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Churchill Kalba Dėl Lenkijos

Siūlo Lenkams Teritorija Vakaruose

Kalėdų Varpas

Naciai Įsiveržė Į Belgiją Ir Luxem- 
bcurgą 50 Mylių Fronte

Iš Vyriausio Alijantų Ek
spedicijos Centro, Pary
žius, gr. 18 — Vokietijos 
nacių armija pirmą kartą 
nuo invazijos Normandi
joj padarė smarkų ir pajė- 
gingą puolimą 50 mylių 
fronte nuo Monschau iki 
Trier šiaurės.

Naciai panaudojo puoli
mui geriausią kariuome
nę, tankus, lėktuvus ir pa- 
rašiutkareivius. Nacių ka
ro jėgos pasivarė keietą -starasias 24 valandas, kai i 
mylių pirmyn ir Įsiveržė tuo pačiu laiku Amerikie-| 
atgal į Belgiją ir perejo,^aį prara(jO) kaip praneša; 

. Luxembourg o sieną. i spau(ja 33 saVo lėktuvus. I
Spėjama, kad Vokietijos 1

karo jėgos pradėjo kontr- i Sekmadienio naktį Britų 
‘ . kad priversti gen.jbombanešiai bombardavo;

i 

trus ir geležinkelius Ulm,į 
prie Dunojaus tarp Stutt-i 

kur įvyks LDS seimas, sa- gart ir Munich. Dienos! 
'ko, kad kuopos valdyba ir metu Penkioliktosios oro! 

Taigi, kai Kūčių vakarą | komisija, vadovaujant kle-; jėgos pasikėlė iš Italijos ir 
sueisime prie bendro kū-^bonui kun. P. Juškaičiui, j bombardavo Salzburg, 
čių stalo, giliau susimąsty-Į smarkiai ruošiasi LDS sei-' Austrijoj, 
kime ir nuoširdžiau pasi-imo atstovus maloniai pri-i 
melskime, kad šis baisusis imti ir ruošia šeiminį kon-i 
karas kogreičiausia baig- certą ar kokį kitą parengi- 
tųsi, kad mūsų jaunuoliai 
grįžtų sveiki pas savuo
sius, kad mūsų tautai ir 
bendrai visai žmonijai ry-i 
tojus tikrai būtų šviesus! 
ir laimingas. Linkėkime ■ 
vienas kitam daugiau kan- ■ 
trybės, ištvermės ir krikš-j 
čioniškos meilės.

Rhine srities, kur nacių 
karo jėgos yra pavojuje.

Cologne ir Rhine srityse 
Jung. Valstybių septintoji 
armija be sustojimo eina 
pirmyn per VVissembourg 
Gap, užimdama 5 kaime
lius, ir į šiaurę nuo Dillin-j 
|gen į Siegfried liniją eina 
i be sustojimo.Į J |

Smarkios kautynės eina 
ore. Ali jantai sunaikinoĮ 
143 nacių lėktuvus per pa-Į

Kasmet per Kalėdas vi
sas krikščioniškas katali
kiškas pasaulis iškilmin
gai mini Kristaus gimime 
sukaktuves. Kūčių dienos 
vakarą, danguje pasiro
džius pirmąjai žvaigždei, 
žmonės sėdasi prie bendre 
kūčių stalo, šeimos galva 
sukalba poterius ir dalina 
plotkeles, po to dalinasi 
kūčioms pagamintais val
giais. Užviešpatauja tik
roji meilė, nes 
gimė Pasaulio 
jas.

Kalėdų rytą
širdys dar labiau pakyla 
nuo šios žemės — visi gar
bina užgimusį Kūdikėlį.

Šiandien pasaulis pa
skendęs kraujuose, nes di
dieji pasaulio vadai nesi- 
vaduoja Teisybės Žodžiu, 
bet siekia taikos ir ramy
bės ginklu, pavergdami ne 
vien tautas, bet ir valsty
bes. Siekdami savo tikslų, 
keršija tautoms, kurios 
nenori pasiduoti jų vergi
jai, kaip pavyzdžiui mūsų 
tauta yra eksterminuoja- i 
ma didžiųjų kaimynų.

Lietuvoje, beabejo, žmo
nės tyliai, ašaromis apsi- 
pylę praleis Kūčių vakarą, Ęįsenhower’io karo jėgas Vokietijos industrijos cen- 
riAa Ir n ir- ant ... ... ~ ° ; v. T’l™ .nes jie neturės ko ir ant 
stalo padėti. Kalėdų šven
tėse taip pat, gal net ir j 
bažnytėlę negalės nueiti.

LDS Centro Pirmininkas

atitraukti nuo Cologne ir

mą.

Kol kas mažiausia žinių 
turime apie atstovų išrin
kimą iš LDS kuopų Cun 
necticut, New York, New 
Jersey, Pennsvlvania ir ki
tų valstybių. Tačiau tiki
mės, kad iš visų valstybių 
LDS kuopos ir apskričiai 
bus atstovaujamos.

Vokietijos nacių karo jė- į 
gos, matyt, deda visas pa
stangas kaip galima ilgiau 
atlaikyti Alijantų briovi- 
mąsi į Vokietiją. Bet tai 
tik užtęsiamas karas. i

Remia Rusijos Reikalavimą

Atšaukia Draudimą Japo
nams Gyventi Pakraščiuose

Suardė vidurnakčio tylą, 
Pažadino miegančių žemę.
Kai žvangantis varpas prabilo, 
Jo balsas padangėn iškilo...
Ir stebisi orai aptemę,
Kai varpas, draskydamas tylą, 
Budina žemę...

Jis pranešė linksmą mums žinią, 
Kad užgimė Dievas—žmogus. 
Ir linksmino verkiančią minią’ 
Mes, ėdžiose Kristų pažinę, 
Pasaldėme savo vargus...
Jis paskelbė linksmą mums žinią, 
Kad užgimė Dievas—žmogus!

Kūdiki,-skurdžiai paguldytas, 
Nutildyk pasaulio dejones, 
Paguoski širdis pravirkdytas!.. 
Teaušta mūs’ laukiamas rytas. 
Kūdiki, skurdžiai paguldytas, 
Nutildyk žmonijos dejones...

A. (Š-is)

Pereitą ketvirtadienį, 
gruodžio 14 d., “Darbinin
ke” lankėsi kun. Jonas 
Švagždys, LDS Centro 
pirmininkas. Kaip žinoma, 
kun. J. Švagždys dėl šir
dies ligos yra rezignavęs, 
bet Centro Valdyba rezig
nacijos nepriėmė. Todėl 
yra skelbiamas LDS sei
mas, kuriame bus renka
ma Centro Valdyba, išduo
ti Centro raportai ir nu
statytos gairės ateities 
veikimui.

visi ištikimi

I

Pirmadienį, gruodžio 18 
d. lankėsi “Darbininke” p. 
Vladas Paulauskas iš Lo- 
well, Mass., buvęs LDS 
Centro pirmininkas, kuris 
po nelaimės — apdegimo 
dirbtuvėje yra pasveikęs 
ir sėkmingai veda valgo
mųjų produktų biznį savo 
namų krautuvėje, 575 
Lawrence St., Lowell, 
Mass.

p. Paulauskas pranešė, 
kad Lowell’io LDS 97 kuo
pa išrinko 4 atstovus į sei
mą, kuris įvyks sausio 13- 
14 dd., 1945 m.

p. A. Daukantas, LDS 8 
kuopos narys, Cambridge,

BONOS 
Koop Bombs 

Falling!

San Francisco, Cal., gr. 
18 — Maj. Gen. H. Conger 
Pratt, Vakarų komandie- 

, rius. išleido proklamaciją, 
Kviečiame ne tik kuopų kuri įsigalioja sausio 2 d., 

atstovus atvykti į seimą, 1945 m., kad
bet ir visus Dvasios Vadus japonai piliečiai galės grį- 
ir visus kitus lietuvius ka- žti į savo senas gyvenimo 
talikus pasaulionius pro
fesionalus ir darbininkus.? 
Jeigu kurie negalėtų daly- i 
vauti šeštadienį, sausio 13 į 
d., pirmoje Seimo dienoje,! 
tai sekmadienį, sausio 141 
d. tikrai gali visi dalyvau
ti. Pastaroje dienoje, po 
pietų kun. Dr. Kazimieras 
Urbonavičius, mūsų išeivi
jos įžymusis literatas ir 
“Darbininko” šefas, skai
tys įdomų referatą.

I

vietas Vakariniame Pa
kraštyje.

Vadinasi, tą dieną iškelti 
100,000 vyrų, moterų ir 
vaikų iš "VVashington, Ore- 
gon ir Califomia iš senų 
namų, kurie pasirodė išti
kimi, galės grįžti į savo 
namus, 
dalykas, 
japonų, 
pasiliko

Tačiau, galimas 
kad tūkstančiai 

kurie pasirodė ir 
simpatizatoriais

Roma, gr. 18 — Britų aš
tuntoji armija pasivarė 
pirmyn Rimini - Bologna 
vieškeliu ir Naujos Zelan
dijos kariuomenė, kuris 
yra dalis Britų aštuntosios 
armijos, užėmė Faenza, 
svarbų Italijos miestą, ku
ris yra ant to vieškelio.

Faenza miestas buvo il
goką laiką apsuptas, bet 
naciai nenorėjo pasiduoti.

Taipgi Britų armija už
ėmė daug kaimelių Faenza 
apylinkėje.

Belgija Siekia Sutarties 
Su RusijaJaponijai, liks stovyklose.

Lietuvių Darbininku Sąjungos 
SEIMAS 

įvyks
SAUSIO 13—14 d. d., 1945

Nekalto Prasidėjimo Lietuvių Parapijoj, 
Cambridge, Mass.

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

Nuoširdžiai kviečiame visas LDS kuopas ir 
apskričius išrinkti atstovus ir paruošti įnešimus 
organizacijos gerovei.

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

Antanas F. Kneižys,
LDS. Centro Sekretorius.

visose tautose, kurios po 
karo tikėjosi laisvės ir ne
priklausomybės.

Diplomatai sako, kad ką 
pasakė Anglijos premje
ras Churchill savo kalboje 
parlamente Lenkijos - Ru
sijos klausimu, tai jis tik 
pakėlė uždangą, o apie tai 
jau buvo apkalbėta Tehe
rano konferencijoj metai 
atgal, kur dalyvavo prezi
dentas Rooseveltas, pre- 
mieras Churchill ir pre- 
mieras Stalinas. Toje kon-

; raenztį iidiijuj
—
Įmiau leidimą Suomijai! 
'naudoti “užšaldytus pini
gus”, pirm negu galės pri
imti mokesnius.

Valstybės Departmentas 
laišku pranešė Iždo De- 
partmentui. kad dabar 
nauja politika link Suomi
jos, bet toji politika esą 
neaiški. “Mes turime pir
miau pastudijuoti ją”, sa
ko Iždo Departmentas.

Briuselis, Belgija, gr. 18 
— Pastaromis dienomis 
Belgijoje keliamas klausi
mas sudaryti sutartį su! 
sovietų Rusija.

Belgijos užsienių reika
lų ministeris Spaak yra 
pareiškęs, kad Britanijos 
ir Prancūzijos savitarpi
nės pagalbos sutartys bus 
svarbiausiu būsimos Eu
ropos taikos pagrindu.

I

i
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Šauks Senesnio Amžiaus 
Vyrus Karo Tarnybon

VVashington. D. C., gr. 18 
— Selective Service cent
ras praneša, kad po vasa
rio 1 d. bus daugiau šau
kiama senesnio amžiaus 
vyrai karo tarnybon.

Karo Departmentas sa
ko, kad vyrai jaunesni 
kaip 26 metų amžiaus ne
užpildys reikalaujamos 
kvotos, nes jau dabar, kaip 
sako Karo Denartmentas, 
4,700 kareivių buvo atleis-

Londonas, gr. 18 —Penk- lą ne tik lenkuose, bet ir 
tadienį Anglijos premje
ras Churchill, kalbėdamas 
parlamente apie susidariu
sius nesusipratimus tarp 
Lenkijos ir sovietų Rusi
jos sienų klausimu, pareiš
kė, kad Britanija remia 
Rusijos reikalavimą pri
skirti Lenkijos prieškari
nę teritoriją, kuri eina į 
rytus nuo Curzono linijos, 
o už tai, jis pažadėjo, kad 
Lenkija gaus Rytinę Prū
siją į pietus ir vakarus nuo 
Karalia u č i a u s, įimant
Dancigą ir 200 mylių Bal-lferencijoje visi trys vadai 

susitarė ne tik Lenkijos 
• klausimu, bet Graikijos ir 
kitų valstybių klausimais. 

Sakoma, kad pirmiau 
negu buvo susitarta ėjo 
plačios derybos tarp Rusi
jos ir Britanijos, o Jung. 
Valstybės, kaip apibudina
ma, laikėsi neitralumo po
zoj. Stalinas nesutikęs 
naudoti savo raudonosios 
armijos vakarinių alijantų 
armijoms, kol jis negavęs 
Britanijos užtikrinimo, 
kad ji rems Rusijos reika
lavimo Lenkijos teritori- 

į jos iki Curzono linijos.
! Taipgi labai daug disku
sijų buvo tarp Stalino ir 
Churchill Balkanų klausi- 

! mu. Paseka to buvo, kad 
Stalinas sutikęs, kad Bri
tanija turėtų laisvas ran
kas Graikijoj ir paliekant 
Jugoslaviją, kaipo ideolo
ginę bandymo šalį vakari
nės demokratijos, o Brita
nija sutikusi palikti pana
šias teises Rusijai daryti 
bandymus Rumunijoj.

Kaip žinoma, po Tehera
no konferencijos Rusijos 
spaudoje buvo įvairių įta
rinėjimų Britanijos adre
su. būk ji daranti atskirą 
sutartį su Vokietija, ką 
Britanija 
čijo.

Galimas 
Teherano 
buvo apkalbėta ir Pabalti
jo valstybių klausimas, tik 
apie pastarąsias kol kas 
nei vienas didžiųjų valsty
bių vadas, išskyrus Rusi
jos, kuri Pabaltijo valsty
bėse šeimininkauja kaip 

, nieko 
apie jas nepasakė. Jung.

1 ir Britanijoje 
laisvai veikia Lietuvos ir 

j kitų Pabaltijo valstybiij 
• atstovai.

tijos jūros pakraštį.
Churchill pareiškė, kad' 

jeigu Lenkija neišsižadės 
tos teritorijos dabar, tai 
Britanija rems sovietų Ru
siją tuo klausimu taikos 
konferencijoje.

Kadangi Lenk.jos klau
simas dar neišspręstas ir 
daug kitų “svarbių klausi
mų” yra neišspręstų, sako 
premjeras Churchill, tai 
negalimas ir trijų didžiųjų 
valstybių, būtent. Britani
jos, Jung. Valstybių ir Ru-I 
sijos vadų susirinkimas, i 
Jeigu Rusijos - Lenkijos' 
ginčas nebus likviduotas.■ 
tai gali suardyti planus 
pasaulio taikos organiza-. 
ei jos sudarymą ir iššaukti i 
kitą “labiau pavojingą” 
karą. įspėjo premieras 
Churchill.

Churchill sako, kad jis 
negalįs permatyti kaip 
“lenkai gali atsisakyti pri
imti tokį dosnų pasiūly
mą”.

Kitas klausimas, kuris 
dar neišspręstas tarp Len
kijos ir Rusijos, tai Lenki
jos valdžios klausimas. 
Kaip žinoma, Rusija nepri
pažįsta Lenkijos valdžios 
ištremime. Maskvoje buvo 
sudarytas taip vadinamas 
Lenkų Išlaisvinimo Tauti
nis komitetas, kuris dabar 
vadinasi Lublino Tautinis 
Išlaisvinimo Komitetas. 
Rusija reikalauja, kad 
Lenkijos valdžia Londone 

i susitartų su tuo Lublino 
komitetu ir sudarytų nau
ją valdžią Lenkijai. Chur
chill nori, kad Lenkijos bu-

I

i

t

griežtai užgin-

dalykas, kad 
konferencijoj

1__  __________
vęs premieras Mikolajczyk savo teritorijose, 
kogreičiausia grįžtų į Mas- t • 
kvą ir kad Lenkijos žemė- Valstybėse

Nepriėmė Suomijos Skolų 
Mokesnio

je sudarytų valdžią, kuri 
būtų priimtina lenkams ir! 
Maskvai, ir kad tokią len-’ 
kų valdžią pripažintų visos' 
Suvienytos Tautos, kurios i 

ti nuo tarnybos dirbti karo dabar pripažįsta Lenkijos; 
industrijose, pakol 
liai darbininkai ateis ir už 
pildys tas vietas”.

i I
VVashington. D. C., gr. 18 

— Suomijos valdžia norė
jo sumokėti savo skolos 
dalį S235.445 Jung. Valsty
bėms, bet Ižd Departmen- 
tas nepriėmė. Iždo Depart- 
mentas turi išduoti pir- ivy ŪSE 

(Įbristas M

“civi- valdžią Londone.
Churchill sako, kad visi. 

pasitarimai dėl Lenkijos 
su Rusija yra žinomi Jung. ■ 
Valstybių vyriausybei, nes 
Jung. Valstybių atstovas 
Maskvai dalyvavęs visuose' 
pasitarimuose ir preziden
tas Rooseveltas buvęs in
formuotas.

Šis premiero Churchill 
pareiškimas Lenkijos rei-į 
kalu sukėlė didelį skanda-j

Trūksta Gasolino 
Washingtone

VVashington. D. C., gr. 13 
— Gasolino stotis uždary
tos. nes neturi gasolino 
pardavimui. Gaus tik už 
poros dienų, šimtai auto
mobilių stovi be gasolino.

Distrikto Sveikatos Tar
nyba planuoja šauktis po
licijos ir gaisrininkų pa
galbos medikaliame patar
navime.
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Amerikiečiai Išveržė Į Mondoro«
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KALĖDŲ SVEIKINIMAI

ĮVAIRIOS žinios

Leyte, Philippinų salos, 
gr. 18 — Jung. Valstybių 
karo jėgos iškeltos Mondo
ro saloje, į pietus nuo Lu- 
zon. Iškėlimas įvykdytas 
be kraujo praliejimo, nes 
japonai neparodė didelio 
pasipriešinimo.

Lenkai Saukiasi Amerikos 
Valdžios Pagalbos

Lenkai Atmeta Sienų 
Pakeitimo Planų

Amerikos lenkų organi
zacijų vadai kreipėsi į 
Jung. Valstybių vyriausy
bę, senatorius ir atstovus 

i ir prašė jų pagalbos atsta-
* tyri laisvą ir nepriklauso
mą Lenkiją.

