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Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris.
r>
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Trijų Karalių Šventė 
Betlėjuje VOL. XXXII — No. 1.

Laike Palestinos valdžios 
sumišimų ir teroristų mū
šiu, tikintieji paminėjo 
Trijų Karalių Šventę Bet
lėjuje. Kalėdų šventės bu
vo labai įspūdingai ap
vaikščiojamos. Jeruzalės 
Patriarchas Aloysius Bar- 
lassima atlaikė pontifika- 
les šv. mišias ,kuriose da
lyvavo didelė minia žmo
nių iš įvairių šventosios 
Žemės kraštų.

Chiliios Vvskupas Pareiškia, 
Kad Komunizmas 

Neįsigalės

Nauja Kolegija Bostono 
Vyskupijoje

Latvrence priemiestyje, 
No. Andover, bus įsteigta 
nauja katalikų kolegija 
jaunuoliams. Vadovybėje 
Tėvų Augustinijonų, žemė 
ir namai jau nupirkti ir 
jaunuoliai bus priimami 
rudenį.

Šiomis dienomis dar vie
nas sovietų Rusijos parei
gūnas išsižadėjo bolševi
kų “rojaus”. Tai rusų am
basados Meksikoje tar
nautojas K. Aleksiejev. 
Jis, apsigyvenęs Jung. 
Valstybėse, per savo ad
vokatą pareiškęs, kad jis 
atsisakęs grįžti į Rusiją, 
nes ten nėra jokios lais
vės. Didelė Rusijos gyven
tojų dalis yra nusiteikę 
prieš Maskvos diktatūrą, 
ir net komunistų yra ne
patenkintų Stalinu, tik vi
si bijo ką nors prasitarti.

Taip kalba sovietų Rusi
jos pareigūnas.

Montreal — Vyskupas 
Augusto Šalinas iš San
tjago, Chilijos, ansilankes 
Kanadoj, kai kuriems laik
raštininkams pareiškė, 
kad komunizmas Chilijoje 

į neįsigalės. Vyskupas sa- 
i kė: “Nau jas Prezidentas 
Gabriel Gonzalcs Videla 
yra radikalas. Po rinkimų, 
aš ir Kardinolas Caro jį 
aplankėme. Aš jį pažino
jau iš jaunesniųjų dienų, 

i nes mudu lankėme Katali- 
|kų Universitetą Santiago- 
įje. Prezidentas pabrėžė, 
j kad jis neįžeis Bažnyčios 
teisių, vpač auklėjimo sri
tyje. Taip gi pakartojo 
kad Katalikiškos mokyk
los nieko neturi rūpintis iš 
valdžios. Komunistų parti
ja Chillijoje kontroliuoja 
60,000 balsų, ir aš nema
nau, kad jie galės pravesti 
savo principus. Mūsų tau
ta yra vieningiausia, nuo
širdžiausia ir demokratiš
kiausia iš visų tautų Pietų 
Amerikoje. Nei jokia dik
tatūra neturi galimybės į- 
sigalėti mūsų krašte’’.

Anglija Reikalauja Atlygini
mo Iš Albanijos

Tel. SOUth Boston 2680
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Ministras Sveikina Lietuvos Laisvinimo Draugus

Netvton Estate, Hartford, Conn., gaisras sunaikino gražią nuosavy 
bę, kur gaisre žuvo keturi vaikai. Po degėsių krūvas darbininkai i 
žuvusiųjų aukų. Tėvai irgi ugnies sužeisti.
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<IS (Tuesday), SAUSIO (Januarv),

Didelės Šeimynos Tėvas 
Bus Kanonizuotas

Šveicarija — 
kas laikraštis 
rein” praneša
kad Šventas Tėvas nutarė 
kanonizuoti gegužės 15 d., 
Kristaus į Dangų Žengimo

Katalikiš- 
“Volksve- 
oficialiai,

Vyskupas Borisevičius 
Ištremtas Sibiran

Švedijoje gauta iš Lietu
vos žinia, 1
suėmė ir išvežė J. E. Tel-

(Telegrama "Darbininkui”)

Washington, D. C., 
Gruodžio 31 d.

“Kai mūsų tėvynė Lietu-
kad_raudonieji va< tebebūdama diktatūri-

--------  T”’ nėje MGB policijos val-
f

DARBININKAS
I.ifhu.nnian Semi-Weeklv 

Newspaper
PiiblishfM evr-ry

TTF.SDAY an.i FRIDĄ Y
366 Broadway, S. Boston 27, M

- ----------------------------------- " — --------------— —

Tel. SOUth Boston 2680

□ SS.

SIX CENTS.

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
Ūkiai masiniai deginami. - Ūkininkai 
tremiami į Sibirą, šaudomi.- Lietuvos 
kaimuose nužudyta apie 20,000 žmo

nių. - Į Sibirą ištremta apie 100,000 
asmenų...

“Lietuvių Balsas“, leidžiamas vykdoma Šiaulių apskr. ir 
Romoje, paduoda šias naujau-1 žemaiti joj nuo 
sias žinias iš pavergtos Lietu- ' 
vos:

nnr> TUgpiŪČiO 
11 iki 12 d. Joje dalyvavo 
6,000 MVD karių. Veiks
mai vėliau persimetė ir į 
Marijampolės, Prienų, A- 
lytaus ir Kaišiadorių bei 
Vilniaus apskritis. 
Kaišiadoriais 

j stambesnėse

Baigiantis 1946 m., Hen
ry A. Wallace vadovauja
mi liberalai sukūre taip 
vadinamą “Progressive Ci- 
tizens of America” orga
nizaciją. Į šią organizaci
ją įeina Tautinis Politines 
Akcijos Komitetas (PAC- 
CIO) ir kitos devynios 
“progresyvės” grupės.

Šios naujos organizaci
jos tikslas laimėti rinki
mus 1948 m. Tačiau labai 
abejojama, kad sulipdyta 
“progresyvių” < 
ja iš “progresyvių

šventėje, Palaimintą Niko- šių vyskupą Vincą Borise- džioje, nesusilaukė dar At- 
lą iš Flue, Šveicarijos ka- vjčiu j Sibirą. Jis ten pri- ianto Chartos pritaikymo, 
talikų patroną. i . - .

Palaimintasis gyveno 15-. miško darbus, 
tame šimtmetyje, buvo ka
rininkas ir valdžios parei- 
gūnas, ir tėvas dešimties, silpnos sveikatos, 
vaikų. Išauklėjęs šeimvną.l Kartu su vys upu Bori- 

sevičiu isveze ir Plungės 
dekaną ir kleboną Prelatą 
P. Pūkį.

1 statytas dirbti sunkiuo-
I

i 
ILake Success, N. Y. —i 

Šiomis dienomis Anglija 
liteikė skundą Jungtinėm 
Tautom prieš Albaniją ir
reikalauja, kad Albanija jis atsiskyrė nuo pasaulio 

i atsiprašytu ir atlygintų patogumų ir gyveno šven- 
Anglijai už laivus ir žuvu- tą gyvenimą savo trobelė- 
isius 44 jūreivius, kurie bu- je. Jis mirė, sulaukęs 70 
vo minų užmušti Albani- metų, ir tapo paskelbtas 
jos vandenyne. palaimintu 1669 metais.

i J. V. Kongresas Posėdžiauja

nei keturių žadėtų laisvių 
atėjimo, linkiu laiminges- 

Vyskupas Borisevičius nįa Naujų Metų ir ištver- 
yra 59 metų amžiaus ir mįs visiems Lietuvos lais

vinimo draugams —
Povilas Žadeikis, 

Lietuvos Įgaliotas

Matė Kai Naciai Nušovė
14 Seselių

Irano Sukilėliai Pasidavė 
Valdžios Jėgoms

Martin iš Massachusetts 
(respublikonas) paskirtas 
Atstovų Rūmų pirminin
ku.

Demokratai, kurie turi 
gru- rių ir kongresmanų. Sena-; mažumą Senate ir Atstovų I 

pių įgautų" piliečių pasiti- torius Arthur H. Vanden- Rūmuose, išrinko Senato 
įberg iš Michigan (respu- pirmininku Alben W. Bar-; 
blikonas) paskirtas Sena- klay iš Kentueky, o demo-i 
to pirmininku, o Joseph W. kratų kongresmanų vadu 
-------------------------------- išrinko Sam Rayburn iš 
Amerikos valdžia nepri-1 Texas.
pažino ir nepripažįsta Ru-, Senate respublikonai tu
si jai grobio, būtent, nei rį 54 senatorių; demokra- 
Lietuvos, nei Latvijos, nei taį — 45 Atstovų Rūmuo- 
Estijos, nei kitų valstybių. se reSpublikonai turi 245

AVashington, D. C. — 
Sausio 3 d. susirinko Jung. 
Valstybių 80-tas Kongre
sas, kuriame respubliko- 

organizaci- nai turi daugumą senato- 
M

I

Teheranas, Iranas — O- 
ficialiai praneša, kad ke
turi tūkstančiai kurdų, 
kurie buvo sukilę ir kovo
jo prieš Irano valdžios ka
riuomenę, padėjo ginklus 
ir pasidavė.

Irano valdžios karo jėgų 
viršininkas sako, kad Kur-

kėjimą.
Mr. Wallace, Prezidentui 

Trumanui reikalaujant, 
pereitą rugsėjo mėn. rezig
navo iš komercijos sekre
toriaus pareigų. Jis buvo 
priverstas pasitraukti už 
kritikavimą Amerikos po
litikos link Rusijos. Šį

Hamburg — Ravens- 
bruck koncentracijos sto-! 
vykios sargyba yra teisia
ma dėl žiaurumų ir žudy
nių, įvykusių toje stovyk
loje laike karo.

Viena iš 16 baudžiamų 
sargybos narių, būtent, 
jauna mergaitė vardu Ve- distane paėmė nelaisvėn 

kurie buvo 
kovoti prieš 

centralinę valdžią.
Pasidavusieji į nelaisvę 

vilkėjo Rusijos armijos 
kareivių uniformomis ir 
turėjo užsienyj gamintus 
ginklus.

ra Salveąuart pripažino. 14.000 vyrų, 
kad kuomet ji vieną kartą sukurstyti 
iškaldinėjo auksinius dan
tis iš nužudytų belaisvių, 
keli išsigėrusieji sargai 
atvedė 14 vienuolių seselių 
ir greitu laiku jas visas 
nušovė.

Ginkluota partizaninė 
kova Lietuvoje yra pasie
kusi tokią fazę, kad visas 
kraštas sudaro didžiulio 
karo lauko įspūdį. Štai ke
li pavyzdžiai, kurie nu
švies kovos žiaurumą ir į- 
tempimo dydį.

Jau ankstyvą pavasarį, 
balandžio mėn., LTSR Vi
daus Reikalų min. NKVD 
gen. Batrašiūnas ir MGB 
(Valstybės Saugumo) mi-| 
nisteris gen. Efimovas, 
Maskvos pareikalavo pri
siųsti sustiprintų MVD 
(buv. NKVD) kariuome
nės pajėgų. Gegužės 
baigoje į Vilnių, Kauną ir 
Šiaulius bei Panevėžį atvy
ko apie 10,000 MVD karių, j 
Birželio mėn. prasidėjo di-l _ .
džiosios akcijos veiksmai. ‘J™8 su partizanais, ūkiai 
Jie vyko trimis fazėmis: [masiniai deginami, ukimn-

1) Birželio mėn. 1 d. apie kal tremiami ; Sibirą arba 
4,000 enkavedistų vykdė; įes‘o? tuoJau spaudomi, 
akciją Suvalkijoj, pril kiekviename ^Lietuvos 
Kauno. Prienų ir dalinai: valscn» Jra ben,t.?°degintų sodybų. L z ben

dradarbiavimą su partiza
nais arba jų rėmimą Lie
tuvos kaimuose iki šiol nu
žudyta apie 20,000 žmonių. 
Į Sibirą ištremtųjų parti
zanų rėmėjų yra apie 100,- 
000 asmenų.

Jų tarpan įeina ūkinin
kai, studentai, profesoriai, 
rašytojai, tarnautojai.

Šiame ištremtųjų skai
čiuje yra apie 10 G moks
leivijos ir apie 15 G stu- 

i dentijos. Paskutiniu metu 
Kauno ir Vilniaus Univer
sitetuose beveik nėra vy
resniųjų kursų studentų. 

.Vien Kaune suimta apie 
500 studentų. Labai didelį 
tremiamųjų procentą su
daro mokytojai. Yra gim
nazijų, pav. Alytaus, Lei-

Tesinys 2-rame pusi.

Ties 
įvykusiose 
kautynėse 

tarp partizanų ir 900 enka
vedistų, iš gerai paruoštų 
pozicijų buvo nukauti 148 
rusai.

(Red. pastaba: partiza
nų nuostoliai saugumo su
metimais neskelbiami).

■- ■ Be čia aprašytų didžiųjų
■ i valymo akcijų visame 

krašte veikė mažesni MVD 
daliniai, kurie patruliavo 
ant kelių, krėtė ūkininkus 

;.;ir naktimis sekė pamiškes
- |ir net ramias ūkininkų so- 

• Idybas.
Vietose, kur vyksta kau-

_____ ___ ___ ___ ---- respuuiiKunai luu 
kartą jis pasirodė kiek Bet labai abejojama, kad atstovus, o demokratai — 
švelnesnis, kalbėdamas a- ‘Progressive Citizens of 187, Darbo partija — 1, ir 
pie Amerikos santykius su America ~ organizacija iš- tuščios vietos. Daugu- 
Rusija. Jis nebekritikavo i e^ų prieš sovietų Rusijos maį reikalinga tik 217 at- 
Amerikos, bet nekritikavo .imperialistinę politiką. stovų. Taigi respublikonai 
ir 1 
rimtą pavojų taikai.

Rusija tebelaiko savo 
žiaurioje vergijoje dvyli
ka buvusių nepriklausomų 
valstybių. “Progressive 
Citizens of America” or
ganizacija, ypač jos orga
nizatoriai turėtų viešai 
pasisakyti prieš Rusiją ir į 
ginti Amerikos principus. Į

Bilius Prieš Atlyginimą Už 
Sugaištą Laiką

VVashington, D. C. —Pir
mame 80-tojo Kongreso 
posėdyj įneštas biliusRusijos, kuri .sudaro Jeigu ji tą padarytų da- turi daugiau atstovų negu prieš atlyginimą darbiniu-

bar, tai mes tik galėtume reįkia. 
ją pasveikinti.

LIETUVOS LAISVE 
UŽGNIAUŽTA TIK 

LAIKINAI!

Bet kada laivas audros 
blaškomas šaukia pagal
bos, ir ji jam suteikiama 
laiku, — jis būna išgelbė
tas. Jeigu mes ir krauju 
ašarojančiai LIETUVAI 
laiku ištiesime pagalbos 

ranką, — ji bus išgelbėta! 
Amerikos Lietuvių Taryba 

paskelbė vajų Lietuvos vadavi
mui iš pavergimo... I^ai kiekvie
nas lietuvis prisideda savo da
limi, tai yra nusiunčia piniginę 
auką ALT tiesiog, ar per savo 

kolonijos atstovus.

I
Į Daug ginčų sukėlė dėl|nant nuo 
senatoriaus Theodor Bil- 
bo, kurio vardas yra įvel
tas į karinių kontraktų ty
rinėjimą. Senato karo ty
rimo komitetas kaltina, 
kad jis vartojęs savo pozi
ciją asmeniniam labui. Be 

j to senatorius Glen Taylor 
* iš Idaho įnešė rezoliuciją, 
reikalaujančią nepriimti 
Bilbo, nes jis kalbėjęs 
prieš negrus, kad jie nebū
tų prileisti dalyvauti rin
kimuose.

Taigi senatorius Theo
dor Bilbo neprisaikintas 
iki senato taisyklių komi- 

j tetas padarys savo spren- 
Idimą.

t kams už sugaištą laiką ei-
> dirbtuvės vartų 

iki darbo vietos ir už laiką 
grįžtant nuo darbo vietos 
iki vartų.

Kaip žinoma, CIO unijos 
yra iškėlusios kompani
joms bylas teismuose. Rei
kalauja atlyginimo darbi
ninkams už sugaištą laiką 
einant nuo dirbtuvės var
tų iki darbo vietos ir grįž
tant atgal.

I

Anglija Nacionalizavo 
Kasyklas

Londonas, sausio 6 — 
Anglijos valdžia perėmė 
anglies kasyklas savo kon
trolėm

Ministras. Marijampolės apskrityje. 
Veiksmai trūko 4 dienas. 

iNors jų metu didesnių su
sirėmimų ir nebuvo, tačiau 
šioje srityje rusai neteko’ 
120 karių. Kita, tuo pat 
metu iš Kauno, pasiųsta 
rusų grupė, apie 3.000 ka-; 
rių, siautė Alytaus ir dali
nai Seinų apskr. Čia bolše
vikai neteko 86 karių.

2) Antroji akcija prasi
dėjo birželio mėn. 28 d. iri 
su mažomis pertraukomis 
tęsėsi iki liepos mėn. 16 d. 

.Veiksmuose dalyvavo apie
14,000 karių, pačiam gen. 
Batrašiūnui vadovaujant. 

, Buvo valoma Prienų, Ma
rijampolės, Alytaus. Vil
kaviškio, Rokiškio ir Bir
žų apskritys. Enkavedis
tai neteko 1.400 vyrų.

3) Trečioji akcija buvo
i —

I 
f
i

"tfalKSS“į Prezidentas Truman Panaikino 
įstatymusPagalbos

H’ashington, D. C., sau
sio 6 — Šiandien atvyko Washington, D. C. —Pre-
Italijos premieras Alcide zįdent,as Truman, Naujų ...... r---------
de Gaspari, kad gauti pa- yje^ų išvakarėse, gruodžio kitas įmones, 
skolą iš Amerikos savo 34 3 , oficialiai panaikino 
krašto atstatymui. antrojo pasaulinio karo

veiksmų laikotarpį. Tuo

lly aktą ir valdžios teisė už
imti privačias kasyklas ir 

, kilus strei
kui ar kitiems nesusiprati
mams. Tačiau valdžios už
imtos įmonės pasilieka dar

skolą iš . 
krašto atstatymui.

Premieras de Gaspari
turės pasikalbėjimą pas- Prezidento Trumano žygiu 6 mėnesiams valdžios kon- 

------------- -------- ■ vai(jžia netenka tų teisių, 
ir sekretorių Byr- kurios jai buvo duotos ka

rui prasidėjus ir taipgi pa
naikina 20 karo laikui pri
taikintų įstatymų. Po 6 
mėnesių nustos gailavę 
dar 15 įstatymų, o po me
tų laiko dar 10 įstatymų.

kolos reikalu su Prez. Tru- va]džįa netenka tu teisių 
manu ’ * ‘ "
nes.

Armija Reikalauja Pašalinti
2 UNRRA Pareigūnus

Bamberg, Vokietija, sau
sio 6 — Jung. Valstybių Tačiau dar pasilieka karo 
armijos karininkai parei- stovis. Karo stovį panai- 
kalavo, kad būtų pašalinti kinti Kongresas turės tar- 
nuo darbo du UNRRA pa- ti savo žodį.
reigūnai. Kaltina juodu už Prezidentui Trumanui 
“apsaugojimą” juodosios paskelbus kaikurių įstaty- 
rinkos vedėjų stovykloje, mų pana.kinimą, pasinai- 
Vokietijoje. kiną pagal Smith - Connal-

trelėje.
Prezidento įsakymu su 

liepos 1 d., 1947 m. bus su
mažinti mokesniai (tax) 
už prabangos daiktus, 
kaip tai — degtinei, kaili
niams. kosmetikai ir tt. 
Valdžios pajamos sumažės 
maždaug 700 milijonų do- 

• lerių.
Taipgi su 1948 metų pa

baiga bus sustabdyti kari
niai valdžios primokėjimai 
ūkininkams už ūkio pro
duktus.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS

Vajus Kovai Prieš Vaikų Paralyžių

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
ra- 
su- 
ar

Kaimuose

mams laikyti radijo priim
tuvus. Apskritai Sov. Są
jungoj nėra priimta turėti 
privačius radijo priimtu
vus. Baltijos Valstybės 
šiuo atžvilgiu sudaro išim
tį. Padėtis betgi skaitoma 
nenormalia ir laikina.

