
-* r**

boston public library 
C-:izF 0F BOOK SELECTIOH X . 
R E F E « E N C E D I V IS I 0 N
COPLBT STBO'ftG.'i MASS 16

%

VOL. XXXV. No. 96.

flulHninkajlB,
, «« umm . . . . . . . . . . . . . . . .

fc——— ■ ■ <
L 80 8-6806 ANTRADIĘ

________ * 3

fUąuSris r

l

« 

f

ay), GRUODŽIO (December), 19 D., 1950 M. Administracijai TeL SO 8-2680 SIX CENTĄ

TAIKA IR RAMYBEieATEINA PER GERA VALIA
Nuoširdžiai sveikiname Kalėdų švenčių sudul

kus visus “Darbininko” skaitytojus, bendradarbius, 
LDS narius ir rėmėjus, o taip pat lietuvius Ameri
koje, plačiajame pasaulyje išklidusius ir vargstan
čius brolius — seseris pavergtoje Lietuvoje, kanki
namus bolševikų kalėjimuose ir vergų stovyklose. 
Kalėdų šventėse visi esame vienos minties, kad Die
vo Apvaizda padės gerajai valiai nugalėti piktą.

“DARBININKO” REDAKCIJA ir 
___________________________ ADMINISTRACIJA *

Paskelbta grėsmės padėtis
Gruodžio 16 <L prezidentas Harry S. Trumanas 

paskelbė esant kraštą pavojuje, čia duodama pilnas 
tekstą jo rašto (Teste of Eemergency Proclamation).

Kadangi pastarieji įvykiai Korėjoje ir kitur su
daro didelį pavojų taikai pasaulyje ir grėsė šio kraš
to ir Jungtinių Tautų pastangoms išvengti agresijos 
ir karinio konflikto; ir

Kadangi tų agresinių jėgų, nukreiptų prieš pa
saulį, tikslas yra užkariauti pasaulį, ko siekia komu
nistinis imperializmas; ir

Kadangi komunistiniam imperializmui savo 
tikslo pasiekus, šio krašto žmonės nebegalėtų toliau 
turėti pilnutinio ir gero gyvenimo, kokį jie Dievo pa- 
ti^uTd^^gtis palaima laisvas^u^a^enSmo^tk 

kėjimo, taip pat laisvai skaityti ir klausyti, kas kam 
patinka; teise laisvo žodžio, įskaitant ir savo vy
riausybės kritiką; teise rinkti sau vyriausybę; teise 
bendruomenėje laisvai sudarinėti įvairių reikalų su
tartis; teise laisvai imtis betkurio nuosavo verslo, ir 
daug kitų laisvių ir teisių, kuriomis remiasi mūsų

KRISTAUS GIMIMAS Fra AngeUco

Raudonieji spaudžia prietiltį
Paliko Hamgung miestą

Gruodžio 16 d. Jung. Tautų pajėgos paliko Ham
gung miestą. Pasitraukdami JAV inžinieriai išsprog
dino tiltus, tunelius, geležinkelius ir kelius, svarbius 
pramonės pastatus. Trečios divizijos apsuptos dvi 
grandys prie Hamgung. saugiai pasitraukė. Ameri
kiečiai pasitraukė tvarkingai išvežę kariuomenės 
reikmenis.

Smarkiai puola Hungnam
Gruodžio 17 ir 18 d. komunistai iš snieguotų kal

nų masiškai puolė pasitraukimo prietiltį Hungnam. 
Jie turi sutraukė apie 100,000 karių, bet, kaip prane
ša 10-to korpuso korespondentas, padėtis nėra katas
trofiška. Sunkieji ginklai ir laivyno artilerija padeda 
išlaikyti uostą. Užmuštos masės puolančių komunis
tų. Pranešėjas pastebi, kad uostas bus išlaikytas tol, 
kolei jis bus MacArthur’ui reikalingas.

8-tos armijos fronte
karo veiksmai žymiau nepasireiškė. Pietų korė

jiečiai kovoja su gerai organizuotomis Šiaurės Korė
jos bandomis. Oro žvalgyba nuolat pranešdinėja apie 
raudonųjų judančias kolonas šiaurės Korėjoje. Nors 
oficialiai nepastebėta Kinijos komunistų, perėjusių 
38-tą paralelę, bet yra bandoma prasiveržti Kapy- 
ong - Chungchon srityje, 32 mylios nuo Seoul. Kapy- 
ong buvo atakuota Jung. Tautų pajėgų ir užmušta 
apie 1000 komunistų.

--------------------------- ... t •--e .

Oro pajėgų veiklą trukdo sniego pūgos, bet ji 
8-tos armijos fronte puolė apie 15 Kinijos komunis
tų konvojų, susidedančių iš 300 sunkvežimių. Praei
tą šeštadienį oro tvirtovės B-29 puolė Wonsan ir 
Chinnampo uostus, ir išmetė 264 tonų bombų. Bom
bonešiai nesutiko jokio priešlėktuvinio pasipriešini

gyvenimas; ir
Kadangi didėjanti agresyvinių komunistinių jė- - 

gų grėsmė reikalauja, kad Jungtinių Valstybių kraš
to gynyba būtų sustiprinta kaip galima greičiau, 

Dėlto aš, Harry S. Truman, Jungtinių Amerikos 
Valstybių prezidentas, skelbiu kraštui gresiant pa
vojų, kuris reikalauja, kad šios šalies karinė (sausu
mos, jūros ir oro) ir civilinė gynyba būtų kaip gali
ma greičiau sustiprinta iki tokio laipsnio, kad būtų 
pajėgi atremti visus grasinimus mūsų saugumui ir 
įvykdyti mūsų įsipareigojimus Jungtinėms Tautoms 
bei kitur sudaromus, tikslu pasiekti pastovios tai
kos.

Aš prašau visus piliečius sutelkti bendras pa
stangas mūsų brangios šalies apsaugai bei gerovei 
ir jos reikalus turėti pirmoje vietoje savo mintyse 
bei darbuose, kad visa moralinė ir materialinė jėga 
būtų pilnai parengta tam pavojui, kuris mums graso 

Aš prašau mūsų ūkininkus, mūsų įmonių darbi
ninkus ir mūsų pramonininkus taip išplėsti gamy
bą, kad ji galėtų pilnai patenkinti krašto gynybos 
reikalavimus, ir dėlto nieko tuščiai neaikvoti, bet 
visa, kas mažiau svarbu, palenkti bendram reikalui

Aš prašau kiekvieną paskirą asmenį ir kiekvie
ną bendruomenę, kur tiktai bus reikalo, didžiausioje 
santarmėje, aukotis mūsų krašto gerovei.

Aš prašau visus valstybių ir sričių vadus ir pa
reigūnus bendradarbiauti sutartinai su karinėmis 
bei civilinėmis gynybos įstaigomis, vykdant Jungti-* 
nių Valstybių gynybos programą.

Aš prašau visus piliečius būti ištikimiems tiems 
principams, kuriais yra pasirėmusi mūsų tauta, pa
sitikėti mūsų draugais bei sąjungininkais ir tvirtai
laikytis mūsų nusistatymo siekti taikos tikslų, ku-j 
riems Jungtinės Tautos buvo įsteigtos.

Aš esu įsitikinęs, kad gresiantį mums pavoju su-? . - . . ___
tiksime drąsiai ir ryžtingai, tvirtai tikėdami, kad tudjl j? apsispręsti uz gerąar 
mes pajėgsime “užtikrinti laisvės palaimą sau ir sa-j 
vo palikonims”. |

Tam paliudyti čia pasirašau ir pridedu Jungti" 
nių Amerikos Valstybių antspaudą. I

Garbė Dievui ir taika žmonėms
Kalėdų šventėse praby

la bažnyčių varpai, gar
sindami pasauliui gimusį 
Išganytoją. Jie primena 
tai žmonėms kasmet, jau 
antras tūkstantis metų. 
Milijonai žmonių per tą 
laiką išgyveno tūkstan
čius šviesių kalėdinių 
naktų ir milijonai klau
sėsi skaitomo Evangeli
jos žodžio apie angeliš
kus balsus, apskelbusius 
ramybę ir taiką geros 
valios žmonėms. Laiko, 
rodos, pakako įgyven
dinti Kristaus taikai pa
saulyje, o ji vis tebėra 
tolimas žmonijos idealas.

Geros valios žmonės vi
sais laikais jos siekė ir 
tebesiekia. Piktos valios 

, žmonės gyvenimą drums
tė ir tebedrumsčia. Taip 
eina aidžiai, nes vis atei
na naujos žmonių kartos, 
geros ir piktos. Kiekvie
na karta, net kiekvienas 
žmogus, vis turi iš nau-

ris vienas tegali pasau
liui duoti taiką. Žmogus 
pats vienas yra bejėgis, 
bet nevisada tai nori su
prasti.

Tai rodo ir mūsų lai
kai. Niekada, rodos, tiek 
daug nebuvo kalbėta 
apie taiką, kaip po praė
jusio karo, ir niekada 
žmonija taip greitai ne
artojo prie naujo pasau
linio karo. Paskutinis ka
ras dar nepasibaigė nei 
taikos sutartims, kurios 
nebuvo sudeiytds, o jau 
sudaromos sutartys nau
jam karo pavojui atrem-

i

ti. Akla būtų ieškoti pa
grindinio kaltininko tik
tai plačiame pasaulyje. 
Kalėdų šventės primena 
kiekvienam pasidairyti 
ir po savo gyvenimą. 
Rimčiau apsisvarsčius 
pasirodys, kad nevienam, 
kuris jaučiasi visai ne
kaltas, stigo geros valios 
ir gero darbo nugalėti 
piktam. Politikoje gi pa
sirodys, kaip dažnai no
rėta blogį tiktai užglos
tyti, o ne jį nugalėti. Už
dengtas gi blogis anks
čiau ar vėliau prasiver
žia baisiu sukrėtimu ir

Vlada Prosčiūnaitė

Šventasis Kūdikėlis

mo.

Tėvų palikimas 
kartais mažai ką bereiš- 

,, kia. Ką tėvai pastato, 
____ ___  i vaikai sugriauja. Taika 

Rašyta Vašingtono mieste gruodžio šešioliktąją/ žemėje turi būti vis iš 
________  -• ......._______________ naujo kuriama ir palai

koma. Iš naujo vis skam
ba bažnyčių varpai Kalė
dose, kreipdami žmonių 
dėmesį į Išganytoją, ku-

dieną Mūsų Viešpaties tūkstantis devyni šimtai nen J 
kiasdešimtais ir Jungtinių Amerikos Valstybių Ne-! 
priklausomybės šimtas septyniasdešimta penktai.'! 
metais.

HARRY S. TRUMAN |

Vieni, vieni, 
lyg be piemens paklydę avys, 
jie pražiūrėjo laukime akis į tolį.
Tu ateini, ,
o jie — jie dar neparuošė Tau guolio 
ir vaikui nenušluostė ašarėlių, 
Šventasis Kūdikėli.
Tu ateini
po tūkstančio devynių šimtų metų, 
ir mes jau nepražiūrime akių į tolį — 
milijonai mūs — mes ne vieni...
Bet mes — mes dar nespėjome paruošti Tau 

guolio
nei vaikui nenušluostėm ašarėlių 
per tūkstantį devynis šimtus metų, 

Šventasis Kūdikėli...

pareikalauja net nekaltų 
aukų. Jas žudo kiekvie
no žmogaus pikta valia 
arba net apsileidimas 
Kai gera valia neveikia, 
įsigali pikta.

Viena iš pikčiausiu žy
mių, kuria yra paženk
linti mūsų laikai, yra ne
tikėjimas. Vienur jis yra 
organizuotas, oficialus, 
karingas; kitur jis yra 
užklostytas supagonėju- 
sio gyvenimo. Jei tie du 
pasauliai susikerta, tai 
tiktai ne dėl Kristaus 
taikos žemėje, bet dėl 
savo laisvės gyventi ir 
toliau taip, kaip buvo iki 
tol gyventa. Ar tas gy
venimas su Dievo įstaty
mais suderintas, neklau
siama. Dairomasi tiktai 
ir stebimasi, kai jis sun
kus pasidaro, kai nei ra
mybės nei taikos žemėje 
nėra.

Kaikas net pajuokia tą 
angelų giesmę apie gar
bę Dievui ir taiką žmo
nėms. Žmonės norėtų tu
rėti taiką negarbindami 
Dievo, ar geriau — patys 
save tegarbindami. Jie 
nori gauti visą — ir die
višką garbę ir žemišką 
taiką. Gi norėdami to, 
kas žmonėms nepriklau
so, negauna nei tai, kas 
jiems pažadėta — taikos. 
Taika yra pažadėta tik
tai geros valios žmo
nėms. Ten nėra geros va
lios, kur nėra Dievo gar
bės. Ten negali būti nei 
tikros taikos.

SVEIKINAME
Kristaus Gimimo šven

tės proga sveikiname 
LDS apskričių ir kuopų 
valdybas ir bendrai visus 
narius, taip pat “Darbi
ninko” vadovybę, ben
dradarbius ir skaityto
jus. Linkime visiems Kū
dikėlio Jėzaus taikos ir 
ramybės.

LDS Centro Valdyba.

Jos ir nėra mūsų lai
kais, nors sąlygos tam 
nepaprastai palankios. 
Niekada žmogus nebuvo 
taip arti kito žmogaus, 
kaip dabar. Tiek daug 
įvairių priemonių suriša 
pasaulį į vieną bendruo
menę. Visos sienos leng
vai perskrodžiamos radi
jo bangų ir lėktuvų. Su
sisiekimui priemonių ne
stinga, bet susitarimui 
stinga geros valios. Tai 
parodo, kad žmogus be
jėgis yra net su galinga 
savo technika, bet su ap
silpusiu tikėjimu.

O be tikėjimo apsilpsta 
ir valia, ji pamažu darosi 
pikta ir nebenori priimti 
sąlygos, kuri Kalėdų 
šventėse primenama tai
kai gauti. Angelai juk 
aiškiai giedojo: “Garbė 
Dievui aukštybėse ir tai
ka žemėje geros valios 
žmonėms!” Tų dviejų da- 

' lykų negalima išskirti.
Kas nenori Dievo garbin
ti, tenesitiki ir taikos že
mėje.
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Maricai pasitraukdami nuo Changijim rezervuaro laidoja kritusius draugus.

Užšaldė Kinijos raudonųjų

ar ofenzyva
Praėjusią savaitę kai- 

kurie JAV politikai pa
sakė viešas kalbas šie 
krašto saugumo ir užsie
nių politikos klausimais. 
Gruodžio 12 d. kalbėjo 
bu v. JAV ambasadorius 
D. Britanijoje Joseph P. 
Kennedy Virginijos uni
versitete, o gruodžio 14 
d. — New Yorko valsty
bės gubern.- Th. Dewey 
teisininkų draugijos su
sirinkime.

Kennedj siūlė neginti 
Azijos

Jis smarkiai kritikąvo 
JAV politiką, kad ji įsi
pareigojant!, ko išpildyti 
negali. Kennedy siūlė pa
likti Korėją ir kitus Azi
jos kraštus. Tą pat reko
mendavo padaryti ir su 
Europa. Berlyne esą ga
lima išsilaikyti tik tol, 
kolei rusai nepanorės iš 
ten išvyti. Padarė priev 
kaistų dėl perdidelio do
lerių metimo į užsienį.
Pareiškė lyisivilimą JAV 

draugais
Jis nurodė, kad Euro

pa nerodo geros valios 
ginti demokratijos idea
lu; dėl tautinio susiskal
dymo negali prieiti prie 
ekonominės vie n y b ė s. 
Prancūzijos karinis pajė
gumas. nežiūrint gausiai 
teikiamos pagalbos, ne- 
padidėjęs. o komunizmo 
šalininkai nuolat drums
čia tvarką. Anglijos ka
rinis pajėgumas menkas 
— tik vienas ketvirtada
lis 1946 m. karinės jėgos, 
ir tas kraštas nenori pri
siimti kariškos naštos 
sunkenybių. Vak. Vokie
tija nerodo noro įsijung
ti į Europos gynybos sis
temą. Italija beviltiškai 
silpna. Graikija vos iš
laiko tvarką pas save. 
Pakistanas ir Egiptas 
nenori būti ginami. Indo
nezija, Malajai, Indokini
ja priešinasi JAV’ įtakai. 
Indija taip pat neina su 
vakarais. Jung. Tautos 
nepajėgia ^|en tvarkos 
įvesti. Buvęs ambasado

l iūs sako, turime, pasiti
kėti savimi ir negalime 
gelbėti tų. kurie nenori 
patys gelbėtis.
Siūlo stiprinti Amerikos 

žemyną
Tuos milijardus dole

rių. kurie metami į Azi
ją ar Europą, Kennedy 
siūlo paversti apginkla
vimui Amerikos konti
nento, Islandijos, Kana
dos ir Pietų Amerikos 
taip, kad komunizmui 
neapsimokėtų pla ūkti 
per Atlantą.

sakė, 
būti 

kurie
Europa gali tapti 

komunistiška
Kennedy pareiškė, kad 

Europa vienai ar dau
giau gentkarčių gali tap
ti komunistiška. _ 
komunizmas gali 
ti dėl Europos 
antagonizmo. Be 
karų Europa, gyvenusi 
geresnėse gyvenimo są- 

H lygose, negalės ilgai pa
kęsti komunizmo ar būti 
valdoma iš Kremliaus. 
Taip pat ir Azija nepa
kęs europiško komuniz
mo, ir įvyks lūžimas Ki
nijoje. kai tik viena Ru
sija pasiliks Azijoje.

Thomas E. Deuey
savo kalboje reikalavo 

didžiausios mobilizaci
jos, kokią kada JAV sa
vo istorijoje yra prave
dusios. Siūlė tuojau pa
statyti 100 divizijų armi
ją ir kuo greičiausiai su
daryti 80 oro pajėgų 
grupių ir kad jūrų laivy
nas nedelsiant būtų pa
ruoštas savo paskirčiai.

100 divizijų pareikalau
tų atitraukti iš pramo
nės nemaža darbo rankų 
jėgos, nes viena Ameri
kos divizija vidutiniškai 
apima apie 18,000 vyrų. 
Sakė, kad pradžioje šio 
krašto ir laisvojo pasau
lio gynybai turime skirti 
25'/ viso savo pramonės 
pajėgumo. Karo tarnyba 
turi būti pratęsta ma
žiausiai dviems metams 
ir apimti visus vyrus 17 
metų. T. Dewey pareiškė,

Bet čia 
subyrė- 
tautinio 
to, Va-

Viceprezidentai Alhen Barkley ir senatoriai — Scott 
Lak** ir Sam Knybura išeina K Baltoj*Wnm po pasitari
mą W prHMenta. P***dy> tono’ utrifauki-
ma», kuriuo’lirašte paskeH»ta.’* karo stovia/'*

Wasbingtanas — Gruo- dava Kinijos komunistų 
džio 16 d. Jung. Valsty
bės, imdąmosios ekono
minių sankcijų prieš Ki
nijos raudonuosius, už
šaldė visus jų fondus šia
me krašte ir sulaikė lai
vus ir lėktuvus. Valsty
bės departamentas sako 
šio žygio imtasi sulaikyti 
Kinijos fondus, kad jie 
nebūtų komunistu nau
dojami kovai prieš Juųg. 
Tautas.

Jung. Valstybės jau ir 
ankščiau vykdė kontro
lę laivams, kurie plaukė 
į Kinijos raudonųjų ar 
Rusijos satelitų kontro
liuojamus uostus, kad 
nebūtų išvežamos me
džiagos naudojamos ka- 
ro reikštoms. Tos pačios 

ir 
šiaurės Kopėjai.

Iždo pareigūnas mano, 
kad komunistinės Kini
jos šiame krašte fondai, 
kaip trumpalaikiai indė
liai, depozitai, trumpalai
kiai bonai ir notos, sie
kia apie 
Dar nėra 
apie nejudomuoaius tur
tus ir biznio įmones. Ma- 
noma, kad žymi dalis 
fondų yra Kinijos nacio
nalistų, kurių užšaldy
mas neliečia- z

Valstybės departamen^ 
tas naaiškino. kad ši vv- 
riauaybės akcija yra iš-

>200,000,000. 
informacijų

s •

kad dabar ginklų gamy
ba svarbesnė, nepu au
tomobilių, skalbiamųjų 
mašinų, radijo ir televi
zijos aparatų.

Reikalavo įtraukti į 
sąjungininkų sąrašą Ju
goslavijos Tito, Ispanijos 
Franko, Vokietiją ir Ja
poniją, kad galiiųa būtų 
apsaugoti pasaulį nuo 
grėsiančių žiaurenybių.

RaudonisJi ruošia 
« žiaurų karą

Gubernatorius 
kad pagaliau turi 
aišku net ir tiems,
nenorėjo tai matyti, kad, 
komunizmas vadovauja
mas Sovietų Rusijos, 
gresia žiauriu karu vi
sam laisvajam pasauliui 
Jo nuomone tik ryžtinga 
Jung. Vąlst. veikla gali 
sulaikyti sovietų antplū
dį. Rusija niekad nebuvo 
demobilizavusia ir ji
nemažiau, taip viag 
šaulį pavųpja Amai 
negalinti su Stalinu biz
niauti, kai ji yra silpna, 
o jis tvirtas.

Mėgino kai kurios tau
tos su Hitleriu prieš karą 
bendrauti, ir jos buvo 
viena po kitos jo prary
tos. Ir tos tautos, kurios 
mėgino su Stalinu ben- „
drauti, taip pat jo buvo. Jau Pen^i metai, 
prarytos. Tad Amerikai 
lieka vienintelė išeitis 
kuo labiausiai stiprinti 
savo krašto gynybą pla
čiai mobilizuojant visus 
šio krašto pramonės iš
teklius.

JAMES STRIGUNAS,

A

i..

South Bustos, Mass

F

tanijos ir Pran- £ 
ambasadoriams į LINKSMIAUSIŲ šv. kalėdų:

SOUTH BOSTON CAFE

Skanių valgių pasirinkimas, puikūs gėrimai, geras ir 
mandagus patarnavimas.

nepaskelbto karo prieš 
Jung. Tautas Korėjoje. 
Pagal Jung. Tautų pa
tvarkymus Kinijai pasi
traukus iš to karo, šios 
priemonės tuojau bus at
šauktos ir atstatoma 
nprmali prekybą,

Sovietai jtekčintas
Paryžius — Gruodžio 

16 d. Sovietai, stengdą- į 
miesi sutrukdyti Šiaurės Į 
Atlanto pakto užsienių • 
ir gynybos ministerių I 
pasitarimus, kurie prasi- ! 
dėjo šį pirmadienį, įtei- JL 
kė D. Britanijos ir Pran 
cūzijos i 
Maskvoje notas. Įteikto
se notose jie kaltina 
šiuos kraštus, kad jie > 
remdami Vokietijos at- r 
ginklavimą, laužo sutar-1 
tis, į kurias su Sovietų J 
Rusija pasirašė: D. Bri- į 
tanija 1942 m. ir Prancū-J; 
sija 1944 m. Tomis su- | 
tartimis D. Britanija ir | 
Prancūzija buvo pasiža-1 
dėjusi nedaryti separa-1 
tistinės taikos su Vokie- į 
tija nei sueiti su ja į ki- į 
tokią sąjungą Ž

Gruodžio 17 d. Britani- į 
ja Sovietų notoje daro- i! 
mus jai priekaištus griež- £mus jai priekaištus griež
tai atmetė. Paryžiaus in
formuoti sluoksniai pa
reiškė, kad prancūzai pa
sielgi panašiai kaip pasi
elgė britai.

Nuoširdžiai Sveikina

stambus So. Bostono lietuvis biznierius ir savininkas
L Street Tavera, nuoširdžiai sveikina visus draugus, prie- 
telįus ir rėmėjus ir linki linksmiausių šv. Kalėdų švenčių’
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-y
Madridas

14 d. užsienių ministeri
jos šaltiniai paskelbė, 
kad Ispanija pranešė 
Washingtonui, jog ji su
tinkanti su Stanton Grif
fis paskyrimu JAV am
basadoriumi Mad r i d e. 
Tas postą? buvo laisvas

S. Griffis, 63 in. amš. 
yra bostonįetis. Anks
čiau buvęs ambasadoriu
mi Lenkijoje, Egipte ir 
Argentinoje. Užsienių 
ministerijos šaltiniai tei
gia, kad Griffis laukia-$hciav$to$ ŽINIOS

- u

mas atvykstant tuojau 
po Naujų Metų.

Washingtono diploma
tiniai sluoksniai praeitą 
pirmadienį ta šinią pa
tvirtino, nes buvo mini
ma, kad Griffis skiriamas 
į Madride- Tuo užbaigia
mas 5 metų boikotas 
prieš gen. Franko dėl jo 
vienpartiško rėžimo. Tie
sa, santykiai buvo palai- 

’ komi, bet nepilnai. Š. m. 
lapkričio mėn. pradžioje 

; Jung. Tautos draudimą 
. palaikyti pilnus dipl. 

santykius su Franku nu
ėmė.

je Geležinkeliečių streikas, prezidento Trumąno 
reikalavimu, pasibaigė. Po trijų dienų streiko darbi
ninkai grįžo darban. Tačiau unijos vadai gali būti 
pašaukti pasiaiškinimui už teismo neklausymą.

A JAV valstybės sekretorius Acheson išvyko į 
Bruselį (Belgiją) dalyvauti šiaurės Atlanto gyny
bos susirinkime.

A Ekonominės Stabilizacijos agentūra praneša, 
kad šią savaitę bus įvesta garbės - sistema “užšaldy
ti” visas algas ir kainas, šis “užšaldymas” bus iki 
kovo mėnesio. Po to bus įvesta nauja kontrolės siste
ma.

A Vokietijos socialistų vadas Kurt Schuma- 
cher’is gruodžio 18 d. pareiškė, kad jis sukelsiąs tau
tinį savo partijos sąjūdį prieš kanclerį Adenauerį, 
jei jis priims sąjungininkų planą telkti vokiečių dali
nius Europos gynybos armijai.

A Gruodžio 16 d. ketuYių užsienių ministerių 
atstovų pasitarime dėl taikos sutarties sudarymo su 
Austrija Sovietų ambasadorius Londone Georgij Za- 
rubin' davė suprasti, kad Sovietų Rusija nenori su
tarties.

A Prezidentas Trumanas paskyrė Charles E. 
Wilsoną prižiūrėti ginklavimosi programos vykdy
mui.

A Andrei Y. Višinsky, Sovietų Rusijos užsienio 
ministras, pasmerkęs Jung. Valstybes, tačiau palin
kėjęs Amerikos žmonėms “taikos, geriausių sėkmių 
ir laimės ateinančiais metais”, išvyko į Maskvą.

I

VINCAS BALUKON1S, Sav.

ruMONf opnbs s uusraos |
VfaUatėKai Brucktoeo Dry Cteaacnt »u Muthproofing |

(Apdrausta nuo kandžių sugadinimo per 6 menesius) «K
Marškiniai gražiai išplaunami S

VELTUI PAIMAME IR PRISTATOME l
Offisas ir Plaut Krautuvė $
660 Warren Ave^ 766 Main St. į
Tai 736 — BROCKTON, MASS. — 1

l.

Pr. A L Kapoahy
LIETUVIS DANTISTAS

517 E. Brosdvsy, So. Boston I 
Ttl. SO 8-2660

Linksmų Šventų Kalėdų!
linki visiems

Lithuanian Furnitūra Co.
; ' ir jos vedėjai Ivaškai



♦

Gfnodho 19, 1950 darSininEas 9

^Uatbininkor
THE WORKER

tttbHihad tad-Weekly ezcept holiday weeks, when issued weekly 
--------- by-----------

SAINT JMCPM*S LITHUANIAN R. C. AMOCIATtO OF LASOR > 
totarad 88 Meond-chM matter Sept. 12. 1915 at the post office at Boston, 

Maas. under the Act of March 3. 1870.
AseaftaMe for maUlnf at apsčiai rate of poetage provided for in Section 

UOS. Act at October 8, 1917 authorized on July 12, 1918.

SVBSCRIPTION KATES
O—ietį r yearly ------------------  $5.00
DcsMStic once per week yearly $3.00 
Vorstgn yearly ----------------------  $5.50
roretgn once per week yearly $3.50

M8 Weat Broadvay, South Boston, Mass.
Teiephem: Redakcijai — SO 8-8808; Administracijai — SO 8-2880

PRENUMERATO8 KAINA
Amerikoje metams ----------------  $5.00
Vieną kart savaitėje metams $3.00 
Užsieny metams ...........  $5.50
Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50

Taika ir politika
Dabarties metu žmonės daugiausia tik ir kalba 

apie taiką, bet siekia vien politika, lyg nenujausda
mi, kad ta priemonė nėra pakankama. Politika apla
mai siekia tik tokios taikos, kuri jai pačiai yra ge
riausia. Ar bus iš to kas gero kitiems, politikai ma
žai kada rūpi. Tą gražiai rodo gausios “taikos” sutar
tys, kuriomis išmarginta yra visa žmonijos istorija. 
Jos reiškia tik tai, kad ginklų kova laikinai pasibai
gė, bet neapykanta dvasioje paliko. Nugalėtojas iš
didžiai džiūgauja, o nugalėtasis rūstauja ir kenčia. 
Iš tos kančios ir negarbės kilsta nauja politika ir 
įkaista naujas karas. Ši grandinė yra nenutrūksta
ma.

Nesunku suprasti, kodėl taip yra- Politika ap
skritai tesiremia fizine jėga, nors ji ir būtų suvy
niota į labai gudrią diplomatiją. Josios gudrumas ir 
suktumas, labai dažnai grįstas pikta valia ir godu
mu, yra aiškiai priešingas taikai. Taika yra meilė ir 
atlaidumas, ta gera valia, kuri nesiekia nieko pri
gauti. Taika siekia apraminti žmogaus širdį, o ne pa
keltą kumštį. Kai širdis nusiramina, kumštis savai
me atsigniaužia. Tokia taika atneša ramybę, kurios 
jokia fizinė jėga duoti negali. Yra žinomi ir Kristaus 
žodžiai: “Aš duodu jums savo ramybę, kurios pasau
lis negali duoti”. •

Deja, pasaulio politika tikros taikos ir ramybės 
neieško, ypač fiziškai stipri ir sukta politika. Jai 
daug mieliau ir lengviau atimti iš kito ginklą, negu 
atimti pagrindą kitam jaustis nuskriaustam. Tam 
reikia ne prievartos, o geros valios. Gi sukta politika 
visada yra linkusi kitam primesti piktą valią, nieka
da *— sau. Save ji tiflfo tėisia ir gera, ypač jei dar 
paremta geru durtuvu.

Šitokia politika niekada žmonėms taikos neda
vė ir neduos. Ji buvo pasmerkta nepasisekti jau aną 
pirmąją Kalėdų naktį, kuri tūkstančius kartų kar
tojosi, o žmonių vis dar nepamokė. Nepramoksta jie 
suprasti, ypač gryni politikai, kad angelų giesmė 
skelbė ir tebeskelbia taiką žemėje geros valios žmo
nėms. Tai yra dangaus dovana, kurios nepaimsi nei 
su švelnioms diplomatinėms pirštinėms nei su ato
mine bomba, o tiktai susitaikydamas su Dievu ir su 
pačiu savimi. Taikos be Dievo būti negali. Kalėdų 
šventės dar kartą tai primena.L. Kn-va.

Š. m. gruodžio 15 d. 
prezidentas Trumą n a s 
kreipėsi į ąmerikiečių 
tautą įspėdamas, kad pa
vojus iš Sovietų pusės 
yra žymiai padidėjęs.
Sovietai išėjo prieš taiką

Prezidentas pažymėjo, 
kad per penkerius metus 
mes dirbome taikos ir 
teisingumo įgyvendini
mui* tarp tautų, stengda
miesi laisvojo pasaulio 
tautas suburti ilgai tve
riančiai taikai. Prieš šį 
taikos siekimą Sovietai 
vykdo ataką. Komunisti
nio imperializmo jėgos 
š. m. birželio mėnesyje 
įvykdė agresiją Korėjo
je. Griežta Jungt. Tautų 
akcija iki š. m. spalio 
mėn. tas agresyviškas 
jėgas sunaikino. Tada 
lapkričio mėn. buvo mes
tos Kinijos armijos ko
von.

Tuo buvo parodyta, 
kad jie nori įstumti pa
saulį į visuotiną karą. 
Dėl to mes esame pavo
juje. Mes esame stiprūs 
ir turime drąsos pavojų 
nugalėti, sakė preziden
tas, tik turime veikti šal
tai, protingai ir nuosek
liai. Nuo to, ką mes pa
darysime, priklausys ci
vilizacijos ateitis.

Pavojui nugalėti prezi
dentas pažymėjo keturi? 
punktus. Pirma ir toliau 
laikytis ir, jeigu reikia, 
ginklu ginti Jungt. Tau
tų laisvės ir teisingumo 
principus. Antra, tęsti ir 
toliau darbą su kitomis 
laisvojo pasaulio tauto
mis bendrai gynybai 
stiprinti. Trečia, didinti 
savo armiją, laivyną bei 
oro pajėgas ir gamintis 
daugiau ginklų sau ir sa
vo sąjungininkams. Ket
virta, išvystyti savo eko
nomiją ir ją išlaikyti ati
tinkamoje aukštumoje.

Amerika nepasiduos 
agresijai

Prezidentas pabrėžė, 
kad JAV sieks taikingo 
ginčų sprendimo, bet ne
nusileis agresijai. Pripa
žino, kad dabartinė padė
tis labai pavojinga, bet 
tai nereiškia, kad karas 
jau yra neišvengiamas.

I

Prezidentas Trumanas pareiškė kalbėdamas per 
radiją iš Baltųjų rūmų š. m. gruodžio mėn. 15 d.

JAV yra pasirengusios 
Korėjos ginčo taikiam 
sprendimui, bet nežinan
čios, ar Kinijos komunis
tai to nori. Tuo tarpu 
Jungt. Valstybių daliniai 
Korėjoje vykdys jiems 
pavestus Jung. Tautų 
uždavinius. Pasiremda
mas armijos štabo virši
ninko gen. Collins prane
šimu, prezidentas pažy
mėjo, kad JAV kariuo
menė Korėjoje gerai or
ganizuota ir apginkluo
ta.

Pavojus netik iš Korėjos
JAV turi didinti savo 

kariškas pajėgas ir kito
se pasaulio dalyse. Nega
lima išleisti iš akių grės
mės kitur, nes Europa 
yra nemažesniame pavo
juje, kaip dabar Azija. 
Kovai prieš šią grėsmę 
kitos tautos yra reika
lingos pagalbos, ir JAV 
privalo ją teikti. Gyni-

mas Europos yra toks 
pat svarbus, kaip ir mū
sų pačių. ,

Komunistiniai valdovai 
daro dideles pastangas 
iššaukti skilimui laisvo
se tautose. Jeigu jiems 
tai pavyktų, būtų labai 
pakenkta bendrai kovai 
už tautų laisvę. Taikin
gai su Kremliumi susi
kalbėti reikalingas ben
dras stiprus laisvojo pa
saulio frontas.

Reikės daug dirbti
JAV gyventojai turės 

daug dirbti, kad savo ar
mijos ir sąjungininkų 
apginklavimą paskubin
tų. Jungt. Valstybės turi 
didelį jūrų laivyną, ga
lingas oro pajėgas ir 
sausumos, bet pavojaus 
akivaizdoje to neužten
ka.

šia proga prezidentas 
pažymėjo, kad praside
dant Korėjos karui JAV

' SSS E

ku nušoviau, kitus partizanai pribaigė. Ne
žiūrint tokios jų persvaros, mes laimėjom, 
ar, tiksliau tariant, nesidavėm apsupami ir, 
keletą draugų praradę, pasitraukėm į miš
ką. Negalėjom suskaičiuoti žuvusių Ivanų, 
nes jų lavonų perdaug ant pievos gulėjo.

— Ar neima baimė taip atkakliai kautis? 
— Man tik tą vieną kartą teko susikauti. 

Kai staigiai užpuolė, nebuvo kada apie bai
mę galvoti, nė ją pajusti. Tik rūpi, kad prie
šą nukautum. Užsidega kraujas, ir nieko ne- 
bepaisai. Kurie kautynėse daug yra dalyva
vę pasakoja, kad sunkiausias momentas — 
prieš susikausiant. Tuomet nervai daugiau
siai įtempti. Pačiam mūšyje nesą jokios bai
mės. Tačiau yra vienas dalykas, kurs net 
narsuoliam baimės įvaro: tai nu jutimas, kad 
yra apsupti ir puolami iš visų pusių, ypač 
iš užnugario. Tuomet ir drąsiausius apima 
panika.

— Tu, Olyte, kalbi kaip įgudęs karys. Tur 
būt niekad nenusigąstam.

— Koks aš čia karys — tik vienam susirė
mime dalyvavus. Aš dar žalia, neapšaudyta 
naujokė. Ar nenusigasčiau, nežinau. Manau, 
kad kinkos nesulaikomai drebėtų. Bet tiek 
žinau, kad baimės niekad neparodyčiau, ne
žiūrint, kaip ten širdis jaustųsi. Man rodos, 
kad baimė kiekvienam žmogui taip pat įgim
ta, kaip alkis arba troškulys. Tik yra žmo
nių, kurie gali susivaldyt ir baimės viešai 
neparodyt.

