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Sveiki, sulaukę Kalėdų švenčių!
RAUDONIEJI ŽUDO KATA

LIKUS

Dar net nelabai seniai, kal
bant apie Vakarų ir Rylų san
tykius, buvo naudojami diplo
matiški posakiai, kurie maždaug 

reiškė, kad “draugai nešame, 
bet tikriausiai be karo išsiver
sime”. Bet prezidento Trumano 
kalba ir tos priemonės, kurių 
JAV kelių pastarųjų dienų būvy 
ėmėsi, gerokai visiems paryški
no, kokia padėtis iš tikro yra — 
kad laisvasis pasaulis, įskaitant 
ir JAV, yra rimtame pavojuje. 
Tai yra ne tik atsakingų politi
kos žmonių nuomonė, bet ir vie
šai, su ypatingu pabrėžimu, JAV 
ir kartu visoms tautoms paskelb
ta, net su paraginimais įžvelgt 
ir suprasti gresiantį pavojų. Tad 
daugiau jau nėra jokios abejo
nės, kokioje padėtyje šiandien 
pasaulis.

Žinoma, Vakarai yra pasiryžę 
ir šiose sąlygose dar bandyti

kiją bei kitus gretimus kraštus. 
Tolimuosiuose Rytuose daug kas 
kreipia dėmesį į Japoniją ir For- 
mozoje su savo armiją esantį 
Čiang-Kai-šeką. Paskutiniai įvy
kiai taip pat gerokai išryškino 
ii- Indijos vadovams, kad jų pa
bandytas “savas kelias” labai 
abejotinos vertės dabartinėse 
sąlygose ir skatina juos aiškiau 
orientuotis į Vakarus. Čia yra 
jėgos, kurios gali būti užanga- 
zuotos, statant pylimą agresijos 
potvyniui užtvenkti.

Bet kartu pastebėtina, jog 
Vakarams dar reikės nemaža 
pastangų ir nervų, kol jie savo 
šiandieninę pagrindinę politikos 
mintį pavers tikrove. Ir ne tik 
dėlto, kad, pav., Europos armija 
dar tik organizavimo stadijoj. 
Vokiečių įsijungimas į tą armiją, 
nors jau nutartas, dar toli gra
žu neišspręstas — jie stato savo

viską, kas įgalintų išvengti karo, i Są]ygaSj reikalaudami ne tik, kad 
Tad Jungt. Tautos imasi ko tik ^ūtų priimti toje armijoje kaip
įmanydamos pirmiausia Korėjos 
karui likviduoti, kuris šiuo metu 
sudaro didžiausią grėsmę, kad 
iš jo gali išsiplėsti ir pasaulinis 
konfliktas. Jos, net nežiūrėda
mos savo prestyžo, kreipėsi į 
komunistinę Kinijos vyriausybę, j 
kad būtų sustabdytos kovos ir I 
taikiu būdu būtų ieškoma prie
monių klausimams išspręsti. Bet 
Kinijos komunistai ligi šiol neąt- 
sakė, o jei ir atsakyk, Ubai ma
ža kas tikisi^ kad iš to kas gero 
išeitų. Tai, suprantama; nėFa ge
ras ženklas, kad taika galės būti 
išlaikyta. O tuo pačiu metu, lyg 
patvirtindami Mao-Tse-Tungo 
žodžius, jog, Vakarams Azijoj 
kariaujant, gali būti “išvaduota” į 
Europa, Sovietai pradėjo kelti 
savo šarvuotas divizijas arčiau 
prie Elbės, kas taip pat neįkve-' 
pia nusiraminimo ir pasitikėjimo 
ateitimi.

Šie reiškiniai, ryškiai patvir
tindami prez. Trumano žodžius, 
skatina Vakarus skubiausiu bū
du sustiprinti savo pajėgumą, 
kad jis laiduotų taiką, atimda
mas agresoriui drąsą leistis į 
rizikingą avantiūrą, o jei jis vis 
dėlto į ją leistųsi — atremti jį 
ir sudrausti. Tokia šiandieninės 
Vakarų politikos pagrindinė min
tis. Ir šį nusistatymą Vakarai 
daugiau jau nebediskutuoja, bet 
stengiasi įgyvendinti.

Ką JAV šioj srityj daro, mums 
visiems gana gerai žinoma — 
trumpai sakant, milžinišku mas
tu mobilizuojama visos pajėgos 
ir visi ištekliai sukurti tokio dy
džio pajėgai, kuri laiduotų šio 
krašto saugumą ir reikalingą 
paramą sąjungininkams. Tuo pa
čiu metu Vakarų Europa jau pa
darė paskutinį žingsnį jungtinei 
Europos armijai sukurti ir tos 
armijos prieky jau atsistoja gen. 
D. Eisenhoveris. Tiesa, jis pa
reiškė, kad jo paskyrimas reiš
kia visų pastangas išlaikyti tai
ką. Bet ne mažiau tiesa, kad, 
nepavykus taiką išlaikyti, jo už
davinys ir karą laimėti.

Reikia pastebėti, kad JAV ir __________________ _____ __
Europoje vykdomi dalykai dar į kyta siunčiamiems kariuomenėn 
neišsprendžia viso klausimo. Dar ’ 
lieka Artimieji ir Tolimieji Ry
tai, kur agresijos pavojus ne ma
žiau gresia. Šiame regione, išro
do Vakarams taip pat teks su
stiprinti saugumo priemones — 
ir tai padaryti gali tekti net 
greitu laiku. Ko čia bus imtasi, 
kol kas tektų spėlioti. Galima 
būtų tik priminti kai kuriuos 
dažniau ar rečiau keliamos min
tys. .Pav., Artim. Rytuose turkai 
jau ne kartą yra kėlę klausimą,

- kad būtų imtasi priemonių Vi
duržemio jūros regiono saugu
mui sustiprinti, į tą saugumo 
sistemą įtraukiant ir pačią Tur-

lygūs partneriai, bet keldami ir' 
kitus politinius bei ekonominius 
reikalavimus. Artimuosiuose Ry
tuose arabų kraštai, ypač Egip
tas, nori pasinaudoti esamomis 

.sąlygomis vėl savo reikalavi- 
i marais įgyvendinti. Su panašiais 
dalykais, pradėjus saugumo or
ganizavimą, neabejotinai teks 
susitikti ir Tolimuosiuose Rytuo- 
sp, kad ir su tai pačiais japonais 
pradėjus itacfe kalbėtis. O reikia 
neužmiršti,- kad Sovietai taippat' 
nesėdi rankas sudėję. Štai išryš
kėjus, kad Vakarai rimtai ruo
šiasi vokiečius įjungti į Vakarų 
gynybą, jie pradėjo visokeriopą 
spaudimą, kad tik tai sutrukdy- 

I tų. Rytų Vokietijos komunistinė 
, vyriausybė su grasinimais reika- 
. lauja — suprantama, Sovietų 
paliepta — kad Bonnos vyriau
sybė sėstų su ja prie konferenci
jos stalo “Vokietijos sujungimo” 
klausimui. Kartu Vokietijos ry
tinėj zonoj išleistas įstatymas, 
kuris visiems vokiečiams — ir 
vakarinės zonos — grasina mir
ties bausme, kurie tik rems Va
karų gynybos priemones. Paga
liau Sovietai beveik su atvirais 
grasinimais įteikė Anglijai ir 
Prancūzijai dėl Vokietijos gink
lavimo notas. Panašių priemonių 
jie imasi ir visur, kur tik Vaka
rai stato prieš raudonąjį tvaną 
pylimą.

Visi šie dalykai rodo, kad šiuo 
metu dar nuo tikro saugumo Va
karai tolokai ir dar nemaža tu
rės pasidarbuoti, kad jo pasiektų.

Agentūros FIDES žiniomis, 
raudonųjų neapykanta katali
kams Korėjoje reiškiasi be pa
liovos nuo pat karo pradžios iki 
dabar. Praėjusio rugsėjo pabai
goje komunistai buvo suėmę 400 
katalikų Sokpo mieste ir juos 
užpakaly surištomis rankomis 
varė į kalną nužudyti. Kaip tik 
šiuo akimirksniu pasirodė ame
rikiečių tankai. Raudonieji, taip 
netikėtai užklupti, išsigando ir 
palikę savo aukas išbėgiojo. Be 
to pranešama, kad Pietų Korė
jos kalnuose likusieji komunis
tų kariuomenės daliniai ir toliau 
tęsia katalikiškų centrų naikini
mo darbą. Katalikų bažnyčios, 
mokyklos ir kitos įstaigos Pie
tų Korėjoje dar ir dabar dažnai 
yra puldinėjamos ir deginamos 
šių raudonųjų kariuomenės dali
nių likuči. Katalikai dėl to yra 
daugely vietų priversti palikti 
savo gyvenamas vietas ir persi
kelti į didesnius centrus.

— Visi Lenkijos kariuomenės 
sluoksniai yra be pasigailėjimo 
jungiami į komunistinę propa
gandą, neišskiriant net mažame
čių. Paskutiniu laiku Krokuvoj 
ruošiamas “Jauniausių taikos 
kovotojų kongresas”, kuriame 
dalyvaus vaikai nuo 12 iki 15 
metų amžiaus. Pirmasis kongre
so kalbėtojas bus 12 metų vai
kas, kuris kalbės tema: “Kova 
jjž taiką mokykloje’

• Prez. Trumanas gen. D. D. 
Ęisenhoverį paskyrė jungtinės 
Vakarų Europos armijos vadu. 
Vakarų Europos jungtinė armija 
numatyta 50-60 divizijų dydžio.

• Komunistinės Kinijos dele
gatas deryboms dėl Korėjos gen. 
Wu-Hsiu-Chuan iš New Yorko 
išvyko atgal į Kiniją. Jungt. Tau
tų pasiūlymą sustabdyti Korėjoj 
karo veiksmus jis pavadino ap
gaule ir sąmokslu.

• Prez. Trumanas pareiškė, 
jog jis atmeta respublikonų rei
kalavimą atleisti Valst. Depar
tamento sekr. Achesoną. Ache- 
sonas kabinete pasiliks.

• JAV, Anglijos ir Prancūzi
jos užs. reikalų ministerial tam 
tikromis sąlygomis priėmė prieš 
kelias savaites Sovietų padarytą 
pasiūlymą sušaukti keturių di
džiųjų valstybių konferenciją. 
Apie Vakarų sąlygas tai konfe
rencijai dar smulkiau nepraneš-

• Atlanto pakto valstybės nu
tarė sudaryti specialią tarptau
tinę įstaigą sąjungos ginklavi
muisi tvarkyti.

• Prez. Trumanas pareiškė, 
kad bus pasiųsti į Europą nauji 
JAV kariniai daliniai, kurie įeis 
į numatytą Atlanto pakto vals
tybių jungt. armiją.

• JAV vyriausybė pareikala
vo savanoriškai stabilizuoti kai
nas pagal š. m. gruodžio 1 d. 
lygį. Kartu vyriausybė .Įspėjo, 
kad nepaklusnieji turi skaitytis 
su galimybe, kad prieš juos bus 
imtasi prievartos.

Atvykusiems pabaltiečiams 
leista apsigyventi

Iš 123 pabaltiečių, kurie iš 
v e d i j o s nuosavu laivu,Š 

daugumoje be vizų, atvyko į Ka
nadą ir buvo sulaikyti Quebec 
uoste, jau beveik visi gavo teisę 
pasilikti Kanadoje ir .išvažinėjo 
po kraštą, kur kas buvo numa
tęs. Quebec, pasiliko tik pora šei-įįt- • . — --------——~

STEIGS LIET. RAUDONOJO mU> kuriu tarpe buvo rasta džfo.
KRYŽIAUS BŪRELIUS

KALĖDŲ DŽIAUGSMAS

KINIJOS KOMUNISTAI VER
BUOJA “SAVANORIUS”

Kinijos komunistų armija 
prievarta pasiųsta Korėjon prieš 
amerikiečius, yra vadinama “sa
vanorių” armija. Nors ta armija 
jau siekia apie milijoną vyrų, 
bet jos papildymui visoje Kini
joje verbuojami jaunuoliai nuo 
17 iki 25 metų amžiaus.

“Savanorių” ėmimas neaplen
kia nė mokyklų. Mokykloms įsa-

ŠVEDIJA PRIĖMĖ DŽIOVI
NINKUS

Praėjusią vasarą švedų gydy
tojų komisija, važinėdama po 
Vokietijos US Zoną IRO džiovi
ninkų sanatorijas rinko ligonius 
kandidsitus apgyvendinti pas sa
ve.

Komisija pasirinko stipresnius 
ligonius, skaičiuodama, kad po 
šešių mėnesių geros mitybos jau 
bus pasveikę.

Parinktiesiems teko 
gokai išvykimo laukti. 
1950 m. gruodžio 1 d. 
pirmoji išvykstančiųjų
37 ligonių ir 13 šeimos narių 
išvyko į Švediją. Lietuvių išvyko 
du iš Gauting sanatorijos: vien
gungis Antanas žolynas ir Sta
sys Maziliauskas su žmona ir 
vaiku.

Norinčių emigruoti lietuvių 
buvo daugiau, bet jie, kaip ir 
kitų tautybių ligoniai į šią gru
pę nepateko.

gana il- 
Pagaliau 
sudaryta 
grupė iš

KOMUNISTAI INDOKINIJOJ 
TEBEPUOLA

jaunuoliams be egzaminų išduoti 
diplomus ir apmokėti kelionės 
lėšas į naujokų ėmimo punktus.

Kaip visur pas komunistus, 
taip ir. Kinijoje neišsiverčiama 
bą apgavysčių. Kariuomenėn 
imamiems aiškinama, jog jie yra 
šaukiami prie ginklo savo kraš
tui nuo užpuoliko ginti. Taigi 
vėliau, Kai sudaryti naujokų eše
lonai sukemšami į vagonus ir 
siunčiami į Korėją, daug kur tų 
“savanorių" tarpe pasireiškia 
nepasitenkinimas. Nemažai jų 
stengiasi iš kariuomenės pabėg
ti ir prisijungti prie partizanų 
būrių.

