
Kalėdų istorija
Anuo metu: išėjo ciesoriaus 

Augusto paliepimas surašyti 
visą pasaulį. Tas pirmas sura
šymas buvo padarytas Sirijos 
valdovo Kirino. Ir visi ėjo įsira
šydinti, kiekvienas į savo mies
tą. Tai ir Juozapas, kadangi 
jis buvo iš Dovydo namų ir gi
minės ėjo iš Galiliejos, iš Naza
reto miesto, į Judieją, į Dovy
do miestą, kurs vadinamas Bet
liejus, kad įsirašydintų drauge 
su pažadėta sau moterimi Ma
rija, kuri buvo nėščia. Atsitiko, 
kad juodviem tenai esant, atė
jo jai metas gimdyti; ir ji pa
gimdė pirmgimį savo sūnų, su
vystė jį vystyklais ir paguldė 
jį prakarte, nes jiems nebuvo 
vietos užeigoje.

Toje pačioje šalyje buvo pie
menų, kurie budėjo ir sergėjo 
per naktį savo bandą. Štai 
Viešpaties angelas atsistojo 
prie jų, ir Dievo Skaistumas ap
švietė juos. Jie labai nusigando; 
bet angelas jiems tarė: Nebijo
kite! Nes štai aš skelbiu jums 
didelį džiaugsmą, kur£ bus vi
sai tautai, kad šiandien jums 
gimė Dovydo mieste Išganyto
jas, kurs yra Kristus, Viešpats. 
Ir tas bus jums ženklas: rasite 
kūdikį suvystytą vystyklais ir 
paguldytą prakarte. Ūmai atsi
rado prie angelo daugybė dan
giškosios kariuomenės, kurie 
garbino Dievą ir sakė: Garbė 
Dievui aukštybėje ir žemėje ra
mybė geros valios žmonėms.

(Luko 2, 1-14)
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Anuo metu: Piemenys sakė 
vienas kitam: Nueikime lig Bet
liejui ir pažiūrėkime to, kas į- 
vyko, ką Viešpats yra mums 
apskelbęs. Jie atėjo skubinda- 
mies ir rado Mariją, Juozapą ir 
kūdikį paguldytą prakaite. Pa
raštę gi, jie skelbė tai, kas 
jiems buvo pasakyta apie tą 
kficttk£ 'Vtok Me tai gilėjo, 
stebėjosi tais dalykais, kurie 
buvo jiems piemenų papasako
ti. Marija gi dėmėjosi sau visus 
šituos dalykus ir svarstė juos 
savo širdyje. Piemenys sugrįžo 
atgal, garbindami ir šlovinda
mi Dievą dėl viso, ką buvo gir
dėję ir matę, taip kaip jiems 
buvo pasakyta.

(Luko 2, 15-20)

Pradžioje buvo Žodis. Tas Žo
dis buvo pas Dievą, ir Žodis 
buvo Dievas. Jis pradžioje buvo 
pas Dievą. Visa per jį padary
ta, kas padaryta, ir be jo nepa
daryta nieko. Jame buvo gyvy
bė, ir ta gyvybė buvo žmonių 
šviesa. Šviesa šviečia tamsybė
je, bet tamsybė jos nepriėmė.

Buvo Dievo siųstas žmogus, 
vardu Jonas. Jis atėjo dėl liu
dijimo apie tą šviesą liudyti, 
kad visi per jį tikėtų. Jis nebu
vo šviesa, bet turėjo liudyti a- 
pie šviesą. Buvo tikroji šviesa, 
kuri apšviečia kiekvieną žmo
gų, ateinantį į šį pasaulį. Jis 
buvo pasaulyje; pasaulis per jį 
padarytas, bet pasaulis jo ne
pažino. Jis atėjo pas save, ta
čiau savieji ji nepriėmė. O kas 
jį priėmė, tiems jis davė galios 
būti Dievo vaikais, būtent, 
tiems kurie tiki į jo vkrdą, ku
rie yra gimę ne iš kraujų, nei 
iš kūno valios, nei iš vyro va
lios, bet iš Dievo. Tas žodis įsi
kūnijo ir gyveno tarp mūsų. 
Mes matėme jo garbę, garbę 
vienatinio iš Tėvo gimusio Sū
naus, pilno malonės ir tiesos.

(Jono 1, 1-14)

Pranešame
kad šis “Darbininko” Kalėdinis 
numeris yra pirmas ir paskuti
nis šią savaitę. Kitas “Darbinin
ko” numeris išeis antradienį, 
gruodžio 28 d. š. m. Tai bus 
paskutiis šių metų numeris.

Po Naujų Metų šventės "Dar
bininkas” vėl bus leidžiamas 
kaip ir buvo du kart savaitėje.

naiiua,

Amen.

Suklaupę prie Kūdikėlio Jėzaus, maldaukime Jo mūsų pavergtai tėvynei Lietuvai laisvės 
ir nepriklausomybės ir bendrai visam pasauliui taikos ir ramybės

, SVEIKINAME
Kristaus Gimimo švenčių proga sveikiname vi

sus LDS narius, “Darbininko” bendradarbius, skai- 
; ir bendrai visus geros valios žmo- 

nes. Linkime jums jas gražiai praleisti.
LDS Ceatro Valdyba, “Darbininko” Redakcija ir 

Administracija.
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GUL ŠIANDIENĄ

Gul šiandieną jau ant šieno 
Atpirkėjas žmonijos;
Šiam Karaliui Visagaliui 
Nėr vietelės tinkamos. 
Piemenėliai, paskubėkit. 
Dovanas Jam savo dėkit, 
Kaip pasaulio Viešpačiui.

I menkutį jo tvartutį 
Ir mes draug skubėsime. 
Tam Karaliui savo valią, 
Visą šįrdį dėsime, 
Viską Jam mes paaukosim 
Ir su angelais giedosim: 
Garbė Tau aukštybėse!

Nors dievystę j žmogystę 
Jis šiandieną užvėrė,
Mes neklystam, pripažįs

tam,
Jog tai Jis mus sutvėrė.
Koks tai džiaugsmas 

mums atėjo,
Giedam Dievui Atpirkėjui 
Ir šventai Jo Motinai.

Kristau Pone! Imk malo
niai

Tu kiekvieną už rankos;
Prie ugninės glausk krūti

nės,
Duoki meilės mums šven

tos!
Teikis gimti nūn mumyse, 
Vienas karaliauk širdyse, 
Vesk į laimę amžiną.
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Mirė Sv. Kazimiero Lietuvių 
Parapijos Klebonas

Nashua, N. H. — Penk
tadienį. gruodžio 17 d. po 
ilgos ir sunkios ligos mirė 
Jtun. Dr. Mykolas Cibuls
kis, M. S., Šv. Kazimiero 
lietuvių par. klebonas.

šeštadienį, gruodžio 18 
d., 4 vai. po pietų a. a. 
kun. Cibulskio kūnas bu
vo pašarvotas klebonijoje, 
o pirmadieni, gruodžio 20 
d., 2 vai. po pietų perneš
tas Į parapijos bažnyčią, 
kur buvo atlaikytos iškil
mingos pamaldos.

IŠKILMINGOS 
LAIDOTUVES

Antradienį, gruodžio 
d„ 10 vai. rytą, Šv. Kazi-|vybei, ypač lietuviams La 
miero lietuvių par. bažny-|Salette‘iečiams kunigams, 
čioje įvyko iškilmingos' 
laidotuvių pamaldos. Šv. 
Mišias atnašavo J. E. vys
kupas Matthew Brady iš 
Manchester, N. H. su asis- 
ta. Pamokslą pasakė kun. 
Dr. Antanas Bružas

Po pamatau a. a.
Dr. M. Cibulskio kūnas iš
vežtas palaidojimui į Šv. 
Benedikto kapines, Hart
ford, Conn.

Tėvas Dr. Cibulskis gi
mė gruodžio 21 d.. 1894. 
Glasco. N. Y. Taigi laido
jimo dienoje suėjo lygiai 
54 m. amžiaus. 1 
seminarijos mokslus už-: kus nepasitikėti tais, ku- 
baigė La Salette Kolegijoj, j rie nori sukurti pasaulyje. 
Hartford. Conn., 1913 m. ----- ’ 
ir įstojo į noviciatą tais 
pačiais metais. Užbaigęs 
noviciatą, rugpjūčio mėn., 
1916 m. išvyko į Romą ir 
ten studijavo filosofiją ir 
teologiją. Kunigu Įšven
tintas rugpjūčio 15 d., 
1921 m., Nocera. Italijoj. 
Liepos mėn.. 1922 m. grįžo 
iš Romos i šį kraštą, ir bu
vo paskirtas La Salette 
seminarijos, Hartford, Ct., 
profesorium. Nuo 1932 iki
1938 m. buvo La Salette 
Kolegijos
1939 m.
noviciato
Bloomfield, Conn. 1942 m. 
buvo paskirtas vikaru Į 
Šv. Kazimiero lietuvių 
par.. Nashua, N. H., o po 
vienų metų paskirtas tos 
parapijos klebonu.

Sekmadieni, rugpjūčio 
11. 1946 m. Šv. Kazimiero 
par. parapijiečiai pagerbė 
savo kleboną, jo 25 metų 
kunigavimo suka k t i e s 
proga. Tą dieną Jubiliatas 
Tėvas Dr. Cibulskis savo 
intencija atnašavo šv. Mi-

šias, o vakare Įvyko para
pijiečių suruoštas bankie- 
tas Jubiliatą pagerbti.

Kun. Dr. Mykolas Ci
bulskis buvo visų mylimas 
ir gerbiamas, ne tik lietu
vių, bet ir kitataučių. Jis 
buvo nuoširdus Lietuvos 
išlaisvinimo reikalų 
jas.

Paliko dideliame 
dime savo sesutę,
Oną Butkus, gyv. Semen- 
ton, N. Y.

Mirus įžymiam kunigui- 
vadui, reiškiame gilią už-Į 
uojautą Šv. Kazimiero lie
tuvių par. parapijiečiams, 
La Salette Kolegijos vado-21

, M.S. 
kun.

Stalinas Pradėjo "Ofistų" 
Dirbtuvėse

J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS, Prancūzai Išsprogdino Rusijos 
Radio Antenas Berlyneskaitytinas bažnyčiose Sekmadienį, gruodžio 19 ir 

Sekmadienį, gruodžio 26 d.
MYLIMIEJI KRISTUJE: —

Nuostabu ir net baugu sužinoti, kad aluminum 
pramonei kas menuo trūksta 20,000,000 svarų. Todėl 
visokiais būdais mėginama surinkti atliekamus iš alu
minum padarytus daiktus.

Geras būdas pagelbėti aluminum pramonei ir pel
ningas įeigų šaltinis Arkivyskupo Cushingo Fondui 
yra tame, kad surinktume 1948 m. Massachusetts au
tomobilių registracijos plokšteles, kurios iš aluminum 
yra padarytos. Tos plokštelės niekad nebuvo organi
zuotai renkamos, ir jų surinkimas nekenktų jokiam 
privatiniam bizniui. Dėl to dalyko aš turiu užtikrini
mą iš atitinkamų valdžios įstaigų. Toksai rinkimas 
būtų reikalingas labai mažo organizuoto darbo ir ne
sudarytų jokių nepatogumų kunigams ir žmonėms. 
Kadangi ateityje automobilių plokštelės nebebus da
romos iš aluminum, tai šitas aluminum vajus bus pir
mas ir paskutinis. Reikia jį padaryti šių metų pabai
goj-

Mūsų atliekamų popierių vajai, taip sėkmingi 
kos jį ir jo tvarką'kiekvienais metais, buvo daromi dėlto, kad atliekamas

I
i

i
I

- -
įlos už blogų produktų ga- 
imybą. Jau dvylika direk
torių bei inžinierių nutei
sė. Vieni jų gavo po 5 me
tus. o kiti po 7 m. kalėji- 

Įmo.

MaskvosLondonas
radio skelbia, kad dirbtu
vių direktoriams ir inži
nieriams yra iškeltos by-

remė-

nuliū-
ponią

i

Rusijoje “očistkos” (va
lymai) niekad nesibaigia. 
Valymas eina valdžios į- 
staigose, dirbtuvėse, ūkio 
srityse. Kaip tik kur pasi
reiškia nepasitenkinimas 
kruvinojo Stalino valdžia, 
tai, žiūrėk, jau ir šluoja 
lauk nepasitenkinusius pa
reigūnus. Tik tie išsilaiko 
prie Stalino lovio, kurie be; 
pertra 
liaupsina.

KĄ PASAKĖ POPIEŽIUS 
ITALIJOS DARBININKAMS?

i

Tūkstančiai vyrų ir mo
terų, “Fiat” automobilių 
fabriko darbininkų, ap
lankė popiežių, Jo Švente
nybę Pijų XII. Kaip žino
me. popiežius yra labai su
sisielojęs dėl dabartinės 
darbininkų būklės ir susi
rūpinęs viso pasaulio dar
bininkų reikalais. Viena 
tokio atsilankymo proga

jie vertina darbi-vertę:
ninką pagal jo darbo na
šumą.

ventojams, gyvenantiems 
Vakarų zonose; negali bū
ti barbariškesnio veiksmo, 
kaip okupavimas Baltijo 
valstybių— Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos ir tų kraš
tų tautų naikinimas. Apie 
barbarizmą Rusija neturi 
teisės kalbėti, nes jos val
džios brutališkas režimas 
viršija visokius barbariz
mus.

Prancūzus reikia tik pa
sveikinti už drąsą. Pran
cūzų Gen. Ganeval jau 
lapkričio 20 d. pranešė ru
sams apie planą nugriauti 
antenas. Ginčas su rusais 
jau seniai ėjo dėl tos rusų 
radio stoties. Jung. Vals
tybės, Anglija ir Prancū
zija reikalavo, kad rusai 
leistų ir joms naudotis tą
ja radio stotimi, bet rusai 
nei kalbėti nenorėjo. Toji 
radio stotis yra Anglijos 
sekcijoje.

Berlynas, Vokietija — 
Šiomis dienomis Prancū
zijos karo vadovybės Įsa
kymu, išsprogdintos dina
mitu dvi didelės radio an
tenos, kurias naudojo Ru
sijos radio stotis. Antenos 
nuverstos todėl, kad jos 
sudarė didelį pavojų Va
karų valstybių lėktuvams, 
kuriais pristato Vakarų 
Berlyno gyventojams mai
stą ir kitus reikmenis.

Rusai baisiai supyko iri 
pareiškė griežtą protestą i 
dėl antenų nuvertimo. Jie| 
sako, kad prancūzų kafo 
vadovybė neturėjusi tei
sės nugriauti antenas. Tai 
esą pats barbariškiausias 
veiksmas. Tačiau nėra ir 
negali būti barbariškesnio 
veiksmo, kaip blokados 
uždėjimas, kad Vakarų 
valstybės negalėtų prista
tyti maisto, Berlyno gy

popieris buvo tuomet labai reikalingas. Jie atnešė apie 
375,000 dol. Labdarybės Fondui. Ta nepaprastai stam
bi suma mvo sunaudota ir senųjų įstaigų reikalams, 
ir įvykdymui naujai sumanytų labdaringų ir apašta
liškų Arkivyskupijos projektų.

Taigi aš pasiryžau prašyti visų katalikų paaukoti 
1948 m. Massachusetts automobilių plokšteles taip 
vadinamanj “Aluminum Vajui”. Netenka abejoti, kad 
tas vajus bus labai naudingas, ir jo pelnas suteikė 
daug pagalbos Arkivyskupijos labdarybei.

Aš nuoširdžiai prašau jus bendradarbiauti šio 
sumanymo įvykdimui šitokiu būdu: eidami į bažnyčią 
per Naujus Metus, atsineškite 1948 m. automobilių 
plokšteles ir Įdėkite jas į sunkvežimį, kurs stovės pas 
jūsų bažnyčios duris.

Maldaudamas jums Dievo palaimos Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga, lieku su meile ir dėkingumu, 

Atsidavęs jums Kristuje,
f RICHARD J. CUSHING, D. D., 

Bostono Arkivyskupas.

Naujai Atvykstančių Lietuvių 
Sąrašas

kiek jis pajėgia 
dirbti, kiek jis produkciją 
didina.

Tai yra labai reikšmingi 
ir kiekvienam darbininkui 
isidėmėtini žodžiai.i-I

į
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Pradinius j popiežius Įspėjo darbinin- 
Lrollio 1 1 i 4 r, i r. Iru

Kūčių Vakare Trumanas 
Kalbės Per Radio

•T

viršininku, o 
buvo paskirtas 

vi r š i n i n k u,

j

Wasliington — Baltieji 
Rūmai pranešė, kad Pre
zidentas Trumanas pasa- 
jkys Kalėdinę kalbą iš sa- 

namų Independence,

rojų be religijos, nes tik-į 
rumoje jie padaro žmogų* 
vergu.

