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Korėjos frontuose
Komunistų atakos sugriuvo

Šios savaitės pradžioje Kinijos komunistai di
delėmis jėgomis fanatiškai puolė Šiaurės Korėjoje 
pasitraukimo prietiltį — Hungnam uostą. Buvo net 
įsiveržę į priemiestį, bet Jung. Tautų pajėgų su di
džiausiais nuostoliais jie buvo atmesti. Gruodžio 20 
d. dėl patirtų didelių nuostolių priešo pajėgos šiame 
fronte jokio aktyvumo nerodė.

Korėjos vakarų fronte
ir toliau žymesnių susidūrimų su priešu neįvy

ko, tik gruodžio 18 d. vyko kovos apie 30 mylių ruo
že tarp pietų ir šiaurės korėjiečių. Pastaruoju me
tu ir tos kovos yra nutilę.

Gen. MacArthur pranešimu šiaurės korėjiečiai 
po persigrupavimo Mandžiūrijoje dabar turi apie 
150,000 armiją ir dar apie 50,000 Mandžiūrijos bazė
se. Oro žvalgyba pastebėjo sniege šviežius pėdsakus 
Yonchon apylinkėse. Manoma, kad yra palikti rau
donųjų dalinių. Šiaurės Korėjos partizanai puolė 
Jung. Tautų pajėgas Chunchon srityje, bet jų susi
telkimai buvo išblaškyti.

Pasitraukimas iš šiaurės prietilčio eina sklandžiai
Pasitraukimas nuo Hungnam vykdomas pagal 

planą. Amerikiečių ginama tik keletas mylių aplink 
uostą. Jung. Tautų lėktuvai, laivai, raketos ir auto
matiški ginklai kloja komunistus mėginančius įsi
veržti į uostą. Taip pat svilina gazolino bombomis 
pasislėpusius aplinkui kalnuose.

Gen. MacArthur įvedė cenzūrą žinioms
Gruodžio 20 d. gen. MacArthur būstinė įvedė 

cenzūrą žinioms iš Korėjos fronto. Cenzūra taikoma 
visiems spaudos pranešimams, radijo programoms, 
šasaalą siraipsĮ^—m fcr foto nuotraukoms, iieėian-

SOVIETŲ RUSIJA DIDINA 
LAIVYNĄ

Londonas. — Londone 
leidžiamas žurnalas “Ja- 
nes Fighting Ships”, ski
riamas karo laivynui nu
rodo, kad Sovietų Sąjun
ga š. m. kovo ir birželio 
mėn. nuleido į vandenį 
du didžiulius karo laivus 
po 35,000 tonų. Jie yra 
pritaikyti laidyti raketi
niams sviediniams, ku
riais gali būti ir atomi
nės bombos. Trečias toks 
laivas baigiamas statyti.

Be to, Sovietų Sąjunga 
turi apie 370 gerų povan
deninių laivų. O dar ko
kį 120 stato. Dirba vokie
čių bei rusų inžinieriai. 
Darbininkai yra suver- 
buoti vergai. Darbo sku
ba yra išvystyta dvigu-

bai didesnė, kaip buvo 
prieš dešimtį metų.

Karo laivynui Sovietų 
Rusija 1950/51 m. pasky
rė $3,850,000,000 ir suda
rė visai atskirą karo lai
vyno ministeriją. JAV 
tokiems pat reikalams 
yra paskyrusios $4,168,- 
000,000.

Mene 3 Womk 
ipsigyiiM 

Washington, D. C. — 
JAV Atstovų Rūmai 247 
balsais prieš 1 nutarė 
skirti $3,100,000,000 civi- 
lei apsaugai - nuo atomi
nės bombos ir kitokių 
puolimų. Bilius perduo
tas Senatui. Atstovų 
mų debatuose buvo 
reikšta, kad Sovietų 
sija, kilus karui, 
mesti atominę bombą 
ant Amerikos industriji- 
nių miestų. Yra būtinas 
reikalas pasiruošti apsi
gynimui.
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Apledijusiu keliu traukia į pajūri, užleisdami kraštą ir pabėgėlius bolševikiniams 
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IRANO PAJĖGOS BUDI
Teheranas — Premie- 

ras gen. Ali Razmara 
įspėjęs, kad III pasauli
nis karas netoli, įsakė 
budėti visoms Irano ka
riškoms įguloms, taip 
pat ir prie Sovietų sie
nos. Jis nepaaiškino, kuo 
savo ršMimę pagrindžia, 
nors Iranas nusistatęs 
būti neutralus. Prasidė
jus Korėjos karui, vaka
rų diplomatai spėja, kad 
šis turtingas naftos šal
tiniais kraštas bolševikų 
bus tuojau okupuotas.

Washingtonas — Pre
zidentas Trumanas nori 
paskubinti Iranui kariš
ką ir ekonomišką pagal
bą. JAV ambasadorius 
Irane Henry Grady po 
pasikalbėjimo su prezi
dentu Trumanu pranešė, 
kad kongresas kelių die
nų tarpe priims pagalbos
bilių. JAV ambasadorius, jo 
H. F. Grady atsilankymo naftos laukais
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Eisenhoweris - vyriausias vadas

Rū- 
pa- 
Ru- 
gali

pas prezidentą Trumaną 
tikslas buvo pagreitinti 
Iranui pagalbą. H. F. 
Grady sakė, kad norima 
gauti* per Eksperto Ban
ką $25,000,000 paramos.

i

Teheranas — Irano po
licijos aukšti pareigūnai 
pranešė, kad gruodžio 16 
d. pabėgo iš kalėjimų 10 
Irano komunistų parti
jos lyderių, kurie 1949 
m. vasario mėnesį kėsi
nosi nužudyti Šachą 
(Irano valdovą) Moha- 
mmed Rėza Pahlevi. Pa
bėgimas visos grupės ko
munistų vadų įvykęs su 
dviejų policijos leitenan
tų pagalba.

Tai įvyko tuo metu, 
kai Sovietų Rusija laimė- 

šiame turtingame 
krašte

NENORI SUSTABDYTI KARO
Lake Success — Gruo

džio 19 d. Kinijos komu
nistų atstovas Wu Hsiu- 
chuan išvykdamas pa
reiškė, kad pastangos 
per Jung. Tautas sustab
dyti karą yra tik apgau
lė ir sąmokslas. Šis dik
tatūros atstovas iš New 
Yodko jau išskrido. ‘

Jung. Tautų karo veiks
mų sustabdymo skyrius 
pasiuntė kabeliu prane
šimą į Peipingą, kad ko

munistai klysta tvirtin
dami, kad Jung. Tautų 
taikos pastangos yra tik 
apgavystė.

BE PALYDOVŲ NE ŽINGSNIO
Washington, D. C. — 

Alan G. Kirk, JAV am
basadorius Sovietų Rusi
jai, grįžęs atostogų į A- 
meriką pareiškė laikraš
tininkams, kad Maskvoje 
jis negalėdavęs nei į gat- “guys” 
vę išeiti be rusų sargy
bos. Kur tik jis eidavęs, duodami jo apsaugai. 
tai ji lydėdavo keturi ru
sai sargai. Rusai sargai 
jį sutikdavo jau prie am- __ __
basados durų. Jie negalė- per vieną savaitę už $8,- 
davo įeiti tik į ambasa- 324,542.

dą, nes tai būtų pažeidi
mas svetimos valstybės. 
Kirk sakė, kad kartais 
jis duodąs rusams ciga
rečių. Tačiau “nesupras
kite, kad aš su tais 

esu draugas”. 
Rusai tvirtina, kad sar-

Sunafldnsiąs kspitalizm^

Bueonos Aires — Ar
gentinos prezi d e n t a s 
Juan D. Peron, kalbėda
mas Pietų Amerikos dar
bininkų konferencijoj, 
ragino naikinti kapitaliz
mą pasaulyj. Jis pareiš
kė, kad Argentina užima 
vidurį tarp kapitalizmo 
ir komunizmo. “Kapita
lizmas be abejo yra di
džiausia blogybė 19 ir 20 
amžiuje”, sakė Peron.

O kaip su komunizmu 
ir fašizmu, Mr. Peron?

• Massachusetts vals
tybės gamybos įstaigos 
gavo karo užsakymų tik

ekonomiškai ir propa
gandos srityje. Komunis
tų partija Irane buvo ne
legali po pasikėsinimo 
jos vadų prieš šio krašto 
valdovą 1949 m. Jos va
dai buvo nuteisti karo 
teismų už suokalbį prieš

Komunistų partija bu
vo įkurta ir jos teroristi
nė veikla suaktyvinta II- 
ro Pasaulinio Karo metu 
1942 m., kai Sovietų Ru
sijos įtaka pasireiškė 
Irane.

J'

Briuselis. — Belgijoje 
pasibaigė Atlanto pakto 
užsienio reikalų ministe- 
rių konferencija, kurioje 
dalyvavo ir JAV valsty
bės sekretorius Dean 
Achesonas. Konferencija 
priėmė nutarimą sudary
ti apie vieno milijono ar
miją taikai Europoje 
ginti. Armijai vadovauti 
paprašyta skirti gen. 
Dvvight D. Eisenhovverį, 
kuris praėjusio karo me
tu buvo vyriausias są
jungininkų vadas.

Prezidentas Trumanas 
tą pageidavimą patenki
no. Gen. D. Eisenhoweris 
tuojau išvyksta į Europą 
aprinkti vietos vyriau
siam štabui, kuris, ma
noma, būsiąs Versalyje 
(prie Paryžiaus). Kaip 
ir praėjusio karo metu 
jis vadinsis SHAEF (Su- 
preme Headųuarters Al- 
lied Exp editionary 
Force). Štabo viršininku 
pakviestas gen. Alfredas 
M. Gruentheris 
karo operacijų 
Britų maršalas Montgo- 
Tnery būsiąs Eisenhowe- 
rio pavaduotojas.

v •

iš JAV 
štabo.

Unijos refabuja kelti

Washington, D. C. — 
Unijų vadai kreipėsi į 
prezidentą Trumaną ir 
prašė jo leisti pakelti 
darbininkams algas, kad 
galėtų susilyginti su pa
kilusiomis ka i n o m i s. 
Darbininkai su šeimomis 
turėtų gauti daugiau ne
gu viengungiai. Valsty
bės vyriausybė turėtų 
kontroliuoti kainas ir al
gas neskriausdama . dar
bininkų. Visiems darbi
ninkams turėtų užtikrin
ti žmonišką pragyvenimą 
ir padėti leisti vaikus už
baigti mokslus.

• Egiptas pagal preky
bos sutartį, kurią pasi
rašė gruodžio 17 d. su 
Sovietų Sąjunga, pirks 
iš Rusijos 100,000 tonų 
javų. Dar nėra žinoma, 
ką Sovietų Sąjunga pirks 
iš Egipto.

Geli. Duight D. Eisenhoueris

Vieno milijono armija 
tikimasi sudaryti iki 
1953 m. Į ją bus įtrauk
tos visų Atlanto pakto 
valstybių pajėgos, taip 
pat ir vokiečių.

Be to, Briuselio konfe
rencijoje nutarta suda
ryti tarptautinę karinės 
gamybos žinybą, kuri 
rūpintųsi apginklavimu. 
Jai vadovauti manoma 
bus pakviestas taip pat 
amerikietis William L. 
Batt, kuris šiuo metu 
yra Anglijoje. Praėjusio 
-kare- metu yra dirbęs tą 
patį darbą.

AMERIKOS KARIAI EUROPON
Vašingtonas. — Prezi

dentas Trumanas yra pa
reiškęs, kad į Europą 
bus pasiųsta daugiau 
JAV kariuomenės. Drau
ge su kitomis Europos 
valstybėmis ji sudarys 
tarptautinę armiją, nu
matytą Atlanto pakto 
sutartimi.

Prezidentas nėra nuro
dęs, kiek tos kariuome
nės bus pasiųsta, bet 
spėjama, kad ne mažiau 
kaip 5 divizijos arba 
90,000 karių. Šiuo metu 
Europoje yra apie 100,- 
000 JAV kariuomenės, 
kuri tuo būdu padidėtų 
iki 200,000 vyrų.
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oipiomarui
Praga, Čekoslovakija— 

JAV ambasadorius Ellis 
O. Briggs buvo privers
tas iš Vokietijos važiuo
ti į Pragą traukiniu, nes 
čekų vyriausybė neleido 
jam skristi lėktuvu per 
Čekiją. Jis iš Washingto- 
no buvo atvykęs į Frank- 
fort, Vokietiją. Washing- 
tone jis turėjo pasitari
mą su valstybės departa
mentu. Grįždamas į Če
koslovakiją, jis buvo su
stojęs Paryžiuje ir 
Frankforte (Vokietijoj). 
Čekoslovakijos valdžia 
nepasakė, dėl ko ji nelei
do ambasadoriui vykti 
Amerikos lėktuvu į Pra- 
g4-

A Popiežius Pijus XII Kalėdų švenčių proga 
kalbės per radijo šį šeštadienį. Praneš apie šv. Metų • 
užbaigimą ir kreipsis į pasaulį dėl taikos.

A Prezidentas Trumanas gruodžio 19 d. atmetė 
respublikonų reikalavimus atleisti iš pareigų Valst. 
Sekretorių Achesoną. Prezidentas pareiškė, kad tuo 
pasinaudotų komunizmas.

A Kanados gynybos ministeris Brook Claxton 
pareiškė, kad Kanados daliniai artimiausiais mėne
siais bus pasiųsti Europon.

A Nuo gruodžio 19 d. pilnai atstatyti diplomati
niai santykiai tarp Graikijos ir Jugoslavijos.

A Tekstilės darbininkų unija (CIO) savo konfe
rencijoje, Washington, D. C., reikalavo pakelti al
gas ir pagerinti darbo sąlygas. Unijos vadai sako, 
kad šis reikalavimas nepakenks ekonominiai stabili-' 
zacijai ar krašto gynybos pastangoms.

A Naujosios Anglijos tarybos apskaičiavimu 
Naujosios Anglijos įstaigos nuo pradžios Korėjos 
karo gavo virš biliono dolerių vertės gynybos užsa
kymų.

