
N BOSTO!? P33LIC LI33ARY
CHIEF 07 3.S-L. jT.-REF .»!*/.
C3PLEY SQ. 
BOSTON 16, »ASS.

DARBININKAS
AMERIKOS LIETUVIU LAIKRAŠTIS

AMERIKA, LDS ORGANĄ DARBININKĄ IR LIETUVIŲ ŽINIAS

680 BUSHVVICK AVENUE, BROOKLYN 21, NEVV YORK
____ ______________ Copyright

XXXVI. Nr. 67 PENKTADIENIS (Friday) GRUODŽIO (DEC.) 21 D. 1951 M. 10 CENTŲ

Sveiki Sulaukę Šventų Kalėdų
. Wwv«^wVN<-wVvvv^vv.VNA<^Ar»><>r-^NAr.*..v

c

ATSTOVAI PAKVIESTIET^OiTIS Komunistai įteikė belaisvių sąrašus SOMĖTAI STATO MILŽINIŠKĄ 
LAIVYNĄ

Wa«hingtonas. — Gruodžio 
31 d. baigiasi plieno pramonės 
darbininkų su įmonėmis sutar
tis. Ta proga CIO unija reika
lauja pakeiti 15 centų valandai 
atlyginimą, garantuoti tam tik
ras metines pajamas ir kelia 
kitų reikalavimų. Jos reikala
vimų nepatenkinus, unija atsi
sako be sutarties dirbti ir ža- 

' da nuo sausio 1 d. pradėti strei
ką. Jmonės iš savo pusės atsisa
ko atlyginimus pakeiti, kol ne
turi vyriausybės leidimo pa
kelti gaminių kainas. Bet toks 
leidimas pabrangintų daug var
tojimo dalykų ir paskatintų ki
tas unijas, kurių sutartys grei
tu laiku pasibaigs, kelti pana
šius reikalavimus. Kainų kont
rolės įstaigos nuomone, atly-

PEIKIA KOMUNISTAMS 
PASŲ DAVIMĄ

Washingtonas. — Vidaus 
saugumo senato komisija pa
darė Valstybės Departamentui 
priekaištą, kad balandžio mėn. 
buvo išduoti pasai žinomų ko
munistų grupei, kurie su tais 
pasais išvyko propagandinei 
kelionei į Sovietų Sąjungą. Iš
davimas pasų žinomiems ko
munistams palengvina jų kur
jerių sistemai žinias perduoti ir 
tarptautinę komunistinio apa
rato kontrolę. Komisija nu
sprendė, kad liudininkų proto
kolas būtų persiųstas teisingu
mo įstaigoms ištirti, ar išvyks
tančiųjų buvo teisingai pareikš
ti kelionės planai.

Ta 14 asmenų delegacija su
sidėjo iš įvairių daugiau
sia nepriklausomų unijų narių, 
bet tarp jų buvę ir priklausan
čių CIO ir AFL. Būdami So
vietuose, tos delegacijos nariai 
pasirašė pareiškimą, jog Sovie
tai esą taikus kraštas ir jame 
esą visos įmanomos laisvės. 
Grįžę į JAV, jie sakė kalbas, 
kuriose buvo varoma sovietinė 
propaganda.

SOVIETAI GRĄŽINO JAV 
LEDLAUŽIUS

Bremerhaven. — Po ilgo 
delsimo Sovietai pagaliau grą
žino jiems karo metu JAV pa
skolintus ledlaužius Northwind 
ir Westwind, abu po 6,500 to
nų. Pažymima, jog ledlaužius 
atgabenę Sovietų jūrininkai 
buvo labai šaltai sutikti. Nors 
krantinėj stovėjo amerikiečių 
uosto komendantas su būriu 
karininkų, bet nė viena pusė 
nepakėlė rankos pasveikini
mui.

Perimti iš rusų ledlaužiai 
rasti labai apleisti ir nešvarūs. 
Dėl to rutės būti pirmiausia 
nugabenti į dokus, kur bus ap
žiūrėti bei sutvarkyti ir tik tuo
met plauks per Atlantą.

PABĖGĖLIŲ NEMAŽĖJA
Berlynas. — Iš sovietinės 

Vokietijos zonos pabėgėlių 
banga vis didėja. Pernai me
tais lapkričio mėn. perbėgo 
3500. asmenų, o šįmet jau 
5100. Tarp jų ir 76 svetimša
liai. Vienų vadinamų liaudies 
policininkų praėjusį mėnesį at
bėgo 114. Viso jų nuo 1950 m. 
birželio mėn. atbėgo 1847, kas 
sudaro apie du batalionus. 

ginimai galėtų būti pakelti tik 
8-9 centus. Bet ir streikas la
bai žalingai atsilieptų ne tik 
šiaip krašto ūkiui, bet ir gink
lavimosi programos vykdymui. 
Dėl to dedamos pastangos, kad 
būtų pasiekta susitarimo ir iš
vengta bet kokio plieno gamy
bos sutrukdymo. Juo labiau 
kad ateinančiais metais numa
tyta pagaminti dviem milijo
nais tonų daugiau, kaip buvo 
pagaminta šiais metais, kada 
gamyba siekė 100 milijonų to
nų. Surasti abiem pusėm pri
imtiną sprendimą kainų prie
žiūros įstaigos viršininkas Di- 
Salle pakvietė plieno įmonių 
atstovus ir CIO pirmininką 
Murray konferencijai.

JUNGT. TAUTOS UŽ VAKA
RŲ NUSIGINKLAVIMO 

PLANĄ
Paryžius.— Jungt. Tautų po

litinis komitetas 42 balsais 
prieš 6 atmetė Sovietų nusi
ginklavimo planą, kuriuo buvo 
reikalaujama tuojau uždrausti 
atominius ginklus ir po to tar
tis dėl nusiginklavimo kontro
lės. Kartu buvo priimtas Va
karų valstybių pasiūlytas nusi
ginklavimo planas 44 balsais 
prieš 5.

Vakarų nusiginklavimo pla
ne numatoma sudaryti iš 12 
narių nusiginklavimo komisija, 
kuri turės paruošti nusiginkla
vimo ir atominės energijos 
kontrolės bei atominių ginklų 
uždraudimo sutartį. Visi kraš
tai šiai komisijai turėtų suteik
ti žinias apie savo karo pajėgas 
bei ginklus, įskaitant ir atomi
nes bombas. Kadangi Sovietai 
prieš tai pasisakė, manoma, 
kad jie šias žinias suteikti at
sisakys.

KŪČIŲ NAKTĮ POPIEŽIUS 
ATLAIKYS IŠKILMINGAS

MIŠIAS
Vatikanas. — Oficialiai Va

tikane paskelbta, jog Kūčių 
naktį, 12 vai., Popiežius atlai
kys iškilmingas mišias, kurios 
bus transliuojamos per radiją 
į visą pasaulį. Pamaldos grei- 
čaiusiai įvyks Vatikano Matil- 
dos koplyčioj, dalyvaujant di
plomatiniam korpusui ir aukš
tiems Bažnyčios atstovams.

Lybija gauna nepriklausomybę

Tripolis. — Oficialiai pa
skelbta, jog Lybija nepriklau
somybę gaus gruodžio 27 d. ar 
tuojau po to. Jung. Tautos 
Lybtjai nepriklausomybę paža
dėjo dar prieš 1952 metus, šią 
buvusią Italijos koloniją ligi 
šiol tvarkė anglai ir prancū
zai.

šauks karo tarnybon užsienie
čius darbininkus

Washingtonas. — Mobiliza
cijos įstaigos atstovas pareiš
kė, jog iškyla JAV dirbančių 
užsieniečių darbininkų šauki
mo į kariuomenę klausimas, 
nes daugeliam šešių mėnesių 
laikotarpis, kurio metu jie nuo 
karinės tarnybos laisvi, jau y- 
ra praėjęs.

Tokio. — Korėjos paliaubų 
derybose komunistai pagaliau 
sutiko su pakartotiniu Jungt. 
Tautų delegacijos reikalavimu 
ir teikė turimų sąjungininkų 
belaisvių sąrašą. Jame nurody
ta vardai 11,559 belaisvių, iš 
kurių 3198 yra yra amerikie
čiai. Komunistų praneštasis 
skaičius palyginti yra labai ma
žas, nes nuo karo pradžios są
jungininkų duomenimis į prie
šo nelaisvę pateko apie 100,- 
000 Vakarų valstybių ir Pietų 
Korėjos karių. Jungt. Tautų 
delegacija įteikė komunistams 
132,472 sąjungininkų nelaisvė
je esančių komunistų karių są
rašą.

Kad iš 12,000 amerikiečių, 
kurie laikomi patekusiais į 
priešo nelaisvę, buvo pranešta 
tik 3198 pavardės, didelio nu
sistebėjimo nesukėlė, nes jau

Kelkit, kelkit, piemeneliai...

1952 M. ATLANTO PAKTO PLANAS 
JAU PARUOŠTAS

Paryžius.— Amerikos pagal
bos teikimo įgaliotinis W. A. 
Harriman paskelbė, jog dvyli
kos Atlanto sąjungos kraštų 
bendras veiklos planasl952 me
tams jau paruoštas su tiksliais 
skaičiais, apimančiais persona
lo, lėšų, ginklų ir organizacijos 
klausimus. Taip pat sudaryti 
apmatai ir 1953 m. bei 1954 m. 
planams. Kadangi planas api
ma daug karinių paslapčių, jis 
viešumai neskelbiamas. Bet 
laikoma galimu dalyku, jog dėl 
jo politinių klausimų tarp są
jungininkų gali kilti dar kai 
kurių nesutarimų. Pavyzdžiui, 

anksčiau buvo pranešta, jog 
komunistai nuo 6,000 ligi 8,000 
amerikiečių belaisvių yra išžu- 
dę. Taip pat komunistų įteik
tuose sąrašuose yra vardai 919 
anglų, 234 turkų, 40 filipinie
čių, 10 prancūzų, 6 australų, 4 
Pietų Afrikos piliečių, 3 japonų 
(tur būt, japonų kilmės ame
rikiečių) ir po 1 kanadiečių, 
graikų ir olandų.

Dėl komunistų įteiktų be
laisvių sąrašų oficialiai dar ne
padaryta jokių pareiškimų. Bet 
neoficialiai iš Jungt. Tautų ka
rinės vadovybės sluogsnių pa
reiškiama, jog neįtikimas daly
kas, kad tie sąrašai yra pilni, 
nes juose tėra dešimta dalis tų 
Jungt. Tautų ir Pietų Korėjos 
karių, kurie laikomi pateku
siais priešui į nelaisvę. Tik apie 
7,000 Pietų Korėjos kareivių 
sąrašuose ypač laikomas neįti

dėl numatomo lėšų kariniams 
reikalams padidinimo, su kuo 
ne visi kraštai nori sutikti. Šis 
dalykas paaiškės sausio mėn. 
susirinkus posėdžių Atlanto są
jungos tarybos komitetui, ku
riame paskirų kraštų atstovai 
praneš jų vyriausybių pažiūras 
ir nusistatymus.

Komunistai ištrėmė 1238 
misionierius

Vatikanas. — Fides agentū
ra praneša, jog 1951 m. Kini
jos komunistai ištrėmė 1238 
katalikų misionierius. Kalėji
muose dar laikomi 300. 

kimu. Kad jų buvo daugiau nė
ra jokios abejonės. Tai rodo ir 
pačių komunistų pasisakymai, 
kad dalis jų tariamai savano
riškai perėję į komunistų armi
ją, o kiti perėję į civilinį gyve
nimą. Manoma, kad iš tikro 
tam tikra Pietų Korėjos belais
vių dalis buvo prievarta paimti 
į komunistų kariuomenę.

Derybos belaisvių klausimu 
yra šiuo metu sustojusios, kol 
bus ištirti gauti sąrašai. Ko 
Jungt. Tautų delegacija toliau 
imsis, kol kas nėra paaiškėję. 
Bet neabejotina, jog bus deda
mos visos pastangos, kad visi į 
belaisvę patekę kariai būtų iš 
komunistų rankų išvaduoti.

Dėl paliaubų vykdymo sąly
gų buvo tariamasi toliau, bet 
ligi šiol jokios pažangos nepa
daryta.

PAREIGŪNAI NEGALI IMTI 
JOKIŲ DOVANŲ 

sako prez. Trumanas
Washingtonas. — Laiške

Federal Housing and Home Fi- 
nance Agency viršininkui Fo- 
ley prez. Trumanas pareiškė, 
jog visiems vyriausybės tar
nautojams turi būti uždrausta 
imti kokias nors dovanas iš 
asmenų, kurie turi reikalų su 
vyriausybe. Kartu prezidentas 
pagyrė Foley užsimojimą - už
kirsti kelią savo įstaigoj ko
rupcijos reiškiniams, jo žinioj 
esantiems valdininkams nuro
dant. .jog neleistina imti dova
nas iš asmenų ar įstaigų, ku
rios turi reikalą su jo vadovau
jama įstaiga.

Londonas. — Anglų laivyno 
metraštis paskelbė, kad Sovie
tai paskubomis stato milžiniš
ką laivyną. Šiuo metu jie jau 
turi ne mažiau kaip 370 po
vandeninių laivų ir suplanavę 
dar 1,000 pastatyti. Iš šių grei
tųjų povandeninių laivų 120 
jau statoma. Taip pat Sovietai 
esą užsimoję pastatyti naujo 
tipo povandeninį minininką, 
kuris galėtų plaukti 25 mazgų 
greičiu į valandą ir būtų aprū
pintas vokiečių išrastais 
"Schnorkel” kvėpavimo apa-

RŪPINASI VENGRIJOJ IN
TERNUOTAIS LAKŪNAIS

Frankfurtas. — Pakeliui į 
Vengriją, naujasis JAV pasiun
tinys Ch. M. Ravndal buvo su
stojęs Frankfurte, kur pareiš
kė, jog vienas pirmųjų jo žy
gių Budapešte bus internuotų 
JAV lakūnų išlaisvinimo rei
kalu. Vengrai lakūnus kaltina, 
kad jie tariamai turėjo uždavi
nį nuleisti Vengrijoje šnipus, 
bet šis kaltinimas JAV yra 
griežtai atmestas. Pakeliui i 
Jugoslaviją lėktuvas buvo pa
klydęs ir Sovietų lėktuvų pri
verstas nusileisti Vengrijos te
ritorijoj. Valstybės Depart
amentas taip pat svarsto, ko
kių priemonių turėtų būti im- 
t įsi jei komunistai ir toliau 
nenorėtų lakūnų paleisti, 
ratais, kurie leidžia neribotą 
laiką pasilikti po vandeniu. ŽINIOS

• Prez. Trumanas įspėjo Korėjoj į nelaisvę patekusių amerikie
čių artimuosius, kad komunistų įteikti belaisviu sarašai nėra dar 
pilnai patikrinti ir nežinia, kiek jie pilni, todėl dėl trūkstamų są
rašuose belaisvių dar nereikia galutinai netekti vilties.

• Jungt. Tautų politinis komitetas prieš sovietinio bloko balsus 
nutarė, kad Jungt. Tautos tuojau imtųsi ištirti, ar Vokietijoje yra 
įmanomi visiškai laisvi rinkimai.

• Sovietų užs. reik. min. Višinskis Jungt. Tautose iškėlė rei
kalavimą. kad būtų atšauktas JAV savitarpinio saugumo įstaty
mas. kuriuo užsieniui paskirta 7,500 milijonų dolerių pogalbos. 
Jame numatytą 100 milijonų dolerių pagalba komunistų perse
kiojamiesiems Višinskis laiko kišimusi į komunistinių kraštų vi
daus reikalus.

• Anglijai pasižadėjus su numatyta kurti Europos armija ar
timai bendradarbiauti, prancūzų atsakingi politikai yra nuomo
nės, jog tą planą galima bus įgyvendinti. Tuo reikalu gruodžio 27 
d. šaukiama Prancūzijos, Italijos, Vakarų Vokietijos. Belgijos. 
Olandijos ir Liuksemburgo konferencija. Visi šie kraštai turėtų 
toje armijoje dalyvauti. *

• Dėl audrų Atlante visa eilė net didžiųjų keleivinių laivų 
negali laiku pasiekti paskyrimo uostų. Ypač sunkioj padėty yra 
trys nedideli laivai, kurie gabena į JAV 3305 tremtinius. Nė vie
nas jų negalės laiku pasiekti Nevv Yorką.

• Maskva paskelbė, kad įvykdyta mirties bausmė tariamai 
amerikiečių su parašiutais nuleistiem dviem šnipam. Valst. De
partamento sekr. Achesonas pažymėjo, kad Sovietų žinia apie 
amerikiečių tariamų šnipų nuleidimą yra Sovietų pramanyta pro- 
pogandiniais tikslais.

• JAV įteikė Sovietams notą, kurioj atmetami Sovietų kaltini
mai, jog kuriama Vidur. Rytų vieninga karinė vadovybė esanti 
sudaroma puolimo tikslais. JAV savo notoj nurodo, jog šios prie
monės imtis privertė agresyvi Sovietų laikysena, nes Sovietai jau 
susitarimuose su naciais stengėsi Užsitikrinti, jog tiek kraštai bus 
palikti jų įtakos sferoj ir dabar rodo savo agresinius tikslus, kiš- 
damiesi į tų kraštų vidaus reikalus.

• Rugpiūčio mėn. Sovietų atstovas Malikas Jungt. Tautoms 
buvo įteikęs, tariamai 37 komunistų nelaisvėj esančių amerikie
čių reikalavimą, kad būtų baigtas Korėjos kafas. Bet dabar ko
munistų įteiktuose belaisvių sąrašuose 27 iš tų belaisvių visai 
nėra.

Metraščio redakcija pažymi, 
jog žinių apie Sovietų laivyną 
yra labai sunku gauti. Bet Iš 
patikimų šaltinių turimais duo
menimis jų laivyno programa 
dar apima statybą 3 kovos lai 
vų. 20 kreiserių ir 120 naikin
tojų. Taip pat esą žinių, kad 
raudonasis laivynas paskuti- 
niasiais metais nuo vieno ligi 
keturių kovos laivų jau esąs 
pastatęs. Jie esą 42-45,000 to
nų.

Užsakė atominį lėktino 
motorą

ĄVashingtonas. — JAV oro 
pajėgos Pratt and VVhitney 
Corp., East Hartford. Conn., 
užsakė pastatyti atominį lėk
tuvo motorą. Tai naujas bandy
mas panaudoti atominę ener
giją skraidymo tikslams. Ma
noma, jog tokio motoro sta
tyba pareikalaus didelių lėšų 
ir truks eilę metų.

Gen. W. F. Dean tebesąs 
gyvas

Jungt. Tautų karinė vadovy
bė paskelbė, jog komunistų į- 
teiktuose belaisvių sąrašuose y- 
ra įrašytas ir gen. Dean. 24 
pėstininkų divizijos vadas, ku
ris prieš 17 mėn. paskutiniu 
kartu buvo matytas Teajone, 
vadovaujantis vienam jo divizi
jos bazukų daliniui.
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ALRK NEW YOKKO IR NEW JERSEY 
APSKRIČIŲ SEIMELIO NUTARIMAI

Amerikos Lietuvių R. Kata
likų f eoeracijos -ivew yotko ir 
New Jersey apskr. seimelis, su
sirinkę lUol. gruodžio 16 d. 
New Yorke,

turėdamas galvoje bolševikų 
okupuotosios Lietuvos laoai 
stmkų gyvenimą, žmonių žudy
mą ir trėmimą mirčiai j Sibirą;

turėdamas galvoj Vyriausio
jo Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto veikimą, siekiantį Lietuvai 
padėti ir ją iš bolševikų vergi
jos išvaduoti;

turėdamas galvoje šio krašto 
valdžios lig šiol rodytą Lietuvai 
palankumą,
nutaria:
L Pareikšti savo gilią užuo

jautą bolševikų persekiojimus 
kenčiantiems broliams ir se
sėms Lietuvoje;

2. Pasveikinti ALTą, sėk
mingai besirūpinantį Lietuvos 
vadavimo reikalais, ir Vyriau
sią kenčiančios ir kovojančios 
Lietuvos įstaigą, esančią šioje 
geležinės uždangos pusėje — 
Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetą, palinkėti jam 
pasisekimo darbuose, kad ne
iškryptų iš demokratinio kelio; 
seimelis pažada Amerikos lie
tuvių katalikų paramą Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto verkiai.

3. Seimelis nutaria pareikšti 
apgailestavimą dėl vadistmių 
reiškinių, kurie trukdo Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto darbą ir gresia taip rei
kalingam šiuo metu visų lietu
vių vieningumui.

4. Seimelis dėkoja šio kraš
to valdžiai už palankumą Lie
tuvai ir prašo ją paremti Lie
tuvos reikalus ir ateityje tiek 
tarptautinėse, tiek pačios Ame
rikos įstaigose, kaip National 
Committee for a Free Europe 
ir kitose.

Seimelis, apsvarstę Federa

cijos veiklą, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės steigimą, kata- 
likiškosiso spaudos reikalus, 
nutarė:

1. Paraginti visus lietuvius 
prisidėti prie organizuojamos 
Lietuvių Bendruomenės, būti 
jos nariais ir joje gyvai reikš
tis;

2. Išreikšti pageidavimą, kad 
kiekviena katalikiška draugija 
dalyvautų Kat. Federacijos 
susirinkimuose ir prie jos pri
klausytų, užsimokėdama savo 
nario mokestį Federacijai.

3. Nuo seimelio dienos ligi 
balandžio 1 d. pravesti New 
Yorke “Darbininko” ir kitos 
katal. spaudos platinimo vajų. 
Visos apskrities katal. draugi
jos įsipareigoja savo narius pa
skatinti vajaus metu imtis kat 
spaudos platinimo. Visi suva
žiavimo dalyviai pasižada su
rasti bent po vieną “Darbinin
ko” prenumeratą.

4. Pavesti valdybai surengti 
studijų dienas jaunimui, kad 
juos įtrauktų į kat draugijų 
veiklą.

5. Dėti visas pastangas, kad 
visi katalikai tremtiniai pri
klausytų lietuviškoms parapi
joms.

6. Pasiūlyti ALTui rengti 
Vasario 16 d. minėjimus be šo
kių.

7. Pareikšti pageidavimą, 
kad ALRK Susivienijimas tu
rėtų daryti didesnę propagan
dą naujiems nariams verbuo
ti.

Rezoliucijų Komisija, peržiū
rėjusi praėjusio seimelio proto
kolą, rado jį pilnai pavaizduo
jantį visą seimelio eigą ir api
mantį visus padarytus nutari
mus. Palygindama padarytus 
nutarimus ir jų vykdymą, re
zoliucijų komisija rado:

1. Dar nepasiekta reikiamu 
mastu visų lietuvių katalikų

sutelkimo į katalikiškas orga
nizacijas ir jų veiklos pagei
daujamo išvystymo. Reko
menduoja ateinančiais metais 
padidinti pastangas ta krypti
mi.

2. Amerikos liet, katalikų 
jaunimo organizavimas daro 
pažangos, bet dar nepakanka
mos. Rekomenduoja — kat. 
inteligentams, ypač ateitinin
kams studentams ir mokslei
viams, daugiau atkreipti dė
mesį į kat. jaunimo, ypač Lie
tuvos Vyčių organizavimą.

Seimelis džiaugiasi, kad se
kantis Lietuvių Katalikų Susi
vienijimo Amerikoje Seimas 
bus New Yorke (birželio 29 
ir 30, ir liepos 1, 2 ir 3 dieno
mis) ir kviečia visą apylinkės 
katalikų visuomenę nuoširdžiai 
paremti katalikų Susivienijimo 
Seimo Ruošimo Komisijos 
darbą.

Seimelis išreiškia nuoširdžią 
padėką šv. Jurgio parapijos 
klebonui kun. A. Petrauskui 
už leidimą pasinaudoti parapi
jos patalpomis.

Rezofiocijų komisija

CHKUCHILLS ŽADA REMTI 
EUROPOS ARMIJA

Churchillis ir Edenas atvykę 
į Paryžių tarėsi su Prancūzijos 
vyriausybe ir gen. Eisenhowe- 
riu Europos armijos organiza
vimo reikalais. Nors prieš pus
antrų metų pats Churchillis iš
kėlė tą mintį, bet kai buvo pe
reita prie kariuomenės organi
zavimo, ne tik buvusi darbie- 
čių vyriausybė atsisakė prisi
dėti, bet ir valdžią perėmęs 
Churchillis. Šis dalykas ir ki
tas Europos valstybes pradėjo 
nuo to projekto atšaldyti.

Eisenhowerio aiškus pasisa
kymas už Europos armijos or
ganizavimą ir kitų valstybių 
nepasitenkinimas anglų laiky
sena paskatino britus benk 
kiek savo laikyseną keisti. Įvy
kusiuose pasitarimuose Chur
chillis ir Edenas dabar pareiš
kė. jog jie Europos armijos su
darymui pritaria, bet ir toliau 
nežada joje dalyvauti. Po pa
sitarimų išleistam komunikate 
nurodoma, jog anglai žada su 
Europos armija bendradar

biauti apmokymo, aprūpinimo 
ir kovos veiksmuose sausumoj, 
jūroj ir ore. Kai kurių anglų 
karininkų pareiškimu, tai būtų 
tarp anglų ir Europos armijos 
tokia pat sąjunga, kokia buvo 
praėjusio karo metu tarp a- 
merikiečių, anglų ir kitų euro
piečių armijų.

Gen. Eisenhoweris nėra pil
nai tuo patenkintas. Jis Chur- 
chilliui esąs pareiškęs, jog Ang
lija arba turi įeiti į Europos ar
miją, arba likti visai šalia jos. 
Pusiau prisidėjimas esąs daly
kui visai nenaudingas.

• Lenkų pabėgėlių vysk.
Gawlina, atidardamas religines 
lenkų radijo transliacijas 
Prancūzijoje, tarp kitko kalbė
jo ir apie Lenkijos katalikų de
portacijas į Sovietų Sąjungą. 
Jis pabrėžė, kad kiekvienas de
portuotasis lenkas padidina už 
Kristų kovojančiųjų skaičių 
Rusijoje. Baigdamas tvirtino, 
kad Dievas išklausys Bažny
čios maldų ir Dievo Motina vėl 
grįš į Maskvą, o Kristus laimės 
kovą prieš Kremlių.

st. Catharines, (fLt
• Gruodžio 9 d. vietos lietu

viai aktyviai dalyvavo St. Ca- 
tharines ukrainiečių protesto 
susirinkime prieš Stalino impe
rializmą. Lietuvių vardu kalbė
jo ir protesto deklaraciją pasi
rašė Liet. Bendruomenės pirm. 
J. Navasaitis.

• Liet, kariuomenės šventės 
proga pirmą kartą bažnyčioje 
ir salėje giedojo neseniai įsi
kūręs St. Catharines lietuvių 
choras. Chorui vadovauja ne
seniai iš Quebeck atvykęs J. 
Vyšniauskas.

• Juozas Grigas ir Kazimie
ras Melkūnaitė susituokė šv. 
Kotrynos Aleksandrietės baž
nyčioje. Vietos lietuviai linki 
jiems laimingo moterystės gy
venimo.

• Šiomis dienomis čia atida
romas knygynėlis - kioskas. 
Lietuviškų knygų bei laikraš
čių nusipirkti ar užsisakyti ga
lima pas Aldoną Dauginaitę, 
56 Concord St. ir V. Pavilčių, 
48 Berryman Avė.

KANADOS
• Gruodžio 30 d. rengiama 

apylinkės lietuvių vaikučiams 
Kalėdų eglutė. Jos metu šešta
dieninės mokyklos vaikučiai 
padeklamuos etlėraščfų, padai
nuos dainų ir pašoks tautinių 
šokių. Ateis ir Kalėdų senelis 
su dovanomsi geriems vaiku
čiams.

• Senus metus palydėti ir 
Naujus sutikti rengiamasi Bie
liūno ūkyje.

• Marytė ir Antanas čepu- 
kai susilaukė sūnaus, kur; ruo
šiasi pakrikštyti gruodžio 25 
d.

• Gruodžio 25 d., per Kalė
das, šios apylinkės lietuvaims 
pamaldos bus St. Mary’s baž
nyčioje 10 vai. Prieš pamaldas 
bus klausoma išpažinčių.

• Port Colbumo miestelyje 
dvi lietuves ištiko nelaimės. Si- 
monaitienė lipdama iš automo
bilio griuvo ir išsilaužė koją, 
o Eižienę užkliudė automobilis, 
sužeidė galvą ir išlaužė koją. 
Jas abi uoliai lanko bičiuliai ir 
pažįstami.
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į VILLAGE MARKET
Fresh Meats — Groceries — Vegetables

FREE DEDIVERY

332 WEST BROADWAY
Mike Wasson, prop. South Boston 27, Mass. į

1
BRIGHTON į

V-

į
P. F. CAREY CO. i

i
i Since 1868

1

FURNITURE and RIGS į
i

416 BROADWAY. at F Street 1
TeL SOfth Boston 4701 Sotrth Boston, Mass.

TRADICINIS ŠVIESOS SAMBŪRIO

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMAS - BALIUS

rengiamas erdvioje ir puošnioje salėje

GOLDEN BALLROOM — MANHATTAN, N. Y.
58 W. 66th St.

MENINEJE PROGRAMOJE dalyvauja žymūs lietuvių 
menininkai: šokėjai: E. ČIURLYTE ir A. LfEPINAS, ope
ros solistas S. LIEPAS, pianistas A. MROZINSKAS, dra
mos aktorius A. ŠKĖMA.

PIRMOS KLASES ORKESTRAS
JAUKI. PUOŠNI APLINKUMA v
NUOTAIKINGOS ĮVAIRENYBES <

pradžia — Naujųjų Metų išvakarės — 9:30 v.
K . . - < ■ .Z'

Maloniai kviečiame iš anksto rezervuoti Vietą ar staliukus 
adr. A. DAUNYS, 16 W. 64th St., New York. N. Y. arba 
tel. SU 7-6809.

Bilietų kaina $3,— moksleiviams — $2,—. x

There’s a special satisfaction for us 
in knowing that the thrifty, dependable 
electric service we provide contributes

„<f

to your happiness all year long.

EDISON

• Pranciškonų vienuolyno 
patalpose Liet. Bendruomenės 
valdyba rengia visiems lietu
viams bendras kūčias.

• St. Catharines lietuviai 
gruodžio 23 d. 3 vai. p . p. ben
drai lankys bažnyčias šv. me
tų atlaidams gauti.

• Bernelių mišios lietuviams 
bus Kalėdų naktį 12 vai. šv. 
mišių metu giedos naujai į- 
steigtas choras.

Welland, Ont

• Dėka veiklios Liet. Bend
ruomenės vadovybės šios ma
žos kolonijos gyvenimas yra 
labai judrus. Neseniai čia bu
vo surengtas vaidinimas “Įkur
tuvės”, kurį parašė vietos lie
tuvė Skaistienė.

• “Queen” viešbučio savinin
kas J. Radvila, prieš keliolika 
metų atvykęs Kanadon, šiomis 
dienomis pirko namus prie Erie 
ežero. Ponai Radvilai yra gau 
šiai sušelpę naujai atvykusius 
lietuvius ir nuoširdžiai remia 
visą lietuvišką veiklą šioje ko
lonijoje.

NiaĮęara Falls, Ont.

• Gruodžio 24 d. 4 vai. p. p. 
visi lietuviai turės progos at
likti kalėdinę išpažintį šv. Pat
riko bažnyčioje. Kalėdų dieną 
12 vai. bus šv. mišios ir pa
mokslas šv. Patriko parapijos 
salėje.

Skaitykite ir reiMute 
“Darbininką”!

i
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BLINSTRUB’S
VILLAGE A GAILI.

Kalėdų šventėse nevalgykite narni

ateikite pas mus.

DIDELIS VALGIŲ IR GĖRIMŲ 
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PASAULIS JIEŠKO RAMYBES
Dviejų dalykų žmonės labiausiai jieško: ramybės ir garbės. 

Abu jie yra pasiekiami, bet nelengvai suderinami. Labai dažnai 
pasitaiko, kad garbės besiekdamas žmogus praranda ir savo ra
mybę ir skaudžiai užkliudo kito. Tuo tarpu ramus ir taikus 'žmo
gus, nesistumdamas į garbę alkūnėmis, yra nustumiamas ir nuo 
tos pagarbos, kuri jam teisingai priklauso. Pasaulis čia tvarkosi 
kitaip, negu tylią žvaigždėtą naktį jis buvo pamokytas.

Angelai tą naktį giedojo taip apie garbę ir ramybę, bet vie
name posme, kuris visiems labai gerai žinomas ir dažnai kartoja
mas: “Garbė Dievui auktšybėje ir ramybė žemėje geros valios 
žmonėms.” Žemėje gyvendamas žmogus išima iš to posmo tik 
tai, kas jai pažadėta, ir dar su sąlyga: geros valios žmonėms. Jis 
dažnai išleidžia iš akių ir gerą valią ir Dievo garbę. Jam rūpi ra
mybė, apgaubta tiktai žmogiškos garbės, ir dar tos, kuri ne vi
sada sutaria su gera ir taikia valia.

Taip pakeista Kalėdų giesmė angeliškai jau nebeskamba ir 
ramybės žemei neneša. Ji tada pasipuošia tiktai eglutės žiburė
liais, kure greitai po Kalėdų užgęsta. Greitai dingsta ir “Kalėdų 
pasaka”, kaip vienas lietuviškas laikraštis, Amerikoje leidžiamas, 
parašė apie Kristaus Gimimo šventę. Kur nėra garbės Dievui, nė
ra ir gilesnės šių švenčių prasmės.

“Ramybė geros valios žmonėms” dėl to ir buvo apreikšta 
aną tyliąją naktį, kad žmonės parodytų geros valios nusilenkti 
pirmiausia savo Viešpačiui. “Ramybė jums” — buvo dar kartą 
pakartota, Kristui žengiant į dangų. Visas Jo gyvenimas — nuo 
suspindusios žvaigždės iki kryžiaus — ir visa Jo kančia buvo ap
reiškimas žmonėms tikrosios ramybės. Ta Kristaus ramybė yra 
ne kas kita, kaip atilsis Dievuje, apie ką yra kalbėjęs šv. Augus
tinas. Tai yra ta dieviška trauka, kuri veikia ir neramina žmo
gų, nors jis būtų nuo savo Viešpaties ir nutolęs. Jis tada jieško 
kitokios ramybės, bet jos neranda, ir jis tada vaikosi tik savo 
garbes, bet ją lengvai praranda. Atitolimas nuo Dievo yra žmo
gaus neramybės priežastis.

Yra tai versmė ir pasaulio neramumų. Kaip mes juos beaiš
kintume, esmėje vistiek rasime religinį pagrindą: visoje painioje 
politikoje ir visam viešam gyvenime. Jį tvarko iuk žmonės, o 
žmogų tvarko Dievo įstatymai. Jie aiškiai nusako, kas yra gera 
ir pikta, ir žmogus to pakeisti negali: jam lieka tiktai prisitaiky
ti. Čia ir pasirodo, kiek žmogus turi geros valios paklusti Die
vui ir Jo įsakymais tvarkytis. Čia jam duotas ir pažadas: ramy
bė bus pasauliui, jei tos ramybės bus jieškoma Dievo garbėje ir 
geroje valioje.

Jei pasaulis ramybės nebeturi ir jos vis tebejieško, tai yra 
kaltė pačių žmonių, kuriems dažnai pristinga geros valios. Jie 
nenori jos derinti su Dievo valia ir žemę rišti su dangumi, kaip 
tai jungė angelų giesmė. Kalėdos kasmet vis primena, kad tik 
ta jungtis gali duoti pasauliui ramybę.

pirmininko padėjėjo pažemiu, o 
Rudolfo Slanskio suėmimas, 
nors tokie dalykėliai įeina juk 
j komunistinius penkmečių [da
nus.

Tylėjo kaip avinėlis
Slapti protoko'ai, iššmuge- 

liuoti iš čekoslovaki'os, ati
dengia, kaip garbės ir valdžios 
troškimas ant menčių paguldė 
komunistinį “dievukų”. Rugsė
jo 6 d. susirinko aukštieji čekų 
komunistų šulai ir, sudarę sa
votišką “teismą”, kiek galėda
mi atakavo buvusį savo gene
ralinį sekretorių. Pats prezi
dentas Gottwaldas buvo “pro
kuroru” ir kaltino savo arti
miausią bendradarbį, su kuriuo 
per 20 metų dūmė žmonėms a- 
kis. Slanskis gi, kaip avinėlis į 
uodegą įkirptas, tylėjo ir pri
pažino esąs kaltas, neužmiršęs, 
žinoma, savo bendradarbių 
kaip reikiant išdirbti.

“Nepatikimas elementas”
Centrinio komunistų komite

to stenogramos rodo. jog 
Slanskio nužeminimas yra aiš
kus įrodymas, kaip jam nepa
vyko apsistatyti stipriais parti
jos narių mūrais valdžiai į sa
vo rankas paimti. Savo kaltina
mąjį aktą Gottwaldas pradėk) 
viešai kritikuodamas “kadrų ir 
organizacinę politiką” ir pa
reiškė, kad bloga tvarka buvo 
“viena iš esminigausių prie
žasčių visiems tiems sunku
mams ir nepasisekimams, kurie 
mus ypač paskutiniu laiku išti
ko.” Nepatikimas elementas, 
anot Gottwaldo, užėmė svar
bius postus ne tik partijoje, bet 
ir valdžios įstaigose. Viso to 
kaltininku buvęs Slanskis, nes 
“jis ruošdavo pasiūlymus vi
sam partijos aparatui”... “Fak
tas, kad mes visi centriniame 
komitete manėme, jog sekre
toriatas su draugu Slanskiu 
priešakv galėjo tikrai jausti, 
kad visi jo oasiūlvtieii asme
nys yra patikimi. Bet taip toli 
gražu nebuvo. Pavyzdžiui, kad 
ir dabar vystvkluos dar su
sektas sąmokslas pačio ri parti
joje”. tęsė “prokuroras” Gott- 
waldas. Po to jis priėjo tiesiog 
ankstyvesnių valymų.

Norėjo pats save perrėkti
Maria Svermova, užėmusi 

aukštą postą ir Otto Slingas, 
partijos sekretorius Brno sri
tyje, jau šių metų pradžioje už 
konspiraciją buvo areštuoti 
kartu su užsienio ministerių 
Clemenčiu. Slanskis šioje bylo-
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Kaip griūva Čekijos š’ lai
SLAPTI PROTOKOLAI ATIDENGIA RAUDONŲJŲ UŽKULISIS

je buvo vienas iš agresyviausių 
ir be jokio pasigailėjimo prieš 
suimtuosius. Kaip visa tai aiš
kinti? Čekų stebėtojai Vaka
ruose jau tuoj nuo pat pradžios 
suprato, kad Slanskio tekia 
ataka buvo ne kam kitam, 
o tik tam. kad galėtų pats sa
ve perrėkti ir neleistų įtarti, 
kad ir jis į sąmokslą įmaišy
tas.

Plėšrūs žvėrys
Rugsėjo 6 d. slaptame cent

rinio komiteto posėdyje Gott- 
waldas puikiai atvaizdavo tą 
“sąmokslą”, o su to “sąmoks
lo” iškėlimu buvo puolamas 
Slanskis, nes Svermova ir Slin
gas priklausė tiesiog nuo gene
ralinio sekretoriaus. “Bet ne 
vien tik Svermova. kuri savo 
srityje šnipo ir žvėries Slingo 
iniciatyva leido aškiems vals
tybės priešams užimti svar
biausius postus tiek partijos 
aparate, tiek kitur. Tų sąmo
ningų priešų užmačios paliko 
pėdsakus ne tik centriniame 
komitete ir jo aparate, bet ir 
daugelyje kitų svarbių postų.

Šv. Onos bažnyčia Vilniuje. Vienas iš gražiausių gotikos 
pastatų Lietuvoje.

K. R \UKI AUKIS,
Mūsų bendraJarbis Švedijoje

Aš paminėsiu tik du iš jų: ka
riuomenę ir policiją, atstovau
jančius tautini ir valstybinį 
saugumą. O kokie gi faktai ? O 
gi tai, kad visi tos centrinio 
komiteto aparatūros dalies at
sakingieji bei vadai buvo iššif
ruoti kaip plėšrūs žvėrys. Tai
gi .ligi paties sąmokslo suseki 
mo mes buvome liudininkai tų 
beveik neįtikimų reiškinių, kad 
priešo agentai, pasinaudodami 
savo pozicija centriniame ko
mitete, parinko ir užėmė kad
rus ne tik partijoje, bet ir vals- 
stybiniame bei ekonominiame 
aparate.”

