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Korėjos fronte
Nepriėmė raudonosios Kinijos atsakymo

Jung. Valstybės sausio 17 d. atmetė komunisti
nės Kinijos atsakymą į UN’o pasiūlymą nutraukti 
Korėjoje karo veiksmus. Valst. Sekretorius Dean 

Acheson pareiškė, kad jis remia UN’o planą, bet Pei- 
pingo atsakymas Jung. V alstybėms yra nepriimti
nas. Jis abejoja, ar Peipin go atsakymas bus priimti
nas ir UN’o pilnaties susirinkimui.

W. Austinas vėl reikalaus pripažinti Kiniją - 
agresoriumi

Antrame pranešime Valst. sekretorius pastebė
jo, Raudonosios Kinijos laikyseną išdidi ir kad ji vi
sai nesuinteresuota taika. Jung. Valst. UN’o delega

tas Waren Austin ryšyj su Peipingo atsakymu veda 
pasitarimus su kitais UN’o nariais pripažinti Kiniją 
agresoriumi.

UN’o pajėgos atsiėmė Suuon
Sausio 16 d. Jung. Valst. 8-tos armijos daliniai 

po smarkios oro atakos atsiėmė senąją Korėjos t zir- 
tovę Suvvon miestą, kuris yra apie 15 mylių į pietus 
nuo Seoul.

Komunistai ieško minkštų vietų
Sausio 17 d. Kinijos komunistai mėgino pulti 

išilgai visą Korėjos frontą, ieškodami minkštų vietų 
prasilaužimui, bet prasilaužti niekur nepasisekė. 
Centriniame fronte UN’o pajėgos apgynė Wonjų ke
lią. Pranešimais iš centrinio fronto UN’o žymūs pat
ruliai įžengę į Wonjų, kurį radę tuščią, ir jame tuo 
tarpu laikosi.

Aviacijos veikla
Tolimųjų Rytų oro pajėgos pranešė, kad sunai- 

- - kino apie 770 komunistinių pajėgų trupių ir 750 įvai
rių karo reikmenų sandelių. Nakties metu puolė prie
šo kariuomenės koncentraciją, išsprogdino kariuo
menės traukinius ir kolonas sunkvežimių.

Vakarų fronte nežinomos kilmės lėktuvas nume
tė 5-as bombas į UN’o pozicijas prie Kunyangjang 12 
mylių į rytus nuo Suwon. Apie nuostolius nebuvo 
pranešta. Oro žvalgyba praneša apie masinį komu
nistų kariuomenės judėjimą į pozicijas antram in
vazijos žygiui į Pietų Korėją.

Centrinio fronto pranešėjas sako, kad fronte 
dabar padėtis labai panaši į tą, kokia buvo praeitų 
metų lapkričio mėnesyje prieš Kinijos komunistų 
ofensyvą prie Chougchou upės. •

■■ Korėjos kare dalyvauja 21 valstybė: Australi
ja, Belgija, Britanija, Kanada, Jungtinės Amerikos 
Valstybės, Prancūzija, Graikija. Turkija, Filipinai, 
Tailandas, Norvegija, Naujoji Zelandija, Olandija, 
Kolumbija, Pietų Afrika, Etiopija, Panama, Indija, 
Italija, Peru, Nikaragua. Vienuolika iš jų yra davu
sios sausumos kariuomenę, o kitos remia laivynu, 
aviacija arba sanitarine pagalba. Tačiau didžiausia 
našta atitenka Jungtinėms Amerikos Valstybėms.

■■ Visa Pietų Amerika remia JAV pasiūlymą 
Kiniją paskelbti agresore.

■■ Pabėgėliai praneša, kad yra didelis skirtumas 
tarp amerikiečių ir kiniečių. Kai anksčiau užimdavo 
amerikiečiai sugriautą miestelį ar kaimą, tai tuojau 
stengėsi žmones pamaitinti. Kiniečiai patys maisto 
trūksta. Žmonėms glėbiais dalinami Stalino paveiks
lai ir propagandinė literatūra.
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Prezidentas Trumanas įteikia ordinus Korėjos kare žuvusiųjų motinoms ir žmo
noms. Iš kairės į dešinę pirmoji yra Mrs. Miklred Dean, žmona žuvusio gen. William 
Dean, o paskutinioji Mrs. Hazel O. Turner (Btoston, 
Charles W. Tumer.

Mass.), motina žuvusio Srgt.

Trumanas paskelbė darbi) pajėgų mobilizaciją
VVashington, D. C. — 

Prezidentas Trumanas 
laišku painformavo visų 
valdžios departamentų 
viršininkus, kad yra bū
tinas reikalas mobilizuo
ti ne tik ginkluotas pajė
gas, bet ir darbo pajėgas 
gynybos produkcijai, ag
rikultūrai, civiles gyny
bos ir kitiems namų 
fronto reikalams. Val
džia vykdys kontrolę, 
kiek tai bus reikalinga 
ginkluotų ir civilių pajė
gų mobilizacijos pasise
kimui užtikrinti.
dentas Trumanas tikisi,

Prezi-
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SIX CENTS

Kinai atmetė paliaubų planą

SOVIETAI “ATIDAVĖ” 
JAPONŲ TURTĄ

Londonas — Maskvos 
radijas pranešė, kad So
vietų Rusija “atidavė” 
raudonųjų kiniečių val
džiai visas japonų nuosa
vybes, kurias ji buvo nu
savinus tuojau po karo 
Mandžiurijoje ir Peipin- 
ge. Nuosavybes “atida
vė” pagal susitarimą 
praeitą vasario mėn.

tos dienos pastatų staty
bai reikės gauti National 
Production 'Authority 
leidimą, kuris bus duoda
mas tik esant būtinam 
reikalui. Pradėta staty
ba gali būti baigta.

Uždraudė sunaikinti 
bulvių perviršį

Presųue Isle, Maine — 
Federalinė valdžia už
draudė sunaikinti Maine

Suvaržė statybą
VVashington, D. C.

Valdžia uždraudė statyti 61,000.000 bušelių bulvių 
krautuves ir kitokius pa
status prekybiniams rei
kalams. 1
lioja iki vasario 15 d. Po

pervirši. Spėjama, kad 
valdžia 6 bulvių pervirš 

Draudimas ga- eksportuos ir sunaudok 
ginkluotoms pajėgoms.

kad darbininkai savano
riškai rems savo krašto 
siekius. Stabihza c i j o s 
viršininkai sakė, kad bus 
“įšaldytos” kainos, bet 
kada — nepasakė.

Amerikiečiai kandidatai 
j kartas

Nevv York— Amerikie
čių katalikų sluoksniuo
se kalbama, kad į naujus 
kardinolus gali būti pa
skirti arkivyskupai: Cu
shing (Boston), Keogh 
(Baltimore), Rittre (St. 
Louis), Mclntyre (San

Francisco), Mitty (Los 
Angeles).

Sausio mėn. 13 d. mirus 
Kardinolų Kolegijos de
kanui kardinolui Fran- 
cesco Marchetti - Selvag- 
giani, beliko 51 vienas 
kardinolas. Pilnai Kardi
nolų Kolegijai trūksta 
dar 19.

Lake Success, N. Y. — 
Komunistinės Kinijos vy
riausybė atmetė Jungti
nių Tautų pasiūlymą nu
traukti karą Korėjoje ir 
pradėti taikos derybas. 
Raudonųjų kiniečių už
sienio ministeris Chou 
En-lai patiekė šiuos kon- 
tra pasiūlymus: komu
nistinė Kinija, Jung. 
Valstybės, Sovietų Są
junga, D. Britanija, 
Prancūzija, Indija ir E- 
giptas tariasi dėl atitrau
kimo visų svetimų kariš
kų pajėgų iš Korėjos ir 
palieka patiems korėjie
čiams spręsti savo vi
daus problemas; pasita
rimai apima ir Jung. 
Valstybių ginkluotų pa
jėgų atitraukimą nuo 
Formozos; pasitarimai 
turi būti vedami Kinijoj; 
Peiping’o rėžimo Kinija 
turi būti pripažinta Jung. 
Tautų nariu nuo pirmos 
dienos pasitarimų.

JAV sekretorius Ache- 
son griežtai atmetė tuos 
kontra pasiūlymus. Jung.

v •Valstybių valdžios atsto
vai rengiasi daryti spau
dimą, kad Jungtinės Tau
tos paskelbtų komunisti
nę Kiniją agresoriumi. 
D. Britanija ir Prancūzi
ja yra nustebusios ir nu
sivylusios dėl tokių Pei- 
ping’o vyriausybės žy
gių. Jos tikrai tikėjosi, 
kad raudonieji priims 
Jungtinių Tautų pasiūly
mą ir pradės taikos de
rybas.

Sukėlė riaušes
Roma. — Atvykus gen. 

Dwight E. Eisenhowe- 
r’iui į Romą, komunistai 
sukėlė riaušes didesniuo
se miestuose, protestuo
dami prieš Atlanto su- 
starties tautų ginklavi
mąsi. Komunistų susirė
mimuose su policija su
žeista 50 asmenų ir apie 
200 areštuota. Turine 
buvo paskelbta 20-valan- 
dų generalinis streikas. 
Tačiau tas streikas praė
jo nepastebėtas. Romoje 
jokių riaušių nebuvo.

TĖVAI PROTESTUOJA PRIEŠ 
JAUNUOLIŲ MOBILIZACIJĄ

Gen.VVashington
Marshall’o ir kiti pareiš
kimai ir reikalavimai 
imti 18 metų amžiaus 
jaunuolius karo tarny
bon sukėlė pasipriešini
mą. Daugiausia protestų 
iššaukė Mrs. Anna M. 
Rosenberg, gynybos se
kretoriaus asistentė, sa
vo pareiškimais Senato 
komitetui.

Pasipiktinę tėvai už
vertė Kongresą telegra
momis ir laiškais.

VVashington, D. C. —
Gynybos departamentas 
jau pasiuntė 18 metų 
jaunuolių mobilizacijos 
įstatymą Kongresui. Gen. 
Marshall, gynybos sekre
torius ragina šį bilių 
tuojau priimti, nes esą 
to reikalauja mūsų kraš
to gerovė.

Portuoalija šiltai priėmė 
Eisenhowerį

Lisbon, Portugalija — 
šio krašto valdžia labai 
šiltai priėmė gen. Dwight 
D. Eisenhovver ir pažadė
jo jam pagelbą. Karo mi
nisteris pareiškė, kad 
portugalai pripažįsta ‘di
delę garbę kovoti jo va
dovybėje’.

• Jung. Valstybių karo 
vadovybė Vokietijoje įsa-

kė uždaryti plačiai žino
mą vokiečių spaudos ben
drovę — Albert Langer- 
George Mueller už tai, 
kad ji palaikė ryšius su 
Franz Emer spaudos 
bendrove, nacių partijos.

Suomija sudarė naują 
valdžią

Helsinki, Suomija — 
Šiomis dienomis tapo 
perorganizuota mažumos 
koalicinė valdžia, įsilei- 
džiant socialdemokratus. 
Naujoje valdžioje yra 
šeši ūkininkų partijos, 
septyni social-demokra- 
tų, du švedų liaudies par
tijos ir vienas 
vių. Premieru 
ninku partijos 
ho Kekkonen.
je valdžioje
nistų. Iš 200 parlamento 
atstovų koalicinė valdžia 
turi 130 atstovų.

progresy- 
yra ūki- 
vadas Ur- 
Koalicinė-

nėra komu-

KATALIKŲ VAJUS NUKENTE- 
JUSIEMS NUO KARO ŠELPTI

Sau-

susi
tiksiąs

Boston, Mass. 
šio 17 d. įvyko Naujo
sios Anglijos Katalikų 
diecezijų atstovų 
rinkimas, kurio
pagaminti planą penk
tam metiniam vajui Vys
kupų Fondo nuo karo nu- 
kentėjusiems šelpti. Tau
tinio katalikų fondo va
dovybė užsimojus su
rinkti $5.000,000.

Susirinkimas įvyko J. 
E. arkivyskupo Richard 
J. Cushing, D. D. rezi
dencijoje. Platų praneši
mą padarė Right Rev. 
Edward E. Swanstrom, 
NCWC karo šalpos sky
riaus direktorius. Prela
tas Svvanstrom pareiškė, 
kad vajus prasidės sek
madienį, vasario 25 d. ir 
baigsis sekmadienį, kovo 
4 d. Vyskupų Šalpos Ko
mitetas ir NCWC šalpos 
skyrius nuo 1943 m. iš
dalino nuo karo nukentė-

jusiems žmonėms 342,- 
710,059 svarus maisto, 
medicinos ir drabužių 
vertės $147,935,578. Jis 
sakė, kad 500,000 svarų 
drabužių jau pasiųsta į 
Korėją ir taip pat gin
kluotos pajėgos pareika
lavo dar 1,000,000 svarų- 
drabužių išdalinti Korė
joje.

Nuteisė tris vyskupus
Praga

nųjų teismas nuteisė ka
lėti iki gyvos galvos du 
slovakų vyskupus; vieną 
graikų unitų vyskupą ir 
kitą Romos katalikų, o 
trečią katalikų vyskupą 
nuteisė 24 metams kalė
ti. Vatikano laikraštis 
“Osservatore Romano” 
griežtai pasmerkė čekų 
raudonųjų valdžios teis
mą už tokį begėdišką el
gesį.

Čekų raudo-

71 BILIJONO BIUDŽETAS

1951/52 biu- 
yra didžiau-

VVashington, D. C. — 
Prezidentas Trumanas 
įteikė Kongresui ateinan
čių metų - 
džetą. Jis
sias taikos meto biudže
tas. Valdžia numato per 
metus išleisti 71 bilijoną 
594 mil. dolerių krašto 
reikalams. Pajamų nu
matoma gauti 55 bil. 138 
mil. dolerių. Deficitą apie 
16 bil. prezidentas siūlo 
padengti naujais mokes
čiais.

Jung. Valstybių karo 
pajėgoms stiprinti numa
tyta 41 bil. 421 mil. dol., 
užsieniams remti 7 bil. 
461 mil. dolerių.

Masinė ginklų produkcija
Detroit, Mich. — K. T.

Keller, valdžios atstovas, 
pareiškė, kad masinė 
ginklų produkcija bus iš
vystyta tik 1952 m.

Permainos angių kabinete
Londonas — Anglijos 

premjeras Attlee padarė 
permainas savo ministe- 
rių kabinete. Aneurin 
Bevin, kairysis, kuris bu
vo sveikatos ministeriu 
nuo 1945 m., paskirtas 
darbo ministeriu. Hilary 
A. Marąuand, buvęs pen
sijų ministeriu, paskirtas 
į Bevino vietą. George 
Isaacs, buvęs darbo mi
nisteriu, paskirtas pen
sijų ministeriu. Šios per
mainos sukėlė daug spė
liojimų, nes nežino, kas 
darosi užkulisiuose. Dar
bo ir konservatorių par
tijos reikalauja padaryti 
permainas užsienio de
partamente, nes Ernest 
Bevin yra taip silpnos 
sveikatos, kad jis negali 
atlikti darbo taip, kaip 
to reikalauja šie laikai.

*9

$lVUlęTūs ŽINIOS
A Anglijoj mirė majoras gen. Sir Ernest Dunlop 

Swinton, 82 m. moderniškų karo tankų išradėjas.
A Senatorius Edwin C. Johnson iš Colorados, 

gynybos departamentui reikalaujant, įnešė įstatymą 
į Kongresą, pagal kurį valdžia pavojaus metu galėtų 
kontroliuoti kiekvieną radijo ir televizijos stotį.

A John L. Levvis, angliakasių unijos pirminin
kas, pakvietė 200-vyrų komitetą susirinkti ir svars
tyti algų pakėlimo klausimą 20 proc.

A Jung. Valstybių Atstovų Rūmai 365 balsais 
pritarė įstatymą, pagal kurį valdžia galės išleisti du 
bilijonus dolerių ($2,000,000,000) milžiniškų lėktuv
nešių statybai ir jų modernizavimui. Naujais lėktuv
nešiais naudosis lėktuvai, kurie veš atomines bom
bas. Bilius perduotas Senatui.

A Visoje centralinėje Europoje siaučia influen- 
zos epidemija.

Praeitą pirmadienį 4226 Massachusetts valsty
bės gyventojai, dentistai ir veterinarai užsiregistra
vo mobilizacijai.
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Kazys Vertikas

Kam tos naujos derybos 
su Sovietais?

CICERO, ILLINOIS. — Jau keletas mėnesių Sovietai ir 
vakarų didieji sąjungininkai vieni kitiems siuntinėja raštus ir 
siūlo vieni kitiems susitikti ir pasikalbėti. Ir vis dar nesusitinka 
ir nepasikalba. Kodėl taip? Ar nėra apie ką kalbėti ar reikalas 
labai neskubus? Kai jau kariaujama ir skubiai ruošiamasi dar 
daugiau kariauti, tai atrodo, kad kalbų galėtų būti pakanka
mai. Taip pat atrodo, kad reikalai yra gerokai skubūs. Tai ko
kios yra tokio delsimo paslaptys?

Sovietams šiuo laiku nėra didelio reikalo skubėti. Padėtis 
Korėjoje ir raudonųjų kiniečių kariškas ir diplomatinis siautė
jimas Sovietų padėtį gerina ir duoda progos vis daugiau “pūs
tis”. Sovietai turi savo užkariavimų planus ir nenori nuo jų at
sisakyti. Ji nenori ir tų planų silpninti. Tai gi ne tam tikslui 
jie nori susitikti ir pasikalbėti su vakarų demokratijomis — 
savo didžiausiais priešais. Tai kodėl gi jie siūlo?

Yra dvi rimtos priežastys. Visų pirma Sovietams labai' 
svarbu pasilikti didžiausiaiš taikos apaštalais. Jie turi prieš 
visą pasaulį* rodytis, kad jie vis dar nori “išgelbėti” taiką. To
dėl jie ir siūlo kalbas — derybas, neva tam, kąd išvengus ka
ro. Yra dar ir kita Sovietams labai svarbi priežastis. Sovietai, 
žinoma, nesitiki susilaukti antro Miuncheno, nesitiki paklupdyti 
ant kelių vakarų demokratijas. Bet vieno dalyko jie tikisi iš 
tokių kalbų, ir tikisi pagrįstai.

Sovietai tikisi, kad per tokias derybas vakarų demokrati-i 
jos jiems gali dar padaryti kokias nors nuolaidas, kurios žy
miai pagerintų jų strategines ir diplomatines pozicijas būsian
čio karo pradžioje. Dėl tokio tikslo Sovietams apsimoka mė
ginti kalbėtis. Būtų dar vienas iš to patogumas Sovietų nau
dai: tokios derybos savaime susilpnintų demokratinių tautų 
pasiryžimą kariauti, o gal būt pasėtų ir tam tikrą nepasitikė-' 
jimą. Mat, kai derasi tai, paprastai, ką nors perka ar parduoda.

Bet ko gi vakarai galėtų tikėtis iš tokių derybų? Pirmu
čiausia vėl gi rodyti taikingas pastangas. Svarbiausia gi. išlošti, 
laiką iki lemiamų kautynių. Laikas dabar svarbiausias daly-Į 
kas. Visi gi jau gerai žino, kad Sovietų imperializmą sustabdys 
tik jėga-ginklas.

Iškilmingos Mišios Šv. JPetro Bazilikoje Romoje, kurias laikė popiežius Pijus XII, apsuptas 36 kardinolų ir 600 arkivyskupų bei vyskupų.
Klišė iš “Šv. Pranciškaus Varpelio”, 1951 m. sausio 1 d. skirta Marijos Dangun Ėmimo dogmai nušviesti.

Laiškai iš Pakistano
Kas yra Pakistanas?

Pakistano vardas gal ne 
vienam bus girdėtas iš spau
dos. bet maža kas ką žino 
apie šį kraštą, kuriame jau 
yra atsidūrusių ir mūsų tau
tiečių iš DP. Čia spausdiname 
laišką tokio vieno mūsų tau
tiečio, kuris kaip ir tūkstan
čiai kitų buvo priverstas žiau
raus komunizmo palikti savo 
gražiąją tėvynę ir. po daug 
metų vargo nesvetingoje Vo
kietijoje, apsigyventi šiame 
labai nejaukiame Azijos kam
pe.

Pakistanas, anksčiau žino
mas Belutžistano vardu, yra 
Vakarų Azijoje. Iki praeitojo 
karo, kaip Indija ir Burma. 
buvo britų kolonija. Dabar 
kaip ir visi tie Vakarų Azijos 
kraštai valdosi nepriklauso
mai. Pakistanas iš žiemos Ry
tų turi ilgiausią sieną su In
diją. su kuria dabar kivirčija
si dėl Kaschmir'o srities Hi
malajų pašlaitėje. Iš Vasaros 
Vakarų taip pat ilga siena su
siliečia su Afganistanu, iš Va
karų — su Persija. Pietuose 
prieina Arabų jūrą.