_T. , ivo namų independence,
Vien tik darbas ir tobu-;^jo. Kūčių vakare.

las jo organizavimas ne-1 Ponia Trumanienė ir 
garantuoja darbininko pa-,Margareta išvyks iš Wa- 
garbos, o tik religija iške-isj1jngtono kelias dienas 
lia ir pašventina žmogaus !pirm Kalėdų, o Preziden- 
vertybę. Žmogus yra su- tas ga| išskris lėktu- 
kurtas pagal Dievo pa-;vu namo 
veikslą, todėl jis ir yra __________

J. V. AUKŠČIAUSIAS TEISMAS 
ATMETE JAPONIJOS KARO 
KRIMINALISTŲ PRAŠYMĄ

Kristaus brolis ir amžino
jo gyvenimo paveldėtojas. 
Čia ir glūdi žmogaus tik
roji vertė. Darbininkas, y- 
pač turi Įsidėmėti šią tie
są, kai jam jau nuo seniai 
nuolat kalama i galvą 
mintis, kad religija darbi
ninką silpninanti, daranti' 
ji nerūpestingu ir abejin
gu dėl savo asmeninių ir 
visuomeninių reikalų.

Kas gi ištikrųjų darbo, 
žmogų labiausiai pažemi
na? Nugi tie pasaulio at
naujintojai, kurie savina-, 
si išimtiną privilegiją va-; 
dovauti darbininkų reika
lams. neatsižvelgdami Į 
darbininko, kaipo asmens

Prieš Šias Kalėdas Nebus 
Prancūzijoje Nė Vieno 

Karo Belaisvio
— Oficialūs 

sako, kad 
vyriausybė 

paskutinę vo-

Kalėdinė Lietuvių Radio
Programa

Paryžius 
pranešimai 
Prancūzijos 
jau paleido 
kiečių karo belaisvių gru
pę. Prancūzų generolas 
Pierre Koenig apie tai pa
informavo Tarptautinį 
Raudonąjį Kryžių. Jis sa
kė, kad prieš Kalėdas 

(prancūzų žinioje nebus nė 
vieno karo belaisvio.

Prancūzijoje pasiliks tik 
tie vokiečiai, kurie sutiko 
savo noru dirbti Prancū
zijoje. Dauguma jau pa
reiškė norą tapti Prancū
zijos piliečiais, kai kurie iš 
jų jau yra susituokę su 
prancūzaitėmis.

Hashinglčm, D. C. — 
Kaip žinoma, Japonijos 
karo kriminalistai, ku
riuos nuteisė militaris tri- 
įbunolas, atsišaukė į Jung. 
Valstybių Aukščiausįjį 
Teismą, kad peržiūrėtų jų 
bylas ir pakeistų militario 
teismo sprendimus.

Jung. Valstybių Aukš
čiausias Teismas dauguma 
balsų atmetė Japonijos 
karo kriminalistų prašy
mą, pastebėdamas, kad 
joks Jung. Valstybių teis
mas negali pakeisti milita-j 
rio tribunolo sprendimo, 
nes tas tribunolas yra į- 
steigtas Alijantų, o ne 
Jung. Valstybių.

Taigi nuteistieji japonai 
turės atlikti bausmes.

kad jos kariuomenė Indo- 
nesijoj atlieka tik polici
ninkų pareigas, kad ap
saugoti žmonių gyvybes ir 
laisves.

Indonesijos respublikos 
valdžia sako, kad Olandija 
savo įsibriovimu sulaužė 
Renville sutartį, kurią pa
sirašė Olandijos ir Indo- 
: nesijos Respublikos val- 
įdžios sausio 17 d., 1948 m. 
| Jungtinių Tautų komite
tas JAvoj atsišaukė į Sau
gumo Tarybą, kad pada
rytų žygius sulaikyti O- 
landijos kariuomenės 
veržimą.

1

įsi-

Pfrains Sniegas Padarė 
Daug Nuostoliu Naujoje 

AngRjtje

k

BALF Direktoriai

Prez. Trumam Reikalaus 
Griežtesniu (sMymv 

Prieš Šnipus
šeštadienį, gruodžio 25 d. (Kalėdų dienoje ), 1:15- 

vai. po pietų Įvyks Lietuvių RadioValandos Kalėdinė 
programa. Iš WESX radio stoties — 1230 kilocycles,! 
Salom, Mass. bus transliuojamos Kalėdinės giesmės, 
liaudies dainos, muzikos pranešimai, sveikinimai iri 
kalbos. j Prezidentas

Kalbės kun. Jonas S. švagždys, Jėzaus Nukry-Į nepatenkintas 
žinotojo Seserų Vienuolyno kapelionas.

SEKMADIENINE LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RADIO VALANDA . . ,

Sekmadienį, gruodžio 26 d. (Kalėdų antrą die- slŲn^us naujam Kongre- 
IWHI kilocycles, sul' s‘ul>s d,au® F’6?1®3’

VVashington, D. C. —
Trum anas 

Kongreso 
i komiteto prieš - ameriko- 
ninci veikiai tyrįnėti dar
bais. Jis pareiškė, kad su-

Sekmadienį, gruodžio 19 
d. po pietų pradėjo snigti 
ir snigo iki vidumakties, 
o kai kur ir ilgiau. Sekma- 
dineį keliai buvo labai sli
dūs. Įvyko daug nelaimių. 
_ Šioje pirmoje sniego au- 
idroje žuvo 12 žmonių Nau
joje Anglijoje, ir taipgi 
padarė daug medžiaginių 
nuostolių, ypač Cape Cod 
kaikurie kaimeliai liko be 
telephonų ir elektros, nes 
šlapias sniegas sušalęs 
nutraukė telephonų ir 
lektros laidas.

e-

Kazimieras Urbonavičius,

i»ą), 9 vai. rytą iš WVOM stoties —
Brookline, Mass., išgirsime taip pat Kalėdines gies
mes, muzikos kurinius, sveikinimus ir kalbą.

Kalbės Prelatas Dr. 
mūsų įžymusis literatas.

Šia proga sveikiname visus Gerb. Lietuviu Radio 
Valandos rėmėjus ir klausytojus.

Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai 
siųskite savo pranešimus ir sveikinimus šiuos adresu:

LITHUANIAN RADIO HOUR
366 W. Broaduay, So. Boston 27, Mass. 

Telephonui: SOuth Boston 8-‘J6#0 arba N'Oruood 7-1419

nius, daug aštresnius įsta
tymus, pagal kuriuos būtų 
baudžiami šnipai — vals
tybės išdavikai.

Prezidentas taipgi rei
kalaus, kad Kongresas pa
ilgintų laiką teisti ir baus
ti šnipus. Pagal dabarti
nius Įstatymus šnipai gali 
būt’ patraukti'teisman tik 
♦rijų metų laikotarpyj nuo 

Jų iiusikaltimo.

I

Olandija Pradėjo Karu 
bdaneriH

Batavia, Java — Šiomis 
dienomis Olandija pradėjo 
kovą Indoncsijoj. Olandi
jos kariuomenė be pasi
priešinimo įsiveržė į nau
jos Indonesijos respubli
kos centrus.

Olandijos valdžia sako,
I

Gruodžio mėn. 21 d. lai-su sūnumis Romualdu ir 
vu “MARINE FLASHER” Jonu.
atvyko šie lietuviai DP: Į Operos dirigentas Vy- 

Olga ir Juozas Audėnai'tautas Marijošius, žmona 
' • — - - - - -----; Steponaitytė -

' ‘ vaikučiai 
Elena, Marijus ir Gražina, 

j Eleonora ir Vytautas 
Mazoliauskas ir dukrelės 
Mirga ir Giedrė. 

Augustinas Mikšys. 
Elena ir Bronius Perna- 

ravičius ir dukra Gražina. 
Elena ir Jurgis Strazdas 

ir sūnus Virgilius, dukre
lės Regina ir Palmira.

Mykolas Žemaitis.

Advisory Committee 
Voluntary Foreign Aid 
U. S. Government parėdy
mu nepiliečiai negali būti 
BALF’o direktoriais.

Dėliai šios priežasties, 
vietoje pasitraukusio iš 
direktoriato Vinco Raste- 
nio, tautininkai pasiūlė 
kandidatu į direktorius 
Juozą Ginkų, 495 Grand 
Street, Brooklyn 11, N. Y.

BALF’o pirmininkas 
kun. dr. J. B. Končius, va
dovaudamasis įstatų VI 
Skyriaus paragrafu 3, kri
vūlės keliu patieks direk- 
toriatui jo kandidatūrą 
balsuoti.

on 
of

“Jung. Valstybės ir Ru
sija gali išspręsti visus 
nesusipratimus taikiai”, 
sako John Foster Dulles, 
sugrįžęs iš Jungtinių Tau
tų susirinkimo, įvykusio 
Paryžiuje. Tačiau Dulles 
nepasakė kaip ir kokiu bū
du gali susitaikinti su Ru
sija? Ar Jung. Valstybės 
turi išsižadėti tautų, ku
rias yra pavergusi Sovietų 
Rusija? Jeigu taip, tai kuo 
skirtųsi Amerika nuo ag
resingos Rusijos?

su dukrelėm Daiva ir In-įKotryna 
dre - Judita, Vvaterbury, Marijošienė ir 
Conn.

Irena ir Algirdas Bud-i 
rėčkai.

Veronika Bulvičienė. i
Irena H. ir Kristupas:

Daugirdai ir sūnus Tomas,! 
Brockton, Mass. Į

Aldona ir Algirdas Dy-j 
šai ir dukrelė Asta.

Maria ir Valteris Frei-, 
manai su sūnumis Eduar
das. Povilas ir Arnoldas. Į

Saliomėja ir Henrikas į
Idzelevičius, sūnus Augus-1 
tinas ir dukrelė Teresė. •

Joana ir Jonas Karys-, 
Kareckas.

Eugenijus Kazanecka.
Aldona ir Dr. Pranas'staigose. Tačiau labai ma- 

Mažeika ir dukrelė Marija.ižas skaičius valstijos dar- 
Pittsburgh, Pa. ibininkų paklausė komu-

Eleonora Navickaitė irjnistų ir išėjo į streiką. 
Juozas Navickas.

Klemensas Praleika.
Elena ir Kazimieras

Ščesnulevičius.
Prof. Valys Vitkus, Chi

cago, III.
Vladislava ir Vincas 

Vitkus, sūnus Eduardas.
Gražina Vokietaitytė,

Los Angeles, Cal.
Anela ir Antanas Šim

kus ir sūnus — Algiman
tas, Rimgaudas, Kęstutis 
ir Vytautas, Lawrencc, 
Mass.

Stefania Skučas.
Elena ir Antanas Stan-

čius su dukrelėmis 
nika ir Marija.

Vladas Sudmalis.
Antonia ir prof.

Sužiedėlis ir sūnūs
zas„ Antanas, Eugenijus, 
Žygimantas ir Augusti
nas, Kennebunk Port, Me.

Albertas Svisčlauskas.
Janina Tumasonytė.
Mykolas Untulis.
Adelė ir Vladas Varnec-

kas ir sūnus 
relė Judita.

Vytautas
Bridg ewatcr,

Italijos Komunistai 
Susmuko

Praneša, kad Italijos ko- 
imunistai paskelbė 24 va
landų streiką valstijos Į-

Komunistų vadai tikėjo
si tuo streiku sulaikyti 
visą judėjimą Italijoj, bet 
labai mažai kur pakenkė. 
Tas parodo, kad darbinin
kai nusisuka nuo komu
nistų.

Atvyko pp. Daugirdai
Gruodžio 21 d. iš Schw. 

Gmund, Vokietijos į New 
Yorką atplaukė laivu “Ma
rine Flasher” inžinierius 
Kristapas Daugirdas su 
savo žmona Irena ir 2-jų 
metų sūnumi Tomuku. Jie 
apsigyvens Brocktone pas 
p.p. A. Peldžius, “Darbi
ninko” administratorių.

P-nia Irena Daugirdienė- 
Mačiulytė yra duktė gar
saus buvusio Panevėžio 
apskrities gydytojo Stasio 
Mačiulio, kurį bolševikai 
žiauriausiai nukank i n o, 
jam bedarant vienam ligo
niui operaciją.
PAIEŠKOJIMAS

i 
!

Vero-

Simas
Aloy-

Vitalis, duk-

Zenkevičius, 
Mass.

Gruodžio mėn. 23 d. lai
vu “MARINE MARLIN” 
atvyksta šie lietuviai:

Rostislavas ir Irena 
drziskis.

Emilija Brasatienč.
Ona ir Juozas Kašubu

Be-

Antanas Jankauskas, kilęs iš 
Geruliškių kaimo, Pilviškių 
valsčiaus Vilkaviškio apskr., 
dabar besirandąs Lithuanian 
DP Camp. P. O. Box 229, (13b) 
Kcmpten, US zone, Germany, 
IEŠKO savo tetos, Marijonos 
Sinkevičienės - Jankauskaitės, 
kilusios iš ten pat, kur ir jis.

Ji išvyko Amerikon prieš 
,-ąjį Pasaulinį karą
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Kietas riešutys ta Lietuva
Lietuvos vardas vėl suskambėjo angliškoj Ame

rikos spaudoj, šiuo kartu ryšiumi su priverstinu va
rymu ūkininkų j bendrus komunistinius ūkius — kol
chozus. Okupacijos pradžioje — 1940-41 m. Sovietų 
agentai iškilmingai skelbė, kad Lietuvos ūkininkų 
nuosavybė nebus paliesta; kad gandai apie įkūrimą 
kolchozų esąs grynas piktų žmonių prasimanymas, 
paleistas apyvarton tikslu kiršinti piliečius prieš So
vietų valdžią, kuri vien tik gero Lietuvai trokšta. Iš
girdę tokius pažadus, Lietuvos ūkininkai kiek nusi
ramino. Tačiau neilgam, nes keliems mėnesiams pra
slinkus, bolševikų agentai pradėjo raginti ūkininkus 
eiti į kolchozus. Galima įsivaizduoti lietuvių pasipik-[ 
tinimą ir pagiežą dėl tokios bolševikų veidmainystės. I 
Čia žadėjo ūkių neliečiamybę ir štai dar agentų bur-|

Atėjo naktis, ta garbinga naktis, 
Kokios nieks nematė ir nebematys, 
Nes joje įvyko Dangaus paslaptis; 
štai gimė Vaikelis tvartely šaltam; 
Jis mažas, silpnutis, bet Angelai Jam 
Saldžiai gieda himną aukščiausios garbės. 
Pavydūs karaliai prieš Jįjį drebės, 
Bet glausis prie Jo kūdikėliai maži 
Ir tie, kurie meilę užlaiko širdy. 
Vadinsis Jisai Kunigaikščiu Taikos 
Ir savo gyvybę už mus paaukos. 
Jis atnešė meilę iš aukšto dangaus, 
Jo gailestingumo visi paragaus. 
Skurduolį ir vergą priglaus visados, 
Žmonėms geros valios ramybę Jis duos.

Didžiausiam skurde Jis į žemę atėj’ 
Ir dreba ant šieno šaltoj prakartėj — 
Pasaulio Kūrėjas ir Dievas - Žmogus 
Žemiau nusileido už žemės vergus. 
Dabar jau Jį gerbia pasaulio kraštai, 
Ir mes Jį visuomet mylėkim karštai, 
Nes Jojo kančia ir gyvenim’s kartus 

Atkėlė mums rojaus vartus.

biznio prospektai. Biznis juos 
■ išjudina garsinti vieną iš bran
giausių ir didžiausjų krikščio- 

įniškų švenčių.
Į Ne religiniais sumetimais šiuo 
sezonu kalėdiniais vaizdais puo
šiami biznio, pramonės, finansų 
centrai, taipgi teatrai, muziejai,

Kalėdinė Nuotaika
Ar ji derinasi su Kristaus 

dvasia?
Ideališka krikščioniška

bendruomenė
•

Nei jokiai kitai šventei Ame- 
| rikos žmonės neišsijudina taip
į visuotinai ir taip didingai, kaip' knygynai ir valdiškos įstaigos. 
(Kalėdoms. Niekada žmonių ] Radio programuose tik ir gau- 
nuotaika nebūna taip pakili ir;džia kalėdinių giesmių melodi- 
jautri. kaip Kalėdų metu. įjos. Visi žmonės įtraukti į tą

Kalėdinė nuotaika ], 
reikštis dar gerokai prieš tą dija sveikinimai, 

. šventę. Kalėdinis sezonas prasi-įmai, dovanos, 
deda prieš mėnesį laiko. 

1 Kristaus gimtadienio proga' kalėdinių vaišių paruošimai.
išsijudina ne vien tikintieji. Iš
sijudina ir indiferentai, ir at
šalėliai, ir masonai, ir netikin
tieji, ir žydai. Pastarieji išsiju
dina anksčiau ir labiau, negu 
oirmieų. Tikinčiuosius išjudina 
šventės didybė, o visus k?”

Kun. J. S. švagždys.

pasakius, nesi- 
grįžti.

gyvenimas yra

pradeda džiaugsmo verpetą. Visa tai liū-1 
, gero linkėji- 
asmeniški pasi

puošimai. papuošimai namų ir
bal- 
ieš-Ką gi, ar reikia čia tuo visu 

gėrėtis, grožėtis, džiaugtis? Y- 
ra žmonių, kurie linkę sakyti, 
kad žmonės tiesiog patrako iš 
gerumo. Bet nemaža bus ir 
kritiškai į taj žiūrinčių. Dauge
lis iš tikrųjų čia bus linkę sa
kyti, kad visa tai nesiderina su 
Kristaus dvasia. Tokie bus lin
kę sakyti, kad biznį daran
tiems Kalėdų metu Kristus pa
darytų tą, ką Jjs padarė anuo 
metu perkantiems ir parduo
dantiems šventykloje.