1 užsidaryti savo šeimos 
j tely ir vengti bet kokių 
' sitikimų su draugais 
pažįstamais, 
šiuo atžvilgiu padėtis ge-

iresnė, nes demaskuoti a- 
gentai partizanų tuojaus 
likviduojami. Mėginama 
angažuoti ir kunigus. Jei 
kunigas parodo kokį nors 

'aiZ .pasipriešinimą. NKVD 
viešai spaudoje iškelia, net 
ir sugalvotus, kompromi
tuojančius faktus.

Norėdami iššifruoti lie- 
' tuviško pasipriešinimo ži
dinius. bolševikai stengėsi 
įstumti savo agentus ir į 
partizanų eiles. Kai tai 
jiems nepavyko, prasidėjo 

■ nauja provokacijų banga, 
Ikiek kita forma. Vasaros 
metu buvo numestos trys 

Partizanų lavo- parašiutininkų grupės an- 
išniekinti paliekami:

(Pradžia 1-me puslapy j) 

palingio, Rokiškio, kur iš
vežta 70'< viso mokomojo 
personalo.

Partizanai tik retais at
sitikimais pakliūva gyvi 
rusams i rankas. Paimtieji 
į nelaisvę yra tardomi to
kiais baisiais būdais, kurie 
prašoka bet kokią
duotę. Norėdami išgauti į- 
vairias žinias apie parti
zanus. enkavedistai suim
tiesiems sulaužo kaulus, 
išmuša akis ir tt. Tai žino
dami partizanai kaujasi 
iki paskutiniųjų, o negalė
dami išvengti nelaisvės 
dažniausiai nusižudo, su
sisprogdindami rankinė
mis granatomis, kad so
vietai neatpažintų lavono 
ir nepritaikytų sankcijų' 
šeimoms.
nai, 
miestų turgavietėse.

Panašūs metodai varto
jami ir tremiamųjų atžvil
giu. Tardymo metu jie ap
mušalui. geresni jų drabu
žiai atimami, vėliau suren
kami į centrinius Vilniaus 
ir Kauno kalėjimus ir iš 
čia. transportais po 3.000 
žmonių, išvežami į Sibirą.

Savo planams įvykdyti ir 
saugumui patikrinti bolše
vikai smarkiai plečia šni
pų tinklą. 1946 m. pradžio- j 
je Kaune buvo suimama po j Gyventojams terorizuoti 
30-40 studentų ir mokomo- bolševikai nepasitenkina 
jo personalo, kuriems bu-' savo agentais. Jie vartoja 
vo siūloma šnipinėti savo ir kitas priemones. Naujai 
kolegas. Kaimuose agen-; išleistame Vilniuje savait- 
tais imami nusigyvenę ū- raštyje "Literatūros Nau-' 
kininkai. kuriems už svar-j jienos” plačiuose straips- 
besnias žinias mokama niuose nagrinėjaipa paski- 
net po 1000 červoncų. Ūki- rų rašytojų, režisorių, ar- 
ninkų tarpe tačiau sunkiai tistų nusiteikimas, kūryba 
tesurandami išdavikai, nes ir kultūrinio sustingimo 
tokie partizanų jau seniau priežastys. Šios priežastys 
buvo likviduoti.
nas ūkininkas 
langėmis

glų, amerikiečių ir švedų 
uniformomis. Desantinin
kai turėjo radijo siųstu
vus. valiutos ir buvo gerai 
ginkluoti. Kai kurie net 
kalbėjo pusėtinai angliš- 

į kai. “Parašiutininkai” tuo
jaus būdavo paimami į vie
tinių partizanų globą. Daž
niausiai jie prašydavo 

į skubių ryšių su vyriau
siais partizanų štabais. Vi- 

j sos trys grupės buvo likvi
duotos, nes pasirodė, kad 

į visi buvo NKVD agentai.

I

Kvislingai komunistėliai 
jau likvidavo savo "Lietu
vai Pagalbos Teikimo Ko
mitetą”. Jie tai turėjo pa
daryti. nes niekad neturė
jo valdžios leidimo sava
rankiškai veikti.

Tas lietuvių kvislingų 
komitetas buvo Russian 
War Relief skyrius. Jis ne 
Lietuvai teikė pagalbą, 
bet Rusijai per Russian 
War Relief.

Komunistų spauda rašo, 
kad jie savo komitetą pa
naikina “vadovaudamiesi 
tuo supratimu, kad Tary
bų Lietuva ekonominiai 
smarkiai atsikuria ir kad 
mūsų siunčiama nedidelė 
medžiaginė parama nebe- 
vaidina svarbaus vaidme- 
nio.”

Tai melas, kokį tik gali 
skelbti kvislingai komu- Į 
nistai. Pasakykite nors 
kartą teisybę: Russian 
War Relief likvidavosi ir 
“Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komitetas”, kaipo to 
rusų šalpos fondo skyrius, 
turi likviduotis.
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Galvosūkis Dėl Ispanijos 
Valdžios

Jung. Valstybės Sulaikė
Mokėjimą Latvijos 

Ministrui

Kun. Dr. K. Urbonavičiaus
Kunigystės Auksinio 

Jubiliejais Proga
Lietuviai Ruošiasi Didžio

sioms Iškilmėms

nutraukti

Šveicarija
Latvijos

Kiekvie-! dažniausiai suvedamos į 
laukia pa-1 buržuazinį ir reakcinį gal- 

beslankiojančio vojimą. Straipsniai, pasi- 
agento. Miestuose sekimas rašyti P. Cvirkos ir Chur- 
dar geriau suorganizuo-i gino, neretai pri"eda prie 
tas. Visas miestas suskirs-j vieno ar kito žmogaus lik- 
tomas į sekimo rajonus, i vidavimo. 
kuriuos prižiūri NKVD 
karininkas. Sekamas žmo
nių judėjimas, susitikimai 
ir pan.. net atskiri namai 
turi savo agentą, taip pat 
kaip ir mažos įstaigos ar į- 
monės. Agentų ištikimu
mui patikrinti siunčiami 
agentai provokatoriai. Mo
kyklose net 7-10 metų am
žiaus vaikai apklausinėja
mi apie tėvų nuotaikas ir 
pasitenkinimą tarybine 
santvarka, šitokios sąly
gos priverčia gyventojus vis nauji suvaržymai leidi-

Paaštrėjus politiniams 
santykiams su Vakarų Pa
sauliu, Lietuvoje yra už
drausta bet ką spausdinti 
ar versti iš anglų, ameri- 
kiečių ar skandinavų lite
ratūros. Net ir radijofo- 
nams duotas įsakymas 
vengti transliuoti vakarų 
kompozitorių veikalus. 
Plečiamas radijo taškų 
tinklas, kuris duoda trans
liacijas iš Maskvos ir Vil
niaus. Tuo tarpu įvedami

P KIMS WITH HIS FINGERS

(Amencai Kco Crosa Pr.oto)

MariBe Pfc. < bjr!' i" f' ■< demm .ition of hi- hnser painting"
a^c|u,taue ->n> an \merican R< i ( ross arts ai.d skilK vorker at

vi...a Xa*al bosniai, Calif He comriletes »u< h pictuies a* in 15 
uuautes or les*.

Kalėdų švenčių dovanų pirki
mo skubai prabėgus, didžiojo 
Bostono ir apylinkės miestelių 
lietuviai nukreipė savo akis j 
besiartinančias Kun. Dr. Kazi
miero Urbonavičiaus Kunigys
tės Auksinio Jubiliejaus iškil
mes. Jos įvyks vasario 9 d., ry
te ir vakare. Ryte Jo Ekscelen
cija Arkivyskupas Richard. J. 
Cushing .D. D., atnašaus Ponti- 
fikales šv. mišias, Šv. Petro lie
tuvių parapijos bažnyčioje, W. 
5th St., So. Bostone. Dalyvaus 
graži asista ir skaitlingas bū
rys maldininkų. Vakare, Cop- 
ley Plaza viešbuty, Bostone, į- 
vyks Jubiliatui pagerbti šaunus 
bankietas. Šiame bankiete yra 
kviečiami dalyvauti visi Jubilia
to prieteliai ir gerbėjai. Vietas 
prašoma rezervuoti iš anksto 
pas komiteto narius bei komite
to pirmininką kun. Al. Abra- 
činską. Kadangi pačiame ban
kiete bus svečiai ir viešnios so
dinami prie stalų po dešimts, 
būtų malonu, kad savieji bei pa
žįstami ir susiorganizuotų po 
dešimts į gruj>ę. Tas sudaro 
jaukias kompanijas pačiame pa
rengime. Rap.

Hashington, D. C. — 
Jung. Valstybių valdžia 
atsisakė mokėti Latvijos 
ministrui Julės Feldmans 

■ Šveicarijai $500.00 kas 
mėnesį iš Latvijos pinigų 
užšaldytų Amerikoje. J. V. 
valstybės departamentas 
neduoda jokio paaiškini
mo dėl ko taip padarė, bet 
spėjama, kad Maskva pa
darė spaudimą 
mokėjimą.

Kaip žinoma, 
nėra pripažinus
Rusijai. Rusija puolė Feld- 
mans’ą, kad būk jis ragin
davęs latvius negrįžti Lat
vijon. Feldmans tą panei
gė, sakydamas, kad jis ir 

į visi kiti latviai tremtiniai 
grįžtų į savo kraštą, jeigu 
jiems būtų užtikrinta lais
vė ir jie nebūtų siunčiami 
Rusijos vergijon. Tačiau 
ne tik latviai žino, bet ir 
visi kiti, kurie negrįžta į 
savo kraštus, kurie tebėra 
Rusijos okupuoti, bet ir 

į tikrieji rusai nenori grįžti 
į Rusiją, nes jie žino kas 
jų laukia — mirtis arba 
Sibiras. Lai tik Rusija iš
traukia savo kariuomenes 
iš Pabaltijo kraštų ir lei
džia tų kraštų žmonėms 
patiems laisvai apsispręsti 
kaip jie nori valdytis ir 
tvarkyti savo gyvenimą, 
tai visi tremtiniai grįš be 

trys laivai nuvyko į pagal- baimės, 
bą žmonėms.

Palmyra sala randasi 
960 mylių į pietus nuo Ho
nolulu.

šio krašto katalikų ligoninės ir bendr ai visos ki
tos ligoninės, gaudamos paramą iš National Founda- 
tion for Infantile Paralysis, sėkmingai kovoja vaikų 
paralyžiaus ligą.

Pereitą vasarą Šv. Pranciškaus ligoninė, Peoria,i 
III. kur buvo paralyžiaus ligos siautimo centras, buvo I 
perpildytas ligoniais, ši ligoninė priėmė ligonius ne tik Į 
iš save apskričio, bet ir iš kitų 18 apylinkėje esančių i 
apskričių.

National Foundation’s mobile vienetą, pilnai į- 
rengtas traiieris pervežimui ligonių su geležiniais plau
čiais buvo Šv. Pranciškaus ligoninėje. Taip gi gelbėjo 
ir kitokiu būdu.

National Foundation for Infantile Paralysis galu 
teikti pagalbą tik iš gaunamų aukų “March of Dimes”.

Šj metą “March of Dimes” vajus prasidės sausio- 
January 15 ir baigsis 30 dieną. Vajui prasidėjus, auko
kite pagal išgalės kovai su vaikų paralyžiaus liga.

SVEIKINIMAI IR PADĖKA 
IŠ DANIJOS Kalbėjo Dr. A. Gervydas

Kaip tik Jungtinių Tau
tų susirinkimas priėmė re
zoliuciją, kad visos valsty
bės atšauktų savo atsto
vus iš Ispanijos ir nu
trauktų visus ryšius su ta 
valstybe, tai tuoj kilo slu.s 
klausimas kas turėtų už
imti Franco vietą?

Raudonieji ir bendrai 
visi kairieji siūlo Jose Gi
rai ir jo valdžią, kuri yra 
ištremime. Suprantama, 
kad Jose Girai ir jo ben- 

i dradarbiai būtų ištikimi 
Maskvai. Nei Anglija, nei 

,Jung. Valstybės, nei kitos 
demokratinės valstybės 
nenori, kad Ispanija pa
tektų Rusijos kontrolėn. 
Todėl Anglijos valdžia 

, bando apsaugoti Ispaniją 
nuo raudonųjų kontrolės. 
Ji noi ■ surasti Ispanijai 

.tokią vadžią, kuri nepasi
duotų Maskvai.

Jeigu Anglija ir kitos 
j valstybės būtų nepataika- 
, vusios Rusijai ir tokios 
i rezoliucijos prieš Franco 
i nebūtų priėmusios, tai da- 
jbar nereikėtų sukti galvų. 
.Gen. Franco iki šiol apgy- 
I nė Ispaniją nuo raudonų- 
i jų, jis ir toliau būtų apgy- 
■ nęs. Jis ir dabar, nežiūrint, 
kad kitos valstybės laiko
si priimtos rezoliucijos, y- 
ra pasiryžęs ginti Ispaniją 
nuo raudonųjų.

Didž. Gerb. i
Ponui Jonui Budriui. 
Lietuvos Generaliniam
Konsului, New Yorke 

Labai Gerbiamas I
j 

Gen. Konsule,
Danijoje gyvenančių vi

sų lietuvių, tremtinių var
du Šv. Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga siunčiu Tams
tai ir visam Konsulato per
sonalui kuo širdingiau- 
sius sveikinimus ir geriau- 

""> linkėjimus. Laimiu- ' 
gai ir toliau stovėkite Tė
vynės Lietuvos sargyboje. 
Mes džiaugiamės Jūsų 
darbais ir reiškiame didį

: dėkingumą.
Lietuviai tremtiniai Da

nijoje laiko sau pareiga 
širdingai padėkoti Ameri
kos lietuvių spaudai už ne
nuilstamą kovą dėl Lietu
vai laisvės sugrąžinimo ir 
lietuvių tautos, tiek esan
čios Tėvynėje ar ištrėmi-j 
me, likimo. Mes linkime, 
sėkmingai skleisti pasau
liui Lietuvai daromas 
skriaudas ir ryžtingai rei
kalauti grąžinti laisvę ir 
nepriklausomybę. Labai a-i 
čių už laikraščių siuntinė- i 
j imą.

Neturėdami galimybės 
kiekvienai Redakcijai at
skirai pasiųsti prašome 
Tamstos, Pone Gen. Kon- i 
šule, mūsų linkėjimus ir! 
padėką perduoti.

Su dėkingumu ir aukšta 
pagarba.

pas. A. Sakevičius.
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Demonstracijos Romoje

riai gelbėjimo lėktuvai ir

Wil$«n Paskirtas Atomo 
Energijos Konrisijon

LOPŠINĖ

t

Washington, D. C. —
Prezidentas Truman pa
skyrė Carroll L. Wilson, 
inžinierių, vadovauti Jung. 
Valstybių atomo energijos 
komisijai.

Karo metu inžinierius 
Wilson buvo profesoriaus 
Vannar Bush, kuris vado
vavo visiems atomo ener
gijos darbams, pagelbinin- 
kas.

Paieškojimai Prisiųsti 
Redakcijai

I

i

į

Klemas Galiūnas - Galiaus- 
kas paieško savo tetos Elenos 
Galiauskaitės - Kamslitienės. 
gimusios Lietuvoje, Šiaulių 
apskr., Naciūnų valšč., Jovai- 
šių km., arba jos dukters, ku
rios vardas jam nėra žinomas.

j

t

Rusai Verčia Vokiečius 
Mokintis Komunizmo

Čia įvy-

Svetimoj pastogėj, 
be savos tėvynės, 
vai. užmik patogiai 
prie mamos krūtinės.
Už uolų granito — 
štai — saulutė leidžias. 
Jau šešėliai krito, 
melsvas rūkas skleidžias.

Lawrence, Mass. - 
madienį, gr. 29 d., 
vajaus proga Liet, klubo 
svetainėje kalbėjo Dr. A. 
Gervydas, nacių kankin
tas Studhoffo liageryje. 
Žmonių atsilankė viduti
niškai. Lietuvos laisvės 
atgavimo reikalams su
rinkta 97 dol. Anksčiau 
gausesnis susirinkimas 
buvo Šv. Pranciškaus pa
rapijos svetainėje. R.

Sek- 
ALT

Berlynas, Vokietija — 
Rusijos remiama S. U. 
partija atidarė mokyklą 
rusų zonoje, kurioje moki
niai mokinami komuniz
mo. Komunistai rusų zo
noje turi pilniausią laisvę.

Sakoma, kad ūkininkai, 
pramonininkai ir darbinin- 

i kai bus verčiami eiti į mo
kyklą. Priešingai, jie gali 

i netekti ūkių, namų, darbo 
ir maistu.

Roma, Italija
ko demonstracijos. De
monstrantai reik a 1 a v o 
darbo ir duonos. Taipgi 

i reikalavo sumažinti mais- 
Į to produktų kainas ir pa
naikinti juodąją rinką.

Antanas Vilkaitis ir Jonas 
Raitelaitis ieško savo artimųjų 
— Onos Vilkaitės - Vosilienės, 
kilusios iš Lietuvos. Mariampo- 
lės, Šunskų par., Mikuliu km., 
Antano Vosyliaus, gimusio 
Jung. Valstybėse, gyv. Bostone.

Ieškomieji asmenys prašomi 
atsišaukti ir gausite adresus as
menų .kurie Jūsų ieško, “Dar
bininko” Redakcijoj, 366 Mest 
Broaduay, So. Boston 27, Mass. |

108 Pacifiko Salos Gyven
tojai Pavojuje

Honolulu, sausio 6 — Au
dringas vanduo sudarė 
rimtą pavojų Palmyra sa
los 108 gyventojams. Van
duo jau užliejo kaikurias 
salos vietas. Trys milita-

Al ŠROS VARTŲ DIEVO 
MOTINOS GARBEI

Novena
Ką tik išėjo iš spaudos Nove- 

na Aušros Vartų Dievo Motinos 
garbei. Pradžioje novenos įdo
miai aprašyta stebuklingojo 
švč. Panelės Aušros Vartų, Vil
niuje paveikslo istorija. Kny
gutes kaina 25c. Užsakymus 
siųskite:

“Darbininkas”,
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Massj

Tolimi ledynai 
švyti, kaip pašvaistės, 
ir naktis kabina 
mėlynąsias skraistes.
Susapnuok, vaikeli, 
gimta mūs padange, 
mūsų vargšę šalį.
Lietuvėlę brangią.

Kur smagu kvėpuoti, 
kur gyventi miela.
kur platu dainuoti, 
kur palikom sielą.
Susapnuok, kad bunda 
mūs senovės plienas.
Laisvės varpas dunda — 
skelbia laisvės dieną.
Vis tamsyn šešėliai 
ant uolų granito;
o mūs tėviškėlėj 
vis naktis be ryto.
Svetimoj pastogėj, 
be savos tėvynės, 
vai. užmik patogiai 
prie mamos krūtinės.

JUOKELIAI
— Prieš penkerius metus 

man pasitaikė laimė: tada 
radau pirty 50 dol. bank
notą.

— Na, o vėliau?
— Tokia laimė ateina tik 

vieną kartą — todėl nuo to 
laiko aš nebesu buvęs pir
ty.

Keturios Priežastys
Girtuokliui pasiūlė išger

ti.
— Negalima,—atsakė jis.
— Ką? Atsisakai nuo 

burnelės?
— Čia yra keturios prie

žastys, — atsakė girtuok
lis: visų pirma — pasiža
dėjau negerti, antra — 
šiandien pasninkauju: tre- 

• čia — tik dabar gėriau . 
ketvirta — įpilk, broliuk,

Kastytis Gliaudą, kad jau taip nori...

u
Š

I
Gražiausių Liaudies Dainų I 

Rinkinys

VAI LEKITE DAINOS”
Paruošė Kun. Dabryla 
Papildytą Rinkini Išleido 

KUN. P. M. JURAS

Knyga turi 220 puslapių, nedidelio — malda
knygės formato. Labai paranku kišenėje nešioti.

Joje telpo 233 gražiausios dainos. Kaina 75c. 
Užsakymus siųskite:

DARBININKAS |
| 366 West Broadway So. Boston 27, Mass. |
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Ir namai tie seni.
Kur nūnai gyveni,
Bet jie mums—tarsi pasakos 

pilys...
Nebijoki audrų.
Klastos priešų gudrių. 
Visa—niekis, jei viens kitų.

mvli!

