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Pradėkim Naujus Metus 
Savęs Atnaujinimu!

Sausio 1 d. pradedame 
Naujus 1947 Metus. Tą 
dieną žmonės linki vieni 
kitiems visokios laimės. 
Tačiau negali būti laimės 
ir gerovės, jeigu nebus tik
ro nuoširdumo, 
niškos meilės, 
kime Naujus 
patobulinimu, 
naujinimu!

Linkime visiems laimin
gų Naujų 1947 Metų!

krikščio-
Tad pradė- 

Metus savęs 
savęs at-

Šią savaitę, iš priežas
ties Naujų Metų šventės, 
“Darbininko” penktadie
nio numeris neišeis. Kitas 
“Darbininko” numeris bus 
antradienį, sausio 7 d. Vie
tiniai, kaip paprastai, ga
lės gauti pirmadienio va
kare.

JO VARDAS IR MES

4'—

c.

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

VysiuipM Ketteleris. 
------------------- ;------- ------------------- -------- jį.

DARBININKAS

Pasaulio istorijoje yra 
daugybė žymių, net labai 
žymi vardų. Tik nevieno
dų nuopelnų jų garsas. Y- 
ra Neronas yra ir šv. Po
vilas. Yra Atila yra ir šv. 
Augustinas. Yra Liuteris 
yra ir šv. Pranciškus Asy
žietis. Ir taip daugel; šalia 
didelių šventųjų, mokslo 
ir meno genijų, artimo 
meilės didvyrių, yra napa- 
leonai, kaizeriai, carai, hit- 
leriai, Stalinai...

Vienus žmonija garbina, 
kitus keikia, vienais žavi
si, kitais piktinasi. Kiek
vienas normalus žmogus 
galėtų su Vineu Kudirka 
pasakyti: tik tas yra tik
rai didis, kuris artimo lai
mei savo gyvybę paauka
vo, kuriam klaupiama dė
kot ne iš baimės. Kaip žavi 
didieji meno kūriniai! Jie 
byloja apie didįjį Grožį, a- 
pie žmogaus širdies stebu
klus, apie sielos gelmes. 
Dar daugiau patrauklio
sios galios turi šventieji. 
Prieš juos galvas lenkia 
visi taurūs valdovai, po
piežiai, mokslininkai, me
nininkai. Tai šventumo 
garsas traukia.

Tačiau yra vienas visiš
kai išskirtinas vardas, ku
riam lygaus žmonija netu
rėjo ir neturės: tai Jėzaus- 
Dievažmogio vardas, ku
ris tikinčiam reiškia išga
nymą, o tikėjimo priešui— 
siaubą. Nuo Jo gimimo 
prasidėjo naujoji istorija, 
ir niekas kitas negali pa
sakyti, kaip Jis pasa
kė: Aš esu Tiesa, Kelias ir 
Gyvenimas. Jei kas kitas, 
nors ir pati galingiausia 
pasaulio asmenybė apie 
save taip pasakytų, kiek
vienas pamanytų: arba jis 
pamišęs, arba Antikristas.

Jei Bažnyčia, nežiūrint 
visų audringų smūgių, vis 
dar spindi pasaulio painia
vose, jei ji išugdė ir tebe- 
ugdo legionus dvasios ga
liūnų, jei ji tebedaro savo 
beveik jau dviejų tūkstan
čių metų istorijoje labda
rybės ir sielų gaivinimo 
stebuklus, tai yra tikras 
ženklas, kad jos įkūrėjas 
yra Išganytojas, Emanue
lis — Dievas su mumis iki 
laikų pabaigos.

Negalime likti abejingi, 
ar žmonija toliau keliaus 
su Dievu ar be Jo. Žodis 
gimė visam pasauliui, ir 
tų, kurių širdyse Jis gimė, 
yra šventa pareiga paro
dyti visiems į Betliejų ve-ir protų...
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Rusija Turi Visai Išsikraustyti

I

Reikalaudamas teisingos 
taikos, Jo Šventenybė rei-

I

Šv. Tėvas Pijus XII savo kalėdinėj kalboj pabrėžė, 
kad šiais laikais, daugiau negu kada nors praeity, viso y 
pasaulio katalikams reikia rikiuotis po Kristaus vėlia- 
va kovoti už krikščionišką tiesą. Suprantama, kad tai 
ne kanuolių, bombų ar durklų kruvinos kautynės, bet 
grynai dvasinė kova, kuri, jei organizuotai ir ryžtingai 
vedama, visuomet nugali tuos priešus, kurie vien pasi 
tiki brutalaus kumščio jėga. Bet matyt ir priešas su-:ZZ% 
prato, kad reikia pirmiausiai pavergti žmonių dvasią. 
Savo įsivyravimo pradžioje bolševikai manė pajėgsią J/į;///, 
fiziniai sunaikinti visus nepalankius komunizmui žmo
nes. Pasirodė, kad tai negalima. Tad griebėsi kitos 
priemonės: propagandos keliu “perauklėti” nekomu-jz 
nistų psichologiją, išraujant iš jų sielos visus religijos,Į | 
padorumo ir žmoniškumo pradus. Tam tikslui jie var-i 
toja milijonus pinigų varyti bedievišką propagandą! 
spaudoj, judamuose paveiksluose, radio kalbose, teat- i 
ruošė, mitinguose ir t.t. Greta to jie užsimojo pasi-'jĮj 
griebti nuo tėvų vaikus ir, pradėjus nuo penktamečių į% 

i kūdikių iki bręstančių vaikinų, — visai tai jaunuome-į $ 
I nei kalte kala marksizmą ir bedievybę. Raudonąją ar
miją pavertė komunistinio auklėjimo ištaiga, žodžiu, i z 
nepraleidžia nė vienos viešos progos, nė vieno susirin-' / 
kimo, mitingo ar klubo, skelbti komunizmo mokslą.j/!; 
Kam gi tai reikalinga? Rodos, turėdami milijonus rau
donarmiečių ir beveik tiek pat slaptos žandarmerijos 
bei čekistų, jie galėjo tik liepti jiems šaudyt, ir anie 
šaudys. Bet ne. O jeigu jie pradės šaudyt į komisarus? 
Tad būtina juos įtikinti, paveldėti jų dvasią. Dvasia 
valdo kūną, ranka kreipia šautuvą ten, kur mintis lie
pia. Bolševikai tą žino ir dvasinei kovai pripažįsta di
džiausią svarbą. Bet dvasinei kovai laimėti jie vartoja 
labai nudėvėtą, prastą ir vienpusišką ginklą — mela
gystę. Su melu nueisi, bet tuo pačiu keliu nebesugrįši. 
Nieks nebetikės. Bet jie vis vien aklai to ginklo laikosi, 
nes kito, tiesą pasakius, nebeturi. Jiems belieka tik 
viena taktika: atkakliai nfeluok, vis kas nors įtikės.

Tačiau tautos jau pradeda praregėti. Bolševikų 
melas visur aiškėja. Jų darbai tiesioginiai priešingi jų 
žodžiams. Negirdėta pasaulinė žulikystė pasibiaurėti- 
nu begėdiškumu visiems lenda į akis. Nė atkakliausios 
melagystės nebeįstengia uždengti jų laukiais barba
riškų juodų darbų. Jau išmušė valanda dvasinės prieš 
juos kovos, ypač kai jie per nesuvaldomą neapykantą 
dažnai išsišoka prieš sveiko proto nuostatus. Taip ne
seniai savo spaudoj jie pradėjo burnoti prieš Dievą, 
teršti Bažnyčią, šmeižti Popiežių. Šv. Tėvas davė tin
kamą atsakymą: paskelbė prieš bedievius dvasinį ka
rą, ne tik Italijoj, bet ir visame pasauly. Tikintieji turi 
suprasti, kad dvasios kova bolševikams pražūtis. K.

Popiežius Atsišaukė Į Pasaulio
I

Vatikano Miestas — Kū- džius “krikščioniška ben- 
čių dienoje Jo Šventenybė dra gerovė” gal vėl iškiltų 
Popiežius Pijus XII atsi- ant civilizacijos griuvėsių, 
įšaukė į tautų valddvus, kuri yra pamiršus Evan- 
kad jie kogreičiausia at- gelijos pamokymus, 
statytų teisingą taiką pa-, 
saulyj. j

Išaiškinęs taikos “dvasi- kalavo “tokios taikos, kuri 
nius reikalavimus,” Popie- būtų moraliai aukšta ir 
žius sakė, kad juos išpil- pavyzdinga”.

RUSIJA NORI APLENKTI 
ATOMŲ KOMISIJĄ

New York, gr. 30 — 
Jung. Valstybių delegaci
ja yra įsitikinusi, kad Ru
sijos delegacija bando ap
lenkti Jungtinių Tautų A- 
tominės Energijos Komisi
ją nusiginklavimo klausi
me. Todėl Amerikos dele-

dančią žvaigždę. Mums ne
reikia garesnės kataliky
bės, bet mums reikia ge
resnės, didesnės, gyvesnės 
tikėjimo liepsnos tuose, 
kurie save vadina katali
kais. Atverkime širdis vi
siems ieškantiems, vi
siems klystantiems, vi
siems tiesos neradusiems. 
Leiskime katalikiškos tie
sos grožiui nušvisti, nuva
lydami dulkes nuo širdžių 

C.

gacija darys spaudimą, 
kad Jung. Valstybių kon
trolės planas būtų priim
tas.

Baigiantis metams, Mas
kvos radio paskelbė, kad 
Andrei A. Gromyko, Rusi
jos delegacijos pirminin
kas ,paskirtas užsienio mi- 
nisterio atstovu.

Potockis Gavot Metus
AolCJUIIv

Varšuva, Lenkija —Gra
fas Andrius Potockis ban
dęs savo meno paveikslus 
nelegaliai išvežti į užsienį. 
Jį sugavo ir nuteisė 8 me
tams kalėjiman, o jo žmo
na gavo 6 metus.

Valdžia jo meno paveiks
lus užgrobė ir padėjo į val
džios muziejų.

Pasikalbėjimas Su Tremtiniais, 
Ištrūkusiais Iš Sibiro

Viršininkas ateina piršlėmis pas lietuvę Si
bire. — Atvažiavę lenkai pasakoja apie vietas* 
kur gyveno su lietuviais. — Iškrito visi dantys 
nuo cingos, atsivėrė žaizdos rankose* kojose. — 
Invalidai su nušalusiais pirštais. — Prievarta 
nukirptos kasos. — Čekistas revolveriu išmušė 
du dančiu. — Bolševikai išsklaidė išgirdę tylia 
giesmę lageryje. — Rožančius iš Aušros Vartų 
užsiūtas autuve. — Lageryje maskoliai lošė kor
tomis iš._ gražesnių mergaičių. — Baisus kanki
nimas karceryje. — Kristaus ir Stalino paveiks
lai vaikų eglaiteL — Komunistiniame dvare, 
kolchoze. — Slapčia nuo motinos užkasa miru
sius du vaiku. — Lietuviai kunigai baisioj Sibi
ro šiaurėj. — Traukiniui nesustojant pro vagono 
duris metė lavonus.

LIETUVĖS LAIŠKAS Iš 
ALTAJAUS KRAŠTO
Aną dieną savo rankose 

kilnojau laišką, lietuvės 
tremtinės tik prieš du mė
nesiu rašytą iš Sibiro. Ji 
dėkoja, kad jai siųstame 
laiške buvo įdėti du lape
liai švaraus popieriaus — 
neturi ant ko laiškų rašyti. 
Ji turi karvytę, bet per 
metus bolševikams turi iš 
jos pristatyti 145 litrus 
(arti 160 kvortų) pieno. 
Ar jai dar kas lieka tame 
krašte, kur gyvuliai menki 
ir prastai užlaikomi —sun
ku pasakyti, tik ji labai dė-> 
koja už taukų siuntinėlį, 
jais galėjo sriubą, košę 
truputį užgrūdinti ir, rašo, 
“oi, kaip buvo gerai!” Bul
vių visiems metams gavusi

20 kibirų, ir atsidūsta “tai 
kuo gi mums išgyventi 
trims, oi vargas!”
VIRŠININKAS ATEINA 

PIRŠLIUOS PAS 
TREMTINĘ

Ir tose alkio dienose atei
na sunkus bandymas. Ji 
rašo:
— Jeigu aš nesiskaity- 

čiau su sielos išganymu, 
sočiai gyvenčiau... Atėjo 
vieną dieną pas mane mū
sų kaimo pats vyriausis 
viršininkas su kitu rusu — 
piršlėmis, sako ir namų 
reikmenis aprašys tik eik 
(— ji yra našlė). O aš pa
sakiau, kad dar noriu į 
Lietuvą grįžti, kad turiu 
rūpintis vaikų našlaičių 
auginimu, nenoriu gyventi 

Tęsinys 5-tame pusL

gr. j savo imperialistiniais žy- 
“ ’ įgiais sudaro taikai rimtą 

I pavojų.

Washington, D. C., j
30 — J. V. Kongreso komi
tetas pareiškė, kad prane
šimai apie Rusijos ginklų 
gaminimą vokiečių dirbtu
vėse, jeigu teisingi, tai 
Potsdamo sutartis turėtų 
būti panaikinta ir “vakarų 
alijantai” turėtų pareika
lauti, kad Rusija tuojau 
“visai išsikraustytų iš Vo
kietijos”.

Komitetas taipgi pasiū- ryti- Likusieji 1,434 asme- 
lė, kad Jung. Valstybės nys, kurie buvo priglausti, 
suvaržytų eksportavimą £reit bus išvežti į nepri- 
“know-how” ir “specialių klausomą gyvenimą, 
militario ir ekonominio po-1 
budžio” prekių į Rusiją/ 
kol ji “išpildys savo poli- ‘ 

■tinęs obligacijas ir priimsi 
! pilną atominės energijos1 
Į A__________A._____ _________ 1___________ AL_____ 99 !
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70% LEND-LEASE PASKOLŲ 
GRĄŽINTA, SAKO TRUMAN

Washington, D. C. — 
Prezidentas Truman pra
nešė Kongresui, kad 70 
nuošimtis visų Lend-Lease 
paskolų jau sutvarkyta ir 
dokumentuose pažymėta, 
kad užmokėta.

Prezidento pranešime J šiol
sakoma, kad spalių 30 d., Taipgi 
1946 m. draugingom vals- pradėti pasitarimų su Ju- 
tybėm duota ir skolinta į- gosią vi ja, Lenkija ir Ceko- 
vairios medžiagos už $50,- Slovakija.

Uždaro Lenkų TremtintŲ 
Sovyklą Meksikoj

Meksiko Miestas, gr. 30 
— Po trijų ir pusės metų 

! įsteigimo stovyklos Mek
sikoj dėl lenkų tremtinių 

I skubiai ruošiasi ją užda-

Rusai Grąžino Helsinki 
Aerodromu SuomifM

Helsinki, Suomija, gr. — 
Praneša, kad Rusija grą- 

Helsinki 
Valstybių: Malm aerodromą, kurį po

pilną atominės energijos 
tarptautinę kontrolę.”

Spėjama, kad po Naujų žino suomiams 
Metų Jung.
Kongresas iškels ir dau-: 1944 m. paliaubų raudono- 
giau pasiūlymų ir reikalą-1 ji armija užgrobė ir kon- 
vimų pažaboti Rusiją, kuri! troliavo.

.692,000,000. Anglija gavo 
63f;, o Rusija — 24r<.

Jung. Valstybių valdžia 
kvietė Rusiją, kad atsiųs
tų savo atstovus pradėti! 
pasitarimus dėl jai duotų ( 

'paskolų, bet Rusija iki;
I nedavė atsakymo, j 

valdžia negalėjoį

I

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

1230 KILOCYCLES —WESX ,SALĖM, MASS.

šeštadienį, sausio-January 5 d., 1047 m. įvyks lie
tuvių radio programa — lietuviškos liaudies dainos, 
muzika, pranešimai, žinios plauks oro bangomis per 
visą valandą, būtent, nuo 1:15 iki 2:15 vai. po pietų į 
Jūsų, Gerbiamieji Skaitytojai namus iš WESX stoties, 
Salėm, Mass.

Sveikiname visus ir linkime laimingų Naujų 1947 
Metų!
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Kad jųjų būklė pagerėtų, 
Kad laimės žen^škos turėtų.
O kas tai laimė? Kas ją duos?— 
Jie negalvoja niekados.

Nuo pat pasaulio isukūrimo 
Istorijoj Naujųjų Metii,
Tarp daugelio žmonių troškimų, 
Tik vienas bendras tebsimato:

RUSIJOS RAUDONIEJI VAL 
LENKIJOS SAUGUMO 

POLICIJĄ
Varšuva, Lenkija, gr. 30 Mass., staiga mirė nuo 

— Lenkijos komunistų šalčio Kalėdų išvakarėse, 
partija su Rusijos pagalba Niekas nesiginčija, kad 
paėmė savo pilnon kontro- Prelatas Delaney, sulau- 
lėn taip vadinamą saugu- kęs 96 metų, buvo seniau- 
mo policiją. Dabar Lenki- sias aktyvus kunigas viso- 
ja yra policijos valstybe. !

Toji saugumo policija 
dabar yra pilniausias Len
kijos valdovas. Ji tik yra 
atsakominga Komunistų 
partijai. Saugumo policija 
gali areštuoti visus, pra
dedant nuo Lenkijos pre
zidento iki paprasto darbi
ninkėlio, išskyrus tik Ko
munistų partijos sekreto
rių. Tačiau, jeigu toji po
licija areštuoja komunistų 
partijos narį, tai ji turi 
tuojau pranešti sekreto
riui. Saugumo policija tu
ri diktatūrinę galią. Ji yra 
modelis Rusijos NKVD. Ją 
ištreniravo rusai ir lenkai 
Rusijoje. Tos policijos gal
va yra neva Stanislaw 
Radkiewich, bet jo virši
ninku yra rusas generolas 
Kiniewicz.

Kiek toji saugumo poli
cija turi narių tikrai nega
lima pasakyti, bet apskai
čiuojama, kad ji turi 170,- 
000 pilną laiką dirbančių 
vyrų.

Taigi Lenkijos saugumo 
policija, rusų ištreniruota 
ir kontroliuojama, yra tik
riausias Lenkijos valdo
vas.

rūsį Prelatą. Iškilmėse da
lyvavo didelė minia kuni
gų, miesto pareigūnų ir 
parapijiečių.

Į --------------------

Palestinos Teranda Mupto- 
Itė Britą Majorą

Jeruzalė, gr. 30 — Perei
tą penktadienį buvo nu
teistas žydas už bankos a- 
piplėšimą. Jis buvo nu
plaktas botagu. Taigi žy
dai teroristai, keršydami 
Britams, sugavo jų armi
jos majorą ir du viršilas ir 
jiems davė po 18 kirčių. 
Nuplakę paleido.

Visokeriopai nusvajoja 
Žmonijos mintys. Štai vieni, 
Garbės troškimo kupini. 
Net ant mėnulio nuskrajo ja.

! je Amerikoje. Jis ką tik 
minėjo savo 71 metų kuni
gavimo sukaktį, ir, rodos, 
tuo laiku susirgo. Per 56 
metus jis klebonavo toje 
pačioje parapijoje, būtent, 
Šv. Patriko, Natick, Mass. 
Per tą laiką, jis pastatė 
naują modernišką bažny
čią, kleboniją, vienuolyną1 
ir parapijos mokyklą.
Nors jo akys jau nebetar- sijos karo vadovybė įsakė 
navo pilnai, ir ausis viską Amerikos transporto lai- 
aiškiai nebeišgirdo, tačiau vui apleisti Dairen uostą 
jis darbavosi parapijoje ir per 20 minučių. Tačiau 
visi parapijiečiai pripaži- valstybės departamentas 
no jų mylimą kleboną “bo- pranešė, kad tokio įsaky

mo nebuvo.
W. H. Newton, laikrašti- 

tvirtina, kad jis

1

Shaughai, Kinija — Ru-

su”.
Tūkstančiai parapijiečių 

ir pažįstamų aplankė nu-įninkąs, 
mirėlį. Penktadienį, 10 vaL ■ pats girdėjęs, kaip rusų 
Arkivyskupas Richard J. į armijos karininkas įsakęs 
Cushing, D. D., atgiedojo per 20 minučių apleisti 
Pontifikales mišias už mi- ‘uostą.