Čia jau atsidūrė iš Vokieti
jos, Kempteno DP stovyklos 
ir viena lietuvių šeima, kuri 
verčiau pasirinko to krašto 
vargą, negu būti nukankin
tais Sibiro katorgoje ar nužu
dytais savo krašte. Jie 1950 
m. rugpjūčio 6 d., atsisveiki
nę su savo bendro likimo tau
tiečiais, išvyko į tą nežinomą 
kraštą. Rugpiūčio 16 d. iš Ro
mos pakilę IRO apmokamu 
lėktuvu įk> 12 vai. nusileido 
Pakistano sostinėje Karachi.

Iš lėktuvo išlipus
Vos išlipę iš lėktuvo tuojau 

pajautėme, kad čia visai ki
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Patenkino Brocktoniečius
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų. 

Parduodame
I /odą—Anglius—Coke—Aliejų—Oil Burnerius 

BROCKTOH ICE S COAL CO.
27 Lau rence St., .. Brockton, Mass.

Tel. 189
,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx\xxw%4į

tas kraštas ir klimatas. Karš
ta, tvanku, nors ir vėjas pu
čia. Oras lyg garų pilnas, 
keistas nemalonus kvapas; 
vietiniai žmonės juodi. Įvedė 
į aerodromo stotį. Stotis gana 
graži ir pakankamai švari.

Karšta. Prakaitas ima pilti. 
Atliuosuojame kaklaraiščius, 
atsisagstome marškinius. Ma
žai padeda. Sunku kvėpuoti, 
tartum trūksta oro. Sėdame į 
patogius minkštus fotelius. 
Palubėje sukasi didžiuliai 
elektriniai vinteliatoriai. Tai 
maloniai vėsina, nes sukelia 
dirbtinį vėją. Savijauta keis
ta.

Jane pastebi, kad nebeturi 
ant rankos auksinio laikrodė
lio. Susinervina. Pirmas nepa
sisekimas. Laimei ateina vie
na lėktuvo patarnautoja. Pra
nešam jai. Po kiek laiko pro 
langus matome, kaip būrelis 
žmonių su šviesomis apie lėk
tuvą ieško. Grįžta ir paduoda 
laikrodėlį. Reiškia — laimė.

Prisistato kažkokia europie
tė moteris ir veda atlikti for
malumus. Sužinome, kad IRO 
atstovė. Čia užtrunkame ge
ras dvi valandas iki užpildėme 
įvairiausius blankus, atlieka
me muitinės patikrinimą. Su
žinoję, kad gydytojai, atvykę 
jų armijon. nuodugniai baga
žo nežiūri.

Pagaliau susodina į karišką 
sunkvežimį ir šoferis veža. 
Niekas nelydi. Nežinome net 
kur mus veža. Naktis. Tamsu. 
Važiuojame greitai. Nieko ne
simato: tik kur ne kur kokia 
tolumoje švieselė. Jokių pasta
tų, jokių trobesių. Važiuojame 
ilgokai. Pagaliau privažiuoja 
prie kažkokių barakų ir su
stoja. Prie įvažiavimo stovi

*

ŠVENTIEJI METAI Į VISĄ PASAULĮ
Švento Tėvo yra paskelbtos 

šios sąlygos jubiliejiniams at
laidams gauti: 1. išpažintis;
2. komunija; 3. vyskupo nu
statytų bažnyčių aplankymas 
ir 4. tsftn tikros maldos.

Išpažintis gali būti atlikta 
ir komunija priimta prieš baž
nyčias lankant arba baigiant 
lankyti. Reikalaujama, kad 
paskutinis bažnyčios aplanky
mas arba komunijos priėmi
mas būtų atliktas Dievo ma
lonės stovyje. Atlaidams pel
nyti nepakanka velykinės iš
pažinties ir komunijos, nes tai 
ir šiaip katalikams yra priva
loma.

Vyskupai turi galią pasi
rinkti savo lankytinas bažny
čias arba viešas koplyčias. 
Normaliai turi būti nurodytos 
4 bažnyčios arba koplyčios. 
Kur keturių bažnyčių nėra, 
ten vyskupo gali būti nuro
dyta viena bažnyčia. Bažnyčių 
aplankymai gali būti atlikti 
vieną dieną arba per ilgesnį 
laiką. Jei kas. norėdamas ap
lankyti bažnyčią, rastų duris 
uždarytas arba kitu būdu su

kareivis, ir toliau nepraleidžia. 
Klausiam šoferio. Negalima 
susikalbėti, nes jis angliškai 
nemoka, kalba tik vietine — 
urdų kalba. Suprantam tik. 
kad “camp”. Koks ir kodėl 
mus čia atvežė — jokio su
pratimo. Šoferis išlipa, kalba
si su kareiviu - sargybiniu, 
žvalgosi, kažko laukia. Mas 
ima nerimas. Pradedame ner
vintis.

Atvažiuoja limuzinas. Išlipa 
kažkoks civiliai apsirengęs 
europietis. Kalbasi su sargy
biniu. Pagaliau ateina prie 
mūsų sunkvežimio. Klausia 
kas mes esame. Sužinojęs nu
ramina. pažada mumis pasi
rūpinti. Jam paliepus, sargy- 
binis praleidžia mūsų mašina. 
Sustoja kieme ties vienu ba
raku. Įveda vidun. Pasirodo 
anglų karininkas, to lagerio 
komendantas. Paaiškina, kad 
jam nebuvo nieko pranešta. 
Čia esanti karininkų, prava
žiuojančių tarnybos reikalais 
sustojimo stovykla.

Užsako visiems, viskį, ir 
pats išeina mūsų reikalų tvar
kyti. Netrukus grįžta ir pra
neša. kad vyrai galės čia likti 
ir gaus nakvynę, o moterys su 
vaikais bus nuvežtos į ligoni-

Ave Maria Valanda
Sekmadienį, sausio 21 d.. 

5:30 vai. po pietų per radijo 
stotį WMEX — 1510 kilocyc
les bus transliuojama apie 
brolį Ravmond Herbeaux. ku
ris. būdamas žymus Pary
žiaus koncertų pianistas, pa
veiktas vieno nuostabaus įvy
kio. atsisakė muziko karieros. 
tapo broliu ir savo talentus 
pašventė aklųjų muzikos mo
kymui.

kliudytas į ją įeiti, užtenka, 
kad nustatytas maldas sukal
bėtų prie bažnyčios durų.

Lankant bažnyčias, kiekvie
ną kartą turi būti sukalbėta 
5 kartus “Tėve mūsų”, “Svei
ką, Marija” ir “Garbė Dievui”; 
vieną kartą — “Tėve Mūsų”, 
“Sveika Marija” ir “Garbė 
Dievui", Šv. Tėvo intencija; ir 
vieną kartą “Tikiu į Dievą 
Tėvą”.

Taigi iš viso 6 poteriai ir 
vienas ‘“Tikiu į Dievą Tėvą”.

Be to. 3 kartus “Sveika 
Marija su invokacija “Taikos 
Karaliene, melskis už mus!” 
ir vieną kartą malda “Sveika 
Karaliene. Gailestingumo Mo
tina”. Tikintieji yra raginami 
prie visų šių maldų dar pridė
ti Popiežiaus Pijaus XII Šv. 
Metų maldą, kuri tačiau ne
priklauso prie sąlygų gauti 
atlaidams.

Pilnai išpildžius visas sąly
gas (įskaitant išpažintį ir Ko
muniją) galima pradėti tas 
pačias sąlygas, siekiant atlai
dus pelnyti antrą kartą ir tt. 
Jei pubiliejiniams atlaidams 

nės seserų patalpas. Prašome 
neskirti. Jis ramina ir aiškina, 
kad čia nesą šiuo metu pa
kankamai vietos ir kad mote
rims ir vaikams bus ten pa
togiau.

Šeimos išvažiuoja, o mes 
paliekame. Čia gauname kam
barėlius su švariai paklotomis 
lovomis. Pasilikę vieni, apžiū
rime palovius, sienas, visas 
pakampes, ar nėra kur kokių 
skorpijonų. gyvačių ar pana
šių sutvėrimų. Stovykla ran
dasi plyname lauke, todėl ne
turime pasitikėjimo. Su šiokia 
tųkia baime gulame . į lovas. 
Šviesos negesiname. Miegas 
neima. Lauke vėjas pučia, šu- 
nes loja. Mūsų barakas braš
ka. visur lyg kas beldžiasi, ir 
tas kelia nemalonų jausmą. 
Laukiam prašvintant...

Anksti sukilome. Papusry
čiavome karininkų valgykloje.

Dieną viskas kitaip atrodė 
ir nuotaika pagerėjo. Stovyk
los rajonas švarus ir tvarkin
gas. Karininkų klubas gražus. 
Maistas geras ir gerai paruoš
tas.

(bus daugiau) 

FEDERACIJOS SKYRIAMS
Amerikos lietuvių R. K. Federacijos Naujosios Anglijos 

apskričio suvažiavime gruodžio 10 d. 1950 metais kilo klausi
mas. kas sudaro Federacijos apskritis ir kokie nario mokesčiai. 
Federacijos skyrius sudaro katalikiškos organizacijos ir pavie
niai asmenys. Apskritis sudaro Federacijos skyriai. 4 apskričio 
iždą skyriai moka nuo kiekvienos jam priklausančios organiza
cijos po 50 centų per metus. Tokia Federacijos Naujosios Ang
lijos apskričio tvarka.

Maloniai prašomi visi Naujosios Anglijos apskr. skyriai 
sumokėti į apskričio iždą mokesčius, kuriuos siųskite apskričio 
iždininkui Jurgiui Versiackui. 49 Brookfield Rd.. Norwood. 
Mass. Jeigu kurioje Naujos Anglijos lietuvių kolonijoje dar ne
būtų Federacijos skyriaus, prašoma suorganizuoti skyrių.

FEDERACIJOS APSKRITIES VALDYBA.

gauti vyskupas yra nustatęs 
aplankyti keturis kartus tą 
pačią bažnyčią, tuomet visus 
keturis aplankymus galima 
atlikti iš eilės, išeinant ir vėl 
įeinant į bažnyčią — taip, 
kaip yra daroma, atlaidus pel
nant Porciunkulės šventėje. 
Atlaidus gali kiekvienas pel
nyti kiek nori kartų, juos au
kodamas už save patį arba 
už mirusius.

Klebonai bei išpažinčių klau
sytojai gali nuo* kaikurių są
lygų tikinčiuosius atleist arba 
jas pakeist kitomis. Nuo baž
nyčių lankymo visiškai arba 
dalinai gali būti atleisti ligo
niai. seneliai virš 70 metų am
žiaus, darbininkai, kurie nega
li pasitraukti nuo savo darbo, 
juo labiau kaliniai ir belais
viai. Apskritai, visi, kurie dėl 
kokios nors rimtos priežasties 
bažnyčią aplankyti yra su
kliudyti. Už tai atliktinas, ku
ris nors kitas geras darbas. 
Ligoniai, kurie nepajėgia su
kalbėti nė reikalaujamų mal
dų, gali būti dalinai ir nuo jų 
atleisti.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems, 

kurie mane, mano dukterį 
Florence Casper ir vyrą Juo
zą, ir švogerką Mortą Lat- 
vinskienę atjautė didžiojo 
skausmo ir nuliūdimo valan
doje, mirus mano mylimai 
žmonai Onai Venienei. pa- 
reikšdami užuojautas, patar
naudami. Dėkoju Šv. Petro 
lietuvių parapijos kunigams 
už dvasinį patarnavimą, sve
čiams kunigams ir sesutėms 
vienuolėms už maldas, pa
reikštas užuojautas, dalyvavi
mą šermenyse ir laidotuvėse. 
Dėkoju Lietuvos Dukterų po 
globa Dievo Motinos draugi
jai ir So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijai ir kitoms, 
jų valdyboms ir bendrai vi
siems nariams; dėkoju vi
siems už dvasinius buketus 
(šv. Mišias), gėles, dalyvavi
mą šermenyse ir laidotuvėse. 
Lai Dievas visiems - visoms 
atlygina gausiomis malonėmis 
už manęs suraminimą didžio
je skausmo valandoje.

Mykolas Venis.

Padėka ir
Šiuo reiškiu padėką visiems 

tiems tautiečiams, kurie taip 
nuoširdžiai atsiliepė į mano 
paraginimą sušelpti šv. Kalė
dų proga Vokietijoje likusius 
mūsų tautiečius ligonis, ypač 
džiovininkus. Iš įvairių Ame
rikos ir Kanados vietovių atė
jo laiškai prašantys adresų.

Nėra jokios abejonės, kad 
labai daug tautiečių be jokio 
raginimo, savo iniciatyva, nu
siuntė savo pažįstamiems li
goninis siuntinėlius švenčių 
proga. Veiklioji artimo meilė, 
ačiū Dievui, mūsų tautiečių 
širdyse yra gyva. Tuo galima 
tik pasidžiaugti.

Reik manyti, kad viešas ir 
organizuotas šelpimas per 
BALFą bus mūsų tautiečių ir 
toliau duosniai remiamas ir 
palaikomas. Tačiau šis priva
tus, betarpis ir individualus 
šelpimas yra labai graži ir 
taip pat labai sėkminga akci
ja-

Nuoširdžiai dėkodamas su
šelptųjų vardu visiems gera
dariams šiandien noriu patiek
ti štai kokią mintį.

Vokietijoje šiuo metu yra 
293 džiovininkai. Dar vienas 
kitas yra kituose Vakarų Eu
ropos kraštuose. Yra apie 
tiek pat kitokių ligonių. Kaip 
būtų gera, kad kiekvienas li
gonis turėtų 1951 metais kokį 
nors savo globėją. Ligonį glo
boti galėtų arba paskiri as
mens arba paskiros organiza
cijos, mokyklos, klasės, cho
rai ir tt.

Mažos rendos — Mažesnes kainos
Veltui pristatymas — Išsimokejimui 

Ateikite į krautuvę, kurioje 
garantuotas sutaupymas

J. CORONIS & SON 
FURNITURE CO.

168 W. Pearl St., Nashua, N. H. Tel. 4008

“ŽVAIGŽDĮ
Skaitykite ir Platinkite Jėzaus Širdies Pasiuntinį 

Kaina metams $2.00. Užsienyje $2.50 
Adresas: “ŽVAIGŽDĖS” ADMINISTRACIJA 

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

LIETUVIŲ KATALIKIŠKOJO JAUNIMO ŽURNALAS

ATEITIS
ATEITYJE rašo žymiausieji mūsų literatai .visuomeninin

kai bei mokslininkai, tačiau

ATEITYJE turi progą pasireikšti ir jaunos .jėgos — 
pats jaunimas su savo kūryba.

•
ATEITIES prenumerata metams 3 dol. Garbės pren. 

10 dol. Užsieny — pagal dolerio kursą.

ATEITIES redakcijos ir administracijos adresas:
417 G ra n d St., Brooklyn 11, N. Y.

prašymas
Bet gali pasitaikyti, kad 

vieną ir tą pat ligonį globos 
keli, kai tuo tarpu bus ligonių, 
kurių niekas negloboja, kurie 
liks tokiu būdu visų apleisti 
ir užmiršti. Todėl, atrodo, tam 
tikra registracija yra reikalin
ga.

BALFo Bostono skyriaus 
pavestas 'rūpintis privačia li
gonių šalpa, maloniai prašau 
asmenis, kurie apsiima kurį 
nors ligonį šiais metais globo
ti, pranešti man savo ir globo
jamojo ligonio pavardę ir ad
resą. O jei kas neturi pažįs
tamo ligonio, prašom kreip
tis šiuo adresu: Kun. Kazys 
Mažutis, 50 W. 6th St., South 
Boston, Mass.

Tat, jei norite ką nors nu
siųsti ligonims ir ieškote tar- 
pinThkų*' tai kreipkitės į savo 
BALFo skyrių. Jei norite be
tarpiai ką sušelpti, adresą 
mielai atsiųsiu.

Tenelieka 1951 metais ne
vieno kur nors kenčiančio ir 
apleisto bet pasiekiamo mūsų 
tautiečio be jokio globėjo, tei
kiančio jam vienokią ar kito
kią paramą.

Kun. Kazys Mažutis.

• Ispanijos komunistai
Per Ispanijos pilietinį karą 

komunistai išžudė 6.000 kuni
gų ir 10.000 vienuolių. Kaiku- 
riuos net mirusius iškasė iš 
kapų ir visokiais būdais išnie
kino.

I
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Mūsų didi pareiga
“Laukiniai žmonės laikraščių neskaito” — pasa

kė "kartą vienas lietuvis žurnalistas. Apsiriko jis tik 
tiek, kad visiškai laukinių žmonių, kaip beždžionių, 
niekada nebuvo ir nėra. Yra tiktai žmonių ir tautų 
mažiau ar daugiau kultūringų. Ir juo kultūringesnė 
yra kuri tauta, tuo daugiau turi laikraščių ir knygų. 
Spaudos įvairumas ir laisvumas yra viena iš kultū
ringumo žymių.

Kai caro laikais rusai norėjo lietuvių tautą už
gniaužti, jie uždraudė jai spaudą. Kai nepriklauso
mais laikais norėjo vyrauti tiktai viena politinė par
tija, ji taip pat varžė ir savaip sijojo spaudą. Dar 
labiau ją slėgė Lietuvoje atsiradę okupantai — vo
kiečiai, bolševikai ir Vilniaus krašte lenkai. Šian
dien raudonojo caro žandarai, bolševikai, nepripa
žįsta jokios spaudos, kuri nepraeina pro jų koštuvą. 
Dar daugiau: jie tiktai patys leidžia spausdinius — 
laikraščius bei knygas — ir tiktai bolševikinius, 
raudonus. Visa kita spauda, nors ir seniau leista, bet 
nebolševikinė, yra naikinama ir deginama. Tai nėra 
kultūringumo žymė: tai barbarų atgimimas.

Lietuvių tauta, šitų barbarų slegiama, šiandien 
laisvą žodį gali tarti tiktai laisvame pasaulyje. Jung
tinės Amerikos Valstybės yra tas kraštas, kur ir ca
ro laikais ir dabar, bolševikams siautėjant, lietuviai 
turėjo ir tebeturi įvairią ir laisvą spaudą. Spaudos 
laisve naudojasi net ir tie, kurie kitiems tos laisvės 
nepripažįsta, kai tik prie valdžios prieina. Bet prie
varta yra trapesnė už laisvę: prievarta anksčiau ar 
vėliau pasibaigia, o laisvė palieka. Spauda yra vienas 
iš stipriųjų ginklų laisvei ginti.

Amerikos lietuviams spauda yra taip pat viena 
iš priemonių savo tautiškumui išlaikyti. Kiekviena 
tauta kitaip galvoja ir mąsto, dėlto kitaip ir rašo. 
Netekusi savo rašto, ji netenka ir atramos savo skir
tingai dvasiai išreikšti. Skaitoma tik svetima spau
da žmogų užplūsta ir svetima įtaka. Jis pamažu nuo 
savo tautos atitolsta ir pasidaro jai svetimas. Jam 
pradeda neberūpėti nei savo tautos reikalai.

Senieji Amerikos lietuviai tą gerai suprato. Jie 
daug yra skyrę energijos ir lėšų lietuviškiems laik
raščiams ir knygoms leisti. Tai padėjo jiems ir są- 
moningais lietuviais išlikti.

Jau buvo rašyta šio 
laikraščio skiltyse, kad 
svarbi mūsų pareiga pa
laikyti lietuvišką spau
dą. Kaikas po to mus už
klausė, ar visokią be 
skirtumo lietuvišką spau
dą? Norime į tai atsaky
ti.
Spauda — žmogaus dva

sios gaivintoja
Nuolat skaitydamas 

laikraštį ar knygą, žmo
gus pats to nejausdamas 
pradeda galvoti, gyventi 
ir veikti taip, kaip tas 
laikraštis ar knyga mo
ko. Todėl spauda tampa 
skaitytojui lyg koks min
ties formuotojas, jo kas
dieninis dvasios gaivin
tojas. Todėl ne vistiek 
kokios krypties spauda 
bus tuo žmogaus dvasios 
gaivintoju. Svarbu, kad 
skaitoma spauda būtų 
skaidrių kilnių minčių 
reiškėją. Katalikui svar
bu, kad jo skaitoma 
spauda praturtintų jo 
dvasią naujomis kilnio
mis mintimis, bet ne tuš
čiais aprašymais ar net 
pragaištingais jo kil
niausiems įsitikinimams.

