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niai atvykusio iš Europos, 
kalba, pasakyta Darbininkų 
radio programoj, šeštadienį, 
gruodžio 21 d. š. m. iš WESX 
stoties, Salėm).
Plati Amerikos šalis 

Kristaus gimimo šventę 
pasitinka pasipu o š u s i. 
(Miestų gatvės ir parduo
tuvių langai nusagstyti 
blizgesiu spindinčiomis eg
laitėmis, namų languose 
žiba žvakės, o durys apka
binėtos žaliais vainikais ir 
žaliomis girliandomis. Vai
kai laukia Kalėdų senelio 
ir viliojančių jo dovanų).

Tuojau per visą šalį nu
aidės “Tyliąją naktį” gies
mės garsai ir pagarbins 
Kūdikėlį, kuris atėjo į pa
saulį kentėti, kad žmonijai 
atneštų ramybę. Ramybę, 
kurios išsiilgę laukia visi: 
ir tie, kuriuos slegia sunki 
darbo našta, ir tie, kurie 
skubina greituose trauki
niuose ir jūros blaškomuo
se laivuose, ir tie, kurie 
kenčia ligonio lovoje, ir tie, 
kurių lūpose stingsta kitus 
linksminusi daina, ir tie, 
kurie sukniubo nuo svai
galų stiprybės, ir tie, kurie 
budi savo tėvynės sargy
boje, ir tie, kurie šąla ir 
alksta sugriautuose mies
tuose.

Ramybės trokšta laisvos 
šalies laisvas pilietis ir jos 
maldauja niekinamas ir 
kankinamas tremtinis, iš
guitas iš gimtosios savo 
žemės į speiguotą ir šaltą 
Sibirą už tai, kad mylėjo 
savo tėvynę. Ramybės lau
kia karo viesulų nualintas 
pasaulis ir bailiai dairosi į 
savo didžiuosius, kurie ėjo 
išlaisvinti pavergtų tautų, 
o nukalė joms dar stores
nius vergijos pančius.

Pusantrų metų prabėgo, 
kai nutilo patrankų griau
smas ir baisusis bombone
šių ūžimas, o vis dar rūks- j
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Garbe Dievui Aukštybėse! Įdomus rašytojos kelias:

nuo raudonųjų mitingų prie
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Konvertite iš marksizmo stoja krikšč. meilės 
tarnybon. — Istorijėlė apie girtą moterį New 
Yorke. — Šv. Martyno namas Washingtone. — 
Apie miegančius rūmų šešėlyje. — Kaip pike
tuoja Šv. Juozapą. — Buvusios marksistės mal

da: pažinti kits kitą duonos laužyme.

Berods Rousseau yra pa
sakęs:
— Mirties šalčiu stings

tančiomis savo rankomis į 
aną pasaulį tenusinešime 
tik tą, ką gyvi būdami iš
dalinome...

Vargiai ar kas mūsų lai
kais taip gerai tą artimo

BENAMIŲ NAMAI
Ta konvertite rašytoja 

pati pirmoji ėmėsi to dar
bo. New Yorke su savo 
naujaisiais priet e 1 i a i s, 
daugiausiai taipgi konver
titais katalikais, išnuoma
vo nedideles patalpas, kur 
ėmė priglausti tai skurdo 
išmestą gatvėn mergaitę, 
tai pragyvenimo netekusį

Nebijokite! Nes štai aš skelbiu jums dideli džiaugsmą, kurs bus visai tautai, kad šian
dien jums gimė Dovido mieste Išganytojas, kurs yra Kristus, Viešpats. (Luko: 2, 10.)

J. T. ATOMINES JĖGOS KOMISI 
JA PRIĖMĖ JUNG. VALSTYBIŲ 

PLANĄ
Lake Success, N. Y. — 

j Jung. Tautų Atominės Jė- 
igos komisija 10 balsų 
į prieš O priėmė Jung. Vals
tybių planą su Kanados 
pataisomis dėl atominės 

į jėgos kontroliavimo pa
saulyj.

Rusijos atstovas Gromy
ko griežtai priešinosi da
bar priimti tą planą. Jis
reikalavo atidėti 6 ar 7 die-, Tautų suvažiavimo priim- 
---------------------------------štai rezoliucijai dėl nusi- 
gilumos už visą Tavo lig- ginklavimo, 

’šiolinę paramą ir paguodą, į------------------------ ---------

iBįįSasRt Anglija-Rusija Susitarė Dėl 
s™-“-. t-“ .—— —»■; Vokietijos Zonų Valdymo

nom balsavimą, kad jis 
galėtų geriau susipažinti 
su Amerikos atstovo Ba- 
ruch pasiūlytu planu, bet 
J. T. Atominės Jėgos Ko
misija dauguma balsų at
metė Gromyko reikalavi
mą.

Komisija pavedė priimtą 
planą dar kartą peržiūrėti, 
kad jis nesipriešintų Jung.

Liko 87,
Tokio, Japonija, gr. 23 — 

Pereitą šeštadienį įvyko 
smarkus žemės drebėji
mas Japonijoj. Oficialiai 
žinoma, kad mažiausia 680 
mirė, 101 dingo be žinios ir 
824 sužeisti žmonės, api
mant šešiolika iš 24 vietų, 
kur padaryta nuostolių, 
sunaikinta 6,894 namus ir 
11,023 namus sužalojo.

naio taip

meilės pareigą yra supra-į^n^e^^en^^’ tai bedarbį pa- 
tęs, kaip rašytoja Dorothy |Pras^4 rankpelnį, tai lėšų 
Day. Tai įdomi asmenybė, i petekusįJūrininką.Prie jų 
Ji yra konvertite ir tą gi
lią žmonijos meilę ji išmo
ko iš krikščionybės. Pir
miau ji skelbė klasių kovą,! 
būdama raudonojo mark
sizmo atstovė. Ji buvo ben-į 
dradarbė “The Masses”,!
“New Masses” ir kitoje į 
Maskvai prietel i n g o j e 
spaudoje; ji buvo taip 

j veikli įvairiose komunistų 
j bendrakeleivių organiza
cijose, Gabumų jai netrū
ko. Už vieną jos parašytą 

j knygą viena filmų gamini
mo bendrovė sumokėjo jai 

(net keletą tūkstančių do-

liauja mynęs krauju pa-įVynę 
sruvusios žemės. (Užkar-į Kalėdų šventės neša ra- 
tasis pasaulio gaisras yra mybę, bet ją neša tik geros 
tik prislopintas, bet neuž- valios žmonėms. Ramybės 
gesintas, nes jam užgesinti nėra ten, kur garbinamas 
trūksta geros valios). sužvėrėjęs žmogus, ramy- . . . , ..

Tavo tėviškės sodybose, nėrį ten, kur po kojo- kal Praneša kad jie panto- 
__ • 1___ l-'-i______ t J___ _______r u o c. c-tiforTi Hol Annrlnnc ir

trūksta geros valios). sužvėrėjęs žmogus, ramy-

Berlynas, Vokietija, gr.į 
23 — Anglijos ir Rusijos 
militarės valdžios viršinin-

tų skurdžiųjų patalpų, y- 
pač streikų metu, stovėjo 
eilės žmonių, kurie norėjo 
įgauti šiltos kavos puodu
ką ar lėkštę sriubos.
— Svetingumo namai, — 

rašo Dorothy Day, — su
ves draugėn darbininkus 
ir mokslo žmones. Juose 
bus vieta pramonės darbi
ninkams diskutuoti (svar
styti) krikščionybės dės
nius. paskelbtus encikliko
se (šv. Tėvo laiškuose).To
kiuose namuose bus rūpi
namasi bedarbiais ir mo
koma bendradarbiavimo ir 
savitarpės pagalbos dės
nių. Jie bus pusiaukelės 
stotis į ūkio bendruomenes 
ir ūkio sodybas”.

Per tuos artimo meilės 
darbus ji pasiryžusi eiti 
prie visuomenės atnaujini
mo:
— Visada taip buvo, kad 

per gailestingumo darbus 
meilė buvo išreiškiama, 
žmonės į tikėjimą atver
čiami, minios pasiekiamos.

SESERS HEROIZMAS
Vien, dieną Dorothy Day 

ėjo gatve. Pamatė jau pa
gyvenusią moterį, visiškai 
girtą. Jos pirštinės ir rišu- 
liai vis krito iš rankų ir ji 

į niekaip negalėjo jų paimti. 
ka^Tlėldžir^arbininkų ^^0^. P™!0 P?e mo- 

The Catholic iters arciau- S1 apnabino 
Worker” (Tai vienintelis rašytoją abiemis ranko- 

’ Amerikoj laikraštis, kurs m,s l,r.cme kla“stl ~ kur 
metams tekaštuoja 25 cen- J1 ,?alet'l prisiglausti. Ne- 
tus—“kvoterj”; jo adresas toliese buvo seserų vienuo- 

1115 Mott Str., New York kVedami Sv: z,tos namal- 
City —13). į Rašytoja pnvede prie jų.

I 
I

Be Namų
—t—
Tai buvo smarkiausias 

žemės drebėjimas Japoni
joj, kokio nėra buvę per 
pastaruosius 23 metus.

Pirmesniose žiniose buvo lerių. 
paduota, kad sugriauta iri 
sužalota 24,000 namų ir1 ATSIVERTIMAS 
šimtai tūkstančių žmonių | Besiblaškydama po New 
liko be prieglaudos. Kitos yorką ji sutiko seserų vie
šnios buvo, kad ir zuvu-'nuolių pradėjo daugiau
Isiųj ųskaičius yra kur kas ^tabk^B^y-
didesnis negu dabar ofi- 
icialiai paduodama.

Prancūzijos Parlamentas 
Užgyrė Biudžetą

Paryžius, gr. 23 — Pran-

i čia, daugiau mąstyti, dau- 
igiau skaityti apie pagrin- 
! dinius gyvenimo klausi- 
jmus, taip, kad 1927 metais 
; ji priėmė krikštą ir liko 
katalike. Savo atsivertimą 
'ji aprašė veikale “From

į Anglija ir Rusija apsi-jcūzų tautinis parlamentas (Union Square to Rome”, i 
mainys savo gaminiais ir 530 balsų prieš 60 su ma-| Pati gyvenime daug var-j 
produktais. ižais pakeitimais užgyrė gO pakėlusi, užsidegusi i

šę sutartį dėl Anglijos ir 
Rusijos zonų ekonominio 
valdymo Vokietijoje. Toji- 

__________ ____ i__,___ Prie Kūčių stalo susi- sutartis galioja trims mė- 
kolius, o tavo brolis lietu-: kauPkime> prisiminkime nesiams. Ji gali būti pra

mielas lietuvi, dar smilks- į - _ ____ ;

ta karo degėsių dūmai. Ne niškumas.
vieno gimtojoje pastogėje 
šiandien sėdi kacapas mas- 
kouus, o tavo orons ueiu-i—----- ’ ........p*“-į

vis kenčia kalėjime ar šal-; .savo . tėviškę, pasi- tęsta vėliau, įtraukiant ir

mis paminta laisvė ir žmo-

to Sibiro Taukuose, ar gy- žadėkime dirbti jos išlais- jung. Valstybes. 
___ _i__ j-- a___ vmimui. kad kuo^reiciau-1

Mirė Gubernatorius
Atlanta, Ga.

dienomis mirė 
rinktas Georgia valstybės 
gubernatorius Eugene Tal- 
mage, 62 metų amžiaus.

į valdžios biudžetą dėl pir- krikščioniška meile ji da-l 
: mojo ketvirtadalio 1947 bar puolėsi gelbėti netur-1 
įmetu sumoje 135,000,000,- tingiesiems. Jau eilė metų' 

- Šiomis 000 frankų, tačiau į tą su- 1_ r
naujai iš-įmą neįeina militarės išlai- laikrašti “ 
------ "' I dos.

Paskyrė Daugiau Laivų
““ * “ “ “ * •vena skurdų tremtinio vinimui, kad kuogreičiau-,

vargą svetimuose kraštuo- 5iai tos Kalėdos, ka- į •—
se. Visi jie kenčia ir lau- da Ylsų sija daro ,
kia, kada galės sugrįžti į tremtiniai galės laisvi su- ijgšiol vieningu Vokietijos; 
laisvą savo Tėvynę. - _

Mielas broli ir sese lietu- £lose savo teviskese.
--- -- . .

į Širdyse yra geriausias gin- vo vieningo Vokietijos e- nuteisė mirties bausme 18 išvietintų žmonių atveži- of Hospitality”). 
klas kovoti. jkonominio valdymo, tik buvusių nacių karininkų, mui. Jis kritikavo valdžios kis:

Ramybė geros valios Rusija ir Prancūzija nesu- Vienus nuteisė pakarti, ki-1 įstaigas, kad jos permetus ■ “

Tai yra ženklas, kad Ru-i Nuteisė 18 Hadų Karininkų i ^tintųjy Gabenimui
™o,aidas■ ncs Artimi Jugoslavijoj

sėsti prie Kūčių stalo bran- ekonominiu valdymu visai j Belgradas, Jugoslavija, 
eiose savo tėviškėse — — -

Iš Europos

vi, laimingai sulaukęs tai
kos ir ramybės šventės, 
Tave sveikina Tavo brolis 
tremtinis, dėkoja iš širdies

DĖMESIUI!

vity — i y v. 1 —,y. .vz’
šalia to, ji yra pradėjusi Paskambln°varPel! Jr. ,S€- 

įdomų sąjūdį - Svetingu- PJT
i nenorėjo tartis. Jung. Vai- gr. 23— Belgrado aukš-Prezidentas Truman pas- mo Namų organizavimą -----

Ramybė ir taika mūsų stybės jau seniai pageida-! čiausias militaris teismas kyrė 4 laivus iš Europos (žiūrėk jos knygą “House ,’ • • • • • -........... 1 - - - - - -- -- - - - — ---- - -- — jog — Koks didvyriškas dar
bas

— Turėti svetingumo „a-Jifidnais' sunkiai Patvarko- mais atvejais, ir kiek čia
l Tęsinys 5-tame pusi.

Washington, D. C. laimingąją be klausinėji-

rūpintis šitokiais
v <=»---------- -------------|-------------- ------------ -----------------------------.------------------- ’ ---- ------- r----------- -----— , — ---------- J- ~ — , -   

žmonėms! Vardan tos Lie- tiko. Dabar lieka tik Pran- tus sušaudyti ,o dar kitus atvežė tik 5,000 išvietintų mus kiekvienoje parapijo-. 
tuvos vienybė težydi! icūzija. sunkiųjų darbų kalėjiman.ižmonių. ije.

Šis “Darbininko” nume
ris šią savaitę yra pasku
tinis. Kitas “Darbininko” 
numeris išeis antradienį, 
gruodžio 31 d. š. m. Vieti
niai, kurie ateina patys pa
siimti, gaus tą numerį, 
kaip paprastai, pirmadie- 
nio vakare, gr. 30 d.

Sveikiname visus ir lin
kime linksmų Kalėdų šven- 
cių!
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VIEŠPATIES GLMLMO DIENA (Gruodžio 25 d.)
Pirmųjų Mišių

DIEVAS SU MUMIS

Gul šiandieną jau šieno 
Atpirkėjas žmonijos! Kū
čios, šventoji naktis. Kalė
dos. Kas jų nelaukia, kam 
jos nepalieka gražių prisi
minimų. šviesių įspūdžių? 
Jau iš anksto pažįstamai 
pažįstamiems, draugai 
draugams, giminės gimi
nėms siunčia pasveikini
mo laiškus, perka dovanas,: 
puošia namus. Amerikoje į 
daugelis žmonių neturi jo-! 
kio tikėjimo, o vis dėlto, 
Kalėdų laukia. Ir jie puo-j 
šia duris vainikais, ir jie! 
dabina eglaitę.

Dar gilesnės prasmės tu
ri kalėdiniai papročiai Lie
tuvoje. Visą dieną snigę 
kaip drugeliais snaigėmis, 

• Kūčių vakarą nurimo, ir 
| -------- - ------ ■> M.

POPIEŽIUS KALBĖJO
TŪKSTANTINIAI MINIAI

EVANGELIJA: Luko 2, 1-14
Anuo metu: išėjo ciesoriaus Augusto paliepimas surašyti vi

są pasaulį. Tas pirmas surašymas buvo padarytas Sirijos valdovo 
Kirino. Ir visi ėjo įsirašydinti, kiekvienas į savo miestą. Tai ir Juo
zapas. kadangi jis buvo iš Dovido namų ir giminės, ėjo iš Galilie- 
jos. iš Nazareto miesto. į Judieją į Dovido miestą, kurs vadinamas 
Betliejus, kad įsirašydintų drauge su pažadėta sau moterimi Ma
rija. kuri buvo nėščia. Atsitiko, kad juodviem tenai esant, atėjo 
jai metas gimdyti: ir ji pagimdė pirmgimį savo sūnų, suvystė jį 
vystyklais ir paguldė jį prakaite, nes jiems nebuvo vietos užei
goje.

Toje pačioje šalyje buvo piemenų, kurie budėjo ir sergėjo per]giliai mėlynas Žvarbus Žie-’ 
naktį savo bandą. Štai Viešpaties angelas atsistojo prie jų. ir Die-, mos dangus Sužibo mir- į 
vo skaistumas apšvietė juos. Jie labai nusigando: bet angelas'gančiomis žvaigždėmis.,
jiems tarė: NebijokiteNes štai aš skelbiu jums didelį džiaugsmą, 
kurs bus visai tautai, kad šiandien jums gimė Dovido mieste Išga
nytojas. kurs yra Kristus. Viešpats. Ir tas bus jums ženklas: ra
site kūdikį suvystytą ■vystyklais ir paguldytą prakaite. Ūmai at
sirado prie angelo daugybė dangiškosios kariuomenės, kurie gar
bino Dievą ir sakė: Garbė Dievui aukštybėje ir žemėje ramybė ge
ros valios žmonėms ?

p. ON A KASKAS,

- - ------------- l

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

1230 KILOCYCLES —WESX ,SALĖM, MASS.

šeštadienį, gruodžio 28 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Darbininkų radio programa iš WESX stoties, 
Salėm. Prašome pasiklausyti gražių lietuviškų liaudies 
dainų, muzikos, pranešimų, sveikinimų ir kalbelių.

