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Naujų — 1948 — metų išva
karėse, kai lūpos linkės laimės, 
ir smalsiai bus spėliojama kas 
per viena ta laimė, daugeliol 
jautresnių žmonių širdys jaus 
visai ką kitą. Būtų pasityčioji
mas kalbėti apie laimę tokiame 
pasaulyje, kurio didelė dalis 
skęsta priespaudoje, skurde, 
baimėje, mirties šešėlyje. Nau
jųjų metų laimė neįmatoma 
pro tuos nelaimių debesis, ku
rie paskutiniaisiais metais su
sitvenkė žmonijos padangėje. 
Dar tebepūliuoja senosios žaiz
dos, dar teberiogso ištisų su
griautųjų miestų griuvėsiai, 
dar tebeskursta šimtai tūks
tančių benamių tremtinių, kai 
sudaromi jau nauji planai ki
toms tautoms pavez*gti, kai už 
geležinės uždangos sutelktos 
milžiniškos armijos pradėti 
naujoms skerdynėms, kai pa
slaptingose dirbtuvėse gamina
mi neregėto baisumo atominiai, 
bakteriniai, kosminiai ginklai. 
Todėl vienas dailininkas, pieš
damas vienam Amerikos žur
nalui kalėdinį viršelį, pavaizda
vo miglose skęstantį siaubingą 
kūdikio veidelį, už kurio mato
si eglutės forma pražydęs ato
minių dūmų stulpas. Kitas pie
šėjas pavaizdavo nusigandusius 
“keturius didžiuosius” prie

Naujų 1948 Metų progai 
sveikiname visus LDS or-! 
ganizacijos narius, “Dar-; 
bininko” skaitytojus. ben-; 
dradarbius ir rėmėjus ir 
linkime geriausių sėkmių.

Šis “Darbininko” 
ris yra 
metais, 
ko” numeris išeis
juose Metuose sausio

nume-
paskutinis šiais 
Kitas “Darbinin-

Nau-
5 d.

Žiaurios Kautynės 
Graikijoje

SIX CENTS.Tel. SOUth Boston 2680Tel. SOUth Boston 2680

Athenai, Graikija 
Prieš pat Kalėdas prasi
dėjo žiaurios kautynės 
tarp valdžios kariuome
nės ir komunistų vado
vaujamų savanoriu. Pa
staruosius remia Maskva 
ir jai pataikaujančios val
stybės — Jugoslavija, Al
banija ir kitos.

Raudonieji yra įsistip
rinę Konitsa miestelyj. 
Graikijos valdžia pasiun
tė daugiau kariuomenės į 
to miestelio sritį ir ten 
dabar eina žiaurios kau
tynės.

Maskva nori sudaryti 
i valdžią Grai-, 

jau znatos keturių Apokalipsio kijoj. Bet vargiai jai pa-
i
I

i 
j 
i madieni, 
kilo gaisras ir sunaikino tūksu”aaį’ 
5 didelius nattius ir 6 su-! 
žalojo. Padarė $1,000,000, 
nuostolių.

i

1

J

konferencijos stalo, virš kurio komunistų

raitelių šešėliai. Tai karo. mir-|vyks tai padaryti.
ties, bado, priespaudos raite
liai. “Kas gi pagaliau, klausia 
mūsų žinomasis 
Ged. Galvanauskas.
lemtasis Arimanas kurį laiką 
užsimanė pasaulyje siausti ? 
Jis... išjudina piktąsias 
sias, nelemties pagautam 
šauliui nūnai užgniaužia 
nors gerai žinoma, kad jo 
patavimas ne amžinas”.

publicistas 
jei ne ne-

dva- 
pa- 

viltį. 
vieš-

Washington, 
Prezidentas 
nors ir

Japonijos imepratorius Hirohito, stovi ant platformos prieš 40,000 
japonų minią Hiroshima mieste, kur jis savo kalboje, Pearl Harbor 
bombardavimo metinių sukaktuvių proga, pebrėžė iaponiečiams, kad jie 
atsimintų tos dienos nelaimę. Tai buvo imperatoriaus pirmas to mies
to vizitavimas per 22 metus.

Dirbti Dėl Taikos Pasaulyj
Vatikano Miestas, gr. savo žmona ir kitais poil- 

29 — Jo Šventenybė Po- siui.
piežius Pijus XII Kalėdų: Sekretorius Marshall, 
išvakarėse, sirgdamas slo- jeigu kokios svarbios pa- 
ga, atsišaukė į visą Krik- reigos jo neiššauks, tai ir 
ščionišką pasaulį ir ragi- Naujus Metus praleis sa- 
no melstis ir dirbti, kad vo ūkyj.
1948 m. būtų atgimimo ir 
taikos metai. Jis pareiš-į 
kė, kad jau dabar naujų 1 
ginčų bloga šviesa blyks
telėja akyratyj.

i “Titaniška kova tarp 
dviejų jėgų dabar lenkty- 
niuoja už pirmenybę pa-

i1

i
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Prezidentas Tnunanas 
Ragina Šelpti 
Badaujančius

\Vashington, D. C. — 
saulyj,” sakė JŠv. Po- Kūčių dienos vakare Pre- 
piežius Pijus XII. Įzidentas Trumanas prie

PnniAŽin« PHn« YTT «a.lBaltUjU RŪmM eglaitės 
kuri buvo 

per visas 
stotis.
Trumanas

Popiežius Pijus XII sa- 
vo kalboje neįvardino nė Pasa^ę kalbą, 
vienos tautos, kuri truk- ^ra1naLIUOJanla 
do įgyvendinti taiką pa- 

l saulyj, bet ypatingai va- 
i karinių valstybių žmonės 
• suprato, kad pasmerkė 
komunizmą ir Rusijos po- “ 

ilitiką.
“Tie, kurie duoda para-į 

mą partijoms, kurios ne-‘ , . ... .. .
pripažįsta Dievo yra labai lslalkys . trad,c,»
Irti desertyrų ir išdavi- “J*' „nelaiminguosius, 
įkų”, sakė Popiežius Pijus Takstant‘a‘ kIausesl PrC’ 

r J zidento kalbos.
Jo šventenybė atsišaukė! Pabaigęs kalbą Prezi- 

!j teisingumo ir sutaikini-identa? ,lte,ke Baltųjų Ru- 
mU visiems tarnautojams mo jėgas susivienyti ir i . ’ Jj- u*- i- 1 4. * 'dovaneles,dirbti pasaulio atstaty-; 

mui ir panaikinti karo pa-į 
liktas kančias.

Į
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tinklines radio 
i Prezidentas 
atsišaukė į visus šio kraš
to geros valios žmones ir 

į kvietė užjausti ir gausiai 
.šelpti karo nuvargintus ir 
'badaujančius žmones. Jis 
pareiškė, kad Jung. Vals-

SST01 Sunkvežimių Darbininkų Streikas 
Philadelphijoj klaiiiiiAca Matnnco !

Philadelphia, Pa. —Sek- 
gruodžio 28 d.

Naujuose Metuose
Boston, Mass. — Keturi. pasaulis meldė Kūdikėlio 
_______j Ame r i k o s'Jėzaus taikos ir ramybės, 

t tau- 
ir

Prezidentas Traminąs Pa
sirašė Anti-InfRadjos

Bffiy
D. C. —

Trumanas,
nepatenkintas 

Kongreso priimtu anti- 
fliacijos bilium, kurį pa
ruošė respublikonai, jį; 
pasirašė gruodžio 29 d. į

Prezidentas ' 
pažadėjo daryti viską, ton Burlington

Sužeidė 50 Traukinio 
Nelaimėje

‘Darbo Federacijos Sunk-(laisvės pavergtom 
’vežimių Unijos 25 lokalo tom, tarp kurių yra 
; darbininkai
1 nutarė, išsibaigus sutar
čiai Naujų Metų išvakarė
se, išeiti į streiką.

Per tris savaites unija

vienbalsiai mūsų senoji tėvynė 
'Lietuva.
I1
Į Prezidentas Pasirašė

I

Marshall Išvyko Poilsiui

Mirė Ex-Lieut. 
Gubernatorius

Ateinantieji metai, kaip sa
koma, būsią žmonijai lemtingi. 
Amerikos korespondentų de
kanas K. H. von Wiegand, bū
damas Europoje, iš pasikalbė
jimų su Įvairių tautų įvairiais 
žmonėmis patyręs, kad esama 
net 75% nuomonių apie visiš
kai greitą karo galimybę. Tas J 
trečiojo pasaulinio karo gali
mumas visus slegia kaip koks 
prakeikimas, kartu milijonams 
žmonių teikdamas vilties švie
selę: tik tuo būdu greičiau 
baigti savo vergijos kančias 
arba atgauti laisvę. Milžiniški 
kariniai pasiruošimai daromi 
šiapus ir anapus Atlanto. De
mokratinė ir raudonosios dik
tatūros stovykla rikiuoja savo 
draugus ir atvirai kalba apie-Čibiras 
savo priešus. Idėjiniai ginklai i džiais iš modeminio 
jau dabar žvanga, o kai išmuš į venimo 
didžio likimo valanda lemiamai 
kovai prabils ir visi kiti gink
lai. Tie, kurie nėra protiškai 
akli, šiandien jau aiškiai mato, 
kad Sovietai yra apsisprendę 
pasaulį dominuoti, ir jie to sie
kia su pasibaisėtinu tikslumu. 
Kol jiems tatai seksis be atviro 
karo, tol jie jo, žinoma, vengs, 
o jei ne, tai... Jei laisvasis pa
saulis atsisakys geruoju pasi-

", į Corsicana, Texas, gr. 29 !vedč derybas su darbda- 
Trumanas — Vakar trys Sam Hous- viąis, bet negalėjo susi- 

Zephyr taikinti. Darbininkai rei- 
kiek bus galima, sulaiky- vagonai nubėgo nuo bėgių kalauja 40 valandų savai- 
ti infliaciją, tačiau nega-.ir apsivertė. ir $65 algos savaitėje,
lėsiąs sulaikyti kainų kili
mą.

tės ir $65 algos savaitėje.

Šalpos Bilių

VVashington, D. C. — 
Jung. Valstybių 
rius George C. 
gruodžio 24 d. 
North Caroliną

sekreto- 
Marshall 
išvyko į 
kartu su

I

Boston, Mass. — Kalėdų 
rytą mirė Gasper Gris- 
wold Bacon, buvęs Massa- 
chusetts valstybės Leite
nantas - Gubernatorius ir 
Įžymus respublikonas.

Toje nelaimėje apie 50 
‘žmonių sužeista.

LDS VAJUS PRASIDĖJO
Sekmadienį, 28 gruodžio progą bažnyčioje. Prakal- 

ir Ha- boms vadovavo Kat. Fed. 
Lietuvių pirmininkė L. Venčienė. 

Buvo užsakyta laikraščio 
“Darbininko” ir atnaujin
ta jo prenumeratų.

Vakare tie patys kalbė-

Lawrence, Mass. 
verhill, Mass.
Darbininkų Sąjunga pra
dėjo vajų. Lawrence, 
Mass. pavakariais parapi
jos svetainėje įvyko pra- 
ksilhos apie spaudos ypač toj’ai“nū^yko 7 Haverhiil, 
katalikmkosios reikšmę. Mass kur klū.
Pagrindinis kalbėtojas K. fao salėjc buv0 vėl ka)bėta 

gyvais Pavyz-j ^udos temomis. Pažy- 
-----------o ^‘imėtina, kad Haverhill lie- 

reiškia spauda vadinama-! 
me šaltajame arba idėji
niame kare. Jo kalbą pa
pildė kleb. kun. Pr. M. Ju
ras ir kun. J. Bernatonis. 
Sveikinimo žodį tarė ir 
kun. P. Šakalis. Visi šie 
kunigai apie spaudą kal
bėti tą dieną jau turėjo

?? Įtinai buvo susirinkę la
ibai gausiai. Tikimasi, kad 
i ir kitose kolonijose LDS 
į vajus bus sėkmingas.

Sniego Audra Padarė 
Daug Nuostolių

IVashington, D. C. —
Prezidentas Trum anas 
pasirašė Kongreso priim
tą bilių, pagal kurį skiria 
$522.000,000 Prancūzijai, 
Italijai, Austrijai ir Kini
jai.

--------------- į Iš minėtos sumos Kini-
Pereitos savaitės antra-|ja gaus $18,000,000. Tuo

dienį sniego audra padarė įpačiu laiku Prezidentas 
daug nuostolių, ypatingai pasirašė bilių dėl $340,- 
New Yorko mieste ir vai- 000,000 išlaidų okupacinei 
stybėje. Supara 1 i ž a v o; Amerikos militarei \ 
transportaciją. New Yor-j^iai Vokietijoje, Japoni-{

militarei val-

LIETUVIŲ KATALIKŲ RADIO 
PROGRAMA SEKMADIENIAIS

ko miestui kainuos 7 mili
jonai dolerių išsikasti iš 
25 colių sniego.

Connecticut valstvbė! 
taip pat daug nukentėjo.! 
Visoje Naujoje Anglijoje i 
Įvyko daug nelaimių au
tomobiliais.

joje ir Korėjoje.

i Jung. Valstybės Išsitraukia 
Iš Panamos Bazių

Jau seniai buvo pageidaujama pradėti lietuvių 
katalikų radio programą sekmadieniais, bet nebuvo 
galima gauti patogaus radio laiko tokiai programai.

Pereitą savaitę WESX radio stoties vedėjas pra
nešė telephonu, kad yra neužimtas laikas sekmadie
niais nuo 10:30 vai. ryto iki 11 vai., ir norėjo, kad 
mes pereitą sekmadienį pradėtume programą. Bet be 
viešo pranešimo nebuvo galima to padaryti.

Pereitą šeštadienį pranešėme per radio, kad nau
ją lietuvių katalikų radio programą pradėsime sek
madienį, sausio - January 4 d., 10:30 vai. rytą iš 
WESX stoties, Salėm, 1230 kilocycles. Ši programa 
bus skirtingesnė nuo šeštadienio programos, šešta
dieniais kaip buvo, tai ir bus lietuvių radio programa 

į nuo 1:15 vai. po pietų iki 2:15 vai.
Šių dviejų programų išlaikymas priklausys nuo

i

I
I
i

VVashington, D. C. 
Jung. Valstybės ištraukia I

"Kalėdos buvo šaltos. Ta- visus savo karius iš Pana- 
čiau, nežiūrint šalčio ir gi- mos bazių po to, 
lauš sniego, visos bažny-^narnos seimas atmetė sa-, 
čios buvo pilnos maldinin- vo valdžios sutartį.

Kor.lkų. Visas Krikščioniškas! Tarp Jung. Valstybių ir; 
•Panamos santykiai pasi-! 
lieka kogeriausi.

Į 
t
I
iI 
(

kai pa. bizn*eriū *r bendrai visų, kurie Įvertina radio progra
mų reikšmę.

Antanas F. Kneižys, 
vedėjas.

Mirė Italijos Ex-Karalius
I

Aleksandria, Egiptas, į 
įgr. 29 — Vakar mirė Vik-i 

pavadino toras Emanuelis III,
_ _ _ _ „ , j”. Naujai į vęs Italijos karalius,

nių. Ar nebus jau pavėlavęs,'pasaulyje tačiau gali guostis Darbininkai aiškiai pama-,unijai vadovauja L. Jou-imetų amžiaus, p‘J- 
tai jau kitas klausimas. (padrąsinančiais prof. G. Mato- tė, kad Generalė Darbi-!aux.

• re žodžiais, kuriuos jis pasakė
Lietuvos likimas sekantiems J tarptautiniame pavergtųjų tau- 

metams lieka toks i 
koks tragiškas jis buvo šiais i bartinis tylos sąmokslas pasau- 
metais. Washingtone vis darilyje, gaubiąs Baltijos kraštų Rusijai, 
delsiama —r- 
valstybes.
ma, kas 
vams surakina lūpas, kai tiek’nių krauju”.

progų praleidžiama nutylint 
Lietuvos. Latvijos, Estijos var-

Lietuvių Radio Programa
ŠEŠTADIENĮ, 1:15—2:15 P. M.

1230 KILOCYCLES — WESX .SALĖM, MASS.

duoti Maskvos despotų dikta- Lietuvos. Latvijos. Estijos var----------------------------------
turai, tai jam neišvengiamai dus. Didvyriški laisvės kovoto-! Paryžius, gr. 29 — Di-( uniją ir ją 
teks griebtis apsaugos priemo- jai Lietuvoje ir jų broliai visur dieji streikai užslopinti. (“Force Ouvriere

• A v • •• i V • 4 v» . A • « • • v • • V « • • * ••• -a •

ninku Konfederacija, ku- Naujoji unija tikisi Į-Į 
rios vadovybę yra pasi- jungti visus darbininkus)

1 ir iššluoti lauk komunis- linkybių laukia, o stiprūs
darbininkams, bet tus iš Generalės Darbinin- patys jas pasidaro. 