Spauda ne visa vienoda
Spauda — knygos, žur

nalai, ar laikraščiai — 
gali būti nukreipta prieš 
tikėjimą ir dorą; tai va
dinamoji ateistinė ir gel
tonoji spauda, skleidžian
ti įvairius tvirkinančius 
ir kriminalinius aprašy
mus.

Nemažiau pavojinga 
katalikui dar ir vadina
ma neutralioji spauda, 
kurios atstovai dažniau
siai sako, kad toji spaur 
da nekovoja prieš tikėji
mą, prieš Dievą nieko 
nerašo. Katalikui tuo at
veju tenka paklausti, ka 

Tai turi būti daroma ir toliau, ypač šiuo metu, 
kai gimtajame krašte lietuvių tauta yra žiauriai nai
kinama. Reikia visą daryti, kad bent Amerikoje ii 
nebūtų svetimos įtakos skandinama. Mūsų laikraš
čiai ir knygos tam daug padės, jei visi, kiek galime, 
paremsime spaudos darbą. Darbas tas nelengvas, bet 
sutelktos visų pastangos daug gali padėti. Tai mūsų 
didi pareiga. L. Kn-va.

toji spauda už Dievą ra
šo. Jeigu sužinosi, kad 
nieko, tai tokios spaudos 
reikia vengti — ji nėra 
katalikiška, kaip svetim
taučių spauda nėra lietu
viška, nors ji ir nieko 
prieš lietuvius ar Lietu
vą nerašo. Tokia spauda 
neretai turi geltonosios 
spaudos žymių: joje rasi 
nedorovių paveikslų ir 
visokių “įdomių žinių”— 
kriminalinio ir tvirkinan
čio pobūdžio aprašymų.

Kaip apsirūpinti gera 
spauda

Pasirinkti geroji spau
da kartais nelengva, ypač 
knygos dėl jų gausumo. 
Laikraščius ma ž d a u g 
kiekvienas daugiau ar 
mažiau žino, kokių tiks
lų jie siekia ir ką jie at
stovauja, nors kažkaip 
gražia skraiste savo tiks
lus būtų pridengę.

Patikimiau šia gera 
spauda, ypač knygomis, 
apsirūpinti iš katalikiš
kų leidyklų ar jų agentų; 
laikraščiais, žurnalais ir 
taip pat knygomis — per 
organizuojamus prie lie
tuviškų katalikų parapi
jų spaudos vajus ar 
spaudos platinimo punk
tus — kioskas. Kartais 
būna ta proga surengia
mos —kas yra labai svei
kintina — lietuviškos 
knygos parodėlės. Apsi
saugojimui nuo geltono
sios spaudos — laikraš
čių, žurnalų — reikia pir
miausia kreipti dėmesį, 
kokie juose paveikslai. 
Geltonoji, tvirkinanti, 
spauda yra visiems pavo
jinga, bet labiausiai jau
nimui.
Svarbiausi mūsų tikslai

Svarbiausieji tikslai, 
kurių mes per spaudą 
siekiame — išlaikyti lie

tuviškumą ir Dievą šir
dyje. Katalikiškas lietu
viškas laikraštis ar kny
ga abiejų šių pagrindinių 
tikslų padeda siekti, nes 
jis lygiai sielojasi ir vi
sais lietuviškais reikalais 
ir tikėjimu. Tad nėra jo
kio reikalo vien lietuviš
kumo sumetimais skai
tyti bedieviškus ar jiems 
giminingus laikraščius, 
kurie nieko daugiau ne
duoda lietuviškumui* bet 
dar išstato mus tikėjimo 
pavojams. Be to, katali
kiška spauda gina svar
biausią katalikų organi
zaciją — Bažnyčią ir jos 
institucijas nuo nepa
grįstų puolimų.

Kiekvieno kataliko 
pareiga

Kiekvieno kataliko 
šventa ir būtina pareiga 
visais galimais būdais 
palaikyti savąją — kata
likišką spaudą. Kas su
geba korespondencijomis 
ir straipsniais, kas tai 
nesugeba — bent prenu
merata ir prisidėdami 
prie savosios spaudos 
platinimo. Popiežius Pi
jus XI šiuo reikalu taip 
sako: “Katalikiškos kny
gos turi rūpėti visiems. 
Kas sugeba jas rašyti — 
terašo, kas gali jas pla
tinti — teplatina, kas 
gali paraginti — tepara
gina”.

Taigi šventos atminties 
aukštasis ganytojas ra
gina trims būdais prisi
dėti prie katalikiškosios 
spaudos palaikymo. Jei
gu ne visi galime prisi
dėti visais trimis, tai 
bent vienu kuriuo būdu, 
iš kurių laikraščių pre
numeravimas beveik vi
siems galimas.

Remdami katalikišką 
spaudą prisidedame prie 
mūsų dvasios vadų dar
bo pasipildydami jų mo
komas tikėjimo tiesas iš 
katalikiškos spaudos. Te- 
nelieka šiais metais nė 
vienos katalikiškos lietu
viškos šeimos, nei 
pavieniai gyvenančio lie
tuvio kataliko, kuris ne-

Popiežius prieš kapitalizmą
Roma — Neseniai po

piežius išleido raštą la
bai griežtai pasmerkda
mas kapitalistinę ūkio 
sistemą. Kunigams ir ti
kintiesiems įsakyta kiek 
galima užkirsti kelią ka
pitalizmui. Popiežiai jau 
prieš 50 metų darbininkų 
gerbūvio klausimą iš
sprendė jiems palankiai, 
tačiau tuomet Sujojantis 
kapitalizmas nustelbė šį 
evangelišką reformos 
balsą.

Bolševikai anie Ruhro 
kraštą

Maskva — Sovietų vy
riausybės organas “Iz- 
vestie” rašo, kad Ruhro 
kraštas pakeičiamas A- 
merikos ginklų arsenalu 
prie Reino. Tas laikraš
tis nurodo, kad visoje 
Vakarų Vokietijoje karo 
pramonė gaminanti gin
klus visu greitumu. Ame- 

prenvmeruotų savo spau
dos. Turime juo labiau 
remti katalikišką lietu
višką spaudą, nes ji mū
sų pavergtoje tėvynėje 
ne tik neleidžiama platin
ti, bet ir anksčiau išleis
toji atimama ir naikina
ma. Ir tai pačiu barba
riškiausiu būdu — degi
nama, kaip neseniai skai
tėte šiame laikraštyje.

J. L-kas.

Korėjoje kareiviams maldaknygės ir Šv. Raštas atspaus
dintas 11 kalbŲ. Vienas iš kareivių čia priima maldaknygę, 
kuri turi šimtą milioninį numerį.

rikos biznieriai iš to darą 
didelį pelną. Kaltina a- 
merikiečius, kad jie tuo 
iššaukę anglių trūkumą.

Kaip išnaudoja sovietai 
vokiečių karo pramonę 
savo zonoje, nieko nera
šo. Tačiau iš už geležinės 
uždangos ateidavo žinios, 
kad vokiečių karo pra
monė Sovietų zonoje se
niai dirba pilnu tempu.

Italijos darbininkai 
! Belgiją

pat į Australijos vyriau
sybę, kad priimtų dau
giau italų. Tai pasitar
nausią ir žmonių labui ir 
taikai.

Roma — Belgija susi
tarė su Italijos valdžia 
priimti 1000 italų anglies 
kasykloms. Dau guma 
darbininkų jau yra buvę 
Belgijoj, bet neradę dar
bo savo krašte, grįžta 

, atgal į Belgijos kasyklas.

Rndafnš apsaugos juosta
Vašingtonas. — Yra 

sudarytas planas visą 
JAV žemyną a njuosti ra
daro tinkiu. Jūros pa
kraščiais budės radaro 
aparatais aprūpinti lai
vai. Kiekvienas įtartinas 
svetimas orlaivis tuojau 
bus pasitiktas sprausmi- 
nių lėktuvų ir priešavia- 
cinės artilerijos.
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Dobilienė kažką patenkintai suniurnėjo. 
Bet Gegužis jau ruošėsi išeit.

— Dabar jau eisiu persirėdyti ir — namo. 
Labai vėlai vakare net proletarui pavojinga 
mieste rodytis. Parke dar pavojingiau, nes 
ten jau pilna žmonių. Tačiau gal rasiu trečią 
kelią.

Jis šyptelėjo ir išėjo į kitą kambarį. Ne
trukus iš ten išniro apiplyšęs skurdeiva dar
bininkas, pamojo joms ranka ir išėjo iš na
mų, nė žodžio neprataręs.xxxvm.

Juodu negalėjo susikalbėti. Abu seni 
draugai, bendrai dalyvavę gyvenimo sūku
riuose, kartu lėbavę ir išdykavę, dabar susi
tiko lyg svetimi. Tiesa, aplinkybės jau kito
kios. Balaganovas tebėr visagalis valdinin
kas, gi Šampanovui paslydo koja, ir jis atsi
dūrė ne tik nevykėlių tarpe, bet jau turės at
sisėsti kaltininkų suole. Sovietuose tai reiš
kia Sibirą, arba “aukščiausi bausmės laips
nį” — stoti prie sienos čekos rūsy. Pražudė 
jį Paryžius ir — Olga Bludova. Kaip tik apie 
ją buvusieji sėbrai dabar kalbasi, šampano- 
vas mėgina teisintis.

— Tiesa, aš padariau kvailystę. Bet kurį 
iš mūsų nėra įstūmus į nesąmonę jauna mo
teris, ypač Olgos Bludovos tipo? Ir kas blo
giausia, kad ji turėjo argumentą — na. taip 
sakant, valstybinį argumentą. Girdi, Sovie
tų garbė reikalauja, kad jų atstovai būtų ge
rai apsirėdę, sočiai maitinami ir turėtų tin
kamas patalpas. Kitaip, kapitalistai sakys, 

kad darbininkų rojus užsispyrė progresuoti 
tūkstančius metų atgal į Adomo ir Jievos 
laikus — nuo skarmalų iki visiško nuogu
mo. Tik, ot, Rusijoj labai šalta, tad pilna to
bulybė nesiduoda pasiekiama, tad tenka ant 
skarmalų apsistoti. Ir kaip atsispirs! prieš 
tokią kalbą? Tiesa, tai nesąmonė, bet šiais 
nesąmonių laikais kvaili posakiai greičiau
siai plinta. Ir tai ne Olgos išgalvota. Aš pats 
esu girdėjęs, jog vieną kartą Lenkijos dar
bininkai keikė Rusiją, kad jos dabartinė val
džia vien skurdą atgabena. Bet vienas juok
darys pradėjo juos drausti: “Ko jūs čia zur- 
zate? Čia juk geriau kaip rojuj. Adomas su 
Jieva pliki vaikščiojo, 0 jūs šiokį tokį skar
malą ant pečių užsikariat. Jie tik vaisius 
tevalgė, o jūs kartais supuvusią silkę su- 
graužiat”...

Balaganovas neskaniai susiraukė.
— Ir tokia kvaila pasaka tamsta nori už- 

glostyt savo nusižengimą?
— Prikišti nusižengimą kitam lengva ir 

net malonu, — atsakė Šampanovas. — Bet 
kai pats jį padarai, tai kaltę suverti ant ki
to, arba ant susidariusių nelemtų aplinky
bių... Ir aš kaip tiktai turiu teisės aplinky
bes kaltinti. Žinomi, pasaka apie rojų savai
me kvaila, tačiau tokios anekdotės žaibo 
greičiu apsuka visą pasaulį, ir tokia skaudi 
pašaipa naudos mums neatneša. Aš prisibi
jau, kad Olga tą pasaką iš Paryžiaus emi
grantų buvo girdėjusi. Bet tiek to. Anekdo
te čia tik nereikšmingas pridėčkas, į kurį 
netenka kreipti dėmesio. Tačiau jos pastaba, 
kad Sovietų atstovai užsienyje turi būt tin
kamai reprezentuojami, buvo labai tiksli. Ji 
vilkėjo suknelę, kuri Maskvoj galėjo atrodyt 
elegantiška, bet Paryžiuj ir tarnaitės gra
žiau nešioja. Tai kas gi man reikėjo daryt, 
tovarišč komdarme?

Balaganovas rūščiai į jį pažvelgė. “Koks 
jis man tovarišč? — pamintyjo. — Jis vien 
kandidatas į čekos nuovadą”. Garsiai gi ta
rė:

— Reikėjo ją švariau aprengti, neaikvo- 
jant valstybės iždo.

— Lertgva tai pasakyti. Valstybė taip ma
žai man davė lėšų...

— Na, neliesim to dalyko, — pertraukė 
Balaganovas. — Paliksim čekai tai išspręsti. 
Aš tik noriu žinoti, kam tiek daug tamsta 
kalbi apie Olgą Bludovą. Nori ant jos visą 
savo kaltę suversti?

— Visą — ne; bet didelę jos dalį. Ji pilna
metė, už save atsakinga.

— Ji sau, tamsta sau. Ji jauna mergina, 
tamsta jau apysenis vyras, ir dar gi jos vir
šininkas. Turėjai nustatyt jos užgaidų ribas 
ir neleisti jų peržengt. Dabar...

— Žinau, ką norite pasakyti. Aš savęs 
neteisinu. Bet norėčiau, kad Olga savanoriš
kai ir teisingai viską atpasakotų ir sudary
tų man kiek palengvinančių aplinkybių.

Balaganovas karčiai šyptelėjo.
— Tamstai būtų metas žinot, kad Sovietų 

teismuose palengvinančios aplinkybės nega
lioja. Čia ieškoma vien apsunkinančių ap 
linkybių, ypač jei atsidursi čekos rankose.

— Argi tai neišvengiama? Maniau, kad 
tamsta mane tardysi.

— Kad ir norėčiau, negaliu. Aš čia per- 
menkas. Jūsų reikalas Maskvoj atsidurs.

Šampanovas iš baimės pabalo.
— Ar gi negalima iš to išsigelbėt?
— Pats gi žinai, kad negalima. Maskva su 

tokiais dalykais nejuokauja. Aš čia bejėgis. 
Net su Olga Bludova negaliu tamstos su
vesti.

— Kodėl? Juk ji jūsų žinioje.
—Buvo ne tik mano žinioje, bet ir kalėji

me, iš kurio ji pabėgo.
— Pabėgo?! — labai nudžiugo Šampano

vas. — Tai labai palengvina mano reikalą. 
Jei pabėgo, tai jau prisipažįsta kalta. Tad 
galiu pasakyti, kad ji pavogė valstybės pini
gus. Tuo būdu mano kaltė savaime atpuola.

Dėl tokio Šampanovo begėdiškumo net 
Balaganovas nustebo.

— Bet gi, tovarišč, aš stebiuosi, kaip to
kia lengva širdimi savo kaltę gali ant kito 
suversti. Juk tai nekultūringa.

— Cha! cha! cha! — nusikvatojo Šampa
novas. — Kalbi kaip koks komjaūnuolis. Gal 
ir nekultūringa, bet grynai bolševikiška. Jei
gu Olga iš kalėjimo pabėgo, tai ji baltagvar- 
dietė - išdavikė. Ant jos galima visokius nu
sižengimus sukrauti. Tad ir kriminaliste bus 
pasmerkta, ir aš, geras komunistas, ištei
sintas.

Balaganovas pakraipė galvą.
— Gudriai sugalvota, bet reikia pripažin

ti, kad tikrai bolševikiškai. Tik nežinau, ar 
tai pavyks. Jei Olga būtų pagauta — taip. 
Jei ne_ reikalas tik pusiau laimėtas. Olgą rei
kėtų pagauti, tuomet bus vilties, kad ir 
tamsta gali laimėt.

—Mėginsiu ją surasti ir žinau, kad tai 
man pavyks. Bet kaip ji galėjo tai padaryt. 
Mergai iš kalėjimo pabėgt — tai tikras ste
buklas. Ji turėjo gaut pagalbos iš oro ir iš 
vidaus. Iš oro, žinoma, padėjo banditai, bet 
kas gi iš vidaus?

Balaganovas atsiduso.
— Šnipai — kas gi daugiau? Jų čia visur 

pilna.
— Ir kalėjime?
— Kalėjime gal daugiausia. Tik įsivaiz

duok. Čia buvo lietuvė tarnaitė, apykvailė, 
beveik idijotė. Dėl savo silpnaprotyąĮės, ji 
įsigijo pilną viršininkų pasitikėjimą.
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KŪRYBOS PRIEDAS
KŪRYBOS ŽIBURĖLIAI

Dar neseni laikai, kai kūrybos įkarščiu degė visa mūsų 
šalis' Net laukų akmenėliai krutėjo, bijodami atsilikti nuo žen
giančių gretų. Skleidėsi mūsų žemėje menai ir mokslai, žydėjo 
ir nešė vaisių.

Bet atėjo šalnos ir kando mūsų kūrybos žiedus, atūžė 
audros, ir mus, kaip paukščius, išbloškė į svetimas šalis.

Ten, Vokietijoje, mes suglaudėme valandėlei sparnus. Ir 
kad nebūtų gūdžios laukimo dienos, mes mažam paveiksle kū
rėm Lietuvą. Mūsų rašytojai, dailininkai, muzikai skleidė savo 
kūrybą įr gaivinę liūstančią dvasią. Tačiau, kaip paukščiai, ir 
iš ten iškeliavome.

Nūnai suskridome į laisvės šalį Ameriką, kur radom savo 
brolius tautiečius. Radom didį bičiuliškumą, radome ir gimto
sios žemės ilgesį. Kaip niekada mum šviečia vargo tėvynė Lie
tuva. Vėl mes ilgimės žiburėlių, kurie nušviestų mūsų lūkes
čius ir palaikytų mumyse viltį. Mūsų rašytojas vėl nori išsities
ti kūrybai, bet — jo rankos nuo darbo fabrike pavargę...

Visi mes esame dąrbo ir vargo žmonės, kaip tieji anų me
tų artojėliai, kurie, dirvonus plėsdami, su savimi nešėsi “Tėvy
nės Sargą”, “Apžvalgą", “Ūkininką”. Ir jų rankos buvo suskel
dėję nuo darbo, bet širdys buvo karštos ir ištroškusios lietu
viško žodžio. )r jie dainavo, rašė kaip mokėjo.

Šitose sunkiose sąlygose reikia ir mums purenti lietuviš
kus kūrybos dirvonus, kad neužželtų piktžolės ir mūsų sielos 
nenurambėtų. Kai kitos tautos turi geriausias sąlygaą, kai jų 
rašytojai menininkai iš savo kūrybos ištaigiai gyvena, mes 
esame vėl tie artojėliai, kurių žagrę atšipino laukų akmenys, 
kurių dirvonai tokie kietu Todėl nerūstaukime, kad mųsų dar
bai, palyginus su kitomis tautomis, dažnai yra kuklūs, nes mes 
tik apleistų laukų artojėliai.

Mūsų rankos sugrubę ię budri dvasia klumpa prieš kūno 
nuovargį. Ir ką gali plunksną šiose grubiose rankose? Tačiau 
mūsų širdis gyva! Ja ir kalbėsime, ją guosime, kad neprailgtų 
laukimas.

Mes esame dažnai per kuklūs, nedrįstame parodyti savo 
šviesiųjų žmonių, kurie, kaip žiburiai, švietė visame kelyje. Te
gu jie prasiskleis čia mums su savo darbais ir veikalais. Tegu 
prie “Darbininko” kūrybos žodis ras nedidelę vietelę, nes visi 
mes esame darbininkai, likimo broliai ir draugai...

Kartu dirstelkime į kitų tautų darbus, kad jie mus skatin
tų nenuleisti rankų. Kviečiame visus plunksnos bičiulius savo 
mažytėse laisvo laiko valandose mus prisiminti. Darykime šį 
gyvenimą gražesnį, įdomesnį, nes nuobodulys mus sunaikins.

Bostonas buvo ir yra Amerikos kultūros centras. Iš čia 
prasidėjo Amerikos raštija, čia atspausdino pirmąją knygą. 
Čia ir dabar gyvena garsių rašytojų. J jų šimtmetines tradici
jas įpinkime įr savo kūrybos kuklius sėdus, išaugusius mūsų 
pačių rankom ir širdim išpurentoje dirvoje.

Tegu šitie žodžiai būna maži žiburėliai, kurie 
mūsų laukimą, gaivins ir guos!