K?is yra karalius ir viešpats?
Po to Gottwaldas pagaliau 

priėjo prie “temos” tame keis
tame “teisme” ir pradėjo pulti 
tą. “kurį reikia,” savo konku
rentą dėl valdžios — generali
nį sekretorių: “Generalinis sek
retoriatas ir jo bendradarbiai 
iš palengvo ėmė kištis ir į įvai

rų biurų bei ministerijų dar
bą, visai neatsižvelgdami į at
sakingus tiems biurams ar mi
nisterijoms vadovaujančius 
draugus, nors jie buvo seni ir 
žymūs partijos nariai...” Tas 
generalinio sekretoriato klai
dingas metodas tuoj iššaukė 
klausimą: “...Kieno rankose vy
riausybės valdžia ir iš kur ji 
eina? Ar iš Prasna brana (ge
neralinio sekretoriato įstaiga), 
ar iš Strakova akademijos (vy
riausybės rūmai), ar iš Hrad- 
cany (prezidento rūmai, sena 
čekų karalių pilis)?” Kitaip sa
kant, kas yra “karalius ar vieš
pats”, Slanskis ar Gottvvaldas? 
Čekų stebėtojai tremtyje, o to
kių yra ir Švedijoje, įžiūri se
ną konkurenciją tapr Slanskio 
ir Gottwaldo. Ta krizė laikoma 
garbėtroškos Slanskio mėgini
mas Svermovos ir Slingo pa
galba paimti valdžią į savo ran
kas ir paneigti teorijas, kad 
generalinis sekretorius yra “ti- 
toistas.”

Savo kalbos pabaigoje Gott- 
vvaldas smulkiai išdėstė pasiū

JAV KATALIKAI MELSIS UŽ 
BOLŠEVIKŲ AUKAS

Baltimore, Md. — 30 milijo
nų katalikų gruodžio 30 d. 
melsis u ž savo brolius, ken
čiančius esančius už geležinės 
uždangos. Tuo reikalu Balti- 
morės arkiv. P. KEOUGH, 
NCWC administracinės Tary
bos pirmininkas, visiems JAV 
vyskupams išsiuntinėjo raštą, 
prašydamas pareikšti savo ir 
tikinčiųjų maldonūs solidaru
mą ir kariu konkrečią demons
traciją. pagerbiant naujus ka
talikų herojus, mirštančius ir 
kenčiančius už geležinės už
dangos. Laiške arkivyskupas 
rašo, kad “mūsų širdys vra 
pilnos liūdesio ir nepasitenkini
mo. kad tain vadinamos krik
ščioniškos valdžios mažai rodo 
pastangų užstoti kelią tokiems 
persekiojimams ir kad snauda 
permažai iškelia tuos faktus. 
Mes su nerimu žvelgiame į 
Golgotos kalną ir prašome Die
vo pasigailėjimo bei stinrvbės 
šių laikų kankiniams. Te Gai
lestingojo Dievo Teisybės ir 
Meilės karalystė ateina visiems 
žmonėms.”

Gale suminima, kad perse
kiojimai vyksta šiuose kraš

lymą pertvarkyti tiek vyriaų- 
syię, tiek partiją. Pirmasis to 
smulkaus pasiūlymo • ar; gra
fas buvo taikytas SI: n ki ’i: 
“Generalinio sekret ariato val
dyba nutaria: 1. kad draugui 
Rudolfui Slanskiu: s,'iripm'is 
kitas atsakingas valstybinis 
darbas.”

Tuo neišpasakytai šve’niu 
“te:sr’o sprendimu” — o tas 
huvo t»kr"i ne •~rieš mm — 
Slanskiui ):uvo duotas visai ne
reikšmingas ministerio nau
duotojo postas. Gott\vaMas 
pats perėmė generalinio sek
retoriaus pareigas, tuo būdu 
aiškiai buvo išspręsta proble
ma, kas yra “karalius ir vieš
pats.”

Paskui prasidėjo Slanskio 
kelias į Cannossą. Jis nusiže
minęs prisipažino viską, kartu 
šlovindamas ir savo prokurorą 
Gottwaldą: “Draugas Gottwal- 
das sako šventą teisybę: sek
retoriatas pasisavino sau ne
leistiną galią, o aš dariau nu
tarimus tokiuose klausimuose, 
kuriuos aš turėjau bent patiek
ti vyriausybei nutarimams.”

Bet Slanskio dienos, nežiū
rint jo “prisipažinimo” ir šun
uodegavimo, buvo iau suskai
tytos — lapkričio 27 d. jis bu
vo areštuotas.

tuose: Lietuvoje, Latvijoje, Es
tijoje, Jugoslavijoje, Vengrijo
je, Rumunijoje, Bulgarioje, 
Albanijoje, Rytinėje Austrijo- 
j, Čekoslovakijoje, Ryt. Vokie
tijoje, Mongolijoje, Kinijoje ir 
Šiaurės Korėjoje.

Tai labai svarbus ir gražus 
Amerikos katalikų žygis, kurį 
mes visi turime atžymėti su vi
sišku prisidėjimu ir gilia padė
ka.

• Advento pradžia Sovietų 
Sąjungoj buvo atžymėta smar
kiai sustiprintu religijos puo’i- 
mu. Sovietų spauda ir radijas 
per paskutinius keletą mėnesių 
buvo pastebimai susilaikę nuo 
tikėjimo puolimo, apsiribodami 
melu apie politnę ir ekonominę 
Vatikano veiklą. Antireliginė 
propaganda buvo nutraukta 
tuo laiku, kai ypatingai didelis 
skaičius užsienio delegacijų 
lankėsi Maskvoje. Tuo norėta 
sudarti įspūdį, kad religijai So
vietų Sąjungoje yra paliekama 
pilna laisvė. Pasibaigus šiems 
užsieniečių vizitams, tikėjimo 
persekiojimas vėl prasidėjo vi
su savo brutalumu.

TAMSIOSIOS 
BERNELIŲ 
MIŠIOS

Buvo Kūčių vakaras. Unde- 
naes klebonijoje sėdėjo kape
liono našlė ,ant kelių pasidėjus 
vėlionies sąskaitas. Jos suknios 
liemuo buvo pasiūtas iš nutrin
tos, daug kartų jau verstos su
tanos, ant galvos ji ryšėjo už
pakaly sumegztu mazgu jo iš- 
krakmolintą nosinę, ir nuo šal
čio pamėlynavusiais pirštais 
maigė popierius. Augumo ji bu
vo daug aukštesnė ir liesesnė 
už kitas moteris. Jos neapkentė 
visi ir apkalbėdavo ją už jos 
šykštumą bei piktumą. Dar ge
rais laikais klebonijoje nieka
da nedegdavo lajinė žvakė. 
Tarnus žiemos naktimis ji ver
ste išversdavo iš lovos jau tre
čią valandą, nors tada jie dar 
nieko nematydavo, šakaliui 
silpnai spinksint arba šviese
lėje nuo ugnies. Jie tik sėdėjo, 
žiovavo ir tauškė ant aukšto. 
Vidur tako tarp tvartų ir ark
lidės sutikusi berną ji primin
davo jam, kad jis užsidėtų 
klumpes ant nugaros ir taupy
tų jas šventadieniui. O .jeigu 
kas būdavo nubaustas mokėti 
bažnyčiai, visi laikydavo ją už 
įskundėją.Jau brėško. Akis įsmeigus

VERNER v, HEIDENSTEIN

žiūrėjo ji pro ligi pusės užpus
tytus langų ketvirtainius, į len
telėmis dengtą bažnyčią ir var
pinę. Šalia jos stovėjo vyriškis, 
užsidėjęs tankų garbinuotą pe
ruką, rausvais skruostais ir 
nuolat besišypsančiu veidu. 
Tai prievaizda Trulssonas iš 
gretimos geležies rūdos apdir- 
byklos.

— Ar tamsta manai, kad jis 
grįš? — paklausė ji baimės ap
imta, — tai mano vienintelis 
bernas, jau trys dienos kai iš
ėjo į miestą ir dar negrįžta. 
Jau trys dienos. Kailį išperti 
jam reikia! Tikriausiai rado 
pirmadienį kur smuklėje ir pa
gal naują potvarkį paėmė į 
rekrutus.

— Aš nujaučiau, kad šiuose 
gedulo namuose nekaip einasi,
— maloniai atsakė Trulssonas,
— todėl ir atjojau čia. Nesi
skųsk, motin Ingerbritta, nes 
ištikrųjų nėra jau tokio didelio 
skirtumo tarp laimės ir nelai
mės, kaip kad mes manome. Ta 
pati gali būti laimė ir nelaimė, 
jeigu tik mes norėsime jas to
kiomis padaryti. Tamstai rei
kėtų pamatyti gražųjį senąjį 
Soopeną, mano poną, kai jis, 

tiesus ir nė žodžio netaręs, 
stovi valgomajame prie stalo ir 
skaičiuoja pinigų krūveles sa
vo metiniems mokesčiams. Iš 
pertekliaus mokesčio šeši šim
tai sidabro talerų už užsienie
tišką šilkinę medžiagą poniai, 
šešiasdešimt talerų už nėrinius, 
keturiadešimt už sabalų kaili
nius, dvidešimt už geresnes 
skrybėles ir drabužius, keturi 
už arbatą ir kavą, keturiosde- 
šimt už auksinius karietos ap
kaustymus, keturiosdešimt už 
tabaką, o be to septintojo pini
go mokestis, kariuomenės pra- 
žygiavimo mokestis, kontribu- 
cinis mokestis už prekes ir pa
valdinius. Be to reikia atsimin
ti, kad visą geležį reikia prista
tyti valstybei, kuri neturi kuo 
užmokėti, ir kad visoje įmonė
je vargiai ar yra trys darbingi 
vyrai, kuriuos būtų galima į 
kalves pasiųsti. O senasis Soo- 
penas vistiek stovi vietoje savo 
grožybėje ir didybėje ir iš mai
šelių krato Gjoertzeno varinius 
dievukus. Tamsta perdaug pa
vydi pasaulio gerybėms, motin 
Ingebritta. Taip mano visi.

— Neturtas gimdo rūpestin
gumą, — sumurmėjo ji. —Tau
ta dar niekada nekentė tokio 
vargo. Jau nuo lapkričio mė
nesio valgome brazdos duoną, 
o kad galėtume išlaikyti dra
gūną, Vibelius, amžiną atilsį, 
pats ėjo į lauką kaip darbinin
kas, kol, pagaliau, susmuko ir 
pasibaigė. Už penkis talerius 

vos galima gauti svarą cuk
raus, silkučių bačką vargiai už 
penkiasdešimt ar gausi, o drus
ka kainuoja virš šimto. Rytoj 
bernelių mišios, o mes neturi
me nė lajinės žvakės, neturime 
ir kunigo, kurs galėtų Viešpa
ties žodį paskaityti, nėra nė 
varpininko. Arkliai paimti gur
guolei, o jeigu ir bernas dar 
negrįš, aš visai pradingus—ta
da ūkyje nebus nė vieno vyriš
kio. Viešpatie, pasigailėk ma
nęs, kad jis sugrįžtų!

Miksėdama ir be jokio ryž
tingumo prispaudė ji kaktą 
prie lango ketvirtainių.

— Jis grįžta! — tarė Truls
sonas. — Aš girdžiu žingsnius 
sniege girgždant.

Tą pačią akimirką su trenks
mu ir bildesiu atsidarė durys. 
Per slenkstį vos persvirduliavo 
nuplyšusiomis uniformomis ka
reiviai. o paskui .juos gauja iš
džiūvusių padaužų, daugiausia 
jaunuolių ir vaikų. Nuo braz
dos duonos jie buvo nežmoniš
kai pajuodavusiais ir išdžiūvu
siais veidais, kojas jie buvo ap
siraišioję avies kailio autais. 
Paskutiniame iš jaunuolių ji at
pažino-ir savo berną. Ji supra
to, kad jis buvo pačiuptas į rek
rutus ir išgabentas kartu su 
kitais.

— Na, klok ant stalo viską, 
kas namuose yra. — įsakė vie
nas iš karevių ir papūtė savo 
sustingusias rankas.

— Neturiu nieko, nič nieko!

— atsakė ji nejudėdama.
— O tai. kas nebus patiekta, 

bus paimta. Septynias valandas 
mes klaidžiojome po Tivedeną 
per tuščius namus.

Kalavijai ir pentinai tarškė
jo. balsai klegėjo, motina In- 
gebritta lingavo tai pirmyn, tai 
atgal, rankomis maigydama 
savo prijuostę. Smalsiu žvilgs
niu pažvelgė ji į berną. šis 
ilga valandą klausėsi barnių, 
nerangiai braukydamas sau 
per sprandą. Pagaliau jis nu
leido akis ir iš lengvo tarė:

— Tamsta buvai kieta ir 
šykšti, motin. Todėl vasarą aš 
pavogiau keturis kepaliukus 
juodos duonos ir paslėpiau juos 
skrynioje ant aukšto. Prie 
Tamstos akių noriu jais pasi
dalyti su kitais, nes tokiame 
varge neprietelių nėra.

Kareiviai burnodami ištrau
kė raktus iš po motinos Inge- 
brittos juostos. Jie atidarė 
spintas ir skrynias. Molinius 
indus pripildė paslėptų skanės
tų ir keikdami prie ugniakurio 
atšildė su prie kaulo prišalu
siais kirminais kumpio galą.

— Nurimkite, mano gerieji 
vyrai!—tėviškai ir maloniai pa
prašė Trulssonas. .— Kaip žie
mos šaltis užmušė kirminus 
mėsoje, taip šis mūsų kraštą iš
tikęs vargas užmuš daug kir
minų. mūsų širdis ėdančių.

Taip kalbėdamas, jis žiūrėjo 
į motiną Ingebrittą, lyg jai 
tuos žodžius taikytų, ji gi mė

gino jį nutildyti ir nusisuko į 
šalį. Jis kalbėjo beveik kaip 
kunigas per pamokslą, atgrę
žęs nugarą į ugniakurą, atsis
tojo priešais ją vidury salos, 
sunėrė rankas ir tęsė:

— Nutilkite, mano gerieji 
vyrai, nepradėkime valgyti ne- 
pasimeldę. Tokią nelaimės nak
tį, kaip ši, Visagalis Dievas da
vė žmonėms, kad jie pasidary
tų geri ir dideli ir kad maža 
tauta galėtų pasirodyti gražes
nė ir didingesnė savo varge, 
negu kitos savo auksiniame iš
kilmingume.

Ji nuėjo, atidarė spintą ir 
barškindama pradėjo kilnoti 
indus iš vietos į vietą, norėda
ma išvengti jo kalbos, bet pas
kui vėl atsisuko.

— Trulssone, aš maniau, kad 
Tamsta esi prielankaus būdo 
žmogus.

— Namuose tamsta griežtas 
viešpats esi, bet už mūsų mal
dą prie stalo niekas negali pyk
ti.

Tie puslaukiniai pusbemio- 
kai susistūmė prie sienų ir su
siėmė rankas. Ramiu žvilgsniu 
vis tebežiūrėdamas į motiną In
gebrittą ir po kiekvienu žodžiu 
stabtelėdamas, jis savo stipriu 
balsu pradėjo “Tėve mūsų.”

Ji pilna baimės glamžė savo 
prijuostę ir drebėjo, norėoj 
nusisukti, bet jis savo švelniu 
žvilgsniu vertė ją nenuleisti a- 
kių nuo jo. Kiekvieną kartą jos 

krūtinė ėmė vis stipriau ir 
stipriau kilnoti. Kai pagaliau 
jis priėjo prie žodžių “Kasdie
ninės mūsų duonos duok mums 
šiandien”, ji nebesusivaldė ir 
sustabdė jį:

— Užteks, užteks! — su
murmėjo ji.

— Ką ? Ar man nevalia Vieš
paties maldos sukalbėti?

— Ne šią naktį! Rytoj sukal- 
bėsim.

Ji pagavo jį už rankos ir nu
sivedė į priemenę.

— Tamsta vadinai mane 
šykščia ir kita, — tarė ji keis
tu balsu, tartum ne jos liežu
vis, o širdis kalbėtų.

— Taip, vadinau.
— Be to tamsta sakei, kad 

vargas, kurs mus dabar ištiko, 
ištiko, kad padarytų mus gerus 
ir didelius.

Jis palingavo galvą.
— Sek paskui mane! — su

šnibždėjo ji, ir jie abu išėjo tą 
žiemos vidunaktį.

Sniego pluta buvo tokia kie
ta, kad jau kėlė žmogų, žvaigž
dės mirgėjo virš tamsių trio- 
besių, kuriuose nei gyvuliai 
nebūbavo, nei buvo pakeltas 
javų pėdas žvirbliams.

Dundėdamas šiau
rys sūk uriavo prie 
sąsparų. Kad netaip pūstų, jie 
ėjo glausdamiesi daržinės sie
nų, o įėję į mišką, prisilaikyda
vo eglių šakų.

Pabaiga 5 pusi.
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Mercer Bros. Garage Co., Ine. ’
DODGE — PLYMOUTH
SALES AND SERVICE

812 MAIN ST. — TeL 614 — NASHUA, N. H.
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James B. Crowley Insurance
Agency

WILLIAM F. SULLIVAN, Agent 
Insurance of Ali Kinds

171 MAIN ST. — TeL — 467 — NASHUA, N. H.
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JOHNSON’S ELECTRIC SUPPLY
Electrical Fixtures and Appliances

209 MAIN STREET TeL — 386 NASHUA, N. H. .

KALNAS
VALANČIUS
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Tokiu vardu kalnas yra 
toli Žemaičių Kalvarijos. 
Sruojos kaime jis stūkso 
dešiniojo Sruojos upės kranto.
Kalnas kaip kalnas, nuo kitų 
vietos kalnų jis 
kiria. Tiesa, jis, 

šaitėmis, stovi 
gražioje vietoje,
vingiuoja Sruoja, kaip žaltys 
per žaliuojančias ir žydinčias 
pievas. Vakaruose matosi Že
maičių Kalvarijos bokštai, der
lingi Degučių kaimo laukai, 
net Gegrėnų ir Barstyčių miš
kai. Į rytus traukia dideli 
Plinkšių miškai. Ten gyvenda
vo ir miškų karalius briedis. 
Tuose miškuose spindi gražus 
Plinkšių ežeras. Čia kiekvieną 
pavasarį ir rudenį svečiavosi 
gulbės, žąsys ir antys.

Kalno viršūnėje yra didoka 
aptverta aikštė, pora senų ą- 
žuolinių kryžių, o tarp jų dido
ka sena medinė koplyčia. Nors 
nemažas jos amžius, bet ji ge
rai išsilaikiusi, su dideliais lan
gais. Jei pažvelgsi pro stiklines 
duris, pamatysi, kad viduje 
koplyčia tikrai švari ir graži. 
Altoriuje stovi Marijos statu
lėlė, nežinomo dievdirbio dro
žinys. Pasidžiaugsi gražiom 
rankų darbo žvakidėm, papuo
šalais, kitais sienoje iškabintais 
paveikslais ir nustebsi, kiek . 
čia daug veidrodukų. Kažin ko
dėl jus čia sukabinėjo žmonės? 
Visur jie spindi, žėri, atšviesda- 
mi dangaus sklypelį.

Aplink koplyčią pastebėsi 
pavytusią žolę — tai keliais su
mintas takas. Toliau surasi ir 
šaltinėlį, kur stovi Suolelis. At
sisėsi, atsigersi, nes ten ir puo
delis padėtas.

Koplyčią tvarko ir prižiūri 
vienas ūkininkas—Dargis, vie
tos žmonių vadinamas “Panų 
kalno koplyčios zakristijonu.”

Apie šitą kalną yra išlikę 
daug visokių pasakojimų bei 
padavimų. Kai per žemaičius 
traukė švedai, plėšikaudami ir 
žudydami, tame kalne pasislė
pusios jaunos mergaitės. Jos 
išsikasė kalne slėptuvę ir tenai 
sulindo. Tačiau švedai jas su
rado, išniekino ir gyvas slėptu-

vėje užgriovė. Nuo to laiko ši 
vieta ir vadinasi Panų kalnas.

Yra ir kitas pasakojimas. 
Seniai seniai viena vietos gy
ventoja sunkiai susirgo ir visai 
neteko regėjimo. Kartą jai pri
sisapnavo, kad ji turinti Panų 
kalne pastatyti Marijos garbei 
koplyčią. Ji tai ir padarė, pa
sveiko ir atgavo regėjimą.

Paskutiniais laikais ši vieta 
buvo ne tik ekskursantų, bet 
ir maldininkų gana gausiai lan
koma. Pasakojama, kad čia ne 
vienas esąs patyręs Dievo ma
lonių. Čia įvairiomis progomis 
buvo surengiamos pamaldos, 
kurias laikydavo tėvai marijo
nai iš Žemaičių Kalvarijos. I 
pamaldas susirinkdavo ne tik 
vietos gyventojai, bet ir toli
mesnių kaimų jaunimas. Gra
žioje aikštelės vietoje ir pasi
šnekėdavo ir padainuodavo.

Bet kas šiandien lanko tas 
ošiančias pušis ir tą vienišą 
kalno koplytėlę?

KJAKBiN XN£ AS

Brockton EDISON Company
Pietų Korėjos gen. Bak Lim 

Hang, ROK divizijos vadas, me
tinėse divizijos iškilmėse skaito 
jos laimėijmus ir apdovanotu 
kariu sąrašą.
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A. de Montigny
JEVVELRY STORE

Cor. Main & High Sts. Nashua, N. H.
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Twentieth Century Stores, Ine.
Dėl greito patarnavimo šaukite Jūsų Artimiausį 

20-JO AMŽIAUS SANDĖLI
247 Main St. — Telefonas 418
358 Main St. — Telefonas 4898 

Ferry St., Hudson — Telefonas 1765
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KAIP LINKSMINASI
ITALAI?

Italų tauta miliardus išlei
džia įvairiems pasilinksmini
mams. Didžiausios sumos supi
lamos kinams. Praeitais metais 
kinų teatrų skaičiui padaugė
jus 853 ir išaugus į 8398, ir 
bilietų pardavimas pakilo ligi
653.9 milijonų, o išlaidos ligi 
62,5 miliardų.

Antroje vietoje eina įvairūs 
sporto parengimai. Sporto su
jungtos ir įvairios sportininkų 
draugijos per metus surenka
5.9 miliardus lirų. Labai daug 
pinigų išleidžiama sporto var
žyboms. Praeitais metais ši su
ma siekė 39,3 miliardus lirų.

Didelės sumos sumokamos ir 
už šokius, nes italai mėgsta pa
sišokti. Praeitais metais paja
mos už šokius pakilo iki 6,2 
miliardo. Vien praeitų metų 
vasario mėn., kada buvo kar
navalų ir Užgavėnių laikotar
pis, šokių pramogom išleista 
895 milijonai lirų.

Prie šitų didelių sumų teat
ro kasos pasilieka šešėlyje, jos 
per metus surenka maždaug a- 
pie 5 milijonus lirų.

IR ĮDOMU
I

— Yra Sovietų Sąjungoje 
kraštų, kuriuose nuimama net 
du kartus derlius.

— Aš noriu pasakyti. — įsi-

| Linksmų Kalėdų Švenčių!

BARBOUR VELTINO C0.. . . 8
terpė Churchillis, — kad šo- S Brockton, Mass. į?
vietų Rusijoje net keturis kar- S
tus nuimamas derlius: 
kartą Lenkijoje, kitą 
Čekoslovakijoje, trečią 
Rumunijoje ir ketvirtą 
suprantama Ukrainoje.”

DIPLOMATAI

NAUJA IDĖJA
Vienas amerikiečių žurnalis

tas kartą paklausė žinomą 
anglų rašytoją W. Sommerset 
Maugham apie jo ateities dar
bus.

“Tai bus kažkas naujo.— at
sakė rašytojas, — idėja man 
atėjo žiūrint vieno amerikoniš
ko filmo, kuris 
tas pagal mano 
ną.”

buvo pastaty- 
paties roma-

KETURIOS PICTYS

Kartą, kai dar darbiečiai bu
vo valdžioje, parlamento per
traukos metu koridoriuje kal
bėjosi atstovai. Bevanas, rusų 
šimpa tikas, tarė:

vieną 
kartą 
kartą 
kartą

karąPrieš antrą pasaulinį 
jaunas ir gabus prancūzų rašy
tojas Roger Peyefitte buvo di
plomatinėje tarnyboje ir daug 
žadėjo šitoje srityje. Tačiau iš 
ten jį atleido. Apie savo tarny
bą jis parašė knygą, kurioje 
randame nemaža pagiežos vi
siems ambasadoriams, pasiun
tiniams ir konsulams. Jis rašo: 
“Ir kam naudingi diplomatai? 
Kadaise mes turėjom pareigą 
rinkti informacijas, bet dabar 
šitą vaidmenį iš mūsų atėmė 
telegramų agentūros. Kadaise 
mes turėjome gerinti tarpvals
tybinius santykius, bet dabar 
visa tai atlieka ministerijose 
ir konferencijose, ir mums ne
bėra ką verkti. Mes turėjome 
reprezentuoti, ir tai beliko vie
nintelis vaidmuo, kuris yra 
mums pavestas vaidinti...”

VYRAMS DRAUDŽIAMA

ir

įį Season’s Greetingsii
i

Didžiąsias madų parodas 
salonus dažniausiai lanko vy
rai. Londono viena firma ap
klausinė jo vyrus, kodėl jie ten 
lankosi. Tik keletas vyrų lan
kymasis buvo surištas su ma
domis, nes jų žmonos norėjo 
žinoti, kokie modeliai jiems pa
tinka. Visi kiti vyrai lankėsi, 
kad galėtų pasižiūrėti į gražias 
paraduojančias moteris. Tada 
ši firma visai uždraudė vy
rams lankytis madų parodose.

Pfc. Felice A. Bonadio, marina* 
Korėjoje, skaito savo žmonos Li- 
lian iš Baltimore, Md.. gauta laiš
ką. JI rašė ši laišira tris savaites.

» Linksmų Švenčių!
ANDY’S MOTOR SERVICE

Chrysler ir Plymouth įgalioti pristatytojai 
Taisome visokių išdirbysčių automobilius.

Linksmiausių Šv. Kalėdų ir
Laimingiausių Naujų M(4ų

| i ii PRAFT AVENUE
Tel Dedham 1804-W WESTWOOD, MASS

l 
Sms suk a# s? a e «t>t.

84 LAKE STREET, — Tel. 1010 — NASHUA, N. H.

MYOPIA CLUB BEVERAGE CO.
FRANK GERULSKIS, Savininkas

PEOPLE’S SAVLNCS BANK
221 MAIN STREET

BROCKTON, MASS. R
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

jrfr ap%

aB 9ur. frf ag* t*g fr-g ta

EAST BRIDGEWATER 
SAVINGS BANK 
Incorporated March 8,1870 

EAST BRIDGEWATER, MASSACHUSETS 
Open 9 A. M „t o 3 P. M.

WED. EVENINGS, 6 P. M. to 7:30 P. M.

į 

į

1

J
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ!

Hytron Radio & Electronics Corp.
Radio Tube Manufacturers

SALĖM, MASS.

Patenkino Brocktoniečius
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų.

Parduodame
Ledą-Anglius-Coke-Aliejų-Oil Bumerius

BROCKTON ICE & COAL CO.
27 Lawrence Stn Brockton, Mass.

Tel. 189

'A

SAVĘS}
Mes instaliuojame visokios rūšies 

žibalinį (aliejumi) šildymą. Nereikia 
nešioti pelenų semtuvo. Nemokamai 
apskaičiuojame, kiek kainuos.

BROCKTON SERVICE
OIL BURNER and HEATING SERVICE

520 MAIN STREET BROCKTON. MASS.
Tel. 2608

M
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MEŠKCNIENE

NEMĖGSTAMI IR NUSTUMTI VAIKAI

TYLI NAKTIS, 
BET NERAMI
Laikas, it nesulaikomas vė- 

sulas, neša mus vis tolyn ir to
lyn. Nepajuntame, kaip ir vėl 
ateina Kalėdos su šaltomis ir 
paslaptingomis naktimis. Žėri 
tūkstančiai gražiai pabirusių 
žvaigždelių. Visos jos gražios, 
visos jos dangaus mėlynėje 
spindi, kaip žarijos skaisčios, 
švyti kiekvienoje nukritusioje 
snaigėje, šerkšno siūlelyje. O 
po tą skaistųjį žvaigždynėlį, lyg 
vienišas brolelis po seselės dar
želį, iš lėto slinkinėja mėnulis. 
Matyti, gera jam tarpe tų auk
sinių žiburėlių, nes skaidriai 
tvaska kiek pablyškęs sidarbinis 
jojo veidas. O čia įniršęs šaltis 
pokši laipiodamas po tvoras, 
barškina jis karstydamasis su
stingusiomis medžių šakomis, 
svilina ką tik nutvėręs ir degi
na lyg ugnim...

Tokių speigų, tiesa, nebuvo 
ten, kur gimė Kūdikėlis. Bet 
buvo žvaroūs vėjai dykumų ir 
vėsi, šalta naktis — ta tylioji 
žvaigždėta naktis, kurią dabar 
mena visas krikščioniškas pa
saulis, kai sulaukia Kūdikėlio 
gimimo sukakties. Veltui ateis
tai nori panaikinti šią brangią 
šventę. Jie taip darė nuo pat 
pirmų Kristaus gimimo dienų.

daujame, kad tas baisus karas 
baigtųsi ir grąžintų mūsų jau
nikaičius namo.

Priešas žino, kad anksčiau 
ar vėliau, visvien turės pralai
mėti. Jų kariai irgi turi ka
riauti. Juk jie irgi turi savo 
tėvelius, brolius ir gimines, ku
rie jų taipgi ilgisi ir laukia par
grįžtant prie Kalėdų stalo.

Nors dabartinė padėtis pasi
darė gana nemaloni, jei ne 
šiurpi, bet vis dėlto ji nebus to
kia amžinai. Ateis diena, gal 
greičiau negu mes tikimės, ka
da visas tas baisumas baigsis.

Kaip gera, gražu ir malonu 
bus tada. Kiek džiaugsmo tu
rės motinėlė, sulaukusi savo 
brangaus sūnelio. Ilgos kentėji
mų ir išsiilgimo dienos išnyks 
lyg debesys audrai nurimus, 
žmonių veidai vėl pasipuoš 
žiaugsmu ir šypsena, ir vėl ra
mybės angelai nužengs į mū
sų namus, kaimus ir miestus, 
giedodami Gloria in excelsis 
Deo.

Vaikų grožio paslaptys

Mokyklos vaikai vieni yra 
mylimi ne tik mokytojų, bet ir 
pačių mokinių, o kiti visai nu
stumti. Šie atstumtieji bręsta 
užsidarę ir vieniši. Auklėtojai 
susirūpino šiuo jaunimu, kad 
galėtų prie jo prieiti ir išgel
bėti iš vienumos.

Vienos psichologas ir moky
tojas dr. Fr. Haiker užsimanė 
ištirti tas paslaptis, kodėl vie
nus vaikus jų draugai pamėgs
ta, kitus ne.

Dr. Fr. Haiker pastebėjo, 
kad pirmoje vietoje prisiriša 
prie gražių vaikų. Ir jei šie 
gražuoliai yra dar gražiai ap
sirengę, tai jie patraukia visų 
dėmesį ir simpatijas.

Tačiau jų apsirengimo sko
nis yra savotiškas. Jie visai ne
sidomi gražiais elegantiškais 
drabužiais, bet mielai užsivel
ka kokio jūrininko uniformą ar 
kitą ryškių kontrastinių spalvų 
drabužį.

muosius padarys bent neutra
liais, kurių paprastai klasės 
“liūtai” jau neužkabina.

Šie nemėgstami ir nustumti 
mokiniai dažnai yra užguitos 
nuotaikos, nedrįsta niekur 
reikštis, nors kartais turi ir ne
mažų gabumų. Ir mokytojui la
bai svarbu, padedant tėvams, 
tokį mokinį pakelti, įdiegti pa
sitikėjimą savimi ir drąsos 
reikštis. Tėvai paprastai to
kiais vaikais mažai tesirūpina, 
jie yra užimti kitais namų dar
bais ir kitų vaikų auklėjimu. 
Jei juo niekas nesirūpins, jis 
išaugs labai tylus ir užsidaręs, 
pilnas kančios, ir dažnai bus 
visuomenės našta.

Mokytojas vis tiek turi veik
ti motiną, kad ji sutvarkytų

"MEŠKIIKAS RUDNO-
sn KAS

Šiais metais, kaip ir seniau, 
girdėsime kalėdines giesmes. 
Miestų aikštės, gatvės ir namai 
puošis tūkstančiais žiburių ir 
žvakelių. Žmonės džiaugsis su
laukę gražiųjų švenčių ir pra
šo Kūdikėlį visiems taikos, ra
mybės ir meilės.

Kitados visų žmonių mintys, 
jausmai ir siela buvo sutelkti 
ties Betliejum. Dabar mūsų 
akys klaikiai bėgioja po laik
raščių puslapiu?, gaudydamos 
paskutiniąsiais žinias iš karo 
lauko, iš pavergtų kraštų, iš 
Sibiro, iš koncentracijos sto
vyklų už tos baisios raudonos 
sienos... Daug jaunuolių yra at
skirti nuo savo tėvelių ir na
miškių, yra svetimose šalyse, 
kenčia badą, vargą ir šalčius. 
Jie kovoja už tautų ir žmonių 
išlaisvinimą.

O mes, kurie šiltuose namuo
se skaitome tą viską, ar pake
liam akis į dangų ir ar mal-

• Anglijos laikraščiai plačiai 
aprašė nežmonišką Kinijos ko
munistų elgesį su penkiomis 
vienuolėmis kanadietėmis, ku
rios buvo teisiamos kinų liau
dies tribunolo Kanton mieste. 
Teismo seserims primesti kalti
nimai visame pasauly iššaukė 
didžiausią pasipiktmimą. Jos ' 
buvo apkaltintos, kad dėl jų 
apsileidimo yra mirę 2000 jų 
globai patikėtų vaikų. Iš tikrų
jų yra buvę visai kitaip —rašo 
anglų spauda. Šios savęs išsiža
dėjusios seserys, būdamos išti
kimos savo pareigai, visą savo 
gyvenimą paaukojo, tarnauda
mos nuo karo nukentėjusiems 
Kinijos gyventojams. Jei labai 
daug vaikų turėjo mirti, yra 
kaltas tiktai tas neapsakomas 
skurdas, kuriame jie turėjo gy
venti, prieš juos surenkant į 
prieglaudas. Nežiūrint to dau
gybė vaikų galėjo būti išgelbė
ti ir tai tik dėka begalinio mo
tiniško rūpestingumo tų pačių 
seserų, kurias liaudies tribuno- 
nolas nesigėdijo nuteisti, pir
ma jas apšmeiždamas ir panie
kindamas.

Kas labiausia patinka?

Tas pats mokytojas padarė 
visokiausių bandymų. Vienos 
klasės mokiniai turėjo ant la
pelio parašyti po dvi pavardes 
mėgstamų ir nemėgstamų 
draugų. Mokiniams šis bandy
mas patiko. Pirmiausia jie tuoj 
parašė tas pavardes, kurių jie 
nemėgsta. Tada valandėlę gai
šiojo, kol išrinko kitus du sim
patingus draugus. Du trečda
liai išrinktųjų mėgstamųjų vai
kų buvo kaip tik gražūs. Ne- 

. mėgstamųjų tarpe taip pat du 
trečdaliai buvo arba negražūs 
arba su kokiais nors sužaloji
mais bei trūkumais Pastebėta, 

, kad fizinė jėga nevaidina jokio 
vaidmens. Priešingai — klasės 
vadu buvo ne stipruolis, bet 

( gražuolis. O antras po jo taip 
pat nepasižymėjo jėga. Po mė
nesio mokytojas vėl padarė pa
našų apklausinėjimą, ir tas 
antrasis mėgstamasis berniu
kas begavo vos du taškus, nes 
jis jau dėvėjo akinius.

• Berlyne prieš praėjusį 
karą buvo 278 katalikų bažny
čios. Karo nepaliestos išliko tik 
25 bažn. Atstatyta dar tik 57.

Auklėjimo darbas

Šie bandymai buvo padaryti 
berniukų klasėse tarp 8-12 me
tų. Su vyresniais metais atei
na ir kitas žmogaus suprati
mas, — pradedama vertinti bū
das.

Mokytojas, atsekęs klasės 
mylimuosius ir nustumtuosius, 
gali prieiti prie jų ir veikti vie
nokiu ar kitokiu būdu. Jei mo
kytojas sugebės, jis nemėgsta-

TAMSIOSIOS BERNELIU MIŠIOS
Pradžia 3 psl.

Išgąstis atėmė jai protą, gal
vojo jis, ir prie burnos pridėjęs 
kumštį ėmė ją šaukti, bet aud
roje ji nesuvokė jo žodžių. Ji 
tik rodė pirštu į priekį ir ėjo. 
ėjo. Jis manė, kad su ja jau 
tikrai negerai darosi, pradėjo 
net bijoti, bet gėdijosi palikti 
moteriškę naktį vieną, o be to 
jis žinojo, kad žmonėms prare
tėjus, padaugėjo vilkų.

Šalčio ir baimės perimtas, 
jis pagreitino žingsnius, norė
damas pagriebti ją ir sulaikyti. 
Tada jis pamatė, kad jie buvo 
jau atėję ligi sugriuvusio ir 
tuščio ūkio, kurio Šeimininkai 
mirė nuo maro, o sūnus krito 
kare. Daržinė stovėjo įgriuvus 
pusnynuose. namo gonkelyje 
siautė sniegas tarp pakopų. 
Pro ligi galo atdaras duris per 
visą pirkią švietė priešprieši
nės sienos langai. Jį nukrėtė 
šiurpas, ir jis sustojo.

Atsirėmęs į trobos sieną, 
stovėjo gąsdinantis vaidinuok- 
lis, aukštas, panašus į pilkais 
kailiniais apsivilkusį 
didele. smaigaliuota,
pripustyta karūna ant galvos. 
Ar tai nuo maro miręs šeimi
ninkas atsikėlė iš ant greitųjų 
supilto kapo atšvęsti Kalėdų 
tame ūkyje, kur jis. amžiną at
ilsį, Karolio XI laikais taip daž
nai sveikindavo atsilankiusius 

i

žmogų, 
sniego

ir leisdavo arpoms skambėti.
Motina Ingebrittą, drebėda

ma iš baimės ir ranka užsiden
gus akis, kad nematytų, pasilei
do tiesiai į vidų.

Jo širdis sustojo plakus, iš 
lengvo pasilenkė jis prie vai- 
dinuoklio ir pamatė, kad ten 
būta mirtinai sušalusio brie
džio, kurs, prisiminęs kitas 
naktis, kada jis prie tos pačios 
sienos rasdavo užuvėją ir te
kančią šilumą, atsirėmė į tuš
čią namą, kur jau niekas nebe- 
alsavo lovose ir kur jokia žari
ja nebespinksėjo pro langų ket
virtainius.

— Pasigailėk, Viešpatie! — 
užsikirsdamas tarė Trulssonas 
ir įėjo į vidų. — Netik žmo
nės .bet ir miškų žvėrys nyks
ta.

Bet motina Ingebrittą nebe
girdėjo jo. Ji jau buvo atplėšus 
kelias grindų lentas ir balzga
noje nuo sniego švieselėje nu
dengus skrynią, kuri atrodė, 
buvo pusė aršino platumo ir a- 
pie du ilgumo, mėlynai dažy
ta, su baltais kaspinėliais bei 
lapeliais ir su geležinėmis ran
kenomis.

Motina Ingebrittą neatgręžė 
nugaros j pirkios kampą bei 
tuščias lovas, bet visada taiky
davosi atsistoti taip, kad Trul
ssonas liktų netoliese užpakaly. 
Jis dar nesuprato nieko, bet

Vytės Nemunėlio — Bern. 
Brazdžionio parašyta Stanči- 
kaitės iliustruota, šiuo metu y- 
ra labiausiai perkama knyga 
kaip švenčių dovana vaikams. 
Knyga yra išleista keturiom 
spalvom, gausiai iliustruota ir 
gale pridėtas angliškas teksto 
vertimas.

Kaip daugelį Vytės Nemunė
lio eilių vaikai išmoko atmin
tinai, taip ir šitoji istorija apie 
meškiukus yra virtusi net dai
nuojama poema. Joje tiek daug 
žaismo, vaikiškos nuotaikos, 
kad kiekvieną, net ir suaugusį 
skaitytoją, sužavi. Prie knygos 
išbaigimo prisideda ir vykusios 
Stančikaitės iliustracijos, ku
rios su didele fantazija pra
skleidžia vaikišką pasaulį.

Knyga išleista gražiai ir 
skoningai. Išleido J. Kapočius 
(680 Bushwick Avė., Brooklyn 
21, N. Y.). Kaina 2 dol. Tai 
pati gražiausia vaikų knyga, 
išleista Amerikoje.

kai ji paėmė už vienos ranke
nos, jis stvėrė tuoj už antros, 
ir, nuolatos dairydamiesi į vi
sus kampelius bei pakampes, 
jie nešė skrynią bažnyčios link.

Jie pastatė ją ant tako 
nyčioje, kelis žingsnius 
prieangio.