Taigi patriotin-|kų Konfederacijos. Pran- ---------------
prisiminti Baltijos likimą, nesitęs amžinai. Balti- gieji Prancūzijos darbi-!cūzi jos patrioting i e m s Žmogus, I
Stačiai nesupranta- jos kraštų nepriklausomybė ninkai sudarė stiprų fron-1 darbininkams rūpi ne tik džia, virsta arba gyvuliui

demokratijos vado-‘bus užantspauduota jų kanki- tą kovai prieš komunis-'darbininkų gerovė, bet ir arba piktąja dvasia.
1,.; v™..".", c. tus jje sudarė atskirą'savo krašto atstatymas, i č". T____

rfiaiiiicriiia | piauiuuaiiic; v ei 5 cų jų vata- II (Jo Uę yi

neaiškus,‘tų susirinkime Paryžiuje: “Da- grobę komunistai, netar
nauja

ŠeštadienĮ .sausio 3 d., 1948 m., 1:15 vai. po pietų 
bu- iš WESX stoties, Salėm. Pasukite savo radio rodyklę 
78 ant 1230 kilocycles ir klausykite lietuviškų liaudies 

amžiaus, būdamas dainų, muzikos kurinių, pranešimų ir sveikinimų per 
tremtyje. visą valandą.

---------------- ‘ Šia Naujų 1948 Metų proga sveikiname 
Silpni žmonės gerų ap- linkime geriausių sėkmių.

Linkime visiems laimingai ir linksmai 
Naujų Metų, kad Naujieji Metai atneštų

visus ir

sulaukti 
visiems 

džiaugsmą, kad mūsų pavergta Lietuva atgautų lais-
Žmogus, kuris nesimel- vę ir nepriklausomybę.

DARBININKAS RADIO
į 366 IVest Broadnay, So. Boston 27, Mane.

Šv. Teresė. ‘ Tel. SOUth Boston 2680 arba NORivood 1440
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įvairios žinios
I

ATVYKO 31 LIETUVIS 
IŠ VOKIETIJOS

invbės aplikantų galėjo 
Įgauti lenkiškus emigraci-i 
j jos pasus arba išvažiavi-j 
mo leidimus. Visi kiti pra-: 

išo Ambasados pagalbos. Į 
“Nors Ambasada teikia; 

visą galimą pagalbą tiems 
aplikantams gauti Ameri
kos dokumentus bet ji ne
gali prašyti Lenkijos val-

Į New Yorką gruodžio' apsistojo New Yorke In- 
25 d. atplaukusiu MARI- ternational Rescue and 
NE TTGER laivu atvyko Relief Committee globoje. 
31 lietuvis, kurių 3 J.A.V. Valerija Ramonienė su 
piliečiai, o kiti su imigra- dukra Vida - Joana. J. A. _ _ _
ei jos arba non-<juota vizo- (V. pilietės, apsistojo. 9a jžios išduoti lenkų doku- 
mis. Fellows Avė., Lynwood. mentus «

Wikes - Barre, Pa. ;
Kazimiera Romeikienė ITALIJA

apsistojo: 2432 W. 54 St., Sunku, beveik negalima, 
Italijos tautiečiams gauti 

■; reikalingus pasus ir išva- 
'žiavimo leidimus iš savo 
(valdžios, kurie yra reika
lingi Amerikos imigraci
jos vizos išgavimui.

Bet Italijos pasai, pa
prastai greitai išduodami 
asmenims, kurie, pagal 
mūsų imigracijos įstaty
mus yra nekvotiniai 
pirmenybės kvotos 
grantai. Visos pasų 
kacijos nekvotinių 
grantų atsargiai peržiū
rimos Special Control Co- 
mmission in the Italian 
Ministry of Foreign Af- 
fairs, kuri buvo įsteigta 
praeitą birželio mėnesį. 
Ši komisija duoda pasus 
specialiams imigrantams, 
kaip tai našlaičiams, ku
rie neturi giminių Itali
joj, arba tiems, kurie nuo 
karo nukentėjo, ir t.t.___________

mis.
Atvykusieji išsiskirstė 

pas gimines bei draugus:
Adolfas ir Juzė Aidu- 

kai apsistojo: 760 Manida Chlca^0’ IU- 
Street, Bronx, N. Y. į Viliamas Tolischus lai-

Ona Andrijaitienė apsi- kinai perkeltas į Ellis Iš
stojo pas sūnų p. An- land ligoninę sveikatos 
drews, 11446 Front St., pertikrinimui, o vėliau ap- 
Chicago, III. sistos: White House Sta-;

Jurgis EMrtnksitis ap- tion, N. J. 
sistojo: 222 S. Bissell St., I Aleksandras Turkevi- 
Virden, IU. ’čius apsistojo: 117 Howe

Alfonsas ir Jonas Girs- Street, Lewiston, Med. 
kiai apsistojo: 
Emerald Avė., 
hl

Kazimieras 
J.A.V. pilietis, 
6994 S. Talman 
cago, UI.

Alfonsas ir Julija Kepė
siai su sūnum Vytautu

Lietuviai vyrai mokosi automobilius taisyti au- 
tomeęhanikos kursuose, Hanau, Vokietijoje. Tremti
nių mokyklos ir kursai gauna BALF paramos įvai
riais būdais. Aukokite BALF’ui. Aukas siųskite — 

United Lithuanian Relief Fund of America, Ine 
105 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.

•p

KATALIKŲ VYSKUPAI VĖL 
APDOVANOJA LIETUVIUS

Išleidžiant gerą žmogų — puikų kalbėtoją, suma
nų redaktorių ir pirmos rūšies rašytoją. Gaila, kad 
p. Čibiras mus apleidžia. Pasiliks didelė spraga 
“D-ko” skiltyse ir, deja, nebežinia, ar ta spraga duo
sis užpildoma. Jo vedamieji pasirašyti “Č.”, buvo tik
ra reveliacija mūsų gana skurdžioj žurnalistikoj. 
P. Čibiras turi įgimtą tikrojo žurnalisto intuiciją. 
Bet to žodžio neužtenka jo gabumams apibūdinti. Jis 
turi ir gilų išmokslinimą, plačią pasaulėžiūrą, suge
bėjimą sučiupti visuomeninį bei politinį gyvenimo 
pulsą ir, kas svarbiausia, išdėstyti savo pastabas 
sklandžiu moderniosios lietuvių kalbos stiliumi. Jis 
turi labai retą talentą — būti ir pirmos rūšies rašy
toju ir patraukliai simpatingu, klausytojų dėmesį pa
vergiančiu, kalbėtoju. Pridėkime prie to jo kuklų, 
švelnų, diplomatiniai ištobulintą charakterių, ir su
prasime, kokios kilnios asmenybės mes nustojame. 
Gaila, labai gaila jį išleisti, bet susidaro tokia padė
tis, kad viešasis ne tik išeivijos, bet ir bendrai visos 
Lietuvos labas reikalauja, kad jis vyktų ten, kur pa
našių lietuviškų patriotų daugiausiai trūksta.

Buvo visaip bandyta ilgesnį laiką jį čia apgyven
dinti, bet jo įrodymai buvo tokie svarbūs, kad no- 
roms - nenoroms teko su jais sutikti. Ten, kur jis 
vyksta, yra daug lietuvių, kurie neturi tikro to žo
džio prasmėj, vado. Palikta be Katalikiškos Akcijos 
įvado, ta didinga lietuvių masė yra tarsi siūbuojantis

BALF Pirmininkui kun. 
dr. J. B. Končiui prašant, 
War Relief Services 
National Catholic 
fare Conference 
viams tremtiniams 
tijoj ir Austrijoj

se Amerikoje, Thanksgi- 
ving savaitėj.
? TaiJau v61iuta fet.aml3i!ant vandenyno bangų laivas be įgudusio, kvalifikuotoarba 

imi- 
apli- 
imi-

3131 So.; Kadangi laivas atvyko 
tremti- 
išvežio- 
šventes 

praleido New Yorke. Ca- 
,tholic Committee for Re- 
' fugees savo globojamuo
sius tremtinius vienai 

__________ ___ . „____nakčiai apgy v e n d i n o 
apsistojo: Little Falls. N. Chelsea Hotel, kame atvy- 
J.______________________ (kusieji bendrai valgė ka-

Kunigas Aloyzas Kli- ledinius pietus, 
mas apsistojo: 461 Ash-; Atvykusius be giminių 
mont Street, Dorchester, ir draugų pasitiko Lietu- 
Mass. i vos Gen. Kons. attache A.

Jonas ir Marijona Kriš- Simutis ir nuo Bendr. A- 
čiukaičiai su sūnum An
tanu ir dukra Silvija lai- Jonas 
kinai apsistojo pas lietu- kurie pagelbėjo su forma
vęs seseles vienuoles, Put- lumais. L.G.K.
nam, Conn. į

Juozas ir Vanda Kuli-! 
kauskai su sūnums Vy-- 
tautu ir Aleksandru bei 
dukra Irena apsistos: i 
2432 W. 54 Street, Chica-' Sekamas laiškas 
go, UI. Ponia Kulikauskie- merikos Ambasados 
nė laikinai perkelta į Ellis šuvoj paaiškina padėtį. 
Island ligoninę sveikatos “Norintieji vykti į Jung 
pertikrinimui. Su ja į EI- Valstybes turi įrodyti, dėl paso gavimo, 
lis Island taipgi nuvyko ir tarp kitko, galimumą iš- neišduodamas dėl sekamų 
sūnus Vytautas. Kita šei- vykti iš Lenkijos, ir tik.priežaščių: 
mos dalis apsistos aukš- tada Ambasada priims 
čiau paduotu adresu. prašymą

Vytautas Lobis laikinai jos vizą, 
apsistojo New Yorke Ca- siu. Ambasada užgyrė do- 
tholic Committee for Re- kumentus 1__ __ _
fugees globoje. i kvotinių ir pirmos pirme-

Stasys ' 
su sūnum 
jo: 306 
Chestnut 
Mass.

Kostas 
sistojo: 
Avė., Chicago, III. mažiau negu

Jurgis Paknys laikinai į kvotinių ir pirmos pirme-j 
Į _ ________ ___ _  _ _ ’ I

Chicago, Kalėdų rytą, tai 
į niai iš laivo buvo 

Jasilionis, ti į viešbučius ir 
apsistojo: 
Avė., Chi-

tremtinius vienai; 
apgy v e n d i n o

merikos Lietuvių Fondo 
ir Ona Valaičiai,

Wel- 
lietu- 

Vokie- niams gelbėti.
šelpti! Kilnus Katalikų Vysku- 

paskyrė 460,000 svarų į- pų žygis yra gražiausias 
vairaus maisto dovaną. paskatinimas visiems lie- 

Apie šios dovanos pa- tuviams dosniau gelbėti 
skyrimą, BALF Pirminin- vargstančiuosius ir ba
kui pranešė monsinjoras daujančius mūsų tautos 
Edward Swanstrom, War brolius Europoje. 
Relief Services įstaigos 
vedėjas.

Ši dovana nuo bado lie
tuviams tremtiniams gel
bėti yra paskirta iš Ame
rikos Vyskupų vardu sėk
mingai pravesto vajaus 
visose katalikų bažnyčio-

Amerikos Vyskupų dova-Į 
na lietuviams tremti- kapitono. Kalbame apie Pietų Amerikos išeiviją — 

Argentinoj, Brazilijoj, Uragvajuj. Tie palikę be vado 
lietuviai kenčia dvasinį skurdą. Jų spauda yra Baž
nyčios ir Tėvynės priešų žinioje. Jie duodasi lengvai 
suviliojami ir tampa bejėginga, verta pasigailėjimo, 
bolševistinės propagandos auka. Pagailo tų žmonių 
kilniajai p. Čibiro sielai, ir jis, herojiško pasišventėlio 
uolumu, vyksta ten, kur katalikybės bei lietuvybės 
frontas yra brutališkai laužiamas. Ir mes, žiūrėdami 
į tokį didvyrišką žygį, nebeišdrįstame to darnaus ri
terio sulaikyti ir nuoširdžiai linkime jam ko geriau
sių pasekmių.

Tad, jam išvykstant, pasirodykime nors iš tolo 
priartėję prie lygio apšviestųjų tautų, kurios moka 
įvertinti savo garbingus vyrus. K.

Dovanas pinigais . ir 
daiktais ir toliau prašome 
siųsti, adresuojant:
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand St., 

Brooklyn 11, New York. DĖMESIUI!Paso Ir Pinigy Patvarkymai 
Emigrantams Iš Olandijos
Asmenys, kurie nori iš

važiuoti iš Olandijos, turi 
turėti legalų pasą arba 
kitą identifikacijos doku
mentą ir turi turėti Olan-

iš A-įvijos Bankos užgyrimą. 
Var-; Olandijos piliečiai arba 

į be krašto žmonės turi 
kreiptis pas Town Cterkj, . „ . , .

Pasas (kim4 BALF’ui,

L.G.K.

Imigracija iš Lenkijos Ir 
Italijos

Lietuvos Raudonasis Kryžius 
Maldauja Paramos Vaikučiams

1. Jeigu yra pasiprieši- 
duoti imigraci- nimas iš policijos ar kitų 
Prieš du mene- valdžios pareigūnų;

- - . 2. Jeigu pasipriešina
virš 3.000 ne- Taksų Inspektorius;

,™~xxx4 XX Exxxxxmo pxxxxxC- _?• Jeigu Politinio Tyri- 
ir Birutė Meilai nybės aplikantų, kurie no-,11^^110 Departamentas 
Vincu apsisto- rėjo vykti į Jung. Valsty-Įranda, kad^aplikantas po- 
Hammond St.,ibes,
JJjJj "KT__ -a.__

(prašymus pagal eilę, kada Pasas 8a^ būti atsakytas, 
Nemunaitis ap-!jie parodys, kad gali iš- jeigu j*e neturi leidimo, 

1083 Eddrooks vykti iš Lenkijos. Lig šiol pavėlina jiems gy-

, ir Ambasada jiems‘Etiniai neištikimas.
Hill. Neulon. 'pranešė, kad svarstys jų į krašto žmonėms,

kad gali iš Įjei&u Jie neturi leidimo,

SVEIKINIMAS

DARBININKAS
366 West Broadway 

South Boston, Mass.
Visiems Nepriklausomos Lietuvos nuoširdiems bičiu
liams ir jos tremtinių rūpintojams sulaukus linksmų 
Kalėdų velija laimingų Naujų Metų 1948 dėkingas

P. ŽADEIKIS. 
Lietuvos Ig. Ministras.

VVashington, D. C.

Atliekame Spaudos Darbus
Laikraščio “Darbininko” spaustuvė yra moder

niškai įrengta ir atlieka visokius - visokiausius spau
dos darbus, kaip tai: plakatus, show cards, tikietus, 
įvairias blankas, programas, brošiūras ir tt.

Brooklyne ir New Yorko Apylinkėje 
turime įgaliotinį D. J. AVERKĄ, 339 Wilson Avė., 
Brooklyn 21. N. Y. pas kurį prašome kreiptis spau
dos darbų reikalu, kuris jums maloniai patarnaus.

Taipgi galite per p. Averką atnaujinti “Darbi
ninką”, užsisakyti reikalingų knygų, arba įteikti jam 
iš savo kolonijos koresoondcncijų.

“DARBININKAS”
366 W. Broaduay, So. Boston 27, Mass.

darbą tęsti nei kiek nema
žesniu pasiaukojimu, kaip 
iki šiol.

“Žiema jau čia. Šv. Ka
lėdos tremtiniams nebus 

šventė, kai 
Kūčių stalo

Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus Vyriausioji Valdy
ba atsiuntė savo atsišau-

~ prašyda-’
ma padidinti maisto ir | 
drabužių siuntas, ypač. džiaugsmo 
tremtinių vaikučiams ir prie tuščio 
jaunuomenei, kurių skai-Įsusės išbalę, liguisti Vai
čius siekia 20,000. Paklau-įkai ir nusiminę tėvai. At- 
sykime to šauksmo: įsiminkite mus visus Kalė-

“Vokietija ir kiti Euro-(d,i švcnčių .^vakarėse ne

Sekmadienį, sausio 4 d., 6 vai. vakare, Šv. Petro 
lietuvių par. bažnytinėje salėje, W. 5th St., So. Bos
tone, įvyks p. Kazį Čibirą pagerbti ir jį išleisti vaka
rienė.

Rengėjai kviečia visus dalyvauti mūsų įžymaus 
rašytojo išleistuvėse. Vakarienės tikietų galima gau
ti “Darbininko” Administracijoj, 366 W. Broadway, 
So. Boston, ir pas platintojus.

MAmerikos" Skaitytojų Žiniai

, , Įtik savo mintimis, bet irpos kraštai šiemet yra at-i ..j- u j * -ii --- ;savo gailestinga širdimi ir sidurę bado smeklos sese- , ,® , ®, . V, ’• * -- dosnia ranka.lyje. Ryšium su tuo neis-

’ IS tų ne-įventi Olandijoj. Leidimus 
•duoda Govemment Alien 

------- --------Service.
Emigrantai svetimos 

kilmės turi prašyti pasų 
iš savo konsulatų.