Ši programa bus Kalėdinė ir Naujų Metų. Sveiki
name visus ir linkime laimingų Naujų 1947 Metų!

• *

Rusų Valdžia Lenkijoje 
Persekioja Bažnyčų

Plečiasi Siddlėliii Kariniai 
Veikmai Indo-Kinijoj

Saigon, Prancūzų Indo- 
Kinija, gr. 23 — Prasidėjo 
karas tarp Viet Nam res
publikos sukilėlių ir Pran
cūzijos kariuomenės Indo- 
Kinijoj.

Viet Nam sukilėliai apsu
po prancūzų kariuomenės 
pulkus. Parncūzų kariuo
menė jau pralaužė sukilė
lių eiles, kad išlaisvintų 
apsuptuosius. Tačiau suki-

Vatikanas — Sekmadie- likus ir krikščionis kovoti 
nį, gr. 22 d. Popiežius Pi- už Kristų ir ginti savo ti- 
jus XII kalbėjo tūkstanti- kėjimą. 
niai miniai Šv. Petro aikš- Gausi minia viešai pa
te je. Jis ragino visus kata- reiškė savo entuziazmą ir 

palankumą ir per dešimt 
minučių kėlė dideles ova
cijas Šventam Tėvui, gar
siai šaukdami: “Vive H 
Papa”.

Popiežius savo kalboje 
pareiškė, kad dabar eina!
kova už Kristų ir prieš j Varšuvos Rusų palaiko- 
Kristų”. Visi klausytojai ma valdžia atnaujina už- 
vienu balsu atsiliepė: “Ko- metinius ir persekiojimą 
vokime už Kristų”. Kai ku- Katalikų Bažnyčios vadų 

jaunesnieji katalikai ir žmonių Lenkijoje. Pažy- 
***-*- metina, kad valdžia pasi

piktino Kardinolo Hlond 
vizitacija į Vatikaną.

Taip gi, pirmą kart Len
kijos istorijoje, katalikas 
kunigas buvo mirtinai nu
baustas. Prezidentas Bo- lėliai dabar plečia savo ka- 
leslaw Bierut pareiškė, rinius veiksmus šiaurinėje 
kad “Vatikanas ignoruoja Indo - Kinijos srityje, 
mūsų tautą”, ir kad lenkai Viet Nam sukilėliai gra- 
kunigai “labai griežtai sina prancūzams, kad jei- 
protestuoja prieš mūsų gu jie nepasiduos ir nepa
valdžią”. Jis pasiryžęs lik- dės ginklų, tai jie išžudy- 
viduoti Bažnyčią, jei jos šią visus prancūzus tame 
vadai ir tikintieji neesą krašte, 
nusiteikę priimti naujos Prancūzijos 
tvarkos.

rie t
nešiojo iškabas su žodžiais, 
“Šventasis Tėve, Jūsų va
dovybėje mes kovosime iki 
mirties”.

1 

j j Metropolitan Operos žvaigždė- 
artistė. atvyks į Bostoną ir da
lyvaus kataliką koncerte, kurio 
pirmaeiliu rėmėju yra J. E. ar
kivyskupas Richard j. Cushing, kitataučių parapijos cho- 
D. D., LDS organizacijos Gar- ras, išpildys rimtą muzi- 
bės Pirmininkas. Šis koncertas kos programą, būtent, pa
pyks penktadienį, sausio 3 d., garsėjusio Verdi’s “Re- 
1947 m., 8:15 vai. vakare. Sym- ųuiem” 
phony Hali, Bostone.

Sveikiname
art. Anna Kaskas ’

Šeima iš pirties grįžusi! 
renkasi už šienu iškloto 
stalo, ant kurio simboliš
kai išdėstyti valgiai. Tada 
tėvas, baltutėliais kaip 
sniegas lininiais marški
niais pasipuošęs, ima plot- 
kelę, žegnoja, laužo ir dali
na visiems, o jo veide kuni
giška rimtis ir iškilmingas 
džiaugsmas. Šį vakarą at
leidžia visi skriaudas, do
vanoja nemalonumus, nes 
juk prasideda lyg naujas) 
gyvenimas, nes juk už ke
leto valandų per gilų snie
gą jie važiuos į bažnytėlę

Anna Kaskas Išpildys 
Programos Dalį

Boston — šv. Cecilijos,

Antrųjų Mišių 

EVANGELIJA: Luko 2, 15-20
Anuo metu: Piemenys sakė vienas kitam: Nueikime lig Bet

liejui ir pažiūrėkime to. kas nyko, ką Viešpats yra mums apskel
bęs. Jie atėjo skubindamies ir rado Mariją. Juozapą ir kūdikį pa
guldytą prakaite. Pamatę gi. jie skelbė tai. kas jiems buvo pasa
kyta apie tą kūdikį. Visi, kurie tai girdėjo, stebėjosi tais dalykais, 
kurie buvo jiems piemenų papasakoti. Marija gi dėmėjosi sau vi
sus šituos dalykus ir svarstė juos savo širdyje. Piemenys sugrįžo, 
atgal, garbindami ir šlovindami Dievą dėl viso, ką buvo girdėję ir pasveikinti gimusį Jėzų - 
matę, taip kaip jiems buvo pasakyta.

Trečiųjų Mišių

EVANGELIJA: Jono 1,1-14
Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis bu

vo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį padaryta, kas 
padaryta, ir be jo nepadaryta nieko. Jame buvo gyvybė, ir ta gy
vybė buvo žmonių šviesa. Šviesa šviečia tamsybėje, bet tamsybė 
jos neapėmė.

Buvo Dievo siųstas žmogus, vardu Jonas. Jis atėjo dėl liudi
jimo apie tą šviesą liudyti, kad visi per jį tikėtų. Jis nebuvo švie
sa. bet turėjo liudyti apie šviesą. Buvo tikroji šviesa, kuri apšvie
čia kiekvieną žmogų, ateinantį į šį pasaulį. Jis buvo pasaulyje; 
pasaulis ]>er jį padarytas, bet pasaulis jo nepažino. Jis atėjo pas 
save, tačiau savieji jo nepriėmė. O kas jį priėmė, tiems jis davė 
galios būti Dievo vaikais, būtent, tiems, kurie tiki į jo vardą, ku
rie yra gimę ne iš kraujo, nei iš kūno valios, nei iš vyro valios, bet 
iš Dievo. Tas žodis įsikūnijo ir gyveno tarp mūsų. Mes matėme jo 
garbę, garbę kaip vienatinio iš Tėvo gimusio Sūnaus, pilno malo
nės ir tiesos.

I

Verdi’s
, sausio 3, 1947 m. 

Į Lietuvaitė artistė, Anna 
mūsų tautietę, Kaskas, išpildys įžymią ro

lę, taipgi ir kiti artistai: 
John Herrick, Agnės Davis 

i ir David Lloyd. Gros 55 as
menų Boston Symphony 
Orchestra.

i Tai bus labai įdomi prog-
Helsinki, Suomija, gr. 23 rama. Muzikos mėgėjai 

— Suomijos konservatai laukė progos išgirsti Ver- 
ir liberalai, kurie turi par- di’s “Reąuiem”. 
lamente tik vieną atstovą J. E. arkivyskupas Ri- 
daugiau negu kairieji — chard J. Cushing, D. D., y- 
komunistai ir jų pakelei- ra pirmasis ištisos eilės 
viai, gali visai prarasti ga- programos rėmėjų. Lai tie, 
lią.

Kairiuosius stipriai re
mia Maskva. Jie taip gi 
įsavo šolininku turi prezi
dentą Juho Passikivį, ku
ris, kalbant apie keturias 
laisves, prieš pat pasitikė
jimo balsavimą įspėjo de
šiniuosius, kad jie savo 
balsavimu gali rizikuoti, 
Suomijos nepriklausomy-

5

Suomija Gali Netekti 
"Nepriklausomybės"

Hovena

premieras 
į Leonas Blum kalbėsiąs 
! parlamente apie kilusį ka- 
. rą Indo-Kinijoj.

■ Italija - Prancūzija Pasirašė 
Prekybos Sutarti

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IŠVAKARĖSE 
ATSIMINKIME TREMTINIUS

Emanuelį, tai reiškia: Die-! 
vas su mumis.

Nuo to laiko, kai suspin-į 
dėjo Betliejaus žvaigždė, 
kai pasigirdo angelų bal
sai — “ir ramybė geros va
lios žmonėms!”, pasauly, 
šeimose ir širdyse darėsi 
šilčiau, maloniau, šviesiau.] 
Betliejaus įvykius prisimi-’ 
nūs tikinčiosios širdys už
kaista, pasidaro kažkaip 
jauku, gimsta atsinaujini
mo noras.

Dievas su mumis! — rei
škia turėti optimizmo, ne
nuleisti rankų, su viltimi bę. Tiesa, ir dabar Suomi- 
žengti į ateitį. Tai reiškia ja yra Rusijos dominacijo- 
kurti, dirbti, statyti ir gi- je. Suomijos prezidento į- 
linti pirmiausia savo dva-j spėjimas yra niekas kitas.

I

•kurie mėgsta gerą muziką, 
įsigyja bilietus iš anksto, 
nes Bostono katalikai la
bai susidomėjo išklausyti 
lietuvaitės artistės ir šv. 
Cecilijos atsižymėjusio 
choro. Programa įvyksta 
penktadienį, 8:15 vai. va
kare, Symphony Hali, Bos 
tone.

Plėšikas "Uždarė" Banių
LciMiiyrdKte

Ką tik išėjo iš spaudos Nove-: 
na Aušros Vartų Dievo Motinos! 
garbei. Pradžioje novenos įdo-] 
miai aprašyta stebuklingojo neša, kad Prancūzija ir I- 
švč. Panelės Aušros Vartų, Vii- talija pasirašė 1947 me- 
niuje paveikslo istorija. Kny- tams prekybos sutartį, 
gutės kaina 25c. Užsakymus 
siųskite:

“Darbininkas”,
366 W. Broadvay, 

So. Boston 27, Massį

Paryžius, gr. 23 — Pra-

Kasmet miršta daugiau 
kaip 50,000 žmonių nuo 

(džiovos ligos Jungtinėse 
i Valstybėse.

Cafes 8C Taverns
SOUTH BOSTON CAFE

VINCAS BALUKONIS, Savininkas
260 W. Broadway So. Boston, Mass.

PETER t, DICK TAVERN
PETRAS JARVIS ir RICHARD ŠLIUŽAS. Savininkai 

208 West Broadttay So. Boston 27, Mass.

Kalėdų švenčių proga. B ALF Direktorių Taryba ir 
Valdyba siunčia nuoširdžiausius sveikinimus ir linkė
jimus visiems BALF skyriams ir jų valdyboms, vi
siems BALF artimiausiems bendradarbiams, lietuviš
kiems laikraščiams, lietuviškoms radijo programoms, 
visoms BALF darbe talkininkaujančioms organizaci
joms ir jų vadams.

Maloniai prašome šiose Kalėdose ypatingai atsi
minti tūkstančius lietuvių tremtinių, kurių Kalėdų 
švenčių stalas bus beveik tuščias, kurių vaikučiai nega
lės džiaugtis kalėdine eglute ir jos papuošalais, kurių 
išvargusio kūno nedcngs patogus drabužis, kurių ryto
jus visiškai neaiškus. O šis atsiminimas nebus tuščias, 
jei kiekvienas lietuvių tremtinių prietelis Kalėdų Šven
tėse paskirs dovaną lietuviams tremtiniams sušelpti ir 
ją tuojau atsiųs BALF adresu:

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

Su giliu dėkingumu,
BALF Valdyba.

---- ---------------------------- , Maskva, Rusija, gr. 23 — 
sinį pasaulį, širdies kultu- kaip tik kairiųjų — komu- Plėšikas įėjo į taupymo 
rą ir nenusiminti laiko pai- ;nįstų įr jų pakeleivių sieki- banką Leningrade, parodė 
niavoje ir baugumuose,'mas Suomiją įjungti i so- revolverį ir įsake visiems 
nes jei Dievas r-------- 1 - ----- ---------- —
kas prieš mus?

Žodis tapęs Kūnu apsi
gyveno tarp mūsų ir atne
šė šviesą, kurios nėra ten, 
kur Jo nėra. Tada sveiki
nimo laiškai lieka nereikš-

PEN TAVERN
ST. ČIŽIUS ir AL. JAKUBĖNAS, Savininkai

307 W. Broadvay, So. Boston 27, Mass.

su mumis, Į vietų Rusiją.
I

Yra Viltis, Kad Cl 
Shek Taps Kataliku

dvi I' ’

bankos pareigūnams su
gulti ant grindų. Po to, jis 
užkabino ant durų užrašą:

THIRD STREET CAFE, Ine.,
A. P. NEVIERA ir P. RAZVADAUSKAS. Sav.

58 Dorchester St. So. Boston 27, Mass.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininke - Eva Marksienė.

625 E. Sth St.. So. Boston. Mass. 
Tel. So. Boston 1298. 

Vice-Pirmininkė G. Gaiiiūmenė.
8 Winfield St.. So. Boston. Mass. 

Prot. Rašt. Ona Ivaškienė.
440 E. 6th St.. So. Boston. Mass. 

Finansų Rašt. - B. Cūnienė.
29 Gould St.. W. Roxbury. Mass.

Tel. Parkway 1864-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

177 Wext 7th St.. So. Boston. Mass. 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas.

11 Springer St.. So. Boston. Mass 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnyte.

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

SV. JONO EV. BL. PASALPINfeS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Uždarytas iki 12 valan
dos”.

Plėšikas, pasigrobęs 30,- 
Nanking — Kuomet kilo 000 rublių, išbėgo iš ban-

BLINSTRUB'S VttLAGE
Broadway ir D St. So. Boston 27, Mass.

mingi lapeliai, tada ant du- §and¥- kaj Kiniečių va-kos, ir kada pribėgo prie 
° _ __ _ __ _ . pne I lr»nnv»n liC’C’TTVirs f ’Hihmcy C’rr»Vit,w<iA O llTOtYl/MM liz't TQ1

tės ir dovanos^^tebėra6lyg j
liūdnas pasityčiojimas.] 
Nes, kaip vienas filosofas! 
pasakė, jei Kristus Betlie
juje būtų gimęs nors tūks
tantį kartų, o negimtų ma
no širdyje, aš vistiek bū
čiau žuvęs... Todėl vienoje 
lietuvių kalėdinėje giesmė
je taip prasmingai mal
daujama :

— Teikis gimti nūn mu
myse!

rų vainikai, salionų eglai- das, Generalissimo Chiang stovinčio automobilio, tai
i atsisakė jį 

! Katalikų Bažnyčią, arki- vežti. Jis leidosi bėgti, bet 
i vyskupas Paul Yu-pin, policininkas vydamąsis 
Tautinės Sąjungos Vyriau-paleido šūvius. Plėšikas 
sios Tarybos narys, parei-! atsišaudė, bet policininko 
škė: “Aš vien tik tą galiu j kulka jį pertrenkė ir jis 
pasakyti, kad turiu viltį”. Ibuvo suimtas.

STRAND CAFE
VINCAS TAUTVAIŠA ir KAZYS POCIUS, Sav.

374 Broadway So. Boston 27, Mass.

SILVER CAFE
SILVESTRAS ZAVEDSKAS, Sav.

324 W. Broadway So. Boston 27, Mass.

RLINKER CAFE
JUOZAS YKASALA, Sav.

705 No. Montello St. Brockton, Mass.

Darbininkų Unijos Reikalai- 
ja Atlyginimo

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

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

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

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

Iždininkas Stasys K. Grigą na vidus.
699 E. Seventh St.. S. Boston. Mass. 

Maršalka Jonas Zaikis.
787 E. Broadway. So. Boston. Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 

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

CIO unijos tai vienur, tai 
kitur kreipiasi j teismą, 
kad įsakytų kompanijoms 
atlyginti darbininkams už 
sugaištą laiką, einant nuo! 
vartų iki darbo vietos. Iš 
Fordo kompanijos reika
lauja 8 milijonų dolerių.

Jeigu unijoms pavyktų 
laimėti bylas, tai darbinin
kai gautų nemažai atlygi
nimo, nes ieškoma atlygi
nimų nuo 1938 metų.

TIK IŠĖJO Iš SPAUDOS »
KUN. DR. K. GEČIO ?

J 
Naujas Istorinis Veikalas

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

išleistą knygą — !jį

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

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

macijos sąjūdis Lietuvoje; 3) Lietuva caristinės Rusijos oku- fe 
!♦ pači jos laikais 1795—1918 ; 4) šventoji Lietuva; 5) Lietu- fe 
į vos trispalvei plevėsuojant 1918—1940 ; 6) Nebaigta lietuvių fe 
J tautos Golgota 1940—1946 m.

J'j Kaina — $4.00 j!
• iti'! Užsakymus siųskite: *
į- DARBININKAS į

366 W. Broaduay, So. Boston 27, Mass. Jį

L STREET TAVERN
JAMES STRIGUNAS, Sav.

L ir 8th St. So. Boston, Mass.

Package Stores
66

MONTELLO PACKAGE STORE, INC.,
ANTANAS YANKUNAS, managerius

19 Arthnr St. Montello, Mass.

BROADWAY LIQUOR MART .
JOHN CERULLO, Jr„ Mgr.

391 W. Broadvay — Tel. ŠOU 9570 — So. Boston, Mass.

SULLIVANS UQUOR STORE
DEGTINfi-VYNAI-LIKERIAI

322 W. Broadvay So. Boston 27,

BORIS BEVERAGE CO.
.1. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS. Sav.

220 E St, — Tel. ŠOU 3141 — So. Boston,

MYOPIA CLUB BEVERAGE CO.
Skaniausias Tonikas

PRANAS GERULSKIS, Savininkas
Grafton Avė. — Tel. Dedham 1304-W — Islington,

Mass.