— Grįžk atgal, —tarė 
tina Ingebrittą, — sėskis
stalo ir būk šeimininkas mano 
nekviestiems svečiams. Pati gi 
aš turiu pasilikti prie skrynios 
ir daug ką apgalvoti, o kai ry
toj anksti rytą mes čia susi
rinksime, man Dievo skirta pa
maldas atlikti.

baž-
nuo

mo-
už

Jis paklausė jos ir per šven
torių pasuko klebonijos link, 
sau galvodamas, kad nelaimė 
užgesino jos protą ir kad rytui 
išaušus jis bus priverstas vežti 
ją į Šventosios Dvasios namus. 
Kai išaušo rytas ir audra ap
rimo, neskambėjo žvangaliu- 
kai, kaip parastai, ir nė vienas 
iš turtingųjų parapijiečių prie 
apkrauto arklio nesiskubino 
užpustytais takais. E myliomis 
nusitęsusių ir visai sugriuvu
sių ūkių nesigirdėjo nei botagų 
pliauškėjimo, nei šūkavimų. 
Pora žibintų švietė tarp me
džių, keletas moterėlių ir be 
sveikatos ramsčiais bei lazdo
mis pasirėmusių senių susirin
ko į bažnyčią. Vyrų ten nebuvo, 
bažnyčioje susirinkusių buvo 
vos tik dvylika sielų. Kapų bu
vo daugiau, negu liūdinčių, ir 
joks Kalėdų rytas ligi šiol dar

vaiko išorę, jį nupraustų ir iš
valytų drabužėlius. Šitoks tėvų 
aptvarkytas vaikas jau klasėje 
jausis saugiau ir tvirčiau.
Mokytojas kurį laiką jį paliks 

nuošalyje, kad jis apsiprastų. 
Vėliau prieš klasę suras pro
gos jį pagirti, iškelti jo gabu
mus. Persiritus per 12-tus me
tus, jau patys mokiniai prade
da kitaip galvoti. Dažnai jų 
mylimieji klasės vadai pasiro
do nedraugiški, dideli egoistai. 
Tada klasė nusigręžia nuo jų ir 
pasirenka tuos draugus, kurie 
yra bičiuliški.

Tačiau ilgam auklėjimo dar
be reikia daug meilės ir dėme
sio. Vieni mokytojai nieko ne
padarys. Jei namuose bus ne 
tvarka, jei mokinio niekas ne
skatins būti tauriu ir darbščiu, 
tai veltui mokytojas kalbės 
klasėje. Ypač daug dėmesio 
reikalauja tie, kurie yra kuo 
nors gamtos nuskriausti ar 
labai neturtingi. Kartais nuply
šęs drabužėlis ar seni batukai, 
gali būti neperžengiama kliū
tis. Todėl nei tėvai, nei moky
tojai negali sakyti vaikui: iš 
tavęs nieko nebus! Tas gali vi
sai priblokšti mokinį. Pirmiau
sia reikia pašalinti visas kliū
tis ir atydžiai skleisti jo būdo 
gerąsias ypatybes, įdiegti pasi
tikėjimo dvasią, ir tada šis už
guitas jaunuolis tikrai daug pa
darys. A. Z.

• “L’Osservatore Romano”, 
paminėdamas 30 dienų nuo J. 
E. vysk. Bučio mirties, įsidėjo 
velionies fotografiją ir išspaus
dino visą Ekscelencijos bio
grafiją. Tarp kitko straipsny
je sakoma, kad a.a. vysk. Bū- 
čys yra buvęs labai svarbi fi
gūra Lietuvos Bažnyčios gyve
nime savo veikla ir religiniais 
rastais.

VAIKUČIAI!
Kalėdų Senelis, nesuskubdamas 

aplankyti visų Jūsų prie* Kalėdas, 
susitarė su paitu, kad "MEŠKIU
KĄ RUDNOSIUKĄ” galėsite gau
ti ir po Švenčių. 
Senelis laukia 
priedu — $2. 
Jums tuojau 
j namus.

Užsakymus
ČIUS, 680 BUSHWICK AVENUE, 
BROOKLYN 21, N. Y.

"MEŠKIUKO RUDNOSIUKO" 
taip pat reikalaukite ir pas pla
tintojus, kurie knygą gavo iš Ka
lėdų Senelio, kad ja aprūpintų vi
sus mūsų geruosius vaikučius.

Taigi, Kalėdų 
vaikučių adresų su 
Si puiki knyga bus 
pasiunčiama tiesiai

siųsti: J. KAPO-

nebuvo išbrėškęs tokiai giliai 
tylai viešpataujant .

Jie užgesino savo žibintus, 
primindami juos klumpėmis, 
o pamatę motiną Ingebrittą, 
sėdinčią ant skrynios ir nė vie
nos žvakės nedegant, jie pasi
sveikino su ja, delsdami ir nu
stebę. O kai ji taip ir liko sė
dėti rankomis galvą parėmus ir 
nei galvos linktelėjimu, nei žodį 
tardama neatsakė į sveikini
mus, jie pajuto, kad dabar jie 
neapkentė jos dar labiau, negu 
kada nors ligi šiol.

Netrukus pasirodė ir miegui
sti svečiai iš klebonijos. Var
pai neaidėjo virš tyrlaukių, nes 
iš varpų jau seniai buvo nulie
ta lauko patrankas ir nutilus 
ilsėjos Ditmaro pelkyno dug
ne. Nelipo ir kunigas į sakyk
lą. netaukšėjo ir vargonininkas 
kamertonu, tik samdinė mer
giotė, jau nuo seniai tas parei
gas einanti, laukė tarpdury.

Tada pakilo motina Ingebrit- 
ta, nubraukė nuo kaktos nu
dribusius plaukus. Bažnyčioje 
buvo dar taip tamsu, jog ji tu
rėjo ranka pagrabalioti, kol 
surado suolo dureles, kad ga
lėtų pasiremti ir atsistoti. Nei 
žibinto lubose, nei krikštyklos 
nebuvo galima įžiūrėti, nei ta
pimų sienoje, nei išpjaustytų 
sijų. Tik varinės žvakidės toli 
ant altoriaus ■spindėjo nuo snie
go šviesos.

— Vakar. — tarė ji, — mes 
baigėme savo maldą žodžiais

JAUNUJUOZYGIAI
— ii—— ri \ ' r i*— t—^—tni

“Kasdieninės mūsų duonos 
duok mums šiandien.”

Paskui iš lengvo, lyg šnibž
dėdama, ji pridėjo:

— Ir atleisk mums mūsų 
kaltes.”

Ir tą pačią akimirką bažny
čios slenkstį peržengė kaip vai- 
dinuoklis pageltęs mažas vai
kutis, rankoje žibintą nešinąs. 
Jam šviečiant, ji atidarė skry
nią ir atsiklaupė prie jos ant 
antkapio.

— Nelaimė stebuklus daro, 
— tarė ji, ir visiems susirin
kusiems į šias tamsias berne
lių mišias, atrodė, kad švento
riuje užsidegė daug aiškesnė 
šviesa, negu šimtai gražiausių 
vaško žvakių.

Šešias sidabro taures, šešis 
sidabrinius šaukštus iškėlė ji 
iš skrynios ir padalino tarp 
kareivių ir nuskarusių jų paly
dovų. Keturias didelės pinigi
nes iškratė ji ir atydžiai atskai
tė po lygiai pinigėlių į kiekvie
no ištiestą ranką, taip kad nė 
vienas neliktų nuskriaustas, o 
į kiekvieną prijuostę įdėjo ji 
duonos, druskos, riestainių ir 
kitų daiktų, kol skrynia ištuš
tėjo ir žibintas užgeso.

Iš švedų kalbos išvertė
Juozas Lingis 

Stockholmas, 
1951 m. gruodžio 6 d.

Kl R MOKOSI AMERIKOS 
KAT. JAUNIMAS?

Catholic Directory žiniomis 
Amerikos katalikai savo lėšo
mis išlaiko daug mokslo įstai
gų. Pirmoje vietoje minėtina 
216 universitetų ir kolegijų su 
175120 klausytojų, 2431 vidu
rinės mokyklos (high schools) 
su 502967 mokiniais ir 8165 
pradžios mokyklos, kurias lan
ko 2186565 vaikai. Bendras 
mokytojų personalas sudaro 
97776.

Jėzuitai turi 12 universitetų. 
27 kolegijas ir 38 vidurines mo
kyklos: be to, turi 16 prekybos 
ir 76 praktiškas mokyklas ūkio 
reikalams: 13 teisių, 9 ligonių 
slaugytojų, 8 inžinierių moks
lui, 7 dantų gydytojams, 5 me
dicinos mokslui, 5 socialogijos, 
4 pedagogikos, 3 farmacijos, 2 
žurnalistikos, po vieną— diplo
matijos, aviacijos, geofizinės 
technologijos, muzikos, radijo 
ir teatro mokyklų. Supranta
ma, kad ne visas mokomasis 
personalas susideda iš jėzuitų. 
Visos tos mokslo įstaigos išlai
komos aukomis, iš kurių apmo
komos algos mokytojams, pro
fesoriams ir išlaikomi visi mo
kyklų įrengimai.

Praeitais metais Loyolos u- 
niversitetą Chicagoje lankė 
daugiau kaip 10000 .studentų, 
iš 400 profesorių 60 buvo jėzui
tai. Universitetas turi 100000 
tomų biblioteką. Medicinos fa
kultetas turi dvi dideles ligo
nines. Iki 1949 m. to universi
teto buvo išleista 
4449 profesoriai katalikai, 
kurie veikia Chicagoje ir jos a- 
pylinkėse. Dr. J. J.

EUROPJOS KOLEGIJA
Europos susivienijimo idėjai 

kas kartą gyvėjant, kuriamos 
ir specialios mokyklos, kuriose 
jaunimas auklėjamas kaip bu
simieji Europos valdininkai.

Tolia kolegija yra Belgijoje, 
Bruegge. Ji įkurta praeitais 
metais. Prezidentu yra ispanų 
filosofas Salvadro de Madria- 
ga. Belgijos vyriausybė išlaiko 
mokomąjį personalą, o studen
tai turi pragyventi patys.

Kolegija turi tik 40 studen
tų, daugiau jų nepriima. Vo- 
ketija ir Saaro kraštas turi 5 
studentus, Prancūzija. Anglija, 
Benelux taip pat po 5 stud.

Pirmais metais buvo studi
juojama Europos istorija, ge
ografija ir Europos potencia
las, antrais metais — Europa ir 
pasaulis, trečiais metais —Eu
ropos susivienijimo problema. 
Studentai auklėjami didžiųjų 
humanistų dvasioje. A.

IŠVYKO Į KARIUOMENĘ
Prieš porą savaičių į kariuo

menę buvo pašauktas Vytautas 
Vebeliūnas iš Brooklyno, bu
vęs Moksleivių Ateitininkų Są
jungos Centro Valdybos narys 

veiklus Brooklyno ateitinin-

Apie šios novelės autorių yra 
duota žinių “Kūrybos priede” 
12 pusi.

ir

kas. Jis pateko į marinus ir 
apmokymui yra išsiųstas į 
Parris pusiasalį, S. Carolina 
valstybėje, kartu 25,000 mari
nų naujokų. Rašo, kad salos 
gamta esanti neprastai graži. 
Lietuvių dar nesutikęs, o 
draugai kareiviai labai įdomau
jasi apie Lietuvą.

KALĖDINĖ “ATEITIS”

Kalėdinė “Ateitis”, pasipuo
šus gražiu K. Šimonio paveiks
lu. duoda daug įdomios šven
tėm skirtos medžiagos. T. Kl. 
Žalalis, OFM, rašo apie Kris
taus gimimą, Algirdas Šalkaus
kis ir V. Kleiza apie prof. St. 
Šalkauskį — jo 10 metų mir
ties sukakties proga, A. Mažiu
lis — Senosios mūsų šventyk
los ir aukos, L. Valiukas—Lie
tuvos vyčiai ir jų siekiai, Juo
zas Leimonas — Nepalaužia
mas ateitininkijos ąžuolas — 
Kan. P. Dogelis.

Dailiosios kūrybos skiltyse 
sutinkame Šeimos Lagerloefos 
legendą “Bėgimas į Egiptą”, 
J. Lingio verstą, Ados Karve
lytės ir T. Leonardo Andrie- 
kaus eiles. “Ateities spinduliuo
se” randame pluoštelį jaunųjų 
kūrybos: A. Bendoriūtės ir K. 
Juškos eiles, R. Leimono — 
Partizano Kalėdos. “Darbų ir 
žmonių” skyriuje Pr. Naujo
kaitis vertina “Žemės” antolo
giją. įdomus sporto skyrius, 
supažindinąs su jaunaisiais at
eitininkais sportininkais.

Šis numeris išėjo 4 puslapiais 
didesnis negu paprastai, gau
siai iliustruotas ir su visų 1951 
m. “Ateities” turiniu.

ORLEANO MERGELE

ir ne mes ją teisė-

laiko Churchillis vėl 
pačioje ministerijo-

Kai po karo Churchillis lan
kėsi Paryžiuje, jam teisingumo 
ministerijoje parodė Orleano 
Mergelės bylos dokumentus. 
“Vargšė mergaitė”, — pasakė 
Churchillis, — “bet ją burgun- 
dai išdavė 
me.”

Po kiek 
buvo toje
je. Tada jį nuvedė į kitą salę, 
kur buvo paveikslas, vaizduo
jąs Orealno Mergelės sudegi
nimą. Ten kaip budeliai stovėjo 
anglai, ir Churchillis pasakė: 
“Tai yra labai sena istorija, ir 
aš negaliu pasiimti 
bės.”

atsakomy-.

vagys 
mieste va- 
į policijos

Akiplėš iškrausi
Anglijoje Derby 

gių banda įsilaužė 
rūmus ir iš tardymo kameros
išplėšė apie metrą metalinio 
kabelio, tuo norėdami įrodyti, 
kad ir į policijos namus jie ga
li lengvai įeiti.

New Yorko veteranu trys mažutės 
dukterys ruošia našlaičiams žaisliu-
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TARP AMERIKOS LIETUVIŲ
PHILADELPHIA, PA.

Jau Kalėdų nuotaika
Jau kelios dienos, kai šv. 

Alfonso parapijos bažnyčia gy
vena Kalėdų nuotaikomis: į- 
rengta labai graži Betliejaus 
kūtelė, bažnyčios vidus išrai
žytas šimtais jardų vainikų, o 
iš bažnyčios bokšto transliuo
jama bažnytinė muzika ir kalė
dinės giesmės lietuvių ir anglų 
kalbomis. Ir bažnyčios lankyto
jams ir praeiviams visa tai da
ro didelio įspūdžio. O jų 
yra labai daug, nes bažnyčia 
pačiame miesto centre.

* Visi' parapijiečiai jau gavo 
šv. Alfonso parapijos kunigų 
gražų sveikinimą Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga, o klebo
no, dro Mendelio, — dar ir laiš
ką. Laiškas parašytas su dide
liu nuoširdumu bei meile ir 
■kvietimu darniai bendradar
biauti visur, kur tik parapijie
čių jautriausieji reikalai šau
kiasi.

Kalėdų pamaldos šv. Alfonso 
bažnyčioje bus tokia tvarka: 
Kūčių dieną 7 novenos ir mi
šios bendra tvarka. Tik 11.30

Kalėdinės nuotaikos. Phila
delphijos lietuvių kalėdinė nuo
taika šiemet yra skaidresnė nei 
praeitų metų. Visi laukia tur
tingo Kalėdų Dieduko ir visi 
siunčia jį aplankyti savo arti
mųjų. Beveik visuotinas papro
tys — pasikeisti dovanomis, 
šiemet ypatingai ryškus.. Ta
čiau lietuviška širdis nepamir
šta ir lietuviškų papročių. 
Jiems pirmiausia rūpi Kūčios, 
plotkelės, Bernelių Mišios, Ka
lėdų rytas... Beveik visi min
timis keliauja į Lietuvą, ap
lanko savuosius savo mintimis, 
pasiunčia maldų ir Užuojautos 
artimiesiems. Juk Kalėdos be 
savųjų — kokios Kalėdos? Lai
mingi tie. kuriuos aplanko 
Pats Kalėdų Dangaus Svečias 
Kristus. Čia ir yra gilioji Kalė
dų prasmė, čia ir mūsų visų 
džiaugsmo ir gyvenimo pradžia 
ir galas.

Pradėjo veikti A.L.B. Gruo
džio 16 d. įvyko pirmas žings
nis Amerikos Lietuvių Bend-

vai. nakties dar bus Bernelių 
mišios Kadangi tose pamaldose 
būna labai daug žmonių, tai 
visi, kurie norėtų gauti pato-

gesnę vietą bažnyčioje, turi at
vykti kiek anksčiau. Pirmąją 
Kalėdų dieną mišios bus laiko
mos kas valanda nuo 7 vai. ry
to iki 12.10 vai. dieną. Antrą
ją Kalėdų dieną visos pamal
dos kaip šiokiadieniais, tik jos 
papildomos 5 novenomis vetoj 
antradienio.

CHARLIE & CRIS
TAISOME AUTOMOBILIUS

Parduodame Padangas ir Baterius

454 W. Broadvvay, So. Boston 27, Mass. »
Tel. SO. 8-4000

1
l
V

BfBį Jjįį Jjį J.jį .Ai > S

Linksmiausių šv. Kalėdų!

’c

CHARLES J. KA Y
Plumbing and Heating,

Oil Bumers and Gas Fitting

12 Mt. Vernon St., Dorchester 25, Mass.
Tel. COlumbia 5-5839

JOHN’S HARDVARE
PAINTS, VARNISHES, WALLPAPER

and PLUMBING SUPPLIES 2

TeL SOUth Boston 3835 412 BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS. iI

S EKMADIENĮ, 1952 M. SAUSIO 6 D.
3 VALANDA PO PIETŲ

OPEROS ARTISTŲ

ruomenės (ALB) organizavi
mo reikalu. Apie 70 kviestinių 
lietuvių rimtai svarstė ir suda
rė Laikinį Organizacini Komi
tetą. Laikinojo org. komiteto 
pirmininku išrinktas adv. Sta
sys Mankus, vicep. K. Čikotas 
ir Jonas Švedas, ižd. J. Puzi
nas, sekr. Česonis ir A. Gaiga
las. Nariais įėjo Z. Jankaus
kas, V. Volertas, Gudvnas, 
Raugas, kun. St. Raila. Prof. 
J. Puzinas padarė išsamų pra
nešimą apie Bendruomenę. Su
sirikimas praėjo labai darbin
goj ir geroj nuotaikoj. Be to, 
buvo sudarta Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimui rengti 
komitetas. Iškilmingas Liet. 
Bendruomenės atidarymas į- 
vyks Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės minėjimo proga.

Vaikams Eglutė, šeštadienio 
mokykla su savo mokiniais ir 
mokytojais rengia įdomią eg
lute, gruodžio 29 d., šv. Ka
zimiero parapijos salėj. Bus 
programėlė ir visokių grožybių 
vaikams. Tai jau antroji iš ei
lės Eglutė. Tikima, kad ir “Eg
lutė” — vaikų laikraštėlis, ta 
proga visus pasieks ir pradžiu
gins.

Sutiks Naujus Metus. Atei
tininkai - romovėnai, L. Kau
linio choras ir šokėjai rengia 
didelį ir gražų Naujų Metų su
tikimą. Sutikimas įvyks šv. 
Kazimiero parapijos salėj. Į- 
žanga tik $1.00. Bilietus reikia 
gauti iš anksto, kad nepritrūk
tų vietos.

Susižeidė. Ką tik nelaimė ap
lankė Mitalų šeimą, jų sūnelis 
Vygutis labai pavojingai susi
žeidė akį. Tikima, kad berniu
kas pasveiks. Taipgi buvusi 
tremtinė p. Vyšniauskaitė nu
silaužė ranką. Ji gydosi ligoni
nėj.

Sveikinimai. “Darbininko” 
Philadelphijos žinių korespon
dentai karštai sveikina “Darbi
ninką,” pradėjusį naują spau
dos ir lietuviško laikraščio su- 
jungtinį barą. Linkime, kad ir 
toliau “Darbininkas” būtų visų 
mėgstamiausias ir prieteliš- 
kiausias laikrašti

Aukoja naujai bažnyčiai, šv. 
Kazimiero parapijos naujos 
bažnvičos statymo fondas gy
vai auga. Lig šiol daugiausiai 
aukavo Juozas Casper —$503. 
Po jo eina George Reins su 
$500. Po $300: aukavo: P. Ti- 
minskienė, V. Rimgaila. Po 
$200: Dom. Slivynas, K. Vaite
kūnas, O. Balčiūnienė, V. Ša- 
paila, J. Jakštis. Aukotojų in
tencija alikomos šv. mišios ir 
jie laikomi bažnyčios fundato
riais. Jei taip ir toliau eis au
kos. tai yra vilties greitai susi
laukti naujos bažnyčios. Kuni
gai iš Pittsburgho. Pa. atsiun
tė savo aukų dalį. Visiems nuo
širdus ačiū.

LAWRENC
Mindaugo pasiuntiniai pas 

Inocentą IV.
Tokia tema dailininkas 2o- 

romskis sukūrė didelio formato 
įveiksią. Gruodžio 2 d. pa
veikslas buvo išstatytas Chica
goje surengtame Mindaugo 
krikšto minėjime, o gruodžio 
11 d. jį jau gavo prel. Juras, 
kuris buvo paveikslą užsakęs. 
Vaizduojamas soste sėdįs pon. 
Inocentas IV apsuptas aukštų
jų dvasiškių bei vienuolių, 
prieš popiežiaus sostą matosi 
Mindaugo pasiuntiniai. Iš viso 
paveiksle yra 46 asmenys. Pa
veikslo stilius — bizantiškas su 
gotiko priemaišomis.

Lawrenco lietuviai paveikslą 
pamatė gruodžio 16 d. Min
daugo krikšto sukakties minė
jime. Prisimintina, kad be šio 
paveikslo, prel. P. Juro užsa
kymu dail. Tamošaitienė yra 
išaudusi kilimą, vaizduojantį 
Mindaugo žmonos krikštą.
Mindaugo krikšto minėjimas

Šv. Pranciškaus parapija 
Mindaugo krikšto 700 metų 
sukaktį minėjo gruodžio 16 d. 
Minėjimą rengė ALRK Fede
racijos skyrius.

9.30 vai. iškilmingas padė
kos mišias atlaikė prel. Pr. M. 
Juras asistuojant kun. A. Ja
niūnui ir kun. V. Paulauskui. 
Turiningus pamokslus lietuvių 
kalba pasakė prel. P. Juras, o 
angliškai kun. A. Janiūnas.

6.00 vai. vak. parapijos sa
lėje buvo minėjimo programa. 
Pradėdamas minėjimą Federa
cijos pirmininkas prof. A. Va
siliauskas nupasakojo trumpą 
minimojo įvykio istorinę eigą.

E, M A S S.
Gyvasis paveikslas pavaizdavo 
senovės lietuvių romuvą. Kun. 
V. Paulauskas paskaitoje ban
dė ieškoti Lietuvos Dirmoįo 
krikšto prasmės. Nagrinėjo 
priežastis, kurios taip ilgą laiką 
neleido krikščionybei įsiskverb
ti Lietuvon. Pagaliau Kryžius 
laimėjo ir tą laimėjimą atnešė 
tikrųiu Bažnyčios atnauiintojų 
(šv. Domininko, šv. Pranciš
kaus Asižiečio ir šv. Ignaco 
Lojolos) įsteigtieji ordinai. Iš 
lėto, bet giliai Kristaus moks
las leido šaknis lietuvio sielon, 
kol prieš 25 metus buvo vaini
kuotas Nepriklausomos Lietu
vos Bažnytinės Provincijos į- 
kūrimu. Apveizdos plane Lietu
va jau buvo persisunkusi Evan
gelijos dvasia, o dabartinis 
skaudusis bandymas tiria ir 
skaidrina lietuvio tikėjimą.

Prel. P. Juras pasidžiaugė 
gražiu minėjimu, iškėlė tas pa
reigas, kurias Lietuvos krikš
tas mums uždeda ir padėkojo 
visiems prisidėjusiems prie šio 
minėjimo surengimo.

Minėjimas baigtas gyvuotu 
paveikslu. Vietoj aukuro suži
bo šviesus kryžius, vyskupas 
Kristijonas moko lietuvius, o 
bažnytinės giesmės ir Viešpa
ties malda priminė lietuviams, 
kad ir jie yra laimingi Dievo 
vaikai.

Minėjimą rengiant ir prog
ramą išpildant, be jau minėtų
jų pavardžių, daug prisidėjo: 
Alg. Šimkus, Vikt. Gedgaudas 
(nupiešęs labai gražias dekora
cijas), L. švenčionienė, J. Va- 
liukonis, M. Markevičius, F. 
Siislavičiūtė, J. Andriukaitytė,

Prie M. Norkūno kapo, Lawrence, Mass.

S. Rimaitė, A. ir G. Marcino- 
nvtės, J. Skersys ir kiti. Ren
gėjai visiems nuoširdžiai dė
koja!

• F. A. Kranch po ilgos ir 
sunkios ligos pasveiko, bet 
sunkaus darbo dirbti dar kurį 
laiką negalės. Linkima greitai 
sutvirtėti.

mirk
— Gruodžio 12 d. Uršulė 

Strelčiūnienė, >69 metų am
žiaus. Paliko dvi dukteris ir 
sūnų. Palaidota gruodžio 15 d.

— Gruodižo 14 d. Justinas 
Dambrauskas, nevedęs 51 me
tų. Palaidotas gruodžio 17 d.

Reikia pasidžiaugti. kad 
Lawrenco lietuviai turi tokius 
nuoširdžius graborius Juozo- 
kus (anksčiau Čiurlionis), ku
rie su tikru lietuvišku nuošir
dumu stengiasi patarnauti sa
vo tautiečiams. Jie abu gimę 
Amerikoje, bet ne tik patys 
pu’kiai kalba lietuviškai, bet ir 
mažasis jų sūnelis tik lietuviš
kai temoka.

Vaikučių džiaugsmui
šv. Vardo Draugija ir Mo

tinų Arkibrolija daro įvairius 
parengimus, o jų pelną skiria 
vaikučių Kalėdinei programė
lei. Šiais metais gruodžio 23 „ 
d. 3.30 vai, p.p. visi parapijos 
vaikučiai gaus ne tik dovanė
liu. bet ir galės pasidžiaugti, 
pažaisti. Gražu pažiūrėti, kaip 
minėtų organizacijų nariai mo
ka su mažaisiais pažaisti, jiems 
džiaugsmo sudaryti. Tikimės, 
kad ir šiais metais Kalėdų Se
nukas bus geras ir turtingas!

Ciuk.

M. Norkūno pirmas gimtadie
nis kapuose

Būrelis Vyčių ir draugų su 
Lavvrence Mass. Lietuvos Vy
čių kuopos pirmininku Jonu 
Žemiu (pirmas iš kairės) ir 
prel. P. Juru, susirinko prie a. 
a.. Mykolo Norkūno kapo pa
minėti savo organizacijos stei
gėjo ir žymaus veikėjo gimta
dieni, gruodžio 1, ir pasimels
ti už jo sielą.

PATERSON, N. J.
— Vaikams eglutę organi

zuoja parapija savo salėje 
gruodžio 30 d. 4 v. p.p. Kaip ir 
visada, vaikų programą paren
gia Elena ir Stepas Auguliai. 
Statoma “Narnelis”, V. Šmai- 
žienės 1-no veilcsmo vaizdelis ir 
“Piemenuko skundas” (Kiau
lės teismas) iš Balio Sruogos- 
“Aitvaras Teisėjas”. Be to, bus 
giesmių, deklamacijų ir kt. Bus 
Kalėdų eglutė ir atsilankys 
Kalėdų Senelis.

— Antano Gustaičio “šilki
nius Pančius” turėsime progos 
matyti sausio 13 d. 7 vai. Liur- 
do švenč. Panelės parapijos sa
lėje, Buttler st. Organizuoja šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
kun. J. Kinta. Vaidins Linde- 
no Lietuvių Tremtinių Dramos 
sekcija. Režisuos dramos akto
rius Alfa Petrutis. Teko nu
girsti, kad ir patį rašytoją A. 
Gustaitį kartais galime pama
tyti.

— “Vyrai, nesfemuDiinkim!” 
— tokį šūkį iškėlė Ant. Rugys 
vietos tremtinių susirinkime 
gruodžio 16 d., kalbėdamas a- 
pie reikalą daugiau aukoti Va
sario 16 d. proga Lietuvos lais
vinimo reikalams. Tai buvo 
taikoma draugijai, bet šis šūkis 
tiktų ir kiekvienam Amerikos 
lietuviui, nes Lietuvos laisvini
mo reikalas toks didelis, kad 
tikrai jau laikas aukojant ne- 
sismulkinti.

KONCERTAS
Anna Kaskas, kontraltas

Joan Francis, Sopranas Algirdas Brazis, Baritonas

South Bostono Thomas Park
High School salėje

BILIETŲ KAINOS $2.00, $1.50, $1.00

— Skaityk, bet žinok ką! 
Nepaprastai gražų pamokslą a- 
pie spaudą pasakė gruodžio 16 
d. kun. V. Demikis. Įrodęs 
spaudos reikšmę ir suskirstęs 
į: 1) katalikišką-krikščionišką, 
2) bedievišką ir 3) neutralią, 
pavyzdžiais išaiškino žalą ir 
pavojus kylančius iš bedieviš
kos ir neutralios spaudos skai
tymo, ragino katalikus skai- 
numeruoti t i k katalikiškus 
laikraščius. “Pasimokykite iš 
bedievių!” — sakė jis — “jie 
savo sunkiai uždirbtais pinigais 
neprenumeruoja ir neremia 
krikščioniškos spaudos, o tuo 
tarpu tikintieji ne retas elgia
si priešingai ir savo pinigais 
perka dažnai savo namams dva
sinius nuodus.”

Būtų tikslinga, jei ir kitose 
lietuvių ne tik katalikų, bet ir 
evangelikų ir kt. parapijose 
prieš Naujus Metus būtų pasa
kyti pamokslai apie spaudos 
reikšmę, o kalėdojant kunigai 
parinktų ir prenumeratų.

Jurg. Ežer.

BAYONNE, N. J.

— Nuoširdžiai dėkojame tė
vams pasionistams, Geraldui, 
C. P. ir Bernardui. C. P. už 
pravestas 9 dienų novenos pa
maldas, kurios baigėsi šv. M.
Marijos Nekalto Prasidėjimo 

šventėje.
— Gruodžio 20 d. mūsų pa

rapijos bažnyčioje prasidėjo 
trijų dienų pamaldos į šv. 
Prancišką Cabrini. šioms pa
maldoms vadovauja Tėvas Ma
žukna, M.I.C. Jis žada Kalėdų 

'šventes praleisti mūsų tarpe.
— Bernelių mišios Kalėdų 

naktį, kaip įpęasta, mūsų para
pijos bažnyčioje bus 12 vai. 
Kalėdų rytą šv. mišios prasidės 
6,30 vai., bus laikomos kas pus
valandį, ir tęsis iki 11 vai. die
nos.

— Kun. Juozas Pragulbic- 
kas, neseniai atvykęs iš Euro
pos. nuo gruodžio 10 dienos ne
ribotam laikui apsigyveno mū
sų klebonijoje ir čia būdamas 
padės pastoraciniame darbe.

V. K.

• Kun. dr. A. Baltinis, buvęs 
kurį laiką Harlan. Iowa. vieno
je airių parapijoje vikaru, iš tų 
pareigų pasitraukų ir laikinai 
apsigyveno Chicagoje ir ten 
mano įsikurti.

' Ii
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Linksmų Kalėdų Švenčių ir Laimingų Naujų Metų!

G. H. SNYDER
LAIKRODININKAS

| Didelis pasirinkimas
BULOWA, HAMTLT0N ir ELGIN LAIKRODŽIŲ

Galima sutarti dėl 
lengvų išmokėjimų

Pasirink deimantinį žiedą pas Stiyder
Per 50 metų geriausios 

vertės prekės
1926 CAKSON STREET

Telefonas HE. 1-1593
S.S., PITTBURGIL PA.

i
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A Merry Christmas and a Happy Nevv Year to 
Ali Our Friends

ZINKHAN DISTRIBUTINC CO
BEER DISTRIBITOR

122 Chartiers Avenue
McKEES ROCKS, PA.

aėiB ase Ai&«šiaarį! g s - f/g&įg&g! t

FE. 1-1183

Sveikiname su Kalėdų ir Naujų Metu šventėmis 
mūsų drangos ir pažįstamus

BLUE EAGLE INN
MIKE WHITE, Savininkas

Turime Gero Alučio ir Degtinės
f

2026 Fifth Avenue ' Tel. CO. 1-8534
Pittsburgh 19, Pa.

>

I

JSį Jtį J’į JTiį XI suį ipe-g’*-

■!
Linksmų Kalėdų Švenčių ir Laimingų Naujų Metų 

visiems mūsų kostumeriams ir draugams

SOHO BEER SALES
(KAZLAUSKAS)

ALAUS IšVEŽIOTOJAS J
2209 Fifth Avenue Pittsburgh 19, Pa. I

i Phone: CO. 1-3535

J** šaš

t

|
( 2210 Fifth Avenue
f PITTSBURGH 19, PA.
I

Sveikinu visus savo draugus su Kalėdų ir 
Naujų Metų šventėmis

FELIN GITAI CKAS 
Ręstai! r a n t

ALUS—VYNAS—DEGTINE 
IR UŽKANDŽIAI



Gruodžio 21. 1950

SPORTAS
PRAŠAU BALSO

“Darbininko'’ 65 nr. atspausdintas 
ilgokas Aleksandro Vakselio rašinys 
“Nekiškime lazdų i svetimus ratus, 
kurie ir taip sunkiai rieda”. Siame 
rdtMy autorius bando atitaisyti 
“geroką porciją gana šališkų išve- 
džiojirtų”, kurių jis yra užtikęs 
"Vienybės” sporto skyriuje “Sportas 
W 11 ft-tsau-tmi ” ir nciuvuu.

Vienoje vietoje paminėta K. Cer- 
kelHMo pavardė: "Jeigu W50. 1. 7 
LAK krepšininkai, kurių vienu iš 
vadovų buvo (“S. ir L”) autorius 
(“Vienybė” nr. 3, 1950), žaisdami 
prieš CYA, taip gerai žaidė, anot K. 
CerkeMno, kad galėjo “nustumti i 
šešėli kai kurias atmintinas dvikovas 
tarp Lietuvos ir Latvijos krepšinin
kų” (nesakoma, kad jie tada turėjo 
savo sudėty keletą vietinių ameri
kiečių studentų žaidikų!), kodėl 
1951 m. LAK krepšininkai negalė
jo...” ir t.t.

K. Cerkeliūnas niekad nėra ra
šęs, jog 1950. 1. 7 LAK krepšininkai 
taip gerai žaidė, kad stūmė į šešėlį 
kai kurias dvikoves tarp Lietuvos ir 
Latvijos. Štai, kaip tąsyk “Vienybė
je" (3 nr., 1950) buvo paskelbta: 
“Visi krepšinio mėgėjai, kurie sau
sio 7 d. buvo pasukę į Voikerts Hali, 
išgyveno įtemptą nervų spektalį, -ku
ris nustūmė į šešėlį kai kurias at
mintines dvikoves tarp Lietuvos ir 
Latvijos krepšininkų.”

Tur būt, yra skirtumas, kai už
simena apie nervų spektaklį (rugty- 
nių nuotaiką), bet nieko nesakoma 
apie žaidimo klasę. Be to, matyti, 
kad A. V. nesugebėjo nė to sakinio 
tiksliai pacituoti.

Ir kitose vietose autorius paklysta 
vaizduotuvėje, kimba prie korektū
ros klaidų ir kt. Taupant laikraščio 
vietą ir skaitytojų kantrybę, atrodo, 
neverta kitų A. V. pastabėlių ko
mentuoti ,tik tebūnie leista paminė
ti, kad šiuo rašiniu Aleksandras 
Vakselis pats kiša lazdas i savo, kaip 
sporto korespondento, ratus.

Kęstutis Cerkeliūnas

liau atšokusį nuo Adomavičiaus ka
muolį Sabaliauskas įsodina į dešinį
jį vartų kampą, žaidimo pasekmė 
3:1. Kligys, Steponavičius ir Jokūbai 
tis buvo šį karta vienintėliai mūsų 
vienuolikės ramsčiai, kurie, galima 
tvirtinti, išnešė šią sunkiai pelnytą 
pergalę ant savo pečių.

Nors nemalonu pripažinti, bet, at
rodo, jau laikas pribrendo LSK va
dovybėje susirūpinti (ir griežtai su- 
sirūpinti!) kaikurių “atsarginių” ir 
tariamų vieneto “menagerių” neleis
tinu elgesiu už aikštės ribų. Šiuo 
reiškiniu turėtų būti susirūpinta ne
delsiant, kol DAFB lyga nepadarė 
nemaloniu žygių ir kol vokiškoji 
spauda palyginti švelniai komentuo
ja šių išsišokėlių elgesį.

AL VrikaeBs

FUTBOLO RUNGTYNES
Sekmadieni, gruodžio 23 d. 2,30 v 

LSK žaidžia lygos rungtynes prieš 
Newrochel (Calabrija). Rungtynės 
įvyks McCarren Pak, Driggs Avė. ir 
Lorimer St. kamp., (Greenpoint).

Priežaismis 12,30 vai. žaidžia II-ji 
LSK komanda.

Stalo tenisininkai — be 
pralaimėjtm-'

Lapkričio 20 ir gruodžio 3 d. LAK 
stalo tenisininkai vėl parsivežė dvi 
stiprias pergales DAFB stalo teniso 
pirmenybėse. Pirmąsias rungtynes 
lietuviai laimėjo prieš Prospect Uni- 
ty S. C. Nevv Yorke (558 W. 158th 
St., N.Y.C.) pasekme 9:0 (6:0) ir 
antrąsias prieš Pfaelzer S. C. (II ra
to susitikimas) — 7:2.

Sveikintinas reiškinys, kad LAK 
stalo teniso vadovas A. Daukša “at
jaunino” St. teniso vienetą Vaikevi- 
čium ir Naruševičium, kurie, atrodo, 
lyg lygiaverčiai “senių” 
L. Vakselio) pakaitai.

DAFB stalo teniso 
lentelėj lietuviai stalo
užima pirmąją vietą: taškų santykiu 
6:0 (rungtynių taškų—42:12), setų 
— 89:26 ir kamuolių — 2446:2030.

A. V

(Volskio ir

pirmenybių 
tenisininkai

man, kad “Darbininko” 
duoda Tamstai balsą, bet 

pastebėti, kad tas balsas

teniso

(data 
sekci-

Džiugu 
redakcija 
norėčiau 
galėjo įtilpti ir daug geriau būtų
skambėjęs Vienybėje — “Sportas ir 
lietuviai’’ skyriuje, kur Tamsta turi 
polemikai atviras duris, būdamas to 
skyriaus vedėju. Kas Kečia pati at
sakymą, viena tik galima pastebėti, 
kad rungtynių nuotaiką diktuoja 
žaidimo klasė, “įtemptą nervų spek
takli’’ gali išgyventi žiūrovai, maty
dami ką nors nepaprasto, o tas “ne
paprastas” krepšinyje ir yra aukštas, 
nekasdieniškas žaidimo lygis. Neras
damas šiame atsakyme rimtai pa
gristų argumentu mano nuomonei 
sugriauti, šiuo laikau šį klausimą 
baigtą. Aleksandras Vakselis

LSK antrojon DAFB lygos 
lentelės vieton

Paskutiniosios LSK futbolo rung
tynės prieš Kollsman S. C. gruo
džio 9 d. dėl blogo oro, sutraukė vos 
apie 150 lietuvių žiūrovų. LSK at
stovavo: St. Kligys; Mileris, Simo- 
navičius Ch.; Jėgeris, Saldaitis, Ste
ponavičius; Sabaliauskas, Kalašins- 
kas, Adomavičius, Jokūbaitis ir Gra
žys.

Priešininkas visomis priemonėmis 
stengėsi pačioj rungtynių pradžioj 
pasiekti taško. Dažnokai jis buvo ar
ti tikslo, tačiau Kligio greitai orien
tacija nedavė progos to pasiekti. Ka- 
lašinskas, paduotą aukštą kamuoti iš 
sparno, 16 min. paverčia pirmuoju 
jvarčiu. Priešininkas neatleidžia ir 
netiksliais šūviais bombarduoja Kli
gio vartus. 36 min. lietuvių puolimas 
susikaupia ir Sabaliauskas, praėjęs 
dešiniąjame krašte, gražiai paduo. 
da kamuolį Adomavičiui, kuris fik
suoja 2:0 LSK naudai. Ta pasekme 
kėlinys baigiamas.