Atvyko 27 Lietuviai Trėmimai

Į

Prelatas Michael F. De- 
laney, Šv. Patriko parapi
jos klebonas, Natick,

Gruodžio 13 d. į New 
Yorką atplaukusiu SS ER- 
NIE PYLE tarpe kelių 
šimtų keleivių buvo ir du 
lietuviai. Šis laivas išplau
kė iš Grynės, Lenkijoje, ir 
jo keleivių daugumą suda
rė Lenkijoje užsilikę Ame
rikos piliečiai. Grįždamas 
laivas dar papildomai paė
mė keleivių Vokititjoje ir 
Prancūzijoje, tarp kurių 
yra Neris Šimkus, apsigy-

VALDŽIA TYRINĖJA MAISTO 
KAINŲ PUOLIMĄ

Hashmgten, D. C. —Šio
mis dienomis kaikurių 
maisto produktų kainos 
nupuolė. Sviesto svaras 
buvo atpigęs 10 centų, bet 
po kiek laiko vėl pabrango 
4 centais. Taipgi atpigo 
moteriški drabužiai, vai-;ji atsakė pasirašyti prota
kų žaislai ir kiti gaminiai. į kolą “pripažįstanti”, kad

Valdžia įsakė tyrinėti į neseniai įvykusi partizanų 
kainų puolimą. Agrikultū- j ataka graikų Tracoje “ki- 
ros sekretorius Anderson lo ir buvo aprūpinta iš Bul- 
mano, kad maisto urmu gari jos”.
pardavinėtojai nesilaiko Pranešimas iš Belgrade 
valdžios patvarkymų. sakė, kad Jugoslavija ofi- 

----------------- įcialiai pripažino, jog grai-
Graikai (spėja Mgarij, | ^aup^bėsėliams prie’

Remkite tuos profesijonalus ir biz

Darbininką”.
Visi skelbkite* •‘Darbininke’*.

ra pasiruošus išnaikinti 
partizanus ne tik Graiki
jos žemėje, 
sienų.

bet ir už jos 
Jis taip pasakęs 

Bulgarijos majorui Phili- 
pofFui ir komisarui She- 
sofrui. po to kai pastarie-

Athens, Graikija —Grai-i
kijos karininkas pareiškė, »ketbwna« nmb
kad graikų kariuomenė y-

Įsigyk Angl»k<ri-Li«tuvHHcq Žodyng 
Englteh-Lithuanian Dictionary

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

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra 
kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4".
400 puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo pc 
$4.00; dabar mes Jums siūlome bargeną
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
tuvišką Žodyną.

atiduodame už $3.00

366 W. Broadway,

Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
So. Bobton 27, Mass

Šiuomi siunčiame $. 
kai - Lietuvišką Žodyną.

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

ir prašome atsiųsti mums Anglis-

Kiti, ištroškę žemės turtų, 
Ieškotų skarbo kur užburto. 
Kiti jau taip toli nesiekia. 
Tik grūdasi visur į priekį;

Eilinių pareigų našta
Jiems persunki ir perprasta; 
Jie nori ant visų vyrauti, 
Tuščiais blizgučiais apsikrauti.

Tarp apsišvietusių žmonių
Yra troškimų kilnesnių: 
Vairuodami valstybės valtį. 
Jie savo tautą nor’ iškelti,

Daugiau, jai laisvės iškovot, 
i Daugiau gerovės išgalvot,
Ar laimės visai teikt žmonijai.

. Kiti, daug mokslo įsigiję,
i Pasauliui nori duot šviesos.
Ir taip reikaluose visuos 
Žmonija ieško tiktai laimės,

< Bet ji nežino, kas palaimįs
Jos troškimus nepagrįstus. 
Jei ne — ji kaltina metus.
Bet yr tokių—o, kaip jų maža! 
Kurie už skurdą ir vargus

Nenori kaltinti metus 
Ir gerbusio iš jų neprašo.

i Jie tiki Dangiškai Apvaizdai 
Ir eina savo pareigas.

Jei blogo jiems padaro kas, 
: Jei kūnui-sielai teikia žaizdą,
Dievuliui jie už tai dėkoja, 
Jam savo skausmą paaukoja.

; Jis užmokės. Kada to reiks, 
Jiems laimę amžiną suteiks. 
Gi metai amžių eigoje

į Tik įvykius paliūdyja.
J. (unitas.

Spaudoje pasirodė pra
nešimai, kad ir Preziden- 

išreiškęs

Augeniju, apsistojo pas 
gimines Brooklyn, N. Y.

Elsie Karčiauskiene ap- tas Trumanas 
sistojo pas savo vyrą žur- nepasitenkinimą dėl tokio 
nalistą Vladą Barčiauską, lėto tremtinių ir pabėgėlių 
kuris ją uoste pasitiko.

Bronius Vigefis su žmo
na Eugenija ir vaikais Bi
rute, Ringaudu ir Jonu ap
sistojo pas gimines: 1201 
Thurman Street, Camden, 
N. J

venęs pas gimines: 321 1 
Chauncey Street, Brook
lyn, N. Y. ir Jonas Žukamt- : 
kas, laikinai apsistojęs ! 
New Yorke. Pastarasis y- 
ra gimęs Holyoke, Mase., 
turi Amerikoje giminių, 
bet nežino kame jie dabar 
gyvena.

Didžiausia iki šiol lietu
vių grupėj atvykusi vienu 
laivu, atplaukė gruodžio 
20 d. laivu SS MARINE 
MARLIN, kurią sudarė 25 
lietuviai tarpe 928 laivo 
keleivių. Penki lietuviai 
atvyko kaipo grįžtantys 
Jung. Amer. Valst. pilie
čiai, o likusieji su imigra
cijos vizomis.

Tarpe atvykusiųjų yra 
Dr. Jnozas Pkjmjto su 
žmona Emilija ir dukre
lėm Alina ir Danute, kurių 
į uostą pasitikti atvyko 
žinomas biznierius Anta
nas Mikalauskas ir laiki
nai pas save apgyvendino: 
2309 E. 21 Street, Brook
lyn, N. Y. Dr. Pajaujis 
Lietuvoje buvo aktyvus 
visuomeniniam ir politi
niam gyvenime, moka eilę 
svetimų kalbų, kurių tar
pe ir angliškai. Mikalaus
kai nors ir ne giminės Pa
jaujams, bet savo rūpes
tinga globa pilnai juos at
stoja.

Kunigas Alkam Kieto
kus, Amerikos pilietis, ap
sistojo pas tetą: 151 Sene- 
ca Street, Pittston, Pa., 
kuri atvyko su sūnumi; 
uostą jo pasitikti. Taipg 
į pasitiko kaimynas iš 
Lietuvos Aušros Vartų 
parapijos klebonas kun. J. 
Gurinskas.

Alfonsas Kubilius, Ame
rikos pilietis, apsigyveno 
pas tėvą Povilą Kubilių, 
3528 Superior Avė., Cleve- 
land, Ohio.

Albertas Šukys, Amer. 
pilietis, su žmona Jūrate 
laikinai apsistojo pas bro
lį: 159 E. 46 Street, New 
York, N. Y., kuris atvyko 
Į uostą jų pasitikti.

Justina Marcišauskienė, 
Amer. pilietė, su sūnum

vežimo ir išreiškęs viltį, 
kad ryšium su jo susitari
mu su U. S. Maritime Com- 
mission 
pagerės, 
paleisti vietoje iki šiol 
plaukiojusių dviejų keturi 

Čįirdas Jackevičius 
su žmona apsistojo pas . ? -- . , ___ -
žmonos seserį: 615 Dela- 
vare Avė., Riverside Buri. 
Co., N. J.

Jonan Raštutfe, prieš ka-' 
rą gyvenęs Amerikoje, ap-' 
sistojo pas vaikus: 6516 
South Blackstone Avė., 
Chicago, IR

Emilija Makauskaitė ap
sigyveno pas motiną Oną 
Makauskienę, 811 Hollins 
Street, Baltimore, Md.

Jonas Justoms su žmona 
Jadvyga ir sūnum Vytau
tu atvyko pas gimines, ku
rių adreso pasitikusiam 
neteko patirti.

Bronė Stulgienė, Amer. 
pilietė, apsistojo pas Miss 
Anna Stulgą, 6639 So. Sa- 
eramento Avė., Chicago 
29, HL

Aja Aleksandra Beverto
se apsistojo pas brolį Pet
rą Skripką, 168 West St., 
New Brotain, Conn. Ši e- 
nerginga lietuvė ypatingai 
sunkiai nukentėjo nuo 
Lietuvos okupantų: bolše
vikai sušaudė prie Vil
niaus jos vyrą majorą Sta
nislovą Koverą, o ji pati 
frontui ir bolševikams an
trą kartą artėjant į Lietu
vą buvo priversta viską 
palikusi ieškoti prieglau
dos pas amerikiečius. Pa
žymėtina, kad p. Koverie- 
nė yra gabi menininkė. 
Norėdama atsidėkoti ame
rikiečiams už iš Tėvynės 
okupantų išguitų lietuvių 
globojimą p. Koverienė iš
siuvinėjo labai originalų 
Jungt. Amer. Valst. Pre
zidento Trumano paveiks
lą, kurį yra pasiryžusi 
Prezidentui įteikti.

Be jau minėtų giminių ir 
pažįstamų tremtinių pasi
tikti į uostą atvyko Juo
zas Garšva, Alena Deve- 
nienė ir Lietuvos Gen. 
Konsulato New Yorke At- 
tache A. Simutis, kuris pa
dėjo tremtiniams su for
malumais.

Daugeliui prieš šventes 
laukusių savo giminių ir šį 
kartą teko nusivilti, nes 
ne visi jau vizas turintys 
ir pereinamuose lageriuo
se Vokietijoje laikomi 
tremtiniai galėjo į šį tran
sportą patekti.

reikalai greitai 
nes į darbą bus

Ta proga Prezidentas pri-

džia 22 d. jis buvo išleidęs 
i specialų parėdymą, pagal 
(kurį turėjo būti paleng
vintas tremtinių ir pabė
gėlių imigravimas kvotos 
ribose, kas turėjo sudary
ti apie 3900 asmenų per 
menesį, o tuo tarpu iki s. 
m. spalių 21 d. atvyko tik 
4767 asmenys.

Kaip Prezidentas Tru
manas painformavo spau
dą, nuo dabar 
ir pabėgėlius 
laivai:

SS ERNIE 
plaukęs iš New Yorko 
gruodžio 20 d., atplauks į 
Bremerhaven, Vokietijoje, 
sausio 1 d. ir su tremti
niais grįš į New Yorką a- 
pie ateinančių metų sausio 
mėnesio vidurį.

SS MARINE MARLIN 
išplauks iš New Yorko 
gruodžio 27 dieną ir bus 
Bremerhavene 1947 m. 
sausio 6 d., iš kur su trem
tiniais grįš į New Yorką 
apie sausio mėnesio pabai
gą

SS MARINE FLASHER 
atplauks į Bremerhaveną 
sausio 8 dieną ir SS MA
RINE FALCON, dabar e- 
santis Pacifike, sausio mė
nesio antroje pusėje.

Visi šie laivai bus palikti 
išimtinai pabėgėlių ir 
tremtinių vežiojimui iki 
padėtis pagerės. L. G. K.

tremtinius 
vežios V • šie

PYLE, • v
1S-

Viešpatie* ApipiaMatymas ir Gimimo Oktava (Sausio 1 d.) 
EVANGELUA: Luko 2,21

Anuo metu: Praslinkus astuonioms dienoms, kada reikėjo 
apipiaustyti vaikelis, praminta jis vardu Jėzus, taip kaip jis buvo 
angelo pa vadi n ta s anksčiau, negu buvo pradėtas įsčioje.

LEKCIJA: šv. Povilo Apaštalo laiško Titui (2,11-15)
Mylimiausieji: Mūsų Išganytojo Dievo malonė pasirodė vi

siems žmonėms ir moko mus, kad, išsižadėję bedievystės ir pasau
linių geidulių, gyventume šiame pasaulyje blaiviai, teisingai ir pa
maldžiai, laukdami palaimintosios vilties ir ateinant garbės di
džiojo Dievo ir mūsų Išganytojo Jėzaus Kristaus, kurs pats save 
davė už mus, kad mus išpirktų iš visokios neteisybės ir apvalytų 
pats sau priimtiną tautą, stropią geriems darbams. Taip kalbėk, 
ragink Kristuje Jėzuje, mūsų Viešpatyje.

ŠVENTO VARDO ŠVENTĖ
Sekmadienis tarp Apipjaustyme ir Trijų Karalių (Sausio 5 d.) 

EVANGELUA: Luko 2,21.
Anuo metu:' Praslinkus astuonioms dienoms, kada reikėjo 

apipiaustyti vaikelis, praminta jis vardu Jėzus, taip kaip jis buvo 
angelo pavadintas anksčiau, negu buvo pradėtas įsčioje.

LEKCIJA: Apaštalų Darbų (4, 8-12)
Anomis dienomis: Šventosios Dvasios pilnas Petras tarė: 

Tautos viršininkai ir vyresnieji, klausykite! Jei mes šiandien tar
domi dėl geradarystės ligoniui, kuria jis pagydytas, tebūnie žino
ma jums visiems ir visai Izraelio tautai, kad vardu mūsų Viešpa
ties Jėzaus Kristaus Nazarėno, kurį jūs prikalėte ant kryžiaus ir 
kurį Dievas prikėlė iš numirusiųjų, tuo vardu šitas stovi jūsų aki
vaizdoje sveikas. Jis yra tas akmuo, kurį atmetėte jūs, statytojai, 
iš kurio pasidarė kertinis akmuo. Per nieką kitą nėra išganymo. 
Nes neduoda žmonėms kito vardo po dangumi, per kurį mes turė
tumėm būti išgelbėti.

MES MATEME JO ŽVAIGŽDĘ
KOVOS ŽENKLAS

• Kūdikėlis Jėzus, iš paviršiaus paprastutis kaip ir visi kiti 
kūdikiai, jau sukėlė kovą už Jį ir prieš Jį. Dangaus angelai ir pie
menėliai Jį garbino, paslaptingo įkvėpimo vedami trys tolimų ša
lių valdovai ėjo Jo aplankyti, o Erodas — tas pilnas puikybės, sa
vanaudiškumo ir suktumo lapė, jau suko galvą, kaip čia kūdikį 
Kristų suradus ir nužudžius, nes jautė, kad tas kūdikis gali būti 
jam pavojingas konkurentas...

BE DIEVO, PRIEŠ DIEVĄ
Geros valios trys išminčiai iš rytų į Betliejų atėjo žvaigždės 

vedami. Turėjo tai būti nepaprasta žvaigždė, skirtinga nuo visų 
kitų, amžiaus likusi gyvo tikėjimo ir pasitikėjimo prošvaistė. 
Tautos ir atskiri žmonės nuo amžių ilgisi Dievo, Jo laukia. Jo ieš
ko. Be tikėjimo žmogaus siela negali gyventi. Jei ji nepažįsta tik
rojo tikėjimo, jos tuštumą užpildo visokie prietarai bei svetimi 
dievai. Ir tie, kurie su paikių išdidumu giriasi esą netikintieji, 

, kartais dargi kovotojai prieš tikėjimą, labai nelaimingai pabrė
žia savo tikėjimą, nes argi galima ir verta kovoti prieš tą, ko nė
ra?

TIKĖJIMO ŽVAIGŽDĖ
Dievas visados yra pasauly, tik, deja, nevisi ir nevisados ma

to į Jį vedančią žvaigždę. Daugelis per nuostabųjį pasaulį pereina 
lyg akli, gražiausiuose ženkluose nematydami gilesnės prasmės. 
Šv. Augustino žodžiais tariant, Jis yra mumyse, bet mes esame iš 
savęs išklydę kažkur. Mes matėme tikėjimo žvaigždę savo kūdi
kystėje ,kada mūsų švelnios, gyvenimo dulkėmis ir dumblais dar 
neapneštos sielos buvo atviros gerumui ir šviesai. Mes matėme Jo 
žvaigždę per savo pirmąją šv. Komuniją, po kiekvienos gerai at
liktos išpažinties, po kiekvieno gero darbo, kiekvienos nuoširdžios 
maldos ir susimąstymo metu. Mes matėme tą žvaigždę per įvai
rius gerus įkvėpimus, skaitydami, klausydami pamokslų, kilnių 
giedojimų... Mes matėme, bet prašykime Dievą, kad visados ma
tytume ir kad kitiems parodytume.

BE ŽVAIGŽDĖS, — PRAŽŪTIS
O tie, kurie sakosi jokios žvaigždės nematą ir nenorį matyti, 

tegu nelaukia, klastingo Erodo dalios (jį gyvą kirminai suėdė...). 
Sielos akims atidaryti ir pamestai žvaigždei vėl surasti geriausia 
priemonė yra geri, gailestingi darbai. Per juos pasirodo dieviškoji 
šviesa. Tas, kuris daro gera, ateina prie šviesos.

Pnmiršo Kalėdas

Laikraščio "Keleivio” redak
cija visai pamiršo, kad šiais me
tais buvo Kalėdų šventė. Kalė
dų dienoje pareiškė saviesiems: 
"Linkime Laimingųjų Metų!”

įdomu, kokius linkėjimus siųs 
saviesiems Naujų Metų proga?

“Keleivis” pirmiau sveikinda
vo savuosius su “žiemos Šven
tėmis”, bet dabar *jau ir nuo to 
susilaiko, nes pamatė savo klai
dą. Žiemos šventės yra per visą 
žiemą. Todėl “Keleivis” padarė 
“progresą” ir Kalėdas visai pa
miršo.

Nėra žmogaus, kuris bū
tų visiškai blogas, nė nėra 
žmogaus, kuris būtų visiš
kai geras. K. J. N.

TIK IŠĖJO Iš SPAUDOS
KUN. DR. K. GEČIO

Naujas Istorinis Veikalas 

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

išleistą knygą —

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

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

Kaina —JM. W
Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

; 366 W. Broaduay, So. Boston 27, Mass.
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Vienas Amerikos žurnalas, patikėjęs Sovietų sta
tistikai, skelbia, kad iki 1950 m. Rusija planuoja pasi
gaminti 325,000 traktorių. Tas sudarys apie 800,000 
traktorių, palyginus su 523,000, kuriuos Rusija turėjo 
prieš karą. Tuo būdu, kiekvienas Sovietijos ūkis turė
siąs po vieną traktorių, tuo tarpu kai Jungt. Valstybė
se vienas traktorius aptarnauja 5 farmas, Kanadoj 8, 
o prieškarinėj Vokietijoj 125. Išeina, kad Rusija, žem
dirbystės atžvilgiu, užima pirmą vietą pasauly. Bet — 
toj, “pažangiausioj žemdirbių šaly” nuolatinis skur
das, kurį gan dažnai paįvairina tikras badas. Čia kas 
nors ne taip. Realybė tiek susikerta su propaganda, kad 
susidaro neišrišamas galvosūkis. Kaip tą suprasti?

Visų pirma, reikia žinoti, kaip veikia Sovietų sta
tistika. Ji operuoja astronominėmis skaitlinėmis — 
bilijonais ir trilijonais. Nudriskę Rusijos darbininkai 
stebi sieksninėmis skaitlinėmis išmargintus propagan
dos lapelius, skelbiančius apie milžinišką Sovietų pa
žangą visose gyvenimo srityse, pasižiūri į sulopytus 
skarmalus, kurie prastai apdengia suliesėjusius jų kū
nus, pakraipo galvas ir eina pusbadžiai prie sunkaus 
savo darbo. Pastabų daryti neišdrįsta, bet žino, kad 
propaganda sau, gyvenimas sau. Tam ji propaganda, 
kad pūstų burbulus. Rusijoj priviso tikrų artistų bur
bulams pūsti.

Čia siūlyte siūlosi atpasakoti vienas klasinis So
vietų propagandos kąsnelis. Anuo metu buvo sumany
ta pašalinti, ar bent sumažinti maisto trūkumą su kra
likų pagalba. Visiems žinoma, kad kralikai — naminiai 
zuikučiai — labai sparčiai veisiasi — 5 ar 6 kartus į 
metus. Toks kralikų ypatumas sukėlė vieno sovchozo 
vadovybėje sumanymą užvesti kralikų ūkį. Gautu iš 
Maskvos leidimu parsigabenta keliolika tūkstančių 
kralikų. Kadangi jie privalo greit veistis, tai kas pora 
mėnesių reikėjo siųsti Maskvon pranešimus apie jų 
vaisingumo rezultatus. Sovchozo užvaizdas nepasiliko 
skolingas. Raportai mirgėjo vis stambesniomis skait
linėmis. Pasiekta milijonų, bet — kralikų kažkaip ne
simatė — iš sovchozo niekur nepasirodo. Pagaliau iš 
Maskvos atvyko komisaras ištirti, kas čia per painia-iuoanvucj blyjau Aumioaias ioihu, paima-
va. Ir štai ką rado, ar verčiau nieko nerado: sovchoze p 
nė vieno kraliko. Kas per stebuklas? Kur jie dingo?