■ Jonas Aistis rengia atsi
minimų knygą apie savo me
to rašytojus, vardu “Laikas 
ir žmonės”. Šių metų “Aidų” 
1 nr. spausdinamas antrasis 
skyrius — atsiminimai apie 
Antaną Miškinį, artimiausią 
poeto J. Aisčio draugą.
■ Stasys Santvaras, gyve

nąs Bostone, parašė 4 lyrinių 
paveikslų vaidinimą — “Ko
voj už laisvę”. Jį aktorius H. 
Kačinskas su savo dramos 
studija rengia Vasario šešio
liktai.
■ Lietuviškoje visuomenėje

Lietuviškoje visuomenėje 
didelio susidomėjimo buvo su
silaukęs prof. A. Maceinos 
veikalas “Didysis Inkvizito
rius”. Jo išėjo net dvi laidos 
(1946 ir 1950 metais). Dabar 
šis veikalas yra 
vokiečių kalbą. ; 
prof. V. 
Bonuos i 
Veikalą 
leidykla 
darytos 
ros, ir knyga greit pasirodys 
Vokietijos spaudos vitrinose!

išverstas į 
Įvadą parašė 

Šilkarskis, dėstąs 
universitete filosofiją, 

leidžia domininkonų 
Heildelberge. Jau pa- 
paskutinės korektū-

nuskaidrins

Paskutinės premijos už lie
tuvių grožinės literatūros vei
kalus Lietuvoje buvo paskir
tos 1930 metais. Komunistų ir 
nacių okupacija, suardžiusi 
nepriklausomą Lietuvos gyve
nimą, nutraukė ir literatūros 
augimą bei klestėjimą. Daug 
rašytojų su tūkstančiais tau
tiečių pasitraukė į vakarus. 
Čia vargingose sąlygose vėl 
ėmė atgyti lietuviškas žodis, 
rodytis naujos knygos. Joms 
vertinti ir iškelti vėl įsteigtos 
kelios premijos, kurių didžiau
sioji buvo lyg ir senosios 
Valstybinės premijos tęsinys. 
Ji buvo paskirta 3 kartus: 
1947 m. už Brazdžionio kny
gą “Svetimi kalnai’*, 1948 — 
už F. Kįršos knygą “Tolu
mos” ir 1949 už J. Jankaus 
romaną “Naktis ant morų”.

Prasidėjus spartesnei emi
gracijai, visas tremtinių kul
tūrinis gyvenimas Vokietijoje 
sutriko, sumažėjo 
leidimas. Rašytojai 
tė po visą pasaulį, 
giausia apsigyveno
Kanadoje. Pernai persiorgani
zavusi Liet Rašytojų Draugi
ja, kurios būstinė yra š. Ame
rikoje, vėl atgaivino grožinės 
literatūros premijų tradiciją 
ir įsteigė 500 dol. premiją, ku
ri bus skiriama už geriausią 
metų knygą. Kadangi 1949 m. 
premijų nebuvo, tai prie 1950 
m. prijungiamos ir 1949 m. 
išleistosios knygos. Premijai 
kandidatė bus parenkama iš 
tų dviejų metų grožinės lite
ratūros kūrinių, kurių iš viso 
per tą laiką buvo sukurta apie 
pora dešimtų.

bei atskiri 
dvejus me-

Rašytojų Draugijos premija
Visos leidyklos 

asmenys, per tuos 
tus išleidę originalių (pirmąją
laidą) grožinės literatūros 
knygų, prašomi atsiųsti po 5 
egz. išdalinti jury komisijos 
nariams.

Knygas kaip galima greičiau 
siųsti LRD sekretoriui— B. 
Brazdžioniui, adresu 189 F St. 
So. Boston 27, Mass.

Premijų įteikimas — litera
tūros šventė — įvyks Čikago
je, balandžio mėn. Dar vieną 
premiją skiria Liet. Spaudos 
klubas, N. Y.

darbininkas

Jonas Aistis
Šio eilėraščio autorius — 

Jonas Aistis — yra vienas žy
mesniųjų mūsų tautos poetų, 
išugdęs lietuvių literatūroje 
estetinę žodžio kultūrą. J. A. 
yra meilės, melancholijos ir 
kančios dainius, atnešęs dide
lių stilistinių ir estetinių lai
mėjimų.

Jis gimė 1904 m. birželio 24 
d. Kampiškiuose A. Panemu
nės vaisė. 1926 metais baigė 
Aušros gimnąziją Kaune. V. 
D. universitete studijavo lite
ratūrą ir tuo pačiu metu tar
navo Lietuvos Banke. Nuo 
1936 m., gavęs valstybinę sti
pendiją, studijavo ir karą pra
leido Prancūzijoje. Baigęs stu
dijas daktaro laipsniu, 1946 
m. atvyko į JAV kur Marijo
nų kolegijoje Thompsone dės
to lietuvių ir prancūzų kalbas. 
Gyvena Putnam, Conn.

Išleido šiuos eilėraščių rin
kinius: Eilėraščiai (1930), 
Imago mortis (1933), Inty
mios giesmės (1935), Užgesę 
himeros akys (1937 premi
juota valstybine premija), 
Poezija — rinktinė (1940), 
Be tėvynės brangios (1942

T

Žiema 
jetuvoje

A. GALDIKAS

. J- r
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Amerikoje), Nemuno ilgesys 
(19H7). Taip pat rašo straips
nius apie literatūrą ir kultū
rą. Vienas jų rinkinys išėjo 
“Dievų ir smuikelių” vardu.

Eiles pradėjo spausdinti 
1926 m. “Ateityje”, savo ta
lentu pasireiškė “Pjūvyje” 
1928 m. pasirašydamas Kossu 
Aleksandravičiumi, vėhau pa
sivadino Aleksandriškiu, o da
bar J. Aisčiu.

ADOMAS GALDIKAS

J. AISTIS

Partizano šermenys

ir knygų 
išsiskirs- 

bet dau- 
JAV-se ir

Rašytojų klubas
Sausio 27

7:30 vai.
Instituto patalpose (Beacon 
St. 190) Bostono Lietuvių Ra
šytojų klubas rengia dr. Ma
rijos AKeikaitės - Gimbutie
nės paskaitą apie lietuvių tau
tą amžių bėgyje. Žemėlapiais 
ir paveikslais bus pailiustruo
ta seniausios 
mosios vietos.

Į paskaitą 
kviestas iš 
prof. dr. Puzinas — archeo
logas.

Kviečiama atsilankyti Bos
tono lietuvių visuomenę, kuri 
domisi tais klausimais ir Ra
šytojų klubo veikla.

v.
d., šeštadienį, 

Internacionalinio

mūsų gyvena-

specialiai pa- 
Philadelphijos

MYK. LINKEVIČIUS

Malda skliautams
Ar tu man, o Dieve, patikėsi, 
Kaip aš noriu mylėti Tave — 
Ir skraidydams drugiu palaukėse 
Ir it valkata slinkdanas gatve.

Ar klausysies manęs, o Dievuli, 
Kai šviesos mano lūpos prašys, 
Kai Tau skųstuos, jog širdį užgulęs 
Tokis didis Tavęs ilgesys.

Ar mane Tu, Dievuli, priimsi 
Tik paklūpoti Tavo namuos, 
Atsirėmusiam šaltojo gzimso 
Ar suteiksi gaivios šilumos.

Ar norėsi suprasti šią ty lą, 
šitą nebylę maldą skliautams: 
šioj ty loj tegul nieks neprabyla 
Lig pat vakaro, ligi sutems.

Tegu sutemos visa užgula. 
Tik lemputė težybsi viena — 
Ar Tu man patikėsi, Dievuli, 
Jog Tavęs, Tavęs vieno gana.

RATU apstoję varnos krankia, staugia šunes,
Pasibaisėtinais isteriškais balsais
Suspigusios blaškos medžių viršūnės,
O tujen vienas miesto aikštėje, rudens purve tysai...

Nebeužspaustos akys, nesudėtos rankos
Ir nenuplautas veidas — kruvinas, skaudus — 
Nesistebi, kad pašarvoto nieks nelanko,
Giesmių negieda, žvakių nedega ir nekalba maldų...

Tai hunų hordos, barbarų kerštu įkaitę, 
Tave išniekino ir pabaisai, kaip maitą, 
Paliko paukščiams ir šunims draskytų,

Kad kraupūs šermenys nuo žygio atbaidytu 
Tuos, kurie nevystančia garbe žydės — 
Tavo skaudaus likimo amžiai pavydės...

Thompson, 1948. 2. 4.

MYKOLAS LINKEVIČIUS
Sausio 12 dieną suėjo de

šimt metų, kaip Kaune mirė 
Mykolas Linkevičius — poe
tas individualistas, impresijo- 
nistas.

Matė jis miesto šviesas, il
gėjosi grožio ir meilės. Tra
piais posmais skundėsi jų ne
suradęs. Vaizdavo miesčioni
jos ydas ir kreipėsi į kaimą, 
jo gamtą. Ten jis piešė idiles, 
džiaugėsi smilgelėm ir rugia
gėlėm. Jo kūryboje taip pat 
stiprus religinis motyvas. Sa
vo eilių formos dar nebuvo iš
gryninęs. ištobulinęs, tačiau 
tuo metu skaitytojus, ypač

jaunimą, patraukė savo nuo
širdumu.

Myk. Linkevičius gimė 1909 
m. balandžio 28 d. -Plaugiuose 
Šiluvos valsčiuje. Buvo įsto
jęs į Kauno kunigų seminari
ją, kur tuo metu buvo susitel
kę nemaža veiklių literatų. 
Vėliau studijavo literatūrą, 
mokytojavo.

Jo poetinis talentas pasi
reiškė gana anksti. 1929 me
tais išleido 
džiuose”, 
Dievas” —
nius. Mirė pakirstas džiovos.

“Žydimų atspin- 
1937 m., “Ateina 

eilėraščių rinki-

Romanas apie Bostoną
Retu 

blausiai 
ler’ių)

“Joy 
pasi- 
1885 
ište-

greitumu iškilo į ia- 
skaitomų (best sel- 
I-ją vietą France* 

Parkinson Keyes romanas iš
Bostono gyvenimo — 
Street". Tai nuostabaus 
sekimo moteris, gimusi 
m. Virginijoje. 19 metų
kėjo už Hampshire gubernato
riaus. vėliau tapusio JAV se
natoriaus. Henry Wilder Keys. 
Prieš jo mirtį (1938) ji jau 
buvo garsesnė už savo vyrą. 
1946 m. ji buvo pripažinta po
puliariausia Amerikos moteris 
katalikė. Pastaraisiais metais 
ji išleido tris romanus, kurie 
buvo vienas už kitą geresnis. 
Jos veikalai išversti į 12 kal- 

į ir Did. Britanijoje taip pat 
labiausiai skaitomi.

| bų
I lak 
S

“Joy Street” romanas yra 
septynioliktasis. Tai meilės 
romanas, kur motrišku švel
numu ir šilumo vaizduodama 
savo veikėjus, ji išrengė pir-

menyhę amerikiečių literatū
roje. •

Mirė Smclair Levvis
Sausio 10 d. Romoje, Vilią 

Eletta klinikose, širdies smū
giu mirė garsusis amerikiečių 
rašytojas Sinclair Lewis, pir
mas iš jų gavęs Nobelio pre
miją.

Jis gimė Sauk Centre, Minn.. 
1885 m. vasario 7 d. gydytojo 
šeimoje. Dar prieš I-jį pasau
linį kąrą pradėjo savo rašyto
jo karjerą. Beveik kas metai 
pasirodė romanai, kuriuose 
satyrišku juoku šaipėsi iš A- 
merikos. 1926 m. jis gavo 
amerikiečių Pulitzer premiją 
1000 doL Tačiau jis pagarsėjo 
su savo “Babbit” romanu, ku
rio buvo atspausdinta milijo
nai. Už ji 1930 m. ir gavo No
belio premiją. “Didžioji gat
vė” (Main Street) taip pat 
buvo vienas iš populiariausių 
romanų.

,v

Lietuvių dailininkas prof. Adomas Galdikas priklauso tai 
dailininkų kartai, kuri pradėjo reikštis tuoj po I pasaulinio ka
ro. Jie daugumoje buvo lankę rusų meno mokyklas, o po ka
ro studijavo V. Europos meno centruose. Savo kūryboje jie 
pasuko stipriai į vakarietišką modernizmą. Prof. A. Galdikas, 
lietuviškojo meno atnaujintojas, neramus, nuolatos ieškąs ko 
nors naujo. Tartum burtininkas žaidė jis spalvomis, grimzdo į 
lietuvio lyrišką sielą ir ten surado tokį subtylų, tiesiog mistiš
ką gamtos pajautimą. Jūra, ežerai, seniausi Žemaitijos užkam
piai prisikėlė jo paveiksluose naujoje šviesoje. Ir nedaug ten 
rasi realybės, nes viskas jam pasaka, kuri praskleidžia paslėptą 
gamtos dvasią. Lyg gamtos dainius jis spalvomis išsako gim
tųjų laukų ilgesj.

Margiausių spalvų deriniais skleidžiasi jo paveikslai, nes 
spalva yra jo kalba, jo dvasios būtenybė. Jis toks karštas, toks 
judrus ir nekantrus — tiesiog milžino žingsniais skubąs per 
meno laukus. Savo neramiai dvasiai reikšti jis ima temperos 
spalvas.

Prof. A. Galdikas gimė 1893 m. spalio mėn. 18 d. Mosė
džio parapijoje. Meną studijavo Petrapilyje pas dailininką 
Stieglitzą. Vėliau jį gilino V. Europoje. Kaune profesoriavo 
Meno Mokykloje. Tremtyje, Freiburg ir Br., kurį laiką dirbo 
Taikomojo Meno Institute, kurį suorganizavo dail. V. K. Jony
nas. Vėliau persikėlė į Paryžių, kur ir dabar tebegyvena, daug 
ir su nepaprastu gyvybingumu kurdamas.

1937 metais Paryžiaus pasaulinėje parodoje už “Šarūno" 
dekoracijas gavo aukso medalį ir už savo tapybą “Grand Prix”. 
Jo kūrinių yra Lietuvos muziejuose ir Prancūzijoje — Luksem- 
burgo muziejuje. Iš viso jis yra sukūręs per 3,000 paveikslų.

RAŠYTOJU KALENDORIUS
SAUSIS

1 d. 1714 m. Lazdinėliuose 
Žirgupėnų vaisė, gimė Kristi
jonas Donelaitis. Ilgus metus 
jis buvo Tolminkiemio klebo
nas. Mirė 1780. II. 18.

Žymiausias K. D. veikalas 
yra poema “Metai”, išleista 
po autoriaus mirties. Šis vei
kalas pradeda grožinę lietuvių 
literatūrą. “Metai” išversti 3 
kartus į vokiečių k., į latvių, 
rusų, anglų kalbas. Lietuviš
kai išleista daugelis laidų, ku
rių paskutinioji išėjo su pul
pomis dail. V. K. Jonyno 
iliustracijomis.

3 d. 1944 m. Paryžiuje mirė 
Jurgis Baltrušaitis. Gimęs 
1873. IV. 20. prie Jurbarko. 
Mokėsi ir ilgus metus gyveno 
Maskvoje; paskutiniu laiku 
buvo Lietuvos ministeris.

J. B. žymiausią savo gyve
nimo dalį rašė rusiškai, buvo 
vienas žymiųjų rusų simbolis
tų, daug vertė iš kitų kalbų 
(mokėjo 12 kalbų), buvo ra
šytojų pirmininkas. Vėlesniais 
metais rašė ir lietuviškai. A- 
merikoje išleista visa jo lietu
viškoji kūryba, knygoje “Poe
zija”.

5 d. 1908 m. Luciūnuose 
Kurklių valse, gimė kun. Sta
sys Yla. Profesoriavo Kauno 
kunigų seminarijoj. Vokiečių 
buvo išvežtas į koncentracijos 
stovyklą.

St. Y. yra parašęs visą eilę 
ideologinių, visuomeninių ir 
religinio turinio knygų, šiuo 
metu gyvena Putnam, Conn., 
ir baigia spausdinti atsimini
mus iš kone, stovyklos.

12 d. 1941 m. mirė Mykolas 
Linkevičius. Gimęs 1909. IV. 
28.

14 d. 1874 m. Kidokiškiuose
- <

Marijampolės apskr. gimė 
prel. K. Urbonavičius-J. Kmi- 
tas. Gyvena Bostone.

J. K. rašo eiles ir apysakas. 
Žymiausia apysaka “Vytis ir 
erelis".

17 d. 1835 m. Anykščiuose 
gimė Antanas Baranauskas. 
Mirė 1902. XI. 26. Profesoria
vo Kauno kun. sem., vėliau 
buvo Seinų vyskupas.

Žymiausias A. B. kūrinys— 
“Anykščių šilelis” (lyrinė poe
ma apie Lietuvos miško gro
žį). Be to, parašė daug dainų 
ir giesmių; vertė Šv. Raštą, 
rašė apie kalbą ir matemati
ką.

17 d. 1911 m. Pamalaišyje 
Svėdasų vaisė, gimė Stepas 
Zobarskat. Gyvena New Yor- 
ke.

Radausko “Strėlė 
ir Petronėlės Orin-

Naujos knygos
Švenčių metu Chicagoje pa

sirodė dvi poezijos knygos: 
Henriko 
danguje”
taitės “Šulinys sodyboje”.

Henrikas Radauskas poetas 
estetas 1939 m. išleido poezi
jos rinkinį “Fontanas”. Be to, 
yra daug verięs iš kitų kalbų 
ir rašęs krit»,.js straipsnių.

Petronėlė Orintaitė poetė ir 
beletriste yra išleidusi šias 
knygas: “Vingių vingiai" — 
eilėraščių rinkinys, “Iš sosti
nės” — apysakos, “Paslėpta 
žaizda” — šeimos problemos 
romanas, “Daubiškės inteli
gentai” — susmulkėjusios 
miesčionijos romanas, “Jurgu- 
čio pieva” — novelės, “Dirvo
nų dukterims” — eilėraščių 
rinkinys, “Kviečiai ir raugės” 
— publicistika, “Marti iš 
miesto” — novelės.

Kardinolas rašytojas
Populiarusis Amerikos kar

dinolas Spelmanas parašė 
dviejų dalių romaną “Pames
tinukas”. Romanas jau spaus
dinamas. Jo pelnas būsiąs 
skiriamas pamestinukų prie
glaudai.
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MINDAUGO KRIKŠTO
SUKAKTIS
Kultūros Instituto sumanyti darbai

KORESPONDENCIJOS
LDS 6 tos KUOPOS SUSIRINKIMAS

• Studija. Jau yra susisiek
ta su prof. Zenonu Ivinskiu, 
dirbančiu Vatikano archyvuo
se, ir paprašyta paruošti spe
cialią monografiją. Profeso
rius tikisi šią vasarą surinkti 
reikalingą medžiagą ir pa
ruošti veikalą “Mindaugas 
krikščionis ir pirmas Lietuvos 
karalius“.
• Dramos. Yra kreiptasi j 

vieną vaikų literatūros auto
rių, kad parašytų vaikų sce
nai veikalėlį apie Mindaugo 
krikštą. Kitas dramų autorius 
numatytas kviesti sukurti 
draminį veikalą mūsų teat
rams. Kultūros Institutas pa
siryžęs tuos veikalus išleisti.
• Dailės darbai. Prieš metus 

kun. Linkus Chicagoje užsa
kė dail. Varnui sukurti Min
daugo vainikavimo paveikslą. 
Prof. Varnas yra pradėjęs šį 
darbą: išstudijavęs istorines 
aplinkybes, padaręs škicus. 
Dabar, kun. Juro pastango-

LIETUVIAI
• Did. Britanijos lietuviai 

mokytojai nusiskundžia, kad 
tėvai nekreipia jokio dėmesio 
į savo vaikus, juos laiku ne
leidžia į lietuvišką mokyklą, 
todėl vaikų nutautėjimas eina 
smarkiu tempu.
• Vyskupas Bragys ir to

liau tebegyvena Vokietijoje, 
įvairiomis progomis lanko 
tremtinių stovyklas ir jiems 
padeda.
• Prof. Z. Ivinskis Romoje, 

tyrinėdamas Vatikano archy
vus, jau turi apie 14,000 svar
bių dokumentų nuotraukų 
(mikrofilmuose).
• Vokietijoje pabrangintas 

pašto tarifas. Jis palietė tik 
oro paštą. Į JAV ir Kanadą 
10 gr. kainuos 90 pf., 15 gr. 
1.20 DM. Seniau į Australiją 
buvo tas pats tarifas, dabar: 
5 g. — 1,10 DM, 10 g. — 
1,90 DM.
• Naujas Sielovados Tvar

kytojas kun. A. Bernatonis 
ruošiasi sušaukti dar Vokieti
joje gyvenančių kunigų suva
žiavimą.

mis, organizuojami sponsoriai 
keletui kitų istorinių paveiks
lų sąryšyje su Mindaugo 
krikštu ir pirmosios bažnyti
nes provincijos įsteigimu. Kai 
kuriuos tų darbų norima iš
leisti litografijos būdu ir pa
skleisti visuomenėj.

