lietuvius auko-i 
ti. kiek kas išgali, šalpos fondui, i 
Taipgi bažnyčioje per pamoks
lus pakartotinai priminė, kad; 
kiekvienas doras lietuvis atsi
mintų savo pareigą ir taptų B. 
A. L. F. nariu. Kalbėjo vienas: 
iš tremtinių, būtent, studentas 
Kazys Klybas. Jis atpasakojo i 
Lietuvos praeitį, rusų ir vokie
čių okupacijas ir dabartinius jų i 
vargus. Pradžiai BALF vajaus 
suaukota $62.80. Aukojo šie: 
St. Pusvaskis 810.60; po 85.00: 
kun. V. Karkauskas. V. Pusvas
kis. M. Miglinienė. S. Bujanaus
kas. J. Kantautas; K. Markso 
2 dol. (rusas): po 1 dol. — M. 
Cimbalienė. M. Radziavičienė, 
M. Jankauskienė, K. Savickie
nė. V. Visniauskas ir A. Jan
kauskas. Taipgi 19 narių užsi
mokėjo į BALF’ metines mokes
tis. Draugijos per savo atsto
vus sumokėjo į BALF metines 
duokles. Politiškas kliūbo ir Šv. 
Antano (suvienytos) d-jos 85.

1 Šviesos. SLA 66 kuopa ir Šv. O- 
nos d-jos po 5.00 dolį; SLRKA 
32 kuopa 2 dol.

Draugijų ir pavienių narių 
metinė mokestis pasiųstos B. 
A. L. F. centrą n viso 866.00.

Prakalbų vedėju buvo S. Bu- 
i janauskas.

Lapkr. 22 d. 1946 m. įvyko 
ALT ir BALF Ansonijos skyrių

WATERBURY. CONN

šauniai Pagerbė Mūsų Koloni
jos Karius - Veteranus

Sekmadienį, sausio 5 d., 10
valandą rytą, iškilmingas šv. i 
mišias atnašavo kun. V. An- 
druška, MIC., intencija mūsų 
kolonijos žuvusių ir laimingai I 
grįžusių iš kovos laukų karių,' 
kurias užprašė Karių Motinų; 
draugijos narės. Nepaprastai! 
malonų vaizdą darė mūsų bu
vusieji altoriaus tarnautojai ka
riškose uniformose, tarnaujant 
prie altoriaus.

Tai dienai pritaikintą pamoks
lą pasakė klebonas kun. Edvar
das Gradeckas. Chrosa. pastan
gomis gerb. vargonininko, gra
žiai giedojo šv. mišias ir taipgi 
Amerikos - Lietuvos himnus. 
Šios ceremonijos ilgai pasiliks 
visų atmintyje. Ypatingai nepa
prastai gražus reginys buvo 
matant kaikurias 
žvaigždžių motinėles 
su savo motinėlėmis 
prie bendros šventos 
jos.

Vakare 6-tą valandą parapijos j -į 
svetainėje įvyko šaunus bankie-: j’J 
tas pagerbti visus karius. Prisi-I u i . . | •; rinko pilnutė erdvi j

l
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somybės šventę
Amerikos Lietuvių Tarybos 

skyrius savo susirinkime nuta
rė rušotis minėti Vasario 16 d. 
ALT skyrius kviečia visus šios
kolonijos lietuvius, kuriems rū- i 
pi Lietuvos išlaisvinimo dal bas,' 
ruoštis dalyvauti. Kalbės ką tik 
atvykę iš įvairių tremtinių sto
vyklų kalbėtojai, kurie yra per-! 

I gyvenę žiaurių bolševikų ir na
cių okupacijas.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
( skyriaus svarbus susirinkimas ’ 
| įvyks sausio 26 d., 3-čią valan-; 
dą po pietų, parapijos svetainė
je. Visų draugijų atstovai 
kviečiami dalyvauti.* •

PAIEŠKO
ir

yra
M.

LIETUVOS LAISVI 
UŽGNIAUŽTA TIK 

LAIKINAI!

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

ranką, — ji bus išgelbėta! 
Amerikos Lietuviu Taryba 

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

kolonijos atstovus.

Marcelė, Matilda, Ona
I nas paieško savo brolio Simono!
1 Kuncaičio. kilusio iš Burbiškiu 
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TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS
KUN. DR. K. GEČIO

Naujas Istorinis Veikalas

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

išleistą knygą —

“KATALIKIŠKOJI LIETUVA“.
Naujasis veikalas yra gražiai paveiksluotas, turi 587 

puslapius, ir Lietuvos bažnytinės provincijos žemėlapį. Susi- 
parapi jos j Jil deda iš 6 dalių: 1) Krikščionybės keliai į Lietuvą; 2) Refor

macijos sąjūdis Lietuvoje; 3) Lietuva caristinės Rusijos oku
pacijos laikais 1795—1918; 4) Šventoji Lietuva; 5) Lietu
vos trispalvei plevėsuojant 1918—1940; 6) Nebaigta lietuvių 
tautos Golgota 1940—1946 m.