1947 m. gruodžio 24 d. į Olandijos piliečiai, be
krašto žmonės ir tautie
čiai svetimų kraštų gaus 
leidimą iš Olandijos Ban- 
Ikos, jeigu jie prisilaikys 
jCurrency Decree of April 
16, 1947. šis įstatymas
draudžia išvežimą Olandi
jos pinigų ir nustato kiek 

į emigrantas gali pinigų iš-

I

i
Į
I
i

vehgiamai blogėja ir blo
gės tremtinių būklė.

sunkų Jums pakenčiamai 
aprūpinti visą tremtinių 
masę. Ypatingo susirūpi-

ir“Dar kartą dėkojame 
prašome neužmiršti savo

Mes suprantame, kad skurstančių lietuvių, o y-

nimo kelia vaikai ir pri
auganti jaun u o m e n ė. 
Jiems skurdas ir vargas 
gali turėti ateičiai nebe
pataisomų pasėkų. Neda
rnai tint i, suvargę jie geli 
likti žmonėmis be ateities, 
be sveikatos. Jų būklė y- 
ra nepaprastai grėsminga. 

“Dauguma mūsų vaiku
čių ir jaunimo išblyškę, 
suliesėję, liguistais, nusi
minusiais veidais. Kai ku
riems vienintelis maistas 
liko tik duona, bet ir jos 
davinys labai mažas. Di
delis skaičius jaunimo vi
sai palaužtos sveikatos, 
mažo svorio, užpulti įvai
rių ligų. Ir kaip jie bus 
sveiki, kai negauna pa
kankamai riebalų, šviežio 
pieno, ryžių, manų kruo
pų!

“Daugelio sergančių, 
nuplyšusių būklė paleng
vinta taurios 
visuomenės 
rias gavome 
Ačiū Jums 
nuoširdų ir 
rėmimą. Visų vargstančių 

Georgės Herbert.'vardu prašome gelbėjimo

si vežti — iki S200.
Olandijos piliečiai turi 

kreiptis į Stitchting Land- 
verhuizing Nen e r 1 a n d 
(Netherlands Ųnmigra- 
tion Foundation) The Ha- 
gue, gauti Bankos leidi
mą, kada bekrašto žmo
nės ir tautiečiai kitų kra
štų turi pasiųsti aplikaci
jas į Foreign Exchange 
Department (Deviczcn- 
kantoor) of the Bank of 
Netherlands, Amsterdam.

Gera motina vertesne už 
šimtą mokytojų.

pač mūsų vaikučių, jau
nuomenės, ligonių, našlių 
ir senelių’’.

Šis atsišaukimas yra 
aiškus be jokių papildy
mų. Atsiliepkime į jį tuo
jau, dabar, dar šiandie.

Siųskime savo aukas 
drabužiais ir pinigais:
United Lithuanian Relief Fond 

of America, Ine.
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, New York.

Novena Aušros Vartų 
Dievo Motinos Garbei
Sustatė Domininkonas T. Ka

zimieras Žvirblis, O. P., Pridėta 
dar ^.ebuklingojo Aušros Vartų 
paveikslo istorija ir keletas Ma
rijos giesmių. Kaina — 25c.

“Darbininkas”
366 W. Broaduay,

So. Boston 27, Mass.

Kaip “Amerikos” laikraščio skaitytojai gerai ži- 
“Amerikos” leidimas buvo laikinai sustabdytas 

nuo šių metų liepos 17 d. Taip įvyko todėl, kad “Ame
rikai” teko išsikelti iš turėtų patalpų, o naujų dar 
nebuvo įsigyta.

“Amerikai” reikalingos patalpos yra gautos, bet 
į jas dar negalima įeiti, nes jų ligšiolinis nuomininkas 
neužleido. Dabar naujų “Amerikos” patalpų užleidi
mo reikalas yra teismo rankose. “Amerika” pradės 
vėl eiti, kai tik jos įstaiga galės įsikurti savo patal
pose.

Kadangi šiuo metu dar nevisiškai aišku, kada 
bus galima įeiti į savo patalpas, todėl “‘Amerikos” 
leidėjai dar negali tiksliai pasakyti, kada ‘Amerika” 
pradės lankyti savo ištikimus bičiulius.

Čia malonu pranešti, kad “Amerikai” su nuošir
džia talka atėjo “Darbininko” vadovybė, sutikdama 
siuntinėti “Darbininką” visiems “Amerikos” prenu
meratoriams tol, kol “Amerika” pradės eiti. Už šią 
talką “Darbininko” leidėjams reiškiame nuoširdžiau
sios padėkos.

Visiems “Amerikos” skaitytojams, bičiuliams ir 
rėmėjams siunčiame geriausius sveikinimus Kalėdų 
švenčių išvakarėse, linkėdami Dieviškojo Kūdikėlio 
gausiausios palaimos.

“AMERIKOS” Leidėjų Valdyba.

no,

nes

Amerikos 
aukomis, ku-| 
per BALF’ą.1 
visiems už 
nepailstamą

Juozas Kasinskas 
Ine. 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Limo«4n«ii dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

įsigyk Angliikai-LMttviikg ledyną
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 | 
konvertą kuponą su $3.00, ir tuo jaus gausite puikų Angliškai-Lie* 
tuvišlfą Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

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

I

Šiuorni siunčiame $.
kai - Lietuvišką Žodyną.

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

ir prašome atsiųsti mums Anglis*
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ną surado Hitleris su Stalinu ir ko dar ieško Eev:

— Durnių ieškosi — durnium tapsi.
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$5.00
$3.00
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$3.50

out.hnrized on July 12. 1918
PRENUMERATOS KAIMa
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DARBININKAS
South Boston Mas> 

Telephone SOUth Boston 2680

mėnesiais Churchillis parašė knygą, savo kūnu (jos imperija 
tvirtindamas, kad 

komunizmas bjauresnis
už fašizmą.

Tis susiriesdamas kvietė

Tarpkalėdis

Azijoje). Ką tada padarė 
anglai ?

Nagi visi gerai atsime
name: senas Churchillis 
atvažiavo “pasilsėti” A- 
merikon. Ir visai “nety
čia” pasikalbėjo su Tru- 

“nety- 
” pasakė Amerikoje —

S1>^
H

Paskutiniais 
išryškėjęs anglų noras 
pasigerinti bolševikams, 
jų prekybinės sutarties 
sudarymas su Maskva ir
Bevino bandymai lyg tar- Lenkiją kovoti prieš Hit- 
pininkauti tarp Molotovo lerį. Kvietė ir visas kitas 
ir Marshallo rodo, kad tautas. Net nemirkčioda- 
vis dar netrūksta mėgėju mas garantavo (lietuvis- manu ir taip pat 
“su velniu riešutauti’’, kai tikrai sakant — melą- čia

Pavieniu, privačiu žmo- vo) visoms lais- ę, jei tik Fultone prakalbą, karš
čių gyvenime dažnai pa- karas bus laimėtas. Žmo- čiausiai kviesdamas kovo- 
sitaiko, kad vienas žmo- nes jam patikėjo. Stojo ti prieš viso pasaulio prie- 
gus nori padarvti kitam kariauti. Už tat Hit-eris šą — komunizmą. Truma- 
koki nemalonumą, bet vietoje to, kad savo bom- nas viešai paske’bč, kad 
drauge nenori, kad anas bomis triuškinti Londoną, jis visai ir žinoti nežinojo, 
ap;e tai žinotų, kad su- ~'!etčsi į pietų Europą, į ’*ą tas Churchillis 
pyktų ir ko gero dar koki Balkanus ir net į Rusiją, merikiečiams pasakys, 
pokštą iš pikčio iškrėstu. Cliurchiliui to ir tereikėjo. 
Todėl pats nedaro, o gud- Jis mane sau — bus ge-

Jo Paveikslas

Laikotarpis po Kalėdų ir Naujųjų Metų Lietu
voj buvo vadinamas Tarpkalėdžiu. Tame laike ūki
ninkų samdininkai — bernai ir tarnaitės — gauda”o 
savo metines algas ir lygdavos ateinančių metų tar
nybai. Amerikos lietuvių išeivijoj to papročio kaip ir 
nėra, nes čia ko ne visi ateiviai dirbtuvių darbinin- __ _
kai i rtarnų bei tarnaičių nebelaiko, nebent retai ku- rįaį visokiais būdais įkal- rai 
riose šeimose pasisamdo auklę mažiems vaikams pri- binėia kita tatai padarvti, Hitleris su Stalinu kits 
žiūrėti. Taigi Tarpkalėdis neturi čia tos reikšmės Dats gį dedasi nekaltu. kitą užsimuš,
kaip Lietuvoje. Tokį veiksmą lietuviai va- Už tat jis ir jo sėbrai ke-

Tačiau mūsų išeivijos tarpkalėdis vaidina labai dina: žarijų traukimas iš liaklupšciavo prieš Stali- 
... _ - - - - pečiaus " ----- T-----------------------------------

komis, 
čiau...

durnių ieškojimas.
Panašiai yra ir tamtauti- , 
nėję politikoje. Tik čia 
ieškoma ne vieno dur- 

bet tūkstančių — 
Ir, deja, su- ■ 

ateiviai palaipsniui miršta, naujų iš Lietuvos kaip ir randami, štai Hitleris ieš- 
nėra. O jaunieji, čia gimusieji? Nebesinori apie juostojo ir surado kas jam 
nė kalbėti. Visi gerai žinome jų nusiteikimą link lie- padėjo kariauti už “nau- 
tuvybės. Tas klausimas jiems visiškai nebeįdomus, ją Europą”, o ištikrųjų už :. ... . ............... .... • v._

soje Europoje ir kitų tau
tų išnaikinimą. Jis surado, 
nemaža tautų, kurių žmo
nės

patys sau nėrė kilpą 
ant kaklo.

nebeteko 
patraukti 
pats su-

svarbų vaidmenį spaudos gyvenime: tai laikas atnau
jinti laikraščių prenumeratą. Metams baigiantis kiek
vieno laikraščio leidėjas bei administratorius labai 
susirūpina gyvybiniu klausimu: ar laikraščio skaity
tojų kiekis padidės? O gal sumažės? Apie padidėjimą 
mažai ką tesvajoja; kad nors visi skaitytojai atnau
jintų savo prenumeratas, nes laikraščio tiražas bei 
ėmėjų skaičius kažkaip pastoviai mažėja. Laikrašti- niaus, I. 
ninkai jau pamažėli su tuo apsipranta. Ką gi senieji vįs„ tautu.

• • • • « • • • • w . • • w t • « * *

Gėrių geriausia, jeigu dar neprietelingai nenusistato. Vokietijos įsigalėjimą 
Tiesa, yra labai gražių išskirčių, bet dėl išskirčių ne- soįe Europoje ir kitų 
tenka džiūgauti. Jos tik tiek reiškia, kad sutvirtina 
bendrą taisyklę: visatinį lietuvių jaunimo nusitautini- 
mą, dar ne visai įvykusį faktą, bet jau nesulaikomą 
prie to fakto slinkimą. Skaudu tai rašyti, bet verčiau 
pasakyti karčią tiesą, negu save apgaudinėti.

Tad mūsų spauda paramos iš jaunimo nesusilau-

----—, svetimomis ran- ną — tik tu Juozapėli ka
ltomis, arba dar papras- riauk, tik nepasiduok fa

šistam! Žadėjo jam ati
duoti už tai kokius tik no
ri kraštus (žinoma ne sa
vo). Bet vėl atsitiko tas, 
ko senis Churchillis bijojo 
jau pirmiau. Karą laimė
jus bolševikas

stvėrė anglą už gerklės 
ir pradėjo smaugti. Nes 
gi Anglijos karalija salo
se yra tik galva, o jos vi
sas kūnas tai artimoje ir 
tolimoje Azijoje. Vidur
žemio jūrą, Graikiją, Tur
kiją, Sueco kanalą ir Per
siją galima tikrai pava
dinti Anglijos gerkle, per 
kurią susijungia galva su

kia ir nebesusilauks. Laikraštininkams tenka verstis 'kartuviu^rirvės 
esamąja medžiaga. Ji negausėja, bet palaipsniui nyk- iauk§tvn _  jis
sta. Tiesa, galima dar sumedžioti kiek medžiagos, t- smi]ko Berlyno dūmuose.
y. gauti kiek skaitytojų bolševikuojančių lietuvių tar
pe. Yra nemaža tokių suklaidintų žmonių, ypač tokio
se vietovėse, kur nėra lietuviškų parapijų. Ten komu
nistai tiesiog maudosi savo propagandoj. Jie gaudo 
tamsiąsias šeimas, kurios nebuvo skaičiusios lietuviš
kų laikraščių. Įgrūda jiems savo spaudą ir pasikinko 
į savo vežimą, nes tie žmonės kitos spaudos nebeskai- 
to Jie kartais duodasi įtikinami užsisakyti katalikų j jį““r^ 
laikrašti kurs jiems akis atidaro. Yra tokių setam- lu apmovė. Amerika 
gų katalikiškos spaudos agentų. Kodėl gi ne visi? kišė kišė jam dolerius ir 
Privalėtų visiems katalikų laikraštininkams apsigin- gink]us kara _ o (ja. 
kluoti panašiu uolumu ir Tarpkalėdžio metu gausinti bar Trumanas naktjmis 
savo tiražą. Laikraščių ėmėjai reikalingi daznaus pa- nemiega: ką ^ia pada-

i

Ūsočius Stalinas su sa
vo červoncais (rusų pini
gai) ir ilgaliežuviais me
lagiais taip pat suranda 
nemažai durnių, kurie 
jam padeda užgrobti šve
itimus kraštus ar net savo

naktimis
raginimo. K.

Duokime savo auką lietuviams tremtiniams šelpti 
per BALF skyrius, savo organizaci ias ir įstaigas, ku
rios gautas aukas persiunčia BALF centrui, arba tuo
jau siųskime sekančiu adresu:

United Lithuanian Relief Fund of America, Ine. 
105 Grand St.. Brooklyn 11, N. Y.

A. J. Stanius.

Lietuvos Požemiu Milžinei
Netikėtai, tolimais ir nuostabiais keliais 

gavau pluoštelį žinių apie buvusį Lietuvos 
Partizanų veikimą. Daug kas nutylėta dėl 
visiems suprantamų priežasčių.

ŠUNES STULPŲ VIRŠŪNĖSE
Partizanų būrio veikla bolševikams įsi- 

skaudino iki kaulų. Tad nutarta būtinai juos 
išnaikinti. Kreiptasi į Vilniaus svarbiąsias 
įstaigas prašant pagalbos. Raudonosios ar
mijos vadai iš praktikos žinojo, kad partiza
nai niekuomet į atvirą kovą su rusais ne
stos. Juos galima pačiupti tik gudrumu. Tad 
pasiųsta kuopa kareivių su šunimis, šunės 
turi susekti partizanų pėdsakus, kareiviai 
turi tiksliai nustatyti jų vietas, tada jau bus 
pasiųsta didesnė jėga partizanams suimti.

Vietos komunistai aiškiai nurodė miške
lius, kur partizanai daugiausiai slepiasi.

Partizanų medžioklė tęsėsi 10 valandų, 
palyginti visai mažame miškelio plote. Rau
donarmiečiai perėjo miškelį skersai ir išil
gai. Išėję į miško pakraštį jie tik pastebėjo 
vieną dalyką: visi šunės buvo dingę be pėd
sakų. Kareiviai negirdėjo nė vieno nei sulo
pant, nei sucypiant, nei sukaukiant. Karei

Kristus yra amžinasis 
Pirmavaizdis tiek išvidi
nio, tiek ir išviršinio pa
saulio.

Kiekviena visatos gro
žybė : kalnynų didingu
mas, žaliuojančių slėnių 
malonus paprastumas, 
paukščių čiulbesys pava
sario miške, naktinės au
dros siautimas, tyli tam
sio ka’nų olų vienun*, be

žmonių darbu pritraukti 
prie savęs tiek išvidinį, 
tiek ir išorinį pasaulį, pa
daryti juos kitas į kitą 
panašius ir savyje su
jungti.

štai Eucharistinio Išga
nytojo darbo programa:

Žmonės turi savo išvidi
nį pasaulį sutvarkyti pa
gal Jo pavyzdį, kad tuo 
būdu galėtų atnaujinti ir 

galo didelis dirbtuvių ūži- išorinį pasaulį; kiekvie- 
mas, _ vis tat yra dauge- nas išviršinės kultūros 
riopas Jojo vieningumo darbas turi turėti šaknis 
paveikslas. išvidiniame šve n t u m o

Kiekviena žmogaus gro- darbe, ir kiekvienas išvi- 
žybė: nekaltas kūdikio dinis šventumo darbas tu- 
juokas, audringas jaunuo- n pasireikšti puikia išori- 
lio veikimas, rimta vyro ne kultūra, kurios viršūnė 
energija, moters pašiau-Yra žmonijos pašventi- 
kojimas, gęstanti senelio mas.
ramybė; įvairūs moksli-' Šito darbo vieningumo 
ninko darbai ir vienodas pamatas yra išvidinis 
darbininko grūmimasis su šventumo darbas.