• Muzikiniai darbai. Praėju
sių metų rudenį muz. Jeroni
mas Kačinskas pradėjo ruošti 
specialias mišias Mindaugo 
krikšto sukakčiai. Savo darbą 
jis yra jau įpusėjęs. Jo kuri
nį numatoma greitesniu laiku, 
kai tik bus baigta rašyt, iš
leisti. Išpildytos jos bus per 
numatomą ruošti Mindaugo 
krikšto minėjimą iškilmingu 
aktu.

Dar nėra galutinai susitarta 
su vienu mūsų poetų dėl kan
tatos teksto Mindaugo krikš
tui paminėti ir su muziku, ku
ris tokiai kantatai paruoštų 
muziką.

PASAULYJE
• Kolumbijoje smuikininkas 

Izidorius Vasy liūnas gyvai 
reiškiasi. Jis jau koncertavo 
kelis kartus ir dabar rengia
si Vasario 16 minėjimui.
• Sydnejuje, Australijije, 

steigiama kilnojama lietuvių 
meno kūrinių paroda, kuriai 
vadovauti sutiko dail. J. Bis- 
trickas.
• Salezietis kun. V. Dubins- 

kas, gyvenąs Kolumbijoje — 
Baranųuillos mieste, sunkiai 
serga.
• Gruodžio mėn. iš Vokieti

jos į JAV išplaukė devyni lai
vai su tremtiniais. Šiuo metu 
tremtinių išvežimas vėl pa
spartinamas.
• Vokietijoje, britų zonoje, 

panaikinta Fallingboste 11 i o 
emigracinė stovykla. Visi gy
ventojai išskirstyti po kitas 
stovyklas.
• Anglijoje šalia DB Lietu

vių Sąjungos dar veikia ke
lios senos ir naujos organiza
cijos. kurios apjungia apie 10 
tūkstančių tautiečių.
• Londone Lietuvių namai

DARBO FRONTE
• Streikų statistika 1950 m. 

Pereitais metais streikų buvo 
4,700, o 1949 m. tik 3,606. 
Tačiau pereitais metais ma
žiau sugaišta darbo dienų 
(38,500,000), negu užperei- 
tais (50,500,000). 1950 metais 
iš viso streikavo 2,300,000 
darbininkų, o 1949 m. buvo 
sustreikavę 3,030,000. Perei
tais metais buvo apie 22 di
dieji streikai, kurie palietė 
daugiau kaip 10,000 darbinin
kų kiekvienas. Streikuota dau
giausia dėl algų ir pensijos. 
Jeigu skaityti, kad kiekvienas 
darbininkas vidutiniškai už 

kelia tikrą entuziazmą lietu
vių tarpe. Gausiai perkamos 
jų akcijos, baigiami įrengti 
kambariai, kuriuose jau daro
mi susirinkimai ir sportinin
kų treniruotės.

• Kanadoje lietuvių dramos 
teatras ruošiasi pastatyti An
tano Rūko “Bubulis ir Dundu
lis“, kuris su dideliu pasiseki
mus buvo vaidinamas Vokieti
joje.
• Poetas Juozas Kėkštas,

gyvenąs Argentinoje, spaudai 
parengė šeštą poezijos knygą 
“Ramybė man”......
• Belgijoje raginami visi lie

tuviai taupyti, kad paskui ga
lėtų išemigruoti į Kanadą ir 
sau kelionės išlaidas apmo
kėti.

sugaištą dieną yra praradęs 
apie 7 dolerius .tai 1950 me
tais streikai iš darbininko ki
šenės nusinešė apie vieną ket
virtį miliardo.
• Darbo unijose, kaip statis

tikos daviniai rodo, moterų 
daugiausia yra Massachusetts 
ir California valstybėse. Mass. 
valstybėje jos sudaro 25%. 
Daugiausia yra moterų tele
fonisčių ir siuvėjų, o mažiau
sia dirba namų statybos dar
buose ir judėjimo linijose 
(autobusuose, traukiniuose ir 
lėktuvuose).
• Mašinistų unija (Interna- 

tional Association of Machi- 
nists) nubalsavo grįžti į AFL. 
Išsiskyrusi buvo prieš penke
rius metus. Tuo būdu AFL 
(American Federation of La- 
bor) padidėja apie puse mi- 
liono narių ir peršoka 8 mi- 
lionus.
• Amerikos Tekstilės Darbi

ninkų unija (CIO) reikalauja 
tuojau pakelti darbininkams 
algas 12 proc. Amerikos Teks
tilės Darbininkų unija apima 
180,000 darbininkų visame 
krašte.
• Nuo š. m. sausio mėn. 1 d. 

pradeda veikti socialinės ap- 
draudos (Sočiai Security) 
įstatymas, kuris apims dar 10 
milionų asmenų; iš viso 45 
milionus. Dabar apie 75% vi
sų dirbančiųjų galės gauti pa
šalpos nedarbo metu ir pensi

jas. Papildytas įstatymas, 
priimtas buvusio 81 Kongre
so, naujai apima: apie 4,700,- 
000 savarankiško darbo žmo
nes (Self - Employed — biz
nierius, jų dalininkus, rašyto
jus, žurnalistus, menininkus 
ir k.): apie vieną milioną na
mų tarnautojų (domestic ser- 
vents); 400,000 pardavėjų 
(salesmen) ir agentų; 850,000 
ūkio darbininkų; 250.000 įvai
rių valdininkų ir k. Mokesčiai 
socialinei ajxiraudai pakeliami 
iki 3 procentų, iš kurių pusę 
sumoka darbdavys.

MANCHESTERIO ŽINIOS
— Jau prabėgo pora savai

čių nuo Kalėdų ir Naujųjų 
Metų švenčių, o vietiniai lietu
viai vis dar gyvena švenčių 
įspūdžiais. Švenčių metu vieti
nis lietuvių klubas savo patal
pose subūrė daug narių ir sve
čių, kurie visi dalinosi įspū
džiais. linksminosi, šoko ir 
vaišinosi iki paryčių. Džiau
gėsi seni pažįstamieji pasima
tę po monotoniškų pilkų dar
bo dienų.
— Švenčių metu buv. tremti

nio Matulio šeimoj buvo at
švęstos šaunios trečiojo sū
naus krikštynos, į kurias at
silankė apie 40 svečių į vasa
rą pirktą Matulių namą ir su
darė smagią kompaniją.
— Inž. K. Daugėla gruodžio 

ir sausio mėn. skaitė ameri
kiečiams dvi paskaitas apie 
užjūrio tremtinius: vieną pa-

Hartford, Coau.
Sausio 21 d.. 2 vai. po pietų 

įvyks LDS 6-tos kuopos meti
nis susirinkimas. Visi kuopos 
nariai prašomi susirinkime 
dalyvauti. Kurie dar nesate 
atsilyginę už “Darbininką”, 
malonėkite šiame susirinkime 
tai padaryti.

A. a. Cecilija Labeckienė
Sausio 9 d. po trumpos ligos 

atsiskyrė su šiuo pasauliu 
Cecilija Labeckienė. Iškilmin
gai palaidota sausio 12 d. iš 
švč. Trejybės bažnyčios. Šv. 
Mišias atnašavo prelatas J. 
Ambotas, patarnavo vietiniai 
vikarai kun. P. Sabulis ir kun. 
P. Pranskus. Žmonių buvo pil

PAVAIZDUOS KOMUNISTŲ DARBUS LIETUVOJE
tVaterbury, Conn.

VVaterburio ALTo skyrius 
ruošia Lietuvos Martirologijos 
skyriaus vedėjo Jono Rima- 
šausko surinktos ir paruoštos 
medžiagos apie Genocidą Lie
tuvoje parodą. Paroda bus 
skiriama plačiajai Waterburio 
visuomenei. Ją globos pats 
miesto burmistras p. Snyder. 
Paroda įvyks vasario mėnesį 
Centrinės Bibliotekos patalpo
se. Parodoj bus daug vaizdžios 
medžiagos apie bolševikų kru
vinus darbus Lietuvoje. Apie 
tolimesnį parodos paruošimą 
bus pranešta per spaudą vė
liau. Rengėjai,

skaitą Londonderry, N. H. 
miesto salėje Couples Club 
nariams, antrą — Mancheste- 
rio Camera Club nariams. 
Naujai sugrupuotose nuotrau
kose ekrane buvo pavaizduo
jami paskutiniųjų dienų trem
tiniai — Korėjos gyventojai-. 
Reprodukcijomis iš didžiųjų 
Amerikos žurnalų sugretino 
Europos tremtinių vargus su 
šių dienų Korėjos gyventojų 
tragedija. Raudonojo teroro 
muziejaus nuotraukos, kurios 
prieš tai amerikiečių per daug 
nejaudino, dabar pasidarė la
bai aktualios, kai į jų tarpą 
buvo įmaišytos surištomis 
rankomis sušaudytųjų Ameri
kos karių fotografijos iš Ko
rėjos fronto. Koresp. 

na bažnyčia, nes velionė savo 
gyvenime buvo pavyzdinga, 
priklausė prie daugelio drau
gijų ir jose aktyviai darbavo
si. Taip pat buvo LDS 6 kuo
pos narė.

Paliko nuliūdusį vyrą Vikto
rą Labeckį, du sūnus — Petrą 
ir Antaną, kurie yra vedę ir 
augina lietuviškas šeimas, taip 
pat dukterį Viktoriją, Barth 
(Bartusevičienę), kuri augina 
dukrelę Ceciliją.

Šeimai ir artimiesiems reiš
kiame nuoširdžią užuojautą, o 
velionės sielai tesuteikia Die
vas amžiną ramybę. Keport.

LDS Centro valdyba reiškia 
gilią užuojautą.

Juozas ir Petras Jokubauskai 
buvo išvykę Kanadon

Juozas ir Petras Jokubaus
kai buvo išvažiavę Kanadon į 
savo brolio Prano Jokubausko 
laidotuves, kurios įvyko sau
sio 11 d. šv. Jono Krikštytojo 
bažnyčioje Toronte, Ont. Ve
lionis paliko nuliūdusį sūnų, 
dukterį, žentą, marčią, 2 anū
kus, vieną brolį, brolienę ir jų 
vaikus Toronte, 2 brolius, bro
lienę ir jų vaikus Jung. Vals
tybėse ir vieną seserį Lietu
voje.

Esame dėkingi Šv. Jono 
Krikštytojo parapijos klebo
nui kun. Ažubaliui, kuris at
našavo šv. Mišias, per du va
karus prie karsto kalbėjo ro
žančių. palydėjo į kapus ir ten 
pasakė gražų pamokslą. Dė
kingi atnašavusiam šv. Mišias 
kunigui prie šoninio altoriaus, 
palydėjusiam į kapus ir kuni
gams atgiedojusiems egzekvi
jas ir visiems aukavusiems 
šv. Mišias už mūsų brolio 
Pranciškaus sielą, ypač slau
gei, kuri jį rūpestingai slaugė 
ligoje ir nepamiršo jam mirus 
užprašyti šv. Mišias. Dėkoja
me už gėles, kurių buvo su
nešta labai gausiai ir visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse.
Nuliūdę vaikai, marti, žentas, 

broliai ir visi giminės.
“Darbininko” redakcija reiš

kia nuoširdžią užuojautą savo 
bendradarbiui Petrui Joku- 
bauskui dėl jo brolio mirties.

Paulius -Jurkus ( 3 )

Trys Karaliai
• 5ia sar

gybiniai nusisuko į rytus ir nusilenkė, pagerbdami 
savo valdovą.

Išvydę neregėtus žmones, vėju atlėkė ir valdinin
kai Lyg įkalti sustojo prieš puošnius drabužius, 
ginklus kol pamatė, kad pasiuntiniai visai neturi 
barzdų.

— Iš kur jūs? Ar nežinote jo šviesybės imperato
riaus įsakymo visiems auginti barzdas? — ištarę 
imperatoriaus žodį, jie nusilenkė į rytus ir kiekvieną 
kartą, jį minėdami, taip pat vis linkčiojo.

— Mes atėjome iš kitų karalysčių.
— Kokių?!
— Ten, vakaruose ir pietuose yra šalys, kurias 

valdo jūsų karaliaus draugai. Mes nešame pasveiki
nimą šio krašto valdovui.

— Kokios šalys? Ar nežinote, kad visą žemę val
do mūsų šviesiausias imperatorius ir kito valdovo 
pasaulyje nėra.

Kareiviai nusivedė pasiuntinius ir uždarė kalėji- 
man kol užaugs jų barzdos.

Barzdoti vėl iškeliavo tolyn ir manė laimingai pa
sieksią sostinę. Bet, perjoję stepes, rado kitą miestą.. 
Gyventojai taip pat sėdėjo pakelėje ir susirūpinę 
glostė nuskustus smakrus. Taip pat ėjo imperato
riaus valdininkai ir tikrino, ar švariai nusiskutę. Jei 
rado prasikalusį plaukelį, tuoj tą nusivedė kareiviai.

— Kas jūs? — klausė valdininkai pasiuntinių, — 
ar nežinote, kad imperatorius liepė šio mėnesio pilna
ty visiems nusiskusti barzdas. Jau išrastos šluotos, 
ir barzdom šluoti niekam nebereikia!

Pasiuntiniai mėgino teisintis, net ieškojo skustu
vų, bet kareiviai, nieko nelaukę, nusivedė juos į kal
nų kasyklas ir pristatė prie darbo.

— Čia jūs išmoksite, kaip reikia klausyti impera

toriaus įsakymų! Neklaužados! — keikėsi kareiviai.
Imperatorius statėsi naujus rūmus. Daugelį tūks

tančių kalinių skėlė granitą, krovė į ratus ir vežė į 
sostinę.

Aplink kasyklas vaikščiojo ginkluoti kareiviai. Jie 
rykštėmis engė kalinius, kad šie netingėtų ir nesi
trauktų nuo darbų. Tūkstančiai mirė, akmenų pri
slėgti. Niekas jų nelaidojo, nes visi skubėjo iki ru
dens baigti rūmus. Kalnų paukščiai skraidė aplink, 
gūdžiai krankdami. Nutūpę draskė jie lavonus ir 
kaulus nešėsi į tarpeklius. Į žuvusiųjų vietą kaip 
upė plaukė nauji kaliniai.

Pasiuntiniai nuliūdo ir galvojo, kad niekada iš čia 
neišeis ir nematys savo karalių. Ne jiems pakelti 
rykštes, sunkų darbą ir šaltas naktis! Plėšys juos 
paukščiai ir kaulus mes į bedugnę. Savo vaizduotėje 
jie matė mažytį upelį. Aplink jį kaip eglėšakių pri
mesta kaulų, kuriuos plauna lietūs ir varto smar
kūs vėjai.

— Ak, ne! Mes turime išeiti! — kalbėjo tarp sa
vęs. — Mes negalime mirti taip pažeminti. Turime 
išpildyti valdovų prašymą.

Jie žvalgėsi visur, ir kalnų viršūnėse ir šlaituose, 
kur galėtų pasprukti. Visur buvo ginkluotos sargy
bos, kurio smalsiai žiūrėjo į jų apsiaustus. Tada jie 
įsidrąsino ir vienam juos pasiūlė. Patiko sargybiniui 
drabužiai, ir naktį jie išėjo į laisvę.

Pasidarė dirbtinas barzdas, kad, reikalui esant, 
galėtų užsidėti, ir traukė tolyn.

Pasiekė miestą. Čia vėl gyventojai sėdėjo susi
rūpinę pakelėj. Vieni jų buvo barzdoti, kiti nusiskutę.

Pasiuntiniai išsigando, nesuprasdami, koks nūnai 
išėjo imperatoriaus įsakymas.

Žmonės pakelėje sėdėjo, rūkė ir kažką tarp savęs 
kalbėjosi.

Atsirado ir imperatoriaus vaidininkai. Jie ėjo 
klausinėdami, ką gyventojai žino apie tabaką. Reikė
jo išpasakoti visa: kaip auginti, džiovinti, pjaustyti 
ir rūkyti. Kurie suklydo žiniose, tuos nusivedė karei
viai.

— O ką jūs žinote? — paklausė valdininkai pa
siuntinių.

Šie nudžiugo ir pradėjo pasakoti. Jie žinojo ne 
tik tabako istoriją, bet ir įvairias jo rūšis, kur ir 
kaip jos auga, kaip jas parengti rūkymui.

Valdininkai net išblyško nuo jų žinių.
— Kur buvote iki šiol? — šaukė jie. — kaip drįso

te tokias žinias slėpti?!
Pasiuntiniai vėl išsigando — pateks į kalėjimą ar 

į kasyklas. Mėgino jie teisintis, bet rūstūs valdinin
kai šaukė:

— Pas imperatorių! Kol saulė nusileis ,jo dideny
bė turi visa žinoti! Apdovanos ir mus. kad tokius 
suradome!

Kareiviai atvedė greitus žirgus ir užkėlė pasiunti
nius.

— Laimingi jūs, laimingi! Gausiai apdovanos im
peratorius už tokias žinias. Jūsų vardus įrašys į 
knygas, paminkluose iškals, dainas sudės ir iš lūpų 
į lūpas kartos, — kalbėjo kareiviai, lydėdami į sos
tinę.

Žirgai apsiputoję skriste skrido per kalnelius, ly
gumas ir slėnius, kur gyveno žmonės. Šie traukėsi iš 
kelio ir akim lydėjo nudulkstančius raitelius.

— Neša svarbią žinią jo didenybei. Turbūt koks 
kalnas griuvo, ar išsiliejo upė.

Į vakarą jie pamatė sostinę. Saulės spinduliuose 
raudo karaliaus rūmai, išmarginti įvairiaspalviu 
marmuru ir apsupti daugybės sodų. Žiūrėjo į juos 
pasiuntiniai ir negalėjo atitraukti akių: tai gražumė
lis, tai didumėlis! Tokiuose rūmuose turi gyventi ge
ras karalius.

Miesto sargybiniai sustabdė žmones ir praleido 
raitelius.

Prie rūmų vartų juos pasitiko išsipuošę tarnai, 
nukėlė nuo žirgų ir vedė tiesiai pas imperatorių.

Keturios dešimtys tūkstančių tarnų, apsupę gal
vas raudonais turbanais, skriejo laiptais žemyn ir 
aukštyn, iš salės į salę, patarnaudami valdovui ir 
ministeriam.

Vėrėsi salė po salės, išpuoštos kilimais, spalvo

tais akmenimis, kvepiančiomis pušimis, auksu ir si
dabru. Pirmoje salėje stovėjo kareiviai su šaudyk
lėmis ir saugojo valdovą. Toliau — prie stalų sėdėjo 
mokyčiausi vyrai ir galvojo, kaip palinksminti impe
ratorių. Dar toliau muzikantai skambino arfom, cim
bolais, dainavo ir šoko jaunos mergaitės.

Galiausioje salėje ant pogalvėlių sėdėjo pats im
peratorius. apsuptas ministerių ir raštininkų, kurie 
užrašė kiekvieną jo didenybės žodį.

Imperatoriui jau buvo pranešta, kokie svarbūs 
žmonės atvyksta. Jis prieš sostą padėjo aukso kėdu
tes ir liepė raštininkam visa surašyti.

Pasiuntiniai nusilenkė iki žemės, pasveikino pagal 
šio krašto papročius ir pareiškė, kad jie nesą verti 
atsistoti prieš jo didenybę.

Imperatorius suplojo delnais, liepė sėstis ir pasa
koti. Pageltęs valdovo veidas švito ir švito. Su juo 
šypsojosi ir ministeriai, ir raštininkai, ir visas dva
ras. Imperatorius nuoiat kartojo:

— Kokios brangios žinios! Toliau!
Pasiuntiniai rinito gražius žodžius, tekmte išteki

no sakinius, kad jie kaip perlai biro prie imperato
riaus kojų. Prisiminė kiekvieną žinelę, ką buvo gir
dėję savo kraštams, kiekvieną tabako rūšį ir jo kva
pus.

Kai baigė, imperatorius iš džiaugsmo net pakilo. 
Sustojo ir visas dvaras ir klausės, ką pasakys impe
ratorius. O jis kalbės, nes niekada nematė jo taip nu
švitusio !