A Pietinės Korėjos vyriausias prokuroras Kim 
Hyung Keun sakė, kad Seoul apskrities teismas nuo 
spalio 1 d. turėjo 9330 komunistų bylų, kurie buvo 
kaltinami už bendradarbiavimą su šiaurės komunis
tais. Iš 4200, kurie buvo pripažinti kaltais, 390 nu
teisti mirties bausme.

A Italijos žinių agentūra ANSA praneša, kad 
Palmiro Togliatti, Italijos komunistų partijos vadas, 
išvyko į Maskvą ir kitas Rusijos vietas “poilsiui”. 
Jis sveikstąs po smegenų operacijos. Maurice Tho- 
rez, prancūzų komunistų vadas, “gydosi” Maskvoje.

A Prezidentas Trumanas vėl paskyrė Mrs. Ali
na Eleonor Roosevelt, buvusio prezidento/našlę, at
stove į Jung. Tautų ekonominę ir socialę tarybą.
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Apibėgi K ’W"
Londonan — Anglų spauda 

praneša, kad vienas iš pagrin- 
dinių sovietų ūkio ir penkme
čio piano viršininkų, Ivar 
Markin, pasirinko laisvę, pa 
bėgdamas į Švediją. Markir

Federal Savinos
AN» LOAM AMOCIATieN •» M«CRV»N

Man jas taftMtas kmje 
si boBevins

JAV įsikūrė Krikščionių De
mokratų Internacionalo NEI 
padalinys, kurį sudaro CSR, 
Vengrijos, Lietuvos, Lenkijos, 
Jugoslavijos bei Slovėnų k.* d. 
partijų atstovai, vadovaujami 
Dr. Jozef Kosi Horvath. Lie
tuvių atstovai jame'yra pro£ 
K. Pakštas ir Pr. Vainaus
kas.

■ Linksmų Kalėdų švenčių! z !
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RELIGINIS PERSEKIOJIMAS UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

VILLAGE MARKET
MIKE WAS8AN, Prop. 

Fresb Mesta - Groceriea - Vegetares

per tarptautinius organus pa
reikšti savo protestą kraš
tams, kuriuose vyksta religi
niai persekiojimai. Deja, jo 
patyrimas rodąs, kad šios pa
stangos nėra -davę vaisių, nes 
tie kurie šiuos persekiojimus 
vykdo, beveik visiškai nesido
mi, ką apie juos galvoja pa
saulio opinija.

Yra įrodymų, kad religinis 
persekiojimas Rytų Europoj 
be atodairos stiprinamas. Li
beralas Grafas Perth pareiš
kė, kad apie 10,000 kunigų 
bei vienuolių buvo nužudyti, 
areštuoti arba deportuoti per 
6 šių metų mėnesius. ’

būtų pati svarbiausia sovietų 
asmenybė iš visų pokariniais 
metais pabėgusių iš Sovietų 
Sąjungos. Einant svarbias so
vietų valstybiniam ąparate 
pareigas, jam buvo prieinami 
ir slapti Stalino planai. Tarp 
kitko Markin yra ilgą laiką 
vadovavęs Sibiro geležies pra
monei ir laivų statybos įmo
nėms. Jis taip pat yra buvęs 
MVD, t. y. slaptosios sovietų 
polįcijos narys.

fatufc jungėsi su
J». Imi

Roma. — Gruodžio 8 d. vi
sas katalikiškasis pasaulis 
jungėsi su fiv. Tėvu, švęsda
mas Nekaltai Pradėtosios Die
vo Motinos šventę. Pusiau 
pirmą vai. naktiąa fiv. Tėvas 

Prahą.—-Kulto ministerijos pradėjo šv.Mišiks, kurios hu- 
įstaiga Prahoje paskutiniu 
metu rūpinasi surinkti Šv. 
Rašto citatas tinkamas vesti 
komunistų propagandai tarp 
kaimo gyventojų. Tokios cita
tos bus patiektos spaudai ir 
propagandistams kalbėtojams, 
kurie pasiremdami jomis 
stengsis įrodyti, kad -Šv. Raš
tas pasmerkia privačią nuosa
vybę ir rekomenduoja žemės 
nuosavybės nusavinimą ir ki
tokias komunistines reformas.

vo transliuojamos per radiją, g 
Tą pačia valandą. Šv. Mišios a 
buvo aukojamas bevęik visose J 
Italijos bažnyčiose. Milijonai ; 
tikinčiųjų, ypatingai vyrų, da- ; 
lyvavo mišiose, priėmė šv. ; 
Komuniją ir drauge su šv. j 
Tėvu prašė Nekaltai Pradėtą
ją Švč. Panelę, kad ji išmelš- i 
tų iš Dievo teisingumu pa- < 
grįstą taiką, kurias pasaulis 1 
šiandien taip ilgisi ir .trokšta.

Vakare šv. Tėvas per radiją 
kalbėjo šv. Rožančių. Prie 
Aukščiausio Bažnyčios Gany- 
tojo maldos jungėsi milijonai 
katalikų visuose pasaulio 
kraštuose.
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Grįžta baigti darbo
Dwight D. Eisenhoweris, praėjusio karo sąjun

gininkų vyriausias vadas Europoje, vėl velkasi ge
nerolo uniforma ir iš Colombijos universiteto persi
kelia į Europą vadovauti Atlanto pakto karinėms 
pajėgoms. Vadinasi, turėjo tiktai penkerius metus 
atostogų. Šitai buvo galima numatyti dar 1945 me
tų pavasarį, kai buvo sudarytos su Vokietija karo 
paliaubos, kurios taip ir liko tik paliaubomis. Praė
jęs karas taikos sutartimi nebuvo užbaigtas, nes li
ko nebaigtas karo žygis, kuris siekė užgniaužti pa
saulyje prievartą ir užtikrinti žmonėms laisvę.

Kas 1945 metais gyveno Europoje ir stebėjo, 
kuo karas pasibaigė, neabejojo, kad jis anksčiau ar 
vėliau vėl prasidės. Tai buvo galima aiškiai matyti 
iš Sovietų Rusijos nusistatymo ir jos tikslų. Jie ne
kėlė jokios abejonės, kad su bolševikais nebus gali
ma susitarti. Nuolaidomis darbas nebuvo baigtas, 
ir jį tenka iš naujo pradėti. Eisenhoweris grįžta vėl 
į senas pareigas.

Tiesa, generolas turi vilties, kad ginklo gal ir 
nereikės panaudoti, bet reikės sunkiai dirbti ir daug 
aukotis. “Tai nebus taip lengva ir nebus taip greit”, 
pareiškė gen. D. Eisenhoweris, “bet aš tikiu, kad to 
bus pasiekta ir kaip tik mūsų stipria jėga. JAV dėl 
to tenka didelė atsakomybė”. Teisingi žodžiai. Gal 
ir ne viena JAV yra atsakominga, kad po praėjusio 
karo Europoje ir Azijoje susidarė nauji karo židi
niai. Jie nebūtų užsidegę, jei 1945 metais nebūtų bu
vęs paliktas viešpatauti bolševikinis diktatorius.

Jam suvaldyti dabar reikia iš naujo organizuo
tis. Jis tai gerai supranta. D. Eisenhowerio paskyri
mas vyriausiuoju Europai vadu jau sukėlė ir piktą 
bolševikų reakciją. Už rusus prakalbėjo jų samdi
nys vokietis, Berlyno bolševikinės spaudos viršinin
kas Albertas Nordenas. Jis pagrasino, kad “Eisenho- 
weris susilauksiąs to paties likimo, kaip ir Hitleris”.

Žodžiai pikti, bet ne ten taiko. Matyti, jis turėjo 
mintyje Staliną, nes jis buvo Hitleriui talkininkas, 
saugus palikęs po ano karo. Dėlto, kad jis buvo pa
liktas žmones prievartauti, gen. D. Eisenhoweriui 
ten nusiimti rektoriaus toga ir dėtis generolo uni
formą.L. Kn-va.

Spaudos galybė ■
Spaudo yra ne tik svar

biausia priemonė moks
lui ir apšvietal skleisti, 
bet ir galingas ginklas 
kovoje dėl laisvės, religi
jos, kalbos ir tautybės, 
ir apskritai betkurioms 
idėjoms įgyvendinti ir 
apginti. Jeigu norima 
kurią nors idėją įgyven
dinti, stengiamasi spau
dą užvaldyti; jei norima 
kurią nors idėją apginti, 
einama į spaudą; jeigu 
norima kurią nors idėją 
sužlugdyti — puolama 
spaudą, kuri tą idėją ug
do ir gina. Taip daroma 
kiekvienoje srityje ir vi
sur. Tai esame daug kar
tų patyrę ir patiriame 
dabar iš savo tautos 
priešų, kurie kėsinasi į 
mūsų tautos gyvybę 
jos laisvę.

Prieš spaudą dreba 
pasaulio galybės

Prieš galingąjį Euro
pos viešpatį — Napoleo
ną savo laiku drebėjo vi
sas pasaulis. Jo kariuo
menė nugalėjo beveik vi
są Europą. Jis savo galy
be taip pasitikėjo, kad 
vieną kartą net išsitarė: 
“Viešpatie, Tavo dangus, 
o mano žemė”. Bet štai 
atsirado žmogus, rodos, 
menkutis, kuris prieš jį, 
kaip laisvės engėją, leido 
laikraštį. Jo laikraštyje 
skleidžiamos laisvės idė
jos taip smarkiai sukrė
tė galingąjį imperatorių, 
kad jis turėjo prisipažin
ti, jog spauda didžiausia 
galybė, kokią jis savo 
kelyje sutiko.

Dabartinis didžiausias 
pasaulio laisvės engėjas 
Stalinas nemažiau dreba 
prieš laisvą spaudą, kaip 
prieš atominę bombą. Iš 
antros pusės ją pats nau
doja ten, kur negali kito-

• kiomis prie m o n ė m i s 
. įveikti. Komunizmui pa

plisti kituose pasaulio
i kraštuose daugiausiai
• padėjo apgaulinga komu- 
^jiistinė^gaud^^

ir

Spaudos reikšmė kovoje 
už laisvę

Spauda buvo galinga 
priemonė lietuvių tauti
niam atgimimui žadinti 
ir kovoje dėl nepriklau
somybės caro laikais. Ta
da maskoliai tai suprato 
ir laisvą lietuvišką spau
dą žiauriai, kaip dabar 
komunistai, persekiojo. 
Gi lietuviai labai brangi
no savo spaudą: ją slėpė, 
platino statydami savo 
laisvę ir net gyvybę pa- 
vojun. Visais vėlesnių 
okupacijų laikais, kai lie
tuviams buvo vėl išplėš
ta laisva spauda, jie su
kūre pogrindyje spaudą, 
už kurios palaikymą, 
platinimą ir skaitymą 
buvo NKVD ir gestapo 
kankinami. Ne vienas už 
tai žuvo nacių ir komu
nistų kacetuose ir dabar 
žūna Sibiro katorgoje. 
Visi Lietuvos okupantai 
lietuvius žiauria u s i a i 
persekiodavo už savąją 
spaudą, nes tame matė 
didžiausią kliūtį nutauti
nimui ir galutinam pa
vergimui.

išeivijoje reiškinys.
Kitas liūdnas reiški

nys, tai žymus antrosios 
lietuvių kartos jaunimo 
nutautėjimas. Yra tam 
daug ir kitų, kartais net 
ir pateisinamų, 
ėių, 
svarbesnių

priežas- 
bet bus viena iš 

ir jaunimo 
nutolimas nuo lietuviško
sios spaudos. Šiuo atveju 
gali būti mums pavyz
džiu Lietuvos vyčiai, ku
rie išliko lietuviška šios 
kartos dalimi, nors ge
riau ar prasčiau mokėda
mi lietuvių kalbą. Jie iš
liko lietuviais ir daug 
net yra patriotais, kad 
turėjo savo organizaciją 
ir savo lietuvišką spaudą 
— organą “Vytį”.

Amerikos lietuviai
po nepriklausomos Lie

tuvos sukūrė išeivijoje 
plačiausią ir laisviausią 
spaudą — laisvesnę negu 
nepriklausomoje Lietu
voje, bent po 1927 m. 
Antroje vietoje tektų lai
kyti buvusią tremties 
spaudą.

Amerikos lietuvių spau
da buvo sukurta ir iki 
šiolei finansiškai išlaiko
ma vien jų pačių pastan
gomis: didžiausia dalimi 
senųjų pirmos kartos 
ateivių, ši spauda suvai
dino didelį vaidmenį šia
me krašte išlaikydama 
lietuvybę, skleisdama ap- 
švietą bei kovodama dėl 
Lietuvos Nepriklauso
mybės 1918 m. Daug yra 
nuveikusi dabartinėje 
kovoje dėl Lietuvos lais
vės ir dar didesnius 
davinius turi šiame 
vos bare prieš akis, 
Lietuvos kova dar 
baigta. Dabartinėse sąly
gose kovai dėl Lietuvos 
išlaisvinimo gali tarnau
ti vien lietuvių spauda.

Parsidavusi spauda
Ypač svarbu Amerikos 

lietuviams dabart i n i u 
laiku palaikyti savo lais
vą spaudą, nes dabar 

. Lietuvoje lietuv i š k o s 
pats liūdniausias lietuvių spaudos nėra, nebent po-

Lietuviškosios spaudos 
reikšmė išeivijoje 

Ji yra taip pat didelė, 
nes' yra sėkminga prie
monė salia lietuviškų pa
rapijų ir mokyklų prieš 
nutautėjimą. Kur šiomis 
priemonėmis Amerikos 
lietuviai sėkmingai nau
dojosi, ten ir sėkmė buvo 
gera. Pirmosios kartos 
Amerikos lietuviai, kurie 
skaitė lietuvišką spaudą 
ir laikėsi lietuviškų pa
rapijų, visi išliko nežu
vę lietuvių tautai ir dau
guma net iki šiolei pali
ko dideliais patrijotais. 
Tie, kurie stovėjo nuoša
liai lietuviškų parapijų, 
nors ir skaitė lietuvišką 
spaudą, maitinamą viso
kių internacionalų, daug 
žuvo lietuvių tautai, nuė
jo į Lietuvos priešu sto
vyklą, kaip staliniškieji 
“progresyviai”. Tai yra

grindžjp. Yra tik lietu
vių kalba rusiška spau
da, kokia buvo I-mo ir 
H-ro Pasaulinio Karo vo
kiečių okupacijų metais. 
Ta spauda tarnauja ne 
savo tautai, bet masko
liškam okupantui jos pa
vergimui. Tokios spau
dos, tarnaujančios mas
koliams, yra ir čia Ame
rikoje. Ji dėl komunistų 
barbariškumo nedrįsta 
vadintis komunistine, bet 
dangstosi kitokiais var
dais.