— Ir tie žmonės vadinasi didvyriai, ar ne?
— Na, kam jau tuojau didvyriai? Jie tik 

turi daugiau puikybės, ar savimeilės, ar sa
vigarbos, tai ir viskas. Neatrenku tinkamo 
žodžio, , bet tur būt mane supranti.

— Ne tik suprantu, bet pradedu manyt, 
aš tik viena išlikau gyva, bet tik stebuklu' kad tu turi filosofiškas smegenis. 
Kovojam beveik glėbys į glėbį. Aš'du puoli- Šurka garsiai nusijuokė, bet tuojau delnu

I rt H J -,____

Tik viens sa
vanoriškai įsibrovęs nekviestas politrukas 
mažai tevalgė ir nieko negėrė. Jis labai ati
džiai į jaunikį žiūrėjo, tur būt dėlto, kad 
tas visada lieknas partizanas atrodė įtartin- 
gai sustorėjęs. Tai buvo tiesa, nes po drabu
žiais jis turėjo keletą ginklų ir daug amuni
cijos. Tai buvo paruošta atsargai, jei mergi
nos netektų drąsos ir savo uždavinio neat-» 
liktų. Politrukas žiūrėjo, žiūrėjo, kažką pa
šnibždėjo vienam komisarui į ausį ir pakilo 
išeiti. Jaunikis ilgiau nelaukdamas paleido 
šūvį, ir politrukas krito negyvas... Tai buvo 
merginoms signalas. Jos išsitraukė pištalie- 
tus ir kiekviena savo taikinį paguldė. Ir aš 
pro savo pilvūzą neprašoviau. Pataikyt buvo 
lengva, nes šovėm visai iš arti. Netenka mi
nėti, kad visi vestuvių dalyviai nuvyko pas 
partizanus. Tas įvykis padarė į valdžią 
smarkaus įspūdžio. Naujieji komisarai buvo 
ne tokie žiaurūs.

Olga įtemptu dėmesiu klausėsi. Ji norėjo 
dar daugiau žinoti.

— Na, o kiti du Ivanai kaip į tavo sąžinę 
pakliuvo?

— Tai jau įvyko tikrose kautynėse. Vieną 
kartą visa čekistų kuopa netikėtai užklupo 
negausų mūs būrelį. Jų persvara buvo to
kia didelė, kad kiekvienam partizanui tekn 
gintis prieš kokius aštuonis Ivanus. Ir. dar 
mūsų būrely buvo trys merginos. Dvi žuvo,

Tačiau visa tai beturi 
iššaukti inflaeijos kai
nų kilimą. Pastebėjo, kad 
jau dalinai yra imtasi 
priemonių šiam reiški
niui už akių užbėgti įve
dant kredito suvaržy
mus, pakeliant taksas ir 
kit. Bet taip žymiai išju
dinus pramonę gynybos 
reikalams, tų pirmaeilių 
priemonių inflacijai su
turėti neužteks. Vyriau
sybė imsis kontroliuoti 
kaikurioms medžiagoms 
ir produktams kainas. 
Tai palies svarbius daly
kus karo pramonei ir 
pragyvenimui. Artimiau
sioje ateityje Ekonomi
nės Stabilizizacijos tar
nyba paskelbs eilę kon
trolei uždėti įsakymų.

Bus stengiamasi paspar
tinti civilinę gynybą 
Prezidentas sakė, kad 

jis pasiūlęs Kongresui 
priimti įstatymą federa- 
linei pagalbai valstybių 
ir miestų civilinei gyny
bai teikti. Turįs vilties, 
kad Kongresas greitai 
tą įstatymą priims.

Tokius prezidentas nu
rodė kelius kraštui stip
rinti, pabrėždamas, kad 
laisvė yra pavojuje. Kar
tais mes galime užmirš
ti, ką reiškia mums lais
vė. Ji mums yra taip 
svarbi, kaip ir oras kvė
pavimui. Laisvė ‘ mums 

' labai svarbus dalykas 
mūsų namuose, mūsų 
bažnyčiose, mūsų. mo
kyklose, dirbtuvėse daly
vaujant valstybiniame 
gyvenime ir kitur. Jeigu 
komunizmas laimėtų, bū
tų visa tai atimta. Pri
minė, kad pavojaus aki
vaizdoje turime . pasiro- 

, dyti vieningi.

> rTnana pMnyvMn
- Mndfos htitiBiT

New York — Generali
nis prokuroras J. Hovard 
McGrath pažadėjo pasi
darbuoti, kad imigraci
jos įstatymai būtų ne 
taip griežti, tačiau bus 
stropiai prižiūrima, kad 
neištikimi imigrantai ne- 
įsibriautų į Šį kraštą.

dėsena — tai raiti čekistai atsiveja. Jie pra
dėjo šaudyt, bet jau apytamsa, kulkos zvim
bia pro ausis. Krūmai čia pat, bet ir raiteliai 
arti. Vos alsuodamos, jos užlindo ųš pirmo 
krūmo, ir Burka paleido šūvį. Raiteliai griež
tai sustabdė arkliūs.. Matyt, prisibijojo pa
sislėpusių partizanų. Merginos lengviau at-

Netikėtai iš užpakalio trinktelėjo šūvis. 
Vienas arklys atsistojo piestu ir atsitiesęs 
pasileido bėgt; vilkdamas įkliuvus} į kilpas 
raitelį. Maskoliai pasuko arklius ir nušuolia
vo atgal. •

— Mūsiškiai! — džiaugsmingai sušuko 
Burka ir atsigrįžus pamatė partizaną. IŠ 
krūmų išniro kitas.

— Kas čia vyksta? — paklausė pirmasis. 
xxxn.

šurka suklykė iš džiaugsmo. Nugi jos pa
žįstamas Kęstutis Bukšnys! Kitas nepažįs
tamas, bet į Kęstutį panašus. Ar tik nebus 
jo brolis Algis, kurio iš kalėjimo pabėgimas 
sukėlė tiek kalbų? Taip, tai Algis, tas pats, 
kurs iš kalėjimo pabėgo, — paaiškino Kęs
tutis.

— Kas būtų ta antroji panelė? — jis pa
klausė.

— Ji rusė, lietuviškai vos kelis žodžius te
supranta, — atsakė šurka. — Bet ji mano 
gera draugė, taip pat prieš komunistus nu
sistačiusi ir buvo laikoma griežtoj priežiū
roj, kad persiauklėtų. — Berdičeva nugirdo 
mūsų prieškomunistinį pokalbį, ir mudvi il
gai nelaukdamos pabėgova. Kaip matėte, en
kavedistai mus vijosi. Jie panaudojo Šunis 
mūsų pėdsakams susekti. Aš tuos šunis nu
šoviau.

— Taip. Mudu girdė jova šūvius ir atbėgo- 
va pažiūrėti, kas čia vyksta, — tart Kęstu
tis. — Ačiū Dievui, pribuvome laiku.

turėjo tik apie pusės mi
lijono sausumos, jurų 
laivyno ir oro pajėgų 
armiją. Dabar jau ji sie
kia apie 2 milijonus su 
puse. Daromos pastan
gos ją padidinti iki trijų 
milijonų su puse. Tad la
bai reikalinga paskubinti 
armijos apginklavimas. 
Vienų metų bėgyje turės 
būti pagaminta penkis 
kartus daugiau lėktuvų, 
negu iki šiol JAV pro
dukcija davė; 
mų — 
daugiau, 
reikmenų gynybai— taip 
pat keturis kart dau
giau.

Prezidentas pažymėjo, 
kad šie ginklai nebus 
vien tik savo armijoms 
naudojami. Tai bus ben
dras ginklų arsenalas 
tautų laisvei ginti. Iš šio 
arsenalo JAV galės siųs
ti ginklus kitoms lais- 

ir turės 
rezervus 
papildo-

sunkveži- 
keturis kartus 
elektro n i n i ų

voms tautoms 
didelius ginklų 
reikalui esant 
miems daliniams apgin
kluoti.

Priemonės ekonominio 
gyvenimo lygsvarai 

išlaikyti 
Prezidentas pastebėjo, 

kad šio didelio uždavinio 
įvykdymui, JAV turės 
labai išplėsti produkciją 
ir ryšyje su tuo užbėgti 
inflacijai už akių ir sta
bilizuoti pragyvenimo iš
laidas. Teks apkarpyti 
naudojimą geležies, va
rio, aluminijaus, elek
tros jėgos, medvilnė ir 
daugelio kitų dalykų. 
Reikės dirbti ilgesnės va
landos, turės būti dau
giau įtraukta įmonėse į 
darbą moterų, .jaunų ir 
senų žmonių. Tuo tikslu 
ūkininkai turės padidinti 
žemės ūkio gaminių pro
dukciją, o biznieriai — 
pagalvoti kaip savąją 
pakelti.

burną užsidengė.
—Kokia aš kvaila! Toks pavojus, o aš 

imu kvatoti. O dar sakai, kad aš turiu filo
sofiškas smegenis. Tai būtų juokų, jei Ber
dičeva išgirstų, kad kvailiukė Šurka turi fi
losofiškas smegenis! Kažin ką ji dabar vei
kia? Be abejo, jau pastebėjo, kad mudviejų 
nebėr, bet vargu jai ateis į galvą, kad galė
jome pabėgt. Tačiau jeigu susigriebė? Užsi
puolė ant sargybinio, tas gal išsiplepėjo, o 
gal ir pats pabėgo, nes juk jis nekvailas: ge
rai žinojo, kur mes einam. Ar šiaip, ar taip, 
ji visko dasiprotėjo, pasakė Balaganovui, 
tas suorganizavo vytį ir... Olyte! Mudvi vi
sai pamiršova pavojų!

— Vos kalbėjai kaip herojė, o dabar kalbi 
kaip kalėjimo tarnaitė. Sakei, kad baimės 
niekad neparodysi, ir štai...

— Čia ne baimė, Olyte. Čia rūpestis, kad 
jie gali susekti mūsų pėdas. Šunes! Žiūrėk, 
šunis ant mūs paleido!

Iš tiesų, uostydami žemę, du dideli šu
nes sparčiai prie jų artėjo. Išsitraukus re
volverį, Šurka jų laukė.

— Ką tu manai daryti?! — griebė ją už 
rankos Olga. — Šūvis mus išduos!

— Mus vis vien jau susekė. Kitos išeities 
nėra, kaip nušaut šunis, nutraukt mūsų pėd
sakus ir smukt į krūmus, kurie jau netoli.

— Vargu besuspėsime. Jie tur būt raiti 
atsiveja.

— Reikia mėginti. Tai vienintelė išeitis.
Šunes jau visai arti. Šurka neskubiai tai

kė. Pykštelėjo pagrečiui du šūviai. Šunes 
pašoko aukštyn, krito žemyn, keistai pasi
raivė ir išsitiesė.

— Dabar į krūmus, kiek tik kojos neša!— 
šūktelėjo Šurka.

Merginos pasileido bėgti. Krūmai neper- 
toliausia, bet pasigirdo arklių kanopų dun-
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F rauk G. Whitkens
Watchmaker and Jeweler 

Swiss a Specialty 
312 West Broadway 
So. Boston, Mass.

su Amerika, mažai buvo ma
toma.

kur bu- 
vaian- 
įsigiję

ĮSPŪDŽIAI Iš KELIONES 
I ROMĄ

nių. Iš viršau* sėdimos vietos 
eina nuolaidžiai žemyn, taip 
kad visiems gerai galima ma
tyti. Vaidinime dalyvauja 
1200 asmenų. Pats vaidinimas 
labai įspūdingas, taip kad žiū
rėtojas tikrai pergyvena ste
bėdamas Kristaus kančią šir
dį veriantį skausmą. Protar
piais groja orkestrą ir gieda 
choras, susidedąs iš 75 asme
nų, apsisiautusių ilgais ap
siaustais ir ilgais plaukais. 
Pusę jo sudaro vyrai ir pusę 
moters, šis vaidinimas pasi
tiks mums ilgai atmintinas.

LiiikMUŲ šv. Kalėdų!

PASLAPTINGOS GYVULIŲ 
NAKTYS

Senaisiais pagonybės laikais 
naktys'nuo gruodžio 25 d. iki 
sausio 6 d, buvo vadinamos 
gyvulių naktimis. Prietaringi 
žmonės tikėjo, kad per tas 12 
nakčių gyvuliai gali kalbėtis 
ir nežinomus slėpinius ati
dengti. Todėl tokiais dalykais 
tikinčiam žmogui ypač įdomu 
buvo apie savo ateitį ką nors 
iš gyvulių patirti.

Tačiau gyvulių kalbas galė
ję suprasti tik tie, kurie yra 
gimę sekmadienyje. Gimusieji 
kitomis savaitės dienomis gy
vulių kalbos turėję sau išsi
aiškinti ir pagal savo reikalą 
suprasti. Sakysime ūkininkas, 
kuris norėdavo žinoti, ar atei
nančiais metais bus geras der
lius ar blogas, šiaip daryda
vęs. Kalėdų naktį (taimdavo 
]>aršelį ir gnybdavo jam į 
šlaunis. Jeigu paršelis garsiai 
sužviegia, tai bus geras der
lius, jei paršelis tik negarsiai 
suunksčia — ateinantį rudenį 
daržinės bus tuščios.

Per 12 tų |>ąslaptingų gyvu
lių naktų kai kurie miško žvė
rys, kaip lajjės, vilkai, meš
kos, barsukai įgauna nepa
prastos galios. Buvo tikima, 
kad peb juos pasireiškiančios 
piktosios dvasios. Todėl tie 
žvėrys stengdavosi visokiais 
būdais per tą laiką žmogui 
kenkti ir daryti visokią žalą. 
Iš jų labiausiai reikia saugotis 
vilko. Kas jį pašauktų, tas 
jau visus metus negautų pra
sijuokti — būtų per visus me
tus nelaimingos, juodos die
nos. Vilkas buvo laikomas 
baimės ir pikto nešiotoju. Bu
vo tikima, kad jis gyvulių 
naktį gali pasirodyti žmogui 
pasivertęs kitais gyvuliais — 
kiaule ir net gaidžiu, ir taip 
kenkti žmogui.

Merginos apie derlių pa
prastai nesirūpina. Jų ateities

svajonės sukasi apie bernelį. 
Joms apie savo būsiamuosius 
galėjo išpranašauti miške žvė
reliai arba kudakuojanti 
paukščiai. Norėdami patirti 
apie savąjį, mergina Kalėdų 
naktį turėjo nueiti prie tvarto 
ir pabelsti į duris. Jei pirmas 
atsiliepia gaidys, tai ateinan
čiais metais įvyks vestuvės, 
jei pasigirsta višta — dar il
gai teks pamergauti.

Jeigu mergina nori sužinoti 
iš kurios pusės pasipirš jauni
kaitis, turi taip padaryti. Ka
lėdų naktimis ji turi atsisėsti 
prie lango — vienui viena, be 
žiburio — ir įsiklaus/ti į pa
slaptingą gamtos tylumą. Iš 
kurios pusės šuo suloja — iš 
tos pusės ruošiasi jai jauni
kaitis pasipiršti.

Be to, Kalėdų naktimis pa
sireiškiančios įvairios dvasios. 
Jeigu tokią naktį išgirsi arkli
dėje žvengiantį arklį — bus 
karas: dvasia tą paslaptį žmo
gui pareiškianti arklio žvengi
mu. Apie arklį iki šių dienų 
yra užsilikęs dar ir toks prie
taras, kad jis yra laimės nešė
jas: apskritai pasaga, žirgo 
karčiai laikomi laimės ženklu.

Senovės germanai tikėjo, 
kad Kalėdų naktį vyras gali 
išplakti dalgį, kuris niekados 
neatšiptų: tik vidurnaktį turi 
užlipti ant stogo viršūnės ir 
kalenti dalgį. Jam tuojau 
imančios rodytis įvairios 
šmėklos: raganos, žmonės be 
galvų, raiteliai ant šiaudinių 
arkliukų ir pagaliau pats vel
nias — su ragais ir arklio ka
nopomis. Jeigu plakėjas išsi
gąs ir pasileis bėgti, tai vel
nias* tuojau čiumpa jį ir tara- 
banijasi į pragarą. Bet jei 
žmogus ir toliau ramiai sau 
plajcs dalgį, nepaisydamas ko
kios baisenybės apie jį susi
rinko, Jai velnias mandagiai

paims iš jo dalgį, papustys ir 
grąžins. Taip papustytas dal
gis neatšips niekados.

Gyvulių naktimis dvasios 
pasivergdavusios gyvulių pa
vidalais ir apžiūrėdavusios 
žmonių darbus laukuose. Tam 
tikra dvasia skrisdavusi 
nies drakono pavidalu 
laukus ir, jei rasdavusi 
lauko paliktus įrankius, 
jau juos prakeikdavusi.

IŠmUŠUS dvyliktai vala ruja i 
dvyliktosios ir paskutiniosios 
gyvulių nakties, visos dvasios 
nuo 
sios 
jau 
vai.
jo baisas jau jokios prana
šiškos reikšmės neturėdavo.

Ug- 
per 
ant 

tuo-

gyvulių pamtraukdavu- 
ir pranykdavusios. Kai 

sausio 6 d. po dvyliktos 
gaidys sugiedodavo, tai

Krikščionybė visus tuos 
prietarus išnaikino. Kalėdų 
naktys dabar yra gerųjų ir 
palaimintųjų dvasių naktys, 
nes jos mums neša ramybę ir 
didžiausią laimę su Kristaus 
atėjimu į šį pasaulį — išgany
mą.

Rugpiūčio 19 d. atvykę į 
Vokietijos Obermmergau, pa
sijutome lyg kad būtume at
vykę kur nors į Palestiną, 
nes šio miestelio gyventojai 
vyrai beveik visi su barzdo
mis ir ilgais plaukais. Jaunes
ni, vaikučiai ir moters su il
gais plaukais. Mat šis mieste
lis, kur vaidinama Kristaus 
kančia, kas dešimts metų, 
atsiprašyti Dievui už įžeidi
mus ir suturėjimui ligų baus
mių, kurios prieš keliasde- 
šimts metų buvo čia paplitu
sios, rengia šiuos atgailos 
vaidinimus.

Apsistojome pas privačius 
žmonas. Mūsų grupė, suside
danti iš 11-kos žmonių, buvo 
išskirstyta į keturias vietas 
nakvynei, nes viešbučių čia 
mažai, o žmonių suvažiuoja 
tūkstančiai į šiuos šventus is
torinius vaidinimus. Nakvynės 
vieta buvo gan švari, gulėjo
me po plunksnų patalais, nes 
jau ten buvo vėsios naktys. 
Toji šeima, susidedanti iš ke
turių asmenų, visi dalyvavo 
vaidinimuose, kad sudarytų 
minias žmonių Jeruzalei Ry
tojaus dieną sekmadienio ry
tą 6-tą vai. nuskubėjome į 
šv. Petro ir Povilo bažnyčią, 
kuri labai puošni ir turi devy
nis altorius. Ši didelė bažny
čia prisirinko pilnutėlė maldi- 
ninku, šv. Mišios buvo atna
šaujamos prie visų altorių, 
nes daug buvo svečių kunigų. 
Vaikučiai berniukai, kurie 
prie Mišių tarnauja, visi buvo 
su ilgais plaukais ir atrodė 
lyg kad mergaitės.

8-tą vai. nuvykome į vaidi
nimus. Bilietais buvo iš anks
to pasirūpinta. Vietos buvo 
numeruotos, tai lengva mums 
buvo suskųsti Vaidinimą sa
lė didelė *>- talpine MB imo-

Rugpiūčio 21 d. 8 vai. rytą 
autobusu išvykom į Šveicari
ją Lueerne. Kelionė truko 10 
vai. Vėl pervažiavome Austri
jos sieną, Šveicarijoje tikrino 
mūsų dokumentus, 
mus
kun. J. Bernatonis. 
Šveicarijon buvo įdomi, 
važiavome gražiomis apylin
kėmis; kurių pakelės apso
dintos vaisiniais medžią ig bei 
gėlėmis.

kuriais
visuomet aprūpindavo 

Kelionė 
nes

Buvo mštomi gražūs ir der
lingi laukai, kur gyvuliu ma
tėme daugiau negu bet kuria
mu kitame krašte Pakelėse 
buvo matoma žemu kryžių bei 
koplytėlių, kas mums priminė 
mūsų brangu kraštą Lietuvą. 
Vietomis buvo matomi aukšti 
kainai su žaliomis pakalnėmis 
ir gyvenamais raudonais sto
gais namais, kurie teikė gra
žų vaizdą.

Luceme apsistojome vieš
buty “Terminus” 
pio medinio tilto 
gražios 
kelionės 
buvimo 
šias.

bažnyčios, 
kunigai 

dienas

prie istori- 
ir jėzuitų 

kur mūsų 
per dvi čia

laikė šv. Mi-

Aplankėme gražią šv. Liud- 
gardo baziliką, kurioj yra 12- 
ka altorių. Aplink baziliką se
nos keistos kapinės. Krautu
vės pilnos įvairių daiktų, bet 
kainos viskam gana aukštos.

Rugpiūčio 23 d., 8 vai. rytą 
palikome Lucerną ir trauki
niu išvykome į Baslį, 
vome sustoję dviem 
doms. čia pasižvalgę,
dovanų namiškiams, U-tą vai. 
rytą išvykome traukiniu į 
Prancūziją — Paryžių, į kur 
atvykome 7 vai. rytą. B.M.

(bus daugiau!

Mažos remtos — Mažesnės kainos 
Veltai pristatymas — Hsimokčjimui 

Ateikite į krautuvę, kurioje 
garantuotas sutaupysiąs

J. CORONIS & SON 
FURNTTURE CO.

1«J W. Pearl St, Nasboa, N. H. Tel. 4068

r

BROTHERHOOD OIL CO.
Pučiamų ir šildymui aliejus. 

Urmu ir Retai!
Tei. 6140

Mes įdedame apšildymui sistemą 
“Metered Service"

574 Na. HmM* St., IracktM, Mus.

ž
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LIETUVYBĖS SARGYBOJE
(Iš baigiamos spausdinti 
knygutės “PLB Kebu”!
Atskira plyta yra nereikš

mingas daiktas. Tačiau tam 
tikra tvarka surikiuotos ir 
tvirtai cementu sujungtos 
plytos sudaro patvarų pasta
tą. Tą patį galima pasakyti ir 
apie pasaulyje pasklidusius 
lietuvius. Kiekvienas lietuvis 
yra lietuviškoji plyta. Tačiau, 
kol lietuvio su lietuviu nejun
gia lietuvių benduromenės or
ganai, tol tokie lietuviai tėra 
tarsi palaidų plytų krūva, iš 
kurios kiekvienas prašalaitis 
gali naudotis. Tik tada, kai 
visų kraštų visi lietuviai bus 
surikiuoti atitinkama tvarka į 
savitosios bendruomenės pat
varų pastatą, iš palaidų lietu-^ tuviai per tuos 
viškų plytų krūvos turėsime 
pasistatę savajai lietuvybei 
tvirtovę.

VLIKas, kovodamas dėl 
Lietuvos išlaisvinimo, kovo
damas su bolševikų okupuo
toje Lietuvoje sistemingai 
masiniu būdu vykdomu lietu
vių naikinimu, negalėjo nesu
sirūpinti ir tais lietuviais, ku
rie šiapus “geležinės uždan
gos” įvairiuose kraštuose įsi
kūrę. Retas tėra pasaulyje 
kraštas, kuriame nerastume
lietuvių. Vieni jų yra senai - bendruomenės organus suda- 
Lšetuvą palikę, antri, jau sve
tur gimę, ir augę, dažnu atve
ju Lietuvos nė nematę, treti 
dėl bolševikinės okupacijos 
2-ojo pasaulinio karo eigoje 
iš Lietuvos pasitraukę. Jie vi
si yra lietuviškosios plytos.
Kad jų nepačiuptų 
kraštų mūrininkai 
reikalams, bet kad 
išlaikytos naudingos 
tautai, teko imtis

1940 m. birželio 14 d. priim
tos. Jas sudaro Lietuvių Char- 
ta ir tPasauli*? lie
tuvių Bendruomenės santvar
kos nuostatai.

Laikinieji Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės - santvarkos 
nuostatai — tai lyg pamatas 
kiekvieno krašto lietuviams 
pasistatyti savosios bendruo
menės pastatui.

Metams praėjus džiugu 
konstatuoti, kad pasaulio lie
tuvių bendruomenės organi
zacinėje statyboje padaryta 
didelė pažanga. Jau daugiau 
vietoj palaidų lietuviškų ply
tų turime išbaigtą lietuvių 
bendruomenės organizaciją. 
Tiesa, nevisuos kraštuos lie- 

metus yra
spėję sudaryti savajai ben
druomenei organus. Kai kur 
tam kliudė įprastinis žmonių 
konservatyvumas, naujovės 
baimė ir pasitenkinimas tuo, 
kas yra. Tačiau tai, kas pa
siekta, yra tikra garantija, 
kad ir kitų kraštų lietuviai pa
sivys bendruomenės organiza
vimo pionierius.

Pionierių priešakyje yra 
Vokietijos lietuviai, kuriuos 
DP sąlygos įgalino jau nuo 
1946 m. pradžios savosios

miesto pasižiūrėti, šio 
gatvės siauros, bet 
prie pat upės alėjos, 

nebuvome matę tiek

Rugp. 22 d. vieni iš mūsų 
grupės išvyko į Alpių kalnus, 
kiti tik 
miesto 
gražios 
Niekur
laikrodžių kaip šiame mieste. 
Mes beveik visi irgg po vieną 
įsigijome, o dviračių — pilnos 
gatvės tik siuva. Jais važinė
ja vyrai, moters, seni ir jau
ni. Prie šaligatvių net įtaisy
tos vietos jiems sustatyti, 
kaip kad pas mus automobi- 
liams. Automobilių, palyginus

MODERNUS

Casper's Grožio Salonas
Rytmečiais turi nupiginamų 

ant permanent wave.

Kurios ateis iki 10 valandos

ryte, tos gaus |10. vertės 

permanent už $8.

Priimamr ir be apointmcatą. 
Atidarą Ketvirtadieniais ir 

penktadieniais vakarais.

Cisptr's tewty Šiton
788 E. Broodway

8a. Boston, Mass.
So. 8-4645

Caipr's Beeuty Sake
1047 Dorcheater Avė.,

Dorchestor, Mass.
Ge 6-3668

svetimų 
saviems 

jos būtų 
lietuvių 

apsaugos
priemonių. Jos ilgai svarsty- 
ton, diskutuotos, pagaliau

ryti ir jiems reikštis. Įvai
riuos pasaulio kraštuos įsikū 
rusieji DP turi tapti tuo lie
tuviškuoju veiksniu, kuris ne
būtų tik vienkartinė injekcija 
senosios mūsų išeivijos tauti
nei dvasiai sustiprinti, bet 
kuris, kai patyręs tautinės 
bendruomenės pastato archi
tektas visas lietuviškąsias 
plytas visuose pasaulio kam
puose išbarstytas, rikiuotų į 
tautinės bendruomenės orga
nizacinį pastatą.

/

JO MĖGIAMI CIGARAI

4

VDtttK
/

Kalėdų Dovanų Dėžėse
F r •

Dovanok jam cigarų, kuriuos jis rū
kydamas vertina. Dtdelh pasirinki
mas Havana Ftttr T-20-4 ir Deuter 
cigarų, kurie paruošti Kalėdų Dova
nų Dėžėse po 25 ir 50. Klausk jų, 
kur tik cigarai yra pardavinėjami.

Dvidešimts Penki ir 
50-šimts P ienoj!

•«*1 *«VI •! *-

tyality Since 1874
R.G.BULLIVAN7NC. * MANCHESTER, N. H.
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Kinai bramuMŪ į Tibetą naudodami paprast as suuMekiiuo priemones.

dienomis 
patalpose 
ALT na-

nušviesdamas tos 
atliktus darbus bei 

Be nuolatinio infor- 
darbo ir kontakto su

m. ALT suvažiavimo) ALI 
iždas turėjo pajamų $44,348.-
48 ir išlaidų $42,968.70. Pa
skirai išleista:
— $3,588.37,

1

Metinis ALT narių suvažia
vimas įvyko 1950 m. lapkri
čio mėn. 17 ir 18 
McAlpin viešbučio 
New York’e. Iš 34
rių Suvažiavime dalyvavo 33 
nariai arba juos pavaduoją 
asmenys. Garbės svečiais bu
vo pakviesti ir dalyvavo Lie
tuvos Nepaprastas Pasiunti
nys ir Įgaliotas Ministras P. 
Žadeikis, Generalinis Konsu
las J. Budiys ir buvęs VLIK’o 
Vykdomosios Tarybos pirmi
ninkas V. Sidzikauskas. Visi 
pasakė sveikinimo kalbas, lin
kėdami suvažiavimui sėkmės. 
Suvažiavime buvo perskaity
tas VLIK’o ir Vykdomosios 
Tarybos pirmininko prel. M. 
Krupavičiaus sveikinimas.

Suvažiavimo posėdžiams 
pirmininkavo L. Šimutis, se
kretoriavo ALT sekretorius 
Dr. P. Grigaitis.

Pranešimai apie ALT veiklą
Apie ALT Vykdomojo Ko

miteto veiklą pranešimą pa
darė ALT sekretorius Dr. P. 
Grigaitis, kuris Suvažiavimui 
priminė, kad 1950 m. spalių 
mėn. 15 d. suėjo 10 metų nuo 
ALT įsikūrimo. Prieš 10 me
tų pirmoji ALT delegacija at
silankiusi pas Prezidentą Roo- 
seveltą, išgirdo iš jo reikš
mingą pareiškimą, kad Lietu
vos nepriklausomybė yra tik 
suspenduota, bet nepanaikin
ta. Šis pareiškimas daugeliu 
kritiškų atvejų gelbėjo ir da
bar tebegelbsti Lietuvai jos 
kelyje į Nepriklausomybę.

Dirbdamas be atlyginimo, 
gyvendamas taupiai ir pasi
tenkindamas vienu apmokamu 
raštinės tarnautoju, Vykdo
masis Komitetas per paskuti
nius metus yra nuveikęs ne
maža darbų. Bendradarbiavi
me su lietukų ^MBdajene pa
siektas didelis vieningumas. 
ALT pasisekimų ir atliktų 
darbų didysis pagrindas yra 
didieji Amerikos lietuvių vi
suomenės centrai ir paskiri 
asmenys, veikią laisvu susita
rimu. Naujai atvykę lietuviai 
įsijungia į darbą ir duosniai 
aukoja, panaudodami naujus 
lėšų surinkimo būdus. Išlaiko
mas Informacijos Centras, fi
nansiškai remiamas VLIK’as. 
Dėta daug pastangų ir pa
siekta patenkinamų rezultatų 
Genocido Konvencijos įgyven
dinimo eigoje. “Voice of Ame
rica” lietuviams iškovota ati
tinkama vieta, ir apie vasario 
mėn. vidurį bus pradėtos lie
tuviškos radijo programos. 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės klausimui studijuoti suda
ryta speciali Studijų Komisi
ja. Palaikomi ryšiai su sky
riais ir kitomis kooperuojan
čiomis organizacijomis kolo
nijose. teikiamos informaci
jos, pranešimai. Per paskuti
nius 13 mėnesių Vykdomasis 
Komitttas turėjo 19 posėdžių 
ir 10 kitų pasitarimų.

ALT iždininkas M. Vaidyla 
savo pranešime apie ALT fi
nansus nurodė, kad Į»er 13 
paskutinių mėnesių (nuo T949

garbinis sprausminis lėktuvas (jet), kuris gali skrist 600 myliu i valanda, daly
vavo oro kautynėse' traukiantis iš PyongyMigo. Rusų lėktuvams jis yra tikra pabaisa.

Sekretoriatui 
Informacijos 

Centrui — $16.000.00, pasiųs
ta VLIK’ui — $12,494.40,
įvairiems kitiems reikalams— 
$10,885.93. Šiuo metu ižde li
kę $27,195.92. Iždo Globėjų 
raporte buvo nurodyta, kad, 
patikrinus ALT atskaitomybę, 
iždas rastas pilnoje tvarkoje 
— išlaidos patersintos išlaidų 
sąskaitomis ir protokoluotais 
nutarimais.

Apie Informacijos Centro 
veiklą kalbėjo direktorius K. 
Jurgėla, 
įstaigos 
žygius, 
macijos
Lietuvos laisvinimo veiksniais 
Informacijos Centras paskuti
niu metu yra dėjęs daug pa
stangų Genocido Konvencijos, 
“Voice of America” ir ben
dradarbiavimo su Nationat 
Committee for Free Europe 
reikalais. Informacijoj Cent
ras taip pat stengėsi ruošti 
dirvą bendradarbiavimui su 
kitomis tautinėmis grujiėmis.

Nutarimai ir revoliucijos
Pasaulio Lietuvių Bendruo

menės klausimai Suvažiavime 
sukėlė ilgas ir gyvas diskusi
jas. Specialiai sudaryta Ben
druomenės Komisija pateikė 
Bendruomenės statuto pro
jektą, dėl kurio pasisakė visa 
eilė Suvažiavimo dalyvių. 
Daugumas pritarė Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės orga
nizavimo Amerikoje idėjai, ta
čiau ne ta prasme, kaip nu
matyta statuto projekte, nes 
tokios Bendruomenės kūrimas 

.reikštų ALT likvidavimą. Su
važiavimas ^pareiškė nuomonę, 
kad ALT turi būti paliktas, 
tik jo veikimo sritys turėtų 
būti praplėstos. Buvo pateikta 
ir priimta rezoliucija, kurioje 
Vykdomasis Komitetas įpa
reigojamas ALT rūmuose su
daryti komisijas: a) Veiklos 
Plėtimo ir Planavimo Komi-X 
siją, b) Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Studijų Komi-> 
siją ir c) Kultūros Reikalams 
Komisiją.

Be to. Suvažiavimas patvir
tino Vykdomojo 
paruoštą projektą Pastovaus 
Mokesčio Lietuvos 
mo Reikalams Sistemai Įgy
vendinti ir Vykdyti. -Pagal šią 
sistemą 
kviečiami 
mokesčiu, 
tvirtą finansinį pagrindą Lie
tuvos laisvinimo kovai vesti.

Išklausęs V. Sidzikausko 
pranešimo apie VLIK’o užda
vinius ir veiklą, Suvažiavimas, 
reikšdamas visišką pasitikė
jimą VLIK’ui, nutarė įparei
goti Vykdomąjį Komitetą ir 
toliau glaudžiai bendradar
biauti su VLIK’u ir visomis 
galimomis priemonėmis remti 
jo vedamą Lietuvos laisvini
mo kovą. Priimta atitinkama 
rezoliucija.

Komiteto

Laisvini-

lietuviai 
pastoviu 
sudarytų

Amerikos 
apsidėti 

kuris

RELIGINIAI IR KULTŪRINIAI TAUTINIO 
AUKLĖJIMO VEIKSNIAI

Išeivijoje, ypač JAV, tauti
niam auklėjimui didelės reikš
mės visų pirma turi bažnyčia. 
Visur, kur yra lietuvių, kurių 
dauguma katalikai, atsiranda 
lietuvių bažnyčios, lietuviškos 
pamaldos, pamokslai. Tai la
bai svarbus. Tik visi gerai ži
nome, kad lietuviški reikalai 
kartais lieka nustelbti. Daž
niausiai tai atsitinka dėl pa
čių lietuvių nepakankamo at
sparumo. Teisingai “Aidų”

pa
ra.
lie-
Pa

Suvažiavimas vienbalsiai 
sisakė už vykdymą 1951 
vajaus, prašant Amerikos 
tuvių visuomenę aukoti 
vergtos tėvynės Lietuvos lais
vinimo reikalams Vasario 16- 
tosios, birželio mėn. įvykių 
minėjimo ir kitomis progomis.

Be to, dar buvo priimtos 
šios rezoliucijos:

Genocido Konvencijos reika
lu — padėka Senatoriams, rė- 
musiems Genocido Konvenci
ją. ir prašymas galimai grei
čiau ją ratifikuoti.

Voice of America Reikalu— 
padėka Voice of America di
rektoriui, Valstybės Departa
mento pareigūnams ir Senato
riams bei Kongresmanams už 
sudarymą sąlygų lietuviškoms 
programoms įgyvendinti.

National Committee for 
Free Europe reikalu — pra
šymas, kad į Komiteto darbą 
būtų įjungti ir Pabaltijo kraš
tai.

Bendradarbiavimo su kito
mis tautinėmis grupėmis rei
kalu — pareiškimas, kad ALT 
yra pasiruošęs užmegsti ben
dradarbiavimą su kitomis 
tautinėmis grupėmis, ypačiai 
latviais, estais, lenkais, uk
rainiečiais ir baltgudžiais.