Rašo R. SKIPITIS
I.

Pasaulyje yra keli šimtai 
didelių, vidutinių ir mažų 
tautų, o tik apie 70 tėra 
nepriklausomų valstybių. 
Tai reiškia, daug daugiau 
tautų yra tokių, kurias 
valdo kitos tautos negu sa
vistoviai besitvarkančių. 
Rasime daug mažų ir kiek 
didesnių tautelių tokiame 
žemame kultūros laipsny 
tebesančių, kad savo ne
priklausomą valstybę tu
rėti kažin jos ar sugebėtų, 
todėl gal ir geriau, kad 
aukštesnės kultūros žmo
nės ateina iš kitur ir valdo 
jas. Yra tautų, kurios ne
mėgsta vienoje vietoje gy
venti, tai klajoklių taute
lės, kurios negalėtų vals
tybės organizuoti jau vien 
todėl, kad jos neturi nuo
latinės pastovios savo že
mės, savo tėvynės. Pavyz
džiui, plačiai pasauly žino
ma čigonų tauta (čigonų 
tauta nėra visai maža. Vi
same pasauly čigonų yra 
apie 700,000.), bet kur či- vo numalšinti, bet jie pa- 
gonų tautos tėvynė, kur rodė visam pasauliui, kad 
čigonų žemė, — niekas ne- lietuvių tauta nenori ru- 
pasakys.

Yra kraštų kur čigonų 
yra šimtai tūkstančių 
(Rumunija, Vengrija), bet 
kad kurioje valstybėje jie 
sudarytų daugumą, tai to 
nerasi. Todėl būtų juokin
ga kalbėti apie čigonų ne- 

; priklausomą valstybę.
Yra tautelių, turinčių 

vos po kelis ar po kelioli
ka tūkstančių savo tautie- 

jčių. Kol vienos tautos su 
ginklu rankoje puldinėja 
kitas tautas, sunku būtų 
įsivaizduoti, kad tokios 
tautelės galėtų sudaryti 
nepriklausomas valstybes 
be stipresniųjų globos jau 
vien todėl, kad jos persilp- 
nos būtų apsiginti nuo 
bent kiek stipresnio už-

Adv. Rapolas Skipitis

t. y. ligi Pirmojo Pasauli
nio Karo. Per tą 120 metų 
lietuviai 3 sykius mėgino 
nusikratyti rusų jungo, 
būtent: 1831, 1863 ir 1905 
metais. Tai reiškia kiek
viena lietuvių gentkartė 
mėgino sukilti prieš ke- 
liasdešimts sykių skaitlin- 
gesnius rusus ir nuversti 
tą žiauriai slegiantį sveti
mą jungą.

I
1 Tegul anie sukilimai bu-

Bet yra didžiausia nesą* 
monė ir didžiausia skriau-

8te?uk10 '*?, neb?vo' nieks kraIi,k1,n®p3V??€ da kai barbariškos ar ma-
— visi išgaišo, nepalikę nė vieno “potomko”. Dalykas i 
toks, kad visi kralikai — tos pačios lyties...

Sovchozo užvaizdas, ar tai nesusekė priežasties 
kralikų nevaisingumo, ar iš biurokratiško įsitikinimo, 
kad propaganda sau, o gyvenimas sau, išdirbinėjo sa-. 
vo raportus ne pagal tą, kaip kralikai veisiasi, bet pa
gal tą, kaip jie turi veistis. Matematiką jis žinojo ir 
suvokė, kad Maskvos biurokratai taip pat ją pažįsta,; 
taigi savo skaitlinėse jis buvo tikslus. Vienintelė jo 
klaida, kad neatsižvelgė į tikrenybę, bet kas valdan
čio joj Sovietijos klasėj į tikrenybę atsižvelgia? Vienin
telė klasė, kuri tikrenybę ant savo kailio ištiria, tai 
darbininkai. Bet ką bedarysi: toks jau propagandos 
ypatumas. Sovietijos darbo žmonės su tuo apsiprato.

Traktorių propaganda, be abejo, nėra tokia fan
tastinga kaip kralikų, bet ir čia daug kas perdėta. Pla
nuojamas traktorių skaičius paduodama kaipo jau į- 
vykęs, reiškia, vaizduotės padaras paskaitytas tikre
nybe. Jis pridėtas prie buvusio prieš karą skaičiaus. 
Bet kiek traktorių karas sunaikino? Kiek pagaliau jų 
sugadino nemokantieji su jais apseiti kaimiečiai? Reiš
kia ir čia fantastinė skaitlinė. Dvi fantazijos, sudėtos 
į krūvą, gali sudaryti tik didesnę fantaziją, bet ne tik
renybę.

Ir vėl koks keistas teigimas, kad 800,000 trakto
rių (jei net tikrenybėje jų tiek būtų) aptarnauja 800,- 
000 Sovietijos ūkių tokiu būdu, kad kiekvienas ūkis 
turi savo traktorių. Ar gi milžiniškoj Rusijoj būtų tik 
800,000 ūkių? Tai gryna nesąmonė. Aišku, kad čia kal
bama tik apie sovchozus ir kolchozus. O kiek valstie
čių ūkių buvo sugrusta į vieną sovchozą ar kolchozą? 
Po kelis šimtus, ar net tūkstančius. Tad proporcija 
traktorių kiekvienam Rusijos ūkiui ne tokia jau įspū
dinga: vienas traktorius aptarnauja keletą šimtų ar 
net tūkstančių rusiškų ūkių, imant ūkį bei farmą euro
piečių ir amerikiečių norma. Ir dar: ne traktorių skai
čius pakelia žemės ūkį, bet žmonių sumanumas ir no
ras dirbti, o tą sudaro pilna asmens laisvė ir teisė turė
ti nepaliečiamą žemės nuosavybę. To viso Rusijoj nėra 
ir kol nebus, tol nė milijonai traktorių skurdo nepaša
lins, nes vergo darbas gretimas sabotažui. K.

ižai kultūringos tautos už- 
i grobia ir pavergia kultū
ringesnes už save tautas. 

| Tokių atsitikimų mes žino- 
. me ir šiandien.

Prieš septynis šimtus 
J metų lietuvių tauta suor- 
i ganizavo savo nepriklau
somą valstybę. Lietuvių 
tauta turėjo gabių valdo
vų — kunigaikščių ir per 
eilę šimtmečių Lietuva au
go ir stiprėjo, sudaryda
ma vieną didžiųjų Europos 
valstybių. Bet Lietuvos 
nelaimė buvo ta, kad turė
jo iš rytų ir iš vakarų ag
resingus, vis į Lietuvą be
siveržiančius kaimynus. 
Tai buvo rusai ir vokiečiai. 
Kryžiuočiai pavergė mūsų 

i brolius prūsus ir dalį Že-! 
I .

žiniai susirgimai ne tik 
kad negyja, nors aktyvūs 
džiovininkai gauna page
rintą maistą, bet nuolat 
atsiranda naujų susirgimų 
ne tik suaugusių, bet ir 
vaikų tarpe, b) Dėl nepa
kankamumo baltyminės 
medžiagos kiekio daugėja 
širdies raumens nepakan
kamumas, kas stipriai at
siliepia į darbingumą, c) 
Dėl vienpusiško maisto la
bai pagausėjo įvairūs
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A ir C avitaminozės. e) As
menys darosi neatsparūs 
įvairiems susirgimams. 
Vaikų tarpe plečiasi kok- ją Maskvą, į Kremlino pa- 
liušas, dėl blogos mitybos slaptingąją pilį. Pamerkęs 
duodamos įvairias kompli- akį, sakys, savo viešpa- 
kacijas (pneumonijas) ir čiui: “Na, nėra taip jau 
užtęsdamas ligos eigą. Su- blogai, rėkiau, kiek tik ga- 
augusių tarpe plečiasi fu- Įėjau’’. Mes jau žinome, 
runkuliozė ir kitos odos Ii- kas didesnę turi gerklę, tas 
gos. Žaizdos gyja žymiai ir laimi. Priežodis sako: 
ilgiau, negu tai turėtų bū- žydas muša, žydas gvolta 
ti. šaukia.

Profesoriaus Elvikio, Dr.' Bevin kalbėjo apie kaž- 
Dumbrio, Dr. Garunkščio kokį nesusipratimų išlygi- 
ir kitų gydytojų nuomone, nimą, pridurdamas: taikos 
gydytojų, kurie turi gali- saulutė pradeda tekėti, 
mybę nuolat stebėti mūsų Anglai ištikrųjų yra rei- 

■ tremtinių gyvenimą, no- kalingi tos saulutės, nes 
irint išvengti masinių su- perdaug ūkanota, ypač da- 
| sirgimų bei mirimų lietu- * 
vių tremtinių tarpe, reika
linga pirmon eilėn pakelti 
ne tik kalorijų kiekį bent 
iki 2000, bet ypač papildyti 
maistą riebalais ir balty
minėmis medžiagomis.

• Kiekvienas asmuo privalė
tų gauti riebalų (sviesto 
arba alyvos) nemažiau

• pusantros uncijos į dieną padėtas ant svarstyklių ir
• ir mėsos arba kiaušinių rasta, kad daugiau sveria 
miltelių nemažiau keturių karas negu taika. Reiškia

» uncijų į dieną. Tuokart tik- bankrotas!
tai būtų išvengta katas- Utopijomis nieko nepa- 
trofos, prie kurios artina- statysite, tik bus tragiškas 
mės.

Tremtiniai maitinimo at-

Prieš kurį laiką Vokieti
joje, britų zonoje, lietu
viams tremtiniams buvo 
pakeistas savaitinis maiš

yto davinys ir išduotos nau
jos kortelės. Ryšium su 
tuo mums štai ką rašo: 

(“Naujoji mūsų tremtinių 
I maisto kortelė Britų Zono
je atrodo šitaip: 

'i “Sunkiai dirbantieji gau- 
na į dieną 2510 kalorijų, 

i Lengviau dirbantieji — 
.2034 kai. Nedirbantieji — 
1558. Vaikai (0—1 m. am-■ skrandžio susirgimai, 
žiaus) — 1107 kai.
1 —3 m. amž.) — 1210 k.'dietinį maistą, d) Paskuti- 
Nuo (3—6 m. amž.) —niu laiku yra pasireiškimų 
1506. Nuo (6—10) m. am
žiaus) — 1771 k. Nuo (10 
— 20 m. amž.) — 1942 k. 
Motinos gauna į dieną — 
2589 kalorijų.

Tuo būdu kalorijų skai
čius, sulyginus su anksty
vesne lentele, nedaug tesu
mažėjo. Tačiau visa bėda 
glūdi tame, kad maistas 
pasidarė labai vienpusiš
kas — kas matosi iš se
kančio normalaus “ration” 
produktų sąrašo savaitei:

sams vergauti, kad lietu
vių tauta nenurims tol, kol 
neatgaus jai tikrai pri
klausomos teisės būti lais
va ir pačiai tvarkyti savo 
reikalus taip kaip ji ras 
sau tinkamiausia.

Per tuos 120 metų rusai 
visaip spaudė lietuvius: 
atiminėjo iš lietuvių žemes 
ir dalino jas rusams, o lie
tuvius trėmė į Sibirą, pa
laikė baudžiavą, apkrovė 
dideliais mokesčiais ir py
liavomis, nedavė lietuviui 
jokios valdininko vietos, o 
visus valdininkus atsiųs
davo burliokus iš Rusijos, 
neleido jokios lietuviškos 
mokyklos, pagaliau už
draudė lietuviškas knygas 
ir laikraščius spausdinti. 
Bet nežiūrint tokios pries
paudos, lietuvis buvo švie
sesnis už patį valdovą bur
lioką, spausdinti sau kny
gas ir laikraščius užsie
niuose ir slaptai gabenosi 
į Lietuvą, slaptai mokė sa
vo vaikus lietuviško rašto. 
Ir priespaudoj lietuvių 
tauta davė tokias šviesias 
galvas kaip vyskupas Va
lančius, Basanav i č i u s, 
Maironis, Šliupas, Kudir
ka, šernas, Vaižgantas, 
Jankus, Grinius, Leonas, 
Kairys ir daugelis kitų, 
kurie kėlė lietuvių dvasią, 
ragino nepasiduoti rusų 
priespaudai ir ruoštis vėl 
atstatyti savąją valstybę • 
— Nepriklausomą Lietu
vą.

(Bus daugiau)

Pagaliau išvyko! Nebu
vo jokių ypatingų atsisvei
kinimų, tik Big Four išgė
rė brindizį. šaltai buvo pri
imti, šaltai ir išleisti. Mo
lotovas, pakeldamas vot- 
kos stiklą, atsisuko j Byr- 
nes ir tarė: Na vashe zdo- 
rovye! (į jūsų sveikatą!). 
Paskui pažvelgė aštria 
kaip skustuvo šypsena, lyg 
norėdamas pasakyti: tavo 
sąskaiton išgėriau.

Visi užkimę ir išvargę, 
po ilgų ir nenaudingų kal
bų su neigiamais rezulta
tais, grįžta be jokio entu
ziazmo į savuosius kraš
tus.

Molotovas skuba į šaltą-

Vienas Asmuo Savaitei 
Gauna —

Duonos — 2500 gramų, 
apie 5 sv. 8 uncijos; įvairių; 
kruopų — 350 gramų, apie; 
12 uncijų; kavos (Ersatz)
— 31.25 gramų, apie 1 un
ciją; bulvių — 2500 gramų, 
apie 5 sv. 8 unc.; krakmoli
nių — 22.5 gr., apie 1 unc.; 
žuvies — 150 gr., apie 5 
uncijas; mėsos — 125 gr., 
apie 4 uncijas; margarino
— 50 gr., apie 2 unicijas; 
sūrio — 15.3, apie ^unci
jos ; nugriebto pieno — 
0.875 literio, apie % kvor
tos; cukraus — 125 gr., a- 
pie 4 uncijas; marmelado
— 112.5 gramų, apie 4 unc. 
Daržovių — 500 gr., apie 1 
sv. 2 uncijas.

Iš tikrųjų tai kalorijų
skaičius, prof. Elviko ap-;žvilgiu yra žymiai bloges- 
skaičiavimu, yra menkes-'nėję būklėje, negu vokie- 
nis, negu lentelėje paduo-Įčiai, kurie turi savo sodus, 
ta, nes kai kurie produk-Į darželius ir be to ryšius su 
tai, dėl blogos kokybės, ar- giminėmis kaimuose. O ka
ba yra neįvalgomi, arba 
turi mažiau kalorijų, negu 
teoretiškai turėtų turėti. 
Mėsos gaunama arti 18 
gramų dienai (apie pusė 
uncijos), bet su kaulais, 
kurie sudaro y4 mėsos svo
rio; nugriebtas pienas yra 
stipriai atskiestas su van
deniu, taip kad irgi tiek 
kalorijų neturi; daržovės 
duodamos pavidale grieš- 
čių, žemiausios rūšies.

Didžiausią kalonijų kie
kį duoda duona ir bulvės, 
tuo tarpu kai baltyminės 

j medžiagos ir riebalai suda
ro visai nežymią poziciją 
kalorijų skaičiuje. Tuo bū
du maistas priklauso nuo 
angliavandžių (carbonhy- 

įdrate) kiekio, o baltymų 
I yra nepriteklius, nekal
bant jau apie riebalus.

Nuo šitokio vienpusiško 
ir nepakankamo maistoj 
stovyklose žymu šie reiški-1 
niai: 1) nuolatinis svorio 
kritimas, kaip suaugusių 
taip ir vaikų tarpe; 2) pa-

bar žiemą. Bet gal daugiau 
rūko ir dūmų yra jų širdy
se, smegenyse ir sąžinėse! 
Reikėtų, kad ten saulutė 
patekėtų ir apšviestų tam
siuosius kampus, tada tik 
atsivertų akys ir nebekan
kintų žmonių.

Šios ilgos Konferencijos 
galutinis rezultatas buvo

bandymas ant milijonų ne
kaltų žmonių pečių.

B. Mykąs.

vokiečiai atiduodami savo 
“Lieferungus” stengiasi a- 
tiduoti tai, kas blogiausia) 

dangi maistas gaunamas tai, žinoma, trūksta ir 
per UNRRA iš vokiečių y- prieskonių ir ypač vitami- 
ra blogiausios rūšies (nes nų A, C ir D.

Lietuvių Šalpos Diena
Spaudai, BALF Skyriams, Lietuvių 

Parapijų Klebonams ir Lietuvių 
Šalpos Darbui Kooperuojančioms 

Organizacijoms

■

maitijos, kardininkai buvo Verks žemė darganoj ir vėjuos, 
pasigrobę latvius. O juk Verks rudenys miškuos... 
visi žinome, kad tai buvo Keisiu alkana .sulinkusį 
vis tie patys vokiečiai. Gyvenimo ieškot — 

' Rusai spaudė mus iš rytų. I 
Rusų galybei sustiprėjus Praeisiu naktį, šaltą, lyg numi- 

: aštuonioliktojo šimtmečio Praeisiu daug dienų... [ rėlį. sireiškia nuolat didėjanti 
gale ir buvusi dar nepri- K niekam—nakčiai, anei žvaigž- apatija, nenoras ir nega- 
klausoma Lietuvos dalis Nepasakysiu, kur einu. [dėm 
nebeteko nepriklausomy- į 
bės. Rytų ir vakarų kai- Pamirš namuos mane—paklydė- 
mynai kaip vilkai sudras-,Ir niekas neraudos. [lę
kė Lietuvos kūną ir pasi
dalino. Prūsų lietuviai ir 
Žemaitijos dalis ir toliau 
paliko vokiečių priespau
doj, o sudavai, aukštaičiai 
ir didžioji Žemaitijos dalis 
pateko į rusų vergiją. To- ,"O Kurgi tu?’ 
kia būklė tęsėsi 120 metų,i 1

O ar surasiu savo laimę
Numirusiuos žieduos?...

Vėl virkdys vėjai kitą rudenį
Ir debesis kitus...
O aš vis eisiu klausinėdama:
.— . . — ..

Pr. Aukš-tž.

Įėjimas dirbti. Net prie vi
dutinio sunkumo darbo 
tuoj jaučiasi stiprus nuo
vargis, širdies plakimas. 
3) Būdami nuolat pusalka
ni žmonės pasidaro labai 
nervingi, dėl menkiausio 
nieko susierzina, pyksta ir 
barasi. 4) Pasireiškia visa 
eilė susirgimų dėl maisto 
nepritekliaus arba jo vien
pusiškumo: a) Tuberkulio-

Ryšium su Bendrojo Amerikos Lietuvių Šalpos 
Fondo Seimo nutarimu, 1947 metais pravesti visoje A- 
merikoje aukų rinkimo vajų, BALF Direktorių Tary
bos Valdyba šiuomi kreipiasi į visus BALF skyrius, 
lietuvių parapijas, lietuvių šalpos darbui kooperuojan
čias organizacijas ir visuomenės veikėjus, prašydama 
1947 metais, kovo 2 d. savo kolonijoje surengti kokio 
nors pobūdžio didesnę pramogą, kurios pelnas būtų 
skirtas lietuvių šalpos reikalams. Ten kur nėra orga
nizacijų, vietiniai gyventojai veikėjai prašomi suorga
nizuoti bent šeimyninio pobūdžio pobūvius.

Svarbu, kad tą dieną — kovo 2 d. įvyktų kokios 
nors pramogos visose Amerikos lietuvių kolonijose, 
nuo Atlanto iki Pacifiko ir nuo Kanados iki Meksikos 
sienos.

Kokie tie parengimai turi būti, priklausys nuo vie
tinių sąlygų ir galimybių, bet svarbu, kad tą dieną, 
pramogose susirinkę lietuviai jaustų, kad jie kartu su 
visais kitais Amerikos lietuviais, tą pačią dieną pa
švenčia lietuviams tremtiniams aukas rinkti.

Tegul ta diena visur: mieste ir kaime, miestelyje 
ir didmiestyje, kiekvienas lietuvis dalyvauja tokioje 
pramogoje, tegul jis jaučiasi, kad tą dieną jo nrisidėji
mas prie bet kurios pramogos, neša pelną, kuris skiria
mas kilniam ir reikalingam darbui — vargstančių nuo 
karo nukentėjusių lietuvių sušelpimui.