Lietuviškosios spaudos 
šiame krašte išlaikymas 
ir stiprinimas yra itin 
svarbus keliais atžvil
giais: lietuviškumui iš
laikyti, kovoti už Lietu
vos Nepriklausomybę, o 
katalikams dar ir išlai
kyti savo tėvų tikėjimą 
gimtąja kalba.

Naujakūrių pareigos 
spaudos atžvilgiu

Senieji mūsų ateiviai 
įnešė į šio krašto lietu
viškąją spaudą didelį in
dėlį. Jie ją ir dabar pa
laiko, kartais ir menkai 
dėl susilpnėjusio regėji
mo begalėdami skaityti, 
bet vis tik prenumeruoja, 
norėdami, kad jų darbo 
vaisiai nežlugtų. Tačiau 
jau vienas po kito vis 
daugiau pasitraukia — 
miršta, 
kartos neužpildo 
viškoje spaudoje jų vie
tas. Gi šių mūsų spaudos 
veteranų paskutinė va-

Jų paliktosios 
lietu-
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lia, kad ir toliau lietuviš
koji spauda gyvuotų.

Kiekvienas naujakūris 
turėtų pasirinktinai pre
numeruoti bent pora lie
tuviškų laikraščių: vieną 
savaitraštį ar dienraštį 
ar vieną mėnesinį žurna
lų. Be to kiekviena lietu
viška šeima turi prenu
meruoti savo vaikams 
laikraštėlį “Eglutę”. Pre
numerata nepraš o k t ų 
daugiau vienos dienos 
uždarbio. Tačiau spaudai 
reikia aukoti daug dau
giau. Reikėtų užsakyti 
bent vieną laikraštį savd 
bendro likimo broliams 
pasitikusiems Vokietijo
je, kur lietuviškoji spau
da dėl emigracijos labai 
sumenkėjo. Tuo ne tik 
paremtume lietuv i š k ą 
spaudą ir 
prie lietuviškumo 
kymo išeivijoje, 
parodytume, lietuviškojo 
solidarumo ir net artimo 
meilės užprenumeruoda
mi laikraštį negalin
tiems.

Lietuviškos spaudos 
vargai

Reikia neužmiršti spau
dą paremti koresponden
cijomis ar raštais norint, 
kad ji būtų gyva ir įvai
ri. Redakcijos negali už 
raštus atlyginti dėl labai 
žemos prenumeratos. Be 
to, ir patys jau keli me
tai dirba už tą patį atly
ginimą, nežiūrint kad 
viskas nuo to laiko labai 

(nukelta j 4-tą pusi.)

prisidėtume 
išlai- 

bet ir

už- 
ko- 
nes 
ne-

— Ar čia yra daugiau, partizanų? — pa
klausė Burka.

— Ne. Tik mudu žvalgai.
— Tai skubėkim kur pasislėpti. Jie gali 

sugrįžti.
— Nebesugrįš, — nusišypsojo Kęstutis. — 

Jie ne tokie, kad eitų į nežinomą pavojų. Jie 
buvo tik penki. Ir visa jų kuopa neišdirįstų 
eit patamsėję į mišką, kur partizanai šaudo. 
Jie mūs neapkenčia, bet turi mums tokią 
pagarbą, kaip vilkai medžiotojams. Tačiau 
jums nėra čia kas veikti. Algis nuves jus į 
bunkerį, aš pasiliksiu sargyboje. Na, Algi 
nuvesk viešnias į bunkerį ir nedelsdamas su- 
grjšk. Dviem sargyboje jaukiau.

Algis nuvedė jas į bunkerį, kurs buvo ko
kia puse kilometro atstu. Vietovė krūmuota 
ir kelmuota. Ties vienu pašlijusiu kelmu bu
vo rūpestingai užmaskuotas siauras įėjimas 
į nedidelį požemį, kuriame galėjo tilpti vos 
keliolika žmonių. Bunkeris buvo artimiau
sias prie miesto, taigi ir pavojingiausioj 
vietoj iškastas — Gegužio grupės slėptuvė. 
Šiuo momentu ten gyveno tik septyni vyrai 
partizanai ir trys moterys. Vyrai buvo rink
tiniai atkaklūnai: Gegužis, Grūzdas, Vilkai
tis, Ilgaitis, Kukutis ir du Bukšniai: Kęs
tutis ir Algis. Moterys atsitiktinai čia pa
kliuvo, bet visos ir gi labai ryžtingos: Alena 
Grūdienė, Marytė Stingraitė (buvusi Maša) 
ir Danute Bufcšnaitė. Dabar pribuvo Olga ir 
Burka, kuri pareiškė, kad nebenori vadintis 

tuo vergišku slapyvardžiu, bet tikrąją savo 
pavarde: Olė Visbalytė.

Danutė jas pažino ir karštai išbučiavo. Ji 
dažnai prisimindavo pasakišką Visbalytės 
gudrumą, heroišką drąsą ir nepaprastą ga
bumą apsimesti apykvaile kaimiete, tuo tar
pu kai ji buvo išmokslinta inteligentė. Kiek 
kartų Danutė meldėsi, kad ta simpatinga 
kalėjimo tarnaitė susilauktų geresnio liki
mo. Juk ten jai gręsė nuolatinis mirties pa
vojus. Ir štai dabar ji pas savuosius. Kiek 
džiaugsmo! Olgą Danutė tik iš tolo pažino, 
bet buvo jai be galo dėkinga, kad taip suma
niai patraukė į save Balaganovo dėmesį ir 
tuo būdu daug prisidėjo prie Danutės pabė
gimo.

Olga įdomiai stebėjo savo naują aplinką. 
Tamsus, vos žvake apšviestas bunkeris at
rodė kaip galvažudžių urvas. Tačiau kiek 
čia romantiškumo! Tam niūriam požemy gy
vena būrelis kovotojų dėl laisvės, kurią taip 
brutališkai išplėšė — kas gi? Nugi jos pa
čios tautiečiai rusai. Vargingas tų didvyrių 
gyvenimas ir veikiausiai baisi jų laukia mir
tis. Ir iš kieno rankų? Gi iš tų pačių Olgos 
tautiečių. Kuo lietuviai nusikalto? Tik tuo, 
kad myli laisvą savo tėvynę ir nori būti lie
tuviais. Reiškia, bolševikai yra ne tik žmo
nių, bet ir tautų žudytojai. Tai štai kur veda 
komunizmas. Tas niūrus bunkeris iš naujo 
akis jai atidarė. Skurdeiviškas čia gyveni
mas ir labai pavojingas, bet ji noriai jo pa
ragaus ir sovietiškos tvarkos nebepasiges, 
nes, pagaliau, pabėgdamas, nutraukė visus 
su bolševikais ryšius, ir jei pas juos grįžtų, 
tai pakliūtų tiesiog į čekos nagus. Tardy
mas, kankinimas ir likviduotė. Brr... O net 
geriausiu atveju taptų, Balaganovo sugulo
vė. Tad pasiliks čia — kitos išeities nebliko. 
Taigi reikia gerai su aplinka susipažinti.

Požemis, kaip požemis — iš jo patogumų 
laukti netenka. Bet jo įnamiai gyvai patrau
kė Olgos dėmesį. Iš vyrų tik du namie beli
ko. Vienas, vadinamas Grūzdas, dar ligonis, 
savo žmonos globojamas, kol kas dar neatsi
griebė nuo čekos tardymo, bet jau baigia pa
sveikt. Kitą vadina Kukučiu. Tai augalotas, 
raumeningas, dar jaunas vyras. Jis kuklus, 
labai nešnekus, bet apie jį eina daug viso
kių pasakų. Moterys visos labai simpatin
gos, daug ko mačiusios ir prityrusios. Su jo
mis neteks nuobodauti.

Neilgai trukus, Olga sužinojo apie naujos 
šeimos gyvenimą. Puikiai mokanti rusų kal
bą Stingraitė viską palaipsniui Olgai atpa
sakojo. Šiuo momentu vyrai buvo išsiskirs
tę. Du žvalgyboje,, o trys atlieka savo nak
ties uždavinius. Išėjo medžioti: gal nuskins 
kokį komisarą, susprogdys tiltą, ar kokį 
traukinį bei sunkvežimį, vežantį į Rusiją 
maistą ar areštuotus tremtinius. Gal per
spės kokį kolchozo užvaizdą, kad išsigydytų 
iš valstybinio įkarščio, nes kitaip partizanų 
smūgis visai jį atšaldys. O gal tariasi su ki
tų stovyklų vadais, kaip suorganizavus puo
limą kokio baudžiamojo priešų dalinio, iš
siųsta likviduoti kokį įtariamą kaimą, ar 
partizanų lankomą vietovę, žodžiu, vyrams 
darbo yra.

Ir moterims darbo netrūksta. Kol kas tik 
namų ruoša ir taisymas bei lopymas drabu
žių. Tačiau kai pasitaiko sužeistų, tuomet 
darbo net perdaug. Reikia ligoniai slauginti, 
ir tikras vargas, kai moterų bunkery nėra. 
Dabar bėdos nebūsią, nes pribuvo dvi vieš
nios, o Grūzdienė ir ji pati, Stingraitė, yra 
įgudusios slaugės.

— Tai tamsta esi slaugė — paklausė Olga.
— Taip, aš ilgoką laiką, slaugiau sužeis

tuosius čekistų ligoninėj.

— Čekistų ligoninėj! Kaip tamsta išdrį
sai ? — sušuko Olgą. ..... :

— Atsiranda drąsos ir ryžtingume' kai 
reikia graužt surūdijusią grandinę/

Surūdijusią grandinę! Kur ji tai buvo gir
dėjusi? A! tai Goremyka Paryžiuje apie tai 
kalbėjo. Na, jeigu jau visi bolševikų grandi
nę graužia, tai ir ji, Olga Bludova, gali prie 
graužikų prisijungti.

XXXIII.
Bunkeryje buvo trošku, tai Marytė ir Ol

ga prašė Kukutį išleisti jas tyru oru pakvė
puoti. Kalbamasis bunkeris buvo labai arti 
miesto, ir iš jo išeiti, ypač dienos metu, bu
vo griežtai uždrausta. Trys vakar išėję par
tizanai kažinkur užkliuvo, ir bunkerio virši
ninku tebebuvo Kukutis. Jis raukėsi nenorė
jo leidimo duoti. Bet Stingraitei paaiškinus, 
kad Olga dar neįpratus ilgiau bunkeryje iš
būti, Kukutis suminkštėjo ir leidimą davė. 
Tik šiukštu toli neiti — įgąsino.

Merginos pačios žinojo, kad čia reikia 
labai atsargiai elgtis. Tiesa, aplinkui van- 
deniuotos pelkės — šunes pėdų nesuuos — 
visur krūmokšniai ir kelmai, bet kaip tik 
dėlto maskoliai gali pamanyti, kad čia turi 
būt kokia slėptuvė. Jos įlindo į tankų brūz
gyną ir negarsiai šnekučiavosi. Olgai pože
mis atrodė labai niūrus. Ji stebėjosi, kaip 
čia galima ilgai ištverti.

— Apsipranti, ir gerai, — tarė Stingraitė. 
— Žinoma, kartais reikia oran išeiti, kitaip 
žmogus supelėtam. Tačiau pabuvoti požemy
je kartais labai naudinga. Ten prisirenka 
tiek energijos, kad veržte veržiesi ją išeikvo
ti — kautynėse, žinoma.

— Ar tau kada teko kautis? — įdomavo 
Olga.

— Nedaug. Mano darbas binti?li$aaibij.
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Baldai* - $ 
(Ohio), De- | 
(Ohio), De 

(Ohio), Ge-

rengia- 
Tėvų

Drau-
kreip-

Aktorius Vladas 
Puškorios

* apsigyveno Brocktone, prie 
Bostono.

Pranciškonas
Tėvas Bernardinas Graus- 

lys šiuo metu taiso sveikatą 
Floridoje.

Jonas Vaidely*,
buv. “Žiburių” redaktorius 

gyvena šiuo metu New Bri
tam ir žada keltis į Bostoną.

Stasys Kazlauskas
jau išplaukė laivu “Gene- 

ral Langfitt” iš Vokietijos. 
Laivas plaukia pirma į New 
Orleaną, o paskui tik į New 
Yorką.

• Winnipege, Man., 
mos bendros Kūčios 
Pranciškonų svetainėje.
• Lietuvių Tremtinių 

gija Brooklyne nutarė
tis į Amerikos lietuvius, pra
šydama paramos vieninteliai 
lietuvių gimnazijai tremtyje 
Diepholze.
• Prof. V. Bacevičius muzi

kos klube New Yorke gruo
džio 10 d. davė gražų koncer
tą.
• Lietuvos vyčiai, Leviston, 

Me., š. m. gruodžio 16 d. su
ruošė vaikams eglutę su Ka
lėdų dieduku ir buvo išpildyta 
kalėdinė programa. Gruodžio 
31 d. Lietuvos vyčiai ruošia 
Lietuvių salėje Naujųjų Mer 
tų sutikimą, į kurį pakvietė ir 
gretimų apylinkių lietuvius.
• Spaudos kioskas Cleve- 

lande per paskutinius sekma-
* dienius pardavė daug knygų 

ir priėmė laikraščių prenu
meratų. Per literatūros ir 
dainos vakarą lietuvių salėje 
buvo parduota lietuviškų kny
gų ir žurnalų apie už 120 
dolerių. Labiausiai buvo per
kama knyga “Per pasaulį ke
liauja žmogus”.
• P. Naujokaitis, naujasis 

“Eglutės” redaktorius, šiomis 
dienomis lankėsi pas kun. Pr. 
Jurą, Lavvrence, Mass., laik
raštėlio perėmimo reikalais.
• Ateitininkai Chicagoje, šv. 