Priimtoje 7 punktų revoliu
cijoje dar pareiškiama: padė-

jęs vysk. V. Brizgys,
žurnale nesenai yra pastebe- 

kad 
Kat. Bažnyčios tiesioginis už
davinys nėra tautiškumo ug
dymas, bet vis dėlto ten pat 
išdėstė eilę faktų, kur religi
nis auklėjimas padeda ir mū
sų tautiniam auklėjimui. Visa 
tai paryškinant, čia ypač no
risi pabrėžti reikalą lietu
viams melstis lietuviškai. Kai 
pirmos Šv. Komunijos einąs 
tremtinio vaikas iš lietuvių 

ka ALT Vykdomajam Komi
tetui už atliktus pereitų metų 
darbus ir pageidavimas, kad 
visuomenė būtų daugiau in
formuojama apie ALT veiklą; 
sveikinimas Prezidentui Tru- 
manui; ALT nusistatymas ir 
toliau palaikyti 
tykius su Lietuvos diplomati
niais
Vykdomajam Komitetui rea
guoti į generolo Anderso pa
reikštas
Vilniaus

aitinius san-

atstovajs; pavedimas

lenkų pretenzijas į 
kraštą.

rezoliucijos buvo pa- 
atitinkamoms įstai-

Visos 
siųstos 
goms bei organizacijoms.

ALT Vykdomojo Komiteto 
ir Valdybos rinkimai

Suvažiavimas nutarė išrink
ti ir patvirtinti ALT Vykdo
mąjį Komitetą ir Valdybą to
kios sudėties, kaip iki šiol, 
būtent:

Leonardas Šimtutis — pir
mininkas; VVilliam F. Laukai
tis. Antanas A. Olis, Dr. An
tanas Montvidas, Petras L. 
Pivaronas, Vytautas G. Ab- 
raitis,-'John J. Grigalus. Juo
zas B. Laučka — vicepirmi
ninkai; Dr. P. Grigaitis — se
kretorius; Mykolas Vaidyla— 
iždininkas; J. Buivydas, A. S. 
Trečiokas.
— iždo globėjai.

Dr. M. J. Vinikas

Suvažiavimas 
darbingoje nuotaikoje, 
žiavimas 
lietuvių 
ALTu i 
vienintelį 
politinį organą. Amerikos Lie
tuvių Tarybai ir jos vadovy
bei tai suteikia daugiau pasi
tikėjimo ir paskatinimo toli
mesnėse pastangose kovoje 
už laisvos ir demokratiškos 
Lietuvos Respublikos atstaty
mą.

Amerikos Lietuvių Taryba 
Vykdomasis Komitetas

Dr. P. Grigaitis,
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įrodė, kad Amerikos ‘1 
visuomenė pasitiki ' 

ir pripažįsta jį. kaip 
i Amerikos lietuvių

A

kilmės mokytojo parsineša 
ne lietuvišką maldaknygę ir 
yra mokomas poterių ne lie
tuvių kalba, tokio reiškinio 
jokiu būdu negalime laikyti 
pateisinamu. Tuo reikalu pir
moj eilėj turėtų ir domėtis 
patys tėvai.

Kultūriniai parengimai
Esama mūsų veikėjų tarpe 

tokių žmonių. kurie nuošir
džiai tvirtina, kad suaugę jų 
vaikai nesidomi lietuviškais 

parengimais ar 
eilėj dėl 
brendimo 
nevedė ir 
pasakyti,

nesidomi 
kultūriniais 
parengimais pirmoj 
to. kad augimo ir 
metais tėvai jų ten 
neįpratino. Sunku 
kiek galima šį tvirtinimą api
bendrinti. bet į tai kreiptinas 
dėmesys. Lietuvių vaidini
muose. koncertuose, susirinki
muose tegul dalyvauja ir pri
augančioji karta.

lJetuviškai spausdintas žodis

Jis turi neabejotinai didžiu
lės svarbos tautiniam auklė
jimui. Jeigu suaugusiems tu
rime pakankamai 
tai vaikams ir 
dalykų tikrai 
daug. Tuomet galvoj, kad 
tomis kalbomis jaunimas 
įvairiausių leidinių, svarbu 
vuosius išleisti taip, kad

laikraščių, 
jaunimui tų 

neturime jier- 
ki- 
ras 
sa- 
jei

Sausio • January 14, sekmadienį, 3:00 vai. p.p
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Koncerto Garbės Globėjas J. E. Arkivyskupas Richard <1. Cushing, D.D.
Garbės Pirmininkas: Kun. Pranciškus Strakauskas, Šv. Roko parapijos kle- i’ 
bonas Brockton, Mass. i?♦! i’ ♦:
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Visus nuoširdžiai kviečia atvykti į Brocktoną — pirmąjį naujais meįais koncertą. 

BROCKTONO SESERŲ RftMLJŲ SKYRUS.

Koncerto programą išpildys: Kauno operos solistė Izabelė Motrkaltienė, Vilniaus ofre- 
ros solistas Sta*y» Liepa* ir Šv. Petro parapijos So. Bostone choras, diriguojamas kompo
zitoriaus Jeronime Kaėtamke. Jis taip pat akompanuos solistams. Programa turininga ir 
įvairi.

Tikietai su taksomis tiktai SIJA. Gaunami “Darbininko" administracijoje, pas Jėzaus 
įt Nukryžiuotojo seseris So. Bostone, Cambridge, Brocktone. Worcestery. Lawrence lietuvių 

klebonijoje ir pas platintojus. Pelnas skiri*moterų senelių namams įrengti.i
i?

sekretorius.

A. TyntoH*.

Ginimas
Ne minkštas lopšys, amžių Kūdikėlį, ten pastipo 
Tave, kai tu gimei, kad sutirpdytum stalaktitą 
šaltojoj grotoj ir žėrėtum. Rat karaliai ld*f» 
Ten prie Tavęs, kad meilė* jiems stebuklą pada

rytum.

Pasaulis šaltas, ir kiekvieną meilę ir štetoNmą 
Lyg tykiai degančiųjų žvakę nori jis užpūsti, 
šiurpiai sugriauti, tartum stiklą trapų meilė* 

rūmą
ir šaukia, kad Tu niekad neltegimsii, bet tik žūsti.

vaikus 
kallia 

neįpratinus, 
neįmanoma

būtų tikrai patrauklus ir turi
niu ir išvaizda. Tokie leidi
niai, kaip "Eglutė", "Lietuvių 
Dienos”, “Vytis”, "Ateitis", 
tuo keliu eina ir jiems linkė
tina sėkmės. Svarbu 
laiku įpratiuti savu 
skaityti, 
vėliau tai 
padalyti.

Laiku 
beveik

jaunimui reikia neŽinoma, 
tik laikraščių bei žurnalų, bet 
ir knygų, kurių leidimas ne 
toks lengvas. Visdėlto leidyk
los organizuotinos ir plėsti
nos, jei ne biznio, tai visuo
meninės paramos pagrindais. 
Taip pat kiekvienoj kolonijoj 
reikėtų turėti lietuviškus kny
gynus ir atitinkamas skaityk
las. Tų dalykų gerokai 
gendama.

pa Šl

Ame-
Kultūri-

Radijo valandėlės
Žymų vaidmenį, ypač 

rikoje, turi radijos. 
nipkų būtų uždavinys organi
zuoti radijo programas vai
kams ir jaunimui su švaria 
lietuvių kalba, gera muzika ir 
be skelbimų.

yra 
vy-

dė-

Didelį vaidmenį turi sportas. 
Ypač Amerikoje jis labai po
puliarus. Lietuviai geri spor
tininkai ir tautiniu atžvilgiu 
svarbu organizuoti sporto ko
mandas bei su jomis išeiti į 
viešumą. Šita prasme 
sveikintini šachmatininkų 
rai.

Iš viso turime ypaitngą 
mesį skirti jaunimo organiza
cijoms.

Svarbu mūsų jaunimo tar- 
l*e išlaikyti idealistinę nuotai
ką, apsaugoti jį nuo gyveni
mo gatvėj, nuo kortavimo, 
valkatavimo ir panašių ydų. 
Tokios organizacijos, kaip 
ateitininkai. vyčiai, skautai 
turi didžiulę vertę tautiniam 
auklėjimui. Jų darbo sąlygas 
pagerinti yra visų mūsų už
davinys.

Negalima numoti ranka ir

JĖZAUS NUKRYŽIUOTOJO SESERŲ KONGGREGACIJOS
25 METU JUBILIEJUI UŽRAKTI

RENGIAMAS NEPAPRASTAS

KONCERTAS

Brockton High School Auditorium

Iš Europos išenifrav*
IMJill

IRO daviniais per paskuti
nius vienerius metus iš Euro- 
|M>s išemigravo 264,078 trem
tiniai. Daugiausia jų paskuti
nių metų bėgyje įsileidusios 
JAV — 125.728, toliau seka 
Australija — 90.675, Kanada 

— 20,555. Izraelis — 8.704. 
Brazilija — 4,007, Prancūzi
ja — 2,349, Argentina —
2.406, Venecuela — 2,145,
Anglija — 1,233.

Penkių metų sukaktis
New York — CARE orga

nizacija mini savo jrenkių 
metų gyvavimo sukaktį. Ši 
organizacija }>er tą laiką pa
siuntė apie $100.000,000 ver
tės pakietų į Europą ir Aziją 
reikalingiems pašal|K»s žmo
nėms. Šis labdaringas darbas 
dar nėra pasibaigęs. Ir dabar 
yra Europoje ir Azijoje žmo
nių, kuriems reikalinga pagel- 
ba, ypatingai Korėjoje. Visoje 
Azijoje žmonės žiūri į ameri
kiečius ir laukia jų pagelbos.

CARE nuoširdžiai dėkoja 
"Darbininkui” už paramą.

neišvengia- 
kalba. ko- 
ir ugdyti 
jų kalbai.

į emigracijoje išaugusį jauni
mą. Jėigu per vėlu į jį eiti nu 
tėvų kalba, tada 
ma yra eiti tokia 
kią jie supranta, 
meilę tėvų žemei.
istorijai. Dar permažai pada
ryta arba beveik nieko nepa
daryta, kad emigracijoje išau
gusi jaunoji karta 
ta į kovą už tėvų 
laisvinimą. Kad ir 
mas tuo tar]>u 

būtų įjung- 
žemės iš

sukų rinki- 
(rraktiškai

įvykdomas tik tarp senųjų. į 
mitingus ateinančių žmonių. 
O jaunoji karta? Ji neabejo
tinai prisidės, jei 
liūs į jos jausmus, 
turės 

ke
tai 
ir

rasime 
Visa 

didžiulės reikšmės
tautiniam auklėjimui.

K. MOCKUS
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KATALIKŲ SEIMELIS

• Knn. Vaclovas Paulauskas, 
ilgai gyvenęs Kemptene, Vo
kietijoje, ir sėkmingai dirbęs 
įvairiose pareigose, dabar vi
karauja Lawrence, Mass., 
kun. P .Jurą.

• Knn. Andrius Senkus 
skirtas į Holy Innocents 
rapiją New Yorke.

• Kun. Jonas Kuokas pasto
viai apsigyveno Albany vys
kupijoje.
• Dvi lietuvaitės seselės be

nediktinės, Alfonsą Eidimtaitė 
ir Rafaela Šimonytė, spalio 
gale iš Romos atvyko į Bre- 
men - Grohno emigracinę sto
vyklą. Šiomis dienomis jos 
atskrido į Ameriką ir vyks į 
Minot, N. D., kur pastoviai 
apsigyvens benediktinių vie
nuolyne.
• Kun. Jonas Kinta, Pater- 

sono lietuvių klebonas, išrink
tas Kunigų Vienybės Rytų 
provincijos pirmininkas.
• Jonas Stasilionis, Harri- 

son - Keamy, N. J., ilgametis 
katalikų veikėjas, jau trečias 
mėnuo sunkiai serga.
• Antanas Staknys iš Fan- 

wood, N. J. gruodžio mėn. 
pradžioje išvyko šventųjų Me
tų proga į Romą. Vėliau jis 
svečiuosis pas savo dukterį, 
Danutę Staknytę, kuri tar
nauja Amerikos Ekonominės 
Delegacijos Būstinėje Ženevo
je.
• L Motekaitienė ir J. Ra- 

jsaskaitė — lietuvės meninin
kės, su dideliu pasisekimu 
koncertavo Carnegie Hali.
• C. Sasnausko muzikos vei

kalų rinkinys netrukus išeina 
iš spaudos. Rinkinį parengė 
muzikas J. Žilevičius, leidžia 
kun. L. Vaiciekauskas.
• Didelis literatūros vakaras 

įvyko Clevelande gruodžio 10 
d. Jame dalyvavo trys Bosto
no menininkai: B. Brazdžio
nis, A. Gustaitis, H. Kačins
kas.
• Prof. S. Kolupaila, Notre 

Dame Universiteto deleguo
tas, dalyvauti Amerikos hid
raulikos inžinierių suvažiavi
me.
• Šv. Juozapo draugija 

North Side gruodžio 3. pami
nėjo 40 metų sukaktį.

pas

pa- 
pa-

Norwood, Mana.
Norvood BALF skyrius at

simindamas Vokietijoje liku
siųjų lietuvių vargingą būklę 
ir artėjančias Kalėdas, paska
tino Norwoodo lietuvių visuo
menę surinkti maisto ir pa
siųsti kalėdinius paketėlius. 
Tuo norėta pagyvinti ryšį A- 
merikos lietuvių su lietuviais 
vargstančiais Vokietijoje, kad 
vieni su kitais galėtų pasi
dalyti vargais, rūpesčiais ir 
džiaugsmais. Šiam tikslui nor- 
woodiečiai/ neliko abejingi ir 
iš širdies parodė žmoniškumo 
aukodami: 25 dol. Norwoodo 
Lietuvių Bendrovė; po 10 doL 
— Liet. Vyčių kuopa, L. R.

BALTIMORtS ŽINIOS
vautų seimelyje. Tad kviečia
me visus Federacijos skyrius 
ir visas katalikiškas organi-

Naujosioa Anglijos Katali
kų Seimelis šaukiamas sek
madienį vasario 24 d.

Seimelį šaukia ALRK Fede
racijos Naujosios Anglijos 
apskrities valdyba šv. Pane
lės Nekalto Prasidėjimo lietu
vių parapijos svetainėje Wind- 
sor St, Cambridge, Mass, 
Klebonas kun. P. Juškaitis 
maloniai sutiko priimti savoje 
parapijoje. Kun. P. Juškaitis 
yra didelis katalikų ir lietu
vių veiklos rėmėjas, kuriam 
rūpi kad kuo daugiau daly-

Įdomus mokinių vakaras
Sekmadienį, gruodžio 10 d. 

vakare, įvyko šv. Alfonso pa
rapijinės mokyklos mokinių 
vakaras — eglutė. Nors tą 
dieną buvo labai blogas oras, 
bet rinktinės publikos prisi
rinko pilna didžiulė parapijos 
salė. Visiems buvo įdomu pa
matyti, ką gi tie “pipirai*’ 
čia parodys.

Ir tikrai, publika buvo ne
apvilta. Vakaras buvo įdomus 
ir originalus. Vaikai, sugiedo
ję anglų ir Lietuvos Himnus, 
pradėjo vakaro programą. 
Programos turinį sudarė įvai
rią. tipiški stilizuoti šokiai, 
baletai, žygio maršai, įsceni- 
zuota eglutė ir gyvieji pa
veikslai. Programos dalykai 
buvo gana lengvučiai, bet pa
rinkti mokinių amžiui ir artė
jančių Kalėdų švenčių nuotai
koms. Įdomu buvo ir tai, kad 
visi aktoriai buvo gana origi
naliuose kostiumuose ir, be 
to, visi gavo progos dalyvauti 
programoje. Visa, tai buvo 
kruopščiai parengta ir tvar
kingai bei drausmingai pra
vesta. Matyti, mokytojų sese-

DOVANA BE SKRIAUDOS
šešių metų vaikutis nušvi

tusiu veideliu skuba pas tėtį. 
Jo rankutėse blizga sidabrinis 
dešimtukas. *
— Kur gavai? — klausia tė

vas.
— O, tėveli, man jį davė kai

mynas Raulas.
— O ką tu jam davei? — 

klausia tėvas, nes žinojo Rau- 
lo šykštumą.
— Ogi du nikelius, — atsakė 

vaikutis.
RUDENĮ

— Kiek valandų paroje? — 
klausia Petrelio mokytoja.
— 23 valandos.
— Kodėl 23?
— Pats, ponas mokytojau, 

vakar sakei, kad diena dabar 
visa valanda trumpesnė.

lių kazimieriečių buvo įdėta 
ne tik darbo, bet ir širdies. 
Publika pragramą sekė atsi
dėjus ir išsiskirstė patenkin
ta, matydama, kad priaugan
čioji karta yra tinkamose 
auklėpimo ir mokymo ranko
se. Už tai tenka didelė padė
ka ir pagarba ne tik seserims 
kazūnierirtėms, bet ir para
pijos klebonui kun. d-rui Men- 
deliui, kuriam šios mokyklos 
tinkamas išlaikymas sudaro 
didelę visų jo rūpesčių dalį. 
“Gero įspūdžio padarė pabai
ga klebono, kun. Padabos ir 
gydytojo Kudirkos kalbos, 
kuriose buvo ne tik pasi
džiaugta vakaro įspūdžiais, 
bet užakcentuota lietuvybės 
išlaikymo būtinumas ir pasi
žadėta daryti visa, kad jau
noji lietuvių karta lietuvio 
vardo nesigėdintų, bet juo di
džiuotųsi.

PAIEŠKOJIMAI
Augaitis, Adolfas, iš Pod- 

gelumbiškio km., Sasnavos p., 
Marijampolės ap.

Barauskaitė, Valė, Ameri
kos pilietė, gyvenusi Vietelių 
km., Vyžuonų vL, Utenos ap.

Bočkienė - Mantvidaitė, Ona 
ir jos sesuo Valerija, iš Tau
ragės sp.

Chalupa - Jakužaitytė (Ja- 
kuscheit), Grete, iš Klaipėdos, 
gyveno New Yorke. 128 ar 
129 Street.

Dievak (Dievakaitė), Alek
sandra, iš Ukmergės m.

Ikaaala, Pranas, iš Noškūnų 
km., Varėnos vL, Vilniaus ap.

Jaiceris, Juozas ir sesuo 
Jaicerytė, Rožė, iš Petraškų 
km., Veisėjų par.

Jakužaitytė (Jakuscheit)— 
Chalupa, Grete, iš Klaipėdos, 
gyvenusi New Yorke, 128 ar 
129 Street

Jankauskas, Jonas ir jo 
pusbrolis Vaičiulis, Petras, 

nukelta Į 7 -tą pusL

zacijas išrinkti atstovus ir 
dalyvauti seimelyje. Kviečia
mi dvasiškiai pasauliečiai, su
augusieji ir pavieniai Smulki 
seimelio darbotvarkė bus pt- 
skelpta vėliau^

A.LRJL Federacijos Naujo
sios Anglijos apskrities 

Valdyba
Dv. v. — Kun. J. Vaitekūnas

Pirm. — V. J. Kudirka 
Rašt — Jonas Beinoris

ARTIMO MEILES PAREIGA
Kat Moterų dr-ja, Moterų 
Sodalicija, R. K. Federtcijos 
skyrius, Norwoodo 8LA kuo
pa, kun. klebonas F. Narbu
tas ir Pr. Ramanauskas; po 6 
dol. Kęstučio dr-ja; po 5 doL 
— šv. Jurgio dr-ja, Šv. Vardo 
dr-ja, Sandaros kuopa Nr. 33, 
Šv. Katrinos dr-ja, Kat Dar
bininkų s-ga, Kat Susivieniji
mas, BALF Noruroodo ak. AL 
Novicko šeima, J. Kačanaus- 
kas, Juozas Meliška, ir B. 
Dulkė, garažo savininkas; po 
9 doL — kun. A. Janiūnas, G. 
Pazniokas, J. Duoba; po 2 
doL — Pr. Kudirka, V. Kudir
ka, V. Kamantauskas, A Tu- 
mavičius, M. Balutienė, Jonnie 
ir A. Clem, A. Pėšenaitė, Br. 
Danisovas, A Kneižys, Urš. 
Petraitienė, Pov. Tilas, K. Ši
mėnas, M. Mailienė, Ant Ne- 
viackas, A. Mūrelis; po 1 dol. 
E. Pakarklienė, K. Viesulas, 
A Kavaliūnas, K. Kasauskie- 
nė, J. Pauplis, G. Kakanans- 
kas, M. Minkevičius, J. Jakš- 
tys, A. Paievičienė, O. Vaka
rienė, Juozas Versiackas, D. 
Razulevičius, M. Sulikienė, R. 
Šargalienė, Visgirdienė, V. 
Venskienė, A. Kačinskienė, 
A Smilgienė, Venskus, V. Ba- 
bilas, L Baužienė, P. Vėtą, M. 
Tamulionis, Pėža, Pr. Ka
činskas, A Alunienė, Paškevi
čius, St Banys, J. Dikson, E. 
Stadalnikienė, Grinkevičius, L 
Tvaskienė, L Vasiliauskienė 
ir smulkiais 1.50 dol. Viso pi
nigais suaukota 229.50 doL 
Aukojo maistui už 8 dol. J. 
Pečiulio šeima ir G. Paznio- 
ko šeima, už 5 doL, Pr. Bla
žiu už 3.50 doL, Duobų šeima, 
už 2 doL — Zeringis, A Cei- 
kienė, J. Avižinių šeima, Juo
zo Uždavinio šeima, Kamins
kas, Mrs. Kelleher šeima.

Už suaukotus pinigus lap
kričio 15 d. buvo sutaisyti ir 
pasiųsti 26 paketėliai džiovi
ninkams sanatorijose ir paski
rai L. R. Kryžiui Vokietijoje, 
seneliams ir suvargusioms 
šeimoms— bendro svorio virš 
500 svarų ir pinigais 32 doL Į 
kiekvieną paketėlį buvo įdėtas 
laiškas su kalėdiniais sveikini
mais ir prašoma dovanas pa
sidalyti su savo likimo drau
gais. šios visos dovanos pra
džiugins tiesioginiai 34 šeimas 
ar paskirus asmens. Kaip 
džiaugsis gavusieji, kad jų 
sunkioje valandoje atsirado 
geraširdžių, kurie praturtino 
jų materialinį ir dvasinį gyve
nimą Kalėdų šventėse.

Noruroodo BALF skyriaus 
valdyba nuoširdžiai dėkoja vi
soms lietuvių organizacijoms, 
parapijos kun. klebonui F. 
Norbutui, kun. A Janiūnui ir 
pavieniams asmenims už ska- 
tinftną ir atsiliepimą taip gau
siomis aukomis. BALF sky
rius džiaugiasi galėjęs padėti 
visuomenei atlikti šią gražią 
artimo meilės pareigą. Dide
lės pagarbos ir padėkos šiame 
darbe užsitarnavo: L Tvas
kienė, L Vasiliauskienė, Paz- 
niokų šeima, Duobienė, E. 
Razulevičienė ir kitos, taip 
pat V. Kudirka ir Juozas Ver
siackas. Visiems nuoširdus♦ 
ačiū vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjusiems prie šio kilnaus 
tikslo.

Nomoodo BALF skyriams 
Valdyba.

buvo pademons- 
gruodžio 9 d. Cleie- 

Profesorius skaitė ir 
paskaitą ta pačia te-

• Algimantas Motiekaitis, ži
nomas lietuvis čelistas priim
tas į Buffalo Filharmonijos 
orkestrą. Menininkas jau pa
sirodė labai sėkmingai ir mu
zikos kritikai spaudoje labai 
gražiai jo talentą įvertino.
• Bronė Jameikienė Chica- 

goje Amerikos Liet. Kultūros 
Apžvalginėje parodoje, Chi- 
cagoje, skaitė įdomią paskai
tą apie lietuvių tautinius audi
nius.
• Spalvotos filmos apie Lie

tuvą, prof. S. Kolupailos pa
gamintos, 
truota 
landė.
gražią
ma.
• Dr. Kazys Alminas, žino

mas veterinarijos profesorius, 
atvyko į Loup City. Vietinė 
spauda plačiai aprašė jo 
mokslinę veiklą.
• Kun. A. Kartintais, Dievo 

Apvaizdos parapijos klebonas 
Chicagoje, gruodžio 18 d. 
švenčia 30 metų 
ir 10 klebonavimo
• Liet. Kat 

Klubas Brooklyne 
sirinkimus su ] 
Jose iškeliami darbininkų gy
vybiniai reikalai.
• Kun. Leonardas Gižins- 

kas, buvęs Rokiškio ilgametis 
kapelionas, atvyko iš Vokieti
jos lėktuvu, Wheeling (W. 
Va.) kvietimu.
• Ateitis — jaunimo laik

raštis, 1951 metais mini savo 
40 metų sukaktį. (Ji buvo iš
leista kun. Dambrausko-Jakš- 
to 1911 m.). Ta proga išeis 
dvigubas jubiliejinis numeris. 
Ateitį redaguoja K. Ambro- 
zaitis ir A. Pocius.

kunigystės 
sukaktį.
Darbininkų 

i rengia su- 
paskaitomis.

"NEBOSIME BALF SEIME, BET PRISIDĖSIME DARBU
Kaip žinoma, BALF metinis 

Seimas įvyks 1951 m. sausio 
5-6 dd. Hotel New Yorker, 
New Yorke.

Ne visi BALF skyriai ir ko
operuojančios organizacijos 
galės jame dalyvauti. Vieni 
skyriai neturi tam tikslui Pi
nigų, kiti neturi galinčių iš 
darbo išlikti narių. East St 
Louis, HL skyriaus pirminin
kas praneša, kad prieš kurį 
laiką jo skyriaus nariai susi
rinkę nutarė į BALF Seimą 
delegato nesiųsti, nes atseitų 
labai brangiai, o skyrius ne
turtingas. Toliau pirmininkas 
sako, kad nors ir negalės sei
me dalyvauti jų atstovas, jie 
visi sutartinai, nuo gruodžio 
4 d. pradės savo mieste dra
bužių rinkimo vajų, o po nau
jų metų suruoš viešą pramo
gą, kurios pelnas eis lietuvių 
šaipos reikalamą Be pramogų 
ir drabužių vajų bus renka
mos ir aukos.

Kitas skyrius, taip pat ne
turtingas ir toli nuo New 
Yorko, trumpai ir aiškiai pa
reiškia: “Labai gaila, Seime 
nebūsime, neturime pinigų ir 
laiko. Bet nesirūpinkite mes 
būsime su Juads mintimis ir 
darbu, kiek -^gos leis,
pagelbėsime tolimi tęsti taip 
reikalingą lietuvių Šalpos dar
bą...”

Tai tik pora pavyzdžių, kaip 
BALF skyrių nariai jaučiasi 
ir ką mano apie lietuvių šal
pos darbo reikalingumą.

Kiek mums žinoma, daugu-

//
...

K
mas BALF skyrių, ypač iš ar
timesnių miestų, atsiųs savo 
delegatus į BALF Seimą, 
1951 m. sausio 5-6 dd. New 
Yorke. Jeigu kurie skyriai iki 
šiol dar savo atstovų į seimą 

tai 
ne- 
da-

ir

neišrinko, pasiskubinkite 
padaryti, nes laiko liko 
daug. Juo daugiau žmonių 
lyvaus seime, juo geriau.

BALF Valdyba. 
Ankstyva Kalėdų 

dovana 
Sunderiand, Mass.

Didelių spaudos mylėtojų
“Darbininko” skaitytojų Pet
ro ir Elfridos (Jankauskai
tės) Januškevičių šeimoje Ka
lėdų senelis šiemet anksčiau 
apsilankė ir š. m. gruodžio 
mėn. 9 d. dovanų atnešė duk
relę.

Tėvai yra nesenai atvykę iš 
tremties ir gyvena pas p. Ja
nuškevičienės tėvus p. Jan
kauskus.

P. Jankauskai tik prieš me
tus šioje šalyje įsikūrę, jau 
spėjo įsigyti net dvejus nuo
savus namelius. K. Pušinis.

New Yorkas prieš Kalėdas skęsta iliuminacijų tvane

— 12 istorijų ir 12 pasakų. Pa
valė Antanas Vaičiulaitis. Kny
ga turi 288 pusi Kultūros In-

BJI, -- Jei—1_
DinaraJOS NCIUVMN OCVOJi

Didžiosios Britanijos Lietu
vių Sąjunga prisiuntė BALF 
pirmininkui kan. J. B. Kon
čiui šitokio turinio padėkos 
laišką: “Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjungos skyrių at
stovai, susirinkę į metinį su
važiavimą š. m. spalių 14-15 
d. Londone, prašė mane per
duoti Tamstai nuoširdžiausius 
sveikinimus ir gilią padėką už 
nenuilstamą rūpinimąsi mūsų 
tautiečiams šiame krašte.

Lai Dievas Tamstai padeda 
ir toliau Jūsų darbuose mūsų 
tautos labuL

M. Bajoriaas*
Centro Valdybos pirmininkas”

• Amsterdame, N. Y. vieti
nių ateitininkų pastangomis 
paskelbta spaudos savaitė 
nuo 10 iM 17 gruodžio. Ta 
proga platinamos lietuviškos 
knygos ir laikraščiai.
• Elizabeth, N. J. gyvenan

tieji tremtiniai suaukojo 
8177.75 ir už juos pasiuntė į 
Vokietiją 35 siuntinius.
• Kun. A. Maciūnas, MIC., 

“Draugo” administratorius, 
turėjo vykti į Romą, į šv. Me
tų uždarymą. Daktarų patar
tas susilaikė nuo kelionės.
• Kun. J. Čeponis, šv. Ma

rijos parapijos Kulpont, Pa., 
vikaras buvo sunkiai sužeis
tas automobilio katastrofoje. 
Jam padaryta net kelios ope
racijos. Nors pamažu sveiks
ta, bet ligoninėje dar turės 
ilgai išbūti.
• Ponia Senu, profesoriaus 

A. Senn žmona pasikvietė 
mergaites ateitininkes pas sa
ve ir pakalbėjo aktualiais gy
venimo klausimais.
• Eduardas Vaitkus, prieš 

dvejus metus atvykęs iš Aus
trijos, šiemet baigė Wilson 
Junior College, kur studijuo
ja architektūrą.

WEDDINGS 24 HOUR SERVICE

AVON GREENHOUSES 
and FLOWER SHOP

“CLYDE”
FUNERAL W0RK CORSAGES

TeL Brockton 265
151 E. Matai St Route 28 Avnn, Mass.

Fcadillac

M

PONTIAC
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SVEIKINIMAS
New Britais, Coaa.

Šv. Kalėdų proga sveikinu 
visus savo buvusius bendra
keleivius, ypač kun. J. Berna- 
tonį, kun. A. Abračinską, p. 
Elenorą švenčionienę, p.p. Že
maitytę, Raučiūtę, Gribaitę ir 
kitus. Visiems linkiu linksmų 
švenčių. Lai Kūdikėlis Jėzus 
palaimina visus. Susikaupki
me prie Jėzaus kūtelės mels
dami taikos pasauliui ir iš
tvermės kovojantiems mūsų 
jaunuoliams.

Jus prisimenanti
B. Miatafenė.

•I

I

WM. H. BASSETT CO
1782 Main St. 33 Main St.

BROCKTON, MASS. BRIDGEWATER, MASS.
S IVPtPBūBS

•» ■>
WE CARBT A COMFLETE UNE OF

FARM NEEDS i:
>

Sveikinu šv. Kalėdų proga 
visą “Darbininko’’ persona-ir

lą. Linkiu Dievo palaimos jū
sų gražiai darbuotei katalikiš
koj spaudoj. B. M.

Adv. A J. Young 
(Jankauskas)

315 E. St, So. Boston, Mass.
TeL SO 8-8491 

Namų ST 2-8659

♦
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Antradienis,' Gruodžio 19, 1950
«

•ŠACHMATAI
• t

vedų K Merkis — ‘
Ji

Postai turnyro antram rate 
K. .Merkis užmatavo žymiausi 
Golden Knights žaidėją Frank 
Huffman iš Dayton, Ohio ir 
laimėjo jienktą tašką (su vie
nu tebežaidžia). F. Huffman 
turėjo 
Knights 
i ratings) 
1300).

I I KuuUuUs nugalėjo Dr. 
BerMlori. Bostono B kl. pir
menybių rungtynėse Petras 
K<m ta u tas įveikė Dr. Bers- 
dorf 
bėse 
kų-
□

baigėsi šitaip: 
Reshevsky 14, Stahlberg 13^, 
Gligoric ir Pire po 12, Euwe. 
Pilnik 1*j ll*/», Rossolimo 11, 
Trifųnovic 10 */•», O’Kelly 9’Zi, 
Donner ir Tartakower jx> 8*/-, 
o kt. mažiau.

Golden 
numerį

didžiausį 
įvertinimo
— 2568 (Merkis —

4'--2^,

ir toliau laikosi pirmeny- 
pinnuoju su 4^-tą taš-

I

Skabcikis Jj, Opą Liubekas 
10, O. Rudaitienė 17. J. Mise
vičienė 7. N-N- 17. J. Kaza- 
kauskas 7, P. Minkūnas 34. 
Mariją gąfcevičius 32, N.N. 
12, BALF 101 skyrius 9, Jur
gis Košys 3, Teofilija Stučie- 
nė 39, Amelija Galchus 83, 
Branx, P. Bložis 7; Hųddon 
Hali Hgts,, Mr. Kisonas 10; 
Elmhurst, K. Vainius 11; 
Maspeth, Ra|>olas Kručas 23, 
Piliečių klubas 24! New York, 
V. Vaitkūuas 9; Yonkers. 
Mrs. M. Zukowsky 117, J. Ju- 
deikis 57, J. Povilavičiųs 45.

Maiae
Millinocket. W.

21 sv.;; Rumford, 
lis 12 sv.

Makauskas
B. Stasių-

nebaigta.
Amsterdamo turnyras

Najdorf 15-4.

| | skėnia tvirtai žengia. Bos
tono šachmatų pirmenybes 
jau visai prie pabaigos. Lietu
vių didžioji viltis — Kazys 
Škėma skina laimėjimą |xj 
laimėjimo. Atidėtoj partijoj 
su Hubert, Škėma gražiai už
baigė ir laimėjo tašką. Šeštam 
rate Škėma įveikė Heisingą. 
Beliko vienas ratas. Nuo jo 
pareis Bostono pirmenybių ir 
čempiono vardo laimėjimas. 
Škėma susitinka su Daly, o 
White, kuris eina antruoju.

/ 

su Mitchell.
Padėtis: Škėma

White 5-1, Heising 
Daly 3 (1 atidėta).
□ Su Harvardu

Bostono Metrojiolitan lygos 
rungtynėse gruodžio 15 d. lie
tuviai susitiko su |.>ernykščiu 
Bostono nugalėtoju — Har
vardo universitetu, kuris ne
senai įveikė Boylston klubą 
54)! Rungtynės su Harvardo 
univ. nebaigtos prie padėties 
2-2, nes Škėmos partija su 
Keilson nutraukta ir bus įver
tinta. Škėma turi pėstininką 
viršaus, bet įvairiaspalviai ri
kiai gali privesti prie lygiųjų.

♦

Pasekmės: Škėma - Keilson 
atidėta, Merkis - Stern 0-1, 
Keturakis - Harrell 1-0, Kubi
lius - Watts 1-0, Kontautas - 
Craig 0-1.

Sekančios rungtynės bus 
švenčių, būtent sausio 5 d. 
Boylston klubu pas juos.
□ Arlauskas antruoju. Pie

tų Australijos pirmenybėse 
dalyvavo 12 žaidėjų šveicarų 
sistema 9 ratai. Praeitų metų 
nugalėtojas R. Arlauskas 
šiuokart nustojo vertingo 
taško 1 rate su Bowman, kai 
lygioj padėty pralošė dėl lai
ko. Arlauskas dar lygiom bai
gė su Euchelins ir Mongalis. 
Pasekmės: Euchelins 711 (iš 
9). Arlauskas, Bowman įmj 7, 
Berriman 6!į, Mongalis ir 
Prorkalitis jm> 5. Berzariks 
4‘v, Zorich 4, Lidums ir Abi- 
tomey jk, 3, McLean 11 
Miller — 0 taškų.
□ Merkis užmatavo F. Huff- 

nian. Golden Knights 1949

BALFo 1950 m. lapkričio 
mėn. apyskaita

PAJAMOS
Balansas 1950 m. lapkričio 
d. — $13,424.87; balansas

Ulūo
Columbus, Kun.

595 sy.
PaBBsylvaaia

Lansdale, V. Rukzemas 33; 
Vaųdergrift, K. Kaminskienė 
70; Warior Run, T. Jodsnu- 
kis 33.

Už atsiųstas daiktines dova
nas lietuvių tremtinių šalpai, 
BALF vadovybė nuoširdžiai 
dėkoja ir prašo ateityje lietu
vių šaipos reikalų neužmiršti.

Valiušąitis

po 
su

1 
gerybėmis — $11,000.00.

Aukų gauta $7,098.68, na
rių mokesčių 40.00, namo nuo
ma 175.32, kalėdiniai atviru
kai 10.00, maisto produktų 
gauta* 42,100.00, gerybių gau
ta 2,002.00. Viso $51,426.00. 
Viso labo — $75,850.87.