Antrąjj kėlinį lietuviai sužaidžia 
lygiomis (1:1). 59 min. priteisiamas 
LSK nenaudai bandinys (11 m), ku
ri priešininko puolikas W. Nataluk 
paverčia įvarčiu. Du baudinius LSK 
naudai lietuviai neišnaudojo. Tik vė-

New Yorko ir apylinkės stalo 
pirmenybės

1952 m. sausio 19-2C d.d. 
negalutina!.' T .AK stalo teniso
ja numato rengti New Yorko ir apy
linkės stalo teniso pirmenybes, ku
rios įvyks Lietuvių Atletų Klubo pa
talpose, 168 Marcy Avė., Brooklyn 
11, N. Y. Pirmenybėse galės daly
vauti visi lietuviai stalo teniso mė
gėjai (vyrai ir moterys). Pirmeny
bėse negalės dalyvauti LAK stalo 
teniso vienetas (6 žaidikai). Daly
viai gali registruotis A ir B klasės 
grupėse. Registruotis raštu pažy
mint vardą, pavardę, adresą ir ku
rion grupėn norėtų būti užregis
truotas. Taip pat dalyviai gali pasi
reikšti savo pageidavimus dėl rung
tynių laiko (datos ir valandos). Rei
kalingais įrankiais (ne raketėmis) 
pasirūpina LAK. Registracija siųsti 
iki 1952 m. sausio 10 d. A. Daukšos 
vardu, 168 Marcy Avė., Brooklvn 11, 
N. Y. Registracijos mokestis 25c.

LAK Sporto Vadovas

BEAUTIFUL CROSS

KRYŽELIS
Vidury kryželio yra stebėtinai 

padidinantis magnttuotas stiklas, 
per kurį aiškiai matysi ir skaity. 

si maldelę.
Su 12 blizgančiu akmenėliu, 

panašių į brilijantus, rhodium. 
užbaigtas. 18 colių JenciūgCTia su 
kabe. Neblunkantis, patenkinimą 
užtikrinam. $4.95. H

DEKEVS PRODUCTS
P. O. Bos 666 
New*rk, N. i.

Namų tel. GLenmore 3-4445

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1357 Bushwick Avė., Brooklyn 7, N. Y.

Priėmimo valandos:

Albert Th. Dana

119-17 Hillside Avė.

Rostofte ir apylinkėse

Kitur

TeL POPlar 4110

UETtJVB ADVOKATAS
EVergreen 8-9770

625 
Tel

NUO GRUODŽIO 15

‘Darbininko” prenumerata metams
— $5.00; pusei metų — $3.00.
LDS nariams metams — $4.00

ŠVĘSDAMI
sukaktuves, vestuves ar sulau
kę naujagimio, nepamirškit ge
ro fotografo. Nuotraukos kiek
viena proga kiekvienam priei
nama kaina.

DON ŠULA1HS
600 Kilkraghby Avė. 
Brooklyn 6, N. Y.

TeL EVergreen 7-8137

KALĖDOMS 
PUIKIOS DOVANOS

1

New Yorke ir apylinkėse

P. J. BAGDANAVIČIUS, M. D:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

185 CUnton Avenue
Brooklyn 5, N. Y.

TeL MAIN 4-2329

Kasdien 2—4 ir 6—9 p.p. 
Šeštadieniais 10—12 ryto ir susitarus.

JOHN DERUHA, M. D
lakštų, pūslės, odos, kraujo, vidurių te kttų Igų gydytojas.
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. 

Mokslus baigęs Europoje
128 E. 86th ST., NtW YORK CITY

Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti iŠ 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

Ofiso tel. GLenmore 5-3094

VAIKAMS— Vienintelis lie-, 
tuvių kalba, leidžiamas ilius
truotas žurnalas — EGLUTE. 
Kaina metams $3.00.

“DAKTARAS AISKAUDA 
IR JO ŽVĖRYS”. Labai įdomi
apysaka su 63 iliustracijomis. 
9 pusi. Kaina tik $1.00. Vaikai 
ją skaito su dideliu susidomė
jimu.

LIETUVIŠKOS PASAKOS. 
Sudarė Dr. Jonas Balys, 230 
pusi. Pasakos gražiai iliustruo
tos. Kaina $2.50.

MOTINOMS — “TAUPIOJI 
VIRĖJA”, kurią paruošė H. 
Mačiulytė - Daugirdienė. Ji 
patiekia 300 įvairių valgių ga
minimo receptų. Kaina $2.00.

TĖVAMS — Kun. Dr. J. 
Vaitkevičiaus labai įdomi dva
sinio turinio knyga — GYVOJI 
DVASIA, 464 pusi. Kaina 
$5.00. Kalėdų proga—už $3.00. 
Užsakymus siųskite su pini
gais:

EGLUTĖ
P. O. Bos 22, 

Brockton 68, Mass.

DR. VACLOVAS PAPROCKAS

Kasdien 12:30—2 ir 6—8 p.p., išskyrus šventadienius.

TeL EVergreen 7-4335 TeL Virginia 7-4499

•ž
"t

A. J. N AMAKS Y
Office TeL SO 8-0948

400 W. BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS.

Res. K Oriole Street

WEST RONBURY, MASS.
TeL PA. 7-A462-M

>
i* AY■

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

423 Metropolitan Ave^ 
Brooklyn, N. Y.

J. B. Shalins 
(Salinskas) 

iAtanfaotaa Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves
— $15®

KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI 

84 - 02 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N. Y

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Parduodam Namus
660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

VAITKUS I
FUNERAL HOME

197 WEB8TEB AVĖ.
Cambridge, Masa

ZALETSKAS
FUNERAL HOMR

M4 EAST BROADVVAY 
South Boston, Mat 

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graborial ir Balsamuotoįal 
Patarnavimas diena ir naktį.

Koplyčia šermenims dykai 
NOTARY PUBLIC 

TeL SO 8-0815 
SOuth Boston 8-3609

PRANAS WAITKU8
Laidotuvių Direktoriui ir 

Balsamuotojas
(NOTARY PUELIC)

Patarnavimas dieną ir na’rtį. 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas Sa
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir i kitus
miestus.

n «

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C Seymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir chirurgas 
Naudoja vėliausi, X-Ray a 

Pritaiko akinius
534 E. BROADVV AY 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

ALAVUA
Alaviją (Alijošius) 
yra gera nuo vidu
rių nemaMmo, už
kietėjimo, malšini
mo gumbo ir dieg
lių, jeigu galva 
skauda nuo netiku

sio maisto arba jautiesi pra
rūgęs, apsunkintas. Paimk 
Alavijos grūdelių ne daugiau 
kaip žirnio didumo, sukram- 
tyk gerai ir nuryk, arba su- 
tarpyk Alaviją vandenyje K* 
išgerk. Pramuš kad ir kie
čiausius vidurius. Alavijos 
svaras $2.50. Mažiau per
kant 6 uncijų už $1.00. Pri- 
siunčiam į jūsų namus.

ŠACHMATAI
Ved* K. Merkis

Lietuviai įveikė Boston College.
Bostono Metropolitan lygos rung

tynėse lietuviai šachmatininkai lai
mėjo prieš Boston College, 3-i/į— 
lį^. Mūsiškių pasekmės: K. Merkis 
Į/į, A. Keturakis 1, J. StarinskasO. 
P. Kontautas 1 ir V. Kubilius 1.

Nutraukt* Merkio partiją su inž. 
Heising (Lynn CC> lygos vadovybės 
pripažino lygiomis. Tuo būdu, Bos
tono lietuviai laimėjo pirmenybių 
rungtynes prieš Lynn klubą 3-2.

Šiuo metu Bostono lietuviai turi 
4 laimėtas rungtynes ir 2 pralaimė
tas. Iš pirmo rato lietuviams beliko 
vienerios rungtynės su Quincy klu
bu. Antras ratas prasidės sausio vi
dury.

Bostone pirmauja Cambridge klu
bas, turėdamas 5 laimėjimus ir 1 
pralaimėjimą. Po 2 pralaimėjimus 
turi: Newton, lietuviai, Harvard 
Cdllege ir Ouincy.

TautvdH* dalyvavo CMcagos tele
vizijos programoje (WGN-TV chan- 
nel 9), gruodžio 7. Buvo aiškinta a- 
pie šachmatus ir sužaist blitz-par- 
tija tarp Nedved (Illinois meisteris) 
— Tautvaišos (Chicagos meisteris), 
tačiau dėl laiko stokos liko nebaig
ta.

Programos vedėjai laiko šachma
tininkų pasirodymą pavykusiu ir nu
mato po kurio laiko vėl juos pa
kviesti.

Montrealy įkurtas lietuvių sporto 
klubas Tauras, kuris apims ir šach
matus. Lietuviai Montrealy turi 
stiprių Pajėgų, kaip: Ignas Žalys, 
1950 Montrealio meisteris, Dr. J. 
Stonkus, žilius, Boikovičius ir kt.

Nevv Yorko MaMiattan Chess Club. 
gruodžio 16 d. pradėjo klubo pirme
nybių baigme (finai), dalyvaujant 
A. S. Denker. A. S. Pinkus, D. Byrne 
ir kt.

National College championship. 
įvyks gruodžio 26-30, 1951. Philadel
phijos mieste.

Rudo! f Teschner, Berlyno meiste
ris. laimėjo’ Vokietijos pirmenybes, 
surinkęs 15 taškų (iš 21). Pfeiffter 
14, Jaeger 13. Dr. Lehmann. Kienin- 
ger, Schuster, Schmid po 121^.

Richmond Hill 18, N. Y.
TeL Virginia 9-4882

Joseph Garszva
Graborius—balsamuotojas

Turime gerų namų pardavimui 
— Woodhaven, Richmond Hill 
ir kitose apylinkėse. Taipgi iš- 
nuomuojame kambarius ir pa
tarnaujame visokios apdraudos 
(insurance) reikaluose— grei
tai ir gerai.

Lithuanian 
Furniture Co.

M O V E B S —

SO 8-4618
Insured and Bonded

Local & Long Distance Moving

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

PARMODAMI NAMAI
MASPETH, L. I. Visi turi po tuš

čia florą dviem šeimom su 11 kam
barių, aliejum apšildomi — $6990. 
Panašus namas, tik mūrinis, kainuo
ja $14.000.

JAMAICA NORTH, tarp 8 Avė. ir 
BMT Sub visas tuščias dviem šei
mom mūrinis namas su balkonais 
(porčiais), 2 automobiliams garažas, 
apšildomas — $15.500.

Taipgi turime visokių namų, 
sose miesto dalyse, senų ir naujų.

B. ZINIS
961 Unten Avė-, Brooklyn, N. T.

REpublic 9-1506
EVergreen 4-3487

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. t.

J. P. MACHULIS
Real Estate A Insurance LIETUVOS DUKTERŲ 

DRAUGIJA ŠVČ. MERGELIS 
MARUOS GLOBOJE

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 ML Veroon St 
Philadelphia, Pa. 

Moderniška laidojtano įstaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi MM 

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvynė

Kreipkitės dieną ir naktį

<*
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PARDUODAMI KAMAI
PTGCS, OEKI. GEROJE VIETOJE

RIDGEWOOD — 6 šeimoms mū
rinis namas, šviesūs kambariai; 
CYPRES HILL 3 šeimoms, tušti 
kambariai; WOODHAVEN 2 šei
moms medinis namas, abudu aukštai 
(florai) tušti pirkėjui; EAST NEVV 
YORK — kampinis namas su saliū- 
nu, restoranu ir 2 šeimoms viršuje 
tušti kambariai. Gera proga, kas 
nori įsigyti namą ir biznį, nes par
duodamas ir biznis. Vieta gera, lie
tuvių aplinkoje.

LVASTONAS
REALTY and INSURANCE

1008 Gatės Ave^ Brooklyn, N. Y.
Tel. GLenmore S-7Z66

Paremkime tuos btatierius ir 
profesionalus, kurte Aefbiasl 
“Darbininke!”

JEI NORITE VAŽIUOTI
J kitą miestą, J naują butą, 
į kurortą, į stotį ir t.t — 
visur mūsų automobiliai pi
giai ir greit perveš Jus kar
tu su bagažu ir daiktais.

Užsisakykite telefonu CYpress 9-7879 
tarp 6-10 vai. ryto ir 6-10 vai vakaro

2066 Anthony avė., New York 57, N. Y. 
TRANSPORTATKJN BURBAU

LAIKRODŽIŲ, ŽIEDŲ 
ir įvairių kitų kasdien vartojamų dalykų, o taip pat 
įvairių dovanų KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga 
prieinamomis kainomis galima įsigyti pas lietuvį

LAIKRODININKĄ

A. AndrinškevičiŲ
485 Grand SL,, šalia J. Ginkaus, Brooklyn 11, N. Y.,

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SENUS EDWARD MISIŪNAS 

SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur visi myB užeiti.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti
Importustl kM^hlcal - UlKhdMai - Televizija - Muzika - Sportu

• > 502 GRAND 9T-, kuflpas Union Are. BROOKLYN, N. Y.

/♦♦III M444444444FI 4444 444444444444H-444444 4111 lf44»>,

Pirmininkė—Ieva Markšienė, 
E. 8th St., So. Boston, Mass. 
SOuth Boston 8-1298.

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

Protokolų sekretorė — Stefanija 
Overkienė, 555 E. 6th St, So. Bos
ton, Mass.

Finansų sekretorė — B. Cūnienė, 
409 Broadway, So. Boston, Mass. 
Tel. SO 8-0948.

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

Kasos globėja — Elzbieta Aukšti
kalnytė, 110 H St., So. Boston, Mass.

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

Draugija savo susirinkimus turi 
kas antrą mėnesio antradieni, 7,30 
v.v. parapijos salėje, 492 E. 7th St., 
So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipki
tės pas protokolų sekretore.

IEŠKOMI
Zorskiūtės, Elzbieta, Magdalena, ir Ona, iš Babruliškės km., Sasnavos ar Kazlų Rūdos v., Marijampolės ap.
Žukauskas Kazimieras ir Žukauskaitė, Elzbieta, iš Klevinės k., Sasnavos v., Marijampolės ap.
Aleksandravičius, Povilas, Pavandenio - Markių k.
Baranauskas, Feliksas, žižmų k., Vilniaus kr.
Ieškomieji arba apie juos žinantieji maloniai prašomi atsiliepti į:

Coantete General 
of Lithuania41 West 82nd St., Nevv York 24, N. Y.

iš
iš

W. J. CHISHOLM
GRABORIUS

'Asmeniškas Patarnavimas’

831 SMITH ST.

PROVIDENCE, B. L

Telephone.
OFISO: DEXTER 1952

Namų: PL 4234

DYKAI DYKAI

<• 
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Išbandymas, kurie kenčiate minėtus 
skausmus. REUMATISKUS SKAUS
MUS, RANKU. KOJŲ SKAUDĖJI
MO IR TIRPIMO. NEURALGIJA. 
NUOVARGI. DIEGLIUS. Jeigu tam
sta įvertini savo sveikatą ir ją bran
gini. tai tuojaus parašyk savo vardą, 
pavardę ir antrašą ir siųsk šį garsi
nimą dėl naujai pagerintos Deksnio 
Galingos Mosties. Aplaikysi be jokio 
mokesčio, pavartojęs savaitę laiko, 
jeigu nesijaustum stipresnis ir svei
kesnis, ir negelbėtų jums, tada grą
žink mums likusią ir jums daugiau 
niekas nekainuos. Mes žinom, kad 
tūkstančiams pagelbėjo, pagelbės ir 
tamstai. Užtikrinam pasekmes.

Kreivas, šleivas ar palinkęs 
Ar nuvargęs, dreba kinkos. 
Ar į kuprą susimetęs,

Reumatizmą sirgti pratęs, 
Deksnio Mostim tepk gerai, — 
Išnyks skausmai kaip garai.

Yra senas ir teisingas priežodis: 
kas tepa, tas Ir važiuoja. Tad jeigu 
nori važiuoti, ta.’ ir tepk ir vėl te^k 
su Deksnio Galinga Mostim. . ■

DEKKN’S PKOTR'CTS
P. O. Box 664

New*rk 1, N. J. 7
__________ ...
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DARBININKAS

Naujas “Darbininko“ vinje
tes piešė dail. P. Osmolskis.

“Darbininko” sekantieji nu
meriai išeis gruodžio 28 ir sau
sio 4 d.

Bernelių mišios visose 
Brooklyno lietuvių bažnyčiose 
bus Kalėdų naktį 12 vai.

PreL Jonas Balkūnas šį šeš
tadienį per J. Ginkaus radiją 
pasakys Kalėdoms pritaikytą 
kalbą. Programoje taipgi daly
vaus dramos aktorius V. Žu
kauskas.

Dail. V. K. Jonynas atvyko 
iš Europos į JAV, tikisi New 
Yorke gauti darbo savo specia
lybėje. Tuo tarpu lanko mu
ziejus.

Veronika Kairytė, “Darbi
ninko” skaitytoja, švenčių ato
stogų išskrido pas savo brolį į 
Colorado, Cal.

Ričardas Kontrimas, Nevv 
Yorko ateitininkų moksleivių 
pirmininkas, neseniai iš kelių 
vietinių lietuvių gavo senų lie
tuviškų knygų, kuriomis papil
dė savo pradėtą rinkinį.

Ieva Paulekiūtė, kaip prane
ša “Daily News”, yra parašiu
si tekstą dainai “Su meile tau“, 
kurią skambina žymus pianis
tas Joe Bushkin.

Dr. J. Paulonis, brooklynie- 
tis lietuvis gydytojas, buvo pa
gerbtas už nuopelnus medicinos 
srityje. Nevv Yorko miesto bur
mistras Impellitteri jam, kartu 
su kitais penkiais amerikiečiais 
gydytojais, gruodžio 13 d. įtei
kė garbės medalius.

Tai pirmas taip atžymėtas 
lietuvis gydytojas. Dr. J. Pau
lonis savo kabinetą turi 1357 
Bushvvick Avė., Brooklyn 7, 
N. Y.

Jonas Valaitis, gyv. 1132 
Halsey St., Brooklyn, N. Y., 
buvęs Klaipėdos gimnazijos 
matematikos mokytojas, sun
kiai susirgo ir paguldytas 
Kings County ligoninėje.

Bus filmuojamas N. Metų 
sutikimas

“Aitvarų” kvartetas, kuris 
gruodžio 31 d. puikiose Grand 
Paradise salėse (320 Grand St., 
Brookiyne) ruošia didelį balių 
— Naujųjų Metų sutikimą, su
sitarė su lietuviška MSM fil
mų bendrove tą įspūdingą va
karą su visais svečiais nufil
muoti. Šie vaizdai bus įtraukti 
į Brooklyno lietuvių gyvenimo 
baigiamą sukti filmą ir vėliau 
rodomi Brookiyne bei kitose 
lietuvių kolonijose. Žinomas 
liet, spaudos foto reporteris 
Don Šulaitis N. Metų sutikimo 
vakarą taip pat darbuosis ir 
su foto aparatu, todėl visi sve
čiai galės įsigyti atminčiai į- 
spūdingo N. Metų sutikimo 
nuotraukų.

AMIMKM IMTUVUI LAIKIAlTtt 
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Vaikams Kalėdą eglutė 
ruošiama šeštadienį, gruodžio 
22 d. Statler viešbutyje, Wa- 
shingtone. Eglutės programoje 
dalyvauja visų pasiuntinybių 
tarnautojų vaikučiai, jų tarpe, 
kaip ir kiekvienais metais, bus 
ir Lietuvos pasiuntinybės pa
tarėjo J. Rajecko sūneliš. Pro
grama- bus perduota per tele
viziją ir radijo programas A- 
merikoje ir trumpomis radijo 
bangomis užsienin.

DARBININKAS Gruodžio 21, -1951

®!įį urį JO ttį C

Į Nuoširdžiai sveikinu visus savo klijentus, prietelius | 
bei pažįstamus Kalėdų švenčių ir Naujų Metų proga |

ANT. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODŽIŲ, ŽIEDŲ, ĮVAIRIŲ PAPUOŠALŲ 

PREKYBA

e*®*®*

485 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.

Angelų Karalienės parapijos kunigus,
Brookiyne esančius Tėvus Pranciškonus,’ 

Draugijos nares, draugus ir pažįstamus
Kalėdų švenčių proga sveikina

Amžinojo Rožančiaus Draugijos 
pirmininkė 

ONA SIJEVIČIENĖ

Tėvas Kl. Žalalis, O.F.M., 
gruodžio 20 d. atšventė 10 
metų kunigystės sukaktį.

Mažosios Lietuvos Bičiuliai
pereitą penktadienį savo su

sirinkime priėmė Draugijos 
statutą ir aptarė ateities veiki
mo gaires. Sausio mėnesį nu
tarta suruošti viešą Klaipėdos 
atvadavimo sukakties minėji
mą. Susirinkimas įvyko Al- 
liance Hali patalpose ir jame 
dalyvavo įvairių sričių darbuo
tojų atstovai. Pirmininkavo dr. 
Dagys.

Ieva Trečiokienė, A. Gry
baitė ir S. Čerienė, Spaudos 
Klubo įgaliotos, rūpinasi Va
sario šešioliktosios minėjimo 
rengimu. Minėjimas įvyks Nev 
Yorke ir jame dalyvaus lietu
viai spaudos darbuotojai ir sve
čiai svetimtaučiai.

Dar dėl siuvėjų vadovybės 
rinkimų

Neseniai įvykę Siuvėjų Uni
jos pildomosios valdybos rinki
mų rezultatai rodo, kad siuvė
jai labai mažai interesuojasi 
savo vadovybės sudarymu. 
Lietuvių siuvėjų 54 lokalui pri
klauso apie 800 narių. Iš jų di
džioji dauguma yra geri lietu
viai patriotai. Jie savo elgesį 
teisina tuo, kad jiems nesvar
bu esą, kas sudarys jų vadovy
bę. nes ne lokalo vadovybė 
jiems atlyginimą moka. Bet jie 
nepagalvoja, kad neša didelę 
atsakomybę už lokalo reikalų 
tvarkymą. Jie taip pat nenu
jaučia, kad visokiai lietuviškai 
veiklai trukdyti arba ją sunai
kinti yra atėję planai iš šalies. 
Tų nematomų veiksnių įtakoje 
jau panaikinta Martyno Liute
rio draugija ir tokį pat pavo
jų jaučia kitos draugijos. Lo— 
kalo narių sudėti pinigai apie 
40,000 dol. nepanaudoti vie
šam lietuviškam reikalui, ’x?t 
išdalyti nariams, kurie nieko 
gero už tuos 49 dol. padaryti 
negalėjo, o už 40000 dol. gali
ma buvo šis tas padaryti. Visa 
tai pareina nuo vadovybės, o 
vadovybę renka nariai, todėl 
vadovybės darbai dalį atsako
mybės uždeda nariams. Atei
tyje siuvėjai turėtų būti uoles
ni, atlikdami savo pareigas ir į 
vadovybės rinkimus neturėtų 
žiūrėti pro pirštus. P. J. M.

Jaukų Naujų Metų sutikimą 
rengia Nexv Yorko ateitininkai 
Angelų Karalienės parapijos 

naujai atremontuotose salėse. 
Bus įvairi programa, šokiai, ir 
gardūs valgiai.'

Nevv Yorko studentai, šiais 
metais Nevv Yorko universite
tuose studijuoja aDie 30 lietu
vių studentų. Norėdami patys 
labiau suartėti, jie per Užga
vėnes rengia blynų balių. Pel
nas bus skiriamas studentams 
šelpti.

Saulius Zaunius, Vincės Jo- 
nuškaitės sūnus, šiuo metu e- 
sąs Korėjoje, kaip pranešama, 
pakeltas į seržantus.

Juozas Ginkus, jr. kaip civi
linės mieštos apsaugos darbuo
tojas iš centro gavo pagyrimą 
už gerai išlaikytus egzaminus.

REMIA “DARBININKĄ”
“Darbininko” skaitytojai 

džiaugiasi gavę 1952 metų ka-

PRALEISKIME
KALĖDŲ VAKARĄ

LINKSMOJ ŠVENČIŲ NUOTAIKOJ, DALYVAUDAMI 
BROOKLYN O LIETUVOS VYČIŲ 
ruošiamuose antradienį, gruodžio 25 d.

ŠOKIUOSE
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE ’

North 5t ir Havemeyer Sts. Brooklyn, N. Y.
Smagiai pagros JOE THOMAS orkestras.

Nuošrdžiai kviečia L. Vyčių 41 kp.

lendorių ir siunčia laikraščiui 
paremti:

Po $5: N.N., Scotia, N. Y.
Po S3: Mrs. J. Wise, Pitts- 

burgh. Pa.
Po $2: J. E. Žemaitis, Mill- 

burn, N. J.; Mr. Montvila ir K. 
Morris, Brooklyn, N. Y.: K. 
Kalvaitienė, Cleveland, Ohio: 
K. Kaminskas, Flushing, L. I.; 
Juozas Marcelionis, So. Bos
ton, Mass.; Julis Kničiūnas, E. 
Millinocket, Maine; M. Rama
nauskas. San Diego, Calif.; L. 
Fiore, Ozone Park. L. I.

Po S1.65: Kaz. Kuchorska, 
Bridgeport, Conn.:

Po $1: A. Smilgienė. Nor- 
wood, Mass.; O. Sijevičienė, A. 
Bender, A. Petronis, S. Shu-

L. I.; T. Staugaitis, 
Nevvark, N. X; B. Empakery- 
tė, Nevv Britain, Conn.; S. 
Bulzgis, Joliet, III.; O. Sadaus
kienė. Saginavv, Mich.; K. Kaz
lauskas, No. Chicago, III.; J. 
Žilis, Kearny. N. J.; Agnės 
Stankus, Z. Ginkevičius, Phi
ladelphia, Pa.; Kaz. Rusilas, 
Amsterdam. N. Y.; J. Wolkus, 
Paterson, N. J.; P. Skirmont, 
Dundalk, Md.; A. Sniečkus, 
Waterbury, Conn.: Balys Mar
kevičius ir St. Sokol, Worces- 
ter, Mass.; William V. Lutkin, 
So. Easton, Mass.; Mrs. S. Vai- 
ziulis, Northampton, Mass.; A. 
Žukauskas, Londonderry, N. 
H. Mary Daugila, Spots- 
vvood. N. J.; Ofrossimon, Mill- 
ville, N. J.; P. Paškevičius. Ant. 
Kaminskas, U. Jasukaitienė,

Kalėdinių pamaldų tvarka
Šv. Petro lietuvių bažnyčio

je Kalėdų pirmą dieną mišios 
12 vai. naktį ir rytą 7, 8, 9, 10 
ir 11:30, salėje 7th St. — 12 
vai. naktį, 8 ir 9:30 rytą. Kalė
dų metu parapijos choras gie
dos šv. Juozapo Mišias (J. Žile
vičiaus), Gul šiandieną (Nau
jalio), Betliejaus prakartėlėj 
(švedo), Kalėdų giesmė (Nau
jalio), Piemenys kelkit (Nau
jalio), Sveikas Jėzau (Nauja
lio), Pasakykit piemenėliai 
(Naujalio).

Apdovanojo vaikus. Gruo
džio 21 d. lietuvių parapijos 
vaikus apdovanojo dovanomis, 
kurias parūpino kun. A. Ab- 
račinskas ir sodalietės.

Išėjo dvigubas “Vyties” nu
meris. Lapkričio ir gruodžio 
mėnesio dvigubas “Vyties” nu
meris jau pasirodė. Rašo prel. 
Urbanavičius, prof. S- Kolupai
la, kun. dr. Maknys, L. Damb- 
riūnas ir kt. Keletas straipsnių 
skirta artimesniam supažindini
mui su ateitininkų organizaci
ja. Dedama daug vertingos in
formacinės medžiagos. Gausiai 
iliustruotas.

“Stebuklingi varpai”, kalė
dinė operetė So. Bostono lietu
vių seselių statoma ateinantį 
sekmadienį, gruodžio 23 d., 3 
vai. p.p. parapijos salėje. Bus 
įdomu suaugusiems ir vai
kams. Visi kviečiami.

Skaučių programa. Gruodžio 
16 d. per St. Minkaus radiją L. 
Čepienės vadovaujamos Bosto
no skautės atliko gražią pat
riotinę programą.

Sudarytas Bendruomenęs 
komitetas. Gruodžio 16 d. įvy
ko platesnis pasitarimas JAV 
Lietuvių Bendruomenės Bosto
no apylinkės organizavimo rei
kalu. Pasitarime iš senųjų A- 
merikos lietuvių veikėjų daly
vavo ir aktyviai bei įdomiai sa
vo mintis reiškė Lietuvos gar
bės konsulas adv. A. šalna, 
adv. J. Grigalius, adv. K. Ka
linauskas. inž. A. Čaplikas, F. 
Grendelytė. J. Lola, J. Kas
mauskas, Pr. Razvadauskas, J. 
Tuinyla, J. Januškis, Joku- 
bauskas. Iš tremties atvykusius 
atstovavo St. Lūšys, P. žičkus, 
A. Juknevičius. A. Matjoška, K. 
Mockus. Po ilgesnio pasitari
mo sudarytas organizacinis ko
mitetas: pirm. adv. J. Griga
lius, vicepirm. dipl. ekon. St. 
Lūšys ir inž. A. Čaplikas, sekr.
— adv. A. Juknevičius, kasin.
— red. J. Januškis: nariai — 
adv. K. Kalinauskas, J. Kas
mauskas, J. Lola, P. Žičkus, A. 
Matjoška ir K. Mockus.

ir visi kiti lietuvių vaikai. lei-Rūpinasi neturtingaisiais
Šv. Vincento dr-jos darbuo

tojai surengė gruodžio 16 d. 
įdomaus filmo demonstravimą 
ir pelną skyrė neturtingųjų su- 
šelpimui Kalėdų metu. Taip 
pat tą dieną buvo daroma tam 
tikslui rinkliava. Tą draugiją 
nuoširdžiai globoja klebonas 
kun. Pr. Virmauskis.

Kultūros rėmėjų susirinki
mas įvyko gruodžio 15 d. Iš
klausyta valdybos ir revizijos 
komisijos pranešimai. Pereitais 
metais kultūriniams reikalams 
surinkta apie SI,000.

Ypatingą eglutės programą 
rengia šeštadieninė lituanisti
kos mokykla gruodžio 30 d. 4 
vai. po pietų parapijos salėje. 
Bus įvairūs lituanistikos daly
kai, kaip dailusis skaitymas, 
deklamacijos, dainos. Akt. T. 
Babuškinaitė parengė specialią 
vaikų programą - baletą. Gra
žiais drabužiais aprengtos jau
nos šokėjos pavaizduos žinomą 
pasaką “Raudona kepuraitė.” 
Programos metu bus “Laimės 
šulinys.” J programą kviečiami 
visi suaugę ir vaikai, ne tik 
tie, kurie lanko mokyklą, bet

nant suaugusieji aukoja 50 c., 
vaikai (ne mokyklos mokiniai) 
— 20c.

Eglutės programos rengime 
labai aktyviai dalyvauja mo
kyklos tėvų komitetas, kurį 
dabar sudaro St. Vaitkevičius, 
p. Galdikienė ir p. St Leimo- 
nienė. Jų darbą nuoširdžiai 
remia vaikų tėvai, mokytojai ir 
patys mokiniai.

Žymių solistų koncertas. 1952 
m. sausio 6 i į So. Bostoną 
atvyksta koncertuoti operos 
solistai — Anna Kaskas, Al
girdas Brazis, Joan Francis. 
Reikia laukti, kad bostoniškiai 
parodys didelį susidomėjimą 
šių žymių solistų koncertu.

Mirė. Lapkričio 21 d. mirė 
ilgametis Bostono gyventojas, 
gyvenęs 137 8th St., Vincentas 
Stanislovaitis. Nepaliko jokio 
turto ir neturėjo artimųjų. Dėl 
jo laidotuvių buvo sunkumų, 
tačiau juos išsprendė Vera de 
Jeso (Gumauskaitė), parūpi
nusi laidotuvėms lėšų Ir suor
ganizavusi laidotuves į N. Kal
varijos kapus.

Senieji Metai nueina Naujieji Metai ateina

ATEIKITE IR JŪS

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKTI 
pas New Yorko Ateitininkus 

atnaujintoje ir gražiai papuoštoje 
Angelų Karalienės par. salėje

PROGRAMOJE:
šokiai, 

bendra vakarienė, 
atskiri staliukai, 

meninė programa 
/

GROS J. THOMAS ORKESTRAS
Visa tai Jums padės nuotaikingai palydėti 1951 

ir sutikti 1952 metus.
Staliukai iš anksto užsakomi

“DARBININKO REDAKCIJOJE”, 680 Bushwkk Avė. 
arba

ANGELŲ KAR ALIENES PARAFUOS RASTINĖJE, 
So. 4th ir Roebltag St TrR<y»i.

Visi malonumai tik 2,50 dol. Pradžia 10 vai

kis, K. Dabrovolskis, M. Raza- 'Nevvark, N. J.; M. Bajorūnas,
nauskas, Adomaitienė, Brook
lyn, N. Y.; O. Stankienė, Mon- 
tello, Mass.; Ver. Plan, Utica, 
N. Y.; J. Rakauskas, M. Ban- 
dulevitch, So. Boston, Mass.; 
A. Juknevičienė, Stoughton, 
Mass.; A. Brazdis, Pittsburgh, 
Pa.; A. Lucas, Bristol, Conn.; 
R. Szimanovskas, Danielson. 
Conn.; P. Svirskas, Haverhill, 
Mass.; J. Gildutis. Athol, 
Mass.; G. Klimas, Pottsville, 
Pa.; J. Mišeikis, East Haven, 
Conn.: M. J. Vokstaitis, New 
Haven, Conn.; Mrs. M. Abovas, 
Scranton. Pa.; P. Dodienė, St. 
Louis, Mo.; J. Svirnelis. Kear- 
ny, N. J.; A. Gečas. Hartford, 
Conn.; Mrs. E. Lomer. No. 
Easton. Mass.: P. Juslūs, Eliza
beth, N. J.; J. Žukauskas. A- 
mesburv. Mass.; V. Stasinskas. 
New York, N. Y.; J. Žilevičius. 
Elizabeth, N. J.; J. Klimavi
čius, Woodhaven, N. Y.; 
P. Bagochunas, P. Venclova, 
M. B u d ė n a s, Maspeth,

Kenosha, Wisc., Petras Balis, 
Terryville, Conn.; K. Kamins- 
kiutė, Simsbury, Conn.; V. C. 
Norkūnas, J. Lukša, Nevv Ha
ven, Conn.; M. Motecus,. Eliza
beth, N. J.; Mrs. S. Urban,. 
Montague City, Mass.; S. Ve
lička, Buckland, Conn.; A. Se- 
daras, Warehouse, Conn.

Po 50 centų: A. Juška. Phi
ladelphia. Pa.; Albinas Lau
čius, Brooklyn, N. Y.

Už malonią paramą “Darbi
ninkui” visiems rėmėjams ir 
bičiuliams nuoširdžiai dėkoja
me. Administracija

ADV. ANTHONY J. YOUNG

Linksmiausių Švenčių Kalėdų ir 
’ Laimingiausių Naujų Metų

So. Boston 27, Mass.
Tel. SO. 8-8491

%

•..........................

LDS CENTRO VALDYBA
Pirmininkas — Prel. P. Juras, 94 

Bradford St., Lawrence, Mass. Tel. 
7356

Vicepirmininkai — Vincas J. Ku
dirka, 37 Franklin St., Norwood, 
Mass., ir

Pranas Razvadauskas. 5 G St., So. 
Boston, Mass.

Sekretorius — Ant. Kneižys. 50 
Cottage St., Norwood, Mass.

Finansų sekretorius — Ant. Pel- 
džins, 32 Wilder St., Brockton, Mass. 
Tel. Brockton 8-0729W

Iždininkė — Bronė Clunienė, 79 
Barry St., Dorchester, Mass. Tel. 
SO 8-0948

Revizijos komisija: — Kun. J. 
Bernatonis, Nell P. Meikflnas, B. 
Jakutis.

Visi laiškai LDS reikalais siunčia
mi sekr. A. KNEI2IO vardu, 366 
W. Broadvvay, So. Boston 27, Mass. 
Tel. SO 8-6608. Piniginės perlaidos— 
Money Orderiai ar čekiai išrašomi 
iždininkės B. Cunys vardu.

"DARBININKO" SKAITYTOJAMS BOSTONE
Bostone ir apylinkėje gyvenantieji lietuviai "DARBININKĄ” gali gauti 

sekančiose vietose: ./

A. TVASKA.
LITHUANIAN FURNTTURE CO.

328 West Broadvvay
So. Boston 27. Mass.

COLONIAL SPA
357 W. Broadway
So. Boston, Maas.

PAFL’S VARTETY STORE
303 F. Street 
So. Boston, Mass.

MR. JAKŠTAS, MEAT MARKET 
West 4 and D Streets 
So. Roston. Mass.

Ė
J
I
I
į 315
r

E Street

AITVARU KVARTETAS
Gruodžio-December 31 d.

GRAND PARADISE SALESE
320 Grand Street Brooklyn, N. Y.

RUOŠIA LINKSMĄ

NAUJŲJŲ METŲ
SUTIKIMĄ

SU KONCERTINE PROGRAMA IR ŠOKIAIS
Koncerto programoje dalyvauja: Kauno dramos teatro ak
torius Kazys Vasiliauskas, Belgrado operos prima balerina 
Nataia Boškuvič, Kaimo teatro baleto solistas Stasys Mo
dzeliauskas, “Aitvarų” kvartetas, vad. muz. Algirdo 
Kačanausko.

AITVARAI JUMS ŽADA PUIKIĄ 
NUOTAIKĄ IR LINKSMUMĄ

Šokiams jęroja H
Pradžia 9;30P. M. puikus JUOZO TAMO orkestras ■

Kvietimai gaunami ir staliukai iš anksto užsakomi 
“Gabijos” fehygyne, 340 Union Avė., Brooklyn 11, 
N. Y., Tel. EV. 8-6163.
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Ar Išganytojas laiku atėjo?
Atrodo, kad netinkamu laiku 

Dievo Sūnus - Kristus atėjo 
į šį pasaulį: gerokai pavėlavo, 
o gal net ir pasiskubino. Ar 
nebūtų geriau žmonijai buvę, 
jei Įsikūnijimas būtų įvykęs 
po visų nuodėmių, negerovių
— pasaulio pabaigoje, arba 
prieš nuodėmės atsiradimą — 
žmonių giminės pradžioje? Pir
muoju atveju būtų visos nuo
dėmės iš karto panaikintos, vi
si be vargo keliautų į dangų, 
antruoju atveju būtų užkirstas 
nuodėmei kelias. Be to, Įsikū
nijimas yra begalinis Dievo 
meilės įrodymas nusidėjėliams. 
“Dievas, kuris yra gausus gai
lestingumu, dėl begalinės savo 
meilės, kuria jis mus mylėjo, 
kai mes buvome mirę nuodė
mėmis, atgaivino mus kartu su 
Kristumi, kurio malone jūs esa
te išgelbėti” (Efez. 2,4-69.

Bet tikroji meilė, ypač die
viškoji, nedelsia, skuba pagal
bon: “Nesakyk savo prieteliui
— eik ir sugrįžk — rytoj tau 
duosiu, kada gali jam dabar 
padėti” (Patari. 3,28). Ir vis 
dėlto dieviškoji meilė delsė. Jei 
Dievas taip ilgai nesiuntė iš
ganymo, tai ar negeriausia bū
tų buvę, jei tas išganymas — 
Įsikūnijimas būtų įvykęs pa
saulio pabaigoje?

Tokios ir panašios mintys 
retai kam nekyla, suklupus 
prie prakartėlės, žvilgterėjus 
istorijon, liūdnon dabartin... 
Dievo planų nežinome, bet ži
nome arba galime juos sužino
ti tiek, kiek tas reikalinga mū
sų išganymui, kultūringam gy
venimui.
I. Įsikūnijimas žmonių giminės 

pradžioje
Įsikūnijimo tikslas buvo iš

gelbėti žmoniją iš nuodėmės 
vergijos, atidaryti jai dangaus 
vartus. “Jei žmogus būtų ne
nusidėjęs, Dievo Sūnus būtų 
čia neatėjęs”, — sako šv. Au
gustinas, aiškindamas šv. Raš
to (Lk. 19,10) žodžius. Tą pa
tį tvirtina šv. Tomas Akvinie- 
tis, primindamas, kad nuodėmė 
nebuvo vienintelė sąlyga Įsikū
nijimui. Dievo Sūnus būtų ga
lėjęs į šį pasaulį ateiti ir kitu 
tikslu, jei nuodėmės ir nebūtų 
buvę. ‘Tačiau Jis atėjo, žino
me iš Apreiškimo, kadangi

Linksmų šv. Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų dosniems mūsų 
geradariams.

TĖV. VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O.F.M.
Viršininkas

Brooklyno Pranciškonų Vienuolyno

Savo mieliems parapijiečiams daug laimės ir gausios Dievo pa
laimos Kalėdose ir per visus Naujuosius Metus linki

V. J. Atsimainymo parapijos Maspethe 
x klebonas Prel. JONAS BALKŪNAS

’y vikarai: P. LEKEŠITS
J. KARTAVIČIUS

Kalėdų šyenčių ir Naujų Metų proga sveikina savo para
pijiečius

Apreiškimo parapijos klebonas 
KUN. NORBERT AS PAKALNIS

Kalėdų šventėse ir Naujuose Metuose sveikina savo parapijie
čius ir linki gausios Dievo palaimos

Angelų Karalienės parapijos 
Klebonas Kan. JUOZAS ALEKSIŪNAS 

ir vikarai: Kun. VYT. PIKTURNA 
Kun. VIKT. DARUSIS

TOMAS ŽIŪRAITIS, O. P.