Pirmiausia imperatorius liepė raštininkam įrašyti 
pasiuntinių vardus, jsakė ministeriam visoje šalyje 
paskelbti, kad šią dieną švęstų kaip didelių laimėji
mų šventę. Tada imperatorius }>askyrė negirdėtas 
dovanas. Kiekvienas gavo po aukso maišą, deimantų 
ir rubinų rieškučias ir po tūkstantį gražiausių mer
ginų. Su pavydu žiūrėjo ministeriai ir sakė, kad nie
kada nebuvo žemėje tokių laimingų žmonių. Kartu 
jie dar labiau linkčiojo imperatoriui, šokinėjo aplink 
kaip beįmanydami ir bijojo, kad šių vyrų nepadarytų 
ministeriais. ' ' f b. d.)
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BROCKTONO ŽINIOS

• J. Karvelis, žinomas kau
niečiams prekybininkas, atvy
ko į Chicagą.
• Adv. Petras Stravinskas 

skaitė Clevelande “Ateities 
Klubo” gausiame susirinkime 
paskaitą “Nukrikščionėjimas 
ir mūsų uždaviniai”. Įvykusio
se diskusijose buvo patiekta 
dar daugiau būdų ir naujų 
minčių besiplečiančiam mo
derniškajam pagonizmui sus
tabdyti.
• Kun. Karalius talkininkau

ja Šv. Antano parapijoj Cice
ro, III., kun. Ign. Albavičiui ir 
dėsto parapijos mokykloje ti
kybą, lietuvių kalbą, Lietuvos 
istoriją ir geografiją.
• Liet. Vyčiai Illinois - In

diana apskritys ruošia Lietu
vos nepriklausomybės pami
nėjimą. Programoje nūr.^atyta 
paskaitos ir meninė dalis.
• Jonas Kavaliūnas, pedago

gas ir katalikų visuomeninin
kas veikėjas su šeima atvyks
ta šiomis dienomis iš tremties 
Chicagon.
• Ben. Babrauskas, žinomas 

rašytojas, išrinktas Chicagos 
apskrities Federacijos pirmi
ninku. Pirmuoju vicepirminin
ku Juozaitis, antruoju — K. 
Žeromskis.
• Worcesterio naujakuriai 

sausio 7 d. nutarė įsteigti in
formacijų biurą, kurio tikslas 
teikti žinias apie darbus, bu
tus, kambarius, baldus ir ki
tus dalykus, kurių stokuoja 
naujakuriai.
• D-ras 

tremtyje 
atvyksta 
gon, III.
• Gen. ]

vo “Aušros Vartų” West Side 
LTB apylinkę įvykusiame 
LTB atstovų suvažiavime š. 
m. sausio 13-14 d.

M. Kavolis,
Tuebingene, 
iš tremties

gyvenęs 
greitai 
Chica-

K. Musteikis atstova-

Stambūs daiktai ir iš tolo 
matyti. Lietuviu priežodis.

KATALIKŲ SEIMELIS
Prašoma visi Federacijos skyriai ir visos katalikiškos or

ganizacijos išrinkti atstovus j Naujosios Anglijos Katalikų sei
melį, kuris įvyks š. m. vasario 25 d. Nekalto Prasidėjimo Šv. 
Panelės liet, parapijos svetainėje Cambridge, Mass. Nuoširdžiai 
kviečiame dvasiškius ir pasauliečius seimelyje dalyvauti.

V. J. KUDIRKA. Apskričio Pirmininkas.

D.L.K. Vytauto klubas Lowell, Mass. išsirinko 1951 metu 
valdybą. Iš kairės j dešinę: (sėdi) klubo biznio vedėjas A. 
Raudeli tinas; buv. klubo pirm. Jonas Rusas perduoda parei
gas naujam pirmininkui Aleksandrui Staniulioniui; naujas 
vice-pirm. Edvardas Bau milas senasis vice-pirm. Stasys Kun
drotas. Kasos globėjas Vincas Baumilas. (Stovi): board di
rektoriai — Mykolas Shanley, Jonas Versackas, Mykolas Jan
kevičius, Petras Saulėnas: kasininkas Stasys Šautinas, sekre
torius Vytautas Ramanauskas, fin. sek. Kazys Manta ir kasos 
globėjas Vladas Mikalopas.

Retas ir gerai pavykęs koncertas
Retas ir gerai pavykęs 

koncertas
Š. m. sausio 14 d. Brockto

no aukštesniosios mokyklos 
salėje įvyko retas koncertas 
Jėzaus Nukryžiuotojo Seserų 
25 m. sukakties minėjimui už
baigti. Koncertą surengė Se
serų Rėmėjų Draugija. Dirbo 
daugiausia Brocktono sky
rius, kurio valdybą sudaro 
dvasios vadas kun. A. Klimas, 
pirm. A. Chestnut, vicepirm. 
M. Pekarski, sekr. J. Jakavo- 
nytė, ižd. A. šlažas. Daug 
darbavosi ir kiti skyriaus na
riai ir rėmėjai.

Koncertas pradėtas atidaro
muoju žodžiu Rėmėjų Draugi
jos pirmininko kun. P. Juro 
ir sveikinimu Brocktono mies
to mąyoro Melvin B. Clifford.

Koncerto programą išpildė 
sol. Iz. Motekaitienė, sol. St. 
Liepas ir muz. Jeronimo Ka
činsko vadovaujamas šv. Pet
ro parap. choras iš So. Bos- 
ton.

Buvusią Kauno operos solis
tę Izabelę Motekaitienę dai
nuojant brocktoniškiai girdė
jo pirmą kartą. Ji padainavo 
keletą lietuviškų dainų ir ke
turias arijas lietuvių, italų ir 
anglų k. Jos stiprus, sultingas 
gerai išlavintas ir puikiai val
domas balsas, o ypač graži 
lietuviška tarsena, visus žavė
jo ir sulaukė nuoširdžių aplo
dismentų.

Vilniaus operoje dainavęs 
solistas Stasys Liepas, brock- 
toniškių jau kartą girdėtas, 
šį kartą paliko dar malonesnį 
įspūdį ir savo dainavimu ir 
gyva, artistiška išraiška. Lie
tuviškos dainos ir arijos 
skambėjo su tokia vyriška, 
bet ir švelnia jėga, kad klau
sytojai iš visos širdies plojo, 
norėdami vis dar klausytis 
melodingo jo balso.

Šv. Petro parapijos choras, 
diriguojamas kompozitoriaus 
Jeronimo Kačinsko, galima 
būtų išvesti į betkurią sceną. 

yra jų matęs, 
jau kokia cho- 
tikras muzikos 
kuris darniai

visuomene.

didžiuotis 
i gamta, 

ar puoš- 
dangorai- 

galėjo di. 
bei duktė.

nors jau daug 
Tai nėra šiaip 
ristų grupė, o 
instrumentas,
paima visus niuansus. Lietu
viška daina išsilieja visu savo 
grožiu, skambėsiu ir spalvo
mis. Aiškiai jauti ir meistriš
ką dirigento ranką ir daini
ninkų įdėtą triūsą. O kai tas 
triūsas tenka atlikti valando
mis po sunkaus darbo, tai ga
lima suprasti ir didelis daini
ninkų pasiaukojimas ir meilė 
dainos grožiui, kuriuo šį kar
tą teko pasidžiaugti ir brock- 
toniečiams.

Publikos buvo apipilnė sa
lė, sutalpinanti virš 1000 žmo
nių. Gerai vienas iš dalyvių 
pasakė, kad Brocktonas dar 
neturėjo ir tokio gausaus ir 
tokio meniško, aukšto lygio 
koncerto. Matėsi nemažai sve
čių ir nelietuvių. O lietuvių 
buvo prisirinkę ne vien iš 
Brocktono, bet ir iš Stough- 
tono, Bostono, Norwoodo ir 
net Lawrence ir Providence.

Po koncerto visi skirstėsi su 
pakilia nuotaika, o solistai, 
dirigentas ir choristai — ir 
su gėlėmis.

Be to, po koncerto jie buvo 
užkviesti į Sopulingosios Mo
tinos vienuolyną ir čia pavai
šinti seselių ir Brocktono sky
riaus veikliųjų moterų.

Malonu būtų ir daugiau to
kių koncertų sulaukti. Jie ne 
tik praskaidrina dvasią, bet 
ir suartina mūsų menininkus 
su lietuviškąja
Kam gi jie turi tas Dievo do-' 
vanas, jei ne su kitais daly* 
tis? Reikia tik parengti sąly 
gas jiems pasireikšti. O šiuo 
atveju tas buvo puikiai at
likta. Rengėjams priklauso di
delė padėka. U.

• Kun. Pr. Juro kalba, 
pasakyta J. N. Rėmėjų 

koncerte
Brangieji Kristuje! Mano 

kalba bus trumpa, nes Tams
tos susirinkote pasiklausyti 
lyrinės kalbos ir persiimti gi
lesne lietuviškos dainos meile.

Lietuva negalėjo 
turistus viliojančia 
milijonine armija 
niais miestais su 
žais. Bet Lietuva 
džiuotis savo sūnų 1 
rų kilniomis dvasios vertybėm 
mis. kurias išreiškė savo liau
dies menu ir tautosaka.

Lietuvių liaudies nuoširdus 
jausmas, išreikštas originalio
mis poetinėmis priemonėmis 
ir savita meliodija, yra per
sunktas liūdesio ir ilgesio. 
Daugumoje lietuviškų dainų 
atsispindi vargo žmogaus gy
venimas Dainų žodžiai ir me
lodija dažniausiai lyriškai 
liūdni. Lyrinė liaudies poezija 
atsirado drauge su melodija. 
Istorinis lietuvių tautos liki
mas ir pati gamta vertė kūrė
jus graudžiai nusiteikti ir sa
vo nuotaiką išlieti dainomis. 
Tamsios bekraštės girios, liū
liuojančios pelkės, juosvai 
melsvi ežerai ežeraičiai, ilga
amžė, atkakli, mirtina kova 
su kaimynais — visa tai ne-
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galėjo neatsiliepti į tautos 
būdą ir liaudies dainas.

Gamtoje ir savo gyvenime 
lietuvis matė panašius reiški
nius. Todėl jis dainavo kada 
gegutė kukavo, vyturėlis čire
no, lakštingalėlė čiulbėjo, ka
da girios ošė, krintančių me
džių lapeliai šlamėjo ir šiau
rės vėjai virkdė. Užliūliuotas 
lietuvis lopšinėmis, pasitikęs 
ir palydėjęs kiekvieną žymes
nį įvykį dainomis, jis buvo ly
dimas į kapus raudomis. Tik
rai, Lietuva — dainų šalis, o 
mes — jos vaikai.

Prieš Antrąjį pasaulinį ka
rą buvo surinkta apie 35,000 
ir išspausdinta apie 7000 mū
sų dainų ir apie pustrečio 
tūkstančio jų gaidų.

Ir čia, kol lietuviai dainuos, 
tol jie išlaikys lietuvybę.

Visų Nukryžiuotojo Jėzaus 
Seserų Vienuolyno Rėmėjų 
vardu sveikinu šio koncerto 
rengėjus bei rėmėjus ir tariu 
nuoširdų lietuvišką ačiū. Dė
koju Seselių Vienuolių —jau
nosios kartos auklėtojų — 
vardu, nes taip jūs pariame- 
te jų kilnų ir sunkų darbą. 
Dėkoju ir tų senelių vardu, 
kurie naudosis Tamstų pas
tangų vaisiais.

Teatlygina gerasis Viešpats 
visiems šimteriopai.

• Trečiadienį, sausio 24 d., 
1951, 7:15 vai. vakare, šv. 
Roko parapijos mokyklos sa
lėje (mokyklos kambary), 
įvyks vietinio Federacijos sky
riaus susirinkimas. Darbotvar
kėje: Vasario 16-tosios minė
jimui pasiruošimas; Mindaugo 
krikšto minėjimo programa; 
atstovų išrinkimas į Katalikų 
Seimelį, kuris įvyks vasario 
25, Cambridge, Mass. ir kiti 
reikalai.

AUTOMATIC RIDE CONTROL pritaikintas 
Fordo Pažangiai "Hydra-Coil” Frontinėms 
Spyruoklėms. •‘Viscous Control” Shock Ab- 
sorbers, ir Variable-Rate užpakalinėms spy
ruoklėms. taip, kad automatiškai nustato 
lygų važiavimą... visos nelygumos išnyksta!

FORDOMATIC* DRIVE tai yra naujausias, 
puikiausias automatiškas vairavimas iš vi
sų. Jis yra sukombinuotas iš anksčiau bu
vusių “automatų”, kad duoti Jums puikų 
važiavimą, per sniegą ar purvą.

•Pasirenkant už ekstra kainą

BALTIMORES ŽINIOS
Gražiai priimti Maryland’o 

mokytojai
Sausio 9 d. šv. Alfonso baž

nyčią, kaip vieną iš žymiausių 
Baltimorėje, aplankė Mary
land’o mokytojų ekskursija. 
Mokytojai, kurių 65, susipaži
no su bažnyčia ir jos kai ku
riais moderniškais įrengimais. 
Reikalingus paaiškinimus su
teikė parapijos kunigai Cova- 
nogh ir Patlaba.

Aplankiusieji bažnyčią mo
kytojai buvo pakviesti į para
pijos salę, kur teis. Onos Ar- 
manavičienės buvo atatinka
mai priimti. Lietuvių baltimo- 
riečių vardu juos pasveikino 
ir supažindino su lietuvių tau
tos reikalais rašytojas adv. 
Nadas Rastenis. Apie Lietuvą 
ir tremtinius papasakojo teis. 
O. Armanavičienė. Mokytojai 
buvo supažindinti ir su lietu
vių tautodaile ir literatūra čia 
pat surengtoj tautinių rank
darbių, medžio drožinių, Lie
tuvos žemėlapių, knygų bei 
žurnalų lietuvių ir anglų kal
bomis parodėle, kuria moky
tojai labai domėjosi. Apžiūrė
jus parodėlę, buvo pavaišinti 
tautiniais valgiais ir kava, 
kas jiems labai patiko. Daug 
kas teiravosi, kur lietuviškų 
valgių galima gauti, ar kaip 
juos pasigaminti.

Ekskursijos priėmimo ren
gėjai, kuriais buvo teis. O. 
Armanavičienė, poetas K. 
Bradūnas, meno instituto stu
dentas Buračas. mokyt. K. 
Dūlys ir p. E. Čaplikaitė lie
tuvius reprezentavo gerai.

Metinės iš.kilmės
Sekmadienį, sausio1 14 d., 

Šv. Vardo D-jos vyrai šventė 
savo metine šventę. Ta proga 

Jūs galite mokėti daugiau 
bet jūs gausite negeresnį pirkinį

Puikus iš puikiausių, bet įkainuotas žemiausia kai
na, tai yra ’51 Fordas. Vienas “Tęst Drive” įrodys 
jums švelnų, magišką Fordo automatišką važiavimo 
kontrolį.

Pajusk, įsėsk ir važiuok su Fordo V-8 ar šešių 
inžinais... pagarsėjusiais ekonomiškumu įrodytu For
do Automatic Mileage Maker. Jūs pamatysite elegan
tišką Fordo “Fashion Car” stilių... tai yra puikus 
Fordcraft išdirbinys.

Jūs surasite Fordo naują Automatic Posture Con
trol (priešakinė sėdynė galima slankioti kaip nori, 
aukštyr ar į kraštus, priešakį ar užpakalį)... Forde 
rasite daug, daug ir kitų karo įrengimų.

Built for the Y e ar s AheadFORD
ATEIKITE DftL “TĘST DRIVE” ŠIANDIEN

mirusiųjų ir gyvųjų d-jos na
rių intencija buvo atlaikytos 
šv. Mišios. Per 150 vyrų priė
mė Šv. Komuniją, pamokslą 
pasakė d-jos dvasios vadas, 
klebonas kun. Mendelis, kuris 
šiai d-jai sėkmingai vadovau
ja per 20 metų. Visi d-jos vy
rai, kurie per 10 antrųjų mė
nesio sekmadienių ėjo išpa-' 
žinties ir priėmė šv. Komuni
ją, gavo atminčiai po kuklų 
medinį kryžių, kaip Kristaus 
kario pasižymėjimo ženklą. 
D-jos garbės nariai ir vadovy
bė, be kryžiaus, dar gavo po 
Panelės Švenčiausios Stebuk
lingąjį Medalikėlį. Iškilmių 
metu įvyko priesaika, pakar
tojant Šv. Vardo D-jos įžadus.

Šv. Vardo D-jai su pasi
šventimu vadovauja Juozas 
Kašinskas pirmininkas, Vale
rijonas Drazdauskas garbės 
pirm, ir nariai — Antanas 
Drazdauskas, Kazimieras Vil
činskas, Viktoras Jurkša ir 
Feliksas Rėkus. Kai kurie iš 
jų, pav. broliai Drazdauskai, 
d-jai. nuoširdžiai dirba jau 20 
metų. Šia proga klebonas kun. 
d-ras Mendelis d-jos vadovy
bei pareiškė viešą ir nuošir
džią padėką už nenuilstamą 
darbą Kristaus sargyboje.

Bus svarbi rinkliava
Per šios savaitės Panelės 

Šv. Stebuklingojo Medalikėlio 
novenos pamaldas ir sekma
dienį, sausio 21 d., per pamal
das bus renkamos aukos ku
nigų tėvų juozapiečių misi
joms paremti. Amerikoje kun. 
tėvai juozapiečiai yra labai 
plačiai žinomi savo misijomis 
juodukų tarpe. Iš 15 mil. juo
dukų Amerikoje dar tik 386 
tūkstančiai yra katalikai. Iš

to skaičiaus apie 135 tūks
tančius globoja tėvai juoza
piečiai, steigdami naujas pa
rapijas, laikydami vaikams 
mokyklas, ligonines ir dirbda
mi jų tarpe pastoracijos dar
bą. Tėvų juozapiečių darbas 
yra gana sunkus, nes sklei
džiamas Kristaus mokslas 
ten, kur jis dar nepažįstamas. 
Šiam darbui pavaizduoti šv. 
Alfonso bažnyčios prieangyje 
yra iškabinta labai daug nuo
traukų.

Kun. d-ras Mendelis prašo 
visų parapijiečių šią rinkliavą 
pagal savo išgales ir jautrią 
sąžinę paremti ir, pats duoda
mas pavyzdį, pirmasis paau
kojo šimtinę.

Bus gražu ir įdomu
Dabar Baltimorėje gyvena 

apie 500 tremtinių naujaku
rių. Bemaž visi čia atvyko iš 
Vokietijos DP stovyklų, pagal 
DP įkurdinimo įstatymą ame
rikiečių lietuvių duotomis ga
rantijomis. Tremtiniai čia per 
trumpą laiką gražiai įsikūrė. 
Senieji baltimoriečiai yra pa
tenkinti, kad padarė gera sa
vo tautiečiui, o naujakuriai 
džiaugiasi, kad bent kartą 
baigė dešimtmečio benamį gy
venimą. Tremtiniai savo dė
kingumui išreikšti sausio mėn. 
27 d., šeštadienį, 8 vai. vaka
re, Lietuvių svetainėje rengia 
specialų pobūvį. Jį organizuo
ja Lietuvių Tremtinių Ben
druomenės Valdybos speciali 
komisija. Bus turtinga prog
rama ir vaišės. Visi tremtiniai 
susirūpinę, kad pobūvis kuo 
geriausiai pavyktų. Globėjai 
bus pakviesti garbės svečiais. 
Bilietai jau platinami. Jų ga
lima gauti Lietuvių svetainė
je, spaudos platinimo kioske 
ir pas rengėjus. Prašome lai- 

(Nukelta į 7-tą pusi.)

ŽIESTA Iš RŪPESNIO
Duktė (6 metų): Mama, tu 

jau žilsti iš rūpesčių.
Mama: Dėl kokių rūpesčių?
Duktė: Tėtė sakė, kad ne

žinai kaip plaukus dažyti: 
gelsvai ar rausvai.



Penktadienis, Sausio 19, 1951 DARBININKAS = 7

14 d. 
įvyko 

metinis 
52 na-

įvairūs skelbimaiREIKALINGA moteris ar 
mergina dirbti porą dienų į 
savaitę namų ruošos. Atsi
šaukite: tuojau: Mrs. James 
Strigūnas, 1686 Columbia Rd 
So. Boston, Mass.

Moderniškas Iliustruotas 
Pasaulio Lietuviu Magazinas.

prie Šv. Komunijoj. Po mišių 
parapijos svetainėje įvyko 
bendri pusryčiai, 
pasitarta veikimo 
užsimota prirašyti 
pijos vyrus prie

kurių metu 
reikalais ir 
visus para- 
Šv. ' Vardo

draugijos. Sveikiname.
Metinis Federacijos 

susirinkimas
Sekmadienį, sausio 21 d.,

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

409 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS. 
Office Tek SO 8-0948 
Res. 37 Oriole Street,

WEST
Tel.

ROXBURY, MASS.
PA — 7-1233-W

Kaina: S3.W metams, 
$1:50 pusei metų.

Adresas: 9204 S. Broadvvay, 
Los Angeles 3, Calif.

3 
vai. p.p. parapijos svetainėje, 
įvyksta Federacijos 16-to 
skyriaus metinis susirinki
mas. Visi nariai raginami da
lyvauti; organizacijų atstovai, 
organizacijų valdybų nariai 
kviečiami dalyvauti susirinki
me, nes yra daug svarbių rei
kalų ir bus 
valdyba. Dalyvaukite visi.