Taip, tai taip. Bet tokį prilei- 
'dimą darantieji privalo atsimin- 

Štai ką'**’ ka<^ PatYs tur* būti be prie- 
i kaišto. Patys turi apsižiūrėti, 
kad nebūtų verti Kristaus bo

tago.

Visas pasaulis toli stovi nuo' gimtadienį gerais laikais, pasi- 
Kristaus idealo. Nutolę nuo jo ryžkime ta proga didesniu dar- 

i ir tikintieji. į bu ir gausesnėmis aukomis pri-
Kokia žmonių bendruomenė sidėti prie gelbėjimo mūsų žu- 

derintųsi su Kristaus idealu, domos tautos. Tuo atliksime 
arba kitaip sakant, su Jo moks- savo tautišką pareigą ir tapsi- 

kokia buvo pir- me vertais žadėjimų Kristaus.
P. G.

pa-

---------

mvbės paslanti, o *a pa
slaptis glūdi žodžiuose: 
“1 * ' .................................

Nieko labiau nėra taip žodis). Tai, Dievuliui šia- 
nos nuo pažadų neataušo, ir jau varyte varo žmones į išsiilgusi šių dienų žmoni- me seimelyje tik tiek, dau- 
skurdžius ,gramozdiškai nesutvarkytus bolševikiško į ja, kaip taikos ir Ramy- giau nuo Jo nėra ko tikė- 

kuriuos valdo bes. Bet juk tikroji Taika tis. Ir žmonių be Dievo vi
sų pastangų rezultatai — 
tai karai, vargas, badas ir 
vergija.

Labai daug žmonių priė
mė gimusį Dievą, kad Jį 
tik apeigomis pagarbinus,

tą išlaikė pirmieji krikščionys 
Palestinoj ir Romos katakom
bose. Pagonys apie krikščionis 
šitaip atsiliepdavo: “Štai, kaip 
jie myli vienį kitus”.

Vėliau krikščionys nukrypo 
nuo to idealo ir neįstengia, ar
ba, teisingiau 
stengia prie jo

•
Lozoriaus

Kristaus gyvenimas. Lozoriaus 
balsas yra Kristaus balsas. O 
Ix)zoriais dabar paversta dides
nė žmonijos dalis. Ar prisipa
žįsta prie kaltės tie, kurie ją 
padarė? Ar jaudinasi tų tautų 
vadai, kurie milijonus žmonių 
pavertė Lozoriais ? Ar daugelis 
Amerikoj girdi tų Lozorių 
są? Tokių su žvake reikia 
koti.

•
Mūsų tautos kamienas

verstas Lozoriais. Mūsų balsas 
yra Kristaus balsas į mus. Ar 
daugelis iš mūsiškių tą balsą 
girdi, ar daugelis išgirdę atsi- 

1 liepia? Ar ne didžiuma iš mū- 
siškių užsikemša ausis, kad to 
balso negirdėtų?

“Kiek kartų jūs tai padarėte 
vienam šitų mano mažiausiųjų 

j brolių, man padarėte”. Ar dau- 
' gelis įš mūs pildo tą išganymo 
sąlvgą?

Ar daugelis iš mūsiškių bijo 
susilaukti Teismo dieno ie prie
kaišto: “Aš buvau išalkęs, ir 
jūs manęs nepavalgydinote” ?

Šiemet, švęsdami Kristaus

ne kaip pasaulis duoda”. 
Dieviškoji Taika trykšta 
iš meilės, kuri save laisvu 
noru paaukojo ant kry
žiaus. Jau pranašas Izajas 
mini žydams apie Dieviš
kosios taikos ir ramybės j 
Daslantį žodžiais: “p*'’5 
sako Viešpats, tavo Atpir- i 
kėjas, Izraelio šventasis: 
Aš Viešnats tavo Dievas, 
kur mokina tave naudin
gu dalvku. kurs veda tave 
keliu, kuriuo eini. Kad gi 
tu būtumei laikęsis mano 
isakymų, Tavo Ramybė 
būtų buvusi, kaip upė, ir 
tavo teisybė, kaip jūros 
bangos; tavo aini ja būtų lu? 051 tokia- 
buvusi, kaip smiltys, ir ta- krikščionių tarpe kur ne- 
vo jscios vaisius, 1__r.
žvirgždai; tavo vardas ne-1 
būtų žūvęs ir nebūtų išdil- mano mokytumai, 
dytasišmano akių. (Iz. meJ?ę viena®_k^°'’;
48,17). Teisybės darbas— 
bus Ramybė, teisybės vai-, 
sius — tyluma ir saugu-! 
mas per amžius.” (

ūkininkavimo padarus — kolchozus, 
arba nemokšos rusų mužikai, arba nieko nesuprantą atėjo pasaulin su Kristaus

• apie ūkininkystę, nedakepti Sovietų “agronomai”. 1 gimimu jau beveik prieš
Suprantama, kad sumaniam Lietuvos ūkininkui^ tūkstančiu metų. Kur

į tokią “ūkininkišką” nesąmonę tik nusispiauti. Geru .&1 J1 dmS°-
jis ten niekad neis, bet — durklai ir kulkosvaidžiai! 
priverčia. Ir skaudama širdimi eina lietuvis į kolcho-: 
zą badauti ir savo ranką nenoromis pridėti prie Lie
tuvos ūkio sunaikinimo. Tačiau neilgai ten išbūva, pasaulį laimingu. Bet pa-J elgtis, kaip Dievas norėtų, 
Kiek pabadavęs, bėga pas partizanus. Kolchozinio saulis Jo nepriėmė. Jis at-.tai jau ne. Šios rūšies 
gyvenimo skurdui apibūdinti rusai sugalvojo štai ko- ėjo žmonėms nurodyti tik- žmonės, tai kaip Betleje-

------- i._ ;rąjį gyvenimo taką, nuo miečiai, kurie kasdien (ne 
tik Kalėdose) didžioje gy-

- ----------------- - .v——.-------------------— o----------- — j — 'v»y, ^.v venimo scenoje gerai vai-
vaizdais pasigėrėti. Bet štai automobilis sustojo, nes;kad Dievas jų klausytų, o dina Betliejaus tvartelį. Ir 

_ ~ " - - pag juos nesiianko nej
kelias siauras, o karvė nenori pasitraukti. Nė šoferis,. kos, laimės ir gerbūvio Dieviškoji Taika, nei ra- 

» i*. /-n „„1: x_-_ 1 -'-•imybė, nei tikra laimė.
Bet Stalinas kažką pakuždėjo jai į ausį, ir karvė taip kaip žmonėms atrodė, kad| Yra ir trečioji žmonių 
skubiai nubėgo, tarsi, spiečius širšių būtų ją apnikęs, jie ją rasią, o ne ten ir rūšis. Tie žmonės gimusį 

t _____i_i = t> taip, kaip Dievas nurodė.. Dievą priėmė taip, kaip: -
Jie Dievo neklausydami pats Dievas nori, kad Jį:1'?;.... . » . .. ,
amžiais rėkė: “Kur tavo priimtų. Tiems žmonėms]. Ulijonai žmonių hudy- 
taika, kurią Tu, neva, žmogumi tapęs Dievas ta-įJ°’ ?e &yveun_°. Dievo 
mums atnešei”. O savęs po jų kelerodžiu, tiesa iri^lkoj *r ra”jybej ij tos 
niekad nepaklausia: kur gyvenimu. Amžių bėgyje 
mūsų taika, kurią per tiek tos rūšies žmonių . "T’”
amžių be Dievo mes kūrė- daug, jų yra ir šiandien,!ne! velnias> —------------------- ?------------------ -------- --------- r------
įme ir tebekuriame savo kad ir nedaugiausia. nei var?as» nei pnespau- gįaį tūkstančiais kankinami kalėjimuose ir Sibire, 
'skaitlingose taikų konfe- Jiems angelų paskelbtoji žmo^s nuo Dievo yir§ 50000 lietuvių tremtyje, išblaškyti Vokietijoje ir

Didžiosios Taikos Kūrė
jas Dievas tapo žmogumi, 
kad tąja Taika padarius į bet gyventi, mintyti iri

I

O.
— v •

kią pasaką. ’ Į-w _____ __
Jaltos konferencijos metu Stalinas, Rooseveltas. kurio žmonės buvo nukly- 

ir Churchillis važiavo automobiliu gražiais Krymo dę, bet žmonės panorėjo,

vidury kelio stovėjo karve. Pravažiuoti nėra kur, nes ne jie Dievo. Žmonės tai- 

nė Rooseveltas, nė Churchillis negali jos nuvaryti, ieškojo ten ir taip, kur ir

kaipbuvo ne* v’eno stokuojančio.
1 “Iš to visi pažins, kad jūs 

jej turėsite

mastas, tas 
turime ma- 
save vadina 

(Iž ^32 1 Kristaus sekėjais. Tą standar

Tai va, Kristaus 
standartas, kuriuo 

' tuoti tuos, kurie

“Ką tu jai pasakei, dėde Juozai?” — paklausė Roose
veltas. Stalinas šyptelėjo: “Aš tik pasakiau, kad ati
duosiu ją į kolchozą, jei nepasitrauks mums iš kelio”.

Kolchozinis gyvenimas iš tiesų turi būt baisus, jei 
per tiek metų bolševistinės okupacijos lietuvių ūki
ninkai mirtinai žudo kolchozų agentus ir valdybas. 
Štai visai neseniai (gruodžio 14 d.) iš pačių bolševikų 
spaudos Amerikoj sužinota, kad aukštas Sovietų pa
reigūnas Trofimov štai ką Maskvai praneša:

«•

liai, biznieriai ir kulokai - buožės veda atkaklią kovą tymuose, laužanč i u o s e 
prieš darbininkus ir varguomenę... Sovietų valdžios Dievo įsakymus. Juk net 
priešai skleidžia visokius kurstančius paskalus ir slap- menkutyje seimelyje nėra dėjimas: “Aš jums palie-!brangiems
tai įsiskverbia į valdžios tarnybą ir į dirbtuvių valdy- vietos Dievui, kaino pa- ku ramybę, duodu jums giliau pažinti
bas”. 'šaulio Kelrodžiui, Teisybei SAVO ramybę; NE KAIP skelbtą ir Dievo

Šie pastarieji žodžiai labai reikšmingi. Vadinasi, ir Gyvenimui. Didžią ma- PASAULIS DUODA Aš žadėtą Taiką ir Ramybę; tės jiems bus linksmesnės,
lietuviai nenuleidžia rankų. Visais ga’imais būdais lonę suteikia net to paties jums duodu. Tegul jūsų pažinti sąlygas,
stengiasi paraližuoti okupantų pastangas sunaikinti Dievo, neva, 
lietuvių tautą. Tur būt iš tikrųjų sunku valdyti Lietu- kad tikybos 
vos kaimą, kad mėgstanti pasigirti Sovietų spauda džia seimelyje sukalbėti ra jiems tik gražus, tuš- ir Ramybę 
tokias nemalonias žinias viešai skelbia. Kietas riešu-(tik invokaciją (malda, tai čias pažadas. Jie žino tos džiaugtis šiame ir būsima- mingesnės ateities ir ramybės, 
tys ta Lietuva. K. perskaudžiai skambantis

buvo nos negalėjęs išplėšti iš jų \ ne- žmoguj

Aš nenorėčiau nustoti 
tos laimės tikėti busimąjį 
gyvenimą. Aš pasakvčiau 
net. kad visi, kurie nesitiki 
busimojo pvvenimo, yra 
šiam gyvenimui mirė.

Gnethe.

BALF PIRMININKO 
SVEIKINIMAS

Taikos ir ramybės pasaulyje vis dar nėra. Tėvy
nė Lietuva svetimųjų priespaudoje. Jos taurūs pilie-

Išnaudotojų klasės likučiai — dvarponiai, pirk- rencijose; savo šalių įsta- Ramybė, Taika žmonėms tai suprasti visai kitose šalyse. Jų skurdas ir badas, ypač vaikučių, yra
u...xx_ ...J. .......... .... geros valios tapo tikra rea-ine“«al>- f’------ ------- - - ------------ -------- ------- .

lybė. I 
dėjimas:

CMIUS UAlkl CL 1C7CL' neišgali. šiurpulingas. Kalėdų švenčių laiku pasimelskime už
Dievo paties paža-Į šv. Kalėdų proga linkiu nelaimingus brolius ir seses lietuvius. Suteikime jiems 

skaitytojams pagalbą aukomis ir parūpinkime juos priglausti šioje 
angelų laisvės šalyje — Amerikoje. Mūsų gailestingumas su- 

žmonėms teiks jiems paguodos, stiprybės kentėjimuose ir šven- ------ - e
, be kurių Iš širdies reiškiu linkėjimus ir sveikinimus Kalė- 

garbintojai, širdys nenusigąsta ir te- tos Ramybės ir Taikos į- dų Šventėms ir Naujiesiems Metams visiems mūsų 
atstovui lei- nebijo” (Jon. 14, 27) nė- gyti negalima, ir, tą Taiką bendradarbiams, geradariams ir tremtyje vargstan- 

įgyjus, jąja tiems, kad Dievas leistų tremtiniams susilaukti lai-

Dieviškosios Taikos ir Ra- me gyvenime. Kun. Dr. J. B. Končius.

V. Saurimas.

Kristaus Stovyla
Pasakojimas

ĮVADAS:
ISTREBITELIAI KERŠTAUJA

Nenuostabu, nes pats dalinio vadas augo 
be tėvų, be priežiūros ir nepatyrė nei moti
nos, nei tėvo meilės. Krikščioniškos bažny
čios šviesa jo galvos negalėjo apšviesti. Da
bar majoras Petrov, bet anksčiau jis už vi
sos astuonių asmenų ūkininko šeimos išžu
dymą sėdėjo kalėjime. Buvo po vienų kitų 
metų laisvėn išleistas.

Vėl grįžo. Jis buvo iš tų, kurie sakydavo: 
“kam kalėjimas, o man namai”.

Vėliau “susiprato” ėmė garbinti tėvą, mo
kytoją, vadą, draugą Staliną. Ir tuo būdu jis 
dabar majoras ir NKVD raitelių dalinio va
das.

Jie nujojo. Po kurio laiko pasigirdo neto
limam kaime šaudymas. Matėsi degančių 
namų dūmai. Girdėjosi siaubo šiurpuliais 
nukrečiantieji prievartaujamų moterų ir 
mergaičių klyksmas... — Gelbėkit! Gelbėkit!

Gelbėkit!..
Bet gelbėti jau nebuvo kam... Nekaltus 

žmones šaudė, žudė, prievartavo moteris ir 
mergaites - vaikus.

— Ir vėl girdėjosi:
— O Jėzau Marija. — Gelbėkit!.. O Jėzau! 

Jėzau!..
— Žmonės, kas galit padėkit! — bet nebu

vo kas padeda.
Nuolatiniai išvežimai į Sibirą, ugnis ir iš

tvirkėlių - galvažudžių ginklas ir kardas pa
kibo virš nelaimingos Lietuvos.* * *

m. GERASIS “DIEVDIRBIS”
Senas dievdirbis Jonas Bugaila buvo žino

mas visoj Kuršėnų apylinkėj. Jis yra apie 20 
metų Amerikoj išgyvenęs. Bet grįžo. Ilge
sys Lietuvos, žydinčių pievų, banguojančio 
javo, neaprėpiamų girių ir upių vos be laiko 
į aną pasaulį jį nenuVarė. Vis traukė — na
mo, pas savus. Jis turėjo jautrią širdį ir me
nininko sielą. Užtat jo išdrožti dievukai, rū
pintojėliai, ąžuoliniai kryžiai ir šv. Jurgiai 
raiti su jietim rankoje, duriant ir nusukant 
slibinui sprandą — buvo‘paplitę visoj Lietu
voj. Daug, oi daug jis yra įvairių meno kūri
nių paleidęs pasaulin!

Nepriklausomos Lietuvos laikais ne kar
tą Jonas buvo valdžios apdovanotas pinigi

nėmis ir pagyrimo rašto dovanomis, ir vis už 
jo meniškus sugebėjimus ir talentą. Tačiau 
jis nė vienos dienos nėra lankęs jokios meno- 
skulptūros mokyklos.

Žmonės sakydavo:
— Jonas Bugaila iš Dievo gavo aukso ran

kas.
O dabar, kada Lietuvą apsiaubė baisusis 

ir nekenčiamas okupantas, Jonas gyveno 
Ventos pakrantėj ir slypėjo žemėje iškastoj 
lindynėj. Stogas samanom apžėlęs vos-ne- 
vos nuo žemės atsiplėšęs. Du maži langeliai 
nedrąsiai žiūrėjo į Ventą... Ją dengė tankūs 
ir susipynę krūmai ir didelė žolė. Iš viršaus 
ją slėpė išsikeroję trys beržai ir viena eglė.

Senelis daug išgyveno, o dar daugiau ma
tė. Pasakoti irgi mokėjo. Jis gerai atsimena 
tris karus. Carų valdymo laikotarpį, bau
džiavą, “Miatezstvos” laikus. 1863 m. sukili
mas dažnai prabėga jo vaizdingoj kalboj.