IŠMOKĖJIMAI
Tiesioginei šalpai — Lietu

viams Vokietijoje $42,100.00.
Imigracijai ir įkurdinimui: 

$1,566.52.
Sandėlio išlaidos — $150.00.
Administracijos išlaidos — 

$1,147.82.

Viso išmokėjimų 1950 m. 
-lapkričio mėn. — $44,964.34. 
Gerybių atrankos ir įpakav. 
medžiaga — $202.00. Viso — 
$45,166.34.

Balansas grynais pinigais— 
$17,884.53. Balansas gerybė
mis — '12,800.00. Viso — 
$30,684.53.
Brooklyn, N. Y.
1950 m. gruodžio 5 d.

A. S. Trečiokas,
BALF iždininkas.

PAIEŠKOJIMAI
atkelta | 6-tą pu*4- 

kilęs iš Kalvarijos m.
Juškaitė, Anelė, gim. Ame

rikoje, gyvenusi Lietuvoje 
Vyžuonų m., Utenos ap.

Kazakevičienė - Marijonytė, 
Juzė, ir Malijonis, Jonas ir 
Mikas, iš Reketijos km. Liu
bavo vi., Marijampolės ap.

Lazauskas, Adomas ir Jo
nas, iš Gumbrionių vienkm 
Semeliškių vi., Trakų ap.

Lazauskienė - Zakarevičiū- 
tė, iš Balandiškių km., Seme
liškių vi., Trakų ap.

Malijonis, Jonas ir Mikas, 
ir Malijonytė - Kazekevičienė, 
Juze, iš Reketijos km. Liuba
vo vi., Marijampolės ap.

Mantvidajtės, Ona Bočkie- 
nė ir Valerija, iš Tauragės ap.

Mįkuluckas, Antanas, iš 
Streliškių km., Pabiržės vi.. 
Biržų ap.

Naujokaitė, Agota, iš Aukst. 
Panemunės - Kauno, ištekė
jusi.

Norkaitis, brolis Petronėlės 
Seniauskienės - Norkaitytės.

Poderis, Stanislovas, iš Kau
no - Aleksoto.

Reinąytgitė ; Sęhmidt, Pau
lina. iš Ungurinų d v., 
jampulės 
Schmidt,
Brooklyn, N. Y-, StanhojK- St. 
' Rupkųs, Eduardas, iš Pe- 
lųodžių km., Pašvitinio vi., 
Šiaulių ap.

Rupkus, Karolis, iš Peluo- 
džių km., Pašvitinio vi., Šiau
lių ap.

Šatulis, Stepas, iš Ukmergės 
miestelio.

Schmidt - Reinąrtaitė. Pau
lina, iš Ungurinų dv., 
Janų Milės 
Schmidt, 
Brooklyn, N. Y., Stanhoi>e St.
genuly  te, Veronika, iš Ži

bartų km., Šeduvos vi., Pane
vėžio ąp.

Stankus, ir jo seserys, kilę 
iš Radviliškio ar iš Kutiškių 
kaimo.

Vaičiulis, Peti-as, iš Kalva
rijos m., įr jo pusbrolis Jan
kauskas, Jonas.

Valkūnaitė, Barbora, gim. 
Amerikoje, gyvenusi Preibių 
km., Kriklinių pąr., Pumpėnų 
vi., Panevėžio ap.

Kakąrevičiūtė - Lazauskie
nė, iš Balandiškių km., Seme
liškių vi., Trakų ap.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi 
atsiliepti į:

Consulate Generąl of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

ap.. ir 
Adolfus.

ap., ir
Adolfas,

•9

Mari- 
vyrąs 

gyvenę

Mari-
vytas

gyvenę

i <

(VAIRŪS SKELBIMAI

THKJANKA

GRABORIAI

jū-

NAMŲ SAVININKAMS
80 8-4476

ir

VYTAUTAS YAKAVONTS 
tfuneral Home

741 No. Main St
Brocktcn, Mara.

V. YAKAVONIS 
La Motu vi y Direktorių* Ir 

Baisamuotojas
Patarnavimas Diena ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

vėl. Brockton HMO

Ree. SO 8-3729 80 8-4618

UtlBMiM Furnitūra Co.

75 
sų

Res. BIG 9013

Pr. J. C. Seynour 
LANDŽIUS

Lietuvi* gydytojas Ir chirurgas.
Naudoja vėliausi, X-Ray aparatą 

Pritaiko akinius.

63* E. Broadway, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Dr. Jneph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway 
South Boston, Mass.

Otiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Locsl * Lo«o 

Diatance 
Moving

Antri RBarker
Pii.nidu — Pope Opticai Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
kąskite mums išegzaminuoti 

akta ir pritąilanti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis 

Tel. 6-1944
Room 206

207 PARK BITLDING 
U’orceater, Masą.

275 Main St, Webbter. Mass.

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Masą. 

Joseph V.Csper 
(KA8PCRA8) 

Laidotuvių Direktoriui Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBUC 
Patarnavimas Dieną ir ^faktj 
Kcnlyčia šermenims tarkai 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boston 8-3860

Tel. BO 8-2M6

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMEUA E. BODD

OPTOMETRISTAI

447 W. Broadvay
80. Boston, Mass.

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

Šaradomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną.

S36 - 328 W. Broadw*y
80. Boston, Mass.

A. J. NAMAKSY
Kcal Estate &■ Insurancc

109 W. Brbadtvay
SO. BOSTON, MASS.
Office Tel. SO 8-0918
Bes. 37 Oriole Street,

WEST ROXBURY, MASS.
Tel. PA — 7-1233-W

Mūsų Trejanka yra 
pasaulinė Trejan
ka. Mūsų Trejan- 
kos šaknis, žievės, 
sėklos, lapai ir kiti 
dalykai surinkti 
nuo saules tekėji- 

saulės nusileidimo. Ja- 
pirmuėiausia saulė te-

mo ligi 
ponijoje 
ka ir mūsų Trejanka prasideda 
iš Jaį>onijos, Kinijos, Indo-Ki- 
nijos, iš Persijos, iš Egypto, 
Prancūzijos, Ispanijos' Vakarų 
Indijos. Pietų Amerikos, Cen- 
t ratinės Amerikos, Mexicos,
šiaui'ės Amerikos, Canados — 
ii- čia saulė leidžias. įmerk Tre- 
janką į ruginę ir gerk po čer- 
kutę viso pasaulio gerą mišinį, 

už pūkelį. Prisiunčiam į 
namus.

ALEA'ANpERS CO.
414 W. Broaduay 

South Boston 27, Mass.

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broaduay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIC1U8 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

Patarnavimas Diena ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590 

AVenue 2-2484

Linksmų Kalėdų švenčių!

A. J. Namaksy
Real Estate & Insurancc 

Office Tel. SO 84)948 
409 West Broadway," 
So. Boston 27, Mass.

Res. 37 Oriole St., 
W. Roxbury, Mass.
Tel. PA 7-1233-W

!• LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ!

BALF gauti drabužiai ir 
kiti daiktai 1950 m. 

lapkričio męn.
Connccticut

New Britam, šv. Andriejaus 
par. 124 sv.

Florida
Miami, V. Daugnora 45, P. 

Družilauskas 24.
Matatacbusetto

Hudson, Mr. Staniūnas 35; 
VVorcester, M. Jasutytė 36.

New Jersey
Nevvark, Mr. Kubslis 26 sv.

New York
Brooklyn, Anna Zailsky 7, 

Ona Pilipauskienė 188, Regi
na Padvarietė 6, M r. Andriuš
kevičius 21, N.N. 8, D. Klin- 
ga 6. V. Černienė 25, J. Brun- 
dza 48. Mrs. Kazlauskienė 15, 
V. Stankevičienė 7, BALF 100 
skyrius 6. E. Vainauskienė 6, 
M. Daugirdienė 10, P. Šve|- 
nys 15, Mr. Vilutis 12. Ą.

I

ją

i

Visiems Lietuviams ir mūsų Broliams 
vargstantiems svetimuose kraštuose

WILLIAM ZINKEWICZ

Pasaulio Lietuvių Kultūros Žurnalo

AID

i!
i!
i!
i!
i! .

RETAIL & WHOLESALE GROCERIES
Lietuviai, eikite pas savuosius. Pas mus yra didelis pasi
rinkimas visokių valgomų produktų, švariai užlaikome, 

su malonumu patarnaujame.
Y

lt Arthur Street,
t

Mes namus taisome, penti- 
name iš lauko ir vidaus; tai
some stogus, gatarus ir kami
nus. Nesvarbu kaip toli ir 
kaip didelis ar mažas darbas. 
Reikale parašykite atvyrutę 
arba telefonuokite: John Pet
rus, 131 Pond St., Randolph, 
Mass. Tel. RA 6-1177-J. So. 
Bostono ofisas, 409 Broadway, 
room 4 nuo 5-7 vakarais.

Linksmų šv. Kalėdų!

Pristatome Alų ir Tonikų

Dr. J. L. Pasakantis 
OPTOMETRISTAS

447 West Broadway 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-2805

Tel. AV 2-4026

J. MD.
Lietuvis Gydytojas 

495 Coiumbia Road 
arti Uphams Gorner
Dorchester, Mase.

AUTOMATE! LAIMDRY
Namie skalbti neapsimoka. 

Atneškite baltinius mums 
kai bematant išskalbsime 

gerai ir pigiai.
South Boston, Mass.
396 W. Broadvvay,

Lietuvis Charies J. Kay, sav.

PLATINIMO VAJUS
lapkričio, gruodžio, sausio ir vakario mėnesiais

AIDAI

AIDAI

AIDUS

A I D U

administracijos admns: — 
AIDAI, Kennebunk Port, Maine

redaguoja redakcinis kolektyvas sudary
tą? Ū žymių lietuvių kultūrininkų su ra
šytoju Ant. Vaičiulaičiu priešakyje.

prenumerata rųetams: JAV ir Pietų Ame
rikoje — $5.00; Kanadoje — $5.50 (ka- 
nadiški — $6B0); kituose kraštuose — 
$6.00. Atskiras numeris JAV — 50 c.; 
kitur — 55 c.

yra mokslo, literatūros bei meno ir vi
suomeninio gyvenimo mėnesinis žurnalas.

apjungi* visus pasaulio lietuvius, kuriems 
rūpi lietuviškoji kultūrinė kūryba, tauti
nės gyvybes išlaikymas ir Lietuvos nepri- 
klaiMomybės atgavimas.

puoseleip tautinę kultūrą ir savo pusla
piuose talpina lietuvių mokslininkų, rašy
tojų ir menininkų naujausius kūrybos 
darbus.

i! 
i! 
i! 
i! 
i!

Tel. 2254-M — .Mmfteilo, Mase, i1

AIDAI

Užsisakykite; Toni ko Pas Mus
Pristatom geriausj toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir Visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islinglon,

Tel. Dedharn 1304-W
PRANAS GERULSK1S, Namų Tel. Dedliam 13IM-R

i
!

Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir • 

toniko pristatome, vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems ■
X piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite: '

BOBIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 K St, Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass. !

Draugijų Valdybų Adresai
•V. JONO EV. BL. PA6ALPIN68 

DRAUGIJOS VALDYBA

Mam.

VISI KVIEČIAMI I KULTCROS ŽURNALO

AIDŲ Platin**no Talką '
Teneiieka pi vieno lietuvio* kuris neskrctytų

LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 6 V t.

Plrminink* — Eva MarksienS,
625 E. Stb 8L, So. Boaton, 

TeL SOuth Boaton 8-1298.
Vlca-Pinniaink*—B. Gailiiinionė. 

8 VinfieM SL, So. Boston, Maaa.
ProL Rašt. — Stela Overkienč,

555 E. 6th SL, So. Boaton, Maso. 
Finansų Rašt. — B. COnienO,

409 Brrmdwav. So. Boston, Mass. 
Tel. So-8-0948.

Iždininko — Ona Šiauria, 
61 Tampa SL, Mattapan, Mara.

Tvarkdarį — M. Matejoškienč, 
866 E. Bth SL. So. Boston, Mass.

Kama GL—Utoieta AuUtikalnyU, 
110 H St, So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
aatrą antradieni mšneaio, 7:30 v. 
v«kare. Parapijos salėje, 492 E. 
Sevaath St, Ko. Boaton, Mass.

▼Įsais draugijos nrikalaia kreipkitOa 
pas protokolu raštininką

Pirmininkas — Viktoras Medonle.
21 Sanger SL, So. Boston, Mw 

Vlce-Pirm. — Vincas Stakutis,
684 Slxth St., So. Boston, Mass. 

Protokolu Rašt. — Kazys Rusteika
206 E SL, So. Boston, Mass.

Fln. Rašt. — Aleksandras Yvaška,
440 E. Sizth St., So. Boaton, Masa 

Iždininką*—Stanys K. Griganavitius,
699 E. Seventh SL, S. Boston, Mass 

Maršalka — Jonas Balkis,
22 Beethovon St., Roxbury. Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekviena minėsią,

2 vai. po pietų. Parapijos aaMy 
492 E 7th SL, 80. Boston, Mass
Visais draugijos reikalais kreipki

te* pas protokolų raštininką.

WAITK US
Funeral Home

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS HAITKI'S 
Laidotuvių Direktorius ir 

Baisamuotojas 
(Notary Public)

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Nauja moderniška koplyčia šer
meninis dykai. Aptarnauja Cam- 
bridgc ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.

Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434.

I

ZALETSKAS
Funeral Home

564 Eaat Broadaay 
South Boston, Mass. 

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

Patarnavimas dieną Ir naktį.
Koplyčia Šermenims dykai. 

NOTARY PUBLIC 
Tel. 80 8-0815

8Outh Boaton 8-2509

V.KMdata
GRASOMUS 

"Asmeniška* Patarnavimas' 

331 Smito SL, 
PROVIDENCE, R. L 

Te leptinos
Ofiso: Dexter 1ud3 

Namų: PI. 6238



. Dar sunkiai serga
Praėjusį sekmadienį, šv. 

Petro parapijos klebonas, 
Ima. Pr. Virmauskis per šios 
farąpįjoa kunigus dėkojo pa- 
Įapijtečiams už maldas už jo 
sveikatą.
7^»rapijM kunigai sakė, kad 
> Sveikata gerėja, bet dar 
•akiai sargą Carney ligoninė- 
jž. Melskimės, kad Dievas 
JUn greičiau grąžintų sveika-

Kalėdų egintė
Sekmadienį, gruodžio mėn. 

24 d. 3 vaL po pietų, Marijos 
^Mikeliai ir parapijinė mokyk
la rengia Kalėdų Eglutę. Teko 
nugirsti, kad į šį parengimą 
Šteis ir Kalėdų Senelis, kuris 
Visus vaikučius apdovanos 
gražiomis dovanomis. Kviečia
me visus atsilankyti. Įžangos 
nebus (įėjimas nemokamas).
■'

Vaikučiams parengimas
Stepono Dariaus Postas ir 

Piliečių klubas rengia Christ- 
MSS Party visiems vaiku- 
Mams. Jis įvyks Piliečių salė
ję, gruodžio mėn. 23 dieną, 
nuo 2 vii. iki 5 vai. po pietų.

• ^kantiškos Kalėdos
Jau ne pirmas šv. Kalėdas 

lietuviai skautai praleidžia to
li nuo tėvynės. Ir štai dabar, 
1960-jį Kūdikėlio Jėzaus gim
tadienį, lietuviai skautai-ės 
Vieni pasitiks sniego patalu 
padengtame krašte, kiti lietu- 
Rn Makštotei, o po Pietų Kry- 
ftnmi «ą rangais stovyklauti. 
l<KNtiMbtiMuviai skautai ir 

sveikina su šv. Kalė- 
dįjrti. “Dubininko” redakto- 
ti^.administraciją ir bendra- 
flętaihp, tiek daug dėmesio 

jM sąjūdžiui. O 
ktuČĮM. po pasaulį pasklydu- 
ętains mūsų- broliams ir se- 

.Uktto prašome “Darbininką” 
'jurduoti Šiuos linkėjimus: 
5, Ryžtingai ženkite mūsų — 
DflBVUI, TRVYNEI ir ARTI- 
įĮOl .— keliu, kad visi greit 
iftbanktume išsipildant sktn. 
Vontius Bražėno dainos žo- 

v*BraHilut meilė jėgų tepri- 
duoda,

.mitį težadina laužo liepsna. 
Skautai klajūnai sugrįš iš 

pasaulio
.Nemuno slėniais skambės jų 

daina!”

Ruošia Vaeario 16-tos 
minėjimą

ALT Bostono skyrius iš 
anksto ruošiasi Vasario 16-tos 
minėjimui ir jau aptariama 
dienotvarkė. Minėjimas numa
tomas surengti vasario 18 d. 
Boston High School auditori
joje, kuri tam tikslui jau už
sakyta. Rengimo komisija 
įpareigota sueiti į kontaktą 
su Bostone gyvenančiais me
nininkais ir paruošti meninę 
programą. Teko patirti, kad 
meninė programa bus 
ir įdomi.

įvairi

ALT 
Kas- 
buvo

Jė-

Tuo tikslu Bostono 
skyriaus pirmininkas J. 
mauskas gruodžio 15 d. 
sukvietęs minėjimo rengimo
komisijos ir menininkų bei vi
suomenininkų posėdį naujaja
me lietuvių klube. Dalyvis.

Dvi lietuvaitės 
Newton’e 

Nuo šių metų rudens
zaus Širdies kolegijoj (New- 
ton College of the Sacred 
Heart) studijuoja 2 lietuvai
tės tremtinės: Birutė Micu- 
taitė — III kurse (Vokietijo
je buvo medicinos studentė) 
ir Raminta 
(Miuncheno liet, 
turientė).

Stipendijas

Mantautaitė
gimnaz. abi*

nemokamam 
mokslui ir pragyvenimui ko
legijos bendrabutyje paskyrė 
dar Vokietijoje veikiantis Ka
talikų stipendijų fondas prie 
NCWC. GL

Poetui St. Santvarai 
šeštadieninė lituanistikos 

mokykla nuoširdžiai dėkoja 
už paaukotas mokyklai kny
gas.

ir

Apdovanojo
parapijos bažnyčią. Jonas 
Elzbieta Galvydžiai parapi

jos bažnyčiai paaukojo žalios
spalvos arnotą. Gi antras pa
rapijietis N. N. paaukojo juo
dos spalvos arnotą. Gerie
siems aukotojams reiškiame 
nuoširdžią padėką. Ačiū.

Lietuvių kalbos vadovą
išleistą Vokietijoje ir reda

guotą prof. K. Skardžiaus ga
lima gauti “Darbininke”.

“Darbininko”
sekantis numeris bus dar 

išleistas prieš pat Kalėdas, 
penktadienį, gruodžio 22. Dėl 
Kalėdų ir Naujų Metų du nu
meriai neišeis — gruodžio 26 
ir sausio 2 d.

Kalbės Kun. Pr. M. 
Juras

Lietuvių Radijo Valandos 
programoje, šeštadienį, gruo
džio 23 d. iš WESX radiofono 
Salėm kalbės kun. Pr. M. Ju
ras, LDS Centro pirininkas. 
LRV programa kiekvieną šeš
tadienį transliuojama nuo 11 
vai. iki 12 vai. vidudienio.. 
Programa bus Kalėdinė — 
giesmės, kalėdiniai muzikos 
kūriniai, lietuviškos liaudies 
dainos ir pranešimai. {Nepa
prastos kalėdinės programos, 
kaip buvo paskelbta, gruodžio 
25 d. nebus.

Pasukite savo radiją ties 
1230 kilocycies banga ir išgir
site kalėdinę lietuvišką prog
ramą.

LRKSA Bostono skyr. 
veikla

Š. m. gruodžio 3 d. parapi
jos mokyklos patalpose įvyko 
L.R.K. Susivienijimo metinis 
susirinkimas, kurį atidarė 
kuopos vicepirmininkas Pr. 
Razvadauskas. Trumpą pra
nešimą apie kuopos veiklą pa
darė finansų sekretorius Sta
sys Jakutis, pažymėdamas, 
kad kuopa, be savo tiesioginių 
uždavinių, surengė vakarienę 
ir pikniką, turėdama iš to 
pelno, kuris buvo įvairiomis 
progomis išdalintas BALF’ui, 
A. L. Tarybai, lituanistikos 
mokyklai ir kitiems visuome
niniams reikalams. Dėl orga
nizatorių Valentino Vakauzos 
ir St. Jakučio pasidarbavimo 
kuopa paūgėjo nariais, ką 
įvertino ir Susivienijimo cen
tro organas “Garsas”.

Susirinkime buvo nutarta 
vienintelei Vokietijoje lietu
viškai gimnazijai paaukoti 
$50. Buvo išrinkta naujon 
valdybon pirmininkas Pranas 
Razvadauskas, sekretorius 
Stasys Jakutis, protokolo se
kretorius Valentinas Vakauza, 
vicepirmininkas Juozas An
drius, iždininkas Stasys Gri- 
ganavičius ir du iždo globėjai: 
Vytautas Vilutis ir Juozas 
Venskus.

L.
Sąjungos Bostono

Je Bamtendja 
R1CKARD J. CUSmNG, D. D

Mti Globėju rengiamo koncerto Jėzaus Nukry- 
MtĮbrtnlin JnbmeJui uAMgti.
įvyks Brocktono High School auditorijoje 
mėn. 14 d. 3 vaL p.p.

LABAI SVARBU 2M0TIIMHJNIMKAMS
Pagal šiais metais priimtą Bank, 309 Washington St., 

įstatymą pinigai esantieji Brighton, Mass. yra šių indė- 
bankų sąskaitose, kurie nebu
vo liečiami per 14 metų, turi 
būti perduoti Massachusetts 
valstybei, ir tada bankai už 
tuos indėlius neneša jokios 
atsakomybės.

Paskelbtuose tokių indėli
ninkų sąrašuose yra ir lietu
vių. čia paduodame vardus 
bankų, kuriuose tie indėliai 
yra, ir vardus bei pavardes 
indėlininkų ir jų vėliausius 
bankui žinomus adresus. Jei 
čia būtų suminėtas ir Tams
tos vardas, tai turite tuojau 
kreiptis į atitinkamą banką 
su bankos knygutę ir sutvar
kyti savo indėlio reikalą.

The
Savings Bank, 30 School St., 
Boston, Mass. yra šių lietuvių 
indėliai: Blinstrub Benedykt, 
Brighton; Dawidonis Joseph, 
Cambridge; Dragun Fabian, 
E. Cambridge; Eiduk Jacob, 
So. * Boston; Gaidakevich 
George, Nevton Upper Falls; 
Inkalaitis Andrew, So. Bos
ton; Januszanis Joseph, Cam
bridge; Keturakis Anna, Wor- 
cester; Kirklauckas Joseph, 
So. Boston; Lazzouckas Char
les, Cambridge; Palionis Jo
seph, E. Cambridge ; 
Bronius, So. Boston; 
Petras, So. Boston; 
kis Frank, Roxbury; 
vicz Mary, So. Boston; Įka
lantis John, Cambridge; Wor- 
nos John, So. Boston; Yace- 
wicz Felix, So. Boston; Ya- 
kavonis Beatriče, Nevrton Up
per Falls; Zagrackaa John, 
So. Boston; Basius Mary, Ja- 
maica Plain.

Brighton Five Cents Savings

Boston Five Cents

Rezgius 
Sabonis 

Szapins- 
Urmule-

t liai: Ganeytis Ignacas, Brigh
ton; Grycus Frank, Brighton; 
Rudakis Filimana, Cambridge; 
Yakus Lena, Brighton; You- 
kewicz Alek., Brighton.

Hibernia Savings Bank, 50 
Statė St, Bostone turi indėlį 
Eablonski, Peter, Norvood.

South Boston Savings Bank, 
460 Broadvay, South Bostone 
turi šie indėlius: Ajutis Joz., 
So. Boston; Alasevich George 
J., So. Boston; Bejnarovicz 
Joseph, So. Boston; Briewitia 
Grisilda, So. Boston; Casper, 
Alezander, So. Boston; Gur- 
nausky Eva, So. Boston; Ja- 
rinska, Uršulie, So. Boston; 
Jasen Ignace, So. Boston; Ka
rosas John E., So. Boston; 
Piskinas Tabilas, South Bos
ton; Ptewakas Joseph, So. 
Boston; Rupasis Stanislaw, 
So. Boston; Saparnis Antho- 
ny, So. Boston; 
Alese, Brighton; 
John, So. Boston;
Edward, So. Boston; Wozgir- 
date Ursula, So. Boston; Ya- 
kaiteis Mike, So. Boston; 
Y akstis Juozapas, So. Bos
ton; Zelius Anthony, So. Bos
ton.

Sidliaskis 
Stropus 

Waliackas

Union Savings Bank of Bos
ton, 216 Tremont St., Bostone 
turi indėlį Umpa Mildred M. 
Methuen.

Jeigu kuris nors iš viršmi- 
nėtų indėlininkų yra miręs, 
tai jo įpėdiniai turėtų kreiptis 
į banką.

Jonas j. Romanas.

Remia lietuvišką 
gimnaziją 

Š. m. gruodžio 9 d. A.
Tautinės
skyrius nutarė paremti Diep- 
holz’o Vokietijoje lietuvišką f 
gimnaziją ir čia pat suaukojo 
$25.00, kurie buvo pasiųsti 
per atitinkamus organus tai 
gimnazijai. Sveikintinas žy
gis.

• Vatikano Radijo biuletenis 
rašo: “Norint galutinai už
gniaužti Lietuvoje ligi šiol 
nuo areštavimo ir deportaci
jos nžsilikusių kunigų įtaką, 
komunistinė valdžia reikalau
ja iš kiekvieno kunigo pasira
šyti pareiškimą, kad jam yra 
žinomas valdžios uždraudimas 
vaikus mokyti religijos. Kuni
gui uždrausta bet kokioj vie
toj kalbėti apie tikybą vai
kams. Priešingu atveju yra 
traukiami į teismą. Tokiu bū
du tų kunigų, kurie dar yra 
laisvi, gyvenimas pasidarė 
nepakenčiamas. Jie yra val
džios ujami, apšaukti darbo 
žmonių priešais ir persekioja
mi.

Svarbus susirinkimas
įvyks šį ketvirtadienį, gruo

džio 21 d. So. Bostono Lietu
vių Piliečių Draugijos. Bus 
renkama valdyba ir direkto
riai kitiems metams. Dabar
tinė valdyba su direktoriais 
praeitais metais atliko didelį 
darbą. Nupirko didžiulį ban
ko kampinį namą ir jame 
įrengė modernišką klubą ir 
salę. Tas darbas iš jų parei
kalavo labai daug laiko ir rū
pesčio. Jie tą atliko su dide
liu savo pasiaukojimu drau
gijai ir lietuvių visuomemenei. 
Draugijos nariai turėtų įver
tinti pareikšdami jiems savo 
pasitikėjimą rinkimuose, ypač 
kad susidarė organizuotas bū
relis, pasivadinęs “jaunas 
kraujas”, kuris leidžia įvai
rias paskalas ir nepamatuotai 
kaltina visiems gerai žinomus 
profesionalus, biznierius, dar
bininkus ir visuomenininkus. 
Tas būrelis net per tūlą radi
ją paleido šūkį: “naujas na
mas, šviežias kraujas — tai 
nenugalima kombin a c i j a”. 
Praeitame susirinkime toji 
kombinacija iš tikrųjų pasi
rodė “nenugalima”. Ji sukėlė 
tokį “kačių koncertą”, kad 
nebuvo galima nei revizijos 
komisijos nei finansų rapor
to, nei kontraktoriaus Kimčio 
raportų tinkamai išklausyti 
ir balsavimo pravesti. Drau
gijos nariai pasipiktinę aplei
do salę pasiryžę šį ketvirta
dienį duoti tinkamą atsaky
mą. Lai nei vienas draugijos 
narys nelieka nebalsavęs.

Senas narys.

tės
8*,

Latvijos respublikos šven- 
— lapkričio 18 d/ — pro- 
VLKo ir VT pirmininkas 

M. Krupavičius pasikeitė svei
kinimais su Latvijos seimo 
vice-pirmininku, pagal Latvi
jos konstituciją tremtyje ei
nančiu Respublikos preziden
to pareigas, J. E. Vyskupu J. 
Rancenu.

Ieškomi indėlininkai
Franklin Savings Bank Bos

tone ieško Paul Vetkus ir 
Anne Vila; East Boston Sa
vings Bank ieško Charles Za- 
nevich; Boston Penny Savings 
Bank ieško Anna Jarvince- 
wicz ir Juozas Gronerski; Ins- 
titution for Savings, Roxbu- 
ry ieško Casimir Wutautas; 
Provident Institution for Sa
vings, Temple Place Boston, 
ieško Frances Balčiūnas ir 
Miko Petrausko; Wildey Sa
vings Bank, 22 Boylston St., 
Boston, ieško Joseph Antony- 
tis ir George Alasevich.

Mirė Lenkauskas
Gruodžio 15 d. Cambridge, 

Mass. mirė Steponas Len
kauskas, gyv. 5’Zj Palermo St 
Velionis buvo pašarvotas Pra
no Vaitkaus laidotuvių name 
197 Webster Avė. Palaidotas 
antradienio rytą iš Nekalto 
Prasidėjimo lietuvių parapijos 
bažnyčios.

8UGR|ŽTIE8 KELIU
Kai aną pirmąją Kalėdų naktį, prieš du tūkstančius me» 

tų, pasigirdo angelų balsai ir prasivėrė dangus viršum Betlie
jaus, kartu atsivėrė žmonėms ir naujas kelias: kelias sugrįž
ties. Žmonės buvo pakreipti atgalios į Rojų. Rojus ir Betlie
jus yra du reįkšmingi žmonijos gyvenimo posūkiai. Pirmasis 
mus nusuko nuo Dievo, antrasis į Jį grąžina.

I
V Nutolo žmogus nuo Dievo dar būdamas Rojuje, nes jis 

paklausė ne savo Viešpaties, o Jo priešininko žodžio. Patikėda
mas tuo melo žodžiu žmogus pradėjo žemėje ištremties kelią, 
tą klaidų kelią, kuris ilgus amžius vedė per neviltį ir nežinią, 
suko klystkeliais kaip susirangęs žaltys, kurio gundymu žmo
gus buvo paklaidintas. Nuklydo kone visos žmonių giminės, 
eidamos pikto ir gero pažinimo keliu, išskyrus tą vieną, iš ku
rios turėjo ateiti Atpirkėjas ir kurią Jis saugojo dykumose ir 
pavojuose, iki suspindo ilgai laukta Betliejaus žvaigždė. Ji ap
reiškė, kad vienas žmonijos gyvenimo etapas, vedęs nuo Ro
jaus iki Betliejaus, buvo baigtas. Žmonija buvo pakreipta į 
naują gyvenimą — sugrįžties posūkį nuo Betliejaus vėlei į Ro-

V Iš Rojaus ji išėjo peY žaltį, o atgal grįžti tegali per kry
žių. Žaltys buvo įkuždėjęs neištikimybę, iš pažiūros lengvai 
vedusią į garbę, bet nuvedusią į pažeminimą. Kryžius iš tos 
negarbės pakėlė, nurodė kelią ištikimybei, bet nelengvą ir kar
tais skausmingą. Tačiau tai vienintelis kelias iš paklydimo į 
atpirkimą. Jis prasidėjo jau Betliejaus kūtelėje Dievo auka už 
paklydusius žmones. Auka didelė, jei reikėjo Dievo Sūnui ateiti 
į žemę, kentėti ir mirti. Jau antrąją Kalėdų dieną Bažnyčia 
velkasi raudonu rūbu ir dar mini taip pat pirmąjį Kristaus 
kankinį, kankinį už Dievo žodį ir Jo palaimą žmonėms. Palai
ma buvo apreikšta giedančių angelų, bet ji g*H būti laimima 
tiktai kovojančių ir kenčiančių už Dievo tiesą žmonių.

▼ Gimdamas žemėje Dievo Sūnus neperkeitė jos į Rojų: 
.paliko ir prakaitą lėti ir kančios bei mirties ragauti, kaip nu
skinto uždrausto vaisiaA. Bet Dievas apskelbė ramybę geros 
valios žmonėms ir nurodė tiesų kelią į Rojų. Tai yra daug, tiek 
daug, kad žmogus išgelbėtas, ištrauktas iš nevilties ir pa
smerkimo. Žmogus dabar turi į ką atsiremti, jis suranda į Die
vą ir tikrą kelią, jei ieško. Ar nėra pasakyta: ieškokite ir rasi
te. Betliejaus žvaigždė tą naują kelią nušviečia, o Golgotoje iš
keltas kryžius jį sustiprina. Patraukia žmogų į save Dievas, 
gulėjęs ant šiaudų ir paguldytas ant kryžiaus.

V Gimusį mažu Kūdikiu žmonės dažniau prisimena. Jo pra- 
kartėlę žibučiais ir eglaitėmis apstato, vaikų švente padaro. 
Tai teikia džiaugsmo, kurio suaugę ieško kaip ir vaikai. Bet 
jei vaikų nekaltumas jiems yra pateisinimas, tai suaugusiųjų 
kaltumas dar turi būti išteisintas, o jis Nukryžiuotoj® Dievo 
dažnai lenkiasi ir tuo pačiu išsilenkia iš sugrįžties kalio. Kar
tais nenorime net suprasti, kad jis kitaip neveda kaip per kry
žių. Tai, rodos, visai aišku. Kas buvo kada paklydęs, o turi 
grįžti, grįžta gailėdamasis. Kas nesigaili, tas ir nebegrįžta. Ne
begrįžta tada jam nei džiaugsmas, kur jo beieškotų, nei dva
sios ramybė, kurios ilgisi. “Ramybė geros valios žmonėms” 
praskamba jam negirdimai, nes jis nebenori išgirsti balso 
kviečiančio į Dievą.

V Šviesiomis Kalėdų šventėmis Dievas kviečia visus pas Jį
grįžti ir visiems žada savo ramybę, kurios pasaulis duoti ne
gali. Bet tosios dieviškos ramybės ir angeliško džiaugsmo žmo
gus turi siekti ir pate. Kiekvienas turi apsispręsti, ar renkasi 
jis savo amžinos tremties ar sugrįžties kelią, žmonijai jis buvo 
nurodytas prieš du tūkstančius metų, bet atskiram žmogui jis 
gali paaiškėti tiktai dabar, tik per šias Kalėdų šventes ar ku
rią nepaprastą gyvenimo valandą. Ir juo daugiau tų Betlie
jaus žvaigždžių sužibs paskirų žmonių širdyse, juo šviesiau ir 
ramiau bus visai žmonijai. 8.

Linksmų Šv. Kalėdų!

Adv. John J. Grigai"*
20 Pemberton Square, Boston 

CA 7-0453
Home SO 8-4877

LDS NARIŲ IR “DARBININKO” 
SKAITYTOJŲ DĖMESIUI 
Didžiumos LDS narių ir “Darbininko” prenume

ratorių mokestis už “Darbininko” prenumeratą bai
giasi su gruodžio 31 diena. Taigi prašome LDS narių 
ir “Darbininko” skaitytojų atnaujinti prenumeratą 
kaip galima greičiau. Už skubų atnaujinimą būsime 
Jums labai dėkingi.

“Darbininko” Administracija

Jau laikas užsisakyti 1961 metama plačiai 
skaitomą mėnesinį religinį-patrijotinį laikraštį 

“SV. PRANCIŠKAUS VARPELĮ”. 
Jame spausdinami religinio ir patrijotinio 

pobūdžio straipsniai, eilėraščiai, žinios iš 
katalikų pasaulio ir Lietuvos.

"SV. PRANCSKAUS YAVELKT
kaina — metams 2 doL

Adresas
Franciscan Fathers Kennebunk Port, Me.

JAUNUOLIAI,
Norį pasišvęsti Dievo garbei ir Lietuvių Tautos 

gerovei, kviečiami stoti į
LIETUVIŲ PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNĄ

KENNEBUNK PORT, MAINE

I KLERIKUS PRIIMAMI 
Lietuvių katalikų šeimų sunūs, baigę bent 

8 SKYRIŲ PRADUOS MOKYKLĄ. 
Priimami taip pat 

KANDIDATAI Į BROLIUS.

Dėl priėmimo sąlygų kreipkitės:
VERY BEV. JUSTINAS VAIKYS, OTJL 
mm Fatbera Ktnnebauk Port, Me.



Kristaus

j*

4

/komunizmas, 
pavergiamas ir 
rodo masiniai

Visa tai neįvyko staiga, ne 
pirmais metais ar pirmą šimt
metį, pamažu. •

bet ir priešas, 
apskelbė visų 
ir iškėlė kiek- 
vertę, kas bu-

pargrįžta
Kas

Užeikime j vieną iš tokių 
teatrų, kaip juos aprašo ano

padariusios gerą 
ir jau 

j atskirą 
Dievo, be 
vergija ir
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Betliejaus žvaigždė viršum žmonijos ūkanu
Neuždangstoma šventė

Kristaus gimimo šventė kas
met išjudina visą kultūringąjį 
pasaulį. įvairių tautų įvairiai 
ji vadinama, kartais net “Žie-‘ 
mos šventės” vardu uždengia
ma arba pirkliškais interesais 
apgaubiama, bet pro tas visas 
uždangas vistiek prasiveržia 
faktas, kad tai nėra šiaip jau 
paprasta šventė, o Kristaus 
gimimo prisiminimas. Kas ir 
nenori to prisiminti, negali 
paneigti fakto, kad su Betlie
jaus žvaigžde įvyko didelis 
posūkis žmonijos istorijoje, 
kuri aiškiai buvo padalyta į 
pagonišką ir krikščionišką 
erą. Skirtumas tarp jų yra 
nemažas, bet pasikartoja ir 
panašumas. Piktas, pasirodo, 
ne taip lengvai iš pasaulio iš- 
raujamas. Jis ir Kalėdų švep- 
tę visokioms uždangoms už
klosto.