Prancūzų karinė vadovybė In
dokinijoj paskelbė, kad, komu
nistinių jėgų spaudžiami, pran
cūzų daliniai priversti užleisti 
priešui naujas vietoves, šiaurės 
vakarų Indokinijoj iš Dinlap ati
traukta prancūzų įgula, nes nu
matomas ten smarkus, komunis
tų puolimas.

TRŪKSTA VILNŲ
i

Karo pavojui vis didėjant, ša-' 000.000 svarų vilnų JAV parū- 
lia kitų medžiagų, visiems kraš- ■ 
tams vis daugiau reikia ir vilnų, 
kuriomis, pasirodo, nelengva ap
sirūpinti.

Pastarosiomis dienomis buvo 
iškelta aikštėn, kad JAV atitin
kamos įstaigos nėra pasirūpinu
sios karo atvejui armijos apran
gai vilnų. Bet iš tikro vilnos 
klausimas šiuo metu ne tik JAV 
yra aktualus ir sudaro nemaža 
galvosūkio. Prieš keletą savaičių 
Londone posėdžiavo vilnų gamy
bos kraštai — Australija, Pietų 
Afrika ir Naujoji Zelandija — 
su Anglijos bei JAV atstovais, 
kur buvo nemaža sukta galvos, 
kaip pagerinti aprūpinimą vil
nomis, nes kainos nuolat kyla, 
o gamintojai artimu laiku nenu
mato galėsią pakankamai gamy
bą padidinti.

pinti. Dėl to anglų tekstilės at
stovai susirūpinę, kad tai gali 
neigiamai paveikti jų gamybą— 
gali pritrūkti žaliavos. . Kartu 
šiaušiasi ir Australijos avių au
gintojai, kurie nenori atsisakyti 
laisvos rinkos. Anglai dar nepa
tenkinti ir tuo, kad JAV unifor
moms naudoja pačias geriausias 
vilnų rūšis, kurių rinkoj žymus 
trūkumas. Konferencijoj buvo 
apskaičiuota, kad ligi 1951 m. 
birželio- 30 d. truks mažiausia 
10% reikiamo vilnų kiekio net 
ir Sovietų Sąjungą iš šios preky
bos išjungus, nes ji mažai joje 
dalyvauja — pereitais metais 
įsivežė vos 22.000 tonų. Truku
mas, kaip manoma, galės būti 
pašalintas tik pridedant dirbti
nių vilnų, kurių gamyba visur 
skubiai didinama.

vininkų ir viena šeima, kurios 
vyras yra susirgęs psichiškai.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Keletas gausių šeimų, kurioms 
Vyriausioji Valdyba paskutiniu 
laiku išleido į visus laisvame pa
saulyje esančius lietuvius, kvies
damas juos steigti Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus Rėmėjų Būre-1 
liūs, per kuriuos bus galima or-Į vltllQa ~
ganizuoti ypatingai Vokietijoje dirba Toronte, 
pasilikusių lietuvių šelpimo dar-Į  
bą. Manoma, kad pasibaigus e-' . _ .
migracijai, Vakarų Vokietijoje General Motors sulaikė vi- 
pasiliks dar apie 5000 lietuvių. sų 1951 m- automobilių pardavi- 
Tarp jų yra apie 400 džiovinin- m3> nes vyriausybė uždraudė pa
kų, 35 psichiniai ligoniai ir apie kelti kainas. 
500* kitų ligonių bei invalidų; be Į 
to, apie 200 moterų našlių su 
mažais vaikais ir per 1000 
darbingų senelių.

įsikurti sunkiau, yra atgabentos 
į Ajax, Ont. pereinamąją imi
grantų stovyklą, kol bus surasta 
darbo.

Šitų atplaukėlių tarpe buvęs 
vienas lietuvis jau apsigyveno ir

ne-

LENKAI IŠVARO ANGLŲ 
DIPLOMATUS

Lenkų vyriausybė pareikala
vo, kad tuojau iš Lenkijos išvyk
tų anglų ambasados sekretorius 
M. Winch, anglų vicekonsulas 
Dancige pulk. R. Kazeli ir atsto
vybės prekybos attache E. Gil
bert.

— Rytinėje Indijos daly-pra
dėjo siausti choleros epidemija.

SOVIETAI PERIMA SKODOS 
FABRIKUS

Žiniomis iš Čekoslovakijos, So
vietai visai perima savo kontro- 
lėn Pilzene esančius didžiulius 
Skodos ginklų fabrikus. Pasta
ruoju laiku ten pagreitintu tem
pu gaminami tankai. Mieste se
kvestruota daug namų Sovietų 
valdininkams apgyvendinti.

Anglai nepatenkinti JAV
Anglų tekstilės atstovai konfe

rencijos pasekmėmis yra nusivy
lę, nes amerikiečiai pareikalavo, 
kad jų vilnų pareikalavimai bū
tų patenkinami pirmoj eilėj. Y- 
pač anglai nepatenkinti, kad 
Australija, Pietų Afrika ir Nau
joji Zelandija turi JAV aprūpinti 
šalia reguliarių aukcionų. O tai 
yra jau kompromisinis sprendi
mas, nes amerikiečiai norėjo, 
kad aukcionai visai nebūtų vyk
domi ir būtų pereita prie tarp
tautinio vilnos padalinimo, kaip 
jau yra su kviečiais ir norima 
padaryti su cukrumi. JAV nori 
per 12 mėnesių gauti apie 100.- 
000.000 svarų valytos vilnos.

Konferencijoj JAV pavykę 
gauti principinį sutikimą, kad 
jos galės tomis sąlygomis vilnas 
užpirkti, ir dabar Australija ruo
šia atitinkamą planą Australijos, 
P. Afrikos ir N. Zelandijos 100.-

Iš Korėjos fronto
I Korėjoj pastarosiomis dieno
mis didžiausios kovos vyksta 
Hungnam, prietilty, iš kur at
kirstieji amerikiečių daliniai e- 
vakuojami jūros keliu. Stiprio
mis pajėgomis kiniečiai jau išti
są savaitę puola prietiltį, norė
dami priversti amerikiečius pa
siduoti. Bet, nors prietiltis kas
dien siaurinamas, priešui nepa
vyko palaužti amerikiečių atspa
rumo. Evakuacija vyksta arti
lerijos, aviacijos ir laivyno arti
lerijos priedangoj, šių ginklų 
sutelkta ugnis neleidžia priešo 
masėms įsiveržti į prietiltį.

Vakariniame fronte pastaro
siomis dienomis didesnių kovų 
nėra, pranešama tik apie žval
gybos dalinių

yra pastebėta, kad priešas trau
kia naujas pajėgas, tad laukia
ma, kad bus pradėti nauji puo
limai. Atsargumo sumetimais 
Pietų Korėjos vyriausybė pas
kelbė, kad yra paruoštas Seoulo 
evakuacijos planas, jeigu karinė 
padėtis to pareikalautų.

Politinis Korėjos klausimo 
sprendimas nejuda iš vietos, nes 
Kinijos komunistai nerodo noro 
priimti Jungt. Tautų pasiūlymą 
nutraukti karo veiksmus ir ieš
koti taikaus klausimo išspren
dimo. »

susirėmimus. Bet

— Hamburge, Vokietijoj, pra
dėjo reikštis naujas nacių judė
jimas. .......... .

NEW YORKO LIET. KATALI
KŲ SEIMELIS

Praėjusį sekmadienį, gruodžio 
17 d., Maspethe, Atsimainymo 
parap. salėje įvyko New Yorko 
lietuvių katalikų seimelis, kuria
me dalyvavo 106 atstovai ir gra
žus būrys svečių.

Seimelį atidarė ALRK Fede
racijos New Yorko apskr. pir
mininkas St. Lukas, paprašyda
mas prel. J. Balkūną pradėti sei
melio darbus malda. Po maldos 
buvo paskelbta darbų tvarka ir 
sudarytas prezidiumas.

Seimelį pasveikino prel. J. 
Balkūnas ir kiek vėliau atvykęs 
prel. I. Kelmelis. Po sveikinimų 
pereita prie numatytų svarstyti 
klausimų. Pirmasis kalbėjo Pr. 
Naujokaitis, referuodamas arti
miausius JAV lietuvių katalikų 
uždavinius. Referate buvo iškel
ta daug aktualių reikalų, dėl ku
rių buvo po referato gyvai pa
diskutuota. Po jo padarė prane
šimus BALFo reikalų ved. P. 
Minkūnas tremtinių šalpos rei
kalu, A, Gražiūnas spaudos rei
kalu ir Vyčių pirm. A. Vasiliaus
kas jaunimo klausimu.

Apsvarsčius iškeltus klausi
mus, seimelis buvo baigtas pri
imant visą eilę rezoliucijų, tarp 
kurių vieną ir JAV prezidentui, 
kurioje seimelis pažymi, kad pri
taria vyriausybės kovai su ko
munizmu ir visomis išgalėmis ją 
rems.

Savo darbus seimelis baigė 
nuvykdamas į Atsimainymo pa- r 
rap. bažnyčią, kur buvo jo na
riams suteiktas palaiminimas 
Švč. Sakramentu.

r,.;,
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Lietuviai pasauly
BELGIJA

Minėjo Lietuvos kariuomenės 
dieną. 

r
Lapkričio 19 d. Lieže Belgijos 

lietuviai minėjo Lietuvos Ka
riuomenės šventę. Kun. Julius 
Danauskas atlaikė pamaldas ir 
pasakė atitinkamą pamokslą. 
Paskui, “Concordia” salėje Liežo 
apylinkės pirmininkas ir CV kul
tūrinių reikalų vadovas p. Sek- 
mokas atidarė minėjimą. Atsis
tojimu ir tylos minute pagerbti 
žuvę dėl Lietuvos laisvės kariai. 
CV pirm. Paulauskas apžvelgė 
Lietuvos kariuomenę ir aptarė 
lietuvių uždavinius, atstatant 
Nepriklausomą Lietuvą.

BALFo įgaliotinis Belgijai 
kun. Danauskas papasakojo sun
kias pirmąsias Lietuvos valsty
bines dienas 1918-1920 m. Grojo 
lietuviška plokštelių muzika. E- 
krane parodyta gražiųjų Lietu
vos vaizdų ir pereitų metų Vasa- 

. rio 16 minėjimą Belgijoje. Link
smieji broliai Draugelis, Paka- 
lenka ir Zinkevičius smuiku, a- 
kordeonu ir gitara dviem atve
jais pagrojo lietuviškų melodijų.

Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu ir malda už Tėvynę — 
plokštele, kurią buvome įpratę 
girdėti per Lietuvos radiją.

KANADA
“Tėviškės Žiburiai” baigia 

pirmuosius metus.
Pernai prieš pat Kalėdas pra- 

lėtas leisti Kanados lietuvių ka- 
alikų savaitraštis “Tėviškės 
žiburiai” šiomis dienomis baigia 
lirmuosius savo gyvavimo me
lus. Per tą laikotarpį, Dr. A. Ša
pokos rūpestingai tvarkomi “T. 
i." yra tapę vienu geriausių da
bar leidžiamų lietuvių katalikų 
savaitraščių. Kadangi jau įren
giama ir sava spaustuvė, reik 
tikėtis, jog ateity “T. ž.”, taip 
sėkmingai nugalėję pirmuosius 
sunkumus, dar didesnę darys pa
žangą.

ARGENTINA
“Laikas” paminėjo savo sukaktį

Argentinos lietuvių katalikų 
savaitraštis “Laikas” paminėjo 
savo vienerių metų sukaktį. Me
tinių proga buvo suruoštas dide
lis laikraščio garbės leidėjų, rė
mėjų, bendradarbių ir bičiulių 
balius, kuriame dalyvavo apie 
150 rinktinių svečių. Laiko vyr. 
redaktorius yra Dr. P. Brazys. 
Redaguoja redakcinė kolegija.

FLORANCE KORSAK KONCERTAS
Po gražių pasirodymų V. Bace

vičiaus Muzikos Klube ir ameri
kiečių The Philomusic Society 
of New York klube, gruodžio 16 
d. F. Korsak-Korsakaitė su pasi
sekimu koncertavo New York 
Times salėje.

F. Korsak yra rimta meninė 
pajėga. Jos dainavimas dvelkė 
rimtumu, švelnumu ir kartu 
lengvumu. Matyt, kad daininin
kė rimtai į dainavimą žiūri ir 
nuolat dirba kartu su pianistu. 
Akomponiamentas jai visai ne
trukdo, o tik padeda iškelti mu
zikinę frazę. ’

Jos dainavimas tuo girtinas, 
kad ji neišeina iš takto ribos. 
Interpretuodama veikalą, ji mu
zikinių frazių išpildymui dau
giausia dėmesį kreipia į pačią 
muziką, o ne vien stengiasi bal
są paryškinti. O kai solistai ima 
pagrindu pačią dainavimo tech
niką ir balso ryškinimą, gauna
mas ištęsimas, nuo ko nukenčia 
pats veikalas.

Programos sudarymas buvo 
labai skoningas. Ypač krito į akį, 
kad kiekvienas įėjimas yra ats
kiras ciklas. Jos pirmo įėjimo 
keturios Bethoveno dainos 
dvelkė rimtumu, gilinimus! į 
dainos tekstą bei frazę. Išpildy
dama keturias J. Brahmso dai
nas, F. Korsak parodė visą savo 
balso stiprumą ir lankstumą, o 
ypač temperamentą. Norėtųsi 
tik, kad Brahmsas būtų kiek 
sunkesnis. Paskutinis pirmosios 
koncerto dalies išėjimas apvai
nikavo visą šios dalies pasiseki
mą. Dainininkė šiuo atveju adai- 
navo tris lietuvių kompozitorių 
dainas — Gruodžio “Visur tyla”, 
M. Petrausko harmonizuotą “Ty
kiai, tykiai” ir Tallat-Kelpšos 
“Mano sieloj šiandien šventė”. 
Ypač įspūdingai praskambėjo 
“Tykiai, tykiai”, nors iš pianisto 
būtų .pageidaujama, kad akom- 
pahimentas tos dainos būtų švel
nesnis. Čia norėtųsi iškelti dai
nininkės gražų lietuvių koihpo- 
zitorių pagerbimą, nes kiekvie
nas solistas sayo koncerto kiek
vienos dalies pabaigai deda į pro- 
'gramą tai, kas jam brangiausia - 
ir ką jis labiausia yra pamėgęs, j.

