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Visiškai pasitraukta iš Š. Kortos
Žuvo generolas W. H. Walker

Gruodžio 23 d. tragiškai žuvo auto nelaimėje 
JAV 8-tos armijos vadas gen. Lt. Walton H. VZal- 
ker. Jis buvo gen. G. S. Patton mokinys, kuris pana
šiai žuvo prieš penkerius metus Vokietijoje prie 
Manuheimo.

Gen. Walker buvo 61 m. amž., gavęs 17 atžymė- 
jimo ženklų, kurių tarpe ir aukščiausią JAV armijos 
antro laipsnio atsižymėjimo kryžių. Buvo paskirtas 
8-tos armijos vadu 1948 m. liepos 21 d. vieton pasi
traukusio iš tų pareigų gen. Rob. L. Eichelberver’io. 
Žuvusiojo gen. Walker lavonas atgabentas į Yoko- 
hamą Japonijon, iš kur jis bus pargabentas į JAV ir 
palaidotas Arlingtono Tautinėse kapinėse.

Vieton žuvusiojo gen. Walker paskirtas 8-tos 
armijos vadu gen. Matthew B. Ridgway, parašiuti
ninkų specialistas.

Kova su sovietiškais lėktuvais
Gruodžio 23 d. 8 JAV Sabre lėktuvai susikovė 

Šiaurės Korėjoje į pietus nuo Sinuiju su 15-ka MIGs 
sovietiškos kilmės lėktuvų, iš kurių amerikoniški 
Sabre 6 nukovė, 1 sužalojo. Kiti iš kovos lauko pa
spruko. Amerikos lėktuvai jokių nuostolių neturėjo.

Baigta Hungnam prietilčio evakuacija
Gruodžio 24 d. buvo baigta Hungnam prietilčio 

evakuacija. Buvo sėkmingai išgabenta 105,000 Jung. 
Tautų pajėgų, 91,000 civilių korėjiečių, 17,500 ka
riuomenės sunkvežimių, 350,000 tonų įvairių karo 
medžiagų. Evakuacija buvo įvykdyta į patogesnes 
Pusan ir Pohang sritis. Laivyno pranešimas sako: 
“Pirmą kartą istorijoj atsitiko, kad ištisa armija su 
visu savo turtu buvo sėkmingai jūros keliu priešui 

■ jo^^tecĮjbbė dštyvavo^T93lVftmiUS
tipo US laivai. Mieste ir uoste nieko nebuvo palikta, 
kuo priešas galėtų nors kiek pasinaudoti.

Kinijos komunistai rengiasi naujam puolimui
Prieš 8-tą U.S. armiją, kuri dabar laiko 135 my

lių frontą, yra sutelkta apie pusės milijono Kinijos 
komunistų. Didžiausia šių komunistinių pajėgų kon
centracija pastebėta 60 mylių fronto lanke į šiaurę 
nuo Seoul.

Kinijos komunistai peržengė 38-tą paralelę
Gruodžio 27 d. pirmą kartą Kinijos komunistai 

peržengė 38-tą paralelę ir manoma, kad bus paėmę 
pirmą Pietų Korėjos miestą Kaesono, kuris yra 2 
mylios į pietus nuo 38-tos paralelės. Gen. MacArthu- 
r’o vertinimu čia yra sutraukta 444,406 komunistinių 
pajėgų ir apie 900,000 rezerve.

Aviacijos veikla
Amerikiečių lėktuvai F-80 Shooting Stars puolė 

Korėjos fronte sovietiškus MIG-15s ir du iš jų suža
lojo. Tame pačiame fronto ruože 12 amerikoniškų 
“Saberių” ir 4 F-80 puolė 34 sovietiškus MIG-15s. 

.Apie savųjų nuostolius žinių nėra.
m Gen. MacArthuras pareiškė, kad Jungtinių 

Tautų pajėgos pasitraukė iš Korėjos, turėdamos nu
statytą slaptą politinį ir karinį tikslą.

ns Trys amerikiečių helikopteriai, nusileidę už 
priešų linijos, išvadavo ir parsigabeno 34 paimtus į 
nelaisvę karius.

PENKTADIENI

C'iviliniai gyventojai b*ga nuo kieę komunistę. Jie čia evakuojami ii Muf—™ 
uosto.

Administracijai TeL SO 8-2680 SIX CENTS

Achesono pareiškimai

Kalėdos Romoje
V ■ •

pasauliui Sv. Metų bules pasirašymas.
paskutinis pro jas išėjo 
iš šv. Petro bazilikos. 
Peržengęs iš Šv. Petro 
bazilikos šv. durų slenks
tį, Šv. Tėvas prisisupo 
lininę mūrininko prijuos
tę ir, giedant atitinka
mas šv. giesmes Siksti- 
nės chorui, padėjo ant jo 
3 plytas: vieną slenksčio 
viduryje ir po vieną iš 
šalių. Pro šias duris, ku
rias mūrininkai visiškai 
uždarė, daugiau niekas 
iki sekančių šv. Metų ne-
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Washington — Valst. 
sekretorius Achesonas, 
sugrįžęs iš šiaurės At
lanto pakto tautų konfe
rencijos Briuselyje, pa
darė pranešimą kongre
so atstovams ir paskui 
spaudos atstovams apie 
planuojamą 3-jų milijo
nų armiją Vakarų Euro
pai ginti.

Izoliacija būtų JAV 
pražūtinga

Valst. sekr. Achesonas 
savo pareiškime pasmer
kė kaikurių politikų siū
lymą pasitraukti iš Eu
ropos ir Azijos. Jis nuro
dė, kad tai reikštų užim
ti vietą pasislėpusio ir 
drebančio savo apsigyni
mo rūsyje. Tokia politi
ka būtų katastrofiška 
šio krašto dabarčiai ir 
ateičiai. Valst. sekreto
rius turėjo galvoje pas
kučiausią Hooverio pa
reiškimą, nors jo vardo 
ir nepaminėjo.

Gen. Eisenhower’ui 
suteikiama plati galia 
Achesonas painforma

vęsenatorius ir spaudą, j 
kad Kinenhower’m, kaip-

Taip pat tikimasi; kad 
35 Jugoslavijos divizijos 
bus kontakte su Eisen- 
hower’io vadovybe, bet 
nebus įtrauktos jo vado
vybėm Kokio dydžio ka
ro pajėgas duos 
Amerika, Acheson 
kyti atsisakė.

Taip pat įkyriai
torių klausinėjamas nie
ko konkrečiai nepasakė 
ir apie kitus tai armijai 
tiekimus. Tik pareiškė, 
kad pagal Briuselio susi
tarimą JAV patieks joms 
savo kvotą.

pati 
pasa-

sena-

Šventės brangiai 
apmokėtos

Kalėdų švenčių metu 
visoje Amerikoje gatvėse 
ir keliuose užmušta 545 
asmens—visu šimtu dau
giau negu pereitais me
tais. Kitose nelaimėse, 
surištose su šventėmis, 
žuvo dar 179 žmonės. 
Saugumo Žinybos (Safe- 
ty Council) pirmininkas 
H. Dearborn yra pareiš
kęs, kad dauguma šių

VAKARAI PASIŪLĖ
“DIDIESIEMS” SUSITIKTI

WMhington. — Gruo
džio 22 d. vakarų valsty
bės pasiūlė Sovietų Rusi
jai susitikti keturių di
džiųjų valstybių ministe- 
riams ir pasvarstyti prie
mones įtemptai padėčiai 
palengvinti, i Tačiau JAV, 
Britanija ir Prancūzija 
griežtai atmetė Sovietų 
Rusijos siūlymą, kad bū
tų diskutuojamas tik Vo
kietijos atginklavimas. 
Jie pasiūlė svarstyti vi
sus klausimus, sunkinan
čius dabartinę padėtį. 
Toje pačioje notoje pa-j gūnai 91 mieste tyrinės 
brėžta, kad niekuomet 
jokiose aplinkybėse 
bus leista Vakarų Vokie-" praleidžia savo pinigus.

tiją paversti agresijos 
baze.

Diplomatiniuose sluoks
niuose vyrauja pesimiz
mas, kad rusai turėtų 
nuoširdaus noro siekti 
taikos ir kad iš būsimų 
pasitarimų kas gero iš
eitų.

Tyrinės 17,000 šeta 
9yvcnhn|

Washington, D. C. — 
Per sekančias dvi savai
tes JAV valdžios parei-

17,000 Seimų gyvenimą, 
būtent, kaip ir kur Jos

Vatikano miestas. — 
Gruodžio 24 d. Popiežius 
Pijus XII simboliškai už
darė šv. Petrb Bazilikos 
šv. duris, pro kurias per 
šiuos šv. Metus praėjo 4 
milijonai vien tik kitų 
kraštų maldininkų, ne
skaitant Romos miesto 
ir Italijos katalikų. Tuo 
baigė 1950 Šv. Metus.1

Šv. Tėvas kaip pradė
damas šv. Metus pirma
sis įžengė pro šias duris, 
taip užbaigdamas juos*

NEPILIEČIŲ REGISTRACIJA 
JUNG. VALSTYBĖSE

Valstybės prokuroras registracijos numerį. Jei 
J. Howard McGrath at- kas savo registracijos 
kreipia dėmes} į svetim- kortelę būtų pametęs ir 
šalių registracijos įstaty
mą, išleistą 1940 m. ir 
papildytą 1950 m.

Visi nepiliečiai svetim
šaliai, kurie yra nuolati
niai apsigyvenę JAV, iš
skyrus tik laikinai apsi
gyvenusius, turi pranešti 
Imigracijos ir Natūrali
zacijos įstaigai, Wa- 
shington, D. C., savo ad
resą nuo sausio mėn. 1 
iki 10 d. Tą patį turės 
daryti kasmet, kol bus 
tai atšaukta.

Registracijos anketas 
(Form 1-53) galima gau
ti visuose JAV paštuose 
arba Imigracijos ir Na
tūralizacijos raštinėse. 
Anketoje reikia įrašyti 
savo vardą, adresą, re
gistracijos numerį, gimi
mo dieną ir kraštą, kurio 
piliečiu yra. Užpildytą 
anketą reikia nunešti į 
paštą ir paduoti pašto, 
valdininkui * (nesiųsti 
paštu), kuris patikrins

numerio nežinotų, pašto 
raštininkas vistiek anke
tą priims.

Visos anketos turi būti 
paduotos paštui (nesiun- 
čiamos) iki sausio 10 d., 
1951 m. Kas dar neturi 
pilnos pilietybės, taip pat 
turite registruotis. Jei 
kas nors dėl svarbios 
priežasties negalėtų įduo
ti anketos prieš saftsio 
mėn. 10 d., tai bus dar 
dvi savaitės laukiama, 
būtent, iki sausio 24 d., 
tačiau turės įrodyti svar
bią priežastį, kad neliktų 
nubaustas. Neišpildę ir 
neįdavę laiku anketų, 
bus baudžiami iki $100 
arba 30 dienų kalėjimo.

• Agrikultūros depar
tamentas praneša, kad 
1951 m. bus pagaminta 8 
milijonai tanų cukraus. 
Tai bus 150,000 tonų, 
daugiau negu > suvartota 
šiais 1950 m.

aukščiausiam Euro p o s 
gynybos pajėgų vadui, 
bus suteikta nepaprastai 
plati galia:

1. Galia veikti tiesiogi
niame kontakte su At
lanto pakto tautų vy
riausybėmis, kiek tai lies 
Europos gynybos pajėgų 
organizavimą ir vadova
vimą.

2. Nesuvaržyta galia 
organizuoti ir pavartoti 
karines pajėgas savo 
nuožiūra. Tai reiškia, 
kad Atlanto pakto kari
niai daliniai pereis jo va
dovybėm

'Beprasmes ai?ko* Jostu- 
rėtų pamokyti tuos, ku
rie dar gali žūti per Nau
jus Metus.vaikščioja. Panašiu bū

du kardinolų buvo užda
rytos ir kitų trijų gar
bingųjų bazilikų šv. du
rys.

Po to valandą vėliau 
šv. Tėvas atpašavo prie 
didžiojo šv. Petro bazili
kos altoriaus specialias 
Kalėdų vidunakčio šv. 
Mišias, laike kurių kvie
tė pasaulį įsijungti į “di
dįjį 1951 m. maldos ir at
gailos žygį”, šios vidur
nakčio šv. Mišios buvo 
transliuojamos per Vati
kano radijo stotį ir italų 
radijo stotis. Jose daly
vavo visas diplomatinis 
korpusas, aukštieji baž
nyčios dignitoriai ir apie 
50,000 žmonių, kurių tar
pe daug maldininkų iš 
visų pasaulio kraštų. Ry
to metą Popiežius Pijus 
XII atlaikė antras šv. 
Mišias savo privačioje 
koplyčioje ir čia pat, 
prieš pasirašydamas Ju
biliejinių Metų visam pa
sauliui praplėtimo bulę, 
3-čias šv. Mišias. Po to 
priėmė akredituotus prie 
Šv. Sosto diplomatus.

Jubiliejinių metų vi
sam pasauliui praplėtimo 
bulę Šv. Tėvas Pijus XII 
pasirašė gaudžiant 400 
Romos bažnyčių var
pams gimusio Jėzaus 
Kūdikėlio garbei. Tos bu
lės tekstas, lotyniškai kad tuo pačiu laivu atplau ks vienas iš jų bosų, 
surašytas pergamente, 
tą dieną nebuvo paskelb
tas. Jis tradiciškai api
ma sąlygas, kuriomis 
pelnimi 1951 m. visame 
pasaulyje, išskyrus Ro
mą, jubiliejiniai atlaidai, 
lankant bažnyčias, prii
mant šv. Sakramentus ir 
už specialias maldas.

Sumažins automob!Ri| 
produkciją

South Bend, Ind. — 
Studebaker korporacija 
praneša, kad kitą mėnesį 
sumažins automob 'i 1 i ų 
gamybą 20 procentų. Ke
leivinių automobilių įstai
goje dirbs tik po 4 die
nas savaitėje, o sunkve
žimių — dirbs, kaip ir 
dirba po 5 dienas savai
tėje.$iGHistos/INU1V

A Prezidentas Trumanas visada kitos valstybės* 
galvai gimtadienio proga pasiunčia kabeliu sveikini
mą. Raudonam tironui Stalinui, jo gimtadienio proga 
gruodžio mėnesį, sveikinimas nepasiųstas.

A Arabų karalius Abdullah, kurio valdžioje yra 
Betliejus ir dalis Jeruzolimos miesto, Kalėdų šven
čių proga pasveikino popiežių Pijų XII ir JAV prezi
dentą Trumaną.

A Tibeto delegacija, per Indiją vykstanti į Ame
riką, pareiškė, kad Tibetas nutaręs visomis priemo
nėmis gintis nuo puolančių kinų. Delegacija vyksta 
skųstis Jungtinėms Tautoms.

A JAV metodistų bažnyčia, kuriai priklauso apie 
9 milionai tikinčiųjų, gruodžio 31 d. yra paskelbusi 
“maldos dieną už taiką”.

A Andriejus Višinskis, plaukęs laivu iš JAV į 
Prancūziją, Le Havre uoste buvo užblokuotas pen
kioms valandoms streiko, kurį pakurstė Maskvos va
dovaujami komunistai. Matyti, jie neapskaičiavo,

A Senatas priėmė įstatymą, kuriuo nutarta civi
linei apsaugai skirti tris bilionus dolerių.

A Dr. Vannover Bush, atominės energijos tyri
nėtojas moko, kad jau atėjęs laikas panaudoti ato
mines bombas suvaldyti priešui, kol jis dar neužata- 
kavo savo bombomis.

A Rytinėje Vokietijoj didėja šnipinėjimas, sabo
tažai ir rezistencijos veiksmai. Sovietų okupacinės 
valdžios laikraštis “Taegliche Rundschau” reikalau
ja imtis drastiškų priemonių.



PUOLA BOLŠEVIKINIUS KRITIKUS
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ir savanoriškai, 
gali nemokėti.

pasižada nuo

Kazys Verkias
\\

f

Penktadieni*, Gruodžio 29, *50
V

Ciceru, Ubnote, — Jau kuris laikas Amerikoje plinta kal
bos, kad geriausia būtų Amerikai su savo kariška ir politine 
jėga pasitraukti ir iš Azijos ir iš Europos. Kalba eiliniai pilie
čiai, rašo kaikurie net ir labai stiprūs laikraščiai, apie tai pa
kalba ir viens kitas senatorius ar šiaip aukšto rango politikas. 
Tokiomis kalbomis nesidomėti negalima. Iš kalbų neretai pa
sidaro ir faktai. Ypačiai demokratiškuose kraštuose. Ką toks 
Amerikos pasitraukimas reikštų — tai ir be j^^inų aiiiitimii 
yra labai aišku.

Visų pirma iš kur tokios mintys ir idėjos kyla? Vienas 
šaltinis visiems žinomas. Tai kaikurie respublikonų partijos 
vadinami “iaaliącijanistai”. Bet jų teorija atrodė jau gerokai 
nublukusi* ir pritarimo nebeturėdavo. Dabar pradėjo vėl atsi
gauti. Antras stiprus šaltinis — tai jau visai nekoks: sovietiš
ka 'propaganda, įvilkta į amerikiečiams labai patrauklią formą. 
Bet svarbiausias, ir gal pats pvojingiausias, šaltinis tai Korė
jos įvykiai ir, bent taip atrodo, nebeišvengiamas trečias*i pa
saulinis karas.

Eiliniam piliečiui neretai atrodo šitaip. Kąm Amerikai lieti 
kraują dėl Azijos ar dėl Europos. Kam be galo ir be krašto pil
ti ir pilti pinigus į Europą. Juk Amerika vis vien pusės pasau
lio negalės išnešti ant savo pečių. Taip bedarydama pati su
kniubs. Ir dar vienas dalykas prisidėjo, kad ištikus Korėjos 
smūgiui, Amerikos sąjungininkai į pagalbą beveik neatskubė
jo. Dauguma net simboliškai nedalyvavo. Kaikurie tyčia ar ne
tyčia palaikė raudonųjų pusę. Tai kas iš tokių sąjuągininkų’ 
Ko jie verti? Ar negeriau Amerikai iš visur pasitraukti, apsi
ginkluoti iki kaklo ir pilti kiekvienam į sprandą, kas bandytų 
lįsti į Amerikos kontinentą. Taip padarius, būtų aiškiau, pi
giau, saugiau. Išnyktų visi ginčai su Sovietais. Praeitų karo 
pavojus. Mintys, atrodo, gan patrauklios. Istorijon pažvelgus, 
atrodo, net gi įvykdomos. Juk po pirmojo pasaulinio kąra Ame
rika buvo ranka numojusi į Europą. Net Tautų Sąjungoje at
sisakė dalyvauti. Gi ne kas nors kitas, bet Amerikos preziden
tas Wilson tą sąjungą buvo sukūręs. Vadinasi pavyzdys yrą-

žinoma, Amerikos toks paaitraukimas ir susitraukimas 
tik į savo kontinentą reikštų du dalykus. Pirma* — Amerikos 
karas ir pergalė pirmame ir antrame pasauliniaribe kare būtų 
paversti nuliais. Antras — Amerika tuo būdu įgautų pasaulio 
tautų suvedžiotojo ir neatsakomingo kurstytojo vardą, kurio 
niekada nebebūtų galima atitaisyti. Bet, nors vienai minutei, 
daleiskime, kad ir tai nebesvarbu tuo laiku, kada kraštas atsi
duria milžiniškame pavojuje. Juk kiekvienam srfVo marškiniai 
arčiau kūno.

Dėja, ištikrųjų, padėtis yra griežtai kitoniška. Berietu Ru
sija žengia į viso pasaulio pavergimą. Jos kelyje beliko vien 
tik galinga Amerika. Pasitraukus Amerikai iš Aąijos, Boriatiū 

traukus iš Europos, Sovietai užvaldytų Europos aukštą pra
monę, Afrikos ir Artimųjų Rytų milžiniškus turtu* žemės pa
viršiuje ir jos gelmėse. Europos karo aukštai ištobulintas ge
nijus būtų įjungtas į Sovietų karo mašiną. Ir jau nėra jokios 
abejonės, kad ir Europos tautos stotų prieš Ameriką.