Senelis Jonas savo pokalbį baigdavo:
— Bet visos buvusios praeities priespau

dos tik dulkelytė, prieš dabartinį stalininį 
žiaurumą, baisią priespaudą ir nekaltų žmo
nių žudymą. Bolševizmas tai paties šėtono - 
belzebubo išmislas. — Bet, aš manau, Stali
no galas jau artinasi... Juk ir Mikalojus — 
Rusijos caras ir Hitleris Vokietijos valdovas 
buvo galingi. 0 kur gi jie dabar? Gi Viešpa

ties galia nežino nei pradžios nei pabaigos.
Dabar dėdė Jonas jau ir dievukų nedroži- 

nėja ,nes matymas diena iš dienos silpnėjo. 
Pirštai irgi nebe tokie paklusnūs, sugrubo. 
Paseno. Retkarčiais kokį šaukštą ar klum
pes išdroždavo. Bet vertingesnių dalykų — 
nebandydavo.

Dar seniau kaimynai dėl dėdės Jono metų 
nesutarė. Vieni sakė, jog Jonas galįs turėti 
90 metų, kiti — ir visą šimtą atskaičiuoda
vo. žodžiu jis buvo tikrai senas, bet dar stip
rus, gerai atrodė.

Pas senelį Joną, našlaitis Andriukas gy
vena gal metai laiko. Priglaudė jį nebagėli. 
Geras vaikas, žodžio prieš neištardavo. Bol
ševikai vykdė Micaičių kaime egzekuciją. 
Prievarta norėjo įkurti kolchozus. Kaimie
čiai, kaip įmanydami priešinosi. Tie daug 
negalvojo: atvežė traktoriais patrankas ir 
gal porą valandų pyškino į kaimą su žmo
nėmis. Padegamieji sviediniai savo padarė. 
Kada žmonės ėmė bėgti, jie paleido stiprią 
kulkosvaidžių ugnį, ir žmonės nuėjo vėlių 
karalystėn. Andriukas tuo laiku nebuvo kai
me: ganė gyvulius. Krito į griovį, išgirdęs 
šaudymą ir sviedinių sprogimus. Po kurio 
laiko jis girdėjo siaubingą riksmą... Ir jo tė
vų sodyba supleškėjo.

(Bus daugiau).
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Jurgis Jankus.

nors ateinan- 
užkulo pasi-

t 
t 

nuo to pasi-1 
nebetaip

Trainienės pavyzdžiu pa
sekė ir kiti. Apie stovyklą 
atsirado daug tvartelių, 
panašių į mažus kupste
lius, ir kiekviename buvo

Trainienė valandėlę pa-
svyravo. LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ!

i — šešis svarus lašinių,— S M. T. B;
nnsalrp vpasakė. $

Vokietė pirma susiėmė į 
už galvos, paskum susi- ? 
juoke.

— Už tokį nieką!
— Bet čia rankų darbas.
— Rankų?! Kur matei, 

kad tokį daiktą kas ran
komis padarytų, 
duosiu.
— Ne, už svarą 

duosiu. O kad čia 
darbas, tai galiu prisiekti. 
Aš pati savo rankomis dir
bau.
— Taip, taip, aš tikiu. 

Tu pati iš kur nors savo 
rankomis pavogei. Tą tu 
gali, žinau. Policijai reikia 
tave atiduoti, o ne šešis 
svarus.

j Trainienei suspaudė šir
dį. Ji valandėlę žiūrėjo 

. vokietei stačiai į akis, 
paskum, nieko nepasakiu
si, susilankstė staltiesę, 
pasiėmė berniuką už ran
kos ir išėjo. Jau buvo a- 
tidarę vartelius, kai iš už 
trobos kampo išlėkė šuo. 
Berniukas išspruko pro 
vartelius, o motina 

tiek turto išeidami pali- sunerimo širdis. Baisiai tinktyviai atkišo portfelį, « 
kom. Bet aš verkiu savo sunku buvo eiti ir prašyti. į kurio kampą šuo tuoj įj 
vargo ir kad žmonės 
pikti. Vilkai ir tie 
vargo pasigailėtų, o 
gus suprasti negali.

— Ir dar vagina! — pri- šia. 
dėjo vyresnysis sūnus. Kieme iijk palaid 
Turbut nori, kad. kantry- otaį urzglį šuo.
bes nebetekę, tikrai imtu- |erniukas prisiglaudė prie 

'2g i motinos ir prašnibždėjo:
~ — aš bijau.

Bet šuo nekando. Jis tik 
bindzino iš paskos ir ne
draugiškai urzgė. Tarp- 

Nuo tos dienos pagerėji- dury pasitiko moteris ir 
teisės nieko nei auginti nei mo viltys išsisklaidė. Trai- tuoj pasakė:

— Vytuk, valgyk dar. | ir pagrioviais žolės, paša-
— Ačiū. Aš jau sotus. — ro visiškai nebestigdavo, 

linktelėjo galva motinai 
šešiolikmetis berniukas ir 
pakilo nuo stalo. -
— Ačiū už pusrytį,— pa

kilo ir antrasis.
— Ačiū! — pakilo ir tre- mažytis paršelis. Ir stovy-

čiasis dešimtmetis^ klos vadovybė auginti ne-
Jie visi kaip vienas. Ką draudė, tik liepė surašyti, 

daro vyresnysis, neatsilie- kas paršelius augina ir po 
ka ir jaunesnieji. Motinai kiek. Žmonės susirašė ir 
nuo to ir smagu ir neišpa- nėrėsi iš kailio, kad kaip 
sakytai graudu. Pusry- nors galėtų 
čiams ji labai plonai ūžte- čiai žiemai 
pa visiems po tris rieku- šiulvinti. 
tęs duonos, bet jie tesuval-j 
go tik po dvi ir išbėga į 
mokyklą. Ji nebegali net 
žiūrėti į juos: išaugo, išti
so, bet ne taip kaip nor
malūs vaikai auga — už
augo tik kaulai ir oda. 
Smulkus pailgi veidai pa
virto aštriais trikampiais, 
akys giliai pasmego po 
tamsiais antakiais. Tik 
septynmetė Ramutė atro
do kitaip ,kaip ne tų tėvų 
duktė: pilna, rausva, vei
das trykšte tryško nerū
pestingu gyvenimu. r

Kai tik broliai išėjo ji penėti. Tik vieną dieną vo- 
surinko jų likusias rieku- kiečių ir karo policijos vi- 
tes ir paklausė: ^siškai netikėtai užgulė
— Mamyte, ar galiu jas stovyklą, išgaudė visas

valgyti ? kiaules, sukrovė į sunkve-
— Gali, — atsidususi at- žirnius, išvežė ir vėl atida-

sakė motina. ivė vokiečiams. Nieko ne-
Ir valgė. Ji ramiausiai gelbėjo nei prašymai, nei 

suvalgydavo savo dalį, žadai skųstis. Ekspedici- 
paskum motinos, o pas- jai vadovaująs majoras 
kum vyresniųjų ir tai dar pareiškė, kad tos visos 
parbėgusi iš lauko prašy- kiaulės esančios iš vokie- 
davo: čių suvogtos. O jeigu ir,
— Mamyte, duonos su nesuvogtos, tai DP neturi!

sviestu. teisės nieko nei auginti nei mo viltys išsisklaidė. Trai- tuoj pasakė: i
— Bet sviesto nebebuvo, turėti. Trainienė ir pati nienė dar kelias dienas — Nieko neturim. Viską

Nebebuvo ir duonos. Ręi- buvo nubėgusi. Norėjo iš- pažiūrėjo į nykstančius turim- atiduoti valdžiai, 
kėjo labai žiūrėti ir taip dėstyti viską, kaip yra,!—-1— —----- --1----- —
truputį, kad kaip nors už- bet majoras visiškai nė! 
tektų iki ateinančio davi- šnekėti nešnekėjo. Jis tik 
nio. numojo ranka ir, galvą

Praėjusią žiemą ji ap- pakėlęs, lyg norėdamas ką
mezgė vieną vokiečio šei- toli pamatyti, nuėjo gat- tuvos atsivežtinę lovatie- lengvai trauktis,
mą ir už darbą gavo par- ve. Moteriškė nepasijuto, sę, šešioliknytę, baltinių ir — Bet šito neturite. Aš!
šelį. Mažyti, suvargusi, kai pasakė: “Duok, Dieve, ąžuolo žieve ..uu, . _.
atmestini, bet vaikai tuoj kad ir tu sulauktum to- Nedaug tokių ir Lietuvo- tą. į nesunusti atėjom.
iš žemių, senų lentgalių ir kios dienos, kai vaikams je kas turėjo. Vokietė pasvyravo ir įsi-* ““ Sunj tegu prisiriša uz-
geležgalių surentė tvarte- neturėsi ką paduoti vai-' — Ką už ją pražysim?- 
lį. o ji pati surinkdavo iš gyti“. paklausė berniukas. (
kaimynų sriubos likučių.* Ji verkė visą tą dieną.' — Ką prašysi? anais lai-;tai, išpinti melsvai pilkais 
bulvių lupenus. Kartais Negalėjo nusiraminti ir kais būtų pusės paršo ne- ratilais, įmantriai pada- Į ka£ neįkando,
duodavo supuvusią duoną, kitą. Kai mažoji ėmė ra- užtekę, o dabar užteks ir rytais iš įvairaus didumo' 101iau eJ° tylėdami,
kurios valgyt nebebuvo minti, sakydama, kad ne trupinio. Keturis svarus langučių,
galima, tai Trainienė pri- jų vienų atėmę, bet kiti vis gausim. Nedėvėjau, ligi žemės,
sirinkdavo jos, prisidžio-į neverkią, o žada vėl kaip Laikiau kaip brangenybę, 
vindavo ir paršeliui užtek-(nors auginti, motina atsa- o dabar reikia 
davo maisto ilgam. Parše-1 kė: 
lis atkuto, išsitiesė, o kaii —Tu manai, kad paršiu- 
pradėjo augti patvoriais‘ko verkiu. Tuščia jo. Ne namų stogai, ir Trainienei!

Trainienei 
darė sunkiau: i 
lengva buvo pasirinkt Ii-’ 
kūčių, paplavų ir lupenų, 
nes tokių renkančių daug 
atsirado. Bet paršiukas 
augo, išgražėjo, ir mote
ris džiaugėsi, kad ateinan
ti žiema nebebus tokia 
sunki: vaikai išsities, vei
dams rausvumo atsiras.' 
Rudenį užderėjo gilės, ir* 
ji su visais vaikais prisi
nešė tiek, kad ir paršelį 
galvojo jau nebe tik pasi- 
šiulvinti, bet ir gerai pasi-

Oi neverk, matušėle, kad jaunas sūnus 
Eis gintų brangiausios tėvynės!
Kad pavirtęs, kaip ąžuolas girių puikus, 
Lauks teismo dienos paskutinės!

Ten už upių plačių žiba mūsų pulkai: 
Jie mylimą Lietuvą gina;
Kam nusviro galva, Danguje angelai 
Vainiką iš deimantų pina. (Maironis)

Svarą

neati- 
rankų
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suleido dantis ir ėmė tą- J 
šyli. Ji portfelio nepalei- į 
do, traukėsi atbula, tem- į 
damasi kartu ir šunį ir t 
pakėlė akis ieškodama pa- f 
galbos. Tarpdury stovėjo i 
į šonus įsirėmusi vokietė, į 
šypsojosi ir šuniui nieko | 
nesakė. Trainienė jau bu- įj 
vo įsitraukusi tarpuvar- 
ten, kai staiga atbėgo ber-j 
niukas su pagaliu, moste-i 
Įėjo juo šuniui, šuo atšo
ko, ir jis greitai užtrenkė 

. vartelius.
' — Nedaužyk šuns! —; 

uvAsn-aiiviuD bumu auuuuu v<uvu.>ai sušuko vokietė, bet ber- 
vaikus, paskum vieną po- — Bet aš atnešiau keisti. 
pietį pasiėmė jauniausiąjį — Ne, mums nieko nerei- 
berniuką, kad drąsiau bū- kia. Turim visko, 
tų per mišką eiti, ir išėjo. Bet Trainienė, 
Kartu pasiėmė dar iš Lie- pradėjusi, nebenorėjo taip

tokie Sustojo pamiškėj, lyg no- 
tokio rėdama giliau atsikvėpti, 
žmo- apsižvalgė ir pasuko į so

dybą, kuri atrodė arčiau-

uždaryti i kalėjimus, o 
paskum ir bolševikams 
atiduoti. Tą aš tikrai il
gam atsiminsiu.

J. Kmitas.

Partizano Kalėdos
Skardžiaus bakūžėj šalta ir tamsu — 

trūksta malkų ir žibalo. Beveik visko trūks
ta. ypač maisto ir drabužių. Sovietų valdžia 
;.vg beširdė pamotė skraudžia 16-tos respub
likos (Lietuvos) piliečius, tarsi, jie būtų di
džiausi neprieteliai. Tiesą pasakius, taip ir 
yra: vieni prieš kitus ko žiauriausiai nusista
tę. tik kad pajėgos nelygios — pasbolševikus 
geležinis kumštis, pas lietuvius pagieža ir 
Kerštas. Bolševikai su jausmais nesiskaito, 
jie tik kumštį tegerbia. Tegu nekenčia, by 
tik bijotųsi. Nemokšos ir istorijos neigėjai, 
jie betgi tą Nerono posakį pasisavino.

Si m anas Skardžius nesudarė išskirties: 
jis širdingai bclševikų neapkentė, kaip ir vi
si tikri lietuviai. Tačiau su gyvenimo sąlygo
mis jam teko skaitytis. Iš neapykantos duo
nos nevalgysi. Gi eit į Sibirą ar žiūrėti į at
kištus šautuvų vamzdžius nebenorėjo. Ver
čiau būti gyvam ir laukti tinkamos valandos, 
kada... J ta valandą jis šventai tikėjo, kaip ir 
kiti padorūs lietuviai. Tuo tarpu mėgino So
vietams pataikauti. Darė viską ką galėjo. 
Pyliavą atliko pagal valdžios reikalavimą, 
nors pats slankiojo pusbadis ir pusplikis. Ir 
vaikus sovietiškai tvarkė: duktė Aldona tar
navo kooperatyve, sūnus Algis, keturiolikos
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ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudin- 
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metų vaikištys, buvo komjaunuolis. Žinoma, 
ir duktė ir sūnus buvo tik apsimetę komu
nistai, širdyje slaugydami karštą Sovietams 
neapykantą. Abudu buvo gudrūs apsimetė
liai ir atrodė turį valdžios pasitikėjimą Skar
džius turėjo dar vieną sūnų, ir su juo tikros 
bėdos susilaukė — vyriausias sūnus Kęstu
tis buvo partizanas.

Pirmiau Kęstutis taip pat buvo tvarko
mas kaip ir anuodu. Per keletą metų jis bu
vo komjaunuolis, net kurį laiką tarnavo val
dyboj, vienbalsiai išrinktas kaipo gabus, ryž
tingas vaikinas. Tačiau kai atėjo laikas stoti 
į Sovietų kariuomenę, Kęstutis neturėjo ki
tos išeities, kaip tik bėgti pas partizanus. 
Prieš Sovietų valdininkus senis Skardžius 
prakeiksmu keikė savo “palaidūną“ sūnų, 
bet kartu vos-vos pajėgė sutramdyti pasi
tenkinimo šypseną. Sovietų pareigūnai ne- 
perdaugiausiai tikėjo to “prakeiksmo” nuo
širdumu, vis daugiau į Skardžių šnairavo ir 
dažnai prisispyrę klausinėjo ir tėvą ir abudu 
vaiku, kur dabar slapstosi tas bėglys — de
zertyras. Skardžius tik pečiais trukčiojo.

— Ką gi aš galiu žinoti, kur jis dabar 
trankosi. Be mano žinios ir prieš mano valią 
išbėgo, ar tai jis sakys, kur dabar yra?

— Et, tėvai, liaukis niekus tauzyjęs — 
kalbėjo valdžios šnipas Kytruolis. — Juk 
kaip aš žinau, taip ir tu žinai, kad jis nudū
mė pas partizanus. Kur jam daugiau dingti ? 
Visiems tiems bėgliams tik delnai niežti su

policija susikauti.
— Jei žinai, tai kodėl jo nesuimi? Gi aš 

jei žinočiau, tai pirmas valdžiai praneščiau, 
nes pats gi supranti, kad dėl jo ir man pa
čiam pavojus gręsia. Kaip tu, taip ir aš norė
čiau ta bėda nusikratyti.

— Na, jau neveidmainiauk, — pašie
piančiai tarė Kytruolis.

Skardžius tik su panieka nusispiovė. Jis 
negalėjo Kytruolio pakęsti. Rusai kaip rusai, 
jie svetimi. Kiti prievarta šnipų bei teroristų 
pareigas eina. Bet kai tarp lietuvių atsiran
da koks Judošius, tai nors tuojau ant drebu
lės kark.

Kęstutis tik retkarčiais namo užeidavo. 
Visuomet naktimis ir labai trumpam mo
mentui. Pasirodo, kad dar gyvas, nesužeis
tas, pasigriebia kokį užkandį ir išbėga. Vi
suomet sakosi neturįs laiko, nes vis reikia 
koks uždavinys atlikti — tiltą kur išsprog
dinti, traukinį nuo bėgių nuristi, kooperaty
vą iškraustyti, kokį komisarą nuskinti... Tė
vai jo neužlaiko, nes ir jiems baugu. Tik Al
girdas su pavydu į jį žiūri: jau, jau rodos 
bėgs kartu.