Jung. Valstybių kaikurie 
i senatoriai jau padarė pa
lankius Lenkijai pareiški
mus, ypatingai senatorius 
David I. Walsh stipriai pa-

• įsisakė prieš sovietų Rusi- 
; jos reikalavimus ir žygius.

Kai kurie senatoriai lau
kia, kad prezidentas Roo- 
seveltas viešai tartų savo 
žodį.

Jung. Valstybių valsty
bės sekretorius Stettinius

kuris pats yra buvęs jūrei
viu, išleido patvarkymą, 
kad nuo dabar Laivynas 
gali vežti alų savo įgulai, 
jeigu vyrai tą alų gers iš
ėję į pakraštį.

Šis naujas Laivyno se
kretoriaus parėdymas su
laužo beveik 25 metų se
numo parėdymą, kurį bu- 

jvo išleidęs Josephus Da- 
niel, buvęs Laivyno sekre
torius. kad jokių svaigi
namųjų gėrimų Laivynas 
negali vežti, išskyrus me
diciniškiems reikalams.

Londonas, gr. 18 — Len- j 
kijos premieras Arciszew- 
ski atmetė sienų pakeiti
mo planą, kuriuo siūlo: 
lenkams išsižadėti rytinės 
Lenkijos teritorijos ir pri
siimti Rytinės Prūsijos 
teritoriją, kurią jiems pri
žada duoti Britanija ir Ru
sija.

Lenkai laikosi anksčiau 
savo ’ 
demarkacijos linijos, bet 
galutinai sienos bus nu
statytos karui pasibaigus... 
taikos konferencijos. J.e J® lr Bmamjos politinius 
dabar nenori daryti jokių Z^IUS Europoj, 
teritorialinių pakeitimų Į 
rytinių teritorijų sąskai- į 
ton. I 

Arciszewski sako, kad 
Atlanto Čarteris privalo

valdžios pasiūlytos Par5iškė laikraštininkams.
kad artimoj ateityj J. V. 

t vyriausybė padarys oficia
lų pareiškimą apie Rusi-

Laivynas Dabar Gali 
Vežti Alų

Rusai Vis Dar Neužima 
Budapešto

Londonas, gr. 18 — Kaip 
praneša, Rusijos raudono
ji armija įsiveržė giliau į 
vokiečių tvirtoves Buda
pešto apylinkėje, užėmė 
pakraščių miestelius, ta
čiau paties Budapešto kol 
kas negali užimti.

VVashington, D. C., gr. 1S
būti taikomas visoms tau---- Jung. Valstybių Laivy-
toms. ‘no sekretorius Forrestal,

IŠ L.D.S. VEIKIMO

Vokiečiai Naudojasi 
Churchill'io Kalba

Berne, Šveicarija, gr. 18 
— Iš Vokietijos gauta ži
nios, kad Churchill'io kal
ba Vokietijoj sutikta 
džiaugsmingai ir tuo pačiu 
kartu neva ją smerkė. Kai
kurie sako, kad p. Chur-j 
chill davė vokiečių propa
gandos ministerijai “pil
nus traukinius brangios a-

Kun. Juozas A. Karalius,
Šv. Jurgio lietuvių parapi
jos, Shenandoah, Pa., kle
bonas, Kunigų Vienybės 
Centro pirmininkas ir įžy
mus visuomenininkas, 
gruodžio 21 d. š. m. minės 
savo 25 metų kunigavimo 
sukaktį.

Garbingas Jubiliatas, 
kun. J. A. Karalius tuoj 
po įšventinimo buvo vika
ru Šv. Kazimiero lietuvių 
par., Philadelphia, Pa., o iš 
ten buvo paskirtas klebo
nu į Coaldale, Pa., o po to į 
Minersville, Pa.

Shenandoah lietuvių pa
rapija susilaukė kun. J. A. 
Karaliaus klebonu spalių 
30 d., 1929 m. Kaip tik tuo kad nebuvo ir nėra užsida-

Nežiūrint įvairių ginčų 
su “komitetninkais”, kun. 
J. A. Karalius, ištikimų 
parapijiečių remiamas, 
pirmiausia įsteigė parapi
jos mokyklą, prie kurios 
veikia ir vaikų darželis.

Šv. Jurgio lietuvių para
pija yra viena seniausių 
lietuvių parapijų Ameri
koje. Bažnyčios vidų puo
šia lietuvių liaudies moty
vai. Kovo 1 d., 1938 m. 
gaisras buvo sunaikinęs 
bažnyčios vidų ir stogą, 
kuri buvo atremontuota ir 
atnaujinta. Dabar Šv. Jur
gio lietuvių parapija yra 
viena pavyzdingiausių.

Kun. J. A. Karalius nie-

pratę vargti ir kentėti. Mūsų 
Tikėjimas tai didžiausias mūsų 
suraminimas. Maldoje mes ran
dame paguodą ir atgaivinimą. 
Mes žinome gerai, kad Dievas 
mūs neužmiršo ir neapleido, 
nors laikinai Jis mus baudžia.

Per šias Kalėdas, kad tinka
mai atminus mūsų karias, nuo 
gruodžio 24 d. iki sausio 1 d. 
bus atnašaujamos 9 mišios kas
dieną per 9 dienas. O kadangi 
sausio 10 d. sukaks JO metų 
nuo įsikūrimo Stebuklingo Me- 
daiikėlio Panelės švč. Novenos 
pamaldų mūsų bažnyčioje, tad 
1945 m. 200 mišių bus atnašau
jama Dievui padėkoti už malo
nes mums suteiktas per perei
tus 10 metų: ir 200 mišiių 
bus aukojama prašant palaimos 
visiems, kurie lankosi mūsų 
bažnyčion. Grąžindami įdėtąjį 

į intencijų lapelį pareikšite savo 
i norą būti dalininkais visose to- 
'se šv. mišiose.

Mūsų kalėdinius linkėjimus 
mes rišame su prašymu. Kvie- 

gerą išpa- 
Įžintį, kad Kalėdų rytą sveikin- 

Vežam velkame sunkiai, be galo, į darni Jėzų 
tartum svetimą jungą vergijoje. 
Čia tiek daug egojizmo ir melo 
pakraščių pilki lietūs prilijo.

Mylimieji Kristuje.
Jau ketvirtas Kalėdas tenka 

mums švęsti tarp karo skaus
mų. Daugiau negu 400 mūsų pa
rapijos jaunuolių randasi karo 
tarnyboje. Daugiau negu 400 
mūsų parapijos šeimų liūdi per 
šias Kalėdas dėlto, kad jų my
limieji negali būti kartu su jais 
šioje brangioje šventėje.

Tačiau, mylimieji, atsiminkit, 
kad Dievas yra mūsų prieglau
da ir stiprybė. Jisai yra vei
kiausioji pagalba mūsų varguo
se. Jo slaptinga Apvaizda save 
laiku pavers mūsų skausmus į 
džiaugsmą. Po karo baisenybių 
vėl užviešpataus Taika ir Ra 
mybė. Po Didžiojo Penktadienio
žudynių vėl išauš Prisikėlimo 
rytas. Mes lietuviai esame pa-

i

BE ENTUZIJAZMO

Mes žadėjome perbristi jūrą, 
dangaus tiltus išvaikščioti laži- 

noms,
bet kurčioj lygumoj atsidūrę, 
vos vežimą sukrypusj vežam.

municijos”, kuri negali ne- laiku toje parapijoje buvo ręs savo parapijoj. Jis pla- 
pagreitinti ir nesustiprinti j nesUsipratimai. Taip vadi- čiai veikė ir veikia visuo-
pasipnesimmo.

LDS 2 Kn StKirinkiniM Ipa^i03 saiėJe- Prašome visų UW t RĮfe jrowHWHHi<p narių skaitlingai dalyvauti, nes
: šis susirinkimas bus svarbus, 
nes jame bus patvirtinta arba 
naujai išrinkta valdyba, šia 
proga primenu, kad ateinančia
me susirinkime užsimokėtumė
te savo metinę duoklę už orga
ną “Darbininką”.

J. Totilas, sekr.

BROCKTON. MASS.
Antradienį. sausio-Jan. 2 d.. 

1945 m. įvyks LDS 2 kp. meti
nis susirinkimas 7 vai. p. p. pa
rapijos salėje. Prašome visų na
rių skaitlingai dalyvauti, nes 
šis susirinkimas bus svarbus,
nes jame bus patvirtinta arba 
naujai išrinkta valdyba, šia 
proga primenu, kad ateinančia
me susirinkime užsimokėtumėte, 
savo metinę duoklę už organą 
“Darbininką”.

Julius Baronas, sekr.

t

Graikijoj Tebesilieja 
Kraujas

LDS. 5 Kp. Susirinkimas
WATERBURY, CONN.

Sekmadienį, gruodžio 24 d.. 
1944 m. įvyks LDS 5 kp. meti
nis susirinkimas 1 valandą p.p..

LDS.1 Kp. Susirinkimas
SO. BOSTON. MASS.

LDS 1-mos kuopos metinis 
; susirinkimas įvyks sekmadienį, 
sausio 7 d., 1945 m.. 3 vai. po 
pietų. “Darbininko” salėje. So. 
Bostone. Prašome visų narių 
skaitlingai susirinkti. Bus ren
kama ar ba patvirtinta nauja 
valdyba. Bus renkami atstovai 

, iį LDS seimą. Valdyba.

Athens, Graikija, gr. 18 
— Britanijos gen. Scobie 
atmetus kairiųjų Elas tai
kos sąlygas, graikų krau
jas liejasi jų pačių sostinė
je.

Britų gen. Scobie reika
lavo, kad kairieji partiza
nai nusiginkluotų, 
tada su 
pradėti 
Kairieji 
kluoti.

o tik 
jais galima būtų 
taikos derybas, 

atsisakė nusigin-

įvyksta šiandien

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

ŠVENČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Jąskaito ir netikintieji!
Liurdo knyga

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.

KAINA —$3.50
Kreipkitės su užsakimu.

DARBININKAS
366 W. Broadway So. Boston 27, Mass

I

I

’ čiame visus atlikti
I.................. -
! rl *-» ■» T y

. gautumėt
j džiaugsmo.
1945 metaiĮ

į
I
I

kalėdinio 
duok, kad 
laimingesni

Šv. Komunijoj, ra- 
tikro 
Dieve 
būtų

mums visiems’.
Jus mylintieji Kristuje.

Kun. dr. L. J. Mendelts 
Kun. Antanas Dubinskas.

Gieda paukščiai, pavasarį grįžę, 
žaibai raižo padanges kas vaka- 
o jaunystė nuėjo pro kryžių 1 ra. 
pakeliais, pagiriais, nežinia kur.

narni “komitetai” nepri- meninėje dirvoje, kaipo 
pažino kunigo parapijos vadas mūsų įžymiųjų cen- 
vedėju, nesiskaitė su Baž
nyčios tvarka.
jam klebonui 
Karaliui buvo 
ir darbo visus 
mus likviduoti. Bažnyčios 
priešai nesnaudė, jie kurs
tė “komitetninkus” 
skaityti su klebonu, 
net bylų teismuose, 
čiausiasis teismas 
žino Bažnyčios tvarką, ir 
po to “komitetninkai” tu
rėjo likviduotis ir pasiduo
ti Autoritetui. Tai įvyko 
1937 m.

Taigi nau- 
kun. J. A. 
daug vargo 
nesusiprati-

nesi-
Buvo 

Aukš- 
pripa-

U cup Spry
1 cup onions, diced 

*« cup watcr
6 raw potatoes
* rawcarrota
6 atalks celery

Don’t hesitate to ūse the utility beef now on the market. It can be 
mighty savory and tender if cooked this wav. Brorcning the meat to a 
rich. dark color in pure vegetable shortening gives fine flavor to the 
meat and gravy. And long, gentie cooking in moist heat is a mušt to 
aoften the tough tissue of the meat.
Remember, utility beef is POINT-FREE—just as nutritious as the 
choice ptime euts, if properly cooked.

Braised Beef irith Vegetables
4 tablearootis flour 
2 teaspoon* salt 

teaspoon pepper 
teaspoon celery salt 

1 \i pcacds ntūrty ronnd steak 
(aboot lt4 ūsches thiek > 

3 sreen peppert,

Mi» flour and seasonings and pound into steak with mallet or edge of 
plate. Heat Spry in skillet and sear steak until well browned on both 
aidės. Put steak in c&sserole and cover with onions. Add water to skillet 
to make thin gravy. Pour gravy into casserole with meat. Add addi- 
tional water to almost cover meat Cover and cook in moderate oven 
(350° F.) 3-2% hours, or until tender. Add vegetables to casserole. 
Sprinkle with salt cover, and cook 20 minutes; uncover aad cook until 

serves ą

l r w

F

tralinių organizacijų. Jau 
trys metai yra Kunigų 
Vienybės Centro pirminin
ku, ir būdamas Kunigų 
Vienybės Lietuvai Šelpti 
Komisijoj, jos pirmininku, 
rūpinosi Lietuvos žmonių 
šelpimu. Šalpos Komisijos 
pastangomis gauta stam
bios sumos iš Katalikų 
Vyskupų Šalpos fondo, ku
riomis sušelpė Lietuvos 
žmonės, nuo karo nukentė
jusius.

Kun. J. A. Karalius yra 
nuoširdus mokslus einan
čios studentijos, lietuviš
kos katalikiškos spaudos 
ir kitų įstaigų rėmėjas. Jis 
yra paskatinęs mūsų stu
dentus dirbti žurnalistikos 
darbą, versti į lietuvių kal
ba vertingesnius veikalus 
ir už tai studentai gauda
vo nuo jo premijas. Yra 
didis Lietuvos nepriklau
somybės gynėjas, ypač 
šiais audringais karo lai
kais labai daug dirba, kad 
pagelbėti Lietuvos žmo
nėms atgauti laisvę ir ne
priklausomybę.

Sveikiname garbingąjį 
Jubiliatą, kun. J. A. Kara
lių, ir lai Dievas jį sveiką 
laiko ilgiausius metus!

Ne genelis tuskena ten medį, 
ne gegulė kukuoja pašlaitėje,— 
mūsų dienos, čia laimės neradę, 
tyliai rauda, vargų nesuskaito.

Eitum bristumei rudenio kelią, 
šauktum vėjams vidurnakčio 

gūdyje:
4 Kas nušluos egojizmą ir melą.

I kai jaunystė supančiota liūdi?

Kalėdos. 1944 m.

I

! 
I

Kazys Inčiūra

Juozas Kasinskas
K InC.

Laidotuvių 
Direktorius 

j Patarnavimas Dieną ir Nakt| 
* 602 VVashington Blvd. 
; BALTIMOPE 30, Md.

Tel. Lesington 8595
) Limosinai dėl visokių reikalų

LIETUVIŲ ROMOS KATALIKU
SUSIVIENYMAS AMERIKOJE

Moderniška Fraternales 
Apdraudos Organizacija

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

Amerikiečiai Sugavo
Vokietijos Laivą ;

VVashington, D. C., gr. 18 
—Vokietijos naciai pakar
totinai bandė įsteigti savo 
bazes šiaurės Grenlandi
joj, bet amerikiečiai visas 
jų pastangas sunaikino; 
nuskandino du nacių lai
vus ir paėmė 60 vokiečių i 
nelaisvę.

Šiomis dienomis ameri
kiečiai susekė vokiečių ra- 
dio stotį, ją paėmė. Be to, 
sugavo vokiečių laivą “Ex- 
ternstein” ir jį atvilko į 
Bostono uostą.

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

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

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

Savaitraštis “GARSAS” 
Oficialis LRKSA organas

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

“GARSO” Spaustuve atlieka visokius spaudos 
darbus gerai ir greitai.
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Published every Tuesday and Friday except Holidavs such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day. Independence Day.

Labor Day, Thanks?iving and Christmas
-------- bv---------

8AINT JOSEPH’S LITHUANIANR. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

• Mass. under the Act of Ma.rch 3, 1870.
Acceptance for malllng at special rate of postage provided for in Section 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12. 1918 
SUBSCRIPTION RATES:

Domestic yearly ___________  $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreigm yearly .............. ........ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

Betliejaus vieškeliu tarp nuošė ir alyvų plantacijose 
! guviai sodrios dirbamų paskendęs miestas teraso- 
laukų žalumos žingsniavo mis kilo aukštyn. Rytų 
pagyvenęs, iki juosmens kalnelyje stūksojo balti 
barzdotas, vyriškis vesda- šventyklos mūrai, 
mas menkutį asilaitį. Ant —Betliejus! — 
asilaičio i 
pilkas moters siluetas.

Buvo matyti, kad iš tolo 
Užsieny 1 kart ea-tej metams $2.50 ! ke]javę nes ryškiuose Vy- 
rTKTVKC ! 1_________\__________ T ■

džiaugs- 
nugaros lingavo mingai sušuko Juozapas— 

, Padaliau!..
Tiršti debesys prasisky

rė. Besileidžianti saulė 
DARBININKAS iro bruožuose reiškėsi nuo- purpurine šviesa nušvietė

866 West Broadway, South Boston, Mass I vargis, sudėvėti sandaliai prie šlaitų prisiglaudusius
_______________ ‘ eIePhone SOJth Boston 26R0_______________ Į ^uvo apskretę purvu, o a- namelius.

‘šilaičio plaukai sulipę pra- — Karališkas apsiaustas 
kaitų ir dulkėmis. La;ks apgaubė Dovido miestą... 
nuo lai>o nuvargio drebu---- šyptelėio Mariia šunin

ius pradėdavo krėsti išvar- dama smulkius pirštelius. 
Ateina laikas, jaučiu... 

žo- 
ranka ir džiai... Dovido sūnus pro- 
gyvulėlio tėviu valdžios vietoje ateis 

norėdama pas žmones.
jam jėgų ir iš-į Išplėstos akys gėrėjosi 

i violetiniais debesų klo- 
vyriškio akys'dais. keliu slenkanti

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams _____ _____ $4.00 į
Vieną kart savaitėje metams.... $2.00
Užsieny metams ...............   $5.00 į

Britanija Paneigia Komunizmą
j gusi gyvulį. Tada iš pilkos
! skaros klėstų pasirodyda- ir išsipildys pranašo 
'vo balta, liekna
imdavo glostyti 
sprande, tarsi, 
suteikti 
tvermės.