Kryžiaus parapijos salėje, 
rengia bendras Kūčias, o Chi- 
cagos ateitininkų jaunimas 
Naujų Metų sutikimą.
• Elena Vambutienė, Lietu

voje ir Vokietijoje turėjusi 
madų saloną, dabar j. atidarė 
Chicagoje.

Hartford, Coaa
Tremtiniai gruodžio 10 gra

žiai pagerbė savo sponsorius 
ir geradarius. Iš ryto sausa
kimšai prisigrūdusioj parapi
jos bažnyčioje atlaikyta pa
maldos už Amerikos lietuvius 
tremtinių sponsorius ir gera
darius. Specialiai atvykęs 
kun. St. Yla pasakė labai gra
žų ir turiningą pamokslą. 4 
vaL p. p. parapijos svetainėje 
buvo suruošta vaišės su pro
grama sponsorių ir geradarių 
garbei. Gaila, kad per maža 
svetainė begalėjo sutalpinti 
vos apie 420 asmenų. Tremti
niai ir svečiai broliškai susėdo 
prie pačių tremtinių šeiminin
kių gausiai apkrautų stalų... 
ir nuolat scenoje vykstant 
tauL šokių, choro, deklamaci
jų ir kt programai. Buvo 
daug kalbėta, dėkota ir gie
dota ilgiausių metų sponao- 
riams. Tremtinių vardu spon- 
soriams padėkota ne tik žo
džiu, bet ir specialiais padė
kos lapais. Perskaičius spon- 
sorių pavardes — tremtiniai 
įteikė savo sponsoriams padė
kos lapus. Buvo net ir tokių 
sponsorių, kurie gavo po ke
liolika padėkos lapų, nes yra 
iškvietę net po kelios dešimtis 
asmenų. Jų pažymėtini: Se
kini (notaram, Navickienė 
(dypukų karaliene vadinama), 
Manikei, Mineikai (patys 
DP) ir kt Sekiams ir Navic
kienei dar buvo įteikta puokš
tės rožių. J pabaigą susirinku
siems nuoširdų žodį tari kle
bonas preL Ambotas. 
svečiai ir tremtiniai 
kad po Naujų Metų 
parapijos mokykloje
formų, įvedant daugiau lietu
vių kalbos pamokų, nes šią 
mokyklą gausiai papildė trem
tinių vaikai, tai susirinkusieji 
sukėlė šiėeles ovacijas ir se
neliui (83 metų) prelatui su
giedojo ilgiausių metų.

Buvo pagerbti ne tik čia gy
venančių tremtinių sponsoriai, 
bet ir tų, kurie dėl įvairių ap
linkybių yra išvažinėję į Chi- 
cago, Nebraską, New York, 
Boston ir Lt. Jiems padėkos 
lapus įteikė šventei ruošti ko
misija, jei patys tremtiniai 
dėl tolimo kelio negalėjo at-

O kai 
išgirdo, 
lietuvių 
bus re-

rytinių A- 
plaukia į 

pastaruoju 
darbininkų

e Naujakūriai iš 
menkos pakraščių 
Clevelandą, nes 
laiku čia didelis
pareikalavimas. Darbo siūlo
ma ne tik per laikraščius, bet 
ir per radiją.

vykti Malonu, kad žioji padė- 
’kos šventė prisidėjo prie dar 
didesnio naujakurių ir seniau 
atvykusių suartėjimo. Verta 
pabrėžti, kad jei prieš metus 
daugelis tremtinių buvo puo
lami ar bent ignoruojami 
(daugiausia suboiševikėjusiu), 
tai dabar santykiai žymiai at
slūgo, nes naujakuriai savo 
taktu ir sugebėjimais darbo
vietėse įsigyja vis daugiau 
simpatijų, šioje šventėje da
lyvavo ir Manchester, Conn. 
tremtiniai su savo sponso- 
riais ir geradariais.

-rijus.

BALFo karnavalas
Brooldya, N. Y.

Papildant ankstyvesnį 100- 
jo BALF-o skyriaus praneši
mą apie ruošiamą 1951 m. 
sausio mėn. 5 d. New Yorke, 
New Yorker viešbučio salėje 
Karnavalą — šokių vakarą, 
kuriame gros žinomas Jezavi- 
to orkestras, tenka pranešti, 
kad minėtojo parengimo Ko
mitetas, o ypatingai skyriaus 
pirmininkė p. Cerienė daug 
dirba ir rūpinasi kad Karna
valas būtų įdomus ir svečiai 
būtų patenkinti Svečių bus iš 
įvairių Amerikos vietų, tai 
BALF-o skyrių atstovai, at
vykstą į BALF-o Seimą.

Karnavalo - šokių įėjimo 
bilietai - pakvietimai (jų kai
na $1.25) jau platinami ir ga
lima gauti: a) BALF-o Cen
tre, 105 Grand Street, Brook
lyn, N. Y.; b) Ginkų “Saldai
nių Palociui”, 495 Grand St, 
Brooklyn, N. Y.; c) “Gabija”, 
340 Union Avė., Brooklyn, N. 
Y. ir pas skyriaus narius.

Primena, kad bilietų - pa
kvietimų skaičius yra ribotas 
ir norintieji patekti į Karni- 
valą - šokius, turi jais (pa
kvietimais) apsirūpinti jau 
dabar, nes vėliau jų gali pri
stigti

Pelnas eis tremtinių šalpos 
reikalams.

Juozu Vilpišauskas, 
1722 Menahan St

Brooklyn 27, N. Y. 
GREEFIELD, MAS8.

Naujų Metų sutikimo balių 
rengia Saldžiausios Širdies V. 
Jėzaus Dr-ja, gruodžio mėn. 
31 d., sekmadienį, 8:30 vai 
vak. Bus vakarienė, skanūs 
valgiai ir gėrimai Pamargin
ta programa truks ligi Naujų 
Metų. Vieta gerai žinoma — 
senoje Kortauzės svetainėje 
vidury miesto. Kviečiame vi-

INFORMACIJOS
(Pennsyl vania), 
Watoce CoBege 
tom Caiversity 
Paul Untvenity 
nava CoBege (Pa.), Hiram! 
Coi. (Ohio), lova Weuievaa* 
CuB. (lova), Waahiugton and '• 
Jeffervm CoB. (Pa.), Wa-( 
■hiagtan aa£ Lee Univmity 1; 
(Virginia) ir W!Bamette Lai ' j 
veratty (Oregon).

Ta proga pažymėtina, kad ; į 
Carnegie Institute of Techno- Į 
logy yra Pittsburgh, Pa. mies- į! 
te, įkurtu 1905 metais. Moks- į! 
lapinigiams ir pragyvenimo į ■ 
išlaidoms metams reikia ture- f • 
ti bent $1,300. Institutas turi!; 
mokslapinigiams 20 metinių 
stipendijų po $500 ir per 60 
stipendijų tarp $200 ir $500. 
Institutu turi šiuos skyrius: 
mergaičių kolegiją (Margaret 
Morrieon Carnegie College for 
Women), meno, inžinerijos ir 
bibliotekininkų mokyklą. Be 
B. S. dar teikiami magistro ii 
doktorato laipsniai

SHPENDUV INFOR
MACIJOS

Trys melulapMgių stipeadi- 
Ju lMattut Kolegi» 
Šių metų gruodžio 27 d.

Norėdamas padėti lietu
viams studentams, o taip pat 
ir tėvams besiruošiantiemrf 
siųsti vaikus j aukštesniąsias 
J. A. Valstybių mokyklas, 
Lietuvos Generalinis Konsula
tas New Yorke yra numatęs 
laiks nuo laiko duoti spaudai 
informacijų apie Amerikos 
mokyklas, studentus ir sti
pendijų galimumus. Praneši
muose bus nurodyti ir adresai 
kur kreiptis, todėl į Gen. Kon
sulatą tais reikalais prašome 
nesikreipti.

v Dvylika kolegiją dalyvauja 
prris9s-r Carnegie Hmtttate 

ef Technology piane
Daugelio universitetų tech

nologijos kolegijos (fakulte
tai) iš (stojančių reikalauja, 
kad būtų baigę bent dviejų ar 
trijų metų kolegijos kursą. 
Užbaigęs dviejų ar trijų metų 
technologijos kolegiją, gauda
vo chemijos, elektros, indus
trijos, mechanikos ir panašius 
bakalauro laipsnius (Bachdor 
of Science in Chenąical Engi- 
neering, B. S. in Industrial 
Engineering, etc.). Vadinasi, į 
technologijos kolegijas sto
jantis už dvejus ar trejus ben
dro lavinimo kolegijoje pra
leistuosius metus jokio laips
nio negaudavo, išskiriant liu
dijimą, kad jis tiek tai metų 
yra lankęs kolegiją.

Pagal Carnegie Institute of 
Technology planą, prie kurio 
jau yra prisidėję dvylika ko
legijų, baigusis atitinkamos 
kolegijos trijų metų kursą ir 
Carn. Inst. of Technology 
dviejų metų kursą gaus iš 
karto du laipsnius, būtent, 
Bachelor of Arta iš tos kole
gijos ir Bachelor of Science 
iš Carn. Inst. of Technology. 
Prie to plano jau yra prisidė
jusios šiop mokslo instituci
jos: AMoa CoBege (Michi- 
gan), AHegheny CoBege

41 Centre Street, Brockton, Mi*. !•
r

MAY ALL OUR PRAYERS
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PEACE ON EARTH

Brockton Edison Company

Linksmų Kalėdų Švenčių!

Montello Package Store, Ine.
ir jo managerius ANTANAS YANKONAS, nuoširdžiai 

sveikina visus kostumerius ir rėmėjus ir linki 
linksmiausių švenčių.

TeL Brockton 7748
19 ARTHUR STREET MONTELLO, MASS.
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CoBege (River- j 
dale, N .Y.) įvyksta konkur- į į 
ainiai egzaminai trims mokslą* (į 
pinigių stipendijoms už aš- j i 
tuonis semestrus. Konkurse i Į 
gali dalyvauti šių metų vidų- i! 
ryj gimnazijų (high sehoote) <! 
bebaigiantieji į!

šešios aMkalapinigię stipemB- 
jos Hobart ir WiBbua 8mitk 

kolegijose. i Į
1951 metų balandžio 30 d. i! 

bus paskirstytos šešios moka- į! 
lapinigių stipendijos per vi- j > 
su ketveris kolegijos metus ! ■ 
tarp stojančių į vyrų Hebart1 j 
CoBege (Geneva, N. Y.) ir 1 j 
mergaičių WHBam Smith CoL ; [

(nukelia 1 6-tą pusL)

Linksmų Kalėdų Švenčių!
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Sveiki, Sulaukę Kalėdų Švenčių!
Kalėdų švenčių proga Bendrojo Amerikos Lietuvių šalpos 

Fondo valdybos ir administracijos vardu reiškiu visiems lietu
vių tremtinių šalpos darbo bendradarbiams' ir geradariams 
nuoširdžius sveikinimus ir linkėjmus, o esantiems tremtyje lie
tuviams linkiu kuo greičiausiai susilaukti gražesnio ir švieses
nio rytojaus Laisvoje Tėvynėje.

Kan. Dr. J A Končius,
BALF-o Pirmininkas.

X

sus dalyvauti šiame baliuje. 
Turėsite daug džiaugsmo ir 
kartu paremsite šią katalikiš
ką draugiją. Rengėjai — A. 
Tamulis, M. Oguonis, J. Bu- 
nevičius, — išsijuosę dirba, 
kad tik svečius gerai priimtų. 
Greenfieldietės pagamins gar
džią vakarienę. Lauksime sve
čių iš visur. A. Dėdinas.

DIDŽIOJI MŪSŲ PAREIGA
(pradžia 3-mc pul) 

pabrango ir atlyginimai 
kitur kelis kart buvo pa
kelti. Spausdinimo prie
monės taip pat labai pa
brango: dvigubai, o kaž
kurios net trigubai.

Ar daug buvo pakelta 
laikraščių prenumerata? 
Beveik nieko. — Kai ku
rių jau keleri metai pasi
likusi ta pati. Vengiama 
nors ir nežymiai pakelti, 
kad nesumažėtų skaity
tojų. Juk lietuviškoji vi
sa spauda nesiekia biz
nio: jos idėja yra tautiš
kumo bei apšvietos pa
laikymas, o katalikiško
sios — dar taikinti ha t- 
nyčiai ir ginant tikėjimo 
tiesas. Taigi, mūsų spau
da turėtų bent savo gy
vybę išlaikyti.

Ar perdaug spaodos?
Dažnai girdimi balsai,

kad perdaug lietuviškų 
laikraščių. Pasisakoma 
už jų likvidaciją. Tai ne
padarytų mums garbės, 
nes garbė yra tik savo 
plačią spaudą sukurti. 
Antra vertus spauda yra 
tautos kultūringumo ro- 
dyklis. Jeigu kiekvienas 
nuoširdžiai remsime sa
vo spaudą, nors ta kuk
lia prenumerata, tokiems 
balsams nebus pagrindo.

Lietuviai katalikai tu
rime remti lietuvišką ka
talikišką spaudą ir jos 
platinimo akcijoje lau
kiame paramos iš lietu
viškų parapijų, dvasios 
vadų bei organizacijų. 
Lietuviškos parapijos ir 
lietuviška, spauda—svar
biausias lietuviš kūmo 
laidas šiame krašte.

Naujakšris.
•«

'k į
South Boston, Mass.

i
Joe Alukonis, sav.

D ST. TAVERN,
309 D Street,

Simon Alukonis

v.
Sveikina visus kostumerius su Kalėdų šventėmis ir lai- i!’ 

* f
mingais Naujais metais, Antanas J. Kupstis, namų parda- $

vimo ir inšurans agentūros savininkas ir vedėjas nuo 1918

mirtų. Antrašu 550 Eut Broadnay, South Bestom Mass. «

Telephone SO 8-5078.