Kaip t” rožių žiedai,
Kaip dainų tų aidai,
Kaip tos rra! rnoro baltos

sto vy los,
Tu esi visados
Tarp vargų ir maldos
Mano laimės šaltinis. Aš myliu.

Atlosiu? tamsa
Sužėruoja visa
Mūsų dainą girdėdama tylią,
O sapnai divini
Laimės džiaugsmo pilni, — 
Nes ir tu, nes ir tu mane myli!

o-/

J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS,
skaitytinas bažnyčiose Sekmadienį, sausio 5.

Mylimieji Kristuje:—
Ateinantį Sekmadienį, sausio 12, visose bažnyčio

se, bus švenčiama Šventosios Šeimynos šventė. Negali
ma tos šventės praleisti, nepasinaudoję gausiomis Die
vo malonėmis, ypač šiais sunkiais laikais. Mes dažnai 
keliame balsą prieš tas nuodėmes, kurios nori sunai
kinti mūsų šeimynų padorumą ir šventumą. Mes pro
testuojame prieš divorsus, gimdymo kontrolę, girtuok- 
lystę, palaidumą ir kitus blogumus, kurie atitolina 
Dievo malonę nuo daugelio šeimų ir kenkia visuomenei. 
Mūsų protestai šį tą reiškia, bet jų neužtenka.

Šventosios Šeimynos šventė suteikia mums gra
žios progos atnaujinti mūsų šeimų šventumą. Ta pro
ga mes galime prisiminti, kad katalikų šeimynos yra 
pastatytos ant amžinų nesulaužomi) pagrindų. Taip 
pat ta proga galima įsigyti viršgamtinės stiprybės, ku
ri mūsų silpnai prigimčiai tiek reikalinga.

)

Politinę Lietuvos istoriją maž-daug žinome, bent 
bendrus jos bruožus. Su katalikiškąja Lietuva yra kur 
kas praščiau. Vos su jos dabartimi esame susipažinę, 
ir tai labai menkai. Iš praeities esame kiek girdėję apie 
Lietuvos krikštą, šį tą apie protestantizmo brovimąsi 
į mūsų žemę, apie Rusijos carų persekiojimą ir pasta
ruoju laiku apie bedievišką bolševikų vergiją. Bet tai 
tik paskiros paviršutinės žinios, kurios tik mažą dalelę 
tikrenybės atskleidžia. Mūsų katalikiškoji visuomenė 
nusipelno geros, išsamios savo istorijos. Deja, jos ne
buvo. Tad gi dideliu džiaugsmu sveikiname naujai iš
leistą “Katalikiškos Lietuvos” istoriją, kun. Dr. K. Ge
čiaus parašytą.

Tas stambus kūrinys (575 psl.) apima visus kata
likiškos Lietuvos laikotarpius, pradėjus nuo stabmel
dystės iki pat mūsų dienų. Nuodugniai išaiškintos prie
žastys, dėl kurių Lietuvos krikštas buvo tiek suvėluo
tas. Ypatingu rūpestingumu ir istoriniu taktu autorius 
nušviečia tą siaubų kryžuočių siautėjimo laikotarpį; 
jų groboniškus politinius siekimus, kuriuos klastingai 
mėgino uždengti krikščioniško apaštalavimo uolumu; 
lietuvių tautos reagavimą į jų veidmainystę ir kry
žuočių melagingus Popiežių klaidinimus dėl “lietuvių 
pagoniško žiaurumo ir atkaklaus katalikybei nepriete
lingumo”. Ta kryžuočių klasta ryškiai įrodyta raštu 
paskelbtais Gedimino, Vytauto ir Žemaičių dokumen
tais. Taip pat smulkmeniškai atpasakota protestantų 
pastangos atversti visą Lietuvą Liuterio bei Kalvino 
sektai ir lietuvių tautos atspari katalikų tikėjimui 
ištikimybė. Carinės Rusijos persekiojimams pašvęsta 
žymi knygos dalis. Skaitant tą istoriją, grįžta mintir 
pergyventi rusų stačiatikių žiaurumo vaizdai. Paskui 
seka nepriklausomybės laikai ir pagaliau Lietuvos Gol
gota trijų okupacijų metu. Tie šiurpulingi įvykiai gv-

Mažytė mergytė Elaine Wallenhorst iš 
Brooklyn, paaukoja savo gražiąją dalę dėl Save 
the Children Federation of New York, kad būtų 
nusiųsta vargšams vaikams, kurie jų negali ki
taip gauti, kaip tik per labdarybę.

Kovokime Ir Iškovosime

Taigi šv. Vardo Draugijos ir šiais metais privalo 
laikyti savo vieningus susirinkimus ir priimti šv. Ko
muniją Šv. Šeimynos dienoje, sausio 12 d. Tos šventės 
pamaldų tvarka paliekama kiekvienos parapijos nuo
žiūrai, bet labai pageidaujama, kad Šv. Vardo Draugi
jos nariai priimtų bendrai Šv. Komuniją. Tos dienos 
pamokslai turi būt ^a’^omi anie katalikiškos šeimos na-

A

dorumą ir šventumą. Primintina, kad geros šeimos su
daro Bažnyčios ir valstybės stiprybę ir sukelia viltį at
siekti laimę ant žemės ir Dangaus Karalystę amžiny
bėj.

Toms tiesoms ypatingu būdu pabrėžti, Šv. Vardo 
Draugija pagamino specialius paliudymus toms šei
moms, kurios davė daugiausia pašaukimų į dvasinį 
luomą, ir toms, kurios paaukojo daugiausia sūnų ar 
dukterų karo tarnybai. Tų šeimų pavardės bus pa
skelbtos parapijos bažnyčioje ateinantį Sekmadienį, 
sausio 12. Gi paliudymai bus joms išsiuntinėti pasta, 
tucjaus po švenčių.

Iš visos širdies aš melsiuosi prie Dievo, kad tos 
šventos pamaldos, nors ir papraščiausios, atneštų pa- 

katalikiškų šei-

rai teiki?. ma’or'?'”s nesi- 
Trožejimo ir au.klcjimo į- 
takos tautai.

Šimtai chorų, simfonijos 
orkestrai ugdo ir kelia 
muzikos ir dainos meną, 
švelnina tautos sielą. Ta
pybos, paišybos ir lipdy
bos menas veržiasi iš tau
tos sielos iškeldamas į 

i priešakį visą eilę jaunų ta
lentų.

Tiesiami geležinkeliai, 
plentai. Ir senieji vieške
liai sutvarkomi taip, kad geidaujamą naudą, aukštai iškeliant 
jais lengvai bėga automo- mų dorovingumą ir sužadinant katalikuose didesnę sa- 
biliai kaip ir plentais. Pri
sijungęs prie Lietuvos 
Klaipėdos uostas iš mažos 
žvejų prieplaukos virsta tų pradžioje, lieku 
dideliu milijonus tonų da
rančiu apyvartos, plačiam 
pasauliui žinomu uostu.

Didesnieji miestai įsive
da vandentiekius, kanali
zacijas, elektros šviesą; 
gatvių grindinio apskriti 
akmenys pakeičiami tašy
tais arba užpilami mcxfal- 
tu ar bitumer.u. Miestuose 
išauga daug moderniškų 
namų. Miestų gyventojų 
skaičius dvigubėja, o kai- 
kuriuose net trigubėja.

vitarpinę šeimos narių meilę ir pasiryžimą ginti jas 
nuo išardymo ir ištvirkimo.

Prašydamas jums Dievo palaimos šių Naujų Me-•rodė? Per 20 nepriklauso-; 
mybės metų Lietua ne tik 
išsilaikė, bet padarė tokią- 
didelę pažangą kultūros iri 
krašto ūkio srityse, kad ir; 
tie patys piktieji kaimynai 
ir visas pasaulis pamatė, 
jog lietuviai ir neturtingoj 
Lietuvoj taip moka gerai; 
tvarkytis, kad sparčiais 
žingsniais ėmė vytis toliau 
pažengusias kultūringas 
valstybes, toli užpakaly 
savęs palikdama buvusius 
savo valdovus ir pavergė-! 
jus rusus.

Miestuose ir kaimuose i 
kaip grybai po lietaus dyg- 

“ sta mokyklos, nebėra vai-;
• kų, nelankančių mokyklų,! 

dešimteriopai padaugėja
• gimnazijų, įvairių profesi- 
. nių bei specialių mokyklų,

universitetai, aka- 
. institutai, — ne- 

didutėj Lietuvoj net 5 auk
štosios mokyklos. Moksli
ninkai, poetai, publicistai, 
pedagogai ir įvairūs kiti 
rašytojai kasmet parašy
davo 1500 — 2000 knygų. 

______ o_. u o „ Nebuvo tokio Lietuvos 
žemėse turtų neturi, — nė.kamnelio, kur neateitų lai- 
aukso, nė geležies, nė ang-; kraščiai bei žurnalai, 
lių, nė žibalo. O kas pasi- Operos ir dramos teat-

Rašo R. SKIPITIS
(Tęsinys)

II.
Atėjo Pirmasis Pasauli

nis Karas. Kovoja milijo
ninės kariuomenės. Lietu
va patenka į kietą vokie
čių okupaciją. Okupantai 
atima beveik paskutinį

Jusu ištikimas Kristuje.
t RIČHAKD J. CL’SHING, 

Bostono Arkivyskupas. 
Sausio 1. 1947 m.

vai primena Romos Katakumbų laikotarpį. Taip patį maistą. Badas jau beldžia- 
’ ' ' ■ - . . . .............................. si į duris. Geležinė vokie

čių priespauda neleidžia 
laisvai keliauti iš apskri
ties į apskritį. Bet lietu
viai ir tokiose sąlygose 
nenusimena. Priešingai, 
pamatę, kad piktieji kai
mynai smarkiai vienas ki
tam šonkaulius aplaužė ir 
nusilpo, tuoj šoko nusikra
tyti svetimoje 120 metų 
lietuvių tautą slėgusio ru
sų jungo. Ir štai 1918 m. 
vasario 16 d. gimsta Lietu- išauga i 
vos Nepriklausom y b ė s demijos. 
Aktas.

Piktieji kaimynai ir mū
sų pačių šiaudadūšiai pra
našavo, kad Lietuva nega
lėsianti išsilaikyti, nes 
perdaug maža ir perdaug 
neturtinga: jokių, girdi.

trumpai (6 psl.) paminėta ir Amerikos lietuvių katali
kų veikla. Mes amerikiečiai suprantame, kad autoriaus 
buvo užsimota parašyti tik Katalikiškosios Lietuvos 
istoriją. Gi katalikiškosios mūsų išeivijos veiklai ap
rašyti prireiktų atskiros knygos. Tad autorius tik atsi
tiktinai mūsų darbuotę paminėjo. Jei ši jo knyga susi
lauks reikiamo, pilnai užtarnauto pasisekimo, tai auto
rius, be abejonės, ir mūsų istoriją parašys.

Būtų malonu to susilaukti, nes kun. Dr. Gečiaus 
kūrinys labai patrauklus. Yra istorijų ir istorijų. Vie
nos sausos, kitos — gyvos ir Įdomios. Prie šių pasta
rųjų priklauso “Katalikiškoji Lietuva”. Ją pagyvina 
šitie autoriaus ypatumai: įgimtas talentas rašyti, 
aukštas literatinis išsimokslinimas, lengvas beletristi
nis stilius, meniškas skonis, gilus patriotizmas ir karš
tas katalikybės pamylimas. Savaime siūlosi išvada, 
kad “Katalikiškąją Lietuvą” kiekvienam lietuviui pa
tartina perskaityti. K.

• • •

Pastaruoju laiku Washingtono administracija pa
siskelbė su labai ryžtingu šūkiu: “to be tough with the 
Russians” — imti rusus į nagą. Garsintis su tuo garsi
nasi, bet apčiuopiamų rezultatų kaip ir nesimato. Tai 
paprastas dalykas: kur darbų nėra, ten reikia triukš
mo. Mažiausias diplomatinis “laimėjimas” išpučiama 
kaip stambi pergalė. Rusams tik vieni iš to juokai. Jie 
puikiai atlieka savo žaislą. Stato negalimų reikalavi
mų — tiesiog braunasi į gyvybines Alijantų sritis ir 
pr mygtinai užsipuola, kad visi jų nachališki reikalavi
mai būtų išpildyti 100 nuošimčių. Jei po ilgų atkaklių 
derybų jie vieną nuošimtį nusileidžia, tai Alijantai, 
ypač amerikiečiai, triūbomis triūbyja apie savo “lai
mėjimus”. Tai tur būt tik, visuomenės akims užmuilin- 
ti, nes tuo pačiu laiku jie pasiautomis rusams į barzdą 
bučiuoja ir maž ko ne batus laižo. Tuo būdu, viename nelaisvę, 
fronto sparne rusai atsiekia 99 nuošimčius, o kitame rint tokio pabėgėlių nusistatymo, amerikiečių zonos 
visą 100%. Ir tą nelaimingąjį sparną sudaro mūsų pa-j vyriausybė nesuprantamu užsispyrimu vis vien pildo 
bėgėliai.

Nuo rusų agentų dėmesio nepasislepia faktas, kad 
pabėgėliai, ypač lietuviai, net pačiose sunkiausiose są- bolševikiją, arba sudaro jiems nepakenčiamas gyveni- 
lygose uoliai stiprina savo tautinį susipratimą. Steigia mo sąlygas, mažindami maistą, neduodami kuro ir šil- 
vaikų darželius, mokyklas, gimnazijas ir visokeriopai 
ugdo tautinę sąmonę būsimoje kartoje, kad ji, grįžus 
Tėvynėn, būtų pilnai paruošta atstatyti laisvą ir nepri
klausomą valstybę. Su ta mintimi mūsų išvietintieji 
anaiptol nesislepia, ta viltimi jie tebegyvena. Supran
tama, kad dabartiniai Lietuvos pavergėjai negali to 
pakęsti. Tie tamsos skleidėjai, laisvės neigėjai ir utėly- 
nų steigėjai nujunta, kad jų siūlomas pasauliui “ro-

jus” gali susilaukti pavojaus: — savo ryžtingumu 
prieš komunizmą pabėgėliai gali užkrėsti visą Vokieti
ją. Tad reikia jie likviduoti. Ir daro Maskvos agentai 
atkaklų spaudimą Į amerikiečių zonos vyriausybę, kad 
Įtikintų pabėgėlius grįžti į savo tėvynę (t. y. į bolševi
kų nagus), nes ten jie turėsią ramų gyvenimą Sovietų 
Globoje. Ir amerikiečiai (didžiausi nasaulv laisvės my
lėtojai) ragina tuos nelaimingus grįžti i bolševikų o- 
kupuotą Lietuvą, nors žino, kad ten jų laukia mirtis: 
staigi ir skubi sušaudant, ir ne tiek skubi, bet taip pat 
tikra — kalėjimuose bei ištrėmime. Žinoma, Lietuvos 
pabėgėliai su pasibaisėjimu atsisako grįžti i bolševikų 

“Verčiau mus čia vietoje sušaudykit”. Nežiū-
I

i Maskvos valią šiaip ar kitaip likviduoti išvietintų lie
tuvių kolonijas: arba verste verčia pabėgėlius vykti į

damas pareikalavo Klaipė- dingo visa eilė žymesnių 
dos. Kai daug už Lietuvą lietuvių inteligentų. Kiek 

vėlėliau suėmė buvusius 
i Lietuvos ministerius Urb
šį ir Merkį su šeimomis ir 
išvežė nežinia kur. Liepos 
mėnesi sovietų atstovas 
Pozdniakovas ir specialiai 
atsiųstas komisaras Deka
nozovas surežisavo ir su
vaidino seimo rinkimų ko
mediją. Kad tai buvo tikra 
komedija, rodo tas faktas, 
kad rinkti tegalėjo tik bol
ševikus ir kandidatų sąra
šas tegalėjo būti tik vie
nas — bolševikiškas. Žino
ma, paskui bolševikai triū- 
bijo visam pasauliui, kad 
tai buvo demokratiškiausi 
rinkimai. Kai bolševikai 
yra didžiausi pasauly me
lagiai ir apgavikai tai, ro
dos, jau dauguma žmonių 
pradeda suprast. Bet jie v- 
ra taip įsimiklinę mela
gystėj ir tiek daug išlei
džia per savo propagandos 

i aparata to melo, kad tam 
bolševikiško melo purvui 

. nuplauti reikia daug mui- 
i lo. O mes turime tą purvą 

nuplauti ir parodyti pa
sauliui švarią teisybę. Ta
da kiekvienas geros valios 
žmogus, pamatęs kokią 
kruvina baisi skriauda pa
daryta Lietuvai ir lietuviu 
tautai, be abejonės stos 
mūsų pusėje.

(Bus daugiau)

stiprcsnės Austrija ir Če
koslovakija buvo be pasi- į 
priešinimo pasidavusios 
Hitleriui, tai Lietuvai bū
tų buvę neprotinga kelti 
ginklą prieš įnirtusį milži
ną — Hitlerio Vokietiją. 
Klaipėda tapo nuo Lietu- 

Pramonė dideliais žing- vos atplėšta 1939 m. kovo 
mėn. 22 d.

Tų pačių metų ^aigsėjo 
mėn. Vokietija ir Sovietų 
Rusija užgrobė Lenkiją. O 
spalių 10 d. Lietuva buvo 
priversta pasirašyti sutar
tį su Sovietų Rusija. Pagal 
tą sutartį Lietuva turėjo 
įsileisti apie 20,000 sovietų 
kariuomenės, bet sovietai 
buvo pasižadėję visai nesi
kišti į Lietuvos vidaus rei
kalus, nereikalauti, kad 
Lietuvoje būtų įvesta bol
ševikiška santvarka, ne
versti Lietuvos prisijung
ti prie Sovietų Rusijos. 

1940 metų birželio 
mėn. 15 d. Sovietų Rusija, 
sulaužiusi savo pasižadė
jimą. įsibrovė į Lietuvą su 
keliolika kariuomenės di
vizijų, tuojaus pašalino 
buvusią Lietuvos valdžią 
ir pastatė savąją.

Kad žmonės iš karto ne
pastebėtų to Sovietų biau- 
raus smurto, tai Sovietai 
pradžioj paliko valdžioje 
buvusį Lietuvos ministerį 
Galvanauską ir pakvietė į 
valdžią žinomą lietuvių ra
šytoją profesorių 
Mickevičių.

Pradžioj Sovietai 
lingai skelbė, kad 
nemaną įvesti Lietuvoje 
bolševikiškos santvarkos, 
kad Lietuva ir toliau pasi
liksianti nepriklausoma, 
tik ji turėsianti turėti 
glaudesnius ryšius su So
vietų Rusija. Bet tas tęsė
si neilgai. Jau liepos 12 d. 
iš nakties Kaune ir kitur;

sniais eina prie to. kad 
Lietuvos gyventoją aprū
pinus visokiais fabriko iš
dirbiniais be jokios pagel- 
bos iš užisenio. Štai sava 
drobė, sava gelumbė, sa
vas šilkas, savas cukrus, 
savo kuliamoji, piaunamo- 

; ji ir kitos žemės ūkio ma- 
i šinos bei įrankiai. Tai reiš- 
! kia visa tai pagaminta 
.Lietuvos fabrikuose. Žino
ma, visų Lietuvos fabrikų 
šiame trumpame rašiny 
negi išvardysi.

i Ūkininkai naujoviškai 
ūkininkaudami ir vis savų 

(agronomų pamokomi bei Bet 
paaikinami prisiaugina 
daugiau ir geresnių gyvu- 

j lių ir paukščių ir turi iš to 
į žymiai daugiau pelno negu 
I turėjo iš grūdų ūkio.

Darbininko gyvenimas 
žymiai pagerėja, fveda- 

. mas draudimas nuo nelai- 

.mingų atsitikimų; pensi- 
j jos ištarnavusiems tam 
. tikrą laiką.

Kur nepažvelgs.- visur 
, matai kaip Lietuva darosi 
šviesesnė, gražesnė ir tur
tingesnė. Dar poras, treje
tas desėtkų metų ir Lietu
va stoja lygiomis su pa
žangiausiomis valstybė
mis.

Krėvę-

apgau- 
jie ir

tų drabužių, tramdydami laisvę šviestis, organizuotis 
ir tt. Tų suvaržymų ateityje būsią dar daugiau. Ir tie 
narsūs eiliniai Amerikos kareiviai, kurie ryžtingai lie
jo savo kraują už tautų laisvę, dabar verčiami eiti ne
švarias Maskvos policininkų pareigas. Kaip turi jaus
tis tie garbingi Dėdės Šamo kovotojai, virtę bolševikų ginti naujai nukaltais gin- 
įrankiais tautų laisvei pasmaugti?...