1 Visoks išviršinis veiki- 
įr mas — kad ir kilniausias 

ir geriausias — be šven
tumo yra negyvas, šaltas 
— tikras “žvangantis va
ris”. Jo teikiamoji pasau
liui nauda nepraneša me
džiaginių reikalų. Pasau
lis turtėja medžiagiškos

ten a- 
. Na 

:aip ten buvo ar nebuvo 
— tai kitas, ners ir labai 
įdomus klausimas.

Bet štai nepraėjo daug 
laiko, anglai gavo didžiu
lę - milžinišką paskolą iš 
Amerikos. Amerikos 
spauda pradeda nuolat 
rašyti, kad reikia vėl gel
bėti Angliją. Amerika 
skelbia

kryžiaus karą pasaulio 
, komunizmui.

(tiesa, kol kas tik žo
džiais ir doleriais). O ką 
dabar sako ir daro ang- gamtos jėgomis; šaltas 
lai? Visų pirma sako, kad pirklio skaičiavimas 
jau Amerikos pinigus - širdis uždegąs menininko 
paskolą išleido — reikėtų įkvėpimas, — vis tat yra 
dar gauti. Bet jie linkčio- daugeriopas 
ja ir prieš Maskvą. Jie 
sako, kad nereikia Sovie
tų erzinti dėl 
dėl Balkanų, 
Visvien, girdi, 
bus. Vadinasi, 
gerinti Sovietams, 
kad Amerika viena grum- Jo tikslas, jei ne šis: šitų! Darbas, kurį daro ne-

~ jšventos rankos, yra lyg

1 V o /'»

Pabaltijo, 
Lenkijos, 

kitaip ne
nori pasi- 

nori,

Jo vieningu
mo paveikslas.

Ir štai šis Kristus —am- j 
žinąs idealus išvidinio ir' 
išorinio pasaulio Pirma
vaizdis susijungia su žmo- būties atžvilgiu, bet dva-
gaus siela. e i šioj jis randas labai var-

Ir koks kitoks gali būti gingas.

tusi su bolševikais. Tai:
vis ta pati dumiu ieškoji- mirties. Trečią karta gali • lavonas, nes jis jau nebe- 
mo politika. Bet Ameri- ir kitaip pasielgti. Taigi, įturi sielos. Tuo tarpu gv- 
ka tai ne Lenkija. Ameri- Anglija, beieškodama vų žmonių pasauliui reik- 
ka jau du kartus (per pir- durnių, gali pati tokia pa- šmės turi tik gyvenimas, 
mą ir antrą pasaulinį ka- sidaryti. įO šito gyvenimo
rą) išgelbėjo Angliją nuoi “ — -

Lietuvių Studentų Padėka Lietuvos 
Ministeriui

ryti, kad karo pergalės 
vaisiais vien tik bolševi
kai naudojasi...

Bet yra dar vienas dide
lis gudruolis — mėgėjas
svetimomis rankomis ža-' Ši graži statula puošia 
rijas semti. Tai Anglija. Varg. Seselių vienuolyno 
Dar seniai, prieš karą prieangį Putnam, Conn.

J. E.
Lietuvos Nepaprastam Pasiuntiniui ir Įgaliotam 

Ministeriui JAV., p. Pov. Žadeikiui.
Anglu zonos lietuvių studentų atstovai savo ant

rojo suvažiavimo proga reiškia nuoširdžią padėką už 
Jūsų pastangas ir darbą Lietuvos laisvės byloje. Mū
sų tremtinių padėties supratimas ir parama stiprina 
mus ir padeda pakelti sunkią tremtinio naštą.

Suvažiavimo dalyviai siunčia geriausius linkėji
mus tvirtai tikėdami Jūsų darbo sėkmingumu.

Suvažiavimo vardu:
(Parašai)

Pinneberg, 1947. XI. 9.

turinys 
Pranas E. Girtus, kaip tik ir yra sekimas 

Eucharistiniu Išganyto- 
įju, nes Jis yra “amžinasis 
gyvenimas’’, o išviršinio 
veikimo pavyzdys yra iš
vidinis Jo darbas.

j Iš to galima padaryti 
dvi išvados:

Kristus, būdamas idea
lus visokio veikimo vie
ningumas, nori, kad ir 

| kiekvienas savo viduie 
I sukurtu tojo vieningumo 
paveikslą;

Kristus, būdamas galin
gas Dievas, pasislėpęs Eu
charistijoj, nori, kad pa
gal Jo pavyzdį dideles sa
vo jėgas jungtume su di
deliu nuolankumu.

viai bandė šunes šaukti visokiais balsais ir 
šauksmais, tačiau veltui.

Kadangi jau temo, raudonarmiečius apė
mė kažkokia baime ir skubiausiai paliko 
miško pakraštį.

Rytojaus ryte ir žmonės ir raudonarmie
čiai pamatė visus šunes pakartus ant tele
grafų stulpų kitoj miestelio pusėj. Jų buvo 
sukabinta net 18.Prie kiekvieno šunies uode
gos buvo raštas: “Rytoj čia kabos po vieną 
Lietuvos išdaviką”, ši šunų gaudymo pa
slaptis tuo tarpu ir pasilieka paslaptis.

TANKŲ ATAKOS
Gal nė vienas partizanų žygis taip skau

džiai neįžeidė raudonų Lietuvos parazitų ir 
plėšikų, kaip tas šunų iškorimas. Buvo nu
tarta rimtai partizanus gaudyti.

Po kelių dienų iš Alytaus ir Marijampo
lės atžygiavo du raudonarmiečių pulkai dar 
stipriau ginkluoti, negu vokiečiai. Miškas 
buvo apsuptas iš keturių pusių. Kareiviai 
turėjo eiti šalia viens kito, kad nė zuikis ne
paspruktų per tarpą. Tankai triuškino me
džius, skindamiesi sau kelią į miško gilumą.

Tris dienas ir dvi naktis landžiojo rau
donarmiečiai po tankumynus. Durtuvais iš
badė visus kurmrausius, klupsti išlandžiojo 
visus eglynus — partizanų nė pėdsakų. Nė 
vieno nematė.

Traukėsi raudonarmiečiai pikti ir prasi
keikę iš miško, sudraskytais drabužiais, nu
braižytais veidais.

Tuo pačiu laiku, tik jau už 50 kilometru, 
Stirnos Akys ir Stirnos Kojos irgi grįžo miš
kan iš medžioklės su dideliu grobiu: juodu 
partizanų būrio vietovėn vedėsi suimtus 
valsčiaus viršaitį ir vietos skyriaus komu
nistų vadą, kuriuodu pasižymėjo dideliu 
skriaudimu ir terorizavimu nekaltų kaimie
čių.

Du pulkai be grobio ir du partizanai su 
dideliu grobiu...

Stirnos Akys ir Stirnos Kojos jau veikė 
visai naujoj apylinkėj.

Mūsų partizanai lygiai prieš dvyliką va
landų paliko senąją vietą.

* * *

Ateina nauji laikai! Koki jie malonūs ir 
brangūs. Nudžius kraujas nuo takų, prašvis 
akys nuo ašarų, pasilsės rankos nuo vargų. 
Sėdės močiutė prie ratelio, verpdama plonus 
linelius, stovės tėvas sukdamas stiprias vir
ves ir vaikučiai susės aplink, motina nu
brauks ašarą nuo vargais išvagoto veido ir 
pradės... pradės ne senovės pasaką, kaip 
bernelis drąsuolėlis grūmėsi už jūrų už ma
relių su devingalviu smaku, kuris pilies rū
syje saugojo jo mylimąją mergelę... Ne. Ji 
pradės, kaip Lietuvos bernelis - ąžuolėlis ko

vėsi čia pat žaliuojamam eglynėly ir lygia
jame laukely su Rusijos bolševikų gaujomis, 
gindamas tėvelį, motinėlę, nekaltą seselę, 
kaip jis naktimis nemiegojo, dienomis neri
mo, nevalgęs, neapsirengęs, kol to plėšiko 
nenugalėjo.

Lietuvos partizanas jau ne pasakų didvy
ris, bet tėvynės garbė. Kur jis krito, ten 
kryželis vidury bijūnų krūmo. Ir ar bus nors 
vienas kampelis, nors vienas takelis, kur ne
būtų kritęs Lietuvos partizanas.

Lietuva kankinių žemė. Palaimintas, kas 
už ją mirė. Palaimintas kapas, kurio niekas 
nežinos. Palaimintas tautos didvyris, kovo
jęs už kitus, o ne už savo patogumus.

Iš tų kančių, iš tų kraujo klanų, iš bado 
ir skausmo iškankintų širdžių gims nauja 
Lietuva. Iš nežinomų kapų iš kaimo šiaudi- 
nėlių susikurs nauja tautos dvasia, kuri su
sijungs su Vytauto laikų galybe, ir Lietuva 
gyvuos, gyvuos šimtus metų.

Gyvuos Šventoji Lietuva, ne dėl tuščių 
žodžių, bet šventoji dėl Lietuvos partizanų 
kraujo, kaimo žmonelių kančių, motinų aša
rų ir raudų, šventoji — gimus skausmuose, 
užaugus varguose, subrendus kovose. Nau
ja. nenugalima, broliška, veikli Lietuva, o 
labiausia Šventoji Lietuva gims iš tu. kurie 
jos neapleido draskomos, žudomos, išjuoktos 
ir prikaltos prie kankinių stulpo.

PABAIGA.
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DŽIAUGSMINGŲ NAUJŲ METŲ!

Claremont National Bank
Commercial—Savings—Trust Accounts 

Christmas—Thrift 
Member FDIC — FHA Mortgages 

Member Federal Reserve Bank
58 Tremont Sųuare Claremont, N. H
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DŽIAUGSMINGŲ NAUJŲ METŲ!

JOHN McKENZIE 
PACKING COMPANY

Išdirbėjai Maple Sugar—Kepintų Hamių ir
Bacon-Lašiniukų į:;

Phone 202-203 Burlington, Vermont j*!
ą
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DŽIAUGSMINGŲ NAUJŲ METŲ!

Merchants Cooperative Bank
Draugiškas Bankas. — Taupyk Sistematiškai ir 

Finansuok Savo Namą per Plačiausį 
Co-operative Bank in Massachusetts

24 School St. — 2nd Floor — Boston, Mass. 
Assets Over $27,000,000

| Džiaugsmingų Naujų Metų!
i
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O'LAUGHLIN'S
VYRIŠKŲ REIKMENŲ ir 
MOTERIŠKŲ DALYKŲ 

KRAUTUVĖ
485 - 489 MAIN STREET ATHOL, MASS.

------------------------------ -------------------
DŽIAUGSMINGŲ NAUJŲ METŲ!

Woodward’s Chevrolet
✓

Parduoda ir Teikia Gvarancijas Chevrolet 
automobilių. Taipgi parduoda vartotus automo

bilius. Pirm negu pirksi matvk Woodward!
WOODWARD’S CHEVROLET

426 Adams St. Blue Hiils 9200 Milton, Mass

DŽIAUGSMINGŲ NAUJŲ METŲ!
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vaikučio, nai esą silpni ir mirštą, tųjų kaimą nakvynės. 
Gaila tik, kad, vakare ap
silankius, 
galima 
atrodo, 
vizitas 

kuri ši- minty.
___“ 12__ • Atsisveikinus einant ke- 

jų ji ir, bendrai, nepalan- liu, malonu buvo mąstyti 
apie parodytą šių tamsių 
žmonių nuoširdumą ir a- 
pie valdžios pastangas 
gelbėti juos. Tik viena 
mintis vis nedavė ramy
bės, kodėl pasaulis taip 
užjausdamas nykstančius 
necivilizuotus indijonus, 
dabar užmiršo rusų žudo- 

lietuvių

musio sūraus
Pakeliai įvedė ir į keletą nesulau? 
kitų namelių, kurių gy
ventojai buvo nuoširdūs.
Tik keista, kad prie tų jų 
bakūžių nebuvo nei tvo
ros, nei lauko, vei darže
lio. Tai aiškiai rcdė, kad 

nesiv erčia

*
Lietuvės tremtinės mokosi siūti. Vaizdas iš D.P.’s 

stovyklos. Hanau, Vokietijoje. BALF šelpti siuskite 
BALF’ui, 105 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.

Svečiuose Pas Indijonus

ap-

VIETA IR JOS 
GYVENTOJAI

Viena iš rečiausiai 
gyventų pasaulyje šalių,
be abejo, bus Kanados 
provincija, vadinama On- 
jtario. Čia didžiausius že
mės plotus užima seni 
miškai, išmarginti gilių e- 

■ žerų ir ilgų upių. Jų pa
krantėse gi dar iki šiol iš- 

• simėtę gyvena 
užsiimdami 
medžiokle

!jį Šis laikas,

indijonai, 
daugiausiai 

ir žvejyba, 
einant miš

kuose medžių kirtimo dar
bams, ir jų stipresnieji 

įten vyksta uždarbiauti.
•

Į tas retai baltųjų žmo- 
nių apgyventas sritis įva- 

Xžiavus giliau, jau ir trau-v uo ginčiu, jau 11 uau- 

: kiny dažnai galima paste- 
njbėti indijonus. Jų ruda

bažnytėlę. Gaila, tik, kad 
neturį nuolatinio kunigo. 
Jisai čia atvykstąs 
kartą per mėnesį.

Bažnyčia atrodė 
Aukštai buvo ir mažyčiai 
vargonai. Žiūrint į juos. 

Į indijonų vadas priminė, 
i kad per Mišias jie savo 
įkalboje giedą giesmes, 
į Netoli nuo bažnyčios 
■krito į akis vienas gražes- 
Įnis namas. Čia vėl vadas 
■ paaiškino, kad tai esanti 
mokykla, kurią lanko šio 
kaimelio indijonų vaikai. 
Tenai jie išmokstą ir ang
liškai kalbėti.

į Apžiūrėjus šiuos pasta
bus, vadas pakvietė ap
lankyti savo šeimą ir y- 
pač pažiūrėti neseniai gi-

vieną

gyventojai 
žemdirbyste. Ir dabar pu
sė to kaimo ----- ’ ■ —’
visai savaitei išėję į miš
kus rinkti mėlynių.

VADO NAMUOSE
Pagaliau priėjome 

prie paties indijonų vado 
namų. Jie buvo prasti: 
mediniai, mažais langu
čiais ir žemi. Viduje besąs 
Įtik vienas didelis kamba- 
; rys, kurio pasieniuose sto- , . a 
[vėjo lovos. Vadas tuojau tačiau* 
atvedė savo žmoną ir 
greitai atnešė tą savo sū
naus vaikutį. Senukas la
bai didžiavosi juo ir, nie
ko nelaukęs, paaiškino, 

: kad berniukas esąs pa- 
1 krikštytas Mykolo vardu. 
! Vaikas buvo savotiškai 
i suvystytas ir pritvirtin
tas prie tam tikros medi
nės leptelės, kurias indi
jonų moterys ir prie dar
bo nešiojasi užsikabinu
sios ant nugaros.

Po to vadas dar iš ka- 
jžinkur išvedė vieną labai 
seną giminaitę ir ėmė 
skųstis, kad indijonai da
bar neesą tokie patvarūs 
kaip seniau. Pirma, artė
jant žiemai, nereikėję rū
pintis šiltais namais, nes 
ir moterys dienų dienas 
galėjusios keliauti miš
kais per sniegą. Šiais lai- 
]I 

‘tuose gyvendami, indijo-į

I

žmonių esą

ir

ūkę senatvės.
Paklausus, kodėl taip 

yra, senis parodė į pro ša
lį einantį geležinkelį ir at
virai pasakė, kad degtinė 
čia esanti kalta, 1_____
tuo keliu ateina. Iš tikrų-

nieko nebuvo 
fotografuoti. Bet 

kad ir be to šitas 
ilgai pasiliks at-

klos gyvenimo sąlygos 
miškuose labai praretino 
indijonus. Kanados val
džia, bijodama, kad jie vi
sai neišmirtų, visokiais 
būdais globoja juos. Čia, 
pavyzdžiui, Ontario pro
vincijoje, indijonų apgy
ventose srityse ne tik už
drausta esą medžioti, bet mą kultūringą 
ir nešiotis šautuvą. Pana- tautą? 
šiai ir kitose valstybėse 
yra globojami indi jonai,

, nežiūrint to, 
mažėja.

ATSISVEIKINUS
Besišnekučiuojant

ir pritemo, 
grįžti į netoli

T. L. Andriekus, O.F.M.

jie Aš nenorėčiau nustoti 
tos laimės tikėti busimąjį 

’ gyvenimą. Aš pasakyčiau 
' net, kad visi, kurie nesitiki 

jau busimojo gyvenimo, yra 
Laikas buvo šiam gyvenimui mirę.

esantį bai- ■ Goethe.
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DŽIAUGSMINGŲ NAUJŲ METŲ!