Mažos remtos — Mažesnes kainos 
Veltai pristatymas — I&imokėjimui 

Ateikite j krautuvę, kurtoje 
garantuotas sutaupymas 

J. CORONIS & SON 
FURNITURE CO.

168 W. Pearl St., Nashua, N. H. Tel. «M*8

i

t

JO MĖGIAMI CIGARAI

-

VERttK
Kalėdų Dovanų Dėžėse

Dovanok jam cigarų, kuriuos jis rū
kydamas vertina. Didelis pasirinki
mas Havana Filer 7-20-4 ir Dexter 
cigarų, kurie paruošti Kalėdų Dova
nų Dėžėse po 25 ir 50. Klausk jų, 
kur tik cigarai yra pardavinėjami.

Dvidešimts Penki ir 
50-šimts Vienoj!

M.4LBULLIVAN INO, . MANCHESTER, N. ĮL



PakUdienb. Gruodžio 22. '«0 darbininkas

Santa Claus -Kalėdų Senelis
Jau gerokai prieš Kalėdas 

pasirodo Santa Claus, vienur 
didžiausia barzda pasipuošęs, 
kitur daugybę dovanų bene
šąs, trečiur beatvažiuojąs pla- 
čiaragiais greitakojais brie
džiais... Kas gi davė pradžią 
tam didžiausiam jaunimo 
džiugintojui ? Manau, nevisi 
žino, kad Santa Claus, Kalėdų 
Senelis, yra Myros vyskupas 
šv. Mikalojus.

iš jaunystės
Jau! 

tėvų' 
varg'

Maišeliai su pinigais
Graikiškai “nikolaus" — 

reiškia "tautos nugalėtojas". 
Tuo vardu vadinasi vysk. Ni
kalojus arba mūsiškai Mika
lojus, miręs 342 m. Myros 
mieste. Lycijos provincijoje 
Mažoje Azijoje.

Šv. Nikalojus
pasižymėjo pamaldumu, 
nas būdamas nustojo 
Savo turtu* išdalino 
šams. Jo biografai mini trią
'seseria, kurių tėvai taip nusi 
gyveno, kad nebeturėjo kurt 
maitintis. Kadangi be kraičio 
niekas nenorėjo vesti, tėvai 
sumanė atiduoti jas į viešuo
sius namus. Sužinojęs apie tai 
Nikalojus, vieną naktį per 
langą įmetė maišelį su pini
gais. Taip padarė ir kitą nak
tį. Tėvui parūpo sužinoti ge
radario vardą. Vieną naktį jis 
pasaugojo. Kai Nikalojus įme
tė tretį maišelį, tėvas išbėgo 
ir sugavo geradarį. Nikalojus 
prašė niekam nesakyti: jis 
nenorįs žmonių garbės, o lau
kiąs Dievo atlyginimo. Kad 
sujaudintas tėvas neišpasa- 
kot'ų jo gerumo, jis išvyko į 
Palestiną atgailauti.

Grandinė ir rykštė
Labai gražiai seniau švęs

davo šv. Mikalojaus dieną, 
teisingiau sakant visą savaitę, 
Bavarijoje, pietų Vokietijoje.

Šv. Mikalojus — Heilige 
Nikolaus — apviltas puoš
niais vyskupo rūbais, žinoma, 
su barzda ir ūsais, lydimas 
tarno Krampaus, apvilkto iš
virkščiai kailiniais, veidu juo
dai išdažytu, vienoje rankoje 
turinčiu stambią grandinę, o 
antroje — gerą vytinę, lanky
davo visus namus, bet ypač 
vaikų darželį) ligoninę, jauni
mo namus. Nesykį teko ir 
man pačiam tai stebėti.

Iškviestas svečias t
Sakysim, Seselių vadovauja

mas vaikų darželis užkviečia 
šv. Mikalojų, kad ateitų 10 
vai. Visi susirenka į vieną di
desnę salę. Tarp -svečių būna 
vietos klebonas, miesto bur
mistras ir keletas žymesnių 
visuomenės veikėjų. Sutartą 
valandą ateina žibąs šv. Nika
lojus. Vaikai džiaugiasi gra
žiais jo rūbais. Akys nukryps
ta į ratukus prikrautus dova
nėlių. Pasirodo 
Krampus .Dar 
barį, jis meta 
nes. Per visus
pas. Pamatęs Krampaus. rykš
tę, vienas vaikas sušunka: 
“Heilige N i kalaus, ich war 
brav — Šv. Nikalojau, aš bu
vau geras”.
Kas aukso knygoje parašyta?

Šventasai nuramina ir sako, 
kad visi turi būti geri. Tarnas 
Krampus paduoda Šv. Mikalo
jui paauksuotą knygą. Pasi
rodo, joje parašyta, kad Hans 
ar Greta po pamokų neina na
mo, o vaikšto skersai gatvės, 
kur važiuoja mašinos. Augus-

ir jo tarnas 
neįėjęs į kam- 
žemėn grandi- 
perbega šiur-

Išgarsinamas visam pasauliui
Po kurio laiko sugrįžo ir 

dar pamaldžiau gyveno. Sykį 
nuvyko į Myrą (Lycijos sos-1 tas pastūmė ir supurvino ly

rą... Šv. Nikalojus subara ne
klaužadas. Vaikai pasižada 
būti £eri... Šv. Nikalojus žadą 
apie jų gerus norus pranešti 
Kristui Kūdikėliui. Paskui iš
dalina dovanas. Svečiui išėjus, 

čių globa. Dievas jį išaukštino 9 ilgai vaikai spėlioja, kas buvo 
ir išgarsino po visą pasaulį. 
Dabar gali sakyti kad Nikalo
jus jau ne “tautos nugalėto
jas”, o “tautų nugalėtojas” 
Jis žinomas — Lietuvoje, 
ypač gi Rusuose, Bavarijoje, 
o dabar matome ir Dėdės Ša
mo žemėje net briedžiais va
žinėja.

“Kas tie “mikalojai?” 
Lietuvoje sv. Nikalojus va

dinamas Mikalojų. Atsimenu, 
kad seniau žemės ūkio darbi
ninkai buvo samdomi iki Ka
lėdų. Tuo laiku sumokėdavo 
algą ir dar pridėdavo dovanų. 
Tos dovanos buvo vadinamos 
mikalojais. Vėliau, net patys 
samdiniai buvo vadinami mi-

tinę). Senu papročiu anksti 
atėjo į bažnyčią pasimelsti. 
Jam besimeldžiant atvyko ke
li vyskupai ir išrinko jį My- 
ros vyskupu. Vyskupaudamas 
pasižymėjęs našlių ir našlai-

šv. Nikalojus— Eva Braun 
Rezel?...

ar

Gea. MeArthuras ir gen. E. Almoad, 10 korpo vadas, 
iaapektuoja Korėjos frontą.

antra — 2, trečia 3 ir visos 
keturios — paskutinį.

Keturios žvakės
Jaunimas nuo 16 metų, — 

skyrium berniukai ir mergai
tės — 2-3 kartus į savaitę 
renkasi į savo namus (Jugen- 
dheim). Čia jie mokosi dai
nuoti, mokosi tikėjimo tiesų, 
rengia vakarėlius. Ir pas juos 
atsilanko šv. Nikalojus. Salė 
papuošiama advento vainiku 
su keturiomis žvakėmis. Tai 
būtinas advento papuošalas. 
Jį rasi bažnyčioje, mokyklo
se. įstaigose, namuose. Tarp 
eglių vainiko, perrištos viole
tiniu kaspinu, esti keturios 
žvakutės. Pirmoji uždegama.

kalojais.

Linksmų Kalėdų Švenčių!

advento ^irmą sekmadienį,

buvo 
net

Kas gauną lupti?
Atėjęs pa* jaunimą šv. Mi

kalojus skaito eilėmis, kad jis 
iš tolo atvykęs, todėl atsipra
šo, kad kiek pavėlavęs. Turįs 
daug kur keliauti. Dalyviai 
susėdę klauso, kai pamini 
kieno pavardę, tasai atsistoja. 
Sakysim. Gertrūda — 
gera, tik per ilgai šoko,
iki 12 nakties. Prišokęs Krau
pus sušeria su rykšte. Jis 
stengiasi gerai sušerti, o ji 
stengiasi pasislėpti po stalu už 
kitų draugų. Kiek triukšmo, 
kiek juoko! Šv. Šv. Nikalojus 
skaito toliau, kol visus išvar
dina: vienus pagiria, kad ry
tą anksti nepatingi į bažnyčią 
užeiti, o kitus papeikia, kad 
ilgai neina gulti, Vaikštinėja 
upės pakrantėmis ir paskui 
pramiega. Pabaigoje visi pa

gieda šventų giesmių. Šv. Mi
kalojui išėjus visi spėlioja, iš 
kur Santa Claus galėjo žinoti 
ar matyti vieną ar kitą šo
kant ar naktį beldantis.

Ko nepajėgia nei komunizmas 
išrauti? ,

Tame mieste, kur man teko 
Vokietijoje gyventi, buvo ir 
rusų tremtinių. Rusai šv. Ni- 
kalojų labai myli, prie jo mel
džiasi, kaip vakariečiai prie 
šv. Antano, ar Teresėlės. Pa
matę kur šv. Nikalojaus pa
veikslą, tuojau pasako: “Žiū
rėkit, tai mūsų šventasai...” 
Jis gerbiamas dar nuo tų lai
kų, kai dar nebuvo išsisky
rusi Vakarų ir Rytų Bažny
čios. Rusų tautos jis dar va
dinamas Stebuklinguoju — 
Nikolaj Čudatvirec. Jis taip 
yra suaugęs su rusų tauta, 
kad ir komunizmas nepajėgė 
dar iki šiol išrauti šv. Nikalo-' 
jaus tradicijų. Komunistas 
tik pakeitė jo vardą į “Senelį 
Šaltį” — Dieduška Maroz. 
Bet “Senelis Šaltis” tikrai yra 
šaltas ir žiaurus, lyg rusų 
žiema — ir negali susilyginti 
ta komunistinė priespauda.

Senelis ir Vaikelis
Ir komunistiniuose kraštuo

se daug' kur šv. Mikalojui 
nuplėšiamas religinis rūbas. 
Jis apvelkamas tiktai ‘-‘Kalė
dų seniu”, be jokios gilesnės 
religinės minties. Ją galima
būtų atgaivinti, jei Santa
Claus imtų lankytis savo die
noje. gruodžio 6, jei jis ateitų 
Advente su pagyrimais, ar 
papeikimais, su paguodos žo
džiu, kad užtarsiąs pas Kūdi
kėlį Jėzų. O per Kalėdas turė
tų ateiti “Vaikelis Jėzus" — 
tai būtų vaikams vėl nauja ir 
prasminga. Naujos nuskambė
tų giesmės su gražiais ange
liukais... Mik. '

sudarė 
Kalėdų 
Daina-

pasisekimu

su Žmona 
dėl sveika-

IZABELE MOTEKAITIENE
dainuos Brocktone

Operos solistė Izabelė 
Motekaitiėnė, mezzo sopranas

Kauno operos solistė Izabe
lė Motiekaitienė, viena iš stip
riausių mūsų dainininkių, at
vykusių iš tremties, dabar gy
venanti prie Chicagos (East 
Chicago, lndj, pirmą kartą 
atvyksta į Naująją Angliją— 
į Brocktone rengiamą koncer
tą. Mūsų skaitytojams, tiki
mės, bus įdomios čia patiekia
mos bent trumpos žinios apie 
pačią solistę ir jos koncertą.

Izabelė Motekaitienė, 
si gimnaziją ir įstojusi 
tauto D. Universitetą 
studijuoti lituanistikos,
mokėsi ir Kauno Konservato
rijoj. kur baigė italų prof. 
Oreste Marini vedamą daina
vimo klasę. Dar būdama kon
servatorijos studente, dainavo 
operose “Pikų Dama” Lizos

baigu- 
į Vy- 

Kaune 
kartu

ir

je buvo trys lietuvių dailinin
kų parodos, pirmosios dvi — 
Eugenijaus Kulviečio, trečioji 
Kazimiero Žermoakio. Vasario 
16 d. šventės proga rengiama 
bendra apžvalginė paroda.

Vasario 16-tojl visoje Ko
lumbijoje, kur tik gyvena lie
tuviai rengiamasi paminėti. 
Ta pačia proga bus suruoštas 
koncertas, paroda, iškilmingas 
aktas ir įvairios parodos ra
vi jo siųstuvuose.

Izidorius Vottiliūnas, gyven
damas Vokietijoje, dėjo visas 
pastangas išemigruoti į JAV. 
Tačiau jam nepavyko. Šių me
tų pavasarį jis išvažiavo į 
Kolumbiją. Gruodžio mėn. Me
deliene su dideliu 
koncertavo.

lnž. Dubauskas 
taip pat negalėjęs
tos išemigruoti į JAV. jau se
nokai gyvena Kolumbijoje, 
kur kaip inžinierius dirbo. 
Paskutiniu laiku abu apsirgo.

Kun. M. Tamošiūnas į Ko
lumbiją atsigabeno -daug mū
sų tautiečių. Dabar jis pradė
jo leisti laikraštį “Kolumbi
jos lietuvis”. Kitais metais 
jis mano apsilankyti ir JAV.

Nesenai į Kolumbiją atvyko 
dar naujas lietuvių transpor
tas. iš viso 20. Didesnė jų da- 

. lis apsigyveno Medelline.

Čilė
Kun. Ant. Kardauskas, dir

bąs Išganytojo parapijoje, 
Santiage. sausio mėn. rengia
si vykti į Buenos Aires ap
lankyti lietuvių kolonijos.

Poetas Paulius Stelingis 
net dviejuose universitetuose 
studijuoja ispanų kalbą ir li
teratūrą.

LIETUVIAI PASAULYJE
Kanada
Aušros Vartų parapija vei

kia prisiglaudusi prie buvu
sios airių .parapijos. Ji dabar 
nori nusipirkti sklypą ir pasi
statyti savo bažnyčią.

Hamiltono lietuviai 
savo orkestrą, kuris 
pirmą dieną pasirodys 
vos salėje.

Nuo N. Metų Kanadoje ža
da išeiti humoro laikraštis. 
Pradžioje jis bus neperiodinis.

Toronto pradžios mokyklos 
tėvai padarė ’ susirinkimą ir 
aptarė švietimo reikalus 
išsirinko tėvų komitetą.

Kun. S. KUlbis porą mėne
sių lankė lietuvius, dirbančius 
miškuose ir kasyklose.

