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VOL. XXX — No. 1.Mūsų ta j ai reikalinga 
didelių jėg . kad atremti 
mūsų tau: >s priešų ir visų 
išgamų užsipuolimus ir iš- 
davikiški- darbus. Mes 
turime uoliai, tiksliai, e- 
nerginari veikti ir žengti 
prie užf-iežto tikslo, prog
reso, šviesesnės ateities 
teisingos ir pastovios tai
kos, įremtos krikščioniš
kais demokratiniais prin
cipą s.

Mes taipgi turime stip
riu i ir tobulinti save 
spaudą, nes gera katalikiš
ka spauda veda pasaulį; 
prie ramybės ir vienybės ' 
v.sų tautų. Nuskriaustos 
Tiutos turi atgauti save 
eises, kurios joms teisin

gai priklauso; kad dides
nės tautos nesmaugtų ma
žesniųjų, ir gyvuotų ra
mybėje - brolybėje.

Mums lietuviams katali
kams reikia pasidarbuoti, 
kad visi mūsų tautiečiai 
skaitytų tąją spaudą, kuri 
gina Amerikos demokrati
ją ir mūsų senos tėvynės 
reikalus.

Vienas įžymiausių laik
raščių ir artimiausias dar
bo žmogaus širdžiai yra 
laikraštis “Darbininkas”, 
LDS organas.

LDS seime mes turime 
paruošti planus, kad save 
organą “Darbininką” dar 
labiau patobulintume, kad 
kiekvienas jo skaitytojas 
džiaugtųsi ir skaitytų ja
me telpančius raštus.

Kai kas sako, kad kuris 
laikraštis turi daugiausia 
trumpučių žinučių iš viso 
pasaulio, tai turi geresnes 
pasekmes. Yra sakoma, 
kad istoriški straipsniai ir 
šių dienų klausimai yra 
daugiausia skaitomi.

Kiti skaitytojai pagei
dauja pasikalbėjimų, kaip 
pavyzdžiui Raulo su My
kolu. Vienas spaudos pla
tintojas esą patyręs, kad 
kolonijos skaitytojai per
ka laikraščius jeigu telpa 
iš tos kolonijos korespon
dencijos - žinios, kuriomis 
jie yra labai žingeidūs, c 
jeigu nėra vietinių koloni
jos žinių, tai, sako, nieko 
nėra skaitymui tą dieną.

Kaikurie skaitjTojai ne
myli skaityti ilgų straips
nių.

Suvažiavę į Seimą subur- 
kime į krūvą visus savo 
patyrimus, savo žinias, 
kad mes galėtume pa
traukti visus skaityti tik 
teisingą spaudą, o ne gai
šintų laiko skaitymui blo
gos spaudos, nes žmogaus 
amžius yra pertrumpas 
skaityti viską.

Blogofc ir klaidinančios 
spaudos skaitytojas 
skriaudžia pats save, savo 
šeimą, savo tėvus, savo 
tautą, ir kas yra šVarbu. 
kilnu skriaudžia moraliai 
ir materialiai.

Skaitantieji blogą spau
dą sugenda ir atsitraukia 
nuo savo šventų įsitikini
mų. Bloga spauda atneša 
nelaimę pačiam skaityto-1^os įr jcs neremsite kaip' 
jui ir jojo šeimai, jojo tė-Į 
vam, giminėm, draugam, 
organizacijom, kaimynam, 
kolonijai, tėvynei, tautai.
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Sugavo Du Vokiečius Šnipus

New York, sausio 4 — 
šiomis dienomis FBI agen
tai areštavo du Vokietijos 
nacių agentus-šnipus, ku
rie buvo atvežti vokiečių 
submarinų į Maine valsty
bę.

Vienas areštuotų yra a- 
merikietis, Wm. Curtis 
Colepaugh ' (Ca’dvvell), 
baigęs M.I.T., o kitas, Er- 
ich Gimoel (kitaip pasiva
dinęs Ed. George Green), 

! gimęs Vokietijoj.
Sakoma, kad jiedu atsi

vežė $69,000 Amerikos pi
nigais, turėję suklastuo- 
tus gimimo metrikus ir ki
tokius popierius.

Spėjama, kad tuo pačiu 
laiku išleista ir daugiau 
vokiečių šnipų.
—

Žuvo Admirolas Ramsay

Kai karas praeina palieka tik krūvos griuvėsių. Mūsų karys patruliuo
ja vokiečių miestelį.

Anglijos Kariuomenė 
Laime ja Burmoje

Paryži its, sausio 4 — Ka 
ro lėktuvo nelaimėje, Bel
gijoj, žuvo A.nglijos admi- 4 
rolas Sir Eertram H. Ram- pasivarė 30 mylių į Burmą 
say, 62 m. amžiaus. ir esą 75 mylias nuo Man-

Admirolas Ramsay yra dalay. Japonų pasiprieši- 
oasižymėjęs įsiveržimuose nimas esąs toks silpnas, 
i Normandiją ir Prancūzi- kad manoma, jog jie aplei- 
ją. Isią Burmą.

Calcutta, Indija, sausio
— Anglijos kariuomenės

JAPONIJOS MIESTAI 
BOMBARDUOJAMI

I

Pearl Harbor, sausio 4— 
Amerikos didieji bombo
nešiai, B-29 bombardavo 
Japonijos miestus Na- 
goya, Osaka ir Hamatsu, 
didžiuosius industrijos 
centrus.

Japonijos radio pranešė, 
kad pridaryta nemažai 
nuostolių.

Prezidentas Rooseveltas 
padarys pranešimą Kon
gresui šeštadienį. Spėja
ma, kad prezidentas tą pa
darys raštu, pasiųsdamas 
jį Kongresui.

Dar Vis Tebetruks Radio 
Lempučių

!

I

79-tas Kongresas Pradėjo 
Sesijas

Karo

sau-VVashington, D. C., 
šio 4 — Vakar Jung. Vals
tybių 79-tas Kongresas 
pradėjo sesijas. Kongreso 
vadai yra įspėti susilaikyti 
nuo perdidelio optemizmo 
apie karą ir taiką.

VVashingtonas
Gamybos Vadyba pranešė, 
kad laike dviejų paskuti
niųjų metų galima buvo 
patenkinti vos pusę radio 
lempučių privataus parei
kalavimo ir manoma, kad 
lempučių trūkumas tęsis 
iki praeis bent keli mėne
siai nuo Vokietijos ir Ja
ponijos nugalėjimo. OWI.

NACIAI ATMUŠĖ SOVIETUS
Atsiėmė Kelius Miestelius

Londonas, sausio 4 — 
Šiaurvakarinėje Budapeš
to dalyje, Vengrijoj, vokie
čiai atmušė Rusijos raudo
nosios armijos jėgas ir at-

Turkija Nutraukia Santykius Su 
Japonija

Ankara, Turkija, sausio 
4 — Turkijos vyriausybė 
paskelbė, kad nutrauksią 
diplomatinius santykius 
su Japonija šią savaitę.

Sakoma, kad Anglijos ir 
Amerikos vyriausybių 
spaudimas privertė Turki
ją imtis tos priemonės.

Sonetai Neduoda Leidimo 
J. V. Atstovams

Londonas, sp’fsio 4 —So
vietų Rusijos valdžia ne
duoda Jung. Valstybių at
stovams leidimo vykti per 
Murmanską į šiaurės Nor
vegiją.

Amerikos karo transpor
to laivai atvežė daug karo 
medžiagos į Murmanską,

siėmė kelius miestelius. 
Tačiau Maskvos žinios sa
ko, kad priešas turėjęs di
delius nuostolius pirm ne
gu jis užėmė tuos mieste
lius prie Dunojaus upės.

Bažnyčiai. demokratijai, o 
kas svarbiausia, kad žmo
gus praranda savo šventą !giau kaip 40 vokiečių tan- 
tikėjimą ir atsitraukia nuo 
Bažnyčios.Į Brangūs tautiečiai! Susi
rūpinkime. kad mūsų išei- 

i vija nesinuodytų bloga 
spauda. Yra pasakyta, 
kad “veltui statysite baž- 

I nyčias, o nesuprasite svar- ( 
bumo katalikiškos spau-

Maskva sako, kad dau-

kų raudonieji sunaikino ir 
užmušė “keletą tūkstan
čių vokiečių”.

t----------------------------------------------------------------------------------------------------

Paryžius, sausio 4—Gen. siems vokiečiams, sakyda
mas “mes sunaikinsime 
kiekvieną, kuris nedaly
vaus bendrose karo pa
stangose arba tarnaus 

Hitleris sakė,
kad vokiečiai veda žūtbū- 

11 tinę kovą ir pareiškė, kad 
me

tais sulaužys sąjunginin
kų jėgas”. Jis prisiminė ir 
Anglijos ministerį Chur- 
chill, jo kalbą apie Lenki
ją, kuri, kaip atrodo, na
ciams yra geriausia pro
paganda. Hitleris neaplen
kė ir Prancūzijos vadą de 
Gaulle. Jis sakė De Gaulle, 
“Stalino žydas draugas 
Ehrenburg ir Amerikos 
ministras, žydas Morgen- 
thau,” visi planuoja Vo
kietijos suskaldymą.

Hitleris paminėjo ir pa
sikėsinimą prieš jo gyvy
bę liepos mėnesyj ir sakė, 
kad toji diena atnešė Vo
kietijos likimo pakrypi- 

kadangi sąmokslas

Eisenhower vadovauja
mos* karo jėgos, būtent, 
trečioji armija sutriuški
no vokiečių karo jėgas 
Bastogne miesto srityje, priešui, 
pietinėje dalyje.

Belgijoj sunaikino
vokiečių divizijų ir 400 vo- kontrofensyva šiais 
kiečių tankų nuo gruodžio' 
16 iki 31 dienos. Bet kores
pondentai sako, kad vokie
čiai dar turi 20 divizijų to
je srityje. Apie puse jų ko
voja prieš trečiąją ameri
kiečių armiją.

Septintoji amerikiečių 
armija turėjo pasitraukti 
atgal Saar - Vosges srityj.

i

Hitleris Kalbėjo Naujų 
Metu Proga

, bet kai atvyko Norvegijon 
vykstanti J. V. karo misi-i*? 
ja, tai sovietai atsisakė ją; 
praleisti. Sovietai taip pat j 
sulaikė britų ir norvegų 
misijas, kurios bandė pa
siekti Norvegiją.

Berut "Išrinktas" Lenku 
Prezidentu

Londonas, sausio 4 —
i Vokietijos diktatorius Hit
leris, kalbėdamas į Vokie
tijos gyventojus, pareiškė, 
kad “karas nesibaigs prieš 
1946 metų, nebent Vokieti- mą, 
jos laimėjimu, nes Vokieti- nenusisekė ir jis tvirtinęs, 
ja niekad nepasiduos.”

Hitleris
jog tai buvęs paskutinis 

pagrąsino vi- toks pasikėsinimas.

ŽIAURIOS KOVOS EINA 
BUDAPEŠTO MIESTE

Liublinas, Lenkija, sau
sio 4 —: Liublino Lenkų ko- 

i mitetas, pasiskelbęs Len- 
' kijos “vyriausybe”, “iš- 
i rinko” Boleslovą Berut lai
kinuoju Lenkijos “prezi
dentu”.

Berut yra buvusios len
kų komunistų partijos ak
tyvus narys.

—......... ’.....
Londonas, sausio-4 —Jl« L—

vietų Rusijos kareiviai bai daug komunistų veik- 
žiauriai kovoja Budapešto los žalingų darbų viešu- 
miesto gatvėse prieš na-i 
cius.

Vokietijos naciai ir Ven- prieš 186 nutarė pastoviai 
grijos kareiviai kovoja 
kiekviename name. Rusai 
sako, kad jie paėmė 1009 
nacių į nelaisvę į vieną! 
dieną.

Sovietų vyriausybė sakoj

teto, nes jis yra iškėlęs la^ ✓ •

mon.
Kongresas 207 balsais

palaikyti Dies komitetą.

Graikijoje Sudaroma 
Vyriausybė

Graikijos Regentu Paskirtas 
Arkivyskupas Damaskinos

Athens, Graikija, sausio 
; 4 — Graikijos karalius, pa
sitaręs su Anglijos pre- 
mieru Churchill, paskyrė 

arki-

NACIAI PUOLA ALIJANTUS 
KITOSE VIETOSE
 <&

Paryžius, sausio 4 — Vo
kietijos nacių kariuome
nės pradėjo smarkų puoli
mą nuo Saarbrucken ir kai 
kur pastūmė Amerikos 
septintą ir trečią kariuo
menę apie porą mylių at
gal. Sakoma, kad naciai
turi daugybę tankų ir ge- Graikijos regentu 
rai išlavintą kariuomenę. • vyskupą Damaskinos. 
Gi Belgijoje naciai stu
miami atgal su didžiais 
nuostoliais; yra net prane
šimų, kad naciai mėgina 
pasitraukti iš Belgijos at
gal į savo kraštą.

Visos žinios iš karo fron
to yra suvėlintos ir, be a- 
bejo, kad nei viena, nei ki
ta pusė didelių laimėjimų 
nepadarė. Kad naciai turi 
daug karinių jėgų Alijan
tai dabar įsitikino.

Amerikos Bombanešiai Bom 
bardavo Japonijos Centrus

Iš oficialių Amerikos 
centrų pranešama, kad a- 
merikiečiai dvejose vieto
se išsikėlė strateginėse 
Mindoro salos dalyse, Phi- 
lippinuose, apie 150 mylių 
į pietus nuo Manila.

I Amerikiečių B-29 bom-

kad Vengrijos gyventojai! , Athens, Graikija^ sausio 
prisideda prie rusų kovoti 
prieš nacius.

Kongresas Užgyrė Dies 
/ Komitetą

arkivyskupą 
prisaikdino 

arkivyskupas

į 4 — Generolas Nichoias 
Plastiras sutiko būti mi- 
nisterių pirmininkas ir 
mėginti sudaryti vyriau
sybę iš Visų partijų.

Tuo tarpu mūšiai nesus
toja tarp Graikijos kai

šau. iriųjų partijos ir Anglijos 
Kon_ kariuomenės.

komiteto Baisi Traukinio Katastrofa
_______

bombardavo Japonijos 
svarbias pozicijas Formo- 
sa ir Nansei salose, 
vakariniame Pacifike 
merikiečiai
skandino 25 japonų laivus 
į vakarus nuo Luzon. Taip
gi nušovė 11 japonų lėktu-

reikia”. Yra viltis, kad šis 
LDS seimas, kuris įvyks 
sausio 13-14 d.d., 1945 m., 
Cambridge, Mass., bus 
sėkmingas, nes pasaulio 
vargai, kraujas ir ašaros 
jaudina ir žadina žmoniją.

Benediktas Jakutis, i , _
Katalikiškos Spaudos banešiai pirmą kartą išįVų, kurie bandė ginti savo 

Platintojas.

Regentą 
Damaskinos 
Joaninos 
Spiridion.

Regentas pasižadėjo pa
laikyti pasitikėjimą kara
lium, ginti dabartinę grai
kų daugumos religiją, pri
silaikyti konstitucijos ir, 
išleistų įstatymų, ir ginti 
Graikijos teritorijas, 

i Nežiūrint pasikeitimų 
Graikijoj, kairieji sukilė
liai kol kas nenutraukė 
karo prieš dabartinę Grai
kijos valdžią,
i----------------
Graikijos Premieras Sudarė 
Naują Ministeriy Kabinetą

Piet- 
a- 

lakūnai nu-

Guam salos pasikėlė ir Opozicijas.

VVashington, D. C., 
šio 4 — J. V. 79-tas 
gresas pirmoje 
joje užgyrė Dies 
darbuotę ir pratęsė jo vei
kimą. Kaip žinoma, Dies; Ogden, Utah, sausio 4 — 
komitetas tyrinėja prieš-'Apie 50 žmonių užmuštą 
amerikonišką veiklą. Kai- Southern Pacific geležin- 
rieji, ypač komunistai bai- kelio Pacific Limited trau- 
siai neapkenčia Dies komi- kinio nelaimėje.

LIETUVIU DARBININKU RADIO PROGRAMA

WESX-1230 Kilocydes- Salėm

Athens, Graikija, sausio 
4 
mieras, gen. Nichoias Pla- 
stiras sudarė naują minis- 
terių kabinetą, pats sau 
pasilaikydamas keturias 
svarbias vietas, ir taipgi 
paliko vietą kairiųjų ELA2 
atstovui.

Naujas Graikijos pre-

šeštadienį, sausio 6 d., 1945 m., 2 vai. po pietų 
'pirmoji Lietuvių Darbininkų Radio programa bus 
j transliuojama iš kitos radio stoties, būtent, WESX, 
i Salėm, Mass.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1230 kilo- 
įcycles ir klausytis lietuviškų dainų, muzikos ir prane
šimų.

Šią permainą turėjome padaryti, nes WCOP stotis 
nuo Naujų Metų panaikino visas svetimkalbių prog- 

: ramas.
Prašome visų, Gerb. Klausytojų mums pranešti 

i kur ir kaip girdisi ši programa iš WESX stoties, pra
neškite ir tie, kurie visai negalite girdėti. Visais Lietu
vių Darbininkų Radio programos reikalais kreipkitės 
arba rašykite —

DARBININKŲ'RADIO
i 366 W. Broadvvay, So. Boston 27. Mass.

Tel. SOUth Boston 2630 arba NORwood 1449



2Penktadienis, Sausio 5 d., 1945

bus svarbus,
I

LDS. 1 Kp. Susirinkimas

Kun. Ryan Konsekruotas

SO. BOSTON, MASS.
LDS 1-mos kuopos metinis savo metinę duoklę už organą 

susirinkimas įvyks sekmadienį, “Darbininką”.
sausio 7 d., 1945 m., 3 vai. po J. Mackevičius, Sekr.

Sekmadienį, sausio 
m. įvyks LDS 8. kp. 
sirinkimas 12:15 vai: 
parapijos salėje, 
narių skaitlingai dalyvauti, nes 
šis susirinkimas 
nes jame bus patvirtintas arba 
naujai išrinkta valdyba, šia 
proga primenu, kad ateinančia
me susirinkime užsimokėtumėte

LDS 8 Kp. Susirinkimas
CAMBRIDGE, MASS.

?• lipinis su- 
rala*(fą p. p. 
Prašome visų

LDS 7 Kp. Susirinkimas
VVORCESTER. MASS.

Sausio 7 d., 1945 m. įvyks 
LDS 7 kp. metinis susirinkimas 
4 vai. p. p. parapijos salėje. 
Prašome visų narių skaitlingai 
dalyvauti, nes šis susirinkimas 
bus svarbus — reikės išrinkti 
atstovai į LDS seimą, kuris į- 
vyks sausio 13-14 dd. Cam
bridge, Mass. Taipgi, primenu, 
kad šiame susirinkime nariai 
atnaujintų savo dukles už orga
ną “Darbininką”.