Mass.

Mass.
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Norai, Žodžiai, Pažadai • • •

1947Prezidentas Trumanas pareiškė, kad Nauji 
metai nežada jokių didelių perversmų, bet bus ramūs 
ir geri, žinoma, jei žmonės patys nepasidarys sau bėdų. 
Kitais žodžiais, jei žmonės turės geros valios. Čia pa
kartota visiems žinomas Kalėdų šūkis: “ramybė žmo
nėms geros valios”. Tik reikia dar pridėti pirmoji ir 
pati svarbiausioji šūkio dalis: “Garbė Aukštybėse Die
vui”. Deja, oficijalinis valdantis pasaulis tą gražų dan
gišką obalsį bei principą visai pamiršo, arba tiksliai 
ignoruoja, ir dėlto jau antri metai negali susitarti dėl 
taikos sąlygų. Dar karo metu, toli prieš taikos konfe
renciją Popiežius Pijus XII nurodė pasaulio valdovams, 
kad taika turi remtis ant Dievo įsakymų, teisingumo 
ir teisėtumo, ir išdirbo net smulkmenišką planą pasto
vios taikos sąlygų. Pasaulio vadai ignoravo Katalikų 
Bažnyčios Vado balsą — nėra kaip klausyti Popiežiaus 
patarimų, kai taikos konferencijoj vyrauja patys at
kakliausi bedieviai, rusų bolševikai. Ir visose karo kon
ferencijose apie Dievą nė žodelio. Į San Francisco kon
ferenciją kai kurie katalikų dvasiškiai mėgino daryti 
pastangų, ar nebūtų galima įterpti maldelę. Veltui. Gal 
kai kurie dalyviai ir norėjo tam pritarti, bet matomai 
neišdrįso: bolševikai įsižeis ir boikotuos visą konfe
rencijos eigą. O be maldos ar ne boikotavo viską, kas 
tik buvo įnešta ne Rusijos naudai?

Žmonės labai dažnai pamiršta, kad ne tik blogi 
darbai yra nuodėmė, bet ir apsileidimas gerai daryti. 
Pareigūnas, kurs neina savo pareigų, jau už tą apsilei
dimą yra atsakingas, kad ir niekam blogo nebūtų pa
daręs, nes šiuo atveju apsileidimas yra lygus blogam 
darbui, dėlto, kad neatliktos pareigos daro žmonėms 
daug skriaudos; o jau taikos derybose tai ištisos tautos 
nukenčia, jei į jų teises neatsižvelgiama. Kas atsakys 
už ašaras ir kraują kad ir mūsų Lietuvoj pralietą ir 
tebeliejamą? Ar ne tie, kurie sakėsi kovosią už visų 
tautų laisvę, o dabar jas palieka faraoniškoj vergijoj ir 
nė žodžio už jas neužtaria? Be galo skaudu, kad taikos 
konferencijoj eina ginčai apie visas tautas, o Pabaltės 
valstybės visiškai pamirštos, tarsi jas žemė būtų pra
rijusi. Jos buvo neutralios, vengė karo kiek įmanyda
mos, ir štai įsibrauna neprietelius vienas paskui kitas, 
suardo jų neutralumą, elgiasi su jomis kaip su priešais 
— žudo, degina, plėšia ir, vieton atlyginti už skriaudas, 
užneria ant jų kaklo barbariškos vergijos retežius, pri
tariant tiems, kurie iškilmingai pasižadėjo jas išlais
vinti! Net tamsiausiuose žmonijos darbuose istorija 
nieko panašaus neparodo.

Karo veteranų iškilmėse Prezidentas Trumanas 
atvirai pasisakė, kad karas neatsiekė savo tikslo, nes 
nežiūrint milijono žuvusių Amerikos karių, nelaisvė 
pasauly tebevyrauja — daug žiauresnė nelaisvė, negu 
buvo prieš karą; kad taikos derybose beveik nieko ne
atsiekta, bet tikisi, kad šiais 1947 m. pasekmės bus ge
resnės... Tik tiek. Bet dėkui ir už tai. Toks atviras pa
reiškimas daug ką reiškia. Pripažinimas klaidos ir kal
tės nurodo bent norą pasitaisyti. Norai, žodžiai, paža
dai — skysti dalykai, bet reik ir jais tenkintis šių Ka
lėdų ir Naujų Metų proga. K.

v •

• v

Buvo tai prieš dvejus ji, Dzie tu mano, — nebe- 
metus. lengvais šilkiniais 
debesėliais plaukė vasara 
per Lietuvos žemę. Bet toji 
vasara buvo kitokia, negu 
kitos: visa gyvybė drebėjo 
ir dangaus paukščiai tylė
jo susigūžę medžių šakose, 
nes girdėjosi kauksmas|nių. Ne vieną karą mūsų! 
rytų šalyje besipiaunančių ; žmonės yra jau pergyvenę, 
dvieju piktų ir kraugerin- Į tačiau niekada niekas nėra 
gų vilkų. Ir šitas klaikus į bėgęs šitokioje desperaci-! 
staugimas dienomis ir va-: joje iš savo namų, kur gi-j 
landomis artėjo prie mūsųirtiė, užaugo ir numirti ren-i 
tėvynės — Lietuvos sienų.jgėsi. Žmonės Dasikliauda-'

Pagaliau karo giltinė, 1^° 
apsitaisiusi juodais išeigi-| 
niais rūbais, peržengė mū
sų žemelės sieną... Ji ke
liavo iš kiemo į kiemą, per j 
kaimus ir miestus, visus 
bučiuodama mirties vardu 
lūpomis, šimtai tūkstan-1,mus »net ne' 
čių žmonių visais keliais ir 
takais bėgo iš rytų pusės į 
krašto vakarus, kur dar! 
nesiekė kaulėtos karo gil
tinės rankos. Dienomis ir 
ištisomis naktimis judėjo 
vežimų kolonos pajūrio 
link. Gyvuliai buvo per
vargę, o žmonės prislėgti 
mirtino nusiminimo. Dau
gybė žmonių keliavo pėsti, 
tik lazdas namuose spėję Toliau jau kelių nebebuvo: 
pasiimti, kiti iš nuovargio iš vienos pusės gili jūra, iš 
miegodami stūmė vaikų Į kitų pusių pikti priešai, 
vežimėlius, arba vedėsi 
dviračius, apkrautus ryšu
liais visokiais.
— Nuo kur atbėgate?, — 

klausinėjo vieni kitų.
— Dieve mano, nuo Vil

kaviškio... Visus išvarė, Žemaitija ūžė kaip bičių a- 
per dvi valandas žandarai: vilys nuo žmonių tirštumo. 
įsakė išsikraustyti... Kurie Daug tūkstančių pabėgė- 
nepaklausė — tuos šaudė lių čia laukė kažin kokios 
vietoje. paskutinės sprendimo va-
— Mes bėgame iš pat landos, nesiryždami skir- 

Dzūkijos... Jau antras mė- tis su savo tėvyne ir besi- 
nuo kelionėje, vis tolyn ir laikydami įsikibę ant pat

jos slenksčio... Tai buvo 
nykios dienos, sklidinos 
neramumo ir negandų. Vi
sų mintyse ir visų žodžiuo
se buvo tik viena: “ameri
kiečiai, anglai...” šitame

tenka kantrybės suvargęs 
žmogelis.

Baigiantis tada vasarai, 
Dilnos pakelės, laukai, dar
žinės ir grįčios buvo prigu
lę svetimų, iš toli atkelia
vusių ir suvargusių žmo-

> Dievo valia ir ramiai 
Į’i sau tūnodavo savoje gūž

telėje, belaukdami įvykių J 
j Bet kas atsitiko šį kartą? 
Tik išgirdę vieną vienintelį 

• nekaltą žodelį — “bolševi
kas” — visi išbėgo kaip 
galvas pametę, palikę na-

bepasitikėdami net Dievo 
valia ir jo Apvaizda, nors 
mes lietuviai ir esame kar
ščiausi katalikai... Štai ką 
reiškia tas vienintelis žo- 
Idelis...

Bėglius nuo Vilniaus, 
Kauno, iš Dzūkijos smėlin- 
įgų dykumų ir visų rytinės 
į tėvynės vietų sulaikė gin- 
I tariniai Baltijos krantai.

I

Kažkur dar buvo šviesus 
ir laimingas pasaulis, bet 
jis buvo ne mums...

* * *

Porą mėnesių vakari- 
niausioji Lietuvos dalis —

tolyn ir kur mes sustosi
me, Dzie?
— Ir kas ten darosi?
— Dangus maišosi su že

me. Ten atėjo paskutinioji 
Dievo teismo diena... Bėga 
visi, kas tik begali, kaip dienų nykume tai buvo ka- 
nuo pavietrės didžiausios, ižin kokios gerosios dva

sios, švelnios ir su baltais 
sparneliais, tačiau kurių

— Bet kas ten ką daro?,-
— klausia žemaičiai. j
— Tena jos jau raudonie- veido mes negalime maty-

Kalėdų Naktį
Lidelis vieškelis. Aušta. Aš vienas. 
Žvaigždės, kain pievoje gėlės.
Skamba Kalėdų varpai užu miško
Jam — Kūdikėliui.
Ir sudūmojau aš didžią dūmą:
Kad būčiau aš karalius.
Aš žmonių sieloms duočiau ramumo, 
O kūnams — galios.
Ir mano žmonės būtų kaip gėlės, — 
Didelės, skaisčios, gražios,
Ir jie gyventų amžiną šventę
Svajų miražuos.
Pateka saulė, mintį ji pasuka:
Žiemą nežydi gėlės...
Kas mūs’ gyvęnimas? Tai tiktai pasaka 
Jam — Kūdikėliui.

Petras Babickas.

ti, lygiai kaip šventraščio’pakrikusi. Nacių komisa- 
nelaimingosios sielos, už- ras Gewecke, atbėgęs iš 
darytos atklanėse, kurių i Šiaulių su ištisa sunkveži- 
tamsybėse negalima ma- mių kolona priplėšto tur- 
tyti Dievo veido... Iš rytų i to, gyveno Palangoje. ‘Ru-
taip pat veržėsi sąjungi- doji valdžia’ iš Palangos 
ninkas, tačiau labai keis- siuntinėjo savo bandas į į 
ta: apie jį dideli ir maži kraštą “rekvizicijų” par-“rekvizicijų”

Leonas Blumas
Naujasai Prancūzijos Premieras Leon Blum, 74 

metų senelis, sudarė valdžios kabinetą vien iš socialis
tų. Tai buvo labai nedėkingas uždavinys ten, kur vy
rauja trys stambios politinės partijos ir keletas ma
žesniųjų. Ir kokios partijos! Komunistai, socialistai ir 
katalikai. Komunistų ir socialistų ideologija turėtų 
būti gimininga: juk komunizmas tai socializmo viršū
nė, žiedas ir vainikas. Tai ant popierio. Tikrenybėje tie 
du giminaičiai visai nesugyvena, daugiausiai dėlto, kad 
taip vadinamas komunizmas visai iškrypo iš savo vė
žių ir sudarė kažkokį bedieviškai grobonišką melagys
čių ir imperializmo mišinį, kurs padaro žmonių gyveni
mą neįmanomai troškų, kartų ir nelaimingą. Nieks su 
jais nesusišneka. Ir patys sau jie prieštarauja. Rusija 
sakosi esanti komunistinė. Reiškia, Maskvos diktato
rių supratimu, jos siekis jau atsiektas. Tuo tarpu Sta
linas ir jo pakalikai kalte kala Rusijos proletariatui, 
kad tos visos pastangos, tos neįmanomai sunkios piati- 
lietkos, tai tik laipsniai į socializmą, nuo kurio rusų 
tauta dar labai nutolusi. Reiškia, socializmas kur kas 
viršesnis už komunizmą? Tad už ką komunistai socia
listus persekioja? Ar už tai, kad socialistai jau pasiekė 
viršūnę, kuri komunistams dar toli gražu neprieina-

ma? Viena iš dviejų: arba čia vaikiškai bejėgiškas pa
vydas, arba dar vaikiškesnė nesąmonė.

Bet Prancūzijos komunistai socialistų kol kas ne
persekioja. Socialistai jiems reikalingi bendram fron
tui prieš katalikus sudaryti. Ar socialistai duosis ap
gauliojami? Ar jie pamiršo rusų revoliucijos istoriją? 
Ar, iš viso, kada nors ją tyrinėjo? Bent Leon Blum tu
rėtų būt šiame dalyke gerai informuotas, šiuo atžvil
giu praeityje jis gerokai šlubavo. Ispanijos civilinio 
karo metu, taip vadinami ispanų lojalistai skaitė Blu- 
mą savo talkininku. Prieš Franco sukilimą Ispanijos 
respublikinė vyriausybė (skaityk: penktoji Maskvos 
kolumna komunistinei tvarkai įvesti) jau buvo nusta
čiusi dieną revoliucijai sukelti ir laukė tik Prancūzijos 
pagalbos (“Blumas mūsų žmogus”), bet militarinis 
Franco sukilimas tą planą suardė. Daleiskim, kad tuo 
metu Blumas galėjo būti įsitikinęs, kad Ispanijos vy
riausybė buvo puse bėdos demokratiška, nors ji nesu
prantamai bejėgiškai leido chuliganų gaujoms (penk
tajai bolševikų kolumnai) vykdyti terorą — deginti 
bažnyčias, mokyklas, labdarybės įstaigas, žudyti tikin
čius žmones ir tt. Bet namie, Prancūzijoj, Blumas jau 
aiškiai galėjo patirti, prie ko veda Komunistų taktika 
— nepateisinti streikai, sabotažas, socialinės tvarkos

ta: apie jį dideli ir maži kraštą 
kalbėjo su siaubu ir tai tik vežti. Dažniausiai lietuviai 
tiek, kiek dar toli nuo jo partizanai tokias nacių 
galima pabėgti...

Nors už Vakarų valsty
bių radijo klausymąsi grė
sė mirtes bausmė vietoje, 
tačiau, kur tik buvo koks 
radijo priimtuvas, jis buvo 
gulte apgultas. Kiekviena 
žinutė, kiekvienas žodis 
buvo gaudomas iš vakari
nio pasaulio.
— Amerikiečiai jau išli

po Olandijoje... Veržiasi 
per Belgiją...
— Dieve mano, Dieve ma

no, gal ir čia kaip nors at
eis...
— Ateis, ateis, kaipgi, — 

skuba “žinovas” toliau su 
savo žinių bagažu.

Begyvendami tokiose ne
tikrumo ir nevilties valan
dose, žmonės, naiviai bera- 
mindami save, nuklysdavo 
stačiai, į nerealius fantazi
jų pasaulius. Plačiai pas
klido gandas, kad Švedi
joje jau pilna anglų ir a- 
merikiečių kariuomenės. 
Atvykstantieji iš Palangos 
bėgiojo šaukdami:

—Aš pats kalbėjaus su 
žvejais, kurie dabar grįžo i 
iš jūros. Ten yra pilna lai
vų su anglų ir amerikiečių; 
kariuomene. Amerikiečiai, 1 
žūt būt, yra pasiryžę gel-| 
būti Žemaitiją...

ir dorovės ardymas, valstybinių įstaigų ir pačios vy- besimeldžiančiųjų, 
riausybės pogrindinis knisimas, ir tt. Jis matė ne tik
tai prie ko veda, bet ir prie ko privedė — prie pralaimė
jimo karo vokiečiams. Pats ant savęs tą nelaimę išty
rė, nes per visą karo laiką jis sunkiai vargo vokiečių 
koncentracijos stovykloj. Tas išgyvenimas būk tai vi
siškai išgydęs Blumą iš bet kokių komunistinių simpa
tijų. Jis rimtai ir griežtai mėginsiąs atstatyti Prancū
zijoj ekonominį gerbūvį. Gražūs žodžiai, bet darbas ar 
tik nebus persunkus nusilpnėjusiems jo pečiams. Par- 
tyviniu nusileidimu bei pataikavimu buvo lengva su- 
smukdyti Prancūzijos gyvenimą. Atitaisyti — kas kita.

K.
V

tokias naciųj 
i bandas užpuldavo, nugin
kluodavo, atimdavo išplėš
tą turtą ir jį grąžindavo 
atgal žmonėms. Rudžiai į 
Palangą dažniausiai su
grįždavo be diržų ir gero
kai apkulti.

Tada Žemaitijoje kiek
vienas vyras turėjo ginklą, 
nors už jo laikymą ir grė
sė mirties bausmė. Ne tik 
revolverių, šautuvų, gra
natų ir kulkosvaidžių buvo 
visur pilna, bet buvo su
slėpta net tankų ir prieš
tankinių pabūklų. Vokie
čiai tai jautė ir griūdami 
drebėjo, nes jie labai pui- 

į kiai žinojo, kokias “išleis
tuves” lietuviai buvo su
rengę jų pirmatakams “iš
laisvintojams...” 

! Tikrai dar “šaunesnes 
; išleistuves” lietuviai būtų 
surengę ir vokiškiems “iš- 

■ laisvintojams”, bet trage
dija buvo pati baisiausia, 
i nes kiekvienas žinojo, kas 
įkandin vėl ateina “išlais
vinti” ir kas atsitiko su 
Varšuvos sukilimu... Isto
rija mažai težino tokių at
sitikimų, kad tauta patek
tų į tokią desperatiškai 
beviltišką būklę.