Kultūra be žmoniškumo
Kristaus atėjimo buvo lauk

ta ilgai, taip ilgai, kad jau 
šauktasi rasos išdžiūvusiai 
žmogiškajai kultūrai. Ji iš 
paviršiaus nebuvo prasta, net 
žavi, ir mes daug ko iš jos 
esame paėmę, ypač iš graikų 
ar romėnų. Romėnai buvo 
įkopę į pasaulio valdovus ir 
sukūrę tokį kultūros eeatrą, 
Romą, į kurią buvo nukreip
tos visas senojo pasaulio dė
mesys, kaip šiandien į kokius 
dangoraižių miestus. O tas 
milijoninis Romos miestas tu
rėjo ir aukštus mūrinius na
mus, ir tašytais akmenimis 
grįstas gatves, auksu ir mar
muru dabintas dievų švento
ves, medžiais nusodintas vė
sias alėjas, vandentekį, bran
giai įrengtas pirtis, puikius 
teatrus ir amfiteatrus. Žo
džiu, visai žmonišką kultūrą, 
tačiau be žmoniškumo.

meto istorijos pasakojimai 
arba parodo Pompejos kasinė
jimai. Pataikėme, sakysime, į 
Basho, girtavimo ir palaidu
mo dievaičio šventę, į kurią 
susirinko visa Romos diduo
menė su pačiu ciesorium Au
gustu. Štai, pusnuogiai vergai 
įneša didžiulį kryžių — pa
niekos ir didelės kančios įran
kį, kurį buvo išgalvojęs sena
sis pasaulis savo kruvinam 
geismui pasotinti. Iš paskos 
eina ir žmogus, vos ant kojų 
besilaikąs, kažkoks politinis 
nusikaltėlis. Jis plikai išren
giamas, ištempiamas ir visos 
publikos žvėriškam pasitenki
nimui — storomis medinėmis 
vinimis prikalamas. Pasmerk
tasis tamposi, ne savo balsu 
unkščia, o Romos diduomenė 
garsiai kvotojasi. Kad galėtų 
to malonumo daugiau patirti, 
kryžius su jo auka iškeliamas 
ir įkasamas teatro aikštės vi
duryje.

Po to vėl įvedama keliolika 
suvargusių žmonij — tai nu
sikaltę savo viešpačiams ver
gai. Tuojau išleidžiami ir nar
vų išalkinti liūtai ir tigrai, 
kurie iš karto puola vienas 
kitą. Pastebėję, kad yra žmo
nių, užmiršta tarpusavio vai
dus ir puola žmogiškąsias au
kas. PaUtka svaigsta, šaukia 
“mirtis jums niekšai!”

Paskui ta kilmingųjų publi
ka suseina į puotą, kur nors 
prie tvenkinio. Ant plaukio
jančių plaustų įrengta daug 
stalų su guoliais, nes romė
nai ir graikai valgydavo guls
ti. Valgių įvairiansių negalė
tum nė išvardinti, o svaigalų 
taip pat. Pradėjus temti pasi
girsta baisus klyksmas. Tai 
dega smala apipilti žmonės— 
dažniausiai politiniai nusikal
tėliai (vėliau krikščionys).

Tai vaizdelis iš tų laikų 
kultūringos Romos didmiesčio 
be Dievo ir irtomo meilės.

Žmogiškoji kultūra be žmo
niškumo.

Šviesa suspindi tamsybėse
Patys žmonės jau negalėjo 

išeiti iš tos klaikumos, į kurią 
buvo atvedęs jų paklydimas. 
Keliui nušviesti ir ypač žmo
gaus širdžiai pakeisti reikėjo 
dangiškos šviesos. Jos buvo 
ištisus amžius laukta ir užsi- 
laukta, iki vieną tamsią naktį 
prasivėrė dangus tolimam 
Romos imperijos nuokampy- 
je — pavergtų žydų žemėje. 
Tai buvo Betliejaus žvaigždė. 
Ta paslaptinga žvaigždė nu
rodė vietą gimusio žemėje 
Pasaulio Valdovo, atėjusio 
gelbėti nuodėmėn nugrimzdu- 
sio pasaulio, kuris žinojo tik
tai vergus ir valdovus. Aukšta 
romėnų kultūra artimo meilės 
nepažino. Tik atėjęs į pasau
lį Kristus pabrėžė, kad arti
mas yra kiekvienas žmogus— 
ne tik vergas, 
Tuo Kristus 
žmonių lygybę 
vieno žmogaus 
vo nesuprantama tų laikų 
dvasiai.

Kristus perkeitė pasauli
Artimo meilė yra ryškiausia 

žmoniškumo žymė. Kristaus 
mokslas ją įspaudė naują, 
krikščioniškų laikų- JpUtūrą. 
Išnyko amfiteatro aeeuov gta- 
dijatoriai, cirkų žvėrys, kurie 
draskydavo žmones, liautasi 
žudyti silpnus kūdikius, nepa
gydomus ligonius ir nedarbin
gus senelius; vergui buvo pri
pažintos žmogaus teisės. Su
klestėjo artimo meilė, kurią 
po Kristaus uoliai skelbė ir 
gyvenime vykdė jo apaštalai 
ir mokiniai. Susikūrė didžiu
liai labdarybės ir prieglaudos 
namai, meno bei mokslo įstai
gos. Visa tai gavo pradžią ir 
toliau rutuliojosi krikščioniš
kų bažnyčių bei vienuolynų 
globoje. Žmonių santykiai su
švelnėjo.

Pranas Kozulis

Karalių žvaigždė
Suprantu: aš mažytis, ir kvailas, ir aklas, 
kaip drugelis virš jūros bangų.
Aš regiu — su žvaigždėm 
mano Viešpats ateina šią naktį 
ir gyvens amžinai su žmogum.

Atpirkėjau, garbė Tau per amžius, 
kurs žvaigždynus, kaip dulkes, žarstai — 
bet palaimink ir tuos, 
kurie žemėj klajoja ir daužos 
niekados nesapnuotais kraštais.

Niekados dar žmogus nėra matęs 
taip liepsnojant padangių giedrių — 
pirmą kartą regiu: 
teka vandenys, kraujas ir metai 
virš audros ir nakties sūkurių.

Aš jaučiu, kaip grimstu amžinybėn, 
lyg drugelis j marių bangas;
O, šviesioji Žvaigždė! 
erdvėse tylią naktį sužibus, 
niekados, niekados neužges.

t

Kristaus mokslas, skelbiąs 
visų žmonių lygybę ir artimo 
meilę, ne visiems patiko. Ypač 
nenorėjo jo priimti valdę ma
ses vergų ir visa kuo pertekę. 
Todėl pirmiausiais krikščio
nybės amžiais žiauriausiomis 
priemonėmis' su krikščionimi 
kovojo. Tačiau Kristaus 
mokslas nežuvo, bet plačiai iš
siskleidė ir pamažu persunkė 
visą viešąjį • gyvenimą.

O vergija vis dar atgyja
Kristaus Evangelija netie

sioginiai yra paveikusi ir tuos, 
kurie pripažįsta žmoniškumo 
principus, nors pačio Kristaus 
mokslo ir nepripažįsta. Jie 
sako, kad tai kultūrinės pa
žangos vaisius, bet nemato ar 
nenori matyti jog dabartyje 
Vakarų kultūra susiformavo 
Kristaus mokslo įtakoje. Ki
tos, ateistinės idėjos, kurios 
18-tame amžiuje padarė įta
kos Vakarų kultūrai, šiandien 
jau yra
šuolį kita kryptimi 
reiškia pretenzijų 
kultūros tipą: be 
artimo meilės, su 
žiaurumais. *

vėl
Tai

vergų stovyklos So- 
Stalinas ir jo aris- 
ištroškę yra kraujo 

kaip pagoniškieji 
Tik anie jį laistė

Ryškiausi šios kultūros at
stovai yra komunistai. Juk 
tuose kraštuose, kur smurtu 
įgyvendintas 
žmęgus 
žudomas, 
kapai ir 
vietijoje. 
tokratija 
nemažiau 
romėnai.
amfiteatre, o bolševikai —vi
so pasaulio teatre. Anie žu
dė vadinamus politinius nusi
kaltėlius dešimtimis, daugiau
sia šimtais, o bolševikai likvi
duoja milijonais, masėmis.

(Iš knygos “Dulkės ežere“) 

Taigi, kur tik 
mokslas iš viešojo gyvenimo 
išstumiamas. ten 
vergija ir žmogžudystė,
to nemato ar sąmoningai ne
nori matyti, švenčia netikras 
Kalėdas. Kalėdos yra ir Kris
taus gimimo ir kaitų Jo gina
mo žmoniškumo šventė. Per 
Kristų žmonija atgimė, be Jo 

vėl išsigimsta. J. L-kas.

LINKSMAI GIEDANTIEJI 
ANGELAI

Vieno garsaus advokato 
biuro valdininkas gavo iš sa
vo viršininko atvirutę. Joje 
buvo atvaizduotas Kristaus 
gimimas: dešinėje buvo ma
tyti suklaupę lauke piemenys, 
kuriems pranešama linksma 
naujiena; kairėje — Šventoji 
šeimyna, šviesos apsupta. Ap
linkui aut rąstų ir stulpų sė
dėjo džiaugsmingai giedoda
mi angelai. Tam valdininkui 
dar joks paveikslas nebuvo 
padaręs taip stipraus įspūdžio 
kaip šis. Krikščionybė jam 
buvo savęs atsižadėjimo ir au
kojimosi mokslas. Jam atro
dė, kad linksmai giedantiems 
angelams ten nebuvo vietos.

J '
Tą paveiksią jis pastatė 

ant savo rašomojo stalo tarp 
nuplėšiamojo kalendoriaus ir 
laiškams svarstyklių, ir nega
lėjo susilaikyti nuolat vis ne
pažiūrėjęs į jį. Ir taip visą 
darbo dieną bežiūrėdamas į jį 
įsigilino į kiekvieną jo smulk
meną. Ėjo namo it sapnuoda

• mas.

Kai vakare atsigulė, vis
kas prieš jo akis sužibo. Jam 
atrodė, kad jis girdi angelus 
giedant ir mato pilną erdvę 
palaimintųjų būtybių. Dabar 
jo išvargusi siela suprato, 
kad Išganytojo gimimas niū
rioje žemėje reiškia visai ką 
kitą, negu jis iki šiol vaizda 
vosi.

Kristus jam iki šiol buvot 
lyg koks aukščiausias virši
ninkas, o jo paties gyvenimai 
lyg tas juodai numargintaą 
nuplėšiamasis kalendorius, 
kuris kiekvieną dieną plėšia
mas vis mažėja, ir metų gale 
su paskutiniu lapu .nulekia f 
popierių krepšį. Dabar jis iš* 
vydo prieš save visai naują 
pasaulį, ir išsigando pamatęs 
didelį savo gyvenimo skurdu
mą.

Linksmai giedantieji ange
lai paaiškino jam Kristų ir 
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KALĖDŲ SVEIKINIMAS 
e

šventų Metų Kalėdiniu džiaugsmu nuoširdžiai 
name visus mūsų Rėmėjus, Geradarius ir Prietelius. 
miausių Švenčių linkime visiems!

sveiki- 
Links-

Vaike-vL 
liui Jėzui, ypač šventose mišiose, kurios bus atnašautos J’ 
Jūsų intencijomis Kalėdų ir Naujų Metą antr| dieną.

Dėkingomis širdimis visus pavėsime Betliejaus

ŠVENTO KAZIMIERO SESERYS
**' H,

MOTINA M. JUOZAPA

V į

atidarė jo akis išvysti tai, ko 
jam trūko: užmiršti save pa
tį, nemirti, bet gyventi, sem
tis iš kūdikėlio Kristaus mei
lės, vargše šios žemės dulkių 
apnešta siena pakilti ir išgirs
ti angelų būrius giedančius 
"Ramybė žemėje" ir nešan
čius džiaugsmą į šią niūrią 
žemę...

Tas praregėjimas sujudino 
tą nerangųjį padarą, kaip 
koks niekada nenujaustas įvy
kis. Ryto metą atėjęs į savo 
biurą, jautėsi taip, lyg būtų 
norėjęs nukabinti visas savo 
darbo kambario sienas vaini
kais, kuriuose suptųsi angelai. 
Taip norėjo papuošti ir lau
kiamąjį kambarį. Jam atrodė, 
kad niekada nenujaustos 
lengvumas lydėjo viską, ką 
jis darė ir kalbėjo.

Nuo dabar moderniškosios 
advokato kontoros 
kas, nežiūrint visų 
įvykių, • nesiliovė

A- • < • ,.W . ..

valdinin- 
skubių 

šventęs 
Kristaus gimimą. Jis neturė
jo suerzintų nervų (kuriuos 
sukelia skubėjimas ir mašinų 
tarškėjimas — red.); jis ma
tė kiekvieną nuovargį ir gel
bėjo; jis davė kitiems patari
mus, 

. apie 
lūs; 
tojo 
gąs.

surado laiko pasiteirauti 
savo tarnautojų reika- 
jis ėmėsi atlikti tarnau- 
darbą, kuris atrodė ser- 
Iš jo patarimų

liavo šviesumas ir 
kurie niūrų dulkėtą 
nuskaidrindavo nežinoma švie-

spindu- 
gerumas. 
kambarį

sa.
konflik- 

materia- 
išspręsti

Sukiršintų žmonių 
tams, besieliams dėl 
linių dalykų ginčams 
diena iš dienos iš atbudusios 
sielos plaukė vis nauji suma
nios paguodos ir patarimo žo
džiai. Linksmai giedantieji 
angelai, Kristaus Kūdikėlio 
skelbėjai. Dievo Sūnaus įdva
sintos sielos ženklai.

(Iš Fr. V. Foersterio raštų)
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LIETUVIAI PASAULYJE
VUKo meaMvMMhunas < 

radestgspsį
VLIKo dokumentuotas me

morandumas dėl - TSRS vyk
domo genocido — mūsų tau
tos naikinimo — rado platų 
atganą pasaulio visuomenėje. 
“Amerikos Balnas” savo pra
nešimuose rusų ir kitomis 
kalbomis nekartą atkartojo jo 
mintis ir patiekė davinius. 
Eilė įtakingų laikraščių — 
“New York HeraM Tribūne”, 
“The New York Times” ir ki
ti suglaustai paskelbė jo min
tis. pažymėdami, kad j| įteikė, 
drauge pareikšdamas lietuvių 
tautos protestą, Lietuvos mi- 
nisteris Vašingtone p. Sadei- 
kis. Ir JT memorandumas pa
daręs įspūdį.

čili Ir Bolivija už 
Pabalti ja kraštu* 

Jungtinių tautų plenumo 
posėdyje Gili valstybės dele
gacijos pirmininkas ambasa
dorius p. Herman Santa Cruz 
pasakė kalbą, kurioje aštriais 
žodžiais puolė Sovietų Sąjun
gą dėl jos vykdomos agresi
jos Korėjoje. Ambasadorius 
pareiškė, girdi, nėsą davinių, 
kad toji agresija sustotų. 
Kaip vieną didžiausių agresi
jos pavyzdžių jis nurodė TS
RS padarytą didžiausią netei
sybę — Pabaltijo kraštų oku
paciją.

Panašų pareiškimu pora 
dienų vėliau padarė ir Bolivi
jos atstovas Mr. Matienzo.

Lietuvos vardas laisvės 
parade New Vorke 

“The Record - American” 
patiekė didžiulio laisvės para
do aprašymą, be to eilė nuo
traukų iš suruoštų priešbol- 
ševikinių demonstracijų New 
Yorke, kuriose dalyvavo 30,- 
000 amerikiečių, jų tarpe 
daug karo veteranų ir darbi
ninkų, o taip pat valstybės 
vyrų. Nešamuose plakatuose 
buvo įrašytas ir Lietuvos var
das. Visur buvo pažymima, 
kad Lietuva — viena pirmųjų 
TSRS agresijos aukų.

Argentinos lietuviai už 
vienybę ir Lietuvos 

laisvės reikalus
Nors Argentinoje ir nėra 

daug lietuvių 
čiau ir senieji 
— emigrantai 
rūs. Jie deda 
kad lietuvybė 
būtų tinkamoje aukštumoje.

Spalio 22 d. Bueonos Aires 
mieste 
lietuvių 
išreiškė 
rūmą ir 
tuvos pasiuntiniams ir Ame
rikos Lietuvių Tarybai ben
drame lietuvybės išlaikymo ir 
tėvynės išlaisvinimo darbe. 
Specialioje rezoliucijoje ats-

tovai nurodė, kad “Lietuvos 
atstovybė P. Amerikoje yra 
netik Nepriklausomos Lietu
vos reikšminga pozicija kovai 
už laisvę, bet kartu ir mūsų 
tautos autoritetinga įstaiga, 
kurią pripažįsta Urugvajaus 
ir kitų P. Amerikos kraštų 
vyriausybės įstaigos. Toliau 
atstovai kviečia visus geros 
valios lietuvius minėtai įstai
gai nepamatuotai nepriešta
rauti, bet remti didžiulį darbą 
ir kovą.

Be to atstovai, įvertindami 
lietuviškos vienybės reikalą, 
pritarė Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Argentinoje įstei
gimui. Tuo reikalu sudarytas 
laikinasis organiaacinis ko
mitetas.

tiems vai- 
kurių tėvai to pagei- 
Vyskupijoje konkre- 

delegacijos patiektam 
gautas visiškas pritari-

tremtinių, ta- 
mūsų tautiečiai 

čia gana jud- 
daug pastangų, 

šiame krašte

susirinkę Argentinos 
visuomenės atstovai 
savo visišką solida- 
paramą V LIK ui. Lie-

Ltetuvię kalba gr|žta 
į mokyklas

Lietuvių tremtinių pastan
gos lietuvybės išlaikymo rei
kalu kai kur jau ima duoti 
vaisių. Taip “Amerika” Nr. 
43 korespondencijoje iš Cleve- 
lando praneša, kad vietos Šv. 
Jurgio parapijos tėvų ir mo
kytojų delegacija kreipėsi į 
Clevelando vyskupo švietimo 
vadovą, prašydama įvesti lie
tuvių kalbos ir tikybos dėsty
mą lietuvių kalba 
kams, 
dauja. 
čiam 
planui
mas. Konkrečiai jau aptaria
mos dėstymo įvedimo smulk
menos. Šioje akcijoje pakvies, 
ti dalyvauja ir senieji Ameri
kos lietuviai.

Reikia manyti, kad šių mū
sų tautiečių pavyzdžiu paseks 
ir visos kitos lietuvių koloni
jos, padarydamos žygius grą
žinti lietuvių kalbos ir tiky
bos dėstymą tose vietose, kur 
gyvena daugiau tautiečių.

Vokietija
Advokatas Balys Dirmantas 

po ilgos ir sunkios ligos mirė. 
Palaidotas Haslache, prancū
zų zonoje.

Pulk. J. Šlepetys, ilgametis 
Prancūzų zonos lietuvių ko
miteto pirmininkas, jau atsi
sveikino ir išemigravo. Jo pa
reigas perėmė L. Prapuolenis.

Perkelta Ludvigsburgo emi
gracinė stovykla į kitas to 
paties miesto kareivines. Dar
bas nebuvo nutrauktas, visos 
komisijos veikė beveik nor
maliu tempu.

Dr. Jonas Grinius, dar kar
tą emigracijos daktarų atidė
tas trim mėnesiam, šiuo metu 
gyvena Traunsteine lietuvių 
stovykloje, kur eina PLB 
apylinkės komiteto pirminin
ko pareigas.

V. Kamantauskas, žinomas 
vertėjas, ilgą laiką gyvenęs 
Vokietijoje, dabar atvyko į 
Ameriką.*
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MYOPIA CLUB BEVERAGE CO
Graftoa Ave^ Isiingtoa, Mass

Tek DE 3-1304-W
Gerubkis, Namų Tel. DE 3-1304-R £* sA

IRO mažina tarnautojus. 
Emigracijai plečiantis ir tuo 
pačiu pabėgėliams mažėjant, 
IRO vadovybė dar kartą nu
sprendė visą eilę tarnautojų 
atleisti. Tremtiniai nusiskun
džia, kad IRO centre Ženevo
je esą beveik vienos tautybės 
visi tarnautojai, kurie uoliai 
prisilaiką sovietams palankių 
IRO konstitucijos nuostatų.

Lietuviai lapkričio antroje 
pusėje dalyvavo visoj eilėje 
Europos sąjūdžio konferenci
jų: Europos federalistų suva
žiavime, Europėjinio sąjūdžio 
suvažiavime. Komiteto krikš
čioniškai kultūrai ginti ir Eu
ropos Tarybos konferencijose. 
Šiose konferencijose dalyvavo 
iš Paryžiaus min. Dr. 
Balkis. Ed. Turauskas 
pulk. J. Lanskaronsis;
Strasburgo — kun. Krivickas 
ir adv. Paramskas. Iš Vokie
tijos nuvyko V. T. Užsienio 
Reikalų Tarybos valdytojas 
prof. J. Brazaitis.

Didins mokyklų skaičių. 
Daromos visas pastangos pa
didinti Vokietijoje lietuviškų 
mokyklų skaičių, kad vaikai 
galėtų lietuviškai mokytis. 
Tačiau sąlygos yra labai sun
kios, vokiečiai priešinasi tau
tinėm mokyklom, o be to, ir 
ekonominiai ištekliai yra la
bai maži. Teks ieškotis svetur 
pagalbos.

• Žurnalistas Br. Kvyklys, 
perėjęs emigracinių gydytojų 
komisiją sėdi Ludwigaburgo 
stovykloje ir laukia, kol jį pa-

s. 
ir 
iš

šauks konsulai.
• Tuebiagene beliko tik 36 

lietuviai. Seniau ten gyveno 
per 800 mūsų tautiečių. Liku
siųjų daugumą sudaro stu
dentai, kurie nori baigti stu
dijas ir tik tada emigruoti.
• Neustate stovykla irgi 

praretėjo, beliko tik 200. Lie
tuviškosios mokyklos taip pat 
uždarytos. Vaikai turi lankyti 
vokiškąsias. Pradžios mokyk
loje istorija, geografija ir kit. 
mokslo dalykai dėstomi lietu
viškai. Nuo šių metų liepos 1 
dienos stovyklą tvarko vokie
čiai. Jie rūpinasi ir pabėgėlių 
išlaikymu, mokėdami kas mė
nesį pinigais, ši suma yra to
kia maža, kad be galo sunku 
pragyventi. Darbų apylinkė
je nėra, jei ne parama iš už
jūrio, tektų badauti.
• Ludwigsburge nemažas 

tremtinių skaičius, jų tarpe ir 
lietuvių, pareiškė norą va
žiuoti į Kanadą miškų dar
bams.
• Mirė E. Berautas. Lapkri

čio 13 d. Pinnebergo stovyk
loje' (britų zonoje) širdies 
smūgiu mirė E. Berentas. Jis 
buvo gimęs 1888 m. Jis tar
navo mūsų kariuomenėje, iš 
kurios vėliau išėjo majoro 
laipsniu. Bolševikams okupa
vus Lietuvą, jis pasitraukė į 
Vokietiją. O nacių metu dirbo 
Generalinio komisaro įstaigo
je, cenzūruodamas lietuvišką 
spaudą.
• Dr. K. Girtautas, profeso

riavęs Erlangeno universitete.

v

per Schueinfurto pereinamą* 
ją stovyklą išvyksta j Ame
riką.
• Mgr. Starkas sunkiai ser-

jusiu kraujo spaudimu. šiuo 
metu jis yra išvežtas j Det- 
moldo ligoninę.
Čilė

Julius Kakarieku prieš porą 
metų nuvažiavo iš TuoHngeno

LIETUVIŠKA KEPYKLA
K. PLEV0KA8, savininkas

Kepame visokios rūšies duonas, pyragus, pyragaičius, 
Birthday keiksus (tortus) ir tt.

5N E. 8th Street So. Boston, Mass.
Tel. SO 8-6796

! 
! 

i!
(Vokietijos) į Cttę studijuoti ; i 
Santiagos universitete. Dabar, j j 
kaip praneša laikraščiai, jis i 
pralenkė visus .studentus ir < 
buvo išrinktas • kaip tinka- į 
miausias atstovauti Paname- 1 
rikoa Geografijos - Istorijos 1 į 
instituto suvažiavime.

Lietuvaitė, M. KardamkaNė, j;
Santiago katedroje rinko per ! • LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ! 
pamaldas aukas. Ten yra toks j 
paprotys, kad aukas renka ne ' Į

Danija !
i

• Po šio karo Danijoje atsi- į 
dūrė apie 1,000 lietuvių. Jie [ 
gyveno sunkiose sąlygose, J 
nes vyriausybė jiems nedavė 
jokių teisių, kurias turi laisvi 
žmonės. Dar lietuvių bėra likę 
tik 150. Jie organizuojasi ir 
steigia Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės daniškąjį skyrių.

Austrija
• Kun. Dr. Petras Bašins

kas, ilgametis Innsbrucko lie
tuvių kapelionas, daug pagel- 
bėjęs lietuviams' studentams 
ir pats padaręs filosofijos 
daktaratą, išvyko į Australiją.

Anglijoje

LINKSMŲ SV. KAL4DŲ!

Atnerikos lietuvių - darbo žmonių daugiausia yra skaitomas 
jau 36-sius metus leidžiamas

DARBININKAS
išeinąs du kartus į savaitę ir tuo atžvilgiu vienintelis toks lietuvių laikraštis 

Amerikoje
duoda naujausias ir svarbiausias žinias, iš Amerikos gyvenimo, lietu

vių kolonijų, pavergtosios Lietuvos, tremties ir viso pasaulio įvykių, 
patiekia įdomių straipsnių politiniais, kultūriniais ir religiniais klau

simais, nes turi gausiai .bendradarbių Amerikos ir Europoje.
plačiai informuoja apie darbininkų gyvenimą ir jų rūpesčius.
yra gausiai iliustruojamas pasaulio įvykių ir Amerikos lietuvių gyve

nimo vaizdais.
Visi telkimės apie “Darbininką”, vienintelį ^katalikišką laikraštį, skiriamą darbo žmo

nėms.
Nelikime ir kitais metais be “Darbininko”, kuris po Naujų Metų bus dar labiau patobu

lintas. Paraginkime ir kitus užsiprenumeruoti.
Prenumerata metams tiktai $5. Užsienyje —- $5.50. •
Adresas: 366 Broadvay, So. Boston 27, Mass.

DARBININKAS

DARBININKAS

DARBININKAS 
DARBININKAS

/

» V* i
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WALTER*S PUBL1C MARKET

Csener šth A H Street, South Boston, Mass.
- - -—.„

Parduotam guriausias Aėsfia ir groserf.
Savas pas savą — pas W. Marcinkų. — Tel. SO 8-0847

BROADB'AY LiqUOR MART
UQU0R RETA1LERS

Jota Genio, Jr„ Mgr. Tel. SO 8-9570

i
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LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ!

\ GORMAN & BRUCE
MASTER ELECTRICIĄNS

r

Leo J. Gorman i?
TeL SOuth Boston 8-1139 GENeva 1909 |

F Street South Boston 27, Mass. |

• Londone lankėsi iš Romos T**f<ęf*^M**#*Me<**MĘ^*M*<**M*<*^*^^^ ?̂^^!^ 
St. Losoraitb, attache prie ji LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ! 
Šv. Soetono Pasiuntinybės. i Į
• Kun. J. šataviMas, Londo- i [

no 1 . . . _
nas, išvyko į Romą, į kunigų- į! 
vienuolių kongresą. '■
• Joana SarafinaMč, gimusi ?

ir augusi Škotijoje, besivers- ![ Broaduay,
dama Maniu, aktyviai reiškia- ■; «
si lietuviškoje veikloje, šešio- 
likti metai, kaip jie vadovau
ja įvairiems lietuvių chorams.

Kanada
• lietuvis tai-Viešbutį. Lon

done, Ont, gyvenąs Sutkus 
yra pirkęs viešbutį už $60,000. 
Prie viešbučio yra prisiglaudę 
daug atvykusių . U tremties 
lietuvių.

Argentina < .
• “Laikas” —; Argentinos 

lietuvių laikraštis-minėjo savo 
vienerių metų sukaktį. Lietu
vių svėteąnėje tavo surengta 
garbės leidėjų ir- rėmėjų po
būvis.

į
i! 

w -r—r- |

lietuvių parėpi jos klebo- i! SOUTH BOSTON HAROWARE, INC.

J. KLIMAS, savininkas

9 •

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ 
ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Third Street Cafe, Ine.
K. Šidlauskas ir S. K. Griganavičius, savininkai

Didelis pasirinkimas alų, .vynų, likerių ir valgio .
58 Dorcheiter St., So. Boston 27, Mass.

Tel. SO 8-5219■s .

f
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STASYS YLĄ

M ūkų Kūčių centras yra sta
las (ne eglaitė) su paplotėle, 
šienu, pasnikiškais valgiais. 
Mūsų Kūčių nuotaikos — pa
prastumas, rimtis, pakili mal
dos ir giesmės dvasia, o ne 
blizgesys, žaismingumas. Mū
sų Kūčios — visos šeimos

tai linki geriausių vilčių. Ir 
vargo pastogėj ir tremties na
muos, kur šventų jausmų taip 
maža, vis dėlto pajunti kažką 
šventa .kažką paslaptinga.

Šį vakarą susikryžiuoja ties 
mumis šviesa dviejų pasaulių 
— kosminio ir virškosminio.

šventė, ne vien vaikų.
Norėtume, kad šis Kūčių 

charakteris ypatingai būtų 
pabotas tremtyje ir emigraci
joje, nes tai mūsų tautos sa
vitumo dalis, šis straipsnelis 
ir nori praskleisti mūsų Kūčių 
esmę.

Sekdami tėvų papročius, su
sirenkame Kūčių vakarą prie 
bendro stalo, simbolizuojan
čio šeimos altorių. Ties juo 
mes atnaujiname tą vidinį ry
šį, kuris sieja mus tarpusavy
je ir su mūsų Dievu. Šį šven
tą vakarą, kai viešpatauja 
išorinė tyla, prabyla mūsų 
širdys, šaukiasi viena kitos, 
viena kitai atleidžia, viena ki-

Saulė, praėjusi savo slenkstį, 
lyg atgimsta, diena iš dienos 
skleidžia daugiau šviesos, 
gimdo mumyse džiaugsmą, 
gyvybę, grožį. Didžioji Šviesa, 
didesnė už saulę — Dievas, 
praėjus laikų slenksčiui, iš
siunčia lyg naują spindulį sa
vo Sūnų, kuris gimsta žmogu
mi ir neša dvasinį persikeiti
mą, o su juo — ramybę, mei
lę, laimę.

Laikų pervartos visuomet 
atžymėtos persikeitimų pa
slaptimis. Gimimo slėpiniai ly
di perėjimą iš nebūties į lai
kinę būtį, mirties slėpiniai — 
išsineriant iš laukinumo į am
žinybę. Atgimimu, pilnu žavu-

“žvaigždės” klišė

mo ir mistikos, paženklintas 
persilaužimas į pavasarį; ap
mirimu, matomu, bet ir nesu
vokiamu palydimas vasaros 
atsisveikinimas. Ir istorinių 
laikų lūžiai, kuriuos seka sui- 
rutėsą revoliucijos, karai — 
neša gyvybę ar mirtį, naują 
dvasią ar seną, būsimą tvar
ką ar buvusią.

Tokia laikų pervartos šven
tė yra ir Kūčios. Kosminė ir 
virško8minė šviesa apreiškia 
nūn savo pergalės paslaptis. 
Žmogaus viltimis prasiveria 
nauji gyvybės paslapčių pa
sauliai. Penki žmogaus pojū
čiai — tie kasdieniški ir tik
roviški pojūčiai — jaučia dau
giau ir giliau. Jie mato pasi
rodančias naujas žvaigždes, 
girdi giedant angelus, klauso 
gyvulių — šie kalba žmonių 
kalba, ragauja paprastą van
denį, o jis virtęs vynu, prisi
liečia daiktų ir šie atveria 
ateities duris. Kūčios pasidaro 
paslapčių vakaras, v

Prie bendro stalo susirenka 
šį vakarą žmonės, prie stalo, 
vienintelio savo rūšim metuo
se. Šis stalas nėra iš kasdie
nybės, iš paprastumos. Ne kū
nui pastiprinti, ne jį pradžiu
ginti jis skirtas. Plotkelė, ne
rauginta duona, kviečiai, žu
vis — tai valgiai* iš pašvęstų 
puotų. Ir giesmės, kurios aidi 
prie to stalo, ir maldos, ku
rios aidi prie to stalo, ir mal
dos, kuriomis pradedama ši 
pūota, ir rimtis, kuri lydi da
lyvius, — šį pobūvį apsupa 
šventumo skraiste.

Kūčių stalas mena puotą, 
vykusią kitados Mokytojo 
mirties išvakarėse ir paliku
sią persisiebinimą — vieninte
lį istorijoje ir labiausiai pa
slaptingą. Toje puotoje pa
prasta kviečių duona virto 
paslapčių Duona, kuri maitino 
daugiau dvasią nei kūną. Ir 
per tris šimtmečius po to, bū
reliai žmonių rinkosi į nuoša
lius namus, į katakombas ir, 
sėdę už bendro stalo, laužė tą

duoną dvasinės vienybės 
ženklan, vienybės tarpusavyje 
ir su jų Mokytoju.

Nūnai šių puotų niekur ne
berasi pasaulyje, tik pas mus 
ir artimuosius katalikiškus 
mūsų kaimynus. Kažkas |>er- 
kėlė jas iš amžių glūdumos, 
iš krikščionybės lopšio į mū
sų kraštus ir išlaikė per šimt
mečius ligi mūsų dienų. Daug 
kas iš krikščioniškųjų Vakarų 
apgaili, kad jų Kūčios, paly
ginus su mūsų, nebesusiriša 
su pirmine krikščionybe.

Mūsų Kūčios yra vienintelė 
iškilmė, sujungianti Paskuti
nės Vakarienės stalą ir Bet
liejaus ėdžias. Plotkelė ir šie
nas yra tiedu simboliai, kurie 
mena vieną ir antrą. Plotkelė 
kalba apie Kūnu tapusią duo
ną, šienas — apie Kūnu tapu
sį Žodį. Tiedu Dievo persiesy- 
binimo priminimai guli ant 
vieno Kūčių stalo, kaip gilioj 
krikščionybės senovėj ant vie
no altoriaus gulėjo šalia vie
nas antro Ostija ir Evangelija 
— gyvoji Duona ir gyvasis 
Žodis.

Šitos dvi paslaptys — kalė
dinė ir velykinė — savo esme 
yra tos pačios. Tai, kas įvyko 
prakartėlėje, ir tai, kas vėliau 
paskutinės vakarienės salėje, 
yra tarsi tas pats šviesos 
spindulys, tik dviejose spek
tro spalvose. Išskirti jų, žiū
rint visumos, negalima. Vie
na be antros būtų jos nesu
prantamos ir, sakytum, nepa
teisinamos. Kaip meteoro, 
švystelėjimas būtų buvęs Die- 
važmogio atėjimas, jei Jis ne
būtų įsikūnijęs kitais pavida
lais. Tai, kas prasidėjo gimi
mu, turėjo būt atbaigta eu
charistiniu persiesybinimu.

Sakėm: Kūčios — paslapčių 
vakaras, o nūnai matom — 
jos ir vienybės vakaras. Bent 
mūsų Kūčios sujungia dvi di
džiąsias mūsų religijos pa
slaptis — gimimą ir eucharis
tinį persisybinimą. Jos sujun
gia į vieną ir žmonių širdis, 
nes ir žmonių vienybė yra di
di paslaptis. Kažkas nepa
prastai jautraus ir švento ri
ša širdis. Kai pats nebežinai, 
kas ėmė ir pertempė tas plo-

MOTINA BERNELIU MIŠIOSE “Aidų” klišė

nąsias gijas, kai žmogus pats 
pasidarai bejėgis atmezgi tą 
ryšį, kuris tave sieja su bro
liais ir Dievu, tada ateina die
na su šienu iš žemės ir su per
keista Duona iš dangaus...

Plotkele, kuri iš mažystės 
lankai mūsų namus, ir atveri 
širdis atlaidumui ir meilei, 
leisk nūnai laužyti tave, kaip 
savo širdies dalį, ir dalintis su 
likimo broliais.

Plotkele, kuri šį vakar eisi 
per tūkstančius ir tūkstąn- 
čius mano brolių rankų, vi
suos pasaulio kraštuos sudėtų 
ant Kūčių stalo, neaplenk ir 
mano artimųjų. Būk jiems 
mano stalo trupinėlis jų pa
guodai ir tvirtybei, nes aš su 
jais esu vienas.