Tamsios vyriškio akys Mals. keliu slenkanti soin- 
žvelgdavo prieš save į mig- dūlių banga ansupo Mari- 
lotus tolius ir pilnas ba--.Į.ią kruvina pašvaiste... sa- 
mės bei rūpesčio, grįždavo 
prie moters figūros.

— Marija, labai nuvar
gai? — tiesa?

— Ne... iš pilko gaubtuvo 
j išniro nuostabus liguistai 

išnaudoti šį au- išblyškęs mergaitės

“Boston Traveler” viename savo vedamųjų straip
snių pasisako dėl Britanijos politikos audringoj Grai
kijos padėty. To laikraščio manymu, britų nusistaty
mas kur kas tikslesnis, negu mūsiškio Stettinijaus 
“ideologinis” išsišokimas. Britanijos politika remiasi 
ant logikos, prityrimo ir realistinio galvojimo. Tai 
sveikesnis pagrindas kaip kažkoks skystas idealizmas. 
Šiandien Graikijoj įsivyravus neįmanoma suirutė. Su
sisiekimas suparaližuotas ir normalus šalies gyveni
mas suįręs. Graikai graibsto kur tik gali maisto tru
pinėlius, ieško užvėjo kalnuose ir miršta nuo šalčio ir 
bado. Ar atsidūrusi tokioj padėty tauta gali turėt pa
jėgos demokratiniai susiorganizuoti ir stoti į savysto- 
vį gyvenimą greta kitų normalių tautų ? Graikijai visų' 
pirma reikia tvarkos ir ramybės. Ji reikalinga stiprios 
rankos, kad ją pakeltų aukštyn, o ne stumtų žemyn.

Suprantama, kad kairieji nori išnaudoti šį au- išblyškęs mergaites vei- 
dringą momentą savo tikslui, o jų tikslas — organi- das, maža, švelni šypsena 
zuoti netvarką. Tam jie taupė savo paraką. Jie taupė pravėrė lūpas. — Žinai, 
savo kulkas “rinkimams”, kuriuos laimės turintieji Juozapai, turiu įspūdžio, 
daugiau ginklų. Gi daugiausia ginklų turi jie patys, kad ne į Betliejų keliauju, 
Apsiginklavęs šautuvu komunistas braunasi į tą pačią bet į savo Viešpaties su- 
vietą, kur kadaise Perikles ir Sokrates stovėjo. Šaudąs tiktuves... sieloje turiu to- 
komunistas negali būti demokratijos atstovu. Jis yra kį ilgesį... tokią baimę... 
tik oportunistas - gengsteris, ieškąs progos maištą su- rodosi, kad prie manęs ar- 
kelti. Tai įrodo kaip tik tas faktas, kad komunistas to- tinasi didelis džiaugsmas... 
kiam audringam momente siekia sukelti revoliuciją, milžiniškas skausmas, be- 
Tokiais laikais tikrasis patriotas stengiasi tėvynės galinė laimė 
žaizdas užgydyti, o ne naujų žaizdų jai padaryti. Bri
tanija nesiekia Graikijos paveldėti. Nė mažiausio jos 
sklypelio. Churchill pasižadėjo prižiūrėti/kad Graiki
joj įvyktų “laisvas visatinis balsavimas teisėtai val
džiai išsirinkti”. Tai bus teisingi rinkimai, o ne kokios 
šaudomosios hellenizmo su marksizmu vedybos.

Graikija nusipelnė pilnos mūsų paramos atsista
tyti. Mes turime duoti jai maisto nuo bado apsiginti. 
Mes už jį užmokame ir turime teisės žinoti, ar jis nu
eina į paskirtąją vietą. Ir visų pirma mūsų kariai turi 
teisės matyti Graikiją ir kitas šalis tinkamai sutvar
kytas, nes jie kaip tik dėlto ir šį karą siekia laimėt. 
Amerikiečiai kovoja beveik 5000 mylių atstu nuo na
mų, tad gi jie turi teisės reikalauti, kad kiekviena to žmogus! Dievas— kūdikis, 
milžiniško fronto mylia būtų saugiai sutvarkyta. Po 
karo Graikija turi graikams priklausyti. Bet kol karas nimas. Išblyškusiame ir 
dar nėra baigtas, kol Graikija dar nebestovi ant savo liesame veide degė į aiškė- 
kojų, ją turi valdyti militarinė vyriausybė graikų nau- jantį miestą įbestos akys, 
dai, kad būtų atsiekta pergalė, demokratinė tvarka ir Vynuogynų žalumoje, si- 
išgelbėta civilizacija — visa tai Britanijai globojant.

Taip pasisako “Boston Traveler”. Reikia ne tiki 
pabrėžti, bet ir nustebti, kad Amerikos spauda taip kad ir visa spauda urmu iškeltų viešumon užkulisinius 
tiksliai ir giliai nagrinėja einamuosius Europos įvy- bolševikų darbelius. Komunistai jau perdaug įsivyra- 
kius. Tenka tik pageidauti, k ad ne tik koks pavienis vę, bet dar ne pervėlu jų pragaištingą veiklą sutram- 
laikraštis kartais išdrįstų tikrąją tiesą paskelbti, bet dyti. K.

kytum Dievas savo suža-! 
idėtinei kloio po kojomis 
! dangišką kilimą.

— Iš kelio — nuskambę-i 
jo tolimas šauksmas lydi-! 
mas skubaus arklių kano
jų bildesio.

— Iš kelio — aštriai, įsa
komai pakartota arčiau, 

j Juozapas pasitraukė į 
i vieškelio kraštą ir tylėda
mas laukė.

Artinosi margas būrys, 
saulėlydžio fone mirgėjo 
šilkai, blizgėjo aukso siu
vinėjimai ir brangūs ak
menys. Būrio priekyje joju 
raiteliai: plieniniai rymiš
ki šalmai, trumpos, baltos 

I tunikos, rodos, krauju sru- 
veno saulės švitėjime. Už 
jų nešė lektiką keturi lyg 
iš bronzos nulieti nubijie- 
čiai, aplink jų strėnas ple
vėsavo mėlyni, perlais aus
ti žiursteliai. Lektikos pa

galviuose ištyžusiąi ilsėjo
si vidutinio amžiaus vyras, 

j Ant smailių, vanagiškų 
įpirštų žvilgėjo aukso žie- 
i dai. Viršutinis brangios 
1 medžiagos rūbas klostėsi 

Balsą užkirto susijaudi-* spalvotom raukšlėm. Tai 
buvo Dovido giminės kuni
gaikštis, parizėjų sektos 
narys, šalia lektikos gra
žiu bėriu jojo Markus Li
vijus. Tipiška tyru aro

ir... ašaros. 
Sieloje toks šventadieniš
kas nusiteikimas, tartum, 
būčiau Jeruzolimos baž
nyčios pašventinimo iškil
mėse... tiek manyje jaus
mų... kiek bažnyčioje aną 
dieną šviesų. Tik pagal
vok, Juozapai, saulėtame 
saulėlydy vyksta su mu
mis Dievas pas žmones... 
nebaisus, nedrąsus, bet 
mažutis, besišypsąs, visą 
pasaulį mylįs... Dievas-

dabrinių fygų tankumy-
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Kada žmogaus žinojimo gausybė padaro 
didesnį įspūdį žmonėms, negu tas kuo jis esąs 
tikrovėj, arba kolegija, kurią baigė, negu jo 
dorybė, tai yra tikrasis nelaimės ir nepasise
kimo apsireiškimas.

Jėzus, atsakydamas paklaususiems iš k ’r 
Jis tiek daug žinąs, tars: “mano mokslas nėra 
mano, bet to, kuris yra mane siuntęs”. (Jon. 
7, 16).

Patėmykime, kad Kristus jiems atsaky
damas atkreipė dėmesį į Jo mokslą, o ne į sa
vo* laipsnius. Šviesuomenė yra tik laipsniais 
susidomėjusi; išmintingi susidomėję tik.ta i 
mokymu.

Buvo taip pat. lyg Jis būtų pasakęs: Ne
žiūrėkite mano tarmės, supraskite tiktai ma
no mokymą — Aš esu Dievo balsas ir. jei 
trokštate tai įrodyti, štai būdas: “Jei kas no
rės vykinti jo valią tas pažins, ar tas moks

las iš Dievo, arba ar aš pats iš savęs kalbu”, 
(Jon. 7, 17).

Jis patalpino gilių protinių teisių suprati
mą geroje valioje. Ši gera valia glūdi masėse, 
tose kurios dirba mūsų ūkyse, mūsų pramo
nėse, mūsų patarnavimo įmonėse, mūsų 
krautuvėse, arba tose, kurios gyvena iš WPA 
pašalpos. Jie gal kvailiais pasirodytų “Infor- 
mation Please” radio programoj, negalėdami 
atsakyti į klausimus kaip, kokios spalvos bu
vo Enriko VIII barzda, bet jų širdys yra geros 
ir jų valios tvirtos.

Kokio dar reikia didesnio įrodymo kaip šis: 
Komunizmas neva turi būti masių gyvenimo 
filosofija, jų skaidrios ateities viltys, jų at
keršytasis teisingumas ir jų žemės rojus.

Bet nežiūrint komunizmo bergždaus atsi
šaukimo į tai ką jis vadina proletariatu, Ame
rikos masės liko komunistinės propogandos 
nepaliestos. Masės nebuvo suklaidintos, bet 
šviesuomenė buvo. Komunizmas daugiau ra
do pasekėjų viename New Yorko universite
te, kaip visų Illinois ir Iowa valstybių ūkinin
kų samdinių tarpe.

Ateivis dirbąs geležies liejykloje, gaunąs 
$80.00 algos į mėnesį ir penkių vaikų šeimą 
užlaikąs nėra komunizmo apgautas; bet isto
rijos profesorius, uždirbąs $300.00 į mėnesį 
iš taksų mokesčių, neturįs jokios šeimos už
laikyti, yra taip apgautas, taip gražiai ap
gautas, kad verčia prisiminti Hamleto pasa
kytus žodžius: — '‘Tebūna jam durys uždary
tos, kad jis galėtų vaidinti kvailio rolę niekur

I
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I
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tingai dvelkia lietumi... 
šalta, net kaulus gelia...

• — Juozapai... — prašne
ko tylus ir švelnus balsas 
plaukdamas į abejojančią 
sielą. Balse skambėjo prie
kaištas. — Juozapai... jei 
prieš Viešpatį užsidaro du
rys, argi nenuoširdžiau 
turi atsidaryti mūsų šir
dys jo priėmimui.

i Juozapas nė žodžio ne
tardamas žvilgsniu ir ges
tu parodė apsiniaukusį 
dangų ir uždarytas duris. 
Marija nusišypsojo.

į — Neabejok... Dievas su 
mumis... mumyse... Jis ne
ateis turtuose ir praban
goje... nes neateina duoti 
turtų ar pertekliaus. Ne
reikia jam auksu siuvinė
tų pagalvių, nei šilkų, nei 

i gražių rūmų... tik širdžių. 
Tikinčių ir mylinčių šir
džių, Juozapai...

j Jos balse glūdėjo milži- 
j niška jėga. Nuvargusį 
{Juozapo veidą užplūdo 

Vokietijos karo fronte mūsų karius atlanko Kalėdų kraujo banga. Jam pasi- 
Diedukas prisidengęs skėčių nuo nacių lietaus. Mato
mai kariams tas teikia tam tikro malonumo. I 

I

Į
I

galva retkarčiais pasilenk- f milžiniško, švento ir prie- 
davo lektiką. Stipri, įdegu-;šingo.
si, valdyti sutverta, ranka! — Sukaupusi savyje ka- 
buvo papuošta aukso apy-j ralienės didybę — pridūrė 
ranke. Metaliniu, plačiai atsigręždamas romėnas, 
aidinčiu balsu, Livijus pa
sakojo kunigaikščiui apie

įc į: į:

Tuščiame kieme Juoza-

darė gėda dėl to trumpo 
svyravimo ir nusivylimo.

Ryžtingu judesiu paėmė 
asilaičio pavadį ir vedėsi 
jau tyliomis miestelio gat
vėmis. Jam prisiminė už 
miesto galvijams suvaryti 
olą: vistik ten buvo pasto
gė, užvėja ir galimybė pa- 

i silsėti. Juk jie taip pavar-
romėnų kareiyių_niankš- pas sulaikė asilaitį. Aplin-

i

Kaip tamsu — šnabž
dėjo Juozapas.

I — Nes pasaulis nuo am- 
šnabždėsiu didelis susirnpinimas., j ^SU-

- - - _ . Sustojo prie olos, kurios
įėjimą supo vijoklių šakos 
ir laukinių rožių krūmai. 
Šimtametinis kedras vėjo 
judinamas sekė pasaką be
galo. Balzgana ugnies 
šviesa veržėsi iš vidaus. 
Aplinkui kvepėjo smalėkų 
dūmai.
— Ir čia žmonės, — atsi

duso Juozapas.
— Gal čia tikri žmonės... 

— nusišypsojo Marija, pa
mažu nusėsdama nuo asi
laičio.
— Neturtingiausi netur

tėliai, gal neatsakys pas 
juos ateinančiam Viešpa
čiui viešnagės.

Juozapas pririšo asilaitį 
prie kedro. Ugnies šviesa 
nušvietė ateivius.

Nuo ugnies pašoko pie
menys. Jų buvo dvejetas, 
senis, apsisiautęs avių kai
liais ir jaunis milžino po- 

Tęsinys 5-tame pusi.

tas, iš kurių tik grįžo. - - - -
Parizėjus klausėsi kam-:slankiojo šešėliai, 

pūčiais lūpų šypsodama- me Juozapo veide spindėjo 
sis, kartais šnabždėsiu didelis susirūpinimas... j 
pertraukdavo pasakojimą, tiek jau durų beldėsi ieš- 
tada Markus Livijus iš kodamas nakvynės ir iš 
balno pasilenkdavo į pan- visur mandagiai ar šiurkš- į 
ziejų. Už lektikos buvo va- čiai jam atsakyta. Užeigos ? 
romi kroviniais apsunkiu- ir privatūs 
ti gyvuliai. Markus atsi
gręždavo į juos žiūrėda
mas patenkintas šypsoda
vosi.

Staiga abu nutilo. Jų 
žvilgsnis krito į šalikėly 
nustumtus keleivius: į iš
blyškusį Juozapą ir mal
doje paskendusią Mariją, 
kuriai pasaulis nebeegzis
tavo... jos siela saulės 
spindulių purpu r i n ė j e 
šviesoje skrido pas Dievą.

Romėnas . sudrebėjo.../,__  ___ _
keistas jausmas pagavo jo jai?., kaip jai? 
sielą... Tik valios jėga su
silaikė neiškėlęs dešinės 
pasveikinimui.
— Liaudies moteris!... su

šnabždėjo parizėjus, sten
gdamasis nuslopinti nepa
matuotą baimę dėl kaž ko

kui viešpatavo prietema,
. Gražia-

namai buvo 
perpildyti atvykusių, o 
naktis darėsi kas kart 
tamsesnė.

Didelio rūpesčio perim
tomis akimis žiūrėjo į iš
vargusią Mariją... Kaip ji 
pernakvos naktį lauke?

■ Ne sau, bet jai ieškojo 
j poilsio, nakvynės... jis bet 
i kur ir prie drėgnos žemės 
i prisiglaudęs užmigtu... bet 
ji?.. Jos kūdikis?.. Jis. vy
ras jautėsi visai nuvargęs 
— kojos kaip švininės... 
jam visur skaudėjo... o

Į Juozapo širdį nenoro
mis brovėsi nusivylimas. 
Nieks nejaučia Dievo bu
vimo šitoje mergaitėje... 
visi nuo jos uždaro duris., 
visi.

Ir net dangus! negailės-

kitur, kaip tik savo namuose”. — arba gal tu
rėtume pasakyti “savo universitete”?

Darbininkas pristumtas prie ekonomiškų 
gyvenimo faktų mūro geriau mato, negu 
šviesuomenė, kad komunizmas pasekmingai 
veiktų, jei jis būtų keno aprūpintas maistu 
ir drabužiais. Bet kadangi taksų mokėtojai 
maitina ir aprengia profesorių, tai šis mano, 
kad komunizmas gali pasekmingai veikti.

Šviesuomenė, panašiai kaip tie kareiviai, 
metė burtų kaulelius, sėdėtų prie Kristaus 
Kryžiaus ir surašytų objektyvų nužudymo 
sąrašą, bet visai nebūtų suįdominta. Jie arba 
yra tokie puikūs, kad nepažįsta savo nelai
mingumo, arba nežinodami savo nelaimin
gumo jie nežino, kad jiems reikalingas atpir
kėjas.

Bet masės, kaip ir apaštalai, pasiduoda 
dvasiai. Kryžius siūlo jiems ką tai visai skir
tingo nuo to, kurį filosofas arba humanisti
nis “dorinio pakilimo” skelbėjas galėtų jiems 
duoti, ir tai yra tvirtas gyvenimo ir minties 
pamatas.

Šviesuomenė, kuri kalba apie “savęs išsi
reiškimą”, mato tik kvailystę Kryžiuje, bet 
masės, kurios jaučia kryžių paprastuose savo 
gyvenimo reikaluose, žino, kad viltis teglūdi 
tiktai tokiuose nukryžiuotuose žmonėse, kaip 
jie patys.

Jie nereikalauja filosofo pasakyti jiems, 
kad jie pasitikėtų savimi ir savo artimu; jie 
tą dalyką vykdė visą savo gyvenimą. Jie krei
piasi į tokį, kuris turėjo savo pasitikėjimą

Dievuje padėti, kada jo artimas jį atstūmė.
Dabar yra taip, kaip ir buvo pradžioje. Šv. 

Jonas mums pasakoja, kad kada mūsų Vieš
pats nuėjo dalyvauti Tabernakulio šventėje 
ir tarė: — “Jei kas trokšta, teateinie pas ma
ne ir tegul geria”, masės sužinojusios tai su
šuko: “Šitas tikrai pranašas — Jis Kristus”, 
(Jon. 7, 37, 40, 41).

Šviesuomenė išsiuntė tarnus Jį suimti. 
Bet. tarnai, būdami iš masių, buvo taip Vieš
paties paveikti, jog grįžo tuščiomis ranko
mis.

Šviesuomenė metė pirštinę tardama: “Ko
dėl jo neatvedėte? Tarnai atsakė: niekuomet 
žmogus nėra taip kalbėjęs, kaip tas žmogus”. 
(Jono 7:45, 46).