Tegul 1947 metų kovo 2 d. būna Lietuvių šalpos 
Diena! BALF Valdyba.
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Dekoja už
AUŠROS VARTŲ

Dievo Motinos Paveikslu
I

Laikraštis “Darbininkas” išleido gražų, menišką 
Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslą ir pasiuntė sa
vo skaitytojams ir LDS nariams. Gavusieji minėtą 
paveikslą, labai patenkinti ir daugelis pareiškė “Dar
bininkui” padėką už jo išleidimą ir prisiuntė laikraš 
čio paramai aukų. Šią savaitę gavome paramos iš se
kančių:
Ona Sadauskas. Chicago, III...............................
Frances Sinkus, Chicago. III...............................
Alex Lukas, Phila. Pa..........................................
Jonas Tamulionis, Nashua, N. H.......................
Mrs. M. Bunis, Elizabeth, N. J...........................
Mrs. Mary Gapsis, Elizabeth, N. J....................
Sofija Sušenie, Waterburv, Conn.......................
Jos. P. Michaelonis, Nashua, N. H.......................
M. Oskutis, Elizabeth. N. J...............................
Mary Gilbert, So. Boston, Mass...........................
Stanley Masaitis, Bentleyville, Pa.......................
Mrs. Ona Stulpin, N. Braddock, Pa....................
Agens Puzienė, Waterbury, Conn.....................
Mary Grencus, Chicago, III..................................
John Chiakavich, Nanty-Glo, Pa........................
Mrs. Anna Novikienė. Shenandoah, Pa............
Mrs. Magdalena Karvelis. Omaha, Nebr.........
Mrs. Victoria Laukaitis. VVorcester, Mass........
O. Dobrovolskis, Brooklyn, N. Y.....................
Alex. Gvazdauskas, VVaterbury, Conn................
Juozas Lukošiūnas, Cambridge, Mass................
Anna Rauba, Scranton, Pa..................................
Mrs. Helen Butkus. Brooklyn, N. Y...................
John Kranklys, Brooklyn, N. Y.........................
Mrs. P. Dodienė, St. Louis, Mo...........................
Katarina Janušonis, Pittsburgh, Pa...................
Ben. VVaichekauskas, Colinsville, III.................
S. Berzinskienė, Dorchester, Mass....................
Nellie Jezutis, Chicago, III..................................
S. Aleknavičienė, Lowell, Mass...........................
Ign. Stega, Dorchester, Mass............................
Marijona Matkevich, Lowell, Mass....................
Steponas Agentas. Linden, N. J.........................
Mrs. Rose Paznauskas, Plymouth, Pa...............
Mrs. B. Lembutis, Phila.. Pa..............................
Mrs. P. Timinskienė, Phila., Pa..........................
Kun. J. A. Poškus. Chicag o, III........................
K. Macys, Norwood. Mass.................................
Mr. A. Kirtiklis. Detroit. Mich........................
Mrs. Uršulė Čižauskas, Pittsburgh. Pa............
A. Jonaitis, Brockton, Mass..............................
J. Gaižauskas, Chicago, III.................................
Joseph Gorskas, Dorchester. Mass. ................
Eva Belinskas, Worcester, Mass. ....................
Mrs. Katrė Daikuvienė, Naugatuck, Conn.......
Mr. Miklusevičius, Brooklyn, N. Y...................
Mrs. Peter Vasilauskas. VVaterbury, Conn.......
Mrs. V. Deksnis, Bridgewater. Mass...............
Kari Mickevičius, Terryville, Conn...................
J. Krugelis, Lynu, Mass.....................................
Nellie Parcauskas. Dorchester. Mass...............
E. Lapenas. Athol, Mass....................................
Mrs. M. Stokna, VVaterbury, Conn.....................
Petronė Skirmontienė, Dundalk 22, Md...........
Mrs. R. Rekašius, Chicago, III..........................
Agota Žylienė, Chicago, III................................
Peter Taurozas. Cicero, III...............................
Ona Bartašienė, Cicero, III................................
Mrs. Antonette Lucas. Bentleyville, Pa..........
W. Bundza, Worcester, Mass.............................
Šv. Pranciškaus Seserys, Elizabeth, N. J......
Eva A. Babulis, Montello, Mass. ...................
Marijona Jeskevičienė, Dorchester. Mass. ...
A. Paulauskas, So. Boston, Mass.....................
Mrs. F. Ambrose. Hartford, Conn..................
Ona Yurkus, Chicago, Iii.................................
Mrs. Dilkus, Phila., Pa.....................................
Mrs. M. Kmielauskas, Brooklyn, N. Y. ..........
Mrs. W. Siuzbonis, Brood Brook, Conn..........
Veronika Gudaitienė, Wilkes Barre, Pa..........
Ad. Česnauskas, Brockton, Mass.
Justa Karpiūtė, VVestville, III...........................
M. Kauklis, Newark, N. J................................
Mrs. Mary Zaremba, Manchester, N. H.........
Magdalena Kurelaitienė, Worcester, Mass. . 
Mrs. John Zokas, Ashley, Pa............................
Mrs. J. Eismantas, Pittsburgh. Pa.................
M. Čiužienė, Brockton, Mass............................
Agota Amšienč ................................................
E. Vaitulionienė, Elizabeth N. J.

DĖMESIO!

Rengiasi Vasari* U i
UL TK----- • kl..„ YlrL-ranejmiURew lonc

New Yorko Lietuvių Tarybos 
vaidyba paskutiniam posėdy 
svarstė Vasario 16 d. minėjimo 

kuri numatyta su 
kalbėtojais, su cho-

į ir labai linksmą laiką. Tai buvo 
' Moterų Sąjungos bowling rate
lio — bovling team — Christ- 
mas Party. Ratelį sudaro: pa
nelė Aldona Mazukaitis, Stasė 
Veprauskas; ponios Aliee Joni
kas, Marijona Staugus, Sophia 
Stankus, Irene Budzinauskaitė, 
Ona Matijošaitis ir Nell Toti
las. N.T.

RYTINIU 
VALSTYBIŲ ŽINIOSB

DĖDĖS LIETUVIO 
AKTUALIJOS

IIr 1946 m. prabėgo kaip 
žaibas, atsidusęs tarė dė
dė, vieni metai mažiau be
gyventi! Jie dingo amži- 
'nai, kaip sako Virgilius. 
! Visi skuba suvesti sąs
kaitas, dažnai ne vienas ir 
galvą praranda begalybės 

i skaičių labirinte. Lengva ;ki, kad Rusijoje darbinin- 
pasakyti milijardą, nesun- j kas gyvena gerai, ateik pa
ku ir parašyti: 1,000,000,- \ rodysiu jo gyvenimą: nu- 
000, bet jei reikėtų suskai-! driskes, sušalęs, vos badu 
[tyti! 'nemiršta, o šimtai NKVD
| Pagalvokime truputį, ’ agentų jį sergsti kaip be- 
įkad nuo Kristaus gimimo-laisvį, o tuo tarpu jie ir vi- 
iiki mūsų tepraėjo tik vie-'si komisarai važinėja au
nas milijardas minučių. įtomobiliais ir geria Krimo 

Mūsų širdis,' kuri plaka'vyną.
80 kartų j minutę, tik po| Nėra aitlesnio už tą, ku- 
i24 b?s ismusus‘ ris nenori matyti; nėra
ną milijardą pulsų. , ; kurtssnio už tą, kuris ne-

1 Jei žmogus norėtų sus-!nori irdėti 
kaityti po vieną grūdelį!
iki milijardo, jis turėtų! kartą pasaulis žiūri
praleisti 19 metų. ' su pasibaisėjimu į savo

Norint iškalbėti milijar-: priešą, kuris, kaip dievas 
!dą žodžių, reikėtų šnekėti Molok, norėtų praryti vis- 
. be perstojo 38 metus. į ir visus.
i Jei į dieną dirbtų 10 vai.,, Amerika liko viena kil- 
i tai per 120 metų suskaity- Į njų įdeaĮų gynėja ir žmo- 
tų milijardą dolerių, skai-ig-aus iaįsvės saugotoja, bet 
tant po vieną dolerį. ’

— Tai žmogus turėtų 
praleisti visą savo gyveni
mą, beskaitydamas mili
jardą, tariau juokdamasis.
— Žinoma, atsakė dėdė, 

bet tas m ūmi nesvarbu, 
pažvelkime rimčiau į Nau
jus Metus.
— Aš klausiu, ar ir 1947 

m. bus tebemindžiojamos 
žmogaus teisės? Juk tik
riausia buvo parašyta ir 
pasakyta daugiau milijar
do žodžių, kad žmogaus 
teisės yra šventos ir nepa
liečiamos.

Man labai pasidarė skau
du, kada sužinojau iš pa- 
jties laikraščio “Pravda 

Rusijoje dar yra 
! 3,000,000 karo belaisvių, 

! Aukojo šie brooklyniečiai: F.iįurie per prievartą, kaip 
l.OOilerį Domininkas Matas. | leriU tame vajuje ir rūpinasi,: Shimaitis, sav. 1 ............... 1
1.00 į Ačiū katalikiškos spaudos pa- I 
1.00 laikytojams ir rėmėjams už remtų šį žygį, kurio tikslas 
1.00 taip gausias aukas.
1.00
1.00
1.00
1.00 i
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

WATERBURY, COHN
LDS 5 Kuopa

Gruodžio 22 d., pirmą vai. po 
pietų, šv. Juozapo parap. mo
kyklos kambary Įvyko LDS 5 
kuo{x>s metinis susirinkimas. 
Narių susirinko nemažas būre- 

ilis. Buvo labai malonu matyti 
užsimokančius užvilktas narys
tės duokles. Buvo keletas tokių; 
narių, kurie netik atsilygino 
kiek buvo skolingi, bet taipgi 
užsimokėjo iš anksto ir už atei
nančius metus.

LDS kuopa nutarė rengti 
jkortavimo vakarą. Rengimo ko
misija : Marcelė Digimienė ir programą. 

! Domininkas Matas. Taip gi LDS svarbiais 
kp. nutarė rengti išvažiavimą rais ir dainomis.

' Picnic — kartu su šv. Vardo Kaip seniau, taip ir šiemet
'draugija, birželio mėn. 22 d., minėjimas įvyksta New Yorke 
(1947. ' ""

LDS kuopos valdyba 1947 
metams užgirta ta pati: kleb. pietų, ir visa programa sustaty- 
kun. Juozas J. Valantiejus. ta taip, kad neužimtų daugiau 
Dvasios vadas; Domininkas Ma
tas. pirmininkas; Marcelė Digi
mienė, vice pirm.; Jonas Toti
las. finansų ir nutarimų rast.; 
Vincas Urbonas. iždininkas;

I Petras Jokubauskas ir Zigman
tas Karalius, iždo globėjai; Pet
ras Jokubauskas, organizato
rius; Antanas Klevas, maršai-

i
I ka. Atstovai Į Lietuvių Katalikų 
Federaciją: Antanas Šambaris. 
Petras Jokubauskas ir Domi-

Webster Hali.
Minėjimas prasidės 5 vai. po

3.00
3.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00!
2.00!
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

.2.00
. 1.55

1.50
1.50

. 1.50
1.30

. 1.30'

. 1.30

. 1.25!

. 1.25 i
1.25

. 1.25

. 1.25
1.25
1.25
1.10

. 1.00
1.00

. 1.00
. 1.00
. 1.00

1.00
.. 1.00
. 1.00

1.00
1.00

. 1.00 aukavo po dolerį:
. 1.00 mėlis. Domininkas Matas. An-

1.00 tanas Klevas, Marijona Stanke-
1.00 vičienė, Aleksandras
1.00 kas; 50c. Petras Liubinas. Už! ----- -----------------------------

.. 1.001 švč. Panelės paveikslą davė do- y*"3- Jau sukėlusi arti 2,000 do-,
1 AA t : ___________ ________ i 1 Ariu tamA vothta ir riininaai ’

minėji- 
su juo 
Gelbėti 1

i
į
I

kaip 3 valandas. 
Šiemet Vasario 16 d.

; mas tuo svarbus, kad 
j yra surištas Lietuvai 
i Vajus.
į šio vajaus svarba yra be galo 
didelė šiuo laiku, kada artėja 
Lietuvos ateities sprendimas.

; Iš Europos vyriausia lietuvių 
vadovybė. į kuri, įeina, katali
kų. tautininkų, liaudininkų, so- 

_____ _ ________  ______ cialistų ir kitų atstovai, prašė 
ninkas Matas; atstovai į Lietu- Amerikos lietuvius per Ameri

kos Lietuvių Tarybą, kad jie 
kuo skubiausiai atsiųstų lėšų 
sustiprinti kovai visose srityse 
dėl Lietuvos laisvės.

Amerikos Lietuvių Taryba,: 
vajų paskelbusi, prašo visus 
tikrus lietuvius kuo dosniau pri
sidėti prie to Lietuvai Gelbėti 

Zabels- Vajaus.
New Yorko Lietuvių Taryba i susilaiko.

vių Tarybą: Vincas Urbonas ir 
Petras Jokubauskas.

Aukavo už “Darbininko” ka
lendorių po du doleriu: Juozas 
Augys. Petras Jokubauskas; 

Jonas Ado-

I
i
i

Green St., New Haven, Conn., 
8-tą Vul. vakare.

Bus renkama nauja valdyba 
1947 metams ir bus tartasi 
kaip minėti Lietuvos nepriklau
somybės šventę, kuri jau netoli 
Prie to bus apkalbėta, kaip su
kelti paskirtą kvotą ir kiti rei
kalai. Visi atstovai ir nauji ma
lonėsite pribūti.

M. J. Vokietaitis,
Skyriaus pirm.

Dariaus Girėno Paminklui 
Statyti Aukos

I

i

Teikiame sąrašą pribuvusių 
aukų nuo gegužės mėn. 1946 m.! 
Kadangi aukos gaunamos pro-į 
tarpiais, todėl jų pranešimas kad

ga dilgės ir usnys, laisto
mos milijonų žmonių aša
romis, nes kitaip ir tos ne
augtų. Parodysiu tūkstan
čius išmėtytų kaulų, tai 
mūsų brolių kančiose mi
rusių ir šunims paliktų.

Jei tu esi idealistas ir ti
ki, kad Rusijoje darbinin-

v *

(ar ji viena galės atsilaiky- 
įti prieš visus? Tiesa, turi 
; atominę bombą, o dabar 
Chemical Warfare Service 

' rado kristalinę medžiagą, 
i iš kurios padaromi galin
giausi nuodai, kurių viena 
į uncija gali užnuodyti orą 
ir i kelias minutes išžudy
ti visus Amerikos ir Kana
dos gyventojus. Taip rašo 
Dr. Ger aid W e n a d t, 
Science Illustrated Maga
zine direktorius.

Prof. Ighina išrado būdą 
perduoti atominę energiją 
ir, reikalui esant, sulaiky
ti, panaikinti kitų paleistą.

Tuo tarpu žmonija gyve
na išsigandusi, nežinoda
ma ką atneš 1947 metai. 

(Bus daugiau)
Paulius Ramutis.

j 
•” 1

i 
!

i

- - - ,----------- - — vyriškų rūbų;vergaį? turi dirbti Sibire,;
kad visi susipratę lietuviai pa-’siuvyklos $5.00; jo dirbtuvės nuo ežero Baikal iki Ura-' 

• darbininkai suaukojo $30.20. i jų, tiesdami kelius ir gele-1 
iMičiulis ir Kairis, sav. vyriškų cinkelius. Tarp kurių ir 
'drabužių dirbtuvės aukojo $22.-‘lietuvių tūkstančiai dirba. 
Į 80, jų siuvėjai sudėjo $27.20. J. Į Jie gauna labai prastą vai-į

i Lietuvos gelbėjimas.
J. Totilas.

Gruodžio 20 d., vakare, pui
kioj lietuviškoj įstaigoj — Blue1 
Shutter, prie gražiai papuoštos

Pranešimas

I

AUŠROS VARTŲ DIEVO 
MOTINOS GARBEI

Movena
Šimėnas, sav. vyriškų apsiaustų j gį įr gyvena šaltose lūšno-j 
išdirhvstės New Yorko mieste. 30 lznrincn nilno nolin irAmerikos Lietuvių Tarybos išdirbystės New Yorko mieste, gg, kuriose pilna pelių ir 

skyriaus metinis susirinkimas aukojo $10.00. Jo įstaigos darbi- į kirminų.
Kalėdų eglaitės jaunų moterų įvyks sausio 9-tą, 1947, Šv. Ka- ninkai davė $30.00. J. Kaspers-I — Argi niekas nepasigai- 

zimiero par. svetainėje, 339grupė turėjo skanią vakarienę

---- ‘.Mrs, A. Karlauskas, Providence, R. I................  
1001 Vincas Chemiauskas, Lawrence, Mass.............

~;J. Valuntukevičius, Stoughton, Mass................
Mrs. Eva Stankevich, Cambridge, Mass............
Mrs. U. Saldokienė, Brooklyn, N. Y...................
Mr. J. Lazdauskas, Philadelphia, Pa.................
Jonas Dzekevičius, Providence, R. I..................
J. Mikutavage, Minersville, Pa...........................
Bol. Janulaitis, Minersville, Pa..........................
J. Bernatonis, So. Boston, Mass. .....................
F. Steckis, So. Boston, Mass..............................
Mrs. Domicėlė Barauskas, Dorchester, Mass. ... 
P. Yeskutelis, Southbridge, Mass......................
Eva Riekus, Phila., Pa......................................

' Ona Grigienė, Lowell, Mass...............................
K. Mikėnas, Dorchester, Mass..........................
Joseph Yelmokas, So. Boston, Mass..................
Felicija Saknewics, Phila., Pa..........................
Katarina Visgaitienė, Pittston, Pa...................
Anthony Reidman, Aubum, Maine ................

“ŽVAIGŽDĖ” jau inio rugsėjo mcR. eina žymiai 
padidinta: (16 puslapių daugiau!)

Esame priversti padidinti ir prenumeratos kainą 
iki $2.00 metams.

“ŽVAIGŽDĖ” yra didžiausias dvasinio turinio

1X8

mėnesi n is 1 ai k rastis.
Adresas:

“ŽVAIGŽDĖS” Administracija
E. Sevrnt l» St., So. Boston 27, Mass.

.... i.oo;

.... 1.00

.... 1.00

.... 1.00
.... 1.00
.... 1.00
.... 1.00
.... 1.00
....1.00
.... 1.00
.... 1.00
.... 1.00
....1.00
.... 1.00
.... 1.00
.... 1.00 ‘
....1.00
.... 1.00
....1-00 Juozas Barolis, Hartford, Conn................  

1.00 Jozefina Bačauskienė, Worcester, Mass. 
1-00 Mrs. Ona Butkus, Pittsburgh, Pa..........

£ Mrs. B. Bartkienė, Amsterdam, N. Y. .. 
jj C. Wittman, Brooklyn, N. Y. ................
įi:S. Markevičius, Elizabeth, N. J............
$ Apolionija Burokienė, Cambridgc, Mass 
4" ■ ................~...................
|
$
♦i!
įi
•u

f!

Marijona Piškinienė, Cambridge, Mass. 
Juozas Jasinskas, Cambridge, Mass. ...........
Aleksandras Vinciunas, Cambridge, Mass.
Anna Janulevičius, Barre- Plains, Mass.........
Barbora Annis, McKees Rocks, Pa.
Petronė Kvederas, Chicago, III................... .....

[Mrs. Marcella Putenas, Ridgcwood. N. Y......
John Jova, Mineville, N. Y................................
P. Kudirka, Norwood, Mass............................
A. Valančius, Cicero, III........................ ..........
T. Misunas, Phila., Pa......................................
Gertrude Padvaiskis, Lawrence, Mass. ........

I

ko siuvėjai prisiuntė Sll.OO.’iės tų nelaimingųjų, ta-
Lietuvių Amerikos Pil. Klubas!rįau> argį nebus kas atim-’ 
išmokėjo seniau paskirtą auką‘tų juos iš žvėries nasrų? 
$100.00. Lietuvių Siuvėjų Kon-| jeį kuris netikėtų, teat- 

1 ■ “ — ------ , nuvesiu ir

1.00
1.00
1.00 traktorių’Associacija už pikniko jeina pas mane,
1.00 bilietus prisiuntė $5.00. J. Kaz- parodysiu raudonojo die-
1.00 lauskas ir M. Stakovas aukojo vaičio rojų, kuriame teau-
1.00 po $1.00. Nuošimtis už dalį su- 
1.00 mos iki liepos 1 d. iš Hamburg 
1.00'taupomos bankos gauta $8.30. 
1.00 i Pikniko uždarbio iš rugpiūčio 
1.00 31 d. liko $188.64.
1.00' Aukos iš kolonijų: LDS 74 
1.00 i kuopos įrengime Bridgeporte, 
1.00 Conn., |>er D. Pelecką. brook- 
1.001 lynietį. surinkta $24.00. J. M. 
l.OOį Šaltenis, Chicago, III., prisiuntė 
1.00 $5.00. A. Gazlauskas iš Pitts- 
l.OO burgh, Pa., viešėdamas Brook- 
1.00 j lyne, teikė auką $2.00. J. Guze- 
l.OOjviėius ir J. Steponaitis iš Lyn- 
1.00 brook, N. Y., prisiuntė $1.00. 
1.00 Viso $473.14. Iš pirmiau buvo 
1.00 skelbta $3,962.92. Bendrai Pa- 
1.00įlinkio Fondo ižde — $4,436.06. 
1.00 Už šias gražias aukas rinkė- 
1.00! jams ir aukojusiems nuoširdžiai 
1.00 dėkojame ir prašome visų lie- 
1.00 tuvių remti šį kilnų visuomeniš- 
1.00 ką reikalą iki galutino tikslo. 
1.00 Aukos mielai priimamos čekiu 
1.00 ar Moncy Orderiu, vardu Da- 
1.00 riaus Girėnas Monument Fund 
1.00 ir pasiųsti komiteto 
1.00 Mr. P. J. Montvila.
1.00 Street, Brooklyn, N. Y. Jis ga-Į 
1.00 vęs pavienių asmenų, šeimų ar 
1.00 draugijų aukas skubiai prisius 
1.00 paliudijimo kvitą.