Ypač kad ir pirmos dalies bisui 
padainavo A. Vanagaičio “Ma
mytę”.

Antrojoj daly F. Korsakaitė 
užsirekomendavo, kad ji yra taip 
pat ir operos dainininkė, atlik
dama dvi sunkias arijas — “La 
Gioconda” Ponchieli ir ariją jš 
Verdi “Toskos”.

Toliau sekė ispanų muzikos ci
klas. Daininikė pasirinko žy
miausią ispanų kompozitorių 
De Falla. Jo dainos techniškai 
yra labai sunkios. Jų akompa- 
niamentai yra lyg solo partija 
akompaniatoriui. Solistas yra 
labai apsunkintas ritmo atžvil
giu ir joms pasiruošti bei išpil
dyti solistas privalo daug dirbti 
su pianistu, kas buvo ir iš Kor
sakaitės dainavimo matyti. Ji 
De Falla dainas atliko nebe
kreipdama dėmesio j techninę 
pusę, o gilinosi tik į ispaniškos 
muzikos dvasią bei temperamen
tą, kas jai ir pavyko. Ypač gra
žiai skambėjo “Lopšinė”.

Paskutinį .išėjimą dainininkė 
skyrė amerikiečių kompozito
riams. Apie jų atlikimą netenka 
daug kalbėti, nes būdama čia 
gimusi ir augusi, juos labai gerai 
pažįsta.

Apskritai pažymėtina, kad, 
atlikusi visą koncertą, daininin
kė neparodė jokio nuovargio.

Dainininkei akompanavo žino
mas akomponiatorius C. V. Bos 
be priekaištų.

Visos dainos buvo padainuotos 
originalo kalba.

Dalyvis

NAUJOS KNYGOS
Česlovas Sasnauskas LIETU

VIŠKA MUZIKA. Redagavo J. 
Žilevičius. Išleido kun. L. Voisie- 
kauskas. Viršelis dail. T. Petrai
čio. USA, 1950 m. 136 psl. kai
na $3.50. -

Prelatas J. Balkūnas LIETU
VYBĖS SILPNfiJIMO PRIE
ŽASTYS • ir kiti straipsniai. 
Straipsniai aktualiais lietuvių 
taftos ir lietuvybės JAV klau
simais. ‘Amerikos” leid., New 
York, N. Y., 1950 m. 24 psl. Kai
na $0,25. .Gaunama “Amerikos” 
administracijoj.

Pagal paskutiniuosius prez. 
Trumano ir Attlee pasitarimus, 
Sovietų agresijos atveju Europa 
bus ginama ir, išrodo, jos apgy
nimas yra laikomas pirmesnių 
uždaviniu, kaip gynyba kurios 
nors kitos srities. Ryšium su tuo 
pradedama plačiai svarstyt, kaip kai, germanai^ slavai, Napoleo-1 užleidus Sovietams Altmarką, 
ta gynyba karo atveju būtų vyk-' nas ir pagaliau Hitleris. Tas ka-1 Saksoniją ir Tiuringiją, tą gyny- 
doma. Deja, europiečiai apie tai ro kelias yra Europos lyguma, bos linija yra pažeista, nes rusai 

kuri tęsiasi nuo Uralo ligi Olan- čia Elbę jau yra peržengę. Todėl 
dijos ir kurioje, be neaukštų yra numatoma, kad gynybos li- 
Valdajaus kalnų, Lenkijos Ro- nija eitų nuo Kielio ligi Kasse’io, 

Svarstydami šį klausymą, visi kitno pelkių ir stambesnių upių, o pietinis sparnas remtųsi į Vo- 
—--------------------------------------  kietijos vidurio kalnyną ir toliau

eitų Čekoslovakijos pasieniu. Bet 
jeigu Sovietai su didele jėga pul- 

kuris turės būti įjungtas į **1, teikoma galimu dalyku, kad 
bendras Europos gynimo pa- tekt^ Sintis Prie Veserio ir už’ 
jėgas teist* priešui Bavariją, nes apie

ANGLIJA.
Šalia Vokietijoj esančių da

linių yra tik viena Afrikoje 
stovinti pėstininkų divizija, 
kuri yra pilnai pajėgi daly
vauti kautynėse. Antroji di
vizija šiuo metu formuojama.

JAV.

, _____ ateinančio karo' nėra kitų didelių judėjimo kliū-
atveju Europoj karo kelias bus čių.
tas pats, ku^'jiulėmė geografi- ’ , Gynybos Unijos
nės sąlygos jau nuo seniausių . __ , . ... ,, A _
laikų ir kuriuo istorijos būvy j tams> Elbę tGnka laikyti fronto

■ Rytus ir Vakarus žygiavo frąn-1 linija, nors 1945 m. Vakarams
1 1,^5 ____ : Tvr_____ i___ I r. • .

kalba su didele baime.
Karo kelias

Šiandienines Vakartj pajėgos
1950 spalių 15 d. Vakarų ka

rinių pajėgų vaizdas, esamomis 
žiniomis, buvęs toks:
VOKIETIJOJ

Anglų zonoj:
7 anglų šarvuočių divizija, 2 
anglų pėstininkų divizija, ne
pilna belgų divizija, nedideli 
daliniai olandų, danų ir nor
vegų.

Viso apie 120.000 vyrų, įs
kaitant ir administracijoje 
dirbančius.

Amerikiečių zonoj:
1 JAV pėstininkų divizija, 
Vienos šarvuočių divizijos 
pajėgumo JAV karo policijos 
divizija, karo aviacijos dali
niai.

Viso apie 100.000 vyrų, įs
kaitant ir administracijoje 
dirbančius.

Prancūzų zonoj:
5 prancūzų šarvuočių divizi
ja, dvi nepakankamai gink
luotos pėstininkų divizijos.

Viso apie ,80.000 vyrų, įs
kaitant ir administracijoje 
dirbančius.

Bendras skaičius:
8 divizijos su apie 300.000 
vyrų.

GALIMOS SUMOBILIZUOTI 
PAJĖGOS *

PRANCŪZIJA.
Be ekspedicinio korpuso In

dokinijoj, pačioj Prancūzijoj 
yra keturios ir šiaurės Afri
koj dvi divizijos. Bet greitai 
akcijai galėtų būti panaudota 
tik dvi pilnai kautynėms pa
siruošusios divizijos. Ligi 1952 
m. Prancūzija' turi sudaryti 
penkias naujas divizijas.

BELGIJA.
Pradėta organizuoti nauja 

antroji divizija.
OLANDIJA.

Kol kas sudaroma tik pla
nas divizijos dydžio dalinio,

i
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VISUS APREIŠKIMO PARAPIJIEČIUS 
ir “AMERIKOS” SKAITYTO JI S

Nuoširdžiai Sveikiname

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS
ir Linkime

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Kun. N. Pakalnis
Kun. J. Pakalniškis

Brooklyn, N. Y.

Pažadėjusios ligi 1952 
Europos gynybai penkias 
vizijas.

KOKS PLANAS

m.
di-

Atlanto pakto valstybių Euro
pos gynybos planas numato to- 
rkias pajėgas sudaryti: Prancūzi
ja 20-28 divizijas, Anglija apie 
5, Belgija, Liuksemburgas ir O- 
landija kartu tarp 5-10 ir Italija 
— 10 divizijų. Anglija, nors ir 
mažiau už JAV laivyno vienetų 
stato, bet taip pat imasi atsako
mybę už pakto valstybių jūrinį 
pajėgumą. Taip pat, pagal planą, 
Anglijos ir Prancūzijos aviacijos 
naikintuvų daliniams tenka tak
tiniai gynybos uždaviniai. JAV 
dalyvaus su 5-10 divizijų, suda
rys daugiau kaip pusę karo lai
vyno, imasi Visus strateginio 
bombardavimo' uždavinius ir 
taktinei kovdl'Wrs 5-10 naikin
tuvų grupių;. Šios pajėgos turi 
vėliausia‘11^ ^23 m; būti su
formuotas. 8'

?i»q .rĄ
SOVIETU PAJĖGOS

RYTŲ VOKIETIJOJ
8 šarvuočių divizijos, 30 pės
tininkųdivizijų, 5 Rytų Vo
kietijos divizijos.

RYTŲ EUROPOJ
6’ šarvuočių divizijos, 40 pės
tininkų divizijų, 25 “liaudies 
demokratijų” divizijos.

RUSIJOJE
20 šarvuočių divizijų, 95 pės
tininkų divizijos.

Viso 229 divizijos prieš Vakarti 
apie 150 divizijų.

& 

. ■ ui ■ ■

Garsusis Uetuvių kompozitorius
Č. SASNAUSKAS, 

kurio kompozicijų rinkinys ką tik pasirodę
. Jš spaudos. - ... -

C;ruo

f1V1OL1 1 V CXX XJX£j XXX^tO CA£./XV* . —
1.000 kilometrų frontui neužtek-' f 
tų divizijų. Tolimesnė galima Ii- į 
nija yra Reinas, kur dešinį spar- £ 
ną saugotų Alpės ir Šveicarija, i ‘ f 
ir pagaliau, paskutiniu atveju, i > 
senoji Maginot linija, nes, Sovie-f' £ 
tams visa jėga puolant, ir Reino į ’ Į 
linija išlaikyti reikėtų apie 50 * 
divizijų, kurių, deja, nėra. Jos 
Vakarai turės tik apie 1954 m.

Taip, bendrais bruožais, išro
do šiuo metu Europos gynybos 
galimybės, kurios, deja, yra to
kios, kad ne be reikalo europie
čiai, ypač vokiečiai, labai jaudi
nasi dėl galimos Sovietų agresi
jos. Jeigu tektų trauktis net ligi 
Maginot linijos, kuri netoli nuo 
Strasburgo remiasi į Reiną ir 
oro Metzą, Sedaną bei Lille eina 
ligi jūros ties Calais, tai Sovietų 
karo mašina persiristų ne tik per 
Vokietiją, bet ir per Olandiją, 
Belgiją ir Liuksemburgą.

Dėl šių sumetimų 1951 m. lai
komi Europai pačiais kritiškiau
siais metais, nes nuo 1950 m. 
ligi 1952 m., kada Atlanto pakto 
valstybių pajėgos bus ligi tiek 
sustiprintos, kad, nors ir žymiai 
skaičiumi atsilikusios nuo Sovie
tų, jau bus pajėgios agresiją 
šiapus Pirinejų sulaikyti, yra il
gas ir keliąs baimę laikotarpis, 
kurio metu gal būt tik laimė Eu
ropą apsaugos nuo sovietinių 
masių užplūdimo.

t
«

ČESLOVO SASNAUSKO 
KŪRYBA

ką

to

Šiomis dienomis išėjo iš spau
dos didelė 136 puslapių gaidų 
knyga, apimanti žymiausius Č. 
Sasnausko kūrinius: LIETUVIŠ
KA MUZIKA, REQUIEM ir visa 
eilę kitų veikalų.

Tą svarbų ir reikšmingą lei
dinį savo lėšomis išleido kun. L. 
Voiciekauskas, Harrison, N. J., 
lietuvių parapijos klebonas. Vei
kalus surinko ir redagavo komp. 
J. Žilevičius; viršelį piešė žino
mas menininkas Teofilius Petrai
tis. Veikalas atrodo liuksusiškai. 
Kalėdų švenčių proga muzikos 
mylėtojams nėra geresnės dova
nėlės, kaip šis rinkinys.

Leidėjas savo žodyje štai 
sako:

“Mes esame dar nepriėję
laipsnio, kas buvo Sasnausko as
menybėje, kada caras laikė su
kaustęs Lietuvą geležiniais rete
žiais, jis, gyvendamas netoli pa
ties caro rūmų, drąsiai paleido 
šūkį: VYRAI, KO MIEGATE, 
JAU LAIKAS I KOVA.

Ateinančios kartos įstengs į 
vertinti tokį galiūną, ir tam tiks
lui yra leidžiami jo veikalai, sun
kiai surankioti, kad nežūtų”.

Kokį darė įspūdį Sasnausko 
veikalai iš serijos LIETUVIŠKA 
MUZIKA tų laikų klausytojams 
prieš 40 metų, teks kiek vėliau 
šiose skiltyse pakalbėti. Galimas 
dalykas ir dabar, kai tie veikalai 
bus lengva gauti knygynuose, 
nemažai apsnūdusių pažadins 
prie tautinės veiklos. Ypatingai 
jo, nemirtingoji kantata “VY
RAI”, kurios kažin kodėl taip 
Nepriklausomoje Lietuvoje mu
zikos vadovybė taip šykštėjosi 
tautinių švenčių proga dažniau 
patiekti vietoje svetimtaučių kū
rybos arba miniaturiškų įvairių 
kantatėlių.

Šiais metais sukanka 50 metų, 
kai Č. Sasnauskas su žymiuoju 
poetu M. Gustaičiu pradėjo tą 
kantatą rašyti ir 40 įlietų nuo , 
jos išspausdinimo. j
_ Rinkinio kaina $3.50. Sukrau- , 
tą pas J. Žilevičių, 166 Park . 
Place, Elizabeth, N. J.

Malonius Maspetho Parapijiečius ir 
“Amerikos” Skaitytojus

SVEIKINAME SULAUKUS

ŠVENTŲ KALĖDŲ
ir Linkime Dievo Palaimos

NAUJIEMS METAMS
Prel. J. Balkūnas
Kun. P. Lekešis
Kun. J. Kartavičius

Maspeth, N. Y.

SVEIKINAME ANGELU KARALIENES
PARAPIJIEČIUS ir DRAUGIJAS

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS
ir Linkime Visiems

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Kun. J. Aleksiūnas
Kun. V. Pikturna

Brooklyn, N. Y.