V. B lavai-kas, sekr.

pietų. “Darbininko” salėje, So. 
Bostone. Prašome visų narių 
skaitlingai susirinkti. Bus ren- 

, karna ar ba patvirtinta nauja 
; valdyba. Bus renkami atstovai 
■į LDS seimą. Valdyba.

i

■VAIRIOS ŽINIOS
C

ADV. JONAS GRIGALUS i Tobin Sudėjo Priesaiką
PASKIRTAS TARYBOS NARIU

Šiomis dienomis Bostono 
miesto mayoras Maurice 
J. Tobin, užbaigdamas sa
vo pareigas kaipo mayo
ras, paskyrė adv. Joną J. 
Grigalių, miesto korpora
cijos legalio departmento 
narį, Bostono namų įkai- 
nuotojų (assessors) tary
bos nariu. i

Adv. Jonas J. Grigalius \ 
yra užsitarnavęs tokio pa- ' 
skyrimo, nes jis yra įžy-j 
mus lietuvis veikėjas, ypač i 
politikoje. Bostono miesto į ir linkime jam geriausių 
mayoras Maurice J. Tobin,!sėkmių!

kuris labai gerai pažįsta 
lietuvius ,o ta pažintis pa
eina nuo adv. Grigalio, ku
ris yra Tobino asmeninis 
draugas, paskirdamas adv. 

• Grigalių svarbioms parei
goms įvertina lietuvius.

Sausio 4 d. Bostono mie
sto mayoras Maurice J. 
Tobin užėmė Massachu
setts valstybės gubernato
riaus pareigas.

Sveikiname adv. Joną J. 
Grigalių naujose pareigose

Ketvirtadienį, sausio 4 d. 
išrinktas gubernatorium 
Bostono mayoras Maurice 
J. Tobin sudėjo priesaiką 
kaipo Massachusetts vals
tybės gubernatorius.

Inauguracijos ceremoni
jas pradėjo invokacija J. 
E. arkivyskupas Cushing, 
D. D. Dalyvavo ir Lietuvos 
garbės konsulas adv. A. O. 
Shallna.

Bostono Mayoru Yra 
Kerrigan

Maurice J. Tobin užėmus 
gubernatorius pareigas, 
Bostono mayoro pareigas 
dabar eina John E. Kerri
gan, Bostono miesto tary
bos pirmininkas, So. Bos- 
tonietis.

i Mass. valstybės Kongre- 
san yra įneštas bilius, kad

kūpąs Richard J. Cushing, John E. Kerrigan gautų tą 
D. D., Bostono arkivysku- pačią algą, kaip ir mayo- 
pas, dalyvaujant įžymiems ras, 
Katalikų Bažnyčios 
dams — Vyskupams, pre
latams ir kunigams.

Boston, Mass. — Trečia
dienį, sausio 3 d. kun. Dr. 
Edward F. Ryan, 66 metų 
amžiaus, Šv. Vardo para
pijos, West Roxbury, kle
bonas, konsekruotas vys
kupu Vermont vyskupijos.

Konsekravimo ceremo
nijas atliko J. E. arkivys-

būtent, $20,000 me- 
va- tams kol bus išrinktas 

naujas mayoras.

Šios dvi mažytės^ kinietės atėjusios į amerikiečių 
karo štabą Kinijoje gavo kalėdinių dovanų ir štai net 
pats Major .General C. L. Chennault turi malonumo 
palaikyti ant rankų.

Lietuvos Ministro Telegrama
—

Remk šios šalies apsigynimą! 
į Pirk Defense BončLs ir Stamps!

Sveikatos Departmento 
Patarimai

Dec. 29,1944

sausio 4 — (pripažins jai užmestos to-Londonas,
Maskvos sudarytas taip I talitarinės valdžios, 
vadinamas Liublino Lenkų Į Liublino lenkų komite- 
komitetas pasiskelbė Len-itas Paskyrė Edward Osub- 
kijos vyriausybe. Sovietų'k?-.Morawski Premle™ * 
Rusija tą lenkų “vyriau
sybę” pripažino. Lenkijos Valstybių valsty-

A * ■ r-, Ir v»r\T z~tvn ii v>/m r> Izri

vyriausybė Londone 
reiškė protestą 
“vyriausybę”, : 
kad lenkų tauta niekad ne-: vyriausybę Londone.

; bes sekretorius pareiškė, 
J)a’ kad J. Valstybės, kaip iki 

prieš tą!šiol taip ir ateityj pripa- 
sakydama, žįsta ir pripažins Lenkijos

Šauks Daugiau Vyrų Į
Kariuomenę

Didžiojo Universiteto pro- gimnazijos paskutiniu di- 
fesorius, tebebubo dar gy- rektorium 
vas 1944 metų vasarą ir Rūgytė, 
tebegyveno Varšuvoje, kur Sovietų 
jis išsikėlė gyventi keletą vakarėse 
metų prieš karą. Jis tuo paruošta 
metu baigė ruošti spaudai 
savo kūrybos porą tomų, 
tame tarpe poemą prozos 
formoje “Lietuva”. Prieš 
Sovietams užeinant, jis 
ruošėsi tą medžiagą pa
siųsti Lietuvon, spaudai.

Iki sovietų antrosios o- pie Vrublevskio, 
ku pači jos Lietuvoje pasi- Lietuvos Mokslo Akademi- 
rodė naujų laikraščių: — jos, biblioteką. Teatre sta
to sujoji Sodyba (5 nume- tyta S. Čiurlionienės “Di- 
riai) ir Dirbančiųjų 31 nu- džioji Mugė”. Išspausdin- 
____  ta St. Santvaro 7 paveiks- 

Akyvaizdoj beartėjan- lų pjesė “Kaimynai”, 
čios sovietų okupacijos, 
Vyskupo J. Skvirecko 25 
metų vyskupavimo jubi
liejaus j 
nukeltas 
vėliau.

Minėta 
Švėkšnos 
metų sukaktis. Pirmosios: 
paskutiniu direktorium _
buvo M. Babilius. Antro- šio 4 —Pereitais metais iki 
sios minėjime buvo šiltai gruodžio 14 d. visuose ka- 
prisiminta prel. J. Macie- ro frontuose užmušta 82,- 
jausko nuopelnai, kaip tos 634 Amerikos 
gimnazijos steigėjo. Tos jūreiviai ir lakūnai.

buvo Aldona

okupacijos iš- 
Lietuvoje buvo 
spaudai J. Bal- 
“Ašarų Vaini-trušaičio

kas” (dvi dalys) ir Putino 
eilėraščiai “Ruščios Die
nos”. Be to Putinas para
šė 4 veiksmų dramą “Ope
racija”. Juozas Maceika 
paruošė spaudai darbą a- 

vėliau
Darbininkas
366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

“Dėkinga Broliams Amerikiečiams už suteiktą ir 
ruošiamą moralę ir materialę paramą Lietuvių tauta, j merįs. 
karo ir agresorių draskoma, Naujų Metų angoje vie
ningai tebesilaiko vilties vėliavos, siekdama nepriklau
somybės Atlantic Charter pagrindu per Demokratijų 
pergalę.

"Per žiemą valgykite už
tektinai pagrindinio mais
to kasdien... ir valgykite 
reguliariai. (Pagrindinis 
maistas susideda iš žalių 
ir geltonų daržovių, citri- 
nuotų vaisių, tomatų, ža
lių kopūstų ir žalių Salo
čių: bulvių, kitokių daržo
vių ir vaisių; pieno ir pie
ninių produktų; mėsos, 
paukštienos, žuvies, kiau
šinių, džiovintų pupų, žir
nių, riešutų ir peanut svie
sto; duonos, miltų ir javų; 
sviesto ir sustiprinto mar
garino).

Laikykis valandų, mie
godamas mažiausia 8 va
landas... lovoje.

Laikyk savo namą, ofisą 
ar automobilių išvėdintą ir 
atitinkamai apšildytą, kad 
temperatūra būtų apie 68 
laipsnių. Miegamąjį kam
bariai gali būti mažiau ap
šildyti, bet neturi 
skersvėjo.

Šalinkis tų, kurie 
slogas. Protingai, sezoni
niai ir patogiai būk apsi
rengęs. Atitinkami drabu
žiai, ypatingai tiems, ku
riuos greit paliečia skers
vėjai (drafts), gali apsau
goti nuo slogų.

į Užsilaikyk švariai. Pa
laikyk sveikatą ir stipru
mą vartodamas užtektinai 
muilo ir vandens.

v •

I

Washington, sausio 4 —'kės darbų, bus pašaukti į
Vyrų nuo 18-25 metų am- kariuomenę.
žiaus, kurie buvo atidėti
nuo karo tarnybos dėl ū- turės stoti į kariuomenę.
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Apie 364,000 jaunų vyru

-■

būti

turi

Žadeikis,
Lietuvos Įgaliotas Ministras”

KITAS PASAULIS

minėjimas buvo 
iš šios vasaros 

i

Radviliškio ir 
i gimnazijų 25

Pulk. Augustauskas iki 
1944 m. vasaros tebebuvo 
Kulautuvos vasarvietės di
rektorius.

Žuvo 82,634 Amerikos 
Kareiviai

7'^dr .Jk/yLsta -Šiandien

i

kia ji yra, iš dabartinės 
Maskvos politikos Europo
je ir pasaulyje mato, kad 
pasaulio laisvei ir kultū
rai bolševizmas gali'būti 
net pavojingesnis už žlun
gantį Ašies fašizmą - na
cizmą. Liūdnas Baltijos 
valstybių patyrimas esąs 
kitų Europos dalių baugi
nąs ateities paveikslas.

VVashington, D. C., sau-

kareiviai,

Draugijų Valdybų Adresai

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

ŠVENČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji! 

Liurdo knyga 
Gausiai paveiksluota, gražiai 

kietais viršeliais įrišta, 
virš 500 puslapių.

KAINA $3.50

Kreipkitės su užsakymu:

Ir jeigu gautum slogą:
Eik į lovą ir gulėk joje. 

Nebūk klaidingas patrio
tas. Geriausia nusikratyti 
slogą pačioje jos pradžioje 
— kada ją galima sukon- 
jtroliuoti be išleidimo pini

ngų ir nepakenkimo sveika- Ls A

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVČ.

Pirmininkė — Eva Marksienė, 
6251. 8th St., So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 1298. 
Vice-Pirmininkč — B. GaiiiūnlenS, 

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

440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.
Fin. Rašt. — B. Cunienė,

29 Gould St., IV. Roxburv, Mass. 
Tel. Parkivay—1864-VV.

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

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.
948 E. Broadvvay. S. Boston, Mass.

Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 
110 H SL, So. Boston. Mass

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
oro d rotn«o iv rašt minkė

SV. JONO EV. BL. PAŠALPINE8
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas — Pranas TuleUdB
702 E. 5th SL, So. Boston, Masa. 

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

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

I Iždininkas—Stasys K. Griganavičius, 
i 699 E. Seventh St., So. Boston, Mass. 
| Maršalka — Jonas Zaikis,
i 787 E. Broadtvay, So. Boston, Mass.

MIRUSIEJI 1944 METŲ 
VASARĄ

1) Kaskelis Antanas, bu
vęs Prezidento Smetonos 
karo laivo vadas, atsargos 
jūrų kapitonas, mirė Schi- 
velbeine, Pomeranijoje. 2) 
Blinstrubas, An tanas, 

tautas Kaune. 3) Veiksra, A. 
į Aukštojoj Panemunėj. 4) 
Kalvelis, Domas — Kaiše- 
dorių gimnazijos direkto
rius, Kaišedoryse palaido
tas. 5) Čepaitė Nijolė — 
Rokišky. 6) šimanskaitė, 
Marytė — Milijampolėje. 
7) Čechanauskas, Vladas 
— Aleksote. 8) Rimkevi
čius. Kazys — Bratkiškė- 
je.
ŽUVO TRAGIŠKAI 
1944 METŲ VASARĄ

1. Strolienė - Šukytė, A- 
nastazija, su dviem kitais 
šeimos nariais. 2) Petka-j 
mas, Stasys. 3) Šernius, 
Jonas. 4) Žukauskas, Jo
nas, atsargos leitenantas, 
Kėdainių apskr., sugrįžęs į 
Lietuvą kartu su nuo Min
sko ištrukusiais deportuo
jamais lietuviais 1941 me
tų vasarą. 5) Pocius, Juo
zas. 6) Vainauskas, Sta
sys.
ŽINUTĖS IŠ LIETUVOS

Rašytojas, J. A. Herba- 
čiauškas, buvęs Vytauto

turėti 
vietą”.

• I

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

Pradžia 3-čiame pusi, 
buvo “išrinkti” prosovie- 
tiški “seimai”, bet jei da
bar ten būtų iš tikro lais
vi balsavimai įmanomi, 
nėra abejojimo, tvirtina 
Dr. Moreno, jog beveik 
šimtu nuošimčių Baltijos 
kraštų gyventojai pasisa
kytų už savo tautinę ir 
valstybinę nepriklausomy
bę. “Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos klausimas nėra 
sentimentalumo ar simpa
tijų silpniesiems pareiški
mo žaismas; tai yra teisės 
ir politikos būtenybė ir 
pagal šį dėsnį jis turi būti 
išspręstas” (psl. 113). 
“Dvasiniai ir medžiaginiai 
veiksniai Baltijos 
įgalina pasaulyje 
jos priklausančią 
(99 psl.).

Proporcingai imant, pa
saulyje mažų tautų moks
lininkai, menininkai ir iš
radėjai kūrybai davė dau
giausia.

Profesorius pakartotinai 
reiškia susirūpinimą: kas 
gi bus iš to antrojo pasau
lio, jei Sovietai jame turės 
laiscas galimybes sauva
liauti. Vadinamos strate
ginės sienos, pasidalini
mas įtakų sritimis ir di
džiųjų globa nieko gero 
žadėti negali nei tikrai 
tautų laisvei, nei patvariai 
taikai. Jis karčiai pasisa
ko prieš tuos “gerada
rius”, kurie guodžiasi ta
riamu bolševikų pasikeiti
mu, jų autonomijos dova
nomis arba svaičiojimus 
tų, kurie mano, kad Balti
jos valstybių paaukojimas 
jau ir patenkins godų 
šiaurės lokį... Kurie įvykių 
kalbą supranta tokia, ko-

I
I
i

Lietuvių Darbininku Sąjungos 
SEIMAS 

įvyks
SAUSIO 13—14 d. d., 1945

Mekaito Prasidėjimo Lietuvių Parapijoj, 
Cambridge, Mass.

Seimas prasidės iškilmingomis pamaldomis 
P vai. rytą tos parapijos bažnyčioje.

Išvengk rizikavimo svei- 
S i katos ir metimo pinigų 
$ skiepijimo medžiagai ir 

brangiom vitaminų piliu- 
kėm... jeigu neturite savo 
gydytojo patarimo. Slogos 
platinasi kada jūs čiaudė- 
jate ar kosėjate. Užsideng- 
kite nosine, kada tai daro
te.

Jeigu sloga nenyksta’, tai 
pasišaukite gydytoją arba 
pas jį užeikite.

I
i

t
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DARBININKAS J
366 W. Broadvvay So. Boston 27. Mass.
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Nuoširdžiai kviečiame visas LDS kuopas ir 
apskričius išrinkti atstovus ir paruošti įnešimus 
organizacijos gerovei.

.Kiekviena kuopa turi teisę įgalioti po vieną at
stovą. Didesnės kuopos turi teisę įgalioti po vieną 
atstovą nuo kiekvienų 10 narių. Apskričiai gali 
siųsti po du atstovu. Atstovai turi atsivešti įgalio
jimus su kuopos ar apskričio valdybos: Dvasios 
Vado, Pirmininko ir Raštininko parašais.

Antanas F. Kneižys,
LDS Centro Sekretorius.
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DARBININKAS
(THE WORKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidavs such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independente Day. 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
------ by-------

•AINT JOSEPH'S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Cntered m ae< 1-cIms matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston. 

Mass. under the Act of March 3, 1870
Acceptance t - malling at special rate of postage provlded for In Sectlon 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12. 1918
8UBSC LIPTI ON RATES:

Domestlc yearly___________ $4 00
Domestic or.ce per week yearly $2.00
Foreign yeerly_____________ $5.00
Forelgn once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams _________
Vieną kart savaitėje metams....
Užsieny metams ... ...................
Užsieny 1 kart aa-tžj metams

DARBININKAS .
B66 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 26R0

Laikinis Apsireiškimas

laiškiu nusistatymu tiek 
'prieš rasistinį nacionaliz- 
j mą, tiek prieš diktatūrinį 
komunizmą. Savo knygoje 
jis gausiai cituoja naujau
sią politinę literatūrą iš
leistą New York ir Londo
ne.

Skyriuje apie naujas 
valstybių sienas (90-115 
psl.) Dr. Ruiz Moreno ke- 

i liais atvejais palankiai 
pastebėti, kad prisimena Lietuvą ir kitas 

“ i valstybes. Su- 
iniau žinomas demokrati- glaustai atpasakojęs jų is- 

.»1Wvjv rašomą nių principų gynimu ir tori ją ir kultūros bruožus,
-------- i—.—i_.----------------------------------------------- pakartoja Rečius pastabą: 
limuosius ir pagaminsime jiems tinkamas vietas šioj “Jei tautų vertę žmonijos 
šaly. už kuris jie kovojo ir, deja, dažnai matė savo bendruomenėje matuotu- 
drau^us mirštant.---------------------------------------------ime pagal kalbos grožį, tai

Tie visi mūsų uždaviniai yra tampriai surišti su lietuviai būtų pirmoje Eu- 
teisiriga ir pastovia taika, kurios mes melsdamiesi lau-* ropos tautų eilėje”. Kaip 
kiame no trapūngo šio karo laikotarpio. Mes negalime lietuviai, taip ir latviai su 
neprisidėti prie tnk'os taikos įvykdvmo. Mes negalime estais net Maskvos prie- 
nežincti tu moraliniu principų, ant kurių būsimoii tai- spaudos laikais visados 
ka turi remtis. Naujai suorganizuota šv. Vardo D*au- pasižymėję už savo priešą 
gija daug čia gali padėti. Mūsų atnaujintose parapijų aukštesne kultūra ir civili- 
draugijose turime melstis už tų principų įvvkdvma ir, žarija. Jų menas, 
stengtis gerai su jais susipažinti, nes pasaulis trokšte ratūra ir tradicijos 

Dramatizuotas Prezidento Roosevelto gyvenimas į- trokšta taikos ant jų pastatytos. Mes turime tiek jais 
rekorduotas ir įteikiamas jo knygynui Hyde Park. Pri-‘susirūpinti, tarsi jų įvykdymas tik nuo mus vienų pri
ima dovaną to knygyno direktorius Edgar Nixon (de- klausytų, ir melstis, tarsi viskas vien nuo Dievo valios 
šinėj).
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I KITAS PASAULIS?
L. P. N.

japie būdus vokiečių karin- 
• gurnui palaužti, apie už- 
puolikių tautų perauklėji
mą, apie naujus busimo
sios tarptautinės santvar
kos pagrindus ir apie nau
ja politinį ateities pasau-

■ lio žemėlapį. 
“T^r^tautmė Pokario Reikia

” jau buvome: studijos autorius jau iš se- Baltijos

Tck;ą antrašte Pr. Iz. 
Ruiz Moreno, La Pietos ir 
Buenos Aires universiteto 
tarptautinės teisūs profe
sorius. narašė studija anie 
pokfrim pasauli (Otro 
Murdo? Buenos Aires, 
1S44V Ane pirmai^ jos 
dalį- 
Struktūra 
rašė anksčiau.