Susitvėrė mokytoju ir ' 
tėvų ratelis

Kun. J. Petrausko pastan
gomis sutvertas mokyklos 
vaikučių tėvų ir mokytojų ra
telis. Ratelio tikslas suartinti 
vaikučių tėvus su seselėmis 
mokytojomis ir bendrai veikti 
mokyklos naudai, 
žingsnis, sveikiname.

Monuments and Markers 
Cemetery Lettering 

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

Nashua, N. H.

AUTOMATIC LAUNDRY
Namie skalbti neapsimoka.

Atneškite baltinius mums ii 
kai bematant išskalbsime 

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

Lietuvis Charles J. Kay, sav.
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Dr. J. C. Seymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas Ir chirurgas 
Naudoja vėliausi, X-Ray aparatu 

Pritaiko akinius.

53* E. Broadvvay, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

I

KALENDORIAUS LEIDĖJAMS 
DĖKOJIMAI “DARBININKO”

Be leidžiamojo laikraščio “Darbininko”, kuris lauko 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 — 1951 — metais 
juomi džiaugsis ne tik praktišku jo turiniu, kuris kasdien kal
ba į šeimos narius, bet ir puošniu paveikslu, kuris primena 
Jėzų Kristų bažnyčioje tarp daktarų - mokytojų, kurie Jo 
klausinėjo ir klausėsi.

Už šią nepaprastą dovaną jau spėjo atsidėkoti šie:

Matas Kučinskas, Brooklyn, N. Y............................
Mrs. Pearl Ambrose, Newington, Conn.....................
Vladas Karpuska, Chicago, III..................................
Mr. & Mrs. Wuskacih, Baltimore, Md.......................
Andrew Kazimira Pakstis, Brighton, Mass.............
Micholas Tocionis, New Britain, Conn.....................
J. Melys, Chicago, III...................................................

renkama nauja N. n., Manchester, N. H............................................
Frank Alishauskas, Scranton, Pa. .... ...........
Nellie Poskus, Stoughton, Mass. ....*..........................
Charles Sargant, Chicago, III.....................................
Jeronimas Pleinys, Hamilton, Ont. Canada ..........
L. Valiukas, Dayton, Ohio ..........................................
Pranas Gudas, Chicago, III........................................
Vytautas Liesunaitis, Montreal, Canada ..............
Simonas Kudzma, Nashua, N. H....................... .......
Stasys Liutkus, Waterbury, Conn............................
J. Struckus, Worcester, Mass...................................
Mrs. Ona Rusteikienė, South Boston, Mass............
J. Brogis, Waterbury, Conn.......................................
Mrs. Bertha Svekla, Phila., Pa................................
K. Merkis, So. Boston, Mass.......................... ............
John Spranaitis, Paterson, New Jersey .................
N. N., South Boston, Mass........................................
A. Uždavinis, Lawrence, Mass..................................
Mary Kirmil, Lawrence, Mass................................
Mrs. K. Tamošaitis, South Boston, Mass........... .
S. Gedminienė, Rumford, Maine ............................
Ona Skirkevičienė, Nashua, N. H. ........................
Paul Tirilis, Stoughton, Mass............. . ....................
Ben Tamošaitis, New Britain, Conn........................
Barbara Balmantienė, Brockton, Mass. .............
N. N., Lowell, Mass...................................................
A. Sakadauskas, Brockton. Mass............................
A. Gobis, Amsterdam, N. Y................................... .
John Siupienius, Waterbury. Conn...........................
Peįer Jasukevich, So. Boston, Mass.................... ..
J. Liesčinskas, So. Boston, Mass.............................
Jonas Raudeliūnas, Brighton, Mass.......................
Mrs. Mary Cervokas, Norvvood, Mass...................
Mr. John Kaupas, Brooklyn, N. Y.........................
Mrs. M. Michlasevičius, Brooklyn, N. Y................. .
Mr. Frank Valaitis, Brooklyn, N. Y......................
Vincentas Lukasevičius, Grand Rapids, Afivfl. .....
M. Ažubalis. Pittsfield, Mass...................................
John Taparauskas, Lawrence, Mass.......................
J. P. South Boston, Mass.........................................
Eva Yackevičienė, Brockton, Mass. .......................
John Dixon, Norvvood, Mass............ .......................
Ignas Grudinskas, Norwood, Mass..........................
Joseph Macijūnas, Rochester, N. Y.......................
Sister M. Anthony, Wilmington, Dėl........... ..........
Elizabeth Jonuski, Stoughton, Mass......................
Joseph Petrauskas, South Boston, Mass..............
Leo Ziminsky, Dorchester, Mass. . .........................
Eleanor Misevičius, South Boston, Mass..............
Joseph- Zukarinskas, Amesbury, Mass..................
Pranas Lembertas, South Boston, Mass.................
Pranas Janiūnas, Cambridge, Mass. ....................
J. Vaicunas, Dorchester, Mass.................................
N. Parciauskas, South Boston, Mass......................
Juozas Selokas, Bristol, Conn....... ..........................
E. Galvanauskienė, So. Boston, Mass...................
J. Norkūnas, Lowell, Mass....... ...............................
K. Liunis, Cambridge, Mass...................................
Ona Geležinis, South Boston, Mass.......................

(Bus daugiau;
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CAMBRIDGE, MASS.
Metinis LDS 8 kp. 

susirinkimas
Sekmadienį, sausio 

parapijos svetainėje 
Cambridge LDS 8 kp. 
susirinkimas. Kuopoje
riai jau užsimokėję nario prie
voles, t. y. už laikraštį “Dar
bininką”. Viso kuopoj yra 
narių apie 70. Valdyba ki
tiems metams palikta ta pati: 
būtent: pirm. A. Zaveckas, 
vice-pirm. P. Kadaitis, rast. 
B. Jakutis, fin. rast. J. Moc
kevičius ir iždininkas p. A. 
Skirius. Susirinkime nutarta 
gyviau pasidarbuoti organiza
cijos naudai ir surasti naujų 
skaitytojų. '

Parapijos banldetas
Sekmadienį, vasario 4

Cambridge lietuvių katalikų 
klubo svetainėje, įvyksta N. 
P. parapijos metinis bankie- 
tas. Bankieto šeimininke pa
kviesta p. B. Žilienė, padedant 
p. A. Daukantui. Parapijiečiai 
iš anksto raginami įsigyti bi
lietus, kurių galima gauti kle
bonijoje, pas mokyklos sese
ris, p.p. Bačinskų ir Daukan
to krautuvėse. Be skanių val
gių bei gėrimų, bankiete bus 
puiki muzikalė programa, ku
riai vadovaus muzikas p. M. 
Karbauskas. Visi paskirkime 
tą dieną parapijos naudai, 
nes savo dalyvavimu paremsi- 
me parapiją.

šv. Vardo draugijos veikla
Sekmadienį, sausio 14 d., 

8:30 vai. šv. Mišios buvo at
našautos Šv. Vardo vyrų 
draugijos intencija. Vyrai la
bai puikiai pasirodė, bendrai 
maršavę išklausyti šv. Mišių 
ir, visi, apie du šimtai, ėjo

(Atkelta, iš O-to pusi.) 
BALTIMORCS ŽINIOS 
pasirūpinti. Turėtų nelikti 
vieno tremtinio, kuris šia- 
pobūvyje nedalyvautų ir

ku 
nė 
me 
savo buvusių globėjų nepa-
gerbtų.

Palaidotas J. Ivanauskas
Sausio 9 d. po ilgesnės li

gos mirė Šv. Vardo D-jos na
rys, Baltimorės senas lietuvis 
Jonas Ivanauskas. Liko našlė 
Antanina Ivanauskienė ir 2 
sūnūs — Adolfas ir Jonas. 
Jaunesnysis sūnus Jonas da
bar yra USA tarnyboje Pran
cūzijoje.

Velionis buvo pašarvotas 
Kazimiero Kučausko koply
čioje. Iškilmingos laidotuvių 
pamaldos — trejos šv. Mišios, 
buvo atlaikytos šv. Alfonso 
bažnyčioje. Palaidotas sausio 
13 d. Holy Redeemer kapinė
se. Buvo palydėtas savo šei
mos narių, būrelio artidmųjų 
ir pažįstamų. Lietuviai balti- 
moriečiai a. a. Jono Ivanaus
ko šeimai, jos giliame liūdesy, 
reiškia nuoširdžią užuojautą.

B
I
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Girtinas
A.D.

PADĖKA
Norvvood, Mass.

A. a. Juozo Uždavinio šeima 
reiškia širdingiausią padėką 
kunigams už velionio lankymą 
ligoje ir už iškilmingas laido
tuvių šv. Mišias klebonui kun. 
F. E. Norbutui, kun. A. F. 
Janiūnui, Šv. Petro lenkų pa
rapijos klebonui kun. H. J. 
Zawalich ir domininkonui kun. 
A. Jurgelaičiui iš Providence, 
giminėms, draugams, pažįsta
miems ir draugijoms už paau
kotas šv. Mišias, gėles, daly
vavusiems laidotuvėse, karsto 
nešėjams. vargonininkui V. 
Kamantauskui, graboriui Paul 
H. Kraw už malonų patarna
vimą ir visiems, kurie prisidė
jo prie mano vyro ir vaikų tė
velio lankymo ligoje ir miru
siojo palaidojimo. Mes jus at
minsime savo maldose, prašy
dami Dievo gausių malonių.

Nuliūdusi žmona Leokadija 
Uždavinienė, duktė sesuo Ka- 
zimierietė M. Corinthia, sūnus 
Bronius ir Juozas.

26 St. Joseph avė., Norvvood.

VESTUVĖS
Philadelphia, Pa.

Mūsų viengenčių, biznierių 
lietuvių veikėjų Antano ir

Julė Kaniušių sūnus, II-jo pa
saulinio karo veteranas, Ed
mundas Kaniušis - Kanin sau
sio 14 d. Šv. Andriejaus baž
nyčioje susirišo moterystės 
sakramento ryšiu su panale 
Dora Pearson. Sveikina

Senas Jurgietis.

ir

Nemuno Ilgesys,
poezija. Parašė J. Aistis. Išleido
Lietuvos Pranciškonai. 78 pusi.
Kaina $1.00.

JANUARY SALE!
I

B. Koraitis

I. J. FOX didžiausia Amerikoje moteriškų kailinių krautuvė skelbia DIDE
LĮ IŠPARDAVIMĄ — JANUARY SALE, kuriame kailinių kainos yra labai su
mažintos. Pasirinkimą turime labai platų. Galima gauti visokių šaižų kailinių ir 
labai prieinamomis kainomis. Taigi, Naujosios Anglijos ponios ir panelės pasi
naudokite January Sale, nes čia sutaupysite daug pinigų.

SENUS IŠMAINOME Į NAUJUS — Kam nešioti senus ir aptrintus kaili
nius, kada I. J. Fox krautuvė jums išmainys j naujus, duodama gerą nuolaidą už 
senus* kailinius. Be to, mūsų krautuvėje galite įsigyti kailinius labai prieinamais 
mėnesiniais išsimokėjimais.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad Jums patarnautų šios 
krautuvės lietuvis atstovas BERNARDAS KORAITIS, kuris yra kailinių eks
pertas ir žinovas. Per jį pirkdamos kailinius sutaupysite tam tikrą nuošimtį ir 
jis padės išsirinkti ir 
primieruoti kaili n i u s 
pagal Jūsų skonį ir fi
gūrą. 411 MASHINGTON ST., BOSTON, MASS.i
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Lithuanian Furnitūra Co.
MOVERS — 
Insured ano 

Bonded 
Local & Long 

Oistance 
Moving

326 - 828 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optica! Co

Kada Jums reikalingi akiniai 
teiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis

Tel. 6-1444
Room 206

207 P ARK BUILDING 
Worcester, Mass.

275 Main St. Webster

Tel. SO 8-2805

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

OPTOMETRISTAT

447 W. Broadvvav
So. Boston. Mass

OFISO VALANDOS: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakar* 

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai dieni.

80 8-4476

Dr. Joseph f. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
South Boston, Mass

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

Tel. A V 2-4026

I. Repshis, M.D

i
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GRABORIAI

Lietuvis Gydytoja.- 
195 Columbia Road 
arti Uphams Cornei 
Dorchester, Mass 

Va ’ • *- ®

TREJANKA

(

Mūsų Trejank. yri 
pasaulinė Trejan 
ka. Mūsų Trejan 
kos šaknis, žievės 
sėklos, lapai ir kit 
dalykai surinkt 
nuo saulės tekėji

mo ligi saulės nusileidimo. Ja
ponijoje pirmučiausia saulė te 
ka ir mūsų Trejanka prasideda 
iš Japonijos, Kinijos, Indo-Ki- 
nijos, iš Persijos, iš Egypto 
Prancūzijos, Ispanijos, Vakarų 
Indijos, Pietų Amerikos, Cen- 
tralinės Amerikos, Mexicos, 
Šiaurės /Vmerikos, Canados — 
ir čia saulė leidžias. Įmerk Tre- 
janką į ruginę ir gerK po čer- 
kutę viso pasaulio gerą mišinį.

j’"-75 
sų

už pokelį. Prisiunčiam į 
namus.

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadvvay 

South Boston 27, Mass.

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir Visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

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

r

Pristatome Alų ir Tonikų
turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir

«
»niko pristatome, vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
r piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite:

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

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

Draugijų Valdybų Adresai

les

i
i 
i
i

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS »V. JONO EV. 8L. PA8ALPIN88 
PO GLOBA MOTINOS 8VČ. DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkė — Eva Markslenė,
825 E 8th St., So Boston, Mass 

Tel. SOuth Boston 8-1298.
Vlce-Pirmininlcė—B. Gaili&nienė,

8 Winfield St., So. Boston, Mass
Prot. RaSt — Stela Overkienė.

555 E. 6th St., So. Boston, Mass
Finansų Ra3t — B. COnlenė,

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

Iždininkė — Ona Siauris,
51 Tampa St., Mattapan. Mass 

TvarkdarS — M. Matejoškienė.
866 E. 5th St., So. Boston, Mass.

Kasos GI.—Elzbieta Aukštikalnytė. 
110 H St.. So. Boston, Mass.

Draugija savo“Susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio, 7:30 v. 
v«kare, Parapijos salėje, 492 E 
Seventh 8t., So. Boston, Mass

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų ražtlnluk?

Vincas Stakutis
So Boston M>s-

Pirmininkas — Viktoras Medonla,
21 Sanger St., So Boston, 

Vice-Pirm. —
684 Sizth 9t.

Protokolų RaSt — Kazys Rusteika
206 L St So Boston. Mass

Fln. RaSt. — Aleksandras IvaSk* 
440 E Sizth St. So Boston Mass

Iždininkas—Stasys K G ri gana ričių# 
699 E. Seventh St.. S Boston, Mase

Maršalka — Jonas Zelkis,
22 Beethoven St. Rozbury. Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią’ šekmadlenj kiekvieno mėnesio,

2 vai. po pietų Parapijom salėj, 
492 E 7th St., So. Boston, Mass
Visais draugijos reikalais kreipki- 

tča pas protokolų raitininką

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484

CASPER
Funeral Home

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. SO 8-1437 

SOuth Boston 8-3960

VYTAUTAS YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main Street 
Brockton, Mass.
V. YAKAVONIS 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai

Tel. Brockton 8-1580

WAITKUS
Funeral Home

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS W AITRU S
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
(Notary Public)

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.

Reikale šaukite: Tel. TR 8-8434.

I

ZALETSKAS
Fanerai Home

564 East Broadvvay 
South Boston, Maso.

D. A. Zaletska*, F. E. ZaletskM 
Graboriai Ir Balsamuetojal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC 
Tai. 80 8-0815

SOutb Boston 8-2808

W. J. afthohn
GRASOMUS 

"Asmeniška* Patarnavimas** 

331 Smlth St, 

PROVIDENCE, R. L
Telepkone 

Ofiso: Dexter 1^62
Namų: PI. 6238
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16-tosios Vasario iškilmės

Kun. P. Virmauskis
kviečia parapijiečius lankyti 

Bažnyčių Vienybės oktavos 
pamaldas, kurios bus: sausio 
18 d., ketvirtadienį, 8 vai. ry
to; sausio 19 d., penktadienį, 
7:30 vai. vakaro; sausio 20 
d., šeštadienį, 7:30 vai. vaka
ro; sausio 21 d., sekmadienį, 
tuoj po mišparų.

Tolimesnė oktavos pamaldų 
tvarka bus paskelbta sekma
dienį. Pamaldas laikys kun. 
K. Mažutis.

Spaudos diena
Sausio 21 (sekmadienį) Šv. 

Petro lietuvių parapijoje bus 
spaudos diena. Per šv. Mišias 
bus pamokslai apie katalikiš
kos spaudos reikšmę. Prie du
rų bus priimama prenumera
ta ir platinama spauda. Po 
mišparų spaudos reikalais 
įvyks susirinkimas. Dr. J. 
Leimanas skaitys paskaitą. 
Norintieji galį užsisakyti 
laikraščius ir nusipirkti kny
gų. Po spaudos susirinkimo 
bus trumpas, bet svarbus Fe
deracijos susirinkimas. Prašo
me visus draugijų atstovus 
ateiti Rinksime naują Fede
racijos skyriaus valdybą.

Šiomis dienomis seserys 
pradeda režisuoti didelį scenos 
veikalą “Šv. Pranciškus Asi- 
žietis”, prel. K. Urbonavičiaus 
sulietuvintą, šį spektaklį pa
rapijos vaikai rengiasi vaidin
ti balandžio 8 d. ir 15 d., po 
mišparų bažnytinėje salėje.

Jonas Pranaitis,
So. Bostono Lietuvių Pilie

čių draugijos klubo vedėjas, 
gyv. Dorchester, Mass., stai
giai susirgo darbe ir dabar 
yra Bostono miesto ligoninėje.

Ligoninės vadovybės įsaky
mu, kol kas lankytojų nelei
džia.

Adv. Antanas J. Young
(Jankauskas), turįs savo 

raštinę 317 E Street, So. Bos
tone, susirgo, ir yra gydytojo 
priežiūroje savo namuose 
Brighton, Mass. Adv. A. J. 
Young yra Suffolk prokuroro 
asistentas.

Išvyksta Floridon
Sekmadienį, sausio 21 d. 

Dr. Antanas L .Kapochy, dan
tistas, gyv. 517 E. Broadway, 
So. Boston, išvyksta į Flori
dą praleisti mėnesio atosto
gas. Raštinė bus atdara, ir 
jeigu turite kokių reikalų, ga
lite užeiti.

Pirmasis pasigražinimas. Charles Collins, ketvertuko tė
vas, Andriuką jau kerpa, o Lindutė, Barborytė ir Edvarde- 
lis dar laukia savo eilės (Bronr, N. Y.).

“Kūrybos Priedas”
kurį “Darbininko” skaityto

jai šiame numeryje aptiks 
pirmą kartą, pasirodys perio
diškai ir toliau. Mūsų rašyto
jus ir menininkus prašome 
paremti jį savo raštais, kūri
niais ir žiniomis.

Reikalinga skubi pagalba
Vienam ligoniui džiovinin

kui, kuris guli vienoje Vokie
tijos sanatorijoje, skubiai rei
kalinga 60 gramų streptomici- 
no. Kas norėtų jam padėti ir 
nupirkti jam tuos vaistus, 
yra prašomas kreiptis į kun. 
Kazį Mažutį, 50 W. 6th St., 
So. Boston, Mass.

Mirties Metinės
šeštadienį, sausio 20 d. su

eina lygiai metai, kai mirė 
adv. Juozas Cunys. Šia proga 
velionio žmona Bronė Cunie- 
nė užprašė šv. Mišias, kurios 
bus atnašaujamos šeštadienį, 
sausio 20 d., 8 vai. rytą, Šv. 
Petro lietuvių par. bažnyčioje, 
So. Bostone. Kviečia gimines 
ir bendrai visus ateiti ir pasi
melsti už a. a. adv. Juozo Cu- 
nio vėlę.

Mirties Dvimetinės
Pirmadienį, sausio 22 d. su

eis dveji metai, kai mirė adv. 
Juozas B. Gailius, gyv. 28 
Verdun St., Dorchester. Jis 
buvo pavyzdingas lietuvis ir 
katalikas, katalikiškų ir tau
tinių įstaigų rėmėjas. Jis buvo 
advokatas ir taip pat vedė 
real estate ir apdraudos agen
tūrą, kurią perėmė jo žmona 
Marijona Gailienė ir sūnūs, 
317 E Street ,So. Bostone.