70 Kom. Pirm. J. šaltis 
... 50 Fili. Sekr. Adv. S. Brcdes, Jr.

iždininkui
251 Etna

I

i

Ką tik išėjo iš spaudos Nove- 
na Aušros Vartų Dievo Motinos 
garbei. Pradžioje novenos įdo
miai aprašyta stebuklingojo 
Švč. Panelės Aušros Vartų, Vil
niuje paveikslo istorija. Kny
gutės kaina 25c. Užsakymus 
siųskite:

“Darbininkas”,
366 W. Broad’vav,j

So. Boston 27, Massį

Jauniausia Lietuvaičių 
Seserų Kongregacija 
Prašo Jūsų Pagalbos
Skelbiamas Nekalto 
Prasidėjimo Seserų 

Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Statybos 

Fondo Vajus.
Kiek Jūsų išgales leidžia, malonėkite paaukoti! 
Kas paaukos Naujajai Koplyčiai ar kitiems 
Vienuolijos reikalams:

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

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

Visu aukotojų vardai bus surašyti į Kop
lyčios Statyto jų knygą — Aukso knygą; jie vi
si bus atridenami seserų maldose ir bus jų gerų 
darbų bei nuopelnų dalininkai.

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

Aukas prašome siųsti:
Imniaruiate Conception Convent 

R. F. D. 2, Putnam, Conn.
0'



Antradienis, Gruodžio 31, 1947
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DARB1KIMKAS £
Pasikalbėjimas Su Tremtiniais, 

Ištrūkusiais Iš Sibiro
Pradžia 1-įname puslapy) 

neteisėtai.. Pradėjau verk
ti ir griežtai atsisakiau...” 

Kiek daug tragedijos sle
piasi už to laiško! Jį per
skaičius, tremtinių vargas 
pasidarė kažkaip dar arti
mesnis ir kai sužinojau, 
kad Chicagą yra pasiekusi 
lenkų šeima, dėka anksty- 
besnio rusų - lenkų susita
rimo ištrūkusi iš Sibiro, 
nusiskubėjau pas juos pa
sikalbėti.

IŠ SIBIRO ATVYKUSI 
LENKŲ ŠEIMA

Tai Antanas ir Emilija 
Kovalskiai, įsikūrę pietinė
je dalyje ir dirbantieji 
skerdyklose. Vyras dar 
nebuvo grįžęs, radau tik 
žmoną su kaimyne. Kuklu
tis butas, namo užpakali
nėj daly. Senas apiręs “pe
čiukas” ant kurio pora 
puodų verda — laukia vy
ro iš darbo. Ant lentynos 
keletas dantų šepetukų, 
pora buteliukų, radijo, 
apdaužytas skardinis sta
lelis ir viskas.
— Bet mes linksmi —lais

vė, — pasakojasi Emilija.
— Atvažiavom į Ameriką 

ir stebimės — kur mes e- 
same dabar nebaisu, kad 
kas areštuos, išveš. Mano 
vyraššako — jei man siū
lytų Stalino palocius, aš 
geriau čia Amerikoj po til
tu gyvenčiau.
— O iš kur iš Lenkijos?
— Rusai mus išvežė iš 

Lwowo, 1940 metais.
— KUR BUVOTE 

SIBIRE?
— Novosibirską ja oblast, 

stancija Jaja, ten aš bu
vau. Vyras visai kitur. 
Apgyvendino mus tokiose nį, kurį mums davė, pasi- 
medinėse būdose, 
tančiai žmonių, 
kraštų, buvo ir 
Barakuose gyvenome po 
300-400 moterų, kitose vy- tok 
rai. Siauri, i'_‘ 
vėjas per jų lentas košė, gerai, o ne — 
Šaltis baisus, tai gulėme tenkinkis.
su drabužiais. Priviso dau- davė sojos miltų tokią 
gybė vabzdžių. Buvo kele- skystą putrą, karčią.
tas pečių, ant jų stovėjo Turėdavome molinius 
“kipętok” — virtas van- bliūdelius, stodavome į ei- 
duo, kurį galėdavome ger-tlę ir rankoje turėdami ku- 
ti. Iš ryto tai ir gerdavom ponus eidavome prie lan-

v •

tą gryną vandenį, duoda
vo kiek duonos. Buvo nu
statytos darbo normos. 
Jei padarėme normas, tai 
duodavo du svaru duonos 
visai dienai, bet normą bu
vo sunku išdirbti. Aš bu
vau, paskirta prie marški
nių siuvimo. Man reikėjo 
per dieną su mašina pada
ryti 940 manketų marški
nių rankovėms. To nieka
da nebuvo galima padary
ti, todėl gaudavom tik ko
kį svarą duonos. O duona 
suzmekus, sunki, tik ma
ža riekė.

I

ADATA PERKERTA 
PIRŠTĄ

Dėl sunkaus darbo, ne
valgymo taip buvau išvar
gusi, kad vieną naktį dirb
dama prie siuvamos maši
nos lyg sąmonės nustojau, 
lyg užmigau ir nepastebė
jau, kaip mano pirštą ada
ta pervėrė. Ne tada neatsi- 
gavau. Atėjo daktaras — 
adata perlindusi per pirš
tą ir užlinkusi. Daktaras, 
irgi kalinys — jau 15 metų 
ten buvęs — apžiūrėjo, ap
rišo, ir vėl pasiuntė į dar
bą su taip baisiai sužeistu 
pirštu. Gabaliukas adatos 
pasiliko piršte ir ranka 
pradėjo tinti, baisiai suti
no, tik tada galėjau nuo 
darbo atsitraukti.

KĄ MES VALGĖME
Pietų gaudavome tai 

truputį košės, tai sriubos, 
kur plaukė viena kita bul
vė, ir visada žuvų. Jos taip 
baisiai sūrios ir dvokian

čios. Dar traukinyje, kai 
{vežė į Rusiją, valgydino 

,’ta baisiai sūria žuvimi. 
Mes taip gerti norėjome, 

/gėrėme kokį rudą vande-

Tūks- kėlė ligos. Mirė kiti, atida- 
iš visų rė vagono duris ir išmetė 
lietuvių, lavonus, nė nelaidodami.

Vakare — vėl tas “kipe- 
— vanduo. Jei kam 

ilgi barakai, dar buvo kiek likę duonos, 
vandeniu 

Kartkartėmis

• v

Italijoj, Neapolio juodoji rinka ir šiame vaizde parodoma, kur ameri
koniški eigaretai lygiagrečiai pardavinėjami su daržovėmis. Ten mokama 
už vieną cigaretą aštuonis centus. Policija turi galvos skaudėjimo su juo
dos rinkos veikimu.

tig? Melskitės, kas duos 
jums saldainių.

Kurie meldėsi prie Kris
taus, nieko negavo, kurie 

< prie Stalino — davė šal- 
1 dainių ir paaiškino: 
i — Matot, prie Kristaus 
į meldėtės negavote nieko, 
o Stalinas — jums davė 
saldainių. Tikėkite ir my- 

į lėkite Staliną.
KOLCHOZE

randu vaikai užkasti šeštą 
valandą. Privedė prie ka
po —• sako Čia, nei motina 
neturėjo teisės į savo mi
rusių vaikų lavonus'..

TREMTINĖS VYRAS
Taip bekalbant — atėjo 

ič stokiardų jos vyras.
— Aš buvau sovietų toli 

šiaurėje: Kalima. Port 
Magadan. Vežė 17 dienų 

■ garlaiviu. Ten buvo du mi- 
Neturėdama kur dingti, i H jonu su puse tremtinių, 
.  - 1 1 i at 11 iri 11

I

Mažytė skaičiuoja:— Dalę, vežimuką, “skei- 
tus”, ir... taip daro visi mažieji, nes jie tiki, kad 
Santa jiems atneš...

gelio, kur įpildavo skur- ■deliame barake tebuvo po- 
daus kokio ėdalo.

BAISIOJI CINGA
Į tą lagerį iš Lenkijos iomįs mes pradėjome gie- 

atvaziavome peršalę, tai atbėgo bolševikai
vargę. Negaunant vitami-’^. išvaikė mus. 
nų greit daugelis apsirgo 
cinga. 1 
kristi. Sutino dantų sme
genys, mano pačios paju
tau, kad jau vienas dan
tis visai laisvas. Paėmiau į 
tarp dviejų pirštų ir išme-! 
čiau. Taip diena iš dienos 
iškrito mano visi dantys. 
Dantų smegenyse nuolat 
buvo žaizda. Turėdama | 
žaizdotą burną negalėjau 
valgyti gerai nė tos skur
džios duonos, tik tą sriu
bą. Nuo alkio sutino kojos. 
Kitiems atsivėrė žaizdos 
kojose, kitiems rankose.
— Ar turėjote kokius 

bandažus?
— Iš kur gausi. Buvo to

kios vatinės kojinės, už
mauna jas žmogus — ir ei
na.

Prasidėjo ligos. Buvo 
pavojus šiltinės. Bolševi
kai per prievartą nukirpo 
plaukus, ir moterys buvo 
plikomis galvomis.

NAKTIMIS PAS 
TARDYTOJUS

Mūsų lageryje buvo koki 
septyni tūkstančiai, jų 
tarpe kokie 3,000 rusų, o 
apie 4,000 tremtinių. Iš ru
sų dauguma buvo tokių, 
kurių giminės buvo išbė
gę kur į užsienį ar buvo 
revoliucijos metu pasireiš
kę prieš bolševikus. Daug 
mokytų, inteligentiškų ir 
kaip jie visi verkė, kai mes 
į laisvę važiavome!

Blogiausia, kad po sun
kaus darbo — pareini pa
silsėti, iš miego pakelia ir 
vedasi į tardymą — klau
sinėja apie vyrą, apie ki
tus, ar jie netarnavo ka
riuomenėje. Labiausiai 
mane kamavo dėl dėdės, 
kuris buvo laikraščio re
daktoriumi (jis vėliau Si
bire mirė). Vyrus, tai tar
dydami mušdavo. Mano 
pačios vyrui čekistas kai 
trenkė revolveriu į veidą, 
tai du dančiu išmušė.

KUNIGAS SIBIRO 
LAGERYJE

Lageriuje šventadienio 
nebuvo. Kartais duodavo 
laisvą dieną, bet nežinojo
me kada sekmadienis, ka
da kokia diena.

Su mumis buvo vienas 
kunigas, jaunas, bet taip 
iškankintas, kad pražilęs. 
Kalėdų šventę iš .tos ne
keptos duonos išminkę pa
darėme kaip ir mažas ap- 
lotkeles, iš šakelių padarė
me altorių, kunigas buvo 
nupiešęs paveikslėlį. Ne

pamatė bolševikai, nes di-

i ra šviesų, tai mes tamsia- 
ime kampe buvome susi- 
’metę. Bet vieną kartą ty-

Dantys pradėjo IŠ SIBIRO ATSIVEŽTAS
AUŠROS VARTŲ 

ROŽANČIUS
O aš savo rožančių iš

saugojau užsiuvusi vati- 
i nėj vyžoj ties pirštais. 
Kas savaitė buvo kratos, 
atimtų pamatę, o man tas 
rožančius taip brangus. Jį 

j gavau, kai paskutinį kartą 
buvau Vilniuje, Aušros 
Vartuose. Mes mylėjome 
Aušros Vartus, iš Lvovo 
važiuodavome. Ant rožan
čiaus vis meldžiausi, kai 
bombos krito vis su savi
mi nešiojau, Dievas mane 
saugojo, gal ir toliau ma
ne saugds! Taip tą rožan
čių išslapsčiusi atsivežiau 
ir Amerikon. Turėjau ir 
medalikėlį auksinį ant 
kaklo ir žiedelį su brili- 
jantu, ir laikrodėlį. Viską 
bolševikai atėmė.

Kunigas, kurs buvo mū
sų lageryje, neturėjo ro
žančiaus, jis melsdavosi 
ant pirštų. Kartais pa
slapčia įslinkdavo į mūsų 
lagerį vakarais ir drauge 

, su mumis tylomis melsda- 
' vosi.

NAKČIA UŽPUOLA 
MOTERŲ BARAKĄ

Lageryje buvo ir kokių 
vagių, žulikų. Jie išvien su 
vyresniaisiais bendravo. 
Buvo naktų, kad jie nužiū
rėdavo kokią jauną trem
tinę ir iš jos kortomis loš
davo. Atsimenu, vieną 
kartą jie lošė dėl tokios 
jaunutės 16-17 metų mer
gaitės iš Lenkijos. Pralo
šęs maskolius nakčia iš
laužė langą, lindo į mote
rų lagerį, užrišo burną tos 
mergaitės ir išnešė į vyrų 
lagerį. Ji taip ir nebegrįžo.

Gana dažnai mūsų bara
kus nakčia užpuldavo. Ta
da mes supuldavome su 
tais dideliais moliniais 
bliūdais gintis.

BAISUSIS KARCERIS
Kartais moteris sodin

davo į karcerį, ypač ku
rios drąsiau kalbėdavo. 
Karceris padarytas iš ce
mento. šaltas ir tamsus. 
Įbruka į tą karcerį ir pa
leidžia šaltą vandenį iš vir
šaus, arba pripilia van
dens iki kelių. Šaltis! Kai 
po keleto valandų išlei
džia, tai išvirsta kita 
sąmonės, kita mirtinai 
vargusi.

GRAUŽĖ ŽALIUS 
ŽEMĖTUS BUROKUS 
Buvome varomos į miš

kų darbus. Reikėjo ir mo-

i
i

nuėjau i kolchozą. Ten {daug lietuvių, latvių, viso- 
'sunkus gyvenimas. Dirba‘kiaušių tautų. Ten milijo

nai kalinių, išvežtų visam 
amžiui. Ten visokiausi fa
brikai. Aš buvau mūrinin
kas. Kartą bolševikai man 
pasako: mums reikia pas
tatyti liejykloje krosnį. 
Užmokėsime gerai, o jei 
ne —10 metų kalėjimo. 
Padariau per devynias 
dienas. Sunkus ten gyve
nimas !

Tą kalbėdamas jisai išsi
žiojo — dviejų priešakinių 
dantų nėra.
— Ar matai, išmušė bol

ševikai revolveriu, — at
siduso jisai ir pasakojo to
liau:
— Kartą mus išvedė į 

{mišką. Sargybiniai susita- 
' rė ir paleido šūvius į du — 
■tie ir sukrito negyvi, esą 
{norėjo bėgti. Mes matėme, 
kad vyrai dirbo, ieškojo 

’ patogesnių medžių, kur jie 
bėgs. Užėjo toks ūpas, nu
šovė. Atvažiavo rogėmis, 

{lavonus pasiėmė. Karsto 
{nedaro. Įvertė į duobę, už
kasė. Ten nesupus žmogus 
— nuolat įšalusi žemė. Ant 
kapo — lentelę su vardu, 

'priedas — “liaudies prie
šas” ir padėtas paragra- 

i fas — už ką.
• LIETUVIAI KUNIGAI 
i ŠIAURĖS LAGERIUOSE 
j — Buvo tame lageryje ir 
kunigų iš Lietuvos. Jiems 
buvo skiriami darbai kas 
ir blogiausiam banditui. 
Pavardžių neatsimenu.

(Tąsa 8 pusi.)

:akordinį darbą, o gauna 
svarais. Kolchozai — tai 

į valdžios dvarai. Kai javai 
’ prinoksta, atvažiuoja vy
kesnysis, stovi, žiūri kaip 
ponas, o čia atgabentos 
masinos iškulia ir nusive- 

iža grūdus, o paskiau jiems 
{kartkartėmis svarais dali
na. Drabužių gerų neturi, 
tik enkavedistai, bolševi
kų policininkai gerai įsi
rengę.

j Net kareiviai — prastai 
aprengti, milinės atbriz
gusios. Aš kolchoze dirbau 
lauke. Normos tokios di
delės, niekada jų negalė
jau išdirbti ir gaudavau 
po svarą, po pusantro sva- 

kiek bulvių.

terims nešti kelmus, ša
kas, net sienojus. O nor-į 
mos didelės, sudėti tokius 
aukštus “sieksnius” pliau
škių, šakų. Ten augo buro
kai, kopūstai. Tik stengda
vomės nugriebti žalią bu
roką ar kopūstą ir nenu
plautus, nenuvalytus grei-jro duonos, 
tomis sugrauždavom. Jei Bet ir tų tvarkingai neda- 
pamatytų, tai — į karcerį, vė — nakčia

Bet žmonėms buvo vis 
tiek, niekas nemanė išei
siąs į laisvę. Kas mirė — 
mirė, kas gyveno, gyveno.

O žiemą šalčiai — bai
sūs! Juk Sibiras. Negalė
jai nei nosies viršuje lai
kyti, nušaltų. Pridengda
vome, tik akys kyšėjo. Ne
šiojome vyžomis ir vatinė
mis storomis kojomis. Jei 
jau kas peršlapdavo — 
baisu.

Kas savaitę ateidavo vir
šininkai, enkavedistai su 
politiniais pamokslais. Ru
sai klausydavo — jie nie
ko kito nežinojo, manė, 
kad visur taip yra. Mes ir
gi turėdavome stovėti, 
klausyti, bet mąstydavo
me — mes gi tik keli mė
nesiai iš savo krašto žino
me, kaip yra.
LIETUVĘ Iš LAGERIO

I KALĖJIMĄ

be 
iš-

I

i
i

kur pa va
giam pasikasam. Neturė
jome nė krosnių išsivirti: 
iškasdavom duobę, gauda
vom kur kokią dėžutę nuo 
konservų (kenukų) ir toj 
dėžutėj virdavom bulves.

DU KAPAI SIBIRO 
LAUKUOSE

Pradėjome gauti ir val
gių nuo lenkų įstaigų, bu
vo lengviau, bet nepakan
kamai. Pati iš bado buvau 
vos gyva, nebegalėjau 
dirbti. Vaikai išvargę, iš
badėję susirgo šiltine ir 
mirė. Kai mirė, paėmė jų 
kūnelius į tokią lavoninę. 
Pasakė man, kad ateičiau 
aštuntą valandą — palai
dos. Nueinu aštuntą, jau 
f
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“DARBININKO” KAINA 
METAMS

Daug blogiau buvo ten, į i* 
kur mūsų vyrus atskirę iš- i! 
vežė, toli į šiaurės Sibirą. į! 
Ten buvo visam amžiui 
nusmerktieji ir šaltis ten C 
buvo toks baisus, kad nu- !• 
šalo kitam rankų pirštai, 
kojų. Sėdėjo kiti su nu- į 
pjautais pirštais. Kai Mek- Jį 
siką pasiekėme mūsų tar- įi 
pe buvo vyrų, kurie nebe-p 
turėjo kojų pirštų — nu-{i* 
šalę. Tuose lageriuose bu- įi'- 
vo įvairių tautų, tikrai ži- 
nau, buvo ir daug lietuvių, j 5* 
bet pavardžių nebeatme-j& 
nu. Mūsų lageryje buvo J; 
tokia inteligentiška lietu- jį 
vė moteris, ji pradėjo į ki-j^j 
tas patrijotiškai kalbėti J į 
sustatė eiles ir kitoms pa-ižf 
sakė. Gandas pasiekė rusęJi'L^ 
kuri pranešė enkavedis-įįė?^ 
tams ir tą lietuvę išvežė įi 
kalėjimą, ilgai ji su mumis 
nebuvo.