Antroje dalyje

I

Daug rašoma apie religinį Rusijos gyvenimą. Bet 
kam čia berašyti? Religinio gyvenimo ten nėra. Nebent 
galima kiek panagrinėti išorinį pasikeitimą religijos 
persekiojime. Čia šis tas pastebėtina. Ir iš tų išoriniu 
reiškinių kai kurie rašytojai ir žinių komėntatoriai 
caro išvadą, kad sovietija jau nebe ta, nes tenai tikė
jimas turįs pilną laisvę. Tokią išvadą daro arba negal- 
vojantieji lengvatikiai, arba gudrūs sovietų propagan
distai, kurie kiekvieną palankią apie bolševikus žinelę 
išpučia iki baliūno dydžio ir triūbyja apie tai per dienų 
dienas. Tarp tokių palankių sovietams lengvapėdžių 
atsiranda ir Amerikos inteligentų, niekad nepatyrusių 
komunistų veidmainystės ir statančių apgaulingą 
Maskvos propagandą ant vienos papėdės su rimtomis 
civilizuoto pasaulio žiniomis. Susidaro įspūdžio, kad 
religijos atžvilgiu Rusijoj viskas lyg ir būtų tvarkoj. 
Girdi, bolševikai pamatė, kad bergždžias darbas su ti
kėjimu kovoti ir liovėsi jį persekioję, mėgindami drau
gingai su Bažnyčia sugyventi.

Kad prieštikybinė propaganda Rusijoj kiek atslū
go, apie tai netenka abejoti. Bedieviškoji spauda “dėl Gerbiamas ir brangus Tėve: 
popierio trūkumo” sustabdyta. Išjuokiančių tikėjimą 
“procesijų” nebedaroma. Lankyti cerkvės nebedrau-____O r__________ ________  ____  ___ v____
džiama. Patriotiniais karo vedimo reikalais su dvasiš- Greta sakomųjų tą dieną pamokslų, bus skelbiamai 
kija draugingai sutariama. Apskritai pastebima lyg kaip iš naujo organizuoti šv. Vardo Draugiją visoj Ar- vybėje ir po šv. Vardo Draugijos vėliava! Savo šven-,— arba dar blogiau, neno- 
žymus bolševikų sužmonėjimas. Bet tie išoriniai reiš- kivyskupijoj. ' j tais žodžiais ir darba. ūs pajėgsite sustabdyti pikto ro žinoti vaisius. Tikrovėje
kiniai dalykų esmės nepakeičia. Rusiją valdo komunis- Tragingi laikai, kuriuose dabar gyvename, reika- bangas. Norint pasai < au, sutvarkyti, kiekvienam gi buvo kaip tik atvirkš-’ 
tai, o jie yra tikri bedieviai, įsikirtę į žinomą Lenino lauja stiprios katalikų vyrų organizuotės, kad jie žmogui visų pirma pi^uu . _
posakį, kad religija esanti žmonių svaigalu. Bolševikai stengtųsi gyventi pagal aukščiausius katalikybės ide- ningomis jūsų pastangomis ir išdirbtais mitinguose 
su didžiausia panieka žiūri į religiją ir siekia ją sunai- alus. Šiandie pagonizmas įvairiose formose atkakliai planais; giliu apsvarstėm > principų, reikalingų gėrės-1

; jūsų asmeniniu busimąją 
daug prisidėsite prie tokio 

jau nebereiks kentėti visa-
ne£

(ti t vyrų yra pašaukta į kariuo- 
•lienio v turėti skaitlingų vyrų susi

mo pasauly1-* pamatą busimajam šv.

kitę ir melto suSriš- Tuo tarpu vienin- 
H^.ugmai apsvarstykite, kaip išgel- 

kuriuos mūsų kariai kovojo! Pla- 
grįštančius pasitiksite ir kaip pa- 
i. Jie bus reikalingi jūsų susirūpi- 
ų, jūsų įkvėpimo. Tebūnie garbi- 

\ ardas! Tepasilieka jis visuomet su

jų lite- 
i per 

šimtmečių vingius įkvėpė 
gyvą laisvės meilę. “Lietu
vių tautos nepriklausomy
bės troškimas yra gilus ne 
vien dėl to, kad daug am- 

nuo Parapijų Direktorių uolumo. Mes raginame kuni- žiu ji buvo laisva tauta, 
gus būti vyrų vadais savo parapijose: — asmeniai su bet ir dėl to, kad jos tau- 
jais santykiauti; raginti juos dalyvauti mėnesiniuose tinė sąmonė randa stiprią 
susirinkimuose; nurodyti jiems kaip reikia veikti ir atramą savo papročiuose, 

i patiems asmeniniai su jais darbuotis. Ateinančio pa- savo literatūroje ir savo 
vasario baigoj tos organizuotės darbas viešai pasi- namų židiniuose” (98 psl.) 
reikš Apskričių Mitinguose, kurie bus laikomi viešai į Studijos autorius įrodo, 
ant tyro oro, su Mišiomis ar šventomis valandomis, jog visi nušnekėjimai apie 

Sausio 7 yra šv. Vardo Sekmadienis. Eilinės tos kad pamaldieji Arkivyskupijos vyrai turėtų progos Baltijos valstybių nepajė- 
Draugijos pamaldos bus laikomos visose bažnyčiose. tviešai parodyti Dievui savo ištikimybę. gumą ekonomiškai išsilai-

Pirmyn, tad, katalikų vyrai, jūsų kunigų vado- kyti yra arba nežinojimo

J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS,
pareitų. i

Mūsų sumanymų sėkmingumas daug priklausys'

skaitytas per visas Mišias, Sekm., 
gruodžio 31

kinti. Tai pagrindinis jų uždavinys. Jie mano (ir šiuo braunasi į mūsų gyvenimą, Jam tegalima atsispirti niam pasaulio sutv > 
kartu neklysta), kad tikėjimas tai natūralūs kliuvinys tik gyvenant pagal Kristaus Evangeliją,. Tad mūsų taika susidomėjim i 
komunizmui plėstis. Tad jeigu jų apgaulingoj politikoj vyrai turi padaryti ofensyvą bei puolimą, gyvendami 
kartais lyg ir pasireiškia tikėjimui pakantumas (a- pagal tikėjimą. Tam tikslui mes pageidaujame, kad 
naiptol ne palankumas!), tai tik laikinė taktiška vin- kiekvienoj parapijoj būtų veikli šv. Vardo Draugija, 
giuotė, kuri, aplinkybėms pasikeitus, griežtai pasuks Jos siekimas bus garbinti šv. Viešpaties Vardą, švęsti 
į priešingą pusę. Gi aplinkybės aiškiam tikėjimo perse
kiojimui dabar nepalankios. Reikia prisilaižyti katali-j 
kiškoms Europos tautoms, kol neužmaus ant jų bolše-l 
vikiško maišo. Tuomet smaugs jas be atodairos,, kaip 
kad elgiasi Lietuvoj ir kituose užimtuose kraštuose. 
Anot pabuvusio Rusijoj Amerikos korespondento W. 
L. White, bolševikai štai kaip galvoja: jei žmonės be 
svaigalų (religijos) nebegali gyventi, tai perdaug ne
kenks, jei tų svaigalų truputį jiems duosime. Bet vis 
dėlto ir čia kipšiukas savo ragų nebesugeba pilnai į- 
traukti. Štai kad ir toks neva mažmožis iš ekonominio 
gyvenimo: už elektros vartojimą valdžios įstaigos mo
ka 1.16 kapeikų už kilovatą, eiliniai piliečiai moka 5.5 
kap., o cerkvės turi mokėti 41 kap...

Iš viso, tikėjimo “laisvė” Rusijoj tai tik laikinis 
apsireiškimas, išnyksiantis, normalioms gyvenimo są
lygoms sugrįžus. I

r •

Viešpaties dienas bei sekmadienius, šventai tvarkyti 
mūsų šeimas ir sudaryti bendrą šventumo aplinką, ku
rią rastų sugrįžusieji iš karo mūsų jaunuoliai ir jau
nuolės. Tie uždaviniai gali būti atsiekti pašvenčiant 
bent sykį į mėnesį vieną sekmadienį šv. Vardo Draugi-

I jai. Tame sekmadieny šv. Vardo Draugijos nariai tu- 
;rės atitinkamas pamaldas pagal kiekvienos parapijom 
; aplinkybes ir klebonų nuožiūrą. Generalinis Vyskupi
jos šv. Vardo Draugijos Direktorius ir jo pagelbinin- 
kai tampriai susižinos su Parapijų Direktoriais ir pla
nuos, kaip šv. Vardo Draugiją tiek išugdžius, 
atsiektų aukštą savo tikslą.

Garbindami Viešpaties Vardą, mes artinamės prie visomis N. x 
Dievo. Tinkamai švęsdami sekmadienius, mes šutau-' 
pome Dievui Jo šventąją dieną. Išlaikydami šventėm 
bėję mūsų šeimas, namus ir pačią tėvynę, mes geriau-

K.fsiai pasiruošime priimti grįšiančius iš karo mūsų my- Gruodžio 22 d., 1944 m.

pasaulio sutvarkyme 
tinio karo baisenv’

Kadangi virš 
menę, tai mes ne 
rinkimų; bet gali 

j Vardo Draugijos ipndė Kriu^ sparčiai pradės augti, 
j kai mūsų jauni.'-1 u:.. •___jtn suptis Tuo tarnu vipnin-
j gai melskitės n 
Ibėti tuos ideau / 
'nuokite, kaip • I;
dėsite jiems į t j 

jnimo, jūsų pa j 
namas Viešp 
mumis ir telaimina mūsų pastangas siekti* to tobuly- 

kad ji bės laipsnio, kurį Jis mums paskyrė!
Prašyt ^as Dievo palaimos jums ir jūsiškiams 

>-.• ’ Metų dienomis, pasilieku
Atsidavęs Kristuje, 

RICHARD J.CUSHING, 
Bostono Arkivyskupas.

•-■a,’

J

u patį save sutvarkyti. Vie-Įčiai. Daug didesni lietuvių, 
latvių ir estų kaimynai tu
rėjo prastesnį gyvenimo 
lygį. Žemės ploto atžvil
giu Europoje juk yra dar 
mažesnių šalių, 
nepriklausomybės 
girnų ir išlaikymu 
jojama.

Tas faktas, kad 
kai 1940 metais juokingo
mis priemonėmis prisi
dengę tris laisvus savo 
kaimynus užpuolė, prave- ~ 
dė ten falšyvus balsavi
mus, raudonųjų kvislingų 
žodžiais prijungė prie So
vietų Rusijos ir trėmė į 
Sibirą patriotus, dar nesu
daro jokio moralinio ir tei
sinio pagrindo nepriklau
somas Baltijos valstybes 
išbraukti iš pasaulio žemė
lapio. Beveik šimtu nuo
šimčių jose 1940 metais 

Tęsinys 2-ame pusi.

tačiau jų"** 
atstei- 
neabe-

bolševi-

DIEVUI ir TĖVYNEI
Parašė Msgr. Fulton Sheen

Vertė Pranas Jančius, MIC.
KUNIGO KARALIAUS PREMIJUOTAS 

VERTIMAS

IV PERSKYRIMAS
LAISVAMANIS IR ATŽAGAREIVIS

Šis mūsų Viešpaties vartojimas žodžių uo
la ir raktas duoda atsakymą tiems vadina
miems laisvamaniams rašytojams, kurie ne
seniai paskelbė: “Bažnyčios absoliutiškumas 
nėra nuoseklus su istorijos relatyviškumu, 
santykiavimu”. Tai būtų taip pat kaip, krd 
kas paskelbtų, kad padidinamojo skaičiaus 
lentelė nėra nuosekli su istorijos santykiavi
mu, nes mes šiandien nebeskaičiuojame plri- 
midais bet dangorėžiais.

Katalikas nėra nei atžagareivis nei la ;sva- 
manis pagal išaiškintų žodžių reikšmės. Jis 
neatžagareivis, nes katalikas žino, jei paliksi 
daiktus nepaliestus, juos nepaliksi kaip stovi.

Jei neprikiši piršto prie dirvos ten augs 
ne daržovės, bet piktžolės; jei neprižiūrėsi 
baltos tvoros už neilgo ji taps juoda.

Katalikas irgi sako: Jei paliksi žmogų vie
ną be apsaugos ir drausmės, turėsi arba sus
tingusį žmogų arba supuvusį, nes žmogus

greičiau pūva negu išsivysto-, kaip mūsų mo
derni istorija gražiai paliudija.

Katalikas irgi nebus laisvamanis, kuris 
pažangos dėlei amžinus dėsnius ir idealus 
meta į krepšį. Katalikas nurodo, kad jei ne
turi nustatytos pradžios ir tikslo, pats žmo
gus niekuomet nežino ar daro pažangą ar ne.

Kaip dažytojas žinotų ar jisai daro pažan
gos tapyboje, jei kiekvieną kartą jam pakėlus 
akis nuo darbo jis rastų kitą asmenį sėdintį 
savo paveikslo nudažymui.

Pavyzdžiui, praėjusios kartos laisvama
niai skelbė laisvamanybę, kad išlaisvintų 
ekonomiškus veiksmus nuo valdžios kontro
lės; šių dienų laisvamanis skelbia liberalizmą, 
kad įvedus valdžios pirminybę ekonominėj 
santvarkoj.

Senasis laisvamanis buvo kapitalizmo gy
nėjas; naujasis gi reaguoja prieš kapitaliz
mą ir nori įvesti kurią nors rūšį kolektyvinės 
tvarkos arba valdžios kontrolės.*

Senasis laisvamanis troško spaudos, kal
bos ir sąžinės laisvės demokratijos pavidale: 
gi naujasis stodamas prieš senąjį nori laisvės 
be demokratijos pavidalo apsaugos.

Senasis laisvamanis kovojo prieš mokes
čius (taksus) be atsakomybės; naujasis .gi 
nori taksas kaip duoklę be atsakomybės.

Prieš penkiasdešimts metų gamtos moks
le senasis laisvamanis buvo materialistas. Jo 
sūnus, kuris vadinasi laisvamanis, yra šių 
dienų atžagareivis, kuris gamtos moksle esąs 
idealistas.

Prancūzijos laisvamaniai, kurie laisvės 
vardu prieštaravo "'^aliaus ir Altoriaus val
džiai, buvo atžagari i, nes jie patys neno
rėjo duoti tą laisve » < ietariatui.

Daugelis laisva -t ir ą, kurie rašė, jog jie 
tiki į žmonių lyg..nkė vergus. Kitaip sa
kant, kiekvienas atz gareivis protestuoja 
prieš paskutinį laisvamanį.

Kartais laisvamanis ir atžagareivis su
tampa viename asmenyje, kaip atsitiko su 
anglų poetu M ■> *

Milton buvo ■£ svamąnis, kuris norėjo 
spaudos laisvi" ' tojo prieš knygų cenzūra
vimą, tačiau. s puikią algą, jis reagavo 
prieš savo lais amanybę ir tapo oficialiu 
knygų cenzorium.

Viskas ką turime pasaulyje yra reakcija 
prieš reakcijas; sukilimas prieš sukilimus; 
a Lžagar ivis ir laisvamanis stovi ant svars
tyklių ir mano, toli einą, nes kyla aukštyn ir 
žemyn ir matydami savo laikinį laimėjimą 
kovoje su priešu.

Tikrojo žodžio prasmėje nėra laisvamaniu. 
Laisvamanis yra tiktai atžagareivis reaguo
jąs prieš paskutinę laisvamanybės rūšį.

Nauji laisvamaniai kariauja prieš senus; 
nauji sukilėliai stovi prieš senuosius sukilė
lius. Šiandienos laisvamanis bus rytojaus at
žagareivis.

Šisai paprastas palyginimas padės aiškiau 
įrodinėti kaip mūsų vadinamoji laisvamany- 
bė, liberalizmas yra tik sukilimas prieš pas
kutinę laisvamanybę.

Moteris nusiperka naują sijoną šokiams, 
kurie įvyks, sakysime, gegužės 1 d. Šis sijo
nas tai paskutinis žodis madoje; politinėj kal
boj, vadinasi “laisvas” arba “pažangus”, 
daug geresnis už atžagareivių, kurios pirko
si sijonus praėjusiais metais.

Šokiuose pavydžios ir nekantrios akys se
ka laisvamanę, ji girdžia daug saldžių pagy
ros žodžių. Pavartotas net ir žodis “drąsi”.

Atsitinka, kad ji pakviesta į kitus šokius, 
mėnesį vėliau, su tais pačiais draugais ir toje 
pačioje vietoje. Ar toji moteris nešios tą patį 
sijoną? Visai ne. Verčiau pirmiaus mirtų.

Kodėl nedėvėtų? Kadangi žmonės tą sijo
ną jau matė. Daugiau nebebūtų ji pažangi. Ji 
turi nusipirkti naują sijoną naujiems šo
kiams.

Norėdama būti laisvamanė biržely, jį turi 
būti atžagareivė prieš savo gegužės sijoną. 
Todėl aš sakau, kad kiekvienas laisvamanis 
yra atžagareivis.

Bažnyčia tiki, kad galima padaryti skirtu
mą tarpe mandningo ir gražaus apsirengimo.

Imkime, pavyzdžiu, kunigo prie altoriaus 
nešiojamus arnotus. Tikrai jų negalime va
dinti madniais, nes jie yra tik pritaikymas 
senosios romiečių togos; bet nors ir nerasi 
arnotą madų žurnale, kasgi ginčytų, jog ku
nigas prie altoriaus nėra tinkamai ir gražiai 
apsirengęs.

Bažnyčios mintys yra kaip Jos arnotai; 
visuomet gražiai aprengtos, bet niekuomet 

(Bus daugiau) nėra laikinos mados vergai.