KALĖDOMIS ir NAUJŲ METŲ 
Sveikinimas

Newarko Švč. Trejybės Parapijiečiams, Bičiuliams
Pažįstamiems ir Visiems Lietuviams Į

Ii
I

I

Rt. Rev. Mrsgr. IG. KELMELIS^
Rev. PR. BASTAKYS į
Rev. P. TOTORAITIS

VISIEMS AUŠROS VARTŲ PARAPIJIEČIAMS
Linkime

Gimusio Kūdikėlio Jėzaus Palaimos

KALĖDŲ ŠVENTĖSE
IR

NAUJUOSE METUOSE
Kun. J. Gurinskas
Kun. Prof. Ražaitis

New York City

1 Šv. Jurgio Parapijos Tikinčiuosius 
Sveikiname

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS
ir

. NAUJAIS METAIS
ir linkime, kad

Visų širdyse spindėtų Kalėdinės Ramybes Šviesa
Kun. A. Petrauskas
Kun. V. Masiulis

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME |
SAVO PARAPIJIEČIUS IR BIČIULIUS |

KALĖDŲ ŠVENTĖSE I 
ir linkime S

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ I
Kun. J. Simonaitis §
Kun. Dr. J. Starkus | 
Kun. A. Kasparas |

Elizabeth, N. J.

Siunčiame Nuoširdžiausius Sveikinimus 
ŠV. MYKOLO PARAPIJIEČIAMS 

Bayonne, N. J.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA
- ir linkime Gausių Dievo Malonių

NAUJIEMS 1951 METAMS
Kun. M. Kemėžis 
Kun. J. Karalevičius, , - t
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Kalėdos ir Kristaus meilė Pirmos Kalėdos tremty
Šv. Luko Kalėdų aprašymas Jie jo artimiausi bendrakeliai-
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Artinosi 1944 metų Kalėdos 
tremty. Visuose Vokietijos kam
puose išsisklaidę mūsų tautiečiai vakare, nekūrentame traukiny

je, menkais rūbais apsivilkę, pa
siekėme Braunsbergą. Iš seselių 
vienuolių gavome reikalingus 
Mišioms rūbus ir indus, iš vietos 
vyskupo — teises, ir jau trys ku
nigai atvykome į Intersburgą. 
Susiradome nurodytas kareivi
nes, pirmąją užsiregistravimo 
vietą. Vokietis kareivis nuvedė 
į vieną kambarį, kuris buvo pil
nas prikrautas lietuviškų laik
raščių. Paėmėme, kiek tilpo į 
mūsų menkus kelionės bagažus. 
Insterburgas pusiau evakuotas.

B. A. Rutkaukas, O.P. ma rytuose, ji greitai prasidės, 
visi greitai galėsime grįžti namo. 
Turėjau, žinoma, patikėti ir pa
dėkoti už puikias informacijas.

Čia vėl pilna bažnyčia prisi
rinko, tos pačios nuotaikos. Jau
čiau, kad mano ir jų maldos gal 
buvo pačios karščiausios, negu 
kada nors. Po pamaldų visiems 
įsakymas į savo vežimus ir na
mo, nes jau buvo sutemę.

Mane kareivis su paprastu ve
žimu veža į trečią vietą, už kelių 
kilometrų į kitą kaima. Dažnai 
jį ir mane sargybos patikrinda
vo — be dokumentų nė žingsnio. 
Pristatė puskarininkiui jo rašti
nėje, kuris, kaip tuojau paaiškė
jo, buvo tos vietos darbininkų 
viršininkas. Čia pat gavau vaka
rienę ir nakvynę. Kambarys — 
lyg tai kokio štabo raštinė: ant 
stalo popieriai, raštai, bylos, te
lefonas. Išėjus mano palydovui 
— kareiviui, puskarininkis užsi
suko radijo iš Londono, kur buvo 
transliuojama, kaip vokiečiai be
laisviai Anglijoje švenčia Kalė
das ir siunčia sveikinimus savo 
namiškiams. Radijo klausytis iš 
svetimų, ypatingai iš priešo kraš
tų, Vokietijoje ir jos užimtuose 
kraštuose buvo griežčiausiai už
drausta, bet tas puskarininkis į 
mane visai nekreipė dėmesio ir 
uoliai klausėsi.

Dar buvo ankstyvas vakaras. 
Paprašiau tą savo “viršininką", 
kad man leistų aplankyti žmo
nes, “kalėdoti”. Leidimą lengvai 
gavau ir dar davė palydovą, Tau
ragės “Maisto” tarnautoją, ku
ris gerai pažinojo apylinkę. Vie
nuose namuose radome pilną 
kambarį įvairaus amžiaus mo
terų. Jos visos verkė. Pamačiu- 
sios mane, sumišo, slapčiomis 
šluostė ašaras, bet greitai atga
vo nuotaiką. Prasidėjo kalbos 
apie tėvynės palikimą, apie fron
tą, apie sunkius darbus. Jos 
skundėsi, kad kitame namo gale 
linksmiau; ten gyvena linksmos 
panos h* dūksta- su kareiviais. 
Nueinu ir ten. Tikrai. Triukš
mas, juokai, siautimai... Karei-

rios sielos; kupinos prakartėlės 
meilės, bėga padėti vargšams, 
guosti našlaičius, padėti sene
liams, slaugyti ligonius. Pavyz
džių, žinome, daug ir iš visų luo
mų. Šv. Elžbieta, Vengrijos ka
ralienė, sutikusi kelyje raupsuo
tąjį, parsivedu jį namo ir pagul
dė į karališkąją lovą. Karaliui 
tas labai nepatiko. Jis bematant 
nuplėšė nuo nelaimingojo ant- 

guodžia iš prakartėlės pirmiau-, klodę ir... pamatė Nukryžiuo
sią neturtinguosius, vargšus ir' tąjį. Tos pačios meilės įkvėpta, 
nuskriaustuosius, skelbia dan-' Natainjėlio Hawthorne’o duktė 
gaus karalystę, neturte nurodo paliko savo turtinguosius namus, 
palaimą. Išganytojas neatėjo tikr pilnus gėrybių ir patogumų, išė- 
vargšus paguosti, tik keletą tru
pinėlių jiems numesti nuo puo
tos stalo, bet tapti jų neperski
riamu bičiuliu, draugu. Todėl 
ir Kristaus žodžiai: “Iš tikrųjų 
sakau jums, kiek kartų jūs tai 
padarėte vienam šitų mano ma
žiausių brolių — man padarėte” 
(Mat. XXV, 40).

Pasaulis nelinkęs neturtą* ir 
vargšus suprasti. Kristus juos 
užstoja, laimina ir neturtą pada
ro didžios meilės židiniu. Tau-
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kas metai darosi labiau žavintis, viai, draugai. Kristus keliauja 
Kas metai lydime Dievo Motiną jų erškėčių keliu, gyvena ir mirs 
ir šv. Juozapą iš Nazareto į Bet- neturte. Jo iškilmingi rūmai —
lieju. Drauge su jais keliaujame 
nuo vienos gatvelės prie kitos 
Kartu su šventąja šeima ieško
me pastogės. Randame ją kalnų 
įdubime, paprastame tvartelyje, 
dvasioje pagarbiname naujai gi
musį Kūdikį.

Iš kur šv. Lukas apie Kalėdas 
sužinojo? Nuo šv. Juozapo? Bet 
jis niekad nebuvo matęs šio tei
singojo žmogaus. Gal iš Viešpa
ties paties? Kiek žinome, ir Jė
zaus jis nebuvo matęs, švento 
rašto žinovai sako, kad šv. Lu
kas apie pirmąsias Kalėdas su
žinojo iš Marijos. Iš jos lūpų ir 
širdies jis išgavo spalvas ir foną, 
kuriuos jis įdėjo į pirmųjų Ka
lėdų paveikslą.

Kalėdos pirmiausia yra varg
dienių šventė. Visas tikintysis 
pasaulis šiandieną džiaugiasi, ta
čiau neturtingieji, vargdieniai su 
didesne teise tą džiaugsmą per
gyvena. Kristus atėjo į jų eiles.

tvartelis; Jo sostas — prakartė- 
iė; Jo—dangaus ir žemės Kara
liaus rūbai — paprasti vystyklai, 
kuriuos Jo Motina pati parengė. 
Pirmieji Jo garbintojai — varg
dieniai piemenys nuo netolimos 
pakalnės. Ilgai lauktasis Mesijas

jo vėžio liga sergančius gelbėti. 
Dėl jų ji keliavo, elgetavo, leng
vino nelaimingųjų sunkias ir pas
kutines valandas — vietoj pasi
baisėjimo, džiaugsmą nešė ...

Matyti kiekviename žmoguje 
Dievo atvaizdą. Kur tik kentė
jimas — matyti kenčiantį Kris
tų ir save. Reiškia suprasti Kris
tų, Jo Kalėdų įkūnytąją Meilę. 
“Dievas yra meilė, ir kas pasi
lieka meilėje, pasilieka Dievuje, 
ir Dievas jame” (I Jon. IV, 16).

KALĖDŲ SENELIS IR JO DOVANOS

o rytojaus die- 
r i p i 1 t a s 

dovanų, 
paliktas šienas

Kokios gi būtų vaikams Kalė
dos be Kalėdų senelio ir jo dova
nų. Bet dabartinis Kalėdų sene
lis, kaip gerasis dovanų dalinto
jas, nors ir .su ilga žila barzda, 
savo pareigose nėra taip jau se
niai, kaip nėra senas ir pats pa
protys dalyti dovanas per 
Kalėdas. Dabartinio Kalėdų se
nelio pirmtakai jau prieš Kalė
das dalindavo dovanas ir tik 
paskiau dovanų dalinimas buvo 
perkeltas į Kalėdas, kaip pato
giausi laiką.

Flamandijoj jau šv. Martynas 
(lapkričio 11 d.) apsivilkęs vys
kupo arnotą, užsidėjęs mitrą 
ant galvos ir su vyskupo lazda 
rankoje vaikšto po kiemus ir tei
raujasi, kaip eigiasi vaikai. Jei 
jie 'buvo gėri, darbštūs ’ėaunži 
saldumynų, o jei buvo tinginiai, 
neklaužados gauna lupti. Kartais 

■ vyskupas Martynas apsilanko ir 
nematomas, tada vaikai turi iš
vakarėse pakabinti savo kojines, 
prikimštas šieno, 
ną randa jas p 
saldumynų ar 
Kojinėse
reikalingas šv. Martyno arkliui, 
nes jis vaizduojamas jojąs ant 
balto žirgo, šis paprotis sutin
kamas, pvz., Silezijoje. ,

Tą patį dovanų dalintojo vaid
menį atlieka ir kitas žiemos šven
tasis — šv. Mikalojus (gruodžio 
6 d.). Ir šv. Mikalojus, Myros 
(Mažojoje Azijoje) vyskupas, 
vilki vyskupo rūbais, kaip ir šv. 
Martynas, tik jį lydi išsuodinta, 
su ragais ir sunkiomis grandinė
mis apsikrovus figūra — “Kla- 
bauf” arba “Klapperbock”. šv. 
Mikalojus klausia vaikų poterių, 
mokančius apdovanoja saldumy
nais, o nemokantiems graso už
pakaly stovinčiu su rykšte ran
koje “Klabaufu”. Ir šis paprotys 
paskiau išblėso, ir šv. Martynas 
pasidarė nebematomas vaikams, 
o tik atjojąs ant balto žirgo iš
dalinti dovanų vaikų jau išvaka
rėse pakabintose kojinėse. Se
niau, kada šv. Mikalojus dar “gy
vas” rodydavosi vaikams, jį ly
dėdavo ištisa virtinė visokių 
maskuotų figūrų, tarp kurių 
“Heiliger Christ” buvo vaikų 
draugas ir sargas.

Kartais šv. Mikalojus pasirodo 
ir per Kalėdas, lydimas berno 
Ruprechto (‘Knecht Ruprecht’), 
kuris yra tas pats vaikų baubas 
“Klabaufas”. Jis ieško neklauža
dų vaikų ir juos sutikęs nori nu
bausti, bet tuo tarpu pasimaišo 
ir išgelbsti Kūdikėlis Jėzus, ku
ris kitur ir dovanas dalina.

Kad Kūdikėlis Jėzus perėmė 
šv. Mikalojaus pareigas dovanas 
dalinti, yra protestantizmo iš
dava. 17 š. vienas protestantų 
kunigas skundžiasi, kad tėvai sa
vo vaikams skiepija klaidingą 
mokslą, sakydami, kad šv. Mika
lojus ateina su dovanomis. Tai 
piktas paprotys, anot to kunigo, 
nes tik Kristus tegali būti visų 
dovanų teikėjas, o ne koks šven-

tasis, kurių jo mokslas nepripa
žįsta.

šis vokiškas protestantiškas 
paprotys persikėlė ir į Švediją, 
bet ne visur, o tik į Gotlando sa
lą. Pietiniame Gotlande gruodžio 
6 d. vaikšto persirengus figūra 
ir dalina vaikams “Niklas gott” 
(Mikalojaus saldumynai), kitose 
vietose šis paprotys perkeltas į 
Kūčias. Kartais tas dovanas da
lina ne šv. Mikalojus, o “Kinken- 
jes” (Kindchen Jėzus — Kūdi
kėlis Jėzus). Vietomis Gotlande 
Mikalojus ar “kinkenjes” pakei
čiamas šv. Steponu toms pačioms 
pareigoms eiti.

Tiek šv. Martynas, tiek šv. 
Mikalojus, tiek Kūdikėlis Jėzus, 
tiek dabar populiarusis Kalėdų 
senelis apdovanodavo tik vaikus, 
bet dabar šis paprotys apėmė 
jau įvairaus amžiaus žmones. Ir 
visai suprantama, nes paprotys 
švenčių progomis apdovanoti 
žmones ir suteikti jiems džiaugs
mo yra senas, nors tatai vykda
vo ir ne Kalėdų proga.