žmogus nusidėjo” (šv. Tomas 
Akvinietis). Todėl nebuvo jo- 
ko reikalo žmonių giminės pra
džioje, prieš nuodėmės atsiradi
mą, įsikūnyti. Juk vaistai duo
dami ligoniui, bet ne sveikam 
žmogui”: “Ne sveikiems reikia 
gydytojo, bet ligoniams. Eiki
te ir mokykitės, ką tai reiškia: 
aš noriu pasigailėjimo, bet ne 
aukos. Nes aš atėjau ne teisių
jų šaukti, bet nusidėjėlių” (Mt. 
9, 12-14). Taigi! Bet nebuvo 
tinkamas laikas Įsikūnijimui 
tuojau po nuodėmės:

1. Puikybės nuodėmė pakir
to ne tik pirmuosius žmones, 
bet ir kai kuriuos angelus. Nu- 
puolusieji angelai nėra išgany
ti, nes jie blaiviai ir neatšaukia
mai apsisprendė puikybės nuo
dėmei, pasisakė prieš Dievą, 
norėjo būti kaip dievai, žmo
gus, turėdamas kūną, nebuvo 
tobulai blaivus, bet pakanka
mai laisvas sunkiai nusidėti. 
Taip buvo su pirmaisiais tė
vais, kurie nuodėmės naštą už
krovė visai žmonijai. Atrodo, 
reikalingiausias išganymas bu
vo tuojau, nuodėmei atsiradus. 
Bet Dievo Sūnus tuojau ne
skubėjo, nes reikėjo, kad nu
sidėjėliai sąmoningai pajustų 
nuodėmės pragaištingumą, gy
venimą šalia Dievd ir kad nusi
žeminimu bręstų atpirkimo 
malonei. Prievarta žmogaus 
neįtikinsi ir nepataisysi. Juo 
labiau religiniuose įsitikinimuo
se būtinas atsargumas, apdai
rumas ir taktiškumas. Klaida
tikis arba nusidėjėlis tik tada 
šauksis tikrojo Dievo, priims 
Jo mokslą, kada jis aiškiai su
pranta savo klaidą ir ja yra 
nusivylęs. Galybė yra kitu tam 
prežasčių. Amžinasis Tėvas 
tobuliausiai tai žino. Todėl Jis 
siuntė savo Sūnų tada, kada 
nusidėję žmonės šaukėsi dan
gaus pagalbos, laukė Teisingo
jo...

2. Taigi Išganytojas atėjo 
tuo laiku, kada Jis buvo tikras, 
jog išganymui dirva bent pa
kenčiamai jau paruošta, atėjo 
nedelsdamas. Ir tai dar ne visi 
įtikėjo, priėmė Kristų, nors 
klausėsi Jo žodžių, matė ste
buklus. Numirėliai kėlėsi ir 

vaikščiojo tik kaikurių sąžinė 
merdėjo, nesikėlė. Juo labiau 
Kristus būtų buvęs atmestas, 
jei Jis niekeno nelauktas čia 
būtų atėjęs.

Tiesa, tikroji meilė nedelsia 
pagelbėti, net rizikuoja. Bet 
būna atsitikimų, kad pagalbos 
delsimas kuriam laikui yra bū
tinas, kada tuo būdu numato
ma artimui daugiau padėti. To
dėl Kristus neskubėjo...

I. Įsikūnijimas pasaulio 
pabaigoje

Bet negalėjo Išganytojas 
laukti ir iki pasaulio pabaigos:

1 . Perilgas laukimas būtų 
užgesinęs žmonėse paskutinę 
išganymo viltį. Išganymas 
skirtas geros valios žmonėms, 
kurie gailisi, supranta savo

EPISTOLA IŠ BERNELIŲ MIŠIŲ
MŪSŲ IŠGANYTOJO DIEVO MALONE PASIRODĖ VISIEMS 

ŽMONĖMS IR MOKO MUS, KAD, IŠSIŽADĖJĘ BEDIEVYSTES IR 

PASAULINIŲ UŽGAIDŲ, GYVENTUME ŠIAME PASAULYJE BLAI

VIAI, TEISINGAI IR PAMALDŽIAI, LAUKDAMI PALAIMINTOSIOS 

VILTIES IR ATEINANT GARBŪS DIDŽIOJO DIEVO IR MŪSŲ IŠ

GANYTOJO JĖZAUS KRISTAUS. KURS PATS SAVE DAVĖ UŽ MUS. 

KAD MUS ATPIRKTŲ IŠ VISOKIC S NETEISYBES IR APVALYTŲ 

PATS SAU PRIIMTINA TAUTĄ, STROPIĄ GERIEMS DARBAMS. 

TAIP KALBĖK IR RAGINK: KRISTUJE JEZUJE, MŪSŲ VIEŠPATY

JE. (TIT. 2, 11-15).

lauki- 
geros

Krls- 
misi-

.iydusiųjų prie Die- 
pangaus vartų nea
ptartais prie jų pri- 
įbaimės, bet meilės.

prasikaltimą ir, kaip žiedas 
saulei, atveria savo sielą išga
nymo malonei. Perilgas 
mas būtų pakirtęs visas 
valios pastangas.

2. Pasaulio pabaigoje 
tus nebūtų atlikęs savo 
jos: žmoniją iki paskutinės čia 
gyvenimo valandos nebūtų pa
žinusi tikrojo Dievo, nebūtų tu
rėjusi tobulo gyvenimo pavyz
džio, nebūtų tamsybėse skyru
si tikrojo kelio nuo klystkelių. 
Nepažįstant Dievo, neturint Jo 
malonių ir: apreiškimo iš ana- 
pos — nieko nepadės ir pasau- 
lioo pabaigos tragedija, ji ne
grąžins pakl 
vo. Baimė I 
tidaro, tik 1 
artina. Ne !
teisingumo ir laisvo apsispren
dimo dangaus karalystė iš mū
sų laukia, ko pasaulio pabaigo
je negalima tikėtis.

Tai keletąs minčių, prime
nančių mums, kodėl Dievo Sū

nūs įsikūnijo ne žmonių gimi
nės pradžioje, nei jos, pasaulio 
pabaigoje, bet tinkamiausiu lai
ku — laiko pilnybe vadinamu. 
“Atėjus laiko pilnybei. Dievas 
siuntė savo Sūnų, padarytą iš 
moteriškės, pastatytą po į- 
statymu” (Gal. 4,4-6). Tinka
miausiu laiku atėjo Dievo Sū
nus, nes vieni tapo Išganyti, 
tikėdami j ateisiantį Išganyto
ją, kiti — į atėjusį, o mes visi 
būsime Išganyti, tikėdami į at
ėjusį ir į dangų įžengusį Kris
tų.

Daug rastume ir kitų prie
žasčių, kodėl Įsikūnijimas pa
sirinko laiko pilnybę, bet ne 
pasaulio pradžią arba jo pabai
gą. Kultūringas žmogus visada 
stengsis giliau įžvelgti tikėji
mo tiesas. Tačiau būti antruo- 
jumi Betliejumi, kiek tai mums 
įmanoma, tai Įsikūnijimo 
mės giliausias supratimas.

es-
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“Darbininko” skaitytojus, rėmėjus ir bendradarbius nuošir
džiai sveikiname, sulaukus Kristaus Gimimo šventės, 
linkėdami giedraus džiaugsmo ir geriausios sėkmės.

DARBININKO
Redakcija ir Administracija

KALĖDINIAI PAPROČIU
Pirmieji krikščionys Kalėdas 

nelaikė religine švente. Tuo 
metu “Gimimo dienos” nebuvo 
populiarios ir į jas buvo žiūri
ma kaip į blogį, surištą dau
giau su nusidėjėliais negu su 
šventaisiais. Vėliau krikščionys 
pradėjo švęsti Kristaus gimi
mo dieną, bet ji buvo švenčia
ma įvairiais metų laikais. Tik 
nuo ketvirto šimtmečio kiek
vienas vakarų pasaulio kalen
dorius šią šventę žymėjo gruo
džio 25 d.

Kalėdų šventės papročiai bei 
tradicijos tautose ir kraštuose 
yra labai įvairūs. Krikščioniš
kuose kraštuose kalėdinis se
zonas, galima sakyti, praside
da gruodžio 6 d. ir tęsiasi iki 
sausio 6 d. Su gruodžio 6-ja 
diena prasideda taip vadina
mos Kalėdų Senelio “Santa 
Claus” dienos.

“Santa Ctanr”
Iš kur jis atsirado ir kodėl 

vadinamas “Santa Claus” ar
ba “Santa Nicolas” aiškinama 
taip: Mvros arkiv. St. Nicho- 
las. kuris vėliau tano vaiku 
patronu, visuomet labai rūpi
nosi vargšais ir nelaimingai
siais. bet ynač prieš Kalėdų 
šventes stengdavosi visus varg
šus anlankti ir sušelpti. Jis 
ne tik sušelpdavo ir pavalgv- 
d’^davo vargšus, bet taip nat 
palikdavo žaislu ir saldainiu 
tų namu geriems vaikams. o 
neklaužadoms palikdavo berži
niu rvkščiu.
Tačiau niekas negali nasakvti. 

kodėl tas liesas, išblvškes as
ketas gvvenes ketvirtame 
šimtmetvie po Kristaus, vėles
niais laikais paverstas i rau
donskruosti. stora Kalėdų Se
neli. arba kaip čia Amerikoje 
ji vadina “Santa Claus” ar 
“Santa N’ohnlas”. Taip pat 
nevisai aišku, kodėl iic vai-^dnn- 
iamas atkeliamas i šia sali iš 
šiaurės ašigalio stirnomis kin
kytose rogėse, pripildytose 

Į J5.£«uxdziv nė )

gėrybių ir seniems ir jauniems, 
o ypatingai mažiesiems. Atro
do, kad jis bus atgabentas iš 
Olandijos į Šiaurės Ameriką, 
kaip lygiai Trys Karaliai ispa
nų buvo atgabenti į pietų ir 
Centrinę Ameriką.

Kalėdų Senelio savotiškas 
lankymasis namuose, būtent 
ateinant per kaminą, yra aiški
nama tuo. kad darbščiosios Eu
ropos šeimininkės prieš šventes 
išvalydavo visų gyvenamų na
mų kampus ir net kaminus, o 
vaikai vis klausdavo kodėl taip 
švarinami net kaminai, jos pa
aiškindavo, kad pro kaminą at
eis Kalėdų Senelis ir atneš do
vanų. O kai po pečium padėda
vo džiovinti klumpes paaiškin
davo . kad Senelis į jas pridės 
dovanų. Tuose kraštuose, kur 
klumpių nenešioja, pav., Angli
joje, jų vietoje po pečiaus kak
ta sukabinėdavo kojines.

Giesmės ir žaidimai
Vaikščiojančių gatvėmis gies

mininkų paprotys Kalėdų išva
karėse giedant Kalėdines gies
mes yra kilęs iš pačios kalėdi
nės nuotaikos. Vargingieji tą 
vakarą išnaudoja suminkštėju
sias žmonių širdis ir atviresnes 
pinigines tiems, kurie patys bū
dami vargšai pagerbia giesme 
Kristų, gimusį dar didesniu 
vargšu už juos pačius. Daugelis 
duoda dovanu ir pinigų varg
šams būdami prietaringi, bijo, 
kad nelaimė gali ištikti tą, ku
ris nieko neduoda.

Eglutė ir žvakutės
Daugelis kraštų nori būti 

pirmojo kalėdų eglutės kilmės 
kraštu. Todėl dėl to istorijoje 
daug ginčytasi. Plačiausia ir 
populiariausia Kalėdų eglutės 
istori ja yra žinoma iš šv. Bo
nifaco. vokiečiu misiioniarians 
laiku. šv. Bonifacas Kalėdų 
simboli parinkęs eglute, amži
nai žaliuoian+j medeli kaip am- 

(nukelta į 10 pusi.)

Gražiausius sveikinimus siunčia Kalėdų švenčių ir Naujų 
Metų proga savo parapijiečiams

Aušros Vartą parapijos
Klebonas Kun. J. GI’RTNSK AS 

vikarai: Kun. M. RAŽAITIS 
Kun. D. MT RNIEKS

Nuoširdžiai sveikina savo parapijiečius Kalėdų švenčių ir 
Naujųjų Metų proga

Šv. Jurgio parapi jos klebonas 
Kun. ANT. PETR AI SK AS
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pūstai, tai jie buvo paruošti su 
džiovintais grybais. Po valgio 
vyrai išeidavo trūstis į tvartus, 
o moterys likdavo ruoštis šven
tėms.

Prieš Kalėdas
Lietuvoj e

Mūsų senieji žmonės Kalėdų 
šventes laiko daug didesnėmis 
šventėmis negu Velykas. Jie 
mano, kad jau Dievulis užgi
mė, tai jam prisikelti nebebuvo 
sunku. Todėl ir visai supranta
ma, kad šioms šventėms sena
sis lietuvis daugiau ruošdavosi 
nė kitoms ir jas švęsdavo net 
ištisas dvi savaites, t. y. net iki 
Trijų Karalių.

Su pirmais gaidžiais
Kalėdinių švenčių pradžia 

tenka skaityti K ū č i a s . 
Seniau Kūčių rytą keldavosi su 
pirmais gaidžiais visa šeima, 
nes reikėjo tinkamai pasiruošti 
visoms šventėms. Moterys tuo
jau pat įnykdavo kepti viso
kius ragaišius ir parpeliukus, o 
vyrus pajungdavo malti aguo
nas. Seniau aguonas maldavo 
(sutrindavo) molinėje čerpėje, 
arba net akmeniniame grūstu
ve. Gera ir rūpestinga šeima 
sutrindavo aguonų pilną sėtu
vę, nes reikėjo pasidaryti pa
kankamai aguonų pieno ne tik 
parpeliukams užmerkti, bet ir 
troškuliui nuraminti. Buvo 
anksti rytą pjaustomi džiovin
ti grybai, pač pjaustydavo ma
žus baravykėlius džiovintus 
saulėje ir juos dėdavo net į ra
gaišius, arba kepdavo bei vir
davo įvairius patiekalus. Visai 
šeimai troboje besisukant, pu
vo atgiedamas rožančius ir vi
sa eilė šv. Marijos giesmių, o 
su brėkšta visa šeima susėsda
vo primą kartą valgyti. Papras
tai šio ryto valgis Augštaičiuo- 
se buvo labai paprastas: ne
luptas bulves užkąsdavo aviži
niu kisieliumi arba raugintais 
kopūstais su sėmenų aliejumi 
uždarytais, o jei virti buvo ko-

Kalėdiniai papročiai
(Atkelta iš 9 pusi.)

Miegoję vaikučiai nubudo ir 
pamatė jų troboje žėrindą eg
lutę, jiems tas labai patiko ir 
visa apylinkė nuo to laiko Ka
lėdų vakarą savo kambarius 
puošdavo Kalėdų eglutėmis.

Kūdų vakarą uždegta lange 
žvakutė yra paprotys, surištas 
žinybės simbolį. Kadangi šv. 
Bonifacas nebuvo vokietis, o 
tap pat neaišku ar jis buvo an
glas, airis ar škotas, todėl šios 
tautos ginčijasi dėl Kalėdų eg
lutės kilmės vietos.

Mažiau žinoma istorija apie 
dievotą vokietį ūkininką, kuris 
grįždamas po Bernelių mišių 
namo matė aksominiame dan
gaus fone daugybę žvaigždžių, 
lyg žvakučių prikabinėtų ant 
priešais jo esančio miško eg
lių. Vokietis buvęs taip sujau
dintas šio taip gražaus vaizdo 
ir bijodamas, kad negalės žo
džiais atpasakoti, nusipiovė 
vieną mažą eglutę, parsinešė ją 
namo ir pridegiojęs žvakučių 
aiškino namiškiams, kaip gra
žiai Kalėdų naktį atrodė miš
kas, apgaubtas šviesiai spin
dinčių ,dangaus žvaigždžių, 
su tikėjimu, kad vaikelis Jėzus 
keliauja tą naktį per žemę ir

Jei šerkšnas laužia medžius
Kūčių dieną sunkių darbų 

neairDoavo, nes šventę pa- 
meKinusius Dievulis nubaustų. 
Paprastai buvo oraudziama 
Kuciose javus kulti, nes atei
siąs per“ tarpušvencius Vaide
nas u- visus javus j pelus su
kinsiąs. Niekas per Kūčių die
ną nemaldavo, mat Perkūnas 
namus įtrenksiąs arba vėtros 
visus stogus nusuksiančios; ne- 
skaldydavo ir malkų, kad Per
kūnas namų netrenktų arba li
gos tiek žmonių, tiex gyvulių 
neištiktų. Per Kūčių dieną nie
kas neverpdavo, kad avys kvai
tuliu nepradėtų suktis; neplė
šydavo ir plunksnų nei vaikai, 
nei senieji, nes varnos ir vana
gai imtų viščiukus bei žąsiukus 
nešioti.

Visi ūkininkai laukdavo, kad 
per Kūčias imtų snigti. Kūčių 
sniegas nešė laukams gerą 
derlių, o bitėms — gausius 
spiečius ir pilnas medaus liepi
nes. Šios dienos sniegas žadė
jo ir pilnas šakas obelims. Jei 
Kūčios buvo šerkšmingos, buvo 
manoma, kad metai būsią sun
kūs. Ir kuo daugiau Kūčiuose 
šerkšnas laužia medžius, tuo 
jie sunkesni. Buvo tikima, jei 
per Kūčias šerkšnas ir ynės 
laužia senus medžius, tai mirs 
šiais metais senieji, o jei ma
žuosius — jauni.

Jei velnias ateitų
Kūčių dieną Augštaiduose 

pirtį kūrendavo pats seniau
siais vyras. Ir kūrendavo, jei 
tik gaudavo, ąžuolinėmis mal
komis, nes tokia pirtis esanti 
sveikesnė. Pirtin išeidavo per 
Kūčias pirmieji vyrai, tai buvo 
ypatingai saugojama net ir ten, 
kur kaimuose leidžiama kartais 
pirmosiomis ir moterys. Kū
čių pirtyje vyrai gerokai už
trukdavo, paprastai iki sute
mų, nes reikėjo gerai išsipraus
ti ir po kelius kartu geromis 
vantomis išsivanoti. Buvo lai
komos sveikiausios šv. Jono 
išvakarėse sulaužtos vantos. 
Gerai iššutę pirtyje vyrai mėg- 

laimina tuos namus, kur jis 
mato Uždegtą žvakutę Jo gimi
mui pagerbti.

Valgiai
Kiekvienas kraštas turi taip 

pat ir savo tradicinius Kūčių 
bei Kalėdų valgius. Anglija — 
slyvų pudingą, Vokietija — 
“Pfeferknussen”, Italija —an- 
tipasto, Prancūzija — marcipa
ną, Lietuva — avižinių miltų 
kisielių ir t.t.

Valgiai ir jų valgymas taip 
pat turi savo reikšmę. Jeigu 
anglas atsisako valgyti šeimi
ninkės paduotą slyvų pudingą, 
tas reiškia, kad šeimininkė pra
ras gerą draugą. Valgyti o- 
buolį prie kalėdinio stalo reiš
kia sveikatą ir laimę ateinan
tiems metams. Tačiau jei bus 
suvalgyta visa duona ant kalė
dinio stalo, reiškia, kad jos pri
truks ateinančiais metais.

Visi kalėdiniai papročiai bei 
tradicijos remiasi broliškos 
meilės pagrindu. Daug laimės 
džiaugsmo šventėse tiems, ku
rie myli savo artimą, blogis, 
nepasisekimas tiems, kurie ne- 
sidalina su savo artimu tuo ką 
jis turi.

aguonas
davo dar ir sniegu nusitrinti 
ąrua leuuoiu vanueiuu nusi
prausti. .atrodo, tai ouvo jau 
uaugiau Kūčių vakaro pirties 
papročiai, nors ir šiaip smego 
bei šalto vandens seniau jau
noji karta nevengdavo. c.era 
šio vakaro pirtis duvo laikoma 
visiems melams sveikatą ne
šanti, todėl ir visus kaimo se
nukus, kurie šiaip tik lovoje 
gulėdavo, šį vakarą išveždavo) 
pirtis. Jei toks senukas netu
rėdavo savų arklių, tai visi u- 
kininkai jam pasiūlydavo ir ū- 
kininkas, kurio arklį pasirink
davo, skaitė sau didele garbe.

Po vyrų paprastai sekdavo

Kūčių vakarą
Šiam vakarui susirinkdavo 

visa šeima. Tekėjusios mergai
tės pirmaisiais metais sugrįž
davo su vyru į savo namus, o 
išėjęs į kitus namus vyras par
siveždavo ir žmoną. Seniau vi
si samdiniai ir grįždavo vieto
mis į savo tėvų namus, nors 
jau rytą vėl čia parsirasdavo. 
Paprastai stalas buvo apkloja
mas storai smulkiausiu šienu 
ir užtiesiamas balčiausia stal
tiese. šieno buvo pridedama ir 
po stalu, nes nakties metu at
eisiąs Dievulio Avinėlis pagu
lėti.

Prieš valgį, nors per visą 
dieną visa šeima būdavo ne
valgiusi, labai ilgai giedodavo 
įvairias šventas giesmes, ku
rias užbaigdavo “Eik Adomai 
iš Rojaus, pažink procę arto- 
jaus.” Po jos buvo meldžiama
si už savo giminės visas vėles, 
kartais buvo giedama “Diena 
rūsti” ir po kiekvieno posmelio 
sukalbama poteriai už savo šei
mos vieną mirusį.

Kūčių vakariene^. paprastai 
sodindavo į stalo kampą 'patį 
seniausiąjį vyrą, kuris paimda
vo Dievulio pyragus ir juos su 
visa šeima sulauždavo. Kur 
nors toli esantiems, šioms Kū- 
čioms sugrįžti negalintiems, 
buvo padedamas Dievulio pyra
gas jų sėdėtoje vietoje. Lau

Kuri ištekės?
Bevalgant Kūčias buvo 

traukiama iš po staltiesės šie
nas. Kuris ištraukdavo ilges
nę smilgą, tas ilgesnio amžiaus 
turėsiąs sulaukti. Žvelgdavo 
per savo petį į šešėlį, jei šešė
lis atrodydavo be galvos, tas 
žmogus turėsiąs mirti. Nuo 
stalo pašokęs jaunimas bėgda
vo pro duris šunų pasiklausyti, 
kur jie loja, nes sekančiais me
tais ten gyvensi. Ypač tai bu
vo svarbu mergaitėms sužinoti 
piršlius ir savo dalią. Iš lauko 
nešdavosi malkas ir skaityda-

Su pirmais gaidžiais visa 
šeima sukildavo ir valgydavo 
Kalėdų valgius. Čia būtinai tu
rėjo būti valgoma kiaulės gal
va ir uodega, o tik tada galima 
jau kita mėsa. Vietomis buvo 
valgoma dar prie Kūčių stalo, 
padengto šienu, o kitur šienas 
nuimamas ir tuojau pat atsikė
lus jis nunešamas gyvuliams 
padalinti, jiems pasakant, jog 
Dievulis jau užgimė ir ant šie
no gulėjo.

Po valgio kas tik galėjo sku
bėjo į bažnyčią. Ypač mielai 
važiuodavo vaikai į Piemenėlių 
mišias, nes jie galėdavo per 
jas griežti kaip kas mokėjo ir 
išgalėjo. Todėl seniau Pieme
nėlių arba Bernelių mišios bu
vusios tikros piemenėlių ir vai
kų mišios pilnos visokiausio 
triukšmo ir giesmių, nes vieni 
vaikai lirlino vamzdelius, kiti 
— molinius arkliukus, o kiti at
siveždavo tik lanką, kur buvo

maie
moterys, kurioms neretai bu
čiavo papnuomai uar pakUTia- 
ma pirtis, nes oalis garo ir van
deniui suuyu akmenų ouvo įs- 
nauaoia. ir aidžiausia negaroe 
butų kūrenusiems, jei sj vaka
rą moterys pritruktų karsto 
vanaens ar garo. Kadangi mo
terys su pirumi nusitraukdavo 
į geras sutemas, pora suaugu
sių vyrų nueidavo pirties sau
goti, nes jei velnias ateisiąs 
praustis ir įgąsdinsiąs mote
ris, tai šių pareiga butų mote
ris nuo veimų šermukšniu gin
ti. Jie su šermukšnio šaka apei
davo pirtį, tuo apsaugodami ją 
nuo veimų.

žiant Dievulio pyragus buvo 
palinkima ir kitais metais 
drauge juos laužti. Po Dievu
lio pyragų paprastai buvo val
goma tik išvirta žuvis. Šis pa
protys būdingas tik Augštai- 
čiams, kur ežerų daug ir žuvis 
nėra prabanga. Kitose Lietu
vos vietose paprastai buvo val
goma tik silkė su virtomis bul
vėmis. Po žuvies sekdavo avi
žinis arba spanguolinis kisie
lius. Čia pat prisijungdavo sal
džiu miešimu užpilti kviečių 
nugrūsti grūdai. Vietomis šis 
Kūčių valgis buvo ne vien tik 
iš grūstų kviečių, bet po tru
putį primaišyta ir visokių kitų 
ūkyje sėjamų grūdų. Jo neval
gius buvo tikima, kad javai 
nederėsią sekančiais metais. 
Kviečiam užpilti miešimas bu
vo miešiamas ne tik cukrumi, 
bet seniau būtinai ir medumi. 
Ir .medaus turėdavo būti, nes 
kitaip ir metai nebus bitingi bei 
medingi. Parpeiiukai ir riestai
niai buvo valgomi su medumi, 
miešimu arba aguonų pienu, į 
kurį negailėdavo seniau me
daus pridėti. Prie kūčių valgių 
seniau buvo skaitomi ir įvairūs 
grybų patiekalai. Kūčios be gry
bų buvo laikomos ne Kūčio- 
mis ir tokia šeimininkė pajuo
kiama, tingine bei vienadiene 
vadinama.

vo. Jei lieka ,vėl visus metelius 
mergausi... Po valgio šeiminin
kas miešimu nešiųąs išeidavo 
sodo medžių aplieti. O prieš va
karą visas obelis buvo šiaudų 
ryšiais aprišęs, kad sekančiais 
metais daug obuolių būtų. Se
nelis tuo metu susidėdavo į ne
ko tę (geldą) mergaičių apavą 
ir jį nėkodavo, nes kurios pir
ma išlėks, tą šiais metais šu- 
nes išlos (ištekės). Čia buvo 
paprašomas ir gaidys spėti lai
mę. Jis turėdavo lesti grūdus, 
kuriuos mergaitė slapta vyrų 
vardais pavadino; jis buvo ma
tuojamas nuo stalo iki durų, 
nes jei pasiekdavo duris gal
va, tai ištekės mergaitė (kuri 
matuojau), o jei uodega — sė
dės pas savo motinos vištas.

Kūčių stalas buvo palieka
mas per visą naktį, atei
nančios vėlės sušilti ir paval
gyti. Vietomis buvo net mieši
mas pilamas į ugnį, kad grei
čiau tik vėlės į namus susirink
tų.

Į bernelių mišias
įsprausta kiaulės pūslė, žirnių
pripilta. Iš Bernelių mišių dau
gelis paprastai skubėdavo na
mo, nes tikėjo kuris anksčiau 
parvažiuos, tas ir visus darbus 
tais metais anksčiausia baigs. 
Važiuodami jie lenktyniaudavo 
su kaimynais ir stengdavosi 
parvažiuoti patys snieginiausi, 
nes kuo daugiau virto, tuo ge
resnis ir derlius būsiąs.

Pirmoji Kalėdų diena buvu
si daug kur vadinama Dievulio 

šventė. Tą dieną visi būdavo 
namuose ir giedodavo šventas 
giesmes. Tik vienus vaikus su
sirinkdavo Kalėdų Senis ir su 
jais lankydavo visą kaimą, o 
kartais ir kaimyninius. Jis su 
vaikais pagiedodavo Bernelių 
giesmių ir parodydavo visokių 
išmonių bei žaislų. Šeimininkų 
pavaišintas išeidavo, o jų įžeis
tas — visokių piktų išdaigų pa
darydavo. Sekančią dieną lan
kydavosi jaunimas ii’ senieji. 
Paprastų giesmių ir dainų nie
kas dar negalėjo dainuoti iki 
pat Trijų Karalių, negalėjo 
niekas ir šokt. Todėl jaunimas 
įsitaisydavo klojimuose supynęs 
ir supdavosi per visą dieną, o 
vakare žaisdavo įvairius žais- 
dimus, k. a. degdavo žydui 
degutą, jodavo krimsti riestai
nio ir t.t. arba visokias gudres 
išdarinėdavo. Trečią Kalėdų 
dieną ateidavo į kapines ir ant 
kapų nešdavo maisto, kurį pas
kui atiduodavo vargingiesiems. 
Nors sušelpti varginguosius 
buvo laikoma kiekvieno parei
ga jau prieš pačias šventes. 
Trečios dienos vakare pirmą 
kartą išeidavo jaunimas jau su 
kaukėmis pasitaisęs arba nors 
kailinius išsivedęs. Už visokias 
kaukes nepaprastai bardavosi 
seniau kunigai ir šis paprotys 
prieš kokias 60 m. visiškai iš
nyko.

Po trečios dienos Kalėdų 
prasidėdavo tarpušvenčiai, ku
rių metu darbų nedirbo, išsky
rus kasdieninius ruošos dar
bus, nes pvz. pradėjus verpti, 
ateisiančios raganos į namus; 
jei imsi kulti javus, tai Kalėdų 
senis su spragilu imtų pakau

Mount Everest turi 8882 m. 
aukštumo, tuo būdu jis yra 
aukščiausias žemės kalnas, ku
rios viršūnės žmogaus pėda dar 
nepalietė. Mount Everest yra 
Himalajų kalnyno viršūnė. 
Septynios anglų, ekspedicijos 
tarp 1921 ir 1938 njętų pasi
baigė pralaimėjimais. Dabar 
anglas Shipton rengia naują 
ekspediciją, kuri prasidės 1952 
metų pradžioje.

Milžinišką ir sunkiai prieina
mą Himalajų kalnyno slėnį su
daro akmenų dykuma, kurios 
vidury stovi Rongbuck vienuo
lynas. Prisilaikydami griežtos 
ordioo tvarkos, šitame vienuo
lyne gvena Lamos vienuoliai. 
Giedras oras vienuoliams at
skleidžia didingą Mount Ever
est- viršūnę, kuri primena tri
kampę piramidę. Vienuoliai, 
pilni baimės ir pagarbos, tylė
dami sveikina šią gamtos didy
bę, tikėdami, kad ten gyvena 
pasaulio “deivių motina.” Vie
nuoliai nedrįsta artintis prie 
kalno: bijo deivės, kad neat
siųstų sunaikinimo.

Bet europiečiai nori būti vi
sos žemės “savininkai”, todėl ir 
šita “deivių nuosavybė” nesu
daro išimties. Štai, pav., Leigh- 
Mallory, Cambridge profeso
rius, nebūdamas tikras sporti
ninkas, 1924 metų birželio 
8 d. pasiekė maždaug 8,600 m. 
aukštį, iš kurio matėsi pati kal
no viršūnė. Malory dingo tarp 
debesų.

Aukščiausia kalno viršūnė 
buvo surasta prieš 100 metų 
ir nustatyta, kad ji turi 8845 
m. aukštumo. Šitas aukštumas 
vėliau buvo patikslintas ir da
bar laikomas 8882 m. Pirmasis 
Mount Everest viršūnės pava-
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Trinitorių bažnyčia Vilniuje

šį lyginti. Todėl žmonės nieko 
nedirbo, tik svečiavosi ir links
minosi.

Seniau lietuviai Kalėdų eg
lutės nežinojo. Ji atsirado tik

TRAGEDIJOS PRIE EVERESTO
DR. VLADISLOVAS LITAS 

dinimas buvo ‘Peak XV” ir tik 
vėliau duotas George Everest 
vardas. Everestas buvo Bath 
ordino riteris, Gamtos mokslų 
akademijos narys ir Indijos 
Trigonometrijos Instituto tar
nautojas.

Septyniasdešimt metų praė
jo, kol 1921 metais Anglų eks
pedicijai Tibeto vyriausybė su
teikė leidimą tirti lipimo gali
mybes. Pirmieji tyrinėjimai 
nustatė, kad Mount Everest 
sudaro trys uolų fasadai, todėl 
kalnas primena trikampę pira
midę. Šita pirmoji ekspedicija 
pasiekė 7082 m. aukštį. Antroji 
anglų ekspedicija išsirengė 
1922 metais, pasidarydama iš
eities stotį prie pat Lama vie
nuolyno. Toliau buvo įrengtos 
dar penkios stotys, kurių pas
kutinė 7772 m. aukštumoj. 
Maldory iš šitos paskutinės 
stoties bandė pasiekti Everest 
viršūnę. 1922 metų gegužės 20 
d. Mallory ir trys draugai pra
dėjo žygį aukštyn. Tik 1500 m 
ligi tikslo. Bet šitie 1500 m. — 
tai begalinis ir pavojingas ke
lias. Vyrus puola ledinis vėjas. 
Baisus pavojus nuslysti. Pirmą 
dieną jie pasiekė 8225 m aukš
tį. Dabar didelę kančią suda
rė oro praretėjimas. Vyrai li
po tik instinktyviai, jutimai ir 
valiži labai susilpnėjo, nervai 
pairo ir visiškai išvargę grįžo 
atgal. Paskutinį šios ekspedici
jos bandymą ištiko nelaimė. 
Ankstyvas monsūnas sukėlė 
sniego laviną, kuri septyniems 
ekspedicijos dalyviams atnešė 
mirtį. Tik stebuklo dėka Mallo
ry ir du draugai išliko gyvi. 

prieš kokias 30 m. per dvarus 
ir mokyklas. Dar A. Zwyck 
pažymi, kad prūsų lietuviai 
XIX a. gale jokios Kalėdų eg
lutės nepažino.

Tuoj buvo surengta kita eks
pedicija, kurią sudarė 300 vy
rų įgula. Ekspedicijos vadu bu
vo paskirtas Mallory, kaip di- 
džiausais Everesto kalno žino
vas. Dabar prasidėjo didžiausia 
kalnų lipimo tragedija.

Vyrai, pradėdami ekspedici
ją, tuoj patyrė pirmą nelaimę: 
vėjo sukelta sniego audra su
naikino trečiosios stoties įren
gimus. Mirtinai nuvargusi ir 
sušalusi visa ekspedicija grįžo 
atgal.

Dvi grupūs po du vyrus tu
rėjo užlipti ant kalno viršūnės. 
Norton ir gomerveil pasiekė 
8500 m aukštį, bet dėl kosėjiom 
ir dusulio toliau lipti negalėjo. 
Mallory ir Irvine ekspedicijų 
pradėjo kiek vėliau. Jų likimas 
nežinomas. Kitas tos ekspedici
jos dalyvis Odeli su maistu pas
kutinę stotį pasiekė dar vėliau. 
Oras buvo geras, tik skystas 
rūkas dengė Everesto viršūnę. 
250 m nuo viršūnės Odeli pa
matė du vyrus. Kur jie dingo, 
niekas nežino. Odeli buvo pas
kutinis, kuris matė Mallory ir 
Irvine. Tirštas rūkas juosius 
paskandino. Dar 48 valandas 
Odeli laukė, bet veltui. Kiek 
palipęs pradėjo šaukti, bet tik 
vėjas atsakė.

Kita ekspedicija 1933 me
tais taip pat nepasiekė kalno 
viršūnės, bet padarė dramatiš
ką atradimą: aukščiau paskuti
nės stoties ant kalno briaunos 
buvo atrasta surūdijusi geleži
nė pike, kurios pagalba lipama 
į kalnus. Nustatyta, kad ta pi
ke buvo Mallory arba Irvine. 
Manoma, kad šitie du vyrai pa
siekė kalno viršūnę, bet grįžda
mi sutiko nelaimę ir mirtį. Ži
noma. tikrai įrodyti, kad šitie 
vyrai pasiekė Everest viršūnę, 
negalima.

Septintoji ir ligi dabar pas
kutinė anglų ekspedicija, su
rengta 1938 metais, kalno vir
šūnės taip pat nepasiekė. Aukš
čiausią stotį ji įtaisė 8350 m 
aukštyje, prieš kurį laiką su
grįžo Shipton grupė, kuri išty
rė naujas užlipimo galimybes 
iš pietų pusės. Didelis klausi
mas, ar šį kartą užlipimas jau 
pavyks.

V. Dobužinskas —
Lietuvos peisažas
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Sidabro vakaras sniegų pdkalnese. 
Tylu, tylu... Pasaulis, rodos, klausos... 
žvaigždėm akiratis plevena žvainasai, 
ir lūkesčiu suvirpo pločiai blausūs... 
Tik cit! Emai kažkas visatoj mainosi... 
Rods, aušta lyg svaja aukštybių tolyje: 
Glorija!
Ir pradeda vibruot varpu žvaigždynuose 
nakties dangus. Ir plinta auksu aidas... 
Kaip sapnas dangiškas jo sriautas grynasai, 
tamsos jėgas švelnia banga Lšbaidąs.
Ir žemė šypsosi, lyg prisiminusi 
aušrinę paslaptį... Išreikšti nori ją... 
Glorija, glorija..
štai angelų pulkai iš aukšto leidžiasi, 
žaibų sparnai, vaivorykštės drabužiai. 
Tarp jųjų Kūdikis. Šviesybė skleidžiasi, 
ir po erdves didingas himnas ūžia 
Ir tirpsta gėresy po spinduliais dvasia — 
ką regi prakartėj, vergų altoriuje! 
Glorija, glorija, glorija..
Ir gieda angelai: “Garbė aukštybėse, 
o tau rimtis, žmogau, gerosios valios.” 
Ach, Jėzau, Kūdiki! Tu nuostabi esi 
paguoda man, nors aš piktai užša!ęs! 
Bet šiandien aplankyk Tu susisgribusį 
ir širdį jam sodu paversk nedorąją, 
Glorija, glorija!
Ir rojum širdį jam paversk vargingąją, 
ir ten silsėk, kaip savo prakartėlėj. 
Tešvyti žvaigždėmis žiedai aplink ją 
ir džiugina meilingą Kūdikėlį, 
ir sielai būki Tu, ko skaudžiai stinga ji— 
saldžių kvapsnių medum aukštybių koryje, 
kad ji su angelais giedotų Glorija, 

Glorija, Glorija, Glorija!

Artėja prie dvylikos, laikas 
skubėti, nes bažnyčios yra pil
nos ir pasivėlinę stovėsime prie 
durų, su šešėliais ir neužma- 
tysime prakartėlės, ne. net 
jaučio ragų — nebent kampą 
šiaudų stogo pasieks mūsų a- 
kys — skubėkime.

Ir tu sakai — ne: kaip at
rasti maldos nuotaiką’ Nuoga 
reklama šviečia iškelta aukš
čiau už Betlėjaus žvaigždę, 
prie bažnyčios šonu glaudžiasi 
smuklė — tarp Dievo gimimo 
ir nukryžiavimo nėra jokio tar
po — kaip galima eiti ten?

Mes negalime perkilnoti 
miesto namų — nustumti ne
gerus kaimynus, nei pranlėsti 
šventorius, tačiau mūsų širdy
je mes galime iškelti bokštus 
taip aukštai, kad niekas blogo 
negali jų pasiekti, argi ne? 
Skubėkime.

Ne,— sakai — kam varginti 
širdį? Visi bokštai griūva, šir
dis nuolatos atsiduria 
siuose. Nereikia, tegu 
tuštumoje.

Taip, apie tuštumą
man vienas, kurį pažinau dar 
tėviškėje, ir jis buvo ramus ir 
tvirtas žmogus, jis buvo lai
mingas, sakė jis, jis viena ran
ka lengvai kilnodavo savo var
gus, sakė jis, — tačiau tai bu
vo tenai. Čia gi buvo kitaip — 
jau per visus mūsų krašto ne
laimės metus jis patyrė viso
kių smūgių, kaip daugelis, ir 
didžiausias, kad jo mylimieji— 
jo žmona ir sūnus liko tenai at

griuvė- 
ji tūno

kalbėjo

RUSIJOJE KATALIKŲ BAŽNYČIOS NEBERA

Taip pareiškė neseniai pasi
traukęs britų ambasadorius 
Maskvai Sir David Kelly, ku
ris, pats būdamas katalikas, 
domėjosi katalikų Bažnyčios 
padėtimi dabartinėje Sov. Ru
sijoje.