Penktadienis,, bausio 5 d.
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NEW BRITAIN, CONN. Į Draugijos ilgametė pirminin
kė p. O. Jeninienė pasveikino 
visus dalyvius ir palinkėjo lai- 

šventės praėjo mįngų Naujų Metų.

s V. ROŽANČIAUS DR-JOS
SUSIRINKIMAS

RYTINIU
VALSTYBIŲ ŽINIOS i

c i

KALĖDINIAI ĮSPŪDŽIAI
Šv. Kalėdų 

gražiai ir garbingai Šv. Andrie
jaus lietuvių parapijoj. Bažny
čia buvo gražiai išpuošta, ypač 
altoriai ir Kūtelė, kuri vaizda
vo Kūdikėlio Jėzaus užgimimą 
buvo tikrai patraukli prie giles
nės maldos, sudedant savo rū
pesčius, savo sūnus ir dukras, 
kurie yra karo tarnyboje ir lie
ja savo kraują už laisvesnę atei
tį ir ramybę pasauliui.

Šv. Cecilijos choras, išmokin
tas ir vadovaujamas muziko A. 
Grigoraičio, įspūdingai giedojo 
Kalėdines giesmes. Kiekvienas 
atsilankęs į bažnyčią džiaugėsi 
gražiu giedojimu. Kaip didysis, 
taip ir mažasis choras gražiai 
pasirodė. Garbė chorų vedėjui 
ir choristams, kurie aukoja savo 
laiką praktikoms.

Kleb. kun. M. Pankus, nors ir 
nėra stiprios sveikatos, bet pats 
atnašavo Bernelių šv. mišias 6 
vai. rytą. Jis maloniai pasveiki
no parapijiečius Kalėdų švenčių 
proga.

DRAUGIŠKA VAKARIENE
Naujų Metų išvakarėse įvyko 

Šv. Onos pašalpinės draugijos 
draugiška vakarienė lietuvių, 
salėj, 354 Park St. Dalyvavo 
gausus būrelis žmonių ir visi 
gražiai praleido laiką, pasisoti
no įvairiais skaniai pagamin
tais valgiais. Padėka priklauso 
sumanioms šeimininkėms.

įvyks sekmadienį, sausio 7 d., 
parapijos salėj, tuojau po miš
parų,' apie 4 vai. po pietų. Po 
susirinkimo bus pasilinksmini
mas ir dovanų apsimainymas. 
Visos narės kviečiamos daly-

5 vauti susirinkime ir pramogėlė
je. Ateidamos atsineškite dova
nėles.

Šia proga paremsime katali
kišką spaudą — atnaujindamos 
prenumeratas arba užsiprenu- 
meruodamos laikraščius “Dar
bininką”, “Varpelį”, “žvaigž
dę”, “Laivą”, “Ameriką” ir ki
tus. Platinkime, remkime ir 
branginkime lietuvišką katali
kišką spaudą. Geras laikraštis 
yra geriausias šeimų draugas.

A. a. Karys Juozas 
šupšinskas, 

žuvęs karo fronte kur nors 
Prancūzijoj.

Sausio 3 d., Šv. Andrie
jaus lietuvių par. bažny
čioje, New Britain, Conn., 
buvo atnašautos dvejos 
šv. mišios už vėlę a. a. Juo
zo, kuriam Dievas tesutei
kia palaimintąją ramybę ir 
amžiną laimę dangaus ka
ralijoje.

•>

DARBININKAS

HARTFORD, CONN
Sausio 7 d., 1945, 1 vai. po 

pietų įvyks Šv. Jono Evg. drau
gijos .svarbus metinis susirinki
mas. Bus išduoti įvairūs rapor
tai iš praeitų metų darbuotės, 
taipgi nauja valdyba užims vie
tas. Visų narių priedermė daly
vauti, kad žinotumėte draugijos 
darbuotės planus. Raport.

BRID6FP0RT, CONN.

i

BAISIOJO KARO AUKA
Gruodžio 27 d. p. J. šupšins- 

I kienė, gyv. 39 Rhode St., gavo 
skaudžią ir liūdną žinią iš Karo 

j Departmento, kad jos mylimas 
įvyrąs Juozas tapo užmuštas ka
ro fronte kur nors Prancūzijoj 
gruodžio 16 d.

A. a. Juozas 
metų amžiaus, 
karo tarnybon 
1944 m., o rugsėjo 
išsiųstas į užsienį.

Paliko dideliame nuliūdime

šupšinskas, 30 
buvo pašauktas 
vasario 

mėn.
mėn., 
buvo

I

LIETUVIU ROMOS KATALIKU 
SUSIVIENYMAS AMERIKOJE

Moderniška Fraternales
Apdraudos Organizacija

Turtas ................................. §1,525,000.00
Pomirtinėmis išmokėta .... §2,180,000.00
Pašalpomis išmokėta ....... §1,490,000.00
Aukomis išmokėta ................... §15,000.00

*

Išduoda šių formų certifikatus:
Endowment at age 85
Endowment at age 60
20 Year Endowment
20 Year Payment Life

Po trijų metų mokėjimo certifikatai turi pra
tęstos (Extended) ir išmokėtos (Paid up) apdrau- 
dos vertes.

Centre cfisas:
73 E. South St. (P. 0. Box 32), Wilkes - Barre, Pa

Savaitraštis “GARSAS” 
Oficialis LRKSA organas

Rašo apie Amerikos, Lietuvos ir kitų kraštų lie
tuvių gyvenimą ir darbuotę. Paduoda žinias iš vi
so pasaulio.

“GARSO” Spaustuvė atlieka visokius spaudos 
darbus gerai ir greitai.

I IKIKCAKII M Ali III MuTIIINKSMŲ NAUJŲ METŲ

Kardok

RESTAURANT
HARTFORD AVĖ., IR NORTH ST

Geriausi alūs dideliais stiklais.
Patarnavimas malonus ir mandagus. 

Visus nuoširdžiai kviečia
ANTANAS KARDOKAS, savininkas.

i
I * r

t
ką. kuris visuomet stovi prieša
kyje visų svarbių darbų, kaip 
tai parapijos ir lietuvybės; 
taipgi sveikinu vikarą kun. K. 
Parėdną. kuris yra uolus jauni
mo skatintojas prie gerų darbų 
ir abelnai pagelbsti mūsų klebo
nui. Sveikinu visus mūsų kolo
nijos lietuvius ir lietuvaites, ku
rie gražioj nuotaikoj dirba dėl 
artimo meilės, šios šalies labo 
ir tėvynės Lietuvos. Taipgi 
sveikinu mūsų kolonijos karius, 
kur jie nebūtų, ir visiems linkiu 
laimingų ir taiką pasauliui ne
šančių Naujų Metų, širdingai 
sveikinu “Darbininko” visą 
“štabą” ir dėkoju už praeitais 
metais talpinimą mano silpnų 
raštų į “Darbininką” man vi
suomet yra malonu bendradar
biauti dėl Tamstų laikraščio. M.

PRIERAŠAS Nuoširdžiai dė
kojame už bendradarbiavimą ir 
sveikinimus. Kviečiame ir to
liau bendradarbiauti. Lai Die
vulis laimina Tamstą Naujuose 
Metuose 1

Šventėms praėjus, turėsime 
labai šaunų parengimą. Atvyks
ta iš Waterbury. Conn. šaunu
sis šv. Juozapo parapijos cho
ras, vadovaujamas komp. A. A- 
leksio. Šie svečiai suvaidins la
bai juokingą komediją “Ameri
kos Kaimo Mokykla”. Turėsi
me visą valandą juoko ir maty
sime AMERIKOS kaimo mo
kyklos vaikučius, kaip jie šau
niai mokinasi.

Taipgi antroji dalis susidės iš 
lietuviškų gražių liaudies dai
nelių, solai, duetai, ir tautiški 
lietuviški šokiai, kaip tai “Jon
kelis” ir “Kalvelis”. Po visko 
bus smagūs šokiai prie geros 
orkestros. Atminkite sausio 7 
d., 7-tą, valandą vakare, šv. 
Jurgio parapijos svetainėj į- 
vyks šis parengimas.

Visi ir visos atsilankykite. 
Parodykime savo atsilankymu 

I publikos gausumą dėl svečių 
dainininkų ir vaidintojų.

Mūsų choro Ensamblis vyks 
Ų Materbury 21 d. sausio, kur 
j suvaidins gražų veikalą “Trys 
Mylimas”, ir nusiveš savo liau- 

; dies dainelių. Labai gražu, kad 
jaunimas bendradarbiauja. Cho
ras turėjo savo linksmą Kalėdų 
vąkarėlį savo nariams, kur link
smai laiką praleido.

Per Kalėdų Bernelių mišias 
' choras gražiai giedojo naujas 
i mišias, su savo solistais.

savo žmoną, dukrelę Patriciją, 
5 metų amž., ir sūnelį Juozuką, 
metų ir pusės, savo tėvelius, se
serį ir brolį Kazį, kuris yra ka
ro tarnyboj kur nors South Pa- 
cifike.

Reiškiame gaiią užuojautą ve- 
lionio žmonelei, netekusiai savo 
mylimo vyro, ir jos šeimai, ir 
jo tėveliams, seseriai ir broliui. 
Lai Dievas juos stiprina nuliū
dimo dienose, o velionio kario 
vėlei lai Aukščiausis suteikia 
amžiną poilsį dangaus karalijoj. 

T. M.

Šeimyniškas Choro Pobūvis

I

Amerikietis karys važiuoja taksiu Calcutta, Indijoj.
Gruodžio 28 dieną, p-nios Jaš- deckas, J. Šimkus, A. J. Tam- 

kauskienės name įvyko metinis kus iš Meriden, Conn., A. Kuda- 
A. L. T. skyriaus susirinkimas, rauskienė $3.00. Po $2.00 — A. 
Kadangi, dėl blogo oro, ne visi Pilvelienė, J. Šilkienė, A. Petru- 
nariai susirinko, valdybos rinki- lienė, Mr. J. Alf, A. Dičkus, J. 
mas, atidėta sekančiam susirin- Čirvinskas, J. Russoff, D. Tam- 
kimui. • kus, B. Stigienė, Z. Medelienė,

Nutarta minėti vasario 16-tą. J. Pikelis, P. Zaica $1.30. 
Manoma kviesti svečias kalbė
tojas, taip pat išpildyti koncer- linskas, 
tinę programos dalį. 
. Mūsų kolonijoj BALF skyrius 
susikūrė vos prieš du mėnesiu, 
bet pažanga jau matoma, šiuo 
kartu turime 33 pilnai užsimo
kėjusius narius. Tikime netru
kus narių skaičius padvigubės, 
o gal net patrigubės.

Į New Yorko bendrąjį sandėlį, 
ligi šiol pasiuntėm 1775 sv. 
siuntinių su rūbais. Rūbų vajus 
dar tebetęsiamas, surinkę di
desnį kiekį vėl pasiųsime į san
dėlį.

|
i Po $1.00 — A. Kneižys, J. Šl- 

Lukosevičienė, 
J. Kačergis, 

A. Gedrimienė, 
A. Masiulienė,

1H1SM.ŽLS, M.
1 Lukoševičius.
Kazokienė,
Gedrimas,
Masiulienė, A. Šidlauskienė, 
Mišeikis, P. Petraitienė. P. Ma- 
čiulaitienė. J. Tamulis, A. Vo- 
kietaitienė. J. Petrulis. G. Nor- 
kunienė, V.
kumenė, S. Tamkus, K. Stiga, 
M. Mačienė,
Žirlienė,

J.
E.
S.
B.
J.

Norkūnas, O. Nor-

Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimas įvyks 
vasario 11 d. Dalyvaus netik 
kalbėtojai ir dainininkai, bet ir 
miesto mayoras pakviestas da
lyvauti ir pasakyti kalbą.

I J. O.

NfW HAVEN, CONN
Dėl svarbių priežasčių 

korespondentei prisėjo 
savaites atidėti rašymo

Bendrojo Amerikos Šalpos 
Fondo Bridgeporto 8-tas sky
rius turi jau 20 narių užsimokė
jusių į centrą. Bridgeporto ko
lonijai tai labai yra mažai. Pa
sidarbuokime. kad gautume 
nors apie šimtą narių, o mes Į 
tikrai galime, tik reikia dau
giau pasidarbuoti, paraginti, 
kad visi kolonijos lietuviai, ku
rie tik myli Lietuvos kraštą, 
kuriems dar rūpi jos Nepriklau
somybės atstatymas turėtų įsi
gyti Šalpos Fondo ženklelį. At
mink lietuvi, kad Lietuva tavo 
gimtinė, kurioj tu augai ir savo 
jaunas dienas praleidai.

.Vcic Britain, Conn. — Gruo
džio 30 dieną, 8:30 vai. vakare. 
Šv. Cecilijos choras, užbaigianti 
autuosius metus, turėjo šaunų i 
liųy-nišką pobūvį šv. Andrie-' 
ą, rieštuvių parapijos svetainė-' 
5; duorania Vakariene, prakal- 
iesto ir,vanomis. dainomis ir 
rino). ainimu.

Už&i, . is vakarienę, vakaro, 
Vedėjas .avardas Makauskas, i 
Važiai 1 budinęs šeimyniško i 
pobūvio tV.'slą, prakalbėti pa
kvietė kleb. kun. M. A. Pankų, 
kuris puikiai prabilo apie chorą 
ir džiaugėsi, kad yra puikiau
sias visoje Connecticut valsty
bėje. Be to. klebonas papasako
jo įdomių dalykų apie gražią 
parapijos pažangą.

Po įdomios klebono kalbos, 
trumpai prakalbėjo kun. Juozas 
J. Matutis ir kun. A. Tamoliū- 
nas. Kiek ilgesnes kalbas pasa
kė varg. A. Grigoraitis. Vikto
ras Sintautas, Emilija Ravic-' 
kas. Edvardas Makauskas. Ona 
Narcum. Ona Miliauskaitė ir 
Charles Covaleski.

Sekančiai Viktoras ir Ona 
Sintautai dainavo duetą, dedi- 

i kuotą kleb. kun. M. A. Pankaus 
sveikatai. Taip pat dainavo Ona 
Narcum, Edvardas Makauskas I 

; ir Viktoras Sintautas. 
j Iš eilės sekė dovanų išdalini- 
l mas choristams ir svečiams. Vi- 
jsi buvo patenkinti ir džiaugėsi 
įgautomis dovanomis.

Po to. prasidėjo dainos ir pa
silinksminimas. kuris tęsėsi iki 
vėlumai.

į veiklią šv. Cecilijos choro 
valdybą įeina sekantieji choris- 

jtai(ės): Jonas Sakalauskas.
Į pirmininkas, kuris tarnauja Dė- garsūs dainos meno artistai 
' dei Šamui, bet jo vietą užima P-lė S. Griškaitė ir p-nas R. Juš- 
j sumani vice pirmininkė Emilija ka.
Ra viekas: "
raštininkė: 
iždininkas, ir muzikas Antanas 
Grigoraitis, vargonininkas.

BIN6HAMPT0N, N. Y.

O.

VATERBURY, CONN

V. 
M. 

Za-
O.

Balčiūnienė, 
J. Kazokas. V.

B. Žimkienė,
T. Mickus, M.

O.
M.
A-

vienbai-
Tarybcs šiai priėmė rezoliuciją, kurią 

Ir gal ant greitųjų priruošė visuome- 
ir

angliš- 
Haven 
Vaka- 

nuotai-

O. Janušienė,
K. Ramanauskas, 

Paliauka, A. Šimkienė, S. 
romskis, S. Masiliunienė, 
Astrauskienė, O.

i K. Kryževičius,
iAusokaitis, F. Lostys, V. Kri
vaitis, K. Dosinas, F. Čirvins- 

vietos kas, J. Kimčius, E. Kazlauskie- 
kelias nė, O. Rumskienė, A. Tiškienė, 
darbą, F. Rumskas, K. Valičkienė.

ir tikėtasi, kad kiti veikėjai tą Kripaitienė, 
atliks, ir kelių savaičių laiko- Kvaratiejus, 
tarpyje mūsų kolonijoj įvyko ponavičius. P. Zikienė, M. Joku- 
gana svarbių parengimų, kaip baite. Viso aukų surinkta su 
tai masinis mūsų kolonijos lie- smulkiais $113.30.
tuvių parengimas, kurį surengė Visi, kurie dalyvavo 
Amerikos Lietuvių
skyrius, gruodžio 10 d.
jau būtų gana suvėluota apie šį nininkas p. Kazys Vilniškis, 
parengimą rašyti, bet visgi, ži- kuri jau tilpo vietiniam 
nant, kad jis buvo labai svarbus kam laikraštyje New 
ir naudingas negaliu praleisti Register. gruodžio 27 d. 
progos nepažymėjus, kad į šį ras baigtas pakitusioj 

' parengimą atsilankė geros šir- koj ir pasiryžimu ateityje dirbti 
dies sūnūs ir dukros Lietuvos, pagal išgalės dėl labo šios ša- 
kad pasitarus kaip ateityje vie- lies ir atgavimo nepriklauso- 
ningai dirbti ir prisidėti prie mybės mūsų gimtiniam kraštui. 
Lietuvos laisvės atgavimo.

Tarybos pirmininkas p. M.
Voketaitis savo įžanginėj kai- joj bei parapijoj iškilmingai at- 
boj pareiškė vakaro tikslą ir švęstos: išklausyti Bernelių šv. 
pakvietė mūsų kleboną kun. E. mišių prisirinko pilnutė bažny- 
Gradecką kalbėti. Kun. E. Gra- čia. Šv. Mišias atnašavo klebo- 
deckas savo gražia ugninga ir nas kun. E. Gradeckas; taipgi

Kalėdų šventės mūsų koloni-

Dan. Mahaney,

Waterburio Lietuvių Tarybos 
parengimuose sudėtos aukos 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
darbams.

Spalių-Oct. 8, 1944 m. vaka
rienėje aukavo sakančiai:

Dr. P. Vileišis $10.00.
Po $2.00 — Vincas Visockis, 

Jonas Gailius, Vincas Ramazas, 
Tarnas Matas, Dr. M. Devenis. 
Jonas Tamulevičius, New Ha- 
ven $1.25.

Po $1.00
Jonas Misunas, Juozas Mikėnas, 
Petras Vasiliauskas, Antanas 
Orantas, Dr. M. Coiney, Jokū
bas Trečiokas, VVm. Kolbeck, 
Walter Bauginskis. Victor Vi
sockis, Stasia Petrosky, Petras 
Špokas, Jokūbas Azunaris, Pet
ras Steponavičius, Juozas Bal- 
chunas, Petras Motiecius, Jonas 
Paulmutas. Smulkių aukų 75c. 
Viso sudėta $39.00.