Tad, ar gali Amerika pasukti atgal iš Azijos ir Europos?

KUR MMO LKNVOS VONKIM?
pėdos krašto vokiečius. Buvęs 
Lietuvos vokiečių vadas Paul 
Titelbachas, jau suvaręs 85 
metus, gyvena Klein - Suendel 
vietovėje ir leidžia Lietuvos 
vokiečiam* skirtą laikraštėlį 
— “Heimatstimme”. šis senis 
ir dabar neatsisako senos 
giesmelės, vėl stengiasi
beįmanydamas Lietuvą juo
dinti ir, žinoma, vokiečius 
aukštinti, išpūsdama* jų dide
lį kultūros įnašą Lietuvai.

Per pirmąjį bolševikmetį 
repatriavę Lietuvos vokiečiai, 
nacių metu buvo vėl grįžę 
Lietuvon ir smarkiai pakėlę 
galvas. Jie užėmė valdžios 
įstaigose aukštas vieta* ir ne
dviprasmiškai pasisakė prieš 
Lietuvą. Artėjant 1944 metų 
įvykiams, jie suskubo pasi
traukti ir išsigabenti nemaža 
turtelio. Dabar daugumoje jie 
visi gyvena vakarietiškose zo
nose, yra susiorganizayę, pri
traukdami prie savęs ir Klai-

į

RBĮ lietuvių rašytojų i* 
kritikų bandę subolševikinti 
kaikuriuos "buržuazinius** ra
šytojus. Taip kritikas B. 
Pranskus ėmęs nagrinėti V. 
Kudirką ir mėginti perdirbti, 
ant bolševikinio kurpalio. De
ja, Kudirkos^ pasirodyta ne
mažiau kieto/kaipį lai
ka*: 
nuėjęs niekais. Mums tai per
daug jau aišku: išmesk iš 
Kudirkas raštų jo neigiamą 
nusistatymą maskolių atžvil
giu, kas gi bekk*?.. Po to ei
lė rašytojų šokę padėti Prans- 
kui. Deja, ir tie nieko nepada
rę. Šimkus čia nurodo, kad vi
sa tai įvykę dėlto, girdi, kad 
rašytojai vis dar neišmokę 
“polttgramatos’*. Nepavykę 
subolševikinti ir kiek dėkin- 
gesnį Binkį. Šį darbą dirbęs 
Vengry, redagavę J. Šimkus, 
T. Tilvytis, A. Žukauskas. Re
dakcijos kolektyve dalyvaus 
net pats LTSR rašytojų ka- 

kaipi raliukas J. Šimkus. Nežiūrint

LDS SUSIRINKIMAS
Worcester, Mass.

Sekmadienį, sausio 7 d., 4 vai. p.p. šv. Kaaimiero parapijos 
salėje įvyks metinis LDS 7 kp. susirinkimas. Prašome visų m* 
rių skaitlingai dalyvauti ir ta proga užstanoHti už "Darbinin
ką’’, nes didžiumos narių mokestis baigiasi su gruodžio 81 d.. * 
1950 m.

to, čia pasireiškusį žalinga 
buv. leidyklos vyr. redakto
riaus Draadausko įtaka, ku
ria, kaip jau žinome, perei
tais metais būvą iškeiktas 
drauge au A. Miškiniu, nuša
lintas ir gal būt sušaudytas. 
Toliau J. Šimkus prisipažįsta:

"Mums dąr nepavyko atsi
stoti ant kojų kaip, kad tei- 
sinaai u m Am tokius
svarbius klausimus, kaiį» Va
lančiaus kūryba, išsivaduoja
mojo nacionalinio sąjūdžio 
pradžias literatūra, Vaičaičio, 
Vaižganto, Kudirkas ir eilės 
kitų praeities rašytojų litera
tūrinis palikimas.

THUtfte telfevikiikv 
kritiką 

šia proga Šimkus puola 
Venclovą, Mikutaitį, Vengrį, 
Mykolaitį - Putiną, Jonaitį ir ■ 
kitus, "kurie pasireiškė kriti
kos darbais, bet pastaruoju 
laiku vengia įsijungti į kriti
kos ”. J, Šimkus pęisips- 

mmtų kritikai ^yu- 
gsbėję subolševikinti mirusių 
rašytojų kūrinių ir tai esanti 
jų didelė gėda.

Nežino ką daryti
Negeriau esą ir su gyvai

siais rašytojais, kurie iki bol
ševikų okupacijos nieko nera
šė. Dabar " jau bolševikams 
beveik prisitaikę V. Mykolai
tis, J. Gružas, J. Paukštelis, 
P. Vaičiūnas, K. Inčiūra, St. 
Anglickis, praeityje pasireiš
kę vis dėlto “toli gražu ne re
voliucinės, , literatūros krypti
mi... Jaunimui kyla klausi
mas: rašytoja* tai tarybinis, 
kokie jo kūriniai, kaip jis pats 
d^bar vertina tuos savo pra
eities veikalus? Kaip su jais 
pasielgti, neišmano ir pats 
Šimkus. į

Naujos plunksnos *— 
sena dvasia

Iškoneveikęs gyvus bei mi
rusius kritikus su rašytojais^ 
drg. Šimkus kiek ilgėliau su
stoja prie tarybinių rašytojų 
bejėgiškumo. Esą nemaža jų 
dalis nieką daugiau neįsten- 
gia, kaip tik perdirbinėti ant 
bolševikinio kurpalio savo N. 
Lietuvos Mikais parašytus 
kūrinius. Ypač čia daug diar
ėjų žodžių tenka J. Marcinke
vičiui’

/
RTH KOREA

"Jau minėjome J. Marcin
kevičiau* romaną “Nemunas 
patvino". Ką autorius su juo 
padarė? Paėmė praeityje pa
rašytą beidėjūų, kriminalinj 
veikalą ir lengva ranka ėmė 
jį "perdirbinėti”. Rezultate 
išėjo knyga, kuri suprofana- 
vo, suklastojo eilę lietuvių 
liaudies revoliucinės kovos 
momentų”... Panašiu būdu 
buvusi perdirbta ir K. Jan
kausko knyga 1 — "Beržėnų 
stoties kūrikas”.

/

Tenka ir Karekui
Šimkus ypač užsipuola Lie

tuvių Literatūros institutą 
(direktorius K. Korsakas), 
kuris nekreipiąs dėmesio į nū
dienės literatūros klausimus. 
Nemalonių žodžių tenka ir pa
čiam lietuviško 
“klasikui" Korsakui (dabar 
jis, kad ir legaliu keliu nebai
gęs universiteto, padarytas 
"profesorium"!). Korsakas
“po didžiojo tėvynės karo ne
siėmė nagrinėti nė vieno gy
vo - rašytojo naujo kūrinio, 
nedavė ' išsamesnio
straipsnio".

Atgailoję V, Kreieris
Bolševikų rašeiva V. Rei- 

meris jau kuris laikas reda
guoja “Literatūros ir Meno" 
laikraštį. Nors šis pataikūnas 
šiaip jau įtinkąs maskoliams, 
tačiau, kaip rašo “Tiesa" Nr. 
234, savo laikraštyje užmir
šęs paminėti drg. Stalino ge
nialiausio veikalo — VKP(b) 
istorijos trumpojo kurso — 
išleidimo sukaktį. V. Reimeris 
"Tiesos” 259 Nr. iškilmingai 
prisipažino suklydęs ir pasi
žadėjo pasitaisyti.

J. Grušas prisitaikė
Ilgesnį" laiką bolš. kūryboje 

dėl ligos nedalyvavęs rašyto
jas J. Grušas jau aktyviai įsi
traukė į darbą. Š. m. “Švytu
rio" 5 Nr. patiekė pirmąjį sa
vo pokarinį kūrinį — apsaky
mą “Naujame Kelyje*’, kuria
me vaizduoja dabartinės Lie
tuvos kolchozo gyvenimą. Au
torius čia parodo "valstiečio 
Keraičio 
prisimena sunkią praeitį ir 
supranta, 
viską naujai tvarkyti, turėti 
naują pažiūrą į gyvenimą". 
(L. ir M. Nr. 15).
■ J. RmkšteBs aktyviai reiš

kiasi bolševikinėje literatūro
je ir skaito savo kūrinius bol
ševikų vakaruose bei mitin
guose.
■ Rašyt A Vtesuofe - tu- 

kunslrss Paleckio apdovano-, 
tas rasų ordirtu.

■
• Alberta* Enšteinss mano, 

k^d yra atėjęs laikas sudaryti 
pasaulinę vyriausybę, kuri 
būtų viršesnė už tautines vy
riausybes ir galėtų jas kon
troliuoti. Kitaip esą neįmano
ma išvengti pasaulinės kata
strofos. Bet kaip ją sudaryti 
ir priversji jai nusilenkti, tųr- 

_ būt Enšteinui sunkiau būtų
-^n »r iUakyti negu siūlyti? ’ ‘

KOMA ■ *

UkmisjlMų pogrindis nete- je kalboje Popiežius kraipėsi 
ko vieno iŠ svarbiausių savo į protestantus, kad jie grįžtų 
šulų generolo Tado Chuprin- 
kos, kuris vadovavo visam 
tautiniam judėjimui. Jo tra
giška mirtis nuskambėjo vi
same pasaulyje, o ukrainiečių 
įvairios kolonijos surengė iš
kilmingiausiu* minėjimus su 
prakalbomis, mitingais, nu
kreiptai* prieš Sovietų Sąjun
gą. Patys pirmieji šio genero
lo pagerbimai buvo Vokietijo
je. Nūn ir Amerikoje, kaip 
praneša spauda, stiprios uk
rainiečių kolonijas, jo minėji
mą sujungdamos su politi
niais įvykiais, sutraukia ne 
tik pavergtas tautas, bet ir 
gausią amerikiečių visuomenę. 
Iškeliami generolo nuopelnai, 
ir jo nenuilstamas ryžtingu
mas dar labiau skatinti pa
vergtas tautas glaudintis ir 
siekti savo tikslo. Vienas iš 
stambiausių generolų pager
bimų buvo Chicagoje, (gruo
džio 3 d.), kur kalbėjo ir 
tuvių atstovas V. Šimkus.

Katalikų Bažnyčios dogmų 
paskelbimas nėra paprastas. 
Jos per metų metus rengia
mos, svarstomos. Dažnai Baž
nyčios teologų tarpe kyla di
džiausių ginčų ir pasipriešini
mų. Skelbiant naują dogmą— 
Marijos dangun paėmimą — 
ir jos paruošime teologų tarpe 
nekilo jokių diskusijų ir abe
jonių. Pirmieji prieš šią dog
mą pasisakė protestantai — 

marksizmo 'evangelikai, ją smarkiai pul
dami ir kritikuodami. Jų tar
pe pasireiškė ir lietuviškoji 
evangelikų spauda. Paskutinė-

prie Bažnyčios. Amerikos pro
testantai pasisakė, kad kata
likų Bažnyčia dar labiau nu
klydusi, paskelbdama naują 
dogmą. Tačiau jie sutiko kar
tu skaityti ir studijuoti šven
tąjį Raštą.

Aroanbuata įurim 
labdarybei 

Youngstovn, Obio. — Kaž
kurias didžiulės plieno įmonės, 
kaip Carnagie Uliniais Steel 
Co. ir Youngstourn Sheet and 
Tube Co., nuo naujų metų 
įveda darbininkams vadina
mus labdarybės mokesčius. 
Tai padaryta su pačių darbi
ninkų žįnia 
Kas nenori, 
Sutinkantieji 
savo algos kas savaitę atskai- 
kyti 0,3 procento labdarybės 
reikalams. Tuo būdu nuo sa
vaitinės 75 dolerių algos tek
tų mokėti 25 centai. Surinkti 
pinigai bus perduodami Rau
donajam Kryžiui ir kitoms 
labdarybės draugijoms.

KetafdsIaiMdBiiir
s

Meksikos Miestas — Meksi
kos turistų komisija pranešė, 
kad naujas kelias yra tikrai 
grįstas auksu ir sidabru. Ko
misija sakė, kad iškastos že
mės iš San Pedro kasyklų bu
vo sumaišytos su cementu ir 
tuo mišiniu buvo išgrįstas 
San Luis Potosi - Santa Ma
ria kelias. Komisijos apskai
čiavimu kiekviename ketvir
tainiame jarde 40 mylių kelio 
yra $7 vertės sidabro ir $2 
vertės aukso.

n '

“persiorientavimą”,

kad dabar reikia

timken
OILHEAT

Inckha 09 Hnt^ Ine. į
27 Legion Parkrcay, 5 

Brockton, Mass.
Tet Brocktoo 323 5

Mažės rendos — Mažesnis kainos
Veltui pristatymas — Išsimokijimui 

Ateikite į krautuvę, kurioje 
garantuotas sutaupymas

J. CORONIS & SON 
FURNITURE CO.

188 W. Teari st. Nuima, N. H. TeL 4008

HEATING 8 Y8TEM8 — AUTOMATU (HL BURNERS

ATHOL, MASS. TeL 1000

194 MARBLE ST.

GEORGE G. ENGEL PLUMBING CO.

SĄNTTARY FLUMBING — WATER SUPPLY 8YSTEMS
w . *

PAUMOUNT CIEANBS IUIMNRERS į
VisnMMai Bracfctoas Dry Cleaners su Mothprooftng

Patarnavimu x
(Apdrausta nuo kandžių sugadinimo per 6 mėnesius) X 

MarBrisfai gražiai išplaunami
VELTUI PAIMAME IR PRISTATOME $

Offisas Ir Plant Krautuvė $
560 Warre Ave„ 766 Main St. į
TeL 736 — BROCKTON, MASS. — Kampas Grove St

Patenkino Brocktoniečius
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų. 

Parduodame
Ledą—Anglius—Coke—Aliejų—Oil Burnerius

NOCKTON KEICCMCO.
17 Ląwreace 8L, Brockton, Mass.

■ TeL 189
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Mirties bausmė

'zDalbininhar
JUKRASIIS
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Pasauk su baime seka įvykius
Kai pasaulis su baime « 

seka diplomatų derybas i 
ir dramatiškai besivys- ; 
tančius naujo karo veiks
mus, aukščiausias Baž- j 
nyčios ganytojas pakyla 
ir taria savo žodį, nešan
tį sustiprinimą ir vienin
telę vilti kenčiančiai 
žmonių giminei, šių metų 
gruodžio mėn. 6 d. Dievo 
Motinos Nekalto Prasi
dėjimo šventės išvakarė
se Jo Šventenybė Popie
žius Pijus XII paskelbė 
naują Encikliką, prasi
dedančią žodžiais “Mira- 
bile illud”. Duodame šios 
Enciklikos turinį lietu
vių kalba:
Visos tautos ilgisi taikos 

Mums atrodo, kad tas 
nuostabus broliško sugy
venimo reginys, kurį tu
rėjome progos išgyventi 
šiais šv. Metais, matyda
mi nesuskaitomas minias 
tikinčiųjų susirenkant iš 
visų pasaulio kraštų mal
dingai Romoje, tarsi 
įspėja ų* pasauliui iškil
mingai paliūdyja, kad vi
sos tautos trokšta ne ka
ro, ne neapykantos, bet 
iš visos širdies ilgisi tai
kos ir tos krikščioniškos 
meilės, kuri tik viena te
gali sukurti geresnius, 
laimingesnius laikus.

Skaudančia širdimi žiū
rėdami, kaip tautos kyla 
vienos prieš kitas, uždeg- 
damos grasinančius kon
fliktus, ir kaip kaiku- 
riuose kraštuose jau 
vyksta baisios žudynės, 
naikindamos jaunas, žy- 

■ dinčias gyvybes, Mes 
karštai trokštame, kad 
šis įspėjimas pagaliau 
būtų visų išgirstas.

Ką neša karas
Kas nemato, kaip kru

vinas kovas seka griuvė
siai, žudynės ir didžiau
sias skurdas? Visai ki
tiems tikslams skirtas 
žmogaus genijus, šian- ■■ ■ 1 — «■ ■ ■ —i ■— -i.

die išgalvojo tokias bai- : 
sias karo priemones, ku- i 
rio8 sukelia pasibaisėji- ( 
mą kiekvienam garbin
gam žmogui, nea jos nai
kina ne tik kariuomenes, 
bet dažnai ir ramius pi
liečius. vaikus, moteris, 
ligonius, seneliui, bažny
čias ir neatstatomus me
no paminklus. Kas gali 
neišsigąsti minties, kad 
šalia taip gausių neseniai 
pasibaigusio karo kapų 
prisijungs nesuskaitomi 
nauji ir kad virš dar 
rūkstančių praėjusio ka
ro griuvėsių jau slenka 
nauja sunaikinimo šmėk
la? Kas pagaliau nedre
ba, galvodamas, kad nau
jas turtų sunaikinimas— 
neišvengiama karo pasė
ka — gali dar pasunkin
ti ekonominę pasaulio 
krizę, kurią kenčia be
veik visos tautos, o ypa
tingai neturtingųjų žmo
nių klasės?

Mes, į visa tai žiūrėda
mi nepriklausomai nuo 
žmogiškų aistrų ir jaus
dami tėvišką palankumą 
visoms pasaulio tautoms, 
trokštame, kad jos išlik
tų nepaliestos, galėtų gy
venti ramiai bei saugiai, 
kasdien didindamos savo 
gerovę. Kiekvieną kartą, 
kai Męs matome, kad 
dangus niaukiasi grės
mingais debesimis ir kad 
virš pasaulio kybo nauji 
pavojai, negalime nekelti 
balso, ragindami pames
ti nesantaiką ir atnaujin
ti tikrąją taiką, kuri už
tikrintų tikėjimo laisvę 
ir tautoms bei pavie
niams asmenims priklau
sančias teises.

Žmoniškų priemonių 
nepakanka

Gerai žinome, kad žmo
giškos priemonės šiam 
svarbiam uždaviniui nė
rė pakankamos; visų pir
ma reikia atnaujinti sie-
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Žmogui nėra leista atimti kitam gyvybę. Jei 
dauguma valstybių mirties bausmę vis dėlto taiko, 
tai dažniausia žmogžudžiams, kurie kitų gyvybės 
nesaugo. Tačiau ir tokia bausmė kaikieno yra smer
kiama ir nevisur taikoma. Dar labiau yra smerkia
mas žmonių žudymas politiškais tikslais. Kitaip to 
negalima pavadinti, kaip teroru.

Tuo tarpu Sovietų Rusija vien teroru yra pa
grįsta. Milijonus žmonių jau išžudė ir toliau tebežu- 
do. Žudo visus, kas tiktai yra priešingas bolševiki
nei diktatūrai. Mirties bausmę ji taiko net ir įtaria
miems. Dar daugiau: mirties bausme grasina ir 
tiems, kurių tuo tarpu nepasiekia.

Štai bolševikinis Rytų Vokietijos parlamentas 
nutarė, kad mirties bausmės turi laukti visi vokie
čiai, kurie dėsis su vakariečiais. Tai reiškia, kad bol
ševikams užėjus pripildytų koncentracijos stovyklas 
ir kalėjimus visi, kas tiktai nevykdo Stalino prog
ramos. Vieni mirtų Sibire, kiti kartuvėse arba duo
bėse. Taip buvo ir tebėra daroma Lietuvoje. Žmonės 
ten baudžiami vien už tai, kad kitados tarnavo poli
cijoje, kariuomenėje ar valdinėse įstaigose. Bolševi
kų supratimu dar Nepriklausomoje Lietuvoje visi 
turėjo dėtis prie komunistų, nors jie tevaldė Mas
kvoje.

Dabar bolševikai tebemano, kad visi vokiečiai 
turi eiti tik su Sovietų Sąjunga, nors ji tebesėdi Ber
lyne. Bet kaip tiktai dėlto ir grasina mirties bausme.

— Supraskite, jei tesame nūnai Berlyne, tai rytoj gali
me būti Koelne ir Paryžiuje, ir tada atsikeršysime. 
Saldus kerštas bolševikus svaigina nuo pat revoliu
cijos pradžios. Apie tai jie mėgsta dažnai ir plačiai 
kalbėti Paskutiniais žodžiais kolioja tuos, kurie 
priešinasi komunistų destruktyviniam darbui, ir mir
ties bausme grasina, šiuo aiškiai parodo, kad visus 
nori palenkti po Stalino diktatūra. Jei to nesiektų, 
tai ir negrasytų, bent tiems, kurie nėra jų valdžioje.