People’s National Bank
Patarnaujame Kiekvienu Bankiniu Reikalu 

Stiprus—Saugus—Prieinamas—Narys FDIC 
7 Pleasant Street, Claremont, N. H.

iI
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DŽIAUGSMINGŲ NAUJŲ METŲ!
RED AND WHITE FOOD STORES

In Maine
Sponsored by

HANNAFORD BROS. CO.
Fortland, Maine

^•bėti indijonus.
% kūno spalva, tamsiai juo-j 
!£;di plaukai ir nelabai šva- 

rus veidas bei rankos gy-Į
$ vai primena Lietuvos či-į 
$ gonus. Kaikurie jų atrodo 
įjjdar gana tamsūs.
•j jaunesnieji jau apsukres-Į 
<! ni, bet daugelio senesnių-! 
į jų, ypatingai 

j žvilgsniai atrodo
.....................................................................,

*!

į
'»!

Tiesa,

THE MARVELLUM CO.

Holyoke,

t

«

gi moterų,: 
• bailūs, 

o judesiai suvaržyti.
Sustojus prie “White, 

Lake” ežero Regan apy-; 
linkėję, nuo kurios 17 my-; 

į|lių į pi etus miškuose dir-į 

$ ba neseniai iš Europos at-į 
įvažiavę lietuviai, teko pa-’ 
S į tirti, kad tenai netoli esąs 
JĮ ir vienas didesnis indijonų 
V X1U1XX1V11Q. XU.X^X^ U jOXU.XXXIX U»J 

J? ten dirbančius lietuvius, 
~ į įdomu buvo taip pat pa- 

į matyti ir jį.
VIZITAS KAIMELYJE
Buvo šiltas vasaros va

karas. Miškai uošė aplin
kui. Temo. Paėjus keletą 
mylių geležinkelio bėgiais, 
ant kalno iškilo nedidelė 
medinė bažnytėlė, o apie 
ją grupė išmėtytų namu
kų. Tai buvo indijonų kai
melis, kuris jų kalboje va
dinasi Wotmizachen, o an
gliškai Mobert. Jo pirma
jame name, prie kelio, bu
vo krautuvė. Prie josios 
gi šnekučiavosi būrelis in
dijonų. Čia besąs ir pats 
jų vadas, apie 60 metų 
amžiaus žmogelis, apsirė
dęs prastais europiečio 
darbininko drabužiais. Pa
sisveikinus ir paprašius 

į parodyti kaimelį, senukas 
mielai sutiko ir pradėjo 

’ vesti siauru keliu į kalną. 
Jisai šiek tiek mokėjo an- 
iglų kalbos.

Einant kartu, vadas ė- 
jmė aiškinti, kad čia gy* 
Įvenančios 27 indijonų šei
mos, kurios visos esančios 
katalikiškos. Šio kaimelio 

‘gyventojai katalikų tike- 
Ijimą esą priėmę prieš še- 
■šias dešimtis metų. Jie! 
•patys pasistatę ir šitą*

-l1

E. W. Bailey & Co
MONTPELIER, VERMONT

Džiaugsmingų Naujų Metų!
b

DŽIAUGSMINGŲ NAUJŲ METŲ!

BAILEY’S
Maistas Vištoms ir Kalakutams

rri 9 ♦

Taipgi
Bailey’s Dėl Pieningų Karvių 

Išdirbinias

p i ir vienas didesnis indijonų
Massachusetts ^'kaimelis. Taigi, aplankiusį

i
I į
I
i
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ATHOL SAVINGS BANKAS

Paskolos Mortgičiais

IR

Savings Bank Life Insurance

ATHOL. MASS. 444 MAIN STREET.

Vietinėms Nuosavybėms Duodamos

BOSTON EDISON COMPANY

p 
f
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Svarbūs Nauji Mokslininkų
Tyrinėjimai

NAUJASIS TVANAS
— Amerikiečiai dabar 

kasmet išgeria 231 milijo
nų galionų degtinės, 140 
mil. galionų vyno ir 79 
mil. statinių alaus.
— Šiąis metais alkoho

liui išleista 8,770,000,000 
dolerių.
— Dabar randasi net 

446,500 saliūnų ir užeigų, 
tai reiškia — vienas sa- 
liūnas 85 šeimoms.

Šitokius pranešimus 
skaitome spaudoje.

Kada alkoholis užima 
tokią plačią poziciją kraš
to gyvenime, negalime šio 
klausimo nepaisyti.

Kokia gi alkoholio įtaka 
į jį vartojantį žmogų? 
Šiuo reikalu reikšmingų 
faktų patiekia magazinas 
“Success Today”, juos 
ir norime atpasakoti.

EKSPERIMENTAI 
MAITINIMOSI 

LABORATORIJOJ
Carnegie Instituto Mai

tinimosi Laboratorija Bo
stone darė bandymus su 
13 jaunų vyrų. Bandymus 
pravedė Dr. Dodge ir Dr. 
Benediet. Vyrai buvo pa
dalinti į dvi grupes ir 
jiems buvo duodamos dve
jopos alkaholio dozės:

A.
degtinės arba kvorta — 
2.75% alaus.

B. Kitai grupei 50% 
daugiau tų pačių dalykų, 
kaip grupei A.

Kaikuriomis dienomis 
jiems buvo duodamos tų 
gėrimų dozės, o kaikurio
mis — kiti panašūs, bet raližuoti. 
nealkoholiniai, pakaitalai. į kaip

• i- - j i_____i___ • - ___ii *

žinojo, katrą dieną jie bu-.vada: 
vo gėrę, katrą ne. I — Faktai aiškiai rodo,

Daktarai pastebėjo, kad kad net nuosaikus alko- 
išgėrus kojos atsiliepimas holio vartojimas sumenki- 
į paerzinimą kelyje buvo na, sumažina organizmo 
užtęstas 10%, o akių normalų veikimą.

čia

dvi uncijos 90%

DARBININKAS

Už Prisiųstą 1948 Kalendorių

mirkčiojimas — 7%.
Toliau, pastebėta, kad 

išgėrusių 
sumažėjęs, 
stipresnio odos įdūrimo 
kad išgėrusis jį pastebėtų. 
Išgėręs, taipgi, negalėjo 
taip tiksliai nusakyti, ku
ris jo odos taškas yra pa
erzinamas. I

PASINĖRIMAS 
I RIZIKĄ

Kiti bandymai patvirti
no, kad kuo daugiau ge
riama, tuo mažiau suge
bama pajusti skaudėjimą 
ir nustatyti vietą, kur jis 
yra. Išgėrusiųjų akies ju
desiai buvo 11% pavėluo
ti. Jų sugebėjimas nuo 
vieno žiūrimo daikto per
kelti akis į kitą buvo su
mažėjęs 5%. Tai labai 
reikšmingas faktas, nes 
susilpnėjęs akių veikimas 
automobilio ar lėktuvo 
vairuotojui gali būti kata
strofos, mirties priežasti
mi. Kas blogiausia, kad 
net vienas išgertas stikle
lis atneša žmogui tokį 
jausmą, jog jis dabar bet 
ką gali geriau padaryti. 
Jis labiau įtiki į savo pa
augusį sugebėjimą ir yra 
linkęs daugiau rizikuoti, 
tikėdamas, kad jis dabar 
sugeba daugiau, kai tikro
vėje — jo pajėgumas su
mažėjęs, 
pavojų.

Išgėrus, 
dis muša 
dėl to, kad ji būtų stiprės-, 
nė, bet todėl, kad nervai, gėrimo padarinius. Įdo- patyręs apie alkoholi, p? 
kurie kontroliuoja širdies mūs buvo eksperimentai tekusį į žmogaus organiz-

jautrumas —
Reikėjo 14%

I

kas ir sudaro

paprastai, šir- 
smarkiau. Ne

įveikimą yra iš dalies pa-
Širdis daužosi, 

► mašina netekusi 
Taip, kad bandomieji ne-;kontrolės. Mokslininkų iš-

• • T- * 1

Jordan Marsh Company

MOŠŲ GERIAUSI LINKĖJIMAI

SUSILAUKUS

LINKSMŲ ŠVENČIŲ SEZONO

IR KARTU

LAIMINGŲ 1948 METŲ

Šie Nauji Metai mums yra devyniasdešimt-aštunti! 
Mūsų metinė šventė sų keturiom krautuvėm gėrybių 

vėl gali patvirtinti, kad “Sausio Mėnuo 
yra Jordan’o Mėnuo Bostone”. Ateikit!

Savo gimtadienio proga mes norim pasveikinti senus 
draugus ir susitikti naujų!

4

DIDŽIAUSIA NAUJOS ANGLIJOS KRAUTUVĖ.

Laivas SS Stavangerfjord plaukdamas per Atlantiką pasipuošė Ka
lėdų dvasia. Jis atplaukė j Nevv Yorko uostą su aukštai iškeltomis švie
somis kaišytomis eglutėmis.

GĖRIMAS IR DARBO 
SĖKMINGUMAS

Tų pačių mokslininkų Taigi, automobilio vairuo-
Dodge ir Benediet tyrinę- tojas, kurio kraujuje yra bet aš negaliu gerti nuo- 
jimai parodė, kad alkoho- alkoholio daugiau kaip saikiai.
lis nei kiek nepadidina at- 7/10 procento, kurs išgė- Psichologai, psichiatrai 
minties mintijimo greitu- ręs daugiau kaip porą bu- ir kiti mokslininkai sutin- 
mo, nepadeda rašyti aritelių alaus, yra pavojus ka, kad įpratusieji nieka- 
paruošti kalbą, žodžiu, sau ir kitiems. da neišmoks gerti su sai-
nepakelia mintijimo pro- Tyrinėtojai Gonzales ir ku. Jie vienomis ar kito- 
ceso, greičiau priešingai. Gettler nustatė, kad dau- mis progomis vis padau- 

Columbijos universite- giau kaip ketvirtadalis gins.
to profesorius HoIIing- pėsčiųjų, užmuštų per su- 
worth taipgi darė tyrinę- sisiekimo nelaimes New 
jimus. Jis šešiems savo Yorko mieste, savo krau- 
studentams per dvi savai- juje turėjo vieną ar dau- 
tes davė išgerti po keletą giau procentų alkoholio.

Daugybė kitų tyrinėji- yra Dr. Samuelio Johnson 
mų patvirtino tą pa t j. žodžiuose:

— Aš galiu visai negerti,
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Mrs. V. Levilsky, Pittston, Pa..............
N. N........................................................
Martha Miskis, Los Angeles, Cal.......
Vincent Butrim, Rochester, N. Y.......
Emily Plekavičienė, So. Boston, Mass. 
N. N........................................................
N. N........................................................
N. N........................................................
N. N........................................................
J. Urba, Scranton, Pa.............................
Mrs. A. Čepaitis, Scranton, Pa..............
Mrs. M. Pavilonis, Scranton, Pa...........
Marijona Karpienė, VVaterbury, Conn. 
VVilliam Jarasitis, Charlestown, Mass. 
VVilliam Kalicius, Pittsburgh, Pa..........
Eva Parvus, E. Boston, Mass..............
A. Kunigiškis, Cleveland, Ohio............
S. Deveikienė, Gardner, Mass...............
A. Sabaliauskas, Rumford, Me..............
Mr. A. Maeinskas, Dayton, Ohio ........
K. Ernest, Cambridge, Mass...............
Peter Chaplik, So. Boston, Mass. ........
M. Naujokienė, So. Boston, Mass. .....
Ona Norkienė, Brockton, Mass...........
Marijona Svedarienė ....... ....................
Jokūbas Stukas, Newark, N. J. .........
Mrs. T\ ~ ‘ “
Mrs. E. Nenartas, Bayonne, N. J.........
Mrs. 
Mrs.
Mrs. S. Berinski, Dorchester, Mass.......
Joseph Rustauskas, Athol, Mass...........
Jonas VVaitkus, Phila., Pa........_............
M. Kripas, Hartford, Conn. .................
A. Dzekevičius, Providence, K, I...........
Mary Jablonskas, Pittsburgh, Pa.........
H. Savickienė, Elizabeth, N. J.
Mrs. D. Genevičienė, Boston, Mass. 
Mrs. A. Vaicekauskas, Minersville, Pa. 
A. Pranauce, Pittsburgh, Pa................
Mrs. C. Miedžius, Phila., Pa..................
Magdalena Kavolius, Roslindale, Mass. 
John Aczas, Chicago, III.......................
Catherine Dongweck, Pittsburgh, Pa. . 
VV. Smith, Chicopee, Mass. ...................

į Mrs. Siksnys, Hillside, N. J. ...............
!J. Kalakauskis, Cambridge, Mass.
Į M. Abraitis, VVaterbury, Conn..............
įFrances Yasas, Norristovvn, Pa. ........
į John Kovall, Norvvood, Mass...............
Mrs. Mary Bartush, Chicago, III.
Mrs. M. Kaminskas, Scranton, Pa.......

i Ignas Rakauskas, VVaterbury, Conn. 
Mrs. F. Rodgers, Pittsburgh, Pa.
J. Baronas, Brockton, Mass..................
Helen Pinelienė, So. Boston, Mass. 
Kazys Cepurna, VVaterbury, Conn.......
L. Rudokas, Brockton, Mass................
Antan. Kvaraciejienė, Brockton, Mass.
O. Oksienė, Brockton, Mass. ...............

i Petronėlė Kalosius, So. Boston, Mass. . 
(Vincas Vaznis, New Britain, Conn.......
iStanley Stepawicz, Pittsburgh, Pa.......

I

Elenora Paulauskas, Scranton, Pa

B. Macey, Phila., Pa...........
K. VVasilius, Scranton, Pa.

KAS TREČIAS KRIMI
NALAS — DĖL ALKO

HOLIO
Šalia šių alkoholio žalin- 

butelių alaus ir patyrė, Pavojus tęsiasi per 3-4 gų įtakų į žmogaus orga- 
kad jų sugebėjimai 
to sumenko.

Mokslininkas Dr.
Miies atliko net 168 
perimentus, tirdamas ai-r Karališkoji 
koholio veikimą į žmogų. Draugija Londone buvo 
Jis darė tyrimus su jaunų pavedusi profesoriui 
vyrų grupėmis, stengda- E. Starling nustatyti 
masis susekti nuosaikaus mokslas iki to laiko yra

nuo valandas po išgėrimo.

W. ALKOHOLIS “DEGA” 
eks-į KRAUJUJE

nizmo sėkmingą veikimą, 
gėrimas atneša daug kitų 
nelaimių.Dr. Colvin, Krik
ščionių Blaivybės Sąjun- 

Medicinos gos pirmininkė skelbia:
— Autoritetai spėja, kad 

alkoholis kaltas už treč
dali papildytų kriminalų.
— Vienas iš keturių as

menų priimtas j psicho
patijos (bepročių) ligoni
nes yra alkoholikas.
— Viena iš keturių ne

Dr.
ką

pa-

su rašančiais mašinėle, mą. Jo išvados buvo šios: 
Pasirodė, kad jų rašymo 1. Išgertas alkoholis be 
greitis ėmė mažėti, o klai- jokių pakeitimų iš pilvo laimių automobiliais yra j 
dų jie darė kaskart dau- ir žarnų patenka į kraują, 
giau. Asmenys, paėmę di- Kiek bebūtų išgerta, alko- 
desnes alkoholio dozes, holis susigeria į kraują 
darė du kartu daugiau laikotarpyje tarp 30 mi- 
klaidų, negu mažiau gėrę, nučių ir dviejų valandų. 
Buvo nustatyta, kad pra- 2. Degtinė greičiau susi- 
slinkus dviems valandoms geria į kraują kaip alus ir 
nuo išgėrimo net mažo vynai. Maistas, ypač pie- 
kiekio alkoholio tie paty- nas, žymiai sulėtina susi- 
rę mašinraščio specialis- gėrimą. “Gėrimų maišy
tai darė 25'< — 50' < dau- mas” neturi 
giau klaidų negu kad jei
gu būtų išgėrę tą patį 
kiekį vandens.

AR VALIA GERTI 
AUTO VAIRUOTOJAMS

Haggard ir Jelinek darė 
bandymus, kaip išsigėru- 
sieji gerai pagauna gar
sus. Išgėrę porą, trejetą 
stiklų degtinės žmonės 
buvo gan jautrūs gar
sams, bet kai jiems reikė
jo išskirti tų balsų garsu
mą, jų sprendimo tikslu
mas buvo žymiai puolęs. 
Tas pats ir su regėjimu 
bei palytėjimu.

Ypatingai daug bandy
mų daryta siekiant patir
ti alkoholio įtaką į šofe
rius, lakūnus - pilotus. 
Taip, tyrinėtojas R. L. 
Holcomb įrodė, kad auto
mobilių vairuotojai, kurių 
kraujuje yra alkoholio 
daugiau kaip septynios 
dešimtosios dalys vieno 
procento, patiria 10 kar
tų daugiau nelaimingų at
sitikimų, kaip tie, kurių 
kraujuje mažiau alkoho
lio ar visai jo nėra. Toks 
gi alkoholio procentas 
kraujuje jau gaunamas . 
nuo dviejų butelių alaus z-- • a • BF

surištos su vairuotojo ari 
praeivio girtavimu.
— Grūdų, išeikvotų al

koholio gamybai — už
tektų viso pasaulio alks
tantiems.