Paskutinė Maskvoje laisvai 
veikusi šv. Liudviko kat. baž
nyčia, buvusi prancūzų amba
sados žinioje, perimta į komu
nistų rankas. Ji šiuo metu yra 
valdoma vieno asumpcionistų 
kunigo, patekusio į komunistų 
įtaką. Buvęs tos bažnyčios ku
nigas prancūzas Jean de Ma- 
tha Thomas buvo priverstas 
pasitraukti. Jis dabar laiko pa
maldas savo privačiame bute. 
J tas pamaldas, boikotuodami 
asumpcionisto kunigo patarna
vimus, gausiai lankėsi pamal
dūs

, lietuviai
ir kitų svetimų tautybių tikin
tieji“, kaip pastebi Sir David 
Kelly. Kun. Jean de Matha 
Thomas turėjo apleisti Rusiją, 
kai jam nebuvo atnaujintas lei
dimas gyventi Sov. S-goje.

Kunigui Arthur O’Brassard 
(iš JAV) atvykus į Maskvą 
(p^gal Roosevelto 
ir Litvinovo 1934 m. 
susitarimą, sovietinės valdžios 
nebuvo leista laikyti šv. mišių 
šv. Liudviko bažnyčioje. Jis 
šv. mišias laikė JAV ambasado
je ir privačiuose namuose.

Metiniame katal. organizaci
jos ‘Sword of Spirit” suvažia
vime Sir David Kelly papasa
kojo. kad jis, būdamas Maskvo
je , girdėjęs apie

dar du katalikų kunigus
Sov. Rusijoje. Buvo kalbama, 
kad vienas iš jų 80 metų sene
lis, svetimtautis, esąs Tiflise. 
S’r David ten nuvykęs, MVD 
slaptosios policijos lydimas, ra
dęs bažnyčią uždarytą, o kuni
gą dingusį. Ponia Kely nuvyko 
į kunigo namus. Jai ten buvo 
pasakyta, kad kunigas sunkiai 
sergąs ir negalįs nieko priimt. 
Sir David buvęs ir Leningrade, 
kur pagal pasakojimus turėjusi 
veikti katalikų bažnyčia, !*et ir 
ten radęs tą patį. Bažnyčia jau 
kuris laikas buvo uždaryta ir 
kunigo nerado. Odesoje, kur 
buvo kalbama, kad žmonės 
meldžiasi bažnyčioje be kunigo, 
jis radęs taip pat bažnyčią už
darytą.

Sir David Kelly dar girdėjęs 
apie keletą kunigų, kurie dirbę 
“tai šen, tai ten."

“Į Kat. Bažnyčią žiūrima, kaip 
j mirtiną priešą”,

pasakojo toliau buvęs ambasa
dorius. Visais kitais atvejais, 
liečiančius religinius klausimus 
be problemas, sovietų valdžia 
turi lygiai tiek pat įvairių nusi
statymų bei metodų, kiek jinai 
turi įvairių religinių grupių.

Kur religija yra toleruojama, 
tai yra daroma grynai prakti
niais sumetimais. Religingu
mas senojoj kartoj yra giliai į- 
leidęs šaknis, todėl partija su 
jais ‘terliojasi”, kai tuo pačiu 
metu stengiasi jaunąją kartą 
palenkti savo pusėn ‘moksliška’ 
propaganda.

Piktasis visų religijų perse
kiojimas sumažėjo, kai Stali
nas griebėsi ‘realizmo” prieš II- 
jį pasaulinį karą. Žiaurūs per
sekiojimai davė daugybę kan
kinių. Todėl Stalinas pradėjo 
kai kurias religijas toleruoti ir 
davė daugiau laisvės. Šitoji 
laisvė padidėjo II-jo pasaulinio 
karo metu ir trunka iki šiol. 
Tai yra ribota laisvė, daugiau
sia suteikta

ortodoksų bažnyčiai
Sovietų dabartinis elgesys su 

ortodoksų bažnyčia yra visiš
kai priešingas ankstyvesniems 
veiksmams, kada buvo nori
ma visiškai ją sunaikinti. Da
bar kai kurios kunigų semina
rijos vėl pradėjo verkti. Mask
voje atidaryta daugiau kaip 
40 ort. bažnyčių. Provincijos 
miesteliuose yra bent po vieną 
veikiančią bažnyčią. Žinoma, 
daug bažnyčių dar ir dabar y-

NELE MAZAI.AITE

Artėja

prie dvylikos.

laikas

skubėti...

laikrodžiai,
kaip gi neapdiltų

skirti — buvo baisu žinoti, kad 
jis čia yra sotus ir apsaugotas. ‘ 
ir nežinoti nieko apie juos, ir 
žinoti, kad gero tikrai nėra ten.

Bet juk sudyla 
sakė jis,
skausmas, žmogus gali nusižu- 

karto, tačiau metų me- 
nepajėgia, sakė jis — ir 
galėjo juokti, ir links- 
puotose. Ir jis vis buvo

ra naudojamos kaip sandėliai 
ir barakai. Kunigams yra 
draudžiama rodyti bent kokį 
aktyvumą už bažnyčios sienų. 
Mokyklose religijos mokymas 
tebedraudžiamas.

I kitas religijas sov. val
džia pirmiausia žiūri, kiek jose 
yra rusiško elemento, arba kiek 
jose yra svetimų valstvbių įta
kos. Dėl šitos priežast’es Kat. 
Bažnyčia yra iki šiol labiausiai 
nekenčiama ir propagandoje 
vis kartojama, kad Kat. Baž
nyčia vra “Vatikano skvrius 
Amerikos žinių tarnyboje.”

Visos liuteronų bažnyčios 
tain pat yra uždarytos. Baptis
tai ir septintos dienos adventis
tai vra palikti su daugiau ar 
mažiau jiems duotos laisvės.

Visos ortodoksu bažnyčios 
Maskvoje yra perpildytos ti
kinčiųjų. Ortodoksų kunigai 
atrodo pasiturinčiai.

Kitos dvi sunkios problemos 
Sov. Sąjungoje yra 
musulmonu religijos, 
grupės kietai laikosi 
kėlimo ir papročių, 
sunkumų sudaro

žydai
Anie juos propagandistai iš- 

sireiškia kaip apie 
kosmopolitus”, bet 
duoda išemigruoti

Baigdamas savo
David Kelly pareiškė, kad ko
munistų partija iš esmės prie
šinga visoms religijoms ir tik 
taktiniais sumetimais ii davė 
šiek tiek laisvės ortodoksų baž
nyčiai. Tuo tarpu par
tija yra nukreipusi 
dėmesį į .jaunąją kartą, tikėda
mosi užtrinti bet kokį 
pajautimą ateinančioje 
ei joje.

• Kinijos Katalikų
čios Hier’reMja nuo komunis
tų nersekioiimo smarkiai nu
kentėjo. Pirmomis gruodžio 
mėn. dienomis 3 Arkivyskupai, 
10 Vyskupų, 4 Apaštališkieji 
Prefektaai, ir 1 Apaštališkasis 
administratorius buvo laikomi 
kalėjimuose: kiti 6 Vyskupai 
yra laikomi namų arešte; 9 
aukšti dvasininkai buvo iš
tremti iš Kinijos, tarp kurių ir 
pats Intemuncijus. Visi šie 
aukštieji Katalikų Bažnyčios 
hierarchijos nariai, išskyrus 2. 
yra užsieniečiai. Be tu, kurie 
savo noru pasitraukė iš Kini
jos, šiuo laiku Kinijoje dar vei
kia apie 100 aukštųjų bažn. 
hierarchų, kurių 75 yra užsie
niečiai ir dėl to labai sekami.

dvti iš 
tais — 
jis vėl 
mintis
tvirtas, protingas ir gabus, jis 
galėjo nemažai uždirbti, ir ap
linkui buvo daug gerų dalykų. 
Buvo ir moteris — ji buvo sve
tima kilme, kalba ir tikėjimu, , 
tačiau ji buvo graži ir žavinga, 
o, laba?— ir jie sutarė, .jog ne
gali be vienas kito gyventi. Ir 
be gero buto, ir be gražių bal
dų. Vienas malonumas, kai 
turi viską, ko trokšti. Taip, bet 
kodėl staiga pasijunti įkri
tęs į tuštumą? Ir kaip tiktai 
vidurvie linksmumo ’ Dabar 
bus lygiai metai, kai tai vyko, 
taip pat Kūčių vakarą, jo iš
rinktoji mėgo trukšmingą ir 
linksmą gyvenimą, ji turėjo 
krūvas draugų, kurie tapo ir 
jo draugais, taip jie jau pradėjo 
Kalėdų šventes — kitaip sa
kant, tas laisvas dienas, kada 
vaikštai pasipuošęs ir gali pa
ūžti. Jie ūžė. jie jau šauniai 
nugėrė, artėjo į pusiaunaktį— 
ir staigiai jis pasijuto tuštumo
je — tai nebuvo girtumas nei 
beprotybė, nei liga, iš viso ne- 
vo nieko, tiktai iis pats, ir šito 
jis negalėjo nusikratvti — ir 
tai buvo baisu. Jis pradėk* ^er
ti daugiau ir tai nieko nepakei
tė, jis juokėsi ir ėmė dainuoti 
— ir to.ie tuštumoje, kuri 
gniaužė ji. kaip tarpeklis. r>v- 
k’ai skambėk* io balsas., ir dar 
didesnis beprasmiškumas s’^o 
viską apūn^ui ii. Ir tuomet **s 
pradek* nykti. ir kad negalėk* 
ankaltirrti to nežinomo iansmo.

tarė jis sau

pamatė, kad tai pasidarė pavo
jinga, jie visi apstojo jį, jie net 
šaukėsi pagalbon policiją —ta
čiau jis nieko nepaisė, jis ne
galėjo sustoti, jis negalėjo pa
leisti, jie jam buvo reikalingi! 
Dabar jam atrodė, kad jis mu
ša pats save, baudžia ir kerši
ja. Bet kai už durų pasigirdo 
atvykusi pagalba — jis pastū
mė tuos, kuriuos mušė, ir išbė- 
bo pro kitas duris.

— Ne, kad dėl šitos košelie- 
nos aš turėčiau atsisėsti ar aiš
kintis teisme?
— ne! Dabar jis buvo apdairus 
ir protingas, įtūžimas buvo pa
likęs jį, jis taikstėsi tarp tam
sių namų ir kiemų ir netrukus 
buvo pakliuvęs į tolesnes gat
ves, kurios buvo kamšinos žmo
nėmis. ten ne taip lengvai ga
lėjai išskirti vieną, ypač, jeigu 
tas nebėgo. Jis suglostė pirš
tais plaukus, pasitaisė kaklary
šį ir įsimaišė į vaikščiojančius. 
Tačiau jis tuojau pa.iuto, kad 
reikia skubėti, jis nebus tain 
lengvai praleistas. žinojo jis, jį 
gaudys ir vistiek jis yra įtarti
nas. nes vėias yra labai kietas 
ir aštrus, niekas nevaikšto gat
vėje vienanlaukis ir vienšvrr-

atgal.

savo
berniukas ankabina

žydų ir 
Šios abi 
savo ti- 
Ypatingų

“benamius 
jiems ne- 

į Izraelį, 
kalbą Sir

religinį 
genera-

Bažny-

Nieko. Jis stovėjo 
rankas, jis žinojo.

ieškoti.

taip, kad 
daužomas 
ir dainavo, 
gyvenimo

Į svajonių šalį
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jis pyko ant žmonių, jis k:'o< [ 
prie svečių, jis juokėsi iš jų Į 
kalbų ir veiksmų, jo žodžiai 
buvo užgaulūs ir išdidūs, ir 
prisėjo taip, kad pora stipriau
sių ir karštesnio kraujo šoko 
į jį, ir jie pradėjo muštis.

Kai tik jis atsistojo, didelis 
ir petingas, kai jis pirmu kumš
čio smūgiu palietė savo puoli
kus, — jis pajuto palengvėji
mą, tai buvo jau kažkas, kaž
kas, kur jo rankos galėjo atsi
remti, nebuvo tuščia, ir jis 
tvojo su įniršimu vienam ir ki
tara. Jis smogė ir smogė, jis 
negalėjo susivaldyti, jis daužė 
ne svečius, ne tuos žmones, 
kurie iki šio vakaro nebuvo 
jam regėti. — iis mušė gyveni
mą, .jis mušė kažką, kas ji bu
vo nuskriaudęs, kas skriaudė 
jį metų metais. Jis nematė nie
ko. net tų, kuriuos mušė, tik
tai jautė juos. Vieną sekundę 
jis buvo prabudęs, tada, kai .jo 
mylimoji sušuko: — Ei, kaip 
tu puikiai muši! Tu gali užsi
dirbti dailų pinigą ir garbės su 
tokiais kumščiais! — Ir jis pa
matė, kad jos akys žėrėjo, kaip 
ir papuošalai jos ausyse, ir jos 
lūpos degė, tarytum miške vil
kės akys. Tada jo ranka pakilo 
smogti jai — ir jeigu *is tain 
nepadarė, tai ne dėlto, kad bū
tų atsikvošėjęs, ne — tada ki
bo į jį dar vienas, ir todėl buvo 
malonu griebti tą naująjį. Bet 
pagaliau visi, net jo išrinktoji,

I kis, — vos tiktai pasgirs balsas
— laikyk — kiekvienas žinos, 
kad tai jį.

Dabar jis priėjo aikštę, 1 uvo 
šviesu, perdaug šviesu nuo vi
sokių žiburių, jis nekantriai ir 
baimingai laukė kada galės pe
reiti į kitą pusę, ir štai girdi:
— Pervesk mane per gatvę. — 
Jis turi pažvelgti žemyn, toks 
silpnas yra tas balsas, iš tikro, 
beveik prie pat jo kojų yra 
vaikas, žiūri atmetę galvą į jo 
akis, ir tiesia ranką. Ir rodo 
visiškai kitą pusę, kur jis nori 
eiti, žmogui yra taip nuostabu, 
jis yra girdėjęs keletą kartų, 
kaip vaikai kreipdavosi į pake
leivius pervesti, tačiau niekuo
met nė vienas nebuvo prašęs 
jo. gal būt, jis atrodydavo 
jiems perdaug didelis ar nepa
tikimas. Ir tuo metu keičiasi 
šviesos, — jis turi skubėti, gal
voja jis, jis negali gaišti, ir 
dar į visai kitą kryptį — gali
ma sakyti, atgal į bėdą. Jis 
skubiai pereina, greičiau negu 
kiti, tačiau atsisuka, kažko
dėl atsisuka: vaikas tebėra ten 
pat, jis dar tebelaiko ranką iš
keltą. kaip buvo žiūrėjęs į žmo
gų, jis daugiau nieko kito ne
prašo, ir visi eina sau tarytum 
čia nestovi toks bejėgis daik
tas. toks visai mažas, kad gali 
nematyti .jo ir sumindyti.—Na. 
ir tėvai, išleisti šitokį paukščiu
ką, — murma žmogus.—Žiū
rėk, beveik vienmarškinis, —

sako jis, ir ūmai grįžta 
jis nežiūri, kad šviesos vėl yra 
pasikeitę, jis turi net bėgte 
bėgti paskutinį žingsnį, jis da
bar stačiai bijosi, kad kas nors 
kitas neimtų globoti šito mažo 
padaro. Berniukas žiūri į jį, 
atvertęs galvą, ištiesia abi ran
kas į viršų ir sako: — Panešk 
mane, — ir žmogus nusišypso, 
taip jam patinka tai. Tiesiog 
pasididžiuodamas, kad juo taip 
pasitiki, norėdamas, kad visi 
matytų, jis pasilenkia ir paima 
vaiką į glėbį. O, vyro krūtinė 
tokia plati, kad vaikas gali pri
glusti į ją, jis beveik tenai pa
sislepia. ,

Ištikro. kokie tėvai gali iš
leisti šitokiu oru, į tokią judrią 
miesto gatvę, vidurnakčiu kū
dikį — galvoja žmogus. — jo 
kojos visai šaltos, gali jausti 
per apavą — ir koks čia apa
vas, kad stačiai nesugaudai jo 
rankomis — žmogus suima vai
ko kojas ir užkloja jas 
delnu, o
rankomis jo kaklą ir labai pri
siglaudžia. — Kur tave nešti?
— sako vyras ir vaikas akimis
rodo ten. kur žmonis buvo 
praėjęs savo bėmr”0 kelia, ta
čiau. dabar ’is kažkaip yra už
miršęs Tvumiu vicai roga,,’O’a, 
t3r,'*”TV1 *o’<ių
muštvni” np įvc ir nebuvo 
kim ir niek»»nrnet ne
matė k:t” kaip šitas
svetimas berrrufcšfis.

Jie perėjo tą gatvę, ir dabar 
vaikas galėjo eiti namo, jeigu 
tik tiek jam reikėjo, k^d būti 
čia pervestam, pagalvojo žmo
gus ,ir staiga jam nasidarė gai
la, bet vaikas vėl pasuko akis 
ir vyras žinoio, kad reikia eiti 
tolyn. Taip buvo viena, kita 
gatvė, daug, ir vaikas tik aki
mis rodė kelią, ir paskui visai 
nutilo, ir žmogus pamatė, kad 
mažasis miega — miega taip 
prisiglaudęs, tarytum būtų iš
augęs iš jo paties krūtinės. — 
Žiūrėk, ką aš su tavim veiksiu
— sako žmogus nežadindamas, 
—teks nešioti tave, kaip Kris
toforui. Tačiau tai nebuvo 
taip: šita našta nesunkėjo, ne. 
atrodo ji nyko ir tirpo. O gal 
būt, jis neturi namų, galvojo 
žmogus, gal jis pabėgo nuo glo
bėjų, kurie jį kankino, gal iš 
prieglaudos, kur jam buvo taip 
šalta, kad ir gatvėj nebuvo blo
giau. — Aš nusinešiu tave na
mo — sako jis — ir staiga jam 
pasidarė neramu, kad kas nors 
neatsišauktų, kad neieškotų.
— Aš neskaitysiu laikraščių— 
sako jis sau vaikiškai, — aš 
nieko nežinosiu. — Ir naskui 
taria kietai: — Aš neatiduosiu 
tavęs.— Ir jis apėmė vaiką dar 
stipriau, ir tada pajuto, kad 
pačiam darosi nuo to šilta ir 
gera. Ir taip šviesu, taip malo-

niai šviesu, kad prie tos šviesos 
jokios blogos akys negali jo pa
stebėti — galvoja jis, —ir dar 
stipriau priglaudė savo naštą. 
Ir netrukus jau jie buvo priėję 
jo namus, jis atidarė duris ir 
įėjo į vidų.

Dieve mano — sušuko jis— 
jis laikė prispaudę ranką prie 
krūtinės, iš visos jėgos laikė 
apkabinęs, bet jo glėbyje nebu
vo nieko, 
nuleidęs
kad gali žvalgytis ir 
nebuvo nieko — ir tada širdis 
ėmė gelti, ji stačiai šalo iš so
pėjimo, ji buvo išimta iš krūti
nės ir nuoga išmesta į žvarbų 
ledinį vėją. Vėjas čaižė ją, ji 
drebėjo ir plėšėsi 
skambjo, tarytum 
smuikas, ji raudojo 
visi balsai iš viso
laiko buvo prižadinti šito dras
kančio vėjo: ji šaukė ir atsimi
nė. ji mylėk* ir anverkė. ii 
vėlei buvo grįžusi tiems, kurių 
ji buvo, šita gyva žmogaus šir
dis nežinioje, mirtvje ar viltv- 
je ji buvo su savo kūdikio ir 
savo žmonos širdimi, šita ge
lianti žmogaus širdis.

Dieve, niekuomet nenadarvk 
menes tokio e’^mos. kad ne
tekčiau šito skaudė ;;mo

Mes turime skubėti. Žvaigž
dė jau priėk* Pmk?r*ėiės s*o- 
gą. suskambės mm-mės. nuo 
Tm—'u taip nuostabiai gražu ir 
liūdna.

/

VAPC\vr'S ir 
BRAŠKES

Vaižgantas buvo didžios šir
dies žmogus. Visi žinoio žila
galvį kanauninka. pažino jo 
dosnumą. Jis elgėsi visur im
pulsyviai ir natūraliai.

Kartą iis sustojo Dotnuvos 
geležinkelio stotyje. Vos išlipo 
iš traukinio. kaiD prisistatė 
berniukas su braškių pintinėle.

— Gal paimsite. — siūlė vai
kas.

Vaižgantas žvilgterėk* į iš
sirpusias uogas ir tarė:

— Agi, gerai, duokš čia man 
jas! — stvėrė pintinėlę, ir ap
sisukęs žengė tolyn, kur būria
vosi studentai.

Vaikas ir akis pastatė ir į 
ašaras puolės — štai nusinea 
visas jo prekes, ką jam pasa
kys mama.

Bet žilagalvis kanauninkas 
atsisuka ir šelmiškai žiūri į 
verkiantį berniuką.

— E. vyras...
Tada iš sutanos kišenės iis 

ištraukia pinigus ir nila i ber
niuko saują sidabrinius litus.

— Segi, jau še!
Traukinys sušvilpia, ir jis 

sėda ir nuvažiuoja.

Brolius Seses Lietuvoje ir po visą pasaulį išsisklaidžiusius atei- 
tininkus-es, ir visus tėvynainius sveikiname linkėdami Šv. Kalėdų 
Dieną šviesios vilties netolimai ateičiai bei ištvermės mūsų Tautos 
laisvės kovoje.

Kristaus Užgimimo šventė dar labiau teišryškina skirtumą 
kaip iš vienos pusės tarp antikristinio žmogaus išdidumo, tain iš 
kitos pusės didžios Dievo meilės, kuri nužengė į žemę, atnešdama 
ramybės geros valios žmonėms. Giliau supratę žvaigždės paslap
tį, atsiribokime nuo išdidžių savanaudžių betlejiečių, kurių tarpe 
Šv. šeimyna negalėjo rasti pastogės kur savo galvai priglausti. 
Linksmoji Naujiena teateina pas mus. kaip geros valios tautą, ku
ri yra antikristinio išdidumo persekiojama, tepripildo mus dvasi
ne ramybe ir mumyse tesustiprina meilės, tiesos ir teisingumo 
prasmės supratimą.

Ateitininkų Federacijos Vyriausioji Valdyba



J2- 0KŪRYBOS
Ką tik pasirodė J. Aisčio 

naujas poezijos rinkinys “Se
suo buitis”, kuris atžymi poeto 
25 metų kūrybos sukaktį.

J. Aistis pirmąjį eilėraštį 
“Gegutėlė”, kurį randame ir 
šitame rinkiny, parašė 1926 m. 
balandžio 12 d., dar būdamas 
aštuntos klasės gimnazistas, ir 
jį atspausdino tų pačių metų 
lapkričio mėn. “Ateityje”. Vi
su savo talentu poetas pasiro
dė 1928 m. “Pjūvyje”. Tuo me
tu jis pasirašė Jonu Kossu A- 
leksandravičiumi. 1930 m. pa
sirodė jo “Eilėraščiai’, 
mūsų poeziją estetine 
kultūros linkme. 1933 
“Imago mortis”, 1935 
“Intymios giesmės”, 1937 m.— 
“Užgesę Chimeros akys”. Už 
šį rinkinį poetas gavo Valstybi
nę literatūros premiją. Kiek 
vėliau, 1940 m., pasirodė jo po
ezijos rinktinė “Poezija”. Au
torius čia pasirašė Jonu Kuosa 
Aleksandriškiu. Amerikoje po
etas išleido: “Be tėvynės bran
gios” — 1942 m., ‘Nemuno il
gesys” — 1947 m. Vokietijoje 
1948 m. išėjo poezijos rinktinė 
“Pilnatis”. Amerikoje jis ir pa
keitė savo pavardę ir pasiva
dino J. Aisčiu.

Šalia poezijos poetas rašė ir 
straipsnių įvairiais kultūros 
klausimais. Lietuvoje parašy
tuosius jis sutelkė į knygą 
“Dievai ir smutkeliai.” Dabar 
jis rašo “Apie laiką ir žmones”, 
kur išryškina mūsų rašytojų 
portretus.

Šis vienas iš stipriausių mūsų 
lyrikų savo kūrybos sukaktį 
atžymėjo kukliu eilėraščiu rin
kiniu — “Sesuo buitis”. Poe
tas paskutiniu laiku lyg buvo 
pasitraukęs iš poezijos laukų. 
Knygos įžangoje jis ir sako, 
kad vėl grįžta prie poezijos, ku
ri buvo jam gera, jo gyvenimo 
prasmintoja. Apimdamas savo 
25 metų kūrybos kelią, auto
rius “Pirmųjų žingsnių” sky
riuje spausdina pačius pirmuo
sius eilėraščius, kurie buvo iš-

pasukę 
žodžio

pas au-
Green

S E I S

V. von Heidenstam

PRIEDAS

spausdinti ano meto periodiko
je. Toliau knygoje randame 
bent keletą skyrių, į kuriuos 
sudėti eilėraščiai, parašyti po 
“Nemunio ilgesio” arba į jį ne
tilpę.

Savo tematika šis rinkinys 
yra poeto kūrybos sintezė. Pa
skutiniais metais jis buvo ilgiau 
sustojęs ties tėvynės vargų te
momis, joms net du rinkinius 
paskyręs. Ir šioje knygoje ran
dame “Ašarų” skyrių, kur po
etas toliau tęsia tą pačią temą, 
apdainuodamas partizanų laido
tuves, savo gimtinę, našlaitė
lę ir kit. Visi kiti skyriai yra 
poeto grįžimas į savo intymu
mą, kur spindi melancholija, 
kur dūžta svajonės ir trapi 
meilė. Poetas anksčiau liūdo, 
kad mirtis pakerpa svajones, 
kad pilkuma uždeda ranką ant 
peties, dabar mirtis jau sesuo, 
kuri jį išsives be triukšmo, ir 
visa buitis pavirsta seserim. 
Nors liūdna ir skausminga ši 
buitis, bet ji sesuo. Todėl poe
to skausmas virsta meile ir 
džiaugsmu ir pulsuoja gyveni
mo pilnumu.

Formos atžvilgiu šis rinkinys 
dar labaiu išdailintas, ir išstili- 
zuotas.

J. AISTIS
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UŽ lango vėjas ir lietus smulkutis dulkia, 
Gi aš vartau savo eilėraščius senus — 
Atgyja valandos, o taip gyvai ir smulkiai, 
Jog nūn matau visus užgesusius sapnus.

į

3
8

Sumirga ten lakių akimirksnių drugeliai,
Aru pašautu krinta valanda skaudi: 
Pažaislio šilas, Nida, Zarasai, Amaliai
Ir ta kelionė Nemunu, pabodus ir graudi . ..

š
z

I

Žaliakalnis su obelų žiedais mėlynėj, 
Žvaigždė suspindus ašaroj ir akyse — 
Taip, nei karveliai apdulkėjusiom milinėm, 
Pakrikus bėga metų virtinė visa . . .

i Ir šneka žodžiai, nei lietus į tylą.
Ir šypsosi, nei saulė į langų stiklus — 
Vidunaktį gūdžiai vaitodamas pakyla 
Kažinko mirštančio atodūsis gilus . . .

Scenos veikalo konkursas
J. Aistis i

| 
I

Tiktai nūnai matau, kaip negyvai, neaiškiai 
Tada rašiau, ir kas dabar čia įskaitys, 
Kaip laimės žiedlapį sumynė ir sutraiškė 
Tasai giliu purvu nubridęs lapkritys. ..
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Ir nūn tas žiedlapis tarsi drugelis plazda,
O gi baisesnis buvo nei pati mirtis . ..
Ir skamba, kaip pavasariu apsvaigęs strazdas, 
Mano pilka, niūri, beprasmiška buitis ...

(Iš ką tik pasirodžiusio J. Aisčio eilių 
rinkinio “Sesuo buitis”).

£3

Žmonės ir Žvėrys Dievų Miške
KUN. STASIO YLOS KACETO PEBGYVENIMAI

Knyga 560 puslapių, paveiksluota, kaina $5.00.
Užsisakyti (iš anksto atsiunčiant pinigus) šiuo adresu: 

A , JM^CVLAIE CONęęPTION CONVENT 
R.F.D. 2, Putnam, Conn.

Reikėtų pažymėti, kad J. Ais
tis visom savo knygom pats 
sukomponuodavo viršelius. Ir 
šis yra paprastas, bet skonin
gas.

Knyga išleista prel. Pr. M. 
Juro lėšomis, atspausdinta Im- 
maculata Press spaustuvėje 
Putname. Knyga turi 45 psl. 
kaina 1 dol., gaunama 
torių — (J. Aistis, 48 
St., Putnam, Conn.)

Verner von Heidenstam, 
spausdinamos k a 1 ė d iniame 
“Darb.” numeryje novelės 
“Tamsiosios bernelių mišios” 
autorius, vienas iš švedų litera
tūros viršūnių, gimė 1859 m. 
Dėl silpnos sveikatos jau 16 
metus eidamas turėjo išvykti į 
Viduržemio jūros pakraščius, 
aplankė Italiją, Egiptą, Graiki
ją ir Siriją. Kilus nesutarimui 
tarp tėvų ir giminių dėl jo ve
dybų, Heidenstamas ilgą laiką 
gyveno užsienyje. Iš pradžių 
manė būti dailininku, bet greit 
pastebėjo, kad jo gabumai 
linksta į kitą pusę. Būdamas 
Šveicarijoje ir šiaurės Italijoje, 
jis gana atsidėjęs studijavo li
teratūrą, istoriją bei filosofi
ją. 1887 m. grįžo atgal į Šve
diją ir suredagavo savo debiu
tinį poezijos rinkinį “Kelionės 
ir keliavimo metai” (1888).

Heidenstamo debiutinis rin
kinys buvo vienas iš savotiš- 
kiausių švedų literatūroje. Sa
vo grožio garbinimu ir ilgėsiu 
atsijungti nuo kasdienybės ir 
jos realizmo, ką jis savo rinki
ny taip išryškino, Heidensta
mas pradėjo naują erą švedų 
poezijoje.

Po debiutinio poezijos rinki
nio sekė kelionių įspūdžiai 
“Nuo Col di Tenda ligi Block- 
bergo” ir romanas “Endy- 
mion”, o turtingausią savo 
grožio svajonių išraišką jis pa
siekė romane “Hans Alenius”. 
Bet pirmiausia eilėraščių rinki
ny “Eilėraščiai” (1895) pasi
reiškia poeto asmenybė savo 
pilname subrendime ir aišku
me. Jo žvilgnis apėmė ir kitas 
gyvenimo vertybes, ne vien tik 
grožį. Joks kitas švedų poetas 
taip užbaigtai neišreiškė ištiki
mybės praeičiai, meilės tėvy
nei, jausmo gimtajai tėviškei, 
kaip Heidenstamas.

Po debiutinio poezijos rinki- 
(1897-98), istoriniai pasakoji
mai iš Karolio XII laikų (iš ten 
ir šis apsakymėlis paimtas), 
kur Heindenstamas pirmoje 
eilėje iškelia švedų iš protėvių 
paveldėtus žygdarbius. Jo pa
sakojimo menas čia pasiekia 
savo viršūnę. Toks grožio gar
binimas vien tik dėl grožio, 
taip ryškus jo jaunystės lyri
koje, išsivysto į moralinį gro
žio reikalavimą, į reikalavimą 
be jokio egoizmo skirtas pa
reigas atlikti. Tas didingas pa
reigų aflikimas. kaip “Karo- 
liečiuose”, ryškus ir vaizduo
jant šv. Brigitą veikale “šven
tosios Brigitos piligrimų kelio
nė” (1901).

Eilėraščių rinkiny “Tauta” 
(1902) telpa vienas iš jo nuo- 
taikingiausių eilėraščių “Švedi
ja”, faktinasis Švedijos tautos 
himnas, kuriam muziką su
komponavo didysis švedų mu
zikas Stenhammer.

Šalia “Karoliečių” žymiau
sias Heidenstamo prozos veika
las yra romanas “Folkungų 
medis” (Folkungai yra pirmo
ji Švedijos krikščioniškoji ka
ralių dinastija)... *• ■ \ . •- *■ ; - ■ . ■ ,XT..

Pagaliau savo “Naujuose ei- dų. 1 
lėraščiuose” (1915) Heidens-

Vykdomosios Tarybos Lie
tuvybės Išlaikymo Tarnyba 
skelbia konkursą scenos veika
lui parašyti šiomis sąlygomis:

1. veikalas skiriamas jauni
mui (ne vaikams).

2. Veikalo idėja — žadinti 
tėvynės meilę. Turinys gali būti 
paimtas iš mūsų praeities, iš 
Nepriklausomos Lietuvos gy
venimo, iš kovų dėl nepriklau
somybės, iš paskutiniojo karo 
meto, okupacijų, partizanų žy
gių, iš tremties gyvenimo.

3. Veikalo apimtis — apytik
riai dviem trim valandom vai
dinti.

4. Veikalas turi būti niekur 
dar nespausdintas.

5. Konkurso terminas—1952 
m. kovo 31 d. Ligi tos dienos 
autoriai slapyvardžiais pasira
šytus veikalus , uždaram voke 
nurodę savo pavardę bei adre
są, įteikia Lietuvių Rašytojų 
Draugijai šiuo adresu: 1436 S- 
50 Avė., Cicero 50, UI., USA.

6. Už geresnius veikalus Lie
tuvybės Išlaikymo Tarnyba 
skiria dvi premijas: 1 — 1200 
DM, II — 800 DM, jei autorius 
gyvena Vokietijoje, arba I — 
250 dolerių, II — 150 dolerių, 
jei autorius gyvena kitur.

7. Jury komisiją sudaro Juzė 
Augustaitytė-Vaičiūnienė, Jur

gis Blekaitis, Julius Kaupas, 
Antanas Rūkas ir Leonardas 
šimutis senj.

8. Lietuvybės Išlaikymo Tar
nyba pasilieka sau teisę įsigyti 
premijuotus veikalus nuosavy
bėn, sumokėdama už juos su
tartą honorarą.

9. Norintieji gauti daugiau 
informacijų prašomi kreiptis 
Lietuvių Rašytojų Dr-ją.

i

GRUODŽIO MEN. AIDAI

Paskutinis šių metų “Aidų” 
numeris, yra sutelkęs šiuos 
straipsnius: A. Liaugmino — 
Tikrosios būties beieškant, K. 
Pakšto — Lietuvių tautos ir 
valstybės sienos, vysk. P. Bu
čio — Atsiminimai; Henriko 
Nagio — Georg Traki, Vaclo
vo Biržiškos — Vysk. Valan
čiaus biografijos bruožai (pa
baiga). Iš dailiosios literatūros 
randame: B. Augino: — Minia
tiūras apie pavasarį — eil., C. 
Obcarsko — Rudens žemė — 
eil., Georg Traki poeziją H. 
Nagio vertime, (5. Grincevi- 
čiaus novelė — De'.ynbalsė 
paukštė.

Plačiame apžvalgų skyriuje 
randame paminėtus Nobelio 
laureatą Paer Lagerkvistą, 
Viktorą Kamantauską, Praną 
Vaičaitį, keletos knygų recen
zijas, Jurgio Blekaičio straips
nį apie A. Jakševičių, A. Ma
žiulio str. apie dr. J. Basanavi
čių ir kit.

“Aidų” premija
“Aidų” žurnalo premija bus 

skiriama už grožinės literatū
ros knygas. Premija gali būti 
paskirta ir už nespausdintą 
knygą, kurios rankraštį auto
rius atsiųs Jury komisijai. 
“Aidų” redaktorius prašo, kad 
autoriai prisiųstų savo išleistų 
knygų bent porą egzempliorių 
arba rankraščius.

T U E S I

TU esi ta pakirdusio ryto 
Aušrinės liepsnelė šviesi 
Ir vidunaktį vėsų užkritus 
Ant žiedo raselė esi ...

Tu esi ta pavasario upės 
Srovė gaivalingai drąsi 
Ir gegutė kleveliu įtūpus, 
Ir šlaito žibutė esi. ..

Tu esi ta lakaus vyturėlio 
Suvirpus giesmelė garsi 
Ir nubalusį džiaugsmą iškėlus 
Jievos viršūnėlė esi ...

Tu esi ta nugrimzdus, paskendus 
Pilis ir jos lobiai visi,
Visos pasakos, visos legendos, 
Visi padavimai esi...

Tu esi ta bekraštė mėlynė, 
Pražydus šventam ilgesy, 
Ir širdy išnešiota tėvynė, 
Ir džiaugsmas, ir laimė esi!
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KULTŪRINĖ KRONIKA
• J. Vėteikis, Australijpje 

leidžiamos “Mūsų pastogės”
• Prof. J. Žilevičiui, žino

mam mūsų kompozitoriui, šie
met sueina 60 metų. Jis bus redaktorius pasitraukė iš pa- 
pagerbtas sausio 20 d. per 6 reigų. Nauju redaktorium pa- 
chorų ruošiamą dainų šventę.

• Dail. V. K. Jonynas, nese
niai atvykęs į Ameriką ir įsi
kūręs Brooklyne, Jamaicoje, 
turi atsivežęs kelioliką dėžių 
savo paveikslų ir bandys Ame
rikoje surengti savo darbų pa
rodą.

Šventoji naktis (medžio raižinys)

ANTANAS MACEINAtarnas garbina viską, kas jun
gia žmones tauresniam ir har- 
moniškesniam gyvenimui pa
siekti. Jo tautinis apreiškimas 
prasiplečia, pasidaro gilesnis ir 
tampa bendro žmoniškumo ap
reiškimu.

Heidenstamo įnašas į švedų 
literatūrą, ypač lyriką, yra vie
nas iš reikšmingiausių. 1916 
m. jam buvo paskirta Nobelio 
literatūros premija kaip “nau
josios eros mūsų (t. y. švedų) 
literatūroje pionieriui.”

1912 m. Heidenstamas buvo 
išrinktas į Švedų Akademijos 

^hirtittgųjįjsšye-

J. Ls.

Vokietijoje, Freiburge i. Br., 
gyvenąs mūsų profesorius An
tanas Maceina viename iš ge
riausių vokiečių kultūros žur
nalų ‘Stimmen der Zeit’ lapkri
čio mėn. numeryje atspausdi
no didelį straipsnį “Jndifferen- 
t i s m u s und Antichrist”. 
Straipsnis paimtas iš A. Macei
nos veikalo “Mysterium iniųui- 
tatis”, kuriame autorius, pasi
naudodamas Solovjevo pasa
kojimu apie Antikristą, nagri
nėja pikto problemą. Šis veika
las yra atiduotas Herderio lei
dyklai. kuri leidžia ir šį žurna
lą. Straipsnyje A. Maceina na- 
gridFja Jčhlrias indfferėntizmo 
apraiškas mūsų laikais.

PAUL CLAUDEL
Žinomas prancūzų rašytojas 

ilgą laiką buvo diplomatinėje 
tarnyboje. Vienas blogai išauk
lėtas ir netaktiškas jo gerbė
jas, Paul Claudel kelionėje 
susirgus, pasiuntė tokio turinio 
telegramą: “Atsimink mane 
danguje.” Ir Claudel jam tele
grama atsakė: “Supratau. Jsi- 
rišiu mazgelį į pomirtinius 
marškinius.”

■

kviestas Al. Mauragis, buvęs 
Vilniaus advokatas.

• Solistas B. Marijošius dai
navo per Toronto CJBC radijo 
stotį. Tai buvo pirmas solisto 
pasirodymas Toronte radijo 
klausytojams.

• K. Čibiras — Verax Bue
nos Aires dienraštyje “EI Pu- 
eblo” vėl paskelbė keletą 
straipsnių apie Lietuvą ir ko
munizmą.

• Aktorės Albinos Katilutės 
debiutas Hartfordo, Conn., 
miesto teatre buvo gerai atžy
mėtas ir įvertintas vietinėje a- 
merikiečių spaudoje.

• Dail. P. Vaškys, baigęs 
meno mokslus Romoje, gyve
nąs Philadelphijoje, pradeda 
verstis kaip skulptorius.

• Chicagoje gruodžio 16 d. 
Orchestra Hali įvyko operos

koncertas, pavadintas “Lietu
vos operos prisiminimai”. Kon
certe dalyvavo: Anna Kaskas, 
Ipolitas Nauragis, Sofija Ado
maitienė, Stasys Baranauskas, 
Prudencija Bičkienė, Alė Kal
vaitytė, Izabelė Motekaitienė ir 
Chicagos simfoninis orkestras 
iš 70, asmenų. Dirigavo Alek
sandras Kučiūnas ir Vytautas 
Marijošius.

• Prof. Martin Heidegger, 
žinomas filosofas egzistencialis
tas, kuris po karo buvo atleis
tas iš Freiburgo i. Br. univer
siteto kaip nacis, po septyne- 
rių metų pertraukos vėl pradė
jo skaityti paskaitas Freiburgo 
universitete. Šitame žiemos 
semestre skaito kursą— "Kas 
yra galvojimas”.

• Dr. Albert Schweizer, ku
ris ilgus metus praleido pietų 
Afrikoje, ten gydydamas čia
buvius ir įkurdamas modernią 
ligoninę, gavęs V. Vokietijos 
taikos premiją, šiuo metu vėl 
rengiasi išvykti į Pietų Afri
ką.

• Vokietijoje, Muenchene, 
bus susuktas filmas iš karo be
laisvių, kurie grįžta iš Rusijos. 
Filme bus pavaizduota belais
vių stovyklos Rusijoje ir sun
kus jų likimas bei grįžimas.