Be atodairos taikoma kitiems mirties bausmė, jiems patiems būtų greičiau pastatytos. Tai nėra 
kaip ir nekaltai pralietas kraujas, nelieka be atpildo, joks grasinimas, bet teisingumo reikalavimas. Juk 
Ji atsisuka prieš pačius budelius, kai tik saikas pri- žmogžudžiams mirties bausmė tėra taikoma, 
sipildo. Bolševikai, atrodo, daro visa, kad kartuvės L. Kn-va.

las, nutildyti aistras, nu
malšinti neapy kantą, 
įgyvendinti teisingumo 
reikalavimus, pasiekti 
teisingesnio turtų pada
linimo, pažadinti visa iš
lyginančią meilę, visus 
kelti į dorybių gyvenimą, 
šiam aukštam tikslui 
pasiekti, be abejonės, 
niekas kitas negali tiek 
daug padėti, kaip krikš
čioniškas tikėjimas. Jo 
dieviškasis mokslas sa
ko, kad visi žmonės yra 
broliai ir sudaro vieną 
šeimą, kurios Dievas yra 
Tėvas, Kristus Išganyto
jas, gaivinantis savo 
dangiška malone, ir ku
rios amžinoji tėviškė yra 
dangus. Jei šie dieviškie
ji pamokymai būtų prak
tiškai įgyvendinti, tik
riausiai nei karai, nei 
nesantaikos, nei sąmy
šiai, nei suvaržymas pi
lietinės bei religinės 
laisvės neardytų viešojo 
ir privataus gyvenimo, 
bet įsiviešpatautų rami 
tvarka, pagrįsta teisin
gumu, ir būtų laisvas ke
lias siekti vis didesnio 
gerbūvio.

Tiesa, tai pasisekti yra 
sunku, bet drauge yra 
būtina. Jei yra būtina, 
negalima delsti, o reikia 
tuoj imtis darbo. Jei dar
bas viršyja žmogans jė
gas, reikia maldomis 
kreiptis į Dangiškąjį Tė
vą, kaip kad darydavo 
mūsų proseniai, norėda
mi nugalėti jėgas viršy- 
jančias kliūtis.

Mobilizacijos viršininkas Charles E. Wilson tariasi su 
prezidentu Trumanu.

Egipto sbnpitijM nudonajM blokui
paskelbė Kairo spaudoje. 
Pagal tuos pasiūlymus 
turėtų būti sudarytas su 
komunistinio bloko kraš
tais politinis, ekonominis 
ir kariškas susitarimas. 
Suezo ir Sudano padėtis 
dabar yra svarstoma 
Londone tarp britų už
sienių sekretoriaus Eevi- 
no ir Egipto užsienių mi- 
nisterio Mohammed Sa- 
lan Eddin.
• Iš kariuomenės aprū

pinimo štabo pranešama, 
kad armijai pagal dabar
tinę programą bus reika
linga apie 13 mi’.ionų po
rų batų.
• Iš kariuomenės sluoks

nių pranešama, kad JAV 
yra pradėtas gaminti 
naujas prieštankinis gin
klas, kurio neatlaikys 
joks dabartinis tankas.
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Kairas, Egiptas — Šio 
krašto parlamentas priė
mė vieno atstovo pasiū
lymą, kad Egiptas suda
rytų susitarimą su So
vietiško bloko nariais. 
Soliman Abdel Fattah, 
valdančiosios 
partijos narys savo de
batuose 
Farouk’o 
reikalavo, 
nija atitrauktų savo da
linius iš Suezo kanalo zo
nos ir išeitų iš anglų - 
egiptiečių Sudano.

Taip pat buvo pritarta 
Wafdistų atstovo, Ibra- 
him Talaat pasiūlymui, 
kad Egiptas pripažintų 
komunistinę Kiniją. Vy
riausybės minist e r i a i 
bendroje demonstracijo
je prisidėjo prie Talaat 
pasiūlymo ir jį tuojau

Ragino į maldos žygį
— užtaiką -

Toliau šv. Tėvas ragi
na visus katalikų vys
kupus, kad jie nustaty
dami viešas maldas 
kviestų savo tikinčiuo
sius į maldos žygį už tai
ką ir tautų sugyvenimą. 
Ypatingai reikia prašyti 
Nekaltai Pradėt o s i o s 
švč. Panelės užtarymo, 
kad pasiliovus neapykan
tai, įsigyvenus teisingu- 
mui ir lygybei, visoms

Wafdistų

karaliausdėl
sosto kalbos 
kad D. Brita-

tautoms nušvistų pilna ir *nimo, atgautų jam pri- 
pastovi taika. % derančią laisvę visose

Šv. Tėvas pareiškė pa- tautose ir kad tie, kurie 
geidavimą, kad visi karš
tai prašytų Kristų, kad 
toji taika, kurią angelai 
virš jo prakartėlės pa
skelbė geros valios žmo
nėms, užtekėtų ir nu- 
tų visą žemės rutulį.
Tenebūna užmiršta karš

ta malda paprašyti Išga
nytoją ir jo Dieviškąją 
Motiną, kad katalikų ti
kėjimas, kuris yra sau
giausias pagrindas žmo- 
nių bei valstybių gyve- ilgisi

“kančia persekiojimą dėl 
tiesos”, kurie yra užda
ryti kalėjime dėl to, kad 
uoliai gynė švenčiausias 
Bažnyčios teises, ti°, ku
rie yra atplėšti nuo savo 
namų, kurie nežmoniška
me skurde gyvena toli 
nuo tėvynės ir savo šei
mos arba dar yra belais
vėje, iš dangaus būtų su
stiprinti ir pagaliau su
lauktų tai, ko trokšta ir

Ten, žinoma, reikia gerų nervų, kai tenka 
partizanus slaugyti.

— Ar gi tai pasitaiko? — nustebo Olga.
— Ir dar kaip. O kas juos slaugius, jei ne 

.mes pačios lietuvaitės?
— Ar daug tokių drąsių lietuvaičių?
— Jos visos drąsios, bet ne visos gali būt 

slaugės. Tačiau tokių nemaža. Gal didžiuma. 
Juk tenka slaugyti ir požemiuose. Bet bolše
vikų ligoninėse turi būt be galo atsargios, 
gudrios ir, lemiamam momentui atėjus, be 
galo ryžtingos. Reikia mokėt apsimesti. Tai 
pavojingas žaislas. Nebe viena pakliuvo ir 
gausiai užmokėjo.

— Ar jas sušaudo?
— Be mažiausios abejonės. Tai skaitoma 

išdavyste, ir už tai mirtis. Tai dar būt nie
ko, bet..

— Kaip tai? Mirtis tai nieko?
— Aš niekad nemiriau, bet tur būt sun

ku. Tačiau jei mergina išvengia kankynių ir 
išsyk būna sušaudoma, tai skaitosi laiminga.

— Laimė būt sušaudytai? To tai nesu
prantu.

— Kad žinotum, koks mūsų gyvenimas... 
Lietuva įvaryta į tokius sielvartus, kad 
žmonės įnirusiems pavydi. Jie jau ramiai il
sisi, o čia... Kai ilgiau čia pagyvensi, tai pa
matysi, kiek kančių čia suteikiama ir kiek 
jų panešama...

— Ir tie kankintojai yra mano tautiečiai. 
Juk aš rusė.

Olga užsidengė veidą. Ji pečiais pradėjo

/ •

trūkčioti. Stingraitė ją apkabinus glostė.
— Neverk, brangioji... Juk rusų tauta vel

ka tokią pat plieno grandinę. Jums taip pat - 
reikia išsilaisvinti. šis klaikus maras, ši 
biauri epidemija visam pasauliui gręsia. Tad 
visi graužkime tą nuo kraujo surūdijusią 
grandinę.

Olga atidengė savo veidą ir įdomiai į ją 
pažvelgė.

— Surūdijusi grandinė... Aš Paryžiuj apie 
tai girdėjau.

— Net Paryžiui kalbama apie Lietuvos ne
laimę?

— Kaip gi, kalbama. Neperdaugiausiai. 
Kai kas pamini nukryžiuotas Baltijos tau
tas. Bet tokių tautų jau ne tik Baltijoj esa
ma. Jų daug ir visos neša vergų jungą. Tai 
seserys nelaimėje.

— Tad graušim tą grandinę, Ole?
— Graušim, Maša. Ir aš noriu prisidėt Ta

čiau man požemy bus paršunku. Man reikia 
oro, erdvės, nuolatinės veiklos. Požemy aš 
supūsiu.

— Aš manau, kad partizanų vadas tai su
pras ir duos tamstai progos kitur darbuotis. 
Partizanų veikla apima visas gyvenimo sri
tis. Požemyje veikia tik ginklais kovoją ak- 
tivistai. Kiti eina pilietinės rezistencijos pa
reigas. Tad ir tamstai darbo atsiras. Tik aš 
nežinau...

— Ko nežinai, Maša?
— Matai, pas mus griežta tvarka. Tapti 

partizanu reikia pereiti tam tikrą bandymą. 
Mes turime apsidrausti, ar ne? Tad be pusės 
metų bandymo vargu tau duos kokį darbą.

— Be pusės metų! — nusiminė Olga. — O 
aš dabar degte degu ką veikti. Tai ne kokia 
savanaudiška užgaida. Aš norėčiau išlais
vinti vieną jaunuolį.

— Daug kas norėtų. Bet kas daryt, jei ne-
- y Z < Z •' ’

galima? Reikia kantriai laukt, kol proga pa- 
si‘

rogos belaukiant, jis gali numirti. Jį 
tardo, kankina.

— Kas jis per vienas? Tavo brolis, drau
gas, numylėtinis?

* — Aš jo visai nepažįstu. Niekad neesu 
mačiusi.

— Nepažįstamą nori išlaisvinti? Nieko 
nesuprantu.

— Jis mano draugės geras pažįstamas, 
man rodos, numylėtinis.

— Kokios draugės? Rusės?
— Ne. Mano ir tavo draugės — Danutės.
— Danutės numylėtinis? Kas jis būtų, lie

tuvis?
— Jis rusas. Jos mokyklos draugas, kom

jaunuolis. Abudu su Danute buvo įpainioti į 
politiką ir areštuoti. Danutei pavyko pabėg
ti, o jis dar kalėjime tebesėdi.

— Kaip jo vardas?
— Dimitras Kurnosovas.
— Apie Kurnosovą esu girdėjusi. Jis kol

chozo užvaizdas?
— Tai jo tėvas. Iš Rusijos atgabentas mu

žikas. Buožė, sukčius, girtuoklis ir šnipas. 
Balaganovo dešinioji ranka.

— Ir tokio tėvo sūnus...
— Sūnus visai skirtingas. Neapkenčiąs 

bolševikų, o savo tėvo dar labiau. Matai, tė
vas taip pat Danutę įsimylėjo. Vieną kartą 
norėjo ją nuskriaust.

Sūnus šoko ginti, bet tėvas pradėjo jį 
smaugti. Lyg iš žemės išdygęs, ar verčiau 
iŠ šieno išlindęs, Danutės brolis partizanas 
basliu smogė seniui į galvą. Dabar jis guli 
ligoninėj ir vargu pilnai bepagis.

— Įdomi istorija. Kuris Danutės brolis? 
Ji turi du.

— Vyresnysis, Kęstutis. .......

XXXIV.
— Iš kur visa tai sužinojai? — paklausė 

Stingraitė.
— Danutė man papasakojo.
— Žiūrėk tu jos. Vos susipažino ir viską 

išplepėjo. O mums nė žodelio.
— Ji manė, kad aš, kaip rusė, galiu geriau 

jai pagelbėti.
— Bet tu gi pati, vargšele, nuo jų pabėgai. 

Kaip gi tu jai pagelbėsi?
— Ne atvirai, žinoma. Kaip nors įsiskverb

siu į kokią įstaigą, ligoninę...
— Hm... galimybių yra. Bet ir tau kas 

nors turi padėti. Ar turi kokių patikimų 
žmonių valdininkų tarpe?

— Tik vieną, bet jis menkas valdininkas 
ir, be to, smarkiai įtariamas neištikimybėje. 
Faktinai yra griežtoj policijos priežiūroj. 
Tačiau jis gudrus ir žino visas čekistų pink
les. Jis man palankus ir gerai žino mano pa
dėtį. Jis rusas, buvęs čekistas ir tur būt tu
ri čekoje vieną kitą bendradarbį. Jo pavardė 
Goremyka.

— Jis mums žinomas. Nemažai partiza
nams padeda. Tačiau dabar šnipais apstaty
tas.

— Tarp kurių yra ir partizanų ryšininku. 
Stingraitė pastabiai į Olgą pažvelgė.

— Matau, kad tamsta gerai informuota. 
Juk buvai aktyvi komunistė?

— Taip, aš buvau naiviai jiems atsidavus. 
Tačiau pagyvenus užsieny, pamačiau, kad 
komunizmas yra begėdiškas melas ir biauri 
žulikystė. Aš nebegaliu jiems tarnauti. Ne 
tik aš viena, bet ir kiekvienas turįs kiek są
žinės ir žmogiškumo. Tokių Rusijoj ištisi 
milijonai, bet jie neišdrįsta pajudėti. Žino, 
kad už tai gręsia mirtis. Taupė savo gyvybę 
geresniems laikams.

—- Tu gi išdrįsai. Iš kur tiek heroizmo?



vu uroiuu, Joe ir Tošy Maechiaroke ii Akran, Ohip, 
susitink* fronto linijose. Tony yra suleistas.

PREL. PRANAS PENKAUSKAS
1889 — 1960

ALT SUVAŽIAVIMO 
REZOLIUCIJOS

REZOLIUCIJA BENDRAIS 
KLAUSIMAIS

Amerikos Lietuvių Tarybos 
metinis suvažiavimas, įvykęs 
1950 m. lapkričio mėn. 17 ir 
18 dienomis McAlpin Kotely
je, New York’e, priėmė sekan
čius pareiškimus:

1. Taryba reiškia nuošir
džią padėką Vykdomajam Ko
mitetui už atliktus pereitų 
metų darbus.

2. Taryba pageidauja, kad 
Vykdomasis Komitetas rody
tų kiek galima daugiau inicia
tyvos artimesnių santykių su 
visų Amerikos vietovių lietu
vių visuomene palaikyme, 
ypačiai dažniau pranešinėjant 
apie ALT • atliekamus darbus, 
ąpie surinktu aukų vinaudeji- 
mą ir apie didesnės piniginės 
paramos reikalingumą.

3. Taryba sveikina prezi
dentą Trumaną, laimingai iš
vengusį pikto pasikėsintojo 
rankos, linki jam sėkmingai 
vairuoti valstybės vairą, ryž
tingai ginant laisvąjį pasaulį 
nuo plėšraus komunizmo pla
ningo siekimo jį pavergti ir 
be atodairos dedant visas pa
stangas bolševizmo paverg
toms tautoms, jų tarpe Lietu
vai, Latvijai ir Estijai, sugrą
žinti laisvę.

4. Suvažiavimas, dėkingai 
išklausęs VLIK’o ir Vykdo
mosios Tarybos pirm, prelato 
Mykolo Krupavičiaus sveiki
nimo ir pranešimo apie VLI
K’o darbo planus ir min. V. 
Sidzikausko suteiktų paaiški
nimų, įpareigoja Vykdomąjį 
Komitetą ir toliau Tarybos 
vardu glaudžiai bendradar-

biauti su VUK’u, visomis ga
limomis priemonėmis remiant 
jo vedamą Lietuvos laisvini
mo kovą. Suvažiavimas karto
ja visišką Tarybos pasitikėji
mą VLIK’u.

5. Taryba reiškia didelio 
pasitenkinimo, kad suvažiavi
me teikėsi garbės svečiais da
lyvauti Lietuvos Nepaprastas 
Pasiuntinys ir įgaliotas Mi
nistras P. Zadeikis ir Lietuvos 
Generalinis Konsulas J. Bud
rys, kurie pareiškė nuoširdų 
pritarimą Tarybos darbui Ta
ryba pasižada ir toliau palai
kyti artimiausius santykius 
su Lietuvos atstovais.

6. Suvažiavimas su malonu
mu konstatuoja didelį nau
jausiai atvykusią katamų įsi
jungimą į Amerikos lietuvių 
organizuotą visuomenę ir reiš
kia vilties, kad jie visi ri
kiuosis aplink ALT didžiajai 
kovai dėl Lietuvos laisvės ir 
lietuvių tautos gyvybės.

7. Suvažiavimas reiškia di
delio nusistebėjimo generolo 
Anderso viešais pareiškimais 
apie jo atstovaujamos lenkų 
grupės pretenzijas į Vilniaus 
kraštą ir paveda Vykdoma
jam Komitetui atitinkamai 
reaguoti.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės reikalu

Amerikos Lietuvių Tarybos 
metinis suvažiavimas reiškia 
pasigėrėjimo VLIK’o pastan
gomis apjungti viso pasaulio 
lietuvius į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę didesniems lie
tuvių tautos uždaviniams vyk
dyti — Lietuvai, laisvę iško
voti ir tautos gyvybę išlaiky-

Lietuvos Bažnyčia ir Tauta 
staiga ir netikėtai gruodžio 
mėn. 1 d. 1950 m. neteko vie
no iš didžiųjų savo veikėjų ir 
dąrbųotojų. Suduos ir gąų- 
sios pareigos Lietuvoje, kąpo 
ir okupącijos atnešti vąrgu, 
Tėvynės palikimas ir jos i|gą> 
sys, pergyventi bombardavi
mai ir tremties nedateUiaį bęi 
trūkumai, per anksti palaužė 
a. ą. Prelato širdį ir pąšaugė 
uolųjį Dievo tąmą į amžinąją 
Tėvynę.

A. a. Prelatas Penkauskas 
kas paskutinių laiku gyveno 
Austrijoje, Linzo vyskupijoje, 
Sįghąrtingo bažnytkaimyje, 
prie pat geležinės uždangos 
laukdamas grįžimo į Lietuvą, 
kurią taip mylėjo ir kąriąi vi- 
ąąs sąvo jėgas ąukavo.

A .a. Prelatas Penkauskas 
gimė 1889 m. vasario mėn. 28 
d. Dąujočių km. Šiaulių ap
skrityje pasiturinčių ūkininkų 
šeimoje ir savo jaunystę pra
leido Gruzdžių parapijoje, kur 
ląnkė ir pradžios mokyklą. 
Užbaigęs gi m neriją šiaųliuo** 
ae, stojo Kauno Kunigų Senū- 
narijon. Kaip gabus studentas 
savo vyskupo buvo pasiūstas 
aukštesniosioms teolog i j o s 
studijoms į Petrapilio Dvasi
nę Akademiją, kurią baigęs 
teologijos magistro laipsniu. 
1913 metais per Sekmines bu
vo įšventintas kunigu. Pirmą
sias šv. Mišias atlaikė savo 
gimtinėje parapijoje Gruz
džiuose žv. Trejybės šventėje 
įr stojo į sielų ganytojavimo 
darbą- Pasižymėjęs giliu iš
kalbingumų ir mokslo meile, 
vyskupo buvo leistas pasi
ruošti profesūros darbui ir 
porą metų studijavo Bažny
čios istoriją Munchene pas 
garsiausius Vųkįetijos profe
sorius.