Akivaizdoje tų faktų;Ieva Grusauskas, Phila., Pa......................
reikia, kad kaskart dau-!G. Dowdovowicz, Methuen, Mass. 
giau atsirastų ryžtingų. Kari Bonevitch, Cambridge, Mass. 
kovotojų prieš alkoholį. Mrs. Monica Starulis, Pittsburgh, Pa.......

ypatingos Krikštynas, vestuves, var- Antanas Akstinas, Nashua, N. H. ........
dines, gimtadienių vaišes, Ona Baliunas, So. Boston, Mass.............
laidotuves pratinkime* J. Karsokas, Lowell, Mass.........................
ruošti be apsinuodijimo ir-Theresa Saurusaitienė, VVorcester, Mass. 
be kitų apnuodijimo alko- Mrs. A. Gudelauckas, Tariffville, Conn. 
holiu. Teatsiranda kuo^teve Sokol, VVorcester, Mass..................
daugiausiai žmonių, ku-

, pasiryžę nė į burną 
neimti to pragarinio skys-

H

reikšmės.
3. Labai mažai alkoholio 

išeina iš žmogaus kūno 
alsuojant ar per inkstus. 
Beveik visas jisai “sude
ga” kraujuje. Trys unci
jos degtinės “sudega” per rie, 
3-5 valandas. i

Nustatyta, kad ypač pa- čio, parodytų, kad jaučia- 
vojingas gėrimas yra jau- mės daug sveikiau, daug 
niems vyrams ir mote- linksmiau ir laimingiau  —r...............,............. ....,......... ............
roms. i be pritrenkimo savo pro- Mrs. Anna Szymonik, So. Norwalk, Conn.

Toliau, tyrinėtojai pa- to ir valios alkoholiu, 
stebėjo, kad daug tiesos Dr. J. Prauskis.

Juozapas Lukša, New Haven, Conn. 
Jonas Totilas, VVaterbury, Conn. .....
Peter VVilliam, Somarville, Mass. .....
Mrs. D. Ulanavičius, Lawrence, Mass. 
A. Stankevičius, Montreal, Canada 
K. Suprinavičius, Dorchester, Mass.

2.75' < stiprumo..

GRAŽIOS IR NAUDINGOS 
KNYGOS

Iš Vokietijos gauti platinti šie vertingi Šv. .; 
Sosto Delegatūros lietuviams leidiniai: £
šventoji Istorija, Naujasis Testamentas. Paveiks- d 

luotą ir gražiame popieriuje knyga. 95 j’ 
pusi. Kaina — 1.50 dol. !•

Simas Sužiedėdis, šventas Kazimieras 1458-1484. ;» 
Kaina 25 centai. •*

Maldeikis - Maceina, Lyčių problema. Kaina — 
25 centai. :i

i
Stasys Yla, Meile. Kaina — 50 centų.
Šias knygas galima gauti (užsisakant ir per pas- ;.i 

tą) “Darbininko” administracijoje: — i.Į
366 IV. Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

O. Kulisauskas, Brockton, Mass.........................
N. N., ..................................................................

iŠ. Maeinskas, Brockton, Mass.............................
M. Yekavonis, Brockton, Mass...........................
K. Motekaitis, Brockton, Mass...........................
L. Kumpa, Brockton, Mass..................................
J. Bonusienė, Brockton, Mass.
N. N...................................... ...............................
Ona Simanauskienė, Phila., Pa.
Ona Kubilienė, Northampton, Mass................
Ona Batyrus, VVarrior Run, Teely, Pa.
Mrs. K. Sakavičicnė, Nashua, N. H.
Mary Kupchunas, Hudson, N. H. ....................
VVilliam Yszganaitis, New Haven. Conn. 
Juozas Žemaitis, MiUbury, N. J........................
John Tamulis, Kerne, N. H. ..........................
S. Sadonis, Johnson City, N. Y. .......................
Mrs. P. Dennis, Manchcster, N. H. 
B. Dombrausktfs, Brockton. Mass.
K. Grigas, Brockton, Mass. ..............................
P. Balsevičienė, Brockton, Mass. 
Rožė Bartkienė, Brockton, Mass.

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame,
-----  “Darbininko” Administracija.
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GIRDĖTI LIETUVIU \ 
KOLONIJOSE *.| 
 •

Is ALT Centro rastinės

KONFERENCIJA TREMTINIU 
REIKALAIS

Šių metų gruodžio 6 d. Cle- 
velande. Ohio, buvo sušaukta 
Great Lake srities konferenci
ja tremtinių reikalais, kurioje 
dalyvavo daugelio organizacijų 
atstovai iš Ohio. Michigan, 
Pennsylvania. šiaurės New 
Yorko. Indiana ir \Vsiconsin 
valstijų. Ją sušaukė Citizens 
Committee on Displaced Per- 
sons.

Prie šito komiteto yra prisi
dėjusi ir Amerikos Lietuvių 
Taryba. Todėl į konferenciją 
buvo pakviesti ALT Centro at
stovai ir jos vietiniai 
viršpammėtoje srityje,
ferenciją nuvyko ALT Vvkdo- 
mojo Komiteto nariai. Sekre
torius Dr. P.
ninkas Mikas 
] at keliolika 
iš Clevelando

Šios konferencijos tikslas bu
vo daugiausia pasiruošti agita
cijai už tai. kad JAV Kongre
sas savo reguliarinėje sesijoje

skyriai
Į kon-

Grigaitis ir Iždi- 
ir taip 
atstovų 

ir Pittsburgho.

Va idyla. 
lietuvių

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944

207 PARK BITLDING
tVoreester, Mass.

275 Main St.. Mehster, Mass.

nos sveikatos. Suimtas už.kaip ir nėra, bet su laiku 
išleidimą slapto aplink-įgali atsirasti, nes ta 

nukreipto prieš kryptimi NKVD intensy
viai dirba.

vyskupijos Į Klaipėdos kraštą kata- 
Prel. La- likų kunigai neįsileidžia- 

irgi suimtas. Tuo mi.
Vienuolynai neuždaryti,

kurie pirma buvo priešingi; 
tremtinių įsileidimui, pereitai 
vasara aplankė Europą, apžiū- ’ 
įėjo DP stovykla:;, pasikalbėjo; 
su įvairių tautybių žmonėmis, j 
pabėgusiais nuo bolševikų te
roro. ir įsitikino, kad Amerikai 
privalo juos gelbėti. Atstovą 
buto sjjecialus subkomitetas. į 
atlikęs tyrinėjimą, neseniai at-į 
spausdino savo rajjoilą (trum
pai vadinamą Fulton Report. 
nuo vardo kongresmano James 
G. Fulton. to subkomiteto pir
mininko). kuris yra labai pa
lankus sumanymui įsileisti 
tremtinius į J. A. Valstybes. .

Kalbėjo Generolas McNarney 
Konferencijos priešpiečiuose!

iš sovietų kontro- i (luncheon) pasakė kalbas ke- 
A. Valsty- j' letas žymių amerikiečiu. Žv- j 

; minusias tarj>e jų buvo gen.
Nevv i Joseph T. McNarney. buvęs J., 
davė i Valstybių karo jėgų vadas 
apje I Europoje. Jo kalba buvo iš 

. | svetainės transliuojama oro 
McNarney la

bai stipriai parėmė sumanymą, 
kad kongresas išleistų 
mą, atidarantį duris 
niams į J. Valstybes.

Pritariančias kalbas 
religinių organizacijų, 
tonų ir katalikų, 
merikos 
laikraščio 
Prezidento

! gresmar.as
Ohio.

Popietinėje konferencijos se- 
išvie- 

asmenų įkurdinimo 
klausimas. Referatuose ir dis
kusijoje buvo pakartotinai pa
brėžta. kad atvykimas keletos 
šimtų tūkstančių europiečių į 
J.A.V. nesudarytų sunkumų 
šiam kraštui; bet reikės visgi 

Į rūpintis, kad tie naujieji atei- 
Įviai rastų butus ir uždarbį, 
i Šitas dalykas turės būti atlik
tas organizuotu būdu.

Beveik visi konferencijoj 
kalbėjusieji yra įsitikinę, kad 

'J.A.V. Kongresas priims vieno- 
ikioje ar kitokioje formoje į- 
; statymą tremtiniams įsileisti. 
I Klausimas tačiau yra — kada 
! ir kiek ? Kad įstatymas būtų 
' išleistas greičiau ir kad jis ati- 
! darytų duris į Ameriką dides- 
l niam skaičiui asmenų, reikia 
i darbuotis, raginant senatorius 
i ir atstovus visokiais būdais, i 
į Visos suinteresuotos šiuo rei-

■^Sį kalu organizacijos privalo su-i . ,--------------  v- x---------------- v —
krusti. įklieriku: nuo 1946 m. ru- ,vysk. Ramanauskui į Vil-

Po konferenciios ALT Vvk-i^ens Telšių seminarija nių pasikalbėti su atatin- g i domėjo Ko”„ariaT ir Ta-1 daryta. Dabar veikia; valdininkais, jis
i rybos skyrių atstovai, drauge itlk Kauno seminarija, ku- ■ buvo painformuotas, kad

M 
M

po Naujų Metų priimtų Stra- ■ 
tono Bilių ar kurį kitą panašų • 
įstatymą, kuris atidarytų duris j 
pabėgėliams 
liuojamų šalių į J. 
bes.

Komiteto pareigūnai iš 
Yorko ir Washingtono 
pranešimus konferencijai 
tai, kas iki šiol atlikta, ir nu 
rodė praktiškus būdu kovai su bangomis. Cen. 
imigracijos priešais. Jie ypatin
gai pabrėžė, kad norint pa
veikti Kongresą, reikia daryti 
spaudimą į senatorius ir atsto
vų buto narius, rašant jiems 
laiškus, o dar geriau, pasima- 
tant su jais, kai jie parvažiuo- 

namo į savo distriktus.

Pritarimas DP Įsileidimui 
Auga

Pastebėta, kad pastaruoju 
laiku pritarimas įsileidimui

įstaty- 
tremti- Chicagoje pakabinta inskripcija penkių me

tų atominės bombos išradimo sukakties proga. 
Tai pradžia atominio amžiaus.

-S

f : , jjį j j

■ ■-•'-j *■
B -s

_ ______________ ■ - -

raščio, 
komjaunuolius.

j Kaišedarių
; generalvikaras
i bukas
j pat metu suimtas ir Kau-
no arkivyskupijos kanele- tik kai kurios kongregaci- 

’ris kun. Mieleška. jos išmestos iš savo na-
Sustiprintas dvasiški- mu. Kazimierietės tebėra 

jos suėmimas prasidėjo Pažaislyje, pranciškonai 
no vizitų pas komisarą — Kretingoje.
Gedvilą, 
reikštas 
klieriku 
j.mo iki

Ii
i

J“

pasakė 
protes- 

atstovai. A- 
Darbo Federacijos

redaktorius, CIO 
įgaliotinis ir kon- 
George Eender iš

tremtinių į J. \ alstvbes didė- sijoje buvo svarstomas 
ja. Kai kurios įtakingos orga- tintųjų 
nizacijos. kurios pirmiau buvo 
priešingos, dabar jau pakeitė 
savo nusistatymą. Pavyzdžiui. 
Amerikos Legijonas pereitos 
Kongreso sesijos metu labai 
griežtai kalbėjo prieš išvietin- 
tųjų asmenų priėmimą: bet 
šiomis dienomis Legijonas Na-j 
cionalinis Vykdomasis Komite
tas viešai pasisakė už tai. kad 
JAV įsileistų geroką tremtinių 
dalį žmoniškumo sumetimais.

Daugelis Kongreso narių.i

Naujų Metų

Bernardas Koraitis

«il WA$HIN0r0N SIRELf

BOSTON. MASS.

Bažnyčios Padėtis Lietuvoje
(Tęsinys)

BOLŠEVIKAI IŠGALVO
JA NAUJU APSUN

KINIMŲ
Pradžioje bolševikai dė

jo visas pastangas įrodyti 
į savo didelę religinę tole- 
'ranciją, ką patvirtina ir 
toks atsitikimas. Užėjus 
bolševikams 1944 m. pora

kuriam buvo pa- 
protestas dėl 

skaičiaus apribo- 
150.

Patalpos iš Kauno kun. 
seminarijos irgi atiminė
jamos. Pavyzdžiui, prie 
Marijonų šv. Gertrūdos 
bažnytėlės Kaune semi
narijos patalpos atimtos 
ir perduotos midicinos se
serų mokyklai.

“DABAR LIAUDIS 
VISKĄ TVARKO...”
Bolševikai daro bandy

mus įnešti į savitarpį ku- 
p-igų gyvenimą nepasiti
kėjimą vienas kitu. Jie 
mėgina užangažuoti sau 
agentus net dvasiškijos 
vadovybėje. Suradę reika
lingą dvasiškį pastatytų 
jį Romos Kat. Bažnyčios 
Lietuvoje valdytoju. Ne
sutarimus dvasiškijos 
tarpe ypatingai stengiasi 
išnaudoti. Suėmus Obelių 
kleboną kun. Nagulevičių, 
NKVD į jo vietą atgabe
no suspenduotą kunigą 

kun. Fabijanskas. valdyti parapijos. Šis bol-

GRASINO IR MUŠĖ
Bažnyčiose mokiniams 

vedamos 
tikvbinės 
nežiūrint NKVD grasini
mų. Studentai gavėnioje 
ir advente atsisakė šokti, 
nors buvo raginami.

Kunigų seminarijos pa
skutini kursą buvo išsi
šaukusi NKVD ir visus 
reikalavo pasirašyti pasi
žadėjimus teikti žinias. 
Nors grasino ir mušė, bet 
nė vienas klierikas pasi
žadėjimo nepasirašė.

Per pamokslus 
drįsta pasmerkti 
kų režimą, kelti 
dvasią ir juos 
Gedvilą vienoj prakalboj 
apkaltino kunigus, kad jie 
kursto žmones prieš ko
munistinę santvarką. Ku
nigai vengia vaikščioti su 
sutanomis, rengiasi civi
liai.

Jokių diecezinių raštų 
ar ganytojiškų laiškų 
vyskupai negali išleisti, 
*ačiau nevisai to draudi
mo laikosi. Kunigai nuvo
kia, kad Bažnyčia tole
ruojama tik laikinai ir 
iiems gręsia Sibiras. Ta
čiau jie laikosi kietai ir 
garbingai.

sekmadieniais 
konferencijos,

kunigai 
bolševi- 
žmonių 

drąsinti.

tinistas Dambrauskas. Ži
nomi dar šie suimti kuni
gai: 
1946 m.
jevonyje; 
klebonas
Prisikėlimo bažnyčios vi
karas 1
Kan. Rauda nuteistas 8 
metams už tai, kad būda
mas kunigų seminarijos 
prorektoriumi nesutiko 
teikti žinių NKVD.

Kun. Andziulis gyvas,

Fabijonas Kemėšis 
rugpiūčio m. Pa- 

Vilijampolės 
kun. Dagilis,

ševikų pastatytasis “kle
bonas” atsisakė isileisti 
vyskupo skirtą kleboną. 
Reikalą sutvarkyti atvy
ko vyskupijos kancleris, 
bet ir jo parėdymų NK
VD “klebonas” atsisakė 
klausyti. Tada kurijos bu- 

, . , < vo kreiptasi j kulto reika-
susaudyti. rią daugiausiai lanko stu- lų patarėją Gailevičių Vii- 

niuje, kuris pasakęs: “Da- 
,. .. . Kan. bar liaudis viską tvarko ir

atžvilgiu, Usoris ir Prel. Kuraitis čia matomai liaudies va- 
įsgalvoja dėsti kun. seminarijoje. |lia todėl mes šiame rei- 

j Ypatingai stiprią suimi- kale padėti negalime. “Šis 
nėjimo bangą dvasiškija atrodo pirmas bandymas 

l__ , . _ ... . . pergyveno nuo 1946 m. įnešti demoralizaciją į
j Kauno, bet ir Teisių kum- gruodžio mėn. Telšių dvasiškijos tarpą ir tuo

keliu klebonijas palengva 
pervesti į rankas bolševi
kams tarnaujančių dva-’ 
siškių. Tuo tarpu tokių i

g DŽIAUGSMINGŲ NAUJŲ METŲ! 
’! A. R. PARKER CO.

___ _______, bet painfor- 
Tai m avęs valdininkas

raudorarmiečių bandė a- 
piplėšti Utenos kleboną. 
Apie tai klebonas pasi
skundė to dalinio genero- kun. Dirveiis miręs. Kan. 
lui, kurio įsakymu tie du Sabaliauskas yra Įgulos 

, kareiviai viešai miesto bažnyčios rektorius, ku- 
jaikštėje buvo -■>----•
Šiuo metu bolševikai ne dentai. Joje ruošiami baž- 
tik nėra tokie skrupulingi nvtiniai koncertai, 
idvasinininkų
bet kasdien

i naujų apsunkinimu jų eg- 
jzistavimui. Iš pradžių bo1- 
ševikai leido veikti ne tik

I 
i

I
I
i

Aš atitolau nuo Tavęs, 
Dieve, nes pats sau pati
kau. šv. Augustinas.