Gruodžio-Dec. 17, 1944 m. 
prakalbose aukavo sekančiai:

Po $2.00 — Vincas Ramazas, 
Motiejus Valuskas, Kazys Če- 
purna. Marė Vasiliauskienė, Jo
nas Breiva. Jurgis Mazulaitis, 
Antanas Lazdauskas, Petras 
Jokubauskas. Petras Kevenas, 
Daminikas Matas.

Petras Motiecius $1.50.
Po $1.00 — Monika Simuli- 

nas, Ona Liskevičienė, Jonas 
Gailius, Ladas Lušas, Elzbieta 
Matuliunas, Jonas Girdzijaus
kas, Motiejus Brazauskas, Jo
nas Janušauskas, Ona Jakštie
nė. J. Snauskas, Marcelė Mikli- 
tonienė, Katrė Deikus, Alvira 
Vituris, Monika Surkus, Julia 
Bukauskas, Antanas Orantas, 
Pranas Matusevičia, Ona Kan
kalas. Petronė Jurgaitienė, 

Kastan- 
Motiejus Ver- 

byla. M. Kairaitienė. Vincas

Į patrijotiška kalba stebino visus pats klebonas pasakė įspūdingą ^a»dė Kazlauskienė, 
ir kvietė prie didesnės darbuo- ir dienai pritaikintą pamokslą. clJa Jasaitienė,
tės. Principaliu kalbėtoju buvo 
p. Antanas Kneižys. “Darbinin
ko” redaktorius, iš Boston,

Užbaigiant senuosius metus, 
klebonas kun. E. Krencevičius, 
O. M. C., dėkojo visiems parapi-i Mass.. kuris savo įdomioj ir tu- 
jiečiams už tokią gausią para- į riningoj kalboj faktais nurodė 
mą parapijos reikaluose. Pažan- mūsų tėvynės patirtus vargus

ramindamas tėviškai visus, ku
rie yra išleidę savo sūnus, dūk-į itKus. Jonas Makauskas, Vin- 
reles, brolius ir kitus gimines į į cas Povilaitis, Zigmas Karalius, 
karo tarnybą. Prašė gimusio Į J°nas Janušis, Juozas Augis, 
Kūdikėlio Jėzaus, kad s įteiktų' ^>e^ras Steponavičius, Kun. Dr.

(J. Bogušas. Dr. P. Vileišis. A- 
leksandras Aleksis, Elena Deve- 
nienė, Marcelė Andrikytė, Jonas 
Zailskas, Marutė Kašėtaitė, Sta
sia Petrosky, M. Stankevičienė,
J. Macijauskas. B. Šilkienė. O.

' Barzdvičienė, A. Baranauskie- 
! nė, P. Stanikienė, V. Grinciūnie- 
Inė, S. Strikulienė, M. Raudienė, 
M. Staniulienė. A. Urcinas, K. 
Pranulis. B. Karpius. P. Suopis.
K. Petrauskienė, J. Cirvilaitis. 
Smulkių aukų sudėta $10.51. 
Viso sudėta $86.01.

A. Orantas, 
tVaterbury Lietuvių Tarybos 

Sekretorius.

visam pasauliui ramybę. Sveiki-11.1a a uz.au- įiicuoif ivvjhuo v įoaiIA paOdULUl I dllAJ CVUlAl-i

' ga moralė ir materiale buvusi nuo priešų, kurie okupavo kraš- no visus parapijiečius bei geros
į taip didelė.
I

istorijoj. Pareiškė vilties, 
taip gražiai pasidarbuosim

kad sumušė visų tą ir jį nualino ir išžudė daug 
metų rekordus mūsų parapijos jos gyventojų, ir pareiškė, kad 

kad tik vieningais darbais mes gali- 
ir me prisidėti prie šios šalies ka- 

ateinančiais naujaisiais metais, ro laimėjimo ir mūsų
Be abejonės. neatsiliksim ’

Pradžia jau matosi. Sausio 26 
dieną turėsime pirmąjį, istoriš
ką koncertą mūsų kolonijoj — 
parapijas naudai. Koncertuos

Mrs. Mary Hicks yra Visi jaunesnieji parapijiečiai 
Charles Covaleski. sukruto dirbti, kad sutraukus 

didžiausią minią žmonių.
| Sis koncertas be abejonės nu-
| skambės visų širdyse, o garsieji 

Jums nereikia porcijos j artistai pajėgs iškelti savo ir 
korčiukės pirkimui J. V. į mūsų kolonijos lietuvių vardą. 
Karo Bonų. • visoje Binghamtono apylinkėj.

lietuvius, linkėdamas 
Malonu buvo, 

kad skaitlinga minia

valios
linksmų Kalėdų.
matant.
žmonių artinosi prie Dievo sta-

gimtinės lo. kas liudija, kad šios Kalėdos 
šalies nepriklausomybės atgavi- tikrai buvo linksmos, nes visų 
mo. Taipgi kalbėjo vietiniai vei
kėjai pp. K. Vilniškis, J. Mišei
kis. O. Alf. J. Dičkienė ir M.
Jokubaitė.

i

Kadangi šiuo tarpu daug mū
sų kolonijos lietuvių dirba nak
timis ir negalėjo dalyvauti šia
me parengime, taigi vistiek bu
vo gana graži skaitlinė atsilan
kiusių. Aukų sudėta dėl papil
dymo mūsų kolonijai paskirtos' 
kvotos Tarybos reikalams. Se- į 
kanti aukojo: Jurgis Trečio
kas $10.00, Kazys Vilniškis 
$6.50; Po $5.00 — Kun. E. Gra-

širdyse apsigyveno Išganyto
jas.

Choras savo gražiu giedojimu 
Kalėdinių giesmelių ir šv. mi
šių darė malonų įspūdį klausy
tojams, nors ir teko pastebėti 
trukumą vyriškų balsų, bet 
mergaitės puikiai pasižymėjo. 
Garbė vargonininkei ir 
tems.

choris-

ir pra- 
noriu 
mūsų

Suiaukus Naujų Metų 
dėjus kasdieninį darbą, 
nuoširdžiai pasveikinti 
gerąjį kleboną kun. E. Gradec-
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Atsidėkojant Už "Darbininko"

Išleidus naujus 1945 metams “Darbininko” kalen
dorius, džiugu pasidalinti mintimis, kad jie buvo visų 
sutikti su malonumu ir štai to viso darbo ir pastangų 
įvertintejai atsidėkoja savo kukliomis aukomis ar do
vanomis: 
Fel. Šlapelis, Rochester, N. Y.....................
J. Bernotas, Hartford, Conn.....................
T. Jenukevičius, Hartford, Conn. 
Mr. Gedulevičius, Hartford, Conn.
A. Mašiotas, Hartford, Conn.....................
Vincas Vaznis, New Britain, Conn...........
B. Mičiunienė, New Britain, Conn.............
Teodora Zavackienė, New Britain, Conn. 
Plekavičienė, So. Boston, Mass.................
Zigmas Pocius, So. Boston, Mass.............
S. Marksaitė, Chester, Pa.........................
B. Sipavičius, Worcester, Mass.................
Juoz. Siupienius, VVaterbury, Conn.........
Mrs. Rimkunas, Scranton, Pa..................
Karol Jankunavičius, So. Boston, Mass. 
S. Thomas, Akron, Ohio...........................
S. Bakutis, Newton Upper Falls, Mass.
Kristina Meškinis, Worcester, Mass.........
J. Kudrevičius, So. Boston, Mass.............
J. Valinskas, So. Boston, Mass.................
K. Balchunas, Hartford, Conn..................
A. Sensnuz, Barre-Plains, Mass................
T. Togegreckaitė, Haboken, A. J.............
B. Liskauskas, Wilkes-Barre, Pa.............
P. Belis, Terriville, Conn............................
I. Milton, Auburn, Me.................................
V. Blausda, VVaterbury, Conn..................
A. Petrauskienė, Shenandoah, Pa.............
Barbora Gailiūnienė, So. Boston, Mass.
J. Gudzevičius, Mattapan, Mass................
P. Kašėta, Brooklyn, N. Y.........................
J. Šnipas, Wilkes-Barre, Pa......................
J. Bakūnas, Waterbury, Conn..................
P. Kalrušaitis, Scranton, Pa.....................
U. Strolienė, Newark, N. J........................
Petras Jokubėnas, W. Roxbury, Mass. ... 
Jezukonienė, Everett, Mass......................
P. Povilaitis,................................................
Chris Zigmund, Fort Creek, Pa................
Frank Young, Phila., Pa............................
Mrs. C. Aukštikalnis, Gardner, Mass.....
A. Ruzgys, Shenandoah, Pa.....................
Mrs. H. Andrušaitis, Charlestown, Mass. 
Mrs. E. Chepulis, Wilkes-Barre, Pa........
A. Lazickas, Shenandoah, Pa....................
J. Valentukevičius, Stoughton, Mass.....
Julia Oreskienė, Binghampton, N. Y.....
Justa Karpiūtė, Westville, III....................
Andrew Simmons, Windsor, Conn..........
B. Czepulis, Thompsonville, Conn............
L. Ginkevičius, Phila., Pa..........................
Rožė Petuskienė, Shenandoah, Pa............
P. Ambasas, Hartford, Conn.....................
A. Zilonienė, Hartford, Conn....................
M. Valiukevičienė, New Britain, Conn.
A. J. Sukis, Hudson, Mass.........................
E. Janušienė, Wilkes-Barre, Pa................
K. Kazlauskienė, Wilkes-Barre, Pa.........
P. Manikas, Hartford, Conn.....................
Mrs. L. Totilas, Worcester, Mass............

U

v • t v •

X- i

I

1 gą altorių išgražinimą Sesu
tėms Kazimierietėms tenka tar
ti AČIŪ. Viskas buvo taip sko
ningai padabinta, kad lietuviai 

. ir svetimtaučiai gėrėjosi viso 
švenčių nuotaika. Galima tik 
džiaugtis, kad Dievas taip lai
mina mūsų kunigų ir mūsų 
žmonių vieningą darbą.
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Darbininko” Administracija labai dėkinga gera

širdžiams savo rėmėjams ir prieteliams ir taria nuo
širdų lietuvišką AČIŪ!

t
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Keep Food Prices Down
Grocers and consumers mušt cooperate in the 

battle to keep food prices down. They ha ve a joint 
responsibility in making ceiling prices work. 
Consult the official price lists before buying.

FOREIGN LANGUAGE PRESS DIVISION 
OFFICE! OF WAR INFORMATION.
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TRIJŲ SEIMŲ LIŪDNOS 
KALĖDOS

Nelaboji Mirtis aplankė prieš 
Kalėdas net trejas mūsų koloni
jos šeimas ir netikėtai išplėšė 
tris brangius asmenis, šeštadie
nį, gruodžio 23 d. su iškilmin
gomis gedulo mišioinis buvo pa
laidota a. a. Agota PiLpauskie- 
nė. Buvo išvažiavusi į Conaec- 
tieut valstybę Kalėdoms j sve
čius. Nespėjo ten nuvykt;, kaip

Šis vaizdas yra dviejų našlaičių prie Kalėdinės eg
laitės Kansas valstybės našlaityno name, Atchinson, 
Kansas.

Šimtas trisdešimts trys našlaičiai turėjo tikrai 
“good time”. Šv. Vincento dt Paulio draugijos Šv. Be
nedikto Kolegijos konferencija su pagalba Mt. St.
Scholastica kolegijos studentų kasmet suruošia Kalė- krito širdies atakos auka ir bu
dinės pramogėles našlaičiams.

ŠVENTES PRALEIDUS
Nors ir karo laikais, tačiau 

Kalėdų ir Naujų Metų šventes 
praėjo mūsų bažnyčioje gra
žiausioj nuotaikoj. Kad sutei
kus visiems progą tinkamai pri
sirengti prie Kalėdų iškilmių, 
mūsų rūpestingas klebonas kun. 
dr. Mendelis pakvietė Tėvą mi- 
sijonierių kun.
vesti misijas. Įvairių kliūčių dė
liai. atsilankusiųjų skaitlius mi
sijose nebuvo perdidelis. Kaip 
kitose kolonijose, taip ir Balti- 
morėje senoji karta sensta, 
miršta, nyksta, toli nuo bažny
čios gyvendami, nepajėgia po 
dienos darbų ateiti į pamaldas; 
o jaunoji karta nesisavina lietu
vių kalbos ir kuomet yra misi
jos arba rekolekcijos vedamos! 
lietuviškai, tai palieka jas se
niams. Pažx elgus į visas aplin
kybes. žmonių atsilankusių į 
misijas skaitlius buvo normalus. 
Kūčių dieną, kuomet įvyko mi
sijų užbaiga, tai bažnyčia buvo 
beveik pilna. Klebonas davė 
progą visiems. Kurie norėjo pa
sinaudojo. Kaip klebonas kun. 
dr. Mendelis, taip dalyvavę mi
sijose, dėkoja kun. dr. Bružui 
už jo gilius turiningus ir iškal
bingus pamokslus. Kurie tik 
girdėjo, visi pasinaudojo iš jo 
mokslingo išdėstymo mūsų šv. 
tikėjimo tiesų.

Užbaigęs misijas, misijonie- 
rius praleido Kalėdas mūsų tar- 
I>e ir pasakė visus Kalėdų pa
mokslus lietuviškai ir angliš
kai.

jaus tvartelio. misios.
Kun. dr. Mendelis buvo celeb
rantas. kun. Antanas Dubinskas 
ir kun. Burke. Sulpicijonas. jojo 
padėjėjai.

Vidurnakčio iškilmės užsibai
gė 2 vai. rytą.

Kalėdų dieną mišios buvo at
našaujamos kas pusvalandį nuo 

. „ . 7 vai. iki 12 v. vidurdienį. Kaip

............  Į per Bernelių misiąs, taip Kale- 
....................... ; |dU dieną, didysis bažnytinis

choras, ponios Brovvn-Rūdienės 
išlavintas, giedojo naujas mi
šias, kurios padidino kalėdinę 
nuotaiką. Po mišių choristai ir 
choristės atlankė mūsų kunigus 
ir sudėjo jiems savo linkėjimus.

palai-

įvyko 
dviejų 

a. a. 
V’ado

vo parvežta į Baltimore 
doti.

Antradienį po Kalėdų 
net dvejos laidotuvės, 
švč. Vardo dr-jos narių, 
Bernardo Plitniko ir
Stuikio. Pirmutinis mirė nuo 
širdies smūgio, o pastarasis bu
vo gatvekario užmuštas visai 
arti savo namų. Kun. Antanas 
Dubinskas, dr-jos dvasios va
das, Kalėdų vakarą nuvyko į 
velionių namus ir su dr-jos vy
rais atkalbėjo dalį rožančiaus.

A. a. Bernardas Plitnikas ir

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo plan as.
Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 

dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.
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COOF’er ati ve Bank
430 BROADWAY • SOUTH BOSTON
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BERNELIŲ MIŠIOS
Kūčių vakarą, 11 vai., bažny

čia jau buvo prikimšta žmonių. 
Kadangi nėra bilietų ir bažny
čia nėra uždaroma per naktį, 
tai kiti laukė Bernelių mišių 
nuo 10 vai. vak.

Kalėdų iškilmės prasidėjo me- 
ningu giedojimu Kalėdų gies
mių per pusvalandį prieš vidur
naktį. 12 vai. bažnyčia paskendo 
tamsumoje, o tuo pačiu laika 
altoriaus ministrantai užtraukė 
ADESTE FIDELES, ir su už
žiebtomis žvakėmis pradėjo žy
giuoti apie bažnyčią prie Betlie-!

' > 
i t

nuo įsikūrimo Stebuklingo Me- 
dalikėlio Novenos pamaldų mū
sų bažnyčioje. Sukaktuvės bus 
iškilmingai minimos. Plačiu 
mastu planai yra sudaryti. Apie 
juos bus pranešta vėliaus.

Gruodžio 21 d. kun. Antanas 
Dubinskas minėjo 15 metų ku
nigystės. Nuo įšventinimo die
nos ir sugrįžimo į Ameriką, 
kun. Antanas visą laiką dar
buojasi šv. Alfonso parapijoj. 
Jis yra visų gerbiamas ir myli
mas. Ilgiausių metų!

Gruodžio 23 d. buvo atnašau
jamos ypatingos mišios už a. a. 
buvusio klebono kun. Juozapo 
Lietuvniko vėlę. Jei būtų buvęs 
gyvas, tai tą dieną būtų ap-! 
vaikščiojęs 51 metus savo kuni-j 
gavimo. “Amžinąjį atilsį suteik' 
jo vėlei. Viešpatie!”

Gal Dar Nepareina j Tams 
tos Namus Gražiausias 

Dvasinio Turinis Mėnesi* 
nis Laikraštis 

“ŽVAIGŽDE” 
Tai ilgai nebelaukite! Mes nesiai*- 

lome ir neperšame “žvaigždės”, t* 
norime tiesą, pabrėžti, štai ji: "K*S 

į pamėgino "žvaigždę" vieneriem* m*> 
, tams jau nebenori su ja skirtis!" 
į šiuo* žodžius nevienas iš skaitytojų 
I pasakė.

i 
I

"ŽVAIGŽDĖ"
žinokite yra Švč. Jėzaus Širdies teik* 
raiti*! Tas vienas jau daug reižkja! 
Maldos Apaitaiavima* kito r* neno
ri turėti, kadangi Sis laikrašti* VI
SUS M. A. narių reikalus aprūpina.

Jei norite būti Šviesos ir MeiM* 
skleidėjai* tai platinkite ir raginkit* 
kitus skaityti 1944 metams

“ŽVAIGŽDE’’ metams — $1.00; 
Jėzaus širdies Spalvuotas Pavėik*- 
las 50 centų; Maldos Apaštalavimo 

“ŽVAIGŽDę".
įstatai — 50 centų.

Adresą*:

ŽVAIGŽDĖS
Administracija,

488 E. Seventh St.,
So. Boston (27), M

Remk šios šalies apsigynimų! 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!

Citizens Savinas Bank

PIRMAEILINE kepykla

Crofut & Knapp Co

SKRYBĖLIŲ IŠDIRBĖJAI

i
i
i

i

«F
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iViadas Stuikis buvo pavyzdingi | M 
katalikai ir ištikimi šv. Alfonso

I

NAUJI METAI
Per silvestrines, paskutinę se

nųjų metų dieną, oras buvo bai
sus. Lijo jier visą popietį, lijo 
visą naktį ir lijo per Naujus 
Metus. Senųjų metų užbaigimo 
apeigas įvyko sekmadienį, 4 vai.

po pietų.
Naujų Metų dieną mišios buvo 

atnašaujamos kas valandą nuo 
7 vai. iki 12 v., švč. Sakramen
tas buvo išstatytas per visą po
pietį ir ypatingos pamaldos, iš
prašyti taiką, buvo laikomos 
7:30 vai. vakare. Stebuklingo 
Medalikėiio Novenos pamaldos 
šią savaitę buvo laikomos ant
radienį ir trečiadienį. Ketvirta
dienį išpažintys buvo klausomos 
prieš pirmą penktadienį.