Stutthof, 1944 m. Kūčios.

J. Aistis

IX — V*Kūčios
O kaip Italta daltar jinai, tėvynė, 
Po sniego apklotu užmigusi plati. 
Lyg apsigobus žėrinčiais žvaigždynais 
Nežemiška, šventa ir nuostabi naktis...

Kai kur išltėgus stypteli eglutė
Iki mėnusio veido šypsančio nakčia: 
Sniegų iki žemės nulenktos šakutės. 
Dangun viena viršūnė šauna vilyčių...

Gumšuoja miškas. Kur-ne-kur trobelė 
Atakusi nykiai švytėjančiais langais, 
šerkšnoj lie|»snoja deimontų ugnelės

Tary tum plastančios ant stalo žvakės. 
Ar lyg vaikų maldoj nušvitę akys. 
Sustojusių Kūčių džiaugsmingai įžangai.

/

MOTIEJAUS SAPNAS
KALĖDINIS PASAKOJIMAS

Senelis taip smarkiai patraukė dūmą, kad net 
pypkėje kažkas sučirškė. Tada atsikrankštė ir pra
dėjo pasakoti:

— Paskui kalbėjo arklys, paskui karvė, kiaulė, 
avys. Kalbėjo apie savo šeimininkus, jų samdinin
kus, kaimynus. Vienas po kito pasakojo apie jų blo
gus darbus, nedorą elgesį su gyvuliais, melagystes, 
sukčiavimus, vaginėjimus ir kitus jų nusikaltimus, 
kurių niekas iš žmonių nežinojo. Kai senas jautis pra
dėjo pasakoti, kaip Jaurukas vogė kaimyno Pakark- 
lio dobilus, Jaurukas neiškentė ir suriko: “Ak, tu 
biaurybė! Tai šitaip tu tauziji apie savo šeimininką! 
Na, palauk, ryt pat parduosiu tave žydui: tegul veda 
į skerdyklą, nenaudėli!” Bet- kaip tik ištarė tuos žo
džius, tuojau —vkebėkšt — ir guli negyvas, pabaigė 
senelis.

— Et, tai pasakos, senų žmonių prasimanymai. Aš 
netikiu, kad gyvuliai gali kalbėti, — pasakė Motie
jus.

— Prasimanymai, — įsižeidė senelis; — žiūrėkit, 
koks gudruočius atsirado. O aš sakau, kad tai tikra 
teisybė. Kalėdų naktį tikrai kalba.

— Tai kodėl dabar niekas neišgirsta gyvulių kal
bų?

— Todėl, kad niekas netiki ir nesiklauso. Bet nevi- 
sada galima išgirsti. Reikia pataikyti lygiai dvyliktą 
valandą, tą minutę, kada jie pradeda kalbėti. Jei 
ateisi vėliau — nieko neišgirsi.

— Tai menkniekis, laiką galima pataikyti. Galima 
iš anksto nueiti ir laukti. O, kad tai būtų tiesa, klau
sytojų atsirastų kiek tik nori. Kuris sužinotų tokias 
paslaptis, tas visus suriestų į ožio ragą. Oho, toks 
gudruolis daug ką galėtų padaryti, — kalbėjo Mo
tiejus.

— Nieko jis negalėtų, — atrėžė senelis; — jei 
beklausydamas susijuoktų arba supyktų — tuojau 
viską girdėtą pamirštų. Jei ištartų nors vieną žodį 
arba norėtų kitiems pasakyti ką girdėjęs — tuojau 
nuiųirtų, ot, kaip, — paaiškino senelis ir dar smar
kiau. patraukė dūmą.

Motiejus šyptelėjo į ūsą, viena akia mirktelėjo 
klausytojams. Reiškia, neklausykite senio plepalų. 
Bet jo paties pakaušy pradėjo kirbėti smalsumo kir
minas. “O gal ir tiesą senis sako, gal ir kalbasi... Ot, 
būtų gera išgirsti, sužinoti, ką daro ir kalba namiš
kiai ir visi kaimynai, visas jų paslaptis. Ot, tada aš 
jiems duočiau pipirų, tai duočiau! Ir niekas nežino
tų, iš kur visa tai aš žinau...”

Kuo ilgiau jis galvojo, tuo labiau jį traukė išmė
ginti senio pasakas. Ne tiek jis norėjo išgirsti gyvu
lių kalbą, kiek norėjo sužinoti savo artimųjų paslap
tis.

Po vakarienės, kai jau visi miegojo, Motiejus var
tėsi, kaip ant žarijų ir neramiai klausėsi namiškių 
knarkimo. Bijojo eiti pen anksti, kad namiškiai nepa
stebėtų ir bijojo užsnūsti ir pramiegoti laiką. Įsitiki
nęs, kad jau visi miega, pamaži atsikėlė, įsispyrė į 
klumpes, užsimetė kailinius ir patylom išslinko iš 
grįčios. Nuėjęs į daržinę apgraibomis surado kopė
čias ir užlipo ant tvarto. Nurėpliojo ligi skylės, per 
kurią pašaras metamas į tvartą, ir patogiai įsirausė į 
šieną. Laukė.

Praslinko pusvalandis, valanda, gal dar daugiau. 
Arkliai ramiai grumšėjo dobilus, karvės gromulojo, 
kiaulės sunkiai pukšėjo, o kalbos vis nesigirdėjo. 
Motiejui nusibodo laukti. Jis jau nesitikėjo ką nors 
išgirsti, tik ūmai:

— Klausyk, žalmarge, kas tau koją buvo pamu- 
šęs?

— Ugi Magdė. Mat, norėjo greičiau nueiti į vaka
ruškas. Supyko, kad ilgai reikia milžti, tai kad davė 
su klumpe per pat sąnarį. Nedora mergiotė, kad ją 
kur zuikiai. O kas aną vakarą tave spardė, širmeli?

— Nugi, Martynas. Kai nešė vandenį, aš nesu
spėjau pasitraukti į šalį. Oi, daug blogo jis man yra 
padaręs, tas netikėlis.

— Ką Martynas, tas bambalas Kaziukas dar blo
gesnis. Kiek kartų per vasarą jis mus kapojo bota
gu be jokio reikalo. Mano balčiukui šoną buvo sumu
šęs bu akmeniu. Dažnai ir vandens vakare neįpilia į 
lovĖ — skundėsi senė avis.

Motiejus klausėsi kvapą užgniaužęs ir galvojo sau 
vienas; -‘‘štai koki nedorėliai tie mano samdininkai. 
Nat pilauk, dabar aš juos sutvarkysiu”. Tuo tarpu 

pradėjo kvaksėt višta latukė:
—. Prieš Sekmines dilginėse aš buvau sudėjusi pus

kapį kiaušinių; Magdė surado, paslėpė į šieną, o pas
kui išnešė į miestelį.

— O aš mačiau, kaip Martynas naktį obuolius vo
gė iš sodo, — tarė širmelis.

— Aš žinau, kad skilandį ne katinas suėdė, bet 
piemuo pačiupo. Pati mačiau, kaip jis slėpė po svir
nu, — bumbėjo degloji.

— O jūs žinote, kas išganė avižas? Ne Kaziukas, 
bet kaimynas Paliepis. Tyčia naktį buvo suleidęs sa
vo arkius, — pasakojo širmelis.

— O jūs manote, kad aš nežinau, kas išmušo svir
no angą? Ugi Šakalio Mikas. Kad davė su akmeniu— 
dzin dzin!

— Tai niekis, bet aš girdėjau, kaip kaimynas 
Paura, važiuodamas į turgų, kalbėjosi su žmona, kad 
reikia mūsų šeimininką apskųsti policijai, kam jis 
kiškius medžioja be leidimo, — atsiliepė kudlius.

- “Ak, šitaip, tai taip jūs darote, mano kaimynėliai. 
Na, palaukite, aš su jumis dar pasikalbėsiu”, pama
nė Motiejus ir džiaugėsi, kad dabar galės visus su
riesti į ožio ragą.

— Geras ir mūsų ponas, nėra ko kalbėti. Andai 
Augelio vištą nutvojo su spragilu. Ir išmetė už klo
jimo, begėdis, — tarė latukė.

— Ir šeimininkė tokia pat; vasarą ganykloje su
rado Paliepio Onos skarelę, tai neatidavė, nemanyk: 
|»erdažė juodai ir atidavė mergai dėvėti, — pasakojo 
žalmargė. %

— O kaip ji daro su sviestu, tai tiesiog gėda. An
dai mačiau, kaip suvyniojo luitą, į vidų pridėjo bul- 
bių košės ir nuvežė į turgų parduoti. Net man buvo 
gėda žiūrėti iš pasuolio, — pyktinosi kudlius.

t

— O Motiejus ir ne geresnis. Kai veža bulbes par
duoti, tai į maišo dugną pripilia kiaulinių, o ant vir
šaus uždeda gražesnių. Apgavikai, daugiau nieko, — 
prunkštelėjo širmelis.

Tie žodžiai Motiejui dūrė, kaip dagiu į pašonę. Jis 
neiškentė.

— Ak, tu kuinapalaiki! Kaip tu drįsti mane vadin
ti apgaviku! Aš tau parodysiu, tu baidyklė! — rikte

lėjo Motiejus.
Vos tik jis ištarė tuos žodžius, staiga — ūžt! — 

nukrito į kažkokią bedugnę. Pokšt! — kažkas kietas 
skaudžiai smogė jam į pakaušį, net akyse pasidarė 
žalia. Ir vėl viskas nutilo.

“Dabar tai jau numiriau, — pamanė Motiejus. — 
Ak, aš nelaimingas, ir kam man reikėjo atsiliepti...” 
Bet kad ir numiręs, jis vis tik panorėjo įsitikinti, ar 
didel's guzas pakaušyje. Pakalė vieną ranką — ke
liasi. Pajudino antrą — judinasi. Patampė kojas — 
abi tamposi. Prie veido pajuto kažką šlapią ir ne
maloniai kvepiantį. Toliau kažkokia tvora. O aplink 
tamsu, kaip maiše. “Na, kurgi aš dabar būčiau pate
kęs?”, pamanė. Ir staiga baisiai keista mintis topte
rėjo jam į galvą. “Užmigau ir įkritau”, sušnabždėjo 
sau vienas. Dabar viskas jam pasidarė baisiai aišku, 
nors tamsoje jis ir nematė savo nosies.

Bet įkristi lengviau, negu išlipti. Todėl Motiejus 
tikriausia būtų davęs pusę bekono, kad kas nors 
būtų jį pakitėjęs ligi tvarto lubų. Deja, tokios malo
nės jis nesulaukė. Gerai dar, kad senelis atsikėlė 
anksčiau už visus ir prieblandoj atėjo pažiūrėti gy
vulių.

— Na, kas gi čia dabar? Ar tai tu, Motiejau? 
Kaip gi tu čia patekai, kad tvartas buvo užrakintas?

— Tai mat, aš... miegojau ant tvarto... — tyliai iš
tarė.

— Miegojai... 'Aha, suprantu. Na, ką ir girdėjai?— 
paklausė senelis.

Motiejus tylėjo, kaip žemė. Senelis plumptelėjo 
ranka per Motiejaus kailinius ir meiliai tarė:

— Oi, Motiejėli, neverta ieškoti svetimų nuodėmių, 
geriau nuosavas atgailauti. Jei žmonės galėtų suži
noti kitų paslaptis, jie daug blogo padarytų. O pa
sakos ne tam, kad jomis tikėtum, bet kad iš jų pasi
mokintum.

— Tik jau niekam nesakyk, seneli, kas čia su ma
nim atsitiko, man bus gėda, — prašė Motiejus.

— Ką čia pasakosi, vaikeli .geriau pradėkim gy
vulėlius šerti.

Motiejus pačiupinėjo guzą pakaušyje, pažiūrėjo į 
širmelį ir pamanė: “Et, geriau, kad gyvuliai nieko 
nekalbėtų apie žmones”...C*li. L.”) Simanas Bintas
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bėri kai sieną pervažiuosi.
Ir pradėjo pasakoti, kad 

Rhode Island yra mažiausia 
iš visų 48 valstybių, kurios 
sudaro U.S.A. lemia ploto 
turi tik 1,067 kv. m. Gyven
tojų skaičiumi užima vienuo
liktą vietą. Pati didžiausia 
žemės plotu yra Tesąs (966,- 
116 kv. m.) Didžiausia gy
ventojų skaičiumi yra New 
Yorko valstybė su 13,479,142, 
o mažiausia — Neveda su 
110,247 gyv. Rhode Island 
yra viena iž pirmųjų, kurios 
sudarė U.8.A. Viena iž tryli
kos. Jai davė pradžią politi
niai ir tikybiniai išeiviai iš 
Massachusetts. Roger William 
įkūrė pirmą sodybą 1636 m. 
Iš jos išaugo Providenee; o 
paskui — Neurport (1639 m.). 
Ten kreipėme mūsų automobi
li-

Apsivogė maskoliai — 
išeikvojo 100,000

Utenos rajone iš kolonistų 
ir vietinių invalidų tarpe bu
vo sudaryta kooperatinė ga
mybos artelė “Frontininkas”, 
kuriai vadovavo rusai, gi ad
ministracijoje buvo ir lietu
vių. Deja, kaip ir daug kur, 

- taip ir čia, artelės veikla bai
gėsi negražiai. Apie tai “Tie
sa“ 1950. XI. 1 rašo:

*

“Ištyrus buvo nustatyta, 
kad artelės darbuotojų grupė: 
artelės pirmininkas Koršuno
vas, vyr. buhalteris K. Bilei- 
šis, buhalteris V. Svidinskas, 
gamybos vedėjas J. Jolkinas, 
tiekimo agentas A. Gromovas 
ir kiti sistematingai grobstė 
artelės lėšas, klastojo doku
mentus bei kitaip piktnau
džiavo savo tarybine' padėtimi 
ir savo veiksmais padarė arte
lei nuostolių daugiau kaip 
100,000 rublių sumai”.

Šiuo kartu rusai nepasigai- 
.lėjo savo tautiečių ir jų ben
drininkų lietuvių: V. Svidins
kas gavo 20 metų kalėjimo, 
konfiskuojant turtą ir ati
mant rinkiminę teisę, A Gro-

• movas — 10 metų, V. Jolki
nas — 5 mt., K. Bileišis — 3 
mt. Didžiausias kaltininkas 
Koršunovas pasislėpė ir esąs 
ieškomas.

Darbininkų vargas 
Pagelažių durpyne

Jau kelinti metai bolševikai 
visu smarkumu eksploatuoja 
Pagelažių durpyną (Ukmer
gės apskr.). Didžiulis lietuvių Ronen’o muziejų je.55 — Šitai 
darbininkų skaičius čia ati
duotas maskoliškos 'adminis
tracijos nemalonei. Pati “Tie-, 
sa” šaukia pagalbos šiems iš
naudojamiems darbininkams, 
kurių šeimininkai
tebėra “buržujai”. “T.” 
do faktus, kad Aklo 
Samanynės ir Tabalų 
nų 
tik 
Be 
kų
jiems patikėtą liaudies turtą.

Žavronkovas “šviečia” 
Švenčionis

Visos Švenčionių apskrities

kultūros ir švietimo įstaigos 
pavestos kultūros namų di
rektoriui drg. Žoronkovui. Mi
nėtas rusas ir be to dar tu
rįs kebas tarnybas (greičiau
sia dirba MVD. Red.), taigi 
bibliotekose nei rinkiminės li
teratūros atrinkęs, nei knygų 
sąrašų pagaminęs. Raščiukų, 
šišniškių. Vidutinių ir kt. kai
muose sieniniai laikraščiai ar
ba neišeiną, arba esą nekovin
gi. Raudonuose kampeliuose, 
tose bolševikų bažnyčiose, ne
są šūkių bei plakatų. Užmiršti 
esą netgi Stalino konstituci
jos nuolatiniai aiškinimai. 
Niekas neskaitąs paskaitų 
apie “buržuazinės santvar
kos” pragaištingumą.
Maskoliškas vaidinimas
t Šiaulių teatras spalio revo

liucijos šventes proga pasta
tė naują premjerą — stalini
nės premijos laureatas A.

Korneičuko pjesę “Putinų Gi
raitė”. Be to teatro kolekty
vas aktyviai dalyvaująs rinki
minėje gijoje

BndijM tatojB lietuvių

“L. ir Meno” 14 Nr. kalbi
ninkas Ed. Viskanta užsipuo
la Vilniaus radiofono prane
šėjus, girdi, jie labai blogai 
taria ir kirčiuoja kai kuriuos 
lietuviškus žodžius ir tuo bū
du žaloja lietuvių kalbą. Ed. 
Viskanta sakosi su noru klau
sosi rusų radio transliacijų iš 
Maskvos, nes jos patiekiamos 
gryna rusų kalba. Gi Vilniaus 
radijo pranešėjo žodžiai labai 
rėžią ausį.

H Jonas Dovydaitis parašė 
naują romaną vardu “Dideli 
įvykiai Naujamiestyje”. Kai 
kurios romano ištraukos lap
kričio mėnesį buvo skaitytos 
per Vilniaus radiją.

Prieš 1000 metų
Vikingai Amerikoje

Kai staošta vtaMĮtas,

Privažiavom Tiverton. Mrs. 
L. papasakoja, kad čia, siau
čiant uraganui, buvo jūros 
nuplauti du nameliai su ąš- 
tuoniais kartų lošikais! Taigi, 
viesului siuntant neimtartina 
kortomis lošti! Ir vienas au
tomobilis buvo vatams nu
blokštas į krūmus. Prigėrė 
keturios merginos, kurios au
dros nepąbo jo ir pamariais su 
mašiną dūqgė. Vadinasi, ne
patartina audros metu ir 
“Good time” ieškoti, ypač arti 
marių. Kai mes važiavome, 
jos buvo visai ramios, noro įr 
dūsavo atsimušdamos į kran
tą.

• ••

paėmiau į rankas 
(lapkr. 4 d.) ir 

“Mr. Holand mano,

Kartą 
“Draugą” 
skaitau: 
kad vadinamas The Old Stone
Milį Neeporte, R. I. esąs vi
kingų bokštas, pastatytas ke
turioliktame šimtmety. Jis 
ieškojęs ir akmens, ant kurio 
buvę parašyta, kad 1362 m. 
indėnai nužudę 10 norvegų 
(vikingų). Tas akmuo buvęs

šiuo metu 
nuro- 
ežero, 

durpy- 
valgą 

duoną.
darbininkai visada 
žalią ir neskanią 
to čia susirinkę “darbinin- 

išnaudotojai" išgrobsią

perskaitęs neberadau sau vie
tos vis sukdamas galvą, kaip 
man tuos pastatus pamatyti.

Nuvykau pas Mr. Pušinską, 
gyv. Stoughtone, 27 Belmont 
Avė. ir užklausiau, ar neno
rėtų pasivažinėti. Namuose 
gal nusibosti. “Važiuokim — 
sakau — apžiūrėti paminklų, 
kuriuos pastatė europiečiai, 
vikingais vadinami. Jie atrado 
Ameriką 130 metų ankščiau 
už Kristofą Columbą”.
— Pervėlu šiandien, — pa

sakė ‘Mr. Pučinskas. — Ati
dėkime kelionę porai dienų. 
Gal ir oras kiek pagerės. Ra-

LDS N, A, Apskr. Metinis 
Suvažiavimas

įvyks sekmadienį, sausio 7 d. 1-mą vai. po piety. Lietuvių 
parapijos pobažnytinėje salėje, Windsor SL, Cambridge, Mass.

Kuopos malonėkit atsiust savo delegatas ir atsivežti gerų 
sumanymų organizacijos labui.

Bus skaitomi du referatai, karines paruošė: vieną LDS 
centro pirmininkas kun. Pr. M. Juras, antrą prenrffikonę pro
vincijolas kun. J. Vaškys.

Bus ir kitų įdomių ir naudingų kalbų, ypuč Kems (nikams. 
Tad kviečiame visas Naujos Anglijos Apskričio LDS kau

pas skaitlingai suvažiavime dalyvautu
LDS N.’ A. Apskr. VaHyba: 

dvasios vadas kun. lenas Bernatonis, 
pirmininkas Vladas PMdnuakas, 
raštininkas Tarnas Versiąckas.

dijo pranešė, kad ateina 
ma. Tai bent pasivažinėsim 
indėnų vasarai baigiantis.

Lauktoji diena tikrai buvo 
šilta, bet ir su lietumi. Vis 
dėlto išvažiavome ieškoti tų 
istorinių * paminklų, kuriuos 
vikingai statė. Pakeliui dar 
sustojome Somersete pas 
Mrs. L. ir pakvietėme kartu 
važiuoti. Ji daug kartų yra 
buvuši ir mačiusi minėtus pa
minklus.

Valsty bės be sienų ir pasų
Kelionė buvo nenuobodi, kai 

važiuoji su žmogumi, kurs 
daug kur buvo ir daug ką . 
matė, užmigti ir snausti nega
li. Taip mes privažiavom Fall 
River. Didelis tai miestas — 
apie 115,500 žmonių, daug 
dirbtuvių, daug krantuose 
laivų, bet daugiausia kaip vi
sur — automobilių. Stūmėmės 
į tikslą kaip per košę. Dairy
tis nebuvo kada, nes tuoj trū- 
bija iš užpakalio. Pavažiavus 
toliau už miesto, mano ben
drakeleivė ir sako:
— Čia jau Rhode Island, ki

ta valstybė!
Mane tie žodžiai taip ir pa

kėlė nuo sėdynės. Prisiminiau 
Vokietijoje vargus, kai rengė
mės važiuoti į kitą valstybę. 
Kiek kartų reikėjo eiti pas 
gydytojus, konsulus, muitinin
kus. Man parūpo, kur galėtų 
būti mano pasas. Tikriausiai 
namie paliko, fimiau raustis 
kišenėse ir pasidariau nera
mus.

— Kas jums yra? — paklau
sė Mrs L.

— Pasą palikau namie, kaip 
perleis per sieną? — atsakiau.
— Nebijok! Čia net nepaste-

šili-

čįa ristas bųve nitatal
Pagaliau išvydome ir Nepr- 

porto priemiesčius. Visa žemė 
šioje apylinkėje kitados pri
klausė milijonieriui Vander- 
biltui. Maišus dolerių, sako
ma, jis prigrūdo iš arklių 
lenktynių, kurias čią turėjo. 
Žmonės jodinėję ant arklių, o 
milionerius ant dolerių. Dabar 
visi milionieriai išsikėlė į Flo
ridą arba Kaliforniją. Ten, 
sako, gražiau. Bet vasarą 
vienas kitas atvažiuoja pasi
žiūrėti senų “aukso kasyklų” 
ir pavažinėti siauromis New- 
porto gatvėmis. Vos du veži
mai gali praslinktį. NkUjaja-

me Pasauly tai jau retenybė! 
Bet gal ir gerai, nes netolisse 
yra vieta, kur torpedas dirba. 
Argi žinai, kada jos gali 
sprogti? Geriau arti nevaži
nėti. Liktų nesunaudoti dole
riai.

{totoriškas matome 
te spnroę

• Sunaudoję gerokai geso, 
pasiekėme pagaliau ir savo 
tiksią. Pamatėme tokį “lietu
višką malūną”, žinoma be 
sparnų, kuris riogso dideliame 
uolėtame plote. Nuo jūros jis 
atskirtas tik kelio. Čia vieni 
paliko prie mašinos pasilsėti, 
o aš su Mr. F. nusiakubinom 
apžiūršti garsenybės.

Priėję arčiau suskaitėm 8 
piliorius tokio storumo, kad 
du vyrai vos apkabintų. Jie 
sustatyti tarp vienas nuo kito 
per gerą žingsnį. Aukštumo 
9 pėdų. Juos jungia 3 pėdų 
lentai, lyg takia galva. Taip 
ir susidaro tarsi vėjinis malū
nas. Viduje grindų nėra, o 
tik plokščias akmuo. Taip no
rėjosi jį atversti! Gal po juo 
paslėptas koks praeities rak
tas! Fianret suskaičiau 10 
įdubų (nišų). Matyti, būta 
vietos įdėti sienojų galams. 
Ant tų sienojų turėjusios būti 
htoos. Pąts statinys, iš mels
vo akmens skeveldrų, buvo 
padengtas talkių. Dairiausi, 
ar nerasiu kokių nors runų 
(senųjų germanų rašto), ar 
kitokių ieroglifų. Deja, laitas 
neleido ilgiau krapštinėtis.

*- —----

akmenį. Dingtelėjo mintis, gal 
tas akmuo su įrašais, kurio 
Mr. Hnląndas ieškojo Norve
gijoje ir Prancūsijoje. Bet ap
sirikau. Radau šulinį, išmūry
tą iš tokios pat medžiagos. 
Uždengtas jis buvo akmenine 
lenta su širdies pavidalo sky
la Pro ją ąsočiu semtą ran
du*.

Netoli krito dar pastebėjau 
žolėmis apaugusius ratilo iš- aukštesnis. Sienose matomos 
vaizdo* pamatus. Tai dar vie
no pastato likučiai. Statomi 
jie buvo iš akmens, kuriuo 
nusėtas visas pamarys.

šrate
Kai įsukoaae į Neorporto

Paulius Jurkus

Topoliai Kalėdų naktį

t

miestą, tai pirmiausia prava
žiavome pro milionierių sody
bas. Dabar jos tuščios, nes 
vasarą jau praėjo ir kraujas 
atvėso. Be saulės neįkaitina 
jo nei vilų gražumas ir pra
šmatnumas. O tos vilos pran
cūziško styliaus viena už kitą 
gražesnės! Mano palydovė 
nurodė į vieną. “Čia, sako, gy
veno buvęs Anglijos karalius 
Eduardas su Mrs. 8impaon... 
Anoje vasarą praleidžią vie
nas Bostono -milionierius. O 
šie marmoriniąi rūmai yra 
Fr. H. Princo. Ąnie — Johno 
J. Astro... Vasarą juos galima 
apžiūrėti, užsimokėjus po 
pusantro dolerio”.

Pažadėjau sau, kad vasarą 
nepagailėsiu dolerio ir pasi
žiūrėsiu, į ką ekskaralius iš
keitė savo sostą. |

Dar dų “taMmdkii”
Mieste, Trųro aikštelėje, iš

vedžioto ie takeliais, ariežine 
tvorele aptvertas dar vienas 
“keistuolis”. Kaip ir pirmasis, 
pastatytas iš akmens skaldos 
ant aštuonių piliorių, tik jie 
kiek plonesni, o pats pastatas

skylės langams dvigubų lubų 
sienojams. Statinys galėtų tu
rėti apie 20 pėdų skersmens 
ir apie 25 pėdas aukštumo.

Tretįjį mačiau pravažiuoda
mas. Jis yra kiek žemesnis. 
Panašių pastatų “keistuolių”

daugiau nerandama nei U. S. 
A. nei Kanadoje. Manoma, 
kad indėnai išviso nemokėjo 
naudoti kalkių ir mūryti. Tie
sa, vidurinėje Amerikoje bu
vo garsi inkų - actėnų kultū
ra, o P. Amerikoje — perų, 
bet visai kitokio pobūdžio.

Europiečių rankų darbas
Iš viso to sprendžiama, kad 

Ameriką europiečiai buvo pa
siekę dar prieš Columbą. Tą 
liudiją ir kaikurie istorijos 
duomens. Yra tikra, kad 983 
m. tūlas Erikas iš Rotė’s, ki
lęs iš Islandijos, buvo nuvy
kęs į Grenlandiją. O apie 
1000 metų norminai (šiaurės 
germanai) buvo užėmę šiau
rės Kanados ir Labradoro pa
kraščius. O nuo čia neperto- 
li^ilgia į Rhode Islandą

Galėjo čia. būti įkurtos ko
lonijos ir joms saugoti minėti 
bokštai. Nes baltaveidis žmo
gus galėjo įkyrėti vietiniams. 
Jie ir bus likvidavę ir sunai
kinę visas kolonijas. Tam pa
žymėti buvęs' padarytas ir 
i M A— .irmanv 1362 TT Bet 
palauksim, kol nuodugnūs ty
rinėjimai tars savo žodį...

Prisiminimui nusipirkęs 
Nevporte albumėlį ir pakilu
sia nuotaika grįžęs į namus, 
nuoširdžiai padėkojau Mrs. L. 
iš Samerset’o už informacijas, 
o Mr. Pučinskui už pavažinė- 
jimą. Mik.

Šventasis Juozapas obliavo lentą, ir baltos susi- 
rangiusios skiedros lakstė iš po jo rankų. Jos tuojau 
pat buvo pagaunamos: trys mažyčiai angelai vaikš
tinėjo ropomis po aslą ir gainiojosi jas — kiekvie
nas jau turėjo prisirinkęs jų po geroką krepšį.

Ne, niekas nebuvo pristatęs jų prie šito darbo — 
bet jeigu mes saulėtą dieną kartais žiūrime į dangų, 
— matome debesėlius, panašius į skaidrias ėriuko 
garbanas, ir mtaesienojo mes esame ne sykį regėję 
debesų kuokštus, išmėtytim, tarytum tai būtų per
regimos baito paukščio plunksnos. Ir kaip mūsų šir
dys pasidaro džiugios ir vaikiškos! Todėl šitie ma
žieji išdykėliai strakstaėjo, rinkdami skiedras, ir no
rėjo, kad šventasis dailidė niekados nebaigtų darbo, 
tačiau jis kaip tik nuobliavo paskutiniąją lentą ir 
pradėjo daryti ėdžias.

Reikėjo paskubėti: Kūčios >u buvo įpųsėjusios 
diet^ ir iki pavakarių vįskas turėjp būti paruošta 
kelionei.

Kiekvienais metais Ką naktį Kūdikis Kristus nu
sileisdavo į savo gimimo vietą, ir visi, kurie tavo prie 
jo aną palaimintąjį laiką, keliavo į šventąją žemę, 
kad iš naujo pergyventų didelį džiaugsmą.

Tiktai šventasis Petras šitokią dieną būdavo 
liūdnas:

— Kodėl aš atėjau pas Tave, Pone, daug vėliau?— 
skundėsi jis, tačiau netrukus jau šypsodavosi: Ir, 
gal būt, gerai, kąd neturiu teisės lydėti Tave: kas gi 
saugotų namus ir ruoštųsi švenčių Iširihnėmn, jeigu 
visi išsivaikščiotų?

Ir jis skubėjo visur, judrus ir pilnas visokių rū
pesčių. Dabar jis apžiūrėjo, ar gerai nušluotas didy
sis Paukščių Takas,’ kuriuo turėjo eiti procesija, ir 
ar gerai prityirtitos jo gale kopėčios. Jos stovėjo at
remtos į dvi senas stiprias žvaigždes, ir nė nesukru
tėjo, kai jomis kaukšėdamas kulnimis. Upe perkūnas: 
jam tavo pavesta išmėginti, ar jos yra tvirtos.

Netrukus ke&mjaiitteji ppdi jo rinktis. Pirmiau-

šia minios angelų lingavo niūniuodami — tai buvo 
tie, kurie anuomet paskelbė žmonėms gerąją naujie
ną, ir dabar, šią naktį,' ruošėsi giedoti: Ramybė jums! 
Netrūko tenai nei jaučio, nei asilo — jie stovėjo kan
trūs prie kopėčių karpė ausimis ir laukė Kūdikėlio, 
kad savo alsavimu pašildytų Jo kojas, jeigu keliau
jant naktis bus šaltą. Senieji Palestinos piemenys 
stovėjo visi būriu — jie už nieką nebūtų praleidę šią 
naktį nepąbūvoję tolimuosiuose, ųamuose. Kas metai 
regėjo juos ir nebepažino, tačiau nebesistebėjo: jie 
buvo laimingi kvėpuoti Betliejaus dangumi ir vėl at
gaivino tą valandą, kada Viešpats iškėlė juos, pa
kviesdamas pas save. Jie stropiai buvo išsaugoję val
gį iv žaislus, kuriuos tada buvo atnešę Jam, ir šią 
naktį, vėl pagros Vaikeliui ant savo piemeniškų 
vamzdeliu.

Paskutinis atėjo angelas, nešinąs Kalėdų žvaigž
dę. Taip, ji buvo tokia šviesi, jog tūkstančius metų 
ant jos būtų galėję kristi dulkės ir jos nebūtų pri- 
temdę, tačiau šventasis Petras būtinai norėjo matyti, 
ar ji gerai nuvalyta, ir prisilenkęs apžiūrėjo ją iš vi
sų pusių. Ir čia už aštraus spindulio užsikabino jo 
barzda, ir vienas jos plaukas pakibo ant žvaigždės. 
Ach, kaip jis švitėjo, šitas žilas plaukas, tiesiog lieps
nojo, ir Kūdikis Kristus, tai matydamas, linksmai 
šypsojosi-

Pagaliau banda buvo atkliudyta ir keliaujantieji 
pradėjo žengti. Pirmas ėjo angelas su žvaigžde — jis 
iškėlė ją virš savo galvos kaip žibintą, ir visi galėjo 
matyti kelią taip pat gerai, tartytum būtų aiškiausia 
diena. Po jo Motina Marija sų Kūdikėliu ant rankų, 
ir šventasis Juozapas, nešdamas ėdžias, ir jau paskui 
visi kiti.

Taip buvo nueitas gerokas kelias — staiga Marija 
sustojo ir ėmė klausytis. Ir Kūdikis ant Jos rankų 
taipgi klausėsi, ir Jo akys darėsi liūdnos ir gailestin
gos.

— Girdi? — pasakė Ji Sūnui. — žemė, kuri guli 
giliai po mumis, tų žmonių yra vadinama mano žeme, 
tačįąu kas dabar tenai dedasi?

Ir juo ilgiau Ji klausėsi, juo labiau temo Jos švie
suos veidas, ir Kūdikio akys vis daugiau buvo užlie
jamos gailesčio.

— Ar mes negalėtume pro ten pasukti į Galilėją?
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Kalėdų šventės labai gra
žios. Visi džiaugiamės jomis, 
visi jų laukia, skaičiuoja, kiek 
savaičių, kiek dienų beliko iki 
jų, o sulaukę, lyg naujai at
gimsta. Visi mielai valgome 
Kūčių vakarienę, nes Kūčios 

— tai ne paprasta "naktis; 
naktis, kurią pranašai skelbė, 
kurios tūkstančius metų lau
kė pasaulis.

Visos tautos švenčia Kalė
das kuo iškilmingiausiai pa
gal savo krašto papročius. O 
tautų papročiai labai įvairūs, 
skirtingi.

Vokiečiai eglučių nenaikina
Vokietijoje Kalėdos šven

čiamos daug triukšmingiau 
kaip Velykos, čia miestai iliu
minuojami, išpuošiami. Gele
žinkelių stotyse, gatvių kam
puose ir sankryžose statomos 
gražiausiai, papuoštos Kalėdų 
eglutės. Tik čia jos statumos 
dirbtinės: tikrų eglaičių jie 
nenaikina, žinodami, kad iš jų 
vėliau išaugs gražūs, vokie
čiams taip reikalingi medžiai. 
Jie prie pagalių taip gražiai 
pritvirtina eglių šakas, jog iš 
toliau sunku ir atskirti, ar ten 
tikra eglutė, ar dirbtinė. Na
muose irgi stato dirbtines eg
lutes. Kai kas ant atskiro sta
liuko padeda vien tik labai 
gražiai papuoštą eglės šaką.

, Valgių per Kalėdas vokie
čiai nedaug daro. Jie kepa 
Kalėdų pyragus, ant kurių 
uogomis išdėlioja pirmąsias 
vardų raides tų namiškių, ku
riems jie yra skiriami. Kū
čias daugiausia valgo namie 
visa šeima. Vaikai būriais 
vaikšto po namus ir dainuo
ja. Kalėdų giesmes.

švedai pradeda švęsti 
gruodžio IS d.

Gana savotiškai Kalėdas 
praleidžia švedai.

Švedijoje Kalėdos pradeda
mos švęsti jau gruodžio 13 d. 
— šv. Liucijos dieną. Šv. Liu
cijos diena Švedijoje yra liau
dies diena. Maždaug tuo laiku 
dienos pradeda eiti ilgyn, ir 
tai švedai atžymi gana savo
tiškomis apeigomis.

Dar prieš Kalėdas apylinkė
je parenkama graži mergaitė čių savo namuose nevąlgo, o

Kalėdų šventės svetur

Gat- 
pasta- 
kurias 
Vaikai

kad paskui vi- 
metus būtų judrūs, vik- 
visi stengiasi per Kalė- 
nesupykti, kad paskui vi
enetus nepyktų.

ir aprengiama baltai, ant 
galvos uždedamas vainikas 
su degančiomis žvakutėmis. 
Toji mergaitė, vaikščiodama 
po gatves, dalina vargšams 
dovanas. Tai trunka iki pačių 
Kalėdų. Kalėdose miestai iliu
minuojami, išpuošiami. 
vių sankryžose dažnai 
tomos eglutės, apie 
linksminasi jaunimas.
Kalėdų rytą gauna daug do
vanų. Bet už tai atsidėkodami 
jie turi padėti prie savo na
mų po pėdą nekultų javų 
paukšteliams. Iš Kalėdų val
gių švedai labiausiai mėgsta 
savotiškai paruoštą kumpį, o 
iš gėrimų — gloogą, gana sa
votišką gėrimą, panašų kiek į 
mūsų krupniką.