Neskanu apie tą kalbėti.

III.
Atėjo rūstieji 1939 me-l 

tai. Keturis metus ginklą-1 
vęsis Hitleris ėmė žvan-

K.
klais. Tų metų kovo mene
sį Hitleris ginklu grąsin-
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LDS Conn. Apskričio Suvažiavimo 
PROTOKOLAS

Spalių 27 d.. 1946 m.. Hart-i— Pauiyi 
foro. Conn. įvyko LDS Conn. 
Apskričio 57 metinis suvažiavi
mas.

A >'k Kic užp-ūšytos giedotos 
šv. r.iišms už gyvus ir mirusius 
narius, įvyko tą dieną. 10 vai. 
rytą. Švč. ’ - • paraj baž
nyčioje. Apie antrą vai. po pie
tų, tos parap. mokyklos kamba
ry, prasidėjo suvažiavimo posė
dis.

Juozas Bernotas. LDS 6 kp. 
pirm., pasveikinęs susirinkusius 
atstovus ir svečius, pakvietė 
apskričio valdybą užimti vietas. 
Vaidybai užėmus vietas, pasiro
dė, kad nepribuvo viena iždo 
globėja — Y'. Petrukevičienė. 
Juozas V .Bernotas. LDS Conn. 
apskričio pirm, pakvietė Prela
tą J. J. Ambotą. apskričio dva
sios vadą, vadovauti maldai. 
Po maldos Prelatas J. J. Ambo
tas pasakė gražią, turiningą 
kalbu. nu< .- . : riėmė su
važiavusius ir linkėjo geriausių 
sėkmių. Taipgi buvo pakviesti 
tarti žodį: p. Paulyna Ambro
zienė. Kastantas Tamošiūnas, 
Juozas Lukša. Jonas Totilas ir 
Antanas Mašiotas. Po to sekė 
atstovų ir svečių registravimas. 
Užsiregistravo sekančiai: LDS 
5 kp.. YVaterbury Conn. — Juo
zas Y'. Bernotas. Petras Joku
bauskas. Marijona Fortier. An
tanas Šambaris. Anelė Totilienė. 
Pranas šiuoį ls. Marijona Šam- 
barienė ir Jonas Totilas LDS 6 
kp.. Hartford. Conn. — Anta
nas Mašiotas. Juozas Povilonis. 
Juozas Burbulis. Petronėlė Ma- 
nikienė. Juozas Eernotas. Sta
sys šrupšas. Kastantas Tamo
šiūnas ir Paulyna Ambrosienė; 
LDS 28 kp.. New Haven. Conn. 
— Juozas Lukša. Svečiai: Al
binas Armaitis. Juozas Barolis. 
M mka Y’aičiulienė. Jonas Y'ai- 
čiulis. Morta Kavaliauskienė. 
Or.a Kaunetienė ir Juozas Gudi- 
levičius.
Paulyna 
suteikta 
Posėdžio 
kričių vaidyba, būtent 
Juozą- Y'. Bernotas: ’

Ambrozienė; rašt. 
Jonas Totilas. Išrinkti: kores
pondentas — J u zas Bernotas; 
Mandatų įnešimų ir rezoliucijų 
komisija — Anelė Totilienė. 
Marijona Fcrtie. ir Petras Jo- 

tv.v - darys 
lis

Ženklelius prisegė. 
Ambrozienė. Svečiams 
sprendžiamas balsas, 

vedimui užginta Aps- 
.. pirm. — 
vice pirm.

tįsi ja 
i joną 

kubauskas: 
Juozas Povilo: 

Raštininkas 
kolą buvusio 
lių 17 d.. 1943 m., kuris vien-i ,.............baisiai priimtas.

Raportai. Apskričio valdybos 
kiekvienas narys pareiškė, kad 
atlikęs pilnai savo pareigas. Jų 
raportai priimt:. Trijų Apskri
čių išvažiavimo raportą išdavė 
— Juozas V. Bernotas, Petras 
Jokubauskas ir Jonas Totilas. 
Išvažiavimas davė apskričiui 
i>elno $270.41. Raportas priim
tas rankų plojimu. LDS seimo 
atstovai. Juozas Y’. Bernotas ir 
Jonas Totilas raportavo kas 
buvo tariama LDS Seime. LDS 
5 k; . raportą išdavė Petras Jo
kubauskas ir Jonas Totilas: 
LDS 6 kp. raportą išdavė — 
Juozas Bernotas ir Stasys Šrup- 
šas: LDS 28 kp. — Juozas Luk
ša. Iš raportų pasirodė, kad 
šios LDS kuopos gerai gyvuoja 
ir. kad jų nariai gražiai darbuo
jasi. čia buvo sukalbėta malda 
ir nutarta užprašyti gedulo šv. 
mišias už mirusius LDS veikė
jus — Antaną Kaunietį ir Alek
sam'rą -Krikščiūną. Mišios į- 
vyks švč. Trejybės parap. baž
nyčioje. Hartford. Conn.

Įnešimai. LDS 6 kp. įnešė, kad 
LDS Conn. apskritis turėtų 
vieną suvažiavimą metuose. Į- 
nešimas :i Įimtas. Suvažiavimas 
nutarė aukoti $10.00. dėl šalpos 
Lietuvos tremtinių. Nutarta, 
kad kiekviena LDS Conn. apsk. 
kuopa turėtų vieną organizato
rių. kuriam apskritis atlygins 
keliones lėšas į apskr. suvažia- pasirodė gražiai, 
vimus. LDS kp..
siuntė atstovų į šį apskričio su-į 01. Šulinskaitė: duetą

4

Si oalca Persiška katė jau yra laimėjusi siuos pažymėjimus 
grožio čampionatą. Ji yra iš Milwaukee, jos savininkas Casimer Mackie- 

wicz. Vis tik yra Įvairių sportų ir yra kas juos mėgsta.
sąrą. Šis dalykas paliktas ap- kas, 
skričio valdybai.
paskyrė $25.00 
"Darbininkui".

Suvažiavimui
skričio valdyba

M. Tuska. J. Kairys. J. 
Suvažiavimas Verba, J. Stanislauskas. E. Ta- 

auką

užgiriant. ap- 
pasiliko ta pati 

1947 metams. Dvasios vadas — 
Prelatas J. J. Ambotas; pirm. 
— Juozas V. Bernotas; vice 
pirm. — Faulyna Ambrozienė; 
rašt. — Jonas Totilas; iždinin
kas — Kastantas Tamošiūnas; 
iždo globėjos išrinktos: Ona 
Kaunetier.ė ir Marijona Fortier. 
Kuopų organizatoriai: 
kp.. Waterbury. Conn. 
ras Jokubauskas;
Hartford. Conn.— Stasys Šrup- 
šas; LDS 28 kp.. New Haven. 
Conn. — Juozas Lukša. (Sekan
čios LDS kuopos neprisiuntė 
atstovus į šį apskričio suvažia
vimą: 36 kp., New Britain, Ct., 
ir 39 kp.. Bridgeport.

Suvažiavimo posėdis 
tas malda 6 vai. vak.
apskričio suvažiavimas įvyks— 
New Haven. Conn. *•

•Jonas Totilas, rašt

O. Ramanauskienė. V. 
M. Ruzgienė. O.

Ag. Sapiega, K.
J. Kairys. J. Balsis,

Stanišauskas. O. Einorienė. 
Batcevičius. J. Yučinskas. ir 

Juškevičius — $5.00. Kiti

LDS 5
— Pet-

LDS 6 kp..

Conn.). 
užbaig- 

Seka ntis

I

8RIDSEPORT, CONN
Kalėdų šventė praėjo 

gražiai.
6 vai. rytą, kurias 
kleb. kun. J. V.

' Choras, vad. A.

važiavimą, gali išsirinkti orga
nizatorių savo susirinkime, pri- 
duodant jo vardą, pavardę ir 
adresą apskričio raštininkui. 
Nutarta, kad būtų rengiama 
Trilypė Gegužinė ateinančią va-

DOVANOS ŠALPAI
LAPKRIČIO MENESĮ

Alinuinna. Pa — J Plečkaitis: ... 3 sv.
60 sv.Baltimore. Md. — K. Matuliauskas . ..

Bayonnc, N. J. — Joseuh Jodzevich 3 sv.
Brockion. Mass. — Kasetta Dry Goods Store...... 17 sv.
Chester. Pa. — P. Tvaronienė ............ ....... ........... 14 sv.
Chicago. III. — S. A. Pocius (gaidų) 9 sv.; Auna Svilon. 41 sv.;

organui tariunas, E. Dulbienė. M. Sa- 
piegienė. O. Venskuvienė, M. 
Lukoševičienė, M. Batcevičienė. 
M. Kilkienė, O. Lučinskienė, K. 
Rudis,
Mateikienė, 
Stasiunaitienė. 
Topeika.
A. 
J. 
P.
smulkiais. Viso surinkta $69.00. 
kurie bus persiųsti Tarybos 
centran.

Vietinis Tarybos skyrius dė
koja p. J. Stanislauskui ir p. 
Stanislauskienei už priėmimą 
kalbėtojo į savo namus, suteiki
mą vakarienės ir nakvynės, p. 
Stanislauskas yra Tarybos sky
riaus iždininkas ir geras Brid- 
geporto kolonijos veikėjas.

Dabar bus rengiamasis prie 
vasario 16 šventės. Bus renka
mos aukos dėl Tarybos vajaus, 

į kuris užsibaigs 16 vasario.

WATERBURY, CONN

S. M. Šaltenis, 14 sv.
Cleveland, Ohio — M. C. Mischik 
Dorothy, N. J. — BALF 21 skyrius

■at Neck, N. Y. — Kriaučiūnienė, 45 sv.; Juškiene. 48 sv.; S. 
Lažauninklenė, 147 sv.; Blažonis, 7 sv.: Aleksevičienė, 
18 sv.: Gutauskienė, 28 sv.

Haverhill, Mass. — BALF 59 skyrius 
Kcarny, N. J. — 2»I. Baltrukonienė 
Kingston, Pa. — Pan. Marijos par. 
Lakewood, Ohio — F. G. Zuris 
Lawrence. Mass. — Kun. P. M. Juras 
Madeira, Ohio — N. N. ............. ......... .
Millinocket. Me. — V. Čepaitienė ... ............
Milwaukee, Wisc. — šv. Gabrieliaus par.

kalbos. Bet tikiu, kad ALT vai- Owensboro. Ky. — Stelia Cirul (maisto) ........
dyba pasistengs ateityje su- Paterson, N. J. BALF 86 skyrius 
ruošti prakalbas ir pakvies adv. Philadelphia, Pa. Šv. Kazimiero par. (rūbų) 347 sv 
Skipitį. Taipgi trumpas kalbas 
pasakė visuomenininkas p. K. 
Vilniškis, V. Alksnininis, V. 
Kripaitis. S. Cvirka. M. Joku- 
baitė ir V. Norkūnas. Y’isi kvie
tė ruoštis prie darbuotės sukėli
mui mūsų kolonijai paskirtos 
kvotos.

Šio pobūvio iniciatoriams tik
rai priklauso padėka už jųjų 
pastangas, kurios davė progą 
susipažinti su taip maloniu sve
čiu. M.

38 sv.
130 sv.

125 s v.
7 sv.

390
35

.... 51
.... 41
.... 40 
. 361

22
461

(maisto)
16
45

o V .
sv. 
sv.
sv.
sv.
sv.
sv.
sv.

Redakcijos Atsakymai

154 sv.; Ona Valavičienė (siūlai) 7 sv.; D. Poškaitė, 
sv. 
sv.

Shenandoah. Pa.
VVilkes-Barre, Pa. — Fr. Oberaitis . 
YVorcester. Mass. — Šv. Kazimiero par. 
West Roxbury. Mass. — BALF 17 skyrius 
Glen Dale, W. Va. — A. Kutienė 
New York City — Mrs. H. Ogar 
East Hampton. L. I. — J. Doba
Jamaica, N. Y. — P. Dabužinskas. 15 sv.: Iz. Laučkienė. 
Maspeth. N. Y. — Jonas Raudonaitis .
Ozone Park, L. I. — Ona Palubienė ......

j Yonkers. N. Y. — Kašėta ....... . ...
; Brooklvn, N. Y. — Subatienė, 10 sv.; A. Barkienė, 23 sv.;
I

Jurgio par., 18 sv.; St. Raphael’s Rectory,SV.
O. Ungurienė, 4 s v.

— Šv. Jurgio par 550
.. .. 7

700
.... 15

35
15
14
12

208
14
20

p. M„ N ew Haven, Conn. — i
Tamstos žinutė apie Karių Mo
tinų draugijos ruošimąsi pa
gerbti karius netilpo, nes į ant
radienio numerį buvo suvėluota, 
o penktadienio “Darbininkas” 
neišėjo.

O. t4 patį atsakome ir kitiems 
korespondentams, kurių žinios 
ar pranešimai netilpo.

j -------------
Teikis atmint mus savo

labai!
... , (ruošiaBernelių misios įvyko■

atnašavoi ’’ *
Kaz’auskas ^etuv*'4 Par- svetainėje. Komisi- 

c. . , . joje yra — Uršulė Liutkevičie-
c, , • t ■ nė. Marijona Kašėtaitė ir Mari-Solo giedojo: J

i-rru>c i * o-i *- n r • joną Stankevičienė. Kviečiakurios nepn-įAnn Radvilaite, Aldona Dulois, J
,, c-, sus ateiti. Pelnas parapijai.>1. su-; 1

Ann Radvilaitė:
— p. J. Bernotas.
F. Čessikas. Cho-
kelis

i JLlo cLLiniilL I1IU.0 baVO 

Gyvojo Rožančiaus draugija širdyje, melski už mus Die- 
ošia “Card Party” sausio 12 yą< syeika Marija!

, 2 vai. po pietų. Šv. Juozapo -----------------------------------------

sv. 
sv. 
sv. 
sv. 
sv. 
sv. 
sv. 
sv. 
sv. 
sv. 
sv.

A. Ja
kaitis, 12 sv.; Mary Bursaitis, 2 sv.; Kašėtienė, 48 sv.; J. 
Mackevičius. 135 sv.; B. Geruiskis, 2 sv.; Misevičienė 16 
sv.; J. Strogis, 10 sv.; Nursing Sisters, 180 sv.; A. Lau
kaitienė. 5 sv.; R. Gilien, 14 sv.; Ona Mackevičienė. 10 
sv.; S. Mikoliūnas. 19 sv.; V. McKloskey, 12 sv.; J. Gin- 
kus. 40 sv.; P. Puzinienė, 5 i sv.; Anelė Tvaškas. 63 sv.; 
Mrs. J. Boutelier, 10 sv.; J. Smelskis, 6 sv.; Agnės Bal

čiūnas. 12 sv.; Veronika Žaliauskas, 8 sv.: K. Maldaikis, 
6 sv.; Mrs. A. Sullivan, 7 sv.; J. L’nguraitis. 5 sv.; Ona 
Baltaųskienė, 12 sv.: Mrs. Gardner. 35 sv.

Žiemą, šalpa tremtiniams lietuviams yra ypač reikalinga.
Todėl ir toliau siųskite konservuotą maistą, drabužius, mo

kyklos reikmenis, avalynę, knygas, vaistus ir kitus būtinus daly
kus į: LITHLAMAN RELIEF VVAKEHOl SE

101 Grand Street Brooklj n 11,
Tel. EVergreen 8-6203

linskaitė ir 
taipgi iš vyrų 
A. Zikaras ir 
ras sugiedojo
tuviškus veikalus.

Prieš Kalėdas parapijos jau
nimas turėjo gražų Kalėdinį 
vakarėlį, kur gražiai laiką pra
leido. Jaunimo ir vedusiųjų bu
vo labai gražus būrys.

Alan Darlan, sūnus įžyma iš prar ižų admi
rolo, linksmas sl savo arn ikiete .unavede. 
Jaunoji iš profesijos physi therapis ir ji prak
tikavo Warm Springs F< ” daliom • p. Dar
uti b'iv'j pacientas ir te- ko viri pažinty-;

j

Kalėdiniame "Darbininko" _ i
numeryj tilpo žinutės iš VVater- 
burv. Conn. apie Jėzaus Kančios naujus Iie- ~ 1

į Arkibrolijos draugijos susirin- 
’ kimą, kur buvo pasakyta, kad 
’ Marijona Kašėtaitė yra tos 
į draugijos pirmininkė. Klaida.
i Ne p. Kašėtaitė, bet p. Magda
lena Karinauskienė yra pirmi
ninkė.

Kalėdų švenčių proga choras 
įteikė gražią dovanėlę varg. A. 
Stanišauskui. už ką jis tikrai 
yra chorui dėkingas. Taipgi jis 
choristams širdingai dėkoja už 
uolų pamokų lankimą ir per vi
są metą giedojimą bažnyčioje 
ir dainavimą koncertuose.

Prakalbos Pavyko
Kalbėtojas adv. R. Skipitis 

bai plačiai atpasakojo Lietuvos 
kilimą nepriklausomybės me
tais ir vargingą tremtinių gyve
nimą. Svečią perstatė publikai 
kleb. kun. J. V. Kazlauskas 
Taipgi buvo atsilankęs ir p. K. 
Vilniškis, kurį 
pakvietė tarti 
tintai publikai.

Taipgi buvo
Aukavo šie asmenys 
pp. Skirkai, VV. ir P.,

la-

A. Stanišauskas 
kelis žodžius vie-

aukų rinkimas.
: po $3:00 

po $2:00 
— pp. Raišeliai, Šiiinskienė, J.
Bamotas, A. Klimaitis, Podžiū- 
nas. Stirna; po $1.00 — S. Ko
ja, P. Svirskas, J. Petkevičius. 
A. Ignatavičius. C. Jakutis, Ba- 
kunas, M. Lukoševičius, Jakup- 
ka. Ig. Strutinskas, P Remeika. 
Rimkus. J. Kalpokas, i. Žukaus
kas, S. Argustas, Ed. Norkevi
čius, J. Sinaems, J. Kramanaus-

NEW HAVEN, CONN
Lankėsi Advokatas Rapolas 

Skipitis
Gruodžio 14 d., mūsų koloni

joj lankėsi nepaprastas svečias 
— gerb. adv. Rapolas Skipitis, 
kuriam mūsų kolonijoj turėjo 
būti suruoštos prakalbos. Bet 
susidėjus aplinkybėms nebuvo 
gaiima prakalbų suruošti, tai 
mūsų ALT vietinio skyriaus 
valdyba pasirūpino sukviesti! 
vietos būrelį veikėjų į jaukiai iš
puoštą Sea Ciiff Inn. kur tapo 
paegrbtas mūsų garbes svečias.

Ponai Norkūnai, kurie yra sa
vininkai Sea Cliff Inn, priruošė; 
labai skanią vakarienę ir malo
niai patarnavo visiems. ALT 
vietinio skyriaus pirmininkas M. 
Vokietaitis buvo programos ve
dėju. ir paaiškinęs vakarėlio 
tikslą, pasveikino svečią adv. 
Rapolą Skipitį. kviesdamas pa
sakyti mum kalbą. Kalbėtojas 
nt-apsakoma į įdomiai atpa- ako
jo apie mūsų tėvynės vargus ru- 

Įsų žiaurioje vergijoje, apie mū
sų tautiečių gyvenimą ištrėmi
me. Tikrai, gaila, kad musų ko
lonijos visi lietuviai neturėjot 
progos išgirsti adv R Skii»ičio|

"ALE that is ALE
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Jaučių Kovos Meksikos Sostinėje
— Kelionės įspūdžiai. — Vikrūs erzintojai su 
raudona drobule. — Raitelio kova su jaučiu. — 
Pavojingas uždavinys — įsegti vėliavėles | pus
laukinio jaučio nugarą. — Kai jautis pasigauna 
vyrą ant ragų. — Kas žiauriau: jaučių kovos ar 
boksas?

JAUČIAI LAUKUOSE 
IK DIDMIESTY

Autobusu važiuojant per

čia pat stovėjęs policinin
kas.

Pasirodo, kad Meksikoje
plačiuosius Meksikos plo- yra n^ma-ža spekuliacija 
tus tai vienur, tai 
matėsi jaučiais
Lietuvoje apie jaučių jun
gus tik iš tėvų pasakojimo 
težinojome, o pasirodo yra 
šalių, kur juos ir dabar į 
plūgą ar žagrę kinko.