• Hamburgo universitetą': 
skiria taip vadinamą Shakes- 
pearo premiją. Paskutinė buvo 
paskirta 1938 m. anglų poetui 
ir rašytojui John Masefield, bet 
dėl prasidėjusio karo premijos 
negalėjo įteikti. Dabar po 13 
metų premiją įteikta gruodžio

6 d. 73 metų seneliui poetui, 
kuris pats atvyko į Hambur
ge

TAUTINE KNYGA—TAUTOS JĖGA! Į

VENTOS (J. Rimeikio, Vokietijoje) leidiniai : — naujau* 
šia lietuvių filosofijos, poezijos, beletristikos’kūryba. Reika-

L,
i , Sm* yvvcijvo, UViCUlOLUlUb TV UI y UCU .TN,CT1A.<1«

laukite šiuo adresu: V. JONIKAS, 30* Water St, Brooklyn 1,
I ■■ 111 " —■ 1 i. ' 1 - , —;------
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PAER LAGERKVIST Šių mėty Nobelip Literatūros 
premijos laureatas

JUOZAS LINGIS, Stockholmas

papras- 
Lagerk- 
pabaigą 
perdaug

Kaip dainius Paer Lager
kvist prasiveržia 1916 m. savo 
eilėraščių rinkiniu “Baimė”. 
Mirties baimė, kuri jį jau nuo 
pat mažens buvo apėmus, pir
mojo pasaulinio karo pergyve
nimai, o gal dar ir gili asmeni-

Kartą vienas asmuo papasa
kojo Paer Lagerkvistui, kad 
Almąuisto (taip pat žymaus 
švedų poeto) antkapis Solnos 

kapinėse papuoštas penkiasde- 
šimtalape rože, vietoj 
tos erškėtrožės. Paer 
vist tada atsakė: “Į 
visada visko perdaug,
rožių.” Nieko nepadarysi, taip 
jau gyvenime yra. Netruko ro
žių ir šiemet kovo mėnesį 60 
metų sulaukusiam geležinkelio 
sargo sūnui Paer Lagerkvistui: 
jis yra ir švedų Akademijos na
rys, paveldėjęs Vemer von 
Heidenstam, taip pat Nobelio 
laureato, kėdę, taigi, vienas iš 
18 nemirtingųjų švedų, jis yra 
be to ir Goeteborgo u-to gar
bės daktaras. Šiemet jam teko 
ir Nobelio literatūrinis auksas - 
vėl nemaža rožių puokštė ir ne
maža suma senatvei, nors už 
savo “Barabą”, kuris dabar 
bene į 15 kalbų išverstas, jis jau 
kelias Nobel. premijas uždirbo. 
Bet tos garbės, tos dar vienos 
rožių puokštės, tų 160.612 šve
diškų kronų ir 46 oerų švedų 
dainius pilnai užsitarnavo.

Paer Lagerkvist

nė krizė iššaukė tą bekraštę 
baimę: ‘Baimė yra mano dalia, 
mano gerklės žaizda, mano šir
dies šauksmas pasaulyje.” Paer 
Lagerkvistas buvo gerokai vo-

kiškojo ekspresionizmo bimba
lo įgeltas, o to geluonio patini
mas kaip tik ir iškyla “Baimė
je”.

Pirmaisiais pirmojo pasauli
nio karo metais pasirodo ir pir
masis Paer Lagerkvisto dra
matinis dalykėlis — “Dangaus 
paslaptis.” šis vienaveiksmiss 

vaizduoja, kaip vienas jauni
kaitis melsvai juodame besi
sukančiame rutuly, fizinių ir 
dvasinių išsigimėlių apsupta
me, ieško gyvenimo prasmės. 
Jis randa, kad viskas yra žiau
ru ir beprasmiška. O mergai
tė, kurią jis įsimyli ir kuri, be
skambindama gitara, ieško tos 
stygos, kurios kambėjimas pa
darytų pasaulį gražų, yra bepro
tė. O “senis su jarmulka” pa
aiškina, kad prasmė yra tai, 
kad viskas privalo aplinkui 
suktis. Pagaliau jaunikaitis, 
viskuo nusivylęs, nušoksta nuo 
rutulio į tamsybes. Įsidėmėki
me — ‘tamsybes” — tamsybės 
tai savotiškas Paer Lagerkvis
to dangus, nes į tamsybes pra
nyksta ir Barabas ir kiti jo 
personažai.

uojautą. Visą laiką jis sėdi toje 
pačioje kėdėje ir prie to pa
ties stalo, pirmame perskyrime 
vienoje viduramžių karčiamo- 
je, antrame restorane Vokieti
joje. Budelis, simbolizuojąs 
žmogaus kraujo troškulį, vi
duramžiais iššaukdavo baimės 
jausmą visur ir į jį buvo su 
didele baime žiūrima, bet Vo
kietijoje jis buvo garbinamas. 
Toji pati kova prieš smurto 
mokslą tęsiama ir dramose 
“Žmogus be sielos” (1936) ir 
“Laimėjimas tamsybėse” 
(1939) bei novelių rinkiny “A- 
nuo metu” (’935).

“Aš tikiu žmogumi”
Paer Lagerkvistas nepasi

tenkina vien tik pulti, jis rodo 
ir pozityvų tikėjimą žmogumi 
bei kultūra. Aiškiausia tai atsi
spindi “Sugniaužtame kumšty
je” (1934) — tai rezultatas jo 
kelionių po Graikiją ir Palesti
ną, vakarietiškos kultūros 
šventuosius kraštus. Čia jis 
praplečia “Nugalėtojo gyveni
mo” temą: “Aš tikiu žmogumi, 
tomis pergalinčiomis ir 
išlaisvinančiomis jėgomis tame 
didžiuliame nustebime, ką mes 
kultūra vadiname.” Akropolis 
yra jam šviesos, laisvės ir 
žmogaus vertės simbolis. Kny
ga nuo pradžios ligi galo yra 
savotiškas 
čioniškos 
himnas.

helenistinės - krikš- 
kultūros palikimo

Barabas

Jis kalba į visus
Jeigu Nobelio premija skiria

ma skandinavui, ir dar ypač 
švedui, tai motyvai turi būti 
labai svarūs: rašytojui statomi 
dideli reikalavimai, nes kitaip 
pasaulio “didieji” bus nepaten
kinti ir perpyks, kaip kad bu
vo su Seimą Lagerloef, Verner 
von Heidenstam ir Erik Axel 
Karlfeldt, tomis trimis didžio
siomis, nemirštamomis švedų 
literatūros asmenybėmis, kai 
jiems buvo paskirtos Nobelio 
premijos. Taktas to reikalauja 
iš Švedų Akademijos, kuri tą 
premiją skiria. Premija apdo
vanotas skandinavas turi turė
ti smogiamą galią ir už savo 
krašto ribų, jis turi tikti vi
siems žmonėms, jo užmačios 
turi būti universalios. Net ir 
didelis lyrikos genijus apeina
mas, jeigu jo smogiamoji galia 
išreikšta mažos tautos kalba. 
Vargšai mes mažieji, negalėda
mi savo deimančiukų įverti į 
didžiųjų aptriušusius, dažnai 
dirbtinių perlų karolius. Bet 
dėl Paer Lagerkvist nereikia 
baimintis: jo kūryba, tiek ly
rika, tiek proza, tiek dramos, 
yra pasinešusi visažmogiška 
kryptimi. Jis kalba į visus ir vi
siems.

Atkaklus įkarštis
Joks kitas švedų dainius ligi 

šiol su tokiu atkakliu įkarščiu 
nemėgino atsipalaidoti nuo to, 
kas pripuolama, kas aprėžta, 
kaip Paer Lagerkvistas, jo di
deli. kad ir paprasti, simboliai 
iškyla ir virš laiko ir virš erd
vės. Užsiimti pačiais pagrindi- 
niaisiais žmogaus gyvenimo 
faktais bei santykiais — gimi
mu, mirtimi, kančia, “prasme”, 
vienišumu, bendrumu, abejoji
mu bei tikėjimu — yra labiau 
tikėjimo bei kulto reikalas, o 
tie motyvai kaip tik ir sudaro 
Paer Lagerkvisto savitą sritį. 
Bet poetas nėra svetimas ir sa
vo laiko dvasiai. Jau 1913 m., 
nuo tada ir reikėtų skaityti 
Paer Lagerkvisto literatūrinį 
kelią, savo pamfletiniame raš
te “žodžio ir vaizdo menas”— 
tai savotiškas programos pa
skelbimas — jis kaip liūtas šo
ka prieš šio šimtmečio antrojo 
dešimtmečio psichologinį rea
lizmą. prieš Ibseno dramatur
giją. o paskiau ir prieš primi
tyvizmą bei psichoanalizę.

Amžina šypsena

Bet Paer Lagerkvistas ne- 
nusigrįžta nuo blogio egzisten
cijos. Tą jis išliejo ‘Budelyje”, 
toks yra ir jo romanas “Neuž
auga” (1945), tos dvi knygos 
aiškiai pailiustruoja švedų dai
niaus Tegnerio žodžius: “Blo
gis yra taip pat nemirtingas, 
kaip ir gėris.” Bet Paer Leger- 
kvistas tvirtai laikosi savo ti
kėjimo gėrio galingumu ir blo
gio silpnumu bei steriliškumu. 
Savo iškilmingoje
Švedų Akademijoje švenčiant 
1946 m. Tegnerio 
Paer Lagerkvistas tarp kitko 
pasakė: “Ir mūsų laikais blogis 
visokeriopais būdais pasireiš
kia. Jis nedingęs ir mūsų pasau
lyje, jis niekada nebuvo pradin
gęs. Jeigu mes buvome neišpa
sakytos blogio galybės išsivys- 
timo liudininkais, mes matėme, 
koks kiaura yra jo paties išsi-

kalboje

koks jis viduje silp-

“Dangaus paslaptis” tilpo jo 
rinkinyje “Chaosas” (1919), 
tame rinkinyje tilpo ir eilėraš
čių skyrelis “Tikėjimo vieto
je.” Šiais eilėraščiais Paer La
gerkvist pasisuka, suskamba 
nauji, daug turtingesni ir daug 
šviesesni tonai. Juose sutinka
me pačius mėgiamiausius švedų 
literatūros eilėraščius: Saulė 
išpina savo kasas ir Gražiausia 
yra, kai ima temt iš lėto. Tas 
jo pragiedrėjimas tęsiasi ir 
prozos knygoje “Amžinoji 
šypsena”. Sukilę mirusieji ieš
ko Dievo, norėdami apkaltinti 
jį už jiems duotą gyvenimą, 
Dievas vaizduojamas čia pa
prastu malkų pjoviku, bet 
žmonės, jį sutikę, pergyvena 
kažką, dėl kurio jie pajunta 
dėkingumą, paguodą, bendru
mą, jie visi pergyvena gerumą 
— amžiną šypseną. Tokia pat 
kaip ir tų mirusiųjų yra ir 
Paer Lagerkvisto nusistatymas 
gyvenimo atžvilgiu.

Toji naujojo gyvenimo nuo
taika nuostabiai pasireiškia jo 
lyrikoje. Jau pačios rinkinių 
antraštės
(1921)
(1926) apie tai sako. Pirmame 
rinkiny telpa taip pat vienas iš 
švedų literatūros pačių mėgia
miausių eilėraščių apie poeto 
senos motinos drebančia ranka 
rašytą laišką Poetas vėl iš 
naujo pergyvena vaikystės na
mų pamaldumą ir ramybę.

Bet nereikia manyti, kad tuo 
Paer Lagerkvist jau ir priėjo 
prie pastovios, nebesudrum- 
džiamos harmonijos. Būdin
giausia Paer Lakerkvisto kū
rybinio gyvenimo žymė yra tai, 
kad jis nuolatos kaip toji švy
tuoklė švytuoja tarp šviesos ir 
tamsos. Abejingumas dažnai 
užklumpa jį dažnai jis pirštu 
duria į demonišką žmogaus 
prigimtį. Bet. nežiūrint visko, 
jo tikėjimas žmogumi darosi 
vis didesnis. Prozos dalykėlyje 
“Nugalėtasis g y v e n i m as” 
(1927) jis liaupsina žmogaus 
Dvasią, o ta dvasia jis laiko, 
kas žmoguje yra giliausia, kas 
geriausia, “žmogaus sieloje su
stvėrė pasauliai”, sako jis, 
“prieš kuriuos universo žvaigž-

dynai yra praeiną ir bereikš
miai: gerųjų pasaulis, teisingu
mo, meilės, dieviškųjų pasau
lis.”

Nenugalėtas gyvenimas
Tokios pat dvasios kaip “Nu

galėtasis gyvenimas” yra ir jo 
realistinių novelių rinkinys. 
‘Kovojanti dvasia” (1930). 
Žmogaus dvasia prasimuša ir 
šviečia žmonėse. Pavyzdžiui, 
kad ir novelė “Vestuvės”, pa
sakojimas apie vedybas tarp 
jau pagyvenusios krautuvės 
savininkės Fridos ir kuklaus, 
žmonių akyse kiek juokingo, 
nešiko Jonos. Kaip viskas čia 
atsargiai ir švelniai suklostyta, 
viskas persunkta šiluma ir su
pratimų sų paprastų, tariamai 
visai nereikšmingų 
kurie taip būdingi 
gerkvisto kūryboje, 
vės” yra viena iš

jubiliejų,

laikymas, 
nas, kaip groteskiniai jis sudar
kytas, koks jis sterilus. Ne jo 
šarvuota sauja sėjama gyveni
mo sėkla.” Ir lyrikoje jis vys
to tas pačias mintis.

Paer Lagerkvisto klasinis 
apsišarvavimas dar labiau pa
ryškėjo jo pernai pasirodžiusia
me romane “Barabas”, kuris 
pribaigė jam Nobelio premiją 
pritraukti. Daug susidomėjimo 
sukėlė šis romanas tiek svetur, 
tiek pačioje Švedijoje, švedų 
spauda negailėjo jam rožių, bet 
nepagailėjo ir rykščių. Roma
nas iššaukė spaudoje ištisas 
diskusijas, kur buvo paliestos 
tiek krikščionybės, tiek blogio 
problemos, nes vieni laikė Bar
abą vieninteliu krikščionimi 
visoje knygoje, o kiti gi būdin
gu bedieviu.

Kodėl gi pasaulis taip susiža-

vėjo "Barabu“? Nejaugi iš 
tikrųjų didieji krikščioniškieji 
motyvai pasidarė tokie aktua
lūs jau plačiajai masei? O gal 
kas naujo iškyla stipriam ra
šytojui, vieną iš tokių temų be- 
vystant? Taip, nauja, ką poetas 
duoda, yra jo aspektas. Golgo
tos tragedija čia perteikiama 
ne Marijos, bet Barabo požvil
giu. Ir poetui tai puikiausiai 
pavyko, žiūrint Marijos akimis, 
tas jam nebūtų nusisekę. O 
kodėl gi Barabo atžvilgiu taip 
pavyko? Svarbiausia gal dėl to, 
kad šių dienų žmogus gali ge
riau žvelgti Barabo. o ne tikin
čiųjų akimis ir gal daugiausia 
dėl to, kad Barabas mato ste
buklą, bet nenori jo pripažinti, 
jis gal ir labai norėtų tikėti, bet 
negali. Ir Barabas. kaip ir šių 
dienų laicistinis žmogus, jau
čia. kad jis skolingas Kristui, 
bet kaip atsilyginti, kai esi be 
tikėjimo, esi be Dievo, o toks 
yra Barabas. Optiškiausius ele
mentus jis laiko iliuzijomis, į 
stebuklą jis žiūri devyniolikto
jo šimtmečio pabaigos žmo
gaus akimis, jis nori būti “sau 
venimo valandą tardamas pas
kutiniuosius žodžius, nors jis 
jau ir yra prie krikščionių pri

sidėjęs, neatiduoda jis savo 
sielos Kristui, tai šviesai ir gė
riui, o tamsybėms, ką auto
rius įsakmiai pabrėžia. Dėl tų 
Barabo žodžių spaudoje buvo 
daug ginčytasi, žodžiu, Bara
bas yra liberalinio - ateistinio, 
egocentriškai riboto, intelektu
aliai smalsaus, dvasiniai visai 
nepaliesto ir neišsirutuliojusio 
(jis niekur nė žodeliu neparodo 
savo gailesčio už niekšybes) 
žmogaus tipaą — tikras šių die
nų ‘modernus” žmogus.

Bet. atmetus tą grynai tikin
čio krikščionies požvilgį—nors 
knygoje netrūksta pagarbos ir 
ilgesio krikščioniškajam šven
tumui, tik ot visa bėda, kad 
krikščioniškasis šventumas ne
suprastas. — “Barabas” yra 
puikus aukštos literatūrinės 
vertės kūrinys, jame daug ne
užmirštamų puslapių.
gausiu krikščioniškųjų simbo
lių pasauliu romanas 
prantamas tiek katalikui, tiek 
kultūriniam radikalui.

P. S. Nuo Naujų Metų "Dar
bininko” atkarpoje spausdina
me Paer Lagerkvisto novelę 
“Vestuvės”. Ji yra viena iš ge
riausių švedų literatūros nove
lių. RED.

Savo

E K R A N A S

yra su-

“Laimingojo kelias” 
ir “Širdies dainos”

Kalėdų švenčių ir Naujų Metų proga sveikina savo parapi
jiečius Bayonnės šv. Mykolo parapijos

Klebonas Kun. MYK. KEMEŽIS

Nuoširdžiai sveikiname savo parapijiečius, draugus ir prietelius 
Kalėdų švenčių ir Naujų Metų proga!

KUN. JONAS PAKALNIŠKIS
ir

KUN. ANT. RAČKAUSKAS

i?l
i

žmonelių, 
Paer La- 

“Vestu- 
pačių gra

žiausių novelių švedų literatū
roje.

“Nugalėtame gyvenime” 
vienoje vietoje Paer Lagerk
vist kalba apie žmones, kurie 
“labai gerai apie save manyda
mi, keista vistik, neprivalo ge
rai apie kitus galvoti.” Tai ti
pas, pradedąs dominuoti pa
saulyje ketvirtajam šio šimt
mečio dešimtmečiui prasidėjus.

Pasaulyje pradeda niauktis, 
niauktis ima ir Paer Lagerk
vist kūryboje,. 1932 m. pasiro
do eilėraščių rinkinys “Prie 
laužo”, apsiniaukus ir be jokių 
iliuzijų knyga, bet joje alsuo
ja ir didvyriškumo jausmas 
žmoguje, didvyriškumo, kurs 
žmoguje galingas ir suirutės 
bei mizerijos vidury.

Prieš barbarus
1933 m. sostan atsisėda Hit

leris. Smurtas ir barbarišku
mas išnyra į paviršių. Paer 
Paer Lagerkvistas nė kiek ne
abejodamas nusistato kovos 
atžvilgiu ir ,tvirtai apsispren
dęs, išeina arenon kaip laiko 
dainius. Jis tuoj pat smogia 
nacizmui: smurto garbinimui, 
įsitikinimų priespaudai, rasi
niam persekiojimui, smogia vi
sam sąjūdžio gyvenimo ir dva
sios priešininkiškumui. Šį smū
gį Paer Lagerkvist smogė savo 
novele “Budelis” (1933), kuri 
tuoj buvo perdirbta j dramą ir 
pirmą kartą entuzaistiškai su
vaidinta 1934 m. Bergeno teat- 
te Norvegijoj. Tais pačiais me
tais ji buvo pastatyta ir 
Stockholme, kur svarbiausią 
rolę vaidino garsusis švedų ak
torius Goesta Ekman. Pagrin
dinis personažas čia yra Bude
lis, mistiškas, sudėtinis asmuo, 
iššaukiąs kartu ir baimę ir už-

PAMINĖTI

GIMIMAS

Ateis vėl vakaras toks mielas, 
Kaip kitados. Gražiai sutems. 
Kaip pievoj aukso žiburėliai 
Aukštai spindės,.šivesiai plevens.

£

A . TYRUOLIS

Ir bus naktis jau ne kaip visos, 
Bus jaunamartė mylima, 
Viena, seses, drauges palikus, 
Šviesi aitoriun žengdama.

★

Ir tavo tylinčiuo ju veidu 
Sravės ten šviesos žiburių — 
Dangus į žemę nusileido 
šviesiuoju Kūdikio šypsniu.

ATSIŲSTA

Pulgis Andriušis — SUDIEV, 
KVIETKELI! — apysaka. 181 
psl. Išleido “Australijos Lietu
vis” Australijoje 1951 m. Kai
na 1,50 dol. Viršelis dail. V. 
šulaitis, 4544 So. Califomia 
Avė., Chicago, III.

Nelė Mazalaitė — MENUO, 
VADINAMAS MEDAUS. Iš
leido “Gabija” 1951 m., 220
psl. Kaina 2,50 dol. Viršelį pie
šė dail. Birutė Vilkutaitytė- 
Gedvilienė.

Alfonsas Giedraitis — DAI
NOS APIE LAISVŲ. Eilėraš
čiai. Išleista Los Angeles 1951 
m., 31 psl., kaina 0,75 dol.

MANA and other Poems by 
Hedwig Jakowicz. Autorė, kaip 
rašo leidykla, yra lietuvaitė, 
gimusi Texase. Išleido Exposi- 
tion press New Yorke. Kai
na 2,50 dol. Knygoje randame 
nemaža medžiagos iš Lietuvos.

A. Giedrius— TĖVŲ PASA
KOS, pirmoji knyga. Išleido 
PLB Vokietijos Valdyba, 150 
psl., kaina 1.90 dol. Iliustravo 
J. Kaminskas.

Saleziečių Balsas, neperiodi
nis leidinys, lapkričio mėn. nr. 
2, ’ spausdinta Itafijoje, Torine, 
96 psl., numerio kaina 35 cen
tai. Redaktorius — kun. J. Ze-

Filmų mėgėjai greičiausiai 
jau yra pastebėjęs, kad pasku
tiniuoju laiku kino teatruose 
ima pasirodyti geresnių filmų 
kiek turinio, tiek pastatymo ar 
meniško apdirbimo atžvilgiais. 
Šitokiai filmų gerėjimo ten
dencijai įtakos, atrodo, turi dvi 
priežastys.

Daugelis filmų režisierių i- 
ma vis labiau suprasti tikrąjį 
filmo tikslą. Filmas, kaip ir ap
lamai menas, turi siekti ne pa
taikavimo masėms, bet būti 
žiūrovo dvasinio ir estetinio 
jausmo ir net ideologijos for
muotojas. Kino salėje žiūrovas 
turi surasti sau ne vien tik 
poilsį ar linksmumą, bet iš jos 
išsinešti ką nors naujo. Šita 
pažiūra į filmą ir pradeda ma
žinti tas pigios vertės komedi
jas, ar rutininius kriminalinius 
bei “kaubojinius” filmus.

Pačios filmų bendrovės gal 
tuo ir nebūtų patenkintos, ir 
mes tikriausiai nematytume 
filmų gerėjimo, jei ne antroji 
priežastis — gal net ir lemia
ma — būtent, finansinė pusė. 
Įsigalinti televizija ima vis 
daugiau atitraukti iš kino salių 
į namus ar restoranus. Būtinai 
reikalinga duoti žiūrovui 
nors geresnio, nes tuos 
nusius “kaubojų” filmus 
ma ir namie, net kojas
vus, pamatyti. Tačiau toks ge
resnis filmas, kuris gedėtų kon
kuruoti su televizija, kaštuoja 
ir žymiai “geresnius” pinigus. 
Filmų bendrovės, atrodo, šito 
labai nesibijo ir filmų pastaty
mui bando skirti nemažas su
mas. Juk tokio “Quo vadis” 
pastatymui išleistas arti 7 mi
lijonų dolerių. Šitos dvi prie
žastys — ieškojimas aukštes
nės filmo paskirties ir konku
rencija su televizija — pasku
tiniuoju laiku leidžia ekrane 
pasirodyti vertingesniems fil
mams.

ką 
pase- 
gali- 
išsia-

liauskas, meninė priežiūra 
dail. V. Aleksandravičiaus. Nu
meri s atspaustas keliose spal
vose, gausiai iliustruotas ir į- 
vairus.

BRONIUS KAZYS BALU
TIS, jo gyvenimas ir darbai. 
Spaudai paruošė Vytautas 
Sirvydas. Išleido J. J. Balčiū
nas, Sodus, Mich., 1951 m. Kai
na $1.50.

Jonas Aistis— SESUO BUI
TIS, poezija, 1951 m., 48 psl., 
kaina 1 dol. Išleista prel. Pr. 
Juro lėšomis. Gaunama pas 
autorių: J. Aistis, 48 Green 
Str., Putnam, Conn.

Los Angeles šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos DEŠIMTME
TIS 1941-1951, išleido Los An
geles lietuvių parapija. Leidi
nys gausiai iliustruotas, gra
žiai pavaizduoja visą parapijos 
istoriją per 10 metų.

Lietuvių Bibliografinė 
Tarnyba

Lietuvių Bibliografinė Tar
nyba iki šiol šafirografu leido 
“Knygų Lentyną”, kurią re
dagavo A. Ružancovas. Da
bar Knygų Lentyną le Vil
ka Spalio - gruodžio numeris 
išeis po Naujų Metų. Biulete
nyje bus perijodikos straips
nių bibliografija.

STEBUKLAS MILANE

Pereitais metais Amerikoje 
su dideliu pasisekimu buvo ro
domas puikus, grynai realisti
nis italų filmas “Dviračio va
gis” (The bicycle thief). Tas

pats režisierius — Vittorio De 
Sica — savo naujame kūriny
je “Stebuklas Milane” (Mi- 
racle in Milan) duoda jau ne
be realistinį, bet fantastinį fil
mą. Jo paties žodžiais tariant, 
“Stebuklas Milane” yra kažkas 
tarp tikrovės ir pasakos, bet, 
jeigu tai ir esanti pasaka, —ji 
skiriama suaugusiems. Filme 
vaizduojamas neturtingo žmo
gaus siekimas ekonominių, so
cialinių ir dvasinių gėrybių. 
Veiksmas vyksta Milano varg
šų ir valkatų kvartaluose. Juo
se gyvena našlaitis Toto, ku
rio asmenyje atvaizduotas ide
alistas, gėrio trokštantis žmo
gus. Jis ir jo draugai veikia į 
aplinką ir valkatų širdyse įžie
bia žmoniškumo ir geros va
lios ugnį. Čia pasireiškia Pik
tas — auksu pertekę kapitalis
tas, kuris nori Toto ir jo drau
gus išvaryti, bet pasirodęs ste
buklingas Taikos Balandis juos 
išgelbsti ir išveda į utopišką 
šalį, kur “laba diena” reiškia 
tikrai labą dieną.

Kaikurie liberalistiniai Eu
ropos laikraščiai, vertindami 
šį filmą, norėjo įžiūrėti kaž
kokios politinės propagandos 
bruožus. Jiems atsako paties 
režisieriaus žodžiai: Aš nesu jo
kios ideologijos propagandis
tas. “Milano stebukle” iškelia
mas tik krikščioniškas žmogiš
kojo solidarumo pajautimas. 
Tame filme kalba žmogus, ku
ris neužsimerkia, matydamas 
kenčiančius savo draugus, o 
kalba ta pačia kalba, kuria jau 
per 20 amžių kalba krikščiony
bė.”

Prancūzijoje šis filmas buvo 
įvertintas nepaprastai teigia
mai, o Vatikano radijas, trans’ 
liuodamas savo televizijos pro
gramoje šią ir kitus V. De Sica 
filmus, režisierių įvertino, kaip 
Kristaus žodžio ir Evangelijos 
skelbėją.

New Yorke filmas pradėtas 
rodyti “World” kino-teatre, 49 
gatvėje, prie 7 avė. 
Francesco Golisano, 
Stoppa ir kt. žymūs 
toriai.

Vaidini 
Paollo 

italų ak-

J. B.

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
WESX — 1230 KILOCYCLES, SALĖM, MASS.

Kiekvieną šeštadienį 11 valandą ryto transliuojamos liau
dies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kal
bos.

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

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

Telefonai: SOuth Boston 8-6608 arba NOnvood 7-1449
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KRISTUS VIEŠPATAUJA PAGERBTA PAVYZDINGA 
MOTINA

Prieš 1951 metus viršum 
Betliejaus sužibus pirmajai 
Kalėdų žvaigždei ir angelų 
chorams pragydus “Ramybė 
geros valios žmonėms”, Dievo 
ir žmogaus priešas demonas 
pasiryžo visomis jėgomis veik
ti, kad žmogus žadėtosios Ra
mybės nepasiektų. Bet žmogus 
angelų giesmę išgirdo ir ėmė 
veržtis į tai, ko jo širdis jau 
seniai troško. Taip prasidėjo 
žmogaus kova su pikto demo
nu dėl sielos ramybės. Ir tos 
kovos pirmieji kankiniai buvo 
anie Erodo nužudyti kūdikė
liai.

Nuo tos nakties kas metai 
Kalėdų varpai savo džiugiu 
skambesiu mums primena 
linksmąją naujieną, jog Dievas 
išpildė Adomui duotąjį pažadą 
ir atsiuntė žemėn Ramintoją. 
Tačiau pikto demonas nesnau
džia. Jo kova su žmogum dėl 
žadėtosios ramybės nepasibai
gė. Aukštai iškelta Stalino 
kumštis šiandien tebegrumoja

nekaltų 
nekal tų 
kad pa-

dangui ir nebe šimtai 
kūdikių, bet milijonai 
žmonių miršta dėl to, 
šauly viešpatautų Dievo Ramy
bė. Mūsų tauta taip pat yra 
tarp tų, kuriuos naujųjų laikų 
Erodas pasiryžo sunaikint, kad 
kartu su ja Lietuvoje būtų už
mirštas ir Dievo vardas. Dėl 
to nė vieno lietuvio kalėdinis 
džiaugsmas negali pilna ban
ga išsilieti iš krūtinės, nęs 
keikvienam kyla mintis:—Die
ve, o kas ten. Tėvynėje?... Mū
sų liūdesys tačiau nėra beviltiš
kas nusiminimas, nes mes ži
nome, kad pikto galybė neat
sispirs prieš Dievą. Jau Ero
das norėjo Dievą nužudyti. Bet 
pats seniai jau sutrūnijo kape, 
o Kristus ir šiandien viešpa
tauja žmonių širdyse. Nedaug 
laiko nutekės, kol sutrūnys ir 
šiandien grūmojanti Stalino 
kumštis, o mūsų tėvynėje vėl 
laisvai suskambės angelų gies
mė — Ramybė geros valios 
žmonėms.

Sampson kelauja po Vokietiją
Šiuo metu įvairiuose Vaka

rų Vokietijos miestuose ir va
karinėje Berlyno dalyje ameri
kietė Edith Sampson, buvusi 
JAV delegacijos prie Jungt. 
Tautų narė, skaito eilę paskai
tų apie Jungt. Tautų taikos 
programą.

Ši moteris yra įdomi tuo. kad 
iš skurdaus Čikagos rajono sa
vo nepaprastu pasiryžimu ir 
darbštumu ne tik pasiekė aukš
tąjį mokslą, bet ir prasimušė i- 
ki pačių JAV teises institucijų 
viršūnių. 1950 m. ji buvo net 
pakviesta antrąja JAV delega
te prie Jungt. Tautų Ji buvo 
pirmoji ir vienintelė negrė, pa
siekusi tokią aukštą vietą. 
Šiuo metu E. Sampson plačiai 
Reiškiasi visuomeninėj veikloj. 
Ji yra “Pasaulio Tarybos” pir
mininkė, Amerikos Negrių 
Tarptautinio Komiteto pirmi
ninkė, Čikagos Jungt. Tautų 
Draugijos narė, Amerikos Tei
sininkų Rūmų narė, dirba A- 
merfkos Piliečių Moterų Są jun
goj ir eilėj kitų organizacijų.

Edith Sampson, buvusios E- 
dith Spurlock, vaikystės buvo 
tokia pat skurdi, kaip ir dau
gumos Čikagos negrų. Kaip ir 
daigelis kitų jos draugių, ji 
anksti turėjo ieškotis darbo, 
kad galėtų padėti išlaikyti šei
mą.

Būdama 17 metų amžiaus, 
ji ištekėjo už Sampson. Ir da
bar jai teko rūpintis ne tik sa
vo naujai sukurta šeima, bet 
ir anksti mirusios sesers dviem 
vaikais, kuriuos ji buvo pasiė
musi globoti. Bet Edith surado 
darbo socialinėje srityje ir pra
dėjo vakarais studijuoti teisę 
John Marshall kolegijoje. Ji 
turėdavo tiek daug darbo, kad 
egzaminams ruoštis galėdavo 
tik autobusu važiuodama. Vis 
dėlto ji pasiruošė ir universite
to egzaminus išlaikė. Tačiau 
jai nepasisekė išlaikyti valstv- 
binių egzaminų. Tuo būdu ad
vokato karjera jai nasirodė ne
pasiekiama. Bet Edith Samn- 
son nenuleido rankų. Ji nasirv- 
žo žūt būt savo užsibrėžto 
tikslo pasiekti. Tad ji istota 
garsų Lojolos universitetą 
pirmoji iš moterų baigė 
Master of Laws laipsniu.

i 
ir 
ji

Nuo tada ji pagarsėjo visa
me Čikagos negrų rajone. Ji 
savo tautiečiams gelbėjo ne 
tik teisės klausimais, bet buvo 
ir jų šeimų patarėja, socialinių 
reikalų tvarkytoja ir patarda
vo net medicinos reikalais. Ji 
savo žmonių neužmiršo ir vė
liau, būdama jau garsi advoka
tė, priklausanti rinktinių advo
katų grupei, kurie dalyvaudavo 
Aukščiausio Teismo bylose. Ji 
ir tada ne vienam vargšui neg
rui nemokamai pasiimdavo 
vesti jo bylą.

Kai 1950 m. prez. Trumanas 
pakvietė E. Sampson JAV de
legacijos prie Jungt. Tautų na
re, ji jo neapvylė. Savo ener
gija ir draugišku būdu jai pa
vyko užmegsti draugiškus san
tykius su kitų delegacijų atsto
vais. Ypač ji suartėjo su azi
jatų ir kitų tamsiaodžių tautų 
delegacijomis. Neilgai trukus 
ji pradėjo gauti daugiau pa
kvietimų į diplomatinius pobū
vius bei diskusijų vakarus kaip 
kiti atstovai. Ne vieną kartą 
Sampson sugadino ir Sovietų 
propagandines oracijas. Kai 
tik Malikas ir kiti jų delegatai 
pabandydavo savo propagandai 
panaudoti negrų klausimą, čia 
pat sėdinti .jų atstovė nesivar
žydavo rėžti jiems tiesą į akis. 
Kartą jį pasakė: ‘Kiekvienas 
baltasis komunistas yra kvai- 
lvs. bet negras komunistas yra 
dvigubas kvailys. Mes negali
me leisti save apgaudinėti ne
prašytiems išlaisvintojams, ku
rie savo žmones laiko vergijo
je.” Tokie pareiškimai ne kar
ta užnvlė šalto vandens įsikar
ščiavusiam Malikui ir jo drau
gams.

Dabar E. Sampson savo pas
kaitose stengiasi supažindin
ti savo klausytojus su tomis 
taikos idėjomis, kuriomis yTa 
pagristos Jungt. Tautos ir ku
riu igvvpndinimas nuolat kliū
va daugiausia dėl to. kad vra 
pasaulv .jėgų, kurioms no taika 
rūpi, bet pasiruošti imperialis
tinei agresijai. Ir Samnson ne
sivaržo nurodyti, kad tu tai 
kos priešų lizdas yra Kremliu
je.

Kiekvienais metais National 
Catholic Conference on Fami- 
ly Live skiria premiją vad. 
“Catholic Moter of the Year”. 
Paprastai taip pagerbiama vie
na gausios ir pavyzdingos šei
mos motina. Tai yra būdas iš
kelti ir atžymėti tas pilkąsias 
didvyres, kurios savo darbu ir 
pasišventimu pasitarnauja Die
vo garbei ir krašto gerovei ne 
mažiau kaip tie, apie kuriuos 
kasdien kalbama ir kurių at
vaizdų pilna spaudoje ir rekla
mose.

Šiais metais tuo būdu buvo 
pagerbta Teresė Matsudaira, 
Amerikos japonė, trylikos- vai
kų motina. Iš trylikos jos vai
kų dvylika yra gyvi ir vienuo
lika iš jų tebegyvena su tėvais. 
Galima įsivaizduoti, koks na
muose judėjimas, gyvumas iki 
triukšmo, kai reikia valdyti to
kį būrį. Tačiau Teresė Matsu
daira. pati mažai temokėdama 
jangliškai, sugebėjo savo vai
kus išauginti drausmingus, 
mandagius ir gerus savo krašto 
patriotus. Praėjusio karo metu 
trys vyresnieji jos sūnūs tarna
vo JAV armijoje. Vienas jų ko
vojo Italijoj, o kiti du — Paci- 
fike.

Kiek pasišventimo turi pa
rodyti motina, kuri įstengia to
kia didžiulę šeimą ne tik žmo
niškai auginti, bet su aiškia 
Dievo pagalba dar vieną kitą 
ir į mokslus leidžia. Štai, vienas 
sūnus studijuoja kalbas Wa- 
shingtor.o universitete. 28 me
tų Jonas dirba Veteranu Ad
ministracijoje . 21 metų Fran
cis vra pašto tarnautoias.

Nors, augindama tokia gau
sia šeima. Matsudaira turi dau
gybe darbo, ji dar randa laiko 
apaštalauti japonų kilmės a- 
merikiečiu tame. Pažvmėtina, 
kad ji pati yTa konvertite, o jos 
vvras apsikrikštijo tik 1942 m. 
Bet. be savo vvro. jai pasisekė 
laimėti Bažnyčiai jau tiek kon
vertitų. kad iš jų galėtų susida
ryti nedidelė parapija.

KALNŲ VARPELIS

Darbai ir gyvenimas

O miegojo ji užpustyta 
Snieguos tarp aukščiausių kalnų, 
Bet varpelis prikėlė mažytę, 
Su ja aš j saulę einu.

Pasilikit, kalnai šalčiausi,
Nebylūs kapai milžinų.
Mažoji širdelė neklaus jau 
Kelio link saulės namu.

(Iš knygos “Po svetimu dangum”)

- r. f t ;

Kalnuos suskambėjo varpelis 
Lyg pirmas kūdikio juokas. 
Ir širdis miegot jau negali, 
Ir iš džiaugsmo kaip kūdikis šoka.

Della Robia — Jėzaus pasveikinimas

Motiekaitienė, operos 
solistė, dainuos “Draugo” ben
dradarbių literatūros šventėje 
1952 m. sausio 6 d., Sokolų sa
lėje. Jai akompanuos jos tiy- - 
likos metų sūnus. "

Suplanavo gražiausi laivą
Dar neseniai teko skaityti 

vieno vokiečio apgailestavimą, 
jog vokietės po šio karo mažai 
pasireiškia technikos srity. Bet 
iš tikro jis savo tautietes be 
reikalo pažemino. Paskutiniuo
ju laiku vokietės inžinierės at
liko pasigėrėtinų darbų. Nese
niai buvo minėta, kaip viena 
hanoverietė pagamino pato
giausios virtuvės projektą. Da
bar vėl gražiausiam laivui su
konstruoti konkurso komisija 
didžiai nustebo, kai jos pirmoji 
premija teko moteriai. Kaip 
paprastai konkurso laimėtojas 
paaiški tik tada, kai darbas es
ti komisijos įvertintas. Šį kar
tą komisijos pirmininkas iškil
mingai atplėšė voką ir visiems 
susirinkusiems perskaitę mo
ters pavardę — Hildegard Lo
renz. t

Ne vienas gerokai nustebo, 
kad kaip tik moteris laimėjo 
gražiausio, patogiausio ir mo
derniausio konkursą.

.....

-

Ant vicSo kelio...

.

Konkurse dalyvavo 226 asme
nys iš įvairių kraštų ir vieto
vių. Buvo atsiųsta projektų 
net iš sovietinės zonos, Saaro 
krašto, Austrijos ir Prancūzi
jos. Kadangi konkurse galėjo 
dalyvauti kiekvienas, jam savo 
projektus atsiuntė architektai, 
dailininkai, grafikai, laivų ka
pitonai, jūrininkai, studentai ir 
net moksleiviai bei tarnauto
jai. Buvo atsiųsta puikių 
brėžinių bei modelių, tačiau lai
mėjo H. Lorenz modelis, pava
dintas “Helgoland”.

Konkurso laimėtoja yra ki
lusi iš Dancigo ir. kaip pati sa
ko. išaugusi ant vandens. Ar
chitektūrą studijavo Leipcige. 
Karo metu buvo priversta pa
sitraukti į vakarinę Vokietijos 
dalį- šiuo metu ji yra 36 metų 
amžiaus ir dviejų vaikų moti
na. Jos vyras taip pat architek
tas.