Artėjo Kalėdos. Tai šventė, kurioje kiek
viena nori būt namie. Ir Kęstutis, be abejo, 
užeis Kūčių pavalgyti. Tėvai jo laukia su 
džiaugsmu ir baime, nes tokioj dienoj be šni
pų neapseisi. Kas, kas, o Kytruolis tai tikrai 
po langais slankios. Tačiau — Dievo valia. 
Kaip bus, taip bus, o mylimas sūnus reikia

priglausti ir pavalgydyti.
Skardienė pagamino šaunią Kūčių va

karienę. Tarp kitų skanėsių — virtinių, šli- 
žikų, agounų pieno — ant lėkštės tūnojo sto
ra- riebi silkė. Taip, silkė — tik viena, bet 
silkė! Sovietų Sąjungoj turėti ant stalo sil
kę tai tas pat ką normaliais laikais parsiga
benti iš užsienio ananasą. Kaip čia ta silkė 
atsirado, tai jau militarinė šeimininkės pas
laptis, kurios net kankinama ji neišduotų.

Visa šeima jau susirinko, tik Kęstučio 
dar nėra. Kam jis delsia? Gal negalės atvyk
ti, gal pakliuvo į čekistų rankas? Bet štai už 
durų kažkas bruzda. Aldona ir Algis šoko 
pasitikt. Taip, tai Kęstutis. (Miklus, augalo
tas jaunuolis. Ir atrdo linksmas, nėkiek ne- 
išvargęs. Ar gi jau partizanų būtų toks jau
kus gyvenimas?

Pasisveikinę, visi sėdosi už stalo. Ir plot- 
kelių atsirado! Be galo sumani ta geroji 
Skardienė. Užsispyrė taip dalykus sutvarky
ti, kad Kūčios atrodytų po senovei — tarsi 
jokio bedieviško perversmo nebūtų įvykę.

Jie valgė tylomis — apie ką bešnekėsi? 
Kasdieninės bėdos jau žinomos ir tiek įsipy- 
kusios, kad verčiau jas flors valandėlei pa
miršti. Nebandyta klausinėti Kęstutį apie jo 
žygius ir darbus, nes vis vien nieko nepasa
kos. Kaip būtų bergždžia teirautis pas Skar- 
dienę, kur gavo kalėdinę silkę, taip lygiai ne
viltinga klausinėti Kęstutį, kelintą komisarą, 
išlaisvino iš Sovietų tarnybos ir pasiuntė į
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“Nebijokite! Nes štai aš 
skelbiu jums didį džiaugs
mą, koks bus visai tautai, 
kad šiandieną jums gimė 
Dovido mieste Išganyto
jas: Jis yra Kristus Vieš
pats”. (Luko 2, 10-11).

Daug kartų girdėjai 
tuos žodžius. Tai Angelo, 
pirmoje Kalėdų naktyje, 
kalbėti žodžiai: “šiandieną 
jums gimė Išganytojas: 
jis yra Kristus Viešpats”. 
Jis, pranašų apskelbtas, 
tautų Laukiamas, ypatin
gai Žydų, kuris, jie manė, 
išvaduos juos 
Vergijos 
galinga tauta, 
beveik du 
tų atgal, 
apleistoje 
naktį, Jo 
vas siuntė angelus apreik
šti pasauliui, kad Betlie
juje, užgimė Kristus, 
Viešpats, Išganytojas. Šią 
naktį, du tūkstančiai me
tų atgal, angelai negiedojo 
prie Erodo palociaus. Bet
liejaus gyventojai, apsvai
gę nuo vyno, užkurtinti že
mės linksmybėmis nesu
prato dangiškos giesmės. 
Bet suprato, vargšai, ne
kaltos širdies piemenėliai.

“Štai Viešpaties Angelas 
atsistojo prie jų, ir Dievo 
skaistumas apšvietė juos. 
Jie labai nusigando, bet 
Angelas jiems tarė: “Ne
bijokite! Nes štai aš skel
biu jums didį džiaugsmą, 
koks bus visai tautai, kac 
šiandieną jums gimė Do
vido mieste Išganytojas: 
jis yra Kristus Viešpats. 
Ir tas bus jums ženklas: 
rasite Kūdikį suvystytą 
vystyklais ir paguldytą 
prakartėje. Ūmai atsirado 
prie Angelo daugybė dan
giškosios kariuomenės, 
kurie garbino Dievą ir sa
kė: Garbė Dievui aukšty
bėje ir žemėje ramybė ge- pas Mane”, 
ros valios žmonėms”. • “Aš atėjau šaukti nusi- 

Nustebinti šviesos skais- dėjėlius prie atgailos”, 
tumu, sužavėti dangišku Į 
giedojimu, piemenėliai sto- dikėlio balso, kas gi išgir- 
vėjo, nežinodami ką dary-Įdęs nepaklausys ir nebėgs 
ti. Paskui visi tarė: “Nu-i 
eikime lig Betliejaus ir pa
matykime tai, kas įvyko, 
ką Viešpats yra mums ap
skelbęs. Jie atėjo skubin
damiesi ir rado Mariją, 
Juozapą ir Kūdikį pagul
dytą prakartėje. Pamatę 
Jį, jie skelbė tai, kas 
jiems buvo pasakyta apie 
Kūdikėlį.”

iš Romos 
ir padarys juos 

Šią naktį, 
tūkstančiai me- 
užgimė šaltoje, 
stainelėje, šią 

dangiškasis Tė-

O, kaip daug kartų mes 
troškome būti tais pieme
nėliais, matyti tą dangiš
ką angelų kariuomenę, bū
ti apakintais Dievo skais
tumu, girdėti angelų gies
mę, būti pirmais prie už-i 
gimusio Kūdikėlio.

Tu esi kaip anie pieme-į 
nėlįai. Tavo širdis taip ne-! 
kalta, kaip jų. Jie tą nak-Į 
tį dabojo bandą, tu Kalėdų i 
naktyje žiūrėjai į laikro
dį ir užgirdęs bažnyčios ; 
varpą, skubėjai į Betliejų,! 
Naują Betliejų — Didesnį 
Betliejų. Klūpodamas prie 
stainelės, tu matei ką pie
menėliai matė: Šventą 
Juozapą, Šv. Panelę Mari
ją — “viduryje, ištiesusį 
rankutes, kviečiantį visus 
prie Savęs, matei Kūdikė
lį — Kūdikėlį — daugiau, 
kaip kūdikėlį, tu matei 
Kūdikėlį Karalių, Kūdikė
lį Dievą.

Kokia laimė! Nuėjęs į 
bažnyčią, matysi kunigo Brangią dieną švęsdami 
rankose Dievo užgimimą: Užgimimo Viešpaties: 
per Pakilėjimą tu klaupsi Linksminkimės ir džiaukimės, 
ir garbinsi Dievą.

Kuomet dievobaimingai 
Jį priimsi į nekaltą savo 
širdies prakartėlę per Šv. 
Komuniją, turėsi, nešiosi 
Jį: Tuomet tavo siela bus 
pilna džiaugsmo ir links
mybės, kuriuos Jis tau; 
duos, o kaip anie pieme-i 
nėliai norės būti tavo vie
toje.

Klūpodamas prie staine
lės, matai Kūdikėlį Kara- Užgimimo Viešpaties, 
lių, šaukiantį visus prie 
Savęs: “Ateikite pas Ma
ne”, — Jis sako, “jūs visi, 
kurie vargstate ir apsun-į 
kinti esate, ir Aš jus at
gaivinsiu”.

• Jis kviečia prie Savęs 
visus, tutrtuolius ir varg- 

, šus, linksmus ir nuliūdu
sius, labiausiai nusidėjė
lius. Jis šaukia: “Ateikite

»

I
i SVEIKAS JĖZAU 

GIMUSIS_____
Sveikas Jėzau gimusis, 

Šventas Dievo Kūdiki,

Pradžia 4-tame pusi, 
dubuo mėsos, lėkštė svies
to, buvo priraikyta baltos 
'duonos. Mėsos kvapas nu- 
i dvelkė tik duris pravėrus, 
ir Trainienė pajuto, kad 
darosi silpna.

Valgė tik vienas vokie
tis. Iš po stalo pakilo vil
kinis šuo, tingiai perėjo 
per aslą ir bakstelėjo no
sim į portfelį.

: — Atnešiau keisti. Lova
tiesę, — truputį delstelė- 
ijusi pridėjo. Norėjo pasa
kyti taip, kad vokiečiui 
! atrodytų vertesnė.

Vokietis pažiūrėjo į abu 
i pro kaktą. 
. — Palaukit, 
į ateis, — pasakė ir pašvil- 
;pė šunį.

Šuo nerangiai priėjo ir 
stalo, 

baltos 
duonos riekę, storai apte- 

!pė sviestu, apdėjo mėsa ir

— Neduosi, neškis, bet 
daugiau negalim, sunkūs 
laikai ir mums.

Trainienė vėl susisuko 
lovatiesę, įsikišo į portfe
lį ir išėjo.
— Kodėl neėmei duonos, 

— pasakė beveik verkda
mas berniukas, vos išėjus 
pro duris. Gal būtų dar ir 
tos baltos davę, 
riekę, kur šuo
Bet motina nieko neatsa
kė. Ji per ašaras ir lūpų 
praverti nebegalėjo ir ta
ko nebematė.

šių patraukė pečiais išgir
dusi, kad čia rankų dar
bas, kažinką pasišnekėjo 
su vyru tarmiškai, kad 
Trainienė nesuprastų, ir 
pasakė:
— Gerai, paimsiu.

Sulanksčiusi padėjo ant 
sofos, paėmė pusę kepalo 
juodos duonos ir padėjo 
ant stalo kampo.
— Užteks? — paklausė.
— Aš norėjau lašinių ar

ba kitokių riebalų. Gal 
taukų ar sviesto. 

Vokiečiai nusijuokė.
— Šiandien reikia džiaug

tis, kad duonos už tokį 
skarmalą gali gauti,— pa
sakė vyras.
— Bet ir mums reikia 

valgyti. Turiu keturis vai
kus, — kalbėjo Trainienė.
— Dirbti reikia, — atkir

to vokietis. — Mes dirba
me.
— Mes irgi dirbam. Aš 

pati valau stovyklos raš
tinę, gaunu šešiasdešimt 
markių per mėnesį. Ką 
Tamsta gali man už tą še
šiasdešimt markių par
duoti?
— Aš nieko parduoti ne

beturiu. Viską anglai ati
ma, kad jūs galėtų iššerti.
— Dirbti! — kirtosi mo

teriškė, lengva pasakyti. 
Praeitą žiemą per naktis 
mezgiau Pipui. Turi pa
žinti. Kištelėjo susirietusį 
paršelį. Kruvinu vargu au
ginau, o dabar atėjo, atė
mė ir dar apvagino. Atė
mė ir vėl jum atidavė.

Bet šeimininkas nesi
jaudino. Klausydamas mo
ters kalbos, jis paėmė 
duonos riekę, aptepė svies
tu ir vėl pasišaukė šunį. 
Šuo nerangiai priėjo, lyž
telėjo sviestą, liežuviu, 
bet duonos neėmė.
— Nieko nepadarysi, 

sunkūs laikai. Kai tris 
šimtus rado pavogtų, kas 
galėjo tikėti, kad ir tavo 
nevogta. Ne jums vie
niems sunku, — ramiai 
dėstė vokietis.

Moteris vos neištarė: — 
ir tai sakot jūs vokiečiai, 
kurie per trisdešimt metų 
du kartus mano kraštą 
apvogėt ir apiplėšėt iki 
nuogumo. Bet susilaikė ir 

Brangus Kūdikėli, aš tarė: —
— Aš galiu prisiekti, kad

Šeimininke

; padėjo snukį ant 
i Vokietis paėmė
i
‘ištiesė šuniui. Šuo pauos
tė, paskum ėmė atsargiai 
rinkti nuo viršaus mėsą. 
Tada šeimininkas sudavė 
laisva ranka per snukį, ir 

j šuo pasiėmė visą riekę.

;niuką. Nuo ėjimo ir šalto 
i vėjo jis neįraudo, bet vi
siškai pamėlo ir akis įspy- 
ręs į šunį, nenoromis va- 
valo jantį riebią duonos 
'riekę, dideliais gurkšniais 
j rijo seilę.

Atėjo šeimininkė. Apžiū- 
įrėjo lovatiesę iš visų pu-

I Dievui garbę duodami giedokime j Motina pasižiūrėjo į ber- 
t _ R. *^.Y——  — »»  _•  —

' Kanklėmis kankliuokime.
Sutartinę leiskime,

.* Brangią dieną švęsdami
Užgimimo Viešpaties:
Linksminkimės įr džiaukimės,
Dievui garbę duodami 

giedokime!

Dangus mums jau artinas,
Žemėj žmonės linksminas,
Brangią dieną švęsdami i-,. . . ... . . -
Linksminkimės įr džiaukimės, 
Dievui garbę duodami 

giedokime!

Kas gi neišgirs- To Kū-

Man
Aš

savo 
duosiu 

Duok, o 
visokių ma-

— Pridėk 
kiaušinius, 
per maža.
— Už tiek

jai dar du 
jeigu duonos

neduosiu.

Nors tą 
nebeėdė.
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pažiūrėk į šitą širdį. Tie 

Į žmonės Mane taip myli, 
kad atiduoda 
širdis. Jiems 
dar daugiau. 
Motina, jiems
lonių. Prašalink jų var
gus ir bėdas. Paguosk juos 
nuliūdime, pagundose su
stiprink juos. Labiausiai 
šiandieną duok jiems tą 
ramybę, kurios Aš atėjau 
duoti; tą ramybę, kurios 
pasaulis, ne žemiški daik
tai, duoti negali. Pripildyk 
jų sielas ramybe ir džiaug
smu, kad šitos Kalėdos 
būtų jiems linksmos.”

Kokios linksmios tau 
bus Kalėdos, jei Kūdikė
liui Jėzui nepagailėsi duo
ti dovaną — savo širdį. M
kitiems pirkau dovanas, 
siunčiau sveikinimus, Tau, nebuvo nei vienos vogtos, 
aš nieko nenupirkau. Bet j žmonės pirko, mainė, kaip 
geras Kūdikėli, štai, aš
Tau atiduodu savo širdį. — šituos dalykus geriau 
Imk ją. Tai mano Kalėdų žino policija, — ir žmonai 

“Motina, dovana. T. žiovaudamas pasakė:

“Sūnau,

masis su tavimi, Jis pra
šys tavęs duoti Jam Kalė
dų dovaną. Ką Jis prašys? 
Jis prašys, ką visuomet 
prašo, maldauja, trokšta. 
Jis tau sakys:
duktė, duok Man savo šir
dį”.

Tam Kūdikėliui, visaga
liui Dievui, atiduok savo 
širdį, širdį, kuri ne kartą 
nuodėmėmis buvo suterš
ta, bet dabar per atgailą 
ir ašaras vėl padaryta bal
tesnė už sniegą. Tavo šir
dis tai Kalėdų dovana Kū
dikėliui Jėzui.

Matyk Jį Danguje ap
suptą angelų ir šventųjų, 
laikant Savo Dieviškose 
rankose tavo širdį. Atsisu
kęs į Savo Motiną Mariją, 
mūsų tarpininkę, malonių ' i* _ i__

v •

Linksmų Šv. Kalėdų!

prie Jo. Priėmęs Jį, pri
spaudęs Jį prie savo šir
dies, pasakyk Jam savo 
laimes ir nelaimes, vargus 
įr bėdas, džiaugsmus ir 
nuliūdimus, savo troški
mus, norus, prižadus. Pa
sakyk Jam viską. Kalbėk 
į Jį, kaip kalbėtum į kūdi
kį.

Būdamas ir džiaugda-IDalintoją, sako:

I

!

kuris išmanė.

Paul Clark, Ine
(FORD)

389 Warren Avė. Brockton

pomirtinį rojų. Tokios žinios Kūčioms nebe
tinka. Bet vis dėlto reikia pasiteirauti, kaip 
ilgai jis čia užtruks. Jo buvimas perdaug jau 
didelė laimė. Kad tik ji į nelaimę neišsivys- 
tytų.

— Tai kaip, sūneli, ar pasiliksi pas mus 
Kalėdoms? — paklausė motina kiek susirū
pinusiu balsu.

Kęstutis žinojo ką atsakyti. Jis suprato, 
kas motinai rūpi.

— O. ne, mamyte. Pati gi supranti, kad 
negaliu čia ilgai užtrukti.

— Na, tai nors Kūčičų vakarą kiek il
giau pabūk.

Bet pasirodė, kad ir taip jau perilgai pa
būta. Į duris griežtai pabelsta, ir nelaukiant 
pakvietimo. į vidų įsibrovė Kytruolis ir trys 
ginkluoti čekstai.

— Sankas aukštyn! — riktelėjo Kytruo
lis.

Tėvai baukštingai susižvelgė. Jau nebus 
išvengta kraujo praliejimo. Partizanas ge
ruoju nepasiduos. Tačiau Skardžių nuosta
bai nebuvo galo, kai visi trys jaunuoliai iškė
lė aukštyn rankas, o Aldona su Algirdu links
mai čekistus pasveikino:

— Sveiki, tovariščai! Matote, kokią 
staigmeną mes suruošėm šiam dezertyrui? 
Jis mūsų brolis, bet Stalino įsakymas dides
nis už giminystę.

