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Pirmadienį Naujų Metų 
šventė. Pradėkime Naujus 
Metus pasiruošę kilniam 
darbui, būtent, Bažnyčios, 
pavergtos Lietuvos ir mū
sų šalies gerovei. Pasiža
dėkime uoliau darbuotis 
LDS organizacijos sustip
rinimui ir išplėtimui, o y- 
pač laikračio “Darbinin
ko” išplatinimo darbe.

Lai kiekvienas sąmonin
gas lietuvis katalikas užsi
deda sau pareigą gauti 
nors po vieną prenumera
tą laikraščiui “Darbinin
kui”; lai kiekvienas lietu
vis katalikas įsirašo į LDS 
organizaciją.

Naujų Metų pradžioje, 
būtent, sausio 13-14 dd., 
Cambridge lietuvių para
pijoj įvyksta LDS organi
zacijos seimas. Kiekviena 
LDS kuopa lai išrenka at
stovus į seimą. Jeigu kuri 
kuopa dėl svarbių priežas
čių negali prisiųsti atsto
vų, tai lai nors prisiunčia 
seimui sveikinimus ir save 
pasižadėjimus įrašyti dau
giau naujų narių į šią lie
tuvių katalikų darbininkų 
organizaciją.

Sveikiname visus Naujų 
Metų proga ir linkime, kad 
Naujieji Metai atneštų pa
sauliui teisingą taiką, grą
žintų Lietuvai laisvę ir ne
priklausomybę ir taipgi 
grąžintų mūsų jaunuolius 
sveikus pas savuosius!

Iš priežasties Naujų Me
tų šventės kitą savaitę iš
eis tik vienas “Darbinin
ko” numeris, būtent, penk
tadienio.
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IPrezidentas Įsakė Armijai ‘ . 
Užimti Yfard's Įstaigas 
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WashinPrton, D. C., gr. 28į 
— Jau seniai vyksta nesu
sipratimai tarn Mrntgo-j 
mery Ward & Co., Chica- 
goj, ir jos darbininkų dėi- 
to, kad kompanija nesilai-j 
ko National War Board 
direktyvos. Kaikuriose tos 
kompanijos krautuvėse ki
lo riaušės, ypač Detroite.

Prezidentas Rooseveltasl 
Įsakė Armijai tos kompa
nijos krautuves paimti sa-i 
vo kontrolėn.

Galimas dalykas, kad 
kom oanija iškels bylą 
Aukščiausiame Teisme. 
Pramatoma, kad' valdžia 
laimės. Tuomet būtų ženk
las ir kitoms įstaigoms 
Drisilaikyti National War 
Board parėdymų.

Japonai Neteko 5 Laivų 
Ties Mindoro

Sunkiai Susirgo Buvęs LDS 
Centro Pirmininkas

Montello, Mass. — Gruo
džio 26 d. sunkiai susirgę 
p. Juozas Treinavičius, Fe
deracijos skyriaus pirmi
ninkas ir buvęs LDS Cen
tro pirmininkas.

Melskimės, kad Dievas 
stiprintų mūsų veikėją, p. 
Treinavičių ir leistų jam 
pasveikti, kad dar ilgus 
metus galėtų darbuotis.

Iš Septintojo Laivyno, 
Mindoro, gr. 28 — Prane
šama, kad Japonijos laivy
nas puolė Jung. Valstybių 
karo pozicijas Mindoro sa
loj, bet prieš sutemos pa
sitraukė su 
Priešo jėgos susidarė i 
vieno kovos laivo, 
sunkiojo kruiserio ir šešių; 
destrojerių.

Amerikiečių Laivyno Li- 
beratorius paleido bombas 
į japonų laivus ir ties Min
doro nuskandino vieną de- 
strojerį. Bombanešiai tęsė 
puolimus, ir gen. MacAr- 
thur žinios tvirtina, kadi 
amerikiečiai nuskandino 
kitus du japonų destroje- 
rius ir kruiserį sužalojo. 
Oficialiai praneša, kad po 
tų visų nepasisekimų ja
ponų laivyno jėgos pasi
traukė.

nuostoliais. 
iš 

vieno į

I
I
I
I

"Ašlr-gi Esu Azijatas”

Šios kolonijos lietuviai 
darbininkai — LDS 2 kuo
pos nariai laukia LDS sei
mo ir ruošiasi į jį vykti. 
Kviečiame visus narius 
dar prieš seimą pilnai už
simokėti savo duokles už 
organą “Darbininką” ir 
gauti nors po vieną naują 
narį.

Jonas Jeskeliavičius.

Greitai Tinsime Aukščiau- 
šiųjų Kainų Ribą 

Naujiems Pianams

PENKTADIENIS (Friday) GRUODŽIO (December) 29 D., 1944 M. TEL. SOUth Boston 2680

Amerikiečiai Sulaikė Vokiečių

J. V. Tankai Įsiveržė Į Bastognę

Kaip vokiečiai pasitraukė iš Sillcgny, Prancūzijos, paliko tik šiuos 
griuvėsius ir matomai šią “karietą”.

Naujieji Meteliai
Ką gero mums duosit, Naujieji Meteliai? 
Jus sveikina kaimai ir miestai - miesteliai, 
Ir turčių palociai, ir lušnos-bakužės, 
Ir tvirtas jaunuolis, ir senis sudužęs: — 
Visi iš jūs laukia vien laimės-laimužės.

Ir ką gi Meteliams į tai atsakyti ?
Ir kaip gi vaidus ir kerštus išblaškyti ?
Ir kaip sulaikyti šovinius patrankų ? 
Kaip ginklą išmušt iš kovojančių rankų, 
Kad kardas nekirstų, kad durklas nedurtų, 
Kad nebenaikintų gyvybės ir turtų?

Juk žmonės sumanė šį baisųjį karą, 
Gerai jie žinojo ir matė ką darą.
Tad jeigu šio karo baisybę suprato, 
Tai kam reikalauti iš bet kurio meto, 
Kad jųjų pradėtąjį darbą nutrauktų
Ir ašaras jųjų išspaustas nubrauktų ?— 
Tai tų užduotis, kurie karą sukurstė.

. A

Ir kam gi žmonijai ilgiau tebeskursti? 
Juk būtų geriau, kad šių metų sulaukus, 
Žmonės nebekibtų viens kitam į plaukus 
Ir taiką teisingą tarp savęs padarę, 
Pamirštų, kad buvo piktai susibarę, 
Ir santaikoj po senovėj gyvętų — 
Ir vis tai eigoj šių ateinančių metų.
Ir džiaugtųsi kaimai ir miestai - miesteliai. 
Kad tokie laimingi Naujieji Meteliai!

I Graikai Susitarė Dėl 
Valdymo

Atheris, Graikija, gr. 28 
i— Graikijos politiniai va
idai, išklausę Anglijos pre- 
miero Churchill pareiški
mo Graikijos civilio karo 

į ir ateities klausimu, susi
tarė užbaigti trijų savai
čių ilgumo civilį karą ir 
sudaryti tuojau valdžią, 

Jkaralio Jurgio II vadovy
bėje.

Premjeras Churchill pa
sakęs anksčiau, kad jis, 
prezidentas Rooseveltas ir 
premieras Stalinas greitu 
laiku turėsią susirinkimą, 
kuriame gali būti turėsią 
sudaryti “tarptautinį trus- 
tą” valdyti Graikiją, jeigu 
patys graikai nesusitars.

Iš Vyriausio Alijantų E k-’rus vakarinėje Vokietijoje, 
spedicijos Jėgų Centro, nušovė 29 priešo lėktuvus, 
gr. 28 — Jung. Valstybių Taipgi Anglijos bombanc- 
karo jėgos sulaikė Vokie
tijos nacių ofensyvą Bel
gijoj ir Luxembourge, ir 
ne tik sulaikė, bet atgavo 
penkių mylių plotį,

į Amerikiečių trečiosios 
i armijos dalis tankais pra- 
Įsimušė ir pasiekė Bastog- 
jne, kur jau nuo gruodžio 
120 d. buvo apsupti vokie
čių amerikiečiai kareiviai. 
Vokietijos generolas buvo 
įteikęs ultimatumą Ame
rikos kareivių vadovybei, 
kad geruoju pasiduotų, 
bet amerikiečių vadas pa
sakė: “Nesulauksite!” Iki 
šiol Amerikos apsuptiems

šiai puolė ir bombomis ar
dė Rheydt, kuris yra sker
sai Vokietijos sienos.

Vokietijos kariuomenė, 
kuri buvo priartėjus prie 
Meuse upės, tapo atstum
ta atgal.

Vokiečiai pradeda pajus
ti alijantų oro puolimų ga
lybę. Alijantų karo jėgos 
rado septynioliką tankų ir; 
kanuolių palikta dėl sto
kos gasolino.

Ruošia Naują Le 
Protokolą Su

VVashington, D. C. —
kareiviams teikė pagalbą1 Jung. Valstybių valMybėir 
iš lėktuvų, bet dabar jau’ 
padarytas susisiekimas.

Daugiau kaip 3,000 ali- 
jantų lėktuvų be sustoji
mo bombardavo vokiečių 
koncentracijas ir susisie
kimus. Aštuntosios Oro 
Jėgos bombanešiai bom- Dagai išsibaigusį pr 
bardavo geležinkelio čent-‘lą.

Pasikėsinimas Prieš
Churchill Graikijoj

J. K.

Rusai Išvežė Anglijos-Amerikos 
Kompanijų Mašinas Iš 

Rumunijos'

• Washington, D. C. —Ge
nerolas Peyton C. March, i 
buvęs pirmame pasauli
niame kare štabo viršinin
ku, minėdamas savo 80-tą 
gimtadienį padarė keletą 
pastabų.

Tarpe tų pastabų pa- j 
reiškė, kad jis abejojąs, 
kad Rusija prisidėtų prie!— Jung. Valstybės ir Di-j aliejų, 
karo prieš Japoniją. Sakė::džioji Britanija reikalau- 
“Aš suprantu, I 
riausybė bando gauti ba-,tų dėl išvežimo įrengimų 
zes Sibire, ir šiais metais įr mašinu iš Rumunijos a- 
mes buvome geriausioj po- liejaus ^3,^. Tos maši.

Washington, D. C., gr. 28[munijoj traukti ir naudoti

- ■ į . , , .. Sovietų Rusija, užėmuskad si vy- ja, kad Rusija pasiaiskin-i Rumunjją? tuojau puolėsi 
nn- 4-ii rISI iavnvi ra i rnn cri rali 1 a _ _ •_______ •_______ •____ *2 

sekretorius Stettiniu> pra
nešė, kad ruošiamas nau
jas lend-lease protokrtas 
su sovietų Rusija, |pri3 
yra išsibaigęs perei 
želio mėnesį, bet r 
nys tebesiunčiami R

RAUDONOJI ARMIJA APS 
VENGRIJOS SOSTINĘ

o-

Washingtonas — Kainų 
Reguliavimo Įstaigos va
dovybė praneša, neseniai 
įvykusiame susirinkime, 
pianų prekybininkų atsto
vams, kad greitu laiku 
naujų pianų kainos dole
riais ir centais bus įrašy
tos į aukščiausiųjų kainų 
ribos sąrašą, pagal 
metų kovo mėnesio 
nas.

Iki naujos kainos
praneštos, pianų pardavi
nėtojai laikysis Generali
nių Aukščiausiųjų Kainų 
Taisyklių, kuriomis užšal
doma prekės kaina aukš
čiausioje 1942 metų kovo 
mėnesio* sumoje. OWI.

zicijoj tų bazių pareika
lauti. Bet nereikia užmirš
ti. kad Stalinas vieną kar
tą pasakė japonams: “Aš 
ir-gi esu azijatas”.

nos ir įrengimai priklausė 
Jung. Valstybių ir D. Bri
tanijos kompanijoms, ku
rios turėjo koncesijas Ru-

1942
kai-

bus

VVashington, D. C., gr. 28j Washingtonas — Kainų 
— J. V. Laivyno sekreto-Į Reguliavimo Įstaigos pra- 
rius James V. Forrestal; nešimu, visoms valykloms 
praneša, kad Jung. Valsty-’.ir prosykloms bus privalo- 
bių submarinai nuskandi-Įma nuo 1945 metų sausio 

15 d. ar anksčiau specia
liais plakatais viešai pa
skelbti savo aukščiausias 
kainas už dvyliką svar
biausi!) patarnavimų.

OWI.

bau uung.
bių submarinai nuskandi- 
no 27 japonų karo laivus. | 

Laivyno sekretorius sa-i 
ko, kad nuo pradžios karo 
Amerikos submarinai nu
skandino 3,500,000-tonų 
Japonijos laivų.

tuos įrengimus ir masinas 
iš aliejaus lankų grobti ir ' 
vežti į Rusiją.

Kaip tikrai įvyko Rumu
nijos aliejaus laukuose kol 
kas neaišku, nes Rusija 
neįsileido nei Jung. Vals
tybių, nei Anglijos atsto
vų dalyvauti Alijantų Kon
trolės komisijoj kontrolia
vimui Rumunijos. Bet yra 
nustatyta, kad kai tik Ru
sijos maršalas Rodion Y. 

iMalinovsky su savo armi
ja pasiekė Rumunijos alie
jaus laukus, tai buvo duo
tas įsakymas kaikuriuos 
įrengimus išsiųsti į Rusi-

Tai paprastas įvykis. 
Rusija, kaip ir Vokietija 
iš užgrobtų šalių vežė ir 
veža ką tik randa. Iš Pa
baltijo valstybių taip pat 
veža ką tik sučiumpa.

Athens, Graikija, gr. 28 
— Kairiųjų ELAS tūlas 
narys paleidęs kulką į An
glijos premjerą Churchill, 
kuris stovėjęs prie Angli
jos ambasados namo. Kul
ka prazvimbė 300 jardų 
nuo Churchill ir pataikė į 
jauną moterį.

Kaip tik Anglijos pre
mjeras Churchill ir sekre
torius Eden nuvyko į A- 
thens, Graikiją, tai buvo 
paskleistos žinios, kad 
viešbučio požemyj išmatų 
dūdoje buvo padėta dina
mito, kad tą viešbutį su
sprogdinti, kuriame pre- 
mieras Churchill turėjo 
pasitarimus su graikų va
dais.

Vėliau A. P. pranešė, kad 
nesurasta jokių ženklų, 
jog būtų buvęs pasikėsi
nimas prieš Churchill.

Kalėdinio Klubo Čekiai 
Skiriami Bonams

Londonas, gr. 28 — Ru- jos teritorijos, 
sijos raudonoji armija. Kiek laiko atgal, Rusi 
kaip praneša iš Maskvos, buvo leidusi Amerikai 1 
visiškai apsupo Budapes-i steigti keletą lėktuvų d 
tą, Vengrijos sostinę. Vie
na dalis raudonosios armi-į 
jos jau įsiveržė į Buda-i 
peštą.

Raudonoji armija pada
lino Budapešto gynėjų ar
mijas į dvi dalis. Pietinės 
dalies armija, kuri eina 
link Viennos, pasivarė pir
myn 10 mylių.

Maskvos žiniomis, rau
donoji armija paėmė ne
mažai vokiečių ir vengrų į 
nelaisvę ir taipgi pagrobė 
daug karo ginklų ir reik
menų.

tarnavimo stočių Rusios 
teritorijoje. Jos buvo pl»>- 
gios tuomi, kad iš Anglim 
bei Italijos Amerikos «i- 
dieji lėktuvai galėdavo 
lėkti į rytinę VokietO* 
dalį, išmesti ten bonofaa 
ir nusileisti savo ba<toe 
Rusijoje. Dabar Rusijai 
uždraudus naudotis tomis 
bazėmis, Amerikiečiai ne
begali bombarduoti Vokie
čių karo įmonių, kurias jie 
perkėlė iš vakarinės Vo
kietijos dalies į rytinę ir 
Lenkiją.

Kariškių 
shingtone, 
Vokietija 
dabartinį 
Amerikos 
kad ji minėtose karo įmo- 

tas ir Radio komentato-jnėse galėjo prisigaminti 
rius Drew Pearson iškėlė,karo reikmenų.
aikštėn faktą (žiūrėk Bos-i Uždrausdama Amerikos 
ton Traveler, gruodžio 27 į lėktuvams nusileisti bei 
d., laidoje), kad Rusi ja ne-į lėkti virš Rusijos teritori- 
beleidžia Amerikos lėktų-1 jos, ji nepadavusi jokios 
vams nusileisti ant Rusi- priežasties.

Nebeleidžia Amerikos Lėk
tuvams Nusileisti Rusijoje
Washington’o kolumnis-

sferose, Wa- 
manoma, kad 

galėjo pradėti 
ofensyvą, įridb' 

kariuomenei,

Darbininkų Radio Programa
HerWashingtonas

bert F. Rawll. įsteigėjas ir 
prezidentas Kalėdinio klu
bo, korporacijos, praneš”. 
kad labai jaučiamas padi
dėjimas Kalėdinio klubo 
nuošimčio čekiais, kurie 
eis Karo Bonų pirkimui.

H. R. Rawll pažymi, kad 
7 milijonams Kalėdinio 
Klubo narių visoje šalyje 
nuo ateinančios savaitės 
bus išmokėta netoli 500 
rAilijonai dolerių. OWI.

šeštadienį, gruodžio 30 d., 2 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Darbininkų Radio programa iš WCOP stoties. 
Ši programa bus paskutinė iš WCOP stoties, nes toji 
stotis panaikina visas svetimkalbių radio programas.

Kitą šeštadienį, sausio 6 d., 1945 m., 2 vai. po pinty 
Lietuvių Darbininkų radio programa įvyks ii WtSX, 
Salėm, Mass. Pasukite savo radio rodyklę ant 1230 ki- 
locycles ir klausykite lietuvių programos.

Priduokite arba siųskite vedybų, vedybinių su
kaktuvių, karo tarnybos narių ir kitokių sveikinimus, 
pranešimus ir skelbimus iš anksto, kad galėtume šeš
tadienių programose pasveikinti ir paskelbti.