Tačiau daug didesnį su
sidomėjimą jaučiais teko 
matyti pačioje Meksikos 
sostinėje. Plakatai garsi
no:

— Svarbiausias Nepri
klausomybės šventės nu
meris — bus jaučių kovos.

kitur Jaučiu kovų tikėtais, per- 
ariant kupčiai paima kelis kar

tus brangiau, už tat polici
jos griežtai uždrausta kar
tą nupirktą tikėtą kitam 
parduoti. Tačiau mes ra
dome išeitį: policininkas 
davė suprasti, kad bus ge
rai, jei tas meksikietis prie 
jo akių tikėtą man “dova
nos”, o kaip atsimokėsiu į- 
ėjus, tai jau mūsų daly
kas...

ARENOJE
— j----, ------- Aukštyn, kaip Kolizejuj, <
Ir tikrai, į didžiąją are- apie areną bekylančiuose; 

ną, čia vadinamą “Plazą suoluose, jau sėdėjo tūks
tančiai žmonių. Viduryje

1 1
! tas puslaukinis jautis.1 tis įremia ragus į šoną, tuo 
Ketvertas vyrų su spalvo- gi tarpu raitelis ilga ieti- 

. - - » . I • v • • y? t •tais 
temotomis▲ I

nėmis, rankose laikydami į smeigia visa 
raudonas drobules (ispa
niškai — muleta, roja) 
jautį iš įvairių kraštų er
zina. Jautis baisiai neken
čia raudonos spalvos. Įnir-į 
šęs puola ji erzinantį vyrą. Į 
Tasai žino, kad jautis dari 
nepavargęs, greitas ir Pa' na 
čiose jėgose, taigi šoka! - 
nuo jo j salj ir bėga pasi- . 
slėpti už aukštos užtvaros, 
į kurią beda ragais įsibė- * 
gėjęs jautis. Kartais tam 
vyrui - erzintojui priseina 
striukai, nebesuspėja pasi-

Mexica”, plauke minios 
žmonių.

NUOTYKIS TIES 
ĮĖJIMU

Išlipu iš autobuso, kad gi 
prapliups lietus! Tik glau
džiamės po šakomis prie 
gatvių augusio medžio, 
dangstomės laikraščiais, 
nes daugelis ne tik apsiau
stų, bet nė kepurių neturė
jome. •

Jau buvo prasidėjusios 
jaučių kovos, kai lietui 
krapnojant priėjau prie į- 
ėjimo vartų, o čia išsiri
kiavusi ilga eilė prie tikie- 
tų būdelių, ir labai abejoti
na ar man dar liks vieta.

Maunu tiesiai prie įėji
mo.
— Aš iš USA... Vieninte

lė proga man būtų pama
tyti... Ar negalėčiau įeiti 
be stovėjimo toje eilėje 
lietaus metu?

Vienas šalymais stovėju
sių civilių atsiliepė ispa
niškai:

— Aš turiu vieną extra 
tikietą, dėl draugo, jis ne
ateina...

Jau buvau begriebiąs už 
piniginės jam atsilyginti, 
kaip staiga :

Gaisus Metropolitan Operos tenoras Lauritz Melchior, su kitais 35 
dainininkais, specialiu orlaiviu keliauja per U. S. ir jiems-skirtose vietose 
išpildo koncertus. Čia matomas mažas būrelis anų keliauninkų, kurie ir sa
vo orlaivyj koncertuoja.

DĖDES LIETUVIO 
AKTUALIJOS

— Pradėjus gyventi Nau
jus Metus, užklausiau dė
dę: gyvenimas yra blogas 
ar geras dalykas?

— Dėdė rimtai atsakė, 
kad yra blogas dalykas. 
Ne pats gyvenimas, bet 
tai, ką gyvenimas atneša.

Neapykanta, pavydas, 
šmeižtas, 
širdį, 
krauju, 
neša tragediją ir griovį- nelaimes, 
mą. Gobšumas gimdo va
gystę. Nesantaika — karą, “klanizmas”. Europoje vy
li' tt.

Gyvenimas pilnas blogy
bių, reikia jas priimti ir 

. nešioti. Gyvenimas negali 
reikia

Viešpats ilgai nepakęs, 
matydamas, kad vis dau
giau mindomi Jo šventi į- 
sakymai. sunaikins visą 
Socialinę Šeimą.
— Laikas viską pataiso, 

tarė dėdė.
— Taip, sutinku, tokių 

stebuklų yra buvę, bet čia
kaip ietis veria kalbu apie visuotinę žaiz- 

Kerštas dažo žemę dą, kuri vadinasi “mokyk- 
Paleistuvavimas la be Dievo”, sėjanti visas 

tragediją Pavyzdžiui A-
merikoje pradeda atgyti

1 raiteliai — “pieadores”. 
! Arklių šonai ir pačių raite- 
1 lių kopos šarvais apdeng
tos, kad jautis nesubady
tų. Raitelis stengiasi at
kreipti jaučio dėmesį. 

_____ ____ ________j. į Jautis puola žirgą. Tas 
po aikštę blaškėsi įerzin- j traukiasi prie sienos. Jau-

I
I 

drabužiais, su ap-jmi, pačiu jos aštrumu įre-[ 
siauromis kel- mia į jaučio tarpupetę ir j 

----- ------- jėga gilyn.. 
Sužeidęs jautį su arkliu: 
nušokuoja vėl atgal iš kuri 
atjojęs.

VĖLIAVĖLES JAUČIO 
NUGAROJE

Jautis jau įerzintas, tru
putį pavargęs. Dabar įei- 

“vėliavininkas” (ban- 
derilleros), nešinas dvie- 
mis vėliavėlėmis, kurių 
kotai apačioje aštrūs, gal 
ir su mažais kabliukais, 

j Vėliavininkas neturi nei 
tos raudonos drobulės, nei 

slėpti^iautis" besivydamas kito ®inkl° -.vienas jo ap- 
baigia jį priremti prie tos‘sigymmas: vikrumas. Jo 
didžiosios tvoros, kuri ski-i uždavinys - įsmeigti ke- 
ria arena, nuo publikos.: 
Dabar vyras vikriai ran
kas iškėlęs užkimba už 
tvoros viršaus i_____
persirita Į kitą pusę — pir-! 
ma, negu jaučio ragas spė
ja paliesti jo šlaunis.

PIKADOKO ATAKA
Dabar atsiveria vartai ir selina. Jau. jau arti. Jau- 

sumurmėjo muzikai griežiant įjoja du tis atsidūsta šnervėmis ir 
-------------------------------------------------galvą padilbinęs, ragus at- 

j statęs puola vėliavininką. 
Šis neatsisukdamas, atbu
las žengia kelius žingsnius 
atgal, staiga metasi į šalį 
ir kai jautis stabteli, kad 
pasuktų į vyro pusę, vėlia
vininkas skubotai abiemis 
rankomis suvaro vėliavė- 

j lių kotus į jaučio nugarą.
Skausmo sulaikytas jautis 
truputėlį stabteli, bet greit 
ima vytis savo kankintoją. 
Vėliavininkas neria į šalį.

KALVIS ū 
ŽIEDAS

Gyveno kartą kalvis.
Jis nukalė mergelei žiedą...
— Tai juk tik pasaka. 
Kam ašaros tau rieda ?
Jis buvo jaunas ir gražus. 
Skaistus, kaip rugiapiūtė.
Jis ją labai mylėjo...
— Neverk, kvailute.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------j

tadoras svirdamas visu 
kūnu spaudžia durklą į 

i jaučio tarpumentę. o jau- 
■tis įsibėgėjęs savo svoriu 
! dar labiau padeda kardą 
įsmeigti. Baisaus skausmo 

; pagautas jautis sustoja, 
metasi į šalį, blaškosi, vie
na po kitos iškrinta anks
čiau įsmeigtos vėliavėlės, 
iškrinta ir durklas giliai 
nepasiekęs, gal į kurį kau
lą atsirėmęs. Matadoras 
atsargiai ji paima, nušluo
sto kraują į tą savo raudo- 

! nąją “muletą” ir vėl taiko-

Ir kalvis tas paseno.
Surūko jis. kaip kaminas. 
0 kur jo kaltas žiedas. 
Nieks nebepamena...

Petras Babickas. sį gilesni dūrį padaryti.
Jaučio jėgos matomai 

mažėja. Jau jis nebesi
blaško po areną, tik vienoj 
vietoj sukasi ragais besi
gindamas, putas beleisda- 
rnas iš šnervių, sumauro-i 
damas, kruvinas. Minia 
šauksmais drąsina mata
dorą. Šis smeigia antrą, 
trečią, jei reikia — ir ket
virtą smūgį durklu kol mi-

publikos. turias vėliavėles jaučio nu- 
- - • _ i garon, tarpupeten. Tas tik-
“•“?* --w,raį kiauru, bet žiūrovai a- 
ir "skubiai P?e tą nemąsto. Jie tik ste- 

• bi. kam vėliavininkas, iš- 11“ ' “■■ įkėlęs abi ranki su tomis 
vėliavėlėmis, Įsmeigęs a- 
kis į jauti ir sekdamas 
kiekvieną gyvulio judesį.

Meno Akademijos, Paryžiuje, oficialai, kurie 
teikėsi atvykti su vizitą i Jung. Valstybes. Ray- 
mond Duncan, dešinėj, ir Aia Bcrtrand, kurie 
išlipo iš laivo Ncw Yorke.

kų, kurie užaugę norėtų 
būti “matadorais”, kaip 
kad vokiečių vaikai siekia 
būti karininkais. Reikia 
matyti, kokiu išdidžiu 
žingsniu matadoras arti
nasi prie jaučio, kaip jis 
vikriai švaistosi su ta rau
dona skepeta — “muleta”. 
Įsiutusiomis akimis jau
tis seka tą raudoną drabu- niai plojant jautis suklum- 
žį, duria su ragais: besi- pa ant priekinių kojų, lyg 
stengdamas pataikinti net pasigailėjimo i 
su klumpa kai matadoras 
tą skarą taip vartalioja. 
Po kiekvieno tokio vikraus 
manevro minia ploja, ir 
reiškia savo pasitenkini
mą sutartinai šaukdama:
-Ole, ole. ole!!!

STAIGMENOS
Staiga jautis užmina ant 

tos raudonos drobules. Ji 
[iškrinta vyrui iš rankų ir, 
tas pasilieka beginklis!

I prieš artėjančius jaučio;
I ragus.
j Vienu akimirksniu ma
tadoras parpuola ant že
mės ir rieda tolyn nuo jau
čio, tuogi tarpu kiti su 

' raudonomis skepetomis 
atkreipia Į save jaučio dė
mesį.

Jautis Įsiutęs. Prisitaik-j 
stęs puola vieną vyrą ir jįi 
pakrato ant ragų, bet kiti

būti gražus, nes 
■ kentėti ir verkti.

Tiesa, gyvenimas galėtų 
suteikti didelį malonumą 
ir džiaugsmą: meilę. Bet 
ar egzistuoja meilė? Ar 
nėra paversta i geidulių 
Įkarštį, kuriam praėjus, 
telieka tik apsivilimas? 

į Būtų dar gailestingumas, 
i kuris yra meilės brolis. 
J Bet ir jis yra užslopintas 
i savimeilės.

Vienas senelis, arti savo 
gyvenimo komedijos galo, 
man tarė: 
gyvenimu, 
malonus, 
yra geras 
varge”.

Vienas dalykas yra, kad sveria tik 100 svarų, tad 
visi esame prikibę prie gy- nesunku bus užmesti, 
venimo. kaip muselė prie. Būtų didelis prasikalti- 
medaus. mas manyti, kad tik žemė-

Norint geresnio gyveni-į je tėra gyvybė.
mo, reikėtų, kad žmonės i šių dienų mokslas mums 
būtų geresni, bet visa ne-i sako, kad ir Marksas su 
laimė, kad Dievui atėjo ne-! Venere turi tas pačias fizi- 
laiminga mintis: sutverti nes ir atmosferines sąly- 
žmogų iš molio.
— Vis tik isitikinau, mie- kalnai-las dėde, kad ateis diena, metų 

kurioje žmogus sugrįš prie kam būtų reikalingas tas 
malda'uda^ Dievo, nes žmonija nega-i visas pasikeitimas, jei ne- i=_ :i — i*--- ----------------v.-.,.. o tik mir

tis viešpatautų?
Paulius Ramutis.

• *

rauja “antiklerikalizmas”, 
visame pasaulyje “neapy
kanta” prieš Dievą.

Ar bus galima eiti pir
myn tokiu anarkišku, ate- 
istišku ir šėtonišku būdu?

! Be jokio moralumo ir žmo
giškumo ‘liberalams’ taip, 
bet tvarkingiems ir ap
sišviestiesiems žmonėms 
ne.

Laimė, kad greit bus ga- 
'lima pasiekti mėnulį, kaip 
; pranašauja Dr. J. A. Hut- 
icheson, VVestinghouse di- 
’ rektorius, tad išvažiuotu- 
' me ten gyventi. Jis apskai- 
jčiavo, kad skrendant 4,000 
į mailių į valandą, pasiektų 

“Nesiskųskite !mžnu,i i 60 vaL 
jei ir nelabai Pirmiausia reikėtų ten 

tačiau gyventi pastatyti radio stotį, kuri 
dalykas, net ir pranešinėtų kas dedasi.

Radio jau padarytas ir te-

I
i

sutverti nes ir atmosferines sąly
gas kaip žemė. Ir ten yra 

_ i ir laukai, keturi 
“-"j laikotarpiai. Tad

lęs ilgai tverti tokiame pa- būtų gyvybės, 
žemintame gyvenime.

Dievas sutvėrė gražų, 
pasaulį ir išmintingą žmo-Į 
gų. o šis, tapęs nuodėmės. Nėra žmogaus, kuris bū- 
vergu, nori priversti visą tų visiškai blogas, nė nėra 
žmoniją sekti jo pėdomis i'žmogaus, kuris būtų visiš- 
laikiną ir amžiną prapulti.' kai geras. K. J. N.

Ž 
t! 
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Jaučio dėmesį atkreipia tie)išgelbsti — tik šmešėluo- 
vyrai su raudonomis ska-lja su tomis raudonomis 
romis, o vėliavininkas pa- * skaromis ir jautis pametęs 
ėmęs dvi naujas vėliavėles!pirmąjį, 
vėl prisitaikęs Įsmeigia į 
jaučio nugarą.

Šalymais stovi n t i e j i 
meksikiečiai man sako, 
kad tai yienas iš pavojin

gesnių ir įdomesnių mo
mentų jaučių kautynėse, o 
atrodo labai žiauriai. Jau
čiui lakstant po areną — 

• susmeigtos vėliavėlės blaš
kosi į šalis, bet nekrinta 
Įsmigusios į storą tarpu- 
petės odą. raudonas krau
jas srovėmis pradeda te
kėti per vieną ir per antrą 
jaučio petį.

DURKLAS I TARPU
MENTĘ:

Publikai plojant į areną 
išeina vienas iš tų garsių
jų “matadorų”. Į jį visų a- 
kys atkreiptos, ypač vai-

vyrai su raudonomis ska-jja su tomis raudonomis 

Inirmaii, vejasi juos, o 
, kraujas iš jo nugaros bėga 
į ir iš snukio tik putos ver
žiasi.

Kitu metu jautis užmynė 
tą matadoro raudoną ska
rą ir ši plyšo pusiau. Greit 

’jam padavė kitą.
PASKUTINIEJI 

SMŪGIAI
Jautis jau pavargęs. Da

bar artėja paskutinioji ko
vos dalis: matadoras pra
deda veikli su ilgu durklu. 

■Jis selina aplink jauti, 
taikstydamasis iš pryša- 
kio, pro mentės kaulą, į- 
smeigti Į gyvulio širdį. 
Jautis stovi niršdamas, 
matadoras — ji stebėda
mas. Staiga ištiesia ranką

• su durklu. Kiek paerzina
• jautį ir kai šis artėja, ma

mas.
JAUČIŲ KOVOS AK 

BOKSAS?
Jautis — nugalėtas. Da

bar tik belieka ji pribaigti. 
Tą padaro. vadinamieji, 
“puntibleros”, aštriu pei
liu smogdami į sprandą, 
ties tarpuragių. Jautis pa
virsta ant šono — nebegy- ( 
vas.

Dabar atveda arklius vy
rai, vadinami
bios”, užkabina jautį už 
ragų ir išvelka 
aikštę į šalį.
Toliau jau šlavėjų eilė — 
mosos de piaza — kurie 

: nuvalo areną, smėliu pa- i 
barsto ir paruošia nau-' 
joms kautynėms. Papras
tai Meksikos mieste per 
jaučių kovas užmušama 
šeši jaučiai. Ir pasakysiu, j 
kad tai buvo žiauriausias j 
vaizdas, koki man gyveni
me teko matyti. Rodos 
tarpais nė žiūrėti negali ir 
tik stebiesi: kas didesniai 
gyvuliai — ar tas raguo
tis, ar anie dvikojai, kurie* 
ji kankina, ar ta minia,, 
kuri randa sau pasismagi
nimo iš gyvulio kančių ir 
kraujo.

Bet meksikiečiai mąsto 
kitaip, jų paauguoliai 
jaučių kovoms pasibaigus 
apspinta matadorą 
vyrį, sužavėti jo vikrumu 
ir drąsa; o i mūsų prie
kaištus tur būt jie atsaky

mų:
! — Argi jūsų boksas, kur
* skaldote žiaunas ir braš
kinate šonkaulius nėra 
žiauresnis? Argi stebėti, 
sukruvintus boksininkų 
veidus nėra blogiau, kaip 
matyti kraujuojantį jau
tį? Dr. J. Prun*>kis.

per visą 
užkulisius.

“DARBININKO” KAINA 
$5.00 METAMS 

LDS Nariams - $4.00
Laikraštinė popiera pakilo 110 a : 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 — 
$5.50: pusmečiui — $3.00; vieną kartą savaitėje — 
$3.50. Atskira kopija 6c. LDS nariai moka $4.00 ir 
kuopos prisiunčia visus į Centrą. Savo reikalams 
kuopos rengia įvairius parengimus ir pelnu paden- ® 
gia savo Įvairias išlaidas. >

LDS Centras ir >
“Darbininko” Administracija.

DĖMESIO!
“ŽVAIGŽDĖ” jau nuo rugsėjo mėn. eina žymiai 

padidinta: (16 puslapių daugiau!)
Esanu* priversti padidinti ir prenumeratos kainą 

iki $2.00 metams.
“ŽVAIGŽDE” yra didžiausias dvasinio turinio 

mėnesinis laikraštis.
Adresas:

“ŽVAIGŽDES” Administracija
E. Seventh St.» So. Boston 27, Mass.
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LAWREHCE, MASS
Kalėdų šventės

Kalėdų iškilmėse ir mišiose 
žmonės gausiai dalyvavo. Buvo 
net astuonios mišios Kalėdų 
dieną. Vidunaktines šv. mišias 
atgiedojo mūsų klebonas kun. 
Pr. M. Juras, ir pasakė jaudi
nantį pamokslą. Bažnyčia buvo 
pilna žmonių ir dar keli šimtai 
stovėjo prie durų ir galerijoje. 
Choras, vadovybėje muz. Povilo 
Sako, gražiai giedojo Kalėdines 
lietuviškas giesmes prieš mi
šias. ir taip gi per mišias. Cho
ras puikiai pasirodė.

Kunigai per mišias pasimeldė 
už visus parapijiečius ir linkėjo 
jiems gausių Dievo ir Kūdikėlio 
Jėzaus malonių, ir sveikatos per 
ateinančius metus.

rus ragina 
į Vardo draugijos.
katalikas vyras privalo 
šv. Vardo narys”.