Beakai bijo supykti
Lenkai Kalėdas švenčia la

bai džiaugsmingai, bet kartu 
ir triukšmingai, nes Kalėdos 
jiems yra pati didžioji šventė 
po Velykų. Kalėdų proga ban
do įvairių įvairiausių burtų 
bei prietarų. Visi stengiasi at
sikelti anksti, 
sus 
rūs, 
das 
sus

Medžiotojai eina medžioti, 
nes Kalėdose nušautas kiškis, 
tiki, atnešąs didelę laimę. Be 
to, beveik visur yra sakoma, 
kad Kūčių naktį gyvuliai kal
basi. Bet jei kas tyčiai nueis 
tos gyvulių kalbos pasiklau
syti, tas mirsiąs. Seimininkas 
Kūčių vakarą apeina tvartus, 
apdalindamas visus gyvulius 
virtais kviečiais ir šienu, nu
imtu nuo Kūčių stalo. Mergi
nos po Kūčių vakarienės išei
na gatvėn, kad sutiktų kokį 
vyrą ir sužinotų jo vardą, nes 
tuo vardu būsiąs ir jos vyras; 
lieja į vandenį ištirpintą bi
čių vašką ir žiūri, ką sustin
gusiame vaške pamatys. Iš to 
sprendžia, koks likimas jų 
laukia.

Prancūzai ramūs
Daug ramiau Kalėdas šven

čia prancūzai. Kaimuose sten
giasi Kūčių dieną neišsiskirs
tyti iš namų, būti savo šeimo
je. Tuo tarpu miestėnai Kū- 

stengiasi iš namų ištrūkti ir 
Kūčių vakarą praleisti prie 
gana didelių bendrų stalų, 
kur nors salėse. Sėdasi ir val
go kiekvienas kur papuola, 
nežiūrėdami artimųjų nei pa
žįstamųjų. Kaimuose yra išsi- 
likęs paprotys Kalėdų naktį 
susėsti prie besikuriančio židi
nio ir dainuoti arba klausyti 
senųjų pasakojimų.

Angiai dedą dovanas 
į kojines

Bet bene ramiausiai Kalė
dų šventes praleidžia anglai.

Anglai, būdami iš prigim
ties ramūs žmonės, ir Kalė
das stengiasi praleisti kuo ra
miausiai kur nors kaime. To
dėl 
čiai 
pas

Kalėdoms atėjus miestie- 
būriais traukia į kaimus, 
gimines ar pažįstamus.

KŪČIŲ NAKTĮ

švęsti jau 
Kūčių senes- 

į kurį nors 
ii- ginčijasi

Anglai pradeda 
Kūčių dieną. Po 
nieji pasitraukia 
laisvesnį kampą 
politikos klausimais, o jau
nesnieji užima visą arba net 
kelius kambarius žaidimams. 
Pavargę susėda aplink senes
niuosius ir klausosi pasako
jant įvairius jų išgyvenimus, 
įvairias istorijas, sekant pa
sakas. Pasilsėję vėl žaidžia 
Ir taip iki vėlyvos nakties.

Vaikai Kalėdų proga susi
laukia iš vyresniųjų daug do
vanų. Tam tikslui vaikai šven
čių išvakarėse pasikabina prie 
savo lovų kojines 
vyresnieji 
įtikinėdami, 
Kalėdų diedukas. Kalėdų eg
lutę anglai pažįsta.

Iš Kalėdinių valgių pirmoje 
eilėje stovi keptas kalakutas. 
Anglams sunku įsivaizduoti 
Kalėdas be kalakuto. Per Ka- 

į kurias 
sudeda dovanas, 

kad jas atnešė

kS,

ledas jie sunaikina apie 
3.000.000 kalakutų.

Kur nepažįstamas Kalėdų 
senelis

Visai kitaip Kalėdas šven
čia Pietų Afrikoje, kur visai 
nėra nei šalčių, nei sniego. 
Ten niekas nerengia eglučių 
ir visai nepažįsta Kalėdų die
duko. Anksti rytą visi skuba 
j bažnyčią pasveikinti gimu
sio Kristaus. Sugrįžę iš baž
nyčios žmonės susirenka di
desnėse viešose aikštėse, kur 
rengiami įvairūs žaidimai ir 
pramogos. Aplink aikštes pa
statyti bendri stalai, prie ku
rių visi bendrai puotauja ir 
linksminasi. Ant tų stalų šei
mininkės sudeda iš namų at
sineštus skanesnius valgius. 
Čia pat ūkininkai samdo dar
bininkus laukų darbams, nes 
Pietų Afrikoje apie Kalėdas 
kerta javus. V. R-ą*

Madona
Faustas Kirša

g muko žvilgsni nuo kovu ir tauku 
ir laukė, ka vaikutis Baaskvs.

O jis aut tauku laikė avinėli. 
Ja JiMoo dioooo
Jittoi oiritoii MotioAi ookAtf 
Udtiaiirėtl. kad motina gera.

lemi malonė Juos visus aolanko. 
Tebūnie taiu visur: ir ton. kaio čia”.

KILNUS ATSAKYMAS
Kitados Austriją valdė im

peratorius Juozapas II. šis 
valdovas mėgo kištis į bažny
tinius reikalus Jis net išleido 
įsakymą, kad per pamaldas 
ant altoriaus negalima buvo 
užžiebti daugiau žvakių kaip 
šešias.

1783 m. prieš pat Kalėdas 
Marijos Gimimo bažnyčios kle
bonu buvo prelatas Parhame- 
ris. Vienos gyventojai jį labai 
mylėjo, nes jis buvo išmintin
gas ir didelės doros žmogus.

Atėjo Kalėdų vakaras. Į Ma
rijos Gimimo bažnyčią prisi
rinko žmonių minios, kad ga
lėtų paklausyti Pashamerio 
pamokslo. Prieš pat pamaldas 
išėjo tarnas žvakių degti. Už
degė jis vieną, kitą... penktą ir 
šeštą, kaip imperatoriuaus bu
vo įsakyta. Bet tarnas uždega 
jų vis daugiau ir daugiau. Ne
trukus visas altorius pradėjo 
tvaskėti. Parhameris išėjo su 
mišiomis. Kaip paprastai, atsi
rado labąi “stropių”, kurie pa
sistengė apie tokį “baisų” Par- 
hamerio nusikaltimą pranešti 
visagalinčiam imperato r i u i. 
Imperatorius išklausęs nesu
pyko, tik pasakė:

— Palauksim Naujųjų Metų. 
Tada ateis manęs sveikinti 
Parhameris.

Į imperatoriaus rūmus susi
rinko visa Vienos diduomenė: 
ministeriai, karo vadai, aukš
toji dvasiskija. Parhameris

(Iš knygos "Tolumos") 

taip pat atėjo. Visi šalinosi 
nuo jo, nes bijojo imperato
rių užrūstinti. Pasigirdo tri
mitų garsai. į salę įėjo Juoza
pas II, kunigaikščių bei dva
riškių būrio lydimas. Kiekvie
nas prieidavo ir linkėjo valdo
vui laimingų Naujųjų Metų ir 
kiekvienam imperatorius ma
loniai dėkojo- Pagaliau atėjo 
eilė ir Parhameriui.

— Girdėjau, kad per mišias - 
įsakei uždegti daugiau kaip 50 
žvakių?

— Tai buvo Kalėdos, Kris
taus gimimo šventė! — ktsakė 
Parhameris.

— Taip, — atsiliepė Juoza
pas II, — bet ar užmiršai mū
sų įsakymą?
— Kaip Jūsų Didenybė gimė, 

visas miestas buvo gausiai nu
šviestas. Kodėl gi dabar, per 
Karalių Karaliaus, mūsų Išga
nytojo, Užgimimo dieną, nega
lima būtų uždegti žvakių dau
giau kaip šešias?

Salėje pasidarė tylu tylu. 
Imperatorius su šypsena iš
klausė tų žodžių ir, paspaudęs 
Parhameriui ranką, tarė:

— Gana, tėve Parhameri! 
Parhameriui nenukrito nė 

plaukas nuo galvos.
Jei kas manytų, kad ši isto

rija yra išgalvota, tegul nuva
žiuoja į Vieną ir aplanko Ma
rijos Gimimo bažnyčią. Ten 
zokristijoje pamatys Parha- 
merio atvaizdą ir įsitikins, kad 
toks nuotikis yra tikrai buvęs.

— paklausė geroji Motina, žiūrėdama į Vaikelį, ir Jis 
linktelėjo galva, ir tuomet Jinai pasakė:

— Mes tikriausiai nueisime laiku, mes tiktai tru
putį pasižvalgysime tenai, tiktai mažą valandėlę. 
Nuleiskite kopėčias šitoje vietoje.

Keli greičiausi angelai nuskrido atnešti laiptų, ir 
jie taipgi pakvietė šventąjį Jurgį, kuris save kalavi
ju perplovė Paukščių Taką, o palaimintasis Kristu
pas, vis dar toks pat tvirtas kaip ir seniau, prastū- 
mė jį į šonus tiek, kad buvo galima pritvirtinti kopė
čias.

Kai jie nusileido žemyn, pajuto šaltį, ir jų kojos 
atsirėmė į gruodą ir sniegą. Maži žiburėliai žybčiojo 
vienur ir kitur, ir dangaus keleiviai pažino, jog jie 
pateko į kaimą.

— 2monės valgo Kūčių vakarienę, — pasakė kaž
kas. — O netrukus jie ims ruoštis Bernelio mišioms: 
šią naktį visoje žemėje jaustis palaiminimas.

Ir visi jie džiaugėsi dėl žmonių laimės, net Palesti
nos piemenys užmiršo šaltį, kuris smelkėsi pro jų 
plonus drabužius. Bet kai jie eidami pakeliui pažvel
gė į pirmos trobos vidų, jie buvo išgąsdinti. Taip, jie 
išsigando, kad pustamsėje troboje buvo visiškai tuš
čia — stalas nebuvo padengtas, ir buvo tylu, net 
svirplys necipsėjo. Tiktai po ilgo laiko jie pamatė, 
kaip nuo krosnies pakilo moteris — sena ir pavargusi 
sunkiai ėjo ji per tuščią trobą, ir prisiartinusi prie 
lango žiūrėjo į naktį, ir jos lūpos šnibždėjo: z

— Kame yra mano vaikai!
Visi skubiai uasitraukė, nes jos žiūrėjimas buvo 

tolu beviltiškai liūdnas, jog negalima buvo jo pakelti, 
If kad nereikėtų apleisti šitas vietas apsunnkintiems 
didelio liūdnumo, jie pažvelgė dar į kitą namą. Ten 
prie vargingo valgio sėdėjo mažas vaikas ir senis, 
sulinkęs ir kurčias — jis buvo toks kurčias, jog ne
girdėjo, kaip sudužo molinis indas, netyčia iškritęs 
iš jo drebančios rankos. Ir tuo metu jo anūkas, ku
ris dar taip sunkiai mokėjo kalbėti, tyliai paklausė:

— Seneli, kad bolševikai užmušė mamytę ir išvežė 
tėvelį, argi jau niekuomet nebus Kalėdų?

Kai berniukas taip pasakė, senis užsidengė akis ir 

įsikniaubė į stalą.
— .Širdis niekuomet neapkursta, — sako vienas iš 

šventųjų keleivių, ir susimąstę jie traukia per kaimą 
ir mato tamsias tuščias trobas, arba prie menko ži
burio, tarsi vaiduokliai, vaikšto seni ir vieniši žmonės.

Vienoje vietoje jie regėjo jauną moterį ir jauną 
vyrą — tie sėdėjo susiglaudę ir atrodė laimingi, ta
čiau tuo metu piktai ir puolamai sulojo šuo, ir jie 
abu išsigandę pašoko. Vyras griebė iš kertės šautu
vą ir iššoko pro langą į sodą, ir moteris drebėdama 
užgesino žiburį ir susigūžė kambaryje. Šuo vis lojo, 
ir netrukus pasigirdo durų daužymas ir žingsniai 
kambaryje, pasirodė žiburys ir'aidėjo šauksmai, pas
kui iš sodo nuaidėjo šūviai, o troboje suvaitojo mo
teris. Visa tai dėjosi taip greitai ,jog nė dangus ne
būtų suspėjęs suteikti pągalbo6, ir kai moteris gulė
jo ąegyva viduje, o jos vyras sode — svetimieji plėšė 
ką rasdami, — jie tai darė skubiai ir sumaniai, — ir 
netrukus išvažiavo. Ir troboje pasidarė tylu,* visiškai 
tylu.

Lėtai vos pajudėdami, ėjo dangaus keleiviai, o Pa
lestinos piemenys drebėjo iš šalčio ir baimės. Motina 
Marija užleido nuometą ant akių, tačiau Jos ašaros 
krito ant sniego ir žvilgėjo naktyje, o Kūdikis Kris
tus nukreipė savo akis į praeituą namus.

— Šią naktį juk kalbasi gyvuliai, — prabilo jau
tis į savo draugą asilą, — paklausykime, ką jie pa
pasakos, kas čia vyksta.

— Taip, — pritarė piemenys. Jie taipgi žinojo šitą 
kalbą ir mylėjo kiekvieną ramų gyvulį, žmogaus 
draugą.

Ir jie pasuko palei tvartus. Tačiau niekur niekas 
neatsiliepė jiems jokiu baisu.

Tiktai ant stogo krašto turėjo rainas katinas ir 
kniaukė:

— Veltui klausotės — ir žmonės, ir gyvuliai išvež
ti pas svetimuosius. Nėra mėsos, nėra pieno, miau! 
Tiktai auga pelės, dauginasi žiurkės be skaičiaus, ne
trukus jos valdys visą žemę ir surys ir mane, miau!

Ir nuo trobos kertės atsiliepė šuo, — atvertęs 
galvą į viršų jis staugė:

— Aš esu dar, au! Tačiau aš niekuomet jau nelo
ju svečių, tiktai nelaimes ir mirtį. Jau negainiosiu 
linksmai avių, nėra mano draugų arklių, nėra kas 
dirba žemelę, au!

O iš pamiškės stūgauja pelėda:
— Ir nereikia! Ir nereikia Nuo kraujo žemė miršta, 

kaip nuo sausros, tačiau miškai auga visada, auga vi
sada. Bus naktis — mums gyvenimas, bus tamsa — 
mūsų akys!

— Geriau niekada nebūtume girdėję kalbant gy
vulius, — pasakė senasis piemuo, ir visi jie pasku
bėjo privyti pirmyn ėjusius.

Ir taip keliavo jie per visą kraštą, perėjo upę Ne
muną ir Nerį, ir visur kaimai buvo tokie liūdni, baž
nyčios sugriautos, arba, jeigu jos stovėjo nepalies
tos karo — prievarta ir grasinimas buvo uždėjęs ant 
durų savo anspaudą. Ir Vaikelio Jėzaus prakartėlė 
buvo tuščia Dievo namuose.

Kai jie žengė per miestus, jie matė juos pilnus 
svetimų kareivių, tie vaikščiojo patenkinti ir galvojo 
tiktai apie piktą, kurį jie dar įstengtų čia padaryti. 
Apleistumas ir tamsa viešpatavo puošniose vietose, 
ir linko grindys nuo kojų gausumo kalėjimuose, 
žmogžudžio paveikslai buvo išstatyti garbinimui, o 
didvyrių kapai buvo suardyti ir išniekinti.

Keleiviai skubėjo apleisti miestus, nes tie atrodė 
dar nykesni už kaimo tylą, ir eidami prieš save pa
matė traukinį. Daugelio vagonų keleiviai buvo keisti: 
ten sėdėjo vaikai, nelydimi nei motinų, nei auklių. 
Jų akys buvo raudonos nuo verksmo, tačiau, kai pis 
pro traukinio plyšius matė savo žemę, jos žibėjo tarsi 
Kalėdų žvakės, ir nors jų lūpos buvo visižkąą tylios, 
jų širdys garsiai šaukė:

— Kūdikį Kristau, Tu turi gimti šią naktį. Pa
žvelk, kaip mus išveža svetur, kad užaugtume prie
šai Tau ir savo žemei. Mus s”gaudė kaip bejėgius 
zuikučius, ir mūsų tėvai negalėjo apginti mūsų. Mes 
tolstame iš čia — Kūdiki Kristau, neužmiršk mūsų.

Kūdikis Jėzus ilgai į išvykstančius vaikus, ir Mo
tina Marija ištiesė ranką į tą pusę. Ir visi buvo tokie 
nusiminę ir nuliūdę, jog norėjo garsiai šauktis Dievo 

keršto — ir tuomet pamatė žvaigždžių rašte užrašą: 
“Leiskite mano angelui pripildyti taurę iki krašto”. 
— Ir visi nusilenkė Viešpaties valiai, tačiau niekas 
savyje neturėjo džiaugsmo, kurį išsinešė iš dangaus.

Dabar jie artėjo į mišką. Gilus sniegas klojo vis
ką, ir jų kojos giliai grimzdo, atsimušdamos į me
džių kelmus. Palestinos piemenys jau buvo visiškai 
sustyrę, ir senieji asilas ir jautis vos bejudėjo. Buvo 
tamsu ir baugu tarp didelių pušų, ir dąr nykiau bu
vo pralįsti pro eglių tankumynus.

Ten jie pamatė žmones. Keleiviai sustojo po 
aukšta egle ir žiūrėjo: — jaunuoliai ir suaugę vyrai 
vaikščiojo sargyboje su šautuvais, kiti kūreno ugnį, 
kiti miegojo požemių landynėse.

— Jie yra išbėgę iš namų, — šiurena eglė. — kad 
išliktų laisvi, kad nebūtų verčiami meluoti ir varo
mi užmušinėti kitus. Viso pasaulio nuostabai jų bū
riai ginasi ir gina savo žemę — ir visas kraštas at
rodo tarsi siauras lieptas viršum degančios dervos 
upės.

Dabar jie vaikšto ir stovi, ir jų veidai yra paniu
rę — tačiau jų paniūrimas yra pilnas ryžto, ir liūde
sys geras. Ir staiga vienas nusiima kepurę ir žiūri į 
dangų:
( — Broliai. — taria jis dabar saviesiems, — artina

si Kalėdos. Aš tikiu, jog mūsų žemė bus laisva, kaip 
tikiu, Dievas yra su mumis.

— Grįžkite namo, mielieji piemenys — jūs esate 
pavargę ir čia per šalta jums, ir pasiimkite su savo 
visus mūsų gyvulius — mes visi pabaigsime savo 
kelionę.

Ir kai visa tai buvo įvykdyta, angelas su Kalėdų 
Žvaigžde paklausė:

— Kur vyksime mes? I Betliejų tolimas kelias, o 
laikas artėja — kurion pusėn suksime, kur turiu pa
kabinti savo žvaigždę?

Kūdikis Kristus ištiesė savo ranką ir parodė eg
lės viršūnę,* o šventasis Juozapas padėjo po nuliūdu
siomis šakomis ėdžias, j kurias Motina Marija pagul
dė savo Sūnų.

(Iš “Legenda apie ilgesį” IMS m.)
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M. K. ČiurlionisAUKA

Vizijomis nušvietęs mūšy kelius
M K. ČIURLIONIO 75 METU SUKAKTI ATMINTI

iš jos bokštų, bet 
mus prislegia 

gatvėse ir nelei-

Pilis ant kaino
. Yfa kažkur ant aukšto kal

no pilis, kurios neįveikia laiko 
dantys, kurioje gyvena 
džiaugsmas, sukriovęs dide
lius turtus. Dažnai savo sva
jonėse matome ją, iškilusią 
lig saulės. Dažnai mes ilgimės 
tų begalinių horizontų, kurie 
atsiskleidžia 
kasdienybė 
skurdžiose 
džia pakilti.

Tačiau yra žmonių, kurie 
pasiekia pilį, randa jos rak
tus ir atrakina. Ir svaigsta jie 
horizontais, vienatvę ir kan
čią paverčia dar nepatirtu 
džiaugsmu.. Kaip burtininkai 
taria jie žodžius ir parodo 
mums dar niekad nematytus 
daiktus, praveria minčių šal
tinius, iš kurių kartų kartos 
gaivinasi. Tie žmonės yra ge
nijai. Kaip milžinai jie stūk
so mūsų keliuose ir nesibijos 
naikinančių laiko ilčių.

Šitoks genijus, pasiekęs di
deles aukštumas, sapnavęs ne
žemiškus sapnus ir juos pra
skleidęs kūryba, buvo ir mū
sų tautietis Mikalojus Kons
tantinas C i u r 1 i o n i s.

Kaip žaibas žvystelėjo jis ir 
užgeso, akinančia šviesa nu
švietęs mūsų kelius. Šiemet, 
rugsėjo 10 d., šiam vyrui bū
tų suėję 75 metai, o jau se
niai seniai nėra jo mūsų tar
pe.

Metai neapnešė jo dulkėm, 
jo vardo neištrynė. Tikriau
sia, kiekvienas mūsų tautietis, 
nors ir seniai būtų iškeliavęs 
iš savo tėvynės, yra girdėjęs 
jo vardą ir matęs nors laik
raščiuose jo savotiškus pa
veikslus. Į Ameriką yra atsi
kėlęs jo vardu pasivadinęs 
ansamblis — choras, kuris ne 
tik mūsų tarpe, bet ir svetim
taučiuose garsina šį mūsų 
genijų.

Jį šaukė muzika
Gimė jis Varėnoje 1875 m. 

rugsėjo 10 d. vargonininkų 
šeimoje. 5 metų jau jis skam
bina pianinu iš klausos. Tėvas 
išmoko skaityti gaidas. 7 me
tų jis verčia visokius kūrinius, 
ir ūžia, skamba vargonininko 
namelis. Išgirsta praeiviai šią 
muziką, pasižiūri į berniuko 
degančias akis. Jis pašauktas 
menui, amžinai dainai! Reikia 
jam praverti mokyklų duris, 
bet vargoninko pastogė dau
giau turi gaidų, negu pinigų.
Atsiranda globėjai, patarėjai,

ir Mikalojus Konstantinas iš
keliauja į Plungę. į kunigaikš
čio Oginskio rūmus. Ten dide
lis orkestras, geras dirigentas, 
kiekvieną dieną simfoniniai 
koncertai. Ak. tai pasaka, tai 
rojus tam. kurį šaukia muzi
ka. *

Iš Plungės vyksta į Varšu
vos konservatoriją, iš ten — 
į Leipcigą. Metų metai praei
na beskambinant, bestudijuo
jant didžiųjų muzikų kelius.

Muzika įveda jį naują nesu
voktą pasaulį, sukelia kažkokį 
ilgesį. Jis sėdasi prie pianino 
ir kuria apie mišką, tą laukų 
nuostalgiją, kur skardena lie
tuviška daina. Su tuo pačiu 
įkarščiu jis pasineria moksle 
ir skaito, skaito, tiesiog ryte 
ryja knygas. Filosofija, astro
nomija. psichologija, istorija, 
šv. Raštas, gamtos mokslai— 
štai jo platybės, kur jis 
žiasi visu savo įkarščiu.

ver-

Suskamba spalvos
Gavęs visus baigimo diplo

mus. jis grįžta į Varšuvą, va
dovauja lietuviškam chorui, 
komponuoja. Tuo laiku jis 
susidomi piešimu. Draugų pa
ragintas, stoja į meno akade
miją. bet iš jos nieko negau
na. Jis buvo jau subrendęs 
menininkas, kažko kito sie
kiąs. O tas kažkas buvo mu
zika. Ją norėjo perkelti į po
pierių. į drobę. Muzika yra 
menas laike, nes tonai tam 
tikrą laiką besitęsdami ir kai- 
teliodamies, sudaro melodiją. 
Tapyba, priešingai, yra menas 
apribotoje plokštumoje, kur 
linijos ir spalvos kuria peiza- 

ar portretą. Čiurlionis pa-žą

*

sonata, fuga,
— andante,

visokių “nesąmonių”.

noro išreikšti muzikos pasau
lį tapyboje. Jo paveikslai daž
niausiai pakrikštyti muziki
niais vardais: 
arba jų dalys
scherzo ir tt. Tai nėra pripuo
lami vardai. Tų atskirų mu
zikinių formų charakteris yra 
vaizduojamas ir paveiksluose.

Priėjęs prie tapybos kaip 
muzikas, jis nesusidomėjo re
aliais daiktais, portretais, 
gamtos vaizdais. Pirmoje vie
toje jis skleidė idėją, atmes
damas mūsų įprastą realybę. 
Todėl jo paveiksluose sutin
kame
Jūros dugne ar medžių vir
šūnėse 
laivai plaukia debesyse, me
džiai, pramušę kalnus, veržia
si į neribotą aukštį.

Jo paveikslai iš pirmo žvilgs
nio nėra suprantami. Reikia 
mokėti į juos “įeiti”, kad sa
vo gelme prasiskleistų. Daž
nai atrodo, kad ten nieko nė
ra, tik keli susirangę debesys, 
keistos miesto sienos. O kai 
juos išlukštename, surandame 
giliausią mintį. Jo paveikslu 
pasaulis yra ne tas realusis, 
kurį regime kas dieną, bet 
mistinis, antgamtinis. Begali
niu įvairumu skleidžia to pa
saulio viziją, išreikšdamas sa
vo mintį, kovą tarp gėrio ir 
blogio, sukauptą žmogaus tra
giką. Jo kūryba yra kelias į 
Dievą, kurį jis nori savo for
momis įspėti. Ir juo daugiau 
gilinsimės į ją, juo daugiau 
surasime. Tai niekada neiš
senkamos aukso kasyklos.

yra didžiausi miestai,

NAUJAS ANTIKRISTAS
daug ką 

sukrėtimo 
spaudoje 
atėję šv. 

Antikristo 
keli de-

Antikristo tema 
domina. Įvairiais 
metais pasigirsta 
balsų, ar tik nebus 
Jono pranašauti 
laikai. Paskutinieji
šimtmečiai šita tema davė ga
na vertingos literatūros ro
manų, lifosofinių bei teologi
nių studijų. Komunizmo au
gąs pavojus privedė ir prie 
kitų literatūros veikalų, kurie 
netiesiogiai įžvelgė į mūsų lai
kus. Taip V. Europoje iškilo 
Dostojevskio kultas. Daugel 
studijų nagrinėjo, kaip jis 
įžvelgė į laiką ir išpranašavo 
komunizmą.

Rusų filosofas V. Solovjo
vas vieną iš paskutiniųjų savo 
darbų parašė legendą apie 
Antikristą. Tą, ką jis filoso
fiškai buvo išgalvojęs, savo 
legendoje parodo vaizdais.

Šią vasarą mūsų profesorius 
filosofas A. Maceina susido
mėjo šia legenda. Joje rado 
gilią Antikristo ir mūsų laikų 
filosofiją. Užsidegęs jis sėdosi 
prie darbo ir per vasarą para
šė naują veikalą — Antikris
tas. Tai yra Solovjovo legen
dos interpretaciją.

Šis naujas veikalas taip pat 
įsijungs į seriją, kurioje na
grinėjami Dievo ir žmogaus 
santykiai. Pirmoji jos knyga 
— “Didysis 
net dviem 
Vokietijoje, i 
mas turėtų 
Heidelberge), 
baigiama spausdinti, 
eitų A. Mickevičiaus Konrado 
inprovizacija ir Antikristas. 
Visų šių knygų išleidimą re
mia lietuviškosios knygos me
cenatas kun. P. Juras.

Inkvizitorius” — 
laidom pasirodė 
(Vokiškas verti- 
greit pasirodyti 

“Jobo drama” 
Dabar

Bernardas Brazdžionis

Našlaitis

Eini ir ieškai žemės pėdai, 
Pastogės — galvai nuo lietaus, 
Joks paukštis tau kely negieda, 
Nesiūlo poilsio saldaus.

Žaliuos kalnuos paklydo žvilgsniai 
(O, nesvetingieji kalnai.) 
Ir susipainiojo ten žingsniai, 
Ir kur keliaut nebežinai.

Žili kalnai padangę remia,
O ji tokia žema, žema,
O ta per svetimą tau žemę
Eini tik vargą rinkdama.

Markt Pongau, 1944, XI. 2.

Kelias į garbę ir lūžis

Gyvenime jis buvo be galo 
kuklus. Kaip jo dvasia galin
ga ir nerami, taip jis papras
tas. Jis buvo alkanas, bet nie
kada nedrįso paprašyti duo
nos. Buvo sušalęs, bet pasi
tenkino nekūrentu kambariu. 
Kišenė tuščia, o širdis nepa
prastai turtinga. Todėl visur 
jis buvo kviečiamas ir lau
kiamas, nes niekam neįkyrė
jo, niekada nesiveržė į pirmą
sias vietas. Visom jėgom jis 
dirbo savo tautai, iš gelmių 
semdamasis stiprybės.

Iš Vilniaus jis nuvažiuoja į 
Petrapilį, dabartinį Leningra
dą. Jo kūryba patraukia visų 
dėmesį, visi garsieji meninin
kai pasidaro jo bičiuliai.

Tik šešeri kūrybos metai, o 
į duris pabeldė giltinė. Jis 
jaučia, kad pirma kaip Van 
Gognu užgęs sąmonė, o pas
kui ir kūnas nutils. 1911 m. 
balandžio 10 d. mirtis užsklei
dė žvaigždynus ir nutildė ne
ramią muziką.

Tačiau Čiurlionis nemirė. 
Jis žengė į savo genijaus gar
bę. Rusai pirmieji jį įvertino 

, ir pagerbė. Jo visi kariniai

surenkami. Kaune pastatoma 
net atskira galerija. Kas kar
tą vis daugiau ir daugiau su
sidomi V. Europa. Romain 
Rolland, garsus prancūzų ra
šytojas, parašęs studijas apie 
genialiuosius menininkus My
kolą Angelą ir Bethoveną, 
norėjo f ir apie Čiurlionį para
šyti, bet antrasis karas su
trukdė. Pirmasis karas sunai
kino didesnę dalį jo muziki
nių kūrinių, o šis antrasis ar 
tik nebus palietęs ir jo pa
veikslus, nes, kaip skelbia 
sovietai, jų nesą Kaune.

Čiurlionio sesuo Amerikoje
Tikrą šio muziko dailininko 

postretą sutinkame jo jau
niausioje seseryje. Tie patys 
veido bruožai, tas pats sielos 
skaidrumas ir kuklumas. Il
gai ji vargo tremtyje, kaip 
telismaną nešiodama brolio 
prisiminimą. Prieš kokius me
tus ji atvažiavo 
Kur ji gyvena, šių 
toriui nežinoma, 
ji galėtų daug 
apie savo brolį.

Tragiškas mūsų likimas, 
čiau ir toje kasdienybėje mes 
sunkios dienos kūrybai. Ta-

į Ameriką, 
eilučių au- 
Tikriausia, 
papasakoti

KATALIKŲ PASAULYJE
*

• Tėv. Lombbardi, pasauli
nio garso pamokslininkas, 
pradėjo Radijo Kryžiaus žy
gį, kuris tęsis iki Kalėdų. 
Nuo gruodžio 1 d. Jis kasdien 
kalba 6:30 min. vakare per 
Romos radiją apie naująjį pa
saulį, kurį turi žmonija su
kurti, jeigu nori išsivaduoti 
iš nuolat kankinančios bai
mės ir žiaurumų.
• Du karo kapelionai Jung. 

Valst. gavo aukštus pasižy
mėjimo ženklus iš gynybos 
departamento už didvyrišką 
aukojami aprūpinant sužeis
tuosius ir mirštančius kovos 
lauke Korėjos fronte.

• Torino arkivyskupas Ita
lijoje, dalyvaujant darbinin
kų organizacijoms ir daugybei 
neorganizuotų žmonių, konse
kravo naują “Jėzui Darbinin
kui” dedikuotą bažnyčią. Tai 
yra jau devinta “Jėzaus Dar
bininko” vardu dedikuota 
bažnyčia.
• Pabėgėliai iš Čekoslovaki

jos praneša, kad daug šio 
krašto vienuolių yra išvežti į 
Rusijos darbo stovyklas, kur 
jų gyvenimas yra baisus. Če
koslovakijos tikintieji kenčia 
baisią priespaudą: kunigai ko
munistų išblaškyti, bažnyčios 
uždarinėjamos, neleidžiama 
atlikti religinių apeigų. Tai 
patvirtina ir pasiekusios Va
tikaną žinios apie kalėjime 
mirusiuosius Tranavos vysku-

išsiilgstame kažko daugiaus 
negu duona, lėkšta pramoga. 
Tuo metu mus paguos tie, ku
rie sukrovė didelius neišse
miamus turtus. Jie paskatins 
dar labiau susiglaudinti, dar 
labiau dirbti savo tautai, kop
ti į tą pilĮ, iš kurios genijai 
atskleidė mūsų kelius.

P. Jurkus, buvo gavęs.

Buzel- 
abatą

rodo,

pą pagelbininką, Mons. 
ką ir Zeliv vienuolyno 
Mons. Vit. Tajovsky.

• Statistikos žinios
kad per paskutinį dešimtmetį 
Jung. Valstybėse į katalikų 
tikėjimą perėjo vienas milijo
nas 34 tūkstančiai 679 as
mens. Šiuo metu penktadalis 
visų Amerikos gyventojų yra 
katalikai.

yra dau- 
į įvairius 

šian- 
2075 
vys- 
pre-

Praeiviai keis-

• Belgija proporcingai savo 
gyventojų skaičiui 
giausia išsiuntusi 
kraštus misijonierių. Ji
dien misijoms duoda 
darbininkus, iš kurių 16 
kupų bei Apaštališkųjų 
fektų, ,6|| kunigų, 131,brolį
ir 244 seseris. Be to, Belgijos 
katalikai per paskutinius 28 
metus yra paaukavę apie mi
lijardą frankų pinigais.

•

Pirmą pavėžino
Kalėdų švenčių metu vienas 

šešerių metų berniukas stū
mė blizgantį naują vežimėl. 
miesto gatve,
tai pasižiūrėdavo į vargstantį 
“draiverį”, o dar labiau į jo 
pasažierių. Jis atrodė kažkuo 
nepaprastas. Staiga viena mo
teris ėmė šaukti vaiką vardu. 
Ji buvo kažkuo susirūpinusi, 
išsigandusi ir prisivijusi vai
ką pradėjo jį rūsčiai barti. O 
tas visai ramiai atsakė:
— Mama, juk aš pažadėjau 

Kūdikėliui Jėzui, kad Jį pir
mą pavėžinsiu, jei Kalėdoms 
Jis parūpins man naują veži
mėlį.

Kūdikėlio Jėzaus statula 
buvo paimta iš gretimos baž
nyčios. Vaikas ten buvo kar
tą užvestas pasimelsti. Dabar 
jis “vykdė” savo pasižadėji
mą, nes naują vežimėlį tikrai

RAIGRODAS
----------i

•■-v '
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NORS VYRA SUŠAUDĖ, O JI VERČIASI

puoštis samdyta 
Vokietijoje (17

19 amžiuje buvo

Kalėdiniai Margumynai
Pirštinės iš Egipto

Ar senos mūsų pirštinės, 
kurias šiaurės gyventojai ne
šioja kaip būtepybę, ginda
miesi nuo šalčio, o miestas, 
kaip papuošalą? Jos pažįsta
mos senovės egiptiečių ir per
sų, bet jas tada vartojo tik 
valgydami, kad rankų nesu
teptų.

KaMaraMtia, apie kurį 19 a. 
gale net mokslo ir meno vyrų 
tarpe su užsidegimu buvo kal
bame, savo vardu yra . kroa
tiškos kilmės (kravat). Jis 
išsivystė iš margų šalikų, ku
riais mėgo 
kariuomenė 
amš).

Kaliošai
kiekvieno žmogaus būtenybė. 
Nesvarbu, kad jis gyveno Pa
ryžiuje, kur mažai liję; ne
svarbu, kad švietė saulė, — 
juos vistiek nešiodavo. Pir
mieji juos pradėjo naudoti ne 
europiečiai, o Brazilijos indė
nai. Jie padarydavo iš molio 
kojos formas, jas aptepdavo 
gumos medžio sultimis ir pa
laikydavo prieš ugnį, o paskui 
išdžiovinę nešiodavo.

Kinų drabužiai seniau Eu
ropoje buvo labai populiarūs. 
Popiežius Bonifacas VIII 1304 
m. mirdamas įsakė jį palaido
ti kinų drabužiuose.

Auskarai senais laikais bu
vo vartojami grynai religi
niais tikslais, Jie turėjo ap
ginti nuo paslaptingų burti
ninkų garsų, kad 
tM žmogaus sielos, 
virto papuošalu.

Levio kelnėmis
narnos stiprios kelnės. Jų var
das kilo iš Levi Strauss, kuris 

_______t_____________________

prieš 100 metų atvyko į Ka
liforniją ieškoti aukso. Aukso 
nerado, bet susikrovė didelius * plyšo juokais ir 
turtus, nes pardavinėjo kelnes 
aukso ieškotojams.