DARBININKAS RADIO
366 W. Broadvvay, So. Bostott^?, Mest,

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood1449.
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■VAIRIOS ŽINIOS
U. S. Dailies Speeded by Air to 
Servicemen in Alaskan Hospital Svarbus Pranešimas

SVARBU BALF SKYRIAMS
B ALF Sumažino Nario Mokestį

Surpulinga Karikatūra
Bostono dienrašty, “Dai

ly Record” gruodžio 28 d. 
laidoje editorialų puslapy,- _

Bendrojo Amerikos Lie- mes turime daug priežaš- virš E. F. Tompkino straip-; 
tuvių Fondo direktorių su- čių pasitenkinimui. Iš Eu- snio “Now it Can be Told ‘ 
važiavimas įvykęs New ropoję ir Pacifike vyks- įdėta šiurpą sukelianti ka- 
Yorke gruodžio 15 ir 16 d., :tančių mūšių matyti, ko- 
tarp kitų reikalų apsvars- kia didelė yra karo me
tė ir nario mokesčių klau- džiagų paklausa ir kokios 
simą ir nutarė: įsu tuo yra susijusios di

li Metinį individualinių džiulės išlaidos, šiais tra- 
narių mokestį, kurs ligšiol gingais laikais iš mūsų 
buvo S2.00, sumažinti iki1 laukiama didelio 
1.00 metams. Iš to vienoikojimo, nors didesnio pa- 

dolerio 50 centų palieka į siaukojimo nerasi už tą, 
skyriui ir 50 centų siun-įkurį daro mūsų narsieji 
čiama į BALF centrą New kareiviai: jūsų tėvai, sū- 
Yorke. • nūs, broliai ir mylimieji.”

2) Pavieniai nariai siun
čia Centrui pilną dolerį už 
metus. Z

3) Kadangi 1944 m. Fon
do visi nariai mokėjo po 
£2.00, tai juos nutarta lai
kyti pilnai užsimokėju
siais nariais ir už 1945 me
tus.
United Lithuanian Relief

Fund of America. Ine.
19 West 44th Street
New York 18, N. Y.

Nacių Budeliai Žudo 
Belgijos Kaimiečius

M

Bažnyčios Vadų Atsišauki
mas Karo Paskolos Reikalu

Gerb. Darbininkų Radio programos rėmėjams ir 
klausytojams pranešame, kad nuo Naujų Metų Dar
bininkų radio programa bus transliuojama iš kitos ra
dio stoties, būtent, WESX, Salėm, Mass., tuo pačiu lai
ku. šeštadieni, sausio 6 d., 1945 m., 2 vai. po pietų pa
sukite savo radio rodyklę ant 1230 kilocycles.

Šią permainą turėjome padaryti, nes WC0P nau
jieji savininkai nuo Naujų Metų panaikina visas sve- 
timkalbių programas.

Prašome visų Gerb. Klausytojų pranešti mums iš 
įvairių lietuvių kolonijų, kuriose tik gausite WESX ra
dio programas.

DARBININKU RADIO
346 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

«

bundles, collected by airline’s clean- 
ir.g crews after transcontinental and 
coastwise passengers have departed, 
leaving their once-read daily editions 
aboard.

The papers then are bundled and 
flov/n by the ATC, for delivery to 
Fort Richardson’s Red Cross stafl. 
There, they are reassembled and de- 
WTinkled for immediate distribution 
to patients at the station hospital. 
Many now are reading the freshest 
newspapers they have seen in their 
two years in Alaska.

Three days after metropolitan 
newspapers leave the presses back in 
the Statės, hospitalized servicemen 
at Fort Richardson, Alaska, are scan- 
ning the headlines and keeping up 
with the latest anties oi their favor
ite comic strip characters. Through 
the Americar. Red Cross, the papers 
are rushed to these convalescing 
Yanks the moment they leave Air 
Transport Command planes.

Daily editions from New York City 
to Seattle and from Los Angeles to 
■■Vancouver are included in the daily

rikatūra vardu "Bitter 
Fruit.”

Joje vaizduojama medis, 
kuris pavadintas ‘‘That 
Vaunted Foreign Policy”. 
Ant to medžio ilgos, sto- 

pasiau- ros šakos yra trys paka
ruokliai — pakartos vals
tybės, ir ant jų uždėti to
kie parašai: Poland, The 
Balkans ir Baltic Statės. 
'Reiškia tos šalys jau pa
kartos.

Straipsny cituojama iš 
l“New York Times” įvairių 
įžymių korespondentų 
pranešimai apie tų šalių 
likimą.

Apie Baltijos valstybių 
likimą cituojama Herbert 
L. Matuos iš Romos, pra
nešimas, tilpęs gruodžio 17 
d. laidoje. Romoje lenkų ir 
Baltijos valstybių koloni
jose, Anglijos ir Rusijos 
susitarimuose matoma 
mirties kilpa toms šalims. 
Vienuose 
viai ir estai 
į amerikiečius 
toastu: “Mes
jums iš kapo” 
drink to you 
grave”).

I

Iš Jung. Valstybių Karo 
Jėgų Centro, gr. 28 —Bel
gijos gražus kaimelis Pa- 
fenondroy buvo pasipuo
šęs Kalėdinėmis spalvo
mis. Kaimiečiai nesitikėjo,
kad į šį kaimelį kada nors 
begrįš vokiečiai. Tačiau į- 
vyko priešingai. Vokiečiai. 

! pradėję ofensyvą. vėl už
grobė tą miestelį.

Washingtonas — Pro- Vokietijos nacių budeliai 
testantų, katalikų, graikų- žiauriai kankino ir žudė to 
stačiatikių ir žydų vado-! kaimelio gyventojus — 
vaujančioji dvasiški ja vi- moteris ir vaikus. Leit. F. 
somis išgalėmis parėmė B. Craig rado, kad nacių 
Šeštąją Karo Paskolą, iš- budeliai tame kaimelyj 
leisdama atsišaukimus į žiauriai nužudė nuo 25 iki 
savo narius po visą Ameri- 30 vyrų, moterų ir vaikų, 
ką. ragindamos paremti;įr kaikurių kūnai taip su- 
vajų. ! deginti, kad nebegalima

Arkivyskupas Curley pa- atpažinti. Vokiečių kari- 
sakė: "Šiandieną, mūsų ninkai leido savo bude- 
didvyriškiems pulkams liams tokius baisius dar- 
narsiai žygiuojant pirmyn, bus atlikti.

pietuose lietu- 
iškėlę taures 

su šitokiu 
geriame 

— (“We 
from the

Maisto Racionavimo 
Permaina

IŠ LDS. VEIKIMO
LDS SEIMUI

c
c
I

Užsisakykite Toniko Pas Mus |
Pristatom geriausį toniką | 

Piknikams, Vestuvėms,
Krikštynoms ir visokiems j

Parengimams. |
Kainos prieinamos. |

Myopia Club Beverage Co. i
Grafton Ave« Islington Mass. 1

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

I

.Jk/ųbsta Šiandien

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

ŠVENČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji! 
Liurdo knyga 

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.

KAINA—$3.50
Kreipkitės su užsakymu:

DARBININKAS
366 W. Broadway So. Boston 27, Mass.

OPA ofisas oficialiai praneša, 
kad nuo 12:01 vai. rytą, antra
dienį. gruodžio 26 d. padaryta 
šie pakeitimai:

1. Sviestas pakilo nuo 20 iki 
24 punktų už svarą.

2. šios daržovės priskaitytos 
prie racionavimo sąskaitos: 
Asparagus No. 2 dėžė 10 pkt. 
Beans. green or wax 10 punktų. 
Com (vacum packed, whole

kemel) 12 oz. blėkinė 20 pkt. 
Peas (exclude soaked dry peas)

No. 2 can — 20 punktų. 
Spinach — No. 2 can 10 punktų. 
Namuose sutaisytų daržovių,

bile kurių aukščiau paminėtų, 
kvortos įtalpbj. 2 sv. 20 pkt. 

Corn (except vacuum packed.
whole kernel. exclude com on 
cob) — No. 2 can 20 pointų.

Namuose sutaisytų tomato cat- 
sup or chill sauce — kvortos 
Įtalpoj. 2 sv. 60 pointų.

i 3. Raudonos stampos A-8 iki 
Z-8 ir A-5 iki P-5 ketvirtoje 
knygoje panaikintos.
4. Mėlynos stampos A-8 iki 
Z-8 ir A-5 iki W-5 ketvirtoje 
knygoje panaikintos.

i 5. Cukraus stampos 30, 31. 32. 
. 33 ir 40 dėl kenavimo namuo

se knygoj ketvirtoj yra pa
naikintos.
OPA padarė sekantį praneši

mą:
1. Penkios naujos raudonos 

stampos, T-5 iki X-5 yra geros 
sekmadienį, gruodžio 31 d.

2. Penkios naujos mėlynos 
stampos, C-2 iki G-2 yra geros 
pirmadienį, sausio 1, 1945.

3. Raudonų ir mėlynų štampų 
vertė pasilieka 10 punktų kiek
viena.

4. Jokia nauja stampa cukrui 
nebus verta iki vasario 1 d.

5. Mėsos punktų permaina įsi- 
i galioja 12:01 vai. rytą, sekma- 
į dienj, gruodžio 31.
I
i 6. Punktų vertė už preservuo- 

į I tus arba bonkose sudėtus vai- 
sius ir tomato catsup arba chili 

I sauce. kurie yra nuo 10 iki 20 
|įi punktų. įsigalioja 12:01 vai. ry- 
x tą. pirmadienį, sausio 1. 1945.

i

kland 1195.
Nekalto Prasidėjimo lie

tuvių pa r. klebonijos adre
sas yra: 432 Windsor St., 
Cambridge. Tel. KIRkland 
1623.

Kleb. kun. Pranciškus

Buvęs LDS Centro na
rys, kuris yra ir šiandien 
visa širdimi atsidavęs mū
sų organizacijos princi
pams, besiartinant seimui 
teikia šias sugestijas:

1. Kadangi senųjų darbi
ninkų eilės retėja ir jau
niesiems savo vietas užlei
džia, tai reikėtų paieškoti 
būdų kaip jaunuosius lie
tuvius darbininkus Lietu
vių Darbininkų Sąjunga 
suinteresuoti ir juos jon į- 
traukti.

2. Reikėtų pagalvoti apie 
gavimą Sąjungai jaunes
niųjų vadovybėm Gali būti 
neprošalj bent vice-pirmi- 
ninką ar vice-pirmininkus 
iš jaunųjų. Gali būti ne- 
prošalį turėti galimai di
desnį skaičių vice-pirmi- 
ninkų, kurie būtų lyderiai 
ar bent patarėjai savo teri
torijose. Chicaga ir kiti 
centrai neturėtų būti už
miršti.

3. Kalbant apie jaunuo
sius ir reikšmingesniose 
industrijose, 
pamėginti
kuopas vardais tų indus
trijų, kuriose darbininkai 
dirba; kitais žodžiais sa
kant, organizuoti kuopas 
ne vien pagal kolonijas ir 
parapijas, bet taip pat ir 
prie įvairių dirbtuvių, kur 
yra didesni skaičiai lietu
vių darbininkų. Ryšium 
su šia mintimi gal reikėtų 
pakombinuoti ką nors su 
A. F. of L. ar ir C. I. O.

! Reikėtų paieškot ir surast 
prie didesniųjų

užrašu ‘Lechmere Sąuare’ šį kelrodį paruošė p. Be- 
ir važiuokite iki Lechmere nediktas Jakutis, LDS sei- 
stoties, o ten gausite auto- mo ruošimo komisijos na- 
busus už užrašu “Harvard rys, kurio adresas yra: 20 
Sąuare”, kurie važiuoja St. Paul Street, Cam- 
Cambridge gatve, ir išlip- bridge 39, Mass. Tel. KIR- 
kite privažiavę Windsor 
Street. Eikite po kaire į 
Windsor gatvę ir nuo ten 
matosi lietuvių par. baž
nyčia.

Atvažiavusieji autobu
sais į Bostoną, nuo Park
Street požemyj paimkite Juškaitis, LDS Garbės na- 
požeminį traukinį ir va- rys, ir bendrai visa seimo 
žiuokite iki Kendale Sq., o ruošimo komisija ir LDS 
ten išlipę, gaukite trans- 8 kp. valdyba nuoširdžiai 
fer ir eikite į viršų, kur kviečia visus atvykti į sei- 
gausite autobusą su užra- mą. 
šu “Spring Hill”. Važiuo
kite iki Norton Sąuare. 
kuris yra prie pat lietuvių 
par. bažnyčios. ’

Jeigu kas atvyks kitokiu 
\ būdu į Cambridge, tai 

, i klauskite lietuvių bažny
čios “Immaculate Concep- 

įtion Church”, 432 Windsor 
nors būdą, kuriuo einant. į Street, ir gausite nurody- 
susitarus su kuria nors'mus'________

faktinus ar potencialius 
lyderius.

4. Kažin ar jau neatėjo 
laikas įvesti “Darbininke” 
anglų kalba skyrių. Man, 
rodos, kad tie, kurie turi 
angliškus skyrius, gauna 
daugiau jaunųjų lietuvių 
ir pasiekia tuos lietuvius, 
kurių lietuvių kalba laik
raščiai nepasiekia.

5. Jeigu kyla arba kiltų 
narių ar kandidatų tarpe 
apdraudos klausimas, gal 
būtų galima surasti kokį;

Visus įnešimus prašome 
siųsti iš anksto ’ LDS Cen
trą. 366 W. Broadway, So. 
Boston 27, Mass., o kurie 
nesuspėsite prisiųsti cent
rui, tai įduokite savo at
stovams arba siųskite sei
mui šiuo adresu: LDS Sei
mui, '7 Rev. F. J. Juškai
tės, 432 VVindsor St., Cam
bridge, Mass.

draudimo organizacija,i 
norintieji apdraudos, galė
tų ją gauti. Šiuo reikalu, į 
kiek atsimenu, yra dirbęs' 
p. Albinas Onaitis (iš 
Homestead, Pa.), buvęs 1 
Vyčių Centro pirmininkas.' 

6. Man, rodos, kad Lietu-! 
vių Darbininkų Sąjungai 
turėtų užimti stipresnę ro-į 
lę lietuvių darbininkų tar
pe — ji ir jos organas tu
rėtų stoti priešakin tų į 
darbininkų, kurie yra tik-į 
ri amerikiečiai ir tikri lie
tuviai.

Tikiuosi seimui bus pa
ruoštos ir seimo priimtos 
atitinkamos rezoliucijos. 

Jūsų 
visa širdimi atsidavęs 

darbininkijai.”
Šis paraginimas ir įneši

mai seimui turėtų būti 
svarstytini. Asmuo, kuris 
šiuos įnešimus daro šiam 
seimui, negali būti įvar
dintas dėl tam tikrų aplin
kybių, bet jis yra tikrai 
nuoširdus ir gerą velijan- 

įmonių tis mūsų organizacijai.

gal reikėtų 
organizuoti

KELRODYS Į LDS SEIMĄ
Jau visie*ms yra žinoma, 

kad LDS seimas įvyks sau
sio 13-14 dienomis, 1945 
m., Nekalto Prasidėjimo 
lietuvių parapijoj, Cam
bridge, Mass.

Šeiminės iškilmingos šv. 
mišios įvyks parapijos 
bažnyčioje 9 vai. rytą. Po j 
pamaldų prasidės seimo' 
atstovų registracija ir sei
mo pradžia parapijos mo-. 
kyklos salėje, 432 Wind'-Į

■ . - ■■ ■ - —- ■- *

7. Stampos yra geros dabar: 
Pvaudonos stampos Q-5 iki S-5. 
Mėlynos stampos X-5 iki Z-5, 
A-2 ir B-2. Visos geros 10 punk
tų. Cukraus stampa No. 34 g > 
ra dėl 5 svarų cukraus. Raudo
nieji token pasilieka geri kiek
vienas vienam punktui.

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 

I organizacijos gerovei.
Kiekviena kuopa turi teisę įgalioti po vieną at

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

Antanas F. Kneižys,
LDS Centro Sekretorius.

I

sor St.
Gali būti nevisiems žino-' 

ma, kaip pasiekti parapi-i 
jos bažnyčią ir salę. Atva-i 
žiavusieji traukiniais į 
South Station, Boston, iš
ėję, eikite į požemį (tun- 
nel) ir paimkite požeminį: 
traukinį į Cambridge ir, 

j privažiavę Kendale Sąuare 
i išlipkite, gaukite transferi 
ir eikite į viršų, kur gau
site autobusą su užrašu 
“Spring Hill”. Važiuokite 
autobusu iki Norton Sq., 
kuris yra prie pat lietuvių 
bažnyčios.

Atvažiavusieji trauki
niais į North Station. Bos
ton, eikite į viršų, kur 
gausite Elevated elektriki- 
nius tramvajus (cars) su

f)
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TIGHTENTHE NOOSe!
Panther - Panco Rubber Co. |
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DARBININKAS
(THE WORKER)

Published every Tuesday and Friday escept Holidavs such as 
New Year, Good Fridav, Memorial Day. Independence Day.

Labor Day, Thanksgriviog and Christmas
----------by-----------

8AINT JOSEPH'S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Cntered aa second-class matter Sept. 12. 1915 at the post office at Boston.

Mass. under the Act of Mare h 3. 1870
Acceptance for mailinp at specia) rate of postove provlded for Ir Sectlon 1103 

Act of Oetober 8. 1917, authorized on July 12. 1918
8UBSCRIPTION RATES:

Domestic yearly ___________
Dorm-stic once per week yearly
Foreijm yearly__ __ _______
Foretgn once per week yearly

$4.00
$2.00
$5.00
$2.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams _________  $4.00
Viena kart savaitėje metams.... $2 00 
Užsieny metams ...............  - $5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

DARBININKAS
866 West Broadway, South Boston. Mass

Teleuhone SOUth Boston 26R0
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žurnale Reader’s Digest. Jos tiek Įdomios, kad
i o dalis santraukoj čia paduodame.

vVhite stengiasi sąžiningai įžiūrėti visas tei- 
..eigiamas sovietų gyvenimo puses, bet jo pa-

3

ugnį. Naujiems Metams 
užgimus, natūraliai atsi
verčia naujas kalendo
riaus nurodymo lapelis ir 
metai, kurie atmerkia sa
vo akis žmogaus gyveni
mui, reikalauja begalo 
daug rimtumo ir atsako- 
mumo. Taigi tėvas supra
to, kad svarbu jam perma
tyti kaip jo mylimieji sū
nūs yra prisirengę į rimtą 
gyvenimą, ir kokis bus jų 
nusistatymas, priėmęs jo 
palikimo turtus.