Didelio užprašytų, mišių skai- 
tliaus dėliai, buvo pagarsinta, 
kad šią savaitę ir kitą bus auko
jamos 8 mišios kasdieną nuo 
6:30 v. rytą iki 12 v.

Gražiųjų Kalėdų švenčių ap
rašymas nebūtų tobulas, jei ne
paminėtume nepaprastai gra
žiai išpuoštos bažnyčios ir Bet
liejaus kūtelės. Už bažnyčios iš
puošimą padėkos žodis pridera 

i Antanui Ivoškui, mūsų nenuils- 
! tančiam zakristijonui. Jonui 
Letkauskui, Kazimierui Pugevi- 
čiui, Martynui Stravinskui ir 

i Antanui Rakauskui. Už menin-

I
I

Juozas Kasinskas
Ine. ?

Laidotuvių 
Direktorius 

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

Limosinai dėl visokių relka'ų 1 ' 
Patarnavimas Dieną ir Naktį !

parapijos nariai. Vladas Stuikis 
buvo įžymus kolonijos katalikų 
veikėjas. Priklausė beveik į vi
sas katalikiškas organizacijas 
ir kaip žodžiu, taip darbu prisi
dėjo prie tų organizacijų veiki
mo. Visuose parapijos parengi
muose, a. a. Vladas Stuikis bu
vo vienas iš ištikimiausių ir 
darbščiausių “waiterių”. Nors 
gyveno gan toli nuo bažnyčios, 
tačiau Vladas neapleido nė vie
nų bažnyčios pamaldų. Ištiki
mai lankė Adventų misijas iki 
mirties dienos. Turėjo bilietus 
išsipirkęs vykti pas gimines į 
VVaterbury Kalėdas švęsti, tu
rėjo išvažiuoti penktadienio va
karą. o tuo tarpu buvo pašauk
tas į amžinastį. Išsipildė Kris
taus žodžiai: “Budėkite ir mel
skitės, nes nežinote nei dienos, 
nei valandos”.

Visų trijų šeimoms reiškiame 
giliausią užuojautą. Netikėtas 
buvo atsiskyrimas. Liūdnos bu
vo jiems Kalėdos. Tik vienas 
Dievas gali juos suraminti ir to 
mes jiems meldžiame. Už miru
siųjų vėles prašome visų sukal
bėti paprastą lietuvišką “Am
žinąjį atilsį duok jiems. Vieš
patie!” .

NUOTRUPOS
Po trumpų atostogų, mokyk

los vaikučiai grįžo prie mokslo, 
trečiadienį, sausio 3 d.

Tą pačią dieną grįžo šv. Karo
lio Kolegijon 7 mūsų parapijos 
studentai, kurie ruošiasi į ku
nigų luomą. Atostogų metu bu
vo malonu juos matyti tarnau
jant prie šv. mišių.

Salomėjai 
kalniškytei) 
ja Franklin 
antradienį,
maldų. Linkime ligonei veikiai 
pasveikti.

Sausio 10 d. sukaks 10 metų

Bogdanowicz (Pa- 
padaryta operaci- 
Square ligoninėje, 
sausio 2 d. Prašo

STAMFORD, CONN

925 Housatonic Avė.

BRIDGEPORT
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Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. Van Zant St.>

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 130h-R

& EAST NORWALK. CONNECTICUT
X

1



Penktadienis. Sausio 5 a.. 1945 D A R B i N i N K A

i 
t

vo žmonai Bronislavai Morkų 
nienei, kad netrukus pribus į 
namus ir praleis ilgesnį laiką 
poilsiui. Lowelliečiai laukia jo 

į pargrįžtant.GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE '

LAtfREHCE, MASS. j paliko Lowelliečiams daug gra
ižau minčių.

Viena iš Sodaliečių. šv. Pran- 
clikaus parapijos darbuotojų, 
Alena Zenavičiūtė, liko surišta 
Moterystės ryšiu su Corp. Juo
zu Savičių.

Abudu priklausė prie choro ir 
veikdavo įvairiose parapijos 
draugijose.

Vedybų bankietas įvyko šv. 
Pranciškaus parapijos svetainė- 
je. Dalyvavo labai daug žmonių

I

Teko sužinoti, kad p-lės Son 
gailaitės Kalėdų šventes pralei 
do Hartford, Conn.

PARAPIJOS CHORAS
Šiais metais choras ypatingai 

atsižymėjo gražiu giedojimu 
laike švenčių iškilmių. Nežiū
rint. kad ir choristų neperdau 
giausiai, vienok atliko darbo, 
kurio ir didesnis choras negalė
tų atlikti. Nemaža darbo pridė
jo vietos vargonininkė p-lė Ve
ronika Dzedulionytė. Teko man 
girdėti keletas svetimtaučių pa 
rapijos chorų giedant ir visus 
nemainyčiau į Šv. Juozapo pa
rapijos chorą.

Sekmadienį, sausio 7-tą dieną 
pripuola metinė šventė Šv. Var- 

i do Draugijos. Visose parapijose 
Bostono vyskupystės Šv. Vardo 
draugijos nariai iškilmingai 

I švęs savo metinę šventę.
Mūsų parapijos Švento Vardo 

draugija vakare turės iškilmin
gą vakarienę. Komisijos nariai 
darbuojasi, kad šis metinis pa
rengimas būtų sėkmingas. Vie
tos choristai rengia įvairią mu
zikai inę programą.

šv. Elzbietos pašelpinė drau
gija nutarė turėti prirašymą 
naujų narių vajų. Aplikantės 
bus priimamos be jokio įstoji
mo.

Sodalietės ruošiasi perstatyti 
keletą veikalų. Joms vadovauja 
kun. F. Kenstavičius.

A ušrelė.

LOWELL, MASS I

LDS KALENDORIAI
Pasikalbėjęs su vietos para

pijos kolektoriais, teko išgirsti 
džiaugsmo žodį, kad per šias 
dienas parduota 75 Lietuvių 
Darbininkų organizacijos išleis
tų kalendorių. Pasirodo, kad 
Lovvellio katalikai supranta rei-i 
kalą paremti katalikiškąją 
spaudą ir jos reikalus, ir kartu i 
nesisarmatyti savo namuose 
ant sienos laikyti katalikišką I 
kalendorių.

PARVYKS Į SVEČIUS
Pranciškus Gumbrevičius, iš

buvęs suvirs tris metus kariuo
menėje ir matęs Pacifiko au
dringus mūšius, grįsta į namus 
pas savo motiną praleisti kele
tą savaičių poilsio.

LEIDŽIA ATOSTOGAS
Slaugė p-lė Ona Dulkytė šio

mis dienomis leidžia Kalėdų a- 
tostogas pas savo tėvus. Ji dar- 

New Hamp-
State Hospital. Žaslietis.

Į
buojasi Concord, 
shire

NORVOOD, MASS

KALĖDOS
šį metą mūsų bažnytėlė buvo 

ypatingai skoningai ir gražiai 
papuošta. Kas metą parapijos 
nariai aukoja gėlėms, kad tik 
mūsų bažnytėlė galėtų Kalėdų 
metu užsidėti pasipuošimo dva
sią.

Mūsų klebonui kun. P. V. 
Strakauskui šiais metais per 
Kalėdas pagelbėjo kun. dr. Juo
zas J. Pauliukonis. MIC., iš Ma
rianapolio kolegijos. Savo grą
žais pamokslais švenčių metu

SVEČIAVOSI
Šiomis dienomis iš Scrantono, 

Pa. atvyko pas savo tėvelius į 
svečius Seselė M. Eulogija, Šv. j 
Kazimiero Seselių kongregaci
jos narė. Jos atsilankymas pri
davė tėveliams nemaža džiaugs
mo.

Vaizdas artistų iš vaidinimo “The Lady Known as 
Lou”.

Džiaugiasi Masaičio Paskyrimu

iškilmingai Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje, 

gausiai dalyvavo pa- 
ir priėmė Šv. Komuni-

GRĮŽTA Į NAMUS
Oficierius Mykolas Morkūnas.' 

išbuvęs Pacifiko karo lauke per) 
35 mėnesius, praneša laišku sa-

a

Bernardas Koraitis

$
&
$ 
Žf-

Kalėdų ir Naujų Metų šventės 
praėjo 
lietuvių

' Žmonės 
i maldose 
ją-

Sekmadienį, sausio 7 d., 8 vai. 
rytą šv. mišiose, Šv. Jurgio lie
tuvių parapijos bažnyčioje “in 
corpore’” dalyvaus Šv. Vardo 
draugijos nariai. 3:30 vai. po

I pietų visi tos draugijos nariai 
susirinks prie bažnyčios ir nuo 
ten eis bendrai į šv. Katrinos 
par. bažnyčią dalyvauti bendrai 
pamaldose, kurios įvyks 4 vai. 
po pietų.

Gruodžio 31 d., tuoj po sumos 
įvyko Federacijos skyriaus su
sirinkimas. Išklausyta įvairūs 
raportai. Nutarta minėti Lietu
vos nepriklausomybės šventę, 
vasario 16. masiniu parengimu. 
Palikta valdybai ir komisijai 
suruošti parengimą.

Sausio mėnesyj įvyks Federa
cijos metinis susirinkimas, ku-( 
riame bus valdybos rinkimas, i

3:30 vai. po pietų, parapijos 
svetainėje įvyko LDS 3 kuopos 
susirinkimas. Išrinkta atstovai 
|į LDS seimą.

Linksmų Ir Laimingų 
Naujų Metų 

Visiems mūsų Kostume 
riams, Draugams ir 

Rėmėjams 
Linki Jums 

Bernardas Koraitis

Šiomis dienomis pp- Juozas ir 
Alena Saliukai, gyv. St. Paul 
Avė., gavo žinią iš Karo De- 
partmento, kad jų sūnus kor- 
poralas Juozas Saliukas užmuš- 

I tas kur nors Anglijoj.
Juozas buvo vedęs. Jo 
gyvena Waltham.

Liūdesio suspausti a. a. Juozo 
tėveliai užprašė gedulo šv. mi
šias, kurios įvyko sausio 3 d., 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčioje. Reiškiame užuojau
tą pp. Saliukam.

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

dirbtinas akis.
Room 206

507 Mass. St.
Tel. 6-1944

WORCESTER, MASS. 
275 Main St., Webster, Mass.

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

K

A. a. 
žmona

i

411 VVASHINGTON STREET 
BOSTON, MASS.

Kaip žinoma, šiomis dienomis 
p. A. K. Masaitis. gyv. West- 
field. Mass., tapo paskirtas mie
sto namų inspektorium, šia 
proga p. Masaitis gavo daug 
sveikinimų ir linkėjimų, tarp 
kurių ir Centrai Labor unija 
prisiuntė šį sveikinimą:

CENTRAL LABOR UNION
Affiliated with A. F. of L., 

10 School St.
VVestfield. Massachusetts

Dec. 26. 1944 
Editor of the 
Darbininkas 
366 W. Broadway
So. Boston 27, Mass.
Dear Sir —

I thought it might be of 
interest to you, and the readers 
of your paper, to leam that, one 
of your membsr has been hon- 
ored by being appointed Build- 
ing Inspector for the city of 
VVestfield. His name is Anthony 
K. Masaitis of 9 Hamlin place. 
The above was appointed by His 
Honor Mayor Arthur B. Long 
and was unanimously approved 
by the City Council on Dec. 21, 
1944. We in the labor movė- 
ment are proud of this appoint- 
ment for we feel that Mr. Ma
saitis is worthy of such recogni
tion. He is Sec.-Treas. of the 
Carpenters and Joiners Union 
Local 222, and has proved to be 
very efficient in his duties. I 
have known him for a number 
of years, and what little effort 
I performed to make or assist 
him in his appointment I feel 
he is deserving the honors 
bestowed upon him. He happens 
to be the first A. F. of L. Union 
member to be recognized in 
such a position so we in the 
labor movement feel quite elat- 
ed over the achievement. Re- 
cently I read an article publish
ed in your paper written by 
Rev. Vincent Puidokas, in re- 
ference to my address given on 
Nov. 6. 1944 in Lithuanian Hali 
of this city. I want him to 
know. that I appreciate the 
kind expression he gavę of me. 
The subject I discussed was not 
a happy or pleasant discussion 
for it dealt with this terrible 
suffering in this VVorld con- 
flict. I am indeed grateful for 
the vvonderful reception given

W. J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namu: PI. 6286

vavo ir kun. A. Baltrušiūnas ir 
svečiai iš kitur — adv. A. 

I Young, keli seminaristai ir dau- 
! giau kitų, kurių vardų nesuži- 
■ nojau.
1 Visi buvo maloniai priimti ir 
pavaišinti gardžiais valgiais ir 
įvairiais gėrimais. Tai tariame 
padėkos žodį p. Lužeckienei ir 
jus dukrelėm, kurios tą viską 
suruošė. Galima pasidžiaugti, 
kad mūsų jaunimas čia gimęs »r 
augęs taip užjaučia savo tėve
lių gimtajam kraštui ir myli jų 
kalbą, palaiko lietuvybės dva- 
sią šioje šalyje. Gaila, kad šis 
karas taip daug gražaus jauni
mo išplėšė iš mūsų tarpo. Eęt 
karas kada nors užsibaigs ir 
jaunuoliai grįš pas mus vėl.

Vyčių kuopon įsirašė keli nau
ji nariai. Daug jaunimui pade
da veikti mūsų vikaras kun. A. 
Baltrušiūnas. P.K.

I

me at the close of my address, 
for I know I touched their 
hearts for my heart was touch
ed by the deep interest given 
me by the audience. I know 
quite a few of the members of 
the Lithuanian Society who are 
good loyal members of the A. 
F. of L. of vvhich I head, in this 
area. My association with them 
has been most co-operative of 
which I appreciate. And if there 
is anything I can do to be of 
service to them. I will deem it 
a privilege to serve them.

Sincerely yours, 
BENJAMIN G. HULL 

President of the Westfield 
C. L. U.

Vice Pres. of the Mass. Statė 
Federation of Labor A. F. of L.

14 High St.
P. S. Please tell them all I wish 
them a Happy and prosperous 
New Year.

Kalėdų šventėms grįžo iš toli
mo Pacifiko karo laukų puskr. 

. A. Kazlauskas. Karys A. Kaz- 
laussas išbuvo Pacifike virš 
dviejų metų, ir yra dalyvavęs 
didžiuosiuose mūšiuose su japo
nais. kuriuose atsižymėjo. Grįžo 
į namus 30 dienų. Poilsio laiką 
praleidžia pas savo tėvelius p.p. 
Kazlauskus. Sveikiname karį A. 
Kazlauską ir linkime 
poilsio.
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mingumu ir išreiškė padėką p. 
P. Rudaičiui, kuris pirmininka
vo parengimo komisijoj.

Kalėdų švenčių proga mus 
atlankė šie kariai: Įeit. B. Pa
laima, Įeit. W. Gedrimas, Įeit. 
E. Šakalis, kariai — J. Bakšys. 
J. Žukas. S. Santackas, Lauri
naitis, A. Kazlauskas, jūreiviai, 
P. Vaitkus. Jasinskas, Pocius .r 
Drivinskas. Mūsų kariai, kurie 
buvo užpildę mūsų bažnyčią 
praeitose Kalėdose, šįmet nepa
sirodė; jie šventė Kalėdas žiau
riuose karo laukuose, bet jų 
dvasia Kalėdose buvo drauge su 
mumis ir jie buvo mūsų minty
se.

i

ramaus

Sausio 7 d. yra šv. 
• šventė. Tą dieną Šv. 
Į draugijos nariai - vyrai, kaip ir 
į kitais metais, taip ir šįmet, ben- 
i drai pagerbs Šventąjį Vardą, 
'susirinkdami masiniai į Šv. Ma
rijos bažnyčią. Nariai raginami 
susirinkti į parapijos svetainę, 
prieš 2 vai. p. p., iš
bendrai maršuosime į šv. Mari
jos bažnyčią.

Vardo į
Vardo

kur visi

CAMBRIDGE, MASS.
Gruodžio 24 d. įvyko L. Kata

likų klubo susirinkimas. Daly
vavo nemažai narių. Susirinki
mą atidarė pirmininkas A. Za- 
veckas. Išduotas raportas iš 
buvusių šokių ir vakarienės, ku
rie įvyko apie porą savaičių at 
gal. Apmokėjus visas išlaidas 
už įvairius dalykus, pelno liko 
apie $184.00.

Daugiausia pasidarbavo šia
me parengime p. Radaitis. Mrs. 
Radaitienė, A. Daukantas, p. 
Daukantienė, p. Jankauskienė, 
p. Teberienė ir kitos. Daugiau
sia tikietų išpardavė p. Skirie- 
nė.

Katalikų klubas yra dėkingas 
visiems ir visoms, kurie kuo 
nors prisidėjo — pinigais, dova
nomis ar darbu, klubas yra pa
sirengęs įsigyti nuosavą namą, 
kur būtų nauda ir patogumas 
visiems Cambridge katalikams, 
ypač jaunimui.

VYČIŲ SUSIRINKIMAS
Gruodžio 26 dieną pas Dr. P. 

Lužeckaitę įvyko gausus Vyčių 
susirinkimas. Gražus jaunimo 
būrelis suėjo pas ponus Lužec- 
kus į jų didelius ir puikius 
kambarius.

Jaunimas gražiai linksminosi. 
Buvo įvairių pamarginimų ir 
gražių dovanėlių dėl visų. Daly-

Gruodžio 31 d. parapijos sve
tainėje vakare, parapijos klebo
nas kun. P. J. Juškaitis iškėlė 
šaunią puotą bažnyčios patar
nautojams. Klebonas patarnau
tojus pavaišino gardžia kalaku
tų vakariene ir išreiškė gilią 
padėką už pasidarbavimą baž
nyčiai.