3£ 1£ $
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________ Atėjo spalis liūdnas, pil- 
Nors tomis dienomis baž-j kas su krentančiais lapais, 

nyčios ir taip buvo pilnos. Gamtos liūdnumas susilie- 
, kaip'jo į vieną juodą harmoniją 

prieš kokias gaivališkas su stichiniu žmogaus nusi- 
nelaimes, žmonės dar la-įminimu. Vieną rytą su- 
biau ėmė veržtis į Dievo griaudė baisi perkūnija, 
namus ir dėkoti Jam, kad sudrebėjo visos žemės. Vi- 
amerikiečiai gelbės Žemai-įsa rytų šalis buvo pasken- 
tiją... Kiekvieną, grįžtantį! dusi juoduose gaisrų dū- 
iš pajūrio, žmonės puldavo'muose, kuriuos be perstojo 
kamantinėti, ar jau ne- ■ raižė ginklų ugnies žaibai, 
matė ten kartais amerikie- Kurį lai^ą 
čių?..._________________ itas, staiga prabilo

Vokiečių kariuomenės ir- pragarais.
gi Žemaitijoje buvo pilna, baisi audra valandomis ar- 
Ji jau dezerganizuota ir tėjo prie jūros kranto. Vi-

I

'sose pusėse pasigirdo iste
riški šauksmai:
— Ateina, jau ateina...
Kada jau pasirodė rau- 

į donai žvaigždėtų tankų
• smaigaliai, šventoji žemai- 
' čių žemė tjes pat savo Pa
danga — “svieto pabaiga” 
— pratrūko kaip sugėlusi 

į votis: nesuskaitomi tūks- 
jtančiai visokių žmonių pa- 
įsipylė į visas šalis per ka
lavijuočių žemę...

Šitie vaizdai daug kam 
bus neužmirštami iki pat 
grabo lentos. Vienur vo
kiečių karo lauko žandarai 
su rūkstančiais pistoletais 
jr bizūnais rankose bloškė 
lauk žmones iš savo senų
jų sodybų, o nesitraukian
čius čia pat prie tvartų 
šaudė, o iš kitur žmonės 
patys, nieko nebelaukda
mi, važiuoti, pėsti ir dvira
čiai plūdo į vieškelius ir 
gaivališkai traukėsi į va
karų pusę, nė patys nesu
vokdami ir nežinodami 
kur... Ėjo ten, kur vedė a- 
kys...

1 Artojas, vidury lauko
• palikęs arklą, tekinas be
lgą namo, griebia vaikus ir 
įsijungia į sumišusias bė
gančiųjų kolonas. Paliko 

i jis savo žemelę, bočių 
krauju ir prakaitu per am
žius drėkintą... Batsiuvys 
sviedė į kampą kurpalius, 
meistras metė savo oblius 
ir kaltus, kalvis nebaigtą 
riesti pasagą, miško kirti
kas numetė kirvį, profeso
rius paliko savo laborato
rijas, tarnautojas bylas — 
ir visi, sakytumei galvos 
netekę, pasileido bėgti... 
Seneliai paliko karštamą 
kampelį prie pečiaus, o kū
dikiai lopšius.

Visi keliai pilni bėgan
čiųjų kolonų. Aplinkui 
groja “Stalino vargonai”, 
kaip perkūno griausmas 
sprogsta granatos ir svie
diniai, virš galvų dūzgia 
lėktuvai, gaisrų liežuviai 

į laižo miestelius, sodžius ir 
jvienkiemus. Visose pakelė
se žmonės žengnoja palie
kamus savo namus ir gy
vulius ir jungiasi prie bė
gančiųjų. Prie pakelės kry
žių ir smutkelių visur su
klaupę dideli būriai žmo
gių į purviną žemę, kepu
res nusiėmę
džiasi paskutinį 
vo šalyje:
— Tėve mūsų, 

danguje... Kodėl 
mus ir šalelę mūsų 

į O Rūpintojėliai didžiame 
nuliūdime ir skausme sa
vo, tarytumei rauda ašaro
mis medinėmis ir grau
džiais žodžiais kalba į ar
tojėlius savo:
— Ir kodėl gi šią rūsčią 

dieną paliekate mus vie
nus?... Ar per amžius ne
saugojome laukus jūsų iš
tikimai ir negynėme jų 
nuo sausrų, ledų ir dvasių 
piktųjų? Ar neradote čia 
paguodos nuliūdimo va
landoje...

Keliai užsikimšo, pabė
gėlių kolonos sustingo vie
toje. Granatų sprogime ir 
gaisrų traškėjime žmonės, 
kepures nusiėmę, grau
džiais balsais gieda:
— Dievas mūsų prieglau

da ir stiprybė...
Danguje pasirodo nai

kintuvų eskadrilės su rau
donomis žvaigždėmis. Lėk
tuvai žemėja ir ima pulti 
begink’ių kolonas, 
galvų kaukia g ' 
torai, trata
mos kulkosvaidžių 
ir ore
viai... 
džiai.

garsiai mel- 
kartą sa-

I
kurs esi 
apleidai

aprimęs fron- 
visais 

Nesulaikoma

X ▼ • *v irs
cplip"! r?o- 

nemitri ksta- 
rĮves 

pinasi ugnies liežu- 
Šventų giesmių žo- 
maldos, kulkosvai- 
(Tąsa 8 pusi.)
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AUŠROS VARTŲ
Dievo Motinos Paveikslą

Laikraštis “Darbininkas” išleido gražų, menišką 
Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslą ir pasiuntė sa
vo skaitytojams ir LDS nariams. Gavusieji minėtą 
paveikslą, labai patenkinti ir daugelis pareiškė “Dar
bininkui” padėką už jo išleidimą ir prisiuntė laikraš 
čio paramai aukų. Šią savaitę gavome paramos iš se
kančių :
Mrs. Anna Barčas, Elizabeth, N. J.............
Mrs. Monica Booth. Dorchester, Mass.........
Vincas Greičius, Cleveland, Ohio ..............
M. Misiūnas. Chicago, III............................
Kun. Povilas Sabulis, Hartford, Conn.........
Mrs. M. Szaulis, Union City, Conn.............
K. Grigas, Brockton, Mass...........................
Mrs. Anne Sidabrienė, Chicago, III.............
Kaz. Antanavičius, Lawrence, Mass............
Miss Bernice Aneskevičius. Phila., Pa.........
K. Jankūnas, So. Boston, Mass....................
Mrs. Magdalena Liberis, Worcester, Mass. 
Mrs. M. Milauskas, Elizabeth, N. J.............
Elena Slaičiūnas, So. Boston, Mass.............
Leonas Kašėtas, Nevv Britain, Conn............
A. Grayauskas, Conshokacken, Pa..............
M. Vitartas, Braddock, Pa. .........................
Adolph Peredno, Lowell, Mass.....................
Mrs. Anna Stanorich, Pitt sburgh, Pa......
Mrs. A. Navidomske, Bridgeport, Conn.....
P. Gailius. Cicero, III......... ..........................
Mrs. Wilkitus, Olyphant, Pa........................
Elzbieta Giercis, Chicago, UI........................
Feliksas Šlapelis, Rochester, N. Y.............
Ludwig Pecukonis, Phila., Pa.....................
Mr. J. Romeikis. Braddock, Pa....................
Mrs. P. Gustaitis. Scranton, Pa.................
P. Pileckienė, Brockton, Mass.....................
P. Mitchell, Chicago, III...............................
J. Sniečkus ...................................................
Elena Jezukevičienė, Brockton, Mass.........
M. A. Adams, Castle Shannon, Pa.......:.......
J. Turauckas, Phila., Pa...............................
Ona Tuleikienė, So. Boston, Mass................
G. Mariošius, Greenfield, Mass. .................
St. Klemauskis, Lewiston. Maine ..............
Elzbieta Adamonienė, Chester, Pa.............
Mrs. M. Žilionis. IVaterbury. Conn.............
Rutvila Joniūtė, Lowell, Mass.....................
Mrs. M. Sarkus, Bridgeville. Pa...................
Mrs. Catherine Dongweck. Pittsburgh, Pa. 
Vincenta Narušaitienė, Cicero, III................
Mrs. Frances Balavage, Alderson, Pa........
Mrs. Elizabeth Šidlauskas, Chicago, III.....
Mrs. Frank Kazlauskas. Amsterdam, N. Y. 
Juozas Šalkauskas, Athol, Mass.................
Mrs. Bagula Bachus. Lawrence, Mass........
Mrs. A. Sikorskis. Pittsburgh. Pa................
Domicėlė Yonika. Brighton. Mass................
V. Kielė. IVorcester, Mass...........................
Martin Petkevičius. Collinsville, Mass........
Mrs. Frances Kantaitis, Chicago, III............
P. Lutkevich. Roxbury, Mass.......................
Elenora Roman, So. Boston, Mass............
P. Balevičius. Brockton, Mass....................
Magdalena Petravičienė, So. Boston, Mass. 
J. Uždavinis, So. Boston. Mass....................
J. Andre’.iūnas, Athol. Mass.......................
J. Gailiunas, Athol, Mass...........................
M. Kapišaitis. Athol, Mass...........................
VVilliam Ysyganaitis, New Haven, Conn.
S. Mockus, Lawrence, Mass........................
C. Barkus. Worcester. Mass.......................
J. Peculis, Worcester, Mass........................
T. Micutienė. Eddystown, Pa......................
Mrs. Frances Azaranskis, Phila., Pa. 
Kasty Vemallis, Scenery Hill, Pa...............
Teklė Narinkievicienė, Lowell, Mass.......
Magdalena Posk, Spencer, Mass................
Julia Rocco, Bentleyville, Pa......................
John Brieve. Seymour. Conn............ . ........
K. A. B. ................................................
Mrs. Elizabeth Ragulis, Lawrence, Mass. 
Frank Young. Phila.. Pa.............................
Mrs. M. Petraitis, VVaterbury, Conn...........
F. Martinkus, Jamaica Plain, Mass...........
Šv. Kazimiero Seserys, Newtown, Penna. 
Bernadas Jurkevičius, Haverhill, Mass. 
Mrs. D. Stankelis, New Britain, Conn. .....
M. Augustauskas, Waterbury, Conn..........

DĖMESIO!

it * Ja*

KMYNAS
“Garbė Dievui aukštybėje ir 
ramybė žemėje geros valios 

žmonėms”
Mylimieji Kristuje.

Sveiki sulaukę šventų Kalė
dų' Šį metą ištikrųjų yra links
mos Kalėdos mums gyvenan
tiems Amerikoje. Mes jas švę
sime ne tik ramybėje bet per- 
teklyje. Ačiū Dievui, visi esame 
apsirengę ir pavalgę ir galime 
Dievą garbinti be baimės. Mūsų 
šeimų tėvai ir vaikai vėl kartu 
laužys Kūčių plotkelę. skubės 
Bernelių Mišioms, ir šv. Komu
nijoj sveikins ką tik mistiniai 
gimusį Kūdikėlį Jėzų.

Prisimenant šį didelį Dievo 
gerumą ir dosnumą, dėkingu
mas veržte veržiasi iš mūsų lū
pų ir krūtinių. Kadangi bran
giausia ir tinkamiausia dėkin- 

įgumo Dievui išraiška yra šv. 
i mišių auka, tad mes Jūsų kuni-
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2.00 igai pasirūpinome, kad Kalėdų 
° Oktavoje, tai yra nuo Kūčių die

nos iki Naujų Metų, būtų atna
šaujamos devynerios mišios kas 
dieną per devynias dienas, 81 
mišios iš viso, kad padėkojus 
Dievui už Jo mums suteiktas ne
suskaitomas geradarybes.

Naujus Metus pradėsim ir su 
šv. mišių auka. Sausio mėn. 
TRIS ŠIMTAI MIŠIŲ bus auko
jama už Jūsų ypatingus reika
lus. Su šiais kalėdiniais sveiki
nimais rasite Įdėtą intencijų la
pelį mums prieš Naujus Metus. 
Mes jį padėsime ant altoriaus 
kur Jūsų reikalai bus atminti 
kas dieną. Jūsų kalėdinė auka 
šį metą bus naudojama mūsų 
gražiosios bažnyčios atnaujini
mui.

Dar kartą, sveiki sulaukę šv. 
Kalėdų. Lai gerasis Jėzus 1947 
m. suteikia Jums visiems gerą 
sveikatą, pasauliui teisingą ir 
pastovią taiką, mūsų brangiai 
tėvynei Lietuvai laisvę, o mūsų 
broliams - sesėms ištrėmime ir 
kalėjimuose esantiems ištvermę 
ir kantrybę nešti jų gyvenimo 
kryžių.

Jus iš širdies mylintieji, 
Kun. dr. L. J. Mendelis

Kun. Antanas Dubinskas
Kalėdos, 1946 m.
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“ŽVAIGŽDĖ” jau nuo rugsėjo mėn. eina žymiai 
padidinta: (16 puslapių daugiau!)

Esame priversti padidinti ir prenumeratos kainą 
iki $2.00 metams.

“ŽVAIGŽDĖ” yra didžiausias dvasinio turinio 
mėnesinis laikraštis.

Adresas:
“ŽVAIGŽDĖS” Administracija

488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass,

..... .'U—
i

LAIRBKE, MASS.

par. Sodalicijos susirinkimas. 
Išrinkta valdyba, į kurią įėjo 
šios: Marijona Kleponytė, pre
fekte; Juozapina Tatarunaitė, 
vice prefekte; Emilija Gaidytė,

Sodalietės diskusavo veikimo 
planus kitiems metams. Nutar
ta sudaryti “bowling” ratelį,] 
ruošti “amateur” vakarėlį, ir 
vaidinimą gavėnioje. Rap.

Sekmadienį, gruodžio 15 d. į- 
liejaus, kurią žmones galės pa- vyko Šv. Pranciškaus lietuvių 
dėti po stiklu. Su sveikinimu 
>uvo įdėtas ilgas laiškas klebo
no kalėdinių pranešimų.

Ona Čepaitienė randasi Bon 
Secours ligoninėje. Dar nėra
uikros žinios ar bus reikalinga rašt.; Ona Svenčionytė, iždinin- 
ligonei operacija ar ne. Linkime kė.
veikiai pasveikti. . '

bažnyčią vėl iškabinta žali vai
nikai iki bažnyčios lubų.

Albertas ir Elžbieta Juškevi-J 
čiai, Jaunimo Klubo vadai, su-' 
silaukė Kalėdų svečio, 8 svarų į 
sūnų, kurį žada krikštyti Ro-f 
berto vardu. Sveikiname naujus 
tėvus.

Į Dar kartą tenka palinkėti ii-

Antanas Mandravickas ir jo 
partneriai paaukavo $25.00 mū
sų bažnyčios atnaujinimui. Tai 
pirma lietuvių “bosų” dirbtuvė, 
kuri atminė savo bažnyčią. Svei
kiname. Būtų gražu, kad ir ki
tos dirbtuvės panašiai pasielg
tų

Dėka Antano Ivoškos mūsų'giausių metų kun. Antanui Du- 
zakristijono ir jo padėjėjų pa- binskui, kurs mini 17 metų ku- 
stangos mūsų bažnyčia pasipuo- nigavimo sukaktį, šeštadienį, 
šė kalėdiniais rūbais. Po visą gruodžio 21 d. Ilgiausių metų!

NORWOOD, MASS.
Kalėdų šventėje, trečiadienį, 

gruodžio 25 d., Šv. Jurgio lietu
vių par. bažnyčioje, St. James 
Avė., šv. mišios įvyks vidunaktį 
būtent, iš antradienio į trečia
dienį, 12 valandą. Kitos dvejos 
šv. mišios įvyks kaip paprastą 

' sekmadienį — 8 vai. ir 10:30 v. 
i rytą.
į Po paskutiniųjų šv. mišių į- 
vyks palaiminimas Švč. Sakra
mentu. Mišparų nebus.

Sekmadienį, gruodžio 23 d., L. 
Vyčių kuopa suruošė parapijos 
vaikučiams Kalėdinę programą. 
Kalėdų diedukas apdovanojo 
vaikelius dovanėlėmis.

Žinių rinkėjai ir rašėjai sveiki
na visus Kalėdų švenčių proga 
ir linki visiems sulaukti Naujų 
Metų ir ramybės ir taikos pa
sauliui, ypač, kad mūsų tėvų 
žemė — Lietuva atgautų laisvę 
ir nepriklausomybę, kad visi iš
blaškyti nepriklausomos Lietu
vos piliečiai, kurie kenčia badą 
ir skurdą Sibiro tundrose ir taip 
gi Europos kraštuose galėtų be 
baimės grįžit į savo numylėtą 
kraštą.

Lai Kūdikėlis Jėzus suteikia 
ramybę ir meilę visiems mūsų 
tautiečiams. CSN.

HAVffiHIU, MASS.
LDS 112 kuopos susirinkimas 

įvyks sausio 1, 1947 m. tai yra 
Naujų Metų dienoje, 2:30 vai. 
po pietų, Katalikų Veikimo een- 
tro kambaryje, 58 River St., 
Haverhill, Mass.

Visi nariai kviečiami ateiti ir 
užsimokėti už laikraštį “Darbi
ninką”, taip pat prašome atsi
vesti ir naujų narių prirašyti.

Kviečia Vaidyba.

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

NUOTRUPOS
Trečiadienį, gruodžio 18 d. 

palaidotas a. a. Kazimieras Kar- 
čauskas. Sirgo ilgą laiką. Gyve
no Washington Park, Md. Kun. 
Antanas Dubinskas aprūpino 
velionį prieš mirtį ir jisai atna
šavo mišias už velionio vėlę. 
Lai ilsisi Viešpaties ramybėje! 

i Linksma girdėti, kad kun. 
Juozas Mačiulionis, MIC. atvyk
sta mūsų kunigams pagelbėti 
prieš Kalėdas. Jis mums lietu
viams ne svetimas. Pereitą va
sarą jis užėmė kun. dr. Mende- 
lio vietą rugpiūčio mėn. Tėvas 
Mačiulionis atvyko šeštadienį, 
gruodžio 21 d. ir bus su mumis 

' iki po Kalėdų šventės.
' Drabužių vajus mūsų parapi- 
1 joj gražiai nusisekė. Surinkta 
1 25 dėžės rūbų ir batų, iš viso a- 
i pie 2,000 svarų. Kun. dr. Mende-
* lis dėkoja geradariams už jų 
i užuojautą.
• Sekmadienį, gruodžio 15 d. 
[imišiose 8:30 v. matėsi Edvardas 
! Budelis ir Jonas Maškevičius

karių uniformase. Edvardas pa
leistas iš karo tarnybos, o Jonas 
randasi Camp Dix. New Jersey. 
Sveikiname mūsų krašto gynė
jus.