Naujų Metų rytą, paval
gęs skanius ir pilnus pus
ryčius, jis pasišaukė visus 
tris sūnus Į namų vieš- 
kambarį, paprašė atsisės
ti, ir jis pradėjo savo kal
bą.

“Mano mylimieji sūnūs. 
Man, rodos, gerai supran
tate, kad senatvė mane 
pradeda po biskutį šaukti 
į amžinastį. šiandien Nau
jų Metų diena, ir, kaip pa
prastai, kiekvienas rimtas 
žmogus tvarko savo gyve
nimo likimą. Vieni bando 
pasimokyti iš praeitų me
tų klaidų, kiti, nežiūrėda
mi visų savo netob 
nepaisingai tęsia toli 
vo nelaimingą gy 
Šiandien nutariau s, 
kaipo savo kraui na- 

Įriams, suteikti nepaprastą 
dovaną ir duoti jums pp>* 
gą parodyti savo išmintin
gumą ir gabumą priimti 
ir suprasti gyvenimo tik
renybę. Kiekvienam dova
noju sveiką ir rink 
arklį ir pridėčkomis įtfci 
kiu sunkų maišą aukj|o. 

kad išeitumėtlįl 
daryti, ninkams, bet tikrovėje tai darbininkai priklauso dirb- su savo trimis sūnumis, ir, per gyvenimo išmėginimo platųjį pasaulį ir sunau 

tu mėtė tas dvi dovani

Pereitą vasarą Maskvos vyriausybė pasikvietė) 
Amerikos Chamber of Commerce prezidentą Erik’ą! 
Johnstoną pasiviešėti penkerias savaites Sovietų Ru-i 
sijoj. Su juo nukeliavo W. L. White, pagarsėjęs karo i 
koresin ridentas, kurs savo kelionę aprašė naujai lei-l 
džiamoj knygoj. Tos knygos ištraukos dabar snau :di- 
namos 
kai kur

V/, 
giamas 
dėtis 
pamatyti, nes visą laiką buvo Inturistų trusčo žinioje 
i. mali tl.rtai tą, kas jam buvo parodyta. Žinoma, 
Maskvos gatvės pasislėpti negali, bet ir čia kliuvinys: 
jis matė tik tas, kuriomis jį vedžiojo, t. y. pačias ge
riausias. Tačiau ir tos darė neperjaukiausio įspūdžio: 
naujieji namai gramozdiški, nors ir matosi, kad mė
ginta įterpti į jų statybą kiek skoningesnio stiliaus, 
bet tos pastangos aiškiai nepavyko. Krautuvėse be
veik nėra ko nusipirkti ir tam, kas yra parduodama, 
reikia turėti pirkimo leidimas. Žmonės apskurę ir ne-| 
linksmi — niekas nesišypso. Tačiau užsienio svečiams 
ruošiamieji pokyliai be galo gausūs: stalai ko ne lūžta 
nuo įvairiausių valgių ir gėrimų. Bet tai tik išrinktie
siems — svečiams ir komisarams. Eiliniai piliečiai, 
ypač darbininkai, aiškiai nedavalgą — kažkokie sulie-! 
sėję, apykreivi neūžaugos. Raudonieji kariai atrodo' 
kiek sotesni ir visokiais variniais ar paauksuotais bly- i

T

ii ne
j jvo tokia, kad tikrojo liaudies gyvenimo negavo 

• nes visą laiką buvo Intur
:tai tą, kas jam buvo 

t vės pasislėpti negali,

s
■<<<<:

■ j

Keleiviai, kuriems teko pabuvoti dykūnuose — 
Afrikos Saharoj, ar Mongolijos Gobi — pasakoja apie 
miražą, t. y. vaizduotės padarą, kurs atrodo kaip koks 
gražiausias rojus: ten pilna vaisingų medžių, gėlių, 
gaivinančių upelių, jaukaus pavėsio. Ištroškęs ir su
kaitęs keleivis su džiaugsmu sveikina tą poilsio vietą, 
eina, eina, bet niekad jos neprieina, nes tai nebūtas 
daiktas. Tai tik įsikarščiavusios vaizduotės padaras — 
miražas. Su tokiu reiškiniu mums kaip tiktai tenka 
susidurti šių dienų politiniam gyvenime. Atlanto Čar
teris — toks kilnus idealizmo dokumentas. Kiek ten 
pažadų... Keturios pagrindinės laisvės visoms pasau
lio tautoms: didžiausioms, vidutinėms ir pačioms ma
žiausioms. Nežiūrint, kaip jos buvo pavergtos: sunkio
je kovoje, ar vien brutalinės jėgos grasinimu. Ir nežiū- neliais apsikarstę: perdaug aiškiai didžiuojasi. Bendrai 
rint, kas buvo jų pavergėjas: priešas, ar dabartinis tai- pastebima, kad sovietijoj jau išsivystė ir pilnai nusi- 
kininkas. Kiek čia paguodos. Tarsi kas balsamo ant stovėjo ponų klasė: karininkai, valdininkai, dirbtuvių 
“ - • - - “ - direktoriai, arkitektai, inžinieriai, literatai ir įvai

rių rūšių komisarai tai tikri “bieloručkos” — baltaran
kiai, griežtai išsiskirią iš mužikų - darbininkų luomo, pamažu mazgyti jo kūno jiems būtų galima išdalin- 
Šiuo atžvilgiu Rusija grįžta į caro laikus. VVhite mano, sveikatą ir silpninti jo sti- ti savo palikimą ir parody- 
kad tai natūralu. Rusija, 1000 metų buvusi feodaline prumo jėgas, nutarė, kaip ti, kad apturėtas jų turtas 
šalimi (t. y. tokia, kur ponai valdo, o prasti žmonės kiekvienas rimtas tėvas, buvo pilniausiai pelnytas 
jiems vergauja) negalėjo per 25 metus socialistiniai pradėdamas naujus me- per atsižvmėjimą kokiame 
pasikeisti ir savaime, nesulaikomai krypsta į senovę, tus, sutvarkyti savo gyve- nors prakilniame darbe. 

Pri_ nimo turtą ir aukso są- Jis širdingai nusprendė

Gražiausias Europos miestas, Vengrijos sostinė Eudapestas. 
iš kurio dabar naciai traukiasi, gi rusų - bolševikų raudonoji 
armija veržiasi į miestą. Kadangi tai ne Vokietijos ir ne Rusi
jos miestas, tai vieni puldami, kiti gindamiesi, gražųjį miestą 
griauna ir naikina.

Dėdė Anufras.

Tūlas žmogus, jausda- negalėdamas pilnai per
inąs, kad senatvė pradėjo matyti kaip teisingiau

y. 
sa-

žaizdų būtų užpylęs.
Jau penkeri metai, kai Lietuva, brutališkai užpul

ta, sunkios nelaisvės velka jungą. Viens užpuolikas 
per metus laiko buvo panaudojęs visas jam žinomas 
žudymo priemones, kad tik greičiau mūsų tautą su
naikintų. Nesuskubo, nes kitas jo vietą užėmė ir to
liau naikino. Abudu darbavosi tamsoje, tampriai už
čiaupę Lietuvos sienas, neišleisdami jokių žinių apie 
mūsų brolių padėtį. Ta nežinystė daugiau mus vargi- būtent, į išnaudotojų ir išnaudojamųjų tėvynę. Pri- nimo turtą ir aukso są- Jis širdingai nusprendė i.____
no negu pati klaikiausia realybė. Kad ir sunki padėtis, mygtinai garsinama, kad dirbtuvės priklauso darbi- skaitą. Jis ramiai gyveno juos išbandyti ir perleisti Noriu, 
bet jeigu ji žinoma, tai bent aišku kas reikia <’ /’ " ----- ---- ------------------------------------
kokių priemonių imtis, kad galėtume prispaustųjų Ii- tuvems, gi dirbtuves valstybei. Darbininkai visiškai . _ . . ... --------------------------
kimą nors kiek palengvinti. Bent žinotume, ar yra vii- pririšti prie paskirto jiems darbo. Apie pasirinkimą nė .^vo 4-0 vaikėzai. aPra^° s!t®Ki jūsų sveikas protas išma-

Turite pereiki 
per gyvenimo išbandyMio 

(Ugnį. Kitą metą, Nau> 
jiems Metams atėjus, su
grįžkite atgal pas mane h’ 
praneškite kaip jums per 
visus metus sekėsi turtais 
atsiekti laimę ir pasiseki
mo viršūnę. Kuris iš jūsų 

: sulyg mano prityrusių
-J1—■i sugrįšite

ties iš nelaimės išsigelbėti. Taip mums tamsoje besi- kalbos negali būti. Tokia nežmoniška vergija laisvam atsitikimą. Vienas žymus Leningrado komunistas 
kankinant, pasklydo žinia, kad mūsų Alijantai iškėlė amerikiečiui neįmanoma. Kaip normalus žmogus gali Popkoy Iškėlė E. Johnstonui^ pietus. P ’’.......
labai aukštą idealingą šūkį bei tikslą šiam baisiam ka
rui vesti. Karas žiaurus tai žiaurus, bet koks aukštas 
tikslas: grąžinti žmonijai demokratinę laisvę’ Atlanto 
Čarteris, tas laisvės manifestas, tai tarsi Konstantino aprūpintam kalėjime, kur reikia sunkiai dirbti, bet kur 
Didžiojo kryžius, kurs plevėsavo pirmųjų krikščionių gaunate pavalgyt, turite pastogę ir šiokį tokį drabu- 
kariuomenės vėliavoje. “Šiuo ženklu nugalėsi”. Kons- žį. Įsivaizduokite, kad visos kalėjimo sienos nulipintos 
tantinas nugalėjo. Ir mes nugalėsime. Atlanto Čarteris plakatais bei skelbimais, bylojančiais, kad ši vieta 
tai aukštojo idealizmo iškaba. Tai kariams ir namų saugiausia gyventi, nes vien čia yra teisinga ir svetin-. 
frontui įkvėpimo šaltinis. ga prieglauda; kad už kalėjimo sienų viešpatauja ne-'

. Besišnekučiuo-į I 
jant, Popkov pasisakė nesuprantąs, kaip Amerika. Ru- 
sijos talkininkė, leidžia fašistų laikraščiams kritikuo
ti Rusiją. VVhite štai ką jam atsakė: “Amerika laisvės ' 
šalis, todėl ji turi laisvą spaudą. Ir nors mūsų didžiuma ' 
remia ir Prezidentą ir Rusiją, bet visi mes pultume tą 
žmogų, kurs uždraustų juos kritikuoti. Šaly, kurioj 
nėra kritikos, nėra nė laisvės. Ir kaip tiktai už tą lais
vę kritikuoti mes dabar ir kovojame”.

Čia — toliau pasakoja White — įvyko įdomus da- nuosprendimų
Bet kas čia? Iškaba blunka, šūkis nebeveikia. At- tvarka, riaušės, streikai, nedarbas ir baisus darbinin- lykas. Didžiuma pakviestųjų svečių buvo jau senyvu atgal pilnai apsidengę la|- 

lanto Čarteris pradeda nebepatikti vienam, antram ir kų išnaudojimas. Kad ir pats viršininkas ir sargai vien žmonės, 50-60 metų amžiaus. Jam bekalbant visi šyp- me ir rimčiausiai nuveikę 
— trečiam. Jo principai esą pasenę, praktikoj nebepri- tam pastatyti, kad jus nuo išorinių plėšikų apgintų, sojosi ir palankiai lingavo galvas. Viens net pakėlė pasišventimu, tam paLifc- 
taikintini. Neberealistiniai, nes tramdo begalinius im- Nėra nė mažiausios abejonės, kad jūs lyg tigras pul- rankas paploti, bet pažvelgęs į Popkovą, rankas nu- siu visą savo gyvenimo 
perialistų apetitus. Naivusis pasaulis (ypač mažosios tumėt kiekvieną, kas norėtų jus iš to kalėjimo išlais- leido. ' turtą ir nuosavybę. Tad ii-
daugiausia nuskriaustos tautos) žiūrėjo į jį kaipo į iš- vinti. Bet yra vienas gerokas skirtumas tarp Sovietų 
gelbėjimo ženklą, o čia pasirodo, kad jo visai nebėra. 
Tai tik miražas, įkaitintos vaizduotės padaras... Visuo
menė neskaniai Nusivylus. Čarterio autoriai nėkiek. Jų 
nieks nekankins, nė badu nemarins. Gerai dar, jai pra
tars sausos užuojautos žodelį. Vieni pasakys: too bad; 
hard luck. Kiti: “koškie igruški, a myškie sliozki” (ka-J 
tinui žaislas, o peliukei ašaros)... Tik tiek paguodos iš jų Rusijos gyventojų visai neturi laisvės pojūčio. Dau- 
Atlanto Čarterio susilaukėm. Kugelis jų gimė jau po revoliucijos, gi kiti revoliucijos

ją pakęsti, tai White šitokiu būdu mėgina išaiškinti.
Įsivaizduokite — sako Amerikos korespondentas 

— kad jūs gimėte ir visą laiką gyvenate pakenčiamai

i j 
Rusijos ir Amerikos kalėjimo, sakykime, kad ir Lan-į 
singe, Kansas valstybėje. Valgis netoliesia toks pat — 
Lansinge gal kiek geresnis. Bet jeigu koks Lansingo 
kalinys kritikuotų kalėjimo viršininką, tai jis vis dėlto 
nebūtų sušaudytas, kaip kad Rusijoj yra daroma.

Tad nestebėtina, kad didžiuma aktyvių jaunesnių-

Amerikos korespondentas pilnai atspėjo rusų ideo- keliaukite, ir tegul Gera- 
logiją: tai sukimšta į tamsų maišą tauta, kuri neturi sis Dievas jus laimina ir 
jokios galimybės žinoti, kas pasauly dedasi, nes sovie- suteikia ištvermingumą ir 
tų vyriausybė akyliai daboja, kad teigiamos iš Euro- pilniausį pasisekimą, 
pos žinios į Rusiją neįeitų. Kalėjimas tai saugiausia Trys laimės ieškotojai 

i vieta: dirbt ir mušti gauna perpilnai, bet turi pastogę, iškeliavo į visus pasaulio 
kiek skarmalų, šaukštą silkėtos putros — na, ir kartas kraštus. Nuo paskutinio jų 
nuo karto gauna kulką į pakaušį. Greta malonumų bū- atsisveikinimo iki sugrįši- 
na ir įvairumų. K.' Tęsinys 4-tame pusi.

DIEVUI ir TĖVYNEI
Parašė Msgr. Fulton Sheen

Vertė Pranas Jančius, MIC.
KUNIGO KARALIAUS PREMIJUOTAS 

VERTIMAS

IV PERSKYRIMAS
LAISVAMANIS IR ATŽAGAREIVIS

Atžagareivis nori, kad daiktai pasiliktų 
tokie, kokie yra; laisvamanis trokšta permai
nos, nepaisydamas į kurią pusę ji links.

Žodis laisvamanis kyla iš lotyniško ‘liber” 
(laisvas), vyno dievaičio pavadinimo ir, tad. 
žodis pirmoje savo prasmėje reiškia girtumą. 
Šekspyras greičiausia tai ir turėjo mintyje 
kai rašė savo veikale “Enrikas.VUI”, “kai esi 
laisvamanis užsitikrink, kad nebūtumei pa
laidus”.

Atžagareivis buvo gan teisingai pavadin
tas žmogus, turįs dvi kojas, ir naujus batus, 
bet nemokąs kaip vaikščioti; laisvamanis gi 
asmuo, kurio kojos tvirtai remiasi orumi.

Atžagareivis tiki, kad dabartinės santvar
kos pakeitimas yra revoliucija: gi laisvama
nis, kad permaina reikalauja šventų ir ne
mainomųjų principų paneigimo.

Atžagareivis sako: Jonukas dabar nešioja 
žalią kepurę; jis nešios žalią kepurę vasarą, 
pavasarį, rudenį ir žiemą; nešios tą pačią ke
purę būdamas keturiolikos metų ir kai su
lauks keturiasdešimts; jis nešios ją pusry
čių, pietų ir vakarienės metu.” O gi laisvama
nis sako: “Ne, mada ir sąlygos labai pasikei
tė, duok Jonukui naują galvą”.

Atžagareivis nori laikrodžio, bet ne laiko; 
laisvamanis nori laiko, bet ne laikrodžio. At
žagareivis nori pasilikti ten kur stovi, tačiau 
nesiklausia ar turi ar neturi teisės ten būti; 
laisvamanis visai priešingai niekada nežino 
kur jis eina, jis tik tikras, kad einąs.

Atžagareivis, vieton siekti idealo pūva 
vietoje; laisvamanis vieton savo idealą at
siek ti, pakeičia tą idealą pavadindamas jį pa
žanga.

Tarp atžagareivio ir laisvamanio esti auk
su nuklotas vidurinis kelias, ir žodis, kuris 
tą geriausia išreiškia yra “katalikas”. Tas 
žodis išvengia atžągareivio pažiūras, kuri pa
darytų Jonuką visuomet dėvėti žalią kepurę, 
ir laisvamanio pozicijos, kuri duotų Jonukui 
naują galvą. Žodis “Katalikas” palieka Jo
nukui jo galvą, bet suteikia jam naują kepu
rę. Jis pripažįsta permainą neatsižadėdamas 
pastovių ir vertingų dalykų.

Kadangi visuomeninei tvarkai permaina 
reikalinga, katalikas taip nenori sunaikinti 
esamųjų tradicinės doros principų, kaip ne

nori nupiauti ranką, kad rankovę pritaikius.
Kaip žmogaus kūno celės mainosi maž

daug kas septyni metai ir visgi susilaukęs 
septyniasdešimts metų žmogus pasilieka ly
giai tas pats žmogus, kuriuomi buvo kada tu
rėjo septynius metus, taip Bažnyčia teigia, 
kad galima sutaikinti pastovumą su permai
na, nepasirenkant nė pastovumo be permai
nos, nė permainos be pastovumo.

Katalikų poziciją galima geriausia išaiš
kinti savo pradžios vietoj. Jėzus atėjo į Pily
po Kesarijos apylinkę ir klausė savo mokyti
nių, pasaulio svarbiausi klausimą: “Ką žmo
nės sako esant Žmogaus Sūnų?”

Kai žmonės davė priešingus atsakymus, o 
apaštalai nė jokio, vienas žmogus Petras, 
Dievo apšviestas ir, kalbėdamas visų vardu, 
tarė: “Tu Kristus, Gyvojo Dievo Sūnus.