Kytruolio akys vos neišseko iš vokų dėl 
tokio netikėtumo. Tai jam, ne dezertyrui

staigmena čia suruošta. Ir maskoliai labai 
nustebo dėl tokio šių jaunuolių lojalumo. 
Kadangi partizanas taip klusniai jiems pasi
davė, tai net pamiršo kišenes jam iškrėsti. 
Neilgai trukus, jie belaisvį iš grįčios išsive
dė. Aldona ir Algirdas išėjo kartu. Kęstutis 
nė žodžio nebuvo taręs.

Dabar tik tėvai nuo klaikaus sustulbi- 
mo atoko. Tėvas vis dar kalbos neatgavo, tik 
motina pradėjo aimanuoti:

— O, prakeikti Erodai! Blogesni už Ero
dą. Erodas nors kelias dienas palaukęs žudė 
kūdikėlius. Nors davė Jėzusėliui ramiai Ka
lėdas atšvęsti, o šitie dar Kūčioje nužudys 
mano nekaltą sūnelį!

Jai taip bedejuojant, lauke pasigirdo 
šūvis. Skardienė susmuko ant aslos.

— Jau nužudė mano sūnelį! Hu, hu hu! 
— visa drebėjo nuo verksmo.

Po valandėlės į stubą įkrito uždusus Ale
na.

— Neverk, mama!
— Šalin, prakeiktoji! Atėjai pranešt, 

kad jį nužudėte, jūs visi prakeikti bolševi
kai! Šelauk iš mano akių!

— Nekeik, mamyte, prieš laiką. Tai par
tizanai viena bolševiką nudėjo.

Dabar jau tėvas atgavo kalbą.'
— Kaip? Kas? Koks partizanas? Kęstu

tis?
— Ne. Kęstutis beginklis. Kitas parti

zanas. Čia už kluono jų visas būrys laukė.

Mat, vienas iš tų burliokų, ką čia buvo atėję, 
norėjo priešintis, tai partizano kulka jį nu
ramino.

— O kur Kęstutis?
— Jis sveikutėlis. Atsiuntė mane jums 

pranešti, kad nesirūpintumėt.
— Nieko nesuprantu, patrynė kaktą tė

vas.
Sparčiai atsitiesus, motina nutvėrė Al

doną už rankos.
— Ką — ką sakai dukrele? Pakartok!
— Taip, mamyte. Kęstutis sveikas, gy

vas ir laisvas.
— Ir laisvas?
— Taip, laisvutėlis. Matote, viskas buvo 

sutarta. Bolševikai manė užtaisyti Kęstu
čiui pinklę, o ištikrųjų tai Kęstutis jiems 
pinklę užtaisė — su mano ir Algio pagalba. 
Mudu pasirūpinom Kytruoliui pranešti, kad 
Kęstutis pareis namo valgyti Kūčių. Tą patį 
pranešėm Kęstučiui, o jis atsivedė penketą 
partizanų. Mudu su Algiu suvaidinom trum
pą komedijėlę, tai ir visa pasaka.

Motina apsikabino Aldoną ir karštai ją 
išbučiavo.

— Ar man kada atleisi, Aldonyk, kad ta
ve iškeikiau?

Aldona nusijuokė.
— Lyg aš nežinojau, kad taip bus? Juk 

aš ne maža. Jei mano poelgis būtų buvęs tik
ras, neapsimestas, tai aš kaip tiktai būčiau 
verta prakeikimo.

— Gerai, gerai dukrele, kad tai supran
ti, — glostė ją motina. — Aš atšaukiu, šimtą 
kartų atšaukiu. Bet kaip dabar bus su tavim 
ir su Algiu?

— Einam drauge su partizanais ir ten 
pasiliksim. Kitos išeities mums nebėra.

— Suprantu, dukrele. Bet kaip bus mud
viem su seniu?

Per Aldonos veidą perėjo liūdesio šešė
lis.

— Nežinau, mamyte. Čia jau teks pa
galvoti. Žinau, kad jums bus sunku, labai 
sunku. Tėkš visą atsakomybę ant vaikų su
versti. Gyvi gal išliksite. O jei bus nebepa
kenčiama, partizanai jus aprūpins.

— Ką čia perdaug sielotis, — įsikišo tė
vas. — By tik vaikai aprūpinti, o mudviem 
seniam bet kaip bus gerai. O gyvent — šim
tus metų nebegyvensim. Džiaugsmas, kad 
turim tokius vaikus, paseldins mums vargus.

— Gerai sakai, tėve, — tarė motina. — 
Beje, o kaip Kytruolis? Gal tai jis nukautas?

— Ne. Jis gyvas. Partizanų tribunolui 
labai reikalingas — pakamantinėti.

— Ir bus likviduotas?
— Kam dar klaust. Bet — man laikas 

bėgt pas partizanus. Jie laukia.
Išbučiavus tėvus, Aldona išbėgo.
Kęstučiui taip ir neteko švęstų Kalėdų 

pas tėvus. Bet pas partizanus irgi buvo links- 
moka, ypač kad parsivedė brolį su seseria ir 
— šnipą.
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Linksmiausių šv. Kalėdų 
ir laimingiausių Naujų Metų 

Visiems Kostumeriams ir 
Draugams

CAMBRIDGE. MASS Linksmų Šv. Kalėdų! H

NORWOOO. MASS
Šv. Jurgio lietuvių par. ba 

^čioje Kalėdose 
■s a t n aša u ja m os 
idunakti, 12 vai..

8:30. 9. 9:30 i.- 10:3
Knis.

šv. Mišios 
sekančiai: 
o rytą —

• v.dan-

Gruodžio 17 <1. pp. Petras ir

Valerija Rakauskai, gyv. 4 St. 
George Avė., susilaukė sūnelio/ 
Dabar jie auklėja tris sūnelius.

pp. adv. Walter ir Ona Goto- 
wich. gyv. Folan Avė., susilau
kė dukrelės. Jie dabar auklėja 
dvi dukreles ir vieną sūnelį.

Sveikiname |>p. Rakauskus ir 
pp. Cotouich.

Linksmiausių sv. Kalėdų 
Ir laimingiausių Naujų Metų

Visiems Kostumeriams ir 
Draugams

Sekmadienį, gruodžio 19 d. jao 
pietų Lietuvos Vyčių 27 kuopa 
surengė Kalėdinę pramogėlę 
parapijos vaikučiams. Vaikučiai 
linksmai praleido laiką, gavo 
dovanėlių ir pamatė judamųjų 
paveikslų.

Tą pačią dieną po pietų Mo
terų Sąjungos 27 kuojx>s narės 
turėjo Kalėdinę pramogėlę pp. 
Novikų namuose. 25 St. George 
Avė. Sąjungietės buvo maloniai 
priimtos ir pavaišintos. Turėjo 
gražią Kalėdinę programėlę ir 
prie eglaitės apsimainė dovanė
lėmis. Dalyvavo kleb. kun. F. 
E. Norbutas ir kun. A. Janiū
nas. Neseniai atvykusi iš trem
ties ir apsigyvenusi pas pp. 
adv. Eenjaminą ir Estelą 
Sykes p-Iė Vena Budavaitė pa-j 
pasakojo savo pergyventus 
vargus karo metu ir tremtyje.

Antanas Daukantas ; šios pramogos šeimininkė bu- vyks Merginų Sodalicijos pa- 
Mūsų krautuvėje parduodama vo p. Elena Novikienė. Jai gel-

pirmos
tai. Pasirinkimas platus.
C-iarr.e atsilankyti.

DAUKANTAS MARKET
187 Wel>ster Avė., 
Cambridge, Mass.

Tel. KI 7-8533.

Vladas Paulauskas

Gruodžio 22, 2 vai. po pietų 
bus vaikučių Christmas party. 
Paveikslus rodys p. L. Fraser. 
Vaikučiai gaus saldainių ir le
dų. Tuoini rūpinasi mūsų klebo
nas, gelbstint p. Fi-aseriui.

Kalėdos
Kalėdų vidurnaktyje. 12 vai., 

i bus šv. Mišios Tretininkų inten
cija. Kitos šv. Mišios Kalėdų 
dienoje bus taip, kaip sekma
dieniais: 7, 8:30, 10, ir 11:30 

I vai. Pamokslus sakys vidurnak
tį ir per visas Mišias pats kle
bonas.

i Į
tei išvažiuos
Daunis, o |>o Naujų Metų 
F. Bekša.

į Kūčių dieną ir vakarą

Tuoj po Kalėdų vienai savai- 
poilsiui kun. J. 

kun.

I Kūčių dieną ir vakarą bus 
Vlado Paulausko buėernėje klausomos vis vaikučių ir su. 

galite gauti geriausios rūšies au^ išpažintys. Ra[><.rt. 
mėsų ir kitų valgomų produktų, j

573 Iaiw rence St., Ix»well, Mass. •
Tel. 2-73G1

BROCKTON, MASS.

Gruodžio 21 d. kartu su pp. 
Naujokaičiais išvyko Floridon 
p-lė Valentina Naujokaitė.

Pereitą penktadienį iš Kolegi
jų grįžo pas savo tėvelius pra
leisti šventes stud. Bernardas 
Sykes, stud. Angelą Kneižytė 
ir kiti.

Gruodžio 22 d., 7:30 vai. va
kare. parapijos bažnyčioje į-

Dr. Pauline I uztvktv; 
LIETUVfi GYDYTOJA 

Cambridge, Ma:.s.

Darbininko" 1949 Kalendoriai 
Su Aušros Vartų Paveikslu

Ap ie Kalendorius Gražiai Atsiliepia

t

(Už 1948 metų Kalendorius)
Mrs. R. Zanevičienė. East Vandergrift, Pa. 
Pov. Kirvelevičius, Elizabeth, N. J...............
A. Dzedulevičius, Lovveli, Mass. .................
A. Vaitonis, Rochester, N. Y.......................
Thomas Nailonas, Cambridge, Mass...........
K. Jankūnas, Waterbury, Conn....................
Chas. Marcenkevičius, Dorchester, Mass. ... 
J. Sastavickas, Norwood, Mass. ..................
Ant. Sambaris, VVaterbury, Conn.................
Agnės Alisauskas, Scranton, Pa...................
Vincent Daunis, Antizo, Wisconsin .............
B. Aleknienė, Brockton, Mass.......................
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tarpo, kaip: kun. kleb. Vasys.jMrs. Francis Marcin, Pittsburgh, Pa. 
kun. Bakanas. p. Jos. J. Gri
gaitis, bet ir valdžios atstovų: 
p. Harold D. Donanue, p. Char
les “Jeff” Sullivan.

Vakarienės metu kalbėję: 
H. D. Donahue, kun. Vasys, 
Ch. Sullivan, p. Grigaitis, 
Pauliukonis, kun. Bakanas svei
kino Worcester’y gyvenančius 
lietuvius tremtinius ir linkėjo 
kuo didžiausiam skaičiui grei
čiau pasiekti Ameriką. Komite
to nariai: p. Back, p. Milleris, 
p. Blažys, p. Kiškis ragino dar 
daugiau pildyti buto - darbo 
garantijų arba konkrečia auka 
prisidėti prie tremtinių šalpos 
darbo. Prezidentui Trumanui 
pasiųsta rezoliucija prašant pa
greitinti tremtinių vežimą. 
Tremtinių vardu kalbėjo p. Ka
tilius. Buvo taip pat muzikos, 
dainų ir deklamacijų.

Komitetas, visiems atsilan
kiusiems, maisto aukomis ir

Į

Parvyko švenčių Atostogoms
Sekmadienį, gruodžio 19 d., 

vakare, parvyko Petras Kum
pa iš Washington, D. C., Šv. 
Kalėdų atostogoms pas savo 
tėvelius, gyv. 21 Circle St. Pet
ras Washingtone lanko George 
Town Universitetą, Foreign 
Service ekonominius mokslus.

t
j Po savaitės atostogų ir vėl 
grįš tęsti savo studijas toliau.

s?

p-
p-
p-

Kvie-
VORCESTER, MASS.

maldos ir susirinkimas.
rūšies valgomi produk- bėjo jos dukrelė — Sąjungietė čia visas dalyvauti.

Kvie- p. Eleonora, stud. Angelą Knei-i ■
jžytė ir p. Vena Budavaitė. Vi-į Sekmadienį, gruodžio 19 d. p. rengė vakarienę.
sos dalyvės

|laiką. Įšventė savo gimtadienį. Jo tė- kurdinimo reikalams.
I Saiungietės savo valdybą per- vėliai ir sesutės suruošė jam! Tarp atsilankiusiųjų matėsi , , ......
i . , o i • , * i ....................... . . darbu pnsidejusiems prie vaka-rinko ta pačia. į Birthday Partv . Sveikiname! ne tik aukštų svečių is lietuvių 1 ,. ._____~ ’_______ ______ __________________________________________ i neneš -------------- -------- ----  

dėkoja.

Gruodžio mėn. 12 d. Worces- 
jterio Tremt. Įkurd. K-tas su

kurtos visas 
linksmai praleido Gasparas Pazniokas. veteranas, pelnas paskirtas tremtinių į-
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surengimo, nuoširdžiai
A.

ATSIŠAUKIMAS

Mary Sinkevičienė, Kulpmont, Pa................
Tillie Yaruzalinas, Scranton, Pa....................
Mrs. C. Griciūnas, So. Boston, Mass............
Petras Yuskevičius, Kearny, N. J................
Mrs. Francis Marcin, Pittsburgh, Pa............
Valerija Klevienė, Cambridge, Mass.............
Dominick Velička, Lawrence, Mass..............
J. Valantinienė, E. Chelmsford, Mass............
VValter Jaskun, Norwood, Mass.....................
Miss Anna Sakalauskaitė, New York, N. Y. 
P. Baltrašiūnas, So. Boston, Mass................
Mr. John Lukasavage, Brooklyn, N. Y.........
Jonos Šatenas, No. Abington, Mass............
A. Neviera, Dorchester, Mass........................
Mrs. D. Garosis, VVaterbury, Conn................
Juozapina VVollon, Dorchester, Mass............
Mrs. V. Pusvaskis, Ansonia, Conn................
B. Matulis, Long Island, N. Y........................
Joseph Zavadskas, Haverhill, Mass................
Joseph Laudinskas, VVaterbury, Conn..........
Antanas Klevas, VVaterbury, Conn................
Jonas Taparauskas, Methuen, Mass.............
M. Songaillo, Easton, Pa................................
Salamon Astrauskas, Detroit, Mich................
Magd. Karinauskienė, VVaterbury, Conn........
Juozas G. Budelis, Baltimore, Md................
Anelė Ambrasienė, Detroit, Mich..................
Mr. Dominick, Subačius, VVilkes - Barre, Pa. 
Antosia Jozukonis, Everett, Mass...........
O. Adomonis, Phila., Mass..........................
J. Zavadskas, Haverhill, Mass...................
J. Franckus, VV. Medford, Mass.............
J. Kelminskas, Montreal, Que., Canada ..
A. Tukis, VVaterbury, Conn.......................
VVilliam Šimkus, Cambridge, Mass...........
Stasys Vanagas, Newark, N. J..................
Vincas Rutkaitis, Patterson, N. J...........
Mary Blumbery, Pittsburgh, Pa...............
K. Krusinskas, VVoodhaven, N. Y...........
A. Sukis, Hudson, Mass..............................
K. Šaulys, Rochester, N. Y.........................
C. Airošius, Roslindale, Mass...................
Rose Vitkauskas, Phila., Pa.......................
M. Jonikas, VVilmerding, Pa.......................
Mrs. Pleinis, Phila., Pa...............................
Andrew Yusevich, VVilkes Barre, Pa........
A. Kendulas, Detroit, Mich.......................
J. Kavaliauskienė, Lowell, Mass................
M. Buinienė, Lowell, Mass........................
Mrs. M. Supranavage, Minersville, Pa. ... 
John Zink, Lawrence, Mass........................ 
Petronė Ulcinskas, VVarehouse Pt., Conn.
S. Macys, Malden, Mass............................
John Gailius, VVaterbury, Conn................
Jonas Sluoksnaitis, VVaterbury, Conn........
Ant. Spitris, VVaterbury, Conn................
K. Dabkus, VVaterbury, Conn....................
R. Shinbrir.sky, VVaterbury, Conn............
K. Petrauskas, VVaterbury, Conn............
V. Raudonis, Hudson, N. H........................
K. Perekslis, Orange, Mass........................
P. Valūnas, Torrington, Conn....................
Peter Kerui is, VVorcester, Mass................
A. Melarka, Athol, Mass............................
A. Petukauckas, Athol, Mass....................
J. Sakavičius, Lawrence, Mass................
Joseph Kashuba. Torrington, Conn.........
John Žakas, VVorcester, Mass....................
J. Remeika, Cambridge. Mass....................
A. Baltrūnas, Argo, III...............................
P. Raudcliunas, Allston, Mass...................
Peter B irt man, Sash, Canada .................
Adam Sirum, Montague, Mass................
T. Spelis, Hartford, Conn..........................
A. Pateckis, Hartford, Conn....................
Mrs. A. Sedreiko, Lawrence, Mass............
K. Banis, VVorcester, Mass........................
Ben. Paplauskas, Methuen, Mass............
Stasys Saulenas, Lotvell, Mass................
Eva Gudaitienė, Hyde Park, Mass............
C. Vaitkevičius, Athol, Mass....................
A. Karkei, VVaterbury, Conn....................
Mrs. M. Yakulis, E. Vandergrift, Pa........