Draugijos "Komunijos 
ryčiai” įvyks sekmadienį,
šio 12 d. po 8-tos vai. mišių. 
Komisija jau baigia ruošti puo
tą. Petras Jeskelevičius. Marti
nas Blaževičius, Jonas Stanevi
čius. Bernardas Jankauskas ir 
Pranas Vencius per dvi savaites 
daug pasidarbavo. Tikisi, kad 
dalyvaus visi nariai ir daug

Sodaliečiu Bowling Lyga
šeštadienį, antrą valandą, So- 

dalietės pradėjo savo Bowling 
lygą. Stefanija Jankauskaitė 
vadovauja mergaitėms ir tikisi 
neužilgo suruošti žaidimus ir 
kitomis Sodaliečių kuopomis.

su I

Altoristų Išvažiavimas
Pirmadienį. kun. Feliksas 

Kenstavičius ir kun. Jonas Ber
natonis susodino į automobilius 
parapijos altoristus ir juos išve
žė į Baltus Kalnus pasilinks
minti. Vaikučiai žaidė atvirame 
ore ir baltame sniege. Tai buvo 
klebono, kun. Pr. M. Juro. Kalė
dinė “partv” ištikimiems mišių 
tarnautojams.

švento Vardo Draugija
Mūsų šv. Vardo draugijos 

naujų narių vajus nesibaigia. 
Kunigai bažnyčioje ir nariai vy-

i

Pus-
sau-

prisirašyti prie šv. 
"Kiekvienas 

būti

Pavergta Lietuva Laukia

šv. Vardo Jaunų Vyrų 
Bonling Lyga

Virš 10 jaunų vyrų dalyvauja 
šv. Vardo draugijos Bovvling ly
goje, kurią sudaro 8 rateliai. 
Kas šeštadienį vyrai žaidžia 
tarpusavęs, ir yra kaikurių pa
geidavimas suruošti žaidimus 
— konkurenciją tarp jaunų vy
ru ratelių kitose kolonijose. Lie
tuvių kolonijos, kurios turi ar 
tai šv. Vardo vyrų bovvling ra
telį ar Vyčių ratelį, ir domėjasi 
suruošti žaidimus, lai jie susira
šo su Bernard Jankausku. 65 
Alder St., Lavvrence, arba su 
kun. Jonu Bernatonių, 94 Brad- 
ford St.

Sodaliečių Bovvling lygos mer
gaitės mano turėti daugiau na
rių savo lygoje negu Šv. Vardo 
vyrai. Jiems reikės pasidarbuo
ti. nes vyrai jau per kelis metus

naujų narių, kurie prisirašė per sėkmingai ir plačiu mastu veda 
šį vajų. i savo sportą. C. D.

PHILADELPHIA, PJL
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Naujas Laikraštis— 
“Kalifornijos Lietuvis"

Iki šiol ėjęs mimeografuotas 
mėnesinis biuletenis “Kaliforni
jos Lietuviai” nuo gi-uod. mėn. 
paverčiamas į mėnesinį žurna
lėlį, spausdinamą spaustuvėje.

Kalėdiniame numeryje tilpo 
šie įdomesni straipsneliai: — 
Julės Liesytės — “Kūčios”, Al
gio Regio — "America is tur- 
ning Westward”, 
Starkaus — “Who 
the Russian War 
A. F. Tamulio — 
read this”, Petro 
“Looking around
(šį kartą apie San Francisco 
miestą), “Territory of Alaska”, 
biografijos BALF pirmininko 
Kun. Dr. J. Končiaus ir “Vy
čio” red. Prof. K. Pakšto. Be to, 
aprašymas Los Angeles ir San 

veikimo ir

Miltono C. 
is Punishing 
Criminals”, 
“VVon’t you 
Bogino — 
Califomia”,

Sekminga Parapijų ir Organizacijų Atstovų 
Konferencija

Įsteigta Organizacija Darbuotis ir Remti
Tremtinių Šelpimo ir Lietuvos Laisvinimo 

Akciją

Los Angeles, Calif., automobilis visu smarku
mus trenkęs Katchadourian namą pramušė net 
kamine skyles. Žiūrovas savo, kad tas pagelbės 
“Santa Claus” įlipimą.

SVilkes-Barre, Pa. — Kunigų 
Vienybės Scrantų provincijos 
iniciatyva, sekmadienį, gruo
džio 8-tą. 1946. Redington vieš
bučio salėje. VVilkes - Barre. bu
vo sušauktas parapijų ir orga
nizacijų atstovų susirinkimas. 
Tikslas — sudaryti organizaci
ją darbuotis ir remti Lietuvos 
nepriklausomybės atkovojimo 
ir tremtinių šelpimo akciją.

Susirinkimas pradėtas malda 
kurią sukalbėjo kun. Kasakai- 
tįs.

Laikinasis pirmsėdis Matas 
Zujus paaiškino susirinkimo 
tikslą.

Laikinuoju raštininku pakvie
stas Juozas Maceina.

Kalba kun. J. Kasakaitis, 
kun. J. Miliauskas ir ALT na
rys V. T. Kvetkas. Jie plačiau 
nurodė, kas yra daroma Lietu
vos ir tremtinių gelbėjimui. Lu
zeme ir Lackawanna apskričių 
lietuviai galime ir turime prie 
tos akcijos prisidėti.

Renkami susirinkimo vedėjai.
Pirmsėdžiu pristatytas ir iš

rinktas Matas Zujus.
Sekretoriais — Juozas Macei

na ir Pranas Katilius.
Užsiregistravo šie atstovai:
Šv. Trejybės parapijos, įvil

kės - Barre: Kun. J. K. Miliaus
kas. Juozas Batvinskas, Anta-

I
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Jauniausia Lietuvaičių į 
Seserų Kongregacija Į 
Prašo Jūsų Pagalbos Į
Skelbiamas Nekalto 
Prasidėjimo Seserų 

Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Statybos 

Fondo Vajus. Į
Kiek Jūsų išgalės leidžia, malonėkite paaukoti! į 
Kas paaukos Naujajai Koplyčiai ar kitiems i 
Vienuolijos reikalams: Į

$1.00 — taps Kongregacijos Rėmėju 
$50.00 — taps Garbės Nariu 

$100.00 — taps Amžinuoju Nariu 
o kas $500.00 aukos ar daugiau, to vardas bus I 
įamžintas lentoje pakabintoje ant Koplyčios i 
sienos. Į

Visu aukotoju vardai bus surašyti į Kop- Į 
lyčios Statytoju knygą — Aukso knygą; jie vi- i 
si bus atmenami seserų maldose ir bus jų geni I 
darbų bei nuopelnų dalininkai.

Viešpatie, atlygink tiems, kurie dėl Tavo į 
Vardo daro mums gera!

Aukas prašome siųsti:
Immaculate Conception Convent 

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

I

“Kalifornijos Lietuvis” spaus
dinamas 2721 Logan St., Oak- 
land 1, Cal. Prenumeratos kai
na S2.00 metams. Kurie domi
tės Kalifornijos lietuvių gyveni
mu ar planuojate kada nors čia 
apsigyventi, kviečiame jį užsisa
kyti, nes nuolat jame bus pa
tiekiama informacijų apie biz
nio ir gyvenimo sąlygas Kali- 

. fornijoje. Kor.
lą. J. J. Šaučiūnas siūlo, kad vi
sos aukos ir kitokios pajamos 
būtų perduotos vykdomosios 
valdybos iždininkui, S. Galinis 
parėmė.

Vienbalsiai nutarta sukeltų 
pinigų paskirstymą BALFui ir 
ALT palikti komiteto nuožiūrai.

Komitetui pavesta išsirinkti 
vykdomąją valdybą, kuri veiks 
atstovaudama visą organizaci
ją-

Pirmsėdis M. Zujus padėkojo 
atstovėms ir atstovams už rim
tą reikalų svarstymą ir kvietė 
energingai stoti į tremtinių gel
bėjimo ir Lietuvos laisvinimo ĮUrj tejsę nominuoti ką 
darbą. 1

Susirinkimas baigtas malda, 
kurią sukalbėjo kun. J. K. Mi
liauskas.

Netrukus čia pat įvyko išrink
tojo komiteto susirinkimas. Iš
rinkta vykdomoji valdyba, kuri 
yra tokio sąstato: Matas Zujus kas jr ję Dailida.
— pirmininkas. Dr. F. Sakalau
skas - Sack ir Elena Čeponienė juozas Rutkauskas ir kito pa-
— vice pirmininkai; \ mcas vardės neįsitėmijau. 
Grieštaraitis ir Juozas Maceina Metinis Liet. Muzikos Ben-
— sekretoriai, kun. J. Kazlaus- krovės susirinkimas įvyks Sau
kas — iždininkas, Antanas Na- sįo 15 1947
vikas ir \ iktoras Motiejūnas ■ Praeitais metais, Philadelphi- 
iždo globėjai. j jos lietuviai padarė didelę pa-

Presos ir propagandos komi- žangą. Liet. Muzikos Bendrovė 
sija: Danielius Želionis, Vikto
ras Kamarauskas, Antanas Am
brazaitis, Al. Alexis, Mrs. Al
berta Simmel, Petras J. Kara
šauskas.

Vaidyba netrukus sutvarkys 
; prakalbų maršrutą, pakvies į- 
• žymius kalbėtojus — asmenis, 
; kurie savo akimis yra matę ir 
, asmeniai pergyvenę karo ir o- 

kupacijų baisenybes.
Kas be atidėliojimo nori prisi

dėti savo auka prie tremtinių

kas Vidūnas. Kazys Kučinskas.
LRKSA 83 kp., Scranton: M. 

Abojienė. S. Galinis.
LRKSA 209 kp., Kingston: Si- 

manas Matulevičius. S. Karosa.
BALF 126 sk.. Kingston: Vik

toras Kamarauskas.
Lietuvių Piliečių Klubas, 

Pittston: Gaudentas Laukaitis.
ALT skyrius, Pittston: Da

nielius Želionis.
W. K. Lietuvių Moterų Klu

bas: Elena Čepanonienė.
LTS 1 kp., Amelia Tamelis.
Kun. J. Kasakaitis kalba apie 

surengimą prakalbų maršruto

nas Navikas, Jurgis Bendorai- 
tis. P. Juknevičius. Juozas Pa- 
tockis. Petras Dambrauskas. 
A. Volungevičius. Jonas Rasin- 
skas, Saliamonas Deimantas, 
Matas Kvietkus.i

i Šv. Kazimiero parapija. Pitts
ton, Pa.: Kun. J. Kasakaitis ir 
V. Grieštaraitis.

Šv. Kazimiero 
mouth: Kun. J. 
Maslauskas, Ed. 
lauskas. Ben. McCloskey, An
drius A. Želionis.

Šv. Juozapo parapijos. Scran- j ir ragina sudaryti organizaciją, 
ton: Dr. Frank Sakalauskas - 
Sack, Juozas C. Noreika. Mary 
Miller, Alberta Simmel —BALF 
sk. atstovė, Ona Kubilienė, Juo
zas Vaičaitis.

Šv. Pranciškaus parap., Mi- 
ners Mills: Albertas Alexis. An
tanas Plioplis.

Šv. Marijos parapijos, Kings
ton: Jonas J. Šaučiūnas.

Šv. Onos parapijos, Luzeme:
Petras V. Zdanavičius. Juozas
Matle. Aleksandras Vikmanas.1
Petras Motiejūnas. Viktoras Į 
Motiejūnas. Stasys Rakauskas. Į

Šv’. Juozapo parapijos, Du- 
ryea: Pranciška Gilbertienė ir 
S. Milienė.

Šv. Mykolo parapija. Scran
ton: kun. J. F. Baltusevičius.

Šv. Petro ir Povilo parap., 
Sugar Notch: M. Kazakevičius.

Vincas T. Kvetkas — LRK
SA sekretorius. ALT narys.

Petras J. Karašauskas — L.
R. K. S. A. iždo globėjas.

S. Shimkus, Scranton, Pa.
SLA 4-tos apskrities: Anta

nas Mockevičius. Antanas Am- 
brozaitis. Juozas Katilius.

LRKSA 4-tos apskrities: Vi
talius Leliokas, Pranas Kati
lius.

BALF 44 sk.. Pittston: Izabe
lė Baldauskas, Bertha Sobieski, 
Mary Katkowski.

“Dainos” Draugijos (chorų 
sąjungos): Albinas Kalinaus
kas.

Matas Zujus — “Garso” re
daktorius, BALF direktorius.

Juozas Maceina — SLA iždo 
globėjas.

SLA 246 kp., Plymouth: Vin
cas Ravinskas.

SLA 115 kp., Wilkes-Barre:
J. Stanislovaitis.

SLA 85 kp., Kingston: J. Sku
čas.

SLA 1 kp., Edwardsville: M.
Grigutis.

LRKSA 46 kp., Sugar Notch:
Jurgis J. Nevulis.

LRKSA 34 kp., Kingston: A- 
dolfas Kaduškevičius, Liudvi-

I

j

parapijos. Ply- 
Kazlauskas. L. 
Oblick. J. Mas-

Gaudentas Lau- 
už kun. J. K. 

Jurgis 
forma- 

vienbal-

Jonas J. Romanas ir jo 
žinoda-

Didelės atmainos, progresas 
ir pagerinimas Lietuvių Muzi
kos Bendrovės name. Išrinkim 1 
vėl Justiną Balinskį pirmininku.

Nuo praeito meto, apsivalę 
"raudonų kvislingų” ir kuomet 
išrinko pirmininku geią lietuvį, 
sumanų, darbštų ir inteligentiš- 
gą žmogų. Justiną Balinskį. na
mas ir visa tvarka įgyjo visai 
kitokią išvaizdą.

Praeitą metinį mitingą, likęs 
neišrinktas kvislingų draugas 
pirmininku, pasitraukdamas iš 
užstalės, verkšliano: kad “jis— 
buvęs geriausias pirmininkas... 
Mano pirmininkavimo laiku, per 
visą metą bendrovė padarė pel
no apie 6000 dolerių... Pažiūrė
sim kiek naujas pirmininkas 
bendrovei pelno padarys?”... 
Apsiriko vargšas. Justinui Ba-
linskiui pirmininkaujant tik 11 Francisco lietuvių 
mėnesių, Bendrovė padarė pelno asmeniškų įvykių, 
suvirs 13,000 dolerių ir nariais 
dikčiai padaugėjo. Tai štai ką 
reiškia geras pirmininkas!

Į Klube padarė modemiškiau-
j šių įrengimų.
i Aš jau seniai šiame klube esu 
buvęs. Atvažiavęs prieš metinį 
mitingą, gruodžio 18, atviruku 
pakviestas duokles užsimokėti, 
įėjęs į klubą, nustebau. Visame 
klube ir mitingų kambariuose 
šviesu, gražu ir jauku.

įėjau į mitingų kambarį, p. RT'7'KTTpnT Ą RJC 
Justinas Balinskis prie naujo 
garsiakalbio, mandagiai ir tvar
kingai atidarė susirinkimą.

Baigiant eilinius reikalus, pa- sūnus irgi Jonas, 
skelbia nominacijas: pirminin- mi, kad mūsų biznieriams 
ko, nutarimų raštininko, iždi- daug laiko sugaišina val- 
ninko ir kelių direktorių. Į pir- džios reikalavimas 
mininkus trys kandidatai: Jus- knygas, duoti bertaininias 
tinas Balinskis, Jonas Raynis ir ir metines apyskaitas, val- 
V. Litvinas. Kyla protestai prieš 
Raynio asmenį. Balinskis, kaip 
tikras džentelmenas, triukšmą 
greitai likviduoja, tvarką atsta
to ir pareiškia: “Nariai gali ir 

j nori, 
kaip reiks balsuoti, galėsit bal
suoti irgi už ką norit”. Taigi ir 
balsuokim už Justiną Balinską 
i rišrinkim bendrovės pirminin
ku sekantiems metams. Nutari-I 
mų raštininku nominuoti tik 
du kandidatai: Juozas Ivanaus-

vesti

Į iždininkus du kandidatai:

kuri gyvuotų ir veiktų iki Lie
tuva atgautų laisvę.

V. T. Kvetkus siūlo sudaryt 
vadovybę iš Luzeme ir Lacka- 
wanna apskričių parapijų ir or
ganizacijų atstovų. Matas 
Kvietkus parėmė. Priimta vien
balsiai.

Kun. J. K. Miliauskas siūlo, 
kad į vadovybę įeitų po atstovą 
nuo kiekvienos parapijos, orga
nizacijų. apskričių ir skirtingų 
organizacijų,
kaitis išsireiškė 
Miliausko pasiūlymą. 
Bendoraitis pasiūlymą 
liai parėmė. Priimta 
šiai.

Daroma 15 minučių
ka, kad parapijų ir organizaci
jų atstovai galėtų pasitarti ir 
parinkti po atstovą į bendrą 
komitetą.

Atnaujinus sesiją, renkamas 
bendras komitetas. Pasiūlyti ir 
vienbalsiai užgirti šie: Albertas 
Alexis, Viktoras Motiejūnas.

. Viktoras Kamarauskas, Anta
nas Navikas. Vincas Grieštarai
tis, Juozas Maceina, Gaudentas 
Laukaitis, Danielius Želionis, šelpimo ir Lietuvos laisvinimo 
kun. J. F. Baltusevičius, kun. J. priduokite arba siųskite iždinin- 
Kazlauskas. Pranciška Gilber- kui kun. Jonui 
tienė, dr. Frank Sakalauskas- 
Sack, Albinas Kalinauskas, 
Martynas Kazakevičius, Vincas 
T. Kvetkas. Vitalius Leliokas, 

I Antanas Ambrozaitis, Petras J.
| Karašauskas. Matas
Mrs. Alberta Simmel.

Muz. J. J. šaučiūnas siūlo, 
kad į bendrą komitetą būtų pa
kviesti kitų šio rajono lietuvių 
katalikų parapijų atstovai ta 
pačia vieno atstovo teise. Pasiū
lymas paremtas ir priimtas 
vienbalsiai.

V. T. Kvetkas pataria prakal
bų maršrutą rengti neatidėlio
jant.

Kun. J. K. Miliauskas pataria 
maršrutą užbaigti bendru di
džiuliu parengimu.

Kun. J. Kasakaitis iškelia su
keltų pinigų paskirstymo reika-

pertrau-

■

Zujus,

džiai, įsteigė Roman & Son 
Business Service, kuri biz
nieriams veda knygas ir 
paruošia valdžiai apyskai
tas už vieną dolerį į savai
tę.

Biznieriams, kurie pasi- 
nauodoja Romanų patar
navimu nereikia vesti jo
kių knygų. Kas savaitė jie 
išpildo blanką ant kurios 
užrašo kiek jie kas dieną 
priėmė pinigų, kam ir už 
ką išmokėjo. Blanką su do
leriu pasiunčia Roma
nams, kurie savo ofise ve
da atskiras knygas kiek
vienam klientui.

Kas mėnesį kiekvienas 
klientas gauna balansą ir 
pelno ir nuostolio apyskai
tą, kuri parodo biznieriui 
kiek jis uždirbo ar pradir
bo tą mėnesį. Kas bertai- 
nis ir pabaigoje metų jie 
paruošia klientui valdžios 
reikalaujamas apyskaitas.

Biznieriai, kurie norite 
daugiau sužinoti apie šį 
patarnavimą, parašykite 
Roman & Son Business 
Service, 127 E. Foster St., 
Melrose 76, Mass. arba te- 
lefonuokite MELrose — 
0846-M.

apsivalė nuo raudonų kvislingų. 
Apsivalė nuo raudonųjų tarnų 
Liet. Tautinė svetainė. Tik 
North Sidės Klubas dar atsili
kęs. dar ten sėdi už stalo raudo
nų kvislingų tarnas. Na gi vy
rai ! Lai eina lauk Maskvos rau
donųjų tarnai iš lietuviškų sve
tainių, klubų ir draugijų. Lietu
viški namai, svetainės ir klubai, 
lietuvių pinigais ir pastangom 
subudavoti, lai lietuvybei ir tar
nauja. N. Saidietis.
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Kazlauskui, 68 
Chestnut St., Plymouth, Pa.

Parapijos norinčios prisidėti 
prie bendro komiteto, kreipkitės 
į sekretorių Vincą Grieštaraitį, 
34 Division St.. Pittston. Pa., 
arba į pirmininką Matą Zujų, 
73 East South St., Wilkes-Bar- 
re.

Lietuvės - lietuviai, petis į pe
tį į darbą — gelbėti kankinamą 
ir žudomą mūsų tautą ir išlais
vinti Lietuvą! G. įj

TIK IŠĖJO Iš SPAUDOS
KUN. DR. K. GEČIO

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

602 \Vashington Bhd.
BALTIMORE 30. Md.
Tel. Lexington 8595 

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

Naujas Istorinis Veikalas

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

išleistą knygą —

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

puslapius, ir Lietuvos bažnytinės provincijos žemėlapį. Susi
deda iš 6 dalių: 1) Krikščionybės keliai į Lietuvą; 2) Refor
macijos sąjūdis Lietuvoje; 3) Lietuva caristinės Rusijos oku
pacijos laikais 1795—1918; 4) Šventoji Lietuva; 5) Lietu
vos trispalvei plevėsuojant 1918—1940 ; 6) Nebaigta lietuvių 
tautos Golgota 1940—1946 m.