Atsakydamas jam Dieviškasis Išganyto
jas padarė Petrą, kai jo vardas nurodė, savo 
Bažnyčios uola ir davė jam raktų galybę: 
“Tu Petras, ir ant tos uolos aš pastatysiu sa
vo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės. 
Tau aš duosiu Dangaus karalystės raktus”. 
(Mato 16:8; 19).

Įsteigdamas savo Bažnyčią mūsų Viešpats 
sujungė du elementu: pakeičiamąjį ir nepa
keičiamąjį, pastovųjį ir nepastovųjį.

Bažnyčia bus nepakeičiama savo Tiesoje— 
joks kitas mokslas nebus Jai duodamas, net 
ir nuo angelų; nė vienas jos mokslo taškutis

nebus pakeičiamas; Ji bus pastovi, kaip pats. 
Dievas savo moksle ir nepalaužiama, kaip 
padidinamojo skaičiaus lentelė, tokia abso
liuti kaip Dievas, to mokslo Davėjas.

Tačiau toji Tiesa turėtų būti pritaikinta 
skirtingiems laikams ir skirtingoms sąly
goms. Kadangi ji bus iki pasaulio pabaigos, 
jei reiks kitokią prasmę dvyliktame šimtme
tyje. negu turėjo pirmame, ir vėl kitokią dvi
dešimtame amžiuje, negu šešioliktame. Turė
tų būt kas tai pakeičiamo toje nepakeičiamo
je įstaigoje.

Tas nepamainomas, nesikeičiamas būdas 
buvo uola išreikštas; pakeičiamas mainomas 
būdas buvo raktu pareikštas. Tiesa, dora ir 
teisingumas būtų nepajudinami kaip uola 
ištveriant iki pasaulio pabaigos. Bet visgi 
tiesa, dora ir teisingumas būtų pritaikomi vi
sai skirtingomis visuomeniškomis, ekonomiš
komis ir politinėmis sąlygomis, nes penktojo 
šimtmečio civilizacija ne toki kaip tryliktoje, 
o tryliktojo šimtmečio civilizacija skiriasi 
nuo devynioliktojo.

Tad, Viešpats mintyje Petrui sakė: Atida
ryk duris tam kas tiesu ir gera socialinėj ir 
ekonominėj tvarkoj, bet uždaryk duris ne
geram ir klaidingam. Todėl aš tau duodu 
raktų galybę: “Ką tu suriši žemėje, bus su
rišta ir danguje, ir ką tu atriši žemėje, bus 
atrišta danguje. (Mato 16:19).

(Bus daugiau)
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Atsidėkojant Už "Darbininko 
Kalendorius

Išleidus naujus 1945 metams “Darbininko” kalen
dorius, džiugu pasidalinti mintimis, kad jie buvo visų 
sutikti su malonumu ir štai to viso darbo ir pastangų 
įvertintojai atsidėkoja savo kukliomis aukomis ar do
vanomis:

Mrs. Agnės Gudelauskas, Granby, Conn.
Mrs. Peter Urban, Pittsfield, Mass................
Charles Sharris, E. Granley, Conn. .-.............
A. Lastauckas, Pittsburgh, Pa.......................
A. Shapinsky, Mattapan, Mass.......................
Joseph Martin, So. Boston. Mass......
A. J. Namaksy, So. Boston. Mass...................
S. Beržinskienė, Dorchester, Mass. ..............
Mrs. Nenartas, Bayonne, N. J.......................
N. M. Chase, Hartford, Conn...........................
Liudvisė Savickienė, So. Boston, Mass. 
Matas Norbutas, Cambridge, Mass......
L. Antanavičienė, So. Boston, Mass........
Teresė Cepurnienė. Waterbury. Conn.
H. Plekavičius, Cambridge, Mass..........
J. Makciuskas, Wgterbury, Conn.................
Mr. Kuncevičius, So. Boston. Mass............
Alex Bernat, Dorchester, Maass....................
C. Andrey, Roxbury, Mass..............................
J. Daugėlas, Waterbury, Conn.......................
Silvestras Dulskis, Waterbury, Conn..........
P. Svilienė, So. Boston, Mass. ......................
B. Jakutis, Cambridge. Mass..........................
Natalia Densnonienė, Brockton, Mass..........
S. Volkavicius, Hudson, Mass......................
J. Naujalis, Stoughton, Mass..........................
Mrs. H. Roklan, Newton, Upper Falls. Mass. 
Paul Bartulis, Suffield. Conn........................
Mrs. K. Cheslauskienė, Cleveland 6. Ohio
S. Stoškus, Brighton, Mass...........................
J. Lukasavage, Brooklyn 11, N. Y..................
Pranė Povilaitienė, Waterburv. Conn. ......
S. A. Valkavicius, Hudson, Mass.................
Ursula Greičius, E. Pepperell. Mass............
O. Kibartienė, So. Boston, Mass. ................
Elzb. Grudenis, So. Boston, Mass.................
Uždavinienė, Hyde Park, Mass......................
A. Petkewich, W. Auburn. Mass...................
M. Alukonis, Dorchester, Mass......................
I. Sukodolskas, Hartford, Conn.....................
Immaculate Conception Convent ................
Paulina Pilkonienė, New Britain, Conn........
F. Debeikienė, Worcester, Mass...................
Rev. P. Sabulis, Hartford, Conn.....................
Miss Samuolis, New York City
Mr. Jankauskas, Hyde Park. Mass................
A. Stanaitis, So. Boston, Mass. ...................
J. Spranaitis, Paterson, N. J.........................
Mrs. Louise Mashidlausky. Brockton ,Mass. 
Mrs. Walf. Phiia., Pa......................................
Lucy Klepeckas, So. Boston, Mass..............
Mikalas Gabys, N. Andover, Mass.................
I. Zylinskas, Kearny, N. J.............................
Ona Vaitienė, Phila., Pa.................................
Mrs. A. Loh, Brighton. Mass.........................
John Slepelis, Easton, Pa...............................
Anthony Kachunas, W. Hartford. Conn.......

I

Karo laiko saugus namas kalne. Tai Italijoj, kur jau 
praūžė karo banga, ten žmonės turėjo progos patirti 
ir šios rūšies gyvenimo.
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priverčiau vargęs ir vos ne vos galėjo leidžia į apylinkę savo 
pirklį ati- pavilkti savo sirguliuojan- malonų kvepėjimą. Ka- 

savo brangų tį kūną. Jo veido išreiška dangi buvai geras samari- 
tave į savo 

nuvargusį gal pas tėvą ubagas ir be širdį ir skiriu tau visą sa- 
jvo gyvenime uždirbtą tur- 

“Ir tu sūnau ?”, tyrinę-; tą ir nuosavybę. Tavo pra- 
“Ką1. kilnus pasišventimas pra- 

save gero žydėjo, nes artimo meilė 
į kaip pats Dievas, visur 

“Savo padovanotą arklį randasi. Malda nuveda 
“Taip — labai gerai ma- paskolinau neturtingam5mus pusiau keliu prie Die- 

tau”, tarė nuoliūdęs tėvas, ūkininkui, kuris neturėjo -vo, pasninkas ir prisimari- 
ir, atsukęs nugarą, nuėjo už ką pasisamdyti ; T‘ ’~
pas antrą sūnų.

Antrasis sūnus prisiarti
no prie tėvo dovanotuoju 
arkliu, bet ir tas vos galė
jo pavilkti savo kaulotas 
kojas. Arklys buvo ap
krautas sunkiais maišais.

“Ir ką pats gero esi per 
visus pereitus metus atli- gyvenimo padėtis buvo ti
kęs?”, paklausė tėvas. krai apverktina. Kuomet

pirmiausiai pinigų ir arklio netekau, 
kad pra- sunkiai dirbau pas sveti

mus žmones, kad galėčiau 
save užlaikyti nuo vargo ir 
bado, ir, turėdamas atlie
kamą skatiką, vėl mečiau

• ___ 
Tiktai vakar 
vieną turtingą 
duoti man u.--- -------________________________
arklį ii mainomis atida- skelbė, kad jis sugrįžo at- jietis, priimu 
viau jam savo j----------- : ’------x:“j: :
ir išbadėjusi arklį, kurį pinigų, 
pereitais metais išleisda
mas mane buvai dovano- dams klausia tėvas, 
jęs Tėve, pasižiūrėk ką da- pats turi apie 
bar turiu savo nuosavybė- pasakyti?” 
Je’’ - , , • • ... i

Pradžia 3-čiame pusi. buvo suteikęs, grįžo pas tė- I 
mo dienos, tėvas nieko a- 
pie juos nebuvo gedėjęs, 
nors kartais iš ii u. G bodu- 
mo jis pradėjo rūpintis a- 
pie jų gyvybę ir likimą.

Nespėjo varpams 
miesto dirbtuvių
nėms prasklaidyti orą sa
vo nejausmingais skambė- , 
jimo balsais, kaip sūnūs ' 
pradėjo artintis prie savo £ 
gimtinio miesto 
Niekas jų nelaukė, 
tėvas, ir niekas iš 
gyventojų nežinojo

vą. jis buvo begalo meniš
kai pasirėdęs ir rankų pir-
štai blizgėjo auko ir sidab- ^usw prikrautus
ro žiedų brangenybėmis. 
Kišenėse vertėsi pinigai. 

. Tėvas, matydamas sūnų 
švilpy- atjojantį keliu, išėjo jo pa

sitikti.
“Na — mano sūnau”, sa

ko jam tėvas; “išrodai gan 
pasiturinčiu. Pasakyk 
man, kaip tapai tokiu tur
tingu. Ar naudingai 
naudojai ka buvau tau 
teikęs?”

_ . i

visi jie trys tą pačią, dieną į “Taip, 
x.w ‘ ---------  * iške-lnus;“su
2 liavo į pasaulio kraštus, i nigais

Daug išmetinėjimo žodžių kardą ir atsistojęs prie 
kilo iš gyventojų rupų, kad vieškelio apsimečiau plė- 
jie visi paliko tėvą sena 
vėje vienų vieną. |

Pirmutinis, jodamas Į 
daug gražesniu arkliu, ne-j ha... ha.... Manau, kad ma
gu tėvas jį išlydėdamas > no pienas nebuvo blogas.

i

su- 
su-

-T tėve”. atsake
ir k k

.... ,------- sū-
padovanotais pi- 

nusipirkau gerą

i arklio,!nimas priveda prie Jo ka- 
kad jo laukus išartų ir'ralystės vartų ir artimo 
laukus prirengtų javams’meilei išdalintas turtas į- 
sodinimui. Pinigus, kiek įveda mus į Jo amžinas bu- 
jų turėjau, r.i -----
laimingiesięms, nupirkda-' 
mas jiems valgio ir rūbus' 
apdengti jų nuogus kūnus,! 
kuomet mačiau, kad jų;
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LINKSMIAUSIŲ ir LAIMINGIAUSIŲ 
NAUJŲ METŲ!

I

£įucr.xJ‘
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Torah Beverage Co., Ine
163 HARVARD STREET

Cambridge 39,

Linksmų ir Laimingų 
NAUJŲ METŲ

Cor. E Streei & Broadvvay 
South Boston, Mass.

praleidau ne- veines.
Iš naujo stok į gyvenimą 

ir tęsk toliau savo pavyz
dingai pradėtus darbus; 
artimo meilė nelaimin
giems suteikta niekad ne
prapuls: tiesa, dažnai ji 
bus sutikta nedėkingumu, 
arba nebus tarnyboje tų. 
kurie ją priėmė, bet palie
ka melonumą ir paskati
nimą žmogaus širdyje, ku
ris ją išliejo iš savo mel

dės ir nesigailėjo ją veltui 
padovanoti.

Duodamas savo išmaldą, 
nesiklausinėju žmogaus 
asmeninių reikalų, kiek 

Dievas ne
žiūri tiek į nuopelnus rei
kalaujančiojo, kiek į pla
tumą davėjo, kuris atėmė 
nuo prispaustojo palengvi- 

įnimą. Jei žmogus nereika
lauja ir pats davei... tą at

likai vardan visos žmoni
jos, kuri kas aukščiau sto- 

■ vi kaip pažiba naujosios 
kartos ir gyvenimo užmo- 
kesnių. Vienus metus pra
dėjai su turtais ir jauna 
širdimi, kupina gyvenimo 
laimės. Šiandien grįžai at-

Na... tėve, 
noriu pasakyti, 
slinkus mėnesiui laiko 
pradėjau arkliui mažiau 
duoti ėdesio, norėdamas jį 
šiek-tiek suvaldyti, kadan
gi jis buvo man per daug į nelaimingųjų gyvenimo 
neramus. Ir su sutaupy- vargus. Tiesa, išleidai ma
tais pinigais nuo ėdesio, ne su kelionės nugaros gy- 
laiks - nuo laiko nusipir- vuliu ir maišu pilnu aukso.' 
kau šiuos gražius dalyke- Gaila... grįžtu atgal pas 
liūs. Žiūrėk, ar jie netrau- tave, pėsčias, ir tuščiomis jo būtinumo... 
kianti?” Ir išvertęs sun- ------1

-- n-----x.._, maišus 1 
ant žemės, pradėjo išdi- 1 
dingą šypsena lošti į tėvo ; 
širdį. Šimtus visokių viso
kiausių pigių niekniekių ir uždėjo jam ant veido tė- 
blizgučių ir varsuotų ak- višką meilės bučkį, 
menėlių pradėjo išritinėti “Sūnau... nieko negalė- 
iš maišų.------------------------čiau pasaulyje surasti ati-

“Matau”, liūdnai atsakė tinkamo, kuris pilnai tau 
tėvas, ir atsisukęs nugara atlygintų už tavo pašvęs- 
į sūnų, nuėjo pas paskuti- tus darbus. Tiesa, tau da-
ni.

Trečias sūnus nesiskubi
no prie tėvo eiti, kadangi 

i jis atėjo pėsčias. Jo eisena 
parodė, kad jis dėl kelionės 

■ tolumo buvo begalo nu-

kišenėmis”. Nuleidęs gal
vą, jis nedrįso pažvelgti 
tėvui į akis. Tėvas priėjo 
prie jo, apsikabino jį ir 
prispaudęs prie krūtinės

« n -

viau daug... bet daug dau
giau atlikai ir parsinešei 
su tais turtais. Artimo gal didesnis ir prakilnes- 
meilė tavo širdyje žydėjo nis žmogus, kadangi savo 
kaip kvepiančioji ryto ro- širdies meilės jausmus pa
že, kuri apvilginta rasa likai žmonijai.

i v

į šiku, ii- kardu žmones gra- 
jsinau mirtimi, jei man ne

jodamas. atiduos savo turtų... ha...

Vilią Joseph Maria, Newtown, Pa..................
Pranas Gudas, Chicago, III.............................
I. Yucius, Newark, N. J. ...............................
J. Jakavich, Taunton, Mass...........................
Mrs. Anna Mikalausky, Simsbury, Conn.......
Ona Sakalauskaitė, N. L. C............................
J. Pečiulis, Worcester, Mass.........................
K. Baltramaitis, Elizabeth, N. J......................
U. Venckus, Cambridge, Mass......................
Tėvas Alfonsas Maria, C. P., Brighton, Mass. 
M. Savilonis, So. Boston, Mass......................
K. Jankūnas, Baltimore, Md......... ,.............
Mrs. Sofija Zickus, Dorchester, Mass. .........
Al. Chaplikas, Dorchester, Mass. .................
J. Zdanauckas, Shenandoah, Pa...................
V. Kreznor, Astoria, N. Y. ..........................
M. Sangavičius, Brighton, Mass. .................

i Alek. Vinciunas, Somerville, Mass.................
S Rev. K. Batutis, Shenandoah, Pa...................
♦ i J. Olkovikas, Manchester, N. H. ... 

Edward Pūras, Scranton, Pa. ... 
M. Lucinskaitė, Worcester, Mass.I M. Lucinskaitė, Worcester, Mass. ............

; Theresa Bakas, Hartford, Conn...............
• Pauiina Zajauskienė, Quincy, Mass. .......

B. Lambutis, Phila., Pa. ........................
K. Jakutis, Bridgeport, Conn....................
Frances Jusis, Cleveland, Ohio ...............
I. Kazlauskas, Phila., Pa. ........................
M. Norkūnas, Lawrence, Mass.................
K. Arlauskas. Cambridge, Mass....... .
James Norbutas, So. Boston, Mass. 
Joana Marčiulaitytė, Dorchester, Mass.
I. Ignotas, Waterbury, Conn....................
Vaclovas Balutis, So. Boston, Mass. 
Mrs. Rėps, Chester, Pa.
B. Kerslis, Elizabeth, N. J.
K. Ramanauskas, Ne Haven. Conn.
J. Karsokas, Lowell, Mass.
M. Dedikienė, S. Omaha, Nebr................
V. Petkunas. So. Boston, Mass. 
Mrs. A. Gurskienė, Scranton. Pa. 
Vincas Savickas, Maspeth, N. Y.............
A. Rasimavičius, So. Boston, Mass.........

“Darbininko” Administracija labai dėkinga gera
širdžiams savo rėmėjams ir prieteliams ir taria nuo
širdų lietuvišką AČIŪ!
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Penktadienis, Gruodžio 29, ’44 DARBININKAS

Visuomenei
OMAR NELSON BRADLEY

Baigiantis 1944 metams, pravartu mesti žvilgsnį 
į tai, kas iki šiol buvo atlikta Amerikos lietuvių ben-1 
dromis pastangomis, ir pakalbėti apie uždavinius, ku-; 
rie mus laukia ateityje.

Didžioji Amerikos Lietuvių Konferencija, kuri į- 
vyko Pittsburghe, 1943 m. rugsėjo mėnesį, sujungė į 
daiktą milžinišką daugumą sąmoningosios Amerikos 
lietuvių visuomenės, kuriai rūpi, kad būtų laimėtas ka
ras prieš agresorių valstybes, kad būtų įsteigta taika, 
paremta Atlanto Čarterio principais, ir kad būtų at-Į 
statyta laisva, nepriklausoma ir demokratinė Lietuvos j 
Respublika. Šimtai įgaliotų draugijų atstovų iš visos 
Amerikos toje Konferencijoje entuziastiškai pasisakė 
už šituos siekimus, vienbalsiai išreiškė pasitikėjimą 
Amerikos Lietuvių Tarybai, kurioje yra susivieniju
sios mūsų pagrindinės demokratinės srovės, ir įgalio
jo ją veikti toliau.