> mėn.
gų seminarijoms^ Kauno vysk. Borisevičius buvo 
seminarijoj 1945 m. - 46 į suimtas pereitais metais, 
mokslo m. buvo per 500; Nuvykus jo pavaduotojui

W. J. Chisholm
GKABORILS 

“Asmeniškas Patarnavimas’' 

331 SmithSt.,
PROVIDENCE, R. I

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286
i

su kai kuriais kitais Clevelan-nuo Ivysk- Borisevičius nuteis-
| 635 Plymouth Street,do lietuvių darbuotojais, buvo 

pakviesti j Glugodų namus. 
Ponia Paulina Glugodienė sve
čius maloniai pavaišino. Po to 
buvo pasikalbėta Tarybos vei
kimo klausimais.
pie

ypatingai
vajaus tęsimą.

WORCESTER, MASS

a-

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA
Metinis Susirinkimas

mėnesio nustatytas nume- tas mirtim,
rus — 150 klierikų.
esą padaryta Komisarų įėjo rasti mirties įvykdy- 

, kuris mo bylos. Vėliau kieno 
I tai Lietuvoje gautas laiš
kas iš p. Stulginskienės

nega-
Šaltieji Ledai - Ice Cream — mūsų Specialybė £

E. Bridgewater, Mass. $

(Tarybos nutarimu, 
(Maskvos patvirtintas.

Pereitais mokslo metais
Kauno kunigų seminari-ĮRusįjoje, kuriame ji pra
jos rektoriumi buvo kan.lneša, kad vysk. Borisevi- 
Pranas Venckus. Prieš jį čius esąs netoliese. Išeitų, 
iki 1946 m. rudens tas pa-'kad jam mirties 1 
reigas ėjo Jėzuitų provin-jneįvykdyta.

, cijolas T. St. Gruodis, bet į po vizito Vilniuje vėliau 
ji laikas nuo laiko prade- buvo suimtas ir vysk. Ra- 
jo išsikviesti NKVD ap- manauskas. Su ė m i m ą 
klausinėjimams, kurių re-I NKVD valdininkai įvykdė 
zultate jis atsisakė, pasi-1 grįžtant jam iš šv. Mišių, 
likdamas tik profesorių-;

i mi. Rektoriaus pavaduo- 
j tojumi yra kun. Vaitie- 
’ kaitis. Jis paskirtas suė- 
įmus prieš jį buvusį pava- 
iduotoją kun. Kuzmicką. 
Į Prieš kunigą Kuzmicką 
buvęs vicerektorius kan. 

i Petras Rauda irgi suim- 
itas. Bendrai yra susida- 
Įriusi nuomonė, kad užimti 
' vicerektoriaus vietą Kau
no kunigu seminarijoje 

(reiškia būti neužilgo su- 
j imtam.

VYSK. BORISEVIČIUS 
BUVO NUTEISTAS 

MIR7IN
Tarp suimtų seminari-

LDS 7 kuopos metinis susi
rinkimas įvyks sausio 4 dieną, 

i tuojau po mišparų, Šv. Kazi
miero par. salėje.

Kviečiame visus narius daly
vauti, nes bus renkama valdy
ba 1948 metams. Priimsime 
mokestis už laikraštį "Darbi
ninką”.

a

Komitetas.

A. Gumauskas
Generalis Kontraktorrus l

694 Chalkstone Avė.,
PROVIDENCE, R. I.
Tel. Plantations 0753

I

Parūpinu planus ir statome 
naujo stiliaus namus su mo
demiškais įrengimais. Atlie
kame visokius darbus namų

♦

I taisymo.

I DŽIAUGSMINGŲ NAUJŲ METŲ! |

I H. A. Hatch & Son 1
:» a\ Paul J. Wocdcome, savininkas Įkurta 1891 k 
-i* Insurance Įvairiausiose Srityse X

Fitchburg, Mass. *
, — insuranbausme | 470 Main streetF r

Surišo rankas ir tiesiai ū 
nugabeno į geležinkelio j j 
stotį, iš kur jis buvo iš- j• 
vežtas nežinoma krypti- J! 
mi. Pradžioje jis buvo lai- ' 
komas Vilniaus kalėjime, 
bet nuo vasario mėn. mai-! 
sto nebepriėmė, kas reiš- 

Ikia, ka.d išvežtas kitur 
larba sušaudytas.

“Aš PAŽĮSTU 
BOLŠEVIKUS” a

Vysk. Teofilius Matu
lionis suimtas 1946 m.. 
(gruodžio mėn. vidury. Jis, 
labai drąsiai laikėsi ir į 
visokius įspėjimus atsa
kydavo: “Aš pažįstu bol
ševikus”. Prieš suimant

DŽIAUGSMINGŲ NAUJŲ METŲ!

City Coal of Leominster 
John Vaillant, Savininkas 

“Clean Coal and a Clean Deal” 
8 Mechanic Street,

]OS profesorių paminėti- 1946 m. gruodžio 9-12 dd. 
nas kun. S. Gustas (sale- davė klierikams šventi- 
zietis) ir keli pasauliečiai mus ir per iškilmes buvo 
profesoriai, tarp kurių la- pastebėtas esąs labai silp-

Y
i! 
i!
i!
I! 
i

Leominster, Mass. i
______ ________J
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Atvažiavo Kun. Klimas. Gruo
džio 25 d., kun. Aloyzas Klimas 
atplaukė New Yorkan iš Vo-

Whitten St., Dorchester, 
Mass.; ir šv. Petro parapijos 
klebonijoje, So. Bostone.

Kun. Klimas buvo klebonu 
didžiausioje lietuvių tremtinių

kieti jos. Tą pačią dieną jis pa-į parapijoje, Hanau, Vokietijoje, 
siekė Bostoną. Dabar jis vieši Dabar jis atvažiavo darbuotis 
pas savo tetas — ponią Janiū- Amerikoje.
nienę, 461 Ashmont St., Dor
chester, ponią Strimaitienę, 66

*

DAKTARAI
e>------------------------------------ <

80U 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS
515 E. Broadvvay

So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
teitadieniais nuo 2 iki 8-tal.4 --------------------------

«!

TeL ŠOU 2805

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

OPTOMETRISTAI
447 Broadvvay
So. Boston. Mass.

OFISO VALANDOS: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. dienų.

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare.

Sveikiname.
Kun. Klimas pasirodys Bos-| 

tono visuomenei tremtinio Ka
zio Čibiro, 

j toriaus, išleistuvėse,
d., 6 
West Fifth St. Jis ten pirmą 
kartą prabils į Bostono lietu
višką visuomenę.

Kas norės, tas galės paklau
sinėti kunigą tremtinį apie lie
tuvius tremtinius Europoje, 

j Tikimės ir daugiau tremtinių 
■ šiose išleistuvėse.
I _________

Gruodžio 27 d., tapo pakrikš
tyta C. Ona. tėvų Charles C. ir 
Onos (Rudokaitės) Reiss, gyv. 
223 W. 5th St.

Gruodžio 28 d., tapo pakrikš
tytas Paulius - Pranas, tėvų 
Prano ir Joanos (Lengvinai- 

itės) Grigaliūnų, gyv. 493 E. 
7th St.

v.

Lietuvos Generalinio Konsulato New
Yorke Paieškomi Asmenys:

Marcelė, iš Vilkaviškio ap., 
Chicago.

PASVENSKAS, Juozas ir 
sūnus Vytautas, iš Rudaminos

i

“Darbininko” redak- 
", sausio 4 

v., bažnytinėje salėje.

NORMANTAS - Novogruc- 
kas, Mykolas ir Stasys, sūnūs 
Vaclovo ir Stasės. Chicagoje.

NOVOGRUCKAS - Norman
tas, Mykolas ir Stasys, sūnūs vai., Seinų ap., gal Bostone.
Vaclovo ir Stasės, Chicagoje. į PAULAITIS (Perey), iš Bar-

OLEKNAS, Antanas, žmona tininkų vai., Vilkaviškio ap., 
Petronėlė, gyveno 2320 W. Brooklyne.
Jeff Louisville 12, Kentucky. Į PAULAUSKAS, Jurgis. Mo- 

ORANCAS, Adomas, iš Jur- tie jus ir Petras, iš Žąslrų vai., 
barko vai., Raseinių ap.. Chi- Trakų ap., Bostone, 
cagoje. PAULAUSKAS - Stankytė,

OŽALAITĖ - Brazdžionienė, Marcelė, duktė Juozo ir Mari- 
Petronelė, iš Pakruojo vai., jonos.
Šiaulių ap., Brooklyne.

OŽECHAUSKAITfi,
iš Kauno - Šančių.

PALAITIS, Adomas,
rijampolės ap., Chicagoje.

PALJLJŪNAS, Aleksandras,
lis Ramygalos
'ap., Brooklyn

PALIULIS,
kaviškio ap.,

PANGONIS,
mošius, iš Miroslavo 
taus ap., Bostone ar 
ke.

PASTARNOKAS,
žmona, Matukaitė,

I - -
i . — .

i PAULAVIČIENES - Jablon- 
Julija,, skaitė, Petronėlė, našlė Alekso ! 

Paulavičiaus, kilusi iš Kretin-! 
gos ap., gyv. Brightone ar Bos
tone.

PAULOKAS, Stasys, gimęs 
vai., Panevėžio, Amerikoje, 
ar Brookline.
Motiejus, iš Vil- 
Washingtone.

Juozas ir Ta-

iš Ma-

PEČIULIS, Viktoras ,iš Šiau
lių ap., Chicagoje.

PEČKIS, Petras ir Vincas,
• broliai Kotrynos Papečkienės-

val., Aly- Pečkytės, gyv. Bostone iš Ma- 
New Yor- rijampolės ap.

PETKEVIČIUS, Vaitiekus, 
Stašys,'iš Ukmergės ap., prie New 

Marcelė, iš Yorko.
---------------1 PETKEVIČIUS, Vincentas,

Susirinkimas atsakė kunigui
Virmauskiui prižadėdamas vis
ką daryti, kad tinkamai paly
dėjus mūsų mylimą žurnalistą chester. Pašarvota D. A. Zalet- iš Gelvonių vai., Ukmergės ap., 

!. . . T 1' , ' “ pi... 1 p. < .1 > .r, I , , 1... .. _ 1 , TT    -- T TT j naujas pareigas. Ir imki jam •

1

SOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.J.C.5eymour
LANDŽIUS

Sekmadienį, kunigai, Šv. Pet
ro parapijos bažnyčioje, kal
bėjo žmonėms apie katalikiš
ką spaudą. Įrodinėjo reikalą 

! remti ir platinti katalikiškus 
1 laikraščius ir knygas.

_____ 2
ĮVAIRŪS SKELBIMAI

----~--------——I

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A 

INSURANCE 

409 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS.

Office TeL So Boston 0948

LANDŽIUS 
Lietuvis gydytojas ir 

chirurgas. Naudoja vėliausią 
X-Ray aparatą 

Pritaiko akinius.
534 E. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

Valandos* 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Lietuvis gydytojas ir
chirurgas. Naudoja vėliausią

X-Ray aparatą
Pritaiko akinius.
534 E. Broadvvay,P
So. Boston, Mass.

Valandos* 2 iki 4 ir 7 iki 8.
i

Tel. KENmore 4433

Dr. Albert P. Kiburis
Podiatrist - Chiropodist 

107 Massachusetts Avenue 
Boston, Mass.

Prieš Mass. Avė. Station

Valandos šiokiomis Dienomis: 
12:30 P. M. — 7:00 P. M. 
Valandos šeštadieniais: 
12:30 P. M. — 3:30 P. M.

Trečiadienį, per Šv. Teresės 
j pamaldas bus klausomos išpa- 
ižintys prieš Naujus Metus.

Ketvirtadienį yra didžiulė 
į metinė šventė. Visi katalikai, 
kurie gali, privalo išklausyti 

' šv. mišių. Šv. Petro parapijos 
bažnyčioje šv. mišios įvyks

j sekmadienio valandomis, bū- 
Itent: 
Įsista) ir 11:30; salėje 
9:30. kurias laikys Tėvas Pra
nas Aukštikalnis, S. J.

t
Sekmadienį, 9 v. r., Moterų!

Sodalicija išklausys šv. mišių 
ir eis prie Dievo stalo.

10 v. r.. Merginų Sodalicija 
priims šv. Komuniją.

5 v. p.p. bus laikomos pamal- geriausios kloties, 
dos. Bus sakomas 
las.

6 v. v., įvyksta 
rašytojo K. Čibiro 
vakarienė. Vakarienės 
informacijų norintieji kreipki 
tės asmeniškai, raštu ar tele-j 
fonu į “Darbininko" ofisą.

ir pamoks-1 -------------
! Gruodžio 28 d. labai iškil- 

laukiamoji' mingai apsivedė Julijonas Ar- 
išleistuvių iauskas su Regina Glineckaite, 

reikalu gyv. 24 Thomas Park.

!
I

5 d.. 9 v. 
mokslo po
Grįžta ir

vai-

j Pirmadienį, sausio 
Į r., vaikai grįsta prie 
’ Kalėdinių atostogų.

Darbuojasi išleistuvėms. Po- J mūsų parapijos mokyklų

skų, laidotuvių direktorių, ko- North Hampton prie New Yor- 
plyčioje, 564 E. Broadway, So. ko.
Boston. I PETRAUSKAS, Antanas,

Laidojama trečiadienį, gruo- žmona, vaikai Juka ir Antanas, 
džio 31 d., 10 vai. rytą iš Šv. iš Bartninkų, Vilkaviškio ap., 
Petro lietuvių par. bažnyčios, Shenandoah, Pa.

|So. Boston, Naujos Kalvarijos 
kapuose.

Likę dideliame nuliūdime ve- prašo atsiliepti gimines 
lionės pamotė ir giminės kvie- žįstamus.
čia visus dalyvauti šermenyse
ir

PETRAUSKAS, Jonas, sūnus 
Juozo - Baltraus, iš Veisėjų v., 

ir pa-

laidotuvėse.
ir se-
Grand

šv. mišios 
valandomis, 

7-8-9-10 (su klierikų a- 
8 ir

nia Šimkienė, kapitono darbšti kučiai. 
ir labdari žmona, iki šiol dau-> 

; giausiai yra išpardavusi tikie- 
Įtų rašytojo K. Čibiro išleistu-’
vių vakarienei, sausio 4 d., 6 
v. v., bažnytinėje salėje, W. 
5th St.. So. Bostone.

I
ii

PRANEŠIMAS
MIRIMAI

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

Remkite tuos profes! jonalus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
‘OarMninkg”.

PETRAUSKAS. Mike, 
šuo Puplisa, Ona. gyv. 
Rapids. Mich.

PETRIKAUSKIENĖ - Teni- 
kaitytė, Marė, vyras Peter. iš 
Gaurės vai.. Chicagoje.

PETRUŽIS. Adolfas ir Gab
rys. iš Alovės vai., Alytaus ap._

GRASOMAIPaieškomos: Anna Rachus,I

Ona Valaitytė ir Petrė Valai-
Buividas, gyv. 63 Woodrow tyt- _ Pečiulienė. Gyv. kur
Avė., Dorchester. Vėlioms pa-įnors apie Chicagą. Ju ieško! PIETARIS. Vincas, Verom- 
šarvotas D. A. Zaletskų, laido-1 švogerig Pranas Klumbys? gyv !ka ir sesuo, 
tuvių direktorių, knnlvevnie —---- — . „ — „ l ----
564 E. Broadway. So. Boston

Laidojamas trečiadienį, gruo
džio 31 d., 2 vai. po pietų Fo-!
ręst Hill kapuose.

Likusi dideliame
velionio žmona Ona
Buividienė ir sūnus

Gruodžio 28 d. mirė Antanas

IBaraseviEnisirSiinm
j MOTERIS PAGELBINLVKt 

Lietuvių Graborius-8alsamuotoia» 
Turi Notaro Teisei

254 W. Broadwaj
SO BOSTON MASS

Tel. SOUth Boston 2590

i Sūnaus gyvenamoji vieta
838 Dorchester Avė
Tel COLumbia 2537

j
I

koplyčioje, 33/135 DP A c (20a) Camp, 
‘•.Meerbeck, Kreis Stadthagen, 

Germany.
Dėl platesnių informacijų 

šykite virš minėtų adresu 
ba:
St.,

Laukiame daug svečių. Am
žinojo Rožančiaus susirinkime 
kun. Virmauskis aiškino, kad 
tremtinio K. Čibiro išleistuvėse, 
ateinantį sekmadienį bus tai 
didelis tremtinių pobūvis. Jose 

, kalbės tremtinys kun. Aloyzas 
' Klimas, tremtinys kun. Jonas 
(Borevičius, S. J. ir 

■ pasiekę laisvės šalį.
Apart tremtinių atvažiuoja ! 

iš visos Naujosios Anglijos lie-’ 
j tuviškų parapijų dvasiškių ir 

v. r., bus pasauliečių katalikiškos spau
gu egzek-; dos prietelių, kurioje rašytojas

Mi-Penktadienį, 7 v. r. Šv.
į šios bus skaitomos Maldos A- 
i paštalavimo draugijos. Vakare. 
Į po Šv. Valandai,
draugijos
mas.