Koks tai nuostabus protavimas! Jie išgirdo 
jį ištariant baisius žodžius, matant pirštinę 
žmonijos troškuliui, sakant, jei žmonija į jį 
įtikės, jų gyvenimas papluks palaimomis.

Tadgi jie grįžo pas šviesuosius ir jiems 
tarė: Ne, mes jo nesuėmėm. Jis mus suėmė.

Šviesuomenė piktai suriko: “Ar ir jūs da
vėtės apgauti?” (Jono 7:47). Tuomet gautas 
tas ypatingas žmogiškas atsakas — jie pa
klausė šių paprastų žmonių ar jie pažįsta ką 
nors valdžioje arba šviesuomenės tarpe, ku
rie į Jį įtikėjo. Tai buvo netikros puikybės 
paklausimas ir iš kitos pusės pašiepimas tai
komas į žmonių mases, kurios buvo tokios 
paprastos ir naivios tnkėti į Dieviškumą, nes 
“minia”, kurią jie pašiepė, buvo "prakeikta”. 
(Jono 7:49). (Bus daugiau)
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Pagal nuo seniai viešpa
taujantį paprotį, prieš iš
plaukiant laivui, denio 
varpas sugaudžia kiekvie
ną pusvalandį kartą.

Trečią kartą sugaudus 
varpui, sustaugė “El-Ko- 
rano” sirena, nes jau buvo 
atėjęs laikas pakelti inka- vienas 
rą. Buvusis “El-Korano” 
vadas tolimojo plaukioji
mo kapitonas Antonelli 
laivo vadovavimą perdavė 
savo tautiečiui taip pat to
limojo plaukiojimo kapi- plaukiojimo kapitonas tik- 
tonui Ferrato. rai turėjo būti geras jūri-

—Na, sudiev, drauge. — ninkas, nes bendrovė savo 
pasakė jis, imdamas pas- gerųjų laivų silpniems va- 
kutinę taurę.—Plauk svei- dams nepatiki.
kas. Jei matysi, kad vėjas Geras jūrininkas nieka- 
per stiprus, ligi Palos da neatsisakys nuo gero 
plauk stačiai į šiaurę. Nuo patarimo ir jį priims ne 
šiaurvakarinio vėjo, tokio, tam. kad nepasinaudotų, 
koks pučia šiandien. Ispa- Gi patarimai kapitono An- 
nijos krantai visada suda- tonelli, kuris “EI-Koranui” 
ro gerą užvėją. -vadovavo per dvidešimt
— Sudiev, — ištarė ant-’mėnesių, o prieš tai buvo 

rasis po ritualinio rankos net ketverius metus “Mus-Į 
paspaudimo. — Ten mies-tafos Kemalio” laivo kapi- 
te perduok nuo manęs vi
siems linkėjimus. Žinoma, 
ligi Palos iš plauksiu sta
čiai į šiaurę. Taip ir buvau 
nutaręs. Tačiau jeigu šiau
rys pasuks į šiaurryčius, 
tai man. žinome teks su 
juo susidurti iš priešakio, uosto būnos.
i? 
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Antonelli draugo nuo
monę patvirtino 
linktelėjimu.

* * *

"El-Koranas” — greita
sis pašto garlaivis, septy
nių tūkstančių tonų, su 
trijų tūkstančių arklio jė
gų varikliu, plaukiąs per 
valandą dvidešimt dviejų 
mazgų greitumu — buvo 

> iš moderniausių ir 
ištaigingiausių bendrovės 
laivų. Jis plaukė iš Orano 
į Post-Vendres. Kapitonas 
Ferrato jam vadovavo pir
mą kartą. Šis tolimojo

galvos Tiesa, tai 
bet, deja,

reikalas 
pusę.

♦ 
tik išplau-

l

J 
I

— pa- 
Ferrato. 
kas nors

mano ka- 
atsakė ponia Lapa-

to turėjo kur nors būti. 
Kapitonas Ferrato manė, 
kad tas daiktas turi būti 
netoli laivo pirmagalio, 
kairėje jo pusėje. Tai buvo 
taip aišku, kad visi, ma
čiusieji katės baimę, pra
dėjo nerimauti ir žvalgy
tis į vienas kitą.
— Koks nelabasis čia ga

lėtų būti! — ] 
nas Ferrato.
nors atsitiktų, mano širdis 
būtų nerami...

Ir jis, išėjęs iš salono, iš 
karto šokdamas

i laiptų pakopas, 
i komandos tiltelį 
dintį karininką, 
kydamas cigaretę, kaita
liojo raudoną ir žalią ko
mandos signalus.

— Alio, Fargai! — sušu
ko dar tebebėgdamas Fer- 

|rato.
Karininkas išsitempė ir 

i pasisveikino su savo virši- 
į ninku:

— Klausau, kapitone.
— Nieko ypatingo?
— Jei neskaityti to, kad 

O. S. O. vėjas atsisuko į 
N. E.... šitokiam vėjui e- 
sant, aš nė kiek nesistebė
čiau, kad mes staiga gau
tume jo smūgį iš rytų. Bet 
apie tai aš jums, kapitone, 
jau buvau pranešęs’

Ferrato atsikrankštė ir
Tęsinys 5-tame pusi.

Į Ji nebaigė sakinio, tar
tum nežinodama, ką toliau 
sakyti.

— Kas atsitiko? 
klausė nustebęs 
— Ten pas jus 
negera?..

; — Kažkas yra 
tei,
ra, truputį susigėdusi. — 
To aš dar niekada nebu- r 1 vau mačiusi... Atrodo, kaa 
ji kažko bijo... Galima ma
nyti. kad ji nenori būti 
kairiajame laivo šone...
— Gražiausia!..
Kajutė Nr. 4 buvo po pa

čiu didžiuoju laivo salonu. 
Užteko tik nusileisti dvy
lika laiptų pakopų, ir jau 
buvai joje. Ferrato pasi
žiūrėjo į laivo gydytoją.

—Gal nueisime, daktare, 
pasižiūrėti?

Ponia Lapara ėjo pirma, 
rodydama kelią. Abu kari
ninkai sekė paskui.

Iš tikrųjų, katė nenorė
jo būti kairėje laivo pusė
je. Pro praviras duris jie 
pamatė, kad baltas gyvu
lėlis, įsikandęs vieną nau
jagimį, skubėjo į dešinią
ją laivo pusę. Užlipusi laip
tais, ji ėjo taip toli į deši- 
inę, kiek tiktai buvo gali
ma, ir ten kačiuką padėjo 
pačiame šalutiniams fote
ly. Ji grįžo dar kartą ir tą 
pat padarė su antruoju 
kačiuku. Juos suguldžiusi, 
ir pati šalia atsigulė. Ta- 

j čiau nepaisant to, ‘ atrodė, 
kad ji vis dar kažko bijosi. 
Jos geltonų oranžinių akių 

| išplėsti vyzdžiai buvo nu
kreipti į kažką, ko niekas a 
kitas nematė ir kas vis dėl-*
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i i plūdo kapito- 
. — Jei kas

Laive buvo keleivių, o 
keleiviai tai kiekvieno jū
reivio pašinas. Jie negali 
pakęsti nei laivo supimo, 
nei staigesnio stuktelėji
mo ir, pajutę, kad apima 
jūros liga, pradeda šūkau
ti, kaip šakalai, 
labai juokinga, 
taip yra.

Atrodė, kad
krypsta į gerąją 
Kaip ir buvo numatyta 
“El-Koranas”, 
kęs iš uosto, gavo stiprų 
smūgį nuo šoninio vėjo. 

| nuo ko jis taip susipurtė, 
kad buvę deny keleiviai ir 
keleivės šaute nušovė į a- 
pačią. Tačiau po keletos 
minučių N. O. vėjas trimis 
ketvirčiais pasisuko į O. 
S. O.

Pasviręs ligi tol ant kai
riojo šono, laivas dabar at
sitiesė. Drąsesenieji pra
dėjo kaišioti nosis iš kaju
čių, o kiti net rizikavo iš
eiti į pasivaikščiojimo til
telį.

“El-Koranas” buvo ge
rai pastatytas laivas. Į 
pasivaikščiojimo tiltelį 
buvogalima išeiti tiesiog 
iš rūkomojo salono, neli
pant aukštyn ir nesilei
džiant žemyn. Rūkomasis 
salonas buvo tiesiogiai su
jungtas durimis su pramo
gų salonu, kuriame, be kit
ko, buvo pianinas, maži 
vargonėliai ir džazo estra
da. Visi baldai buvo paga
minti iš amerikoniškojo 
erškėčio, riešuto ir citri
nos medžių. Nemaža čia 
buvo ir blizgančio metalo 
ir brangios odos. Keleivių 
miegamosios kajutės buvo 
priešais, todėl nepatogu
mais jie skųstis negalėjoj 
Pro gana plačius langus j mano lovoje! Ji greičiau 
jie matė truputį nerimau-:susirietusi mano lovos 
jančios jūros putotas ban- kamputy prie kojų... Tik 
gų viršūnes. Žiūrint pro!nesistenkite atspėti... Tai 
langą, atrodė, kad esi di-!katė, kurią aš vežuos į 
delėje nuo vėjo banguo- • Prancūziją.
jančioje pievoje, kurioje] — Štai kaip... Bet juk ka- 
ganosi baltos, žalią žolęltės niekada neserga jūrų 
skabančios avys.

Kapitonas Ferrato pasi
rodė deny, nes jis žinojo, 
kad vienas jo pasirodymas 
keleiviams laiduoja saugu
mą. Joks padorus laivo 
kapitonas nepasitrauks 
nuo komandos tiltelio, jei 
jūra bent kiek nerami.
— Laikas pamėginti kok

teilio, — pareiškė jis link
smai. — Laikas ir prie bri
džo sėstis tiems, kurie jį 
mėgsta. Ligi pietų dar tu
rime visą valandą. Ponia 
Lapara, jūs, rodos, esate 
uoli bridžo šalininkė. No
rite, kad aš jums sudary
čiau puikią bridžo draugi
ją? Be to, ta proga pasidi
džiuoti savo raudonuoju, 
kuris yra raudonesnis ir 
už raudoniausias rožes...

I

tonas, buvo ne iš tų, ku
riuos galima sviesti per 
bortą.

Kapitonas Ferrato uostė 
vėjo keitimąsi. Vėjas pūtė 

, ne stačiai iš šiaurės, bet 
j greičiau nuo dešiniosios

Linksmų Šv. Kalėdų
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South Boston Supply Co.
VINCAS SKUDRIS, Savininkas

Įvairūs geležiniai daiktai—sienoms popiera. dažai ir kiti d.

385 W. Broadway,

Linksmų Kalėdų Švenčių

South Boston Cafe

6th St., So. Boston — Tel. Šou 0847

Walte/s Public Market
Wm. MARCINKUS, Savininkas

Geriausias valgymams pasirinkimas.

Linksmų Šv. Kalėdų

Vincas Balukonis, Sav
Skanių Valgių Pasirinkimas 

Puikūs gėrimai, geras ir mandagus 
patarnavimas.

Kas norite gauti gražų Kalendorių, ateikite pas mus ir 
paprašykite jo.

260 W. Broadway,So. Boston
MASSACHUSETTS

per dvi 
nubėgo į 
pas bu- 

kuris, rū-

T•! fe fe fe fe fe 
I 
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Paveikslas pasiekęs Ameriką iš neutralių kraštų, 
parodo Varšuvą griuvėsiuose. Tai scena po to, kai Var
šuvoj buvo Maskvos suagituoti sukilimui lenkai ir kai 
pastarieji sukilo, tai Raudonoji Armija neparodė savo 

I pagalbos sukilėliams-lenkams. Naciai lenkus sugrūdo 
i ir miestą sunaikino.

'Mano kajutė tikrai ketvir-j — Pone kapitone, ji visiš- 
I ta... Matau, kad jūs esate' kai baltutė. Tai tikra An- 
puikus kapitonas. Laive e-igoros katė.
sate tik pirmą kartą, bet — Puiku!' Tada tegul jis 
jį pažįstate, kaip savo dėl- paruošia Chantilly kremą, 
ną. Į Tai puikiai tiks. O, jūs,
_ Kitain nsralima nn. barmanai, pasirūpinkite 

kokteiliu.
age įp

Jūroje jau buvo visiškai 
tamsu.

Dviem valandom pras
linkus po pietų, ponios La- 
paros kaimynė ketvirtoje 
kajutėje išgirdo silpną 
kniaukimą ir atėjo pa
šaukti ponią Laparą, kuri 
pagaliau vis dėlto leidosi 
sugundoma žaisti bridžą. 
Šį momentą ponia kaip tik 
žaidė kontra-partiją, nuo 
kurios sunku atitraukti 
seną bridžo žaidėją. Išgir
dusi naujieną, ji metė tik 
ką išdalintas kortas ir nu
bėgo pasižiūrėti į savo ka
jutę. Kajutėje ji buvo neil
giau, kaip vieną minutę, ir 
grįžo nešina gražia kasele,'j-!

Kitaip negalima, po-' 
Tačiau aš nesupran-i 
Juk ketvirtoje kaju-j 

tėra viena lova... Ar

nia.
tu...
tėję 
ta keleive jūsų drauge?

— O, kapitone... Draugė

I

AMERICAN 
RED CROSS♦

Linksmų Šv. Kalėdų

Franklin G. JVhitkens
Watchmaker and Jeweler — Swiss a specialty

321 W. Broadway, So. Boston, Mass.

liga... Vadinasi, jūs galite..
— Ne, negaliu. Nors ma

no katė jūrų liga ir neser
ga, bet ji... turės kačiukų...
— Na, čia tai tikrai pui

kus dalykas! Mums tai tik
ras siurprizas, ponia. Tik 
įsivaizduokite: naujagi
miai kačiukai laive ir dar 
kada — gruodžio 24 dienos kurioje gulėjo balta, kaip | fe 391 West Broadway 
naktį! šitai mums visiems sniegas, katė ir toki pat p

du kačiukai.
Apspitę ponią Laparą, vi

gai aš piktažo- si džiaugsmingai šūkavo, 
Mums, jūrinin- net užmiršę nebaigtą bri

džo partiją. Atrodė, kad 
kačiukų gimimas padarė 
įtaką ir jūrai, ir vėjui, nes 
šiaurys staiga papūtė iš 
šono ir pradėjo kilnoti lai
vo priešakį. Kad būtų pa
togiau keleiviams, budin-; 
tis karininkas įsakė laivą 
pasukti taip, kad jis kuo 
mažiau suptųsi. Staigus į 
laivo pasisukimas kelei- > 
viams padarė tokį įspūdį,! 
kokį gali padaryti žvar
bus rudens vėjas, staiga į- 
sisukęs į suvytusius ir pa-j 
geltusius lapus: visi štai-j 
ga išbėgiojo į savo kaju
tes. Su kapitonu Ferrato ir 
laivo gydytoju beliko tik 
keli drąsesnieji, jau iš ank
sčiau pažįstą jūros įno
rius. Ponia Lapara, kurios į . 
nebaugino blogas oras, 
taip pat pasiliko, tačiau ir 
ji paskubėjo į saugesnę ir 
šiltesnę vietą nunešti katę 
su kačiukais.

Ferrato jau buvo beeinąs 
į komandos tiltelį, kai jam 
staiga užkirto kelią gra- 

juoda, pilka, ruda, šokola- žuolė keleivė, kuri truputį 
Na, mažų mažiau- prislėgtu balsu tarė:

— Pone kapitone...

Linksmų Kalėdų Švenčių

Broadvay Liquor Mart
LIQUOR RETAILERS

JOHN CERULLO, Jr., Mgr. Tei. ŠOU 9570
a

South Boston, Mass. |

calls to deliver this Christmas
Daugelį SKUBIŲ, BŪTINŲ šaukimų—karui nėra 
švenčių. Taigi malonėkite Long Distancc šaukti 
tik l<ula, jei hutų tikras reikalus, Gruodžio 21į, 
25 ir 26.
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uz, įduuuii 
K < Sutinkate ?

Tardamas šiuos žodžius, 
ta kapitonas Ferrato man- 
** dagiai pasisveikino su jau

na gražia ponia, kurią visi 
šios linijos laivų kapitonai 
labai gerai pažinojo, nes 

i jos vyras buvo žinomas 
stambus pramonininkas ir jotinai gera. Bet ypač, jei 
su laivų bendrove nuolat, tai įvyksta šiandien... Bar- 
turėdavo reikalų.

; Ponia nusišypsojo, pa- rano 
reiškė sutinkanti išgerti Šitą įvykį reikia aplaistyti, 

jkoktelio, tačiau atsisakė)ponia Lapara. Ė, barma- 
nuo bridžo. nai, pasiųskite tuojau pa-
— Savo kajutėje aš turiu,šaukti virėją! Tegul jis iš- 

draugę, kuri yra daug o- 
pesnė keleivė, negu aš. To
dėl ilgesnį laiką palikti ją 
vieną aš negaliu.

! — Kaip? Jūsų kajutėje 
; yra keleivė? Bet juk jūsų 
, kajutė Nr. 4! Nejaugi ka- 
■ sininkas būtų suklydęs?
i —O ne! Jis nesuklydo...

1
lemia laimę. Po šimts!.. 
Kalėdų naktį... Viešpatie, 
atleisk...
džiauju...
kams, tai didelė naujiena...
Mes tikime, kad katė nėra 
paprastas gyvulys, kaip 
visi kiti. Katės laivuose vi
sada buvo ir yra mėgsta
mi gyvuliai. Šita tradicija 
užsilikusi dar nuo senovės 
Egipto laikų. Tas pats ir 

; dabar: tik pamėginkite iš 
[laivo į jūrą išmesti katę, 
ir laive įvyks sukilimas. 
Jei katė padvesia laive, tai 
jūrininkai tiki, kad būti
nai atsitiks kas nors blo
ga... Tačiau jei katė laive 
gimdo, tai reikšmės neabe-

manai, paruoškite “El-Ko- 
” raudonojo visiems!

kepa skubiai kepsnį ir 
prie jo pagamina ką nors 
saldaus, bet tokios spal
vos, kuri atitiktų jūsų ka
tės ir kačiukų spalvą. Ko
kios spalvos jūsų katė:

dinė?...
šia ji nebus žila...

NEW ENGLANO TELEPHONE & TELEGRAPH CO.



Antradienis, Gruodžio 19, 1944

Ties Gyvenimo Slenksčiu
Pradžia 3-čiame pusi.

vyžos, bet vaikiško veido. 
Jaunesnysis nustebęs žiū
rėjo į Mariją, o senis delnu 
pridengęs trumpareges a- 
kis murmėdamas atsaki
nėjo į pasveikinimą.