Du Netuvūd -verslininkai, A. 
Dagelis ir A. Narbutas, ati
darė drabužių valymo ir lygi
nimo įmonę.

Atvyko daii. Zig. Žilinskas 
ir apsigyveno Londone. Ont. 
Užėmus sovietams Rytprū
sius, jis maža baidare iš Len
kijos atvyko į Daniją, iš kur 
persikėlė į Kanadą.

Toronte susiorganizavo Ma
žosios Lietuvos Bičiulių drau
gija. Ji kreipiasi į lietuvių vi
suomenę. kad ji sušelptų M. 
L. lietuvius, kurių didelė dalis 
dar paliko Vokietijoje.

Kylu mbi ja
Dali. K. Žermoskis Bogoto

je, biblioteca National patal
pose surengė savo kūrinių pa
rodą. kurį vietinės spaudos 
buvo gana šiltai įvertinta. Jis 
žada greitu laiku atvykti į 
Cijicagą, kur jį kviečia jo gi
minaitis.

Parodos. Iki šiol Kolumbijo-

nė kartu su kitais daininin
kais buvo pakviesta reprezen
tacinių koncertų ciklui į Ang
liją- Pirmasis šių koncertų 
įvyko Londone. Westminster 
Hali. Tarp 2.500 klausytojų, 
buvo netik mūsų, bet ir estų 
bei latvių muzikos ir meno 
reprezentantų. Kiti 22 kon
certai įvyko didesniuose Ang
lijos miestuose, sulaukdami 
puikiausių angliškos publikos 
ir savųjų įvertinimo.

Amerikoj solistė Iz. Motie
kaitienė jau daug kartų kon
certavo Čikagoj. (kur jos 
nuolatinė gyv. vieta), New 
Yorke.x Pittsburge. Toronte. 
Montrealyj ir kitur. Įsijung
dama Amerikoj į meno gyve
nimą solistė dainuoja vien 
lietuviškajai publikai, ii- yra 
sulaukusi labai gražių įverti
nimų:

Škotijos 
skaitė pa- 

lietuvių

Italija
IJetuvių šv. Kazimiero ko

legijoje įvyko Romos Lietu
vių Kunigų Sąjungos susirin
kimas, kuriame iš 
atvykęs J. Gutas
skaitą apie Anglijos 
katalikų padėtį.

Neseniai Italijoje 
saleziečių leidžiamas 
nis žurnalas — “I 
Balsas”.

Komoje spausdinama nauja 
Maironio lyrikos laida, kuria 
parengė poetas B. Brazdžio
nis. Leidžia didelis lietuviškos 
spaudos rėmėjas kun. 
ras.

Šv. Metų Komitetas 
viams Priimti Romoje 
dvasinių aukų albumą, kurį 
įteiks šv. Tėvui.

pasirodė 
periodi- 

Saleziečių

P. Ju-

Lietu- 
rengia

Koncertas įvyks š. m. sau
sio mėn. 14 d., 3 vaL po pie
ty, Brocktone. High School 
auditorijoje. Tikietai gaunami 
“Darbininke" ir pas platinto
jus. Pelnas skiriamas Jėzaus 
Nukryžiuotojo seserų baigia
mai įrengti moterų senelių 
prieglaudai.

Ten dai- 
iki reikėjo

tremty-

ir "Tosca” Toscos roles Kon
servatorijos pažangiųjų moki
nių parodomuose spektakliuo
se Valstybės Teatre.

Baigusi Konservatoriją, Iz. 
Motekaitienė 1942 m. debiuta
vo operoje “Aida" — Aidos 
rolėje, Kiprui Petrauskui dai
nuojant Radames rolę. Po šio 
debiuto ji buvo tuojau priimta 
į Kauno Valstybės Teatrą, 
kaip operos solistė, 
navo iki 1944 m.,
palikti Tėvynę dėl karo ir 
krašto okupacijos.
- Dainininkė atsidūrė

je Vokietijoj. Ten ji tuojau
buvo įtraukta į koncertinį dai
navimą ir nuo 1945 iki 1949 
m. (iki atvykimo į Ameriką) 
ji dainavo kelių šimtų kon
certų programose. Šie kon
certai būdavo įvairiausiuose 
amerikiečių ir anglų zonų Vo
kietijos miestuose ir skiriami 
anglų bei amerikiečių kariuo
menei, UNRRA ir IRO perso
nalui, tremtiniams bei vieti
niams gyventojams. Šių kon
certų metu ji yra dainavusi 
keliolika savo vienos rečitalių 
įvairiausiai publikai.

1948 metais Iz. Motekaitie-

"Buvo sužavėti jos dainavi
mu operoje “U Trovatore”... 
Pereitą sekmadienį Izabelė 
Motekaitienė puikiai pasirodė 
debiutuodama svarbiausioje 
(Leonoros) rolėje "U Trova- 
tore” operoje, Great North- 
ern teatre... Stiprus, aukštos 
kultūros ir lengvai paimantis 
ir aukštas gaidas solistės Mo- 
tekaitienės soprano balsas ža
vėjo klausytojus, kurie nes«- 
gailėjo karštų aplodismen
tų..." (Sandara, 1950 m. gegu- 
įės m.).

“...Gana gausiai susirinku
sios publikos simpatijas pel
nytai laimėjo Izabelė Motekai
tienė. Jos sopranas skambus, 
švelnus, lygiai stiprus 'aukš
tesnėje, kaip ir žemesnėje 
skalėje. Scenoje ji jautėsi drą
siai. Dainuoti oįierą itališkai 
jai nesudarė sunkumo. Lietu
viai jos pasirodymu didžiavo
si... Motekaitienės pasirody
mas buvo puikus...” (“Drau
gas" 1950. V. 9. J. Pr.).

“...Ponia Motekaitienė turi 
ne tik puikiai valdomą savo 
žavų balsą, bet 
syklingą lietuvių 
sų tarseną...” 
1950. II. 1 d.).

“...Nėra abejonės. kad ji 
(Motekaitienė) yra viena iš 
pačių stipriausių lietuvaičių 
solisčių.” (“Draugas” 1950. 
II. 7. Nr. 30).

"...Izabelė Motekaitienė tu
ri visas geros dainininkės sa
vybes : stiprų, majestotišką 
balsą, gerai išlavintą, gražų 
tembrą, puikiai skamba visuo
se balso registruose, ypatin
gai aukštieji tonai labai gryni 
ir efektingi; aiški tarsena — 
dikcija, švari intonacija. įdo
mi interpretacija..” ("Lietuvių 
žinios” 1950. X. Kanada).

------------------------------------------------------------- L

ir labai tai- 
kalbos gar- 

("Naujienos”

Brockton Gas Light Co
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BALTIMORES ŽINIOS
Puošniai sutiktos Kalėdos
Šv. Alfonso bažnyčia labai 

puošniai sutiko Kalėdų šven
tes. Apie 500 vainikų meniš
kai raižo bažnyčios centro 
palubę, kolonas ir šonus. Vai
nikai, eglutės ir kiti papuoši
mai rodo didelę šventę atėjus. 

Visų dėmesį traukia ir gra
žiai įrengtas Betliejaus pra- 
kartėlė. Aliejiniais dažais ta
pytas bendras Betliejaus 
miestelio vaizdas ant didžiu
lės drobės, natūrali kūtelė, iš 
statulėlių atvaizduota švento
ji teima, angelai, piemens ir 
kitą, visiems konkrečiai pri
mena didžiąją naktį, kada gi-

• mė žmonijos Išganytojas.
žinoma, visa tai įrengti ir 

papuošti yra brangus ir dide
lis darbas, bet ne per didelis 
Kūdikėlio Jėzaus gimimo die
nai pagerbti. Išlaidoms pa
dengti Šv. Vardo Vyrų D-ja 
paaukojo 15 doL, Altoriaus ir 
Rožančiaus Moterų D-ja 15 
doL. ir parapijinės mokyklos 
tėvų komitetas 10 doL Kitas 
Išlaidas apmokėjo parapijie
čiai.

Iškilmingos Bernelių Mišios 
bus Kūčių naktį 12 vai. Gie
dos tremtinių ir parapijos 
chorai. Pamaldos pirmąją Ka
lėdų dieną ir per Naujuosius 
Metus bus 7-8-9-10-11 ir 
12 iO valandomis

% Klebono sveikinimai ir Knkė- 
-■ Jtami parapijfečiams

šv. Alfonso parapijos klebo
nas, kun. d-ras Menddis, Ka
lėdų švenčių proga pasveikino 
visus savo parapijiečius, at
siųsdamas šv. Alfonso bažny
čios didžiojo altoriaus puošnų 
paveikslėlį su kitoje pusėje 
meniškai atspausdintu trum
pu Ir turiningu linkėjimu. Be 
to, dar kreipėsi į parapijie
čius ir laišku, iš kurio matyti, 
kad kun. d-ras Mendelis šioje 
parapijoje jau švenčia 23-čias 
Kalėdas, dirbdamas didelį 
daribą kaip kunigas ir susi
pratęs lietuvis. Iš laiško 
dvelkte dvelkia didelė meilė 
ir -pagarba * savo parapijie
čiams ir troškimas pasauliui 
taikos.

Parapijiečiai savo mylima
jam klebonui už taip pasi- «
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Taikingų Naujų Metų

"Puikiausias dalykas 
būti už rato”

šventusį darbą jų naudai Ka
lėdų švenčįų proga taip pat 
jam reiškia savo pagarbą ir 
dėkingumą, linkėdami sveika
tos ir ištvermės.

Lietuviškosios mokyklos 
tėvų susirinkimas

Sekmadienį, gruodžio 17 d., 
parapijos mažojoje salėje įvy
ko šeštadienio mokyklos tėvų 
susirinkimas mokyklos reika
lams aptarti. Susirinkime da
lyvavo T. B. Valdybos atsto
vai, mokytojai ir didelis bū
rys tėvų. Susirinkimas buvo 
labai darbingas. Išklausę TB 
valdybos pirmininko Brazaus
ko ir mokytojų, Dūlio, Pa
džiaus ir Šilgalienės, praneši
mus mokyklos reikalais, reiš
kė daug savo pageidavimų ir 
davė pasiūlymų mokyklos 
darbo našumui dar pakelti.

Dabar mokyklą lanko 64 
vaikai. Jie paskirstyti į 4 
skyrius. Dirba 4 mokytojai. 
Pamokos vyksta šeštadieniais 
nuo 9 iki 12 vai. Mokoma li
tuanistikos dalykų. Mokykla 
naudojasi parapijinės mokyk
los patalpomis ir mokslo prie
monėmis. Tėvai yra patenkin
ti, kad, kur jų vaikai turi 
progos daugiau pasimokyti 
gimtosios kalbos ir savo tė
vynę pažinti, kur ugdoma 
meilė ir pagarba savo kilmei, 
tėvų žemei ir jos istorijai Su
sirinkimas yra nuomonės, kad 
leisti vaikus į lietuviškąją 
šeštadienio mokyklą yra visų 
lietuvių garbės pareiga. Ku
rių vaikai dėl kokių nors 
priežasčių šios mokyklos dar 
nelanko, tai neatidėliojant tu
rėtų lankyti Nauji mokiniai 
priimami kiekvieną šeštadienį 
į visus skyrius.

Išrinktas tėvų komitetas 
mokyklos reikalams atsto
vauti iš adv. Leono, p. Česo- 
nio ir p. Rudavičienės. Tėvų 
komitetą susirinkimas įgalio
jo pareikšti padėką kun. d-rui 
Mendeliui už duodamas visas 
sąlygas mokyklai veikti

Naujakūriams žinotina
Visi naujakuriai, kurie yra 

atvykę į Ameriką pagal DP 
įkurdinimo įstatymą, turi 
duoti P®** 2-jis metus kas pus
metis nustatytos formos pra
nešimus apie savo gyvenamą
ją vietą, darbą ir kit Prane
šimus reikia duoti DP Komi
sijai Washingtone. Toks pra
nešimas jau turi būti siunčia
mas dabar, kad komisija jį 
gautų iki gruodžio mėn. 31 d. 
Pranešimams blankų galima 
gauti šv. Alfonso parapijos 
raštinėje ir emigracijos bei 
natūralizacijos įstaigoje paš
to rūmuose.

Didelė nelaimė _
Naujakūris Juozas Kudir

ka, per 60 metų amžiaus, š. 
m. gruodžio mėn. 13 d. vyk
damas į darbą, lengvos maši
nos stipriu smūgiu iš užpaka
lio buvo perstumtas. Sulaužy
tas klubo kaulas. Be to, kris
damas dar susižeidė galvą ir 
dantis. Be sąmonės buvo nu
vežtas į Šv. Egnietės ligoninę. 
Mašina įvykio vietoje polici
jos buvo sulaikyta ir surašy
tas protokolas. Byla perduota 
teismui. J. Kudirkos ieškinį
gins adv. Laukaitis. Km KmĮimH KmIMIžMIM

Ligonio savijauta vis dėlto — 12 istorijų ir 12 pasakų. Pa- 
bloga. Bus reikalingas ilges- rašė Antanas Vaičiulaitis. Kny- 
nio gydymo. Kada išgis, ar po ga turi 288 pusi Kultūras In- 
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PUIKIOS, KRESNIOS, ŠIAURINES-

DABAR ATVEŽAMOS KALĖDOMS
Atsiminkite, kokius puikius paukščius Jūs pirkote 

iš mūs Padėkos Dienai. Tokius pat gausite ir dabar. 
Jie yra atvežami Kalėdoms. Jei Jūs dar neužsakėte 
artimiausioje krautuvėje, prašome skubiai užsisa
kyti. First National mėsos pardavėjas maloniai pri
ims užsakymą. Tik prašome pasakyti kokio didumo 
norite. t

i

Up to 
lILba 59?

MA

ligos bus dar darbingas, tuo M0KYKLI1 IK STIPRUMUI 
tarpu neaišku. Tai va, kokia -T .jĮ
skaudi nelaimė ištiko simpa
tingą senuką, J. Kudirką, bu
vusį kurį laiką lietuvių gim- I 
nacijos Uchtėje prižiūrėtoju.