Šią savaitę parapijiečiai gavo 
gražų Kalėdų sveikinimą nuo 
mūsų parapijos kunigų. Kalėdų 
korta buvo graži spalvuota 
nutrauka mūsų bažnyčios Bet-

1 * Ė 1■ a
>3 ■ ■■ H

-A
iyii '^7,
i Moki

Vakarais pritemdymas išnyko. 
Pasaulis vėl džiaugsis Kalėdomis, 
Ir mes stengiamės laimėti Taiką, 
Todėl melskime Dievą, kad užlaikytu Šviesą

T ""T - - l ; 1 a į... . ■
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Įdomus rašytojos kelias:

nuo raudonųjų milingu prie 
Dievo altorių

Pradtia 1-mame puslapy] 
reikia kantrybės, tokios 
kaip Kristaus! — sušunka 
rašytoja.

NAMAI BEDARBĖMS
Panašių pavyzdžių pa

veikta Dorothy Day ir į- 
Namą 
iš. Iš-

nuorhavę skurdžias patal
pas tegavo tik plikas sie
nas. ra* laikraštį atsišau
kė prašydami lovų. Geri 
žmonės atsiuntė net astuo
nias. Įsirengė, o kas at
siųsdavo lovų ar kitų bal
dų viršaus — išdalindavo 
apylinkės bedarbiams.

Tą rašytojos ir jos ben
drininkų užsimojimą daug 
kas paremia. Vienas darbi
ninkas, kurio savaitinis 
uždarbis prieš keletą metų 
buvo 15 dolerių, ištikimai 
kas savaitė atneša auką 3 
dolerius. Kartais tos pri
glaustos nelaimingosios 
gauna kokį darbą ir atne
ša po 5 ar 3 dolerius var
gingesnių už save išlaiky
mui.

Dorothy Day taip myli 
vargo žmogų, kad ji norė
tų jog krikščionys į savo' 
namus priglaustų vargšą 
benamį; kaip Šv. Jeroni
mas sako — kad turėtų 
Kristaus kambarį savo na
muose.

STREIKAMS 
SIAUČIANT

Ypač Dorothy Day rūpi
nasi paramos reikalingais 
darbo žmonėmis, maitini
mu dėl streikų vargan at
sidūrusių, nesvarstydama 
nei streiko priežasties, nei 
kaitės. Kaip ji pati sakosi: 
— Mes tą darėme dėl 

dviejų priežasčių: pirma— 
niekada nėra blogai vyk
dyti gailestingumo dar
bus; antra — pramonės 
kovų metu yra lengviau 
suartėti su darbininkais 
susirinkimuose, o taipgi— 
dalinimu literatūros. Lai
kotarpiuose, kai darbinin
kai mąsto ir kovoja, kai 
jie pakelia sunkumus, jų— ■ ■ . j   ■ • i - —

kits kito tai į vieną, tai į 
kitą fabriką, kad tenai or- J 
ganizv.otų katalikų darbi- y 
ninku sąjūdį.

Su tais pasiryžėliais yra £ 
visokių tautų žmonės, kaip $ 
pati rašytoja pažymi — X 
net keletas lietuvių. $

FARMA UŽMIESTYJE |
Norėdama kiek galint $ 

vargo žmones išvesti iš i jį 
miesto landynių į gražią-j fj 
ją Dievo gamtą, Dorothy Į jį 
Day įgijo bendruomenės j J* 
farmą, kur su dideliu var-iį 
gu užmiestyje jie pradėjo^ 
ūkininkauti. ! ♦!i * *Vakare, apie devintą, z 
prieš eidami gulti, $
susirenka visi 
sukalbėti rožančių, 
ją ir atsidusti:
— Lai Šv. Izidorius, žem-:$ 

dirbių globėjas meldžia už ty
■ mus ir garbina Dievą. į!

Aprašomieji čia Įvykiai C 
daugiausia iš laikotarpio L 
prieš šį karą. Dabar be-1 ’ 
darbūs kaip ir nėra, bet i 
skurdo visada buvo ir busi 
ir artimo meilės darbai vi
sada bus reikalingi. Kaip 

5rašytoja gražiai sako:
— Kokią gi teisę kas nors 

turi ieškoti pasitenkinimo 
vien savo aprūpinime, kai 
Dievo vargšai kenčia? Ko
kią teisę aš turiu miegoti 
nerūpestingai ištaigingoje 

i lovoje, kai taip daugelis; 
miega rūmų šešėliuose?! 
Kokią teisę mes turime į į 

i prabangius valgius, kai 
tiek daug yra alkanųjų?!”

PIKETUOJA ŠV. 
JUOZAPĄ

Gražus šių pasišventėlių 
darbas, ypač gražus jų pa
sitikėjimas Apvaizda. Lei
skime .tą pasipasakoti pa
čiai konvertitei rašytojai 
Dorothy Day:
— Šį paskutinį mėnesį

■ mes “pikietavome” Šv. 
Juozapą, kai krašte pa- 
skleidėme atsišaukimą. 

.Mes prašėme Šv. Juozapą

515

447

______________ .__ _____ I
KALĖDOS IR TREMTINIAI

“DARBININKO” KAINA 
$5.00 METAMS 

LDS Nariams - £4.00
Laikraštinė popiera pakilo 110%; kitos reika

lingos medžiagos, išleidimui laikraščio, taipgi pa
kilo beveik dvigubai. LDS Centro Valdyba buvo 
priversta nuo sausio 1, 1947 m. pakelti $1.00. Ma
nome, kad malonūs “Darbininko” skaitytojai ir 
LDS nariai, suprasdami šių dienų aukštą kainų 
pakilimą, mielai pritars LDS Centro Valdybos nu
tarimui.

TAIGI, su sausio 1, 1947 m., “Darbininko” 
prenumeratos kaina bus: Du kart savaitiniam 
$5.00 metams; pusei metų — $2.50. Vieną kartą 
savaitėje — $3.00. Užsienyje du kart savaitėje — 

i.’ $5.50; pusmečiui — $3.00; vieną kartą savaitėje —

Ačiū Dievui, Amerikoje mes esame laimingi, Ka
lėdų proga dovanas vieni kitiems galime teikti, reika
lingus dalykus nusipirkti ir ištekliuje šventėse pasi
linksminti.

Nelaimingi mūsų broliai ir seserys lietuviai trem
tiniai dideliame skurde atsidūrė Vokietijos - Austrijos 
griuvėsiuose, Sibiro miškuose ir kitose šalyse. Jie nie
ko neturi ir Kalėdų Diedukas jų vaikučių neaplanko. 
Kūčiose ir Kalėdose atsiminkime nelaiminguosius 
tremtinius savo maldose ir gailestingumu...

Švenčių proga reiškiu nuoširdžiausius sveikini
mus BALF Direktoriams, Valdybos nariams, tarnauto
jams, skyriams, visiems bendradarbiams ir tremti
niams širdingiausią užuojautą, kad mes jų nepamir- 
šome ir jų neapleisime.

Kun. Juozas B. Končius,
Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo Pirmininkas.

galvos yra labiau atviros 
įvairioms mintims”.

SOSTINĖJE
Ir tos rūšies darbas su

laukia dažnai netikėto pa
sisekimo. Taip, rašytoja 
duoda pavyzdį iš Washing- 
tono miesto. Čia veikia Šv. 
Martyno namas. Jį veda 
vienas juodukas, kurs turi 
valdžios darbą ir kurs 
prieš šį karą uždirbdavo 
apie 20 dolerių per savaitę. 
Iš tų pajamų jisai išlaikė 
motiną, globojo seserį, gy-i 
venančias viename maža-į 
me bute, kur paimtas įna
mis (“burdingierius”) pa
dėjo jam pakelti nuomos 
naštą. Ir šalia to minėtasai 
juodaveidis dar rėmė Sve
tingumo Namą, kur rado 
prieglaudą 25 vyrai ir kur 
buvo valgydinama apie 50į 
vyrų kasdieną.

Rašytoja džiaugiasi apie i 
jų pačių daromą pažangą 
New Yorke:
— Mes pradėjome išnuo

mavę apleistos parduotu
vės patalpas, paskiau kai- 
minystėj išsinuomavome 
visą butą, iš čia mes persi
kėlėme į 12 kambarių na
mą ir pagaliau dabar Mott 
gatvėje turime 24 kamba
rių patalpas”.

Pristigusi lėšų ji važiuo
ja su paskaitomis ir surin
kusi kiek pinigo perka 
tiems pagalbos reikalin
giesiems kavą, cukrų, pie
ną ir duoną urmo parduo
tuvėse.

TARP JAUNŲJŲ 
DARBININKŲ

Rūpindamasi kasdiene 
duona, Dorothy Day nepa-: .... - , - • • •
miršta nė dvasinio maisto. mu*ų
- Mes dabar turime Ka-^lkalais’ kalf>. kad

talikų Darbininku ben-fuPinosl ^lkalals s,v.- Mo’ 
druomenę, sodelio kompa-!lnos, lr Valk,e.h? Jezaus; 
niją; kiekvieną savaitgalį'tals ilgals P^Pto gyveni- 
grupės jaunų darbininkui™ metais Nazarete. Tai 
° J buvo taikus ir meilus pi-

I ketavimas”: būrelis mūsų 
pakaitomis ėjome į bažny
čią ir tenai aky vaizdo je
■ Kristaus, mūsų Vado, mąs
tėme apie Šv. Juozapą, tą 
didįjį Dievo draugą ir Baž
nyčios globėją. Viena iš 
mergaičių Šv. Juozapo na
me, kai mes prie pusryčių 

i stalo paskelbėme apie pi-
■ ketavimą, norėjo žinoti, vi
sai rimtai, ar ji turės ne
šioti piketavimo plakatą...

KONVERTITfcS 
MALDA

— Savo rūpesčius mes, be 
abejo, atiduodame Į Šv. 
Juozapo rankas. Vakar ry
to, — rašo D. Day, — aš 
uždegiau žvakę prieš jo al
torių ir stebėjau tą išraiš
kos pilną šventojo darbi
ninko figūrą, kaip jis ten 
stovėjo su atgal atlošta 
galva, savo stipriomis ran
komis apkabinęs Vaikelį, 
su šypsena veide, kai jis 
žiūrėjo į bendruomenę 
darbininkų, klūpančių per 
Mišias. Mes jam drąsiai 
tarėme:

“Mums turi padėti, šv. 
Tėvas sako, kad darbinin
kų masės prarastos Kris
tui. Mes jas turime pasiek- 

, ti, mes turime į jas kalbė- 
I ti ir jas atvesti prie Dievo 
meilės. Mokiniai nepažino 
savo Viešpaties toje var
gingoje kelionėje į Em- 
maus, iki Jis atsisėdo ir 
valgė su jais. “Jie pažino 
Jį duonos laužyme”. Ir 
kiek daug kepalų duonos

apie devintą
jie čia

\. draugeje $ §3 50 Atskira kopija 6c. LDS nariai moka $4.00 ir 
*’ y kuopos prisiunčia visus į Centrą. Savo reikalams

kuopos rengia įvairius parengimus ir pelnu paden
gia savo įvairias išlaidas.

LDS Centras ir
“Darbininko” Administracija.

ę

KALĖDOS
Saulutė raudona žemyn, žemyn slenka. 
Jau vakaras, tamsa artėja skubiai.
Į uolas nakvynei žvėreliai jau renkas, 
Žiogeliai po lapais jau snaudžia saugiai.

Iš kelio pasukęs nebjaunas žmogelis. 
Į užeigą eina nakvynės maldaut. 
Suvargęs, apdulkęs, išbalęs senelis 
Sau ir moteriškei vietelę nor gaut.

Bet užveizdi. rūsčiai pažvelgęs, suriko: 
“Tokiems čia nėr vietos ir niekad nebus, 
“Čion žmones turtuoliai nakvoti atvyko. 
“Nėra jums”, kartodams, jis trenkė vartus.

Sugrįžęs nuo vartų, vėl rjžtas keliauti. 
Bet kur? O skubėt reik, naktis nebtoli. 
Prieš sutemą reikia nors užvėja gauti, 
Vėjuota, laukuose nakvot negali.

Surado pašiurę, mažytį tvartelį,
Jie ten apsistojo, už miesto toli. 
Vidurnakčio laike pagimdė Vaikelį.
Tai buvo Marija, Marija graži.

Staiga padangėse sparnuočiai pragydo. 
Naujagimį sveikin dangaus angelai. 
Šviesa iš tvartelio kaip saulė pasklido. 
Balsų milijonai liūliuoja švelniai.

Širdis pasiliko šio užveizdos kieta,
Ten meilės nebuvo dėl vargšo žmogaus. 
Išstūmė į šaltį, atsakė jam vietą. 
Karaliui šios žemės. Karaliui Dangaus. U. G.

DĖDĖS LIETUVIO 
AKTUALIJOS

ateina šventadienio poil
siui — studijoms ar net 
rekolekcijoms, — rašo ji.

Susirūpinę apaštalavimu 
iš tų savo jaunesniųjų bū
relio jie siunčia vyrus po

Optometristai
DR. JOSEPH r. ANTANĖLIS.

fc Broadway So. Boston 27, Mass.

DR. JOSEPH L. PASAKARNIS,
E. BrOadtvay So. Boston 27, Mass.

DR. ANTHONY L. KAPOCHY.
DENTISTAS

E. Broadway So. Boston 27, Mass.517
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our 
many frtends a 
very kappy kolt- 
day sea9on and 
a successful new 

year.

POST NAME

— Dar vienas Kalėdas 
praleisime be taikos, tarė 
dėdė susirūpinęs, dar žmo
nija tebegyvena neapykan
tos ir mirties atmosferoje, 
dar kiekvieno širdį pripil
do ne džiaugsmas, bet kar
tumas ir 
dar tebėra 
spirimas. 
pasaulį.

Bet ir šioje tamsioje nak
tyje Betliejaus žvaigždė 
pasirodo, išsklaidydama 
nakties tamsybes ir ap
šviesdama visą žmoniją, 
pripildydama nepaprastu 
džiaugsmu kiekvieno šir
dį. Visi pabunda iš gilaus 
miego, užgirdę anuos nie
kad negirdėtus žemėje žo
džius: Garbė Dievui dan
gaus aukštybėje; ramybė 
gero valios žmonėms.

Vieną kartą buvo links
mos Kalėdos, bet šiandien 
toli nuo savo brangios Tė
vynės, mylimųjų tėvelių^ 
brolių,.sesučių, kaip daro
si liūdna ir skaudu.

Šiandien toli nuo savo 
namų, gal apleistų ar su
griautų, kuriuose baigia 
savo paskutines dieneles

pasibaisėjimas, 
žvėriškas užsi- 

kuris kankina

mes laužome su šių dienų 
alkanaisiais — šį mėnesį 
apie 13,500. Padėki mums 
vykdyti šį darbą, padėki 
mums pažinti kits kitą 
duonos laužyme. Pažinda
mi kits kitą, pažindami 
mažiausią iš Jo vaikų, mes 
pažįstame Jį”.

Dr. J. Prunskis.

nuotaikoje, tiesiog mistiš
koje.

Ten pat graži prakartėlė 
puiki eglaitė, pintinėlė do
vanų.

Lygiai pusiaunaktyje 
gyvuliai kalbasi, o vanduo 
virsta vynu.

Mes čia džiaugiamės Ka
lėdomis, bet nepamirškime 
ir anų nelaimingųjų. Vie
nus prisiminkime maldose, 
kitus sušelpkime auka. 
Kiek guli po karo griuvė
siais, kiek pasilikusių jūrų 
dugne! Kiek sužeistų ligo
ninėse, kiek lageriuose, 
belaisvėje vargsta, kiek 
nekaltų žmonių kalėjimuo- 
Kūdikėlis suteiktų ir jiems 
suraminimą. Nušluostiki- 
me jų kruvinas ašaras, at- 
se, kiek vargsta ir laukia 
mirties Sibire! Kad Jėzus 
gaivinkime jų sutrintas 
širdis, ypač motinų ir naš
laičių. Kiek mums nežino-

mų ašarų krinta ant su- 
džiuvusio duonos kąsnelio, 
laikančio drebančiose nuo 
šalčio rankose. Kiek nekal
tų kūdikių, našlaičių mel
džiasi už jų tėvelį ar brolį, 
išvežtus į Sibirą. Kiek li
gonių be priežiūros kenčia.

Vargšė Lietuva! Kodėl 
tu esi pasmerkta tiek daug 
kentėti? Kas tave sura
mins, kas tave priglaus, 
kas tave išpirks?
— Ir ant Lietuvos pasiro

dys Betliejaus žvaigždė, 
tariau gailestingai, bet 
jiems nevalia į ją pažvelg
ti, nes budeliai, kurie drau
džia ne tik veiksmus, bet ir 
jausmus .pareikšti; juos 
nukankintų; .

Drąsos, Lietuvi, sekan
čias Kalėdas ir tu švęsi 
laisvėje!

(Bus daugiau) 
Paulius Ramutis.

i

Įsigyk Angliškai-Lietuviškg Žodyną
English-Lithuanian Dictionary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas, 
nes jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra 
kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4".
400 puslapių: kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo po 
$4.00: dabar mes Jums siūlome bargeną — atiduodame už $3.00. 
Mes jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk į 
konvertą kuponą su $3.00. ir tuo jaus gausite puikų Angliškai-Lie
tuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

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

seni tėveliai, jų akys pil
nos ašarų, jų širdys per
vertos skausmo, nematant 
savo vaikelių prie Kūčių 
stalo.

Prisimenu lietuviškas 
Kūčias, kurios būdavo taip 
nuoširdžios, gaivinančios 
kiekvieno širdį.

Kūčių rytą kepami pyra
gai, daroma švara, visą 
dieną pasninkaujama. Va
karop, pabaigus švarą, ei
nama į pirtį išsimaudyti.