4:30 v.
Į išpažintys
draugijos.

įvyks šios
svarbus susirinki-

p.p., bus klausomos- 
Marijos Vaikelių

Šeštadienį, 7:30 
giedamos šv. Mišios 
vijomis už vėlę Bronio Balučio.

8:30 v. r.. Marijos Vaikeliai 
išklausys šv. mišių ir priims 
šv. Komuniją.

eriausias Pasirinkimas

nuliūdime 
(Banytė) 
Richard I 

kiti ką tik liečia visus dalyvauti Serme-į

Petras Pečiulis. 895 E. 
So. Boston 27, Mass.

ra-
ar-
4th

Ieškomieji ar apie juos žman 
tieji maloniai prašomi atsiliepti 

CONSULATE GENEEAL 
OF LFTHUANIA 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

(Bus daugiau)

nyse ir laidotuvėse.

i Čibiras taip rimtai darbuojasi 
per ilgus laikus.Į

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Res. Šou. 3729 Šou 4618

LithuaniM Furniture Ct. i

Draugijų Valdybų Adresai I CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Mase 

faeph W.Ca$per 
(KASPERAS) 

veMotuviy Direktorių* 
Balsamuotojas 

NOTARY EUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dyk* 

Tel ŠOU Boston 1437 
I ŠOU Boston 3960

Gruodžio 29 d. mirė Ona j 
(Lazoravičiūtė) Redman. 32
m. amž., gyv. 129 Bunker Hill 
St., Charlestown. Mass. Pašar
vota D. A. Zaletskų. laidotuvių 
direktorių, koplyčioje, 564 E. 
Broadway, So. Boston.

Laidojama trečiadienį, gruo
džio 31 d.. 9 vai. rytą iš Šv. 
Petro lietuvių par. bažnyčios, 
So. Boston. Mt. Hope kapuose.

Likę dideliame nuliūdime ve
lionės vyras Herbert Redman, 
penki vaikai, tėvas ir brolis 
kviečia visus dalyvauti šerme
nyse ir laidotuvėse.

Pristatome alų ir degtinę į namus.

Patarnavimas greitas ir mandagus.
k

i 
i i

Gruodžio 29 d. mirė Sofija 
Daukantis, 23 m. amž.. gyv. 
1138 Dorchester Avė., Dor-

Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

4>0 IIOAIWAT • 3OUTN BOSTON

i iMT.WASHĮMSĮrpN

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubėnas, savininkas

323 W. Broadway, So. Boston. Mass.
Tel. ŠOU 6651

Užsisakykite Toniko Pas Mas 
Pristotam geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamos.

Grofton Avė., Islington. Mass.
TeL Dedham 1304-W

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham

MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Distance 
Moving

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

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 8VC.

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

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — C. Gailiūnienė, 

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

440 E. 6th St.. So. Bo3ton, Maga 
Finansų Rašt. — B. Cūnienė,
29 Gould St., W. Roxbury. Mass.

Tel. Parkway — 1864-W 
Iždininkė — Ona Staniuliutė, 

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

11 Springer SL, So. Boston, Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
nas protokolu raštininke

•V. JONO EV. BL. PAR ALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Švagždys
601 6th SL. So. Boston. Mass 

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikls
702 E. 5th SL. So. Boeton. Mass 

Prot. Rašt. — Jonas Glineckis,
5 Thomas Plc, So. Boeton, Maaa 

Fin. Rašt. — Aleksandras tvaike,
440 E. Sixth SL, So. Boeton. Mass 

Iždininkas—Stasys K. Griganavlėius.
699 E. Seventh St, S. Boston, Maaa 

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 E. Broadvvay, So. Boston, Mas*

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čių sekmadienį kiekvieno mėnesic 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th SL. So. Boeton. Mane

TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 
SUMAŽINIMO PLANAS

Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 
mortgyčių — panaujinimo planas.

Jei jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti da
bar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be jo 
kių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulkme 

nas. Pašaukite SOUth Boston 0379

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, perims
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir Saukite

BOR1S BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.

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

YAKAVONIS
Fanerai Home

741 No. Main SL
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

!
i
i

1

Goriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukonis, Savininkas

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

giai patarnauja.

i 258 Vest Broatay, Sorth Besteli, Mm.
U----------- URM

ii

i' 
i! 
i' 
i!

E V. WARABOW
Fanerai Service

24 HeM SL, Brockton, Mass.
Tel. Brockton 2005 

1156 Kashington St., 
Norwood, Mass.

Tel. Nonvood 1503

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
BOVTH BOSTON. MASS

D. A. Zaletsk*, F. E. Zaletskas 
Oratoriai Ir Balsamuotojal.

Patarnavimas dieną Ir naktį
Koplyčia termenims Dykai.

NOTARY PUBLIC
Tok 8OU Besto* MIS

8OU Boston MM
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DŽIAUGSMINGŲ NAUJŲ METŲ!

- - 8

1 
I 

East B iston Savings Bank |
99 Years Old i!

10 Merulian St.eet. E. Boston, Mass. $

/

“Šiandien su manimi būsi rojuje”... Kristus Lietuvos žemėje guodžia 
mirštantį partizaną. <.»■»< i ► • • • » šv. Pr. Varpelio klišė.

DŽIAUGSMINGŲ NAUJŲ METŲ! I;
Brockton Beef I Provisien Co., Ine. jį

Urmų Mėsa ir Provizijos — Pieno Produktai
146 Center Street, Brockton, Mass. ;♦

- 5> — - _ - _ _ • r

Antradienis, Gruodžio 30. 1947

ls Kovų Prisiminimų 
Kalniškes Miške

(Gauta is anapus geležinės uždangos).
I kovą stojo partizanai, laisvės vanagai.
Už tėvų žemę ir rytojų kovės lietuviai.

Ir prabilo mūsų ginklas karšta ugnimi. 
Krito priešų tankios eilės, jų retėj vilnis.

Krito eglių žalios šakos, kulkos tarpe mūs.
Suvaitojo žalias miškas, gaila, vyrai, jūs. 

Apsupo aplink miškelį, azijatai tie. 
Vienas tikslas mums beliko, mirti ar laimėt.

Krito kovoje didvyriai su skausmu širdy.
Iš krūtinės teka kraujas, ak kulka žiauri. 

Vakaras kaskart artėjo, nešdamas sapnus. 
Priešai kaip vilkai dar puolė — didino skausmus.

Aplink gaubė dūmų rūkas, sužeistų skausmai.
Žali žolynai nuo kraujo dažėsi rausvai. 

Baigėsi kova žiaurioji kraujo aukose. 
Lūpos mirštančių kartoja — sudie Lietuva.

Sudie tėti, ir motule, broli, sesele.
Sudie mylima mergele, jau negrįšiu, ne. 

Jūs mūs laidot negalėsit, širdys verkt galės. 
Išniekinti mūsų kūnai gatvėse gulės.

Mus palaidos mūsų priešai tamsiomis naktimis. 
Užleis užakėtą kapą dagiais — žolėmis.

Tu nuskriski. balandėli. į mano namus. 
Pranešk tėtei ir motutei, kad negrįš sūnus.

Sakyk mylimai mergelei, kad jau neateis 
Tavo mylimas bernelis vakarais šiltais.

Tu. lakštute, aplankyki kapą vakarais.
Suok dainelę liūdną. — gražią, naktį ir rytais.

Nėr kam supilt smėlio kapą — tvert tvoreles.
Nėr kam kryžių pastatyti — sodyt gėleles. 

Sese, pink vainiką žalią, atnešk paslapčia. 
Broli, juodą medžio kryžių pastatyk nakčia.

Jūs. mieli draugai, kovokit, vykit plėšikus.
O kai bus laisva tėvynė — ir mums lengva bus. 

Tada plevėsuos trispalvė bokštuos Lietuvos 
Ir linksmas dainas sesutės laisvos padainuos.

Dainuok, sese, šią dainelę — Kalniškės mūšys. 
Čia kovojo mylimasis, čia ir žuvo jis.

aiškino bičiulis. — Grįžęs Mačiau pasvyrusius kry- 
iš Butzbacho tik vieną žius, drebančias tris dre- 

' dieną tebebuvo stovyklo- bules. Aplinkui akmeninė 
Je. Sakė jų laivas už dvie- tvora apaugusi pilkomis 
jų dienų išvažiuojąs. Jis. kerpėmis. Mažas būdamas 

į be abejo, jums parašys iš aš vakarais bijojau pro 
meškų karalystės. šias kapinaites praeiti.

Ambraziejus palingavo Dabar būtų didžiausia lui- 
i galva ir savo kalbą nu- mč, kad mano kaulai ten 
kreipė kita linkme, 

į — Man dabar dvidešimt 
(penkeri metai. Išvykda
mas iš Lietuvos aš kitaip 
galvojau. Maniau praeis 
karas ir aš vėl sugrįšiu. 
Tačiau likimas lėmė ki
taip. Reikės palaidoti kau
lus svetimoje žemėje. 
A.nksčiau tremtyje apie 
mirtį negalvojau. Dabar 
vis sukasi mintis apie tė- jau 
vynę. Kartais sapnuoju liauti. Paspaudėme ranką, 
savo tėviškės laukus, kai- Ji buvo šalta kaip ledas, 
vas. Šiandien saonavau A. Vikriais,
savo sodžiaus kavinaites. (Bus daugiau)

būtų palaidoti.
Jo žodžiai ir mums pa

darė didelį įspūdi. Tiesa, 
kol gyveni mažai apie 
mirtį galvoji. Tačiau kai 
atsistoji prie • lovos, kur 
ligonis alsuoja paskutines 
valandas pajunti šaltą 
mirties dvelkimą. Mes pa
tikinę, kad greit jį vėl ap
lankysime priminėm, kad 

mums metas iške-

Dzūkas.

DŽIAUGSMINGŲ NAUJŲ METŲ!
% CHAIR TOVVN MFG. COMPANY

3 Sanborn Street
5 Gardner,

I

r<

r" «

i

LINKSMŲ ŠVENČIŲ 
IR 

DŽIAUGSMINGŲ NAUJŲ METŲ! 

The North Side Bank
&

Priemiestyje stovi di- < 
džiuliai balti pastatai. 
Priešais juos nedidelis so
delis. Čia auga šimtmečiai 
kaštanai. Pavasariais žy
di jazminai, alyvos, obe
lys ir vyšnios. Sode pla
tūs smėliu išbarstyti ta
kai. Pastatyti suoleliai ir 
šalia jų žydinčių gėlių 
lysvės. Dabar kaip tik 
šiuose pastatuose įrengta 
didelė DP ligoninė. Kartą, 
kai mes ėjome pro tuos 
rūmus, privažiavo sanita
rinė mašina. Sanitarai į- 
nešė sunkiai sužeistą žmo-

Jaučiu

itojų konsilijumas, bet 
'galbūt dar išgelbės...

Eidami koridoriumi su
sitikome vieną kitą ligo
nį įsisiautusį i chalatą. Į 
Jų veidai buvo išbalę, pa
geltę. Įėję į kambarį rado
me sustatytas septynias 
lovas. Vienas kitas ligonis 
pakėlė galva, tačiau ne
sutikęs pažįstamo veido 
vėl prisiglaudė prie pagal
vio. Mes iškart suprato- i 
me, kad tai žmonės stovį: 
ant gyvenimo slenksčio.: 
(Turbūt daugumas iške-i

čia atkeliausime, 
silpnumą, galvos skaudė
jimą. Spėju ar kartais ne
bus ir pas mane atvykusi 
į svečius giltinė džiovos 
bacilomis apsisupusi...

Įėję į prieangį mes pa
sukome dešinėn į raštinę. 
Prie knygos sėdėjo gai
lestinga sesutė ir kažką 
rašė. Mus pamačiusi pa
kėlė akis ir paklausė:

— Kuo galėčiau patar-diaus į tą šalį, iš kur dau 
nanti? ..-i----

Džiaugsmingų Naujų Metų!
TAUPYK DABAR...

Kaip dirbi ir uždirbo... Kai ateis sunkesni laikai 
džiaugsies savo sutaupomis.

BURLINGTON SAVINGS 
BANK

Burlington, Vermont
“Narys Federal Deposit Insurance Corporation”

1 Telephone 9234
J NORTH STREET, BRISTOL, CONN.

nauti?
— Mes norėjome aplan

kyti savo pažįstamą Am- 
gų. Valandėlei stabtelėjo-:brazleN Gedva,n!' 
me kol atitrauks mašiną' 
nuo šaligatvio. Man ding
telėjo mintis aplankyti se
ną pažįstamą.
— Gal užeisime? — pa

raginau bičiulį.
— Galime užeiti! 

diena po dienos gal ir mes
Juk

Sesutė pavarčiusi kny
goj atsikėlė mus palydėti 

!j ligonio palatą. Eidama 
i koridoriumi ji kalbėjo:

— Gedvainis dabar guli 
47 palatoje. Po operacijos 
jis sunkiai jaučiasi. Va
kar buvo susirinkęs gydy-

Catalano Wine & Liquor Store, Ine

86 Centre St. — Tel. 5306 — Brockton, Mass.

Wines — Liąuors — Cordials 
We Deliver

DŽIAUGSMINGŲ NAUJŲ METŲ!

210 MAIN STREET

539 NOKTU STREET

Marlboro,

LINKSMŲ ŠVENČIŲ
IR

DŽIAUGSMINGŲ NAUJŲ METŲ

DŽIAUGSMINGŲ NAUJŲ METŲ!
The ffilliam A. Allen Co.

STDCK 
* ALE

giau nebegrįžtama. Mūsų 
pažįstamasis snūduriavo. 
Abejojome ar verta jis 
žadinti. Delsė ir sesutė. 
Tačiau jis išgirdęs mūsų 
žingsnius pravėrė akis. 
Lengvai nusišypsojo.
— Sveikas, Ambrazie

jau!— pasakėme abu kar
tu.
— A! Labai malonu! Bū

čiau ir nepažinęs... Iš 
snaudulio nubudus viskas 
kaip migloje...

Sesutė patraukė mums 
kėdes ir linkterėjus tyliai 

i kaip šešėlis išslinko.

i

i

I

DŽIAUGSMINGŲ NAUJŲ METŲ!

The Savings Bank of Rockville
Inkorporutas 1858 

Narys Mutual Savings Bank 
Centrai Fund, Ine. of Connecticut

25 Park Street Rockville, Conn.

DŽIAUGSMINGŲ NAUJŲ METŲ!'G;!
?!
k i kaip šešėlis išslinko. Pa- 
!>jvartęs kišenius suradau 
Ij; j keletą cigarečių ir pasiū
gi liau Ambraziejui. Jis va- 
jįj'įlandėlę svyravo: imti ar 
$ \ neimti.
$į — Gydytojas man drau- 

vJdė rūkyti. Aš nenoriu šio 
J malonumo atsisakvti... 
Man vistiek... Juk diena 

fa po dienos aš jau “emi- 
S'gruosiu” į Abraomo kara
lystę...
i’! — Mesk juokus Ambra

ziejau! Tikriausiai už sa
vaitės ar dviejų vėl susi
tiksime stovykloje! — pa
stebėjo bičiulis.
— Ačiū už gerą žodį, bet 

aš nebetikiu. Temperatū
ra nepastovi. Papasakok i- 
ite geriau kokios naujie
nos stovykloje?
| — Kaip seniau taip ir 
j dabar, — paaiškinome, — 
j Tiesa vakar septyniolika 
išvažiavo į Kanadą. Jų 

i tarpe ir jūsų pažįstamas 
Pliauska.

I Ligonis nustebo.
— Pilypas išvažiavo! Aš 

Jo laukiau, o jis neatėjo 
■ nė atsiveikinti!
I — Laiko nebebuvo! —

fį

įjį Pittsfield, Massachusetts 5$

Pribukite ir Atsilankykite pas

FREEZE’S
Užkviečiame jus ,kad padarytumėte tą 

žygį ir atlankytumėte Penktosios Avenue 
Didumo krautuvę pačioje Maine širdyje.

Pasižiūrėkite Rudeninių 
Madų

Freese’s garsios trečios grindys, kur yra 
madų pavyzdžiai... “Penktoji Avenue, 
Maine”... Turi rudeninius drabužius, ke
pures, sportinius apsirengimus, taipgi 
avalinę. Pasižiūrėkite, kas yra naujo.

Reikmenys Lankantiems 
Mokyklas 

šeši Milžiniški skyriai pas Freese’s, de- 
partmentais skiria visokius reikmenis, 
kokie tik gali būt reikalingi lankantiems 
mokyklas mokiniams. Taipgi suaugu
siems vaikinams ar merginoms yra dide
lis pasirinkimas įvairių dalykų.

Lengva surasti vietos automobiliams 
pastatyti.