Mirties dalgis lietuvių tarps
Pereitą savaitę Baltimorės < 

lietuvių bendruomenė neteko 
4 savo narių. Buvo palaidoti:

Motiejus Kisielius, po ilgos 
ir sunkios ligos miręs gruo
džio 8 d. Paliko žmoną Oną 
Kisielienę, dukteris Eugeniją 
ir Lauretą ir sūnus — Anta
ną, Mykolą ir Petrą. Palaido
tas gruodžio 12 d. Laidotuvių 
reikalus tvarkė Kazimieras 
Kučauskas.

Margarita Adomaitienė, po 
trumpos ligos mirusi gruodžio 
10 d. Paliko dukterį Eleną 
Bekerskienę ir sūnus — Pijų 
ir Stasį. Palaidota gruodžio 
13 d.

Jonas Simaitis, po trumpos 
ligos miręs gruodžio 10 d. 
Paliko žmoną Oną Šimaitienę, 
2 dukteris ir 4 sūnus. Palai
dotas gruodžio 13 d.

Aleksandras v—****fa stai
ga miręs gruodžio 13 d. Liko 
žmona Elena Pužaitienė ir 
dukterys Elena ir Marija. Pa
laidotas gruodžio 16 d.

A a. Margaritos Adomaitie
nės, Jono Simaičio ir Alek
sandro Pužaičio laidotuves 
tvaike Juozas Kašinskas, Bal
timorės laidotuvių tvarkyto
jas.

Už visus mirusius pamaldos 
buvo atlaikytos laidotuvių 
dienomis šv. Alfonso bažny
čioje. Visi palaidoti Holly Re- 
deemer kapuose. Baltimorės 
lietuvių bendruomenė miru
siųjų šeimoms, giminėms ir 
artimiesiems jų giliame būde- prekybiniam laivynui 
sy reiškia nuoširdžią užuo jau- Lietuvos Gen. Konsulatas
tą. Vis dėlto yra liūdna, kad Nevv Yortie.
senųjų lietuvių eilės, taip spar
čiai tirpsta ir mūsų behdruo- Worcester, Mmp. 
menė retėja tokiais žmonė
mis, kuriems dar Lietuva bu-- 
vo brangi ir jos kalba prie 
širdie?.

INFORMACIJOS
(atkelta iš 4-to pnsL) . 

lege (Geneva, N. Y.). Ketu
rios stipendijos numatytos į 
Hobart Colege stojantiems ir 
dvi į WUtiam Srnith Colege 
stojančioms. Trys tų stipendi
jų bus paskirtos New Yorko 
valstijos gyventojams, o trys 
kitų valstijų gyventojams. 
Baigusieji ar bebaigiantieji 
gimnazijas (high schools) tu
ri paduoti į tas mokyklas įsto
jimo prašymus nevėliau 1951 
m. vasario 17 dienos. Stipen
dijos bus teikiamos atsižvel
giant į mokslo pažymius, 
anglų kalbos žinnjjįhną ir paro
dytą pažangą lįiliųsiilii ją jr 
bent vienoje sųptooje kalbo
je-

Trūksta Jauną inžinierių
Pasibaigus karui dėl didelio 

skaičiaus studentų technologi
jos mokyklose ^pto prisibijo- 
ma, kad daugelis nepajėgs 
rasti užsiėmimo savo specia
lybėje. Dabar padėtis pasiro
džiusi priešingas iš visur gir
dimi balsai apie.- jaunų inži
nierių trūkumą, kuris toliau 
esą didės, bet nemažės.

Konkursiniai egssmlsil j 
Jūrininkystės mokyklą

Konkursiniai ag za m i n a i 
vyksta kas savaitę norinčių 
stoti į New Yorfc Statė Mari- 
time Academy (Bronx, N. Y.) 
nuo 1951 metų rugsėjo mėne
sio. Kursas trunka ketveris 
metus ir baigusieji gauna B.S. 
arba BME. (Bachelor of 
Marine Engineering) laips
nius. Mokėti už mokslą nerei
kia. Mokykla ruošia karinin
kus ir vadovaujantį personalą

-t
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First National puikūs kalakutai 

yra asmenini parinkti. Paprastai, 

mūsų krautuvės pirkėjas parenka 

visuomet pirmos klasės paukščius. 

Mes pilnai garantuojame.

_ Gruo
džio 20 d. mirė Tėvas John C. 
Proctor, S. J; Ji? buvo per 8 
metus profesorius Bostono 

, Kolegijoje. Mirė sulaukęs tik 
52 metų amžiaus. Laidojamas 
iškilmingai šeštadienį, gruo
džio 23 d.

i!

LDS NARIŲ IR “DARBININKO” 
SKAITYTOJŲ DĖMESIUI H-- —

Į t

*

Linksmų Kalėdų Švenčių! 

ath6l credit union 
SAVINOS & LOANS

Didžiumos LDS narių ir “Darbininko” prenume-
ratorių mokestis už “Darbininko” prenumeratą tai-1 gvENCTŲ!
giasi su gruodžio 31 diena. Taigi prašome LDS narių ; v
ir “Darbininko” skaitytojų atnaujinti prenumeratą < 
kaip galima greičiau. Už skubų atnaujinimą būsime ! ■ 
Jums labai dėkingi. ! ■ 414

“Darbininko” Adarinistracijš --------------- -

BBSSIE’S DOUGHNUTS
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. KORESPONDENCIJOS
• HABŠPSONb KEABNY.N.I.

vo parapijiečių lietuvių terpe. 
Visi linkim jam geriausio pa
sisekimo savo naujoj vietoj.

Laidotuvių direktorius Ber- 
nardasf-fbwkoms, todbųa, sū
nus ir duktė persikėlė & Hai • 
rison miesto j Kearny, į sa
vo naują namą, kur atidari 
didelę gražią modernišką ko 
plyčią, 138 Davis Avenue 
kampas Bergen Avenue, 
Kearny, N. J. Prie šios vietos 
priveža Newarko ir Jersey 
City busai. Telephonas Kear
ny 2-2265.

Graborius Shawkonis
laidotuvių direktorius 15 me
tų. ir nuo jaunų dienų 
pasižymėjęs kaip darbštus sa-

yra

yra

—Zp mimus
(VAMS SKELBIMAI

Wish You A
!
! To
!

A. J. NAMAKSY
Real Katate A Inaurance

409 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS. 
Office Tel. SO 8-0948
Res. 87 Oriole Street,

Abert R. Barter
Pirmiau — Popo Opticai Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite munoa išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mos padarome dirbtinas akis

Tel. 6-1944
Room M6

207 P ARK BUILDING 
IVoreeeter, Mass.

275 Mala St, H’ebster, Mana

I
WEST ROXBURY, MASS. 

TeL PA — 7-1233-W
"DiriMitar nh 
rimas skaitytojas iš e

Luksemburgo:

“Malonus, pone redaktoriau!
Penki metai kaip jūs mums 

laikraštį “Darbininką” siunti* 
nčjat, stiprindami bažnytinę 
ir lietuvišką dvasią. Daug 
naujienų sužinojau iš plataus 
pasaulio, iš lietuvių gyveni
mo, kur kas ką veikia, į kokį 
vargą patekęs; galėjau aų i 
visais savo tautiečiais links- ! 
momis naujienomis džiaugtis 
ir nelaimėmis liūdėti. Per 
trumputį laišką negaliu iš
reikšti visų tų gerovių, ko< 
kias turėjome per “Darbinin. 
ką”... Toliau p. Strūbas rašo, 
kad jis jau išvyksta į Toron
to Kanadon. Ten, kur jie gy
veno, neliko nė vieno lietuvio. 
Apie 20 mylių toliau yra ten 
iš seno daug komunistiiojan- 
čių lietuvių. Kai gaudavęs 
“Darbininką**, ir jiem paaiųa- 
davęs pasiskaityti. Jie džiaug
davęsi ir sakę, kad. “Darbinin
kas” patikdavęs.

Mūsų skaitytojas dėkoje 
“Darbininkui”, kad jį per 5 
metus spauda šelpė. .'

a

VERY MERRY CHRISTMAS
A’

Tite Offkera. Directors and Empk>yės pf this Associa- 
tion joiu in extending-aincere and cųrdial holiday greetings.

We luų>e that the season wiM bring you aa abundance 
of (bose spiritual blessings and deep and abiding satisfac- 
tivn which mark ihc ical mcaning of Christmas...

MOKTELLO FBERAL SAVM6S AUŠ
* • , ■' ■'-*

LOAN ASSOOATKM OF MCKTON

i! 
i! 
it

TREJANKA

75
sų

Anid E. WetaeH

NAMŲ SAVININKAMS

SO. BOSTON, MASS

Draugijų Valdybų Adresai

George C. viriai
tį

■

Norwood, Mass.

i! 
i! Įį 
i! 
i! 
<!

Linksmų Kalėdų Švenčiui

Didelis pasirinkimas įvairių gėrimą.
Patarnavimas malonus ir mandagus.

Petras Jnrvfa ir Biehsrd

TA AV 2-4026

J. Ilepdfc, MJ).
Lietuvis Gydytojas 

arti Uphams Corner

MGVL švtečte gom valiem m 

trisdešimts pratiems šimtams Boston BMbm vyių

UI Mva nmybt iamIM

BOSTON EDISON COMPANY

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

saulės nusileidimo. Ja- 
pirmučiausia saulė te

Monumentą ana Markers 
Cemetery Lettering 

NASHl'A MONUMENT CO. • 
8J KmsUy St. T«l. 2155-W 

Nashua. N. H.

mo ligi 
ponijoje 
ka ir mūsų Trejanka prasideda 
iš Japonijos, Kinijos. Indo-Ki- 
nijos, iš Persijos, iš Egypto, 
Prancūzijos, Ispanijos, Vakarų 
Indijos, Pietų Amerikos, Cen- 
tralinės Amerikos, Mexicos, 
šiaurės Amerikos, Canados — 
ir čia saulė leidžias. Įmerk Tre- 
janką į ruginę ir gerk po čer- 
lcutę viso pasaulio gerą mišinį, 

už pokelį. Prisiunčiam į jū- 
namus.

ALEXANDER*S CO.
414 W. Broadway 

South Boston 27, Mass.

GRABO R1A1

S. BanseriSus ir Santa
Funeral Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEV1ČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590 

AVenue 2-2484

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.

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston,

Joseph W. C**r- 

(KA8PERA8) 
Laidotuvių Direktorių* te 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dianą ir Naktį 
koplyčia Šermenim* Dykai 

Tel. 80 8-1437 I
ŠOuth Boston 8-3960

i, Mm

i

AUTOMATIC LAUNHY
Namie skalbti neapsimoka. 

Atneškite baltinius mumę 
kai bematant išskalbsime 

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

Lietuvis Charies J. Kay, sav.

ir

VYTAUTAS YAKAVON1S 
runeraJ Home

741 No. Mato Si 
•raoktea, Mm*.

V. YAKAVONI8 
Laidotuvių Direktorių* ir 

Balsamuotoja*
Pataraavlmaa Diena ir Naktį 
Koplyčia šermenim* Dykai 

Tat Brockton 8-1980
I į

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom genaus; toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir Visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

TeL Dedham 1304- W
MANAS GEBUL8K1S, Namų TeL Dedham 1304-B

>

I

I

{

laiko kas

Pirmininką* — Viktorą* Modonia,
21 Sanger St, So. Boston. Mse»

Vlce-Plrm. — Vincas Sukutis, 
684 Sixth St , So. Boston, Maaa

Protokolų RašL — Kazys Rusteika 
206 L St., So. Boston, Masu.

Fin. RašL — Aleksandra* Ivaška 
440 E. Sixtk St, So. Boston, Maar 

Išdininkaa—Stasys K. Griganavičtaa,
699 E.Seventh St, S. Boston,Mass] 

Maršalka — Jonan Zalkls,
22 Beethovcn St, Roxbtiry. Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
člą sekmadienį kiekvieno mėnesio 

2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 K. 7tk St, So. Boston, Mass
Visais draugijos reikalais kreipki-

WAITRUS
Funeral Home

197 Web»ter Avė.,
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS 
Laidotuvių Direktoriuf ir 

BalsamuotojM 
(Notary Public)

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas to- 
tniauaknnis kainomis.

Kainos tos pačios ir j kitus 
miestus.

Reikale šaukite: TeL TR 6-6434. I

l

i

I

t

I

W AITT 
VUNERAL HOM*

M Emerooa Avė 
Brockton, Maaa 

Etard J. Waitt 
(Wsitekūnas) 

Laidotuvių Direktorių* Ir 
Balsamuotojaa 

fktarnavimaa Dieną ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

i

♦

•«»

f
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ZALETSKAS
Funeral Kome

564 East Broadway 
South Boston, Mass.

D. A. Zaletekas, F. E. Zaletskas 
Oratoriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį.
Koplyčia šermenim* dykai. 

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609

I

V.ICMdNta
GRABORIUS 

"Asmeniškas Patarnavimas" 

331 Smith St, 
PROVIDENCE, R. L 

Telephone. 
Ofiso: Dexter it>52 

Namų: PI. 6238

•7
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lmkrastis
Dttibininkor.

--- ----------

Emilija

A

Padėka
Po sunkaus sveikatos su

krėtimo ir net daktaro bei li
goninės pagalbos kiek atsi
gavęs klebonas kunigas Pran
ciškus Virmauskis, nuoširdžiai 
visiems dėkoja už pareikštas 
užuojautas ir maldas. Sveika
tai kiek sugrįžus mano grįžti 
iš ligoninės į jo vadovauja
mos Sv. Petro parapijos kle
boniją, šeštadienį, gruodžio 23 
dieną.