Kaina — $4.00
Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 W. Broadway So. Boston 27, Mass.

auksinių 
ir karius 

artinantis
Komuni- i

.. e

a v

Iš Są.jungiečiu Kampelio
Antradienį, sausio 7 d., vaka

re. Šv. Juozapo parap. senos 
mokyklos patalpose įvyko Mo
terų Sąjungos 43 kp. susirinki
mas. iame susirinkime dalyvavo i svetainė. Kiekvieno akis traukė , ę 
narės skaitlingai. Būtų gera ir! skoningai papuošti stalai gėlė- i'* 
gražu, jei taip narės lankytų mis ir Amerikos ir Lietuvos vė-' į! 
kiekvieną kuopos susirinkimą.

Iš raportų pasirodė, kad kuo- nas bei veteranė buvo apdoya-'^ 
pa stovi neblogai. Šių metų vai- noti maža Amerikos 
dyba. užėmus vietas, pasižadė
jo dirbti dėl gerovės organizaci
jos. Susirinkimas nutarė rengti 
kortavimo vakarą — card par- 
ty. Pelnas skiriamas labdarin
giems tikslams. Parengimas į-

•h 
liavėlėmis. Kiekvienas vetera- ‘• i 

vėliavėle. I !•* 
kaipo ženklu tarnybos. Vetera- ,įj 
nams buvo parengti specialūs 
stalai. *

Prie garbės stalo sėdėjo mies- į 
to mayoras VVilliam Celentano, 

' klebonas kun. Edvardas Gra- 
vyks vasario 2 d., sekmadienį po i deckas. auksinių žvaigždžių mo
pietų. Sv. Juozapo mokyklos 
patalpose. Eus skanių gėrimų ir 
užkandžių. Kviečia skaitlingai 
atsilankyti. Rengimo komisija: 
Ona šmotienė ir Matilda Beke- 
rienė.

Šių metų kuopos valdyba: S. 
Sapranienė. pirm.; M. Digimie- 
nė. vice pirm.; J. Gluodenienė, 
iždininkė: N. Meškunienė, 
rašt.; S. Dumšienė, nut. rašt.; 
A. Junikienė, iždo globėja; O. 
Šmotienė. maršalka; Dvasios 
vadas, kun. V. Ražaitis; koresp., 
N. Totilienė; ligonių lankytojos 
— O. Matijošaitienė ir P. Nau
ja vičienė; atstovės į Liet. Kat. 
Federaciją: S. Sapranienė ir S. 
Dumšienė; atstovės į 
rybą: N. Totilienė. M. 
P. Zujienė.

Laike susirinkimo
Liet. Tarybos vietinio skyriaus 
pirm. komp. A. J. Aleksis ir 
prašė aukų dėl Lietuvos kovos 
už laisvę. Kuopa paskirs auką 
sekančiame susirinkime, kuris 
įvyks vasario 4 d. N. T.

tinėlės. Teisėjas John Maresca. 
advokatai Leonard Gilhuly ir 
Vincent Matusevičius, Past Co- 
mmander of
Post 47 John 
sionef VValter
Taragauskas.

Programos
Jokubaitė įžanginėje kalboje lie- 

fin. j tuviškai ir angliškai paaiškino

American Legion
Hogan, Commis-
Piurek, ir John

Liet. Ta-
Fortier ir

atsilankė

šio gražaus vakaro tikslą, pa
sveikino auksinių žvaigždžių 
motinėles, pakviesdama Karių 
Motinų draugijos pirmininkę, 
p-nią Stasę Tamulienę prisegti 
baltų rožių corsages auksinių 

I žvaigždžių motinėlėms. Po to 
pakviestas kalbėti gerb. miesto 
mayoras, nes jis negalėjo laukti 
vakarienės. Turime pareikšti, 
kad gerb. miesto mayoras Wil- 
liam C. Celentano yra labai 
prielankus lietuviams. Prie sta

lių patarnavimas buvo manda- 
[gus ir malonus jaunų chorisčių 
ir jaunų vyrų.

Pasisotinus, vakaro vedėja 
pakvietė visus pareikšti pagar-

vedėja p-lė

William Runkel, Lincoln Park Zoo, Chicago- 
je girdina iš bonkutės pienu vieną iš dviejų ma
žųjų Nilgai antilopų, kurios paeina iš Indijos.