Turėdama šitą įgaliojimą, Amerikos Lietuvių Ta-» 
ryba galėjo autoritetingai kalbėti lietuvių visuomenės 
vardu, ginti Lietuvos žmonių teises nuo priešų, ieškoti 
jiems pagalbos ir užtarimo valdinėse įstaigose ir vie
šojoje Amerikos opinijoje ir vykdyti gyvenime stam
bius praktiškus sumanymus, kurie paskiroms gru- j 
pėms būtų nepakeliami. Galime čia pastebėti, kad ne
buvo praleista nė viena tinkama proga pareikšti lietu
vių balsą tais klausimais, kurie liečia mūsų gimtąjį 
kraštą ir jo ateitį. Amerikos Lietuvių Tarybos inicia
tyva ir pastangomis buvo padaryta visa eilė žygių ati
tinkamose įstaigose, ir mums pavyko gauti oficialių 
užtikrinimų, kad Amerika gerbia Lietuvos suverenu
mą ir nėra pakeitusi savo nusistatymo, kurį Valstybės 
Departamentas pareiškė 1940 metais, kai Lietuva buvo 
pirmą kartą okupuota.

Iš didesniųjų praktiškų sumanymų, kurie jau yra 
įgyvendinti, pirmoje vietoje stovi Amerikos Lietuvių 
Informacijos Centro (LAIC) Įsteigimas ir Bendro A- 
merikos Lietuvių Fondo (BALF) sudarymas. Pastara
sis yra visai atskira nuo Amerikos Lietuvių Tarybos, 
nepolitinė organizacija. Bet ji galėjo būti įkurta, tik 
pasidėkojant tam vieningumui ir sustiprėjusiai mūsų 
visuomenėje bendradarbiavimo nuotaikai, kurie pasi
reiškė tokioje gražioje formoje aukščiau paminėtoje 
Pittsburgho Konferencijoje ir jos nutarimuose.

Amerikos Lietuvių Informacijos Centras, kuris 
yra Amerikos Lietuvių Tarybos organas, jau suspėjo 
atlikti nemažai svarbių darbų: užmezgė ryšius su di
džiosios spaudos atstovais ir įvairiais šios šalies visuo
menės centrais, pateikė laikraščiams, kongreso na
riams ir šiaip įtakingiems asmenims tikrų žinių apie 
padėtį Lietuvoje ir kituose Baltijos kraštuose, išleido 
du iabai aktualaus turinio spausdiniu, kurių paduotus; 
faktus ir dokumentus plačiai komentavo laikraščiai ir 
radio programų vedėjai; sudarė kontaktą su kitų tautų 
grupėmis ir įvairiomis organizacijomis.

Šita įstaiga turi būt palaikoma, ne tiktai kad ji 
galėtų be paliovos veikti, bet ir kad ji galėtų savo dar
bą plėsti. Nėra kitokio būdo atremti tą pragaištingą 
demokratijos priešų propagandą, kuri yra nuolatos 
vedama prieš Atlanto Čarterio principus ir mažųjų 
tautų reikalus. ' 
kuri diena iš dienos nuodija publikos protą, yra išlei-

v •

I
Leitenantas - generolas 

Omar Nelson Bradley bu
vo Eisenhower’io šiais me
tais paskirtas vadovauti 
Amerikos lauko pulkus 
(ground forces) Europos 
invazijai. Visuomenei, jo 
vardas buvo nepažįstamas. 
Bet jis buvo gerai žinomas 
kareiviams Šiaurės Afri-j 
koj, kurie jam tarnavo. Jo 
pasisekimai Afrikoj jam 
ipadėjo gauti šį paskyrimą. 
1943 m. Bradley buvo gen.įviams”. 
Eisenhovcer pagelbininkas Kalbėdamas apie žygį 
Šiaurės Afrikoj. Kada A- Bradley atsakė — “ginklai 
merikos antrasis korpusas;ir artilerija gali būti kuo 
kovėsi Tunisijoj, jis buvo: geriausi, bet pėstininkai 
paskirtas prie gen. Patton. nustatė kovos eigą. Pėsti- 
Patton yra tankų eksper- ninkai sutinka priešą ir jį 
tas. Frontai pasikeitė nuo sunaikina”.
lygumos j kalnus. Patton; E Siaurč_ Afrikos ir ant- 
buvo paskirtas j Siciliją. !rojoU. S. Korpuso gen.

Bradley perkeltas į Sicili
ją-

Gen. Bradley gimęs Mis- 
souri valstybėj. Jis dabar 
yra 51 metų. Jo tėvas mi-i 
rė, kada jis buvo tiktai 13 
metų. Jis baigė West Point 
akademiją 1915 m. Būda
mas tenai, jis pasižymėjo 
sportuose. Jam patinka

vimas . Daugiau negu; 
25,000 belaisvių buvo pa-į 
imta. Kartu su Britų pul-j 
kais amerikiečiai užėmė I 
Bizerte ir Tunisija.

Gen. Alexander, anglas, 
kuris vadovavo tą žygį, 
pasiuntė gen. Bradley se
kamus žodžius — “Gerai 
atlikta... Jūsų korpusas 
puikiai pasirodė, ir aš reiš
kiu padėką visiems jūsų 
karininkams ir karei
viams”

Bradley vadovybėje, gar- 
I susis kalnas 609 buvo už
pultas ir priešas buvo nu
stumtas ligi Bizerte. Vo
kiečių generolas pagarsė
jusio Afrika Korps papra
šė kautynių paliaubos, kad 
susitarti dėl sąlygų. Gene
rolo Bradley atsakymas 

, buvo “besąlyginis pasida-

Vokiečių karo fronte musų kariai gerokai prieš Kalėdų šventes jau 
gavo jiems pasiųstas kalėdines dovanas.

vimas. Kada jis pavargęs 
golfas, medžioklė ir žuva- 
ir nori pamiršti darbą, jam 
patinka kortuoti ir išrišti 
matematikos problemas. 
Jis turi puikią atmintį. Ka
da nutaria ką daryti, jis 
niekad nepakeičia savo nu
sistatymo.

Bradley ne rūko, bet re
tai geria.

Jis niekad neužsikarš- 
Savo karininkus

IŠ L.D.S. VEIKIMO

kur, pagal didžiųjų valstybių susitarimą, nėra jokios 
tarptautinės kontrolės.

Aišku, kad tik per sunkią kovą galės būti atgauta | čiuoja.
Lietuvos laisvė. Mes žinome, kad Lietuvos žmonės atsargiai išrenka ir jiems 
trokšta kaip galint greičiau nusikratyti svetimu jun- duoda pilną valią. Jis Bri
gu, nežiūrint ką skelbia totalitarinės propagandos or- tams irgi patinka. Jo vy- 
ganai. Mes žinome taip pat, kad Amerikos visuomenė rai jį vadina “Doughboys’ 
stoja už teisingą taiką, pagrįstą Atlanto Čarterio dės- General”.
niais. Mes turime apeliuoti į Amerikos demokratijos' j0 kareiviai pasakoja 
širdį ir protą, norėdami savo gimtajam kraštui padėti . vieną incidentą. Vieną die- 
išsigelbėti nuo pražūties. Mes gausime jos paramą juo Sicilijoj jis kalbėjo su 
tikriau, juo geriau sugebėsime ją įtikinti, kad lietuvių | suimtu vokiečių karinin- 
tauta, gavusi progą laisvai gyventi, susiorganizuos. ku> bandydamas iš priešo 
kaipo demokratine valstybė, kurioje visi gyventojai be gautj kokių nors informa- 
religijos arba kalbos skirtumo naudosis pilnomis žmo- c-■ -- —-
gaus ir piliečio teisėmis, ir kuri ištikimai kooperuos su rnerikiečio 
kitomis demokratinėmis tautomis, kad pasaulis būtų Į piiodavo. Bradley atsisu-į 
apsaugotas nuo agresorių^ į kęS į kareivį sakė — “kita ■

Šita kryptim mes turėsime per ateinančius metus kartą būk atsargesnis”, 
darbuotis dar smarkiau, negu iki šiol, kad mūsų balsas; -
ir Lietuvos žmonių troškimai būtų išgirsti ko plačiau-1L_ •
šia. Neseniai įvykęs ALT skyrių atstovų ir kolonijų' stybėj, 
veikėjų pasitarimas vienbalsiai pasisakė už tai, kad’keĮtas 
tinkamu momentu 1945 metais būtų sušauktas visuo- Meksikos sienos. ' Z 
tinas Amerikos Lietuvių Kongresas. Laikas jam bus;Ąrįzonoj į^i 1917 m., v 
parinktas, atsižvelgiant į besivystančias karo eigoje irjten grįžo į Washingtoną. ;į LDS seimą, 
tarptautinėje politikoje aplinkybes, su ta mintim, kad jis buvo militariu > ___
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i
♦

i 
ei jų. Netyčiomis vieno a-Į 

► šautuvas eks- •

MANCHESTER, N. H.
LDS 74 Kp. SUSIRINKIMAS
Pirmadienį, sausio 1 d. (Nau

juose Metuose). 2 vai. po pietų. 
Walter Zarembos namuose. 329 
Concord St.. įvyks LDS 74 kuo-; 
pos metinis susirinkimas.

Kviečiame visus narius daly
vauti. nes tame susirinkime bus 
patvirtinta arba naujai išrink
ta valdyba. Šia proga primenu, 
kad ateinančiame susirinkime 
užsimokėtumėte savo metinį 
mokesnį už organą “Darbinin
ką“ 1945 m.

Be to. bus kalbama apie įvyk
stantį LDS seimą ir atstovų 
rinkimas.

J. A. Vaičiūnas, sekr.

LDS.1 Kp. Susirinkimas

i

SO. BOSTON. MASS.
LDS^l-mos kuopos metinis 

susirinkimas įvyks sekmadienį. 
Bradley pirmas paskyri- sausio 7 d., 1945 m., 3 vai. po 

mas buvo Washington vai- pietų, “Darbininko” salėje, So.. 
ir iŠ ten buvo per- j Bostone. Prašome visų narių 
į Arizoną netoli j skaitlingai susirinkti. Bus ren- 

IŠbuvo i karna ar ba patvirtinta nauja 
.. o iš į valdyba. Bus renkami atstovai 

Valdyba..

------------------ k J 

p. p. parapijos salėje.' Prašom® 
visų narių skaitlingai dalyvei 
t:, nes šis susirinkimas 
svarbus, nes jame bus 
tinta arba naujai išrin 
dyba. šia proga pri

! ateinančiame susirink 
; mokėtumėte savo meti 
lę už organą “Darbinmką”^^H

Ona U. PazniokaitS,

LDS 7 Kp. Susirinkimas 1
VVORCESTER. MASS. -

Sausio 7 d., 1945 m. įvyks
■ LDS 7 kp. metinis susirinkimas 
4 vai. p. p. parapijos salėje. 
Prašome visų narių skaitlingai 

i dalyvauti, nes šis susirinkimas 
bus svarbus — reikės išrinkti 
atstovai į LDS seimą, ' kuris I- 
vyks sausio 13-14 dd. Cam
bridge. Mass. Taipgi, primelfc, 
kad šiame susirinkime naiėai 

i atnaujintų savo dukles už
ną “Darbininką”.

V. Blavat kas, sekr.

LDS 8 Kp. Susirinkimas 
CAMBRIDGE, MASlS.

Sekmadienį, sausio 21 d., 1WŪ

Tai anti-demokratinei propagandai, tokla Amerikos lietuvių demonstracija atneštų kiek profesoriu South Dakota Ine 1 k. Susirinkimas 
„____ __  „.„los nuodija publikos protą, yra išle> gaIlnt, dauS‘au naudos Lietuvai. Bet reikia turėti gal- state College. Sekamus U» L hp. JUSinnKIUldS
džiamos milžiniškos sumos pinigų, ir jai pavyko net yoje’ kad vl®nos arba kitos grupes užsimojimas tokį keturis metus jis profeso-
dalį lietuvių paversti savo tėvynės laisvės priešais! kongresą arba seimą saukti galėtų musų pastangoms,riav0 West Point. Vėliaus 

. Karas dar nesibaigia, ir reikės dar labai didelių pakenkti. ...... . ;pats mokosi
pastangų, iki bus laimėta pergalė. Bet jos laimėjimas , , Informacijos Centro darbams plėsti ir kitiems rei- SchooI Fort 
jau yra užtikrintas. Galima neabejoti, kad ateinam I įflams Amerikos Lietuvių Taryba nutarė sukelt. , 
čiais metais hitleriškoji Vokietija bus paklupdyta. Juo; $52;°°° fo?da. Todėl siuomi atsišaukiame j lietuvių ko- ■ 
labiau artinsis tas laikas, juo opesnės darysis Europos! lon*Jas, (draugijas ir atskirus asmenis kviesdamas L _ 
sutvarkymo ir mažųjų tautų ateities problemos. Kokio ™us talkon- Prašome visus aukoti, kiek kas išgali, ninkas 
likimo susilaukt Lietuva*^šiandien, deja, jos padėtis yra traginga. Trečiu: zaciJas ruoštl Žodingus Vasario šešioliktos paminė-) 
kartu patekusiai svetimų armijų okupacijon. jai mėgi-) Jimus- 
narna dabar užkarti kitos valstybės valdžia ir santvar
ka. Iš svetimos šalies atgabenta ir jos ginklu remiama, 
uzurpatorių klika daro savo “tvarką”, žiauriai perse
kiodama gyventojus, atiminėdama jų turtą ir teroru 
versdama juos pasisakyti už sovietus. Yra pavojus, 
kad šitas neteisėtas okupantų šeimininkavimas nega
lės būti sustabdytas, kol nepasibaigs Europoje karas, 
nes Lietuva randasi “aktingoje karo veiksmų zonoje”.

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

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.
Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 

dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

m. įvyks LDS 8 kp. metinis su
sirinkimas 12:15 valandą p. p. 

; parapijos salėje. Prašome visų 
narių skaitlingai dalyvauti, nes 
šis susirinkimas bus svarbus, 
nes jame bus patvirtintas u^ba 
----"i išrinkta valdyba. Šia 
proga primenu, kad ateinančia
me susirinkime užsimokėtumėte 
savo metinę duoklę už organą 
“Darbininką".

J. Mackevičius, Sekr.

Infantry į 1945 m. įvyks LDS 2 kp. meti- nauJai 
■r^ • I —i-:___ r- i _   nrnP'fl. ... ................. ................A X X ’j 

Georgia. Jo pirmas užjuri- j rapijos salėje. Prašome visų na-i 
nis paskyrimas buvo Ha-įrių skaitlingai dalyvauti, nes 

!waii salose. 1927 m. virši-;šis susirinkimas bus svarbus,
_____ j National Guard nes jame bus patvirtinta arba 

' Lietuvos laisvei. Raginame visas patriotines organi-j^nd Reserve. i naujai išrinkta valdyba, šia
Grįžęs į Jung. Valstybes J proga primenu, kad ateinančia-

Bradley įstojo į Command 
and General Staff School,': 
Fort Leavenworth, Kan-j 
sas. Jis įdomavosi taktika. 
Tapo Generalinio štabo, 

i galva War Departamente.' 
Po trijų metų buvo ko-; 
mandantas Fort Benning; 
Infantry SchooI. 

Bradley buvo pirmas iš 
jo klasės — ir toj klasėj) 

(buvo gen. Eisenhower —; 
Ibūti paskirtu Brigadierj 
General. 1942 m. jis ko
mandavo ir lavino pulkus 
Louisiana.

Po Sicilijos kovų, trum
pam laikui jis grįžo į Jung. 
Valstybes. Gen. 
vadovauja mūsų 
Prancūzijoj. Jis 
savo kareiviams 
'viai pasitiki juom.

FLIS.
I

Ir nė vienai valandai neužmirškime, kad turi būt’ 
i laimėtas karas!

Už teisingą ir pastovią taiką.
Už laisvą ir nepriklausomą demokratinę Lietuvos 

Respubliką.
• AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

1 DR. P. GRIGAITIS
Chicago, III.

REV. PR. M. JURAS
Lawrence, Mass.

)WM. T. KVETKAS
Wilkes-Barre. Pa.

JUOZAS LAUCKA
Brooklyn. N. Y.

WM. F. LAUKAITIS
Baltimore. Md.

430 IROADWAT • SOUTH BOSTON

S. MICHELSON 
So. Boston. Mass. 

PETER L. PIVORUNAS 
Pittsburgh. Pa.

LEONARDAS ŠIMUTIS 
Chicago. III. 

J. V. STILSON 
Pittsburgh. Pa.

MYKOLAS VAIDYLA 
Chicago, III.

Dr. M. J. VINIKAS 
New York, N. Y.

VIRŠININKAI
LEONARDAS ŠIMUTIS. Prezidentas
PETER L. PIVORUNAS. Vice-Prezidentas 
WM. F. LAUKAITIS. Vice-Prezidentas 
DR. P. GRIGAITIS, Sekretorius
MYKOLAS VAIDYLA. Iždininkas
DR. M. J. VINIKAS. Iždo Globėjas
WM. T. KVETKAS. Iždo Globėjas.

VYKDOMASIS KOMITETAS
LEONARDAS ŠIMUTIS. MYKOLAS VAIDYLA.

DR. P. GRIGAITIS.

Benning, nis susirinkimas 7 vai. p. p. pa-

me susirinkime užsimokėtumėte • 
savo metinę duoklę už organą 
“Darbininką“.

■Julius Baronas, sekr.

LDS 3 Kp. Susirinkimas
NORVVOOD, MASS.

Sekmadienį, gruodžio 31 d.. 
1944 m. įvyks LDS 3 kp. meti
nis susirinkimas 3:30 valandą

$

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

<į/“GYVO-Darbininkas išleidi
JO ROŽANČIAUS "PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa- 

, veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Ui- 
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadvvay, So. 
Reston. Mass.

Draugijų Valdybų Adresai

Bradley 
pulkams 
pasitiki 

ir karei-

“Ribos galutinio individualu
mo. kuris ekskliuzyviai įsitvir
tina. ribos įgimto egojizmo turi 
būti suskaldytos meilės, kad 
žmogus galėtų tapti panašus į 
Dievą, kuris yra meilė.“ V. S-s.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

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

Tel. So. Boston 1298.
Vicc-Pirmininkė — B.'Gaiitūnlenė,

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

440 E. Sixth St.. So. Boston. Mass. 
Fin. RašL — B. Cunicnč,

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

I Iždininkė -- Ona Staniuliūtė.
177 West 7th St., So. Boston. Mass. 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
948 E. Broadu-ay, 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.