Nekantriai laukiama iš
kilmingosios Kūčių vaka
rienes. Apie 8 vai. vakare 
jau visi susirinkę namuo
se, privalu visiems būti.

Ant stalo padeda truputį 
šieno, uždengia staltiesę ir 
sudeda visus Kūčių val
gius, kurie yra ypatingi ir 
skirtingi nuo kasdieninių 
valgių, kurių turi būti apie 
20 patrovų. Paminėtini čy- 
žikai, kisielius ir aguonų 
pienas.

Visa šeimynėlė, susirin
kusi aplink stalą, atkalba 
maldą it susėda. Tėvelis, 
kuris sėdi garbės vietoje, 
ima Dievo pyragą — plot- 
kelį, jį laužo ir dalina vi
siems šeimos nariams, po 
to visi kiti laužo ir dalina
si tarpusavyje kaipo mei
lės ir vieningumo simbolą, 
kad būtų viena širdis, vie
na mintis, viena valia. Vis
kas dovanojama ir užmirš
tama, pradedamas naujas 
gyvenimas. Tęsiama vaka
rienė labai nuoširdžioje

Šiuomi siunčiame S ir {įrašome atsiųsti mums Angliš
kai - Lietuvišką Žodyną.

Vardas......................................................................................
Adresas ..................... .......  ....... ..........................  ...............

Lithuanian Flower Shops I
BALTIC FLORISTS

GELIŲ KRAUTUVES

502 E. Broadwoy, So. Bostone—Tel. Šou MB9 
it 21 i Adams St., Dorchestery—Tel. Tai 295S

Linkt Linksmų Kalėdų!

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
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i! bar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be jo- « 
i! kių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulkme- jj
1 >

Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 
mortgyčių — panau jinimo planas.

Jei jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti da-

nas. Pašaukite SOUth Boston 0379

n Fashington
Coor’ERATIVE BANK
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RYTINIU —
VALSTYBIŲ ŽINIOS

€

’1947 metų darbuotės. \Vaterbu- 
rio Lietuvių Tarybos vardu, lin
kime visiems lietuviškos veiklos 
bendradarbiams Laimingų Nau
jų 1947 Metų! M.A.

I

WATERBURY, COHN
lJetuvių Tarybos Vajaus Pra
kalbų Eiga ir Nauja Valdyba

Gruodžio 8 ir 15 dd. Lietuvių 
Politinio Klubo patalpose Įvyko 
NVaterburio Lietuvių Tarybos į- 
domūs susirinkimai, kuriuose 
nustatyta ALT vajaus sekanti 
prakalbų programa. Sekmadie
nį. sausio 5. kalbės prof. Pranas 
Padalskis ir Dr. Antanas Gervy- 
das. Sausio 26 kalbės Bronius 
Budginas. o 
kun. Jonas 
York ir kiti, 
belojai yra
Europos ir yra gerai susipažinę 
su lietuvių tremtinių vargais, 
kuriuos kenčia nuo komunisti
nės Rusijos žiaurios priespau
dos. Prakalbos įvyks šv. Juoza
po parapijos auditorijoje. Pra
džia 7 vai. vakare. Nuoširdžiai 
kviečiame skaitlingai dalyvauti
ir kiek tik galima duosniai au- Green St. J ši susirinkimą yra 
koti. Aukų rinkėjai pasieks kviečiami atsilankyti visų drau- 
kiekvieną VVaterburio lietuvių gijų atstovai - vės. nes tada ga- 
šeimą nuo dabar iki vasario 16-putinai bus nustatytos gairės

vasario 16 kalbės 
Balkūnas iš New 
Pirmieji trys kal- 
neseniai atvykę iš

tos. kada minėsime Lietuvos ne- 
' priklausomybės sukakti. Tad. 
!gelbėkime Lietuvą. DABAR! 
j Į 1947 metų valdybą išrinkti 
šie asmenys: Kun. J. J. Valan- 
tiejus — garbės pirm.; komp. A. 
J. Aleksis — pirm.; J. Trečio
kas ir Elena Devenienė — vice- 
pirm.; Morta Zailekienė — prot. 
rašt.; Stefanija Sapranienė ir 
T. Matas — ižd.: A. Orantas — 
fin. rast.; P. Jokubauskas. J. 
Bernotas ir J. Kairys— ižd. glo
bėjai: A. šambaris ir P. Motie- 
čius — maršalkos: Marcelė An- 
drikytė — spaudos sekretorė. 
Taip pat į veiklos komisiją iš
rinkta Mariutė Kašėtaitė. Nelė 
Jenušaitienė. Marijona Stanke
vičienė, Ona Šmotienė, Matilda 
Bekerienė, B. Petrauskas, J. 
Jakštas. J. Vilčiauskas, J. Že
maitis.

Sekantis Tarybos susirinki
mas įvyks sausio 12. 3 vai. po 
piet, Nemuno svetainėje, 48

Gruodžio 1 d., šv. Juozapo 
lietuvių par. svetainėje Įvyko 
Gyvojo Rožančiaus susirinki
mas. Valdyba 1947 metams: 
Dvasios vadas — kun. V. Ra
žaitis: pirm. Marijona Kašėtai
tė; vice pirm. Jonas Gailius; 

jrašt. Uršulė Liutkevičienė: ižd. 
Jonas Girdzijauskas: kolektorėj 
našlaičiams — O. šmotienė. At-
stovės Į Federacijos skyrių — 
Ona Pranckelienė, Ona Girdzi
jauskienė. Ona Radzevičienė. 
Atstovės Į Amerikos Lietuvių' 
Tarybos skyrių — Aldona Ma-j 
žukaitytė, Uršulė Liutkevičienė' 
ir Kastancija Pranulienė.

Nutarė .••uosti "Card palty” 
parapijos naudai sausio 12 d., 2 
vai. po pietų. Rašt.

NEW BHTA1N, COHN.

Įvairūs Biznieriai
GEORGE C. STUKAS,

FOTOGRAFAS
453 W. Broadu ay — SOl' 2029 — So. Boston, Mass.

JONAS BAČINSKAS,
Real Estate ir Meats & Groceries

VVorcester, Mass. Tel. 5-5746

CAMBRIDGE BOTTLING CO., Ine.,
4—6 Berkshire St. — TeL TRO 8374 — Canibridge, Mass.

pašarvotas namuose ir ir misijas šioj parapijoj, kurios 
palaidotas gruodžio 16, Šv. Kry- visiems labai patiko. Ilgai pa- 
žiaus kapuose, No. Arlington, tersoniečiai minės su pagarba ir 

Ražaitis: pirm. Marijona Ka-'^. J. po 8 valandos mišių Dievo dėkingumu kun. Stašaičičo var- 
’ Motinos Sopulingos bažnyčioj, dą! Tik gaila, kad jis negalėjo 

Nuliūdime liko motina, tėvas savo išleistuvėse dalyvauti. Pa- 
ir dvi seseris. Jie visiems atsi- reigų verčiamas, jis turėjo tą 
lankusiems taria ačiū, ir taip dieną pasilikti New Yorke. 
pat dėkoja B. Shavvkoniui už Vakarienė metu programą la- 
patarnavimą. A.E.S. bai vykusiai ir linksmai prave

dė Jurgis Jesulaitis, Šv. Vardo 
draugijos pirmininkas ir para
pijos trustistas, kuris, nors čia 

Gruodžife 8 d. mūsų sodalietės gimęs ir augęs, kalba gryna lie- 
šventė savo metinę šventę. Gra- tuvių kalba.
žų įspūdį paliko visuose skait-: '
linga bendroji Komunija. i Šios korespondencijos auto-

Po mišių ir Komunijos sko- riui teko tik prieš kelias dienas 
ningai išpuoštoj parapijos salė- atsilankyti pas mūsų apylinkės 
je įvyko bendri pusryčiai, ku- garsenybę — medicinos daktarą 

; riuese dalyvavo abu parapijos Vilių Buroką. Buvau girdėjęs, 
.....- * ----- J ”----*- - —*-j nei 
sesuo Ončila................................. : miegui laiko, kad prie jo namų

Klebonas kun. Kinta, išgyręs stovinčios ištisos virtinės auto-

Kristaus Kančios Arkibroli- 
jos draugijos susirinkimas Įvy
ko gruodžio 15 d. Valdyba 1947 

!metams: Dvasios vadas — kun. 
!v.
šėtaitė; vice pirm. Sofija Lušie- 
nė; rašt. Uršulė Liutkevičienė; 
ižd. Uršulė Žilinskienė. .Atsto
vės i Federacijos skyrių — Ka
zimiera Petrauskienė. Ona Jakš
tienė ir Uršulė Liutkevičienė. J 
Am. Lietuvių Tarybos skyrių —j 
K. Petrauskienė. O. Jakštienė ir 
U. Žilinskienė.

Sveikina visas ir visus Kalėdų 
ir Naujų Metų švenčių proga.

Rašt. l'ršulė Liutkevičienė.

Sąjungiečių Choras
Gruodžio 16 d., vakare. Mote

rų Sąjungos choras turėjo meti-

PATBBON, H. J.

nj susirinkimą ir išrinko valdy- kunigai ir vješnia iš Harisono, kad, dr. Burokas neturįs

WM. AMSIE,
Real Estate and Insurance

30 Carruth St. — Tel. GEN 3719 — Dorchester, Mass.

bą dėl ateinančių metų: Dv. Va
das — kleb. kun. J. J. Valantie
ms; choro vedėjas — komp. A-|Patersono sodaliečių veiklumą, mobilių per visą dieną.

414

A. J. NAMAKSY.
Real Estate Insurance Agency

W. Broadtvay — Tel. SOl' 0948 — So. Boston 27, Mass.

528 E. 8th St.

KAZYS PLIAVOKAS,
KEPY’KLA

So. Boston 27, Mass.

308
W. I. JAKŠTAS,

W. 4th St. — Tel. SOl 1224 — So. Boston, Mass.

FR ANK G. WHITKENS
Brangenybių Krautuvė

321 W. Broaduay — SOl'2155 — So. Boston, Mass.

Aleksis; pirmininkė — Stepani- 
ja Sapranas; vice prim. — Al
dona Mazukaitis; raštininkė — 
Alice Jonikas: iždininkė — Ma
rijona Staugus: iždo globėjos— 
Florence Petrausky ir Anelė 
Totilas: knygų prižiūrėtojos — 
Veronika Mažeika ir A.nastazija 
Vaparauskas; tvarkos prižiūrė
toja Marijona Fortier.

Tur būti yra vienintelis Mote
rų Sąjungos choras Rytinėse 
valstybėse. Gyvuoja jau 4 me
tai. vadovybėje komp. A. Alek
sio. Choras dalyvauja šv. Juoza
po parapijos koncertų progra
mose : sekmadieniais bažnyčio
je. 10 vai. rytą, gieda mišiose. 
Nors choras nedidelis, bet visur 
gražiai pasirodo ir yra žmonių 
mylimas.

Šv. Pranciškaus Rėmėjų kuo
pa turėjo savo . susirinkimą 
gruodžio 15-tą. Nors pasitaikė 
tą dieną, kad ir Šv. Onos dr-ja 
turėjo savo metinį “Bingo”, bet 
vistiek grasus būrelis atsilankė. 
Taip pat atsilankė ir dvi Seselės 
Pranciškietės.

Prisirašė 7 naujos narės. Val- 
dybon įeina sekančios narės: 
pirmininkė ponia H. Kwider; 
vice pirmininkė p. B. Mičiūnie- 
nė; raštininkė p-nia O. Tunukas, 

.. , , . ' ir iždo globėja ponia G. R. Spu-I šios korespondencijos auto- j

| Visos jaunos ir visos su paki
lusiu ūpu prižadėjo nuoširdžiai 
darbuotis Seselių naudai.

Po to Valdyba ir Seselės pa
dėkojo senai pirmininkei p. O. 
Radzevičienei už ilgų metų dar
buotę. Ji daug dirbo ir pasi
šventė, bet iš priežasties ne
sveikatos, nebegalėjo toliaus ei
ti pirmininkės pareigų. Ponia 
Radzevičienė yra Seselių Amži
na narė. Lai Dievas jai atlygina. 

Užbaigus susirinkimą. Seselė 
paprašė ir visos prižadėjo pa
aukoti kelių dienų maldas kle
bono kun. Pankaus intencijai, 
kuris dandasi New Britain ligo
ninėje.

i Po susirinkimo, visa Valdyba 
atsilankė pas Seseles su dova
nomis ir prižadėjo, kad iš visos 
širdies darbuosis Seselių nau
dai. Rėmėja.

kareivius pagerbti bankiete, 
staigiai susirgo mums visiems 
gerai pažįstama p. Suzana Ko- 
valienė (Caval). Po dviejų sa
vaičių ligos ligoninėje, galiaus 
pasimirė. Velionė turėjo 54 m. 
amžiaus. Gyveno New Britain’e 
28 metus. Buvo narė Stanley 
Ryis Auxiliary, Lietuvos Sūnų 
ir Dukterų draugijos ir Švento 
Rožančiaus draugijos. Palaidota 
iškilmingai iš Šv. Andriejaus 
par. bažnyčios. Kunigai Karto
nas, Abromaitis, Zanevičius ir 
Pepin laikė šv. mišias prie šoni
nių altorių. Iškilmingas šv. mi
šias prie didžiojo altoriaus lai
kė kun. Matutis. Bažnyčia buvo 
pilna žmonių. Dalyvavo ir iš ki
tų miestų. Amžiną atilsį duok 
jai Viešpatie!

Taip pat mirties šešėlis palietė 
tris kitas šeimas mūsų kolonijo
je. Pasimirė ir taip pat palaido
ti iš šv. Andriejaus par. bažny
čios Adomas Kasekevičius, Vin
cas Oskenis ir Marcelė Čuladie- 
nė. Visom šeimom reiškiame gi
lią užuojautą nuliūdimo valan- 

idoje. Kun. i. J. M.

linkėjo joms iki kitų metų šven-1 Nuvykę su kun. Kinta į Mag- 
tės padvigubėti skaičiumi. Kun. wood, kur daktaras gyvena, tik- 
Klumbis. pasidžiaugęs, kad Pa- rai radom kelioliką automobilių 
tersono lietuvių jaunime gyva P™ j° namų. Mus pasitiko dak- 
lietuviška dvasia, ragino soda- taro mamytė. Tai labai linksmo 
lietes niekuomet nenutolti nuo būdo moteris — tikra Ukmer- 
Lietuvos meilės ir nuo lietuvių gietė. Ji mums tuoj paaiškino, 
kalbos. kad šiandien — tai daktaro

Sesuo Ančila davė keletą labai diena “off”, bet daktaras jau 
praktiškų patarimų apie susi- iš ryto ligoninėj atlikęs net tris 
rinkimų pravedimą ir apie pagy- sunkias operacijas, o pacientų 
vinimą religinės dvasios sodalie- pilnas laukiamasis nuo pat ry-’ 
čių gyvenime.

Tas pačios dienos vakarą, pa
rapijos salėj. įvyko Rožančiaus 
draugijos suruošta iškilminga 
vakarienė, kurios tikslas buvo 
išleisti kun. Juozą Stašaitį, S. C., 
ir priimti naujai atvykusį kun. 
J. Klumbį.

Kun. Juozas Stašaitis net per 
ištisus aštuonis metus talkinin
kavo kun. Kintai sekmadieniais 
ir per didžiąsias šventes. Todėl 
jis yra visiems Patersono lietu
viams gerai pažįstamas ir arti
mas. Nekartą jis vra pravedęs

!

N. T.

KEARNY, N. J

379 W. Broadtvav, So. Bostos 27, Mass
Pranas Kuderkas iš Keamy, 

N. J., 27 metų amžiaus, mirė 
gruodžio 11 dieną.

V 
i! 
i!

KETVIRTIS & CO.

Linki Linksmiausių Kalėdų švenčių

Geriausias pasirinkimas laikrodžių, žiedų ir 
kitokių brangenybių.

to. Pacientai atvyksta net iš to
limų Amerikos vietovių. Besi
šnekučiuojant su daktaro tėve
liais ir sesute, atsiranda ir pats 
daktaras. Nustebau, nes tikė
jaus išvysti jau apysenę žmo
gystą, o pamačiau dar tiikrą 
jaunuolį, nes daktan. dar tik 
32 metai. Dar labiau nustebau, 
kai daktaras pradėjo kalbėti — 
kalbėjo tobula aukštaičių tar
me.

Daktaras mielai mums pasa
kojo apie savo studijas jėzuitų 
universitete St. Louis ir apie sa
vo pacientus. Jis aprodė mums 
savo modemišką ir turtingą 
kabinetą ir savo Cadillac auto
mobilį, kuriame jis pirmas

Gruodžio 14 d. staigiai su
sirgo mūsų klebonas kun. M. A. 
Pankus. Nugabentas į New Bri
tam General Hospital, kur tuo
jau buvo padaryta operacija. 

Į Ačiū Dievui, gerai išėjo iš pavo-'
jingos operacijos ir dabartiniu' 
metu ilsisi ligoninėje. Linkime 
jam geros sveikatos ir laukia
me sugrįštantį atgal į mūsų 

i tarpą!

Bedirbdama New Britain’o
Į&

v

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTIVIV 
DIREKTORIUS

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

Limotinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

W. J. Chisholm
GRABORILS 

“Asmeniškas Patarnavimas” 

331 SmithSt., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

1

New Jersey valstybėj įsirengė; j Į 
į telefoną. Į; Į

Daktarui nesvetimi ir Lietu-!; i 
vos reikalai. Jis gyvai domėjosi fj Į 
mano naujesnėmis žiniomis apie, i * 
Lietuvą. i i *

Atsisveikinant palinkę jom <' 
daktarui apsivesti su gražia lie- •' • 
tuvaite, ir jis mums atsakė: —Į j 
O būtų neblogai!.. A.S. 3*

KaJėdų Tvarka
Bernelių mišios: vidurnaktyje. 