Šiomis dienomis p.p. Kiršliai 
susilaukė žinių, kad jų sūnus 
puskr. Vincas parvežtas iš 
Prancūzijos į New Yorką. Ka
dangi jų sūnus buvo sužeistas 
karo veiksmuose, tai tėveliai 
nežino,ar jis yra patalpintas ka
ro ligoninėje, ar parvežtas pa- 
liuosavimui. Tėvams dar nelei
džiama važiuoti pamatyti su

Kalėdų dieną. 11:30 vai. šv. 
mišios buvo atnašautos kario A. 
Mažutaičio gerovei. Mišias at
našavo kun. A. Baltrušiūnas. 
Mišių metu jaunamečių choras)
labai gražiai giedojo Kalėdines| ”aus iki nllstatyt° laiį°- 
giesmes. Karys A. Mažutaitisj Gruodžio 26 d., vakare, Cam- 
tarnauja Floridoj, kur jis lankoibridge Vyčiai, p-lės Dr. P. Lu- 
aviacijos kariūnų mokyklą, stu- i žeckaitės namuose turėjo drau- 
dijuodamas navigaciją. Linki
me kariui A. Mažtitaičiui ge
riausių sėkmių.

giškumo “Party”. Visi gavo do
vanų ir turėjo linksmą laiką.

Pirmadienį, sausio 1 d., para
pijos svetainėje įvyko LDS 8Sekmadienį, gruodžio 24 d., 

parapijos svetainėje įvyko klū- kps. susirinkimas. Kuopa galu- 
biečių susirinkimas. Susirinki
me p. P. Radaitis išdavė rapor
tą iš parengimo. Iš raporto pa
aiškėjo, kad klubo fondui iš pa
rengimo liko virš $180.00. Na
riai pasidžiaugė parengimo sek-

tinai prisirengė priėmimui LDS 
Seimo. Daugelis iš narių užsi
mokėjo duokles už laikraštį 
“Darbininką”. Taipgi pranešta, 
kad metinis susirinkimas nu
keltas iki sausio 21 d. A. D.

Išdirbėjai Moteriškų drabužių

ir įvairių odinių apsirengimų.
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Penktadienis, Sausio 5 d., 1945
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ŽINUTES taria tuos pačius žodžius kartą 
j dieną per mėnesį.
A

ralių šventė. Bažnyčia savo a- 
peigose tą dieną mini Išminčių 
atėjimą iš rytų į Betliejų pa
garbinti Kūdikėlio Jėzaus. Jie 
rado jį žvaigždės lydimi. Prak
tiškai žvaigždė, kuri veda žmo
nes prie Jėzaus. vra tikėjimas.

NAUJI ATLAIDAI — Liepas 
10, 1944, Vatikane išleido raštą, 
kuriame pažymėta, kad galima 
gauti atlaidų už ištarimą "Te
esie Tavo Valia”.

Gruodžio 31 d., ištekėjo p. 
Bir utė Barbora Mikalauskaitė 
už Edvardo Ester, telegrafisto.

Mirė Ieva Grybaifenė

Dalinius 50 dienų atlaidus ga
li gauti tie, kurie priespaudoje, 
su giliu tikėjimu, ištaria — 
“Teesie Tavo Valia”. Visuoti
nius atlaidus gali gauti tie, ku
rie su paprastomis sąlygomis iš-

Tą pačią dieną, po mišparų, 
misionierės Seserys Maristės 
kalbėjo ir atsivežė filmą, kurią 
p. D. A. Zaletskai savo nauju 
operatu tinkamai parodė. Šios 
Seserys prancūzės darbuojasi, 
raupsuotų žmonių tarpe Jamai- 
ca saloje, Britų VVest Indies.I

DAKTARAI

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais •

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai. į

Sekmadienį, sausio 7 d., 2 vai. 
p. p. Šv. Petro parapijos vyrai 
yra kviečiami sueiti į bažnytinę 
svetainę, kad galėtų. 2:30 vai. 
po pietų, sudaryti eiseną į Šv. 
Vardo draugijos apskričio pa
maldas, kurios prasidės 3 vai. 
p. p., Šv. Petro ir Povilo bažny
čioje. VVest Broadway.

dieną nebus Sodai

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis

I!

DR. AMELIA E. RODD
OPTOMETRISTAI

447 Broadway 
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

7

LEIT. BRONIUS JANUŠONIS,

’ti ne vien valdybai, bet visoms 
narėms. Todėl visos ir atsilan
kykite. Rašt.

Lietuviški Šokiai 
Labiausia Patiko

Road. Mattapan. Mass. Paliko 
dideliame nuliūdime brolį.

Laidojama pirmadienį, sausio 
8 d., 9 vai. rytą iš Šv. Petro lie
tuvių parapijos bažnyčios.

{VAIRŪS skelbimai
Gruodžio 28 d., Lee Audito

rium. Bostone, Intemational 
Institute turėjo savo kalėdinį 
parengimą. Programoje dalyva
vo: lietuviai, švedai, prancūzai, 
lenkai ir kt., savo tautiniuose 
kostiumuose. Šį kartą lenkų 
vaikų grupė iš šv. Marijos pa
rapijinės mokyklos (Andrevv 
Sq.) paruošta Falicijonių sese
lių buvo skaitlingiausia. Lietu
vius atstovavo Bostono Lietu
vių Jaunamečių Tautinių šokių 
grupės mažesnieji, p. Onai Ivaš- 
kienei vadovaujant. Jie efektin
gai pašoko, Kubilą, Jonkelį ir 
Suktinį. Publikos ir dalyvių bu
vo pilna auditorija. Visur girdė
josi išsireiškimai, kad lietuvių 
vaikai geriausiai pasirodė 
(Lithuanians was best).

Vėliau, magikas net pasikvie
tė lietuvaites Alvytę Averkaitę 
ir Vandą Griganfcvičiūtę į estra
dą jam pagelbėti šposus krėsti, i
Pabaigoje Kalėdų dėdukas visus 
vaikus apdovanojo. Rap.

PAIEŠKO
Benediktas Jakutis, gyv. 20 

St. Paul Street, Cambridge 39, 
Mass., paieško savo kūmo Jur
gio Mikšto, kilusio iš Beguna- 
vos km.. Dūkšto parapijas, 
Rymšės valsčiaus, Zarasų pav., 
Kauno red. Gyveno pirmiau 
Levviston, Me., Detroit, Mich.

Malonės atsiliepti pats ar kiti 
pranešti. ( 29-5)

Sausio 3 d., vakare, trumpai 
sirgusi, mirė Ieva Grybaitienė 
(Kazlauskaitė) savo namuose, 
132 W. 8th Si.. So. Bostone. Ji 
paėjo Prienų parapijos. Ameri
koje pragyveno apie 40 metų. 
Išaugino dukteris Margaretą ir 
Oną ir sūnų Antaną, kurie liūdi 
savo mylimos ruotinėles.

Velionės kūnas pašarvotas 
D. A. laletskų. laidotuvių di- 
rektorių įstaigoje. 564 E. Broad- 
way, So. Bostone.

Laidotuvės įvyks sausio 8 ‘d., 
iš Nekalto Prasidėjimo lietuvių 
par. bažnyčios, Cambridge,; 

. Mass.
Melskimės vieni už kitus.
"Darbininko'’ redakcija ir ad

ministracija reiškia gilią užuo
jautų a. a. Ievos Grybaitienės 
dukterim ir sūnui Antanui, y- 

\ pač p. Margaretai Grybaitei 
\taip gausiai parėmusiai ir re
miančiai LDS ir “Darbininką” 

I savo gražiu balsu koncertuose ir 
Įvairiuose kituose parengimuo
se.

Tą 
cijos pamaldų bei susirinkimo. 
Sodalietės laikys savo pamaldas 
sausio 14 d., 2:30 vai. p. p.

Vieton Sodalicijos pamaldų 
bus mišparai. Po mišparų įvyks 

1 susirinkimas Amžinojo Rožan
čiaus draugijos.

.1

J. Repshis, M. D 
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

(VAIRŪS SKELBIMAI

I

f
A. J. NAMAKSY

REAL ESTATE & INSURANCE 0
414 W. Broadway

South Boston, Mass.
Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

Sausio 10 d. parapijos mergai
čių dramos ratelis. Seserų vado- 

ivybėje. laikys centinį kermošių 
— “penny sale”, parapijos kam
bariuose. 492 E 7th St. Mergai
tės nori susidaryti fondą nau
jiems kostumams. I

Kapelionas kun. K. Jenkus 
i gražiai ir sėkmingai darbuojas 
i kareivių dvasinei naudai. Su- 
Į rengė jiems Kalėdų vidurnakti- 
, nes šv. mišias su asista. Patsai 
idalyvavo jose deakonu ir pasa- 
: kė pamokslą, už kurį pats Gene- 
1 roias jį komplimentavo. Karei- 
ivių dalyvavo apie 4000. Jų pri
rėmė šv. Komuniją 1500. Daug 
! valandų ėmė išklausyti juos iš- 
■ pažintį. Randasi daug ir ligonių, 
j O tos vestuvės!

Melskimės, kad pasiaukojąs 
Tėvas Jenkus koilgiausiai iš
tvertų bedirbdamas darbus Die
vo garbei ir sielų išganymui.

i

I

j

PENKTADIENĮ YRA TRIJŲ 
KARALIŲ ŠVENTĖS 

VIGILIJA 
šeštadienį yra didi Trijų Ka-

i

LINKSMU NAUJU METU

Plėšikas Nušovė Bronių 
Petruševičių

šeštadienio vakare plėšikas 
užpuolė lietuvių įvairių gėrimų 
pardavimo krautuvę, 10 Federal 
St., Boston, Mass., apiplėšimo 
tikslu ir nušovė tos krautuvės 
savininką, Bronių Petruševičių, 
buvusį Intemational Cafe savi
ninką, ir peršovė ranką Thomas 
Kelier, patarnautojui. Kitas pa
tarnautojas. būtent. Jonas Ma
tulis laimingai išliko sveikas.

Sakoma, kad plėšikas atėjęs 
dienos metu į krautuvę pasirin
ko įvairių gėrimų kelias bonkas 
ir prašęs palaikyti iki vakaro, 
kada jis pasiimsiąs. Vakare, a- 
pie 6 vai. grįžęs ir užsisakęs 
dar daugiau. Bepakuojant bon
kas, plėšikas išsitraukęs revol
verį ir pareiškęs, kad jis “means 
business” ir pareikalavęs pini
gų. Savininkas Bronius Petru
ševičius nurodęs “cash regis- 
ter”. Plėšikas, pasigrobęs pini
gus, pareikalavęs, kad visi trys 
vyrai nusimautų kelines. Bro
nius Petruševičius, kaip sako, 
pareiškęs, kad “tai visai nerei
kalinga ir yra kvailystė”. Tuo
met plėšikas, nusivilkęs švarką 
ir nusimovęs pirštines, sušuko: 
“Aš rimtai kalbu!” ir paleido 
šūvius. Mirtinai nušovė savi
ninką Bronių Petruševičių.

į Plėšikas, turi būti išsigandęs, 
nesuspėjo pasigrobti visų pini
gų. Išbėgęs iš krautuvės, bėgo 
Milk gatve. FBI agentas, paste
bėjęs bėgantį, pradėjo vytis, 
bet plėšikas pasislėpė tarp sto
vinčių automobilių ir pabėgo.

A. a. Bronius Petruševičius
paliko" žmoną Aleną, tris duktė-į 
ris: Aldoną 17 m. amžiaus, Rū
tą. 14. Juditą, 12, ir sūnų Ro
bertą, 10 metų. Palaidotas sau
sio 3 d. š. m.

23 m. amžiaus, žuvęs karo lėktuvo nelaimėje 
Ohio valstybėje, iškilmingai palaidotas iš Šv. 
Petro lietuviu par. bažnyčios, So. Boston, Kal
varijos kapuose šeštadieni, gruodžio 30 d., 
1944 m.

Velionis paliko dideliame nuliūdime savo 
tėvelį Antaną Janušoni, pamotę ir brolį deako- 
ną Alfonsą, kurie nuoširdžiai dėkoja visiems 
už šv. mišias, maldas, pareikštas užuojautas, 
dalyvavimą šermenyse ir laidotuvėse; dėkoja 
Šv. Petro lietuvių parapijos ir svečiam kuni
gam už dvasinį patarnavimą; dėkoja Seselėms 
vienuolėms už maldas, dalyvavimą šermenyse 
ir laidotuvėse; dėkoja Stepono Dariaus Ameri
kos Legiono postui už militarį patarnavimą. 
Dėkoja laidotuvių direktoriam D. A. Zalets- 
kam už malonų patarnavimą laidojant a. a. 
įeit. Bronį Janušoni. Lai Dievas visiems atly
gina už viską, o mylimo sūnaus ir brolio vėlei 
lai suteikia amžiną ramybę.

pp. Janušoniai yra LDS 1 kuopos nariai ir 
nuoširdūs “Darbininko" rėmėjai. Todėl LDS 
Centro valdyba. “Darbininko“ redakcija ir ad
ministracija dar kartą reiškia gilią užuojautą 
pp. Janušoniam, žuvus jų sūnui ir broliui a. a. 
Broniui Janušoniui, kuris garbingai išbuvo 
karo tarnyboje apie 3 metus.

Aš PERKU 
visokius muzikos instrumentus. 
Siųskite atvirutę ar telefonuo- 
kite KEN 0547 ir aš ateisiu į 
jūsų namus.

JOHN GRINKAITIS
139 N St., So. Boston. Mass.

(23)

PARSIDUODA trijų šeimynų 
namas su 18 kambarių. Visur 
kieto medžio grindys, “till” 
bathrooms. Arti St. Margaret’s 
ligoninės. Kreipkitės “Darbi
ninke”.

i
Mirė Bronislova 

Tukytė
Ketvirtadienį, sausio 4 

miesto ligoninėje mirė Bronis- 
lava Tukytė, gyv. 245 Kennebec

ĮVAIRŪS skelbimai
l

N

d.

PARSIDUODA NAMAS 
12APARTMENTŲ

So. Bostone
Randų atneša 2592 per metus. 

Visas namas yra naujai pertai
sytas išvidaus ir lauko. Namas 
talpina savyje naują tik įdėtą 
plumingą su maudynėms ir pe
čiais. Namas yra apgyvendin
tas geroms šeimynoms, šis na
mas yra geras pirkinys. Kas tik 
jį įsigys. gaus geriausį atlygi
nimą ant įdėtų savo piningų, 
nes įeigos yra nepaprastai auk
štos pagal įvestuotų piningų, ‘.r 
išlaidos yra labai žemos.

Dėiei platesnių informacijų, 
prašome kreiptis pas

A. J. KUPSTIS
332 W. Broadicay, 

So. Boston, 27, Jlass.
Pastaba. Jei norite parduoti 

savo farmą ar ją išmainyti ant 
gerų namų, kreipkitės virš nu
rodytu antrašu. (11-30)

VARGONININKAS
Pažįsta savo amatą gerai! 

Kaipo tikras Bažnytinis muzi
kas. ir atsakantis choro moky
tojas, paieško vietos. Atsišauki
te pas

Organist of St. Joseph R. C. C. 
507 E. 2nd Street 
Jamestoicn, N. Y.
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Lankėsi Klierikas Rusteika ' Metinis Susirinkimas—
Antradienį, sausio 2 d. “Da“-j 

bininko” redaktcijoj lankėsi 
klierikas Jonas B. Rusteika, sū-l 

’ nūs LDS 1 kuopos narių. Kiieri- j 
kas Rusteika tikisi šiais metais 
gauti sub-deakono, deakono ir 
kunigystės šventimus. Jis mo
kinasi St. Meinrad Seminarijoj, 
St. Meinrad, Indiana.

Klierikas Jonas Rusteika nuo Draugija jr jos labas turi rūpė- 
pat pradžios studentavimo metų 
bendradarbiavo “Darbininkui”. 
Dabar žada daugiau bendradar
biauti, kiek tik leis laikas nuo 
mokslo.

Paviešėjęs pas savo tėvelius 
Kalėdų ir Naujų Metų šventėse, 
sausio 3 d. grįžo į Seminariją, j 
Linkime sveikam atsiekti tiks
lą.

Lietuvos Dukterų po globa
■ Motinos švenčiausios draugijos 

- j metinis susirinkimas įvyks ant- 
! radienį, sausio 9 dr, 7:30 vai. 
vakare, Šv. Petro parapijos sa-

, Įėję, 492 E. 7th St., So. Boston, 
Mass.

Kaip žinote metinis susirinki
mas yra visų svarbiausias.

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS — 
Insured and

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

335 - 328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

•V(.N

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

Pristatome Alų ir Tonikų

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

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

Tax Returns Systems Audits

Nathaniel 
LASSOW 

PUBLIC ACCOUNTANT 
Teiephone 23 Harlem St.,

TA L. 0533 Dorchester.

Perkins Markei
Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.

753 Broadvvay
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

GRABORIAI

ANGLŲ KALBOS IR 
PILIETYBĖS KLASOS

Visoms nemokančioms angių 
kalbos ir nepilietėms. norin
čioms pasiruošti gauti piliety
bės popieras moterims pamokos 
bus duodamos Frederic W. Lin- 
coln mokykloj, Broadway arti 
K St.. So. Bostone, antradieniais 
ir ketvirtadieniais po pietų nuo 
1:30 iki 3:30 valandos.

Šios pamokos duodamos vi
soms moterims dykai. Norin
čios išmokti anglų kalbą, ture- stangas sušelpti kryžiuojamą ir 
tų tuojau ateiti ir užsiregis- nukankintą Lietuvą — Lietuvos 
truoti. įmones. į

Penktadienį “Darbininke” Į 
lankėsi Brooklynietės — Jadvy
ga Averkienė, ‘Amerikos’ admi-! 
nistratoriaus žmona ir Geno
vaitė Zovytė. Juodvi atvyko į 
savo giminaičio Įeit. Janušonio 
laidotuves. Taipgi su jomis 
lankėsi ir deakonas Alf. Janu
šonis, a. a. Įeit. Janušonio bro
lis.

Tą dieną lankėsi A. Vaisiaus- 
kas, buvęs LDS Centro iždinio- ■ 
kas iš Cambridge, Mass. Atsi
lankymo proga p. Vaisiauskas 
kalendoriaus fondan au«. ’o 
$1.00.

Taipgi 
Marijona 
lankymo
fondan aukojo SI.00.

Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su 
draugais ir pažįstamais.

DIAMOND CAFE
/

*

Patarnavimas kuogeriausias.

S.Bara$evičiu$irSūmi$
MOTERIS PAGELBiNINKE 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

«

lankėsi Brccktonietė 
Bartkevičienė. Atsi- 
proga. kalendoriau1.'

Whist Party

305 W. Broadvvay So. Boston, 
Massachusetts

Sausio 6 d.. 8 vai. vakare, J 
Lietuvių svetainėje, E Street, > 
So. Bostone, įvyks BALF mote- ? 

j rų skyriaus parengimas —
Whist Party. Kviečia visus da- i5 

■ lyvauti ir paremti lietuvių pa- 8

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass.

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

Į

Pagamina gerus lietuvišku pietus, « 
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Penkta Denis.

SKAIDRI TE7IŠK2
’ienos mote

suriko

Ir pro vargą ir pro mirti,

>

Veda -

dar gy-

ir nu-
Isu pa-

Anei kainų, anei dydžių 
Tu jei neturi,
O vienai tau tepavydžiu, <
Tėviške skaidri.