Naujų Metų, dovanos buvo se
niau labai paprastas reiškinys 
Anglijoje ir Vokietijoje, kur jos 
paprastai vadinosi “Neujahr”.

ši per Naujus Metus doVanų 
dalinimo raida yra paveikta ir 
kitos rūšies dovanų, kurioms 
duoti Kalėdos buvo patogiausias 
laikas, nors jų dalinimas ir ne
buvo suvaržytas Kūčiomis ir ne
lietė artimųjų bei giminaičių. 
Jomis keisdavosi valdytojai su 
pavaldiniais. Tas dovanas suda
rė daugiausia valgomieji daiktai, 
o Kalėdos tam labai tiko — a- 
ruodai tada buvo pilni, mėsos 
priskersta, alaus pridaryta, šis 
paprotys buvo Lietuvoje užsili
kęs “paviržio” pavidale: samdi
niams baigus ištarnautus metus, 
kas dažniausia vykdavo Kalėdų 
tarpušventyje, šeimininkai duo
davo paviržį — duonos, mėsos, 
dešrų ir kitų valgomų bei neval
gomų gerybių.

Visos tos dovanos, kurias vai
kams dalindavo ar tai šv. Mar
tynas, ar tai šv. Mikalojus, ar 
tai Kūdikėlis Jėzus, buvo peda
goginio pobūdžio. Bet, norint už
kariauti visų žmonių širdis, rei
kėjo tuos pedagoginius dalykus 
— klausinėti vaikus katekizmo, 
gerus apdovanoti, neklaužadas 
nubausti — pašalinti. Todėl da
bartinis Kalėdų senelis su savo 
dovanomis pasidarė labai popu
liarus, nes dovanos prarado tą 
pedagoginį tikslą.

Kai kur, pvz., Švedijoje, prie 
to prisidėjo ir vietiniai kitokio 
pobūdžio papročiai. Dar ne taip 
seniai Švedijoje buvo įteikiamas 
labai dramatiškai “julklapp”: 
prasiverdavo durys ir pro jas su 
trenksmu ant grindų nukrisdavo 
ryšuliukas, o mielasis dovanoto
jas maudavo lauk, kiek tik ko
jos neša. Tuo “julklapp” būdavo 
didelė pliauska, storai apsukta 
popierių, šiaudais arba audeklu. 
Jeigu pavykdavo “dovanotoją” 
sugauti, jis turėdavo su “jul- 
klappu” toliau eiti, o jei nesugau- 
davo, tai kas nors iš šeimynos, 
paprastai bernas, turėjo nešti 
dovaną toliau, ir taip ji keliau
davo per visą kaimą.
; Kiek pavojingiau buvo nešti 
taip vadinama “kiaulės koją”. 
Kiaulės koja, kaip ir pliauska, 
buvo apsukama, prie jos buvo 
prisegtas ir eilėraštukas. Įnešus 
kiaulės koją, reikėdavo ją padėti 
ant stalo, perduoti sveikinimus 
nuo siuntėjo ir paskui, kiek ko
jos neša, spausti, kad nesugautų. 
Jei sugaudavo, parsivesdavo at
gal ir girdydavo — turėdavo iš
gerti tiek stikliukų, kiek kiaulės 
kojoje kauliukų, o jų net 24. Kai 
jau nusigerdavo, pririšdavo kiau
lės koją ant nugaros, palydėda
vo ligi šeimininko gonkelių ir 
perduodavo šeimininkui, kuris 
paskui savo ruožtu turėdavo nu
girdyti palydovus ir po to pra
nešti jų šeimininkui, kad ateitų 
atsiimti.

Vidurinėje Švedijoje vietoje 
pliauskos ar kiaulės kojos neš
davo iš šiaudų pintas figūras — 
senį arba ožį (tos abi figūros 
dar ir dabar sutinkamos per Ka
lėdas, bet tik kaip papuošalai). 
Tokį šiaudinį ožį daugiausia 
siųsdavo bernai mergaitėms, ku
rios stengdavosi “kaltininką” su
rasti, dėdavosi pykstančios, bet 
būdavo nepatenkintos, jei jų 
toks “kavalierius” neatlankyda
vo.

Seniausias kalėdinių dovanų 
aprašymas Švedijoje yra admi
rolo Carl Tersneden prisimini
muose 1731 m. šis paprotys tada 
jau buvo paplitęs aukštesniųjų 
visuomenės sluoksnių tarpe. Do
vanas dalindavo užsimaskavę as
menys, nes turėjo būti nežinoma, 
iš kur dovana atėjo. Tas, be abe
jojimo, primena šv. Martyną, šv. 
Mikalojų, Kūdikėlį Jėzų. Dabar 
tas pareigas atlieka 'populiarusis 
Kalėdų senelis.

laukė jų liūdna širdimi. Berlyne, 
kur buvo nemaža susispietusių 
lietuvių, prieššventinė nuotaika 
buvo ypatingai jaučiama. Orga
nizuojamos bendros Kūčios; mo
terys, jaunimas uoliai talkinin
kavo, ruošė paketus Stutthofo 
kacetininkams ir ligoniams li
goninėse. Jautėme, kad nors va
landėlę savųjų tarpe, paskendę 
švenčių nuotaikoje, užmiršime 
ką tik pergyventas baisios ke
lionės siaubo ir skausmo valan
das. Staiga gaunu iš Lietuvių 
Pastoracijos Centro pirmininko, i Kūčių vakaras. Mieste tylu, ju- 
kun. dr. J. Puišio, pakvietimą 1 dėjimas menkas. Užeiname į vie- 
vykti į pafrontę, Rytprūsiuose, ną bažnyčią. Prie altoriaus spin- 
ir paskutiniesiems tremtiniams di amžinoji lemputė. Pataikėme 
suteikti dvasinius patarnavimus, — bažnyčia katalikų. Taip čia 
su jais atšvęsti Kalėdas. Kartu 
vyksta kun. dr. V. Endriūnas, 
o trečią — kun. A. Rubiką pa- 
siimsime iš Braunsbergo. Liūdna 
buvo atsižadėti bendrų Kūčių, 
kurioms jau ir bilietą turėjau— 
palikti šventėms didžiulę Berlyno 
lietuvių koloniją. Ryžtuosi. Tuo
laikinė nacių bažnyčių ministeri
ja kliūčių tokiai ilgai kelionei 
nedarė (propagandos sumeti
mais), davė mums stiprius po
pierius, kuriuos kelionėje šimtus 
kartų reikėjo traukti iš kišenės 
kontrolei.

Naktis Friedrichstrassės di
džiulėje stotyje. Su dideliu vargu 
įsispraudėme į perpildytą pa1 
prastą traukinį. Perone laukė 
Pastoracijos Centro tarnautojas 
su paketais, skirtais Stutthofo 
kacetininkams, bet jų paimti ne
įmanoma; vos patys galime va
gone įtilpti, stovėdami ant vie
nos kojos — kitai nebuvo vie
tos pastatyti. Tie siuntiniai buvo 
pasiųsti paštu ir, kaip po karo 
sužinojome, visi, dar tuomet li
kusieji gyvi, juos gavo tvarkin
gai. Traukinys pajįudą. Slenka 
aptemdinti didmiesčio griuvėsiai. 
Liūdnos mintys skijerl^ąsi į gal
vą. Atgaunu nuotaiką ; ']uk ke
liauju arčiau tėvynės, pas savuo
sius ... Galvoju, kaip sd jais su
sitiksiu, kokį pirmą paguodos 
žodį pratarsiu. Sekančios dienos 
___ ...

viskas evakuota. Pristatė vyr. 
leitenantui, vietos apylinkės vir
šininkui. Šis puikia karieta nu
vežė į sekančio kaimo evangeli
kų bažnyčią, kur jau laukė pas
kutinieji apleidę tėvynę ar eva
kuoti mūsų tautiečiai ii- lenkai 
darbininkai. Kareiviai kūreno 
bažnyčią, taisė elektros laidus. 
Viskas tvarkoje, tik elektriniai 
vargonai negrojo, nes nebuvo 
jiems srovės. Pradėjome pamal
das. Pasikvietęs vertėją (lenkų 
kalbai), visiems“ daviau bendrą 
absoliuciją ir visi ėjo prie šv. Ko
munijos. Visų nuotaika pakelta, 
skambėjo lietuviškos Kalėdų 
giesmės. Po pamaldų, aikštėje, 
šnekučiavome, dalijomės pasku
tiniais įspūdžiais. Padalijau at
vežtų lietuviškų laikraščių.

— Gal neturite nieko lietuviš
kai paskaityti?

— Turime vieną kitą knygą, 
bet jos nekokios, kunigėli, — 
atsiliepė jaunas vyrukas.

— Nejaugi blogąsias vežėtės 
iš namų? Kokių turite?

— Nedrąsu nei sakyti: “Bal
tąsias verges” ir “Vinetou”, — 
paraudęs prisipažino tas pats 
kaimo žaliukas.

Atsisveikinome, linkėdami vie
ni kitiems linksmų švenčių ir 
greitai grįžti namo. Mane visą 
tą dieną globojo tas pats vyr. 
leitenantas ir jo padėjėjas. Abu 
katalikai iš Sudetų. Vakare jis 
vėl nuvežė ta pačia karieta į kitą 
kaimą, antroms pamaldoms. Pas
kui sekė su savo vežimais trem
tiniai. Jie vieni negalėjo judėti 
iš vieno kaimo į kitą. Atrodė, 
kad važiuojame į kokius atlai
dus — pilnas plentas vežimų. 
Dar turėjau laiko iki paskirtos 
valandos. Užėjau į vienus namus 
pasišildyti. Visur pilna kareivių. 
Jie geroje nuotaikoje švenčia 
Kalėdas: rašo laiškus, klauso ra
dijo, linksmai, šnekučiuojasi... 
Tuojau pradėjo ’* man' išdidžiai 
kalbėti apie vokiečių prieškalė
dinę sėkmingą ofenzyvą vaka
ruose, apie greitą vokiečių per-

gera, norėtųsi ilgiau pabūti, bet 
nėra laiko. Stoties bufete valgė
me “Kūčias”. Salės kampe stovi 
kukliai papuošta Kalėdų eglutė. 
Radijo groja kalėdines melodijas. 
Žmonių daug, bet visi be nuotai
kos, prislėgti... Anksti rytą 
vykstame iki paskutinės stoties 
— Schillen; traukinys toliau 
neina, nes fronto zona. Stotyje 
laukė kareivis su mašina. Mes 
trys buvome vieninteliai civiliai, 
ir tas kareivis paklausė, ar mes 
nebūsime lietuviai kunigai iš 
Berlyno. Nustebome, kad čia jau 
apie mus žino. Nuvežė į štabą. 
Čia keli apyseniai karininkai 
mus gana galoniai sutiko ir davė 
kiekvienam komandiruotę į svar
besnius punktus. Baigus darbą, 
vėl čia turime grįžti išsiregis
truoti. Turime prisitaikinti prie 
kariškos tvarkos.

Tas pats kareivis veža tolyn. 
Aušta pirmoji Kalėdų diena. Vi
sur tylu; nesigirdi šūvių, nors už 
kelių kilometrų fronto linija. Po 
laukus vaikšto folkįšturminin- 
kai (pagelbinė kariuomenė), su
daryta iš įvairaus amžiaus palie
gėlių.

Mane pirmą nuveža į Neusie- 
del (seniau vad. Naūjeninken— 
Naukiemis), kuriame vasarą, 
pradžioje kelionės, praleidau vi
są savaitę. Tuomet čia dar žydė
jo normalus gyvenimas, o dabar1 galę. Tokia pat ofenzyva ruošia- (Perkelta į 5 psl.)
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Legenda apie Kalėdų rožes
gai, jis 
dymui I

Plėšiko žmona, kuri gyveno targ jis, — kad tai vyrų vienuo- 
Goeinge miško lindynėje, išėjo ^nas *r na vienai moteriai neva- 
vieną dieną elgetauti į klonį/Jeigu k 
Pats plėšikas buvo apšauktas 
belaisviu ir jam buvo neleista 
išeiti iš miško. Jis turėjo ten
kintis tykodamas, ar pro miško 
pakraštį nepravažiuos kas nors. 
Bet tuo laiku šiaurinėje Skae- 
neje nebuvo jau tiek daug ke
liaujančių. Ir jeigu atsitikdavo, 
kad vyrui nepavykdavo kelių 
savaičių medžioklė, išleisdavo 
tada žmoną į kelią. Su savimi ji 
pasiimdavo penkis savo vaikus. 
Visi jie būdavo apvilkti suply
šusiais odiniais drabužėliais, a- 
pauti tošies vyžomis, ant nuga
ros nešdavo jie sulig savim didu
mo maišus. Jai įžengus pro du
ris, niekas neatsakydavo jai to, 
ko ji norėdavo, nes jai nieko ne- 
reikšdavo ateiti sekančią naktį 
ir padegti namus, jeigu jos kaip 
reikiant nepriimdavo. Plėšiko 
žmona ir jos vaikai buvo pikčiau 
už vilkus, ir daugelis būtų norė
ję persmeigti juos ietimi, bet ne
drįso, žinodami, kad jos vyras 
liko miške ir kad jis imsis kerš
to, jeigu kas nutiks jo vaikus 
arba senę.

Ir taip, beeidama iš kiemo į 
kiemą, vieną gražią dieną atėjo 
ligi Oevedo, kur tais laikais vie
nuolynas* stovėjo. Ji paskambino 
prie vienuolyno vartų ir pareika
lavo valgyti. Sargas atidarė ma
žą vartų langelį ir padavė jai 
šešis apskritus duonos kepaliu
kus — vieną jai ir po vieną vai
kams.

Motinai tyliai stovint prie var
tų, vaikai bėgiojo aplink. Vienas 
iš jų sugrįžo ir timptelėjo moti
ną už sijono — tai buvo ženklas, 
kad jis kažką atrado, ką jį turė
tų pamatyti, ir plėšiko žmona 
nuėjo paskui jį.