Mišios Ryte: 8:00; 10:30 ir
11:50.

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944
397 MAIN ST., 
Worce«ter, Mass.

275 Mala St., Webster, Mass.

i

1

♦

FINI - DRUGS
290 WEST BROADWAY,

So. Boston, Mass.

Linki

Linksmiausių Šventų

KALĖDŲ

ir Laimingiausių

NAUJŲ METŲ!
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ZINUTFS gruod. 24 d., Naujos Kalvarijos 
kapuose.

šios bus laikomos pastoviu lai
ku, būtent: 12, 6, 7, 8, 9, 10 ir 
11:30, po 10 šv. mišių bus at
skaityta Šv. Teresės novenos 
malda ir teikiamas palaimini
mas Švč. Sakramentu; salėje 
šv. mišios įvyks 8, 8:30, 9:30.

Gruodžio 21 d., staiga mirė 
Vincentas Švastys, savo namuo
se, 267 Silver St., 52 metų. Pa
ėjo Jurbarko parapijos. Ameri
koje pragyveno 40 metų. Paliko 
tris seseris ir brolį. Laidojamas 
iš Šv. Petro par. bažn. 9 v. r.,

DAKTARAI

Vedasi policininkas. Gruodžio 
26 d., 2 v. p.p., Juozas Pranas 
Likas, kurs jau 5 metai yra po
licininku, veda sau žmoną Oną 
Gajewskę, su kurią susipažino 
būdamas Dėdės Šamo tarnybo
je. Jis yra gimęs Worcestery ir 
lankęs Šv. Kazimiero parapijos 

. mokyklą. Dabar gyvena 9 May- 
field St., Dorchester, Mass.

J. — Kun.

Adv. Juozas Cunys,

Turiningą Kalbą

Kvieslys.

Pereitą 
Kalėdų

Vaikams eglaitės, 
penktadienį, pradedant 
atostogas, Sodalietės užfundino 
mokyklos vaikučiams eglaitę su 
įvairiomis Kalėdų dovanomis. 
Vaikeliams buvo tikrai džiaugs
mo diena. Garbė sodalietėms ir 
jų dvasios vadui kun. Albertui 
Abračinskui už taip sėkmingą 
ir įvairią darbuotę parapijos 
naudai.

Kita elgaitė, taip pat su gra
žia programa buvo parėdyta 
sekmadienį po mišparų. Šiai va
dovavo Marijos Vaikelių draugi
ja ir jų dvasios vadas kun. Se- 
meonas Saulėnas. Ši eglaitė yra 
draugijėlei senas įprotis.

Atvyksta kun. J. Venskus, S.
Dr. Venskus yra 

siunčiamas University of Scran- 
ton į Boston delegatu į Katalikų 
Mokslo draugijos susirinkimą, 
gruod. 26 iki gr. 29 d. Tėvas 
Venskus gavo gamtos mokslų 
daktaratą. Moko tuos mokslus 
University of Scranton. Penk
tadienį kun. Juozas Venskus, 
profesorius, Jėzuitas, laikys šv.
Valandą ir ves Maldas Apašt. Suffolk County prokuroro štabo 
dr-jos masinį susirinkimą — vi- narys, įžymus visuomenininkas,; 
si pasinaudokime proga. , turįs savo ofisą adresu: 414 W.

------------- Broadway, So. Boston, pereitą
Gruodžio 29 d., po mišparų ketvirtadienį, gruodžio 19 d. š. I 

pas mus prasidės liaudies Uni- m. išrinktas So. Bostono Lietu-' 
versiteto kursai. Kursų vedėjas vių Piliečių draugijos pirminin-; 
bus literatas Kazys Čibiras.

Sekmadienį, į šias
misijas atsilankys ir kun. 
Venskus, S. J., D. D.

i

į

Mirė

Gruodžio 23 d.. Bostono mies
to ligoninėje mirė Henry Ka
činskas, 33 metų amžiaus, gyv. 
Jamaica Plain, antrojo pasauli-

Padalskis kalbėjo nio karo veteranas. Laidojamas 
ketvirtadienį, gruodžio 26 d., 9 
vai. rytą iš Šv. Petro lietuvių 
par. bažnyčios Mt. Hope kapuo
se. Velionis pašarvotas Juozo 
Kaspero. laidotuvių direkto
riaus, koplyčioje. 187 Dorches
ter St., So. Boston. Liko dide-

ĮVAIRŪS SKHJMMAI

5 A, J. NAMAKSY ?
REAL ESTATE «. 

INSURANCE 

414 W. Broaduay
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948

i j

3
Qo«

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

3I
3|3I3
■ 
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Prisidėjo Prie Ruošiamo 
Pagerbimo

Šv. Jono E v. BĮ. Paš. draugija, 
savo priešmetiniame susirinki
me, nutarė prisidėti 
Dr. K. Urbonavičiaus 
auksinio 
tampant 
Šį kartą 
kvietimą 
atsirado.

prie kun. 
ruošiamo 

jubiliejaus pagerbimo 
to ruošimo “patronu”, 
į kun. A. Abračinsko 
prisidėti priešingų ne-

Rap.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

nis, kuri turi įgijus

’ Nauja Vaidyba — Pasakė keteer Lodge of So. Boston 
(Jaunų Lietuvių Veteranų rate
lis). kad paremti Darbininkų ra- 

Ketvirtadienį, gruodžio 19 d. dio programą. Kviečia visus, 
įvyko So. Bostono Lietuvių Pi- jaunimą ir senimą, atvykti ir 
liečiu draugijos metinis susirin- dalyvauti šiame parengime, 
kimas. Perskaičius ir priėmus 
protokolus, pirmininkas adv. 
Jonas J. Grigalus pakvietė sve-1 
čią prof. Praną Padalskį. Kauno 
ir Vilniaus Universitetų profe
sorių, įžymų visuomenininką, 
neseniai atvykusį iš tremties — 
Prancūzijos, pasakyti kalbelę.

Prof. Pr.
trumpai apie Lietuvos okupavi
mą, okupantų žiaurumus ir mū- 

jsų tautos žmonių pasiaukoji
mą ir veiklą kovoje su okupan
tais dėl Lietuvos išlaisvinimo. 
Ragino visus remti Amerikos 
Lietuvių Tarybos ir BALF’o
darbus pinigais ir darbu. Po liame nuliūdime trys seserys ir 
prof. Pr. Padalskio kalbos, p. A. du broliu.
F. Kneižiui pasiūlius ir pirm.! 
adv. Jonui J. Grigaliui pakvie
tus, gausūs susirinkimo daly-' 
viai atsistojimu pagerbė mūsų 
tautos kovotojus, ypač partiza- 

> nūs dėl Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės. 

' Valdyba 1947 metams: pirm, 
i adv. Juozas Cunys; vice pirm. 
' Stasys Mockus; prot. rašt. Albi- 
■ nas Neviera; fin. rašt. Adomas 
Druzdis; ižd. Petras Durnas; 
maršalka — Vincas Paplauskas. 
Direktoriai: — adv. Jonas J.
Grigalus, Juozas Arlauskas, Dr. 
Antanas L. Kapochy, Juozas 
Lekys, adv. Kazys Kalinauskas, 

pusė Christmas Party. Ten taip pati Feliksas A. Zaleskas, Wm. A.
i Amsie.
į Paskelbus valdybos sąstatą, 
i susirinkimas užbaigtas, ir po to 
; įvyko pasilinksminimas. Ilap.

—

' Palydėkime Senus Metus
— - - - — - - -

i

Butkus-Kiškytė
kultūros

J.

Išvažiavo svečiai. Gruodžio 21 
d. vakare, išvažiavo Dr. A. Ger- 
vydas ir Prof. Pr. Padalskis į 
Worcester pas kun. A. Petraitį 
su prakalbomis. Įimant Dr. B. 
Kazlauską, šie mokslo vyrai pa
sirodė maloniais svečiais vi
siems. Kai kur ir kai kurie jų 
prakalbų nelaukė, bet jos visur 
buvo baigtos maloniausiu įspū
džiu ir nuotaika. Pavyzdžiui, 
Bridgewatery, komunistai tvir
tino, kad Lietuvoje liaudis turi 
savo išrinktą valdžią ir pasi
rinktą teisę. Daktaras Gervy- 
das nurodė ką lietuviai Lietuvo
je turi ir ko neturi. Komunistai 
susigraudino.

Šiuo laiku Amerikoje yra įžy
mių Lietuvos tremtinių. Kiek
viena lietuvių kolonija, maža ar 
didelė, turi progą parsikviesti 
vieną iš jų savon kolonijom

Pamaldų tvarka So. Bostone 
per Kalėdas

Šv. mišių įvyks daug. Išėmus 
vidunaktines ir 6 v. r., šv. mi-

Pristatome Alų ir Tonikų
i! 
i!

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

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

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

šoko Studentams

GAL IR JUOKAS...

Tūlas miestietis nuolat saky
davo: “Pusė miesto tarybos yra 
tikros kiaulės!’’

Nugirdus miesto taryba parei
kalavo, kad žmogus šitą biaurų 
šmeižtą atšauktų laikraščiuose.

Žmogelis atšaukė: 
visuomenės žiniai, 
miesto 
kiaulės”.

į B. L. Tautinių Šokių grupės, 
didžiosios mergaitės, gruodžio. 
13, dalyvavo Harvardo Studen-i 

1 tų prieškalėdiniame parengime ■ 
Sergeant mokyklos salėje ir de-l 

, monstrą vo lietuvių tautinius 
! šokius.

Gruodžio 30. grupės jaunes
nės mergaitės dalyvaus Interna- 

“Pranešu tional Instituto ruošiamoje 
kad 

tarybos nėra tikros.dalyvaus programoje su lietuviui 
[tautiniais šokiais. Rapd

Praneša, kad p. Antanas But
kus .kuris neseniai atvyko lenkų 
laivu iš Europos ir apsistojo 
So. Bostone, ir su pagalba lietu
vių biznierių — Vinco Baluko- 
nio ir kitų, ir adv. Jono J. Gri- 
galio gavo leidimą gyventi, susi
tarė su p. Petrone Kiškyte, gyv. 
So. Bostone, apsivesti.

Sakoma, kad jau turį ir leidi
mą. Jungtuvės įvyksiančios Šv. 
Petro lietuvių par. bažnyčioje.

Dainavimas ir Pianas
Geriausias pamokas šitoj sri

ty duoda profesionali muzikos 
mokytoja p-lė Amelia Tataro- 

muzikos
mokslo laipsnius A. B. ir M. A. 
Kreiptis į jos muzikos mokyklą:

THREE ARTS STUDIO, 
480 Boylston St., Boston, Mass.

Tel. KENmore 3571 
Namų, ELIot 8222

PARSIDUODA 3 šeimų na
mas 3-4-4 kambariai su vanom 
prie pat beachų 1426 Columbia 
Road, So. Boston. Namas yra 
geram sutaisyme. randų neša 
$64. į mėnesį. Kaina $5800. kas 
link daugiau informacijų kreip
kitės pas Wm. Amsie Tel. Gene- 
va 3719. (IK)

Daktarai
DR. PAULINE LUZECKAS,

GYDYTOJA
490 Broadway Cambridge, Mass.

DR. I. LANDŽIUS-SEYMOUR,
GYDYTOJAS

534 E. Broaduay — ŠOU 2712 — So. Boston 27, Mass.

DR. PAULIAKMAUH-JAKIMAVIČIUS,
GYDYTOJAS

So. Boston 27, Mass.509 E. Broaduay

550 E. Broaduay

DR. I. P. MIKALONIS,
GYDYTOJAS

So. Boston 27, Mass.

DR. ANTHONY J. WEST,
GYDYTOJAS

478 Gailivan Blvd.

DR. I. REPSH1S,
GYDYTOJAS

278 Harvard St.

Advokatai

Dorchester, Mass.

Cambridge, Mass.

ADV. JONAS J. GRIGALUS,
52 G St. So. Boston 27, Mass.

Tel. ŠOU 4877

ADV. IUOZAS CUNYS.
411 W. Broadtvay, So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 0948

Rašo Mokslinį Veikalą 
Apie Arkivyskupą 

Matulaitį

Linksmais šokiais

Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį tonikų 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

ADV. K. I. KALINAUSKAS.
509 E. Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. .ŠOU 3357

Praeitą vasarą į kunigus įšven
tintas Marijonas Stepas Matulis 
tęsia mokslą Romoje toliau. Jau 
gavo Teologijos licencijatą. Da- 

j Paskutinis šių metų jaunimo bar pradėjo rašyti mokslinį vei-i
j pasilinksminimas puošnioje sa- kalą — desertaciją apie Šventos' 
i Įėję įvyks šeštadienį, gruodžio- atminties a. a. arkivyskupai 
j December 28 d.. 8 vai. vakare. Jurgį Matulaitį - Matulevičių 
Ritz Plaza Crystall Ballrooms, kaipo Marijonų Vienuolijos at- 
218 Huntington Avė., *prie pat naujinto ją ir katalikiškos min- 
Massachusetts Avė., Bostone, ties skleidėją. Tą veikalą pasek- 
Gros orkestrą moderniškus šo- mingai apgynęs gaus šv. Teolo- 
kius ir lietuviškas polkutes. Da- gijos Daktaro laipsnį. Kun. Ma- 
lyviai bus pavaišinti skaniais, tūlio tetos Juzė Pivariūnienė ir 
užkandžiais ir gėrimais. ■ p-nia Apšiegienė gyvena Bosto-

Šį balių - šokius ruošia Mus- ne. Rap.

AKAVĘS | 
'i 
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South Boston, Mos*.

Tel. ŠOU 4645
Pasipuoškite su pagarsėju

siu Tylon Cold Wave; tai ne
paprastas grožis ateinan
čioms šventėms. Jo vertė — 
$10.00 už $7.50. Kiti Perma- 
nents nuo $5.00 ir aukščiau.

Mes turime įvairių pasirin
kimų dėl Kalėdų Dovanų. Pa
sinaudokite proga^ užeikite į 
mūsų 
tą —

Papuošalų Departmen-

a. a.

740
Casper’s Beauty Salon

E. Broadway,

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

PRANAS GERULSK1S, Namų Tel. Dedham 1304-R

n

po

Tek ŠOU 2732

ADV. FORTŪNATAS j. BAGOčIUS,
302 W. Broadway So. Boston 27, Mass.

Tel. ŠOU 2613

ADV. ANTHONY YOUNG,
35 Hunnewell Avė. Brighton, Mass.

Tel. STA 8659

ADV. IUOZAS A GAILIUS,
317 E Street So. Boston, Mass. Lithuanian Flower Shops 

Gėlių Krautuvės
502 E. Broaduay, So. Bostone ir

211 Adams St., Dorchestery,

I

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE < 
i
I 
i 
i 
i! 
i! 
i! 
i!
$
i!

. 11

i

Vincas Balukonis, Savininkas.
Ateikite ir pamatykite mūšy vaistinėje 

Speciales Kalėdą Dovanas.

258 West Bradiny,

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

PY).

■S
S
v-
S
ž

KAINOS LABAI PRIEINAMOS.

290 W. Broadvay, So. Boston 

Tel. ŠOU 2754

i

t

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis. sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galinga šilimų, šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą, ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašyki
te į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 4-oz. 
$2.00. Ekstra didelė dėžė 16-oz. $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

I

O^afiic p^orisfs

I

Į
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i! 
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Svekina — savo kostumerius su Kalėdų ir j i 
Naujų Metų Šventėm ir ';

$ Kviečia užeiti į jų krautuves pasipirkti Kalėdų dovanom ? 
ji gražių plentų su religiškom stovylukėm, kaip Šv. Cabrini, J? 
a šv. Teresa, Šv. Juozapo, Panelės Švenčiausios ir kitų, taipgi ę 
S visokių darželių su paukšteliais ir gyvulėliais; gražių Kalėdi- i! 
$ nių Poinsetta. Cyclamen ir Azalea plentų; puikiausių raudo- i!

nų, ir visokių spalvų rožių, chrysanthemų gėlių, puikių Ka- i Į 
ledinių corsages ir Orchids. Parduoda Kalėdinių eglaičių, , [ 
Kalėdinius vainikus papuošti langus ir duris, taipgi Kalėdi- ji 
nius basketus papuošti kapus. Turi didelį ir įvairų pasirinki- $ 
mą gražių Kalėdinių pasveikinimų atvirutėmis. Jei nežinote -£į 
ką Jai pirkti Kalėdoms, tai patariant, kad gėlės visuomet -t, 
pradžiugina Moterį ir Merginą. Papuoškite savo Mamytes, 
žmoneles, sesutes, ir drauges Kalėdų Dienoj su puikiu Ka- 
ledų corsage iš Baltic Florists Gėlių krautuvių. {f

Telefonai South Boston 0489 ir Talbot 8956.
Krautuvė*, bus atidaro* iki 4:30 vaL po piety Kalėdų Dienoje.

i

M

I

les. Šou. 3729 Šou 4618

Lithuanian FumitureC#.
M0VER8— 
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Distance 
Moving

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

So. Boston FnHmCo.
Matrasai naujai perdirbami.

Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

380/o West Broadway,
Tel. ŠOU 2758

GRABOR1AI

I
I

S. Barasevious ir Sūnus 
MOTERIS PAGELBININKB 

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvray
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

L

C A S P E R
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Beaton. Man. 

JotMh V.Casper 

(KASFERAS) 
Laidotuvių Direktorių* ir 

•alsamuetojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimai, Dieną ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. 8OU Boston 1437 
ŠOU Boston 3980

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas. F. E. Žaletskai 
G ra bortą i ir Balsamuotojai.

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims Dykai. 

NOTARY PT'BI.IC
Tel. ŠOU Boston 08’5

ŠOU Boston 2609
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“MALVINA MANO
BRANGIOJI, MALVINA”

Buvau pirmame miege, ri ėjo su manim, žengė su 
kuomet svečių durų varpe- tokiu lengvu ir skaisčiu 
lis garsiai skambindamas žingsniu, kad jei būtų po 
mane prikėlė: greitai kė- jos kojomis pabarstyta 
liausi iš lovos ir skubiai 
apsirengęs mieguistai ė- 
jau žemyn atidaryti duris.