Grįžęs Lietuvon buvo pa
skirtas Kauno Bazilikos vika
ru ir mokyklų kapelionu, bet 
greit liko pakviestas profeso
riauti į Kauno Kunigu Semi
nariją- Čia, pasitraukus vysk. 
Paltarokui iš Seminarijos vi- 
cerektoriaus pareigų, perėmė 
jas ir sėkmingai tvarkė jau
nųjų kunigų auklėjimą iki, 
mirus prelatui Maironiui 1933 
m., teko perimti dar sunkes
nes seminarijos rektoriaus pa-

reigas ir vadovauti seminari
jai iki 1940 m- rusų okupaci
jom

Salią tiesioginių savo parei
gų prelatui F. Peukzuikųi 
teko dąug dirbti Kaupo Kuri
joje ir įvairiuose visuomeninio 
gyvenimu srityse* Jis buvo 
kartu Kauno Metropalįtinta 
Kapitulos kanauninku ir Lie
tuvos Bažnytinio Teiąmo tei
sė iu. Kai D Žabus U^minariing 

, administratorius jis priklausė 
ir Arkivyskupijos Administra
cijos Tarybai Kaip ir Lietu
vos istorijos, miąijoĮogjos. 
dogmų istorijos ir kitų tmką- 
lo sričių profesorius Kauno 
Vytauto Didžiojo Univemtete 
šalia savo kruopščiai ruošia
mų paskaitų Teologijos FUo- 
sofijos fakultete labai kėlė ir 
ugdė bažnytinį 'meną, pastaty
damas bažnytinių menę mu
ziejų Kaune, kruopščiai rink
damas Lietuvos bažnytinio 
meno brangenybes ir jas sau
godamas nuo sunykimo ir 
kartu vadovaudamas akade
minių studijų sekretorįjatui 
bei rūpindamasis Katalikų 
mokslo Akademija. Prelatas 
taip pat labai uoliai dalyvavo 
visuomeniniame gyv e n i m e 
daug rašydamas įvairiausiais 
klausimais į laikraščius, leis
damas vadovėlius ir kitas 
knygas, kaip Lietuvos istori
ją, Lotynų kalbos vadovėlių 
ir k., dirbdamas karitatyvi- 
nįame darbe, ruošdąmss pa
skaitas, pamokslus, konferen
cijas etc.

Tikėtis reikia, kad sąlygoms 
leidus, pasirodys plati mono
grafija išsamiai atvaizduojan
ti Prelato asmenybę ir dar-, bolševikų ir

SOFISTAS STASYS LIEPAS 
Naujuosius įmetus pradės 

Brocktone
Operos solistas Stasys

Naujais metais pirmasis St. 
Liepo koncertas bus Brockto
ne kartu su operos soliste Iza
bele Motekaitiene, komp. Je
ronimu Kačinsku ir Šv. Petro 
parapijos choru. Mums čia 
malonu ta progą patiekti ke
letą žinių apie žymų mūsų 
dainininką.

Stasys Liepą* dabąr jąu gy
veną ąntrąją tremtį. Pirmąją 
išgyveno Rmdjpje 
bųdąpus. Jis gimė Odesoje, 
prie Juodųjų marių, kur buvo 
nusigėrę gyventi jo tėvai. Ro 
bolševikų revoliucijos su tė
vais g^žo į atsikūrusią Nepri- 
ktaomą Lietuvą. čia, Pane
vėžyje, augo, mokėsi ir gim
naziją baigė (1930). Po to 
nusikėlė į Kauną studijuoti 
teiąę ir mokytis K*U*> S**" 
zervntorijoję dainavimo. Kar
tu įr uždarbiavo tarnauda
mas Valstybės Kontrolėje. 
Baigęs 1937 m. kohąervątori- 
ją, buvo priimtas solistui 
Kgimo Vadybinį Teatrą, bęt 
tųpjąu turėjo išeiti į kariuo
menę atlikti karines pareigos. 
Po dviejų mętų jau grįžo ne
be į Kauną, o Vįiniy, kur 
kompozitorius Jeronimas Ka
činskas organizavo operą. St. 
Liepas lįgi 1944 metų Vilniuje 
dainavo visuose opęrų pąsta- 
tymuose, Filharmonijoje, ra
diofone ir įvairiuose koncer
tuose.

Pabėgęs antrą kartą nuo 
ti Prelato asmenybę ir dar-, bolševikų ir atsidūręs vėl 
buotę kaip kunigo, moksliniu- tremtyje, solistas St. ĮJepąs 

kurį laiką gyveno Viešoje, 
Austnjoję, dirbdamas Pąprąs- 
tą darbą ligoninėje, bet bega
liniai ilgėdamasis nepaprasto 
dainos grožio. Dainos ilgesys 
ir niūriais karo laikais prasi
verždavo jautriomis religinė-
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HEALTH

AND
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ti — ir todėl nutaria plėsti 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
veiklą, kad ji apimtų kiek ga
lima didesnį sąmoningų Ame
rikos lietuvių skaičių, ir šiuo 
tikslu paveda ALT Vykdo
majam Komitetui sudaryti:

1. Veiklos Plėtimo ir Plana
vimo Komisiją, 2. Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Stu
dijų Komisiją, 3. Kultūros 
Reikalams Komisiją ir 4. Tau
tinio Solidarumo Mokesčio 
Įvedimo ir Išrinkimo Sistemą.

Šio suvažiavimo Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Ko
misijos paruoštą ir jam refe
ruotą medžiagą perduoti Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
Studijų Komisijai, įpareigo
jant ją užbaigti savo darbą 
iki 1951 m. sausio mėn. 15 d., 
ir prąšyti Amerikos Lietuvių 
Tarybą sudarančias grupes 
ratifikuoti Komisijos reko
mendacijas iki 1951 m. vasa
rio mėn. 16 d.

ko - istoriko ir Lietuvos vei
kėjo - visuomenininko.

Tremties sąlygų verčiamas 
prelatas jau buvo atlikęs vi
sus pasirengimus emigracijai 
į JAV ir šią vasarą stengėsi 
sustiprinti savo širdį, kupinąs 
įvairiausių planų ir siekimų, 
nuolat dirbdamas Austrijos 
lietuvių pastoracijoje ir Aus
trijos Lietuvių Taryboje. Jis 
daug gelbėjo visiems tremti
niams veltui mokytojaudamas 
Riedo liet, gimnazijoje, ruoš
damas paskaitas, minėjimus, 
vesdamas misijas, rekolekci
jas, nešdamas visiems paguo
dos įr ramybės. Nuolatinė jp 
malda buvo jo paties parink
ta ir net 30 metų kunigystės 
jubiliejaus paveiks|ėlyje at
spausdinta: O, valdovų Valdo
ve! Globok išblaškytus lietu
vių tą»tos vaiįras, grąžink 
mums laisvę ir suteik ramybę 
visai žmonijai!

Ir taip, eidamas 62 savo

Kaip jau buvo paskelbta, 
BALF seimas įvyks 1951 m. 
sausio 5-6 d., Katei New Yor- 
ker. Tą progą bus vakarienė, 
šokiai ir filmos iš tremtinių 
gyvenimo Vokietijoje. Bus ro
domos SS stovyklos, kur dau
gelis jau į Ameriką atvykusių 
lietuvių tremtinių gyveno. 
Fįlmos visiems įdomios, ypač 
tiems lietųyiąms, kurie gyve
no SS stovyklose Munchene.

mis giesmėmis bažnyčioje ir 
galingąją dainos aidais žymio
je Vienos koncertų salėje —je Vienos koncertų 
Schuberto rūmuose.

Karui pasibaigus, 
pietų Vokietijoje, 
zonoje, kur dalinasi 

gyvenimu 
nešioja gai- 

meilę. Jis čia 
iš rimčiausių 

meno repre- 
Per kokį ketvertą

atsiduria 
prancūzų 
su kitais 

irlietuviais DP 
širdyje visada 
vališką d**11*1** 
pasidaro viena
lietuvių muzikos 
zentantų. 
metų dalyvavo apie 300 kon
certų, iš jų apie 40 kartų dai
navęs yra tiktai prancūzų ka
riams. Daug kartų yra daina
vęs vokiečiams, kurie jį kvie
tė į Augsburgo operą, bet jau 
buvo sutvarkęs dokumentus 
vykti į JAV.

Amerikoje prądžioje gyve
no Amsterdam, N. Y., o da
bąr — So. Bpston, Mass. Per 
porą metų jis ir čia, užsidirb
damas , pragyvenimą pašaliniu 
triūsu, net naktimis, dieno
mis ir vakarais solistas St 
Liepas yra jau dąug apvažia
vęs lietuvių kolonijų ir daina
vęs koncertuose ir įvairiuose 
parengimuose. Paskutiniu me
tu beveik kiekvieną sekmadie
nį vis kur nors koncertavo su 
dideliu pasisekimu.. Štai, ke
letas spaudos atsiliepimų:

“...Stasį Liepą reikia skirti 
prie pirmos tremty gyvenan
čių dainininkų klasės. Gyva, 
logiška muzikalinė išraiška jis 
net kai kuriuos iš jų pralen
kia. Visuose balso registruose 
St. Liepas tvirtai valdo voka
linę liniją. Išvystant jėgą ja
me nematyti įtempimo. Ypa
tingai pažymėtini St. Liepo 
“Crescendo”, kuriais jis pasie
kia didelio, bet neperdėto 
efekto” (“Žiburiai”, 1948, Vo
kietija).

gyvenimo ir 37 kunigystėj < į 
pašaukimo metus . gruodžio 1 ; i 
d. 6 vai ryto, pirmąjį Jėzaus { į 
širdies penktadienį, ęi^upas į [ 
Dievo namus prie ąltoęįąu® ! 
vos 100 metrų nuo savo buto ! 
suklupo ištiktas širdies smū- į! 
gio ir atidavė Dievui savo sįe- 1 • 
lą ant kelio į amžinybę. Gerą-! j 
sis prelatas buvo palydėtas į ■ 
amžiną poilsį sgąitiįngiausios ' 
žmonių minios, mokyklos vai- j

i

! Our Ęrivilege to Serve You

BALF ^ioniAinkas 
apiaakč lietuvius 

Gruodžio 17 d. BALF pir
mininkas kan. Juoząs B- Kon
čius Kalėdų švenčių proga ap
lankė 11 lietuvių tremtinių 
sulaikytų Kilis saloje. Reika
lingiems pagalbos suteikė pa
šalpą. Paguodęs sulaikytuo
sius, patyri jų sulaikymo 
priežastis ir prižadėjo jiems 
padėti reikalus sutvarkyti.

• t

kų choro ir orkestro, 15 dva-;i 
siškių ir Lietuvių Tarybos at- i 
stovų. Atsisveikinimo kalbas 
kapuose pasakė vietos deka
nas, klebonas, Lietuviu vardu 
agr. Liutikas ir J. E. Kauno 
Ąrkįvyskųpp vardu kun. K. 
Rązminas. Svetimoje žemėje, 
toji nuo Tėvynės ir savo arti
mųjų, giminių bei drąigų, ilsi
si garbingasis pręįątaą dan
guje melsdamas ųž jun pa
vestas siejas bei lietuvių Baž
nyčią ir nųkankįptą Lietuvą.

Kauno Arkivyskupijos 
sekretorius.

“...Stasys Liepas turi retą 
Dievo dovaną, kurios jokia 
mokykla, nei joks profesorius 
perteikti negali — tai didelis, 
stiprus, o kartu minkštas, pil
nas šilnnos balsas... Išraiškoje 
jaučiasi didelis nuoširdumas, 
paprastumas, kuns pagauna 
kiekvieną klausytoją...” (“Mū
sų Kebai”, 1948, Vokietija).

“...Sis puikus lietuvis daini
ninkas turį gražų bąritoną, 
pilną vyriškos jėgos, tačiau 
tuo pačiu švelnų, puikiai 
skambantį ir visuose tonuose 
labai išlygintą. Jo interpreta
cija yra pergauta dramizmo, 
kas teigiamai atsiliepia arijų 
išpildymui—” (“Schw. Landė- 
szeitung”, 1949, Vokietija).

“...Mr. Liepas rich, melio- 
dious and powerful baritone. 
sbowed its possessor’s great 
eaperience, insight and vocal 
artistry ąs hę rendered Shu- 
mann’s ,“Two Grenadiers’, 
Gound’s “The prayer of Va
lentine”, Mozart’s “Figaio 
Aria”, and Bizet’s “Tbe Song 
of the’ Tarręądor’s”. He 
showed mastery of the bari
tone roles as to 
ty and range...” 
Ev. Record”, 
1929).

“...St. Liepas
žiai, balsas švarus, melodingai 
aidėjo lietuviškos dainos ir 
operų arijos. Solisto kultūrin
gas dainavimas ir gražus sce
noje laikymasis harmoningai 
traukė svečių dėmesį ir vis 
labiau didino simpatijas ge
ram dainininkui” (“Draugas”, 
1950).

power, ųuali- 
(“Amsterdam 
October 20.

dainavo gra-

Koncertas įvyksta Brockto- 
ne 1951 m. sausio 14 d. 3 vai. 
p.p. High School auditorijoje. 
Koncertas rengiamas Jėzaus 
Nukryžiuotojo seserų kongre
gacijos 25 metų sukakčiai už
baigti Pelnas ąkiriamąs mo- 
terų senelių prieglaudai įreng- 
ti.

svnąm*Ms
Cambridge Lietuvių Katali

kų klubo pirm. Pranas Janiū
nas, vaidyba ir Board Direk
toriai, sveikina visus klubo 
narius su Naujais Metais ir 
kviečia visus Cambridge lietu
vius atvykti į klubą sulaukti 
naujų metų, sekmadienį, gruo
džio 31 dieną, 5 valandą va
kare. Bus pagaminta skaniau
sių valgių ir gėrimų. Klubo 
orkestras grieš šokiams. Nau
jų Metų sulauktuvės bus ligi 
1 vai ryto. Visi yra kviečia
mi dalyvauti. Jauni ir suaugę 
tikrai turėsite linksmą laiką 
Įžangos nebus. F. Janiūnas.
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KONCERTAS

<•

Sausio January 14, sekmadieni, 3^0 vai. p.p. I
Brockton High School Auditorium (J

i
Kpncęrto Garbės Globėjas J. E. Arkivyskupas Rįchard J. CųMung, D.D. į- 

Koncerto programą išpildys: Kauno operos solistė Izabelė Motefcaitienė, Vilniaus ope- $ 
J 

solistas Stosyą M* >v- Petro parapijos So. Bostone .choras, diriguojamas kompp- įj

Jeronimo Kačinsko. Jis taip pat akompanuos solistams. Programa turininga ir jį 

__________ ___ _ ____  * “ “ “ w ' ............... . " . J Jėzaus $ 
Nukryžiuotojo seseris So. Bostone, Cambridge, Brocktone, Worcestery, Lavręnęe lietuvių 
klebonijoje ir pas platintojus. Pelnas skiriamas moterų senelių namams įrengti. j*

Visus nuoširdžiai kviečia atvykti į Brocktoną — pirmąjį naujais metais koncertą.

BROCKTONO SESERŲ RfcMBJŲ SKYRIUS. Jį

• **ą

ros

zitoriaua
įvairi.

Tjkį»t>į su taksomis tiktai >1.50. Gaunami “Darbininko” administracijoje, pas
r* »
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Įr kokios buvo tos mūsų šventės.,,
Žiūriu šiandien gatvėje: bė

ga man pažįstamas toks susi
kūprinęs ir nelaimingas. Rei
kia paguosti, pagalvojau, ir 
šūktelėjau:

— Bičiuli, staptelk! Persi- 
mesime žodeliu! — čia prisi
miniau jo žmonelę ir nusišyp
sojau: turbūt pirtį jam pakū
rė.
— Neklausk! Šimtą kartų 

sakiau — neklausk! — šaukė 
bičiulis.
— Nieko dar man nesakei, 

dar mes nesusitikome per...
— Sakau, neklausk! Galva 

plyšta, nors lanku versk!
Pagalvojau, kad tikrai bus 

draugiškai pasišnekėjęs su 
žmona. Ir ko ten man kišti 
snapą. Geriau pasišnekėsime 

, apie Kalėdas.
— Kaip šventės?

Jis pažiūrėjo baltomis į
mane.
— Pasaulis pamišo, draugai 

išsikraustė iš proto. Visi su
tikti to paties klausia: kaip 
šventės, kaip šventės.

Šyptelėjau: ir kuo jam įgė
lė tos šventės.
— Matau, šaipais, viską ži

nai. Pasakyk, kas čia liežu
vius laido — nueisiu, dantis 
praretinsiu. Tiesiog nebegali
ma tvertis kaip Korėjoje...
— Ką tokį? — trūktęlėja pe

čiais nustebęs?
— Dar jis nežino! Na, kaip 

mes snapsą gėrėm...
— Bičiuli, smulkmenos, visi 

juk laužėm po stikliuką.
— Žinoma, pačiam svetima 

nelaimė tai smulkmena, o 
man — tokia gėda, tokie rū
pesčiai, kad nors eik ir šok į 
vandenį.
— Na, kas atsitiko? Nuvedė 

poUcria ar kaą?
^NaklausK, bičiuli! Dar 

blogiau. O galva plyšta. Gal 
turi doleriuką? Užeikim į sa- 
liūną, nubrauksime putelę.

Bičiulį reikia gęlbėti, reikia 
duoti vaistų.

Kai jis išgėrė stiklą, pra 
linksmėjo ir tarė:
— Matau, esi bičiulis, dar 

žmogų myli! Pasiguosiu, pa^ 
tark kas daryt*!
— Sakyk, kas nutikę! Trauk i 

sim už ausų, jei kur įkritąi! I

— Įspėjai, įkritau, baisiai 
įsmukau, kaip pelė į parūgas 
Baisus tas pasaulis. Įr sugal
vok tu man švęsti Kalėdas 
Kad ne jos, nieko nebūtų bu
vę. Galvojau, kųčiausiu na
muose. Šiemet taip viskas 
kvailai išpuolė — Kūčios sek
madienį. Žmona sako — kū- 
čiaukim subątpj, tą dieną pas
iukas, kaip čia Kūčios su mė
sa. O aš jai nenusileidžiu: 
kas yra matęs prieš porą die
nų, na, prieš dieną kūčiauti. 
Svarbu iš vakaro. Kas tokio, 
kad suriesi kokį viščiuką.* Na, 
galime jo ir neliesti. Nugalė
jau žmoną, nusileido. Viską 
sutaisėme kaip reikia, o žmo
nelė man šneka: nepražūk, 
eisime į Bernelių mišias. Kur 
tau? Ar aš koks padauža — 
atsakiau ir pasidžiaugiau: 
auksas ne žmogus, ta mano 
žmona. Nuves į bažnyčią. Bet 
kuris pikčius
išeiti į gatvę, nusipirkti ciga
rečių. Kas čia tokio, nieko ne
paprasto — pastebėjau.
— A, o pasidarė linksma is

torija, tiesiog į laikraščius ra
šyk! Išeinu ir sutinku drau
gus, na, tuos, kurie blaivybę 
platina. Aš, žinai, žmogus ge
ros širdies. Tie ima po ranka 
ir vedas. Kaip pasipriešinsi 
prieš jų draugiškumą. Užeina
me. Pradėjome nuo alaus kaip 
dabar.

Vyrai, sakau, — turiu na
muose kūčiauti, paskui į baž
nyčią.
— Ir mes turime, — atkerta

mane sukusė

— Suąpfaimc. Tik po vie
ną, juk šventės!

Po to — dar po vieną. Ži
nai, daina be jalo. Platiname 
blaivybę. norime visą degtinė
le aumįikint’ Ten pabodo, au- 
sitrenkėpi p^» draugus. Įr tik 
po vieną! Neįtark manęs, kad 
aa girtuoklis.

Įr kinai, k *, pūtiko? Koks 
tas mano protįlis, kaip vištos.

Pabundu. Galva, va, kaip 
dabar, didžiausia, tartum bū
čiau buvgs UNQ posėdžiuose 
ir su kitaicais šnekėjęs. Dai
rausi, kur čia aš. A, pas drau
gus! Staiga man dinkt į gal
vą: kulias tai nunešė šuo ant 
uodegos, bet reikia skubėti į 
Bernelių mišias. Žvilgteriu į 
laikrodį ir nusišypsau: suspė
siu. Šoviau pro duris, išdū
miau į gatvę ir pasileidau te
kinas. Bėgdamas galvoju, ką 
sakysiu žmonai. Na, susitarsi
me kaip nors, Kalėdos!

Uždusgs prilekiu prie baž
nyčios, veriu duris, o jos — 
nė iš vietos-Blėšiu jėga, —jos 
nė krust, Paivelgip į langus— 
tamsų. Stoviu sumišęs ir pa
galvoju, draugai čia kokią 
štuką padarė su mano laikro
džiu. Bet jeigu durys uždary
tos, tai dar nieko nėra, dar 
tik bus, — galvoju. Eisiu pas 
kleboną, pasveikinsiu su šven
tėmis, parūkysime, kol žmo
nės susirinks. Mudu dažnai 
pasikalbame. Ir reikėjo man 
tokios kiaulystės, kaip kala
kutas pakišau galvą po peilio. 
Prieinu. Uždara. Žinoma, pa
skambinu. Laukiu ir skambi
nu. Ateina pats klebonas švie
sios atminties.
— Ką? — nutraukiau bičiu

lį, — mirė klebonas, kad 
kai šviesios atminties, — 
girdėjau.