KAIP BUVO SU 
ATSKIRTAIS VAIKAIS
Nuo manęs buvo atskyrę 

mano vaikus: vienas ber
niukas vienuolikos metų, 
kitas septynių. Juos atida
vė kažkur į prieglaudą, jų 
negalėjau lankyti. Tik kai 
po msų - lenkų sutarties 
mus išleido, atidavė vai
kus. Verkiau ir bučiavau 
juos. Jie pasakojo, kaip 
kartą jiems bolševikai pa
darė eglaitę ir pakabino 
joje du paveikslu — Kris
taus ir kitą — Stalino. į 
vaikus pratarė:

— Ar jūs mokate mels-

i!
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LDS Nariams - 04.00 |

Laikraštinė popiera pakilo 110%; kitos reika- « 
lingos medžiagos, išleidimui laikraščio, taipgi pa- 1 
kilo beveik dvigubai. LDS Centro Valdyba buvo ; 
priversta nuo sausio 1. 1947 m. pakelti $1.00. Ma- i 
nome, kad malonūs “Darbininko” skaitytojai ir 
LDS nariai, suprasdami šių dienų aukštą kainų 
pakilimą, mielai pritars LDS Centro Valdybos nu
tarimui.

TAIGI, su sausio 1, 1947 m., 
prenumeratos kaina bus: Du kart 
$5.00 metams: pusei metų — $2.50. Vieną kartą 
savaitėje — $3.00. Užsienyje du kart savaitėje — ; j 
$5.50: pusmečiui — $3.00; vieną kartą savaitėje— ; į 
$3.50. Atskira kopija 6c. LDS nariai moka $4.00 ir i 
kuopos prisiunčia visus į Centrą. Savo reikalams i 
kuopos rengia įvairius parengimus ir pelnu paden- i

33

Darbininko” 
savaitiniam ! 

!
!

gia savo įvairias išlaidas.
LDS Centras ir

“Darbininko” Administracija.
! 
!
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Jei jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti da- i Į ' . - - - ->

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.

bar turimą mortgyčių. mes su malonumu ir be jo
kių Jums abiigacijų išaiškinsime visas smulkme

nas. Pašaukite SOUth Boston 0379

n Iashington
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Puošnios Aukos Lietuvai
Išlaisvinti

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE *

4 Surinkta $500

Lietuvai gelbėti prakal
bos NAUJOJE ANGLIJOJE

m. 15 d. juodu sakė 
Brocktone. Mass. ir

Mass. Brocktone

Iš New Yorko į N. Angliją at
važiavo du kalbėtojai: Dr. A. 
Gervydas ir Prof. Dr. Pr. Pa
dalskis. kurie neseniai atvykę 
iš Europos.

Gruodžio 
prakalbas 
Cambridge,
prakalbas parapijos salėje su
ruošė klebonas kun. švagždvs. 
Klausytojų buvo susirinkę virš 
200. Aukų sudėjo $375. Cam
bridge prakalbos įvyko taip pat 
parapijos salėje. Joms- vadova
vo adv. J. Grigalius ir p. Dau
kantas. Dalyvavo apie 50 žmo
nių, kurie sudėjo $87 aukų.

Pono K. P. Jurgeliūno iš 
Brockton, Mass. pastangomis, 
prakalbos buvo surengtos ir 
mažesnėse lietuvių kolonijose: 
West Hanover. Bridgewater ir 
Stoughton.

Gruodžio 18 d. West Hanove
ryje kalbėjo abudu kalbėtojai 
Lietuvių klube. Aukos nebuvo 
renkamos. Klubas pasižadėjo 
aukų surinkti ir iš savo lėšų 
skirti viso $500.

Gruodžio 19 d. Dr. Gervydas

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.
R oom 206

Tel. 6-1944

397 MAIN ST., 
Worcester, Mass.

275 Main St., Webster, Mass. '

I

kalbėjo Bridgewateryje, o Prof. 
Padalskis Bostono Lietuvių 
klube.

Bridgewateryje buvo apie 50 
klausytojų. Po prakalbų dar 
kalbėjo ir vietos komunistai, 
kurie stengėsi įrodinėti, kad 
Lietuva dabar yra laisva. Po il
gesnio pasikalbėjimo, jie pripa
žino, kad dabar Lietuvą valdo 
rusai. Komunistai taip pat pa
reiškė norą, kad rusai iš Lietu
vos išeitų ir kad Lietuvai būtų 
grąžinta laisvė. Taigi, sutarta. 
Aukų surinkta $75.

Bostono Lietuvių klubas — 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
dr-ja — tą pačią dieną turėjo 
savo susirinkimą vadovybei 
rinkti. Dalyvavo 470 asmenų. 
Klubo Pirmininko adv. J. Gri
galiaus pakviestas, kalbą pasa
kė Prof. Padalskis. Po prakal
bos buvo paskelbta susikaupi
mo ir tylos minutė pagerbti už 
Lietuvos laisvę žuvusiems par
tizanams. Yra pasiūlymas Lie
tuvai gelbėti iš Klubo skirti 
$5.000. Auka bus nutarta ir pa
skirta vasario 16 dieną.

Gruodžio 20 d. prakalbos įvy
ko Stoughtone. Mass., parapijos 
salėje. Tą dieną vietos dirbtuvė, 
kurioje dirba daug lietuvių, bu
vo surengusi savo darbininkams 
vakarienę. Tad daugelis į pra
kalbas negalėjo ateiti. Po Dr. 
A. Gervydo kalbos buvo išrink
ta komisija rinkti aukoms ir 
surengti prakalboms kitą kartą. 
Nors aukos ir nenorėta rinkti, 
bet klausytojai sumetė $35. 
Stoughtoniečiai pasiryžę su
rinkti kelis šimtus. J. AL

40 Naujų Skaitytojų
šiomis dienomis “Draugo”

6
kapas, Alena Kulesza, Jonas j 
Slaičiūnas, Monika Malinaus
kienė, Antanina Raudeliūnienė, 
Bronis Stepanavičius. Smul
kiais — $2.05.

a-! Naujų Metų šventėje šv. mi- 
gentas, Andriejus Daugirda už- šios šv. Jurgio lietuvių par. baž- 
baigė savo katalikiškosios spau- nyčioje įvyks 8 vai. rytą ir 
dos darbą. Užrašinėjo naujus 10:30.
dienraščio ‘Draugo’ skaitytojus. 
Gavo 40 naujų skaitytojų. Gar
bė susipratusiems Lowellio lie
tuviams katalikams, kurie ap- 
kainuoja katalikišką dienraštį.

Skrajojanti Plunksnelė.
I

Sekmadienį, gruodžio 29 d., 
šv. Jurgio lietuvių par. svetai
nėje įvyko Federacijos skyriaus 
susirinkimas. Nutarė ruošti Va
sario 16 minėjimą ir išrinko ko
misiją.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Vakaro Rengimo Komisijai* 
Pittsburgh, Pa. — Tamstų pra
nešimas suvėluotas. Jį gavome 
gruodžio 26 d. š. m.

Dubauskui F., MontreaL Ca- 
nada — “Senas Priežodis — 
Žmonių Yra, Žmogaus Nėra, 
Nieko Nėra” netinka. Netilps.

—«

Bernardas Koraitis
Ir

Bernardas Koraitis

Linksmiausių ir
Laimingiausių
NAUJŲ METU

Visiems Kostumeriams, 
Draugams ir Rėmėjams

411 WASHINGTON STREET 
BOSTON, MASS.

Worcester, Mas*. — ALRK 
Federacijos šv. Kazimiero pa
rapijos skyrius gruodžio 22 d. 
suruošė Lietuvos išlaisvinimo 
prakalbas. Jų pasiklausyti susi
rinko })er 250 žmonių. įspūdin
gas ir kupinas kovos dvasios 
prakalbas pasakė Dr. A. Gervy
das. nacių koncentracijos lage
rio kankinys, ir Prof. Padals
kis, aktyvus dalyvis Lietuvos 
pogrindžio kovų prieš nacius ir 
bolševikus. Susirinkimą gražiai 
pravedė ir įtikinančiais žodžiais 
kvietė remti aukomis raudono
jo smako pavergtuosius tautie
čius jų žūtbūtinėje kovoje už 
laisvę klebonas kun. Aug. Pet
raitis. Jautriai į susirinkusius 
dar kalbėjo adv. A. Mileris ir 
perskaitė rezoliucijas preziden
tui Trumanui, Valstybės sekre
toriui Bvmes ir padėkos laišką 
ištikimam lietuvių draugui se
natoriui David I. Walsh. Susi-' 
rinkusieji vienbalsiai jas priėmė 
ir įgaliojo pasirašyti adv. Mile
rį ir p. Žemaitį.

Lietuvos išlaisvinimo bylai 
vesti surinkta $500. Tos dosnios 
Šv. Kazimiero parapijiečių au
kos bus persiųstos A. L. Tary
bai.

Aukojo: Kazimieras Banis — 
$50; Šv. Kazimiero K. F. Sky
rius $50; Kun. Kleboną1 Aug. 
Petraitis $25.

Po $10 aukojo: Šv. Kazimiero 
Veteranų organizacija, J. Dir- 
sa, Juzė Steponkaitė, Ona Do- 
brovolskiūtė, Ona Ridikienė, 
Lietuvos Vyčių 26 kuopa, Pet
ras Kisielius, Gertrūda Savic
kienė, Apolionija Vaičiulionienė, 
Charles Rochka, Mr. & Mrs. 
Adamskiai ir N. N.

$8 aukojo pavardė neįskaito
ma; $7 — Antanas Valatkevi- 
čius; $6 — Matas Linauskas.

$5 — Kun. B. Mažukna, kun. 
į M. Tamulevičius, Mr. & Mrs. 
Į Mažokna, Kazys Matulis, V. Pa
rulis, Ip. Kontakevičius, Marija 
Valinskas, K. Ališauskas, 
Mencevičia, Fr. Lengvinas, 
Galevičius ir N.N.

$4 — J. Ramanauskas, 
Kirminas.

$3 — V. Galinis, O. Čepuliūtė, 
K. Pilipavičienė, K. Starkienė.

$2 — K. Stalkus, K. Jackmin, 
O. Salakienė, P. ir O. Sidabrai, 
J. K. Žemaitis, V. Burdulis, M. 
Valatkevičienė, Eva Ankstutis, 
A. Tamulionis, 
D. Uždarinis, 
Marta Seilius, M. Grabauskienė, 
Uršulė Taicilaitė, Ad. Kasheta, nas Gailiūnas, 
J. Sakaitis, N. N., Marcelė Bu
činskas, J. Kondrotas, V. Valat- 
kevičius, O. Kantakevičius, M. 
Lukša, B. Sarapas, A. Wisnes- 
ki, Rožė šimkonis, J. Grigas, O. 
Keršienė, Agota Lokoševičius, 
V. Grieška ir J. Svirskas.

Kiti aukojo po dolerį ir ma
žiau. Jeigu kurio aukotojo pa
vardė į sąrašą neįtraukta, už 
klaidą atsiprašome. Kas šia 
proga negalėjo paaukoti, savo 
auką prašome įteikti per Klebo
ną Kun. A. Petraitį. Pavardes 
paskelbsime papildomame sąra
še. Už aukas širdingai dėkoja
me.

i

Generolas ir ponia Douglas MacArthur fo
tografo sučiupti, kai jie buvo dalyviai Rusų Am
basados Tokyo, Rusijos Revoliucijos minėjimo 
metinėse iškilmėse.

spaudos naudojimo reikmenų, Jonas J. Jakaitis, Marijonas iš 
nuo sausio 1 d. 1947 m. pakelia
ma metams $4.00; pusei metų— 
$2.00.

Juozas Glaviekas, Rast.
237 Millbury St.,

Worcester, Mass.

Marianapolio Kolegijos. Vakaro 
vedėju buvo vietos parapijos 
klebonas kun. Pr. V. Strakaus- 
kas. Žmonių atsilankė suvirs 

'200.
• Aukas rinko Vladas Paulaus
kas ir Juozapina Narinkaitė, 
Stasys Kandrotas ir Juozapina 
Kavalauskaitė, Mykolas An
driuškevičius i- Monika Blažo- 
,nytė.
1 Sekantieji aukavo: Po $10.00 
— Aleksandras Jeresevičius, 
Boleslovas Peslikas, Theophila 
Senuta, Vladas Paulauskas, 
Kazimieras Bačkauskas, Simo
nas Kraučiūnas. Po $5 — Kun. 
P. V. Strakauskas, Mr. & Mrs. 
Petras Saulenas, Jonas Tama
šauskas, Cecilia Bujienė, Mag
dalena Stakelunienė, Martinas 
Žukauskas, Jonas Narenkevi- 
čius (Lawrence St.), Teofilą 
Valentinienė, Stasys Verseckas, 
Stasys Kučinskas, Antanas 
Švenčionis. $3 — Marijona Bu
jienė (Elm St.), Jonas Šauki
mas, Marijona Kraučiūnienė. 
$2 — Mr. & Mrs. Andrius Vil- 
kišius, Ludvikas Palauskas, 
Juozas Kasperavičius, Boleslo
vas Narenkevičius, Kazys Dze- 
dulionis, Zigeles P., Kazys Dre- 
vinskas, Jurgis Bomila, Anasta- 
sia Stanevičienė, Ignas Rame- 
neckas, Albina Voverienė, Ona 
Kriaučiūnienė, Sofia Blazevičiū- 
tė, Teresė Blažionienė, Paulina 
Zapnickienė, Pranė Sumskaite, 
Rožė Šumskienė, Agota Stra- 
kauskienė, Marcelė Slevauskie- 
nė, Rožė Kasparavičienė, Sta
sys Kondrotas.

Po $1 — Zigmas Stanevičius 
Jr., Joana Čepaitienė, Juozas 
Varanauskas, Vytautas Ra
manauskas, Jonas Rusas, Zig
mas Stanevičius Sr., Andrius 
Daugirda, Stasys Jurevičius, 
Stasys Bomila, Juozas Balkus, 

į Juozas Sadauskas, Antanina Je- 
nulienė, Petronė Andriuškevi- 
čienė, Teklė Narenkevičienė, 
Katrina Bagdonienė, Marijona 
Andriuškevičienė, Anastasia 
Petkevičienė, Monika Blažiony- 
tė, Mykolas Andruškevičius, 
Juozapina Narenkaitė, Ona A- 
domavičienė, Tarnas Verseckas, 
Ramaldas Stanilionis, Jedvyga 
Balkuvienė, Stasys Blažionis, 
Bernasas Petkevičius, Jadvyga 
Kavaliauskienė, Domicėlė Mor
kūnienė, Laura Kazlauskienė, 
Petronė Slačiunienė, Juozaphi- 
na Kavaliauskaitė, Jonas Bele- 
vičius, Getruda Grendienė, Ona 
Grigienė, Karalienė Tunevičie- 

, nė, Ieva Peredienė, Adomas 
1
Dzedulionis, Felicija Bomilienė, 
Ameria Sasnauskienė, Kazimie- 

___ __ _____ w „ _____ ras Sedleskas, Jonas Šimonis, 
sios popieros 110% ir kitų prie J Įžanginę kalbą pasakė kun. Antanas Zapnickas, Juozas Pra-

BRID6EWA1ER, MASS.
Prakalbos Lietuvos Gelbėjimo 

Reikalais

Kalėdų šventes pas pp. Kuras 
praleido dvi Lietuvos našlaitės, 
būtent, p. Birutė Kungytė ir Ju- ■ 
lia Adomonytė iš Putnam, Ct. 
Kaip žinoma, pp. Kūrai priglau
dė vieną Lietuvos našlaitę, Va
lentiną Naujokaitę ir ją labai 
gražiai auklėja. Minėtos dvi 
našlaitės yra Nekalto Prasidė
jimo P. M. Seselių globoje.

Visos trys našlaitės labai 
džiaugėsi suėjusios ir kartu 
praleidusios Kalėdų šventes pas 
vaišingus pp. Kurus.

Sekmadienį, sausio 5 d. Jė
zaus šv. Vardo šventė. Šv. Var
do draugijos nariai dalyvaus 
šv. mišiose ir bendrai priims šv. j 
Komuniją. •

W.J. Chishoim
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas"

331 SmithSt., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

Juozas Kashskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Limooinai dti visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

S. 
J.

K.

Gruodžio 19 d., piliečių sve-
■ tainėje įvyko prakalbos. Turi- 
i ningas kalbas pasakė p. Kas
tantas Jurgeliunas ir Dr. Anta-

■ nas Gervydas. Pastarasis ne- 
seniai atvykęs iš Europos ir pa-

■. pasakojo labai įdomių žinių iš 
. pavergtos Lietuvos ir .tremtinių 
, gyvenimo, ir taipgi apie lietuvių 
; kančias ir vargus.

Kalbėtojai atsišaukė į visus 
dalyvius, kad paremtų Lietuvos 
ir lietuvių kovą dėl Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės. 
Dalyviai nuoširdžiai užjautė 
reikalą ir sudėjo $75.35 dėl Lie
tuvos gelbėjimo. Be to, sudary
tas komitetas ir toliau darbuo
tis šioje kolonijoje. Į Komitetą 
įėjo šie asmenys: V. Deksnes, 
K. Deksnes ir S. Kavaliauskas.

Aukojo šie:
Po $10.00 — Stasys Kava- 

'liauskas ir Ona Kusleika; po 
$5.00 — Kazys Deksnes, Anta- 

, Povilas Lanzi- 
kas, Leonas Stankos, Danielius 
Lapeikis, Alekas Baginski, Ka
stantas Yuknas; Kazys Kuc- 
boski $4.00; po $2.00 — Myko
las Sinkewicz ir Juozas Yaka- 
vonis; po $1.00 — Veronika 
Deksnes, Petras Kundrotas, O- 
na Berzin, M. Kundrotas, Pet
ras Yukstas, Albina Yukstas, 
Antanas Bubinas, Stasys Gau- 
bis, Kazys Tamulewicz, Anta
nas Deksnes, Petras Krokonis, 
Juozas Deksnes. Smulkiais 35c. 
Viso — $75.35.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
vardu nuoširdžiai dėkojame už 
aukas. Komitetas.

i

J. Naujokaitis,
A. Bagužinskas,

Kun. M. Tamulevičius.

Metinis LDS 108 kuopos 
Susirinkimas

Sekmadienį, sausio - Jan. 5 d., 
1947 m., po paskutiniųjų šv. mi
šių, 12 vai., Aušros Vartų para-

«

LOWHLHASS.
Prakalbos Lietuvos 

Išlaisvinimui
Sekmadienio vakare, gruodžio 

.8, Šv. Juozapo parapijos svetai-
pijos salėje, Worcester, Mass., nėję įvyko prakalbos ir aukų 
įvyks METINIS LDS 108 kp.' rinkimas pagelbėti Lietuvai išsi- 
susirinkimas, į kurį nuoširdžiai1 laisvinti. Šios prakalbos buvo 
kviečiame Jus dalyvauti, nes rengiamos Lietuvių Tarybos 
bus rinkimas Naujos Valdybos: 
1947 m. Taipgi turėsime pasi-! 
tarti svarbiais mūsų organiza
cijos reikalais.

Šiame susirinkime prašome' 
atsilyginti už organą “Darbi
ninką”, kurio kaina dėl pakilu- ta $220.05.

iniciatyva.
Lowellio kolonijos lietuviai 

gan skaitlingai atsilankė į tas 
prakalbas. Kalbėjo Dr. Bronius 
Kazlauskas. Jo kalba buvo vaiz
dinga ir jausminga. Aukų sudė-

Faktai Apie Kailinius
AR TAMSTOS ŽINOTE, . Per jį Naujosios Anglijos 

kad moterys, o ne vyrai ponios ir panelės gali įsi- 
pirmiausiai pradėjo nėšio- gyti netik gražiausius ir 
ti kailinius, nevien, kad geriausius kailinius, bet ir 
apsisaugojus nuo šalčio, už žemiausią kainą visoje 
bet, kad ir puikiai pasipuo- Naujoje Anglijoje. Čia vi- 
šus? Istorija parodo, kad suomet rasite didžiausį 
dar daug metų prieš Kris- pasirinkimą visokių rūšių 
taus gimimo jau Egipte ir kailinių vėliausios mados. 
Graikijoje moterys jau Dabar ponios ir panelės 
vilkėjo kailiniais ir didžia- iš Brocktono ir apylinkės, 
vosi jų papuošimu. puoškitės puikiausiais kai-

Europos istorijoje yra liniais, pirktais iš Hudson 
Fur Shop per Bronių Bart
kevičių, Brocktone.

Atėjusios į krautuvę vi
suomet reikalaukite, kad 
Jums patarnautų nuošir
dus lietuvis Bronius Bart
kevičius. Jis Jums patars 
ir padės išsirinkti geriau
sius ir tinkamiausius kai
linius, parūpins dešimtą 
nuošimtį nuolaidos, išmai
nys senus kailinius į nau
jus ir suteiks tikrą, lietu
višką patarnavimą.