Paryžiuje pagal paskutinę 
madą vyram ant kgklaraščio 
vietoje gėlių ir kitų papuoši
mų pradėjo išsiuvinėti telefo
no numerius.

Frako istorija
šiandien joks minizteris 

joks menininkas ir visi didieji 
pokyliai neapeeina be frako. 
Jis puošia vyrus ir suteikia 
jiems daug orumo. Tačiau jo 
istorija yra visiškai priešinga. 
Prieš kokius 200 metų Pary
žiuje gyveno tūlas nonas Fra
kas. Prisireikė jam eiti kartą 
į svečius. Užsivilko ilgą švar
ką pagal to meto madas ir 
žiūri, kad jo skvernai baisiai 
sutepti ,net sarmata gatvėje 
pasirodyti. Nerūpės tingai 
prancūzas paėmė žirkles ir 
taip nukirpo, kad nesimatytų 
dėmių. Ir šis jo “kūrinys” 
virto mada. Pradėjo tobulėti 
ir užkariavo rinktinių vyrų 
eiles.

neužnuody-
Vėliau jie

JAV vadi-

Poiitgramos ir opera
Prahoje, Čekoslovakijoje, 

uždrausta statyti “Aidos* 
opera. Rodos ji niekuo nekal
ta, niekur nekolioja komunis
tų ir negrauna jų peršamų 
“demokratinių laisvių”, 
čiau kartą operoje 
linksma , istorija, 
veiksme Radames, 
rūsyje, klausia:
— Aida, kur tu?.

Tuo metu kažkas iš publi
kos atsiliepė:
— Politgramos kursuose mo

Ta- 
atsitiko 

Trečiame 
būdamas

SKAITYKITE IR REMKTTE 
LIETUVIŠKĄ KNYGĄ 

Sąraše pažymėtos knygos labai atpigintos 
METRAŠTIS, išleistas Tėvų Pranciškonų šventųjų Me

tų proga. Ši įdomi 224 psl. knyga liečia pačius aktu
aliausius lietuvių tautos religinius ir kultūrinius 
klausimus. Joje yra daug beletristikos ir poezijos.
Kainavo $2.50, parduodama ......................................$1.00

KUR BAKŪŽE SAMANOTA, Ant. Vaičiulaitis. Beletris
tikos kūrinys. 288 psl. Išleido Kultūros Institutas.
Kaina ........_______...................... ......................... $2.00

NEMUNO ILGESYS, J. Aistis. Nauja eilėraščių knyga.
Išleido TT. Pranciškonai. Kaina....................... 50c.

POEZIJA, Jurgis Baltrušaitis. Išleido Kun. Pr. Juras.
270 psl. Kaina ...................   $1.00

KVIESLYS f LAISVI, Jonas Rinitas. Eilėraščių knyga.
352 psl Kaina_________________ ___________ - $1.00

VYTIS IR ERELIS, Jonas Kmitas. Apysaka. LDS leidi
nys. 576 psL-------------------------------------------------$1.00

VAI LĖKITE DAINOS. Paruošė Kun. J. Dabrila. Išleido .
Kun. P. Juras. įdėta 200 gražiausių dainų. Kaina $1.00 

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Paruošė Kun. Dr.

ANGLIŠKAI
Herlitas. 400 psl. Kaina 

NAUJAS TESTAMENTAS.

kausi Stalino biografijos.
Teatre kilo triukšmas. Visi 

užrūstino 
raudonuosius viešpačius. Šie
gi uždraudė toliau Aidos 
rą statyti.

ope-

STALINAS IR 
STALINAS

Nebežino komunistėliai, kaip 
begarbinti Staliną. Iš kailio 
neriasi begalvodami naujus 
būdus. Jei galėtų, visus mies
tus pavadintų jo , vardu, o 
miestuose — visas gatves. 
Tikriausiai taip ir padarytų, 
bet tada būtų lengva slapsty
tis visiems “buržujams”, 
“liaudies priešams”, kuriais 
yra beveik visa tauta. Nežino
tų policija, kokiame mieste ir 
kurioje gatvėje ieškoti “sava
norių” į Sibiro “mokyklas”, 
kur už proletariato mokslą 
reikia užmokėti savo gyvybe.

Tačiau komunistėliai ką ki
tą išgalvojo. Nesenai pasirodė 
Sovietų enciklopedija — tikra 
anekdotų ir juokų knyga. Ma
ža to, kad visiškai iškraipė 
mokslą, viską užtempdami 
ant rusiško kurpalio, bet Sta
linui pasmilkė, ir dar kaip! 7

Kadaise mūsų tautos kovo
tojas, V. Kudirka, savo “Vir
šininkų” satyroje vaizdavo to
kį rusų valdininką — Vaka- 
naliją Vziatkovičių Kruglodu- 
rovą. Lietuviškai išvertus ši
tą vardą, būtų
per Visą Pilvą”. Taigi, šis he
rojus panoro, kad jo “dar
bus” aprašytų laikraščiai. Pa
sišaukė korespondentą ir lie
pė visą sudėti. Surašė žmoge
lis, rodos, ir stengėsi, I * 
galėdamas pasmilkyti virži-

1945 metų pavasarį trukš- 
mingai riedėjo visi įvykiai 
Italijoje. Nuplikęs, surauktos 
kaktas, j žemę sumurgdytos 
tautos vadas — duče'B. Mus- 
aolini ėmė ir paslydo ant savo 
laimės kelio. Krito kaip kišis 
kalnuose nuo savo tautiečių. 
Minios dar iš laukinio entu
ziazmo jį pakorė. Paskui pa
laidojo, rinko naują valdžią. 
Tada pasaulio spaudos žurna
listai pradėjo šmižinėti pro 
Romą ir kitas vietoves, rink
dami visokias smulkmenas 
apie šio vyro privatų gyveni
mą. Vieni artimieji dingo var
ge, kiti pradėjo šiaip taip 
verstis.

į eikir.
Eddą 
reika- 
Didelė

Prie* tų laimingųjų 
priskirti ir grafienę 
Ciano, buvusio užsienio 
lų ministerio žmoną,
dėmė krenta Mussoliniui. kad 
jis net savo žentą patiesė. Ši 
našlė finansuojama viągos sa
vo draugės, leidžia savaitinį 
žurnalą “Insieme", kuris turi 
neblogą pasisekimą. Kartas 
nuo karto ji parašo pikantiš- 
kų ir slaptų istorijėlių iš savo 
tėvo ar vyro gyvenimo. O 
žmonės dar atsimena savo 
vadą, tai godžiai griebia ir 
skaito, ir buvusiai ministerio 
žmonai, dabar žurnalistei, ne
blogai sekasi.

“Ž V A I G Ž D 5”
Skaitykite ir Platinkite Jėzaus Širdies Pasiuntinį

Kaina metams $2.09. Užsienyje $2.50
Adresas: “ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA

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

C LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ!
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$ 308 Mest 4th Street, South Boston, Mass. |
Telefonas SO 8-1224
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VLADAS J. JAKŠTAS
Grosernės savininkas
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Iš kokosinės palmės sulos 
gaminami svaigieji gėrimai — 
vynas, arakas. Iš riešutų keva
lų daromi indai. Kokosinis alie
jus deginamas lempose kaip 
žibalas. Iš riešutų plaukų da
romi čiūžiniai, vejamos virvės, 
tokia riebi.

KIAULE SULAIKĖ 
TRAUKINI 

Malden, Mass.
Dviejų šimtų svarų kiaulė, 

pabėgusi iš tvarto, i 
ant geležinkelio ir : 
kinį traukinį. Ji visai nepaisė 
švilpuko. Traukinio mašinis
tas turėjo sustabdyti traukinį 
ir išlipęs nuvyti nuo geležin
kelio. Sakoma, kad ji per 
Aliaską atėjo iš sovietiško Si
biro.

IKRAM LKTUVM NBA KALBOJ ŠVENČIU 
K UETIMSKOS KNYGOS

Knygyne NEMUNAS Jūs gausite visas knygas išėju
sias Amerikoje ir Vokietijoje tremties metu. Turime daug 
puikių knygų ir iš NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS lai
kotarpio. Jei jūs iš anksto nesate pasirinkę knygų papra
šykite mūsų katalogą. Iš 500 pavadinimų tikrai 
mėgiamų ir brangių knygų.

Švenčių proga nepamirškite ir apie mūsų 
NEMUNAS išleistas ir leidžiamas knygas.

A. Vilainis, Žmogus, kuris amžinai keliavo, 
Chicagos parapijos ir draugijos gausiai iliustruotas 

leidinys, $2.50.
Garsiųjų šaipų paslaptys, $2.00.
Debesylą, Magdalenos Makackutės byla, $1.00. 
A. Fuld, Mirusiųjų karalius, romanas, $2.00. 
Tuoj rašykite:

KNYGYNAS NEMUNAS
3143 8. Halstod St., Chicago 8, UI.

J-1 j

vadina- 
medis, 

naudin-

VILLAGE and GRILL

APKASTAS 
MEDIS

Šiltose šalyse yra 
masis kokuso palmės 
kuris žmonėms labai
gas. Iš to medžio statomi na
mai ir daromi baldai. Iš lapų 
stogai dengiami ir visokios 
pintinės pinamos. Iš mirkytų 
lapų daromas pluoštas siūlams 
verpti ir audeklams austi.

Kokuso palmės augina dide
lius vaisius — riešutus. Ligi 
vaisius nenunokęs, jame yra 
daug skystimo— gardaus kaip 
pieno. Nunokę vaisiai Tai va
dinami kokovaro riebalai. Iš 
tūkstančio kokosinių riešutų 
gaunama du centneriai rieba
lų.

Mes esame visuomet pasiruošę nuoširdžiai pasitikti svete
lius bei viešnias ir juos nuoširdžiai pavaišinti skaniais val

giais ar gardžiais gėrimais.
Turėsime specialiai gražią programą. 

Kviečiame visus!

Kampas D Street ir Broadvvay, South Boston, Mass.
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Lietuvių Apdraudos Agentūra
EDMUND F. GAILIUS, vedėjas

BOSTON REALTY TRUST
i! 
i! 
i! 
i! 
i!

kiek :» 
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ninkui, bet buvo to negana, i J 
Viršininkas prašė paskaityti, i ! 
Išsigando, kad taip jis išaukš- į! 
tintas, liepė nubraukti dažnai į • 
kartojamą jo pavardę. Brau
kė, taisė, korespendentėlis, 
kur jam liepė ir tai galų gale 
išėjo kas antras žodis tik 
Klugrodurovas ir Klugloduro- 
vas...

rasite sau

knygyno

$3.50.
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Tel. SO 8-2732 J
317 E St, Kertė W. Broadway, So. Boston, Mass.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ!

JOHN’S HARDWARE
Paints, varnishes, wallpa|>ers and plumbing supplies.

KETVIRTIS & CO

BRAE BURN
Richard L. Doyle

CALENDARS

CALENDAR CO.
Joseph F. Mulligan 

and NOVELTIES

ir rašo ant sienų jo 
To dar negana, ateis 
kada karves ir šunis 
jo vardu. Sakys: “Eik

VVatches - Jewelry - Diamonds - Radios
Electrical Appliances 

Frigidaire — TV 
r South Boston, Mass.

Tel. SOuth Boston 8-4649

g LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ!
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Tel. SO 8-3835 jį
v South Boston, Mass.

I
i! 
i! 
i! 
i! 
i!J

112 West Broadway

Vlado Paulausko bučemėje 
galite gauti geriausios rūšies 
mėsų ir kitų valgomų ^produk
tų. 573 Lawreuee St., Loveli, 
Mass. Tel. 2-7361.

į
I
i

409 Broadway, South Boston, Mass. įį
Telephone SO 8-2766 r!__  . . __ į

J. Starkus. 208 pzL Kaina -....................................... $1.50
1L1ŠKAI - LIETUVIŠKAS ŽODYNAS. Paruošė A.

______ -----  $3.00 
Vertė Aritivysk. Juozapas 

Skvireckas. Išleido Kun. Pr. Juras. Kaina — $2.00 
Audeklo apdarais __________________________  $3.00

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAL Išleido Kun. Pr. Juras. Kiek
vienai metų dienai skiriamas vieno šventojo apra- 

. šymas. Knyga paveiksluotą, įrišta kietais viršeliais.
KRISTAUS T^^ Kmrt^. “ " *2'°°

kalbos vertė 0. Labanauskaitė. Išleido 
ras. 424 psl. Kaina —............................

ŠV. PRANCIŠKUS ASY1-----------------

Lygiai tas pats ir Sovietų 
Rusijoje. Ten šunuodegiai ko
munistėliai rašo ir braukia, 
kad tik daugiau kartų Staliną 
paminėtų. Tik viename skyre
lyje apie Gruziją, apie jo tė
vynę, jis net 150 kartų sumi
nėtas.

Kolchozai tepasi raudonais 
dažais 
vardą, 
laikas, 
vadins
pamelšk Stalinę! Mūsų avinas 
Stalinas vertas Lenino meda
lio”. Tas pats darbininkas sa
kys: “Reikia Staliną papjau
ti”, ir nusišypsos.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ!

Visiems savo draugams ir rėmėjams,

SILVER CAFE

SILVESTRAS ZAVECKAS, savininkas

West Broadaay, South Boston, Mass.

i* 379 West Broadway 
» Tel.

į LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ!

Iš prancūzų 
Kun. Pr. Ju-

______ _____ ...... $2.00 
ASYŽIETIS, T. Damazas Daveau, 

O.F.M. Išleido TT. Pranciškonai. Verta įsigyti kiek
vienam, norinčiam susipažinti su šv. Pranciškaus 
gyvenimu ir darbais. 178 psl. Kaina__________ — 50c.

ŠV. PRANCIŠKAUS PĖDOMIS, T. Pr. Bizauskas, 
O.F.M. Naujas Trečiojo Ordino vadovėlis ir ritua
las. 300 psl ................................................................  50c.

ŠV. ANTANO PADUVIEČIO GYVENIMAS. Vertė Ant. 
Vaičiulaitis. Netrukus išeis iš spaudos. Leidžia TT. 
Pranciškonai.................................................................. $1.00

PRIE VILTIES KRYŽIAUS, Kun. Dr. J. Prauskis. Išlei
do Kun. Pr. Juras. Žymių asmenų atsivertimai. 142 
psl. Kaina .............................................................. . $1.00

LEKCIJOS IR EVANGELIJOS. Išleido Arkivysk. Juo
zapas Skvireckas. Evangelijos ir lekcijos skiriamas 
kiekvienam sekmadieniui ir šventadieniui. Kietais 
viršeliais. Kaina ........... ............................................  $2.50

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS. Puiki maldaknygė. 
Surinko ir išleido Kun. P. Juras. Antroji laida 787 
psl. Kaina _________________________ ____-.......  $4.

RAMYBES ŠALTINIS. Surinko ir išleido Kun. P. Juras. 
Antroji laida. Maldaknygė yra patogi, puošniais 
viršeliais, rinktinės maldos ir paveikslai. Kaina—$3.00 

ATLAIDŲ ŠALTINIS. Didelėmis raidėmis graži malda- . 
knygė. Surinko Tėvas Kazimieras Kapucinas. 574 
psl. Kaina ..................................................... $3.75

PRANAŠYSTES APIE PASAULIO PABAIGĄ — Kun.
M. Juras, Įlipsi Kaina................................... $1.00

TAPTI AM Eit IliOS PILIEČIU. Klausimai ir at
sakymai anglą ta* lietuvių kalbomis. Kaina.... — 25c.

£-, ■ - '' L®šiUttNINKA8
366 W. Broadway Se. Boston 27, Mass.

/
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“Lietuvių skauti ja” •
Lietuvos Skautų Brolijos 

pirmūnas vyr. sktn. Petras 
Jurgėla jau treti metai dirba, 
ruošdamas spaudai “Lietuvių 
Skautiją”, turbūt pirmąją to
kio pobūdžio knygą apie lie
tuvius skautus. Knyga bus 
virš 300 puslapių dydžio, ilius
truota dokumentinėmis nuo
traukomis ir apimanti Lietu
vos skautų organizacijos isto
riją nuo pat pradžios sunke
nybių, per Nepriklausomybės 
laikų klestėjimą, per tremties 
vargus, per emigracijos plotį, 
iki ateities vilčių. Autorius 
žengia jau į darbo pabaigą, 
derindamas, trumpindamas 
bei taisydamas atskiras kny
gos dalis. Autoriui stinga ryš
kesnių nuotraukų iš didesnių
jų skautiškų įvykių: Lietuvo- 
jeą tremtyje ir emigrasijos, 
ypač iš oro skautų veiklos. 
Kas jų turėtų, kviečiamas jas 
paskolinti, siunčiant betar
piai autoriui adresu: 800
Goodrich St, Uniondale, 
Hempstead, N. Y. Kiekvienos 
nuotraukos antroje pusėje pa
žymėtinas siuntėjo adresas ir
vaizduojamojo įvykio data bei jonų skautus šion Jamboreen. 
vieta.

“Sk. Aido numeris, kuris bus 
spausdinamas ofsetu.

Visi skautai bei jų bičiuliai 
raginami siųsti rašinius bei 
nuotraukas adresu: Stp. Kai
rys, 716 Lansdowne Avė., To
ronto, Ont., Canada. Prenu
merata 1951 m. — $2. siun
čiama adresu: P. A. Pundze
vičius, P. O. Box 1003, Sta- 
tion C, Toronto, Ont. Canada.

Jamborees fondas

1951 m. Austrijoje prįe Zalc
burgo bus pasaulinė skautų 
Jamboree. Lietuviai skautai 
ryžtasi sutelktinėmis jėgomis 
siųsti į ten savo reprezentaci
nį vienetą. Didžiausia proble
ma šiame reikale yra lėšos. 
Iš JAV vienam skautui nu
vykti Zalcburgo Jamboreen 
karštuotų apie $750. Tuo tar
pu iš Vokietijos ar Anglijos 
už tokią sumą galima būtų 
nusiųsti visą skiltį ar ir dau
giau. Šiuo metu Vokietijos 
lietuvių skautų rajono vadei
va vyr. sktn. V. šembergas ir 
Anglijos rajono vadeiva sktn. 
R. Spalis tyria sąlygas, kurio
mis jie galėtų siųsti savo ra-

Lietuvos baleto spektaklis “Islame ja 
Dekoracijos daiL V. Audriušio

■ - ■ ■ ■ ■ g

LIETUVIŠKASIS BALETAS

Penktadienis, Gruodžio 15, *50

Autorius yra pasiryžęs pats 
šią knygą išleisti, ir tai be
veik normaliu tiražu, idant ji 
atsiektų knygai statomus 
tikslus. Dabar renkamos pre
numeratos po $2, vėliau kny
gos kaina bus aukštesnė. Pre
numeratos pinigai siųstini au
toriaus adresu.

Vyr. sktn. P Jurgėla yra ne 
tik Lietuvos skautų pirmūnas, 
bet ir pirmųjų knygų skauty- 
bės klausimais lietuvių kalba 
autorius. Kas nežino jo “Pir
mųjų Žingsnelių” ar “Skauty- 
bės — Piliečių Auklėjimo Mo
kyklos? Skautų vienetai yra 
raginami prenumeruotis po 
kelis egzempliorius šios kny
gos reprezentacijai ir sutelkti 
prenumeratorius iš savo ap- 

Skauti- 
laiško

linkos. (Iš Vyriaus, 
ninko gruodžio 15 d. 
“Budėkime”).

“Skautų Aidas” sutankina 
gretas

Remdamiesi šių metų patir
timi, Kanados rajono lietuvių 
skautų vadovai 
“Skautų Aidą” 
jėgomis. Tasai 
šauklys jungiąs
lyje pasklydusius 
skautus bei skautes. Jo leidi
mas nuo dabar yra 1_____
truojamos didesniame Kana
dos lietuvių skautybės centre

lietuviai skautai Kanadoje
Kanados rajono lietuviai 

skautai iki šiol bene aktin- 
giausiai pasireiškia. Jie pir
mieji suskato atgaivinti 
“Skautų Aidą” ir dabar talki
nami kitų rajonų skautų geri
na jo spaudą.

Toronto tunto pirmoji skau
tų vyčių draugovė paskelbė 
varžybas. Jomis bus skatina
ma dr-vės būrelių veikla 
skautiškąja ir visuomeniškąja 
linkme. Ši draugovė žada 
stropiai talkininkauti Toron- 
tan atkeltam “Skautų Aidui”.

Montrealyje vyr. skiltn. St. 
Naginionuio vedamas tuntas 
gražiai veikia, patraukdamas 
jaunimą į savo gertas.'šiame 
tunte veikia vienetai: “Dr. J. 
Basanavičiaus” skautų vyčių 
būrelis, “DLK Gedimino” jū
rų skautų valtis, “Vanagų” 
skautų viltis, vilkiukų būrelis, 
“Vaivos” vyresn. skaučių bū
relis ir “Kregždžių” skaučių 
skiltis.

— Ar tu matei baletą? — 
kartą paklausė ūkininkas sa
vo kaimyno.
— Baletą? Po šimts pypkių, 

kas čia do daiktas? Gal kokie 
raistai, kur daug balų?
— Ee, brolyti ,o aš mačiau. 

Nuvažiavau į Kauną pas dė
dę. Šis mane — po rankos ir 
sako: eikime į teatrus.

— A, jau žinau! Tai bus 
naujai pavadinta “Amerika 
pirty”. Gražus vaidinimėlis. 
Aną metą prieš karą vaidino 
pas mus jaujoje.

— O ne, bičiuli, ne tai! Nu
sivedė mane į teatrus. Ma
niau, kad ir aš regėsiu kokią 
komediją. Jau ir diržą atsilei- 
dau, kad galėčiau pasijuikti. 
Bet kur tau! Vos pakilo už
danga, kaip pasipylė mergi
nos.

teli ir vėl lekia, nardo kaip 
plunksnos.
— A, — numykė

— o ką tu darei, 
šokti?

kaimynas, 
nepradėjei

ant kėdės— Aš perkritau
ir žiūriu, ir negaliu atsižiūrėti. 
Galvoju, kad taip mūsų kaimo 
merginos kaip blezdinos 
tų.

— Ir pašoktų ,manai,
— Palauk! Aš tuoj 

pradėjau porinti, 
vau į kuprą, 
nekalbama,
jom, dėdė paaiškino, kad tie 
šokėjai, vyrai ir merginos, 
nieko nevalgo, dieną iš dienos 
gimnastikuojasi ir miklinasi, 
šokinėja per virvelę.

— Palauk, dabar
sustabdysiu. Matai, aš 
gus prie muzikos, pats, 
žęs pusbutelį, kartais 
barabaną. O kas grojo 
rojaus peteliškėms? 
armonikos?

I 
Nepriklausomybės metais, 

sukūrus savo tautinę dramą 
ir operą, pagrečiui vystėsi ir 
baletas kaip operos talkinin
kas. Jo artistai — šokėjai 
tuo metu 
bėgėliai 
kraštas 
puoselėjo 
revoliucijos, bolševikams užė
mus valdžią, didesnė šokėjų 
dalis pasitraukė į vakarus ir 
įvairiuose teatruose gražiai 
reiškėsi. Pasirodė jie ir Kau
no lietuviškoje scenoje, 1925 
metais gruodžio 4 d. baletas 
davė pirmą pastatymą — 
“Coppelią” (muzika Deįibes). 
Kas metai baletas žengė pir
myn, sutelkdamas vis daugiau 
jėgų, išaugindamas naujų šo
kėjų. Iki 1940 m. jis davė net 
40 naujų pastatymų, kartu 
dalyvaudami ir operoje bei 
balete. Šalia svetimšalių mu
zikų buvo statomi ir lietuviš
kieji. Keletas kompozitorių 
parašo lietuviškas baletas (J. 
Karnavičius — Lietuvos rap
sodiją, V. Bacevičiaus — šo
kių sukūry, Dvarionas —Pirš
lybas, J. Gruodis — Jūratę ir 
Kastytį, 
dėtinę). 
baletas 
joje —

Harvardo

i

lekio-

ne! 
dėdei 

Beveik ga- 
mat teatruose

Vėliau, kai išė-

buvo daugiausia pa-, 
iš Rusijos, nes šis 
su didele kantrybe 
klasikinį baletą. Po
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SOVIETUOSE DAU0AVSU TEISMU
Neseniai iš spaudos išjo 

niai iš spaudos išėjo gausiais 
faktais pagrįsta
universiteto prof. Harold J. 
Berman knyga 
Russia” (Teisingumas Rusijo
je). Jis nurodo, kad bolševi
kai pradėjo Rusijoje valdyti 
girdamies, jog būsimoje ko
munistinėje valstybėje nebus 
teismų. Jie yra kapitalistinio 
pasaulio palikimas. Kapitalis
tiniame pasaulyje esą yra 
daug skriaudų ir neteisybės, 
tai ir teismai reikalingi. Ko
munistinėje valstybėje to ne
bus.

lemia, o slaptoji policija, kuri 
,ali -suimti ką nori ir kada 
nori. Bylos tik paskui sudaro
mos.

“Justice in Harold J. Berman rašo apie 
ypatingus teismus, kurie 
sprendžia bylas fabrikų, kol- 
kozų, įmonių, penkmečio pla
no, duoklių ir tt. Pasirodo, 
kad čia susidaro tūkstančiai 
bylų dėl apsileidimo, apsivo- 
gimo, nesąžiningumo — taria
mo sabotažo, pavėlavimo, ne- 
nusimanymo, plano neįvykdy
mo ir taip toliau. “Penkme
čio planas, — rašo Harold J. 
Berman, — gal ir gražus da
lykas, bet pats jis neatsiran
da. O kai prireikia jį vykdyti, 
tai ir prąpideda teismai”.

Taigi, teorijoje išeina vie
naip, o praktikoje kitaip. 
Bolševikai pasaulį mulkina sa
vo teorijomis, o praktiką nori 
nuo žmonių akių nuslėpti.

Ang- 
buvo

1951 m. leis 
sutelktinėmis 
žurnalas yra 

plačiai pasau- 
lietuvius

G. <1.

— Sakai, merginos! Po šimts 
pypkių ,tai gražumėlis!

— Palauk, palauk, dar ne 
galas! Kokios merginos? 
Kaip angelai, šilkuose aprė
dytos. Kojos kaip iš liepos 
medžio, ištekintos, rankytės 
kaip šeivos. Kad pradės šokti, 
kad pradės suktis.

— Ką tokį, polkas, valsas?
— Ką ten su mūsų šokiais. 

Kilnoja kojas, rankom moste- 
guoja. Čia pašoka į aukštį, čia 
pritūpia. Čia įsigalvojus kokį 
pusvalandį sukasi ant vieno 
kojos piršto. Svarbiausia, gal
va joms neapsisuka. Tik stap-

aš - tave 
žmo- 

išlau- 
mušu 
toms

Kokios

DĖKOJAME UŽ AUKĄ
koncen- ! • 

i! 
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— Toronto mieste. Redaguo- 
ja vyr. sktn. Stp. Kairio ve- ų 
damas redakcinis kolektyvas. 
Administruoja vyr. skltn. P. 
A. Pundzevičius su dar 3-jų 
skautų-čių talka, šio mėnesio 
vidury jau atiduodamas spau
dai ateinančių metų pirmasis

Didžiai Gerb. Kun. Dr. L. J. MendeUs, švento Alfonso 

Parapijos Klebonas, Battimore, Maryland, su savo parū

pipečiais padidino švento Kazimiero Akademijos Statybos 

Fondą prisiysdamas $3,000. šia auka baigė pažadėtą 

$10,000. fondą atminčiai a, a. Motinos Marijos mirties de

šimtmetį minint.
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H s V. KAZIMIERO SESERYS

hAIDAI® A,DA'”SKUiIA
*tA/tr KUkTŪROS ŽURAIAkAT LITERATŪROS PREMIJĄ

Tuo tarpu, kaip nurodo 
Harold J. Berman, vargu ar 
yra kita kuri valstybė, išsky
rus Sovytų Rusiją, kurioje 
būtų tiek daug teismų, Apie 
politinius teismus galima ir 
nekalbėti: juos visi gerai ži
no. Čia pagaliau ne teismai

> 
! 

i! 

i

Kas brangina lietuvybę ir nori prisidėti prie jos išsau
gojimo ir išugdymo, tas remia vienintėlį vaikų mėnesinį 
Šurnai, — “EGLUTĘ”. Jį leidžia Lietuvių Kultūros Institu
tas. Prenumerata metams $3.00. Užsakyk “Eglutę” bernai
čiui ar mergaitei Kalėdoms dovanėlę. Jie liks amžinai dė
kingi.

treč-

— Ką tu — armonika! Koks 
šimtas muzikantų, kažkur pa
lindę su skripkomis, su viso
kiais neregėtais triūbais ir 
būgnais, kad rėžia tai rėžia.
— Niekis, kad nebuvo armo

nikos, — nupeikė kaimynas. 
Tačiau kažkas įstrigo jam 
galvon. Ant vieno kojos piršto 
sukasi, laksto kaip balandžiai, 
— vis mąstė jis. 'Ir vieną 
Mrtą, pats būdamas Kaune, 
nusikasė į teatrą ir pamatė. 
Ne tik pamatė, bet ir daug 
sužinojo.

J. Pakalnio — Suža- 
1935 metais mūsų 

gastroliavo Prancūzi- 
Monte Cario ir

lijoje — Londone, kur 
labai šiltai įvertintas.

Šito karo audrose du 
daliai baleto artistų atsidūrė
tremtyje, Vokietijoje. Dar f 
anais UNRRAos laikais jie 1 
susibūrė Augsburge ir 1947 
m. liepos 28 d. pastatė “Cop
pelią”. Dalis dirbo ir vokiečių ■ 
teatruose, kur gana gražiai 
reiškėsi. Dabar daugumoje i 
atsidūrė Amerikoje, kur ša- i 
lia darbo fabrikuose vienur 
kitur pasirodo. Kai kas atsi- < 
dūrė kituose kraštuose. Viena j 
Australijoje net suorganizavo ' 
savo šokėjų grupę ir važiuoja ' 
per kraštą koncertuodama.

Šiemet gruodžio 4 d. suėjo 
25 metai lietuviškam baletui. 
Prisimindami šias sukaktis, 
ir trokštame, kad šokėjai ne
nuleistų rankų. Tegu ir sun
kūs laikai virsta kūryba. O 
mes,, visuomenė, paremkim jų 
pastangas. Kartais atrodo, 
kam visa to reikia. Daug ge
riau ir ramiau sėdėti saliūne 
prieš alaus bokalą. Taip tūks
tančiai sėdėjo, o viso alaus 
neišgėrė, tik liežuvį dilino ir 
pinigą vertė puta. Jei nors 
dalele to laiko, to suspausto 
pinigėlio atitektų kultūrai, 
knygai, spaudai teatrui, muzi
kai, baletui, tikrai pasidarytų 
mum patiem šviesiau ir įdo
miau. P. J.
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KALfcDŲ DOVANA
VAIKAMS 

ir 
MERGAITĖMS 

iliustruotas 
mėnesinis žurnalas 

lietuviškoji “EGLUTE**.
Leidžia 

Lietuvių Kultūros 
Institutas 

Prenumerata metams $3.00 
Pinigus už prenumeratas 
siųskite administratoriui: 

Rašyk: 
Mr. A. Peldžius, 

32 Wilder Street Brockton,

Mėnesini* kultūros Sumals* “Aklai”, leidžiama* TT. RrancHkonu, pamečiui skirs po vieną 3500.00 premiją ut 
preni os komisijos geriausiu pripatintą grotinte literatūros ir mokslo veikalą. Sius skelbiamos jos taisykite pirmi 

esiems metams rlATINTOJAI JUNGT. AMERIKOS VALSTYBĖSE:
1951 metais pirmą kartą premija bu* skiriama ui gretinę literatūrą: poeziją, noveles, apysakas, romaną ar dramą. 
Ut premijos komisijos geriausiu pripatintą veikalą skiriama premija nebus skaldoma tarp atskirą autorių. • 
Promiles komisija vertins 1950—1951 m. pasirodtiusius viešumon grotinte literatūros kūrinius ir tais metais 
parašytus, bet dSI dabartinių sąlygų negalėjusius būti išspausdintais kūrinius tų autorių, kurie juos prisius 
katulsi J* i
EiHraCCIg rinkinys, skiriamas premijai, turi sudaryti nemačiau 32—4S puslapių knygą, jeigu ji būtų iėepaus- 
dinta. NovoNg ar apysakų rinkinys turi būti nematiau kaip 100 puslapių dydžio spausdintos knygos. 
Paskutini data kūriniams įteikti- 1951 metų gruodžio ,1 d. Siųsti Šiuo atdresu: Ant. VaiCiulaltls, 2087 No. 
Maln Ava. Boraaten s, Pa. *
Premijuotą kūrini, jei jis būtų parinkta* it vieėumon dar nepaslrodtlusių veikalų, autorius sutinka dalinai ar 
Mtisai spausdinti per “Aidus”.
Premijos oprondljg komisiją sudaro: Bem. Braadtlonis, X Girnius, V. Maciūnas, Pr. Naujokaitis, A. Nyka- 
Nillūnas. Ant. Vaičiulaitis ir leidėjų atstovas T. Dr. L. Andriekys. O.F.M.
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NAUJAS VADOVĖLIS JAUNIEMS PIANISTAMS
•

Prieš kurį laiką J. A. Vals- dėstytos skoningai; joms ne- 
bėse pasirodė Vytauto Kerbe- trūksta įvairumo; liaudies 
lio gyvenančio Argentinoje melodijos neužslopintos. Ver- 
lietuvių liaudies dainų rinki- tinant harmoniją, kaikuriose 
nys, pritaikytas pradedan- dainose pastebi stiliaus pras
tiems pianistams. 32 puslapių lenkimai. Geriausia lietuviš- 
knyga išleista Kazimiero De- kas dainas harmonizuoti prisi- 
veikio Argentinoje, Bueonos laikant senųjų tonacijų, ar 
Aires mieste, apima 32 priei- penktatonikos principų. Veda- 
namu stiliumi parašytas lietu- mieji tonai tokiose dainose 
vių liaudies dainas pianui, kaip: “Pasvarscyk antela”, 
Dainos sudėstytos sistemini- “Tykiai, tykiai”, “Siuntė ma
gai: harmonija, melodijų va- ne motinėlė”, vengtini. Čia vėl 
riantai ir pagelbinių motivų tektų statyti pavyzdžiu K. V. 
kombinacijos vystosi palaips- Banaičio lietuvių liaudies bar
niui, tačiau, tai nereiškia, kad monizuotas dainas, šis muzi- 
rinkinys yra išsami studija, kas yra įdomiausiai išspren- 
skirta pradžiamoksliams pia- dęs lietuviškos melodijos har- 
nistams. Vadovėlis tik papil- monizavimo būdą, suteikda- 
dytų elementarinį piano kur- mas mūsų dainai naują stilin- 
są. V. Kerbelis, kaip matyti, gą ir sveiką lirines nuotaikas 
ir nesiekė to. Jo uždavinys atvaizduojančią harmoniją 
yra jau nuo pat pradžios su- Vytauto Kerbelio “Lietu- 
pažindinti jauną pianistą su vių liaudies dainų jauniems 
lietuviškomis dainomis ir jų pianistams” rinkinys gauna- 
d vašia, kas itin svarbus išsi- mas “Darbininko” adminis- 
sklaidžiusiam po visą pašau- tracijoje. Palyginus su dide
lį ' besimokančiam muzikos lėmis gaidų spausdinimo išlai- 
lietuviškam jaunimui. domia, rinkinio kaina nėra di-

Vytautas Kerbelis turi nea- dėlė: tik $2.
bejotinų muzikinių gabumų, * Jeronimas Kačinskas, 
todėl ir jo rinkinio dainos su- ••

kuris sielojasi tautinės gyvybės išlaikymu, lietuviškąja 
kultūrine kūryba, Lietuvos laisvės atgavimu, 

skaito, remia ir platina 
pasaulio lietuvių mokslo, literatūros bei meno ir 

visuomeninio gyvenimo mėnesinį žurnalą

AIDUS
AIDUS redaguoja redakcinis kolektyvas sudarytas iš 

žymių lietuvių mokslininkų, rašytojų ir kitų kultūrininkų 
su rašytoju Antanu Vaičiulaičiu priešakyje.

AIDŲ prenumerata metams $5.00

Užsisakyti galima: 
pas vietos AIDŲ platintojus ar AIDŲ administracijoje:

AIDAI, Keanebunk Port, Maiše
Susipažinimui AIDŲ numeris siunčiamas veltui. 

Tenelieka nė vieno lietuvio, kuris neskaitytų 
KULTŪROS ŽUiNALO AIDŲ

LIETUVIŲ KATALIKIŠKOJO JAUNIMO ŽURNALAS

ATEITIS
ATEITYJE rašo žymiausieji mūsų literatai .visuomeninin

kai bei mokslininkai, tačiau

ATEITYJE turi progą pasireikšti ir jaunos jėgos — 
pats jaunimas su savo kūryba.

ATEITIES prenumerata metams 3 dol. Garbės pren.
10 dol. Užsieny — pagal dolerio kursą.

ATEITIES redakcijos ir administracijos adresas:
417 Graad SL, Brooklyn 11, N. Y.