— Nemirė, ne! Jis dar 
vens šimtą metų, o kas jam, 
ne žmona ne vaikai, nėra kam 
graužti ąveikatps. Pats matai 
nesuprąntl — jis blondinas, 
visai praplikęs, tai ir yra 
šviesias atminties, kaip jis ga
li būti tamsios. Taigi, stoviu

sa-
ne-

gy-

i net skrybėlę nusiė
miau.

— Atėjau į Bernelių mišias. 
— ištariau truputį išsigaudęs, 
nes klebonas akimis kaip ylo
mis mane varstė.

— O ką klebonas?
— Ką? Kad užgrojo vargo- 

nąis. pačiom storiausiom dū
dom: girtuoklių- latras staiga 
jam pasidariau ir užtrenkė 
duris prieš pąt mano nosį.

Pasipiktinau baisiausiai! Ši
taip pasielgti su manim!' Ge
rai! Einu iš pykčio pas drau
gus, padarysime dar po vieną! 
Kas yra matęs! Sukeliu juos 
ir plaunam liūdesį. Nereikia 
jokių Bernelių mišių, nueisiu 
ir į Vyrų. Girkšnojame, rami- 
namės kaip beišmanydami. 
Galvoju, kad žmonelės atsi
prašysiu, paslydau, na. juk 
pasitaiko žmogui sugriūti.

Ir žinai, rytmetį išeinu į 
gatvę. Kažkas ne taip atrodo 
ir gana. Visi bizniai atidaryti, 
žmonės padėję šventiškus 
drabužius. Supratau, kažkas 
netvarkoje. Nusiperku kuo 
greičiausiai laikraštį. Turiu 
sužinoti, kokia diena. Žiūriu 
26. Supranti, ką tai reiškia. 
Aš pirmą Kalėdų dieną, naktį 
nuėjau pas kleboną į mišias. 
Kokia gėda, kokia gėda. Kaip 
gali eiti į namus. Grįžau pas 
draugus. Negali atsiskirti su 
jais nepasiguodęs. Padarome 
dar po vieną. Juk mes tokie 
vargšai, tokie nelaimingi, ne
matėme švenčių, negirdėjome 
giesmių. Ir kokios buvo tos 
mūsų šventės, ubagystė. Va, 
štai išėjau iš jų ir einu gatve 
galvodamas, ką man daryti? 
Patark bičiuli?
t x .«n „ f

— Zinai, eik pas draugus!
— Na, ir...
— Dar po vieną...
— Nebūtų blogai, o gal ši

čia mes, taip sakąnt...
— Zinai, neturiu laiko, rei

kią skubėti, pas draugus bus 
geriau.

— O kas toliau, kaip su 
žmonele.

— Toliau irgi dar po vieną.

Paskutinieji JAV tankai pasirengę palikti Hungnani uostą. Jie čia dar uukreipti į 
besiveržianti priešą- šaudymui aptilus, kariai naudojasi trumpa pertrauka.

V okietija
Traunstein- Lietuviai čia at

sikėlė lapkričio 1 d. iš Pforz- 
heimo. Stovykla mišri, joje 
gyvena, čekai, ukrainiečiai ir 
lietuviai. Pirmiausias rūpestis 
buvo atidaryti lietuvišką mo
kyklą. Sunkiose ir vargingose 
patalpose ji pradėjo veikti net 
keliomis pamainomis. Mokyk
lai vadovauja didelis jaunimo 
bičiulis kun. Aug. Steigvila. 
Lapkričio 24 d. stovykla buvo 
iškilmingai atidaryta. Ta pro
ga apsilankė Amerikos ka
riuomenės ir vokiečių atsto
vai. Lietuvių pastangomis su
organizuota graži bažnytėlė, 
kurią tą dieną, dalyvaujant

— Prašau nejuokauti. Aš 
nuoširdžiai atveriu širdį, nes 
rimtai į gyvenimą žiūriu, o 
jis šaiposi. Paršas! Ir ko aš 
čia sėdžiu, maniau su žmogu
mi besikalbąs, o jis kelmas. 
Šaiposi. Na, ir šaipykis, sve
tima nelaimė tau juokai! — 
trenkė durimis ir išėjo.

Tadas V irbalas.

LIETUVIAI PASAULYJE
siškai netekęs regėjimo ir la-visų tautų katalikams, vokie

čių klebonas pašventino.

Vos spėjo įsirengti ir sušilti, 
kaip vėl pasklido gandai, kad 
lietuvius iškels. Yra nuomo
nių. kad jie bus įkurdyti 
Augsburge.

Frankfurte iliustruotas sa
vaitraštis (Frankfurter Illius- 
triertel pradėjo spausdinti 
Pulgio Andriušio įspūdžius iš 
Australijos.

Hechiagene, netoli Tuebin- 
geno, gyvena lietuvis dailinin
kas Jonas Mackevičius. Šie
met jam suėjo 80 metų. Jis 
mokėsi Rusijos mokyklose 
prie geriausių to meto meis
trų. Savo dailininko karjerą 
pradėjo irgi Rusijoje. Yra lai
mėjęs net caro paveikslo kon
kursą. Vėliau ilgus metus gy
veno Capri saloje, piešdamas 
gamtovaizdžius. draugauda
mas su pasaulio menininkais 
ir rašytojais. Į Lietuvą grįžęs 
jis dirbo Kauno Meno mokyk
loje. Dabar dailininkas gyve
na su savo dukrele. Yra vi-

bai vargsta.

HeiUbrouno sanatorija, kuri 
veikė apie šešetą metų, iškel
ta į Gautingą. Apie 30 lietu
vių. gydęsi šitoje sanatorijoje, 
perkelti į Ambergo IRO sana
toriją. Lietuviai ligonys čia 
sudarė PLB apylinkę, kurios 
pirmininku išrinktas Elmas. 
^IRCMšpiėčia giobąT’Paskuti - 
nėję IRO konferencijoje Že
nevoje nutarta suteikti globa 
i rtiems tremtiniams, kurie į 
Vakarų Vokietiją atvyko iki 
1950 m. spalio 1 d. IRO vado
vybė tačiau įpareigoja, kad 
naujieji DP būtų tinkami 
emigracijai. Tremtinių sluoks
niuose plačiai kalbama, kad 
šiuo patvarkymu IRO bus nu
krypusi nuo savo tikslo globo
ti tremtinius ir žada išvirsti 
tik emigracine ištaiga. Šių; 
matu IRO gali įkurdinti uai 
200,000 DP. Senųjų tremtinių 
jau tiek nebėra, teks papil
dyti iš naujųjų pabėgėlių.

Nauju Metu vaiduokliai
Įanksmas pasakojimas

Naujų metu išvakarėse Jurgio Bučelio grįčioje bu
vo tikras seimelis. Aplink stalą sėdėjo būrelis namiš
kių ir keletas kaimynų: Matas Guoda, Raųįas Straz
das, Vaznelis ir Mačiokas. O krikštasuolyje, pačioje 
garbingiausioje vietoje sėdėjo seniausias Stagarų 
kaimo gyventojas, Bučelio motinos krikštatėvis, šim
tametis senelis Anicetas Kripaitis. Jis pamaži papsė
jo multankos prikimštą pypkę ir leisdamas į palubę 
dūmų kamuolius pasakojo savo atsiminimus iš rusų 
karo su turkais.

— Tai va, einu aš pagal kąlną ir durtuvą laidau 
rankoje. Tik staiga — kriu, kriu, kriu! — degla kiau
lė atbėga priešais. Didelė, kaip karvė, o iltys, kąip 
smako. Pribėgo artyn ir puolė mane. O aš — šmakšt 
durtuvu į šoną. Dūriau kartą, antrą, trečią — neko
— durtuvas nelenda, atšoksta, lyg nuo akmens. Ta
da aš supratau, kad čia tikra ragana, tik kiaule pa
sivertusi. Aš tuojau kyšt ranką po milinės skvernu, 
išsitraukiau šermukšninę lazdą ir—šmaukšt, pliaukšt
— pradėjau vanoti per šonus. O kiaulė tuojau žmo
gaus balsu pradėjo rėkti Dovanok, sako, nebemušk,

' duosiu tau, ko tik norėsi, nes nuo tos lazdos aš ne
galiu pabėgti... Gerai, sakau duok man lašinių paltį, 
degtinės gorčių ir pilną maišelį aukso, tada nebemu- 
šiu. Tik pasakiau — ugi mano maišelis jau pilnas 
auksinių impęrijolų, o kišenėje gorčinė, rankoje laži
nių paltis. Tada aš jai dar kartą sudrožiau per nu
garą ir nuėjau į pulką. Cią visi manė, kad manęs 
jau nebėra gyvo. Kai pamatė — baisiai apsidžiaugė. 
Generolas tuojau man medąlį prisegė ir apreiterium 
paskyrė. Maiadec, sako Kripaitis, drąsuolis, išgelbė
jai tu mūsų pulką nuo turkų raganos. Q ąš pusę mai
šelio impęrijolų kareiviams išdalinau. Paskui visi gė
rėm turkišką degtinę, valgėm lašinius su pipirais ir 
kazoką šokome...

— O kur pusę maišelio aukso padėjai? Kodėl į na
mus neparsinešei? — pasiteiravo kaimynus Yaznelįą.
— Būtum dvarą nusipirkęs.

— Tai, matai, būčiau parsinešęs, bet kai nuėjom 
į Persiją — ten vyno pilną, bet ne bonkose, o į avies 
kailį supiltas. Persai keptus avinus pardavinėja, su 
česnakais ir šabelbonais. O mūsų pulkas buvo išal
kęs. Tai aš visiems kareiviams nupirkau po aviną ir 
vyno po čielą kailį — taip ir išleidau visus imperijo- 
lus. Ima juos plynė: lengvai uždirbau, lengvai ir „iš

leidau — negaila, — numojo ranka senis Anicetas.
— O kodėl dabar nebėra ftfganų nei vaiduoklių? Ir 

aitvarai dabar nebelaksto? — paklausė Bučelio Ka
ziukas, penkioliĮtinis gudročius.

— Laksto ir dabar aitvąrai. Ir raganos Naujų Me
tų naktį skrenda ant šluotų į Pušelgirio brūzgynus. 
Tik žmonės jų nemato. Q jei pamatytų, tai būtų blo
gai nes dabar žmonės uębeturi drąsos, — paaiškino 
senis. — Qt, tik neuždaryk kamino Naujų Metų nak
tį — kiptas tųojąų jlys į grįčią katinu pasivertęs ir 
pradės kojas drąąkyti. Jei neturėsi šermukšninės 
lazdos, tąi įr atsiginti negalėsi, aha.

Kaip tik Anicetąs ištarė tuos žodžius, grįčios ka
mine kažkas prądčjp brązdeti kniaukti, dejuoti. Vi
si tuojau ąukluso. Senieji * nustebo, vaikai nusigando. 
Visi žiūrėje i įr tylėjo.

— Jfu, k*s Šią W*r pęr štukos? — ištarė Buče
lis. — Ąr ti| qę tipšąs įlindo į kaminą?,Palauk, aš 
atidarysiu jušką ir pažiūrėsiu.

— Nedaryk! — sušuko Anicetas. — Nedaryk sa
kau tau! Ąįšku, kad kipšas. O gal ir raganos sulin
do. Pasidaužys ir nurims išlėks. O jei atidarysi — 
tuojau sulėks į vidų — tada visiems bus blogai...

Bet Bučelis nepaklausė. Priėjo prie krosnies, pa
kėlė ranką ir trūktelėjo šiberį. Iš kamino šlumštelė
jo, kažkas juodas nukrito ant priekrosnio ir vienu 
šuoliu šmūkštelėjo į pastalę. Tiesiai, prie Ąnieęto 
kojų.

— Velnias! Gelbėkite, velnias kojas drasko! — su
rike Anįcętąs įr išmetė kukavinę pypkę iš rankos. 
Tuo metu juoda bąidyk1® išlindo išpastalčs ir liuok
telėjo ant koptum. Atsitūpė ir žibančiomis akimis 
dairėsi į susirinkusius.

♦ •

— Katinas! Juk tai mūsų rainis katinas! — su
klego vaikai įr pridėjo šaukti, masinti: kic, kic. kic, 
katinėlis, kic, kįc.

— Ot, tai paląįdūpas, ką jis prasimanė. Kaip tik 
žmpną vąkape išmeta įš grįčios, jis tuojau įlenda į 
kanįįuą ir šįjdqąi ant jpškų. O dabar nepataikė laiko. 
Krosnis ką tik iškūrenta, juška karšta — įkaito ko
jos nedorėliui tąį triukšmą pakėlė, — kalbėjo šeimi
ninkas.

— Žinoma, katinas... O pamėgink jį palięstį, tai 
pamatysi, ką jis tau padarys. Kipšas, tikras nelaba
sis, — priešinęsi Anicetas.

Dar nespėjo jis baigti savo išvedžiojimų, kieme 
pasigirdo kriuksėjimas. Kažkas zulinosi palangėje ir 
kiauliškai kriuksėjo, žvygavo.

— Aha, ar ai nesakiau! — sušuko Anicetas. —

Įleidai vieną dabar ir kiti susirinko. Raganos jau 
kriuksi palangėje, girdite? Dabar brač, iš grįčios 
neišeisi be šermukšninės lazdos. O kur tokią gausi, 
ką? Sakiau, kad nedaryk, o dabar aš nė į namus 
negalėsiu sugrįžti be dvyliktos — reikės laukti, kol 
gaidžiai pragys. Et, su tais jaunikliais niekaip nega
lima susikalbėti...

— Nu, vyrai, eikim pažiūrėti, kas čia do raganos 
baldosi! — įsidrąsino Mačiokas ir pakilo eiti. Paskui 
jį išdūlino Raulas, Jurgis- ir Kaziukas. O Anicetas 
tik lingavo galvą ir liūdnai kartojo:
— Pamatysite, kas bus, pamatysite. Dabar ligi 

gaidgystės nuo tų piktybių neapsiginsi. Dar ne tokių 
štukų jie pridarys...

— Nu, žinoma, kad kiaulės! — linksmai pasakė 
Kaziukas, trindamas sugrubusias rankas. — Vacius 
neužšovė durų skląsčio, tai ir išlindo visos į kiemą.
— 2 — Naujų Metų vaiduokliai
Tėvelis jau suvarė į tvartą. O aš kad drožiau degia
jai su plaštaka per strėnas — pliaukšt! Nė vienos 
raganos nėra, seneli, nė vienos!...

— Ką tu išmanai, bombly, — įsižeidė Anicetas. — 
Juk sakau, kad raganos kiaulėms pasiverčia, o kaip 
jas paskui atskirsi, kuri tikra kiaulė kuri ne?

— Nu. tiek to, — nusileido Bučelis. — Papasakok, 
seneli, dar ką nors.

— Tai, kad jūs netikite ię juokiatės, — piktinosi 
Anicetas.

— Ne, ne, mes visi rimtai klausysime, — pasiža
dėjo visi urmu.

— Taigi va kai aš buvau Kryme, tai kartą mačiau 
tokį dalyką. Stoviu aš sargyboje Naujų Metų naktį 
ir saugau parako sandėlį. Tik štai girdžiu — kažkas 
žvengia. Atsigrįžtu — ugi raitelis atjoja. Arklys juo
das kaip anglis, balnas ir kamanos blizga, o raitelis
— tikras apicierius. Ir joja tiesiai į mane. O aš ištie
siau šautuvą ir — stoj! Stok, sakau, ba bus blogai, 
šausiu! Arklys tik treptelėjo, o apicierius ir sako: 
“Nešauk Žalnieriau, bet leisk man pasišildyti prie ta
vo ugnies tai aš tau duosiu šimtą rublių”. Nu, manau 
sau, reikia leisti, matyti, kad žmogus sušalęs, toli 
jojęs. Gerai, sakau, pasišildyk, o aš arklį palaikysiu. 
Tik žiūriu, ogi apicieriaus kojos ne batais apmautos, 
bet su arklio kanapomis. Aš tuoj supratau, kad čia 
nelabasis. Jis nori mane užmigdyti ir paskui nunešti

. pas turkus, kurie su kipšais visada bičiuliavosi. Ta
da aš tik griebiau šermukšninę, kurią su savim vi
sados turėjau ir — čiaukšt apicieriui per kojas, pas
kui arkliui per nugarą. Tik sužvingo, sudundėjo ir 

pranyko abu, o toje vietoje pasiliko sidabrinių rub
lių krūva. Tada aš prisipyliau pilnas kišenes ir mai
šelį. paskui...

— Yiihahaha! — suskardėjo kieme skardus žven
gimas ir visi klausytojai nejučiomis krūptelėjo, pa
žvelgė vienas į kitą. O Anicetui pypkė vėl iškrito iš 
rankų. — Yyyhaha! — Vėl pasigirdo žvengimas ir 
prunkštimas, o į langą kažkas pasibeldė.

— Aha. ar aš nesakiau, jau prasideda. — ištarė 
Anicetas, — girdite?!

— Kažkas atvažiavo, — tarstelėjo šeimininkas. — 
Ar tik ne Grigelio Anupras. Juk žadėjo per šventes 
atvažiuoti, o po švenčių patalkins mišką vežti. Rei
kia eiti įleisti. — ir užsimetė kailinius.

— I>'eik. neik, sakau tau! — perspėjo Anicetas. 
— Tegul sau žvengia.

Po valandėlės į grįčią įpuškavo Anupras, dvejais 
kailiniais apsivilkęs, apšarmojusiais ūsais, su bota
gu rankoje.

— Sveiki gyvi! Kaip gyvenate? O šaltis nemažas, 
kad jį kalakutai. Spirgina, kaip reikiant, — kalbėjo 
trindamas rankas.
— 0 matai, seneli, ar ne tėvelio teisybė! Sakė, kad 

dėdė atvažiavo. O raito kipšo nėra... — linksmai tarš
kėjo Kaziukas.

— Ir raganos į tvartą suvarytos. Ir katinas jau 
snaudžia ant krosnies, — šyptelėjo Vaznelis. — Nė 
vieno vaiduoklio Naujų Metų naktį.

— Aha, nebėra... — atsiduso senis Anicetas. — O 
seniau būdavo. Kai aš buvau Kryme ir pas turkus, 
tai visur būdavo pilna. O ypač Naujų Metų naktį. Ir 
kipšai ateidavo pas mus. ir raganos kriuksėdavo, ant 
šluotų apsižergusios lakstydavo, ir aitvarai būdavo. 
O dabar nebėra. Nebetokie laikai, vaikeliai. Svietas 
mokytas, išgudrėjo, knygas ir laikraščius skaito — 
kur jau čia nelabiesiems besirodyti. O seniau labai 
daug būdavo...

— Nu tiek to, nėra ir nereikia. Dar papasakok se
neli, kaip tamsta buvai turkų nelaisvėje, kaip su 
Persijos karalium kortomis lošei — labai įdomu. — 
prašė Guoba su Mačioku.

— Et. vaikeliai, — ką čia bepasakosiu. Užteks tam 
kartui. Geriau tegul Kaziukas paskaito “Mūsų laik
raštį’’. Gražiai rašo vyručiai. Ir man senam malonu 
paklausyti. Och. kad aš būčiau mokėjęs skaityti laik
raščius, kai buvau pas turkus!.. Hm. nė raganų ne
būčiau matęs... Bet tada ir laikraščių nebuvo ir skai
tyti prasti žmonės nemokėjo, — atsiduso Anicetas ir 
čiakšteiėjo skiltuvu titnago gabalą. V. Žiogas.
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VARDfiK) SUKAKTIS
Prieš 25 metus, gruodžio 11 

d. tuometinis Lietuvos užsie
nių reikalų ministeris M. Rei
nys (vėliau tapęs vyskupu) 
Dr. P. Daužvardį paskyrė 
konsulu Chicagoje. fiiose pa
reigose konsulas labai nuo
širdžiai dirba, ypač pastaruo
ju laiku yra plačiai išplėtęs 
savo veiklą, dalyvauja ne tik 
įvairiuose lietuviškuose pa
rengimuose, bet ir plačiai įėjo 
į amerikiečių visuomenę ir ten 
laimėjo daug simpatijų.