Kaina — §4.00
Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

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

U
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1VIETINES ŽINIOS

ZINUTFS jos ruošą dalyvauti Jubiliejaus 
iškilmėse.

Aukos. Kalėdų altoriams pa
puošti darbuotojos, prie bažny

čios durų, surinko $82.20; salė- 
du! __no

Nevien So. Bostonui. Už
vaitės paaiškėjo, kad netik 
Bostonui stovi prieš akis 
milžiniški parengimai, bet rūpi 
naši jais ir kitos kolonijos. Štai. į;
LoweUis, telefonu praneša, kad,bu ir* altorių lininių : 

klebonui kun. Pr-1 kaitė, M. Savmkienė, K.
nienė, 
lienė,
A. Kalinauskaitė, A. Petrutienė, 
A. Gudienė. C. Našlėnienė, Pr. į 
Lingis, P. Tamulynienė, P. Kaz-j 
mauskienė, M. Valatkevičienė, 
Elžb. Tarutytė, D. Jasionienė ir 
p. Mikėnienė.

Bažnyčios taisai aukavo Šv. 
Petro parapijos Moterų 
ginų grupė $60, Amelija 
vičienė $25, N.N. $20, 
Lingis 84. Ačiū.

sa-
So.

i

Lo v,čiliečiai.
. Strakauskui

lankys ,vas. 9 d., į kun. Dr. K. 
Urbonavičiaus Jubiliejaus iškil
mes. Jie atvažiuos į pamaldas 
padėkoti Dievui už davimą Tė-! 
vui Jubiliatui 50 metelių mūsų 
naudai garbingai pasidarbuoti 
Kristaus Vynyne. Jie, vakare, 
dalyvaus Jubiliato pagerbimo 
bankiete, Copley Plaza, viešbu
ty, Copley Plaza Sųuare. Bosto
ne. Lowellis užsisakė vieną sta
lą. Išrodo, kad Lovvelliui pri
reiks penkių stalų. Sveikiname 
Lovvellį už šaunų 
biavimą didžiausio šios apylin
kės Jubiliejaus ruošoje.

Žinau, Lovvellis rūpinasi ir ki
tu minėjimu, būtent: Vas. 16 d.

Būtų gerai, kad Lovvellis, ir 
kitos kolonijos viešai "Darbinin
ke” praneštų apie savo koloni-

vadovaujant, atsi-

i

I
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; je — $31.08.
į Sekamos darbuotojos aukavo 
, ir l ūpinosi įtaisymu kamšų, al- 

: M. Ausi- 
Čiurlio-

J. Kalendrienė, O. Rapa- 
D. Janušaitė, Z. šiškienė

bendradar-

DAKTARAI

Tel. TROvbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE. MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A, J. NAMAKSY
REAL ĖSTATE &

INSURANCE

414 VV. Broadivay
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury. Mass.

r
Tel. Parkvvay 1233-W

b
v

?

Anksti, sausio 1 d., mirė stai- i
ga, miesto ligoninėje, PetrasI 
Milašauskas (Mills), 54 metų,
gyv. 37 I St., So. Bostone. Ame
rikoje pragyveno 35 metus. 
Paliko sūnų Joną ir marčią, gyv.
615 E. 2nd St. Tapo palaidotas. • 
iš Šv. Petro par . bažnyčios, j 
sausio 4 d., 9 v. r., šv. Mykolo 
kapuose.

Taip pat Naujų Metų dieną 
tapo pakrikštyta Joana Juozo- 
Mildredos (Gėdraitytės) Berna
tonių, gyv. 54 H St.

Sausio 2 d., mirė, ilgai sirgusi, 
Rozalija Putauskienė, 70 metų, 
gyv. j>as dukterį, 212 Wcod 
Road, Braintree, Mass. Ameri
koje pragyve. o 45 metus. Pali
ko sūnų ir dukterį. Tapo palai-: 
dota sausio 4 d.

- Mer-
Slatke-
Pranas

Gruod.
ir sausio 1 d., 

skaitė
iš prie-

Tą dieną tapo palaidota, šv. 
Benedikto kapuose, Amelija Ro- 
manienė, 54 metų amžiaus, gyv.. 
11 Colb St., Bostone.

I 
ĮI 

I

Ačiū ponui rašytojui.
29 d., gr. 31 d., 
rašytojas p. K. Čibiras

I paskaitas. Į paskaitas,
i žasties blogo oro nedaug teatsi- 
lankė klausytojų. Atsilankusie- 
ji. kurių tarpe buvo kun. Abra
činskas. kun. Saulėnas. dr. Gali-

, nis ir Al. Ivaška, labai džiaugė
si ir didžiavosi paskaitomis. 
Prelegentas nuodugniai temas 
paskaitų išstudijavęs. Puikiai 
kalba jas pasirašęs. Gražiu bal
su ir stylingoje formoje jas per
duoda klausytojams. Šie gi pa
sakoja. kad nuo dabar, kada 
tik rašytojas Čibiras kalbės, So. 
Bostone, tada jo audiencija bus 
labai didelė. Visi ačiuoja p. Či-! 
birui už tokias genialias paskai
tas. Trokšta jų daugiau. Ir lau
kia vas. 2 d., kuomet šis didelių

, Lale įtų prelegentas vėl duos 
mums paskaitą. Užtikriname, 
kad salė bus pilna kiausytojų.

Ponas Čibiras yra Federacijos 
apskr. užkviestas apvažiuoti 
Naująją Angliją su paskaito
mis. Šios paskaitos yra didelis 
laimėjimas Federacijai ir kolo
nijoms. Svarbu yra, kad visur 
visi kolionijų žmonės. įvairių 
pažiūrų, sueitų išgirsti šių nepa
prastų paskaitų, o ypač kolioni
jų veikėjai bei mokytieji. Verta 
kiekvienam jų pasiklausyti.

5

Sausio 4 d., staiga mirė My
kolas Pluta savo namuose. 1422 
Columbia Road, So. Bostone, 
54 metų. Paėjo Krinčino para
pijos. Amerikoje pragyveno 35 
metus. Paliko žmoną Oną <Pug- 
žlytę) ir sūnų Mykolą. Laido
jamas sausio 7 d., 9 vai. r., iš 
šv. Petro par. bažnyčios, Šv. 
Mykolo kapuose.

Sausio 5 d. apsivedė Pranas 
Sabiskis su Alena Grigaliūnaite. 
gyv. 883 E. Broadway.

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

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

220 E St., Jei. ŠOU 3141, So. Boston, Mass. $L.,

V

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

* * *

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

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

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas.

(į 258 West Broadway,

IF HE CĄN’T GO HOME

(Amerlcaa Red Cross Photo) 
Yuletide parties and pro<rims are brought to patients in military and veter- 
ans’ hospitals all over the nation. Many agencies, including the American 
Bed Cross, belp bring Christmas right to the bedside of the many who can’t 

be “tome for Christmas.”

sirodyti prieš kitataučius, ko
kių žymių ir garbingų asmeny
bių mes turime savo tarpe, ir 

l kad mes mokame nuoširdžiai ir 1 i
iškilmingai pagerbti pagarbos ] 
tikrai vertus vadus.

i
Jei mes pripildome sales pa-

' prastuose baliuose, baliukuose, ;
“varinėse - sidabrinėse vestuvė
se”, kur mums su “prezentais” 
atseina daug daugiau nei po 

I penkis dolerius, tai neturėtume 
1 rūgoti dėl šio nepaprasto, didin
go. istorinio banketo. $5.00 kai
nos.

Todėl, rezervuokime tuoj sau 
vietas, kad banketo salėje ne
liktų nei kampelio tuštaus. Rap.

__________

SVEIKSTA

Ruošiasi Vasario 16-tai
Bostono Lietuvių Komitetas 

Į Kovai už Lietuvos Nepriklauso
mybę po švenčių pradėjo smar
kiai veikti. Ruošiasi didingam 
Lietuvos Nepriklausomybės pa
minėjimui. ir sukėlimui $10,000 • 
Amerikos Lietuvių Tarybos;

• Įį daroams.
Paminėjimas įvyks, sekmadie

nį. vasario 16 d., didžiulėje ir 
gražioje S. B. High School au-' 
ditorijoj. Yra kviečiami žymūs 
kalbėtojai ir ruošiama graži me
ninė programa. Ruoškimės visi. 
Lai pasaulis vėl išgirsta mūsų 
balsą reikalaujantį laisvės pa- 

i vergtiems! Lietuvis.
i ___________

I 
i

Sunkiai Serga

las nuo bedieviško komunizmo? 
Ar tuo, kad jis kartais pasiko- 
lioja su savo buvusiais bendra
darbiais komunistais?

Remkite tuo* profesi joną lūs ir biz 
nierius, kurie savo skelbimais remia 
‘‘Darbininką'*.

Visi skelbkite* “Darbininke".

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

šitoj sri- 
muzikos 
Tataro- 
muzikos

Bus Nepaprastos Iškilmės
Sausio 3, bažnytinėje salėje 

įvyko susirinkimas, darbuotojų, 
kurie rūpinasi suruošimu iškil
mingo bankieto paminėjimui 
Auksinio Jubiliejaus Kun. Dr. 

| K. Urbonavičiaus.
Susirinkimui pirmininkavo ir 

platų raportą išdavė kun. Al. 
Abračinskas. Iš jo paaiškėjo, 
kad tos nepaprastos iškilmės, 
turinčios reikšmės ir džiaugs
mo visai mūsų išeivijai, įvyks 
vasario 9 d.. 1947. šv. Petro lie
tuvių par. bažnyčioje, 8 vai. ry
te iškilmingas padėkos mišias 
laikys pats garbingasis cele
brantas, kun. Dr. K. Urbonavi
čius. 10 vai. Pontifika-.es šv. mi-Į 
šias atnašaus ir pamokslą paša-. 
kys Bostono arkivyskupas Ri-■ 
chard J. Cushing, D. D. Tose j 
mišiose dalyvauti bus kviečia
mos draugijų valdybos (be vė
liavų tik su ženklais). Draugi
jų valdyboms bus rezervuota po 
vieną suolą. Legionierių Dariaus į 
Postas jau pasižadėjo dalyvauti 
uniformose.

Vakare. 6 vai. Copley Plaza 
viešbuty. Bostone įvyks iškil
mingas banketas. Banketo laike 
gros simfoninė orkestrą ir dai
nuos žymusis baritonas R. Juš
ka. Bankete galės tilpti apie 
900 žmonių. Tik rezervacijos tu
ri būti priduotos 10 dienų prieš 
banketą. Jame dalyvaus žymūs 
Bostono kitataučiai dvasiškiai 
ir pasaulionys; lietuviai dvasiš
kiai ir veikėjai iš tolimų ir ar
timesnių miestų. Pakvietimai 
yra išsiųsti visiems lietuviams l)r*e eksperimentalių dalbų G. 
daktarams, advokatams ir pro-

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

i*
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Susižeidė

MUZIKA
Dainavimas ir Pianas

Geriausias pamokas 
ty duoda profesionali 
mokytoja p-lė Amelia 
nis, kuri turi įgijus
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

I

Jau kelinta savaitė, kaip sun- j 
kiai serga Feliksas Kraunelis, • 
gyv. So. Bostone. Jam padaryta 
vidurių operacija Camey ligo
ninėje. Ligonis rodo gyvumo 
stiprėti.

i

i Lankėsi

REIKALINGA darbininkės 
gimdymo kambaryje. Vai. 7 a. 
m. iki 3 v. p.p. Duodama pietūs, 
geras atlyginimas. Atsišaukite 
asmeniai — New England Hos- 
pital for Women & Children, 
Columbus Avė.. Roxbury, Mass.

(7)

Laikraščiuose apie visus ligo
nius sunku suminėti, bet jų yra 
nemažai sunkiau ir lengviau 
sergančių. Štai po rimtos ligos 
žymiai sustiprėjęs atsikėlė kle
bonas kun. Pr. Virmauskis. Sli
dumos parblokštas serga Stasys 
Mockus. Šalčio priegriebtas gu
li Pr. Razvadauskas. Kiti kosti- 
nėja ir kantriai pergyvena taip 
vadinamą “šaltį".

Staigi oro atmaina labai ken
kia žmonių sveikatai.

Pirmadienį, sausio 6, “Darbi
ninke" lankėsi LDS Centro iždi
ninkė p. Ona Siaurienė ir pasi
rodė, kad ji sėkmingai renka 
Kun. Dr. Urbonavičiaus leidžia
mam “Souvenier" knygutei pa
sveikinimus.

Tą pačią dieną lankėsi buvusi 
“Darbininko” administracijos 
sekretorė p. Onutė Krol’ienė. 
Ji gražiai atrodo ir netikėtai 
prasitarė, kad jos mėgiamiausia 
namų spalva — mėlyna.

NAŠLĖ MOTERIS parduoda 
Šerus vienos biznio korporaci
jos. Pirkusieji tuos šėrus galės 
dirbti toje korporacijoje. Norin
tieji pirkti praneškite “Darbi
ninko" Administracijai, 366 W. 
Broadway, So. Boston 27, Mass. 
ir gausite pardavėjos adresą.

(30—3)

Stiprėja
GAISRAS ŠIMKŲ 

NAMUOSE

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)

vėlai
gyv.

Penktadienį, sausio 3, 
vakare, kada p. Šimkus. 
3rd St., So. Bostone, buvo užmi
gęs pirmu miegu, o žmona ir 
duktė Petronėlė irgi buvo išsi
rengusios sutikti mielą poilsį, 
virtuvėje kilo gaisras, p. Šim
kienė apdegusi ir buvo ambu- 
lance išvežta į ligoninę. Dukre
lę Petronėlę irgi apalpusią išve
žė į ligoninę. Pp. Šimkų, kad ir 
nedidelė nelaimė, bet skaudi, 
nes viduje daug padaryta nuo- 

Į stolių. Rap.

Jau buvo rašyta, kad sunkiai 
susižeidęs p. Pr. Aukštikalnis. 8 
Hecla St.. Dorchester. sunkiai 
serga. Jis sustiprintas žalvari
niu diržu žymiai sustiprėjo. Ga
li atsikelti iš lovos ir tikisi su
stiprėti greičiau negu buvo ma
nyta. Bet širdies ligos pavojus 
nepraėjęs, todėl ir manoma, kad 
tik gerasis Dievulis gali dar to
liau palydėti per šios žemės 

! skausmingus vargelius.

Šiandien sliduma nenaujiena, 
ir ligonies slaugei p. Marijonai 
Aukštikalnienei prisiėjo pabu
čiuoti šventa žemelė, 
traukta ledu. Bet kritimas bu-; kenčiamiausias 
vęs mažiau pavojingas ir ištiko 
tik bendras sukrėtimas.

I—
i Šiomis dienomis inžinierius 
į Titus Grevis, gyv. E. Broadvzay.
So. Boston. paslydo ir. griūda
mas nusilaužė ranką. Dabar 

j randasi Carnev ligoninėje.
I —------------ ■

Lankėsi
šeštadieni “Darbininke" 

kėši kapitonas 
nauskas iš Lynu. Mass.

lan-
inž. P. Laba-

iš

Rūpinosi Svečiais
Prieš šventes, per kelias 

j vaites So. Bostone viešėjo bran
gūs svečiai, lietuvių tautos Gol
gotos gyvieji liudininkai, prof. 
Pr. Padalskis. Dr. A. Gervydas 
ir trumpesnį laiką Dr. Br. Kaz
lauskas. Dr. A. Gervvdas, bai- I

•šiojo nacių koncentracijos lage- 
|rio Štuthofo kankinys, iškentė-: 
jęs tame pragare 2 metu ir gy
vu išlikęs. |nes

Tais svečiais nemažai ir nuo- 
j širdžiai rūpinosi čia gimęs, au
gęs adv. Jonas Grigalius, Met
ropolijos Distrikto Komisionie- 

j rius. Kur tik galėjo svečius sa
vo automobiliu važiojo į koloni
jas. Pav. Cambridžiuje iš para
pijos salės, kur kalbėjo prof. 
Padalskis ir Dr. Gervydas ir bu
vo atsilankęs kapitonas P. La
banauskas, kurs dabar dirba

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis. sudaryta 
daug skirtingų elementų, turi sa

vyje galingą, šilimą. 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.

sa- “Keleiviui" maldos ir poteriai 
kuri ap-! už Lietuvą yra baisiausias ir ne- 

dalykas. Tai 
■ “klerikalizmas." Tai kuo skiria
si "Keleivio" socialistinis moks-

įsigyk Angliškoi-Lietuviškg Žodyną
English-Lithuanian Dictionary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas, 
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 j 
konvertą kuponą su $3.00, ir tuojaus gausite puikų Angliškai-Lie
tuvišką Žodyną.

366 W. Broadivay,
I

E. Lynn’o labaratorijoj. nuvežė 
fesionalams visoje Naujoje An- parodyti Cambridgžiaus Lietu- 
glijoje. Yra kviečiami visi kun. 
Dr. K. Urbonavičiaus gerbėjai.

Apsirengimas.

I

So. Boston Furnitūra Co.
Matrasai naujai perdirbami.
Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

3801 į West Broadway,
Tel. ŠOU 2758

GRABORIAI

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

So. Boston 27, Mass.

Šiuomi siunčiame $. 
kai - Lietuvišką žodyną.

Vardas .................

ir prašome atsiųsti mums Anglia-

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK®

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

vių Piliečių klubą. Tuo laiku 
klubo valdyba ir direktoriai lai- 

į kė savo posėdį, tai adv. Griga
lius visus tris svečius supažin- 

kodčl ban- i cl*no su vaWyb°s nariais, o šie 
I ketas ne South Bostone ir kodėl'svečius džentdmaniškai priėmė 
• bilietas toks brangus? ! ir pavaišino. Į
I Mes, lietuviai paprastai ger- į 
' biame savo vadus, kai jų neten- į 
kame. Kodėl gi nepagerbti jų 
kol jie dar gyvi, kad ir prieš jų 
norą? Kadangi kun. Dr. K. Ur
bonavičius yra viena iš žymiau
sių asmenybių mūsų išeivijoje, 
kuriam gerasis Dievulis leidžia 
sulaukti net Auksinio Kunigys
tes Jubiliejaus, todėl juk ir ver
ta jis pagerbti iškilmingiausiu 

( ir puikiausiu būdu, kiek mūsų 
i jėgos leidžia. Tam pagerbimui 
j įvykstant didmiesčio centre 
Į mums lietuviams bus proga pa-

Bilietas $5.00. 
paprastas.

Daugelis klausia,

Adresas

Į ir pavaišino.
Pakvietė prof. Pr. Padalskį 

pakalbėti S. B. L. Piliečių D-jos 
priešmetiniame susirinkime, 
kur virš 300 narių su nepapras- vice-Hr^S-’

Draugijų Valdybų Adresai
$V. JONO EV. BL. PASALPlNES 

DRAUGIJOS VALDYBA

tu įdomumu išklausė valandos 
laiko profesoriaus jaudinan
čios, pergyventų kovos - kan- 

! čių. kalbos, ši šeštadienį (po 
susirinkimo) nuvežė į stotį ir 
palydėjo maloniuosius svečius į 
VVorcestcrį.

Tuomi, šis jaunas lietuvis pro
fesionalas, valstybės pareigū
nas, dar parodė savo prakilnią 
lietuvišką sielą ir savo tautos 
meilę. Ra-P*

I

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininke Eva Marksienė,
625 E. Sth St.. So. Boston. Mass.

Tel. So. Boston 1298.
- G. Gailiūnienė.

8 VVinfield St., So. Boston. Mass.
Prot. Rašt. Ona Ivaškicnč.

410 E. 6th St.. So. Boston. Mass. 
Finansų Rašt. B. Cūniene.

29 Gould St.. W. Roxbury. Mass.
Tel. Parkvay — 1864-VV 

Iždininke Ona Staniuliūtė.
177 VVest 7th St.. So. Boston. Mass.