Vienuolyną supo aukštas ir 
stiprus mūras, bet vaikui pavy
ko užpakaly surasti nedidelius 
pravirus vartelius. Įėjusi į vidų, 
plėšiko žmona tuoj užtrenkė var
telius ir, nieko nesiklausdama, 
įėjo, kaip kad ji buvo įpratusi.

Oevedo vienuolyną tada valdė 
abatas Jonas, gerai nusimanąs 
ir apie visokius žolynus. Už vie
nuolyno mūro jis buvo įrengęs žiūrėjo į jas, tartum jos būtų 
nedidelį darželį. Į jį plėšiko žmo
na ir įėjo.

Iš pradžių plėšiko žmona taip 
nustebo, kad net stabtelėjo prie 
įėjimo. Buvo pats vidurvasaris, 
ir abato Jono darželis buvo pa
čiame savo žydėjime, tad įėjus 
net akis raibo nuo mėlynų, rau
donų ir geltonų žiedų. Bet greit 
pasirodė maloni šypsena jos vei
de ir ji pradėjo eiti siauru tarp 
galybės lysvelių takeliu.

Darželyje vaikštinėjo broliu
kas ir rovė piktžoles. Jis ir buvo 
palikęs pravirus vartelius, kad 
galėtų į atmatų krūvą anapus 
mūro išmesti balandas ir varpu
tį. Pamatęs į darželį įeinant plė
šiko žmoną su penkiais vaikais, 
tuoj pasileido priešais ir liepė 
jiems nešdintis, iš kur atėję. Ji 
žvelgė į visas puses, tai į tiesias 
išsidriekusias baltas lelijas, tai 
į vijokšlius, bekopiančius vienuo
lyno sienomis aukštyn, ir dėjosi 
visai broliuko nematanti.

Broliukas pagalvojo, kad ji 
nesuprato jo. Jis norėjo paimti 
ją už rankos ir grąžinti atgal, 
bet plėšiko žmona, pamačius jo 
norą, pažvelgė į jį tokiu žvilgs
niu, kad jis turėjo atatupstas 
pasitraukti. Visą laiką ji ėjo su
silenkus, su maišu ant nugaros, 
bet dabar atsitiesė visu savo ū- 
giu.

— Aš plėšiko iš Goeinge miš
ko žmona! — tarė ji. — Prisi
liesk, jei nori! Buvo aišku, jai 
taip pasakius, jog ji bus tikra, 
kad ją paliks ramybėje, lygiai, 
jeigu ji būtų pasakiusi esanti 
Danijos karalienė.

Bet broliukas vis tiek išdrįso 
jos ir toliau nepaleisti, nors da
bar, sužinojęs, kas ji yra, kalbė
jo jis gana santūriai.

— Tu privalai žinoti, motin,—

tu neisi, iš kur atėjusi, vienuo
liai užpyks ant manęs, nes aš 
juk užmiršau uždaryti vartelius. 
Jie išvys mane ir iš vienuolyno 
ir iš darželio.

Bet tokiems maldavimams 
plėšiko žmona liko kurčia.‘Ji ėjo 
toliau pro rožes, pasižiūrėjo į 
izapą, pražydusi violetiniais žie
dais, J skirpstą, pilną gelsvai rau
donų žiedų kekių. Broliukui ne
buvo nieko kito daryti, kaip tik 
bėgti J vienuolyną ir šauktis pa
galbos.

Jis sugrįžo atsivesdamas du 
kitus vienuolius, ir plėšiko žmo
na tuoj pamatė, kad reikalas 
rimtas. Prasižergus tad atsistojo 
ji vidury takelio ir savo skardžiu 
balsu pradėja šaukti; koks bai
sus kerštas ištiks vienuolyną jei
gu jai neleis pasilikti darželyje 
tol, kol ji panorės. Bet vienuo
liams atrodė, kad nėra čia ko 
jos bijoti ir galvojo ją išvyti. 
Tada plėšiko-žmona nustojo šau
kus, puolė ant jų, drėskė nagais 
ir kando. Neatsiliko ir vaikai. 
Trys vyrai gi tuoj pastebėjo, kad 
ji juos viršija. Nebuvo nieko kito 
ko daryti, kaip eiti į vienuolyną 
ir pasikviesti daugiau.

Beeidami takeliu į vienuolyną, 
jie sutiko abatą Joną skubantį 
žiūrėti, koks čia triukšmas dar
želyje. Tada jie turėjo prisipa
žinti, kad plėšiko žmona iš Goe- 
inge miško įsibrovė į vienuolyną 
ir kad jiems nepavyko jos išvyti, 
už tat dabar eina pasikviesti 
kitų.

Abatas Jonas prikišo jiems, 
kam panaudojo smurtą ir už
draudė kviestis daugiau. Jis pa
siuntė abu vienuolius atgal prie 
darbo, o pats, nežiūrėdamas, kad 
senas ir silpnas, pasiėmė tik bro
liuką ir nuėjo į darželį.

Abatui Jonui atėjus, plėšiko 
žmona, kaip ir pirma, vaikštinė
jo tarp gėlių lysvelių. Ji negalė
jo jomis atsistebėti. Jis buvo įsi
tikinęs, kad ji niekados savo gy
venime dar nebuvo darželio ma
čius. Ji ėjo tarp mažų eželių, ap
sėtų mažomis ir retomis gėlėmis,

apie kurį aš galvoju, jūs išrau- SELMA LAGERLOF 
tumėt visas šias gėles ir išmes- 
tumėt jas kaip piktžoles.

Darželio prižiūrėtojas nė kiek 
nemažiau didžiavosi gėlėmis, 
kaip ir pats abatas Jonas, ir, iš
girdęs tuos žodžius, pradėjo pa
sityčiodamas juoktis.

— Aš suprantu, kad tu taip 
kalbi, norėdama iš rriūsų pasi
juokti, — tarė jis, — tas darže
lis turėtų būti gražus, kurį tu

damas, išgirdo, kad abatas Jo
nas papasakojo vyskupui apie tą 

Į patį plėšiką, ilgus metus be lais
vės miške gyvenantį ir prašė jo 
išduoti jam laisvės popierius, kad 
jis vėl galėtų garbingai tarp kitų 
žmonių gyventi.

— Taip, kaip dabar yra, — 
tarė abatas Jonas, — jo vaikai

ten tarp pušų Ir kadugių Goelnge ISaugs daug didesni Piktadariai, r r nflcrii Ii c? nafo orr»oii fiivAaita

• senos pažįstamos. Atrodė, kad 
ji pažino ir slenksteną, ir mėtą, 
ir rozmariną. į vienas pasižiūrė
jus, ji lengvai nusišypsodavo, o 
pažvelgus į kitas — papurtyda
vo galvą.

Abatas Jonas taip mylėjo sa
vo darželį, kaip jis tik begalėjo 
mylėti žemišką ir pranykstantį 
daiktą. Kad ir kaip žvėriška ir 
nemaloni buvo toji svetima mo
teriškė, ji jam vis tiek patiko, 
kad norėdama ramiai apžiūrėti 
darželį, kovojo su tais trimis 
vienuoliais. Jis priėjo prie jos 
ir iš lengvo paklausė, ar jai pa
tinka darželis.

Plėšiko žmona staiga atsisuko 
į abatą. Ji laukė užpuolant iš už
pakalio, bet, pamačius jo žilus 
plaukus ir sulinkusią nugarą, at
sakė visai taikiai:

— Iš pradžių pamačius jį, ma
niau, kad aš niekada nebuvau 
gražesnio mačius, bet dabar ma
tau, kad jis negali lygintis su 
kitu, kurį aš žinau.

Abatas Jonas, žinoma, laukė 
visai kitokio atsakymo. Išgirdus, 
kad plėšiko žmona matė daug 
gražesnį už jo darželį, raustelėjo 
jo susiraukšlėję skruostai.

Broliukas, stovėjęs netoliese, 
pradėjo taip pat pataisinėti plė
šiko žmoną.

— Abatas Jonas, — tarė jis, 
— pats su dideliu darbštumu bei 
vargu surinko gėles į savo dar
želį iš toli ir iš arti. Mes visi ži
nome, kad visoje Skaenėje nėra 
turtingesnio darželio ir tau, kiau
rus metus gyvenančiai neįžen
giamame miške, nevalia jo dar
bo kritikuoti.

— Aš nenoriu nei jo, nei tavęs 
kritikuoti, — tarė plėšiko žmo
na, — aš tik sakau, kad jeigu 
jums tektų pamatyti tą darželį,

miške įrengei. Aš galiu drąsiai 
net savo sielą prakeikti, kad tu 
niekada nesi už darželio vartų 
buvus.

Plėšiko, žmona paraudo iš pyk
čio, kad jos nesuprato ir sušuko:

— Gal būt, kad šiandien pir
mą kartą patekau už darželio 
vartų, bet jūs, vienuoliai, būda
mi šventi žmonės, turėtumėt ži
noti, kad didysis Goeinge miškas 
kiekvieną Kūčių vakarą pavirs
ta rojum Viešpaties gimimui at
švęsti. Mes, miško gyventojai, 
matome tai kasmet, o tame ro
juje aš mačiau tokių gražių gė
lių, jog nedrįsau net rankos pa
kelti joms skinti.

Broliukas norėjo jai ir toliau 
atsakinėti, bet abatas Jonas da
vė ženklą nutilti, nes jis jau nuo 
pat vaikystės buvo girdėjęs kal
bant, kad miškas Kūčių naktį 
šventiškai pasipuošia. Dažnai il
gėjosi jis tai pamatyti, bet nie
kada jam nepavyko. Jis nepasi- 
leisdamas ėmė prašyti ir šauktis 
plėšiko žmonos, kad Kūčių naktį 
jis galėtų užsukti į plėšiko lindy
nę. Jeigu ji tik atsiųstų vieną 
vaikų keliui parodyti, jis jotų 
pats vienas ir niekada jų neiš
duotų, bet stengtųsi dar atsily
ginti, kuo galėdamas.

Plėšiko žmona iš karto nesu
tiko, ji pagalvojo apie vyrą ir tą 
pavojų, leidus abatui Jonui at
vykti į jų lindynę. Bet noras pa
rodyti vienuoliui, kad rojaus dar
želis, kurį ji žinojo, daug gražes
nis už jo, nugalėjo ją, ir ji nusi
leido.

— Bet daugiau kaip vieno pa
lydovo nevalia pasiimti, — tarė 
ji, — o būdamas šventas vyras, 
neprivalai mums pinklių taisyti.

Abatas Jonas pažadėjo, ir plė
šiko žmona išėjo. Broliukui gi 
abatas Jonas įsakė niekam nie
ko neišduoti, apie ką buvo susi
tarta, nes jis bijojo, kad vienuo
liai, sužinoję jo norą, neleis jo 
tokio seno į plėšikų lindynę ke
liauti.

Jis pats gi nutarė niekam sa
vo planų nesakyti. Bet atsitiko, 
kad į Oevedą atvyko Lundo ar
kivyskupas Absalonas ir apsi
nakvojo ten vienai nakčiai. Aba
tas Jonas, berodydamas vysku
pui savo darželį, pagalvojo apie 
plėšiko žmonos apsilankymą, o 
broliukas, aplink besikrapštinė-

negu jis pats, ir greit turėsite 
tada su ištisa miško plėšikų gau
ja grumtis.

Arkivyskupas Absalonas atsa
kė, jog jis negalįs paleisti to pik
tojo plėšiko tarp garbingų žmo
nių klonyje. Visiems būsią ge
riau, jeigu jis pasiliks ten miške.

Abatas Jonas įsikarščiavo ir 
įsileido pasakoti vyskupui apie 
Goelnge mišką kuris kasmet Ka
lėdų apdaru pasipuošia.

— Jeigu tie plėšikai nėra tiek 
blogi, kad Dievo grožybė jiems 
rodosi, — tarė jis, — jie negali 
būti jau tokie pikti, kad negalėtų 
žmonių malonės patirti.

Bet arkivyskupas žinojo, ką 
abatui Jonui atsakyti.

— Tiek aš galiu tau pažadėti, 
abate Jonai, — tarė jis ir leng
vai nusišypsojo: — tą dieną, ka
da tu atsiųsi man gėlę iš Goelnge 
miško kalėdų rojaus darželio, 
išduosiu aš tau laisvės popierius 
visiems beteisiams, kuriems tik 
paprašysi.

Broliukas suprato, kad ir vys
kupas Absalonas, kaip ir jis, tiek 
pat tetikėjo plėšiko žmonos pa
sakojimams, bet abatas Jonas to 
nepastebėjo. Jis padėkojo .Absa- 
lonui už gražius pažadus .ir sakė, 
kad tą gėlę jis tikrai jam nu
siusiąs. '

• * * *
Abatas Jonas sulaukė, ko no

rėjo, ir sekantį Kūčių vakarą ne
sėdėjo jis namie Oevede, bet bu
vo pakeliui į Goeinge mišką. Vie
nas plėšiko vaikų bėgo pirma, 
palydovu gi jis pasirinko tą bro
liuką, kurs darželyje kalbėjosi 
su plėšiko žmona.

Abatas Jonas nepaprastai il
gėjosi tos kelionės, tat buvo la
bai linksmas, kad pagaliau išsi
ruošė. Bet visai kitaip buvo su 
jį lydėjusiu broliuku. Jis taip 
mylėjo abatą Joną ir nelabai bū
tų norėjęs užleisti kitam jį lydėti 
ir saugoti, bet jis visai negalvo
jo, kad jie pamatys Kalėdų ro
jaus darželį. Jis galvojo, kad visa 
tai yra tik pinklės, kurias plėši
ko žmona su tokiu gudrumu pa
spendė abatui Jonui, kad šis ga
lėtų įpulti tiesiai jos vyrui į na
gus.