; Visais draugijos reikalais kreipkitės 
1 pas protokolų raštininkę

•V. JONO EV. BL. PAtAURNgB 
DRAUGIJOS VALDYBA.' ' 

Pirmininkas — Juozas ėvagftdjp*.
601 6th St., So. Boston, Man*.

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

Prot. Rašt. — Jonas GD
5 Thomas Pk., So. Boston, 

Fin. RašL — Aleksas
440 E. Sixth SL, So.

; Iždininkas Stasys K.
699 E. Seventh SL. So. Boston, 

Maršalka — Jonas Zaikia*
787 E. Broadvvay, So. Bostoa.

t

I

Draugija laiko susirinktama k 
čią sekmadieni klakNkno ■ 
2 vai. po pietų. PMMUM 
492 E. 7th SL, So. BMMh, ■
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Atviras Laiškas Lietuviams
T

6

GIRDJSZr LIETUVIU 
KOLONIJOSE ' I

LAIŠKAS PREZIDENTUI

t

Amerikoje labai mažai pasirodo naujų lietuviškų! 
knygų. Tiesiog turime lietuviškos knygos badą, kurs

Kviečiam Užsisakyti Nauja Knyga

< sterio Lietuvių Karo 
i, uų Komitetas pasiuntė 

kaučio turinio laišką 
Prez. Roos^vrlt ui:

nia’s hope for independence lies grasina apiplėšti lietuvių kultūrą. Lietuvoje jau penkti 
in complete vietorv for the ar- 
mies and na vieš of our
country.

For this reason we earnestlv
make the reąuest that Your

; EJccellency go on record as
being opposed to the plan as

Iproposed by Mr. Churchill and 
ūse the influence of your high' mo 
office to bring about the inde-.

' įiendence
issues of the,other

December 16. 1944
Thf Pre^ident,
Wa-n.ngton, D. C.

T > the President:

metai, kai rašytojai neturi laisvės pareikšti savo kū- 
great rybos. Amerika šiandien vienintelė šalis, kur lietuvis 

i rašytojas turi laisvę. Todėl mūsų visų pareiga domėtis 
savo rašytojų darbais, palaikyti lietuvišką knygą.

Tamstai tikrai žinomas rašytojo Antano Vaičiulai
čio vardas. Esame laimingi, kad šis rašytojas gyvena 
tarp mūsų, kad jam buvo lemta patekti į mūsų laisvą 
šalį ir čia laisvai prisidėti prie lietuvių kultūros ugdy-

t

Tne present 
neuspapers carry articles which 
statė that "^rime Minister 
Churchill has agreed to Rus- 
sia's unjust demands in Eastern 
Europe. This means that Mr. 
Ckurchill is in favor of throw- 
ing the nrinciples of the Atlan 
tie Charter overboard. As a re- 
sult Poland and the three peace-

of Lithuania 
small countries. 
Yours respectfully,

Joseph K. Žemaitis Pres. 
Stephen Bugnaitis Sec.

BERKLEY, MASS
I

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems 

i už šv. mišias ir gėles, dalyvavi- 
lovmg Baltic Statės would be l mą šermenyse ir laidotuvėse 
deniei self-government

vuid be left to the mercy ofI mo. ypač dėkojame 
šia.
B. Worcester
N&.nri Committee has doneldas; dėkojame
S. ’an its share in helpingį šeimai iš 1L. v»uicv-
J- Ternment to achieve the kam iš Brockton. Bukuntam iš 

<iž*.set for the six war loan; Campello, Bukuntam iš Taun- 
'drives. Through its efforts. the'ton. Mr. & Mrs. Ellis iš Bayon- 
IJthuanian - Americans of Wor-Ine. N. J.. Kristinai Korbet iš 
cester and its vicinity have pur-'Newark. N. J., Mr. & Mrs. Hali 
chased almost three million dol-' iš Brooklyn. N. Y., B. Df-rzanas. 
lars worth of war bonds. Over|kui iš Newark. N. J., J. 2r„;l 
1500 young men and women of 
Izthuanian descent from Wor- 
cester are now fighting valiant- 
ly on all fronts in the armed 
forces of the United Statės. The 
battle is being fought by them 
on the home as well as the war 
front for the United Statės. 
They also realize that Lithua-

and-mūsų mylinio sūnaus a. a. Ado- 
giminėms, 

kun. J. Petrauskui iš Brockton 
Lithuanian už palydėjimą į kapus ir mal- 

,_ ______ t pp. Liudavičių
S. Xn its share in helping ■ šeimai iš No. Dighton. Gurec-

Rašytojas Ant. Vaičiulaitis gausiai bendradar- 
and!biauja mūsų spaudoje. Jo raštai gerai žinomi “Ame

rikos”, "Darbininko”, "Draugo”, “Garso”, "Lietuvių 
Žinių”, "Varpelio”, “Studentų žodžio” skaitytojams. 
Jis yra parašęs keletą knygų, kurios praturtino lietu
vių grožinę literatūrą. Jis yra išvertęs visą eilę knygų 
iš prancūzų kalbos. Yra parašęs daug straipsnių įvai
riais klausimais. Nuo Naujų Metų jis redaguos naują 
žurnalą — “Naująją Aušrą”.

Čia mums malonu pranešti, kad Ant. Vaičiulaitis, 
yra paruošęs naują knygą. Jos vardas — "Kur Bakūžė 
Samanota”. Ši knyga jau yra spaustuvėje, ir darbas 
yra gerokai įpusėtas. Netrukus ji galės išvysti pasaulį.

“Kur Bakūžė Samanota” bus iš dviejų dalių — is
torijų ir pasakų.

Istorijų turinys yra tokis: 1. Dviejų kaimų istori
ja; 2. Elenutės nuodėmė; 3. Kriokininkų Ievutė; 4. Ka
da obelis žydėjo; 5. Daili žmona; 6. Dvi seserys; 7. Tėvo 
tvora; 8. Vakarui ateinant; 9. Kelnės; 10. Pilkasis ber
niukas; 11. Akmenų laukas; 12. Kur bakūžė samanota.

Pasakų turinyje štai kokios pasakos: 1. Žiogų dai
na; 2. Puodų puodas; 3. Girnų akmuo; 4. Lokys ir vove-

J. Smil
giam iš Arlington, Mass., Mar- 
cinkam iš So. Boston. J. Žiles iš 
Cambridge, Uršulei Venskaitei 
iš Cambridge. Mr. Mrs. Sabus - 
ku iš Taunton. Petro Danylos 
šeimai iš Brockton, ir J. ir A. 
Šarkiam iš Taunton.

Taipgi dėkojame bendrai vi
siems, kurie kokiu nors būdu

mums pagelbėjo arba užjautė’ 
nuliūdimo valandoje. Lai gera
sis Dievas visiems atlygina, o 
mūsų mylimo sūnaus Adomo 
vėlei lai suteikia amžiną ramy
bę!

Adomas ir Ona Jurguėiai.

PEPPERELL, MASS

4—H klube jie laimėjo čampionatus už veiklą ir už mokslą kolegijoje lai
mėjo scholarships.

rė; 5. Senas Kareivis Aleksandras; 6. Ožio balsas; 7. 
Žvirblis ir pelė; 8. Nidos žvėrys; 9. Adomas ir Ieva; 10. 

'Uodas; 11. Popiežiaus Paukštė; 12. Pabėgėliai.
Šią knygą skaityti kiekvienam bus malonu. A. 

Vaičiulaitis yra tikras lietuviško žodžio meisteris. Jo 
kalba labai turtinga, gyva, nuostabiai sklandi, kiekvie
nam suprantama. Jo apysakose matai sveiką lietuvio 
gyvenimą, gilią savo krašto meilę, gyvus lietuviško 
kaimo papročius.

Supažindinę Tamstą su nauja knyga, mes norime 
pakviesti Tamstą iš anksto užsisakyti ją. Tos knygos 

j kaina S1.50, bet kas užsisakys ją iki 1945 m. sausio 15 
d., gaus priedo vieną iš šių dviejų knygų: A. Vaičiulai
čio angliškai parašytą knygą “Outline History of Lith
uania Literature” (tai puiki dovana lietuviui kariui ar 
bet kuriam šviesiam amerikiečiui) ar poeto J. Aisčio 
eilėraščių knygutę “Be Tėvynės Brangios”. Abi šios 
knygos pardavinėjamos po 50 centų, tad iš anksto už
sisakę naują Vaičiulaičio knygą gauna ją žymiai pi
giau.

Mes nuoširdžiai norime, kad Tamsta pasinaudo
tum šiuo pasiūlymu.

Lietuvių Kultūrinio Instituto Valdyba:
Kun. J. A. Karalius, Pirm. 
Kun. Pr. M. Juras, Iždin. 
Juozas B. Laučka, Sekret.

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
“VYTĮ” leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

“VYTIS” eina kas mėnesį gražiai 
paveiksluotas ir deda įdomių straips- 

' nių. žinių iš Amerikos ir užsienio.
"VYTY” rasi žinių iš viso pasau

lio.
"VYTIS” rašo apie Amerikos lie

tuvių jaunimo judėjimą..
“VYTY” rasite įdomių pasiskaity

mų tinkamų seniems ir jauniems.
"VYTĮ” redaguoja įžymus ir paty- 

' ręs redaktorius Ignas Sakalas ir 
“VYČIUI” bendradarbiauja jo su- 
Kviesti įžymiausi literatai.

TAD. padarykime šūkį: “Tenelie- 
ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sxy- 

‘ riaus, kurie neskaitytų “VYTIES 
; Visi skaitykime "VYTĮ!”

"VYTIES” kaina melams ’ik $2 00.
“VYTIS”

366 W. Broadvvay, 
So. Boston 27, Mass.

R

a a

Bernardas Koraitis

Linksmų Ir Laimingų 
Naujų Metų 

Visiems mūsų Kostume 
riams, Draugams ir 

Rėmėjams 
Linki Jums 

Bernardas Koraitis

411 WA5HINGTON street 
BOSTON, MASS.

i

rapija.
Pradžioje neturėjome savo į 

bažnyčios, turėjome nuomuoti.' 
Po kelių mėnesių įsigijome na
mą, kur buvo laikomas pamal
dos. Turėjome svetainę, kur 
iruošdavome parengimus. Mokė
jome skolas. Užėjus nedarbui, 
(negalėjome nei nuošimčių ap
mokėti. J. E. vyskupas padarė

Nuoširdžiai dėkoju visiems. I Perma^n^- Nauju klebonu pa- 
kurie dalyvavo mano mylimo i skjrė jauną kunigą J. Andžiu- 
vyro šermenyse ir laidotuvėse; klebonas energin-
dėkoju už šv. mišias, gėles pa-į»a^ darbavosi, kad patraukti 
reikštas užuojautas nuliūdimo žmones į parapiją. Svetimtau- 
val atidoje. Prie 
prisideda ir mano du sūnūs, ku
rie yra karo tarnyboje, būtent, 
Įeit, komandierius Pranas, 
ris dabar randasi kur nors 
cifike, ir kapitonas Leonas, ku
ris yra J. V. armijoj kur nors 
Prancūzijoj, ir dvi dukteris — 
Barbora Eastman ir Viola, 
slaugė.

Lai Dievas visiems atlygina, 
o mūsų mylimo vyro ir tėvelio 
a. a. Domininko Griciaus vėlei 
lai suteikia vietą dangaus kara
lijoje!

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas 

yra 
mėnesinis, religinis, paveiksluotas 

laikraštis
“Šv. Pranciškaus

VARPELIS” 
“VARPELIS” 

į duoda naujausių žinių iš katalikų gy- 
i venimo Amerikoje ir kituose kraš-

Svetimtau- 
šios padėkos čiai pradėjo remti mūsų para

piją. Kieb. kun. J. Andziulaitis 
per du metu ir pusė atmokėjo 
$25.000.00 parapijos skolos, pa
darė daug pagerinimų, nes jis 
buvo nuoširdžiai remiamas pa
rapijiečių.

Klebonas 
tis pranešė, 
me bankoje 
bažnyčios statymui. Pasibaigus 
karui, kaip klebonas sako, pra
dėsime statyti naują bažnyčią.

Tai didelė garbė Nesiliaujan
čios Pagalbos Panelės švč. pa
rapijos klebonui ir parapijie
čiams!

Šių metų pabaigoje, gruodžio 
31 d. parapija ir jos draugijos 
ruošia nepaprastą pramogą šios 
parapijos 15 metų sukaktį at
žymėti, parapijos svetainėje, 
18022 Neff Road, Cleveland. 
Ohio. Kviečia visus lietuvius da- Į 
lyvauti tame parengime — va-j 
karienėje. Tikietas $1.50. Po va-' 
karienės bus šokiai. Vakarienė I 
— 6 vai., o šokiai 8 vai. vakare.: 

M. S. P.

ku-
Pa-

Gricienė ir šeima.

A. K. Macaitis Paskirtas 
Miesto Namiį Inspektorium

Westfield, Mass. — šiomis 
dienomis miesto mayoras Arth- 
ur B. Long paskyrė p. Antaną 
K. Masaitį. ilgametį laikraščio 
“Darbininko” bendradarbį ir 
skaitytoją, miesto namų inspek
torium. Miesto taryba paskyri
mą užtvirtino.

Sveikiname p. Antaną K. Ma
saitį ir linkime geriausių 
mių naujose pareigose.

CLEVELAND, OHIO

sek-

Šiame mieste, kaip kitų tau
tų, taip ir lietuvių skaičius pa
didėjo. Kai kurie apsigyveno 
Colliwood, Ohio, rytinėje daly
je. Toje dalyje apsigyvenu
siems lietuviams buvo pertoli 
lankytis į Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos bažnyčią. 1929 m. bū
relis lietuvių Clevelando rytinė
je dalyje pradėjo rūpintis įkū
rimui lietuvių parapijos. J. E. 
vyskupas J. Schremb davė lei
dimą suorganizuoti parapiją ir 
paskyrė tos parapijos klebonu 
kun. A. Karužiškį. Parapijai 
duotas vardas — Nesiliaujan
čios Pagalbos Panelės Švč. pa-

kun. J. Andžiulai- 
kad mes jau turi- 
$40,000.00 naujos

PASTABA:
Užsakymams prašome vartoti tokio ar panašaus 

turinio pranešimus:
Lietuvių Kultūriniam Institutui
222 South Ninth Street 
Brooklyn 11, New York.

■Gerbiamieji:
Šiuomi užsisakau A. Vaičiulaičio knygą “Kur Ba- tuose- APrašo Lietuvių kančias Lie- 

: tuvoje. Talpina gražių aprašymų, pa
vyzdžių ir trumpų straipsnelių.

Metams kainuoja tik $2.00 
Adresas:

Franciscan Fathers
‘ Mount St. Francis

Greene. Maine

kužė Samanota” ir jos priedu pasirenku knygą

Parašas
Gatvė

★

X

Miestas

★

i IORDAN MARSH COMPANY

Eina Jūsų Keliais

1945...KAIP IR 1851

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.
R oo m 206

507 Mass. St.
Tel. 6-1944 

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

W. J. Chisholm
GRABOR1US

“Asmeniškas Patamadmas

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Oexter 1952

Namų: PI- 6286
i

i 
i
I

★

Nauji Metai — naujos viltys — naujos idėjos geres
niems daiktams, geresniems laikams su Pergale, 

Taika ir nauja era Amerikai! Šie Nauji Metai yra 
mūsų 95-tieji. Ir šioje naujoje eroje, kaip ir praė

jusiuose devyniuose dešimtmečiuose, Jordan Marsh 
yra pasirengusi pristatyti prekių iš visos šalies... 

tuojau skubiai iš viso pasaulio... Jums, Jūsų namams, 
šeimoms; jūsų darbo dienomis ir poilsio valando

mis! Aplankykite mus Sausio mėnesyje, mūsų įsistei- 
gimo mėnesį. Pamatyk mus einančius pirmyn — 

Einančius Jūsų Keliais,

Pamatyk Ateitį, mūsų biznį ir Jūsų!

Laimingų Naujų Metų

VISIEMS NAUJOS ANGLIJOS ŽMONĖMS!

★

i

l 
?
i
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ŽINUTES iš Šv. Petro par. bažnyčios Šv. 
Mykolo kapuose.

Šiomis dienomis viešėjo ko-
Gruodžio 22 d., porą dienų pa- mandierius Stepas Daunls pas
- - - savo tėvelius, 12A Marine Road,

So. Bostone.
Šia proga primename, kad jo 

brolis, kun. Jonas Daunis yra 
paaukštintas Persijoje, šis ma
lonus kunigas tapo kapitonu.

sirgusi, mirė Carney ligoninėj, . 
Marijona Dobilienė (Razva- 
dauskaitė), 73 metų amžiaus, 
gyv. 161 W. 7th St. Paėjo Pa
nemunės parapijos. Amerikoje 
pragyveno 40 metų. Paliko vy
rą Povilą. 4 dukteris, sūnų, 
brolį ir seserį. ! GRA2US PARENGIMAS. —

Palaidotas gr. 26 d. 9 vai. r., Marijos Vaikelių draugija. Se- 
su iškilmingomis šv. mišiomis serų mokytojų vadovybėje. Kū

čių dienoje išpildė labai gražų 
Kalėdinį parengimą. Perstatė 
naują Operetę “Stebuklingi 
Varpai” ir sugiedojo Kalėdinių 
giesmių. Atsilankė ir Kalėdų 
dėdukas.

I

DAKTARAI

Šou 4476

Dr.Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
Šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tal.

♦
Puikūs Ir Praktiški 

Kalendoriai
P-nia J. Oreskienė yra nuo

širdi “Darbininko”' korespon
dentė ir rėmėja. Todėl jai ir jos 
mylimam vyrui jūreiviui nuo
širdžiai užjaučiame. Lai Dievas 
leidžia jam išgyti.

ĮVAIRŪS SKELBIMAIUŽUOJAUTA
LDS Centro Valdyba, 

“Darbininko” redakcija 
ir administracija reiškia 
gilią užuojautą pp. An
tanui ir Onai Janušo- 
niam, deakonui Alfonsui 
Janušoniui ir bendrai 
visai Janušonių šeimai, 
žuvus jų sūnui ir broliui 
įeit. Broniui Janušoniui.