Visiems “Darbininko” kalendoriaus fondo rėmė
jams nuoširdžiai dėkojame už paramą ir nuoširdumą.

“Darbininko” Administracija.

I

Esame tremtiniai ir neturime 
jokių pažįstamų bei giminių A- 
merikoje. Žmona, po kūdikio 
gimdymo ir dviejų sunkių ope-; 
racijų labai nusilpus ir reika- 

j linga paramos maistu, kur io čia
'gaunamo stovykloje nepakan-i 
ka. Prašome geru žmonių pa-! 
galbos. Geradarių neužmiršime j 
ir sąlygoms pagerėjus stengsi-: 
mės atsiteisti. Mūsų adresas: 
Mečys ir Genovaitė Petrukevi- 
čius. Ansbach / Bavaria. D.P. 
Camp Hindenburg Caserne, US

! Zor.e, Germany.
Tikėdamiesi Jūsų malonaus 

mūsų prašymo išpildymo, lie
kame dėkingi
Mečys Petrukevičius ir žmona 

bei maža dukrelė.
Šiuo liudijama, kad M. Petru- 

kevičiaus šeima tikrai yra rei-i 
kalinga pagelbos maistu ir. kad 
jo žmona tikrai sirgo ir buvo 
du kartu operuota.

Lietuvių Tremtinių Bendruo
menės Ansbach’o Skyriaus Ko
miteto pirmininkas.

1

4

50
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Atvyksta atostogoms | Linksmų Šv. Kalėdų!

ŽINUTĖS
Mirė Juozas Šokas gruod. 16 

d. Buvo palaidotas iš Šv. Petro 
par. bažnyčios gruodžio 20 d., 
9 v. r., Šv. Benedikto kapuose.

Juozapas atvažiavo Bostonan 
iš Raudėnų, būdamas 32 metų. 
Jis per 55 metus gyveno ir dar
bavosi, So. Bostone. Buvo ge
ras stalius. Šv. Petro parapijos 
bažnyčios biloje jis ėjo su a. a. 
Petro Čapliko grupe, kad užra-

. j

DAKTARAI

syti bažnyčią diecezijai. Pasku
tiniais keliais metais jis nebe
pajėgė, ir karšo pas sesers 
dukterį ponią Barborą Tama
šauskienę, 397 Centre St., Dor
chester, Mass. Čia, per prietely- 
bę p. Mykolo Venio, jį du syk 
aplankė su Šv. Sakramentais 
Prelatas Dr. Kazimieras Urbo-1 
navičius. Kelioms dienoms prieš 
mirtį jis buvo išvežtas prieglau- 
don, kur Mykolas Venis nuvežė 
jam kun. Kontautą su dvasine 
pagelba.

Yra krikščioniška melstis y- 
pač už mirusius.

i

4 Metų Mirties Sukaktis
A. t A.

Leitenantas Bronius Janušonis .
Tarnaudamas šios šalies aviacijoje ir ginda

mas ją nuo priešo, žuvo orlaivio nelaimėje gruo
džio 24 d., 1944 m. Minėdami liūdnas a. a. Leit. 
Broniaus 4-rių metų mirties sukaktuves gruodžio 
23 d. 8 vai. ryte, šv. Petro par. bažnyčioje įvyks 
gedulingos mišios, kurias atnašaus a. a. Broniaus 
brolis kunigas Alfonsas Janušonis. Prašome visų 
giminių, draugų ir pažįstamų dalyvauti šiose pa
maldose ir pasimelsti už a. a. Broniaus vėlę.

Antanas, Ona ir kun. Alfonsas Janušoniai.

Kita pp. Jono ir Sofijos Gli- 
neckių dukrelė mokytoja Eleo
nora ir žentas Jarviai prieš pat 
Kalėdas atvyks iš Washington, 
D. C., praleisti švenčių atosto
gas pas savo tėvelius.

Lankėsi

i

IVAIROS SKHBIMA1

SO 8-4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOM ETRl STAS

515 E. Breeduay
South Boston, Mass.

Ofiso Vąlandoe išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarai* Nuo 7 iki 9-tai 
Seitadieniai* nuo 2 iki 8-tai.

Tel. SO 8-2805

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

OPTOMETRISTAI

447 W. Broaduay
So. Boston. Mass.

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

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

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr I f S^vmnurIri • v* Va

LANDŽIUS
Lietuvi* gydytojas ir chirurgas.
Naudoja vėliausi, X-Ray aparatą

Pritaiko akinius.

584 E. Broadway, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

i

Švedai. Pereitą savaitę lan
kėsi Šv. Petro par. bažnyčioje 
ir klebonijoje kun. J. Valantie- 
jus, kun. Dr. A. Bružas, M. S., 
kun. A. Mešlis, S. J., kun. J.

Nauja Valdyba

Gimusi. Amerikos spauda ir
radio plačiai pranešė žinių apie Daunis, kun. Al. Janušonis ir 
lietuvių didžiausį priešinimąsi: kun. Vaščila.
komunistams. Kada komunistei į Šį Sekmadienį gelbėjo bažny- 
ateina pas lietuvį nuo jo atimti j 
turtą, tai jis eina ant vieną.
Komunistai nukenčia ir skun-i
džiasi nelaimėjimais.

I

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8.

A. J. NAMAKSY
j

Real Estete & 
Insurance

409 W. Broaduay
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. SOuth Boston 8-0948

Res. 37 Oriole Street 
West Roxbury. Mass.

* TEL. PA—7-1233-W

Adv. John J. Grigaitis 
20 Pembertoa Square, Boston 

CA 7-0453
Home SO 8-4877

MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Locat A Long 

Oi*tance 
Moving

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

PARSIDUODA Naujas Alas- 
ka Seal fur coat’is. Didelio sai- 
zo, kurio sunku rasti. Nereikia 
taksų, parduosiu labai pigiai. 
Būtų labai tinkama Kalėdų do
vana. Atsišaukite tarp 6 ir 8 
vai. vakare. 468 E. 8th St., So. 
Boston, Mass. (Antras aukš
tas). (17-21)

Pereitą šeštadienį lankėsi 
“Darbininko” redakcijoj kun. 
Jonas S. Švagždys, Nukryžiuo
tojo Jėzaus Seserų Vienuolyno 
kapelionas, ir įrekordavo savo 
kalbas, kurių klausomės Lietu
vių Katalikų Radio Valandos 
programose.

Tą pačią dieną lankėsi p. Jo
nas Kasmauskas iš Roslindale, 
įžymus pramonininkas, šiomis 
dienomis palaidojęs savo myli
mą žmoną, a. a. Barborą. Jis 
įrekordavo savo padėką.

Taipgi lankėsi “Darbininke” 
labdarys p. Matas Norbutas iš 
Cambridge ir “Darbininko” šta
bą apdovanojo vaisiais. Ačiū!

Gruodžio 16 d. įvyko So. Bos
tono Lietuvių Piliečių draugijos 
metinis susirinkimas. Nariai 
buvo daugiausia susidomėję 
valdybos ‘rinkimu, ypač pirmi
ninko. p. Titus Grevis kasmet 
kandidatuoja, ir šįmetą jis ža
dėjo pastatyti “naują klubui 
namą” ir tikrai tikėjosi laimėti. 
Tačiau nariai kitaip pažiūrėjo. 
Jie daugiau pasitikėjo adv. Jo
nui J. Grigaliui ir jį išrinko 
pirmininku. Adv. Jonas Griga
lius yra Metropolitan District 
Commission narys ir yra buvęs 
draugijos pirmininku. Vice pir
mininku išrinktas adv. Juozas 
Cunys, buvęs pirmininkas. Adv. 
Juozas Cunys yra Suffolk 
County prokuroro asistentes.

Kiti išrinkti sekančiai: iždi
ninku — Petras Dūmas; fi- 
inansų rašt. Adomas W. Druz- 
’dis (jis neturėjo opozicijos); 
!prot. rašt. Antanas Pastelis, 

_ I Jr.; maršalka — p. Paplauskas.Dor- TDirektoriai — Juozas Lekys, 
Dr. Antenas L. Kapochy, Juo
zas Arlauskas, Feliksas A. Za- 

įleskas, A. J. Namaksy, Juozas 
W. Casper ir Petras Yankus.

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
draugija turi apie tūkstantį na
rių ir apie šimtą tūkstančių do
lerių tirto. Yra pasiruošus 
statyti r.aują modernišką namą 
su erdvia svetaine, tačiau dėl 
medžiagos trukumo ir brangu
mo kol kas statybos darbo ne
gali pradėti. Rap.

ir Vytautas Gurka. Pastarasis 
yra tremtinys ir tik prieš 8 
mėnesius prie draugijos prisira
šęs.

; Perskaičius BALF ir Tarybos 
laišką, dėl suruošimo didžiulio 
Vasario 16 d. paminėjimo Bos
tone, draugija išrinko 4 atsto
vus, būtent: A. Ivašką, S. Gri- 

V. Stakutį ir K.
Nevronį. Rap.

Ka* norite įsigyti Saulėtoje 
Califomijoje Namu* ar kita* 

nuosavybes
kreipkitės pas:

CHAS. LIKSIS
Beaistatininkas

710 N. Vau Nesą Avė.,

Hollywood 38, Calif.

tiniame darbe kun. Pr. Aukšti
kalnis, S. J., kun. K. Vengras, 
MIC., kun. Al. Janušonis, kun. 
A. Baltrušiūnas ir kun. K. Jen- 
kus.

Kun. Janušonis, šiuo tarpu 
sirguliuoja. Gyvena pas tėve-

Išsirinko Valdybą ir 
Atstovbs Vasario 16-tai 

Paminėti
į

GRABORIAI
Išpažintys bus klauso- Petro parapijos bažnyčioje jis 

giedos mėtines šv. Mišias už 
savo brolį leitenantą Bronislo
vą.

Ketvirtadienį, 3 vai. p. p., 
prasidės Bostono mokyklų vai
kams atostogos. Vaikai grįš 
prie mokslo sausio 3 d., 1949.

Gruodžio 21 d., staiga mirė; 
Ona Vitkienė, 61 metų, 
namuose 18 Mellon St., 
chester. Ji paėjo Vaiguvos pa
rapijos. Amerikoje pragyveno 
36 metus. Paliko vyrą Aleksan
drą, du sūnų, dukterį ir seserį. 
Pašarvota pas laidotuvių direk
torių Juozą Kasperą, 187 Dor
chester Št. Laidojama iš Šv. 
Petro par. bažnyčios gruod. 24 
d., 9 v. r.

Melskimės už gyvus ir miru
sius!

šv. Kalėdos. Kunigai ragina 
visus eiti prie Šv. Sakramentų 
Kalėdų metu ir išklausyti šv. liūs. Ketvirtadienį, 8 v/r., Šv. 
Mišių.
mos rytais, po pietų 3 vai., ir 
vakarais ketvirtadienį ir penk
tadienį. Šv. Mišios bus laiko
mos šiomis’ valandomis: 6, 6:30, 
7, 8. 8:30, 9, 10, 11, 12, 1:13 v.; 
salėje — 8, 8:30, 9:30 vai.

Gruodžio 19 d., tapo pakrikš
tytas Povilas Vincas, sūnus 
Vinco Povilo ir Joanos (Marčiu- 

jlaitytės) Mockapetrių, gyv. 
214 Westville St., Dorchester, 
Mass.

Jonė, Alphonso ir Pranciškos 
(Monkevičiūtės) Marcelionių, 
gyv. 1161 Dorchester avė., Dor- 

’chester, Mass.

Kalėdinis vakarėlis, vadovy
bėje Marijos Vaikelių draugijos 
pavyko. Buvo įvairi, linksma ir 
įdomi programa. Nors buvo au
dringas oras, bet dalyvavo 
daug vaikų ir tėvų. Kun. Vir- 
mauskis dėkojo Seselėms už 
jaunuomenės gražų auklėjimą.

Metinės Mišios
Jono Evang. BĮ.

I

Kunigai dėkojo žmonėms už 
aukas, kurių jau sudėta $780. 
P. Jonas Kasmauskas, atmini
mui savo žmonos Barboros, į- 
taiso naują, bažnyčioje, šviesą 
už $200.00. A. a. Antaninos Ky
bartienės duktė su savo vyru 
Mr. De Bėry paukojo parapi
jos vaikučiams daug saldainių; 
ponas Matačinskas daug įvai
rių pyragaičių. Sekmadienį ge
radariai. prie bažnyčios durų 
sudėjo altorių reikmenims — 
$71.18; salėje — $27.42. Ištik- 
rųjų kaip daug katalikai pasi
aukoja užlaikymui savo bažny
čių. mokyklų, ligoninių, ir kitų 
įstaigų.

šv.
Draugijos metinės Mišios bus 

Į gruodžio 26 d., 9 vai. ryte. Lai
ke šv. Mišių bus pašventinta 
draugijos naujoji vėliava.

Vėliavos pašventinimo proga, 
j draugija ruošia bankietą, kuris 
(įvyks sausio 2 d., 6 vai. vakare 
Lietuvių salėje. Bankiete kvie-

Suvažinėjo Baltušiu 
Vaikutį

Gruodžio 13 p.p. Juozus Bal- 
tušius, gyv. Forest Hills St., 
Jamaica Plain, Mass. ištiko bai
si nelaimė. Jų vienintelis sūne- 

__________________________  lis, 7 m. amžiaus, Dovidas tapo 
čiami dalyvauti ir ne nariai, sunkvežimio mirtinai suvažinė- 
Gros Pastelių orkestras. Bilie
tas tik $2.00. Valdybos Narys.

Kalėdinė dovana

Viktoras 
Vincas Sta- 

Jonas Gli-

IVAIROS SKELBIMAI

Gruodžio 19 d. parapijos sa
lėje įvykusiame susirinkime Šv. ganavičių, 
Jono Ev. BĮ. Pašalpinė Draugi
ja Išsirinko valdybą sekantiems 
metams. Išrinkta: 
Medonis — pirm., 
kutis — vice pirm.,
neckis — prot. rašt., Aleks. I- 
vaška — fin. rašt., Stasys Gri- 
ganavičius — ižd., Jonas Zai- 
kis — tvarkdariu. Direktoriais 
išrinkta: Vincas Valatka, Ka
zys Rusteika, Antanas Sinkevi
čius, Pranas Tuleikis, Juozas 
Jaskevičius, Juozas Leščinskas

ver setų ir 1 
mūsų naujai ištaisytą krau
tuvę ir pasirinkite Kalėdų 
šventėms gražiausių X-mas 
dovanų.

KAMPINIS NAMAS 
Dėl VARIETY STORE 

dvi krautuvės ir 7 kambariai su 
vania. Prie pat didelio So. Bos
ton Project. 239 “D” St 

kampas Silver St. 
Priekė $6000.

A. 1VAS, 545 Broadway 
South Boston, Mass.

ir

Kalėdų j 
Dovanosg 
Mes turime labai platų pa- 
sirinkimą įvairių įvairiausių 
laikrodėlių kaip lyriškų, F* 

taip ir moteriškų. Platus 
pasirinkimas Radio, W’ash- jj? 

ing mašinų, Televizijų, Sii- 5S 
ver setų ir tt. Ateikite į
maistai vaaai aoi lalaam<r4o lz8*aai_

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

ROBIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 £ St, Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass.

Užftisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos. 

Myopia Club Beverage Co. 
(infton Avė., Islington, Mass.

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

S. Sąraše vidus ir Sūnus
FuneraI Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8 2W0

AVenue 2-2484

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mas*.

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boston 8-3960

YAKAVONIS
runeral Home

741 No. Main St. 
Brockton, Man.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Oi rektorius ir 

Balsamuotojas

Prieš pat Kalėdas susilaukė 
gražios dukrelės pp. Julian ir 
Regina (Glineckaitė) Arlaus
kai, gyv. Dorchester. Ponia Ar
lauskienė yra pp. Jono ir Sofi
jos Glineckių, įžymių biznierių 
ir visuomenininkų dukrelė.

Sveikiname pp. Arlauskus ir 
jųjų pirmąją šeimos narę ir lin
kime daug džiaugsmo ir ge
riausios sveikatos.
j
i ! LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ! 
i!
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i! Lawrence

tas. Nelaimė įvyko, kuomet Do- 
vydukui einant mokyklon vidu
ry gatvės nupuolė batukas. Jis 
grįžo jį pasiimti ir sunkvežimis 
ant užvažiavo.

Ruošiasi į vedybinį 
gyvenimą

So. Bostono įžymūs veikėjai 
kada nors po Kalėdų, kaip pra
neša radio žinios, esą 
dėję sueiti į vedybinį 
mą. Atspėkite kas? 
palinkėkite laimužės.

pąsiža- 
gyveni- 

Atspėję,

FRANK G. WHITKENS, Ine.
312 W. Broaduay So. Boston 27; Mass. 

Tel. SO 8-2155

Draugijų Valdybų Adresai

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

AlETUVOS DUKTERŲ O R-J OS 
PO GLOBA MOTINOS 8 V C.