Bejodamas šiaurės link per 
miškuotas vietas, jis matė, kaip 
visi ruošėsi Kalėdas švęsti. Kiek
viename kaime kūrenosi pirtis,

to Jono. Bet nuovargis iš lengvo 
nugalėjo jį, ir jis užmigo. Pabu
dęs pamatė, kad abato Jono lo
voje jau nebebuvo ir kad jis sė
dėjo prie ugnies ir kalbėjosi su 
plėšiko žmona. Ir pats plėšikas 
sėdėjo prie ugnies. Jis buvo auk
štas, liesas vyras, atrodė neran
gus ir prislėgtas. Jis buvo atsi
gręžęs nugarą j abatą Joną, dė
damasis lyg jis visai nesiklausy
tų pokalbio.

Abatas Jonas papasakojo plė
šiko žmonai apie visus pasiruo
šimus Kalėdoms, kuriuos jis pa
kely matė ir priminė jai apie 
Kalėdų vaisos, linksmus kalėdi
nius žaidimus, kur ir jai teko 
jaunystėje dalyvauti tarp žmo
nių, laisvėje gyvenant,

— Gaila jūsų vaikų, kad ap
rengti negali lakstyti po gatvę 
ir vartytis šiauduose, — tarė 
abatas Jonas.

Plėšiko žmona iš pradžių at
sakydavo trumpai drūtai, bet

blanda, ir ,j:s bijojo, kad nakties 
tamsa vėl ijoiizaDsp.itautų.

Bet greit vol prasiveržė nauja 
šviesos banę.i. Su šaunu ji atsi
nešė upelių i-iiirletiiii'ą ir upokš
nių šniokšt imą. Lapuočių medžių

turn galybės žalių drugelių liūtų

Bet ne vien lik medžiai ir au
galai atbudo, Kre;vasu.ipiai pra
dėjo ant šakelių šokinėti. Gene
liai kapojo stuobrius, kad net 
skiedros į šalis tiško. Varnėnų

tą, nutūpė eglės viršūnėje pail
sėti. Kiekvienas kad ir mažiau
sios plunk: neles smaigaliukas 
taip raudonai švietė ir, paukš
čiams pajudėjus, kaip brangak
meniai Žibėjo.

Valandėlę vėl pi itemo, bet tuoj
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kad iki popiet išsikųrentų vano- 
tis. Iš klėčių į trobas nešė mėsą 
ir duoną, iš daržinių vyrai nešė 
šiaudų kūlius ant grindų išdriek- 
ti.

Jodamas pro mažas bažnytė
les, jis matė, kaip kunigai su var
pininkais puošė savo bažnytėles 
gražiausiais, kokius tik jie turė
jo, kilimais, o prijojęs prie šali
kelių, vedančių į Bosja vienuo
lyną, jis pamatė, kaip vienuoly
no neturtingieji keliavo apsikro
vę duonos kepalais ir ilgomis 
žvakėmis, kurias jie buvo gavę 
prie vienuolyno vartų.

Abatas Jonas, pamatęs visus 
tuos pasiruošimus Kalėdoms, dar 
labiau paspartino žingsnį. Jis 
galvojo, kad jo laukė daug di
desnė šventė, negu bet kuris iš 
tų kitų švęs.

Broliukas skundėsi ir dejavo, 
matydamas, kad ir mažiausioje 
sodybėlėje ruošiasi Kalėdas švęs
ti. Jis pradėjo vis labiau ir la
biau bijoti, ir prašė ir net keikė paskui pasidarė nebe taip kalbi 
abatą Joną, kad grįžtų ir nepa- ir atsidėjusi klausėsi. Staiga at
siduotų pats plėšikams į rankas, i sisuko plėšikas ir sugniaužė

Bet abatas Jonas tęsė savo kumštį prieš abato Jono veidą, 
kelią, visai nesukdamas galvosi — o tu, prakeiktas vienuoli, 
dėl jo skundų. Klonis paliko už-1 ar čia atėjai man žmoną ir vai- 
pakaly, ir jis įjojo į tuščius ne- kus vilioti? Ar tu nežinai, kad 
įžengiamų miškų plotus. Kelias man atimta laisvė ir kad aš ne
pablogėjo, darėsi panašesnis į galiu iš miško išeiti.
akmenuotą, spygliais apibirėjusį Abatas Jonas, nė kiek neišsi- 
takelį. Nebuvo nei tilto, nei liep-I gandęs, žiūrėjo jam į akis.
to keliaujančiam per upes ir u-l — Aš kaip tik noriu išgauti 
pokšnius persikelti. Juo ilgiau tau laisvės popierius iš arkivys- 
keliavo, tuo šalčiau darėsi, ir po 
valandos jie atsidūrė sniegu ap
klotoje žemėje.

Kelionė buvo ilga ir sunki. Jie 
jojo stačiais ir slidžiais šoniniais 
skardžiais, leidosi pro pelkes ir 
samanynus, veržėsi pro vėjo' iš
vartytus medžius ir krūmokš
nius. Ir kai dienos šviesa pradėjo 
išsekti, plėšiko vaikas vedė juos 
per pievą miške, apsuptą aukštų 
medžių, plikų lapuočių ir žalių 
spigliuočių. Praėjus pievą, iškilo, plėšikas juokėsi iš abato Jono, 
kalno šlaito siena, kurioje jie bet pats abatas buvo labai pa- 
pamatė iš storų lentų sukaltas 
duris.

Abatas Jonas pasidrąsinęs įė
jau atvyko, ir jis nusėdo nuo ar
klio. Vaikas atidarė sunkias du
ris, ir jis pamatė neturtingą olą 
kalno šlaite, plikomis, akmeni
nėmis sienomis. Plėšiko žmona 
sėdėjo prie vidury grindų bede
gančio rąsto ugnies. Pasieniais 
buvo lovos iš eglišakių ir sama
nų. Vienoje iš jų gulėjo pats plė
šikas ir miegojo.

— Prašom į vidų! — sušuko 
plėšiko žmona visai nepasikelda- 
ma, — paimkit ir arklius į vidų, 
kad nakties šaltis jiems nepa
kenktų!

Abatas Jonas pasidrąsinęs įė
jo į vidų, o broliukas paskui. Lin
dynėje buvo varginga ir tuščia, 
Kalėdoms sutikti visai buvo ne
ruošta. Plėšiko žmona nei kepė, 
nei alaus darė, ji ndi šlavė, nei 
plovė. Vaikai gulėjo ant grindų 
prie katilo ir valgė, o valgyti ne
buvo nieko geresnio, kaip skysta 
sriuba.

Plėšiko žmona kalbėjo 
mingai ir išdidžiai, kaip 
pasiturinti ūkininkė.

— Sėsk čia prie ugnies, 
Jonai, ir pasišildyk, — tarė ji,— 
o jeigu turi pasiėmęs su savimi 
ką užkąsti, valgyk! Maisto, kurį 
mes čia miške verdame, manau, 
tu nenorėsi nė paragauti. O jei
gu pavargęs iš po kelionės, gul
kis štai čia kurioje nors iš lovų 
ir miegok. Nesibijok pramiegoti, 
aš sėdėsiu čia prie ugnies ir bu
dėsiu. Aš pažadinsiu tave, kad 
pamatytum tai, dėl ko čia at
jojai.

Abatas Jonas paklausė plėšiko 
žmonos ir išsiėmė krepšelį su 
maistu. Bet po kelionės jis buvo 
taip pavargęs, jog vos bepajėgė 
valgyti, ir, išsitiesęs lovoje, tuoj 
užmigo.

Broliukui taip pat buvo nuro
dyta lova pailsėti, bet jis nedrįso 
Užmigti. Jam atrodė, jog jis turi 
nenuleisti akių nuo plėšiko, kad 
jis neatsikeltų ir nepagautų aba- I

kupo, — tarė jis.
Vos spėjo abatas Jonas ištarti 

tuos žodžius, plėšikas ir jo žmo
na pradėjo kiek galėdami kva
totis. Jie juk žinojo, kokio pasi
gailėjimo gali miško plėšikas su
laukti iš vyskupo Absalano.

— Na, jeigu aš gausiu laisvės 
popierius iš Absalono, — tarė 
plėšikas, — prižadu, kad dau
giau net ir žąsies nebevogsiu.

Broliukas buvo piktas, kad

tas mažas sekliukes, kurias bu
vo paukščiai, laivai ar sėjai iš 
pietų kraštų atgabenę ir kurios 
dėl kietos žiemos niekur kitur 
negalėjo augti. Ir jos, vos tik pa
siekusios žemę, tuoj tą pačią 
akimirką išleido šaknis ir iš
sprogdino pumpurėlius.

Sekančiai šviesos bangai at
plaukus, pradėjo žydėti mėlynės 
ir bruknės. Pilkosios žąsys ir 
gervės klykavo ore, dagilėliai 
pradėjo lizdelius sukti, o vove- 
riukai po medžių šakas liuoksėti. 
Viskas taip griūt vyko, kad aba
tas Jonas nebespėjo nė pagalvo
ti, koks didelis stebuklas darėsi. 
Jis tespėjo tik tikis ir ausis pa
naudoti. Sekanti šviesos banga 
atbėgo šniokšdama ir su savimi 
atsinešė naujai suartų laukų 
kvapą. Toli girdėjosi, kaip pie
menaitės šaukė karves ir kaip 
avių mhži skambaliukai skam
bėjo. Pušys ir egles taip tankiai 
apsikarstė raudonais kunkorė- 
žiais, jog medžiai švietė lyg pur
puriniai apsiausi ai. Kadugis su
silaukė uogų ir kas akimirka 
keitė savo spalvą. Miško gėlės 
ėmė puošti taip žemę, kad pasi
darė visai balta, mėlyna ir gel
tona.

Abatas Jonas pasilenkė prie 
žemės ir nusiskynė bruknės žie
dą. Jam besitlosiant, uoga išsir- 
po. Lapė išlindo iš olos, dideliu 
pulku juodakojų lapiukų vedina. 
Ji ėjo tiesiai prie plėšiko žmonos 
ir pakrapštė jos sijoną. Plėšiko 
žmona pasilenkė ir pagyrė jos 
vaikus. Apuokas, ką tik pradėjęs 
savo nakties medžioklę, šviesos 
išgąsdintas, turėjo grįžti atgal 
j savo uoksą ir miegoti toliau. 
Gegužėnas kukavo, o gegutė, 
snape kiaušinį laikydama, slan
kiojo paliai mažų paukštelių liz
delius.

Plėšiko vaikai krykštaudami 
šaukė iš džiaugsmo. Jie ligi so
ties prisivalgė miško uogų, di
delių, kaip eglės kunkorėžiai, pa-

iškil-
tikra

abate

! tenkintas. Broliukas vargiai ar 
buvo matęs jį taip ramiai ir ma-

■ loniai sėdintį Oevede tarp vie- 
’ nuolių, kaip dabar čia tarp plė- 
' šikų.

Staiga pakilo plėšiko žmona.
— Tu čia sėdi ir kalbi, abate 

Jonai, — tarė ji, — mišką mes 
taip ir užmiršome. Aš net čia 

; girdžiu, kaip Kalėdų varpai 
skamba.

Vos tik ji tai pasakė, visi pa
kilo ir išbėgo. Bet miške tebebu
vo dar tamsi naktis ir ūkanota 
žiema. Vienintelis, kas gal kiek 
buvo jaučiama, tai tolimas var
pų gaudesys, silpno pietų vėjelio 
atpučiamas.

— Kaip šis varpų gaudesys 
gali prikelti numirusį mišką, — 
galvojo sau abatas Jonas. Dabar, 
stovinčiam tamsios žiemos vidu
ry, jam atrodė, kad čia negali 
atsirasti rojus, kaip kad jam 
pirma atrodė.

Varpams valandėlę pagaudus, kib^į"'krūmuose'"Vien^''iš"jų 
staiga per mišką praūžė šviesos žajdč su jaunu zuikllC.ių pulke. 
banga. Paskui vėl pradėjo temti. |,ju ki(as lenktvni.,vo su varniu. 
bet šviesa vėl sugrįžo. Ji skynė _____
sau kelią pirmyn, Jyg šviesus rū
kas tarp tamsių medžių. Paga
liau taip prašvito, kad tamsa per
ėjo į silpną sambrėškį.

Abatas Jonas pamatė, kad 
sniegas pranyko nuo žemės, tar
tum kas kilimą būtų užtiesęs, ir 
žemė pradėjo žaliuoti. Paparčiai 
iškišo savo užsirietusius, lyg vys
kupo lazda atžalas. Viržiai, augę 
ant akmenuoto kauburiuko, gai
liai, įsišakniję samanose, staiga 
vėl pasipuošė žaliais apdarais. 
Samanų kelmeliai tvino ir kilo 
aukštyn, pavasario gėlės skleidė 
savo pritvinkusius pumpurus, ku
riuose jau ir spalvos pradėjo ro
dytis.

Abato Jono širdis pradėjo 
smarkiau plakti, pamačius pir
muosius atbudimo ženklus.

— Ar aš, toks senas, galėsiu 
šį stebuklą pamatyti, r— galvojo 
jis, ir ašaros pradėjo trykšti jam 
iš akių.

Kartais pasidarydavo vėl prie-

kais, iššokusiais iš lizdo sparne
liams dar nevisai kaip reikiant 
išaugus, trečias gi paėmęs gyva
tę vyniojo ją apie kaklą ir ran
ką. Pats plėšikas stovėjo sama
nyne ir valgė pelkių gervuoges. 
Pakėlęs akis, jis pamatė didelį 
juodą žvėrį šalia savęs. Jis nusi
laužė karklo šakelę ir sudrožė 
meškai per nosį.

— Laikykis savo vietos! — 
tarė jis. — Čia mano kelmelis.

Meška nesigręžė ir nulepseno 
kita kryptimi.