Lai Dievas suteikia a.a. 
Bronio vėlei amžiną ra
mybę!

PAIEŠKO
Benediktas Jakutis, gyv. 20 

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

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

Gavau “Darbininko” 1945 me
tų sieninį kalendorių ir negaliu 
jo puikumu ir praktiškumu at
sidžiaugti. Jame ne tik visos 
šventės, pasninka’i ir mėnesių 
atmainos aiškiai sužymėtos, 
bet ir kiekvienos dienos švento
jo bei šventosios vardas pažy
mėtas. Mėnesiai ir dienos pažy
mėtos anglų ir lietuvių kalbo
mis. Apačioje telpa beveik visų 
Naujos Anglijos lietuvių para
pijų bažnyčių, klebonų adresai 
ir kokiomis valandomis įvyks
ta šv. mišios tose bažnyčiose. 
Jų tarpe ir Tėvų Pranciškonų 
vienuolyno, Maine valstybėje. 
Kad tą vien sužinoti, kiek tai 
reiktų žmogui pastangų padėti, 
laiko sugaišti. O dabar viskas 
ant sienos, kaip ant delno.

Kiekvieno mėnesio lapas pa
puoštas skirtingu šventųjų ar 
tautiniu paveikslu, ir apdeko-, 
ruotas lietuvių liaudies meno 
dirbinių atvaizdais, į kuriuos 
pažvelgus, darosi miela lietuvio 
akiai ir širdžiai, o sieloje suke
lia gilius jausmus.

Patyzdžiui: sausio mėn. — 
Kristus sėdi prie tuščio Taikos 
Stalo ir klausia: “Kas sėsis su 
manim prie taikos stalo?” 
Kiek čia gilios minties. Kiek 
džiaugsmo visiems būtų, jei di- 

i dieji pasaulio valdovai atsisės- 
jtų prie taikos stalo su Kristaus 
dvasia...

Vasario — Marija Liurde.
Kovo — šv. Kazimieras, su 

maldavimu... “Lietuvos Globė
jau, neapleisk mūsų kenčian
čios ir priešų pavergtos Lietu- 
vos.

Balandžio — Žmuidzinavi
čiaus — sužeistas Lietuvos 
Šaulys po kryžium.

Gegužės — Marija...
mūsų mielą Tėviškę. 

Birželis — Kristus.
Liepos — Idiliškas Lietuvos 

vaizdas — patekėjusi saulė ap
šviečia Trakų pilies griuvėsius 
ir Lietuvos kryžius.

Rugpiūtis — Vargų prispau
sta motina su kūdikiu guodžiasi 
prie pakelėje stovinčio kry
žiaus.

Rugsėjis — Kryžius — pa
guoda ir tvirtybė gyvenimo au
drose.

Spalių — Kristus Karalius 
globoją kareivį, lakūną ir jūrei
vį.

Lapkritis— Mišių auka už mi
rusius.

Gruodis — Kristaus užgimi
mas.

Šiuose laikuose, už tokį ka
lendorių, nebūtų gaila nei pen
kių dolerių. Dabar-gi — iš sa
vo skaitytojų “Darbininkas”

Lankėsi
Penktadienį “Darbininke” 

lankėsi Mrs. J. Lutvinas su duk
terimi, iš Broad Brook, Conn. 
Atsilankymo proga Mrs. Lutvi-i 
nas užsiprenumeravo metams 
“Darbininką”. PIGIAI PARSIDUODA 

“VARIETY” KRAUTUVĖ
So. Bostone. Krautuvė tiršt9;< 
apgyvento j vietoj arti fabriku 
ir įvairių dirbtuvių. Krautuvė 
toj pačioj vietoj 35 metai. Gei^ 
proga turėti lengvą ir nuolatir.; 
uždarbį nežiūrint kokie, nebūtų 
laikai, geri ar blogi. Krautuvės 
kaina su nauju “refrigeratoriu’ 
ir visais įrengimais $1200. Par- f
siduoda iš priežasties, kad išei- , 1 
na į kariuomenę. Telefonuokite 
ŠOU 2814. (31) I

Sveikinimai Iš Užjūrio
Šiomis dienomis gavome Bro

nio Bartkevičiaus, kuris yra 
Jung. Valstybių Laivyno tarny
boje ir užsienyj, sveikinimus ir 
linkėjimus visiems LDS na
riams Kalėdų švenčių ir Naujų 
Metų proga. Bronius Bartkevi
čius buvo jauniausias LDS na
rys ir 2 kuopos raštininkas. Jis 
yra užjūryj karo tarnyboje. Bet 
jis neužmiršta LDS narių ir

Šv. fono Ev. BĮ. Draugi
jos Metinės Šv. Mišios
Sekmadienį, gruodžio-Dec. 31, 

1944 m. bus atnašaujamos šv. 
mišios Šv. Jono Ev. BĮ. Pašai
pūnės draugijos intencija, 9 vai. 
ryte, Šv. Petro par. bažnyčioj, 
prie Fifth Street. So. Bostone. 
Visi nariai kviečiami anksčiau 
susirinkti po bažnytinėj salėj, 
kad tinxamai susitvarkius, nes 
eisime visi į bažnyčią in corpo- 
re. Taipgi atsineškite ir draugi- sveikina iš užjūrio, 
jos ženklus. Šiose pamaldose y-' Mes taip pat negalime už- 
ra būtina dalyvauti visiems na- miršti jo ir nors retkarčiais pa- 
riams, nes nedalyvavusieji gali sveikinti jį savo laiškais, 
būti

A. a. Kun. Martin Veth,
O. S. B.

Atchison, Kapsas — Gruodžio 
12 d. rytą mirė kun. Martin 
Veth, O.S.B., atsistatydinęs šv. 
Benedikto vienuolyno viršinin
kas ir buvęs Šv. Benedikto kole
gijos pirmininkas. Mirė Atchi
son ligoninėje sulaukęs 70 me
tų amžiaus, išbuvęs vienuoliu 
per 50 metų, kunigu 45 metus ir 
vienuolyno viršininku 24 me
tus.

Palaidotas iškilmingai gruo
džio 15 d. iš Šv. Benedikto baž
nyčios.

A. a. kun. Martin Veth. O.S.B., 
susirgo celebruodamas šv. mi
šias Kalėdų vidunaktį, 1940 m. 
Dėl ligos buvo priverstas pra
šyti Šv. Sosto pavaduotojo.

Viršininkas Veth. gimęs rūgs. 
25, 1874 m. Dettelbach. Bava
rijoj. atvežtas i šią šalį 10 me
tų amžiaus.

i

I

ĮŠVENTINTI DEAKONAIS.
Gruodžio 24 d., Šv. Jono semi* 
narijos koplyčioje, J. E. Arki
vyskupas R. J. Cushing. D. D., 

' įšventino į deakonus subdeako- 
nų klasę, kurių tarpe yra ir du 
South Bostoniečiai: Bernatonis 
ir Janušonis. Linksma tai nau
jiena South Bostono katali
kams — ypatingai įšventintų 

į giminėms.
i

I

i

ĮVAIRŪS skelbimai

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Dr. J. L Pasakantis
DR.AMELIAE.RODD 

OPTOMETRISTAI 
447 Broadway 
So. Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena

J. Repshis, M. D 
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

LIŪDNA NAUJIENA. Tą 
pačią Kūčių dieną, kada Alfon
sas Bronius Janušonis priėmė 
deakono šventimus, jo brolis 
Bronius Antanas, leitenantas, 
žuvo karo lėktuvo nelaimėje 
Ohio valstybėje.

Ši žinia suskaudino Kalėdas 
i dėl daugelio, ypač jo tėvui, bro- 
■ Ii ui ir pamotei.
' A. a. Lt. Bronius Antanas gi- 
jmė So. Bostone 1921 metais. 
I Pakrikštytas Šv. Petro par. 
i bažnyčioje, kurioje jis išmoko 
: religijos ir priėmė sakramentus. 
!Apie 3 metai kaip tarnauja Dė- 
įdei Šamui. Metai atgal jis buvo 
i prisirengęs imti moterystės Sa
kramentą. Bet atidėjo tą reika
lą. Grįžo mokyklon specializuo
tis aviacijoj. Buvo jau lėktuvo 
pilnas vairuotojas. Perkeltas 
naujon vieton. Skraidė maniev- 
ruose Kūčių dieną. Ir žuvo.

A. a. Leit. Bronio kūnas par
vežtas pas tėvą Antaną. 1836 
Columbia Road. So. Boston, 
Mass. gr. 27 d. Iškilmingai lai
dojamas iš Šv. Petro par. baž
nyčios, 30 d. gruodžio. 9 v. r.

Kalėdų dieną, J. E. Arkivys
kupas R. J. Cushing, D. D., at
laikęs iškilmingas pamaldas, 10 
v. r., katedroje, atlankė Janušo- 
nius ir paguodė šeimyną, ypač 
tėvą.

Būvusio leitenanto motinėlė 
Amilija yra mirus geg. 14 d., 
1940. Ji buvo gera moteris, šir
dinga motina, maloni kaimynė 
ir stropi darbuotoja, ypač drau
gijų ir parapijos gerovei. Žinau, 
kad ji daug meldžiasi už mus vi. 
sus, ypač mirusį sūnų Bronių, 
kurį kiti’ vadindavo “Ronaldu- 
ku”, už sūnų Alfonsuką, deako- 
ną, kurs tuoj bus kunigu, už 
mylimą vyrą Antaną ir kitus.

Leitenanto tėvelis Antanas 
Janušonis, panašiiavęs virš me
tų. vedė garbingą moterį. Oną 
Ivoškienę - Griciūtę, su kuria 
laimingai gyvena.

Melskimės už gyvus ir miru
sius.

a:

baudžiami. j &ia proga sveikiname J. V;
Jonas Glineckis, prot. rast. Laivyno jūrininką, LDS narį 

Bronių Bartkevičių ir linkime 
' jam Dievo palaimos karo tamy- 
į boję-Naujų Metų Lauktuvės

Dorchesterio Lietuvių Moterų 
klūbas ruošia Naujų Metų lauk
tuves gruodžio 31 d., 8 vai. va-* 
kare, Arcadia Hali.

Į St.. Dorchester.
Kviečia visus ir 

vauti.

Sudegė I. Pober Dra
bužių Krautuvė

204 Adams -------------
, Antradienį į trečiadienį, gruo- 

. , džio 26 į 27 dd. kilo gaisras I. visas dalv- _
Komisija ^nc>’ ^3 Broadway,

So. Bostone, drabužių krautu
vėje. Gaisras padarė $30,000 
nuostolių.

17

gelbėk

Pagerbė Juozų 
Markelionį

Sekmadienį, gruodžio
pp. Juozas ir Anelė Genevičiai
ir Kazys Markelionis, sūnus pp. 
Juozo ir Petronėlės Markelio- 
nių, gyv. So. Bostone, suruošė 
šaunų bankietą p. Juozą Marke
lionį pagerbti, jo 50 metų am
žiaus sukakties proga, Lietuvių 
svetainėje. Dalyvavo gausus 
būrys giminių ir svečių-viešnių.

Toastmasteriu buvo p. Wil- 
liam A. Amsie. p. Juozas Mar
kelionis gavo daug sveikinimų, 
linkėjimų ir dovanų. Bankietas 
praėjo labai jaukioje nuotaiko
je.

LINKSMŲ NAUJŲ METŲ

Sekm., gruod. 31 d.. 9 vai. r., 
yra giedamos šv. mišios Šv. Jo
no Ev. dr. intencijai.

3 vai. p. p., bažnytinėje salėje, 
seserys misionierės 
rodys paveikslus ir 
raupsotų žmonių 
salas bei kolonijas, 
bus. Kviečiami visi

Naujų Metų dieną. Šv. Petro 
par. bažnyčioje, mišios šv. įvyks 
šiomis valandomis: 6. 7, 8. 9. 10 
su klierikų asista. ir 11:30; sa
lėje — 8 ir 9:30.

Sausio 3 d., trečiadienį. 8 vai. 
ryte įvyks gedulingos pamaldos! 
metinio atminimo a. a. kur.. Jo-j 
no Plevoko laidojimo dienos. 
Kviečiami jo visi prieteliai atsi-

Casper’s Beauty Salon
738 E. Broadway, So. Boston 27. Mass

PARSIDUODA trijų šeimynų 
namas su 18 kambarių. Visu? 
kieto medžio grindys, “till” 
bathrooms. Arti St. Margarets 
ligoninės. Kreipkitės “Daria 
ninke”.

v > PARSIDUODA ant Silver St., 
So. Bostone du namai po dvi 
šeimynas. Į metus rendos neša 
apie $1100. Atsišaukite į “Dar
bininką”. (29)

I

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS — 
tnsured and , 

Bonded Į 
Local & Long

Distance 
Moving i

336 . 328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass. Į

PARSIDUODA N/W 
12 APARTMENTW 

So. Bostone ■
Randų atneša 2592 per iMk 

Visas namas yra naujai ]®|® 
sytas išvidaus ir lauko. fl®|| 
talpina savyje naują tiM ,'y\. 
plumingą su maudynerm^BBB 
čiais. Namas yra apg®į-%f<?| 
tas gerams šeimynoms.^®»§| 
mas yra gera.-, pirkinys. kS 

jį įsigys, gaus geriausį atV 
nimą ant įdėtų savo pini® 
nes įeigos yra nepaprastai ® 
štos pagal jvestuotų piningų® 
išlaidos yra labai žemos.

Dėiei platesnių informac® 
prašome kreiptis i>as fl

A. J. KUPSTIS ® 
332 W. BroadtoaįJ^

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

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

Tax Returns Systems Audite
Nathaniel 
LASSOW 

PUBLIC ACCOUNTANT 
Telephone 23 Harlem St.,
TAL. 0533 Dorchester.

Maristės
kalbės apie

S

l

GRABORIAI

Sužeidė Jūreivį Oreską

u

I

į

Vest Broadway,

daktarų 
Wales. 

kad lai-

I

atsilankyti, j D-ko vadovybei 
didį dėkingumą, kad ji mums 
išleido tokį puikų kalendorių.

“Darbininko” Skaitytojas.

ZALETSKAS<
FUNERAL HOMK

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. 
Graboripi ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir nakt} 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0818 

ŠOU Boston 2888

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:

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

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

DIAMOND CAFE
Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su 

draugais ir pažįstamais.

Perkins Markei
P. Baltrušiūnas - p. Klinga, 8av.

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston

MOTERIS PAGELBININK1 
Lietuvių Graborius ir - —- 

Balsamuotojas
Turi Notaro Teise*

254 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS. 

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dor hester Avė. 
Tel. COL’unbU 2537

Antradienį, gruodžio 26 d. 
Darbininkas" gavo p. Julijos 

Oreskienės, gyv. Binghamton, 
N. Y., laišką, rašytą gruodžio 
23 d. š. m., kuri dėkoja už svei
kinimus ir už “Darbininko” ka-

Patarnavimas kuogeriausias.

305 W. Broadway So. Boston, 
Massachusetts

lankyti į šias pamaldas bei pa- lendorių. už kurį prisiuntė vieną 
simelsti kur kitur.

Sausio 4 d.. 8 vai. ryte, bus' 
metinės egzekvijas ir mišios už, 
vėlę Elzbietos Videikienės, Se-J 
sers Benediktos motinos.

Šįmet šv. Vardo vyrų draugi
ja trijų parapijų turės savo me
tines pamaldas Šv. Petro ir Po-, 
vilo bažnyčioje, sausio 7 d.. 3 v. I 
I*> pietų.

Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J. V. 
Karo Bonų.

dolerį.
Nuoširdžiai dėkojame už svei

kinimus ir už dolerį.
Tarp kitko p. Julija Oreskie- 

nė rašo:
“Prie progos nusiskūsiu, kad 

šįmet Šventes turėsiu liūdnokas. 
Praėjusią savaitę gavau žinią, 
kad mano vyras buvo sužeistas 

! į abi kojų blauzdas. Kaip dide- 
I lis sužeidimas, kur ir kaip su- 
' žeistas nesakoma, tik kad esąs 
i geroj kariuomenės

.V.priežiūroj; kur nors 
Anglijoj. Turiu viltį, 
mingai sugis”.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

Pagamina gerus lietuvišku pietus, 
užlaiko geriausį alų, vyn^ ir degti
nę, ir visiems draugiškai ir manda

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

CASPER
FUNERAL H O M E
187 Dorchester Stwet 

South Boston, MaaeJr
Joseph V.Caį 

(KASPERAS) 
Laidotuvių D i re k t o 

Balsamuoto
NOTARY 

Patarnavimas Dieną 
Koplyčia Šermenims 

Tel. ŠOU Boston 1
ŠOU Boston
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Antanos Vaičiulaitis 
. / y '-FTOĮfcįjĮį^X^l

Jonas Biliūnas

LIŪDNA PASAKA
(Tęsinys)

; — Tik žiūrėkit, niekam a-
| pie tatai nepasakokit, — į- 

grasė visiems: — o jeigu 
kas nepažįstamas klausi- 

Zrėtų, sakykit, kad užuo- I 
čarbin išėjo...

Juozapota parėjo iš Da- 
mulio namo, jeigu ne link
smesnė, tai daug ramesnė. 
Graudu buvo, labai grau
du: bet jautė, kad nebe 
taip skaudžiai širdis krū
tinėje plaka.

— Gal nieko taip jau bai
saus čia ir nėra, — atminė i

Nuo tų minčių sublogo ir 
pajuodavo, niekados nie
kam linksmo veido nebe
rodė. Atsimainė, kaip atsi
maino gražus jurginas, ru
denio • šalnos nukąstas. 
Niekas jai neberūpėjo, nie
kuo nebetikė jo. Užmiršo ir 
Damulio žodžius, kuriuos

■ dar neseniai pati sau viena 
taip mėgo kartoti, nuo ku- 
irių jos sunkios mintys 
blaivės ir akys šviesiau 
imdavo žiūrėti... Vieno be
troško: kokiuo nors būdu 

----- ■ - l- savo vvrą pamatyti. Ir tik
Damuirožodžiūš. e|jo paveikslą amžinai da-
- Juk jisai, - mąstė ji.^arsavo krutmej nemojo...; 

nai, — žmogus senas, daug Nors rankose baltą dro- 
matęs ir pergyvenęs, nega-! įę turėjo, tiesų peltakį ant 
’’ : įjos siūdama, tačiau jos?

paskum po to vi- į dvasia ir akys buvo toli to
li — ten. kur senos pušys, 
liūdnai ūžė, drąsius maiš-; 
tininkus nuo priešininkų 
akių savo paunksnėj slėp- • 
damos. Troško tenai su t x ,,______ t
jais kartu būti, savo Petrą'akim žvilgterėjo į ubagę, kyklos kambaryje, 
matyti, nuvargusį ir su-,tartum iš jos tik tikėjosi 
blogusį, atsilsio miegą po išgirsti tiesą, 
medžiu miegantį: šaly jo • *

Vokiečiai bėgdami išsprogdina tiltus. Štai šis vaizdas parodo kaip iŠ puikaus geležinkelio tilto 
paliko tik geležinės rezginės.