Kūčių naktis buvo gan 
šalta ir šiurpulinga, kaip 
ir visi gruodžio mėnesio

met aš labai sirgau”... ir 
bučiuodama medalikėlį, 
maža mergaitė vėl užsidė
jo ant kaklo.

Žengiame pirmyn, nekal
bėdami, kadangi turėjau 
Švenčiausiąjį Sakramen
tą; ir jauna, nors ji buvo 
mergaitė, matyt, apkaina- 
vo visą ką aš turėjau su sa
vim. Kuomet pasižiūrėjau 
į ją, pastebėjau, kad jos 
lūpos pvnė maldas, ir jos 
akys pilnos meilės ir sar- 
gumo žiūrėjo į Viešpatį, 
kuris draug ėjo su mumis, 
kaipo gydytojas pas ligo- 

■nį.

naujų radastų žiedelių, a- 
bejočiau, ar nors vieną ji 
būtų sutrvnus savo kojo
mis.

Mergaitė tvirtai laikė 
mano ranką, kaip kiekvie- 

vakarai ir, mėnulis lyg su nas kūdikis, kuris turi didį 
nuvarglmu metė savo bal- pasitikėjimą suaugusiam 
tai nudažytus spindulius ir pažįstamam žmogui, 
po visus laukus, nudeng- Kaip skaisti ji išrodė ;,p’Staiga mergaitė paleido 
tus vakar kritusiu sniegu, berods, ji neseniausiai iš-'CQvri ;»• tars-
Aštrus vėjas greitai pri- krito iš dangaus ir savyje 
pildė visus priebučio kam- nešėjo dangaus skaistumą, 
pelius, kuomet atidariau Ant jos krūtinės pastebė- 
duris. Didis gailestis su- jau auksinį medalikėlį, šir- 
spaudė mano širdį, kuo- dies panašumą, 
met pamačiau stovint Pastebėjusi mano pasi- 
tarpduryje išblyškusią žiūrėjimą, greitai jį nuė- 
mergaitę. žodžių ji netarė, 
bet jos išvaizda parodė, 
kad ji atėjo su kokiu nors 
svarbiu reikalu.

Jos plaukeliai spindėjo
su nepaprastu išsireiškimu te, nes nakties metu mano 
prieš mėnulio baltą šviesą, akis neprimato gerai; ant- 
Plonai apsirengus, ši maža ra, sunku perskaityti kas 
mergaitė, žiūrėjo man į a- yra išbraižyta ant aukso, 
kis su tikru pasigailėjimu kuomet mėnulis taip žy- 
ir nuoširdumu, kaip kad miai šviečia”, 
visą gyvenimą negalėsiu 
jos užmiršti. Veidas jos ii, dabar žiūrėk”, 
buvo išblyškęs, išvaizda Kaip ji tą auksinį meda- 
skaist i- J"  ------ ‘ j .

“Kunigėli, ar gali grei- nežinau, geriau sakant, ne- 
čiau eiti su manim, mano galėjau gerai pastebėti, * 
mamytė guli mirties pata- vien tik žinau, kad aiškiai:.................-
le, ji miršta”. galėjau

“Prašau brangus vaikeli, džius”. Džiaugsmas, Širdis 
ateik į vidų”, tariau jai, 
“bent trupučiuką sušilsi. 
Išrodai pusiau sušalus”.

“Dėkų Tėveli, man visai 
nešalta”. Tuo tarpu jai be
tariant žodžius, greitai už- LIŪDNO VĖJO 
sid^iau žieminį paltą. ALĖJOJ

“Kaip mamytes vardas,: ______
trpr^us vaikeli?”

“E’zbieta Balčiūnienė. 
Ji našlė ir gyveno kaip 
šventoji. Dabar ji miršta, 
jai reikia paskutinių Sa
kramentu. Ji sunkiai lygos 
yra kankinama. Ji staiga 
apsirgo šiandien po pietų”.

“Kur ji gyvena?”
“Dvi mvlios nuo šios kle

bonijos Tėveli, netoli nuo 
Miltono miestelio rube- 
žiaus: ji neperseniausiai į 
šią vietą atsikraustė iš 
Bostono miesto. Mažai kas 
ją čionai pažįsta, nes ji 
naujakurė, tad nemanau, 
kad kas iš kaimynų pažįs
ta. Bet nesibijok kunige, 
aš kelią labai gerai žinau, 
nenaklysime”.

Už kelių minučių abu 
žingsniavome per sniegą, 
arba gerai sakant, aš žing
sniavau, nes mergaitė, ku-
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Lenktynės Su 
Giltine •••

irethl
.• CK)L *■ ~~

Pradžia 3-čiame pusi, 
džių kalenimai, motorų ū- 
žimas, klyksmas, gyvulių 
baubimas ir mirštančiųjų 
vaitojimai susilieja į vieną 
neapsakomai klaikų mir
ties šokį pilką ir dargano
tą spalių dieną...

Lėktuvai dingsta. Daug 
vežimų ištaškyta, daugelis 
dega. Pakelėse dar šilti 
žmonių ir gyvulių lavonai. 
Jų kelionė buvo neilga... 
Prie vieno vežimo sukritę 
našauti arkliai, ratuose 
guli kraujuje paplūdusi 
moteriškė, o šalia ant vieš
kelio aukštelninkas gu’i 
vyras, plačiai praverta 
burna. Sustingusios jo 
rankos dar kietai tebelai
ko botagą. Tik vežime gy
vas sėdi kokių pusantrų 
metų kūdikis, riebiose ran
kutėse ramiai žaidžia šiau
du ir rodydamas jį prava
žiuojantiesiems, linksmai 
sau čiulba:
— Te-t-e-t-e...
Kažin, kur šiandien bėra 

šitas vienišas “reakcionie- 
"ius”?

# & £

Vysk. Valančius savo 
rąštuose aprašo, kaip že
maičiai, įsisukus jų kraš- 
tan maro giltinei, viską 
pametę ir palikę, baisios 
panikos apimti bėgdavo 
slėptis į miškus ir nepriei
namas pelkes. Anomis spa
lių dienomis atrodė, jog į 
šventąją Žemaitiją įsisuko 
daugiau kas, negu maro 
giltinė su mėlynu liežuviu. 
Yra daug geležinės valios 
žmonių, kurie drąsiai žiūri 
mirčiai į akis. Bet žmonės 
jau yra sukūrę “kaž ką” 
baisesnio už mirtį ir marą. 
Ir nuo to “kaž ko” bėga 
šimtai tūkstančių viską 
palikę, pametę, nežiūrėda
mi, ar juos apšauks “reak
cionieriais”, ar “pasiutu
siais fašistinės kalės vai
kais”.

Tas yra vistiek pat...
Tik nei Danijoje, Belgi

joje, nei Prancūzijoje, šva- 
bijoje, ir nei Tirolyje nie
kas nežino, kas yra tas 
“kaž kas”. Jeigu nori pa
žinti šitąjį “kaž ką”, tai 
būtinai jį reikia paliesti 
savo pirštais. Jis yra pa
našus į klastingąją ato
grąžų rožę, kuri yra nusi
dažiusi svaiginančiai gra
žiomis spalvomis ir vilioja 
visus, kas tik gyva. Bet 
kai tik ją paliečia, ji stai
ga čiumpa savo naivią au
ką, suspaudžia geležinėmis 
replėmis ir suvirškina. 
Paskui vėl išskleidžia savo 
klastingus žiedus ir vėl 
vilioja...

Ir kas kartą palies savo 
rankomis šitą paslaptingą 
“kaž ką”, tas daugiau ne- 
bevargins mūsų savo įky
riai piktu klausimu:
— Kodėl jūs negrįžtate 

namon?...
Prieš dvejus metus pra

sidėjo baisus erškėčiu ke
lias, kuris atvedė iki DP 
stovyklų. Ir kažin kokiu 
keliu mes sugrįšime atgal 
namon? A. V.

l" savo rankutę, ir tarė: 
į “Čionai rasi mano ma
mytę”, skambėjo jos plo
nas balselis; ir rodė su 
ranka į mažą kaimo na- 

._ mėlį, kuris buvo pasislėpęs 
’ už trijų šimtmetinių ąžuo

linių medžių, 
j Atidariau duris, kurios 
silpnai laikėsi prie kabu
čių, ir pasitraukiau į šalį, 
norėdamas mergaitę pra
leisti. Ji dingo. Nustebęs, 
stengiasi atrasti sau kelią, 
bet dejuojantis balsas šau
kė mane prie mirštančios 
moteries lovos.

Pamatęs ją, žinojau, kad 
.. , , negalima laiko gaišinti.
As tau palaikysiu, Teve- Qaįia moteriškė nesulau- 

■kus nei viduramžiaus savo 
. . gyvenimo, o jau šalta mir- 

likelį laike savo rankoje, ^įes ranka glostė jos kak- 
; _ . ’ tą, kuri buvo išpilta pra- 

, ir jos veide 
, skaičiau didį ligos apsun- perskaityti zo- kinim,.

į Greitai atsisėdau prie 
jos lovos, dėkų Dievui, ir 
nuraminau moteriškę. Ji 
atliko gerą išpažintį, ir pa
stiprinta giliu tikėjimu ir 
meile prie Dievo, priėmė 
paskutinius Sakramentus.

Stovėdamas šalę lovos, 
stengiausi nuraminti mo
teriškę, tardamas keletą 
žodžių apie kantrumą ir 

: pasišventimą^ ir norą nešti kalbėjo: “Malvina, 

želius, kurie yra skiriami j 
kiekvienam žmogui šioje 
ašarų pakalnėje. Pastebė
jau, kad jos akys buvo nu
kreiptos į kitą kambario 

į dalį, kur matėsi maža po
pierinė dėželė.

“Ar atnešti tau tą dėže
lę”, klausiau jos. Ji pa
lenkdama galvą, pritarė.

“Tavo mažos mergaitės 
rūbeliai”, sakau jai. Ji pa
kylomis kalbėjo ir, mačiau, 
!kad jos balse radosi tikra 
' meilė.
■ “Tai rūbai mano bran
giosios Malvinos”.

“Aš žinau ją”, toliaus 
įkalbėjau. “Ji mane atvedė 
į šiuos namus”.

Moteriškė pusiau atsikė
lė iš lovos, žiūrėjo į mane 
su tokiu nusistebėjimu, 
kad sunku ir pasakyti, taip 

‘kaip aš nusistebėjau, kuo
met savo akimis žiūrėjau 

jį auksinį širdies medalį, 
į prisegtą prie mergaitės 
krūtinės.

“Tamsta”, tariau, “var
dan teisybės, pasakyk 

į man, kur tavo duktė. Kie
no tas medalis?” 

I “Tas medali kelis tai Mal- 
.vinos. Aš prisegiau prie 
: jos krūtinės metai tam at- 
jgal, kuomet ji gulėjo mir
ties patale. Paskutinėje 
valandoje, mano brangi 
mergaitė, paėmė medalikė
lį, prispaudė prie lūpų, pa
bučiavo ir tarė: “Džiaugs
mas, Širdis Jėzaus esti su

mė ir padavė man į rankas. 
“Tai širdis”, tariau. 
“Paskaityk kas ten yra 

parašyta, Tėveli”.
“Negaliu, brangi mergai-

Jėzaus esti su manim”.
“Mamytė, metai atgal 

uždėjo šį auksinį medali-1 
kelį ant mano kaklo, kuo- 

i l

Liūdno vėjo alėjoj, drauge, 
lūžta žingsniai, sunki kelionė. 
Kur pažiurau—vis kryžiai auga, 
o po jais—nužudytos svajonės.

1
Ruduo gelstančiais lapais kloja 
žemę, siaučia vėjai įnirtę, 
kapų aidą žemė kartoja.
liepia laimę pamiršti ir mirti.
Nepamiršt liepia tik ir žinoti: 
lange grotos ir aštrios vielos.
Gal todėl dangaus mėlyną plotį 
taip myliu, mano drauge mielas.
Gal todėl negaliu nurimti, 
einu tolin dantis nukandęs.
Juk iš naujo man nebegimti, 
nenukris jau nuo rankų gran

dys.
Reikia skirtis. Paspauskime del-

I nūs.
nors drauge kovojom ir ėjom. 
Tu ryt eisi žibančiais kalnais 
aš—liūdnom kiparisų alėjom.

Juozas Kėkštas.

Ponies Are Hit Of Chicago Horse Show

, CHICAGO, 1LL. — One of the most applauded features of th* 
Chicago Horse Show *as the six-pony hiteh exhibited by Curtiss 
Candy Company Hardly larger than big dog», the sis Shetland ponies 
pranced mto the ring uith larger hitehes and atole the «how with their 
fast moving performar.ee. €

♦ Public appearances are no novelty for the Maita. Dnring the 
war they traveled more than 2,300 miltą on a war hond toor, and they 
regularly take part in charity and eommunity evodB ih the OricagB 
•rea «»_well horse ~

manim”. Ji mirė metai at
gal”.

Po šių žodžių mačiau, 
kaip moteriškės veidas 
prašvito linksmume ir ra-pupiuai uuui aivtsu num- 
mume. |gą, kad galėčiau Šventais nis.

Laikydamas medalikėlį Sakramentais pasistiprinti išnyko tolumoje tylume... 
rankose, toliau moteriškė paskutinėje kelionėje iš ir tas kūnas, kuris pirmiau 

mano šios vargingos ir ašarų že-. plakė žmogaus gyvybę...

Viešpaties Saldžiausioje 
Širdyje. Matau tave bran
gioji dukrele. Buvai man 
gera. Per tavo meilę pasi
rūpinai man atvesti kuni-

Koks man džiaugsmas. 
Visi pasaulio turtai nega
lės tą vieną Dievo Malonę 
atsverti”.

Jos balsas darėsi silpnes- 
J s.. ir po kelių minučių jis

i* - . . * mo.1 manu oiuo voiguiguo n oaoi 4 . piaftc ZdllOgdUS gyvyuę..
i Viešpaties prisiųstus kry-.ijpangįojį Malvina, ‘galuti- mes. Džiaugsmas, Širciis j dabar atrado savo poilsi. 
7.piiiifl kurie vra skiriami j_________•________ • •________ • _ t-________ _______ •___ • . . . . . -nai danguje susivienysiva

Mergaitė Rausvu Drabužėliu

i

Jėzaus esti su manimi. | Tolimoje, miesto bokšte, 
.anksti rytą varpas kvietė 
l žmones į Kalėdų dienos 
Bernelių mišias. Kalėdos 
atėjo... visiems džiaugs- 

, , _ . . . , mas... džiaugsmas motinaiant daugybes jo prirašytų įr dukterei.B tai Malvina 
lapelių kartojasi vis tas ir motina amžinai
Pa“Mokvtas materialistas !danSuJe suvienytos.Mokytas materialistas,, Anufras
įsiskverbęs į mokslo gel-j ---------------------------------
mes, kuria pasaulį šaltą, ei jos padrinka bejėgiais 
kaip lanceto blizgėjimas, skutais.. Pasaulis griūva... 
ir tiksliai užbaigtą, kaip į Žaliosios Brolijos gatvė, 
mašina. iNr. 17... 17... 17.. Rausvu.

Šitoj mašinoj logika ir Taip, paslaptis — rausvu”, 
griežtai patikrinti faktai1 Ir, nutraukdamas šioj 
kabinasi vienas su kitu, vietoj rašymą, ligonis pa- 
kaip ratų krumpliai; čia šoka iš vietos ir nerviškai 
nėra vietos nei atsitiktinu- skubiai renka įsivaizduo- 

įjamus chirurginius instru- 
Tačiau staiga atplaukia mentus. Jis skuba daryti

(Tęsinys)
Čia buvo apytamsų. Auk

štose žvakidėse degė žva
kės, ir šviesus vaikiškas 
karstas stovėjo ant paauk
štinimo tarp jų mirgančių 
liepsnų.

Lyg sapnuodamas, vis 
jausdamas tą šaltį viduje, 
Kredigas priėjo prie kars
to ir pakėlė uždangą, den
giančią kūną.

Tarp numestų ant pagal
vio hiacintų gulėjo baltas 
veidelis su stipriai užmerk- mui, nei paslaptims, 
tomis 
rausvas drabužėlis gaubė, bekūnės esybės alsavimas operaciją, 
liesutę figūrėlę ir metė ir negailestingai sustabdo- T *_ 
šviesius atspindžius ant mašinos ratus. Logiškos ^gydomu, 
vaškinio mirusios veidelio, išvados ir proto kombina-

Tai buvo ji — mažoji 
prašytoja.

Ir iš tolo, silpnai, lyg kas 
būtų vata užkimšęs ausis, 
profesorius išgirdo dre
bantį tėvo balsą:
— Ji mirė vakar, — mū

sų vargšė Lili. Ji kankino
si dvi savaites, ir liga buvo 
neišgydoma... Jūs tai žino
te, profesoriau...

» e ♦

Psichiatrinėj daktaro R. 
ligoninėj ir dabar yra keis
tas ligonis.

Jis visą laiką rašo kažko
kį filosofinį veikalą, bet

akimis. Puošnus

Ligonis laikomas nepa- 
Vertė B. R. 

1 “Ž.” — L. K-či j.

Kvepia Gėles
Kvepia gėlės mažutėj kamaroj, 
Kvepia sodas čiobreliais, medum, — 
Nežinau, kas man sieloje daros,
Taip nyku, taip ilgu, taip graudu...
Argi ji neateis? Gal pas kitą? 
Ne! Jos žodžiui šventai aš tikiu.
Kaip meiliai ji kalbėjo šį rytą, 
Kai mes grįžom kartu iš laukų.
Jau mėnulis nuklydo už sodo, 
Gal jau metas ir man eit iš čia?
Bet man rodos, man rodos, man rodos, 
Ir išėjus paliks vien kančia.

Petras Babickas.

performar.ee