— Niekur negavome nak
vynės ,— skubiai pasakojo 
Juozapas — miestas pilnas 
svetimųjų... iš visur mus 
išvarė... šita moteris ser
ga... lauke lyja.

Senis nesvyruodamas 
kviečiamai mostelėjo ran
ka rodydamas ugnį.
— Šuns oras!., permir

kote. Vis geriau nakvoti 
oloje kaip ant kiemo... juk 
drėgna, o jūsų moteris 
silpna... vis pastogė, ne 
laukas... Sėskitės... pėsti, 
atvykote?.. .. !
— Aš pėsčias, Marija ant? 

asilaičio.
— Įvesk gyvulį ir pasta-; 

tyk prie ėdžių, rasis ir jam į 
abrako. Jūsų Moteris tegu 
nusiima apsiaustą ir teap- 
sisiaučia mūsų paklodė- ma ugnis* Išėję susikūrė 
mis... juk perlyta turbut...i

Jaunesnysis pašoko, pa
ėmė avies kailių paklodes 
ir paklojo netoli ugnies. 
Po to greit atnešė truputį 
duonos ir nemažą gabalėlį 
balto avies sūrio.

Tuo tarpu senis žiūrėjo į 
išvargusį Juozapą, prie ė- 
džių rišantį asilaitį.
— Iš tolo? — paklausė, o 

suvytusiame veide raukš
lių tinklas virpėjo šypse
na, kaip ežero paviršius 
smulkiomis bangelėmis.— 
Gyvulėlis visai išvargęs ir 
iš jūsų matyti, kad ilgai 
keliavote.
— Iš Nazareto atėjome į 

Betliejų užsirašyti. Ceza
ris Augustas, kaip žinote...
— A, kitam pasakok — 

mostelėjo ranka senis, — 
nesuprantu apie tai... ma
no gyvenimas žalios lan
kos ir dangaus mėlynė... 
ką aš apie pasaulį žiftau, 
ką suprantu?.. Bet tavo

klau-

moteriai reik gulti. Ruoš
kis Natanaeliau... kartu 
nakvoti nekaip... mes žmo
nės prasčiokai.
— Norite išeiti?..

sė Marija, o jos auksiniai 
juosvos akys žvelgė laimi
nančiu žvilgsniu.

Senis įsižiūrėjo į jos vei
dą ir žemai nusilenkdamas 
atidavė pagarbą.

Pernakvosime lauke prie 
bandos... ne pirmiena...
— Dievas su jumis... už 

vaišingumą... vaišingumu 
atsimokės — plaukė tylus 
[šnabždesys paskui išei
nančius...

j — Tur būt didelė ponia, 
i nors vienu asilaičiu jodi- 
inėja, — murmėjo senis — 
i panašaus veido dar neesu 
matęs.

— Nuostabi, nuostabi po-i 
nia, — kuždėjo jaunesnis;
— lyg kad angelas žemėn 
atėjęs.

— Gal ir angelas.
Toli tolumoje, spindėjo 

budinčio piemens kūrena-
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ugnį arčiau. Senis greit 
užmigo, o jaunis delnais 
kelius įrėmęs, žiūrėjo į 
spindintį olos įėjimą... bu
dėjo...

Kiniečių kari jėgos, Amerikos karo instruktorių išlavintos ir Ameri
kos ginklais apginkluotos, pasiruošia naujam puolimui prie Irrawaddy 
upės.

beveik, vaikišku veidu nu
riedėjo dvi ašaros... nu
jausto džiaugsmo... gilios 
nepažintos palaimos aša- 
ros Pradžia 4-tame pusi.

Ramybės jausmas buvo' nusispiovė. Pasidairęs po j 
toks stiprus, kad net tada,1 Jangų, jįs tarė: 
kai žvaigždžių šviesa slin-[ _ Aišku. Aš jums ir ne-1 

‘ko drėgnais apytamsiais prikaišioju, Fargai... Ta-j
Pirmą kartą nuo blaks- j laukais prie jo, kaip pa 

tienų bėgo miegas. Jautė, 
kad tylioje, ugnimi paauk
sintoje oloje, vyksta kaž 
kas, negalėjo suprasti pro
tu, tik nujautė širdimi.

Tyla... tyla...
Švelnus kvepėjimas skli

do ore, rodėsi, kad nema
toma ranka pleveno gėlė
mis ir smilkė smilkalais.

Juodų debesų būriai be 
vėją -išsiskyrė lyg kardu 
perskrosti. Tamsioje dan
gaus mėlynėje užtekėjo 
nuostabiai didelė žvaigždė 
nušviesdama nakties tam
sybes slėpininga virpan
čia šviesa.

Sielos gilumoje piemuo 
atjautė kažin kokį begali
nį džiaugsmą, nežinomos 
ramybės tylą. Jo jaunu.

!

vandenį povandeninio lai-! 
vo uodegą. Viskas buvo; 
taip aiškiai matyti, kad 
kapitonas Ferrato net pa
stebėjo antenos stiebelį.' 
Po to viskas paskendo mo
notoniškame jūros ošime, 
pro kurį daugiau nesigir
dėjo nieko.

Įsiviešpatavusią mirtiną 
tylą suardė gi aidus katės 
kniauktelėjimas. Atsisu
kę karininkai pamatė bal
tą katę, nešančią savo vai
kus į tą vietą, iš kurios ji 
buvo atnešusi ir kurioje 
ankščiau nerimo. Įsikan
dusi kačiuką, ji skubiai li
po laiptais žemyn ir nuėjo 
prie ketvirtosios 
durų.

Dešinėje laivo 
kniauksėjo vienas 
kęs antrasis kačiukas. 
— Štai... ji vienintelė vis 

ką numatė... Šitas kvailas į ,
gyvulys iš anksto nujautė.;deslmt bonkų s 
kad čia skandinamos mi-į , ,

[ uos, ir perspėjo mus apie į Pone. karininke, 
Į besiartinantį 
i dar žmonės 
mokslas yra 
už instinktus!..

'i — Atleiskite, pone kapi-
— Iš tikrųjų nieko nema-jt°ne, — pastebėjo budintis 

tau,— pagaliau atitrau- karininkas. — Jūs, rodos, 
kęs nuo akių žiūronus, pa-i kalbate apie miną? Bet 
sakė karininkas. — Aš ne-Į juk Viduržemio jūrose mi- 
matau n... j nų tėra prie Marmaros...

Paskutinio žodžio jis ne-Į Labai naiviai jūs gal-
i baigė ir, vėl staiga prisidė-! vojate, mano drauge. Nuo

- . 4- z-. 1 4 Iv z-v Irni ma m r] ¥ O

kajutės

pusėje 
pasili-

kaišiojo ir vyriausybinin
kai ir sukilėliai. Kam? 
Niekam. Kad sutrukdytų 
nekariaujantiems kištis... 
Mums — man ir jums — 
kištis... Viešpatie, aš įsi
vaizduoju, kas būtų atsiti
kę, jei mes nebūtume pa
sukę į dešinę... Kas būtų 
buvę, jei aš nebūčiau lai
ku pamatęs tos prakeiktos 
minos... Kas būtų buvę, jei 
šito iš anksto nebūtų jau
tusi ta kvaila katė? Juk 
miną ji mums parodė. Ji, 

žinoma, tegalvojo apie sa- 
I vo kačiukus, tačiau išgėl- 
i bėjo mūsų visų gyvybes. - 
i Gražiai mes būtume 
dę, jei ‘El-Koranas’ 
bakstelėjęs į miną!

Kapitonas stipriai 
keikė, paskui sušuko:
— Jungai, eik suieškoti 

i maitre d’hotelį! Užsakyk 
šampano. 

; Nebus per daug... Jūs, 
! pone karininke, nueikite 
pakviesti ponią Laparą, 

kad j°s katę ir kačiukus. Pa- 
galingesnis Pašykite, kad ateitų į di-

atro- 
būtų

nusi-

I

Kūčių Naktis Ispanijos Pakrantėj

L":čiau ar jūs nieko nesate 
ryškėjo liekna pastebėjęs ?... Kairėje pu

sėje ypač...
Budintis karininkas nu-į 

stebo:
— Kairėje pusėje? Po' 

velnių, kapitone, nagi kai-' 
rėje pusėje krantas, bet jis'; 
dar toli... Žiūrėkite, Palos 
šviesas galima įžiūrėti tik 
labai sunkiai, štai... jos

I

švaistėje i
figūra... jame buvo tik di
delis nustebimas.

Vaikiškai šypsodamasis 
žiūrėjo į skaistų Dievo, 
pasiuntinio veidą... kaip į 
gerai pažįstamą ir seniai 
mylimą.

Spindėjimas pažadino į
senį... Pašoko. Delnais akis!______ __ _
pridengė. Išgąstį pajuto...! ten_ tiesiog... 
nes visas gyvenimas jau' _ Palos aš matau, — at
skyrė jį nuo nekaltos kudi- sakė Ferrato, — bet kairė- 
kystes... puolė ant kelių ir, je |aiVo pusėje... priešaky 
delnuose paslėpė akis. j jūs nieko nematote?
— Nebijokite — plaukei Karininkas paėmė į ran- 

erdve švelnus ir žemas j kas naktinius žiūronus i 
balsas^ — skelbiu jums di- j pro juos ilgai dairėsi.

pavojų, 
kalba,

dįjį saloną... Išgersime vi
si kartu į Kalėdų Senelio 
sveikatą... Jis mus šian
dien išgelbėjo... Galite jūs 
kalbėti, kaip jum patinka, 
bet aš, senas jūros velnias, 
jau trisdešimt metų po ją 
trankusis, jums sakau, 
kad kvailos katės galvoje 
yra kažkas daugiau, negu 
gerbiamųjų ponu Dekarto 

„ ir Bergsono visose parašy
tose knygose'.

Išvertė P. Kupčiūnas.

to laiko, kai prasidėjo tas 
nelemtasis Ispanijos na
minis karas, jų čia visur 
galima sutikti. Tarp Bar- 
celonos ir Malagos jų pri-

jęs prie akių žiūronus, 
i pradėjo iš naujo dairytis.
— Prakeikimas!... Kairėje 
iš tikrųjų kažkas stūkso... 
Kapitone, bet jūs turite 
katino akis...

— Ne katino, bet katės, i
— patvirtino Ferrato. — 
Tiesa, ką jūs matote?
— Matau lyg ir kokias 

sudužusio laivo liekanas... 
Tartum koks laivelis būtų. 
Rodos, kad jis sukasi vie
toje... Tačiau aš manau, 
kad toks daiktelis mums 
nepadarytų jokios žąlos, 
jei mes jį ir užkliudytume. 
Bet, žinoma, geriau jį ap
lenkti... Vairininke, penki 

I dešinėn! Po penkių minu
čių sukti atgal! — įsakinė
jo iis telefonu vairininkui.
— Imkite, kapitone, žiūro- 

į nūs ir pasižiūrėkite patys. 
Gal jūs suprasite, kas ten 
galėtų būti. Man atrodo, 
kad tai greičiausiai bus 
kažkokio sudužusio laivo 
supuvusios liekanos.

Paėmęs iš karininko žiū
ronus, Ferrato surado plū
duriuojantį vandeny įtar
tiną daiktą, kuris nuo lai
vo buvo maždaug už 300 
metrų. Jei laivas nebūti) 
pakeitęs savo kurso, jis 
būtų visai tiksliai į jį atsi
mušęs. Dabar tas tamsus 
daiktas likosi laivo kairė
je, maždaug per 50 metrų.

Kai laivas prisiartino be
veik lygiagrečiai prie plū
duriuojančio daikto, kari
ninkai aiškiai pamatė, kad 
tai povandeninio laivo jau 
traukiami į vandenį peris
kopai. Laivo straigtui ap
sisukus dar kelis tūkstan
čius kartų, toje vietoje su
žaibavo. pasigirdo baisus 
trenksmas, ir į padangęs 
iškilo didelis vandens stul
pas. Nuo oro ir vandens 
sujudimo ‘El-Koranas’ su
drebėjo ligi pačios savo 
apačios visu korpusu. Ka
rininkas meste išmetė iš 
rankų žiūronus, o Ferrato 
vis tebežiūrėjo nejudėda
mas.

Staiga vėl įsiviešpatavo 
tamsa, kuri dabar atrodė 

!dar didesnė negu anksčiau 
buvo. Kai įvyko sprogi
mas, abudu karininkai aiš- 

ikiai pamatė smengančią į

t
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A. J. Young—Jankauskas
ADVOKATAS

Beacon St.,
Room 627, Tel. CAP 6154

Namų: 35 Hunnewell Avė.. Brighton Tel. STA 8659

delį džiaugsmą... džiaugs
mą visai žmonijai. Gimė 
jums Dovido mieste Išga
nytojas, Kristus Viešpats, 

j Atėjo pas jus, kaip kūdi- 
’ kis,

?!
?!
»!?!
?!

?!
» f Mass.

Residence: ;»
Tel. ŠOU 4877 
_______________ i
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Dorchester, Mass.

Linksmų Kalėdų Švenčių

ji John J. Grigaitis
g (Grigaliūnas)
t; ADVOKATAS
?! 598 East Broadway
■I Tel. 1761Ž<
į! 52 G St..į
tii
8!
P5?!?!?!
i«
i! 30 Carruth St.,i

Senis skrido laukais kaip 
jaunuolis. Natanaelis mel
dėsi siela... nes gyvenimas 
neišmokė melstis žodžiais.

Po valandėlės ėjo visi... 
kiekvienas ką nors nešėsi. 

' Augalotas, avių kailiais 
i apsisiautusios stovylos

I

So. Boston,
Room 3

Linksmų Šv. Kalėdų

William A. Amsie
Gerai žinomas Real Estate ir Insurance Agentai

Tel.GEN. 3719

Gerkite Geriausių Lietuvių Išdirbystes
Toniką

Torah Beverage Co.
Tel. KIR4111

Cambridge, Mass

Linksmų Kalėdų Švenčiu

R. STAŠYS, Savininkas
163 HarvardSt.,

rasite Jį suvystytą 
vystyklais... gulintį pra- 
kartėje...

Žvaigždės šviesoje Nata-į 
naelis įžiūrėjo veidų bruo- j sfinkO prie olos. Įdegę vei- 
žus, stovylų šešėlius. Jų į daį atrodė vaikiškai išsi
buvo daug, daug... Visą|ganję.
pasaulį pripildė balsai: _ Nedrąsūs sustojo olos 

“Garbė Dievui aukštybe-; tarpduryje.
se, o ramybė geros valios išklota prakartėle lenkėsi 
žmonėms žemeje’’. j ‘ ...........

Raukšlėmis išvagotu se-igaįtė guldydama 
nio veidu nesulaikomai pa- kūdikį. " 
sruvo ašaros. Jam buvo? Ties slenksčiu visi pie- 
taip kaip’ kūdikystėje mo-; menys atsiklaupė. Meilės 
tinos glėby: nuo jo lyg kas; kupinos širdys sveikino 
nuėmė prakeikimus, rū- i Dievą ties gyvenimo slenk- 
pesčius, kaltes, vargus —■ sčiu, dovanodamos visa, 
lyg eilės metų iš gyvenimo į kas tilpo jų neturtingose 

i palapinėse ir labai turtin- 
- igose širdyse.

Mažos, mėlynos kūdikio 
— Dievo akys, dangiškos 
meilės kupinos, laimino 
svetingus piemenis...

O, kad Tos Akys laimin
tu ir mus per šias Kalė
das!.. v. C. M. (“M”)

I

Ties šiaudais

baltai lelijai panaši mer- 
l mažą

išdilo.
Plačiai atvertos ir lai-j 

mingos jauno akys žiūrėjo 
į olos vidų iš kur sklido . 
toks stiprus spindėjimas, 
kad prie angos augantis 
kedras atrodė kaip auksi
nis.

Piemens sieloje aiškėjo 
nujautimas, plačiu delnu 
palietė senio petį.
— Ten, tėve... oloje... tai 

Dievui davėme nakvynę... 
— veržėsi iš krūtinės, kai. 
virpančiomis rankomis! 
rankiojo išmėtytus kai-j 
liūs... Eikiva, tėve, gal ten skaiisnai 
Viešpačiui šalta, gal pa- isterio 
galbos reikia.

— Pala truputį — senis
šaukė kitus; nuo tolimes
nio ugniakuro atsišaukė 
balsai... — Matai, reikia iš (kUi/mcvik
balčiukės pamilžti šilto,! (į
šviežio pieniuko. RED CROSS P L A S T E R

NUGARON 
DŪRIMAS

štai kaip 
raumenų 

Nesirūpink ik-

1

kai kuri<- paprasti 
ir j veržimai.
Užd«"k Johrson's RED CROSS 

______ tuojau tiesiai
. fii i§bandyta-ir-tikra pagęlba 

jaus, šildo ramina apsaugo—paremia 
—dirba, jums bedirbant.
Klasteriai yra švarūs 
vai panaudojami, 
sargą po lanka, 
saus per virš 
Jonhson &. Johnsor..
vaistinėje.

ant tos vietos, 
veikia tuo-

RED 'GROŠS 
sanitariški. b'nar- 

Visuoniet turėk jų at- 
fb'ikalattk tikrojo, ^ar- 
50 metų. pagaminto 

TIKTAI 35c—jūsų

. Linksmų Kalėdų Švenčių |

Tel. Kirkland 7119 į

PAULINE LUZACKAS.M.D., |
LIETUVĖ GYDYTOJA |

Vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8. Sekmadieniais pagal sutartį. C 
Cambridge, Mass. $

h

i!

i! 
i!

So. Boston, Mass. ii

Home Furnishing Co

Linksmų Kalėdų Švenčių

Joseph B. Gailius
Boston Realty Trust
Real Estate and Mortgages 

Tel. ŠOU 2732 '
E Street

DEPENDABLE FURNITURE

from a

DEPENDABLE STORE

i! 
i! 
į

i

?! ž 
i

Massachusetts

Cor. Main 8č Wells Str

•; Greenf ield, 
?!Ž 5
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GREEHFIELD, MASS.
•

A. A. MIKAS MIELIAU3KAS
Gruodžio 6 dieną. Franklin 

County ligoninėje mirė Mikas 
Mieliauskas. 54 metų amžiaus, 
gyv. 223 Chapman St. Velionis 
dirbo Millers Fallr kompanijoje. 
Gimęs Lietuvoje gruodžio 1 d.. 
l$90 metais. Paliko nuliūdime 
savo žmoną Domicėlę Mieliaus- 
kienę, sūnų leitenantą Praną, 
kuris yra karo tarnyboje, duk
terį Veroniką Saignon ir Aleną 
namie. Priklausė prie šv. Kazi
miero draugijos So. Deerfield. 
Mass. ir SLA 297 kp. Palaidotas 
.^kilmingai su šventomis minio
mis pirmadieni, gruodžio 11 d. 
Grabnešiai buvo: Juozas Tamo
šaitis. Petras Narnajuška. Simo
nas Meškinis. L. Kubilius. Juo
zas Gybas. Andrius Dėdinas. 
Palaidotas Kalvarijos Kalno 
kapuose. Reiškiame užuojautą 
šeimai ir giminėms šiose liūde
sio valandose. .4. Dėdinas.