Dr. Vladas Literslds
dėl ligos dar lieka Vokietijo

je. Jo šeima, p. Ona Liters- 
kienė su dviem vaikais sausio 
mėn. 4 d. išplaukia laivu “Ge- 
neral Allou” į Ameriką. Ap
sistos Worcestery arba Brock- 
time.
• T. Bruno Markaitis, 8. A 

apsigyvenęs Chicagoje, rašo 
“Laiškuose Lietuviams”. Pir
mas jo straipsnis “žvaigždės 
Paslaptis” yra kalėdiniame 
“L L” numeryje. Toliau seks 
jo straipsnių ciklas apie šven
tas Mišias — “Duona, Vynas 
ir Kryžius”.
• Vadovo Dragūno uošviai 

atvyko iš Vokietijos ir apsi
gyveno Čikagoje.
• Vytautas Vygantas studi

juoja Brooklyno College kaip 
tos kolegijos stipendininkas.
• Knn. F. Norbutaa, Nor- 

woodo, Mana, klebonas, nepa
prastu uolumu remia lietuvių 
švietimą ir lietuviškas organi
zacijas.
• Maurukas Kazys su savo 

gražia šeimynėle atsikėlė į 
Čikagą ir čia jau labai gra
žiai įsitaisė.
• Kazlauskas Kazys vedė 

Lušaitę Teresę.
• 7 kunigai lietuviai, atvy

kę iš Vokietijos ir apsigyvenę 
Abany vyskupijoje, jau visi 
yra oficialiai įjungti į pasto
racijos darbą su pilnomis vi
karų teisėmis ir atlyginimu.

S Mokytoja E. Daukšaitė 
gyvena Minersvillėje, Pa.

61 LDS Comectiait Apskrities spvižievbM mMoIk
Lietuvių Katalikų Darbinin

kų Sąjungos Conn. Apskrities 
61 suvažiavimas įvyko sekma
dienį, lapkričio 19 dieną 1950 
m., 1:30 vai. po piet, šv. Juo
zapo senos mokyklos patal
pose, Waterbury, Conn. Vie
tos kuopos pirm. Petras Joku
bauskas atidarė posėdį ir pa
kvietė kun. kleboną Valantie- 
jų atkalbėti maldą. Pirm. Jo
kubauskas pakvietė valdybą 
užimti vietas. Vicepirm. p. 
Nell Meškūnas pranešė, kad 
raštininkė p. Stefanija Sapra
nas neatsilankė dėl ligos. Iždi
ninkas K. Tamošiūnas negalė
jo atvykti dėl darbo. Jo įga
liotinis Stasys firupša užėmė 
jo vietą.

Iš 5-tos kuopos, Waterbury, 
Conn., atvyko kun. J. J. Va- 
lantiejus, Petras Jokubaus
kas, Antanas fiambaris, Juo
zas Laudinskas, Silvestras 
Zdanys, Magdalena Karinaus- 
kienė, komp. A J. Aleksis, 
Antanas Klevas, Nell Meškū
nas, Juozas Bernotas, Kazi
mieras Valuckas, Ona Girdzi
jauskienė; 6-tos kuopos Hart
ford, Conn., — Stasys firup
ša, Juozas Bernotas ir Anta
nas Mazolas; 28-tos kuopos, 
New Haven, Conn., — Karolis 
Romanauskas, Juozas Lukša.

• Vytautas Karia nekas, gy
venęs paskutiniuoju laiku Či
kagoje, išvyko į kariuomenę.
• Alfonsas Jarmoševičius su 

savo šeima gražiai įsitaisė 
Elizabeth mieste netoli New 
Yorko. Jarmoševičiai lapkri
čio mėn. 1 d. susilaukė dar 
vieno sūnaus, Arūno - Tomo. 
Dukrelė Audronė buvo sulau
žius ranką, bet jau taisosi.
• J. ir S. Kačinskai, gyveną 

Elizabeth, N. Y., yra dideli 
tremtinių geradariai. Jie ir 
šiemet švenčių proga nepa
miršo savo vargstančių tau
tiečių.
• Leonas Jaugefis, apsigyve

no Montrealyj, Kanadoj. Taip 
pat gyvena ir jo sūnus inž. 
Stasys Jaugelis.
• Kun. A Glaveckas jau yra 

pereinamoje stovykloje Wen- 
torfe, iš kur neužilgo išvyksta 
į Ameriką. -

Svečiai buvo: Stanlcy firup-. 
šas, Jr. iš Hartford, Marutė 
Kašėtaitė, Morta Baltakienė' 
Boleslovas fiilkauskas, Petro
nėlė Laurinaitienė, Ona Ale** 
kevičienė iš Waterbury. Sve
čiai gavo pilną balsą.

Sesijoms vesti išrinkta: 
pirm. Juozas Bernotas, vice
pirm., Antanas fiambaris, 
rašt. p. Nell Meškūnas, ižd, 
Stasys firupša, mandatų ir 
įnešimų komisija: Juosės Ber
notas, Hartford Ir Silvestras 
Zdanys; korespondentas, — 
Petras Jokubauskas.

Pirm. J. Bernotas pakvietė 
mūsų kleboną pasakyti keletą 
žodžių. Jis sveikindamas at
stovus linkėjo LDS Conn. 
Apskr. pasisekimo darbuose. 
Vicepirm. p. Nell Meškūnas 
perskaitė protokolą, kurį p. 
firupša iš Hartfordo įnešė 
pataisą, o p. Lukša iš New 
Haven siūlė jį priimti be pa
taisų. Mandatų komisija pra
nešė, kad užregistravę yra 17 
atstovų ir šešius svečius.

Valdybos praneštam!
Pirm. J. Bernotas pareiškė 

gegužinė nepasisekė, nes nu
matyta vieta gegužinei, kaip 
buvo nutarta praeitame suva
žiavime gegužinę rengti Sea 
Cliff Inn, bet dėl susidaru- 
sių kliūčių buvo negauta. Pra
nešimas vienbalsiai priimtas. 
Vice-pirm. pranešimu irgi 
buvo priimtas. Iždo globėjas 
firupša, įgaliotas iždininko Ta
mošiūno, padarė tokį praneši
mą: 1949 pas iždininką buvo 
$21833, gegužinis pelnas 
$70.25 pakėlė tą sumą iki 
$289.08. Išlaidų buvo $68.15, 
liko $220.93. Tamošiūnui at
mokėta už bonus $5625. Tad 
dabartinis balansas $164.68. 
Petras Jokubauskas siūlė, o 
Antanas fiambaris parėmė 
apyskaitą priimti. Iždo globė
jas Stasys firupša ir J. Berno- » 
ta iš Hartford patvirtino, kad 
apyskaita tvarkoj.

Pirm. p. Bernotas pakvietė 
komp. A J. Aleksį tarti ke
letą žodelių. Sveikindamas 
LDS atstovus bei svečius jis 
pranešė gerą žinią apie Ame
rikos Lietuvių Tarybos Kon
ferenciją ir apie LDS veiklą.

Knopų pranešimai
5-tos kuopos organizatorius 

ir vietinis pirm. P. Jokubaus
kas pranešė, kad prirašė 3 
naujus narius, aukota dėl 
Lietuvos proga Vasario 16 
minėjimo 3-jos šv. Mišios už 
gyvus ir mirusius LDS na
rius. Buvo surengtas šokių 
balius. Iš 6-tos kuopos Hart
ford Juozas Bernotas prane
šė, kad turi 64 narius, kurie 
gerai gyvuoja ir dirba; 28 
kuopos Neer Haven Juozapas 
Lukša pranešė, kad prirašė 
vieną naują narę, ir dabar 
yra 14 narių ir $49 ižde.

Abejų LDS metinių seimų, 
kurie įvyko Boston, Maso, 
pilnus pranešimus padarė 
Apskr. Vice-pirm. p. Nell 
Meškūnas. Juozas Bernotas, 
Hartford siūlė priimti su pa
gyrimu. Sekė klausimų ir at
sakymų pusvalandis.

Atsilankė ALRKS apskr. 
pirm. pijus poskus it wew 
Britain.

P. firupša iškėlė klausimą 
apie tris karo bonus, kuriuos 
Tamošiūnas pirkęs savais pi
nigais ir lig šiol negavęs at
lyginimo. Šiuo klausimu kal- 

. bėjo p. Karinausktaoė, Joku-

JORDAN MARSU COMPANY
New ENGLAND’S LABGEST STORE
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MOŠŲ GERIAUSI LINKĖJIMAI

SUSILAUKUS

LINKSMŲ ŠVENČIŲ SEZONO

IR KARTU

LAIMINGŲ 1951 METŲ

Šie Nauji Metai mums yra šimtas pirmi!

Mūsų metinė šventė su keturiom krautuvėm gėrybių

vėl gali patvirtinti, kad “Sausio Mėnuo

• yra Jordan’o Mėnuo Bostone”. Ateikit!
%

Savo gimtadienio proga mes norim pasveikinti senus 

draugus ir susitikti naujų!

NDŽIAU8IA NAUJOS ANGLUOS KRAUTUVE.

z

PABMmiAS 
las, kamųr Atekateą Ko^pp. A- 
lekais siūlė užmokėti už bo
nus, parašyti jų numerius ir 
užprotokoluoti. Stasys firup
ša parėmė ir vienbalsiai priim-

geguži* 
kalbėjo 
Haven;

Kari-
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firupša pranešė, kad bandė 
kalbėti su New Britain kuo
pos pareigūnais ir atsiklausė, 
kodėl jie neveikė su Conn. 
LDS Apskr. Tie pasikalbėji
mai nepasisekė ir taip liko.

Antra sesija pradėta 4 va
landą. p. Ksrinauskienė pa
siūlė, o Bernotas, Hartford, 
parėmė rengti Apskr. 
nę. Šiuo klausimu 
Juozas Lukša, New 
Bernotas, Hartford;
nauskienė, Waterbury; Joku
bauskas, firupša, fiambaris. 
firupša siūlė rengti gegužinę 
bendrai su Sus. Apsk. Linden 
Purk, Union City. Mariutė 
Kašėtaitė siūlymą parėmė. 
Pirm. įgaliotas susižinoti dėl 
dienos rengimo.

P. firupša klausė, kodėl pro
tokolas nepagarsintas “Darbi
ninke”. Šiuo klausimu kalbėjo 
Bernotas, p. Meškūnas, Joku
bauskas ir Bernotas, Hart
ford. firupša siūlė, kad 3 ar 
4 savaičių bėgyje patalpintų 
šį protokolą “Darbininke”. 
Pasiūlymas vienbalsiai priim
tas.

Antanas Mazolas, Hartford, 
siūlė, kad ligonei raštininkei 
Stefanijai Sapranas nors vie
ną gėlę pasiusti nuo apskr. 
Jo įnešimas priimtas ir nutar
ta raštininkei pasiusti indą 
gėlių. J. Lukša pasikvietė se
kantį apsk. suvažiavimą į 
New Haven. Buvo siūlyta, 
kad apsk. suvažiavimai būtų 
spalio mėnesį. Vice-pirm. Nell 
Meškūnas pranešė, kad meti
nis LDS seimas įvyks birželio 
3 ir 4 d. , 1051 metais, 6v. 
Juozapo parapijos, audito
rium, John St Waterbury, - 
Conn. globojamas garbės na
rio, ilgamečio aukotojo mūsų 
gerb. klebono kum J. J. Va- 
lantiejaus. firupša siūlė, kad 
apskr. išrinktų 3 atstovus. 
Buvo išrinkti šie delegatai: 
Juozas Bernotas, Nell Meškū
nas, P. Jokubauskas.

Valdybos rinkimas
Patvirtinta ta pati valdyba: 

dvasios vadas, prelatas Jonas 
Ambotas, Hartford, pirm. Juo
zas Bernotas, Waterbury, vi
ce-pirm. p. Nell Meškūnas; 
raštininke, p. Stefanija Sa
pranas; iždininkas, K. Tamo
šiūnas, Hartford; iždo globė- 

. jai — Stasys firupša ir Juo
zas Bernotas, Hartford.

Posėdis baigtas 6 valandą 
malda. Pirmininkas, P. Joku
bauskas pakvietė visus atsto
vus ir svečius skanios vaka
rienės, kurią pagamino LDS 
narės p.p. Ona Smotienė ir 
Matilda Bakerienė.

Rašt Stefanija Sapranas

Dayton, Otelo. Gruodžio mė
nesio 17 d. vietos vyčių kuopa 
turėjo savo metinį susirinki
mą, kuriame buvo aptarti se
kančių metų veiklos planai ir 
jiems įgyvendinti išrinkta 
nauja valdyba. Naujosios val
dybos sudėtis ši: Charles 
Vangaa — pirm.; P. Žilins
kaitė ir L. Valiukas — vice
pirmininkai; C. Zubrickaitė — 
protokolų sekretorė; ponia P. 
Pietrzak — fin. sekretorė; A. 
Monas — kasininkas ir ponia 
A. Scott — korespondentė. 
Tame pačiame susirinkime iš
rinktas ir visos kitos komisi
jos. J valdybos sudėtį įvesta 
naujovė, išrenkant du vice
pirmininkus. Pirmajam vice
pirm. pavesta vadovauti Lie
tuvos Reikalų Komisijos dar
bams, gi antrajam vicepirm. 
— vadovauti lietuviškumo 
(kun. St. Railos) programai. 
Susirinkimo metu buvo išda
lytas naujas kuopos biulete
nis. Biuletenį redaguoja J. ir 
A. Scott Nutarta netolimoje 
ateity surengti vakarą su lie
tuviška programa.
■ Sausio mėn. 6 d. parapijos 

salėje vyčiai rengia uždarą 
vakarėlį. Svečių laukiama iš 
Cincinnati, Columbus 
Springfield, Ohio.
■ Gruodžio mėn. 19 d. turėjo 

metinį susirinkimą ir Lietu
vių Piliečių klubas. Į naująją 
valdybą išrinkti: J. August— 
pirm., Z. Gudelis — vicepirm., 
J. Noreikas — fin. sekret, C. 
Gudelienė — sekretorė ir A 
Fretic — kasininkas. Klubas 
veikia jau nuo 1921 metų, bet 
savo veikimą praplėtė tik 
prieš porą metų. Šiuo metu

ir

jau turi keletą tūkstančių ka
soje ir apie 350 narių. Tikisi 
su laiku įsigyti ir savo patal
pas. Švenčių proga Baliui pa
aukojo 50 dolerių.

■ Švenčių proga Baltui su
rinkta ne 130 doL, kaip buvo 
rašyta, bet 150 dolerių. Rink
liavą pravedė vyčiai.

■ Dalis naujųjų ateivių, iš-, 
vykusių prieš kurį laiką į Či
kagą, žada grįžti vėl į Dayto- 
ną.
■ J. Grimskis prieš porą mė

nesių išvykęs į Racine, Wisc., 
pradingo taip kad nei geriau
si jo prieteliai negauna iš jo 
jokios žinutės. L. R.

U 
'Padėki

Raitimorr, Md.
Nuoširdžiai dėkoju klcb. 

kun. d-rui Mendeliui už mate- 
rialę ir moralę paramą man 
atvykus Amerikon; taip pat 
gyd. C. Y. Mendeliui už stro
pų manęs gydymą, chirurgui 
baltimoriečiui d-rui Chiodi už 
sėkmingą operaciją ir laiky
mą geroje priežiūroje savo li
goninėje už mažą atlyginimą. 
Reiškiu padėką p-iei Agotai 
Pažėraitei už rūpinimąsi esant 
ligoninėje ir išėjus iš jos, Ste
bimai ir Antanui Pašėrams ir 
visiems kitiems, kurie mus 
laikė ligos metu.

Jūsų nuoširdumas ir geri 
darbai ■ My* pa aįIi Iru miimf gj, 
mintini

t i

*

Bed. Pastaba: protokolas 
redakcijai buvo prisiųstas 
gruodžio mėn. 20 d., prieš pat 
Kalėdas, ir į praėjusį numerį 
jau negalėjo įtūpti. Apskritai, 
dėl protokolų skelbimo ištisai 
LDS suvažiavimams reikėtų 
pagalvoti,' ar tai tikslinga ir 
ar visada galima viešai viskas 
skelbti.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame Conn. 

LDS Apskričio nariams ir na
rėms už gražių bukietą gėlių, 
kurias prisiuntė man laike 
mano ligos. Lai Dievas laimi
na jus visus.

Conn. LDS Apskr. Raštininkė.

BUTAS 3 kambarių su bal
dais išnuomuojamas: 164 W. 
Sizth St, So. Boston.

(29-5)

MIRS ŽYMUS __ . _
UKRAINIETIS

i Cruodao lO d. p«- natoj..
. .__ . ... kūrių vakarienę, . surengtąžymus ukrainietis, dr-as Lon- 
ginas Čegelskis, 75 m. Palai- ?
dotas gruodžio 16 d. su iškil- . .. , , ,, dą ir pasakė mudviejų vardummgom,, gedtolo puądtom. M
iš ukrainiečių unitų katedros ~ - ĮT **
ukr. unito) kapuoae prie Phi- Ud
todelphijo. Fex Chane.

Velionis buvo vienas dien- tautiečiams nelaimėje padėję 
raščio “Amerika” redaktorių, ir kad naujakūriai 
Buvo teisių daktaras. Kilęs iš įvertino mūsų. ‘ pastangas jų 
Galicijos. Būdamas savo tėvy- naudai Esame dėkingi vi- 
nėje redagavo laikraštį “Di- siems iniciatoriams ir pasidar- 
lo”. Tarp 1914-20 m. stovėjo bavusidms prie šios puikios 
kovotojų priešakyje už Ukrai- vakarienės moterims.
nos laisvę. Buvo didelis lietu- " Anas Navickienė,
vių bičiulis. Tebūna amžina 
ramybė jo vėlei, užuojauta li
kusiems artimiesiems.

Garny* aplenk?
gruodžio 11 d. Domininką ir 

Eleną Earminus i 
jiems gražią dukrelę Ireną. į valdybą, 36S .Broadnrsy, So.

Uf.

■ ■ ; t  i j i ii i i

PAB&DUODA senoji So. 
Boston Lietuvių Piliečių Drau
gijos salė, 309 $ SU So. Bos
ton. Kaina $15,900. Dėlei pta- 

ir paliko tesnių informacijų kreipkitės

I

NOVCNMVUMrM

GenevA
Td. 899

8929
RAY MUCCTS INC

1K5 Mostelio St, BrodC. _______
Atidaryta Trečiad., Ketv. ir Penkt iki 9 vai. vakarais. 

Duodame uždyką virtuvės apskaitliaviniA 
Nereikia įmokėti • ' 3 metai išsimokėjimui.

■ « w —
1



• . , Iš BALFo veiklos
i 6

‘Vokietijoje dar yra
10,405 lietuviai 

tremtiniai
BALF įgaliotinių Vokietijo

je pranešimu šiomis dienomis 
Vokietijoje buvo 10,405 lietu
viai tremtiniai (stovyklose ir 
už stovyklų ribų), kurie rei
kalingi drabužių, maisto, vais
tų ir kitų daiktų, la to skai
čiaus daugiausiai lietuvių 
yra Britų zonoje — 6,170 as
menų; antroje vietoje Ameri
kos zona su 3,850 asm. Ma
žiausia lietuvių yra Prancūzų 
zonoje — 467 asmenų.

Sveikiems ir darbingiems iš
važiuojant iš Vokietijos, liku
sių ten lietuvių būklė sunkė
ja, nes lig'nių, invalidų, sene
lių ir kitų nedarbingųjų nuo
šimtis sparčiai didėja.