Tai-gi, moterys ir mergi
nos, kailinių reikalais 
kreipkitės pas Bronių 
Bartkevičių —HUDSON 
FUR SHOP —242 Main 
St., (prieš Belmont St.), 
Brockton, Mass. Sklb.

užrašyta, kad viduriniais 
amžiais per ilgus metus 
moterims buvo griežtai 
draudžiama nešioti bile 
kokius kailinius. Tada 
vien tik vyrai išdidžiai - 
garbingai kailiniais puoš
davosi. (Tai buvo laikai!).

Šiandien visame pasau
lyje, o ypač laisvoje Ame
rikoje moterys dabinasi 
elegantiškais puošniais 
kailiniais, kurie yra suve- 
žami iš įvairių pasaulio 
dalių. i

AR TAMSTOS ŽINOTE, 
kad Bronius Bartkevičius, 
gerai žinomas lietuvis biz
nierius, dabar atstovauja 
Brocktono didžiausią mo
teriškų kailinių firmą — 
HUDSON FUR SHOP?
%
i
i!
i
i
i 
i!

Laimingiausių Naujų Melų
U.S.W.A. C.I.O. vardan 70 tūkstančių Batsiu

vių Organizuotų darbininkų sveikinu visus lietu
vius batsiuvius iš Brocktono ir apylinkės mieste
lių, linkėdamas geros laimės ir gero pasisekimo M 
ateinantiems 1947 Metams. Būkite visi linksmi ir 
laimingi per visus metus! t

REPREZENTANTAS IR ORGANIZATORIUS

i
i
I
i

i

George C. Davis
50 MAIN ST., BROCKTON, MASS.
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Z1NUTFS
Aukos bažnyčios taisymui:—
Esther - Vincent Marcinaus- 

kas $100.00; Po $100.00 Boną: 
Marijona - Kazys Nevronis, 
Juozas Balkauskas, Ona Stana- 
liūtė, Ona Danilienė. Antanas 
Pivariūnas 60.00; Pranas Mar
cinkus 50.00; Jonas Baniunas—

50.00; Marijona - Jonas Sutkus 
30.00; N.N. 30.00; Nellie Pe- 
čuliūtė 20.00; Kazys Barauskas 
20.00; Katrina - Pranas Tamo
šiūnas 15.00; Pranas Lingis — 
2.00; Mikolas Janukonis 1.00.

DAKTARAI

ŠOU 4476

Dr.Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS
515 E. Broadway 

So. Boston, Mass.I
Ofiso Valandos išskyrus

i Trečiadieniais ir Penktadieniais.
Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 

šeštadieniais nuo 2 iki 8-tai.
-----------------------------------------------------------------<4;

I

I

Tel. ŠOU 2805

Dr J. L Pasakantis
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI
447 Broadway 
So. Boston. Mass.

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

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

Tel. TRChvbridge 6330

J. Repetos, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harv ard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.
•» , ■ • r- •

ĮVAIROS SKELBIMAI

A, J. NAMAKS Y
REAL ĖST ATE A

INSURANCE
414 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Office Tel. So. Boston 0948

S

z

Bes. 31 Oriole Street
West Roxbury. Mass.
Tel. Parkway 1233-W

s

S
Ši

So. Bostonas Dideliu 
ISluHlnŲ rnesyjC

Vasario 7 d., 1947, sueina 50 
metų kaip kun. dr. K. Urbana
vičius yra įšventintas kunigu. 
Reikšminga toji diena. Primi- 
cijantas džiaugėsi dangišku 
džiaugsmu. Jis kunigas per am- j 
žius palei įstatymo Melkizede- 
ko! Jis laikys Visagalį Dievą 
savo jaunose rankose per šv. 
Mišias ir- žmonių komunijoje. 
Jis skelbs savo artimui apie 
Trejybės švenčiausios gerumą 
ir apie būtiną reikalą pildyti 
Josios šventą valią. Jis antras 
Kristus. Pats V. Jėzus—tai da
rė žmonių labui, savo vieton 
pastatė savo mokytinius. Dabar 
priėjo eilė jauno Kazimiero bū
ti antru Kristumi. Kaipo žmo
gui. baisu tai mąstyti. Ar ver
tas? Ar ištvers? Kad netapčiau 
neištikimu Tau, kuris mane pa
šaukė į kunigo šv. luomą. Ačiū 
Dievui dirbsiu ką Dievas nori. 
Pasitikėdamas Jo šv. pagalba, 
Marija, šventieji, tėvai, gimi
nės ir tikintieji padės man iš-Į 
tverti gerume! Daug tokių kil- vičiu reikalą padėkoti Dievui už ’ 
nių minčių randasi Levite. tą gausingą 50 metų kunigo

Tėvams, giminėms i

• L*ft Itutrl:

Mirimai KaKdose

kaikurias šeimas.
čias tą savaitę buvo net trys 
mirimai mūsų i>arapijoj.

Trečiadieni, gruodžio 18 d. į-

• Top Highi: Lovtiy Smiįtlrtu
' Ginny Simu.

• Li»tr Higltl: The Btrptn ftM.
ily — Mortiuur Snerd, Clūrlic 
McCtrthy Htrgtn.

Another two-hour entertain- 
ment-packed broadeast of music, 
comedy and drama will high- 
light Elgin Watch’s fifth anni- 
versary '“Tvvo Hours of Stars” 
Christmas Day sbow (CBS, 4:09 
to 6:03 p.m. ĖST).

This traditional program will 
headline such well-known per- 
sonalities as Bob Hope, Edgar 
Bergen and Chariie McCartny, 
Victor Borge, Cass Daley, Ginny 
Simms, Roy Rogers, Sons of the
be added beforc air time. Don Ameche again wtll be heard as —trr 
of ceremonies, with Ken Carpenter announcing, and Loa Bring and his 
orchestra carrying the musical honors. The sltow wiU he sbort*aved 
to the Arnerican troops overseaa.

ilsi, o likusiems giminėms 
reiškiame giliausią užuojautą. 
Lai jie ilsisi Viešpaties ramy- *■ 
bėję.

|YAHWS SKELBIMAI

rolio Kolegijoj. Juozas Anto- 
Šj metą Kalėdos buvo nepa-Įszewskis negalėjo mokslo dėtiai 

prastai gražios išoriniai ir dva- dalyvauti Bernelių mišiose, 
siniai. Oras buvo švelnus, nešal-1 P° mišių 11 vai. Kalėdų rytą 
tas ir nekarštas. Sn ipgn neturė- Į choristai - choristės sekdami 
jome. Ne vienas negalėjo teisiu-Į kitų metų paprotį aplankė rau
tis, kad jis nejjajėgė eiti į baž-ĮsU kunigus klebonijoj, o tie juos 
nyčią dėl oro žiaurumo. Į maloniai pavaišino. Visa Kalėdų

Sv. Alfonso bažnyčiai jau buvo rimta.
vai. naktį buvo prikimšta žmo
nių. Mat mūsų bažnyčioje nėra 
jokių bilietų ir bažnyčia yra at-

MUZIKA
Dainavimas ir Pianas

Geriausias pamokas šitoj sri
ty duoda profesionali 
mokytoja p-lė Amelia 
nis, kuri turi įgijus 
mokslo laipsnius A. B.
Kreiptis į jos muzikos mokyklą: 

THEEE ARTS STL DIO, 
480 Boylston StM Boston, Mass.

TeL KENmore 3571 
Namų, ELIot 8222

muzikos 
Tataro- 
muzikos 
ir M. A.

NAŠLĖ MOTERIS parduoda 
šėrus vienos biznio korporaci
jos. Pirkusieji tuos šėrus galės

.......................................... Nelaboji mirtis nežiūri ar tei *^ korporacijoje. Norin- 
dara visą kūčių vakarą. Choras Į Kalėdos ar Velykos ar kokia ki- P^kti praneškite Darbi- 
pradėjo Kalėdų giesmes giedoti Į ta iškilme būtų visvien aplanko “nko” Administracijai, 366 W.

Štai prieš Kū- Broadvay, So. Boston 27. Mass. -
ir gausite pardavėjos adresą.

(30—3)

Šv. Petro lietuvių (So. Bos
tono) parapija, Boąįpno lietu- yra krikštyta Rygoje, 
vių kolonija ir kitos kolonijos, joje, 
jausdamos su kunigu Urbana- j _Tą pačią dieną susituokė po

licininkas Juozas Likas su Ona 
Gajauskaite, gyv. 9 Mayfield 
St., Dorchester.

Panelė Bronislava gimusi ir
Latvi-

tą gausingą 50 metų kunigo 
ir visuo- darbuotę, sudarė Jubiliejų mi-, 

menei primicijų diena yra tai i n®ti komitetą. O Jubiliejaus mi- 
ypatinga Dievo duota diena, i nėjimas bus šiokis: 
Tėvams ir giminėms Bažnyčia Vas. 9 d., 8 v. r. kun. K. Ur- 
teikia ypatingus atlaidus. Ne-; banavičius atnašaus -iškilmin-
tik žmonių akyse matosi liepa*; S33 sv- misiąs.
prasto džiaugsmo atspindys, 
bet, rodos, kad oras ir saulė ki
taip atsineša primicijų dieną. 
Taip, primicijų diena tai didelio 
džiaugsmo diena, nes susilauk- I

10 v. r. J. E. Arkivyskupas 
R. J. Cushing D. D. Pontifi
kuos šv. mišias.

6 v. v. Jubiliejaus bankietas 
su programa įvyks Copley Pla-

ta naujo apaštalo Katalikų Baž- Viešbutyje, Bostone, 
nyčioje. Jis daug gali padaryti 
žmonių mokyme ir šventume.

Va, ir praėjo 50 metų nuo tos d-'

Apie antrą So. Bostono iškil
mę tik paminėsiu, būtent: Vas. 
' ~ , iškilmingas minėjimas,

laimingos primicijų dienos. Kas ^ą dieną turėsime ir maldos

kun. Borevičius, S. J.
Į
i

trokšta, tas pergyvena. Gerai dieną. Iškilmių pamokslą sakys 
padarei ištikimas tarne! Per 50 
metų, kaip toje primicijų dieno
je, tu buvai savo žmonėms cent
ras šviesos ir tiesos. Kunigas 
per amžius. Kasdien per 50 me
tų Kristus buvo tavo rankose, 
lūpose ir širdy. Ačiū Dievui už 
ištikimą tarną.

Sunkiai Susirgo 
Laikraštininkas

Neuark, N» J. — Gruodžio 23 juozapietis. 
d., berašydamas Kalėdines at- kunigai, 
virutes, p. Jurgis F. Vaškevi- kuiL Dubinskas. 
čius, 49 m. amžiaus. “The New. 
York Daily Mirror” korespon-’ 
dentas, gavo kraujo pludymą 
galvoje.

Jo sveikatos padėtis yra kri
tiška. Linkime p. Vaškevičiui 
pasveikti.

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

11:20 v., o altoriaus tarnų pro
cesija į Betliejų įvyko 11:50 v. 
Bernelių mišios prasidėjo pa
čiam vidurnaktį. Klebonas kun.

i dr. Mendelis buvo celebrantas, Įvyko laidotuvės Kazimiero Kar-
į kun. Dubinskas — diakonas, ir | čausko, ilgą laiką sirgusio vėžio 
; kun. Mačiulionis, atvykęs iš MaJiiga. Kun. Dubinskas aprūpino 
rianapolio, subdiakonas. Patsai Į velionį paskutiniais Sakramen- 

į klebonas pasakė pamokslus lie- tais ir atnašavo laidotuvių mi- 
tuviškai ir angliškai. Įšiąs

Mišių metu bažnytinis choras! šeštadienį, gruodžio 21 d. bu- 
giedojo Guonod mišias Švč. Jė-|vo net dvejos laidotuvės ir abe- 
zaus Širdies garbei. Chorui pa-1 jos su trejomis mišinmis 9 vaL 
dėjo vargonai ir šešių asmenų! rytą mišios buvo už a. a. Agotą 
orchestra. Taip meningai viskas Orantienę, gyvenusi 735 W. 
susiliejo, kad tarytum klausei Lexington St, o 10 vai. buvo 
tikrai angelų harmonijos. Didelė!laidojama a. a. Ona Remeikie- 
garbė priklauso mūsų vargoni- nė, gyv. 1333 Herkimer St Šios 
ninkei poniai Brown - f/udienei|parapijonkos buvo narės Alto- 
už tokią gražią programą. Ta riaus ir Rožančiaus dr-jos, tad 

j pati muzika buvo atkartota peri penktadienio vakarą kunigai 
| mišias 11 vaL ryte. Tas mišias I atsilankė į namus ir atkalhėjn 
• atnašavo kun. Coughlin, tėvas [dalį rožančiaus už mirusiųjų vė

jam padėjo mūsų les.
kun. dr. Mendelis ir| Pirmadienį, gruodžio 30 d. 

palaidotas Kazimieras Aglins- 
Komunijos metu beveik visa J kas, Kazimiero Oželos dėdė. A. 

bažnyčia artinosi prie Dievo I a. Aglinskas buvo beveik 80 me- 
Stalo. Du kunigai dalino šv. Ko-[tų amžiaus įy per daug metų 
muniją per 20 minučių. Už gra-Įgyveno rytų Baltimorės miesto 
žią tvarką bažnyčioje per mi- dalyje kur buvo pirmutinė Bal
sias ir einant prie šv. Komuni-Įtimorės lietuvių bažnyčia, 
jos padėkos žodį pridera tarti! Prie kalėdinių mirimų reikia 
švč. Vardo Dr-jos valdybai, priskirti taipgi netikėtą mirtį 
Strazdauskų broliam — Valeri-| klieriko Juozo Šukio iš Water- 
jonui ir Antanui, Feliksui Re-J būry, Conn. Nors jis palaidotas 
kui, Kazimierui Vilčinskui ir jų iš savo parapijos, tačiau jo 
padėjėjams. Gražus altoriaus draugas Vladas Makauskas už- 
papuošimas ir altoriaus tarnų prašė mišias šv. Alfonso bažny- 
išlavinimas, tai nuopelnas mūsų čioje, kurios buvo atnašautos 
Sesučių Kazimieriečių. Per mi- pirmadienį, gruodžio 30 d.
šias sanktuarijoj matėsi klieri-Į Sparrows Point Bethlehem 
kas Kazimieras Pugevičius, geležies fabrike žuvo mūsų ku- 
kurs studijuoja filosofiją Kata- nigams nežinomas koks ten lie- 
likų Universitete Washingtone, tuvis Tamulevičius, gyvenęs pas 
taipgi Alfonsas Kiškis ir Juozas Į Durienę. 744 W. Fayette St., 
Davella, kurie mokinasi šv. Ka- bet atvykęs ar turįs giminių 

' | Manchester, New Hampshire.
Už visų mirusių vėles tariame 

dievobaimingą AMŽINĄJĮ AT-

Reamallški Skausmai
Deksnio Galinga Mostia, sudaryt* 

IS daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą tilkną. Šildydama ga
lingai, ižtarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui Įmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės 
Nelauk Ugiaus, ale tuojaus Įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašyki 
te J dirbtuvę. Kaina 2-oz 8L00; 4-oa. * 
82.00. Ekstra didelė dėžė 16-oz. >5.00.

DEKEITS OINTMENT CO.
F. O. Boa 6M, Newark 1, M. X

' .____________________________________________________ ________________________ k

Bes. *ou. 3729. Šou 461s|

FunritinCo.
MOVER8 — 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

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

*

Naudinga paskaita.
Sekmadienį po mišparų rašy

tojas K. Čiberis skaitė puikią 
paskaitą. Prelegentas gerai pa
siruošęs. Kalba iš širdies, iš įsi
tikinimo ir pergyvenimų. Jis 
stebuklingai yra likęs gyvas. 
Todėl jisai kaipo krikščionis 
inteligentas nori savo žiniomis 
pasidalinti su kitais. Jam tas 
labai sekasi. Klausytojai jo mi- 

Isija yra labai patenkinti.
Gerbiamas prelegentas dar 

duos paskaitas šiomis dieno
mis: Antradienio vakare 8:30 
v., ir Naujų Metų dieną 3 v. p.p.

Prelegentas lankysis ir po ki
tas lietuvių kolonijas. Jo marš
rutu rūpinasi N. A. Apskr. Fe- 

i deracija. Į paskaitą įžangos 
i nėra. Kolektų nėra. Visi yra 
i kviečiami atsilankyti ir pasi
naudoti reikalingomis žinio
mis. Taip pat sutikti Naujus 
Metus.

Antradienį, 7:30 v.v., šv. Pet
ro lietuvių par. bažnyčioj įvyks 

1 padėkos pamaldos — išleisti se
nuosius metus. Pamaldoms va
dovaus dr. prof. kun. Juozas 

i Venckus, S. J. Visi kviečiami į 
'minimas pamaldas. Po pamaldų 
■ bus paskaita rašytojo K Čibiro. 
' Tapo i>akrikštyti šie kūdi
kiai:

, Kalėdų dieną, G. Elzbieta, 
, Valdo - Adelės

Grimelių, gyv. 
, Dorchester, Mass. 
i Gruodžio 29 d.. C. Ona Vili- 
, mu - Grasildos (Martinkaitės) 
j Svirskų, 31 Moreley St., Dor- 
i chester.
j Jurgis V. Tamo’Onos (Grin- 
, kūtės) Evans, 417 E. 7th St.
i Gruodžio 26 d., apsivedė An- 
i tanas Butkus su Bronislava 
Į Kiškyte, gyv. 112 F St Anta- 
i nas gimė ir, krikštytas Žemai- 
j čių Kalvarijoje. Paaugęs jis gy- 
i veno Klaipėdoje. Jis yra meka- 
i nikas, rimtas vyras, dirbęs 
i Lietuvos laidyne.

SKELBIMAI
REIKALINGA patyręs Dough- 

nut Kepėjas. HOMESTEAD 
BAKERY, 1220 Cambridge St., 
Cambridge. TRO 7151.

(31)

So. Boston Fumftnre Co
Matracai naujai perdirbami.

Kainos pranešama, iš anksto.

Jūsų kreditas geras.

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

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

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

• '

Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co. |
Islington, Mass. |

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

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

’l

i

251 We$t Broadway,

i I 
ij 

Vincas Balukėms, Savininkas.
Pagamina gerus lietuviškus pietus, $ 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- $ 
nę, ir visiems draugiškai ir manda- g 

giai patarnauja. S
South Boston, Mass. |

(Šarkunaitės)
6 Dorset St.,

išSIRENDAVOJA vienam ka- 
ruo garadžius. Renda tik $3.00 
mėnesiui. Atsišaukite tuojau: 
V. Brazauskas, 11 Story St.. 
So. Boston, Mass. (30)

380V- West Broadway,
Tel. ŠOU 2758

<

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 1 

PO GLOBA MOTINOS *VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

Vice-Pirmininkė — G. Gailiūnienė,
8 Winfield St.. So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. — Ona Ivaškiene.
440 E. 6th SU So. Booton. Mass. 

Finansų Rašt. — B. Cūnienė.
29 Gould St., W. Roxbury. Mass.

Tel. Parkway — 1864-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

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

U Springer SU So. Boston, Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 

110 H St.. So. Boston. Mase. 
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 
pas protokolų raštininkę.

SV. JONO EV. BL. PASALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot RaSt. — Jonas Glineckis.
5 Thomaa Pk., So. Boston, Mass. 

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

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius,

GRABO RIAI

Paieškojimai Prisėti
Rtofekriai ncuoRvijoi

I

Anicetas Lukošius paieško sa
vo dėdienės Onos Rainienės, 
iiašlės Aniceto Rainio, kilusio 
Lietuvoje iš Nolečių km., Ario
galos valse., Kėdainių apskr., ir 
jos dukters Elenos Balnytės.

699 E. Seventh st., s. Boston, Mass. Į Pnes karą gyveno Watertury, 
Maršalka — Jonas Zaikis. | Conn.

787 E. Broadvay, So. Boston. Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čių sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
192 E. 7th St, Su. Boston, Mass.

I 
I

'' | kaitės, kilusios iš Vadžgirio 
Šimkaičių valse., Pimir-Į 

į !> apskr. Išvykusi į Ameriką pnes

l Litbuanian Hower Shops f 
| Baltic Florists Gelių Krautuves S

Bronius Dirmauskas paieško 
savo sesers Antosės Durniaus-

5 So. Bostone
f 502 E. Broadway
5 ŠOU 0489

Dorchestery
211 Adams St.