Gruodžio 13 dieną pas mus 
lankėsi lietuvis kunigas ir iš
klausė išpažinčių. Rytojaus ry
tą pusė po penkių buvo atna
šaujamos šv. mišios ir išdalinta

Šv. Komunija. Dėkojame tėvo-i 
liui už suteiktas malones.

Gerb. Jurgis Stačiokas iš 
Athol. Mass.. šv. Pranciškaus 
parapijos vargonininkas, atsi
lankęs apdovanojo plotkelėmis. 
Tai tikrai bus malonu laukti šv. 
Kalėdų.

Laukiant Šv. Kalėdų, gerašir
džių lietuvių Greenfieldiečių. 
Turners Falls ir Sundarlands į- 
teikta dovana klierikui Antanui 
Tamuliui, būtent. 50 dolerių, 
kuris baigia siekti kunigystės. 
Lai gerasis Dievas jį laimina.

S. š. V. J. draugijos metinis; 
susirinkimas Įvyks sausio 7 die- į 
na. sekmadienį. 2 vai. po pietų. . 
viršuje Gelvin gėrimų krautu- ■ 
vės salėje. Ames Street: eikite 

; per užpakalines duris. Bus už- 
I kandžių dovanai.

Iš mūs apylinkės karo tarny
boje yra apie 75 vaikinai ir 
merginos karo laukuose. Šv. 
Kalėdų proga mes galime tik 
melstis, kad Dievas juos laiky
tų sveikus sugristi namo pas 
savuosius ir užsibaigtų karo 

; baisenvbės. Lai Kūdikėlis Jėzus i
sergi juos. A. Dėdinas.

Linksmų Kalėdų Švenčių
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Third Street Cafe, Ine
Skanūs Valgiai ir Gėrimai

58

Nacių didžiulė bomba, kurią vadina “robot”. Ji taip gražiai nesprogus 
nusileido Prancūzijoj ir tuojaus buvo išardyta ir išsiųsta į Ameriką iš
tyrimui. - 

SOUTH DEERFIELD, MASS

gyv-

izuota 1921 metais. Per tuos sa- __ . _ ______ ____  ______
1 i •;vo gyvavimo metus, draugijos va ir nepriklausoma valstybė”.; 
i narių ir valdybų pasidarbavimu 
uždirbo parapijai suvirs $5.000.

Dabar ruošia Naujų Metų pa
silinksminimą sekmadienį,
gruodžio 31 d.. 3 vai. po pietų, 
parapijos svetainėje. Įžanga 
dykai. Kviečia visus ateiti.

Tuoj po susirinkimo 
draugijos narės nusipirko 
varg. V. Stasevičių “P. 
Apsireiškimas Liurde” knygas: 
Marijona Suronienė. Marijona 
Klimienė, Ona Sinkevičienė. Ja
dvyga Belekonienė. Ra p.

' ro vls-vien Lietuva vėl bus lais- 
I

į ro nukentėjusiems lietuviams. J ro bonų už $31.000. Muzikaliu 
I Teisybė, šįmet komunistai dau-į Namo bendrovė pirko už $5,000, 
’ giau pasišienavo dolerių iš mie- o biznierius Sira'-aviči...: u: 
' gančių Lietuvių klubų iždų. La- $4.000.
bai vertėtų klubų nariams susi-' Karo Bonų pardavinėjim * 
prasti ir su komunistais pasi- darbavosi ir kun. dr. Vytautu; 
elgti taip, kaip geri lietuviai pa- Martusevičius, Šv. Jurgio lietu- 
darė VVaterbury, Conn.

Už visą sėkmingą veiklą dė
kos žodžiai 1 
jams: J. Kavalauskui. K. Žadei-į 
kai, J. Griniui, kun. S. Railai, 
adv. C. Cheleden ir kitiem na
riams, lietuvių darbuotės pe' 
Ralio skelbėjams p.. A. Džikui 
ir poniai P. Antanaitienei, pa
rapijų ir draugijų vadams, lai
kraščiams, talpinusiems sėk
mingos veiklos pranešimus ir 
visiems ben dr ada r bi a v usiem s
Prie progos nepamirškime at-1 
naujinti savo ištikimo laikraš
čio prenumeratos ir patarkime 
savo pažįstamiems jį skaityt’, 
ir dar geriau tai Kalėdų dova. ų 

arti- 
Žinių Rinkėjas.

priklauso veikė-

; vių par. klebonas.
__________________________

KITATAUČIŲ SPAUDA APIE 
LIETUVIUS

Sekmadienio (gruodžio 10) 
laidoje vietinis anglų kalba lai
kraštis “The Philadelphia In- 
quirer” savo priede “Pictura 
Parade” įtalpino ir mūsų vien
gentės p. Leonoros Deksnytės 
atvaizdą. Ji atstovavo Lietuvą 
vaizde “Thc War Loan’s Ur.ited 
Nationals Committee”.

Gruodžio 12 d. ukrainiečių lai- 
kraštyj “Amerika” tilpo straip
sniukas apie mūsų dienraščio 
“Draugo” jubiliejų ir kartu J. 
E. vyskupo Bučio atvaizdas, 
kaipo vieno buvusių “Draugo” 
įžymių redaktorių.'

Taip tai atsiliepė veikėjas p. K.' užprenumeruokime savo 
žadeika. kuris labai nuošir
džiai agitavo. kad drabužius 
aukotų, pats jų daug aukojo iri 
savo automobilį panaudojo; 
drabužių suvežimui.

Nuošalus Stebėtojas.
šios; ---------------- —

GRAŽIAI PASIDARBUOTA
Baigiant šiuos metus, malonu 

yra prisiminti Phila. tikrų lie-, 
į tuvių gausų pasidarbavimą dėl į 
Amerikos ir senos tėvynės Lie-j 
tuvos. Tai veiklai buvo suorga
nizuotas visų be skirtumo' sro
vių

A. A. SGT. PRANAS 
NAMAJUŠKA

Pp. Petras Namajuškai.
Mountain Road. gavo telegramą
iš karo departmento. kad jų sū
nus pirmas Sgt. Pranas, žuvo 
kautynėse Olandijoje lapkričio! 
13 d. Įstojo į kariuomenę kovo 
1941 metais. Stovėjo Camp. Ed- 
ward per šešis mėnesius. Vėliau 
įstojo Yankee division į South 
Carolina. Birželio mėnesį sava
noriai įstojo į Paratroops Ft. 
Benning. Ga. Gavo apmokymą 
ir sparnus. Liepos 11 d.. 1942 iš. 
1000 išrinkta 12 geriausi atsi
žymėję šokėjai. Jis buvo išveš-' 
tas į užsienį balandžio. 1943' 
metais. Pirmą kartą buvo su-i 

įžeistas Sicilijoj. Italijoje: ant-!
rą kartą buvo sužeistas Cassi-
no. Italijojej. Buvo Anglijoje, 9 nėms. nuo karo nukentėiusiems. Šalpos Fondui ir drabužių rin
iš tenai buvo nuvestas į Olan- £)aUg drabužių surinkta. Visi i kūnui nuo karo nukentėjusiem
diją. kur ir žuvo. Gimė Law- yiengenėiai labai nuoširdžiai 
rence, Mass. balandžio 24 d., darbavosi. Kiek iš viso surinko i

sužinoti,
bet visi drabužiai buvo suvežti

PHILADELPHIA, PA.

miesiems.

pas 
Švč.

LIETUVIAI NUPIRKO KARO
BONŲ UŽ $31.000

Sekmadienį, gruodžio 10 
Muzikalėje svetainėje įvyko 
tuvių masinis susirinkimas, 
dovvbėje p. Juozo Kavaliausko, 
kuriame buvo pardavinėjami 
karo bonai.

Lietuviai tą dieną nupirko ka-

d., 
lie- 
va-

o.

PRISIMINUS A. A. ANTANĄ
UŽUMECKĮ

šįmet, gruodžio 3 d. suėjo ly
giai trys mgtai kaip mirė vieti
nis įžymus veikėjas a. a. Anta
nas Užumeckis. Prisiminkime jį 
nors savo maldose už jo vėlę.

Pirk Defense Bonds ir Stamys!
-A.

Linksmų Kalėdų Švenčių

DR.J.L.PAŠAKARNISDRABUŽIŲ RINKLIAVA
Lapkričio mėn. nuo 15 iki 

dd. šioje kolonijoje įvyko dra
bužių rinkimas Lietuvos žmo- priėmimui

e|
užvardintas Raudonojoj*

Kryžiaus ir Karo Pergalės Ko- ij
mitetas. Karo Bonų pardavinė-1 *!

Sojimui.
Raudonajam Kryžiui aukų j :■» 

ir vėliau Lietuvių i į*

s
1 lietuviams. į jys

Komunistai, kaipo atsidavė-! i* 
i liai svetimai diktatūrai, pradėjo;y

*•
i į! 
į 
c
!‘£ 517 E. Broadvvay, Tel. Šou 2660. So. Boston, Mass

ii
r
$

m

» si
a
ri

a

i»
Sodalietės gausiai lankėsi. Daug

Vš mergaičių prisirašė prie Soda-

1916 metais. Pradinį ir vidurinį drabužių man neteko
mokslą ėjo Deerfield. Mass. 
Paliko liūdinčius sesutę — Mrs.
Mary Mosher, gyv. Springfield. par svetainę. kur jie buvo rū-!pora

OPTOMETRISTAS

•!
*.»

■»!

447 Broadway. ŠOU 2805-R. So. Boston. Mass. •’
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elgtis savotiškai prieš lietuviš- 
ir sunešti į Šv. Jurgio lietuvių ką veiklą, už ką buvo sudrausti, 

smarkesnių nubausti ir 
karštų 

balsavi- 
iš lietu- 
bendros 
net su

A. L. KAPOČIUS
Mass.. ir brolį Antaną, namie. 
Ir savo mylimus tėvelius. Gar-; 
bingai žuvo už garbingą Ame- p Kristopas Žemaitis savo au- muose pralaimėję, jie 

viškos amerikoniškos 
darbuotės pasitraukė, 
triukšmu išmaršavo. Anot lie
tuviško posakio: “boba iš ratų, 
ratams lengviau”. Ir ištikrųjų 
pasidarė lengviau. Patartina ir į 
kitoms lietuvių kolonijoms ko-! 
munistinį raugą prašalinti.

Mūsų kolonijoje lietuviai iš- 
• pirko Karo Bonų per visas pas-' 
, kolas už apie pusantro milijono 

kad tų drabužių raudonieji ne- i dolerių, ir nesiskubina mai- 
sučiups.... o tiems, kuriems au-įnyti, laiko bonus. Daugiausia 
kojote ii rinkote neteks nei pa- bonų parduota per pasidarbavi- 
uostyti?” Jis man ramiai atsa-i 
kė: “Matote, Lietuvos žmonių • 
yra pabėgusių nuo priešų ir gy
vena suvargę Švedijoj. Šveica
rijoj, ar kituose kraštuose. 
Jiems ir reikalingi drabužiai, o 
kitus gaus ir Lietuvoje gyve
nanti, nes yra viltis, kad po ka- surinko daug drabužių nuo ka-

; -

į šluojami. ! prašalinti. Vėliau po
Gruodžio 4 d. northside’ietis diskusijų, komunistai

tikos vėliavą ir viso pasaulio ■ tomobiliu vežė drabužius į Port 
laisvę. .4. Dėdinas.

MONTELLO, MASS.
Gruodžio 6 d. Šv. Roko lietu

vių par. bažnyčioje įvyko reko
lekcijos mergaitėms, kurias ve
dė kun. Agnelius Krasauskas, 
pranciškonas, ką tik atvykęs iš 
šventosios Žemės. Mergaitės 
Sodalietės gausiai lankėsi. Daug

i
Richmondą. Bet tikrai neteko 
sužinoti ar jis vežė tik tuos, 
kuriuos jo žmona, p. Emilija ir 
jų kaimynai, kaip tai pp. Pra
nas ir Paulė Pūkai suaukojo, ar 
ir kitų.

Gruodžio 5 d. teko pasikalbė
ti su nepaprastai uoliu veikėju 
p. Kaziu Žadeikių. Aš jam pa
stebėjau: “Ar jūs esate “šiur”,

I

LIETUVIS DANTISTAS

Linksmų Kalėdų Švenčių

479-A BROADWAY,gį į licijos.
Į
i

t

So. Boston, Mass.
K

Savininkai: A. P. Neviera—:—P. Razvadauskas

Dorchester St.f

Nuoširdžiai Sveikina

Misijonierius kun. Krasaus-1 
* j kas sakė pamokslus gruodžio 7 
£ d. Tretininkams. Žmonės gau

siai dalyvavo ir atydži u klausė- ! 
si gražių pamokslų.

Sekmadienį. gruojx:o 10 d.
i kun. A. Krasauskas. O.F.M.. pa
sakė du pamokslu.

Labai daug naujų narių įsira
šė Tretininkais, ir užsirašė» Į
Pranciškonų žurnalą “Varpe
lis”.

Po visų pamaldų, sekmadienį, 
6 vai. vakare, parapijos salėje 
kun. Agnelius Krasauskas įdo
miai kalbėjo apie savo 6 metų 
gyvenimą šventoje Žemėje ir 
šventąsias vietas.

■Jonas Jeskeliavičius.

PROVIDEHCE, R. I
Gruodžio 10 d. įvyko Šv. Onos

Stambus So. Bostono lietuvis biznierius ir 
savininkas L Street Tavern, nuoširdžiai 
sveikina visus savo draugus, prietelius ir 
rėmėjus ir linki linksmiausių šventų Kalėdų.

mą Liberty Federal Savings 
and Loan Association ir Lietu
vių Baldų Krautuvės.

Raudonajam Kryžiui' ir Unit- 
ed War Chest šįmet daugiau 
suaukota, negu pereitais metais. 
Lietuvių šalpos Fondo skyriai

i?
So. Boston, ivlass.

? i draugijos metinis susirinkimas.
• ’' šios draugijos dvasios vadu yra 

kleb. kun. Jonas Vaitekūnas.
Valdyba ateinantiems me

tams: pirm. EI. Ciočienė: vice- 
pirm. M. Klimienė; prot. rašt. 
J. Belkonienė: fin. rašt. Julia 
Henley; ižd. Alena Cironkienė.

Visa valdyba pasižadėjo atei
nančiais metais dėti visas pa
stangas, kad visi 
būtų sėkmingi.

« į
<.

So. Boston. Mass.

Linksmų Kalėdų Švenčių
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i parengimai 2J* ** * 3*
Šv. Onos draugija suorgani-

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Rainos prieinamos.

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

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

-k I 
t 

S. Barasevičius Ir Sūnus į
•i 

Seniausias šios valstybės lietuvių Graborius. Balsamuotojas *

254 W. Broadvvay, Tel. Šou 2590. So. Boston, Mass. $

Gyv. vieta: 838 Dorchester Avė. Tel. COL 2537

NEW BRITAIN, CONN
Kardok

RESTAURANT
HARTFORD AVĖ.. IR NORTH ST

Geriausi alūs dideliais stiklais.
Patarnavimas malonus ir mandagus. 

Visus nuoširdžiai kviečia
ANTANAS KARDOKAS, savininkas.

*

I f
*

*
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e. 
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g
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VIETINES ŽINIOS
ŽINUTES

So. Bostonietis daktaras W. 
G. Dusevičius (Duserick) rašo, 
kad jo ligoninėje yra dauguma 
kareivių katalikai. Jis didžiuo
jasi kapelionu ir džiaugiasi jo 
darbais. Turįs Šv. Vardo vyrų 
draugiją. Išklausą šv. mišių 
kiekvieną rytą. Dažnai einą prie 
sakramentų.

Laukiame daktaro grįžtant į 
So. Bostoną. Jis, beabejo, čia 
bus didelis prietelis Šv. Vardo 
vyrų draugijos.

I 
ington, D. C., kun. Jonas Pran- 
nas Monahan tapo skausmu pe r- 
muštas. Tapo nuvestas, ten 
Washingtone, į Walter Reed li
goninę gr. 7 d. Priėmęs sakra
mentus, karštai pasimeldęs, pa
sikalbėjęs su savo broliu ir ki
tais, mirė gruod. 8, 12:30 v. ry
tą. Prieš mirsiant varpeliu pa
šaukė slaugę kitam ligoniui, 
nuo kurio grįždama, slaugė ra
do kun. Pulkininką mirusį.

Velionio kūnas parvežtas į jo 
brolio parapijos bažnyčią, 
Dvasios, Whitman, Mass. 
kur tapo labai iškilmingai

m- - iz • D h • • . laidotas, gr. 12 d.Mirė Kunigas Pulkmmkas ( Laidojimo šv. mišias laikė 
Gruod. 6 d., vyriausio kape- kun. generolas Arnold. Asistavo 

liono kun. Generolo W. R. Ar
nold raštinėje padėjėjas, Wash- kun

Lietuviai Išpirko Karo Bonų
Už 07,200

Šv.
Iš

pa-

DAKTARAI

Tek TROwbridge 6330

J.Repshk,M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PARSIDUODA mažas namu

kas su vieta pasistatyti auto
mobilį. Geram stovyje iš vidaus 
ir iš lauko. Turi baltą sinką, 
puikią maudynią ir dubaltavus 
(storm) langus. Galima pama
tyti Sekmadieniais arba po ke
turių kitoms dienoms. 176 Gold 
Street. ŠOU 2646. (15-22)

velionio viso amžiaus draugai 
C. Reardon ir kun. J. 

Donegan. Trečias jo ilgametis 
draugas kun. W. Gunn pasakė 
pamokslą.

Arkivyskupas R. J. Cushing, 
D. D., atlaikė maldas prie kars
to.