BALF Kalėdų eglutei 
aukojo

Šiais metais BALF Kalėdų 
Eglutei aukojo šie geri lietu
viai amerikiečiai: Juzė Dičkie- 
nv, New Haven, Conn. $2.00; 
Antosė Dovidauskas, Linden, 
N. J. $1.00; Matas Senkus, 
Brooklyn, N. Y. $3.00; John 
pikosevich, Brooklyn, N. Y. 
$5.00; John Baltramaitis, 
Brooklyn, .N. Y. $5.00; Jonas 
Pakalka, Middle Village, L. I., 
N. Y. $10.00; V. Dalangaus- 
kas, New Brotain, Conn. — 
$1.00; Alfonsas Pargauskas, 
Chicago, III. $10.00; Rev. 
Ralph Garvey, Babylon, L. I., 
N. Y. $10.00; BALF 116 sky
rius, Shamokin, Pa. $12.00; 
A. Kalvaitis, Augusta, Maine 
$2.00; ALT skyrius, Akron, 
Ohio $21.47; N. Trumpickas, 
Akron, Ohio $3.00. Viso — 
$85.47.

BALF pirmininkas už aukas 
visiems nuoširdžiai dėkoja ir 
užtikrina, kad surinkti pinigai 
bus panaudoti sušelpti nelai

minguosius Vokietijoje ir ki
tur. Aukas Eglutei prašo siųs
ti United Lithuanian Relief 
Fund 0$ America, Ine., 106 
Grand Street, Brooklyn 11, 
N. Y.

• Juozas Gailius — ekono
minių mokslų daktaras. Po 
studijų Pizos ir Romos uni
versitetuose, 1950 m. gruodžio 
mėn. 7 d. labai sėkmingai ap
gynė disertacija “Piniginė in
fliacija kaip karo finansų 
priemonė” ir gavo Romos uni
versitete daktaro laipsnį. J. 
Gailius, nors gyvenimo sąly
gos jam buvo ir nepalankios, 
su dideliu užsispyrimu prive
dė savo studijas prie laimin
gos užbaigos. Tuo pat metu 
pora dešimtų kitų lietuvių 
studentų, išskyrus tik porą 
atvejų, išvyko iš Italijos be 
diplomų, nors jiems BALFas 
ir buvo sudaręs sąlygas moks
lui baigti.

PAIEŠKOJIMAI
Kavaliauskas (Kawalews- 

ky), Antanas ir Juozapas, ki
lę iš Baisogalos, gyvena Chi
cagoje ar apieiinkėje.

Kavarskas, Adasis, kilęs iš 
Zubelių km., Gelvomų vaisč., 
Ukmergės apskr., 1940 m. gy
veno Chicagoje.

Malinauskis, Jonas, s. An
tano, kilęs iš Mustančių km., 
Kulių valse., Kretingos apskr. 
Gyveno Chicagoje.

Senauskas, Vytautas, 1949 
m. atvykęs į JAV, gyveno 
Wheatfield. Indiana.

Ieškomieji asmenys arba 
apie juos žinių turintieji pra
šomi atsiliepti į

» i
Consulate of Lithuania
30 North LaSalle Street 

Chicago 2, Ulinoia,

“ŠACHMATAI
. * - ‘'-r

— veda K Merkis - ■
r

ir P. Kontautui pereinamas 
dovanas su įrašytais jų var
dais. K. Škėma gauna didelę, 
veik metro dydžio, pereinamą
ją dovaną, kuri pr. metais bu
vo P. Tautvaišos rankose.
□ Chicagos Grandis laimėjo 

antras pirmenybių rungtynes 
su Chicagos YMCA Hotel klu
bu 6:0, nors šiuokart Tautvai
šas nelošė. Dalyvavo: Estka, 
Antanaitis, Kaunas, Karpuška, 
Šalkauskas ir Zujus.

□ Toronto Vytis turėjo la
bai nesėkmingas pirmenybių 
rungtynes su klubu “Ukrai
na”. Pralaimėta Vž—5^. 
lyvavo: Vaitonis, Matusevi 
čius (’£), Paškauskas, Stepai 
tis, Rimas, Sirutis.
□ Bostono lietuviai šachma

tininkai renkasi kas trečiadie
nis, pradedant sausio 3 d., į So 
Bostono Lietuvių Piliečių klu
bą pažaisti nuo 7 v. v. Atsi 
nešti prašoma savo šachma 
tus.
□ Boybton šachmatų klubą 

Naujų Metų dieną kviečia lie 
tuvius šachmatininkus pas sa 
ve. Bus komandinės rungtynė 
su svečiais ir vėliau tfidel’ 
žaibo turnyras. Pradžia 1:30.

-----  ---------- - T-
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Amerikos lietuvių-darbožmonių 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 Lietuvoj tremtldB ir viso pasaulio įvykių, 
patiekia įdomių straipsnių politiniais, kultūriniais ir ........... klau

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

nimo vaizdais.

□ K. Škėma naujas Bostono 
čempionas. Bostono šachma
tų pirmenybės, kurios užtruko 
7 savaites, pasibaigė gražiu 
Kazio Škėmos laimėjimu. Jis 
sukorė 6*2—Vž taško ir išėjo 
Bostono pirmenybių nugalė
toju be pralaimėjimo. Škėmai 
atiteko Bostono šachmatų čem
piono 1950 m. vardas. 1949 m. 
Bostono čempionas buvo Po
vilas Tautvaišas.

Pirmenybių pasekmės to
kios: K. Škėma 6Vi taško (iš 
7), White 5, Heising 4'2, Daly 
4, Mitchell 3'ž. Merkis 3, Hu- 
bert l’/i, Cheevers 0.
□ Bostono B kl. čempionas 

taip pat lietuvis. Petras Kon- 
tautas su Jonu Starinsku daly
vavo Bostono B kl. pirmeny
bėse ir sėkmingai užbaigė jas. 
1 v. Petras Kontautas 5 taškai 
(iš 6), Hadidian 414, Jonas 
Starinskas 3'2, Dr. Berndorf 
3, Lugan 2’ž, Miller V'i ir 
Reed 1.
□ Pereinamos dovanos Bos

tono čempionams. Massachu- 
setts Chess Ass’n po Naujų 
Metų įteiks Bostono pirmeny
bių nugalėtojams: K. Škėmai

DĖKOJIMAI “DARBININKO” 
KALENDORIAUS LEIDĖJAMS

Be leidžiamojo laikraščio “Darbininko**, kuris lanko ištisus 
metus kiekvieną jį skaitantį ėmėją, Naujų Metų proga, “Darbi
ninko” leidėjai dar parūpina kiekvienus metus ir gražų bei nau
dingą kiekvienam žmogui kalendorių, šiais — 1851 — metais 
juomi džiaugsis ne tik praktišku je turiniu, kurto kasdien kai- 
ba į šeimos narius, bet ir puošniu paveiksiu, kuris primena 
Jėzų Kristų bažnyčioje tarp daktarų • mokytojų, kurie Jo 
klausinėjo ir klausėsi.

Už šią nepaprastą dovaną jau spėjo ataštikoti šie:

Mrs. Franekus, W. Medford, Mass....... —
J. A. Shumskis, Amsterdam, N. Y........ ..
Leonas Kancleris, Milės City, Montana . 
Paul Kavelencus, Elisabeth, N. J 
V. Barysas, Worcester, Mass........
J. Juzukonis, Hyde Park, Mass. . 
T. Mickus, New Haven, Conn. — 
Jeaas Grigas, Nashua, N. H.------
Peter Yuskevičius, Kearny, N. J.
Charles Airešus, Roehndale, Mass, .. 
Mra. J. Kavaliauskas, Lowril, Mass. 
Mr. Lalis, Lawrenee, Mass. 
Mrs. Rusteikienė, So. Boston, 
P. Balčiūnas, Brockton, Mass. 
Mrs. C. Grasiūnas, 80. Boston, 
Kas. Kureiša, Woroester, Mass.___
P. Yaras, Bodford, Mass._________
John Kalenauskas, Waterinny, Conn. 
Kaz. Banis, Werceeter, Mass.___
Magdalena Sapaiia, Pfaila., Ba. ___
Mrs. V. Bartinikąs, St. Louis, Mo. 
Juozas Januška, Waterbury, Conn 
Vincas Pusvaakis, Anoonia, Conn. 
Agota Mareriinienč, Waterbury, Conn.
S. Dirsė, Brighton, Mass. ____________
J. Kibartas, Amsterdam, N. Y. _______
Petras Rliorys, Clevetond, Ohio _____
J. Krušinskas, Woodhaven, N. Y. ___-
A. Yankus, Detroit, Mieh. ____________
Anna Bukauskas, Cicew», UL _______
M. Bendzevičienė, So. Boston, Mass. ... 
Mrs. Amelia Petelska, Brooklyn, N. Y. ... 
Anthony Wb.rapecky, New Bedford, Mass. 
Mr. Bie>Lsha, Bloomfield, N. J. . 
Elzbieta Bobbin, St Clair, Pa. . 
A. Damašienė, Brooklyn, N. Y. 
Mrs. A. Miškinis, Pittston, Pa. . 
Mrs. A- Dzironkas, Westmarelan, N. Y 
A. Vaitonis, Rochester, N. ¥. __
John pūatomch, Nanty Gio., Pa. 
Mrs. S- Nbrimtienė, Lnriston, Me. 
Julia Burdulis, 80. Boston, Mass. 
J. Radavičius, Sa Boston, Mass. .. 
J. Sakavičius, Lavrence, Mass. ...
J. Mikelionia, Nashua, N. H. ___
John Tąbcra, Cambridge, Mass. .. 
M. Gųrdvainis, Cambridge, Mass. ... 
P. Bertman, Sask, Canada -----------
M. Keriutis, Northamptom, Mass. ... 
James Norbut, South Boston, Mass, 
Albinas Armon, Hartford, Conn. ... 
Mra. P. Ulcinskas, Varehouse Point, Conn. .. 
John Zink, Lawretme, Mass. —________
Juozas Laudinskas, Waterbury, Conn. ~ 
Antanas Spetra, Waterbury, Conn. — 
William Gerulaitis, Rroad Brook, Omhl 
Peter Kerulis, Worceeter, Mass. ..... 
Marė Palaimienė, Cambridge, Mass.
K. Mickalauskas, Oiester, Pa. ___
Stasys Saulėnas, Lowell, Mass. ... 
Mra. Mikelaitis, Battimore, Md. ... 
R. Mickevich, So. Boston, Mass. ... 
& PetruiionjRė, N. Weymouth, Mass. . 
K Perekslis, (kauge, Mass. __________
Mra. 
Paul 
Mrr, 

z

K. Vahckus, New Haven, Conn. -. 
Bushman, Dorchester, Mass. -------
Stanley Mayautory, Diaonville, Pa.

' (Bus daugiau)

DARBININKAS

DARBININKAS
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Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Tel. 6-1944 
Room 206

207 P ARK Bl’ILDING 
Morcester, Mass.

275 Main SL, Web»ter, Mana

i

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

409 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS. 
Office Tel. SO 8-0948 
Res. 37 Oriole Street,

X.

mo ligi 
ponijoje

TREJANKA

DARBININKAS
DARBININKAS

nuno vHizuaiB. •
Visi telkimės apie “Darbininką”* vieninteli katalikišką laikraštį, skiriamą darbo žmo

nėms. /
Nelikime ir kitais meteis be “Darbininko”, kuris po Nauju Metų bus dar labiau patobu

lintas. Paraginkime ir kitus užsip ruoti.
Prenumerata metams tiktai $5.* Užsienyje — $5.50.
Adresas: 366 Broadway, So. Boston 27, Mass. i

s

X.

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

saulės nusileidimo. Ja- 
pirmučiausia saulė te 

ka ir mūsų Trejanka prasideda 
iš Japonijos, Kinijos. Indo-Ki- 

- nijos, 'iš Persijos, iš Egypto 
Prancūzijos, Ispanijos, Vak 
Indijos, Pietų Amerikos, Cen 
tralinės Amerikos; Mexicos 
Šiaurės Amerikos, Canados 
ir čia saulė leidžias. Įmerk Tre- 
janką į ruginę ir gerk po čer 
kūtę viso pasaulio gerą mišinį 
75 už pokelį. Prisiunčiam į 
sų namus.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway 

South Boston 27, Mass.

NAMŲ SAVININKAMS

Mes namus taisome, penti- 
name iš lauko ir vidaus; tai
some stogus, gatarus ir kami
nus. Nesvarbu kaip toli ii
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.

TeL AV 2-4028

1 Bepskis, MA.
Lietuvis Gydytojas 

arti Unksme Corner

AUTOMATK LAUNMY
Namie skalbti neapsimoka. 

Atneškite baltinius mums ii 
kai bematant išskalbsime 

gerai ir pigiai. 
South Boston, Mass.

396 W. Broaduay,
Lietuvis Charles J. Kay, sav.

Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir Visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
HUNAS GERUL8KIS, Namų TeL Dedham 1304-R

__________________________________________________

Pristatome Alų ir Toniką 1
ties turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir

tetiko pristatome, vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
itiiliHmn Patamavinas skubus ir mandagus, šaukite: 

BOBIS BBVEBAGE CO.
J. ARLAU8U AS, Savininkas

220 E SL, Tel. S0 8-3M1, So. Boston, Mass.

Draugijų Valdybų Adresai
•V. JONO EV. BL. PA6ALPINS8 

DRAUGIJOS VALDYBA

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

4
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GRABORIAI

«

WAITRUS
Funeral Home

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS W AITRUS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
(Notary Public)

Patarnavimas dieną ir naktj. 
Nauia modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas Že
miausiomis kainomis.
* Kainos tos pačios ir j kitus 

miestus.
Reikale laukite: Tel. TR 6-6434.

VYTAUTAS YAKAVON1S 
rbneral Home

741 No. Main SL
Brocktcn, Mase.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorių* ir ___

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną Ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

CASPER
FUNERAL HOMB

187 Dorchester Street 
8outh Boston, Mass.

Joseph I.taper 
(KA8PERA8)

Laidotuvių Direktorius Ir 
Ba kamuoto jas 

NOTARY PUBLJC 
PatarnavSnaa Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. SO 8-1437 

SOuth Boston 8-3960

Monumentą and Markera 
Cemetery Lettering 

NASHUA MONUMENT CO. 
83 Kmsley St. Tel. 2155-W 

Nashua. N. H.

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590 

AVenue 2-2484

Pirmininkas — Viktoras Medonis,
21 Saagur St, So. Boston, 

Vice-Pirm. — Vincas Stakutia,
884 Sixth SL, So'.. Boston, Mass.

Protokolų Rait. — kXązys Rusteika 
208 L. St, So. Bostca Mass.

Fin. RaSt. — Aleksandras Ivattca, 
440 E. Slxth St., So. ypston, M*m 

Iždininkas—Stasys K. GrigAnavičiu*, 
«»» E. Seventh St, S. Boston, Mm

Maršalka — Jonas Zaikis,
22 Beethovcn St., Roxbury. Mass.

Draugija laiko susirinkimus ka« tre
čią sekmadienį kiekvieno mčne«io> 

2 vai. po pietų. Parapijos sAišl 
492 K, 7th St, So. Boston, MiV
Visais draugijos reikalais krfipH- 

tts pas protokolų raitininką.

W. J. Chistoin
GKABORll’S 

"Asmeniškas Patarnavimas” 

831 Smith St, 
PROVIDENCE, B. L 

Telephone.
Ofiso: Dexter 1*62

Namų: Pi. S23S
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Kun. Pr. Virmauskio
sveikata pagerėjo ir jis grį

žo iš ligoninės į kleboniją.

Nauji Metai
šiemet išpuola pirmadienį, 

Katalikams yra pareiga iš
klausyti šv. Mišių. Šv. Petro 
parapijos bažnyčioje šv. Mi
šios Naujų Metų dieną bus 
laikomos tomis pačiomis va
landomis, kaip sekmadieniais, 
būtent:, 7, 8, 9. 10 ir 11:30; 
salėje — 8 ir 9:30.

Išpažintys
Šv. Petro parapijos bažny

čioje bus klausomos išpažin
tys šeštadienį, rytą šv. Mišių 
metu, 3:30 v. p.p., ir 7:30 v.; 
sekmadienį, prieš Naujus Me
tus 2:30 v. p.p., ir 7:30 v. v.

Ateitininkų būrelio 
metinės

Bostono Ateitininkų Jauni
mo būrelis ruošiasi švęsti 
1951 m. sausio mėn. 7 
vai. šv. Petro bažnyčios 
pijos salėje savo metinę 
tę.

PROGRAMA
J. 10 vai. pamaldos šv. Pet

ro bažnyčioje. Visi at-kai pri
ims šv. Komuniją.

2. 15 vai. Iškilmingas posė
dis, kurio metu nauji nariai 
duos pasižadėjimą.

3. Paskaitą skaitys S. Sužie
dėlis.

4. 16 vai. meninė dalis. At
lieka Bostono ir Brocktono 
ateitminkiškas jaunimas.

5. 17 vai. šokiai.
Maloniai kviečiame visus 

kuo skaitlingiausiai atsilanky
ti.

d. 15 
para- 
šven-

t

tautos, nuo savo 
nuo savo šeimos.

pareikšti sukaktuvinin- 
savo linkėjimus. P. Au- 
papasakojo sukaktuvi- 

gyvenimo sunkesnius

Tėv. Jurgelaitis, O. P., 
šias Kalėdas praleido Bos

tone, kur gyvena jojo tėvai.

Kun. Kazys Mažutis
yra pakviestas j Toronto 

sutuokti buvusį savo mokinį 
Petrą Imbrasą. Sutuoktuvės 
įvyks gruodžio mėn. 30 d. To
ronto parapijos bažnyčioje. 
Kun. Mažutis vyks į Toronto, 
jei suspės iki to laiko sutvar
kyti dokumentus.

šv. Jono Ev. Draugijos
intencija šv. Mišios bus gie

damos sekmadienį, gruodžio 
31 d., 9 v. r. Šios skaitlingos 
draugijos nariai turės progos 
bendrai pasimelsti ir priimti 
šv. Sakramentus. Labai gra
žus būdas pasiruošimui su- 
itkti naujus metus.

Bostono viengungių
Kūčios praėjo jaukioj nuo

taikoj. A. Valkavičius išryš
kino viengungių vargus ir li
kimą. Palikusieji šeimas sielo
jasi dėl jųjų likimo, išgyvena 
savijautą žmogaus atplėšto 
nuo savo 
krašto ir
Nevedusieji taip pat dažnai 
blaškosi ir grumiasi su gyve
nimu ir kliūtimis. Kun. Mažu
tis pažymėjo kaikurias “vien
gungių luomo” atsiradimo 
priežastis. Viengungiai vyrai 
vienbalsiai pritarė kalbėtojo 
pastabai, kad 'kartais mūsų 
mergaitės labai “įsivaizdina”, 
žiūri ne tiek į vyro būdą ir 
tautybę, kiek į jo algą ar 
“carą”. Kūčios praėjo pakilioj 
ir nuoširdžioj nuotaikoj.

Andrušaičių
šeima atšventė sidabrines 

vestuves. Gruodžio 24 d. bū
rys prietelių ir bičiulių susi
rinko 
kams 
dėnas 
ninku
momentus. Kun. Kazys Mažu
tis išreiškė pasitenkinimą ir 
džiaugsmą, kad ir mūsų die
nomis yra nemažai gražių šei
mų. Papasakojęs vieną kitą 
linksmą įvykį iš moterystėje 
gyvenančių “kovų bei grum
tynių”, davė progos susirinku
siems pasikalbėti kaikuriais 
moterystės klausimais. Se
kančią dieną kun. Mažutis at
laikė sukaktuvininkų intencija 
šv. Mišias pašventindamas ir 
įteikdamas jubiliatams naujus 
žiedus, nes šliūbiniai žiedai 
yra bolševikų atimti.

Petras Karoblis,
pasirgęs porą mėnesių mies

to ligoninėje šv. Kalėdų šven
tėje, gruodžio 25 d. mirė. Ve
lionis buvo susilaukęs 65 me
tų. Gyveno 350 E. 8th St., So. 
Boston, Mass. Yra kilęs iš 
Vabalninku. Amerikon atvyko 
prieš 40 metų. Paliko žmoną 
Antaniną (Vinčiūnaitę), duk
terį Daliją ir seserį Oną Ul- 
činskienę. Buvo palaidotas iš 
šv. Petro parapijos bažnyčios 
gruodžio 29 d., 9 v. r. Naujos 
Kalvarijos kapinėse. Melski
mės už Petro sielą.