Dvimetinių mirties sukak
tuvių proga, velionies nuliū
dusi žmona Marijona Gailienė 
ir jos šeima užprašė šv. Mi
šias, kurios bus atnašaujamos 
šeštadienį, sausio 20 d., 9 vai. 
rytą Šv. Petro lietuvių par. 
bažnyčioje So. Boston, Mass.

Kviečia gimines ir bendrai 
visus dalyvauti šv. Mišiose ir 
pasimelsti už a.a. Juozo B. 
Gailio vėlę.

Mirė Kadaras
Sausio 16 d. mirė ilgai sir

gęs Jurgis Kadaras, 91 metų 
amžiaus. Velionis pašarvotas 
Baldyga Funeral Home, 16 
Preble St., So. Bostone. Lai
dojamas iškilmingai šeštadie
nį, sausio 20 d., 10 vai. rytą 
iš Šv. Petro lietuvių par. baž
nyčios Mt. Benedikto kapinė
se. Likę dideliame nuliūdime 
velionio dukteris — Julia Pra
naitienė ir Ona Amšiejienė ir 
sūnūs — Steve ir Jonas kvie
čia gimines ir bendrai visus 
dalyvauti jų tėvelio šermeny
se ir laidotuvėse.

I

Iškilminga vakarienė
Artinasi Vasario 16-toji, 

Lietuvių tautai labai reikšmin
ga data. Tauta tebekenčia 
grandinėm surakinta už gele
žinės uždangos. Šiais metais 
A. L .Tarybos Bostono sky
rius ruošiasi šią dieną ypatin
gai atžymėti.' Rengia lietuvių 
tautos praeities montažą, at
seit parodys, kaip lietuviai 
kentėjo, vargo ir tebevargsta 
svetimųjų priespaudoj.

Po oficialios dalies 6 vai. 
vak. L.R.K. Susivienijimas 
rengia šaunią vakarienę su 
įdomia programa. Vakarienės 
rengimo komisija jau smar
kiai dirba, stengiasi, kad jau
ni ir seni, dabar ir anksčiau 
atvykę, būtų patenkinti. Va
karienės šeimininku sutiko 
Valentinas Vakauzas, o vy
riausia šeimininke O. Neve- 
rienė. Šokiams gros visiems 
žinomas ir mėgiamas Al. Ste- 
vens orkestras. Gryno pelno 
50% skiriama A. L. Tarybai. 
Tad ruoškimės visi šiam iš
kilmingam momentui. Rap.

LDS metinis susirinkimas
Praėjusį sekmadienį įvyko 

LDS I kuopos metinis susi
rinkimas, kuriame apsvarsty
ta daug svarbių organizacinių 
ir bendrų lietuviškų reikalų.

Kun. Mažutis padarė platų 
pranešimą apie nesenai įvyku
sį Cambridge Naujosios Ang
lijos LDS skyrių atstovų su
važiavimą ir jo nutarimus ir 
išvadoje pasiūlė: suruošti š.m. 
gegužės mėn. popiežiaus Leo
no Xm enciklikos “Rėrum 
Novarum” 60 metų ir popie
žiaus Pijaus XI “Quadragesi- 
mo Anno” 20 metų sukakties 
iškilmingą paminėjimą; dau
giau rūpintis darbininkų so
cialiais reikalais; suorgani
zuoti prie kuopos jaunimo 
sekciją ir pravesti naujų na
rių verbavimą.

Visi minėti pasiūlymai buvo 
plačiai išdiskutuoti ir priimti 
domėn. Valdyba įpareigota 
pagal išgalės juos vykdyti.

Apsvarsčius ALT kvietimą 
prisidėti prie vasario 16-tosios 
minėjimo rengimo buvo iš
rinkti Vincas Valatka ir An
tanas Sinkevičius atstovais į 
ALT šaukiamą tuo reikalu va
sario 7 d. organizacijų atsto
vų pasitarimą ir -pavesta val
dybai paskirti Lietuvos lais
vinimo reikalams atitinkamą 
piniginę auką.

Šių metų valdybon išrinkti: 
Vincas Stakutis — pirm., Ieva 
Marksienė — vice-pirm. Vin
cas Valatka — iždin., Juozas 
Jeskevičius — finansų sekr. 
ir Antanas Juknevičius— sek
retorium.

Katalikų Federfecijon atsto
vais išrinkti: Antanas Sinke
vičius ir Antanas Juknevičius.

Ateitininkų Sendraugių 
susirinkimas

Ateinantį šeštadienį, t. y. 
sausio mėn. 20 dieną 7:30 vai. 
vak. Šv. Petro parapijos salė
je įvyks. Bostono Ateitininkų 
sendraugių metinis susirinki
mas. Darbų tvarkoje senosios 
valdybos pranešimas, naujo
sios rinkimas ir kun. K. Ma
žučio paskaita iš socialinių 
mokslų srities.

Visi ateitininkai ir ateitinin
kės sendraugiai prašomi daly
vauti. Taip pat kviečiami atsi
lankyti ir naujai Bostone ap
sigyvenę sendraugiai, kurie 
savo adresų valdybai dar ne
suspėjo pranešti.

Bostono A-kų Sendraugių 
Valdyba.

Paskutiniame ALT narių 
posėdyje buvo sudaryta 16 
Vasario minėjimo programa.

Iškilmės prasidės 10 vai. 
Šv. Petro bažnyčioje pamaldo
mis Lietuvos išlaisvinimo in
tencija. Bus pasakytos atitin
kamas pamokslas ir renkamos 
aukos kryžiuojamai mūsų 
tautai gelbėti. Pirmininkas J. 
Kasmauskas pranešė, kad ši
tą mūsų tautinės šventės iš
kilmių dalį klebonas kun. Pr. 
Virmauskis mielai sutiko su
organizuoti ir pravesti.

Antroji iškilmių dalis įvyks 
2 vai. po piet So. Boston High 
School auditorijoje, kur bus 
tik viena prakalba, gražus 
vaidinimas ir koncertas.

Tai programos daliai atlikti 
pakviesti žymūs mūsų meni
ninkai. Rašytojai Santvaras 
parašė atitinkamą veikalą, 
vaizduojantį keturius Lietuvos 
istorijos laikotarpius: “Auš

Is BALF veiklos So. Bostone
Š. m. sausio 12 d. buvo su

šauktas BALF valdybos ir di
rektorių pasitarimas. Pirmi
ninkė Namaksienė padarė iš
samų pranešimą apie nesenai 
įvykusį New Yorke BALF 
seimą, kuriame ji atstovavo 
Bostono skyrių ir jo vardu 
įteikė $500 bostoniečių auką.

Kun. K. Mažutis pranešė 
apie jam pavestą tremtyje li
kusių ligonių šelpimo organi
zavimą. Pasirodė, kad į BALF 
atsišaukimą sušelpti Kalėdų 
švenčių proga mūsų ligonis 
Vokietijoje ir kituose Euro
pos kraštuose, mūsų tautie
čiai Amerikoje labai jautriai 
atsiliepė ir tuo būdu pavyko 
pasiusti Kalėdinių dovanų 
trims šimtams ligonių.

Pagal nevisai dar tikslius 
duomenis šiuo metu guli įvai
riose Vokietijos sanatorijose 
330 lietuvių džiovininkų, dau

Ateitininkų šventė Bostone
Bostono ateitininkų jaunimo 

būrelis 1951 m. sausio mėn. 7 
d. suruošė savo metinę šven
tę, kuri buvo pradėta pamal
domis, šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioje.

Po pietų įvyko iškilmingas 
posėdis, meninė dalis ir pasi
linksminimas. Būrelio pirmi
ninkas O. Vaitkevičius atidarė 
posėdį, pakviesdamas dvasios 
vadą kun. A. Kontautą su
kalbėti maldą. Garbės prezi- 
diuman buvo pal viesti: dva
sios vadas kun. A. Kontautas, 
Bostono ateitininkų mokslei
vių globėjas Dr. J. Leimonas, 
sendraugių pirmininkas S. Lū
šys, Moksl. Ateitininkų Cen
tro Valdybos pirmininkas J. 
Baužinskas (iš New Yorko), 
Naujosios Anglijos vyčių pir
mininkas J. Luoba ir Bostono 
skautų atstovai: skt. V. Petu- 
kauskas ir filisteris K. Kas
peravičius.

Bostono at-kų būrelio pir
mininkas apibudino 1950 m. 
veikimą. Daug ir sėkmingai 
veikta, ypač moksleivių ateiti
ninkų. Bet ypatingą visų dė
mesį patraukė keturi jaunuo
liai, iš kurių veido švietė 
džiaugsmas ir pasiryžimas 
“Visa atnaujinti Kristuje”. 
Jie buvo priimti tikrais moks
leivių at-kų nariais ir davė iš
kilmingą pasižadėjimą: R. 
Leimonas, V. Lembertas, R. 
Ivaška ir M. Martinkiūtė. Du 
paskutinieji yra Amerikoje 
gimę ir augę. Davus pasiža
dėjimą, sugiedotas ateitininkų 
himnas.

Naujus narius sveikino Bos
tono ateitininkų dvasios vadas 
kun. A. Kontautas pabrėžda
mas, kad .realizmas reikalau
ja didelio savęs išsižadėjimo 

ros” laikus, Nepriklausomą 
Lietuvą, dabartinę bolševikiš
kąją vergiją ir busimąjį Lie
tuvos išsilaisvinimą. Dekora
cijas tam vadinimui ruošia 
dailininkas Andriušis, o vei
kalo pastatymui vadovauja 
aktorius H. Kačinskas.

Š. m. vasario 7 dieną 8 vai. 
vak. šaukiamas Lietuvių klu
bo salėje visų lietuviškųjų or
ganizacijų atstovų pasitarimas 
mūsų didžiausios tautinės 
šventės minėjimo reikalu. 
ALT, kuri apjungia visas lie
tuvių sroves, išskyrus komu
nistus, deda pastangas, kad 
neliktų lietuvio, kuris nesirū
pintų savo pavergtųjų brolių 
gelbėjimu, kad visi kaip vie
nas dalyvautų 16 Vasario iš
kilmėse ir tuo būdu parodytų 
pasauliui, kad mes nenurimsi- 
me, kol mūsų tautai nebus 
grąžinta laisvė. A.J.

giausia jaunimo ir apie 300, 
visokių sunkiai sergančių, ku
rių dauguma yra labai vargin
gose sąlygos. Jų nelaimei su
mažinti nutarta paieškoti 
jiems globėjų geraširdžių 
Amerikos lietuvių tarpe. Tiki
masi, kad atsiras tautiečių, 
kurie paims savo globon bent 
po vieną ligonį ištisiems 1951 
m. Atsitiktinai dalyvavęs po
sėdyje žinomas Bostono lietu
vių visuomenės veikėjas Jonas 
Kasmauskas net 6 ligonis pa
siėmė savo globon, duodamas 
tuo būdu kitiems gražų arti
mo meilės pavyzdį.

Ilgamečiai BALF darbuoto
jai ir kitos lietuviškos veiklos 
veteranui Mykolui Veniui, jo 
didžiojo liūdesio valandoje 
mylimai žmonai mirus, nutar
ta išreikšti giliausią užuojautą 
ir vieton vainiko užprašyti mi
šias mirusiosios intencija. J.

ir pasiaukojimo, tačiau jis 
kilnina dvasią ir gražina visą 
gyvenimą.

Davusių pasižadėjimą vardu 
kalbėjo p. M. Martinkiūtė. Ji 
jautriai išreiškė šios dienos 
džiaugsmą ir prašymą Dievo 
pagalbos pasižadėjimams iš- 
tęsėti. Naujuosius ateitinin
kus dar sveikino P.M.A.V. 
pirmininkas, prise k d a m a s 
jiems ateitininkų ženkliukus, 
vyčių, skautų atstovai ir raš
tu kun. prof. St. Yla.

Po to sekė sendrg. S. Sužie
dėlio paskaita, kurioj jis pa
brėžė, kad nėra žmogaus be 
pasaulėžiūros, o ateitininkijos 
pasaulėžiūra yra pilnutinė pa
saulėžiūra ir daug žmogui 
duodanti dvasinei stiprybei. 
Posėdis baigtas Tautos Him
nu.

Meninę dalį išpildė Bostono 
ir Brocktono ateitininkai. 
Bostono ateitininkai gyvuoju 
paveikslu pavaizdavo pan
čiuose surakintą kenčiančią 
Lietuvą ir davė montažą 
“Rambynas”, kuriame pavaiz
davo Lietuvos istoriją. Brock
tono at-kai pasireiškė su savo 
jumoristiniais kūriniais.

Nežiūrint blogo oro Bostono 
ateitininkus savo atsilanky
mu pagerbė svečiai net iš 
New York, Kennebunk Port, 
Worcester, Brockton ir dide
lis būrys Bostono lietuvių, o 
ypač jaunimo.

Meninė dalis užbaigta pasi
linksminimu.

Vietos ateitininkai nuošir
džiai dėkoja kleb. kun. Pr. 
Virmauskui už suteiktas pa
talpas aktoriui H. Kačinskui 
uz meninės dalies paruošimą 
ir visiems atsilankiusiems sve
čiams. B.

Bostono jaunimas vyčiuose
• SUSIRINKIMAS kambariuose Vyčiai yra įsitai-

Sausio 14 d., 3:00 v. p. p. 
įvyko mėnesinis Vyčių Algir
do kuopos susirinkimas Vyčių 
patalpose, kampas Emerson 
St. ir E, Broadway. Susirinki
mas labai įdomiai ir sklandžiai 
pravestas naujo pirmininko 
Jono Kontauto. Maždaug per 
pusvalandį buvo aptarti visi 
organizacijos einamieji reika
lai. Susirinkimui užsibaigus, 
nariai buvo vaišinami užkan
džiais. Taip pat buvo pasvei
kinti naujai prisirašę nariai: 
Jonas Danielis, Adolfas Iva
nauskas, Vincas Peterson, 
Virginija Kleponytė, Jeroni
mas Venis, Joanna Kleponytė 

‘ ir Pranciška Poškiūtė. Pagir
tina, kad jau pirmame susi
rinkime šitie jaunuoliai apsiė
mė dalyvauti ir prisidėti įvai
riuose komitetuose.

• VYČIŲ LAIKRAŠTIS
Per susirinkimą pasirodė 

naujas Vyčių laikraštis, kurį 
leidžia So. Bostono Vyčių 
kuopa. Laikraštis turi šešius 
puslapius ir duoda įvairių ži
nių apie Vyčių veiklą So. Bos
tone ir artimesniuose mies
tuose. Pirmame puslapyje yra 
gražus piešinys apibudinęs 
Vyčių iškilą į snieguotus kal
nus New Hampshire valstybė
je, kuri numatoma vasario 2- 
4 d. Yra pirmininko straipsnis 
aiškinąs naujų metų planus; 
taip pat straipsniai apie Nau
jųjų Metų sutiktuvių pobūvį 
Vyčių patalpose, apie Vyčių 
sporto veiklą, apie gražiai vai
dinamą veikalą, kurs dabarti
niu metu pasirodo mieste, ir 
taip pat apie Vyčių pareigas 
lietuvybei. Laikraštį redaguo
ja ir spausdina Jonas svaigi
nas, Evelyn Benderytė, Alici
ja Laudanskaitė, Marija Skud- 
rytė, Vytautas Markelionis ir 
Rymantas Ivaška. Visi Vyčiai 
pasidžiaugė gyvai suredaguo
tu laikraščiu ir linkėjo jau
niems redaktoriams ilgai tęs
ti gražų darbą.

• KUN. KONTAUTO 
PASKAITA

Pasistiprinę skaniais užkan
džiais, susirinkusieji Vyčiai 
išklausė dvasios vado kun. 
Kontauto paskaitos apie įžy
maus menininko, Michelangelo 
šedevrą — Sikstinę koplyčią 
Romoje. Paskaitoje buvo duo
ta daug įdomių žinių apie Mi
chelangelo ir buvo rodoma 
koplyčios sienų spalvoti pa
veikslai. Užbaigęs paskaitą, 
kun. Kontautas pranešė, kad 
sekantį susirinkimą nariai tu
rės malonumą išgirsti p. Alek
sandrą Arlauską - Alexander, 
Assistant Director of Trai- 
ning, New England School of 
Art. P. Arlauskas eidama* 
savo pareigas duoda paskai
tas visoje N. Anglijoj. Vy
čiams jis pažadėjo apibudinti 
meno dirvą jaunuoliui, kurs 
norėtų toje srityje dirbti, ir 
taip ęat parodyti spalvotus 
paveikslus iš žymiausių meni
ninkų kūrybos.

• ŽAIDIMAI
Po paskaitos jaunimas išsi

skirstė po Vyčių kambarius 
žaidimams. Kaikurie lošė ping 
pong, kiti “hockey”, kiti šach
matus, checkers, monopoly ir 
billiards. Dar primintina, kad 
savo gražiai papuoštuose 

LIETUVIU RADIO PROGRAMA
Nuo 11 iki 12 vai. vidudienio.

WESX — 1230 kilocycles, Salėm, Mass.
šeštadienį, sausio 20 dieną ,11 valandą rytą. Lietuvių 

Radio Valandos programa. Iš WESX radio stoties — 1230 ki
locycles, Salėm. Mass. bus transliuojamos liaudies dainos, mu
zikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kalbos.

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

LITHUANIAN RADIO HOUR
366 West Broadway South Boston 27, Mass.

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

sę kortų lošimui stalus, pate, 
foną, radiją ir fortepijoną. 
Taip pat veda biznį Bowling 
Alleys, kur nariai gali nupi
ginta kaina lošti. Žaidimams 
užsibaigus, Vyčiai automobi
liais išvyko pasičiūžinėti.
• VYČIAI JAUNAMEČIAI
Norįs prie Vyčių prisirašyti 

lietuvis jaunuolis turi turėti 
16 metų. Tačiau prie Vyčių 
yra ir jaunamečių skyrius, 
kuriame dalyvauja jaunimas 
12-16 metų. Šie berniukai ir 
mergaitės veikia priežiūroje 
Vyčių vice-pirmininko Jono 
Olevičiaus ir dvasios vado 
kun. Kontauto. Susirinkimai 
vyksta kas antrą savaitę Vy
čių patalpose. Dvasios vadas 
veda kursus, kurie apima 
mokslą, auklėjimą, ir katali
kišką gyvenimą. Be to, yra 
organizuojami įvairūs žaidi
mai jaunuoliams. Jaunamečių 
valdyboje yra: pirmininkė — 
Irena Gaina; iždininkas — 
Mamertas Simonavičius; pro
tokolo raštininkė — Elvira 
Averkaitė.

• PAKVIETIMAS
Vyčiai So. Bostone visados 

yra pasirodę viena veikliausių 
organizacijų. Dabartiniu metu 
Vyčiai taip pat išvystę viso
keriopą veikimą. Vyčiai visa
dos maloniai kviečia ir priima 
geros valios jaunuolius, kurie 
nori dirbti ir veikti organizuo
tu būdu. Nariai turi būti jau
nuoliai lietuviai katalikai. No
rintieji vyriškai veikti yra 
kviečiami dalyvauti sekančia
me susirinkime, kurs įvyks 
vasario 11 d. (sekm.) 3:00 v. 
p.p. Vyčių patalpose.

ĮVAJRIŲ PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Norėdami išvengti kelių pa
rengimų kartu skelbiame dau
gumą jų iš anksto. Kas norės, 
galės pasirinkti kitas dienas:

Sausio 20 d., 7:30 v. v., pa
rapijos salėje, 492 E. 7th St., 
įvyks Moterų ir Merginų klu
bo rengiamas pobūvis.

Sausio 21 d. Whist party su 
margumynais.

Vasario 4 d., po mišparų, 
bažnytinėje salėje įvairus pa
rengimas bažnyčios ir rūsio 
taisymo reikalams.

Vasario 18 d., tautos šven
tės minėjimas 10 v. Kun. V. 
Martinkus, buvęs Židikų kle
bonas, laikys sumą ir pasa
kys pamokslą. Visos draugi
jos kviečiamos dalyvauti su 
savo vėliavomis. 2 vai. p.p., 
So. Bostono High School salė
je, įvyks bendras visų Bosto
no lietuvių masinis susirinki
mas.

Kovo 4 d., šv. Kazimiero 
šventė. Bus pamaldos bažny
čioje ir po mišparų vyks šv. 
Kazimiero garbei mažų vaikų 
programėlė be įžangos Bus 
pagerbtas ir prelatas K. Ur
bonavičius.

Kovo 9 d., 8 v. r., prasidės 
parapijos metiniai 40 valandų 
Švenč. Sakramento atlaidai. 
Jie baigsis kovo 10 d., 3 v. 
p.p.

Kovo 18 d., mišparų metu, 
šv. Petro parapijos bažnyčio
je, įvyks religiškas koncertas.