Dalyvavo laidotuvių pamaldo
se visų kapelionų Arkivysku
pas F. Spellman, D. D., 75 kuni
gai kapelionai, daug kunigų pa
sauliečių, vienuolių ir žmonių 
pasaulionių. Iš lietuvių matėsi 
kun. Virmauskis, kun. Saulėnas 

į ir leitenantas Saulėnas.
A. a. kun. Monahan gimė 

Weymouthe. Augo No. Abing- 
tone. Baigė Bostono kolegiją. 
Įstojo ir baigė Bostono Arkidie- 
cezijos šv. Jono Seminariją. 
Trumpai vikaravo keliose šios 
arkivyskupijos parapijose. Įsto
jo Kapelionu į pirmo pasaulinio 

i karo tarnybą. Ilgai tarnavo po 
Į karui; buvo Rusijoje, Alaskoje. 
Mandžurijoje, ir k. Labai pla
čiai važinėjo po pasaulį. Per šį 
karą darbavosi Washingtone, 
vyriausiojo kapeliono raštinėje. 
Jis buvo šventas kunigas ir iš
tikimas kareivis. Pasimelskime 
jo vėlės gerovei.

Juozas Pašakarnis,
kurio namai eyrj, adresu 156 W. 1 
6th St., Bostone, ir kuris įstojo 
karo tarnybon vasario 2 d., 1942 
m„ dabar randasi kur nors 
Prancūzijoj su Yankee Divisior. 
ir kaujasi su priešu.

Jaunuolis Juozas yra užsitar
navęs viršilos (sergeant) laips
nį. Linkime Juozui Dievo pagal
bos ir geriausios sveikatos, kad 
pergalę laimėjus, grįžtų sveikas 
pas savuosius. Rup.

-----------—
Šv. Petro parapijos kunigai 

ragino žmones eiti prie sakra
mentų ir melstis už kareivius, 
prašant Dievo greitos ir pūsto
sios teisingos taikos.

Išpažintys bus klausomos nuo 
ketvirtadienio vakaro.

Kalėdose bus 15 šv. mišių. 
Pirmos bus 12 vai. naktį. Suma 
10 vai. rytą bus laikoma su klie
rikų asista.

Sekmadienį, gruod. 24 d., tuo
jau po mišparų, bažnytinėje sa
lėje įvyks parapijos vaikams 
puikus parengimas. Marijos 
Vaikelių draugija išpildys nau
ją operetę: “Stebuklingi Var
pai”. Vaikų choras giedos Kalė
dines giesmes. Atskris ir Kalė
dų dėdukas. Kviečiami visi ma
ži ir dideli į šį vaikų Kalėdų pa
rengimą.

!
i

So. Bostono Lietuvių Piliečių• draugija gavo sveikinimo ir pa
dėkos laišką nuo Valstybės Ka
ro Finansų Komiteto, kuriame 
iškelia draugiją ir bendrai lietu
vius už jų pasidarbavimą ir ka
ro bonų pirkimą Šeštame Karo 
Bonų vajuje.

Kai žinoma, So. Bostono Lie-. 
tuvių Piliečių draugija buvo su
ruošus masinį susirinkimą 
gruodžio 3 d., savo svetainėje, 

. kur parduota už apie $40.000 
karo bonų, o su pabaiga vajaus 
lietuviai, išpirko per Mt. Wash- 
ington Cooperative banką 
$47,200,00.

Ketvirtadienio vakare, gruo
džio 21 d. š. m. įvyks svarbus 
metinis So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos susirinkimas, 
kuriame bus valdybos rinkimas. 
Balsavimai prasidės 6:30 vai. 
vakare. Svarbu, kad visi nariai 
dalyvautų balsavimuose.

Adv. Jonas J. Grigalus, drau
gijos pirmininkas, praneša vi
siems nariams, kad kaip praei
tyje, taip ir šįmet įvyks Naujų 
Metų party — arba Naujų Me
tų lauktuvės sekmadienį, gruo
džio 31 d. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti. Jokios įžangos nebus.

Kun. kapeliono Jono Daunio 
paveikslas tilpo kapelionų pus- 
lapyj “The Pilot”, gruod. 16 d., 
1944.

Kun. Daunis gimė spalių 12. | 
1906, Roxbury, bet augo Cam- 
bridge ir So. Bostone. Mokėsi 
So. Boston Hign School. Šv. Pi
lypo akademijoj. Bostono kole
gijoj ir Šv. Jono Seminarijoje. 
Brighton, Mass. Tapo kunigu 
įšventintas J. E. Arkivyskupo 
F. J. Spellmano geg. 20, 1932. 
Puspenktų metų kunigavo Šv. 
Ritos ir Šv. Jurgio par. bažny
čioje, Haverhill, Mass. Kovo 
mėnesį, 1943, pasidavė kapelio
nu, USA. mokyklon. Harvard 
universitete.

Kaipo kapelionas Tėvas Dav- 
nis tarnavo Fort Jackson, N. C., 
manevravo Georgia, ir tapo iš- 

kur ir šian- 
darbuojasi

Povilas Yakavonis

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

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

22S E SL Tel. ŠOU 3141. So. Boston. Mass.

Casper’s Beauty Salon

ESKA FROSTED
The Aristocrot of Cold Waves

ŠOU 4645

It’s the very lašt word in 
modern. scientific cold waving, the 
very first vvord when it comes to 
beauty, comfort and coolness. This 
dramatic new permanent fetaures 
an exclusice creme-oil fluff — 
actually vvhiped in your presence. 
lt does the loveliest things to and 
for your hair.

Your waves will be softer, your 
curls more manageabie, your hair 
more lustrous. We have introduced 
many new vvaves in our time, būt 
never a permanent likę Eska 
Frosted. 20.00*

Other Eska Cold Waves
— 10.00* and 15.00*

So. Boston 27, Mass.

vežtas į Persiją, 
dien sėkmingai 
reivių dvasiškai naudai.

Pasimelskime šio kilnaus 
Bostoniečio gerovei.

PAIEŠKO

Palmyra Antanėlytė, 
Lietuvos Vyčių 17 Algirdo kuo
pos susirinkime išrinkta sekan
tiems metams pirmininke. Pa
nelė Antanėlytė yra labai veik
li tarpe jaunimo. Ji darbuojasi 
tarpe sąjungiečių ir priklauso 
prie parapijos choro. Pasiseki
mo!

I

i
— M.

—- St. i
_  A_
rasti- Joana Marčiuiaitytė,

Lietuvos Vyčių 17 Algirdo kuo
pos susirinkime išrinkta sekan
tiems metams protokolų rašti
ninke. Jai gan gerai sekasi dar
buotis su vyčiais. Jos rimtas 
būdas patraukia jaunuosius vy
čius rimtai spręsti bėgančius 
organizacijos reikalais klausi
mus.

L. Vyčių 17 Algirdo Kp. 
i Nauja Valdyba

Sekmadienį, gruodžio 17 d., 
įvyko Lietuvos Vyčių 17 Algir
do kuopos susirinkimas, kuria
me tarp kitų organizacijos rei
kalų buvo išrinkta sekantiems 
metams nauja kuopos valdyba. 
Į valdybą išrinkti šie: pirminin
kas — Palmyra Antanėlytė; vi- 
ce-pirm. — Longinas Švelnis; 
prot. raštininkė — Joana Mar- 
čiulaitytė; rašt. pagelb. 
Kleponytė: iždininkas 
Mickevičius: ižd. pagelb. 
Iena Jankauskaitė; fin.
ninkė— Patricia Žibutytė: mar
šalka — Juozas Bakšys; iždo 
glob. — Jonas Petrauskas ir 
Benediktas Juškevičius. Tary
bos direktoriai: Ed. Slanina, 
Regina Glineckytė. Alfonsas 
Bakūnas. Amelia Vallis, Lucy 
Markuns, Aldona Yakavonytė, 
Lenora Glineckytė.

Taipgi išrinkta ir kitos įvai
rios komisijos.

Pažymėtinas vienas dalykas, 
tai nutarimas, tuo jaus organi
zuoti jaunamečius. Pirmas toks 
susirinkimas įvyks sausio 9 d„ 
7:00 vai. vakare. Visi, kurie no
ri įstoti į L. Vyčių jaunamečių 
organizaciją, kviečiami atvykti 
į minėtą susirinkimą Vyčių 
kambariuose, Emerson St., So. 
Boston ir ten bus plačiau paaiš
kinta to veikimo tikslas. Rap.

I VAIKUS SKELBIMAI
REIKALINGAS naktinis peč- 

kurys — fireman. dirbti gėlių 
auginimo įstaigoje. Alga $35.00 
savaitėje. Telefonuokite — 
Arlington 0350. (15-10)

PIGIAI PARSIDUODA 
“VARIETY” KRAUTUVĖ

So. Bostone. Krautuvė tirštai 
apgyventoj vietoj arti fabrikų 
ir įvairių dirbtuvių. Krautuvė 
toj pačioj vietoj 35 metai. Gera 
proga turėti lengvą ir nuolatinį 
uždarbį nežiūrint kokie nebūtų 

Į laikai, geri ar blogi. Krautuvės 
I kaina su nauju “refrigeratoriu” 
i ir visais įrengimais $1200. Par- 
I siauoda iš priežasties, kad išei- 
j na į kariuomenę. Telefonuokite
ŠOU 2814. (31)

Patricia Žibutytė,
Lietuvos Vyčių 17 Algirdo kuo- 

i pos susirinkime išrinkta finansų 
raštininke. Ji labai gyvai vei
kia vyčiuose ir par. chore. Rei
kia sveikinti ją už jos gražią 
veiklą.Šiomis dienomis Povilas Ya

kavonis, kuris yra Jung. Vals- 
. tybių Laivyno aviacijos tarny- 
I boję, prisiuntė savo tėveliui p. 
Tarnui Yakavoniui, gyv. Athens 
St.. savo paliudymą, kad jis už
baigė laivyno kursą ir gavo 
Aviation Machinist’s Mate First 

i CIass & Chief laipsnį. Sveikina- 
į me!
i pp. Yakavonių keturi sūnūs ir 
Į viena duktė yra karo’ tarnyboje 
i— Jung. Valstybių Laivyne.

I

ka-

"VYTIS" No. 12

Šiomis dienomis išėjo Kalėdi
nis “Vytis”, Lietuvos Vyčių or
ganizacijos organas. Šį numerį 
išleido L. Vyčių Naujos Angii-: 
jos Apskritis. “Vytį” 
Vyčių narių vaizdai, kurie vei
kia apskrityje, straipsniai, ei
lės. korespondencijos. Įdomus, 
gražus.

Marijona (Arinčiūtė) Jeskevi- 
čienė. gyv. 92 Sawyer Avė., j 
Dorchester. Mass., paieško savo, 
puseserės Marijonos ir Juozo ( 
Bliūdžiu. Kilusių iš Mikališkių! 
km. Kalvarijos par.. Suvalkijos.' 
Jie patys ar kas žino apie juos. į 
malonėkite pranešti paieškoto- 
jai. Už gera širdingumą taria
mas nuoširdus ačiū. I

I

...ir daugelis žmoniių tą daro 
— visur... bet mes turime 
laukti iki karas užsibaigs.
Boston Edison Company sako 
...taupyk dabar dienai, kurio
je galėsi pirkti elektrikmius 
siuvimui prietaisus. kurių 
nori, pirkdamas DAUGIAU
KARO BONŲ DABAR:

Boston Edison Company

1

St. Mickevičius,
puošia Lietuvos Vyčių 17 Algirdo kuo-

i

Longinas Švelnis,
Lietuvos Vyčių 17 Algirdo kuo- 

Ipos išrinktas sekantiems me
tams vice-pirmininku. Jis labai 
daug veikia tarpe vyčių ir šiuo 

‘ laiku jam teks rūpintis organi
zuoti vyčius - jaunamečius.

YOUR PERSONAL GOAl-g
-AT LEAST 

ONE EXTRA 
$iOO BOND!

pos susirinkime išrinktas se'i Ani/HK T VfVT V2K 
i kautiems metams iždininku, j
I Jis labai daug darbuojasi su vy- 
čiais ir nuolat seka organizaci-i 

Įjos veiklą. Reikia manyti, kad.
I jis ras laiko ir šiame savo dar- * 
; be.

I

Į
Remk šios šalies apsigynimą! j 

Pirk Defense Bonds ir Stamps!

Draugijų Valdybų Adresai
. LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS §VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298.

Vlce-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
8 Winfield SL. So. Boston. Mass. 

Prot. Rašt. — Ona Ivašklenė,
440 E. Sixth St.. So. Boston. Mass. 

Fin. Rašt. — B. Cunienė.
29 Gould St„ W. Roxbury, Mass. 

Tel. Parkvvay—1864-W. 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

177 West 7th St., So. Boston, Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

948 E. Broadivay, S. Boston, Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,

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

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

/įsais draugijos reikalais kreipkitės 
nas Drotokolu raštininke

1

SV. JONO EV. BL. PASALPINES
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 E. Broadv.-ay, So. Boston, Mass

Draugija laiko susirinkimus kas tr« 
čią. 3ekmaaienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salė. 
492 E. 7th SL. So. Boston. Mass

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

Pagamina gerus lietuvišku pietus, / 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- į 
nę, ir visiems draugiškai ir manda- į 

giai patarnauja.
Broadway, South Boston, Mass. ,*

Čiūčia liūlia, čiūčia liūlia.
Baltoji gėlele.
Ar atminsi kai užaugsi 
Mažą šį lopšelį.

Ar atminsi šitą grįčią 
Žemą ir dūminę.
Ir dainelę tau dainuotą 
Visada lopšinę.

Pasakos jau pasakytos 
Apie avinėlį,
Apie obuolį sidabro
Ir tą piemenėlį.
Čiūčia liūlia, mik, dukryte, 
Liūlia, mergužėle. 
Ar užaugus prisiminsi 
Savo motinėlę?
Tu užaugsi, žydraake.
Ir kasas supinsi,
Ir needėlios ankstį rytą 
Žalias rūtas skinsi.
Ausi, ausi aukso juostas. 
Drobes aštuonyčių.
Pro gelsvąsias klevo gonkas 
Greit praskris jaunystė.
Dar sugausi gelsvą lapą
Rytą, rudeninį,
O nuvys greit žalios rūtos
Ir dienos auksinės.

PARSIDUODA NAMAS 
12 APARTMENTŲ 

So. Bostone
Randų atneša 2592 per metus. 

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

Deiei platesnių informacijų, 
prašome kreiptis pas

A. J. KUPSTIS
332 TV. Broadvcay, 

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

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

GRABORIAI
1

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKfi 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

Nudulkės pro beržynėlį
Į bažnyčią kelias.
Išdainuos prišlys įgėręs 
Tikrą vargo dalią.
Ir išveš gi kraičių skrynias 
Pamergiai ir svotai.
Teks gal vargti dar jaunutei, , 
Teko gal daug raudoti.

Čiūčia liuiia. čiūčia liuiia.
Aukso obuolėli.
Liūlia, lrulia gęsta žvaigždės.
Miki, dukružėle...

P. D-nis —"Jf.”

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph I.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas. F. E. Zaletskas 
GraborVii ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLTC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609
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LITERATŪROS SKYRIUS
piktom akim

jisai ne

bet ir kitų da:

nežinau, 
jinai: — ką 

man pasaky-

istori
nėmis akimis žiūrint, įdo-

Lietuvos bažnytkaimis laukia laisvės aušros. Kiekvienas mūsų atsiliepimas su 
pagalbos ranka, neša vilties pavergtai tėvų žemei.

Veda— Antanas Vaičiulaitis

DARBININKAS

PIRMUTINE LIETUVIŠKA 
KNYGA

.. Pirmutinė lietuviška metais įkūrė Karaliaučių 
knyga buvo išspausdinta' je universitetą, kuriame 
1547 metais. Buvo tai pro- buvo duodama stipendijų 
testantiškas katekizmas, lietuvių kalbos mokytis.

> parsitraukė 
būrelį bajorų iš Lietuvos.

testantiškas 
sustatytas Martyno Maž- Albrechtas 
vydo.

Katalikybė Lietuvoje bu- šie ateiviai kaip tik ir bu
vo įvesta 1387 metais. Ta- vo pirmieji lietuvių kalbos 
čiau daugumas dvasiškių autoriai. V 
katalikų ilgą laiką arba vi
sai nemokėjo lietuviškai 
arba vos susigrabaliojo. 
Istorikas kun. A. Alekna 
taip rašo: “Kaip buvo ap
leista lietuvių kalba, gali
ma spręsti iš Vilniaus si- nys VVittenberge, kur prie 
nodo 1526 ar 1527 m. nuta- paties Liuterio gavo dak- 
rimo, kuriuo įsakoma taro laipsnį. Karaliaučiuj 
krikšto formulę tarti ne jis dėstė teologiją. Jis gal 
lietuviškai, bet lotyniškai pirmas yra pradėjęs lietu- 
dėl to, kad, tariant lietu- viškai rašyti, versdamas 
viškai, kunigas, kuris daž- giesmes iš lotynų kalbos, 
niausiai nemokąs lietuvių šalia jo buvo žinomas 
kalbos, galįs iškreipti for- graikų ir hebrajų kalbų 
mulę ir patį krikštą pada- profesorius Abromas Kul- 
ryti netikrą”. vietis, mokęsis keliuose

Protestantai kitaip pa- Europos universitetuose ir vo Į^ięs iš žemaičių kraš 
žiūrėjo į lietuvių kalbą, pažinęs garsųjį humanistą t0 Todėi ~ pirmosios lietu 
Kryžiaus ordino magistras Erazmą Roterdamietį Liu- vįų kalbos kalba vra že 
Albrechtas 1525 metais vene. Ir Rapagelionis, ku- maitiškos tarmės. " 1
priėmė Liuterio mokslą, rio paskaitų pats kuni-Į p_ • -__ - ■
virto pasauliniu kunigaik- gaikštis ateidavo kiaušy- penkias dalis Pirmojoj lo- V w • • V n • • .i i • • A Į "T- 1 • . • —• *

ieni jų mokėsi 
Karaliaučiaus universite
te, kiti gi buvo ten profe
soriai. Iš pastarųjų ypač 
buvo pasižymėjęs Stanis
lovas Rapagelionis, gar
saus Melanchtono moki-

mas studentas, pradėjo lūs lietuvių eiliuotojas.
ruošti lietuvišką katekiz-; Teisybė, nėra ten jokios vydo leidinys buvo 
mą, paragintas kunigaikš- poezijos, bet šiaip, 
čio Albrechto. Jau 1545 
metais buvo išėjęs kate- mu pamatyti, kaip mūsų 
kizmas senąja prūsų, lie-įkalba žengė pirmą žingsnį 
tuvių giminaičių, kalba, į * 
šiandien jau senai miru
sia. Paties Martyno Maž
vydo knyga taip vadinasi: 
‘Catechismusa prasty Sza- 
dei’. Be šio katekizmo,' 
Mažvydui dar priskiria
mos trys ar keturios kitos 
knygos.