šaram-Burum
Darbininko” parengimas— 

i” — įvyks 
3 vai. p.p. 
naujoje sa- 

Mass.
bus išdalinta

Per Kalėdas rašytojai 
sveč’ai Bostone

Rašytojas Paulius Jurkus 
(iš Kennebunk Port) visas 
Kalėdų šventes praleido Bos
tone. Šiuo metu jto dirba 
“Aidų” redakcijoj ir rengia 
spaudai poemą “Juodvarniai”, 
kuri jau parašyta ir turi apie 
5000 eilučių.

Beletristas kunigas Stasius 
Būdavas (iš Putnam, Conn.) 
per šventes pagelbėjo šv. Pet
ro parapijos klebonui, laiky
damas šv. Mišias ir pasakė 
pora gražių, literatūriškai sti
lingų pamokslų. Aplankė kai 
kuriuos kolegas rašytojus Ir 
pažįstamus.

Kalbininkas Leonardas 
Dambriūnas su žmona buvo 
atvykęs lankyti giminių ir pa
žįstamų net iš Philadelphijos. 
Šiuo metu, atidirbęs privalo
mąjį laiką pas turtuolį, Dam
briūnas dirba namuose savo 
srityje. Neseniai ‘Draugas’ iš
spausdino išsamią jo parašytą 
Lietuvių Kalbos Vadovo kriti
ką.

Iš Brooklyno draugus ir pa
žįstamus lankė poetas Anta
nas Rimydis. Rimydis Brook- 
lyne dirba radijo įmonėje kar
tu su rašytoja Nėle Mazalaite. 
Jis yra vienas žymiųjų futu
ristų lietuvių poezijoje; pas
kutiniu laiku redagavo labai 
paplitusį ūkininkų laikraštį 
“Ūkininko Patarėjas”.

16 mėty sukaktis
So. Bostono lietuviai profe

sionalai ir biznieriai, vadovau
jami Dr. A. L. Kapochy, ren
gia pasilinksminimo vakarėlį 
sekmadienį, sausio-Jan. 7 d., 
1951 m., 5 vai. vakare 
Bostono
draugijos salėje, 
Broadway. 
skiria Lietuvių Radijo Valan
dėlės programai paremti, kuri 
gruodžio 14 d. š. m. minėjo 16 
metų gyvavimo sukaktį.

L. Bobelyte
ištekėjo už Jasaičio ir apsi

gyveno Bostone. Jos tėvai 
broliai gyvena Čikagoje.

Strolia kariuomenėje
Prieš kelias savaites į Ame

rikos kariuomenę išvyko Vy
tautas Strolia, tik prieš metus 
atvykęs į šį kraštą. Vokieti
joj yra likę jo tėveliai ir du 
broliai. Nuo pat atvykimo 
dienos Vytautas buvo įsijun
gęs, vietos lietuvių kultūrinę 
veiklą. B. L. tautinių šokių 
grupėje grojo akordionu, vei
kė kaip šokių instruktorius ir 
dažnai kitataučiams pagroda
vo rageliu. Dalyvavo Dramos 

• Studijoje. Rūpinosi sudaryti 
prie šokių grupės ir liaudies 
instrumentų orkestrėlį. Jam 
išvykstant, Lithuanian Cross 
Co. padovanojo savo darbo 
Lietuvos Vytį, kurią jis išsi
vežė į kariuomenę, šiuo tar
pu yra Fort Hood, Texas.

Rap.

$ A B ASINIS
Šventadieninis priepuolis, 

kuris labai dažnai ištinka ti
kinčiuosius, lotyniškai vadina
mas morbus sabbatieus. Jis 
retai būna lemtingas, nors 
kartais pasitaiko.

Ataka prasideda iš vakaro, 
kai aplink mėtoki tušti stikle
liai, nugriaužti silkės šonkau- 
lai, išbarstytos kortos. Ligonį 
suima stiprus sunegalavimas, 
suka galvą, tačiau jis miega 
gerai ir ilgai. Juk šventadie
nio rytas! Jaučiasi gana silp
nas, bet apetitas yra. Ligonis 
gerai užkanda “karšto šu
nies” ir apsiverčia ant kito 
šono. Mat,' ataka tęsiasi kelias 
valandas, dažniausiai iki pa
čių pietų.

Po dvyliktos valandos ligo
nis pasijunta kiek geriau. 
Pranyksta išblyškimas Apeti
tas pakyla. Geri užkandžiai 
visai atgaivina. Ligonis kelia
si, pradeda palengva vaikščio
ti, nors nuotaika dar surūgu
si. Ligos pažymiai beveik vi
sai pranyksta, kai apsiprau- 
sia, apsiskuta. Jau visai ge
rai pastovi ant kojų ir net 
jaučiasi galįs vairuoti. Išsi
blaškymo tikslu aplanko drau
gai, pasidalina paskutinėmis 
naujienomis, užsuka į vieną 
kitą užeigą.

So.
Lietuvių Piliečių 

368 West
Vakarėlio pelną

<4*

“šurum - Burum’ 
balandžio 22 d., 
Lietuvių Piliečių 
Įėję, So. Boston, 

Šiame vakare 
virš $300.00 dovanų. Prašome 
visų ruoštis į šį šaunų paren
gimą.

VADOVĖLIS JAUNIEMS PIANISJ/MS
apie kuĄ buvo rašyta kalė

diniame “Darbininko” nume
ryje (komp. J. Kačinsko re
cenzija). galima gauti “Dar
bininko" administracijoje ar
ba pas autorių: Vyt. Kerbelis,

I

PRIEPUOLIS
Pavakariais priepuolis kiek 

pasikartoja, bet jau gana 
švelnioje formoje. Ligonis dar 
gali paskaityti laikraščius, 
klausytis radijo ar žiūrėti te
levizijos. Jis gali priimti drau- I 
gus, sulošti pora partijų bri
džo ar pokerio; šia proga, at
sigaivinimui, išlenkiama vie
nas kitas . stiklelis “vaistų". 
Vakarienę paprastai valgo liū
to apetitu ir naktį į pirmadie
nį miega kaip užmuštas.

Pabunda gana ankstį, bet 
jau visai naujas žmogus, tar
si, tik ką užgimęs. Skubiai 
susitvarko ir, gerai užkandęs, 
visai suskumba į darbą. Ligos 
kaip nebūta, net ir jos pėdsa
kų nebelikę. Retai kam apie 
tai ir prisimena, ar pasiskun
džia savo sunegalavimu. Daž
niausiai apie tai visai nenori 
nei kalbėti.

Liga dažnai esti užkrečia
ma, tačiau pavojinga tik pa
tiems artimiesiems šeimos na
riams. O ir užsikrėtusieji ją 
perserga visai panašia forma, 
kaip šeimos galva.

Suglaustai , šabasinio prie
puolio pačios svarbiausios ir 
ryškiausios yra šios apraiš
kos:

Priepuolis ištinka vyrus 
dažniau negu moteris. Tai esti 
išimtinai tik tikinčiųjų liga. 
Dažnai persimeta į kitus šei
mos narius, jei ir jiems reikia 
eiti . pamaldas.

Šabasiniu priepuoliu serga
ma tik šventadieniais, užtat 
ir toks ligos vardas.

Ši liga niekad neužtrunka 
ilgiau, kaip iki šventadienio 
popiečio.

Priepuolį labai sunku iš 
anksto numatyti, bet niekada 
nebūna apetito stokos ar ne
migos. Priešingai, tiesiog al
pinantis miegas yra pati ryš
kiausia. šios ligos žymė. Kar
tais kankina žiaurūs sapnai. 
Jokių ypatingų skausmų, kar
tais galva svaigsta. Sustabdy
ti tam vaistų kaip ir nėra, ne
bent rūkštūs kopūstai ar tre
jos devynerios, bet jų Ameri
koj ir su receptu sunku gaut.

Šia liga susirgęs ligonis nie
kada nesikreipia į gydytoją, 
nevartoja jokių vaistų, ne
klauso jokių patarimų. Jis tik 
tramdo savo nervus ir vengia 
keltis iš lovos, juo labiau, iš
eiti iš kambario.

Ligonis kartais būna 
vingas, geriau tada, kad nie
kas jam nesimaišytų po aki
mis.

Persirgus nelieka jokių pa
stebimų pėdsakų, tačiau ligos 
pradai tūno giliai ir visada ; į 
yra pavojus atkristi, bet tai ; į 
gali įvykti tik šventadienį. Jei i į 
taip atsitiktų darbo dieną, ta- iĮ 
dš visai nebūtų šabasinis prie- <! 
puolis, netiktų visi -čia išvar- 1!

! 
i! 
i! 
U 
i! 
i! 
<!

Plotkelis skautams 
iš Belgijos

Studentų Skautų Korpora
cijos “Vytis” dvasios vadas 
kun. J. Dėdinas, gyvenąs Bel
gijoje, per Korporacijos įga
liotinius įvairiuose kraštuose 
išsiuntinėjo savo pagamintas 
plotkeles visiems vytiečiams.

Bostono Akad. Skautybės 
skyriaus nariai tas plotkeles 
gavo prieškalėdinėje sueigoje. 
Tos kukliosios plotkeles per 
Kūčias jungė nematomom gi
jom visus plačiam pasauly pa- 
sklydusius vytiečius ir stud. 
skautes vienon prie bendro 
stalo sėdinčion šeimon. Tą va
karą po nuoširdžios maldos, 
vėl visiems prisiminė lemtingi 
tradicinės “Palauk, palauk”... 
žodžiai.

Skaučių kalėdinis 
pobūvis

Gruodžio 17 d. pas Bostono 
amer. skaučių vadovą Cathe- 
rine Conclin buvo jaukus ka
lėdinis pobūvis. Tarpe puska
pio viešnių dalyvavo ir lietu
vių skaučių atstovės — skau- 
tininkės V. Barmienė ir L Če
pienė.

Skautės per radijo
Prieš Kalėdas Bostono vie- 

tininkijos “Šatrijos Raganos” 
vyresniųjų skaučių skiltis S. 
Minkaus radijo programoje 
pravedė jatinimo valandėlę.

Lietuvoje,

Joje trumpai buvo apžvelgta 
lietuvių skaučių istorija — 
Nepriklausomoje 
tremtyje ir Bostone. Perduota
pasaulio skautybės įkūrėjo 
lordo R. Baden - Powell’io tes
tamento skautams skirta iš
trauka. Paskaityti skautiški 
aforizmai. Padeklamuotas Vy
riausiosios Skautininkės — 
poetės J. Augustaitytės - Vai
čiūnienės eilėraštis “Skau
tėms”. Kad ir nedrąsiai, bet 
pakenčiamai sudainuotos trys 
liaudies dainelės ir skautiškoji 
1938 m. jubiliejinė daina “At
gimė Tėvynė”, šiai programai 
vadovavo sktn. V. Barmienė.

Būtų labai miela, kad skau
tės dažniau ir visose lietuviš
kose radijo valandėlėse pasi
reikštų.

Talka Jamboree’s fondui 
1951 m. Austrijoje prie 

Zalcburge įvyksianti pasauli
nė skautų Jamboree. Kad lie
tuviai skautai įstengtų jon 
nuvykti, organizuojamas Jam- 
boree’s fondas 
paremti. Fondo 
ryti rūpinasi 
skautų vienetai,
reikalui paremti, skautų tarpe 
yra platinami dovanų fantai. 
Dovanų išdalinimas įvyks va
sario 18 d. Bostono lietuvių 
skautų būkle. Visi kviečiami 
paremti skautų veiklą. G J.

Naujos knygos ir laikraščiai
pas J. Žilevičių, ^66 Park 
Place, Elizabeth 1, N. J. Kai
na $3.50.

lilĮKH UMITVIAMS 

1956 m. gruodžio mta.
VoL L No. 11 

šiame kalėdiniame numery
je randame įdomių straipsnių: 
žvaigždės paslaptis (B. Mar- 
kaitis, S. J.), Rytų Bažnyčia 
ir naujoji dogma (VI. Mika
lauskas, S. J.), Gera ir Uoga 
spauda (Pr. Alšėnas), Leisk 
man tau pasiskųsti (Kunigas 
rašo apie kunigo skundą), 
Galima išsiskirti, bet.. (Kuni
gas Jonas), Darvinizmas (J. 
Venckus, S. J.), Priešvedybi- 
nis draugavimas (J. Vaišnys, 
S. J.), Bažnyčia ir naujos 
dogmos. Išrinktoji tauta.

Kaip matome, straipsniai la
bai aktualūs ir patrauklūs.

šiam reikalui 
lėšoms suda- 
visi lietuvių 
Be to, tam

Lankėsi
Gruodžio 26 d. Liet. Vyčių 

centro pirmininkas Al. Vasi
liauskas, grįždamas su žmona 
namo iš Kalėdų švenčių, ku
rias jie praleido savo žmonos 
tėviškėje, Rumford, Me., su
stojo Bostone. Ta proga lan
kėsi “Darbininke”, aplankė 
naująjį “Vyties” redaktorių 
d-rą J. Leimoną, antrąjį “Vy
ties” redaktorių F. Grendely- 
tę, kleb. kun. Pr. Virmauskį 
ir d-rą preL K. Urbonavičių.

Gruodžio 27 d. išvyko į sa
vo gyvenamąją vietą Great 
Neck, N. Y.

Vincas Gegužis
mirė gruodžio 23 d. Palai

dotas antradienį, gruodžio 26 
d. š. m. Paliko žmoną Oną 
(Gaigytę) ir giminaičius Ba- 
jerčius, atvykusius iš trem
ties. Vincas Gegužis su žmo
na gyveno 49 Buttenvood St., 
Dorchester. Jis yra dirbęs 
apie 25 metus “Keleivio” 
spaustuvėje. Tačiau mirus jo 
broliui Jurgiui, kuris buvo 
“Keleivio” įstaigos pusininku, 
Vincas turėjo išeiti ir bylinė
tis su kitu pusininku Michel- 
sonu dėl palikto turto.

Karolina Diksienė,
gyvenusi ilgus metus Bos

tone, o dabar gyv. Chelsea, 
Mass., pergyveno sunkią ir 
pavojingą operaciją New 
England Dęaconess ligoninė
je.

muz. J.

stambus 
šiuos C.

Česlovas Sasnauskas. Lietu
viška Muzika, Reųuiem ir ki
ta. Spaudai parengė 
Žilevičius. 1950 m.

Veikalas yra gana 
(133 pusi.). Apima
Sasnausko muzikos kūrinius; 
Kur bėga Šešupė, Jau slavai 
sukilo, Užmigo žemė, Skubėk 
prie kryžiaus, Siuntė mane 
motinėlė, Karvelėli, Lėk saka
lėli, Tu mano motinėle, Vyrai, 
Reųuiem, O Salutaris Hostia, 
Tantum Ergo Sacramentum, 
Ad multos annos, Marijos 
giesmė, Blaivininkų himnas, 
Ateitininkų himnas. Kompozi
cijos parengtos vienam bal

su for- 
orkes-

ir

ner-

L. Voi-

Linkime pasveikti.

Buvo parvykę iš 
kariuomenes

Švenčių proga buvo pas sa
vo mamytę parskridęs iš 
Camp Picket, Virginia, Anta
nas Kulbis, buvęs tremtinys, 
ir pirmutinis tautinių šokių 
grupės jaunuolis pašauktas 
kariuomenėn. Tarnauja Quar- 
termasters dalyje. Kariuome
nės gyvenimu patenkintas ir “LAIŠKŲ LIETUVIAMS** 
gerai nusiteikęs. Džiaugiasi, 
kad jų barakai esą gražiuose 
pušynuose. Taip pat šventėms 
pas savo žmoną, vaikučius ir 
tėvelius buvo parvykęs mari
nas Bronius Kontrimas, Jr.

Mėnesinis kultūros žurnalas “Aidai”, leidžiamas TT. Rrancitkony, pamečiui skirs po vieną 3900.00 premiją ui Jis antrojo pasaulinio karo 
premi os komisijos gjriausiu pripažintą grožinės literatūros ir mokslo veikalą. Šiuo skelkiamoe Jos taisyklės pirmi 
esiems metams:

PLATINTOJAI JUNGT. AM ERIKOS VALSTYBĖSE:
1951 metais pirmą kartą premija bus skiriama už gretiną literatūrą: poeziją, noveles, apysakas, romaną ar dramą.
Už premijos komisijos geriausiu pripažintą veikalą skiriama premija nebus skaldoma tarp atskirą auterią.
Premijos komisija vertins 1950—1951 m. pasirodžiusius viešumon grožinės literatūros kūrinius ir tais metais 
paradytus, bet dėl dabartinių sąlygų negalėjusius būti itspausdintais kūrinius tą autorių, kurie juos prisius 
komisijai.
Eilėraėčių rinkinys, skiriamas premijai, turi sudaryti nemažiau 32—43 puslapių knygą, jeigu Ji būtą išspaus
dinta. Nevėlią ar apysakų rinkinys turi būti nemažiau kaip 100 puslapių dydžio spausdintoe knygos. 
Paskutinė data* kūriniams įteikti 1951 metą gruodžio 1 d. Siųsti Šiuo atdresu: Ant. Vaičiulaitis, 2037 No. 
Main Avė. Scranton ė, Pa. - "
Premijuotą kūrinį, jei jis būtą parinktas ii vieiumon dar nepasirodžiuslą veikalą, autorius sutinka dalinai ar 
iitisai spausdinti per “Aidus”.
Premijos sprendėją komisiją sudaro: tom. Brazdžionis, J. Girnius, V. Maciūnas, Pr. Naujokaitis, A. Nyka-
Niliūnas, Ant. Vaičiulaitis ir leidėją atstovas T. Or. L. Apdriekus, O.F.M.

Virrey Mėlio 1940, Buenos 
Aires, Argentina. Knyga api
ma 32 prieinamu stiliumi pa
rašytas lietuvių liaudies dai
nas pianui. Kaina $2.—

dyti nurodymai, bet apie tai ' 
pats ligonis geriausiai žino, 

šabasinio priepuolio padari
niai nėra labai pavojingi nei 
sveikatai, nei, apskritai, kū
nui, o tik sielai. Amžinam gy
venimui po nuolatinės šabasi- 
nės ligos gali būti tikras “ša- 
basas”. L. Gervė, i-------------------------------- ;

sui, mišriems balsams 
tepionu ir simfoniniu 
tru.

Veikalą išleido Kun.
ciekauskas. Viršelį piešė T. 
Petraitis. Užsakyti' galima ir
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LINKSMŲ ir

LAIMINNGŲ

NAUJŲ

1.
2.
3.

4.

5.

S.

7.

jAIIMI«“aidai” skiria
KUfcTŪROS ČURAIAtAS LITERATŪROS PREMIJĄ

platintojai,
iki 1951 m. birželio 1 d. su

rinkę daugiausia užsimokėju
sių naujų skaitytojų, 
vertingas dovanas:

1. Televizijos aparatą
150 doL

2.
3.

gaus

arba

doLŠaldytuvą arba 100 
Radijo aparatą arba 50

visi kiti platintojai, su- 
didesnį skaičių prenu-
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Linki Jums Visiems I. J. FOX Krautuves 
Personalas ir Josios Ilgametis Lietuvis 

Atstovas BERNARDAS KORAITIS

!
!

i! _______________________________

3marinų veteranas kaip rezer
vistas, kilus Korėjoj karui, 
vėl buvo pašauktas tarnybon. doL 
Turėjo palikti savo gražią šei- Ir 
mą ir gerą darbą. Parvykęs rinkę
turėjo progos pamatyti savo meratų, bus apdovanoti, 
vaikučius, dalyvaujant para- “Laiškų Lietuviams” kaina 
pi jos mokyklos eglutės prog- visur tik 1 doL Adresas: 
ramoje. Jo tėvelis yra vi- "Laiškai Lietuviams”
siems žinomas eanatable Bro- 5541 So. Paalaa St
nius Kontrimas. Bap. Chicsgo 96, DL USA

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 
Nuo 11 fld 12 vaL vHeMa 

WESX — 1290 ldloeydes, Salėm, Maso.
SeštaAeaj, gruodžio 90 dteuą, 11 valandą rytą, Lietuvių 

Badio Valandos programa. Iš WESX radio stotim — 1280 ki- 
locycles, Salėm, Mana bus transliuojamos liautam dainos, mu
zikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kalbos.

Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai siųskite 
savo pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu:

UTHUANIAN BADIO HOUB
906 Vest Broadnay South 1

Telephonai: SOuth Boston 8-6608 arba NOnrood 7-1449