TAL 8956 „
£

•u I-jį Didįjį karą. Ištekėjusi už 
H vyro ar airio. Ilgus metus jos 
| adresas buvo toks: Helen Dir- 
‘ijmauskaitė (Dermauska), o ve
ji liau, vedusios: Helen Fitzgerald 

iį (ar panašiai) Boston. Mass., 
^INewton St Ji turėjo keletą 

vaikučių, vienos dukrelės var- 
Mdas Mary.

linki n
Laimingiausių NAUJU METU- |

Sutinkant Naujus Metas pssipuoškite sn 
gražiu Corsage! jį

_____  ______________    i

Ieškomieji asmenys prašomi 
atsišaukti ir gausite adresus as
menų, kurie Jūsų ieško, “Dar
bininko” Redakcijoj, 366 West 
Broadvva j, So. Bostos 27, Mass.

S.BoraseviausirSūDiB
MOTERIS PAGELBININKE

Listovių Graboriua-Balsamuotojas 
Turi Notaro Teises

254 W. Breackray
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Bėdon 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
TeL COLumbia 2537

ZHETSKAS
FUNĖRAL HOME

ao^ii bostox*iKss.

D. A. Zaletefcaa, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuatojai.

Patarnavimas dienų ir naktį. 
Koplyčia termenims Dykai.

NOTARY PI’BLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609
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LAIŠKAS IŠ INDIJOS

Naujųjų Metų Mintys
me- 
dar 

mums netolimas šv. Kalė- liko nuveikti. Jei ką gero 
dų ir Naujųjų Metų šven- nuveikėme, lai būna Dievo 
tęs. Jos yra kiekvienam didesnei garbei ir žmonių 
katalikui taip malonios ir labui. O jei ne, dabar gera 
taip sielą jaudinančios 
šventės, kad nevienas jų 
negali užmiršti. Tai mūsų 
katalikų gyvenimo pra
džios įvykiai, kuriuos visi 
prisimena, visi juos malo
niai sutinka patys ir linki 
kitiems jų daug daug kar
tų dar sulaukti, jais pasi
džiaugti ir juos laimingai 
praleisti.

Aš nors ir toli nuo jūsų 
tebegyvenu, tačiau šia 
proga noriu būti su jumis, 
jūsų malonioje draugijoje, 
jūsų visuomenėje, pasida
linti su jumis baltomis 
plotkelėmis. ir su jumis 
pasidžiaugti.

Jau anksti skambąs var-iį tai ką praeitaisiais 
pų gaudimas primena tais nuveikėme ir kas

proga naujam pasiryži
mui.

Be abejonės, mes visi e- 
same įsitikinę, kad mūsų 
padaryti darbai, jėgos, no
rai ir pasiryžimai niekais 
nueitų, jei ir mes, kaip a- 
nas aukštų kalnų erelis 
panorėti) žemai nutūpti, 
pasigerėti žemose apylin
kėse, pasitenkintų vien tik 
žmonių gyrimais bei jų su
vedžiojimais ir pagaliau, 
visiškai užsnaustų. Ir štai 
jam bemiegant, įsirango 
jo sparnuose biaurus žal
tys, užnuodija jo galingus 
sparnus. Pabudęs jis nori 
vėl pakilti į aukštybes, bet 

- Iš tikėju, palydėdamas 
senus, taip karo audros 
sudrumstus metus, ir žiū
rėdamas į darbus, kuriuos 
šiais metais su Dievo pa
laima ir Lietuvių Ameri-

---------------- u 
klaiku, taip baisu! Mūsų 
traukiny buvo 150 vagonų, 
po 24 ir po daugiau asme
nų. Mūsų vagone mirė mo
teris ir du vaikai, greičiau 
kad nuo šalčio: vežė mus 
apie Kalėdas. Nė trauki
nys nesustojo, tik atvėrė 
vagono duris, išstūmė mo
ters lavoną, vaikų ir trau
kinys toliau nudundėjo. 
Tik spaudėmės po kits ki
to, kad nesušaltume.

Per langus matėme skur
džias lūšneles ir žmonės 
ten gyveno. Kur galėdami, 
rašėme savo pavardes ant 
kortelių ir mėtėme pro 
olyšelius, parašę, kad veža 
ištrėmiman. Tą pastebėjęs 
bolševikų sargybinis vie
ną sumušė baisiai.

TREMTINIO POEZIJA
Baigusi pasakoti Emilija 

padavė lenkų kalba gana 
darniomis eilėmis surašy
tus savo pergyvenimus. 
Čia ji skundžiasi:
— šeštadienio naktį pa

sibeldė į mūsų langus ir iš 
nuosavų namų visus tam
soje surinko. Subėgo žmo
nės, ir maskoliai juos iš
vaikė... Sumetė mus į tam
sius vagonus, kaip į gra
bus. Sekmadienio rytą 
bažnyčiose žmonės giedo
jo, o mes vargšai ašaro
mis sau veidą mazgojom. 
Leidosi saulė ir mano vai
kai duso savo ašarose, o 
mes sau kalbėjom — kaip 
ten gyvensime be bažny
čios... Sudie žeme, kuri 
mus maitinai, sudie saule 
ir gėlės tėvynės krašto... 
Mes pravažiavom Rusiją 
ir kalnus Uralo, miškais ir 
kalnais mus vežė kolchozi- 
ninkų rogėmis. O, gimtoji 
žeme, kur tavo vaikai po 
Sibiro taigas išblaškyti, ar 
dar pamatysime tave ka
da?!... • ---

Atvežę į vietą visus iš
metė, penkiolikai šeimų 
tik vieną salę skyrė. Sek
madienio rytą, tik saulė 
patekėjo, o komendantas 
mus į miškus išvedė. Kalė
dų dienomis pasaulis šven
tė, o mes vargšai miškuo
se dirbome. O aukštojo 
dangaus Dieve, mes ture< 
jome kankintis už duonos 
kąsnelį... Nei paukščiai 
čia mums negieda, tik šil
tinė siaučia ir mūsų kas
kart daugiau guli pakasti 
po medžiais. Badas, trūku
mai, sunkus miške darbas 
ir ilgesys taip širdį spau
džia... Dievo Motina, su
grąžinki mus į tėvynę...”

Dr. J. Prauskis.

DARBININKAS
čiai, nesugebėjo suteikti 
žmonijai tos laimės, ku
rios žmonija troško ir ku
rią tik V. Jėzus jai ją su
teikė. Tik Jis, atėjęs šia
me pasauly, atnešė žmoni
jai tą ko ji iki tol neturėjo 
t. y. meilę, dorą, šviesą, 
ramybę ir dvasios jėgas. 
Užtenka pažiūrėti į pirmų
jų krikščionių, šventųjų 
gyvenimo istoriją. Iš kur 
jie gavo tiek drąsos, pasi
ryžimų, jėgų, meilės, jei ne
iš visų šaltinių Šaltinio —t 
Jėzaus?

Taigi kiekvieno žmo
gaus, ypač lietuvio katali
ko gyvenimas šiais laikais,
turi būti pasiaukojimas, i 
kopimas į aukštį, skaistus 
pasiryžimas atsiekti kil
nių idealu, štai ko laukia 
iš musu Kristus šių nauju 
metų bėgv, ko laukia iš 
mūsų Jo Bažnyčia, ko lau
kia, galima sakyti, mūsų 
taip kenčianti Tėvynė Lie-, 
tuva.

Bet norint tai atsiekti, * 
atminkime, turime paša
linti visą tai kas nėra kil
nu, turime pašalinti betik
slius idealus, neprivalome 
aikvoti savo jėgų betiks- 
liems užsimojimams. Jei 
norime būti tvirtus it ą- 
žuolai, jei norime atsiekti 
kilnių idealų, jei norime 
prikelti Tėvynę į gyvųjų 
tarpą, turime ieškoti sau 
drąsos ir jėgų tik dorame, 
tvirtai tikinčiame gyveni
me įskiepytame Kristuje, 
kuris uždegs mūsų širdyse 
tikrą meilę, duos mums 
drąsos kovoti, jėgų atsi
spirti gyvenimo bangoms. 
Tokios dvasios nepalauž 
pasaulio suvedžiojimų bei 
malonumų audra. Lietuvis 
Kristaus pavyzdžiu at
rems visus gyvenimo sun
kumus, atrems Bažnyčiai 
ir Tėvynei gręsiančius pa
vojus.

širdingai sveikindamas 
dar kartą visus lietuvius 
Amerikiečius ir linkėda
mas jums linksmų šv. Ka
lėdų ir laimingų Naujųjų 
Metų, palieku jums vi
siems šį šūkį: “In Virtute 
Robur” t. y. “Dorybėje 
Stiprybė”. Lai jis mums 
visada padeda žengti prie 
kilnių, skaisčių, šventų 
idealų!

Kun. J. Svirnelis, S.C.

Detectivai Lt. Luane Beckwith, kairėj, ir Sargentas J. D. Alcorn, ir, 
Ray Borders, dešinėj, peržiūri sučiuptus vogtus: kailinius, ir visokias 
brangenybes, Hollywoode, Su ta byla areštuota jaunuolis ir dvi moteris.nas liko nuodų grobis. To

kių žalčių bei gyvačių yra 
netik čia Indijoje, bet gali
ma rasti visur net ir Ame
rikoje.

kiečių parama galėjau nu- Tad, palydėję^ senuosius 
veikti, turiu džiaugtis ir 
dėkoti Dievui ir jums, my
limieji tautiečiai, kad dar
bo buvo padaryta daug ir 
kilnaus Dievo garbei ir 
sielų gerovei bei Lietuvių 
Amerikiečių garbei, šir
dingai už tai jums dėkoda
mas, prašau kasdieną Die
vo palaimos Jums ir Jūsų 
darbams, linkiu jums ge
ros sveikatos ir linksmų 
šv. KALĖDŲ ir laimingų
NAUJŲJŲ METŲ, 
jau atsiveria prieš 
akis, atnešdami 
Dievas žino, daug 

^eikos, arba daug sun- 
hų ir vargų...

metus, pažvelkime dar 
kartą į juos ir paklauski
me patys savęs, 
išpildėme savo 
mus, kuriuos

kaip mes ! 
pasiryži- 

padarėme ' 
juos pradėdami. Ar viską 
sąžiningai atlikome ką bu
vome užsibrėžę. O jei kar
tais atsitiktų parausti ar 
susigėdinti dėl kai kurių 
musų darbų, tada nieko 
mums nelieka daryti, kaip j 
tik tvirtai iš naujo pasi
ryžti atitaisyti nelygius 
kelius, sustiprinti dvasios 
jėgas.

Yra danguje žvaigždė, 
apie kurią visi dangaus 

i kūnai sukasi. Toji žvaigž- 
kigi jau vieni metai vėl dė — tai saulė. Mūsų gy- 
fejo. Vienais metais jau venimo danguje taip pat 
Įm senesni. Jau vienais yra žvaigždė, apie kūną 
gaiš mažiau bedirbsime,: visos mūsų mintys, visi 

Zęovosime, begyvensime. j jausmai ir darbai sukasi, 
šie metai, kuriuos mes toji mūsų žvaigždė — tai 
ndien sutinkame, ku- KRISTUS ir jo gimimo 

' riuos maloniai sveikina- * diena. Mes dabar labai ge
ne, taip pat greit praeis,! rai žinome kas dedasi nu
laiko sparnais pralėks, nu-i klydus nuo šios mūsų 
skris ir daugiau nebesu- Žvaigždės. Taip buvo ir 

senovės laikais. Senovės 
Roma, marmuru ir auksu 

vienos pusės mums skau- išdabinta, kaskart vis gi
du darosi, kad taip greit bau skendo tamsybių ir 
laikas bėga, mūsų jaunys- 
tės dienos ir net metai ne
jučiomis lekia, žydėjimo 
laikas pamažu nyksta... 
Tačiau iš kitos pusės ma
lonu. gera ir naudinga šia 
proga stabtelėti, pažiūrėti

kurie 
mūsų 

mums, 
laimės

*

SUVABGUSIEMS
Vargų varguos’ paskendus žemė 
Tuščia kančios belaukia galo. 
Ir prakeikimų tulžį vemia, 
Ar į krutinę peilį remia, 
Kad ji sunyko ir užšalo!
Ilgai ji ašara rasos 
Be Tavo dangiškos tiesos? 
Prašnek, pratark, Aukščiausi!
Nejaugi Kristaus beišseko 
Gyvatos amžinas šaltinis? 
Nejau troškimams neužteko? 
Nejau į širdis neprašneko? 
Tas Dievo žodis begalinis?
Tai kur apaštalų darbai, 
Jei Kristų myli jie labai 
Kodėl jų, Viešpatie, neklausi?
Nemaž priviso geradė jų: 
Lygumą, laisvę begarsina; 
Bet vietoj vargšo apgynėjų, 
Vardan aukštų šventų idėjų, 
Jie luomų kerštą bevaisina. 
Be meilės jų darbai suvys! 
Ne jie pasaulę atgaivys! 
Ne jiems Tu, Viešpatie, tarnau

si!
Nuleisk bent spindulį malonės 
I jų užmirusią krūtinę! 
Tegul raminas jų dejonės! 
Tegul supranta rūstus žmonės 
Malonę Tavo begalinę! 
Tegul jų širdįs atsigaus! 
Nušvisk pasaulei iš Dangaus! 
Prašnek, pratark, Aukščiausi!

Maironis.
gnš.

Bemąstant apie tai iš

Romos ciesoriai, galingi
> viešpa-

Linksmų Švenčių Sezono

ir kartu

LAIMINGŲ 1947 METŲ

Šie Nauji Metai mums yra devyniasdešimt-šeši!

Mūšy metinė šventė su keturiom krautuvėm

gerybių vėl gali patvirtinti, kad “Sausio Mėnuo

yra JORDAN’O Mėnuo Bostone.” Ateikit!

Savo gimtadienio proga mes norim pasveikinti
įsenus draugus ir susitikti naujy!

jį
i

malonumų be d u g n ė n, 
traukdama su savim mili
jonus žmonių. Bet štai at
eina Kristus, Atpirkėjas, 
Mokytojas, žmonijos Ke
lias, Šviesa ir Gyvenimas, 
nusmukusių dvasių stip
rintojas. Žmonija atgims- 

Prašome visų rinkti vartotus ta, pradeda naują gyveni- 
pašto ženklus ir nukirpus dai- mą, suskamba dar iki šiol 
liai nuo vokų siųsti Misijų Kiū- negirdėta pasauly giesmė: 
bui adresu:

Marianapolis College 
Thompson, Conn.

Šiuo savo kilniu darbu pagel- 
bėsite misijonieriams.

“Garbė Dievui Aukštybė
se, o ramybė žemėje geros 
valios žmonėms”.

—

senovės pasaulio

We don’t know who backea down būt this was a No. 1 picturc of 
the year selected by the country’s outstanding photorraphers in the 
animals and pets ciass of the Graflex Photo contest. It was the firat 
tnajor photographic contest to be held in the country lince the end 
of the war and 133 auards were made. The contest drew 8,000 pietures 
of whk-h 40 per cent were submitted by amateurs. The photo aras 
taken by Brad H'illson of Columbus, O.,

Jordan Marai Company
Mūsų Geriausi Linkėjimai

Susilaukus

DIDŽIAUSIA NAUJOS ANGLIJOS KRAUTUVE

Pasikalbėjimas Su Tremtiniais,

!
ITęsinys iš 5-to pusi. Į Vieną dieną ledlaužis 

' Dauguma B mūsų buvome Pr?!aužė kelią ir laivu iš- 
sutinę. Kunigus ir daugelį 
inteligentų išvedė į dide
lius miškus, i 
kad jie gyventų. Atveda— 
atšalę kito rankos, kito 
kojos. Tada jau juos užda-Ųei. 
rydavo į atskirus barakus.1 ai 
Kitiems nevalia į juos eiti, j 
Ten jau kits kitą peni, ki-| 
tas visai sėdi be rankų.} 
Neilgas jau jų gyvenimas. kaįp gyvulįų
SNIEGU APKASTUOSE 

BARAKUOSE
— Ten toli, toli šiaurėj®, 

i Mūsų barakai — sukalti iš 
lentų, apmesdavome juos 
sniegu. Balta visur, kai 
grįždavome iš miškų — 

l pamatome, kad iš kupetos 
i sniego dūmai rūksta, tai 
Ijau žinome arti barakų. 
Žmonės nusilpę, gaudavo 
porą šaukštų avižų, trupu
tį duonos ir žuvų sriubos. 
Eidavome į darbus, kad 
užeis vėsulai nuverčia ku- 

i IĮ 1 pusnis, suieškoti nega-. Pasisekė mums susirišti 
h Tada enkavedistai pa- gu Jenk kuni Jo 
leidžia sums suieškoti Ta- nju me |arantija7ir 
me lageryje skalbykloje atv/žiavome f j Vals-
dirbo ir sugaudyto Tucha- t bes Jis buvo tok« 
ceyskio žmona — sunykus, kai mcs siūlėmės atly!
bet inteligentiška, kalbe- _ _________________ <
jau su ja.

,vežė mus. Kai sėdom į lai
vą — persižengnojom, o 

nebenorėjo, ,kai Pasiekėm _ Persiją -
laisve atsikvėpėme. Rusi- 

■ joj žmonės nepatenkinti, 
verkia, bet tyli, nes ir vai- 

i verčiami įskundinėti. 
* į Žmonės skurdžiai gyvena, 

savo didžiausiam priešui 
nelinkėčiau ten gyventi. 
Kolchozuose gyvenimas

MEKSIKOJ SURANDA 
SAVO ŽMONĄ

Per įvairius kraštus pa
siekėm Italiją, kovojom 
lenkų legi jonuose, kaip 
sergantį ir išėjusį iš metų 
paleido iš kariuomenės ir 
pasiuntė į Meksiką. Pa
skyrė į vieną lagerį, žiūriu 
sąrašus 
vardas, 
kau — 
pažinti, 
tiesėję, 
lis.

— mano žmonos 
Nueinu, susiieš- 

negalime kits kito 
Rodos pasenę, su- 
Džiaugsmas dide-

I

ginsią, įdavė mūsų gyveni
mo pradžiai dar šimtą do
lerių”.
PRISIMINIMAI — KAIP 

VEŽE I SSSR
Taip tiedu laisvėn sugrį

žę tremtiniai pasakojosi, 
vietomis net pro ašaras. 
Jiems vis akyse stovėjo ta 
baisioji scena, kai gabeno

Tik tas yra didis, kurs gyvastį 
savo paskyrė vis teikdamas ar
timui laimės, kuris didžius dar
bus žmonijai aukavo, kuriam 
žmonės klaupia dėkot ne iš bai
mės. V. Kudirka.

“DABAR ESI LAISVAS”
Vieną dieną pašaukia

mane. Galvoju — išvež
kur už poros tūkstančių 
mylių.
— Nežinai, kam pašau-

ikėm?
— Nežinau.
— Taigi klausyk: dabar ištrėmiman. Emilija pasa- 

| esi laisvas. (Tas buvo po ko josi:
^'rusų susitarimo su gen. i — Kai mus vežė, vagonų 
| Sikorskiu). Aš tik prade-; sienose buvo iš lauko išra- 
£ jau drebėti ir verkti. To-|šyta: 
į liau išdavė pasą ir prigra-j

i į i

j — Vežami liaudies prie
šė: įsai. Mes tik žiūrėjome pro
— Žiūrėk, niekad nepasa-'plyšelius, matėsi, kaip sto

kok, kur buvai, ką dirbai.! 
Mes tave visur surastu
me...

Davė drabužius, pinigų, 
net ir cukraus. Pirmą kar
tą! Buvau 28 mėnesius iš
trėmimo lageriuose, cuk
raus burnoj nebuvau turė
jęs.

Dar turėjau nueiti į NK
VD. Čia vėl prigrasė — ne
sakyti, ką čia pergyveno
me. Mėnesį dar laikė mus 
barakuose ir ateidamas 
rusų majoras vis davė in
strukcijas...

tyse žmonės žiūrėjo į mus 
ir verkė. Vienoj stotyje 
mums reikėjo perlipti iš 
vieno traukinio į kitą. Šal
ta baisiai. Kai privedė ar
tyn kito traukinio liepė vi
siem suklaupti ant sniego 
— kad matytų jei kas kel
sis pabėgti. Klūpėjome 
sniege kokią valandą. Ke
liai permirko, sušlapo, o 
aplink mus — enkavedis
tai — su šautuvais, su 
durtuvais į mus atgręž
tais. Iš paskum vyresnis, 
su šunimi. Šuva loja, taip

GRAND OLD MAN 
OF LIFE SAVING

(Amertcgn Bed Croaa Photo)
ffAMHNGTON, O. C. — After » 
yeor» of toortBg tke mrttM to far*M