Pirmininkė — Eva Markslenė,
625 E. 8th SL, So. Boston, Maaa. 

Tel. So. Boston 1298.
Vlce-Plrminink6 — G. GailiOnien^,

8 Wtofleld 8t, So. Boston, Maaa. 
Prot Ra*t — Ona Ivaškienb,

440 E. 6th SL, So. Boston, Mase, 
finansų RaBL — B. COnienė, 

2B Gould St, W. Rozbury, Mase.
TeL Parkway — 1884-W 

iždininkė — Ona Siauri*, 
51 Tampa SL, Mattapan, Mass. 

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

Kasos OL — Elzbieta AukitikalnytA, 
110 H St, So. Boston, Mase. 

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

Visais draugijos reikalais kreipkitBs 
oaa protokohi mAHninke

•V. JONO EV. SU RABALPINtB 
ORAUGIJOS VALDYBA

v

r. J??-

C. W. Dillion, Ine. |
Mass. S

b

it 
i!

tl

Linksmų Sv. Kalėdų!

O'Laughlins'
MEN’S SHOP — LADIE’S SHOP

485-489 Main St., Athol, Mass. į

Pirmininkas — Juozas Svagtdya,
801 «th St, So. Boaton, Mase.

Vice-Plrmininkas — Pranas TuleUda 
702 E. 6th St, So. Boaton, Mace.

Prot Rašt — Jonas GlinecMs, 
S Thomaa Pk., So. Boaton, Mase

fln. Rast — Aleksandras IvaSks, 
440 E. Sixth SL, 8o. Boaton, Mase

Itdininkas—Stasys K. Grlganavlčtan. 
899 E. Seventh 8t, 8. Boaton, Mase

Maršalka — O. Krasauskas, 
11 Springer St., 8o. Boaton, Maaa.

Draugija laiko susirinkimus kas tra
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai po pietų. Parapijos saM) 
«O? E 7th st Rn Rneton Mase

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukonis, Savininkas.

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių Direktorius ir 

BalsamuotojBS
(Notary Public)

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas te- 
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.

Reikale šaukite; Tel. TR-6-6434.

Pagamina gerus lietuviškus pie
tus, užlaiko geriausį alų, vyną ir 

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

258 Vest Beoadsay, South Boston, Mosi. |

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Brosdvay
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį.
Koplyčia Šermenims Dykai

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8-0815

SOuth Boston 8-2809



Kris-

KŪČIŲ “SVEIKA, MARIJA

j Be to. per visą mėn.
1949 m., bus atnašaujamos tre
jos Mišios kasdieną Jūsų rei
kalams, kad pagerbus Švč. Tre
jybė danguje ir tris šv. šeimos

PARAPIJOS KUNIGŲ
UNKĖJIMA1

Mylimieji Tėvynainiai.
Sulaukus vėl brangios 1 

taus Gimimo Dienos, sveikina
me visus ir linkime kiekvienam asmenys čia žemėje, 
šios brangios laimės:

Nekaltai - Pradėta Pa-
Motina išmeldžia Jums

nuo savo naujagimio
Jėzaus. Kurs yra taipgi

Nors šv. 
bažnyčia

Remklte tuos profesionalus ir biznierius, kurie savo skubi
nais remia “Darbininką”. Visi skelbkit#* “Darbininke”.

•į ____ . __ _ ___  į»
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ! ' ’ !•

| GUILD WINES & LIQUORS |
$ 

Nonvood, Mass. d 
d
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"Lai 
nelė ir 
visiems 
Sūnaus
Dievo Sūnus ir mūsų Atpirkė
jas. tą kilnią dovaną DĖKIN
GOS ŠIRDIES.

"Lai mūsų sielos niekad ne
būna tokios šaltos, kur nesu
rastų vietos Dieviškajam Kūdi
kėliui: tačiau lai kiekvieno šir
dis būna tie ramybės namai, 
kur maldingos mintys budi ir 
laukia Jo užgimimo kiekvienose 
šv. Mišiose, kuriose dalyvauja
me ir kiekvienoje šv. Komuni
joje. kurioje priimame Jėzų”.

Ramių šv. Kalėdų
Metų 
Dievo 
siems

Jus
Jūsų Parapijos Kunigai 

Kleb. kun. dr. L. J. Mendelis
Kun. Antanas J. Dubinskas 

Kun. Jonas P. Mendelis
Priedas. Kaip kitais metais 

taip ir šįmetą. nuo Kūčių die
nos. gruodžio 24 d. iki Naujų 
Metų, sausio 1 d. ROMOJE bus 
atnašaujamos devynerios Mi
šios kasdieną Jūsų intencija.

ir Naujų 
perpildytų rinktinėmis 
malonėmis linkime vi- 

iš širdies.
mylintieji ir gerbiantieji.

—
Klebono Dovana Parapijiečiams

Kleb. kun. Dr. L. J. Mendelis 
pranešė, kad užprašęs 500 šv. 
Mišių savo parapijiečių ir jų 
mylimųjų intencija, kad išreikš
ti savo dėkingumą už jų pada
rytą gerumą ir dosnumą metų 
bėgyje. Jis pasiuntęs šv. Tėvo 
Vikarui Romoje $500, kad tos i 
šv. Mišios būtų atnašaujamos 
sausio mėn.

Kleb. kun. Dr. L. J. Mendelis 
savo laiške, kuriame dėkoja 
savo parapijiečiams už viską ir 
sveikina juos šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga, rašo:

“šie PENKI ŠIMTAI ŠV. MI
ŠIŲ yra mano priedas prie tų 
kitų DVIEJŲ ŠIMTŲ, kurios 
bus atnašaujamos lietuvių ku
nigų Romoje Kalėdų šventėse 
už Jūsų reikalus”.

- "i? i/' i š!

K b O W
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Susėdome už kūčių stalo salėj veidrodinėje — 
visur tik pompa, prakalbos ir tostai... 
Dievuli! Mano motiną vargioj gimtinėje 
šįvakar kieno nore ranka meiliau ar glosto?

"Arti bažnyčia — toli Dievas”, — motina pratardavo. 
O. taip! Prisikalėm mes daug dievukų.
Ne vienas už centą jau sielą pardavė —
ir kūčių iškilmės išsigimė kažkaip, nubluko...

zapą, kad "jis buvo TEISUS 
VYRAS”.

Kaip šeiminiškame gyvenime, 
taip santykiuose su kitais ve
lionis paliko gražiausią pavyz
dį krikščioniškų dorybių. Buvo 
ištikimas švč. Vardo Dr-jos na
rys. Su savo sūnumi Juozapu, 
jis buvo prie šv. Komunijos 
antrą lapkričio mėn. sekmadie
nį su savo Draugija. Velionis 
buvo tikras lietuvis. 
Petro svetimtaučių
buvo daug arčiau jo namų, ne
gu lietuvių šv. Alfonso bažny
čia, tačiau jis, jo žmona ir visa 
šeima ištikimai lankė šv. Al
fonso bažnyčią kas sekmadienį.

A. a. Juozo Mikelaičio labda
rybės tėra vienam tik Dievui 
žinomos. Ne viena našlė, nė 
vienas suvargęs žmogus melsis 
už jo vėlę dėlto, kad Juozas 
buvo gailestingas jiems jų var- « 
ge. šelpė savo bažnyčią, ne-^ 
ieškojo garbės. Kaip pamoksli
ninkas sakė, kuomet tik duoda
vo bažnyčiai auką, visuomet 
pridėdavo, “tėveli, negarsink 
mano pavardės: tegu tik Die
vas žino apie mano auką”.

?! 736 VVashington St. 
I į

!
y

Tel. — 7-0066

1
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Hytron Radio & Electronics Cotp.
Radio Tube Manufacturers

Salem Mass.

C Linksmų šv. Kalėdų! 
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Prageri Pac’tage Store
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698 Washington St. . -i
?!

NORWOOD. MASS.
§
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Frank A. Morrill, Ine
INSURANCE

Of Eevery Discription

A. a. Juozas Mikelaitis j
Vienas didžiausių netikėtumų, 

kurs įvyko pereitą savaitę, tai Į 
staigi ir netikėta mirtis a. a. i 
Juozo Mikelaičio. Juozas buvo 
visiems Baltimoriečiams gerai 
pažįstamas .nes per ilgus metus 
laikė maisto krautuvę. 650 W. 
Lombard St. Visų, kurie tik jį 
pažino, jis buvo gerbiamas ir 
mylimas.

Tik, gal kokie trys mėnesiai, 
kaip pardavęs savo "biznį”, ir j 
visi manė, kad jis dabar galės! 
truputį atsikvėpti, pailsėti. Štai, 
ketvirtadienį, gruodžio 9 d. be
taisant jam namus, kur jis ren
gėsi persikraustyti, jam užėjo! 
pirma širdies ataka. Nugaben
tas į savo žento netoliese na
mus ligonis jautėsi gan gerai, 
bet auštant penktadienio rytui 
užėjo vėl blogumas, kurs buvo 
mirtinas. A. a. Juozas Mikelai
tis buvo pašauktas amžinybėn 
apie 5:30 vai. rytą.

O. būdavo, snargliukai per adventą niūrųjį 
kreida dienas žymėjom, pliauškinom katučių. 
Tarytum, tūkstančius juodų dienų bedugnėn ūriojom 
ir klykavom tarpusavy: tuoj kūčios, kūčios!..
Ištiesk, naktuže tiltus man žmonių nematomus:
į vargią tėviškę šiąnakt taip rūpinuos.
Jie nesupras — aš būsiu pakeleivis, svetimas — 
ir valgysiu nuo stalų byrančius tik trupinius.
Ir nuėjau. Užsiglaudžiau prie lango ties krikštasuolių. 
Žiūriu vidun. Savieji tik. Nėra svečių.
Taip šykščiai maža valgių, tartum žvirbliam lesalo. 
Visi jau sėda. Dieve, vietų tiek tuščių.
Į kapą vienus juoda viešnia nudangino jau;

. kiti, štai tapo svetimųjų įrankiu;
treti susuko lizdą krašte svieto — Argentinoje...
Gi mama atdūsių visiem vienodai prirenka.
Ak. eisiu durų girgždančių nebarškinęs, 
tegu priims į šventąją viešnagę;
kaip broliai, užsivilksiu baltus drobės marškinius... 
Staiga gi — kryžium sudreba mamos ranka nabagė.
— Sveiki mes. Dievui dėkui už metus praėjusius.
O jie svetur kažin ar jau prigijo?
Gal skursta, kaip žiedeliai, kur šaltuose vėjuose? 
Na. iš tyros širdies už juos po “Sveika. Marija”.

Reiškiame giliausią užuojau
tą. kaip velionio žmonai Kristi- 
inai, taip jo sūnui Juozui, duk- 
terei ir žentui Jakaičiams ir 
visiems giminėms. Lai ramina 
juos visus pamokslininko žo
džiai, kad buvo tikra laimė Juo
zą pažintį, 
draugystėje.
a. a.
savo misiją 
tad Dievas jį pašaukė pas save. 
Sekdami jo krikščionišką pa
vyzdį, nė vienas nekilsime. Lai 
ilsisi Viešpaties ramybėje, iki 
mes visi vėl jį neišvysime 
kur nėra nei skausmų, nei 
rų. nei atsiskyrimų.
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Morris Prager, Prop. 
Ale - Wine - Beer 
“Free Delivery”

1032 Washington St.
SO. NORWOOD, MASS.

Tel. — 7-1747

X
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būti jo artimoje 
Dievo planuose 

Juozas Mikelaitis užbaigė 
šiame gyvenime.

ten, 
aša-

Ii A. a. Pranas Klišis

1 LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ!
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dimom s ■ ioweis
“Flowers for Every 

Occasion” 
(The ShowhOuse) —
Prov. Highuay Rt. 1

Greenhouses —

118 Neponset St.
NORWOOD, MASS.

Tel. — 7-1424

ATHOL HOUSE, INC.

Athol, Mass.
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>ekalto Prasidėjimo Seserų Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Projektas

Klebonas kun. dr. Mendelis 
skubiai atvyko pas ligonį, bet 
jau rado jį mirusį. Suteikęs 
dvasinę pagalbą tokiose aplin
kybėse. jis suramino velionio 
žmoną, sūnų Juozą ir dukterį, 
ponią Jakaitienę, kurie klūpojo 
melsdamiesi prie mirusio lovos.

Pašarvotas pas laidotuvių di
rektorių Kazimierą Kučauską. 
Laidotuvės įvyko pirmadienį, 
gruodžio 13 d. Kun. dr. Men
delis giedojo šv. Mišias prie di
džiojo altoriaus. Kun. Lloyd ir 
kun. Assinlg jam asistavo. Ęu- 
nigai Dubinskas ir Jonas Men
delis atnašavo mišias 
nių altorių.

Buvo gyvų gėlių 
bet daugiau dvasinių
A. a. Juozas Mikelaitis buvo 
vienas iš pavyzdingiausių kata
likų mūsų kolionijoje. kaip pa
mokslininkas visiems priminė 
laike laidotuvių. Gražiausias 
posakis, kurs buvo nuolat kar
tojamas apie Mikelaitį, buvo 
“tai buvo teisingas žmogus". 
Neteko nė iš vieno lūpų išgirs
ti, ką nors smerktino. Ne vie
na moterėlė kunigams pasakė, 
atėjusi užprašyti šv. Mišias už

mirusiojo vėlę, “tėveli, jis nie
kad (vogos) nesukdavo, niekad 
nieką nenuskraudė”. Tikrai 
savo gyvenime stengėsi eiti 
vo Globėjo pramintu taku, 
šv. Raštas sako apie šv. Juo-

prie šoni-

puokščių, 
šv. Mišių.
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Paremkime šios Koplyčios Statybą!
Koplyčia bus statoma Nek. Pradėtosios Marijos 

carbei. Maloniai kviečiame Jus tapti Naujosios Koply- 
'•ios Marijos garbei Statytoju. Jei galite, tapkite Jau
niausios Amerikoje Lietuvaičių Kongregacijos Garbes 
ar Amžinuoju Nariu. Garbės Nariai aukoja $50.00; 
Amžinieji — $100.00. Kas paaukos $500.00 ar daugiau 
to vardas bus įamžintas Naujoje Koplyčioje.

jis 
sa-

Antradienį, gruodžio 14 
įvyko laidotuvės a. a. Prano 

į Klišio. Mirė Maryland Univer
siteto ligoninėje. Buvo pašar
votas pas Juozą Kašinską. Pa
liko užaugusią šeimą. ~ 
tas greta savo žmones 
Redeemer kapinėse. Lai 

; Viešpaties ramybėje!
i
Lietuva mano! priešui ant 

tavęs įnirtus.
Privalai hydra tapti ta. kuriai 

nukirtus
Galvą, tuoj kelios galvos vieton 

jos išdygsta.
Išliksi, tik į hydrą gytumo 

pavirtus.
! Nors priešų nestygsta.

V. Kudirka.

d.,

Palaido-
Iloly 
ilsisi
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l Balboni's Package Store | jCloverieaf Baw#ng Alleys J

Alės - Wines - Liąuors

856 Washington St.

S įį 12 Clean Alleys !? 

!į- Open 2—12 PM Every Day 
įj Except Sunday

Route ±tl i! 
a

For Reservations call —

Tel. — 7-1876 Norwood 7-0410

Linksmų Šv. Kalėdų!

Clinton, Mass

Street

NORWOOD, MASS.

z

Ijo Valandų

79

i*?

KLAUSYKITE
"Lietuvos AtsimMny"

ŠEŠTADIENIAIS. 5:00 iki 5:30 v.v.

Stotis WEVD (A.M.)
1330 kil., 5000 watts

TREČIADIENIAIS. 5:30 iki S:00 v.v.

6
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nes

Clinton Trust Company

Stotis WGYN (F. M.)
97.9 meg.. 20,000 watts

Direk.—Jokūbas J. Stukas
429 VVALNUT ST.. Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5360
PASTABA: Trečiadienio radijo prog

ramos prasidės Spahv (Oct.) 20 d., 

1348. Tai bus pirmosios Lietuviškos 

kultūriškos programos leidžiamos per 

F. M. Radiją Jungtinėse Valstybėse! 

Jos bus pritaikintos Amerikiečiams 

ir Lietuviškam jaunimui...

, • ’
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MANCHESTER, N. H.
Hernan C. Stache

FLORIST
FIowers for Ali Occasions

Tel. 1261 — Manchester, N. H-. $

Prekybinės ir Taupomosios Sąskaitos 
Saugios Taupomosios Dėžutės 
Kreditai — Kalėdiniai Kliubai

Są
S Linksmų Šv. Kalėdų!
ii!
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Vardo

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lex:ngton 8595

Limosinai dėl visokių reikalų 
Patarnavimas Dieną i.- Naktį.

Aukokime Marijai už Lietuvą!
Vi.-’ g'radariai. gyvi ir mirusieji atmenami seserų 

maldos?. Už visus Kongregacijos Rėmėjus atnašauja
mos šv. Mišios, laikomos novenos. ka'.b. mas rožančius, 
ei:. m»i kryžiaus keliai. Ir mažiausia auka su dėkingu
mu min’ma.

Viešpatie, atlygink tiems, kurie dėl Tavo 
daro mums gr-r?.!

Aukas prašome siųsti:
Immaculate Conception Convent 

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

9

AM Clothing Co