Tvarkdarč Ona Krasauskas
11 Spnngcr 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. i Draugija laiko susirinkimus kas tre- 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. i sekmadienį kiekvieno mėnesio
Seventh St.. So. Boston, Mass. I

Visais draugijos reikalais kreipkite^ - va!- l’° 1 atapijus salėj,
pas protokolų raituuakę. I a92 E. ’tt St. So 3catou.

>o.

Pirmininkas Juozas švagždys, 
į 601 6th St.. So. Boston, Mass.
! Vicc-Pirmininkas Pranas Tuleikis, 

702 E. 5th St., So. Boston. Mass.
Prot. R&št. Jonas Glincckis.

Į 5 Thomas Pk.. So. Boston. Mass.
Fin. Rast. • Aleksandras Ivaška.

110 E. Si.\th St.. So. Boston. Mass.
Iždinnik i. Stasy;- K. Griganavičius, 

| 699 E Scvcnth St.. S. Boston Mass.
Maršalka Jonas Zaikis

787 E. Broadway, So. Boston. Mass.

i

C A S P E R
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Mass. 

loseph W.Ca$per 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

‘I

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 Kast Broadway
SOETH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims Dykai.

NOTARY PI'BI.IC
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609

*
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^fihzkcduJioA. SkųkiuA,

Juozas Grušas 
(Nežinomo žmogaus užrašai)

Ilgai rengiausi rašyti 
dienoraštį ir jame įrašyti 
tik vieną įvykį. Pagaliau 
drebančia ranka paėmiau 
plunksną ir parašysiu tą 
juokingą trumpą raštelį.

Tatai, ką čia aprašysiu, 
rebuso triukšmingas ivv- 
kis. ne. Tai buvo tragiškai 
klaikus išgyvenimas dėl 
skurdžiai menkų ir nenu
sakomų priežasčių, tačiau 
su labai skaudžiomis pasė
komis. Šis įvykis buvo vi
so mūsų menkutės šeimos 
likimo ir charakterio su
telkimas į vieną valandą, 
į vieną laiko lašelį. Ir tas 
laiko lašelis — realesnis 
už mano beprasmį ketu
riasdešimties metų amžių.

Mano tėvas buvo šimto 
hektarų dvarelio ir gana 
stambių pinigų sumų savi
ninkas. Jis buvo vidutinio 
ūgio, kieto būdo ir turėjo 
nepaprastą sugebėjimą 
turtėti. Žmonės sakydavo: 
“Rupeika turi galvą”, ta
čiau bijodavo jo kaip ug
nies.

Kilnioji mano motina 
anksti išskrido iš mūsų 
lizdo, kaip ne šios žemės 
paukštelis. Ji buvo iš toli
mų šalių atgabentas tok
sai trapus augalas ir į šią 
grubią žemę persodintas, 
bet niekados neprivijęs. 
Greitai ji iškeliavo vėl ten. 
kur pati materija yra švel
nesnė už mūsų sielas, pa
likdama tik savo apsiaus
tą čia žemėje trūnyti.

Rupeikų šeimoje tik du 
ir t eli kome. O tik retkar
čiais abudu susitikdavo
me tik retkarči is galėda
vome pasikalbėti susėdę 
prin ąžuolo stalo senoje 
seklyčioje. Tačiau po kiek
vieno susitikimo, po kiek
vieno pasikalbėjimo 
dvasioje palikdavo 
sys ir tamsuma.

Kada aš vėl išvažiuoda-1 
vau studijų, tėvas vienas? 
prislėgtas, sulinkęs vaikš-. 
čiodavo po didelį dvarelio 
ki ma, tarnu nekenčiamas, 
kaimynų vengiamas. Dide
liuose seno rūmo kamba
riuose pelėsiu dvokiantys 
paveikslu šešėliai slankio
davo ir klaiki tyluma vieš
pataudavo.

Kartą aš turėjau parva
žiuoti keleto šeimos reika
lų aptarti. Buvo rudens 
Tikas — lietinga vėjuota 
diena, melancholijos pilna 
d: •■|a. Tokiomis rudens

Q'

mano
liūde

pajusti. Vagį sutikęs — 
šauk ant vietos!... Pikčiau, 
kaip pasiutusį šunį!...
— Yra iuk teismai...
— Pelėdų snūduriavimai, 

ne teismai. Vagį šauk, 
kaip užkrėst, šunį. Tepa- 
mėginie mano nors šapą. 
pajudinti — dienos šviesos 
neberegūs.

Spaudžia rankose pypkę, 
o jo giliai įkritusios akys 
dega.

Man darosi dar nejau
kiau. dar troškiau.

Tylime. Tėvo kaktoje gi
lios raukšlės tai sustings
ta. tai pagyvėja.

Vėjas ardo medžių ša
kas. švilnia pastogėje, ver
kia languose.

Kaip vėjo suokimas di
dis liūdesys atskrenda iš 
toli kažkur, iš toli...

Aš palenkiu galvą, tyliu, 
mąstau... Norėčia suskai-

dienomis. įsiklausęs į suo
kianti vėją, aš visada gir
džiu kažkieno likimą, kaž
kieno būtį skundžiantis, 
dejuojant, verkiant...

To vakaro kiekviena 
smulkmena štai prieš ma
no akis, nė kiek nenustoju
si gyvumo. Aš dar tebegy
venu tąja nuotaika, kurią 
tada teko išgyventi.

Sėdime su tėvu seklyčio
je. Rudens vėjas veržiasi 
skaudžiai cypdamas. Dvie
jų žvakių liepsnos ties lan
gu blapsi, kaip gelsvos 
plaštakės. Didelėje sekly
čioje raini šešėliai šokinė
ja. Už lango tamsuma — 
kaip amžina mirtis.

Tėvas paniuręs, traukia 
pypkę, tyli, mąsto.

Aš taip pat mąstau, skę- tyti, kiek yra teisybių, bet 
stu į save, žiūriu į tamsu
mos gelmes baltuose lango 
rėmuose, širdyje kažkoks 
slaptas neramumas srove
na. virpa... Toje tyloje, ta
me laukime lyg girdžiu 
dvasios klausa neaiškius, 
tolimus, tolimus aidus, ir 
man darosi ilgu. Rodos, 
štai štai kažkas pasibels į 
sunkias ąžuolo duris. įeis, 
šypsančiu veidu, mielais 
pasveikinimo žodžiais nu
skaidrins niūrumą, pra
kalbins, išvaduos mus 
kiekvieną nuo slegiančio 
paties savęs...
— Tokia naktis — tik va

gims... — pagaliau tėvas 
ištaria, lyg į save tesi
kreipdamas. ir linguoda
mas galvą.
— O taip!.. Liūdesį žadi

na tokia naktis...
Vėl abu tylime ir klauso

mės nepaliaujančio vėjo 
suokimo. Seklyčioje gūdu, 
šalta, nors didelis pečius 
pusę dienos kūrentas.
— Tokią tai naktį ir iš

plėšė Petronio svirną. Ir 
šunes tokią naktį negali

J Č5

J &

mane per daug liūdesys 
slegia.

Tėvas nepatenkintas su
juda. Jis dar nebaigė, jis 
nori dar sakyti. įtikinti.

Jau ramesniu tonu jis 
dėsto:
— Jei nušausi vagį — jo

kios atsakomybės nei prieš 
Dievą nei prieš žmones. 
Padorūs žmonės tik padė
kos, o Dievas nebaus. Die
vas leidžia gintis... O gin
tis reikia, reikia gintis!.. 
Kiek prakaito išlieji, kiek 
rūpesčio pakeli, kol gyvulį 
užaugini, ar skatiką su
taupai. Džiaugies juo... 
Tau jis — visa paguoda... 
O čia, kada tu miegi, ilsies 
po dienos darbų, vagis at
sėlina ir pagrobia tavo gė
rybę, visą tavo paguodą...

Jis kalba nuoširdžiai, įsi
jausdamas. Dabar jam ne
galima r.enritarti. Jis žiūri 
i mane ir laukia, kad aš su 
tuo sutikčiau, patvirtin
čiau.

Kiekvieną kartą, kada 
kalbėdavo, ką nors išrodi- 
nėdavo, jis labai trokšda-

Tėvų Šalies Balsas
Dangaus mėlynėj debesėlių luotai. 
Svajonės kvla virpančia gija
Per plačią jūrą, per kalnus snieguotus, 
Aukštyn, tolyn, kur ošia Baltija.
Nūnai Italijos žiedai kiti. 
Nesako sielai ši šalis jau nieko,
O Lietuvon dar vartai užkelti. 
Ir mūsų laivas seklumoj palieka.
Kas nuramins, kas širdį nūn paguos? 
Kas palydės per ilgesį ir gėlą 
Ir laisvės gandą iš tėvynės duos,
Kad ji gyvent iš naujo prisikėlė?.
Ir skamba balsas iš Tėvų šalies:
Mes tikime, teisybė nugalės!

I . . y

sėja, ir atsistoja prieš ma
ne juoda nebūties ir išnv- 
kimo siena. Prieš mane ir 
manyje visiška nebūtis, 
visiškas niekas. Tai nebu
vo matymas, nes nebūties 
negalima matyti. Bet aš 
pajutau visišką išnykimą, 
praregėjau mirties dvasią, 
kaip juodą calūr.ą. Tai bu
vo išvidinis regėjimas kaž
kokio nenusakomo siaubo. 
Norėjau šaukti, bet nega
lėjau, nebuvo balso. Tai 
buvo baisiausias akimirks
nis, kokį tik žmogus gali 
pergyventi.

Aš pradėjau judėti, pa
kėliau ranką, perbraukiau 
per veidą. Pradėjo aiškėti 
kambario daiktai. Užgesu
sios žvakės dūmas siauru 
siūlu dar tebevinguriavo. 

LAISVOS LIETUVOS raitieji kariai. — Vai tu žirge, žirge, žirge juodbėrėli, i Kambaryje sklaidėsi vaš
ko kvapas. Ausyse skam
bėjo lyg tolimi laidotuvių 
muzikos garsai, 
žvakė skurdžiai 

Tėvas žiūri į 
veidas sunkus.

Mėginu atsistoti, bet dar 
neturiu jėgų. Valandėlę 
tyliu ir stebiu kaskart švi- 
tėjančią sąmonę.

Po geros valandėlės, vis 
dar virpančiu balsu, sa
kau:
— Gal uždegti žvakę?
— Ne, nereikia, 

einu gulti, — 
atsako tėvas.

Tėvas atsikelia ir išeina. 
Aš atgaunu dvasios pu

siausvyrą.
Dabar jau net keista 

man pradeda darytis, kad 
dėl tokio menko dalj 
tiek buvau susijaudinęs.

Ilgai ilgai dar vaikštau 
po seklyčią. Pradedu ana
lizuoti, lyg iš šalies stebė
ti keistą savo išgyvenimą. 
Man net darosi įdomus 

dvasios
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oi ko nusižvengei vėlai vakarėlį. Ryt anksti rytelį kelionėlėn trauksim, lygiojoj 
lankelėj su priešais kovosim...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

vo mano pritarimo. Tatai 
buvo didžiausias jo troški
mas. O kaip tyčia aš be
veik visados jį turėdavau 
nuvilti. Maldaute būtų 
maldavęs iš manęs prita
rimo, dvasinės paramos, 
jei jo išdidumas būtų bu
vęs mažesnis. Bet aš nega
lėdavau, negalėdavau... Vi
są laiką jis vienas, neturė
davo su kuo pasikalbėti... 
Jis tik duodavo parėdy
mus. įsakymus ir priimda-i 
vo nusižeminimus.

Blogiausias pasaulyje
buvau sūnus.
— Vagį galima surišti,— 

naiviai pasakiau priversti
nai padėdamas tęsti šitą 
visiškai nereikalingą po
kalbį.
— Lėles galima surišti!— 

piktai nukirto, bet galo ne
patenkintas mano galvoji
mu. — Kaip atsitiko Šim
kui... O puikus buvo vy
ras... Norėjo ' 
nutvėrė į glėbį, bet vagis liau paklausiau: 
tik patraukė su aštriu 
daiktu ir šis griebėsi už vi
durių. O čia jau... Tik su
sėmęs į rieškučias vidu
rius dar atbėgo į trobą... 
Ant ryto mirė...

Staiga jis pradėjo drebė
ti ir susiėmė už krūtinės.

— Lašų... Va štai ten...
Greitai padaviau vaistus 

nuo širdies priepuolio. Jis 
išgėrė vaistų, atsilošė, pa- 

įdėjo pakaušį ant aukšto 
; kėdės atlošo. Sunkiai kvė
pavo, žiūrėdamas į viršų. 
Jis buvo nuostabaus pat
varumo.

Man buvo labai gaila, 
norėjau jam padėti, bet ži-' 
nojau, kad kiekvienas ma
no patarimas, kiekvienas i 
mano sumanymas atsimuš: 
į jį, kaip į kiečiausią uolą. 
Net patarimą išvažiuoti 
kur pas gerus gydytojus 
jis griežčiausiai atmesda
vo. Jam atrodydavo tatai 
neprotingas ir daug pinigų 
reikalaujantis sumany
mas. Jis išklausydavo ki
ti nuomonės tik tada, jei 
ši atitikdavo jo nuomonę.
— Kam tamsta visiškai 

be reikalo tokius baisius 
dalykus pradėjai kalbėti? 
Tamstai kenkia, — ryžau
si perspėti.

Jis ilgai tylėjo. Paskui, 
lyg negirdėjęs mano per
spėjimo, pasakė:

— Man perėjo.
— Aš buvau nusigandęs.
— Tu perdaug baukštus.
Aš tik patraukiau pe

čius. Jaučiau, kaip skau
džiai neteisingai man daro 
priekaištus. Aiškiai ma
čiau, kaip jis visą laiką 
sąmoningai stengėsi paže
minti mano negriežtumą, 
gal ir gailestingumą, jei 
aš jį turiu.

Audros Dykuma
Likusioji 

degė, 
mane. Jo

I
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Petras Babickas.

sio
G ,A<> v temperatūra : vo tikrai vasariška. Pavyzdžiui kai

' i riyi uos atėjo į New Centrai Bark tai buvo 68 laipsniai 
šilumos. T;.ii. . -si-būtina. kad jos apsirengę gruodžio mėnesį kaip va
sarą vilioja maistu antukes.

Čia griaudžiančios dienos ir naktys 
pakyla viršun žaibų vingiais. 
Pranyksta mirgančios sagtys 
ir žvaigždės ir mėnuo sustingęs.
Dieną ir naktį netyla 
plėšančios vėtros namsino, 
į tolimą dangų pakyla 
daina dykumos Kanakino.
Ūžia, šėlsta ir staugia, 
žemę ir dangų valdo, 
smėliu ir akmeniu baugią 
naktį lyg kūjais skaldo.
Myliu uraganų dainą.
Vėtra — gyvenimas mano.
Drauge su manim visur eina 
laisvųjų dainų karavanas.

Juozas Kėkštas.1|
pasibaisėjimas, juoba di
desnis, kad jis nemokėjo 
su juo kovoti.

Nebepakeldamas šito 
, kankinančio jo nepasiten-

turi jį išsikepti? Juk pauk
štelis taip pat “laisva va
lia” įskrido.
— Bet juk jau septintą

Aš tuoj 
visai ramiai

10 v j-, naunuidviv ūkininką taip išvarome u- toksai žmogaus
vagį surišti, ■ kinimo. neatvirumo, paga- bagais. Kodėl vis taip atsi- skrupulingumas, apsvaigi- 

i tinka? Gal iš viso nebesko- nias. Dabar man atrodo
linti ?... — dar pasakiau.
— Stankus rankas bučia

vo. Jam reikėjo.
— O taip, Stankui pasko- 

nes jam visi

— Kodėl, tėve, tain mani
mi nepatenkintas šiandie
ną?

Jis net pabalo de! stai
gaus ir atviro klausimo, ir los reikėjo, 
jo kaktoje įsikirto dvi gi- trobesiai buvo sudegę. Dar 

' lios ir aštrios raukšlės. Va- baisiau, < 
landėlę susikaupęs žiūrėjo kartų baisiau... 
į mane. I Vėjas 1-----  ----------

I

šis išgyvenimas tik suer
zintų nervų padaras, gal 
net nesveikos psichikos 
reiškinys.

Ir visa tai būčiau užmir
šęs, jei ne kitas tikrai

dar daug daug skaudus įvykis.
Vis dėlto tą naktį nuėjau 

______ m lauke skurdžiai gulti stipriai tebejausda-
— Nelaukiau, kad sūnelis kaukia, skrenda didis liū-!mas kažkokią slaptą bai- 

mokslą prieš mane.
Ir jis piktai nusijuokė.

— Nesuprantu.
— Su Stankų šiandieną

kalbėjai?
— Kalbėjau.
— Na. norėjai gintis.
— Stankus prašė varžyti

nes atidėti.
— Ir tu prižadėjai?
— Žadėjau stengtis,

varžytinės neįvyktų,
gi negalima šeimą ir dar tyloj jaučiu.
su mažais vaikais išvaryti slenka.
į gatvę. į Paskui man darosi baisu.

darytų są- desys ir baimė.
Ar yra teisybė?
Teisybė yra, yra, yra!.. 
Daug iškeltų rankų ją 

šaukia...
Teisybė yra. yra, yra!!!
Mano dvasia kyla kažko

kiame nušvitime, veidas 
mano virna lyg vėjelio pu
čiamas. žvilgsnis sustings-* 
ta ir nebegali judėti. Žva- 

xad kių liepsnos prasiplečia į 
nes didelį šviesų ratą. Didelėj 

kaip laikas

mę.

Rytą, man dar tebemie- 
gančiam. pranešė skau
džią žinią. Tėvas buvo mir- 
ręs. Jis buvo rastas lovoje 
sustingęs. Aišku, jis stai
ga naktį mirė dėl širdies 
ligos.

Vėl iš naujo stojo prieš 
akis visi vakar vakaro į- 
vykiai. Netikėta tėvo mir- 
itis pasidarė dar daug 
Į skaudesnė ir baisesnė, 
i Nuvykęs į miesteli pra- 
I nešiau apie tėvo mirtį kle- 

Minutę pritrūko kvapo. Kažkokia išvidinė baimei^onui ir paprašiau skam- 
Paskui dusliai suriko: auga, stiprėja ir aš grims- binti varnus dėl tėvo vė-

— Varžytinės įvyks! tu į nenusakomą klaiku- lės. Nuėjęs pas antstoli vi-
Slegianti tyla. Kažkas mą. Man rodos, kad štai siškai panaikinau Stan- 

nematomas vaikšto po se- kažkas už sienos nusikva- kaus ūkio varžytines, 
klyčią.

Jaučiu, kaip mudu sveti
mi. Visame pasaulyje sve
timiausi žmonės. Artimes
nis man sutiktas vidury 
rudens lauko nulytas neži
nomas keleivis. Artimes
nis nuskuręs elgeta. Bet štai smarki 
tikras 
man 
miausias...
— Bet, tėve, trisdešimt 

šeštas procentas yra bai
sus daiktas.
— Niekas nevertė jo sko

lintis. Kiekvienam laisva 
valia.

O taip, laisva valia. Ką 
reiškia elgetų valia!? Ir 

, paukštelis kartais įskren- 
Mano negriež- da į kambarį slėpdamasis 

tumas buvo didžiausias jo nuo vanago. Ar žmogus’

tos nežmonišku juoku ir aš---------------------------—
nebeišlaikysiu. j Štai pabaigiau vienintelį

Žvakių liepsnos plazda, savo rašinį, padėjau 
mėtosi. Vėjas vis stipriau Plunksną ir ilgai mąstau. 

; ir stipriau, ir kaskart klai- Žmogaus Jikimas^toks ma- 
kiau kaukia ir švilpia.

Staiga papučia nepapra- 
vėio srovė, į 

tėvas šiandieną šiurpiai suvirpa langų sti- 
tolimiausias, sveti- klai ir gesta viena žvakė.

|
kraujo ir sąmonės, 
barys pasidaro 1

žytis — kaip kūdikis, žai
džiąs ant bedugnes kran- 

z" to...
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i •Tik tas yra didis, kurs gyvastį
Visas nutirpstu. Nustoju savo paskyrė vis teikdamas ar- 

Karn- timui laimės, kuris didžius dar- 
tamsus. bus žmonijai aukavo, kuriam 

Nakties tamsumas dar la- žmonės klaupia dėkot ne iš bai- 
biau susiglaudžia, patam- mes. V. Kudirka.

“L. B.”
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