Martynas Mažvydas bu-j

į savą, lietuvišką. Kiek į- 
aomesnės yra kai kurios 
pastabos, iš kur gaunam 
supratimo apie religinę 
ano laiko lietuvių sąmonę. 
Ji nebuvo stipri ir apšvies
ta. Tai galim patirti iš 
Martyno Mažvydo eiliuoti- 
nės prakalbos žodžių, ka
da vienas žmogus atsako: 
— Dievo prisakymų bylą aš 

j niekada negirdėjau.
Nei straipsčių vieros 

krikščionių skaičiau. i
Patsai katekizmas turi Bažnyčioj miog dešimties metų j 

ščiu ir šokosi į protestan- tis. ir Abromas Kulvietis tmkai£~autorii's'’ krei^Tik^su burtininke ant burtos 
tizmą atversti visą savo mirė 154? m. Kulvietis taip piasi j Didžiąją Lietuvos veizėdavau.

kad ten j Begeresniai su šventa
i burtininke gaidį valgyti. 
. Neig bažnyčioj šaukimą 

žekų klausyti.

Trečioji dalis yra ne kas 
kita, kaip pirmasis lietu
vių elementorius. Jis susi
deda iš raidžių, balsių, dvi
balsių ir iš “slebizavoji- 
mo”. Tas elementorius a- 
pima tik keturius pusią-1 
pius — toks tai “makslas 

[skaitima yr raschta”, pa-į 
ties Mažvydo žodžiais ta
riant. Nė vienas mūsų tuo 

■ pačiu metodu į raštus bro- 
svėmis, skaitydami: “Da- 
de-di-do-du”. Tai iš Maž
vydo katekizmo. Pastebė
tina, kad balses ir dvibal
ses jis vadina bemaž to-’

tizmą atversti ’ 
kraštą, kuris buvo dabar- pat vertė giesmių. kunigaikštystę, 1 '
tinės Prūsijos pradžia. Martynas Mažvydas į būtų susirūpin’ta gyvuoju!

Tarp kitų dalykų, kuni- Karaliaučių atva ž i a v o žmonių tikėjimu 
gaikštis Albrechtas 1544 1546 metais ir. dar būda-. Antroji dalis yra prakai-i 

ba lietuviškai, prasidedan-i 
ti: “Broliai seserys, imkit 

•mane ir skaitykit”. Pra- 
: eilėmis, 

[tada. Tu° būdu Martynas Maž- 
vvdas vra pirmas origina-

i
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KALĖDŲ EILĖRAŠČIAI
Kazys lnčiūra. Man rodėsi dar iš šiandien, kaip kalba _ parašyta

KŪČIŲ VAKARAS
Atėjo baltas Kūčių vakaras, 
už stalo susėdo mūs šeima: 
keturi broliai, trys seserys 
ir mūsų motinėlė mylima.

ten sėdime visi sustingę. 
Sugyja ne viena ten žaizda 
ir išsitiesina kelių klaidžiųjų

[vingiai. KALĖDŲ NAKTĮ
i Ir, rodos, šimtus metų ten sėdė- -------------

'sim. Kūdikėli, skurdžiai paguldytas.

Vincas Stonis.

— Gal paskutinių Kūčių čia visi aš krykštausiu laimingas ir bū- Pa»uoski širdis pravirkdytas
[susirenkam. —

pradėjo maldą motina:
— O Viešpatie! Te Tavo Duona !
Mūsų gyvenimo vargus pasotina jr nūn

Juokiausi aš, visų savųjų myli-
[mas, I

kaip juokiasi mergaitė mylima.
ir su manim skambėjo baltos KALĖDŲ KŪDIKĖLIUI

i tylumos. Kalėdų naktį žvaigždės šneka.
Kad meilių Meilė žemėj teka...
Kalėdų naktį širdys rimota. 
Nes amžiais Lauktas žemėj 

gimsta.
Kalėdų naktį—giedra, šventa, 

naują. Nes širdys Rytmetį supranta... 
Bažnyčion ryt! Pasibaigė ad- Kalėdų naktį Dievas kyla 

[ ventas — Ir globsto meile šventą tylą, 
vėl linksmosios dienelės atke-Į

[liauja!.. Kalėdų naktį Saulė bunda
Praėjo metai devyni. Į Ir jaunas sapnas žemę gundo...
Ir vėl tas baltas Kūčių vakaras. [ Kalėdų naktį žvaigždės sako. 
Tik kodėl mūs keliai taip susi- Kad puoš mums kryžiai mūsų

[pynė. taką...
kaip ištremtųjų Viešpaties vai- Kalėdų naktį šventas ūpas

[kų? Uždaro meile kančiai lūpas...

[susirenkam. —'

klegėjo mūsų nusiteikusi šeima:

— Kalėdos! Ak. tos laukiamo- 
(sios šventės! 

Nuo užlų traukit, vyrai, važį

nebuvau.

[ klus Paniūrėk: jų apstoję pulkai; 
Į laimužę jie pametė kelią. 
C suvargusios širdys taip gelia. 
Tu vienas jiems. Jėzau, likai...

i __________
Adomas Jakštas.

KALĖDOS
Petras Vaičiūnas. Ei. Kalėdos, brangi švente. 

Broliai vargšai, jums ji švęsti! 
Ilgą laiką prisikentę.
Šiandien džiaugsmą galit rasti.

Juk visi laukiame ateinančio
[ pavėsio 

gj-vename tik ilgus ad-. 
[vento metus.1

Ant užkloto dailiai stalo 
Šventą duoną vakar laužę, 
Jėzum džiaukitės be galo, 
Jei tik sąžinė negraužia.

I Nežiūrėki, kad sudžiūvęs 
Kūnas jūs, lyg Kūčių šienas. 
Katalikas ir lietuvis 
Turi tvirtas būt, kaip plienas.

Nes tik dorą, nes tik tiesą
. Pamylėję gal iškilti,
' Ir išvysti mokslo šviesą
' Ir atrasti laimės viltį.

Lietuvis ketvertu žirgų purena savo žemelę, kurią užėję raudo
nieji nuo atėmė... Jis ir vėl laukia dienos, kada galės ją atgauti.

nors žino, — perėjo jai per 
galvą mintis:— gal ką blo
ga?!...
— Ne, aš nieko

— atkartojo 
tamsta nori 
ti?

j Urbonienė
į žvilgterėjo į Petrienę. Va
landėlę tylėjo. Jai tartum 

! saldu buvo turėti svetimą 
paslaptį, lepintis jąja ir 
kankinti jauną moteriškę. 
Tik neilgai tegalėjo iškęsti 
nepasakius.
— Nagi tavo Petras su 

Damulio Kaziu ir Antanu 
krikščionis- miš,kan, ‘Arūko- > ,maišti’ 

ninkus! Maciau, kaip su

na, bet yra ir tokių vietų, 
kurios savo švarumu ma
lonios ir mūsų amžiaus 
skaitytojui. Štai pavyzdys 
iš Stanislovo Rapagelionio 
vertimo:
Šventas raštas išsipildė, 
Dievo rūstums nusimaldė, 
Dangus mums atsivėrė, 
Jog už mus Kristus numirė.

Šie žodžiai iš viso gal yra 
pirmasis lietuvių raštas, 
nes nėra žinoma, kad kas 
anksčiau už Rapagelionį 
būtų ėmęsis vertimų lietu
vių kalbon.

4 <Cxi0sm osc 
koše” yra dvejetas nevers-Į . -??•<*. “-"K »«
tini,. T,i na tina durtuvais visi trys austant

pakluonėmis ėjo... Visi ži
no!...
— Meluoji! — norėjo su

rikti Juozapota.
Tačiau atminė savo Pet

ro kalbas ir susirūpinimą, 
atminė, ką pati vakar šaly 
gurbų matė. — ir įtikėjo... 

, Sunki našta užgulė jos 
krūtinę... Netikėtai pajuto 
norą kam nors savo širdį 

i atadaryti, savo mintis pa
sipasakoti, Petrą išteisin
ti; bet, pažiūrėjus į piktas 
Urbonienės akis, tik su
čiaupė lūpas ir nusisuko. 
Žinojo, kad toji moteriškė 
nasidžiaugs jos nelaime, 
išjuoks jos viltį...

tinių dalykų. Tai paties? 
Martyno Mažvydo susta-; 
tyti paaiškinimai — apie 
mišparus ir jutrinas. To
kiu būdu Martynas Maž
vydas bus ir pirmasis ori
ginalios lietuviškos prozos' 
autorius, kaip ir pirmasis 
eiliuotojas. Taip 
tik pirmą lietuvišką kny
gą išleido, 
pirmenybių turi.

Ta pirmoji knyga išėjo 
giedama Karaliaučiuje.

Kitas, stambiausias Maž-
► “Gies

mės krikščioniškos”. Jos 
išėjo 1566 metais, po Maž
vydo mirties (1562). Su 
antra giesmių dalimi, iš
spausdinta 1570 metais, 
susidaro didelė knyga — 
apie keturis šimtus pen
kiasdešimt puslapių. Tos, 
giesmės buvo giedama Karaliaučiuje. Vilniuje 
bažnyčiose nuo adventų 1595 kan. Mikalojus Dauk- 
pradžios per visus metus. į ša išleido pirmą katalikiš- 
Ligi Danieliaus Kleino,'ką lietuvių knygą, taip pat 
mirusio 1666 metais, visi katekizmą.
ankstesni protestantiškų1 Nuo to laiko Karaliau- 
giesmynų sustatinėto jai i čius i
rėmėsi Mažvydu. Vienų tų metų buvo du stambiausi ■ Juozapota 
giesmių kalba mums šian- lietuviškos knygos cent- 
dien atrodo grubi, negry- rai.

j
1
Į
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r Vilnius per šimtus Į kaip tik Urbonienė išėjo,

A. Vaičiulaitis. į ----------------- - i
Jonas Biliūnas

LIŪDNA PASAKA

užsimetė ant 
galyos skarą ir nubėgo į 
Damulį. Tenai niekas ir 
pogulio negulė: visi buvo 
troboj susirinkę. Senis tė- 

ivas ant suolo susirūpinęs

(Tęsinys) jojo, kad Petras, nuo dar-
Mato jinai gražų didelį b? parėjęs, neturėtų lauk- 

sodą, pilną žydinčių me- tl— 
džių. Eina tuo sodu, mažu Tegul bus pagarbintas 
kūdikiu nešina... Dailus ta- -Jėzus Kristus! — išgirdo 
kelis, smėliu išbarstytas, Juozapota pažįstamą bal- 

į tęsias; aplinkui žolės ir žo- sa
lynai įvairiomis spalvomis Ant amžių... 
'mirga; tarp medžių šake- Vidun įėjo kampininkė; 
įlių paukščiai sau lizdelius Urbonienė ir su atidžia ap-į 
įkraunąs. Visur taip ramu sidairė po trobą. 
ir šilta... Juozapota spau-! O kodėl gi tamsta šian- 
džia į savo laimingą kruti- vėlai su pusry-
nę kūdikį ir skubina... Už 
sodo jos Petras aria... Jam 

į pietus neša, 
i pasigirti nori... Jau jinai jį 
iš tolo mato, sunkiai ant 
arklo užgulusį ir jungą 
jaučių iš lengvo kalneliu 

... . . stumiantį... Bet netikėtai
Ikiais pat žodžiais, kaip ir|ir gražus sodas? ir petras ras ngai nepareina, — bū- 
j šiandien lietuviškose _gra- su jaučiais iš jos akių: čiau nebesuspėjus...
: matikose balsinėmis, • nykS£a> staiga pamato ji- — Gali nesiskubinti: ne-
I o priebalses sabalsinė- naį dangų apniukusį ir bepareis!—tarė Urbonie-
mis. : ‘ ......................

Ketvirta dalis yra kate-' dugnį, griovį. 
\ kizmas. Kai kurie dalykai 
įčia gražiai perduoti lietu-i 
, vių kalba, pav., “Tėve į 
mūsų”, kur skaitome: ‘Bū-j 
ki Tavo valia kaip danguj, 
taip ir žemėje’. Lietuvių 
kalbos gryninto jai pasku
tiniais metais buvo suska- 
tę raginti šioje maldoje 
sakyti “taip ir žemėje”, 

; vietoje “taip ir ant žemės”. 
; Mažvydas jau prieš ketu
ris šimtus metų buvo čia 
pavartojęs taip grynai lie
tuvišką formą, kad nė šios 
dienos puristai neturi ko 
pridėti. Šiaip jo kalboje y- 
ra nemaža polonizmų, at
sineštų iš Didžiosios Lie
tuvos. Tenka pastebėti, 
kad jo raštuose randam ir 
kitų įdomių žodžių, kaip 

j “prievolė”, kuris ne vie- 
įnam gali atrodyti nauja-! 
daras. Iš tikrųjų tai yra 
vienas iš senovinių žodžių.:

Paskutinėje dalyje ran
dame vienuolika giesmių.: 
verstų iš vokiečių ir Joty-, 
nų kalbų. Prie giesmių yra 
padėtos ir gaidos.

Tokia buvo pirmutinė 
knyga.

Į

I i

įsėdėjo, motina gale lovos 
verkė. Dukterys kniuk- 
čiojo... Juozapota pagarbi
no Dievą ir bailiai užkros
ny atsisėdo. Visi tylėjo. Į 
juos žiūrint, ir ją graudu
lys paėmė. Gerklę staiga 
'tartum kas kamuoliu už- 
; kišo; ant blakstienų aša
ros sublizgėjo. Pati nepa
sijuto, kaip ėmė balsu rau
doti.
— Tai ir tavasis išėjo ? — 

priekaišto balsu tarė Da- 
mulienė: — gal jisai mū
siškius ir prikalbėjo...
— Tylėk, motin!... netauš- 

kėk nieku, — subarė Da- 
mulis pačia:— jaunųjų ne
reikia prikalbinėti, — ir 
patys moka kišti galvas, 
kur ju neprašo::: Nebijok! 
greitai pardums namo, kai 
paragaus bado ar dūmų 
pauostvs... Su jaunais daž
nai taip esti...

v •

f

čiais? — paklausė, maty
dama Juozapotą dar ra- 

jam kūdikiu guolius tebekepančią: — 
..........kiti jau seniai pavalgė ir 

pogulio sugulė!
— Pramigau, — atsakė 

ši: — ir taip jau skubi
nuos!... Gerai, kad dar Pet-

I

inai uangų apniukusį ir —r— —- __  Padaliau fral nieko
.priešais baisų, gilų, lyg be-'ne ir ne tai pasijuokdama, baisaus čia ir nė-
dugnj griovį Iš apačios ne tai džiaugdamos paziū- i P _ .. ,augių, gnovp is apačios & f ra, — tese jisai, nuo suolo
girdi skaudų dejavimą ir reJ° J uetnenę.
halsą na.o-alhns šaukianti ' —O kodėl gi? — nusiste-!atsikeMamas. ne ųbaisa, pagalbos šaukiantį. > 
Tai Petro balsas, jo deja
vimas. Juozapota, išsigan
dusi, skubina į jį, norėtų 
nusileisti griovin, gelbėti 
vyrą. Pažiūri į kūdikį. Ne
begyvas! Akytės užsimer
kusios, lūpytės pamėlyna
vusios, veidelis kaip drobė. 
Klaikumo perimta, surin
ka nesavu balsu... Jos ko
jos paslysta, ir kartu su 
kūdikiu krinta bedugnėn...

Atbudo, visa krūptelėjus. 
Jautė, kaip vienu akies 
mirksniu jos akyse sužibė
jo saulės spindulys, grei
tai už debesio pasislėpda
mas. Buvo jau labai vėlus 
rytas. Pramigo! šoko iš lo
vos, susigėdusi. Nusiste
bėjo, kad nejuto, kaip išė
jo Petras. Visados jusda
vo, kuone visados kartu su 
juo keldavos.. 
šiandien taip? 
nurimo ir sapną užmiršo... 
Persižegnojo ir 
nūs ėmė poterius kalbėti. 
Paskum greitai pakūrė 
krosnį, nunešė ėsti paršui I Rankos surizgo rožančiuje 
ir ėmė ruošti pusrytį. Bi-lpu°la' bučiuoja grindis.

— O kodėl gi ? — nusiste- į 
bėjo Juozapota.
— Tai gal gi nežinai?!...
— Ne, nieko nežinau?!...
Juozapota pametė kepu

si raguolius ir, atsisukus, 
užkaitusiom nuo ugnies a- 
kim žiūrėjo į Urbonienę.!
Nekentė tos bobos dėl lie-l “m.° Da™“'!° aky.se 
žuvio ir suvedžiojimų. BetI neIiketai^ sužibėjo jautri 
dabar jos širdį kaip ir re- 

i plėmis kas suspaudė.
— Ta liežuvininkė

vienu — daugelis dabar 
miškuose renkas... KaiD 
girdėti, rusai iš visur bė
ga... Ką gali, žmogus, ži
noti 
visiems bus lengviau ir ge- 

iriau gyventi?...

i 
I
I

Ką gali.
— gal paskum, po to,

i netikėtai sužibėjo jautri
i ugnelė. Gal dilgtelėjo jam
■ galvoje mintis, kad jeigu 

.ne senatvė, ir jisai neištu- 
retų — eitų į sūnus miš
kan rusų muštų...
— Gink, Dieve, jeigu ko

kia nelaimė... — dejavo 
motina ašarodama.
— Dievo valia!

pė vyras atsidusdamas.
Bet ir jo širdį vėl rūpes

tis suspaudė.
(Rus daugiau>

Kodėl gi
Bet tuoj

atsiklau-
Siaubas baisusis jį pančioja. 
O, kaip graži ta naktis!

Jums nereikia porciios 
korčiukės pirkimui J V’. 
xarn Romi

Klūpo senelis sugniužęs, 
varsto rožančių sudilusį.
Menasi kelią kelužį, 
laimę tiek kartų apvylusią.

Ką nauji metai jam teikia? 
Kryžių, kasdienę Kalvariją. 
Metai senatvės paklaikę 
traukia agonijos ariją...

Kazys Inčiūra
NAUJŲ METŲ NAKTĮ 
BAŽNYČIOJE

atsilie-
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