Daugelis, sužinoję apie šio 
konkurso rezultatus, buvo lin
kę manyti, kad premija buvo 
paskirta už vidaus įrengimus, 
kas. atrodo, moteriai yra arti
mesnė sritis. Tačiau paaiškėjo, 
kad premija teko grynai už 
išorinę laivo formą. Komisijos 
sprendimas modelį apibūdino 
šiais žodžiais: “Estetinė for
ma, masių paskirstymas ir ben
dras uždavinio sprendimas yra 
puikiai atliktas.”

• Anna Kaskas ir Joan 
Francis kartu su Alg. Braziu 
ruošiasi sausio 6 d. koncertuo
ti Bostone. Po savo įspūdingo 
pasirodymo praėjusį rudenį 
Worcestery muzikos festivalio 
metu tūkstantinei svetimtaučių 
miniai, 
dainuos 
Francis 
lietuvių
našaujama didelė ateitis opero
je, televizijoje ir kine. Ji yra 
chicagietė ir praėjusį pavasarį 
debiutavo operoje, susilaukda
ma labai palankaus įvertinimo.

Anna Kaskas dabar 
savo tautiečiams. Joan 
yra kylanti Amerikos 
žvaigždė, kuriai pra-

• Betsy Ross 200 metų nuo 
jos gimimo sukakčiai paminėti 
JAV paštas išleidžia naują 
ženklą nuo sausio 1 d. Betsy 
Ross pagarsėjo tuo. kad paga
mino nirmąią JAV vėliava, 
kuri dabar laikoma viename 
Philadelphijos muziejuje.

• Kulinarijos paroda nese
niai buvo surengta Frankfurte, 
Vokietijoj^- Joje labai įdomiai 
buvo pavaizduota maisto gami
nimas. Kiekviena valgių rūšis 
turėjo savo atskirą pa vii taną 
— žuvų, arbatos ir kit. Tarp 
demonstruotu valgių buvo net 
tokia retenybė, kain patiekalas 
iš kregždžių lizdų. Tai specialus 
kiniečiu valgis, kurį jie gamina 
savo Naujiems Metams iš tik
rų Indi tas kregždžių lizdu. 
Kregždės tuos lizdus lipdo iš 
savo

NAUJOS MADOS

seilių.

KRYPTYS

MŪS BRANGIEJI RĖMĖJAI IR GERADARIAI.
Sulaukus taip brangios Kristaus Užgimimo šventės, sveiki

name Jus, linkėdamos labai džiaugsmingų Ka’ėdu Dėkingumo 
kupinomis širdimis prašysime Visagalio gimusio Kūdikėlio pripil
dyti jūsų gyvenimo dienas gausia palaima.

Kalėdų ir Naujų Metų antrą dieną Jūsų intencijomis bus at
našautos šv. Mišios, prašant Dievą suteikti .jums gausų atlyginimą 
už jūsų duosnumą mūsų vienuolijai.

švento Kazimiero Seserys 
Motina M. Juozapa

Vedybų mokyklos pasisekimas
Kopenhagoj įsteigta vyrams 

ir moterims vedybų mokykla. 
Moterims ten dėstoma, kas jų 
laukia šeimyniniame gyvenime, 
o vyrams nušviečiama, kiek jie 
vedę galės sutaupyti, kaip jie 
bus gerai prižiūrimi, ir koks 
bus iš viso gyvenimas gražus. 
Baigus kursą ir klausytojus ap- 
klausinėjus. penkios moterys 
pareiškė, kad jos niekad nete
kėsiančios, o iš antros pusės 
dvyliką užkietėjusių senbernių

pasiskelbė besiruošią vedy
boms.

Šių metų žiemos sezonui Pa
ryžiaus madų karaliai sukūrė 
visą eilę drabužių modelių. 
Nepavydėtinas tų karalių dar
bas: kas sezonas reikia išgal
voti ką nors nauja. O išgal
voti reikia, nes kiekviena nau
ja mada pasitarnauja ypatin
gai dviem žmonių grupėm: 
turtingom moterim ir moterų 
drabužių fabrikantams. Pir
mosioms jos padeda pinigus 
išleisti, pastariesiems — su
rinkti. Bet pakitus madai, ne
gali atsilikti ir moterų masė, 
nes niekas nenori dėvėti pase
nusios mados drabužiais. Tad 
pravartu pažvelgti, ką šiais me
tais mada diktuoja.

Formose tebevyrauja apva
lios, moteriškos linijos. Pečiai 
siauri, apvalūs, apykakles, y- 
pač apsiaustų, dominuoja šali
ko formos. Suknelių ir kostiu
mų liemuo stipriai pabrėžtas. 
Tuo tarpu paltai rodo tendenci
ją dar paplatėti, kartais įgau
dami jau net palerinos formos. 
Prie naujų drabužių didelį 
vaidmenį vaidina sagos ir dir
žai. Drabužius šią žiemą mote
rys nešioja kiek ilgesnius, (kas 
gal ir neblogai sugalvota, bus

Kvepalai prie laišku netinka
Kopenhagoje kartą lėktuvui 

nelaimingai leidžiantis sudužo 
pašto maiše esančios kelios 
kvepalų bonkutės. Dėl šių a- 
kyplėšiškai kvepiančių laiškų 
kai kuriose šeimose kilo barnių 
ir nesusipratimų. Jžeisti vyrai 
kreipėsi į paštų ministeriją, rei- šilčiau), 
kalaudami ateity kvepalus lai- Kadangi dar 
kyti atskirai nuo laiškų. trumpa plaukų

dominuoja 
šukuosena,

po truputį ir pradedami

• Skyrybos Brazilijoj yra į- 
statymu draudžiamos. Nese- 
nia parlamente buvo pasiūlyta 
panaikinti santuoką tokių po
rų, kurių sutuoktiniai jau pen- 
keri metais gyvena atskirai. 
Rio de Janeiro arkivyskupo 
prašomas prez. Vargas paža
dėjo, kad vyriausybė balsuos 
prieš tokį pasiūlymą.

• Vedybinio gyvenimo tyri
mo institutai JAV, remdamiesi 
duomenimis iš Pran
cūzijos, Olandijos, Bel
gijos ir Anglijos, priėjo išva
dos, kad moterys šeimyniniam 
gyvenime geriau sugyvena že
mesnio išsilavinimo kaip aukš
to. Geriausiai sugyvenančios tos 
poros, kur vyras ir žmona kar
tu veda kokią įmonę ar artimai 
bendradarbiauja kokiam pro
fesiniam darbe.

• Kosmetikos kursai mote
rim virš 30 metų įkurti Dort- 
munde, Vokietijoje. Moterys, 
kurios niekad niekur netarna
vo arba ilgesnį laiką buvo iš 
darbo pasitraukusios, čia mo
komos vėl įsauti drąsos san
tykiuose su žmonėmis, patrau
kiant .juos savo tvarkinga ir e- 
legantiška išvaizda. Kursuose 
motervs turi progos išmokti 
nuosaikiai bei tinkamai varto
ti kosmetiką.

• Čekoslovakijoj prie vadina
mos liaudies demokratijos ar
mijos įkurtas moterų puskari
ninkių ir priešlėktuvinės arti
lerijos snecialisčiu centras. 
Pragos laikraščio “Prace” pra
nešimu, ten priimamos mer
gaitės nuo 17 ligi 24 m. am
žiaus, tačiau matyt, kad net ir 
jaunesnės mergaitės ten trau
kiamos į karinę tarnybą. A- 
not laikraščio. kai kurioms 
jaunesnėms ‘per ašaras” esą 
pavykę įsiprašyti į “liaudies 
armiją.”

nors
ilginti, šiam sezonui skrybėlės 
lieka mažos. Daugiausia gami
namos įvairių variantų bereti- 
nės skrybėlės.

Vakarinės ir popietinės suk
nelės pasižymi trapecinės . ar 
trikampio formos iškirpimais, 
o taip pat populiarios ir ati
dengtas pečiais, kurie reikale 
pridengiami bolero arba į lie
menį siūtais švarkeliais. Šių 
suknelių papuošimui naudoja
mos gėlės ir plunksnos. Vaka
rinės suknelės siuvamos iš vie
nos medžiagos labai retai. Daž
niausiai kombinuojamos dvi 

spalvos įvairių medžiagų arba 
ir tos pačios. Kombinacijoms 
šioj srity 
čios.

Kokios 
šią žiemą
griežtai pasakyti, 
niausiai 
spalvos, gana plačiai matoma 
mėlyna, žalia bei tabokinė ir 
šiek tiek raudona.

Smarki vokietė
Elfriede Jung iš Treuchtlin- 

gen, Vokietijoj, su pasisekimu 
išlaikė mėsininko egaminus. Ji 
yra 1,78 c. aukščio ir stipri 
kaip vyras. Egzaminams ji pa
sirinko pačią didžiausią 440 
svarų kiaulę ir. didžiausiam jos 
vyriškų kolegų pasigėrėjimui, 
paskerdė.

galimybes labai pla-

spalvos daugiausia 
dominuoja, sunku 

šalia daž- 
suti n karnos juodos

106 METŲ “MERGIOTE”
Panelė Carrie Cotter iš Ro- 

chester N. Y., rruodžio 7 d. 
atšventė savo 106 gimtadienį. 
Ta proga ji nuėjo į grožio ša
itaną, o grįžusi pareiškė, kad 
jaučiasi kaip šešiolikos metų 
mergiotė.
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ČIA PAKAKTŲ VIETOS MILIJONAMS

ADOLPH PALECKIS
VALGOMŲ DAIKTŲ KRAUTUVE

gy-

ALBERTS CAFE
A. KAULAKIS, Savininkas

401 Stadium Street
PITTSBURGH 4, PA.

POLITHANIA STATĖ BANK
Member Federal Deposit Insurance Corporation 

Member Federal Reserve Bank

General

SAFE DEPOSIT BOXES FOR RENT

2130 Fifth Avenue Phone: CO. 1-8923
PITTSBURGH, PA.

«

OPEN DAY and NITE

2136 5th Avenue

HE. 1-9773

KARL LAPZAR
MEATS and GROCERIES

214 Tabor Street
Pittsburgh 4, Pa.

Linksmų Kalėdų Švenčių ir laimingų Naujų Metų

Statistikos duomenmis, kas 
dieną žmonija padidėja 60,000 
asmenų. Taigi į metus ligi 22 
milijonų. Ir jei žmonių skai
čius tokiu nuošimčiu didės to
liau, per šimtą metų jis bus 
dvigubas. O jau dabar milijo
nai žmonių Kinijoj, Indijoj ir 
Afrikoj miršta badu arba gy
vena pusbadžiu. Neseniai įvy
kusi Jungt. Tautų žemės ūkio 
ir maitinimo konferencia aiš
kiai konstatavo, kad maisto 
gamyba pasauly yra nepakan
kama ir neauga pageidaujamu 
ir būtinu žmonijai išsimaitinti 
greičiu. Dėl to visi galimi že
mės ūkia panaudoti plotai turi 
būti galimai greičiau sukultū
rinti. O tokių plotų pasauly dar 
yra.

SACHARA ŽYDĖS

Paskutiniaisiais metais ši 
milžiniška dykuma kolonijinei 
prancūzų vyriausybei sudarė 
nemaža rūpesčio. Buvo paste
bėta, kad ji vis labiau džiūs
ta. Buvę šaltiniai pradėjo iš
sekti, o oazės viena po kitos 
netekti gyvybės, kaip ir visi 
aplinkiniai tyrai. Tuo būdu Sa- 
diaroj gyvenantiems 600,000 
nomadų pradėjo kilti pavojus, 
kad jie neteks net dabar turi
mų kad ir menkų pragyvenimo 
galimybių.

Šiam pavojui atremti buvo 
iš Alžyro viena po kitos siun
tinėjamos ekspedicijos, kurios 
turėjo ištirti, ar nėra galimy
bių kaip nors šiuos milžiniškus 
plotus sudrėkinti. Tos pastan
gos buvo remiamos prof. Sa- 
vorino spėjimais, kad po ne
gyvais Sacharos tyrais esąs 
milžiniškas požeminis ežeras. 
Daug kas šiuos spėjimus ne- 
laikė rimtu dalyku, bet, pra
dėjus tyrinėjimus, prieita išva
dos, jog tie spėjimai gali būti 
ir ne be pagrindo. Dykumų 
smėlynuose rasta žuvų lieka
nų, krokodilų kaulų ir net bu
vusių upių išsekusios vagos. O 
ypač vandens buvimą liudija o- 
azės. Tad prancūzų vyriausy
bė laikė tiksliu dalyku prof. 
Savorino nuomonę bent patik
rinti. Ir iš tikro hydrologinių 
ekspedicijų tyrimai ją patvirti
no. Atlikus gręžimus prie 
Chardaja, 500 metrų gilumoje 
buvo aptiktas milžiniškas van
dens rezervuaras, kuris užima 
maždaug Prancūzijos dydžio 
plotą.

Šis atradimas paskatino 
prancūzų kolonijų ministeriją 
imtis plataus masto plano Sa
charos tyrams sudrėkinti. Pir
mai pradžiai imamasi įkurti 
1500 naujų oazių. Joms drė
kinti vanduo bus gaunamas iš 
surastojo požeminio vandens 
rezervuaro. Pirmieji gręžimai 
jau pradedami. Apskaičiuoja
ma, kad tose 1500 oazių galės 
įsikurti apei pusantro milijono 
žmonių.

venimas yra dar paties žemiau
sio kultūros laipsnio. Jie gyve
na urvuose bei medžiuose ir 
daugelis tebėra žmogėdros. Be 
jų šiuose plotuose bastosi tik 
keletas tūkstančių avantiūris
tų, orchidėjų ieškotojų ir kau
čiuko rinkėjų.

Nuo Pietų Amerikos atradi
mo jau daugybė ekspedicijų 
veržėsi į šią sritį. Vienos jų 
niekad nebesugrįžo, o grįžusi o- 
sios pasakojo fantastiškiausius 
dalykus apie skraidančias žu
vis ir skrendančius šunis, galvų 
medžiotojus, dinozaurus ir mil
žiniškas gyvates. Bet niekas 
nesiėmė platesniu mastu šiuos 
plotus sukultūrinti. Vienas H. 
Fordas buvo ta kryptimi ėjęs, 
po sunkių pastangų ir išleisda
mas stambias sumas, atkariau
damas nuo džiunglių milijoną 
hektarų žemės ir tame plote 
pasodindamas pusketvirto mi
lijono kaučiuko medelių. Bet 
vienas Fordas, kad ir turėda
mas milijonus dolerių, negalėjo 
džiunglių nugalėti. Norint šiuos 
plotus panaudoti žmonijos ge
rovei, reikia mobilizuoti dides
nes pajėgas.

Šiuo reikalu dabar susidomė
jo UNESCO. Beleme įkurtas 
tarptautinis institutas, kurį iš
laikys JAV, prie Amazonės ba
seino esančios Brazilija, Boli
vija, Peru, Kolumbija, Ekvado
ras ir Venecuela, o taip pat 
Anglija, Prane !zija ir Olandija,

kurios Gvijanoj turi kolonijų.
Institutas darbą pradeda or

ganizuodamas į neištirtas A- 
mazonės sritis ekspedicijas. 
Tai yra pradžia milžiniškos ko
vos su džiunglėmis. Tai bus 
kova su vietiniais indėnais, ne
suskaitomais kiekiais krokodi
lų, milijardais moskitų, šiltinė
mis, 5-7 metrų ilgio gyvatė
mis, jaguarais, pelkėmis, karš
čiu, liūtimis ir kitais panašiais 
pavojais bei sunkumais, kurių 
tame džiunglių krašte netrūks
ta. Ekspedicijų aprūpinimas y- 
ra labai sunkiai sprendžiamas. 
Bet vis tiek džiunglių užkaria
vimo ryžtamasi imtis.

Šios ekspedicijos sudarys vi
so plano tik pirmą dalį. Sritį 
ištyrus, turės būti imamasi jos 
kultūrinimo. Pirmoj eilėj turė
tų šie vandeniu pažliugę plotai 
būti nusausinti. O šis darbas 
bus milžiniškas , nes Amazonė 
viena daugiau vandens į vande
nyną nuplukdo kaip visos Eu
ropos upės kartu.

Jeigu šis projektas pavyktų 
įgyvendinti ir Amazonės sritį 
padaryti įmanoma žmonėms 
gyventi, joje vietos ir išteklių 
pakaktų 600 milijonų žmonių. 
Bet dar ir nusausinus, kol tie 
plotai galės būti paversti dir
vomis ir išaugs kaimai bei 
miestai, susikurs žemės ūkis ir 
pramonė, reikės milžiniško 
darbo ir kapitalo.

Visiems mūsų draugams linkime linksmų 
Kalėdų Švenčių

Linksmų Kalėdų Švenčių ir laimingų Naujų Metų
linkime lietuviams kostumeriams ir draugams

Linksmų Kalėdų Švenčių Visiems Mūsų Draugams

MATTHEW VII ARTAS
/■ - - • . r ■

ALAUS PRISTATYTOJAS

937 Washington Street
BRrandywine 1-4129

Sveiki Sulaukę Šventų Kalėdų

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų Metų 
linkime visiems mūsų kostumeriams ir draugams

LIBERTY HALL
MARIJONA ir PETRAS JURGAIČIAI 

Savininkai

PACKERS RESTAURANT

Petras Jurgaitis dar gyvas

HE. 19795

2018 Carson Street
PITTSBURGH 8, PA.

Sveikiname visus lietuvius su šv. Kalėdomis ir
Naujais Metais

1910 Carson Street S. S. Pittsburgh, Pa.

Phone: HEmlock 1-0194

Sveikiname su Šventomis Kalėdomis ir Naujais Metais
visus mūsų draugus ir pažįstamus fkf

A. L. WENSLOVAS
LIETUVIS GRABORIUS

S. S., Pittsburgh, Pa.

Tdephone: HEmlock 1-0203 R

SEASON’S GREEITNGS

MILLER’S FURNITURE
LIBERAL TERMS

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų Metų

VITO’S MARKET
Maisto Produktų Krautuvė

VYTAUTAS JUCEVIČIUS, savininkas

135 Brownsv Ule Ed.

Telefonas EV. 1-4615

Pittsburgh, Pa.

Merry Chnsimas and Happy New Year!

RIVERSIDE
TASTY SEA FOODS

3337 W. Carson St. Pittsburgh 4, Penna.
FEderal 1-9276

JOSEPH WENTZ, JR
FUNERAL DIRECTOR

1323 N. Franklin St

Phone: EX. 1-0473

AMAZONES NEĮŽENGIAMI 
MIŠKAI NORIMA PAVERSTI 

DERLINGAIS PLOTAIS
Vienas didžiausių tokių plo

tų yra neįžengiamomis džiung
lėmis apaugęs Amazonės basei
nas, kurio plotas yra 7 milijo
nai kvadratinių kilometrų, tai
gi JAV dydžio. O šie milijonai 
kvadratinių kilometrų yra vie
nas turtingiausių pasauly ža
liavų šaltinių, nors ir labiausiai 
iš visų neištirtas, šiuose mil
žiniškuose plotuose nėra jokių 
kelių, jokių miestų ir apskritai 
Ųkio susisiekimo. Gyvena čia 
tik aiškiai nežinomas skaičius 
čiaabuvių. Jų gali būti nuo 30 
ligi 300 tūkstančių. Bet jų

Linksmų Kalėdų Švenčių ir laimingų Naujų Metų

A. W. Bealles Service Station* < • . - - . . —
3327 W. Carson St. Cor. Tabor Street

ESPLEN, PITTSBURGH, PA.
FE. 1-2070

Dealers in Gasoline and Oil, Esso Products, also 
Tires and Accessories

Sveikiname su Kalėdų šventomis ir linkime laimingiausių 
Nauju Metų visiems mūsų Draugams 

f. RODGERS TAVERN
WE SERVE 

BEER—WINE—LIQUOR and LIGHT LUNCHES

136 South 21st Street S. S., Pittsburgh, Pa.
Phone: HEmlock 1-6954

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų Metų

ANTHONY URBON
LIGHT LUNCH and GRILL

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
NUO JŪSŲ ŠEIMŲ FOTOGRAFO

Linksmų Kalėdų Švenčių linkime visiems mūsų 

kostumeriams ir draugams
Sveiki, Sulaukę ŠVENTŲ KALĖDŲ!

GREETINGS FROM

PORTRAIT COMMERCIAL PHOTOGRAPHY

KAUNAS BAKING COMPANY
DUONA IR KEKSAI

WEDDING and BIRTHDAY CAKES

A.J.HASER FUNERAL
LAIDOJIMO NAMAI

HOME

606 Chartiers Avenue FEderaI 1-0731

/ First Fkx>r, McKees Rocks Trust Co. Building
304 Oiivia Street McKees Rocks, Pa.

McKees Rocks, Pa. FE. 1-1622
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DARBININKAS
KAIP MEKSIKOJE ŠVENČIAMOS 

KALĖDOS
Kalėdos, kaip anglosaksų 

kraštuose, taip ir Meksikoje 
švenčiamos su ypatingu religi
niu entuziazmu. Tuo tarpu Ry
tų Europoje, ypač Rusijoj, 
daugiau entuziazmo parodoma 
per Velykų šventes.

Meksikoje Kūčios (Buenano- 
che) turi specifiškai religinį 
charakterį. Jos švenčiamos šei
mų bei draugų grupėmis. Iškil
mės prasideda 9 vai. vakare 
laikotarpyje nuo gruodžio m. 
1 6d. iki Kalėdų. Kūčių die
na įvyksta paskutinės apeigos 
iš Kalėdinės serijos, taigi gruo
džio 24 d. švenčiama paskutinį 
kartą.

Kambariai ir vidaus kiemas 
išpuošiami gėlėmis ir žvakė
mis. Visos vidaus kiemo (pa- 
tio) durys uždaromos. Pakvies
tieji šeimos draugai susirenka 
8:30 vai. ir 9 vai. padaro sa
votišką procesiją kieme. Pro
cesijos pryšakyje eina šeimos 
tėvas. Tėvas neša šv. Juozapo, 
o motina švenčiausios Merge
lės paveikslą. Paskui juos eina 
kiti šeimos noriai ir draugai, 
nešini žvakėmis. Išsirikiavusi 
procesja eina nuo vienų užda
rytų durų prie kitų ir prie kiek
vienų durų gieda atitinkamą 
giesmę, kurioje meldžiama ati
daryti duris ir įsileisti nakvy
nei. Giesmės žodžiai primena 
tą momentą, kai švenč. Merge
lė ir Jos sužadėtinis šv. Juoza
pas veltui prašėsi nakvynės. 
Pagaliau būrys prieina pasku
tines duris, pro kurias įeina 
į vidų, kur gieda, valgo, šoka 
ir laužo vadinamąją “pinjatą.” 
Pimata yra ne ispaniškos, bet 
indėniškos kilmės. Tai yra 
didelis puodas, papuoštas įvai
riu naivu popieriais. Vienos 
pinjatos turi vvro, kitos mo
ters, gyvulio, laivo ar lėktuvo 
formą. Visose pinjatose būna 
šokolado, saldainiu, vaisių, 
smulkių dovanėlių. Pin.iata pa
kabinama aukštai ir vienas iš 
grupės gauna lazdą ir užrišto
mis akimis turi ją sudaužyti: 
jei jam tatai nepasiseka, tai 
lazda atitenka kitam ar tre
čiam. kol pagaliau ' pinjatos 
puodas sudaužomas. Tada vai
kai puola ir griebia piniato do
vanėles. Tuo būdu piniata yra 
kitokios formos “Kalėdų Sene
lis”, angliškasis “Santa Glaus” 
ar germaniškas St. Niklas. 
Pinjata meksikiečiams sudaro 
vieną iš maloniausių vaikys
tės prisiminimų, ir apie ją yra 
sukurta graži, populiari daina.

Vaikai gauna kalėdinių do
vanėlių ne vien per pinjatą, bet 
ir per Tris Karalius, kai naktį 
iš sausio m. 5 į 6 d. jie išmeta 
savo batus iš balkonų į vidaus 
kiemą ir anksti ryte randa juo
se dovanėliu.

Meksika, kaip ir kitos Pietų 
Amerikos respublikos, yra stip
rioj ispanų kultūros įtakoje.

Marijos kultas ispaniškame pa
saulyje yra nuoširdus ir labiau 
pabrėžiamas negu neispanų pa
saulyje.

Kai kas ispanų tautą vadina 
net Nekalto prasidėjimo dog
mos tauta. Ispanų teologai nie
kuomet nesvyravo dėl šitos 
dogmos, kaip ir dėl Marijos pa
ėmimo į dangų su kūnu ir sie
la. Dar šios dogmos nebuvo šv. 
Tėvo paskelbta, o ispanai jau 
statė bažnyčias ir miestus Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo ir 
Dangun Ėmimo garbei. Dievo 
Motinos statulos ir paveikslai 
per religines šventes tiesiog 
skendi gėlese.

Lspanų kultūra yra kiaurai 
persunkta katalikų tikėjimu ir 
ispanai vaidino didelį vaidmenį 
Kat. Bažnyčios istorijoje. Ispa
nai davė K. Bažnyčiai žymių 
šventųjų, mistikų ir teologų. 
Ispanai praskleidė katalikų ti
kėjimą visoj Pietų Amerikoj ir 
pietinėj Šiaurės Amerikos da
lyje. Oliveira Martins vienoje 
savo knygoj pabrėžia, kad neis- 
panai gali ispanus mylėti ar ne
kęsti, bet negali būti jiems a- 
bejingi. Ispanija visada žadino 
arba entuziazmą arba neapy
kantą bet niekuomet į ją nebu
vo žiūrima su panieka ar iro
nija. Užtenka pažvelgti į kolo- 
nialiais laikais Amerikoje ispa
nų pastatytas katedras, kad bū
tų aišku, jog ispanų kultūra 
yra katalikybės įkvėpta, kad ji 
savo turiniu yra dvasiškesnė už 
dangorėžius, kurie stiepiasi 
rytiniame Amerikos krante.

J. GOBIS

Kiek

Labai seniai venoje šiaurinės 
Italijos kunigaikštystėje ra
miai sau gyveno kapucinų bū
relis. Apsamanojusios mūro 
sienos saugojo juos nuo viešu
mos akių. Vienuolyno koplytė
lėje nuolat aidėjo maldos. A- 
pylinkė garsėjo gerais vienuo
lių darbais.

Vieną dieną tos šalies kuni
gaikščiui kilo mintis patikrin
ti. ar jo valdžioie esą kapucinai 
yra pakankamai išmintingi, ar 
skaito šventus raštus. Tada jis 
pašaukė kapucinų vyresnįjį ir 
davė tris klausimus. Jei per 
tris dienas neatsakys, neteks 
kunigaikščio malonės, ko gera 
ir pasilikti senuose vienuolyno 
mūruose nebegalės.

Vienuolyno vyresnysis susi
rūpinęs meldėsi ir mąstė. Pa
galiau ir apetitą prarado, šitai 
greitai pastebėjo vienuolis vi
rėjas. Nedrąsiai jis kreipėsi į 
viršininką:

— Tėveli, siųskite mane pas 
kunigaikštį. Matysite, viskas 
"bus gerai.

JI OZAS KRIAUNAS

ERODAS

L
Atdarykite visas vartus plačiai— 
Aš jus sveikinu karaliai, jus svečiai.

Jūs keliaujate iš žemių tolimų—
Sakot žvaigždė jumis vedė iš namų.

Aš girdėjau vakar naktį, sutemoj, 
Kad jūs einat nusilenkti šviesai Jo.

Kai Jį rasite—sugrįžkit pas mane
Su šita visus apėmusią žinia.

Nusilenkti aš taip pat Jam ketinau —
Jis toks mažas, Jis toks mažas—aš žinau.

n.
Ir vėl temsta čia skliautuotieji langai.
Susirinkit fariziejai, kunigai.

/

Susirinkit, pasakykite visi
Kurlink vedė karaliaus žvaigždė šviesi?

Mintis graužia įkyriai mane viena: 
Kur Karalius yra gimęs anąnakt ?

Kuris kelias, kur iš čia į Jo namus— 
Pasakykite, išburkit — sakau jums.

Aš globoti Jį žadėjau ketinau —
Jis toks mažas, Jis toks mažas — aš žinau.

m.
Danguj rytmečio atodūsiai melsvi.
Einu vienas ir nebetikiu savim.

Daug naktų _iau nemiegota, daug karčių.
O Karaliaus neregėjau, nemačiau.

Lyg pro užraktus, pro sienas, grandines— 
Neateina jokios žinios lig manęs.

Man pakaks pekelt tik ranką—ir Jis kris,
Jis toks mažas, Jis toks mažas-mažas Jis.

vertas kuirgaikštis?

Paskirtą valandą vienuolyno 
broliukas nusilenkė valdovui 
ir pradėjo atsakinėti:

— Jūs, valdove, norėjote su
žinoti, kaip ilgia keliavo į Dan
gų Viešpats Jėzus, kai aną die
ną atsisveikino su savo apašta
lais . Aš pasakysiu jums teisy
bę: Jis keliavo penkias dienas. 
Matote, kunigaikšti, kai Kris
tus žengė Dangun, tai apašta
lams pažadėjo tučtuojau iš 
Dangaus atsiųsti šv. Dvasia, o 
Ji atėjo tik į dešimtą dieną. Va
dinasi, Kristus keliavo penkias 
dienas į Dangų, tiek pat laiko 
reikėjo ir šv. Dvasiai iš Dan
gaus žemėn nužengti.

— J antrą jūsų, valdove, 
klausimą, kiek sidabrinių esa
te vertas, aš nesvyruodamas 
atsakysiu: dvidešimt devynis...

— Kaip tai, — pertraukė su
sirūpinęs valdovas, — tik dvi
dešimt devynis. Užmiršti, vie
nuoli, kad aš esu kunigaikštis, 
plačiųjų žemių valdovas, ne tik

sidabro, bet ir savo aukso ne
suskaitau.

— Tas tiesa, atsakė vienuo
lis. Matote, kunigaikšti, kadai
se Jėzus Kristus buvo parduo
tas už trisdešimts grašių, tai 
aš manau, kad tamstą neuž
gausiu. jei tik vienu grašiu pi
giau už Kristų įvertinsiu.

Susirūstino valdovas, pama
tęs, kad sunku vienuolį įveikti. 
Staiga pakeitė savo pirmiau 
duotą klausimą ir užsipuolė ne
tikėtai:

— Pasakyk, kad taip jau 
gudrus, ką aš šiuo metu mąs
tau .ir tau bus viskas dovano
ta. Galėsi ramiai grįžti namo. 
Paliksiu ramybėje tave ir tavo 
vienuolyną.

— O. tai labai paprasta, ku
nigaikšti. Jūs dabar manote, 
kad aš esu vienuolyno vyresny
sis ir jūs labai klystate: aš esu 
tik broliukas — vienuolyno 
virėjas. \ Gervė

Širdis mano
Esu asilas. Šio žodžio pakan

ka, kad visi iš manęs šaipytųsi. 
Esu tvarinys, kurio asmens do
kumentai yra blogiausi visame 
pasaulyje. Man skiriama pasku
tinė vieta tvarte, blogiausias 
šienas, dažniausiai tik šiaudai. 
Niekad nekinkys į lengvą veži
mėlį, neuždės gerų pakinktų, o 
apie balną padorų — nėra nė 
kalbos. Vis ratai išgverę, viržiai 
sumazgyti, nuolatinis darbas, 
lazda per nugarą ir ilgiausia li
tanija užgauliojimų, kuriuos aš 
kantriai turiu priimt. Kodėl tik 
man pasitaiko šios visos blogy
bės? Ar taip jau negražios yra 
manosios ilgos ausys? Kas ne
patinka mano pailgai apvalia
me veide? Dėl ko žmonės turi 
sakyti “durnas kaip asilas”?

Aš čia nenoriu skųstis arba 
verkšlenti. Manęs niekas nėra 
dar matęs žliumbiant. Tai yra 
tik mano mąstymas — tie jums 
pasakyti žodžiai. Aš taip mąsti- 
nėju jau ištisus šimtmečius. 
Kadangi mano gyvoji giminė ne 
visuose pasaulio kraštuose yra, 
tai daug kas mus pažįsta tik iš 
paveikslų, iš statulėlių, kurios 
kartais padirbamos iš popie
riaus, trapaus gipso, medžio ir 
tik labai geru atveju iš metalo. 
Kartais mus dirba ir vaiku
čiai. Tai vienintelės rankos, 
kurios mus švelniai liečia. Su
prantu, nes ir vaikučiai mus su
pranta. Tik jie vieni ir dėlto 
švelniai padeda į Betliejaus kū
telę. kad aš asmeniškai būčiau 
liudininku Dieviško Nusižemi
nimo, dangiškojo Kūdikėlio 
užgimimo.

Mes visi asilai, kad ir gipsi
niai, giliai mąstome. Mums be
stovint Betliejuje prabėga mi
nios žmonių. Bet ar jie su
pranta bent kiek šios paslap
ties prasmę? Mane be galo 
graudena šis reginys. Juk “aš 
esu tinginys, ilgaausis, šioks-ir 
toks”. V:s dėlto aną naktį mu
du su bičiuliu jaučiu pirmi su
tikom Viešpatį, savo kvapu Jį 
šildėme.

Aš pradedu lyg ir nujausti, 
kodėl Viešpats norėjo turėt;

pati išsilieja
mane šalia, kai Jis gulėjo ant 
mūsų bemaž jau tuščių ėdžių. 
Taip pat aiškėja, dėl ko Vieš
pats gimė asilų šalyje ir kodėl 
manimi pasitikėjo, bėgdamas į 
tremtį. (Atsimenu kaip šian
dien. Ilga kelionė per dyku
mas. Juozapas tylus ir nuvar
gęs mane vedė. Marija, prisi
glaudusį kūdikį Jėzų prie krū
tinės, tyli sėdėjo ant mano nu- 
gąros. O Jėzus, pasaulio Val
dovas, buvo taip lengvas, kad 
aš Jo svorio nė nejutau.)

Netiktai aš Viešpatį grąži
nau iš tremties. Jis manim: ka
rališkai įjojo paskutinį kartą į 
Jeruzalę tarp džiūgaujančių 
minių. Koks didingas reginys! 
Vienintelis garbingas įvykis vi
soje mano giminės istorijoje. 
Vienintelis faktas, kurio man 
užteka suprasti, kam Dievas 
mus sutvėrė. Mane tada taip 
sujaudino, tartum gerklėje bū
tų kas mazgą užmezgęs. Jokiu 
būdu negalėjau iš džiaugsmo 
nei riktelti.

Per tiek amžių giliai mąsty- 
damas pamačiau, kad tik nu
žemintieji yra ypatingu būdu 
Viešpaties išrenkami. Iš tikrų
jų, po manęs ir jaučio, susitik
ti su Jėzumi, kaip lygus su ly- 
giumi, ir su tuo džiaugsmu, ku
ris tėra žinomas tik nedauge
liui, pirmieji buvo piemenys, 
jų žmonos, vargšai svetimša
liai. Iš didžiūnų, jei ir ėjo kas, 
tai tik tam, kad Jį nužudytų. 
Mes, asilai, esame paties Tvė
rėjo mylimi, ir Jį mylime, kaip 
mokame mylėti. Jūs, žmonč-, 
apvalių galvų ir mažos širdies, 
galite iš mūsų juoktis ir mus 
niekint:, bet vis dėlto ir mes e- 
same Betliejaus būtybės — jū
sų atpirkimo pradžios liudinin
kai.

Sudeda mus žmonės į preze- 
pijus, kurių paslapties nesu
pranta, o užmiršti dar negali, 
ėr ten mes bažnyčiose, namuo
se ir net aikštėse mąstom. 
Vargšai žmonės! Norėčiau su
šukti tylioj bažnyčioj, tarp 
katedrų, prelatų ir namuose: 
“Palaiminti nusižeminusieji!”

Gruodžio 21, -1951

Po to norėčiau gerai bent kar
tą pasijuokti iš žmonių išpūstos 
didybės, bet bijau Dievo, kad 
Jis nepakeistų mano prigim
ties, nes asilu esu. Dievui lei
džiant, juo noriu ir likti.

D. M. T.

Ar skaitote laikraštį?
“KETURI DOLERIAI MAN BRANGIAU UŽ LAIKRAŠTI”
Platindamas laikraštį “Dar- 

bininką”, vieną vakarą nuvy
kau į netoli esantį “Lietuvių 
klubą.” Ten radau keletą lie
tuvių. Mane supažindino su 
vienu Amerikoje gimusiu lie
tuviu. Jis buvo labai manda
gus. Pasakojo man, kad esąs 
mašinų specialistas ir uždirbąs 
per 5 dienas savaitėje po 180 
dolerių, turis apmokamas 
šventes ir atostogas. Iš savo 
uždarbio esąs įsigyjęs dvejus 
namus ir daugybę baldų. Nors 
jis buvo gimęs Amerikoje, bet 
lietuviškai kalbėjo gerai. Už 
jo darbštumą ir lietuvių kalbos 
gražaus akcento išlaikymą aš 
jį pagyriau. Jis parodė didelį 
pasitenkinimą. Ta proga aš 
jam pasiūliau užsiprenumeruo
ti lietuvišką laikraštį “Darbi
ninką”, kuris tekainuojąs 4

dolerius metams kaipo kalėdi
nė dovana. Tuomet jo balsas 
keistai suvirpėjo ir jis pasa
kė: “Keturi doleriai yra man 
brangesni kaip laikraštis gauti 
visus metus.” Aš jį bandžiau į- 
tikinti, kiek daug visokeriopos 
naudos jis turės iš laikraščio, 
bet jis nuolat kartojo, kad visi 
laikraščiai yra melagiai ir ap
gavikai. Jie rašo tik todėl, kad 
nori pinigų gauti. Jis laikraš
čių neskaitąs ir nenorįs skai
tyti. Jeigu kada nusiperkąs 
laikraštį, tai tik kaipo vynio
jamą medžiagą. Išgirdus to
kius žodžius, buvo aišku, kad 
jis lietuviško laikraščio neuž
siprenumeruos. Mandagiai at
siprašęs, jį palikau

Kaip gaila, iCMFyra ir tokių 
lietuvių. L. P.

šiuo metu laiku jau 
Kalėdų šventes 

maisto apkrautais 
saviškiams Ameri- 
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Koks bus Kalėdų Diedukas 
lietuviams tremtiniams 

Europoje?
Girdite apie kenčiančiuosius 

lietuvius dar likusius Europo
je. Skaitote ir jų laiškus, spau
doje pastebite jų vardus ir pa
vardes, smulkius aprašymus ir 
kilimo vietas. Rašoma apie 
mūsų kraujo gimines, apie ne
kaltus, namų netekusius lietu
vius, kurie priversti likti ne sa
vo krašte.

Kai mes 
rūpinamės 
švęsti prie 
stalais ,kai
koje ieškome padovanot 
žesnių dovanų — ar prisime
name tuos 8.000 lietuvių, dar 
tebesančių Vokietijoje ir Aus
trijoje, ar prisimename tuos 
6,000 lietuvių, kurie iš Vokie
tijos ir Austrijos jau neiš
vyks!

1951 m. gruodžio 31 d. In- 
temational Refugee Organiza- 
tion likviduojasi. Likusiais Eu
ropoje letuviais rūpintis paliko 
tik Balfas, O kas yra tas Bal- 
fas? Tai mes patys. Mes tiems 
lietuviams būsime Kalėdų Die
duku. Įpareigokime Balfo Die
duką Kristaus Gimimo šventei 
lietuvį tremtinį prisiminti, bet 
įpareigokime prisiminti ne 
tuščiomis, bet gražia Kalėdine 
auka!

Aukas malonėkite siųsti U- 
nited Lithuanian Relief Fund 
of America, 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y.

Warcester, Mass. Kavaliaus
kaitė, skirdama Balfui $11,00, 
pasakė, kad paaukoja tuos pi
nigus, kuriuos tėveliai jai buvo 
skyrę Kalėdų dovanai įsigyti. 
Aukodami BALFui, daug kas 
aukoja ta mintim — 
dalies dovanos sau, kad tik 
artimui galėtų pagelbėti. Karo 
laikais vyriausybės turi rūpes
čių, bet žmonės žūsta, šalpoj— 
organizacijos kenčia dirbda
mos, tremtiniai kenčia belauk
dami paramos.

Lietuvių Radijo Draugijos
PROGRAMOS

J. P. GINKUS, Direktorius
ŠEŠTADIENIAIS 2 VAL. POPIET. —WWRL 1600 ke

GYVUOJA PER 15 METŲ
Oro bangomis transliuojami Įvairūs visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika (vietinės žinios, parengimai: koncertai, 

šokiai, ir Lt Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)

STREET BROOKLYN 11, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9293

AD. JEZAVITAS 
Muzikos Dir.

495 GRAND

j. P. GINKUS 
Direktorių*

V. UBAREVTCIC8 
Pranešimu Dir.
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Jau 11-tl metai kai visi klauso—

Šeštadieniais, 4:45 - 5:30 vaL p.p

Stotis WEVD (New York) — 

1330 kil., 107-5 meg.

JACK J. STUKAS, Dir.

1264 VVhite SL, Hillside, N. J.

Tel. WAverly 6-3325

“Lietuvos Atsiminimu"
RADIJO VALANDŲ