' gaiš pamokslais visus sužavėj ). 
Matėsi ir seniai būvusių bažny
čioj Kasd.en daug ėjo prie Ko
munijos. Visi meldėmės už tai
ką, kareivius ir mylimą te/y..; 
Lietuvą.

i Sekmadienį,
buvo misijų užbaiga, 

inom įžadus. Užbaigoj 
■daug svečių kunigų.

Iš širdies dėkojam 
kun. Židanavičiui už 

iškalbingo

gruodžlo 17 J.
Atnauji- 
dalyvavo

A. Ii pasirikti... 
Gal pas]

ems bus lengviau ir ge-j 
B u gyventi?...

žodžiai, kaip moti-1 
T^^inka, Juozapotą pa- 
j Į,aė, jos širdį sušildė...

rsižegnojo ir atsisėdo 
't-yčia.utų... Pirmą kart 

riyes- Ant blakstienų a- 
Lithuan:s blizgėjo valgė„.

, valgius uoliai
chased ai. -, ,?nio darbo...
lars worth

į:
1500 y oi’

Lithuasuvo patsai viduvasaris, 
cestersitaikė paliūtis, ir žmo- 
ly on s, metę rugius piauti, 
forcęęurdo trobose, nežinoda- 
battiįi, kas veikti: j 
on tlarsinešusios berželių ša-i 
front^iių, dir i' vantas, o vy- 
The*ąi sukalidjos apie gurbus 

’^ir'"tvoras, apsnūdę, nepa- 
^rkakinti... Visiems rūpėjo 
’įįĮ rugiai, o čia smulkutis lie- 

tus, kaip tyčia, jau kelinta 
diena purkštė purkštė...

Juozapota atsinešė iš 
v! svirnelio rietimą drobės.

Susiieškojo žirkles, siūlų 
kamuolėlį su adatomis ir 
atsisėdo palangėj ant lo- 

Matavo tą drobę ir 
Rengėsi baltarū-

a
&
$ svir nelio

ėmės

— Neblogi jie, katyt, 
žmonės, neblogi. Gal ir ge
ro mums, vargdieniams 
trokšta. Juk jie ir badą 
kenčia ir galvas savo gul
do, po miškus slapstyda
mies. Tik nenuveiks jie tų 
rusų, ne; o tie paskum dar 
labiau spaus žmones, įpy- ' 
kę...
— O ką, jeigu nuveiks..., 

juk tada, senut, visiems 
būtų geriau gyventi?!...

Ir Juozapota žibančiom pietų, Šv. Juozapo parap.. mo-

i RYTINIU - -
I VALSTYBIŲ ŽINIOS
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WATERBURY, CONM.
IŠ LDS VEIKLOS

LDS 5 kp. metinis susirinki- 
! mas įvyko gruodžio 24 d. po

Nariams susirinkus skaitlin
gai, susirinkimas buvo gyvas ir' 

_________ o__ c.__v . — Geriau, tai geriau, — įdomus. Klebonas kun. J. J. 
laiminga sėdėtų, baltą ry-! atsiliepė senelė, — tik nie-Į Valantiejus, kuopas dvasios vą
šelį ant kelių turėdama... j1’"' -
— Pasiūsiu baltarūbius ir trijų dešimtų metų taip' 

eisiu Petro ieškotų... Vai- pat buvo sukilę, nieko ne-( 
gyti jam nunešiu... Nors i padarė. O kiek tada rusai; 
kartą į savo krūtinę pri- Į žmonių sušaudė, kiek išve- 
spausiu...

Taip svajojo. Nejuto ir
moterys, nemate, kaip vidun įėjo se-

i Iko iš to nebus. Juk ir pirm! das. žodžiu sveikino ir linkėjo 
susirinkusiems linksmų Šv. Ka
lėdų ir laimingų ateinančių 
metų. Taipgi sutiko atstovauti 
mūsų kuopą būsiančiame LDS 
seime, ir, jei kas iš narių atsi
rastų norintis vykti į LDS sei
mą pasižadėjo nuvesti savo au
tomobiliu. Kuopa už tai labai 

__ r________ ___r r___ i dėkinga savo dvasios vadui, 
buvo sukilę, kaip prastuo-Į Reikale platinimo katalikškos 
sius Žmones kvietė eiti 'spaudos kalbėjo vietos veikėjai 
prieš rusus ir kaip visai

žė — ir ponų, ir vargdie
nių, baisu atminti. Ir da
bar taip bus...

Ir jinai ėmė pasakoti, 
kaip tada buvo: kaip ponai

i

^VOS. 
karpė, 
bius savo Petrui siūti.

— Kur dabar jisai, var
gintojėlis, po margą svie- 

į trankos? gal alkanas 
piplyšęs? Nėra kam jo 
uosti, širdies nuramin-

■r

na nepažįstama ubagėlė ir, 
pagarbinus Dievą, atsisė
do gale suolo poteriautų.

Tik tada nustebusias a- 
kis pakėlė, kada pasimel
dusi senelė sunkiai sunkiai Į kas nelaimingai pasibaigė, 
atsiduso ir gailestingu bal
su ėmė prašyti: — Susi
mylėk, gaspadinėle, mėsos 
kąsnelį, pieno lašelį...
— O iš kur tamsta? —pa- i atjautus. Pasakojo, 

klausė Juozapota, matyda
ma nepažįstamą.
— Iš tol, dukrele, — iš 

Š-nių parapijos... Pas mus 
dabar baisu ir vaikščioti, 
tai čionai bekalėdodama 
atsikrausčiau...
— O kodėl gi pas tamstas 

baisu? — paklausė Juoza
pota, akylai į ubagę žiūrė
dama.
— I, katyt, mūsų krašte

*

' jo pasidarbuoti.
I Valdyba pasiliko ta pati, bū- 
' tent, pirm. Domininkas Matas, 
viee-pirm. p. Digimienė, rašt. 
Jonus Totilas, ižd. Vincas Urbo
nas, iždo 
Karalius „_____ _ ________
kas.

i ____________

i Gruodžio 10 d. įvyko Šv. Var
do draugijos susirinkimas. Be
svarstant draugijos reikalus, 
paaiškėjo, kad mūsų narys p. 
Petras Šmotas keli mėnesiai 
kaip serga. Tiesa, jis po biskj 
vaikščioja, bet iš namų negali

i išeiti. Draugijos nariai sudėjo 
; keletą dolerių šv. Kalėdų dova- 

. . , nėlę. Aukavo šie: J. Gailius
> ir užsimokėti už „„i $2.00; po $1.00 — M. Benesevi- 
metus. Kol Bogušas. J. Kairys, V.
kaina, Kuopos na-, patjjįjojjjg, p Kuzminskas. J.

.Abadauskas, J. Jakštas, P. Liu- 
įbinas, D. Matas, J. Breiva. P.
Jakubauskas. P-nas Šmotas ta
ria nuoširdų ačiū už Kalėdinę 
dovanėlę. Šv. Vardo draugijos 
valdyba liko ta pati, būtent, 
pirm. Petras Jakubauskas, vice 
pirm. J. Jakštas, rašt. Vincas 
Pabilionis. Korespondentas.

E

.■B

globėjai — Zigmas 
ir Petras Jakubaus-

■ įgaliojimą, kad galėtute atsto
vauti mūsų kuopą seime.

Kitas LDS kp. susirinkimas 
įvyks 28 d. sausio mėn. atei- 

i nančių metų. Pereitame susirin
kime didžiuma narių užsimokč- 
kėjo už organą “Darbininką” 
už 1945 metus. Ateinančiame 
susirinkime malonėkite atsily
ginti, kurie esate dar neatsily
ginę už šiuos 
ateinančius 1 
“Darbininko” 
riams. $3.00, nepriklausantiems 
prie LDS kuopos $4.00 metams.

J. Totilas, kp. sekret.

klebonui 
pakvieti

mą iškalbingo mlsijonieriaus 
ir širdingiausias ačiū Tėvui Ju- 

, venaliui už pasiauzopmą mums. 
, Linkime sveikatos ir nepamirš- 
' ti mūsų savo maldose!
i Parapijietis.

_________________

! HAR3!S0“-KEARHY, N. J. _ _ _ _ _
; Šv. Vardo draugija, Lietuves 
Vyčiai, Amerikos Lietuvių Pi
liečių klubas, LRKSA 165 kp, 
Moterų Sąjungos kuopa, Dievo 
Motinos Sopulingos draugija ir 
Sodalietės sveikina visus ir vi
sas Šv. Kalėdų ir Naujų Met. j 
švenčių proga ir linki geriausių 
sėkmių, kad Dievas duotų 1945 
metus laimingesnius, kad pa
sauliui grąžintų taiką ir ramy
bę. kad po šio karo Lietuva at
gautų laisvę ir nepriklausomy
bę.

Sveikina visus “Darbininko” 
bendradarbius ir skaitytojus ir 
linki visiems maloniai praleis
ti šventes.

J. Stasilionis, 
Kearny Raporteris.

BROOKLYH.H. Y.

LDS SUSIRINKIMAS
Sekmadienį, gruodžio 24 

vyko LDS 5 kuopos susirinki
mas. Dalyvavo gausus būrys 
narių. Dalyvavo kleb. kun. J. 
Valantiejus, LDS Garbės 
rys. ir Dr. Petras Vileišis.

Kieb. kun. J. Valantiejus 
sveikino narius ir palinkėjo

d. į-

na-
AMSTERDAM, H. Y.

Šv. Kazimiero lietuvių para- 
prieš Kalėdas gruodžioPijoj

i

Šv. Monikos našlių draugija 
rengia milžinišką balių su kon
certine programa. Balius įvyks 
sausio 7 dieną, 1945. Dalį pro
gramos išpildys našlės pačios. 
Bus dainų, deklamacijų ir vai
dinimų. Našlės deda visas pa
stangas, kad balius pavyktų, ir 
užtikrina, kad atsilankę bus pa
tenkinti. Visi į našlių balių!

Kviečia Rengėjos — R. K.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius 

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

Llmosinal dėl visokiu r**k**«| 
Patarnavimas Diena ir Naktį 

! ___

■

leišis taipgi
kalbą ir įagi
mėnesyj pasidarbuoti 
nors po vieną naują narį LDS i vas Juvenalis Liauba, Pranciš- 
organizacijai. Nariai pasižadė- ’ konas. Gražia iškalba, širdin-

pa- 
ge- 

riaušių sėkmių. Apsiėmė atsto-! 
vu į LDS seimą. Dr. Petras Vi-. 10-17 dienomis įvyko misijos,

pasakė įspūdingą kurias vedė čia gimęs, bet Lie- 
agino narius sausio-tuvoj augęs. Italijoj mokslus 

ir gauti i baigęs gabus misijonierius Tė-
- — — -v _ T ____ __ 1* T •____ 1___ ______

narių

I

I

<

1v

Kam susierzinti?įvyks 
ir vie-

Pasakojo, ką jinai pati at
minė ir ką nuo kitų girdė
jo, — visa, ką per savo ilgą 
gyvenimą buvo patyrus ir 

kaip
pasakoja žmogus senas, 
kursai nieko savo gyveni
me nebelaukia ir žiūri ap
linkui be vilties.

Juozapota klausė sene
lės, ir sunkus akmuo jos 
širdį užgulė. Padavė jai
valgyti, atnešė mėsos kąs
nelį, norėdama nors vieną 
nuraminimo žodį iš jos iš- 
jgirsti. Taip troško ko nors 
tikra apie savo Petrą pa
stirti. Jai regėjos, kad uba- 
: gė, kalėdodama, daug yra 
į apie maištininkus girdė
jus, gal juos matė... gal ir 
apie Petrą ką žino, 

i Tik nemokėjo apie tatai 
; paklausti.

Bijojo prasitarti, ko nors 
i nereikalinga pasakyti. 

Ubagėlė tuo tarpu valgė 
ir iš reto pasakojo:
— ...Vilniun karalius at

siuntęs dabar naują val- 
idovą... Kaip jisai vadinas.

— Senut, ar maištininkai ar general - gubernatorius, 
rpri žmnnps? —dreban- ar kaip?!... Baisus esąs 

. Nė 
•Dievo nebijąs. Mūsų vys
kupą išbaręs ir išlojojęs. 
Du kunigu liepęs sušaudy
ti... Sušaudęs juos jisai, 
katyt, už tat, kad jie žmo
nėms bažnyčioj kokį ten 
raštą paskaitę... Taip vidu
ry miesto ir sušaudęs... 
pačiam vidudieny, kad visi 
matytų... Niekas to nesiti
kėję... Sako, net patsai di- 
disai stačiatikių arkiriejus 
ėjęs prašytų, kad nešaudy
tų, Dievo vardu grasęs, 
kad tokio baisaus darbo 
nedarytų. Tai tasai valdo-

!
1 
II 

-priviso, kad ir praeiti ne-i 1  «  TV T 1 • — • — 1 1------- ----------------AZ----------------------- Z—1.   Į

I

Taip mąstė Juozapota,
:t balto rietimo pasirė-’tiek dabar kazokų ir lenkų
U5i- i
Nuo Petro išėjimo neap- galima. Visais keliais val

omai jai širdį sopėjo, klojasi, susitikę nė vieno 
bkšai neramumas dažnai žmogaus ramiai nepralei-

Vieniems įtiksi, ki
taip, kad 

gojo, vietos sau negalėjo 1 nežinai, žmogus, kokio ga- 
rasti. kaip apsiblausus. lo ir tvertis. O ir mūsų
vaikščiojo. Ištisas dienas žmonių daug į tuos lenkus 
savo vyro, nors apsilanky- bėga. Tik kas iš to? Sugul- 

areinančio, laukė. Bet dys savo jaunas galvas, o 
____ jau laiko praėjo, o jo į vargų vargai, kaip buvo, 
vis^iebuvo, ir jokios žine-: taip ir bus. >

ją-krimto, kad nežinojo, džia.
kur dėtis: nakčių nemie- tiems nusidėsi:

v •

tup 
tiek

ir veikėjos: M. Zailskienė, M. 
Digimienė. M. Karinauskienė. P. 
Jokubauskas. J. Bernotas, B. 
Šilkauskas ir Dr. P. Vileišis. 
Pastaras :s davė sumanymą, 
kad kiekvienas LDS 5 kp. na- 
rys-rė gautų nors vieną naują
narį ateinančiais metais. Suma-1 
nymas tapo priimtas entuzias
tingai ir pasiryžo visi darbuo
tis. kad ateinančiais metais pa
dvigubinus LDS 5 k p. 
skaitliumi.

Kuopos “Cąrd party” 
prieš užgavėnias. Laikas
ta bus vėliau pagarsinta. Susi
rinkimas nutarė rengti išvažia
vimą ateinančią vasarą. Tuo; 
reikalu rūpintis sutiko P. Joku- 
bauskas ir D. Matas.

Kuopos valdyba dėl ateinan
čių metų pasiliko ta pati — tai i 
yra: Dvasios vadas kun. J. J. 
Valantiejus, pirm. D. Matas, 
vice pirm. M. Digimienė, sekr. 
J. Totilas, ižd. V. Urbonas, iždo 
globėjai P. Jokubauskas ir Z. 
Karalius, tvarkdarys, išrinktas, 
J. Kairys.

Kurie norėtute vykti į LDS 
seimą, malonėkite duoti žinią 
kudpos valdybai, kuri suteiks

i

lės ap e jį neturėjo.
— Wal jau nebegyvas? geri žmonės? __ ,r__ _____

gal sužeistas kur kanki-jčiu balsu paklausė Juozą-1 žmogus, kaip žvėris, 
nas? Ipota. ; Dievo nebijąs. Mūsų
•" — - ~ ■ ■ ■ I— M !■. Ji  . J ■ ■■-------------------------------------------------- ----- --- --- - -- -- 1 • * $I

į LINKSMŲ NAUJŲ METŲ

Kardok

£ r

RESTAURANT
HARTFORD AVĖ., IR NORTH ST.

Geriausi alūs dideliais stiklais. 
Patarnavimas malonus ir mandagus.

Visus nuoširdžiai kviečia 
ANTANAS KARDOKAS, savininkas.

J

vas kad surėkęs ant to ar
kine jaus: aš, sako, darau, 
ką noriu, o Dievo nebijau; 
kažin, sako, kur tasai Die
vas yra — aš jo nemačiau,: 
o tu jį ar matei?... Taip ir 
pasakęs... Baisus žmogus! 
Kad kalbąs, tai kaip jautis 
baubiąs... Dabar, ką tiktai 
nutveriąs, tuoj liepiąs su
šaudyt ar pakarti... Bloga, 
katyt, dabar gyventi, o 
kas toliau bus, vienas Die
vas težino...

Juozapota sėdėjo išba
lus, akis išplėtus. Jos au
syse skambėjo žodžiai: 
bėk, išgelbėk savo vyrą.

(Bus daugiau)

Užsirukykit Old Gold!
Obuolių “Medus" apsaugoja Old 
Gold Cigaretus nuo Sudžiūvimo

Old Gold’s šaunus sumaišymas daugelio puikių taba
kų... su tinkamu primaišymu ekstra pagardinančių 
Ištakia lapų... yra apšlakstomas su Obuolių •‘Medum” 
...kad pagelbėti apsaugoti cigaretų sudžiūvimų. 
Pabandyk pakelį!

KLAUSYKITĖS “Which H Whlch?” Trečiadienio vakarais CBS—ir
nio vakarais NBC

r

PIRKIT
EXTRA 

$100 KARO 
BONĄ

The Comedy Theatre Sekmadie-