Nauji vyčių valdyba
Jonas Kontautas, veiklusis 

So. Bostono vytis ir North- 
eastern University elektros 
inžinerijos studentas buvo 
vienbalsiai išrinktas Algirdo 
vyčių kuopos pirmininku 
gruodžio 10 d. Kiti valdybos 
nariai išrinkti: vicepirminin
ku — Jonas Olevičius, proto
kolo raštininke — Marie Sku- 
drytė; direktorių raštininke— 
Evelyn Benderytė; finansų 
raštininke — Marija Klepony- 
tf; iždininke — Francas Kle- 
ponytė; iždininkės padėjėjos
— Angelė Masionytė ir Alici
ja Laudanskytė; iždo globėjai
— Longinas švelnia ir Jonas
Yarus; maršalka — Vytautas 
Markelionis; direktoriai —
Pranas Markūnas,
Vallytė, Aleksandras Akulė, 
Steponas Mickevičius, Nellie 
Lipskaa, Viktoras Anchukaitis 
ir Edmundas Rudis. Nauja 
valdyba turi daug naujų su
manymų ir yra pasiryžusi 
tęsti katalikišką lietuvišką 
veiklą jaunimo tarpe. Susi
rinkimo dalyviai surinko aukų 
sušelpti du lietuvius džiovinin
kus, esančius Gautingo sana
torijoje, ir taip pat prisidėjo 
prie Amerikoje esančių džiovi- 
nimcų pašalpos vajaus. Buvo 
nutarta išleisti kuopos laik
raštį. Po užkandžių kun. Kon
tautas rodė spalvuotus pa
veikslus apie Panelės Marijos 
Apsireiškimą Fatimoje.

Inž. Pranas Lembertas
apsigyveno So. Bostone.

Lituanistikos mokykla
š. m. gruodžio 30 d. 3 v. 

p.p. parapijos salėje (po baž
nyčia) rengia Kalėdų Eglutę.

Bus: Prakartėlė, p. Babuš- 
kinaitės mokinių baletas, 
skautų montažas, kalėdinės 
giesmės ir dainos, deklamaci
jos, tautiniai šokiai, dovanos 
ir bufetas.

Svarbu: Kalėdų senelis vi
sus vaikučius apdovanos!

Kviečiami senieji ir naujieji 
Amerikos lietuviai su vaikais.

Tėvų Komitetas.

Viengungių Kūčios
Visi Bostone gyveną tautie

čiai viengungiai (vyrai ir mo
terys), norį dalyvauti bendro
se lietuviškose viengungių Kū- 
čiose, prašomi registruotis iki 
gruodžio mėn. 23 dienos 12 
vai. pas ,A Valkavičių, 232 
Gold St., So. Boston.

K. Škėma — Bostono 
šachmatų čempionas

Paskutiniame Bostono šach
matų pirmenybių rate K. Škė
ma įveikė seną Bostono meis
teri Daly ir tuo būdu galuti
nai užsitikrino sau Bostono 
čempiono titulą. Bostono 
šachmatų istorijoje jau antrą 
kartą šį titulą laimi lietuvis. 
Pernykštes Bostono pirmeny
bes laimėjd Tautvaiša. Iš sep
tynių partijų Škėma laimėjo 
šešias ir viena partija baigėsi 
lygiomis. Viso surinko 6*^ 
taškų. Vyriausias Škėmos 
konkurentas gabus jaunuolis 
White, iš šešių partijų laimė
jo keturias ir partijas baigė 
lygiomis; gi paskutinioji i 
jo partija dar nebaigta. 
White šią partiją laimės, 
turės 6 tšk.

P. Kontautas
B klasės Bostono šachmatų 

pirmenybėse taip pat išėjo nu
galėtoju.

Bronius Strikaitis,
jau greit metai kaip atvy

kęs iš Vokietijos, žada nusi
pirkti namus Bostone arba 
Cambridge. Reikia džiaugtis, 
kad yra tautiečių, kurie bū
dami labai darbštūs taupo Pi
nigus ir sukuria savo šeimai 
geresnis* gyvenimo sąlygas.

Pulk. Andriušaitis
šių metų gruodžio mėn. 25 

d. švenčia 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktuves. “Sida
brinės vestuvės“ bus, reik ma
nyti, atitinkamai atšvęstos. 
Ponai Andriukaičiai gyvena 
šiuo metu Bostone.

rato 
Jei 

, tai

CAMBRIDGE, MASS
Išvyko karo tarayboa

Gruodžio 13 d. buvęs II P. 
Karo veteranas, jūreivis W. 
Žukas, savanoriu atgal išvyko 
į laivyno tarnybą, šiuo metu 
jis eina savo pareigas Bostone 
Fargo Blg. atlikdamas rašti
nės darbą. Linkime jūreiviui 
W. Žukui geriausios sėkmės.

Uaksams jcimtaittraki
Gruodžio 17 d. mūsų, para

pijos jaunuolis p. A. Kantri- 
mas šventė sava gimtadienį. 
Šia proga jo motinėlė p. S. 
Kantrimienė iškėlė jam siur
prizo bankietą. P. A. Kontri
mas yra pavyzdingas jaunuo
lis mūsų parapijoje, priklau
so prie parapijos choro ir yra 
solistas Bostono Simfonijos 
vyrų chore. Linkime p. A 
Kantrimui daug linksmų gim
tadienių.

žuvo automobilio nelaimėje 
Gruodžio 14 d. Billerica, 

Mass., automobiliui atsitren
kus į medį užmuštas 37 me
tų amžiaus Jurgis J. Waitkus, 
gyv. Billerica. Jo žmona Ma
ry, sunkiai sužeista patalpinta 
ligoninėje ir yra jos sveikata 
kritiškoj padėtyj. Automobi
lio vairuotojas irgi sunkiai su
žeistas. Velionis a. a. J. J. 
Waitkus, gruodžio 18 d. iš N. 
P. bažnyčios, palaidotas šv. 
Mykolo kapuose. Didžiame 
nuliūdime paliko sunkiai su
žeistą žmoną Mary, sūnus Po
vilą, dukrą Caroll, tėvą, tris 
brolius— Antaną, Joną ir lai
dotuvių direktorių F. Waitkų. 
Likusiai nuliūdusiai vėlionio 
šeimai reiškiame užuojautą.

-Mirė
Gruodžio 15 d. Cambridge 

miesto ligoninėje, mirė a. a. S. 
Lenkauskas. Vėlionis gruo
džio 19 d. iš N. P. bažnyčios, 
palaidotas šv. Juozapo kapuo
se. Velionis paliko didžiame 
nuliūdime, sūteų Joną, marčią 
Jeane ir du anūkus. Velioniui 
paskutinį patarnavimą prie 
laidotuvių suteikė, laidotuvių 
direktorius p. F. Waitkus, 
kurio koplyčioje velionis ir

Bus senelis ir eglutė
Sekmadienį, gruodžio 24 d., 

2-trą valandą po pietų, So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos salėje, 370 West 
Broadvay, South Bostone, 
Draugija ir Amerikos Legijo- 
no Stepono Dariaus Postas 
No. 317 bendrai ruošia Kalė
dų Eglaitę lietuvių vaikams.

Bus Kalėdų eglaitė, Kalėdų 
diedukas, žaidimai, užkandžiai 
ir dovanėlės visiems lietuvių 
vaikams iki 12 metų, kurie 
tiktai atsilankys. Jokio mo
kesčio įeinant nebus. Bus pro
gramėlė pritaikinta vaikams. 
Ją išpildys O. Ivaškienės jau
nųjų šokėjų grupė. Bus dainų, 
muzikos ir Dėdė Klemensas. 
Programa baigsis 5 vai. vak. 
Amerikos Legijono Stepono 
Dariaus Postas No. 317 ir So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
draugija nuoširdžiai kviečia 
visus lietuviukus dalyvauti.

t y 
t

buvo pašarvotas. Likusiai ve- 1! 
iionio šeimai reiškiame užuo- > Linksmų Kalėdų Švenčių! 
jautą.

Bernelių šv. Mišios
Gruodžio 25 d. mūsų bažn

čioje, Bernelių šv. Mišios bus' 
12 vai. naktį. Visos kitos šv. 
Mišios sekmadienio tvarka, i! 
Parapijos klebonas kun. P. J. į! 
Juškaitis linki savo parapijie- į! 
čiams kuolinksmiausių šv. ! • 
Kalėdų švenčių. Taipgi vika- ! j

□J—h 
visiems j į 

ii 
i! 
i! 
i! 
i!

i Į Linksmų Kalėdų švenčių!
i!

The Broddon National Bai
i > MAIN STREET BROCKTON, M

Jūsų Cambridge korespon- i Į Member of the F. D. L C. Corp.
dentas linki visiems “Darbi- i * 
ninko” skaitytojams links-

Athol Savings Bank

l! 
i! 
i! 
i! 
i!
;

čiams »

rai kun. J. Naudžiūnas ir kun. • 
J. Petrauskas, linki 
linksmų švenčių.

Atvyksta šventėms
Švenčių proga kariai J. Min- 

gaudis ir A Kulbis, atvyksta 
pas savuosius pasisvečiuoti. 
Kaip žinote abu kariai, Min- 
gaudis ir Kulbis, yra atvykę 
iš tremties ir dabar tarnauja 
Amerikos karo tarnyboje. 
Mingaudis tarnauja North 
Carolina inžinerijos batalijo- 
ne ir Kulbis tarnauja Virgini
joje.

Athol, Mass.
i! 
i! 
i! 
i! 
j!

miausių Kalėdų švenčių ir i j

A. D. i|
ALT skyr. buvo susirin- ; i

ii 
i!

Vietos ALT skyrius buvo j Į 
susirinkęs pasitarti dėl tinka- i Į 
mo pasirengimo paminėti Va- i! 
sario 16-tą Lietuvos 1 _____________ _
klausomybės dieną. Nutarta ------------------------
minėjimą ruošti ir kviesti vi- i į Linksmų Kalėdų Švenčių! 
sas organizacijas prie to ruo- iĮ

laimingiausių Naujų Metų. Linksmų Kalėdų Švenčių!

kęs pasitarti'
Cambridge, Mase. People's Savings Bank

*

221 MAIN STREET

i!
i!

Simo prisidėti, kad minėjimas 1 BRĮĮ)(įEWATER i i
ii SAVINGS BANKJ
i! * ii > Incorporated March 8, 1870 i
i ► EAST BRIDGEWATER, MASSACHUSETT8 >
;! « -

būtų kuo iškilmingesnis.
. Taipgi patvirtinta sekan

tiems metams senoji Valdyba 
ir naujai išrinkti — A. Valei
ka— finansų sekretorium ir 
Čepas — valdybos nariu.

DABAREstų Skautininkų 
sąskrydi*

Gruodžio 27-28 dienomis 
,New Yorke “Estonian House” 
patalpose bus JAV esančių 
estų skautininkų bei vadovų 
metinis sąskrydis. Estų skau
tininko 
pakviesti 
dalyvauti 
bičiuliškų 
riausieji 
vių — dr. V. Čepas, latvių — 
B. Kletnieks ir ukrainiečių — 
Milanyč.

Vokiečiai Pasaulinėje 
skautų šeimoje

Pastaruoju metu vokiečiai 
skautai sulaukė džiugios ži
nios iš Londono (Anglija). 
Tarptautinio Skautų Biuro di
rektorius pulk. J. Wilson raš
tu pranešė Vokietijos skautų 
sąjungai, kurią sudaro 3 bro
lijos, apie jos priėmimą j 
Tarptautinę Skautų Sąjungą. 
Si žinia buvo labai džiugiai 
vokiečių skautų sutikta. G Jį

^Laikas įsigyti
KAILINIUS

Gaisru So. Bostone
Antradienį, gruodžio 19 d. 

kilo didelis gaisras Allied Tire 
bendrovės įstaigoje, Dorches- 
ter Avė., padangų sandeiyj. 
Gaisro pavojus grėsė visai 
apylinkei. Tačiau tik York 
Lumber bendrovė kiek nuken
tėjo, o -kiti pastatai buvo ne
paliesti.

Kalėdinė Lietuvių Radio 
Programa 

šeštadienį, gruodžio 23 d. 
nuo 11 iki 12 vai. vidudienio 
iš WESX radiofono, Salėm, 
Mass., bus transliuojama Lie
tuvių Radijo Valandos kalė
dinė programa. Kalbės kun. 
Pr. M. Juras, LDS Centro 
pirmininkas. Programa bus 
kalėdinė — giesmės, kalėdi
niai muzikos kuriniai, lietu
viškos liaudies dainos ir pra
nešimai. Pasukite savo radijo 
rodyklį ties 1230 kiloęycles 
banga ir išgirsite kalėdinę lie
tuvišką programą.

LRV vadovybė sveikina vi
sus Kalėdų šventės proga ir 
linki visiems Kūdikėlio Jėzaus 
palaimos.

. Artuma F. Kneižys, 
Lietuvių Radijo Valandos 

vedėjas ir pranešėjas.

H. Michelson’o yra 
šiame sąskrydyje 

trijų kaimyninių ir 
skautų brolijų vy- 
skautininkai: lietu- Jau artinasi kaltas ru

duo, paskui žiaurioji žie
ma. Tat dabar yra ge
riausias laikas pagalvo
ti apie jsigijimą naujų, 
elegantiškų kailinių pas 
I. J. FOX, kuri yra di
džiausia moteriškų kai
linių firma Amerikoje. 
Pas mus yra plačiausias 
kailinių pasirink imas 
naujosios 1951 m. ma
dos.

Reikia žinoti, kad atė
jus žiemai kailinių kai

li nos labai pakyla. Taigi,
b. Morams dabar laikas juos Įsigy

ti. Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, 
kad Jums, patarnautų šios krautuvės lietuvis at
stovas BERNARDAS KORATTIS, kuris yra kaili
nių žinovas ir ekspertas. Jis primieruos Jums kai
linius pagal Jūsų skon| ir figūrą. <

Drabužis, kuris pritaikytas asmens figūrai la
bai yra vertinamas, o prie to patys kailiniai už sa
ve kalba žiemos metu. Tai mielas drabužio, kuris 
teikia sveikatai apsaugą. O kas nenori būti svei
ku ir turėti per žiemos šalčius malonumo dėvint 
šiltus ir skoningai pritaikytus kailinius.

Užeikite pas mus šiandien ar kitą dieną.
Kailinius galite pirkti su mažu įmokėjimu, o 

paskui išsimokė
site kas mėnuo 
pagal jūsų išga
lės.

Linksmų Kalėdų Švenčių!

Ihe Orange National Bank

Avė Maria Valanda
Kūčių sekmadieni, gruodžio 

24 d., 5:30 po pietų per radi
jo stotį WMEX — 1510 kylo- 
cicles bus transliuojama spe
ciali kalėdinė programa apie 
mūsų Išganytojo gimimą. Si 
programa bus transliuojama 
ta dieną per 400 Jungt Valst