įGuosies vyturiais.
■ Saulės tau neatsiskirti — 
Jis ir vėl ateis.

vargo: visas 
vVnu ryšeliu 
\k

1^11Žvaigždynų keliais pluč.alsiais 
Tu — ligi dangaus.
Nieko nepastota esi.
Niekas neužklaus.

Jonas Biliūnas

LIŪDNA PASAKA

Kas jei vargo jau ant pirštų 
Nieks neaprokuos,
Kas jei brolis kartais miršta 
Ant šviežlcs vagos.

O jei klaustų, jei užklaustų.
Ko kely lenkies,

I

Pasakytum, jog neskausta
; Ola niekuo širdies.

Antanas Vaičiulaitis

(Tęsinys)
Persižegnojo, pasiėmė 

baltą ryšelį rankon ir išėjo 
iš namų. Nėjo gatve vieš- 
kelin, bet pasisuko už gur
bų, per daržą laukan, kad 
niekas nepamatytų. Tar
tum bijojo, kad kas nesu- 
turėtų jos ir nesugrąžintų 
atgal. Perėjo rugių ir va
sarojaus lauką ir tik tada 
išėjo vieškelin. Sunkiai al
suodama, apsidairė aplin
kui, ar kas nemato. Pasto
vėjo, tartum atsigaudama; 
paskum žvilgterėjo ton 
pusėn, kur netoli miškas 
žaliavo, ir drebančia šir- 
džia kuone tekina ėmė 
bėgti. Norėjo greičiau 
miškan įeiti: tenai niekas 
jos nebepamatys, nesutu
rės. Ko jinai bijojo, pati 
gerai nesuprato: ar savo 
žmonių, ar kazokų, ar ko 
kito, klaikaus ir nežinomo. 
Jautė tik, kad širdis smar
kiai plakė krūtinėje ir ko
jos drebėjo. Nežinojo, kas 
jos miške laukė: ar nelai
mė, ar širdies nuramini
mas; gal pamatys Petrą ir 
vėl bus laiminga, kaip pir
ma...

Juozapota girdėjo ir nuo 
ubagės, ir žmones sodžiuj 
kalbant, kad šitam miške 
dabar slapstąsi maištinin
kai, kad juos tikrai matę. 
Išgirdus tai, niekam nieko 
nesakydama, pasiėmė du 
sūreliu, ką sudėjus turėjo, 
lašinių, duonos gabalą ir 
keletą baltarūbių. susirišo 
tai visa balton skarelėn ir 
išėjo... slapčiai nuo visų...

Atminė senutės ubagė
les pasakojimus, ir jos au-j 
syse vėl skambėjo žodžiai: 
— bėk, išgelbėk savo vy
rą.

Kaip jinai galės savo vy
ra išgelbėti, — nežinojo.
Vieną tik jautė, kad turi atsidūrė gražiame žaliame 
eiti jo ieškoti... 'dirvonėlyje. Niekados pir-

Švelniai šlamėjo 
miškas, 1 
pavėnion įėjo, 
klausydamos, 
tarnas klaikumas ją paė- kurį netoli savęs pamatė, 
mė. Viena... miške, ir nė visą jos kraują širdin su- 
vieno gyvo balso aplinkui, varė. Už penkių žingsnių 
Nerėkavo kiškis, neg:edo- po medžiu sėdėjo rusas i 
jo paukščiai, kurie taip kareivis ir gargaliuoda- 
žmogų ramina. Tik i 
medžiai, šakeles linguoda- nę. Buvo jau visai girtas ir 
mi... Juozapota pradėjo sa- kažin ką sau po nosim 
vo žingsnių garso bijoti, murmėjo. Šaly gulėjo ant 
Sausa šakelė lūždama, žemės šikšninis krepšys
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Lietuvaitės žirgelius pasibalnojusios žirgeliui pri dainuo ja :*’Ko sužvingai, ristas žirge, ko 
sužvingai, ką jauti? Gal kovos bijai, drauguži? Piktas priešas gal arti?.. Nedrebėki, juodbėrė
li: tavo raitelis narsus!... Kai sutiksim priešų būrį, pulsim juos, kaip mūs Vytis...”

jkaip stirną, ją baidė. Ta
pčiau ėjo tolyn, vyro pa
dvelksiu savo dvasią ramin
dama. Staiga netoli su- 

i tauškėjo kažin kas garsiai 
ir nutilo. Juozapota apsi
stojo, visa krūptelėdama... 
Vėl sutauškėjo... Atsiduso 

i supratusi: tai genys medį 
kapojo. Tasai balsas nura
mino ją, padrąsino. Lyg. 
tartum, genio tauškėjimas 
galėjo ją nuo visų miško 
klaikybių išgelbėti. Ėjo da
bar stipresnė, Į šalis dai- 
rydamos. Tik staiga vėl 
išgirdo balsą, kurio iš kar
to ir suprasti negalėjo. Tai
jau buvo nebe genio tauk-i 
šėjimas: tartum šimtas
kultuvų mušė į žemę — 
greitai, sutardami...

— Kazokai joja! — pėrė-; 
jo Juozapotai per galvą, 

i Nepajuto, kaip atsidūrė 
i šaly kelio ir tarp tankių 
i alksnių pasislėpė.
I — Jėzau, Marija, Juozą-' 
pai šventas... — šnibždėjo t 

i tyliai, gląusdama į širdį ! 
drebančias rankas.

Garsas greitai ėjo artyn. | 
Vienu akies mirksniu su

dundėjo, supliauškėjo, ir 
pro šalį pralėkė baisi rai
tųjų gauja. Tai buvo kazo
kai. Juozapota tik spėjo 
pamatyti jų ilgus durtu
vus, aukštyn iškeltus. 

Į Kaip viesulas, iš jos akių 
išnyko ir nutilo...t

Atsiduso lengviau ir iš 
i tarp alksnių išlindo. Bet 
i vieškeliu jau nebedrįso ei- 
! ti. Bijojo, kad vėl ko nesu
tiktų. Dabar jai regėjos, 
kad visas miškas pilnas 
kazokų, kad iš už kiekvie
no medžio kas nors jos ty
ko ir pražudyti nori. Ėjo 
be kelio, pati nežinodama, 
katran kraštan eina. Paė
jėjus kiek, visai netikėtai

I

„ • senas ma nebuvo tokio mačiusi, 
kai Juozapota jo Nustebusiom akim žvilg- 

. Ėjo tyliai, terėjo į šalis ir tyliai suri- 
Nesupran- ko iš išgąsčio. Paveikslas,

r garganuoaa- .
ūžė mas, gėrė iš butelio degti-1 ir—

t: *■

Trimitai Šaukia

Siaus vėl karas—juodas pūgos.
Kraujas pasilies.
Vėl žydėsi jam nuslūgus. 
Mylima šalie.

O, brolučiai, o, viengenčiai, šaukia trimitai, 
Petis petin susibūrkim tūkstančiais, šimtais. 
Verkia kalnai ir kalneliai Lietuvos laukų, 
Liūdi kloniai ir kloneliai priversti aukų.

Upių sriaunūs vandenėliai pavirtę krauju, 
Bėga, skuba prisiglausti po mišku žaliu. 
Ūžia uosiai ir berželiai linkdami raudoj, 
Vėl tos pėdos, vėl tie smūgiai visoj Lietuvoj.

Čia apsupęs okupantas miestus ir sodžius, 
Kerta, žudo mūsų brolius kaip girios medžius. 
Mirtį sėja piktos rankos į tautos gėles, 
Skęsta, skęsta mūs žemelė į ašarėles.

O, broluži, o viengenti, išgirsk trimitus, 
Pats skubėk į kovą drąsiai, kvieski ir kitus.

Marija Aukštaitė.

Atsiskyrimas
Sveikinsim išvykę linksmą ryto vėją — 
Gal užsimiršimą jis mumiem sugros. 
Dieve, ar iškęsim neapsižiūrėję, 
Kaip liūliuoja saulė aukso vakaruos!

O kad išsitiestų marių rankos švelnios 
Ir mumis apglėbtų dar bent vieną kart! 
Balto smėlio kopom, regim, žengia elnias, 
Ir grakšti stirnelė bėga atsigert.

Tu, raiba gegute, iš pakrančių šilo. 
Kuomet bepratarsi mums graudžiai kukū? 
Lėks margi drugeliai, lėks pralėks pro vilą. 
Ir be mūsų juoko jiems ten bus nyku...

Dieve, kam Tu saulę rytmetį prikėlei, 
Jei jinai atgulti turi vakare?...
Pro dangaus rausvumą mirga gintarėliai
Ir skaistumas marių po balta bure...

L. Žit-čius. (“N. R.”)

nuo žaizdų šešių sava 
čių numirė, 
rys beliko. sV jomis Juo
zapota vargą 
jas nelaimė 
surišo...

Vieną vakarą! kada taip 
visos sėdėjo, n Aj ketai at
sidarė trobos d*ys, ir vi
dun įėjo ypatiąVa žmo
gystė — apiplyšusi 
vargusi. Dusliu k<lsu pa
garbino Dievą ii- papuolu
si apkabino senės Damu- 
lienės kojas.

— Kaziukas!... 
motina, pažinusi sūną...

Apkabino jo galvą, į tavo 
krūtinę prispaudė.
— Dieve, Dieve 

vas... — raudojo jinai, ter- 
tum abejodama.

Tai glostė sustirusius ag
naus plaukus, tai žiūrėjo 
jam akysna.
— O kur Antanas? — pa

klausė išsigandusi.
Tylėjo. Sunku buvo tiesa 

pasakyti, motinos širdį 
perverti.

-— Užmušė jį... — pra
šnibždėjo nusisukdamas

Ir ėmė sakyti, kaip tat 
buvo: kaip paskutinį kartą 
alkani ir nuplyšę, su ru
sais netoli kovoję; kaip 
matęs brolį, ant žemės ne
gyvą parkritusį, 
rusų suimtą... 
kaip tik dabar 
vajan sodžiun 
tų... Nesulaukė...

Tik dabar, pakėlęs akis, 
pažino Juozapotą, kada to
ji, baisi, naujieną išgirdu
si, nusitvėrė už krūtinės ir 
iš didžio širdies sopulio 
skaudžiai sudejavo... Tar
tum vis dar netikėjo, kad 
taip galėjo atsitikti...
— Kur Petras? Kur?... 

Ką dabar su juo padarys? 
— vaitojo, klaikiom akim 
į Kazį žiūrėdama.

Papasakojo jai, 
nojo.

Tiek Juozapota 
to, kad rusai jos Petrą, tur 
būt, miestan nugabeno. 
Nebeklausė Kazio skundi- 
mos, kad jisai negalįs nė 
vienos dienos namie būti, 
turįs iš savo krašto bėgti, 

Į jeigu nenorįs būti pakar
otas ar sušaudytas... Išėjo 
iš Damuiio, dejuodama...

Nors niekados nebuvo 
mieste buvusi, tačiau dar 
gerai prieš auštant toli 
ant vieškelio, miestąnt ei
nančio, atsidūrė. Kelias 
buvo tiesus, žinomas. Trys 
mylios eiti. Ir nesiklausus 
galėjo rasti...

(Bus daugiau)

Ilgai ištupėjo, drebėda
ma. Matė, kaip kazokai iš-i 
jojo iš sodžiaus ir nupieš-! 
kūjo vieškeliu. Bei nedrįso 
išeiti. Tik sutemus išlindo 
iš po gubos ir, slapstyda
mos, kaip vagis, įėjo so
džium Pas Damulį languo
se pamatė žiburį. Nesu
prantamos bailės perimta, 
tyliai įčiaužė priemenėn ir 
atadarė duris...

Ant lovos gulėjo be žado 
senis Damulis. Galva ir 
veidas — visas sutinęs; 
taip buvo sumuštas ir su
daužytas, kad žmogaus 
negalima buvo bepažinti; 
marškiniai į mėsas prilipę. 
Gulėjo, kaip nebegyvas. 
Tik retkarčiais ėjo iš krū
tinės tylūs skaudūs deja
vimai. Motina ir dukterys 
klūpojo visos ir, gailiai 
raudodamos, meldėsi. Už
degta grabnyčia žibėjo.
— Dieve, dėl ko jį taip? 

L z Ka . — suroto Juozapo
ta, klaupdamos! prie lovos.!

* ags

Atėjo ruduo, liūdnas, ne
laimingas. Vyto žali me
džių lapai, vyto su jais! 
kartu ir gražios vargdie
nių svajonės. Papūtė šiau
rus žiemys vėjas ir kartu 
su lapais išnešiojo karš
čiausias žmonių viltis, — 
išnešiojo ir laisves prieši
ninkų kojomis purvyne su
mynė. Išnyko paskutinis,!- «-

• — v v — •, • • w -II • T “ 0 Z L- • • • X V/* I VAlaimes seselis, issiskląide, i įo sau rasti 
kaip durnas po orą. Ant vi- 
so krašto klaiki šmėkla sa- Į - - - - •
vo sparnais šviesų dangų; įas vakaras 
uzdenge, žmonių krūtinėm- 
aštrius nagus giliai įleis- j įSmulib'jau
dama Degino sodžius, sau- (įebebav0. Neišturėjo: 
de ir korė ir is tėvynės to-1 
Iimon šiaurės šalin žmo
nes gabeno. Nepasigailėjo 
nei žilų senelių, 
gančių moterų, nei 
tų mažų kūdikių, 
kraštas kalėjimu 
Niekas nebebuvo 
rytdienos, nežinojo,

! eidamas, ar beatbus lais
vas iš miego. Kilo verks
mas ir skaudūs dejavimai. 

‘Visi po budelio kirviu dėjo 
savo galvas. Tik maža sau
jelė maištininkų dar nar
siai su prispaudėjais kovo
jo, laukdama galo...

Juozapota baisiai atsi
mainė. Tat jau nebebuvo 
toji graži moteris, kurios 
akys, kaip žvaigždės, nu
vargusį vyrą neseniai dar 
ramino. Akys aptemo, vei
das pajuodavo. Nei vilties, 
nei laimės nebeliko. Viena 
slankiojo po namus, kaip 
šešėlis, be tikslo. Nieko ne
bebuvo. kuo dar būtų ga
lėjusi rūpintis. Brangiau
siąjį turtą jai atėmė, ir ne-

; Nebebus gražių sodybų 
Plotų divonuos.
Bet lig vakaro vėlybo 
Paukščiai tau dainuo.;.

i
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... višta su nusukta gal- nas, degtinės troškinamas, 
va. Matyt, buvo tokiam pa
dėjime ir taip nusilesęs, nebematė. Jisai bėgo ir bė- 
kad jau nei “lenkų”, nei go, 
savo vyresnybės nebijojo, regėjos.

Išgirdęs riktelėjimą, sun
kiai pakėlė savo girtas a- 
kis ir tvėrės už krepšio,

• tartum ginklo ieškodamas. 
k? Pamatęs moterį, nustebo, 
f* Patrynė ranka blakstie- 

nas, kaip ir netikėdamas.
T i A S Nusišypsojo...

; TrustCo. L^.padaždi
masis nuo žemes.

•SS į Juozapota, jį pamačiusi, g išmetė iš išgąsčio ryšelį ir K pasileido bėgti.
Puolė į ją, sverdinėda- 

mas:— Neboisia... ničevo...
Tel. 6-2566 g ja tebia pocalu

& — ...Čiort... -

ja sičas... su
murmėjo, kelda-

Bet Juozapota nieko to

Ir suprasi, kam pavydžiu. 
Tėviškė skaidri.
Nors nei kalnų, nors nei dydžių 
Tujei neturi.

K. Z-ka (“N. R.”)

DRIUPl APIE ZUIKELI

Lėkė kiškis per karklyną 
Lindo koja j purvyną; 
Traukia vieną, traukia kitą. 
Aplink šunys jį apspito.

Vienas loja, džiaugias, raitos, 
Kitas pyksta, kad negreitas, 
Trečias šoka kiškio piauti, 
Iš purvyno jį ištraukti..

O kiškelis nabagėlis. 
Dreba, kruta it lapelis

■ Nori bėgti, bet negali 
Bailiai dairos vis į šalį.

Šunes skatina, bėgioja,
? į Bet zuikelio nepešioja.

Ar jau estų, ar papiautų,
Bile saugot ji paliautų.

(7š “Iš. Dr-gas”)

besitikėjo jo atgauti. Ži
nios. kaip gandas, ėjo pas
kui viena kitą ir be galo 
buvo liūdnos: tą pakorė, tą 

i išvežė... Nuo-jų vietos ne- 
o__j_________ Ne tik iš

į sodžiaus kur išeiti bijojo, 
'bet ir troboj viena būti. 
___  _____ t ėjo dabar į 
DamuJį, kur ramiau kiek

ir Bani, 
O visi trys 
norėję sa- 
apsilanky-

kiek ži-

tesupra-

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

SOUTH NORWALK, CONN

neatsigręždama. Jai 
kad kareivis vis 

dar paskui ją vejas, mur
mėdamas. Bijojo žvilgte
rėti, jo pamatyti. Pati ne
pajuto, kokiuo būdu atsi
dūrė panamėj, rugių lau
ke. Tik čionai atsikvėpė, 
ranka už širdies tverda
mos. Taip buvo išsigan
dus. kad iš karto nei savo 
namų, nei sodžiaus nebe
pažino. Lyg regėjos visa 
nebe taip, kaip buvo pali
kus. Žiūrėdama į sodžių, 
staiga krūptelėjo: pamate 
iš už trobų išjojantį kazo
ką, paskum — antra, tre
čia... Visas sodžius buvo jų 
pilnas. Ėmė klausytis. Ka
žin kokie balsai, tartum 
verksmas ir klyksmas pa
sigirdo.
— Dieve!...

nelaimingoji, pirštus grau
ždama.

Netoli namų stovėjo ru- 
Tenai nuo ka-

sukeikė 
staiga, užkliuvęs kojom ir 
virsdamas.

u Pasirėmė ant rankų ir 
jg!apsidairė. Pamatė po kojų 
»- ryšelį. Nusišypsojo ir pa

siėmęs išrišo. Visas nušvi
to. Nutvėrė abiem rankom 

i sūrį ir raugčiodamas ėmė gių gubos.
^'valgyti. Matyt, buvo alka- zokų pasislėpė...

sudejavo

nei ser- 
nekal- 
Visas 
virto, 
tikras 
gultų

Two Minutes Old—Owhs Bond

Pamela Ann Smith. of Valejo. Cat. became the owner of * 17. 8. 
at the a*e of two minutes. Her father. Edw*rd Smith, tdephoa 
the bond made out in her name the minute he heard of her btrtlfe She