Neperstodamos plaukė vis 
naujos šilimos ir šviesos bangos, 
dabar su savimi iš ežeriuko miš
ke atsinešdamos ančių klegėji
mą. Geltonos žiedadulkės nuo 
rugių laukų spiečiais skraidė 
ore. Atskrido drugeliai, tokie di
deli, lyg lelijos skraidytų. Bičių 
lizdas ąžuolo drevėje buvo taip 
sklidinas medaus, jog net per lie
menį ėmė varvėti. Dabar pradė-

(Nukelta į 6 psl.).
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PICCARDAS VĖL RUOŠIASI 
NERTI Į GELMES

Po paskutiniojo ne visai pavy
kusio bandymo leistis į jūros 
gelmes apie Belgų stratosferos 
ir jūrų gelmių tyrinėtoją prof. 
A. Piccardą nedaug buvo girdėti. 
Bet tai nereiškia, kad jis nuo sa
vo planų visai atsisakė. Priešin
gai, jis jau ruošiasi naujam ban
dymui leistis į vandenų gelmes, 
šį jo užsimojimą remia belgų 
Mokslinių Tyrinėjimų Fondas ir 
prancūzų laivyno valdyba, šios 
įstaigos parūpina Piccardo nau
jam bandymui lėšas ir teikia ki
tą reikalingą paramą, šiuo laiku 
atnaujinamas jo neriamasis rutu
lys, kuris bus daug tvirtesnis, 
kaip praėjusį kartą. Tuomet jis 
buvo pagamintas nepakankamo 
storio sienomis, nes jį leidęs į 
gelmes laivas turėjo tik vieną 
silpną kraną, todėl to neriamojo 
rutulio svoris turėjo būti ribotas, 
kitaip kranas jo būtų neišlaikęs 
ir nepajėgęs iškelti į paviršių, šį 
kartą Piccardas nori pasiekti 
4.000 metrų gilumą ir ten ištirti 
esančią gyvūniją bei jos gyveni
mo sąlygas.

AR PASIMATYSIM SU KITŲ PLANETŲ GYVENTOJAIS |
Neseniai Nobelio premijos lau- kad vienintelė “tarplanetinė kal- 

reatas prof. S. H. Urey pareiškė ba” galinti būti tik matematika, 
esąs įsitikinęs, kad ir kitose pla- (Tad buvo sugalvota Sacharos 
netose esą gyvų būtybių. Jis net “------- — •-
laikąs, kad visatoje žmonės nėra 
pačios protingiausios būtybės. 
Tokie pareiškimai vėl jaudina 
žmonių vaizduotę, kad, gal būt, 
pavyks su kitų planetų gyventos 
jais, jei jų ten yra, ir susitikti. 
Juo labiau, kad jau net daromi 
įvairūs planai kelionei į visatos 
erdves. Pagaliau kai kas net 
mano, kad vadinamos skraidan
čios lėkštės esą į žemę atskridę 
kitų planetų lėktuvai.

Reik pastebėti, kad mintis, jog 
ir kitose planetose yra gyvento
jų, nėra nauja. Jau 1877 m. ita
lų astronomas Schiaparelli, ap
tikęs vadinamus Marso kanalus, 
padarė išvadą, jog ten gyvena 
protingos būtybės, kurios tuos 
kanalus, gal susisiekimo ar drė
kinimo reikalams, iškasė. Buvo 
tad kilusi ir. mintis kaip nors su 
Marso gyventojais susisiekti. Ki
lo tik klausimas, kaip su jais su
sikalbėti, ir buvo prieita išvados,

PIRMOSIOS KALĖDOS TREMTY
(Atkelta iš 3 psl.)
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viai, pamatę kažkokį “civilį” su 
“adjutantu”, tuojau nėrė lauk, 
o panos, susigėdusios ir parau
dusios, irgi nekaip jautėsi. Nela
bai čia mezgėsi kalba, tai pasu
kome kitur. Radome vyrų namą. 
Kambarys žemas, biaurus, drėg
nas. Ant grindų prikreikta šiau
dų — tai jų guolis. Rūbai suka
binti ant žemų balkių. Tokio 
bjauraus kambario Prūsijoje iš
vysti nesitikėjau. Jame gyveno 
13 vyrų, visi fronte kasė apka
sus. Dabar, per šventes, visi il
sėjosi, susėdę prie stalo, prie ži
balinės lempos. Visur tos pačios 
kalbos, tie patys klausimai: ka
da pasibaigs karas, kas girdėti 
Berlyne, kada grįšime namo? 
Juo toliau, juo labiau prislėgė 
matytas skurdas, žmonių ašaros, 
išskirstytų šeimų pasiilgimas, 
visų sugriautas gyvenimas...

Šiame kaime, Kūčių vakarą, 
karinė vadovybė buvo suorgani
zavusi atskirų tautybių pasiro
dymą su kalėdinėmis giesmėmis. 
Giedojo visi, tik rusai neturėjo 
ką pagiedoti; jie pagrojo akorde
onu ir padainavo katiušų. An
trą Kalėdų dieną pastatėme al
torių paprastoje daržinėje, prie 
šieno. Kartojosi pirmosios Kalė
dų nakties istorija. Juk Kristus 
gimė tvartelyje. Jis ir dabar nu
žengs čia, paprastoje daržinėje, 
ant menko altoriaus, paguosti 
vargo iškankintus žmones, pa
maitinti jų sielas Amžinybės 
Duona. Bet, deja, jo paskelbtos 
taikos čia nėra. Kaip tik per pa
čias Mišias pasigirdo fronte kul
kosvaidžių tratėjimas.

Po pamaldų parvežė mane į 
tą patį kaimą. Visur pilna pake
lėse apkasų, tiltai užminuoti. 
Laukuose vėlybo rudens vaizdai, 
sniego dar nebuvo. Darbininkas 
rusas važiuoja su vežimu ir svai
do pačius “klasiškiausius” rusiš
kus keiksmus. Kartu važiuojan
tieji vokiečiai kareiviai juokiasi 
iš ruskelio; mėgina imituoti jo 
garsus, bet jiems nevyksta.

Apgyvendino pas malonius 
tautiečius. Jų kambaryje mane 
nustebino gražiai papoušta Ka
lėdų eglutė. Jas mačiau beveik 
kiekviename name čia. Evakuo
jamieji prūsai viską paliko “na
muose. Naujieji gyventojai — 
tremtiniai rado pilną tvarką ir 
viskuo naudojasi, net Kalėdų eg
lučių papuošalų turėjo.

— Įdomu, iš kur gavote tokią 
gražią Kalėdų eglutę, juk aplin
kui miškų nesimato?

— Labai paprastas dalykas,— 
atsiliepė energingas šeimininkas,
— Kūčių dieną, bekasant Lietu
voje apkasus, ją ten nusikirtau 
ir parsivežiau.

Aš išplėčiau akis.
— Taip, mus ten kasdieną 

prieš Kalėdas veždavo apkasų 
kasti, — vėl aiškino šeimininkas.
— Nieko ten dabar nėra, visur 
tuščia, nei gyvos dvasios pasie
nyje, tik griuvėsiai riogso. Teis 
ruožas, pasienyje, tai “niekeno 
žemė”. Bolševikai tik už kelių 
kilometrų.

Šeimininkas susimąstė:

— Nežinau, ką šis karas 
mums atneš. Greičiausia vergiją. 
Aš dalyvavau Nepriklausomybės 
kovose. Esu savanoris—kūrėjas. 
Mes kovojome ir iškovojome lais
vę, Lietuvą sukūrėme. Pažiūrė
sime dabar, ką jūs, jaunieji, su
kursite.

Tie jo žodžiai man giliai pasi
liko atmintyje.

Prisiartino vakaras, jau dvie
jų dienų šventės baigiasi. Karei
viai vaikšto po namus, registruo
dami rytojaus dienai vyrus prie 
apkasų, o moteris prie vietos 
darbų. Kulkosvaidžių tratėjimas 
dažnėjo, bet ir vėl nutildavo. 
Prie Tilžės sugausdavo tankų šū
viai, ten buvo prietiltis. Naktį 
vėl ramu, tik per galvą pralėkė 
vienas “ivanas” (rusų lėktuvas). 
Trečią Kalėdų dieną, anksti ry
tą, vyrai išvažiavo į apkasus. 
Dvi lenkų šeimos mane pakvietė 
pakrikštyti jų naujagimius. Pa
gal nacių įstatymą, aš negalėjau 
dvasiniai aptarnauti ne savo tau
tybės žmones. Bet čia nebuvo nė 
vieno nacio pareigūno, jų įstaty
mai neveikė. O į tuos dalykus 
kariuomenė nesikišo. Vieną pa
krikštijau čia pat, kaime, o prie 
kito teko pavažiuoti dviračiu, ar
čiau prie fronto. Lydėjo gink
luotas kareivis — tokia tvarka 
fronte. Nuo kalnelio žvilgtelėjau 
į rytų pusę ir mano žvilgsnis su
stingo. Čia pat, pakalnėje, tęsėsi 
pilki Lietuvos miškai. Juk čia 
pat tėvynė, už kelių dešimtų ki
lometrų ir mano tėviškė. Ar jau
čia artimieji, kad aš čia pat esu, 
dar iš tolo matu tėvynės pakraš
tį, bet arčiau žengti negaliu. Ne
buvo kada svajoti, mano paly
dovas jau ragino grįžti. Greičiau
sia jis mano sentimentų nesu
prato. Dar paskutinis žvilgsnis 
į pilkuosius miškus ir sudiev, 
miela tėvyne, ar pamatysiu kada 
tave?

Mano darbas pasibaigė. Išsi- 
registravau vietos komendantū
roje, kuri pažymėjo, kad aš sa
vo uždavinį atlikau tinkamai ir 
galiu grįžti “namo”, į Berlyną. 
Gaila buvo palikti malonius šei
mininkus. Vienas Dievas žino, 
kur dabar tie visi mūsų žmonės 
dingo, kai po dviejų savaičių 
bolševikai pradėjo čia pat didžią
ją žiemos ofenzyvą. Dar ir dabar 
mano akyse tebestovi tie matyti, 
pilni liūdesio veidai, jų ašaros ...

Braunsberge sulaukiau kitų 
dviejų savo bendradarbių. Dali
jomės gausiais įspūdžiais. Grįžo
me taip pat nekūrentu traukiniu 
atgal. Kai pasiekėme Berlyną, 
aušo pirmųjų tremties metų pa
skutinis rytas.

— Slaptos degtinės dirbėjų 
Amerikoje, ypač pietinėse vals
tijose, nuolat didėja. Pereitais 
metais federalės valdžios agen
tai sučiupo daugiau kaip 10 tūks
tančių degtindarių ir konfiskavo 
iš jų apie 10,000 statinių nami
nės degtinės.

— Kyoto miestely, Japonijoje, 
iš 2,063 gyventojų 288 pereitais 
metais perėjo į katalikų tikėji
mą.

tyrumose įtaisyti milžinišką va
dinamą Pitagoro figūrą ir ją sti
priai iliuminuoti.

Inteligentiški Marso gyvento
jai neabejotinai turį stiprius te
leskopus ir tai pamatytų. Tik dėl 
lėšų stokos projektas nebuvo įgy
vendintas. 1924 m. JAV buvo 
bandoma su Marso gyventojais 
užmegsti radijo ryšį, bet nepa
vyko.

Bet šiandien yra žinoma, kad 
Marse gyvybės negali būti, nes, 
palyginamai su Žeme, tai pase
nusi planeta. Veneroj dar tik a- 
teity gali susidaryti gyvybei są
lygos. O apie kitas Saulės siste
mos planetas negali būti nė kal
bos — Merkūre yra per aukšta 
temperatūra, Jupiteris per daug 
atšalęs ir t.t;

Vis dėlto tai neišskiria galimy
bės, kad kitur visatoje gali būti 
gyvybės. Panašių, kaip Saulės, 
sistemų su savomis planetomis 
yra visatoje daug.

Ar galima būtų su jomis 
susisiekti?

Žinoma, ten žmogus niekad 
nenuvyks, net visatos laivą įsi
taisęs, nes per toli. Pamatyt tuos 
tolimų planetų gyventojus taip 
pat nė per stipriausius telesko
pus nėra vilties. Tik su artimiau
siomis nuo mūsų sistemomis ga
lima turėt šiokios tokios vilties 
susisiekti radijo bangomis, ži
noma, pirmiau reikėtų įtaisyti 
su 1000 kilovatų ir apie dviejų 
metrų ilgio bangomis dirbančius

siųstuvus, kad bangoągpalėtų pro 
žemės atmosferos sluogsnius pra
siskverbti į visat 
ruožtu tie tolimų

įyę. Savo 
----------- ---------gyven
tojai turėtų taip'paturėti ati-1 
tinkamus aparato^ Ttopis ban
goms sugauti.

Bet ne čia dar visas klausimo 
painumas. Tų sistemų yra mili
jonai, o gal ir milijardai. Į kurią 
tad tie signalai siųstini? Patai
kyti tokią, kurioj yra gyvybė, 
žinoma, sunkiau, kaip ežere su
rasti įkritbsią adatą. Pagaliau, ir 
pataikius į tokią apgyventą pla
netą pasiųsti signalus bei prilei- 
džiant, kad jos gyventojai turi 
aukštą techniką, dar galimybė 
“susikalbėti” nedidelė. Iš tokios 
artimiausios sistemos šviesa mus 
pasiekia tik per ketveris metus. 
Taigi ir pasiųsti signalai tik per 
tiek laiko tas planetas pasiektų, 
nes elektromagnetinės radijo 
bangos sklinda šviesos greičiu. 
Antra tiek laiko reikėtų, kol a- 
teitų tų planetų .gyventojų at
sakymas. Tad reikėtų bent ke
tveris metus nepertraukiamai 
klausyti, kada tas “atsakymas” 
iš tolimų erdvių ateis.

Dėl šių priežasčių net didžiausi 
optimistai yra įsitikinę, kad pa
sikalbėti su kitų .planetų gyven
tojais, jei jų ten ir yra, viltys 
nedidelės. Juo labiau nepagrįstos 
nuomonės, kad vadinamos skrai
dančios lėkštės yra kitų planetų 
gyventojų lėktuvai, čia atskridę, 
gal būt, net šnipinėjimo tikslais, 
kaip kai kas mano. Jei tos "lėkš
tės” ir skraido, tąi jų konstruk
toriai ir leidėjai sėdi čią pat vie
noj ar kitoj geležinės uždangos 
pusėj.
---------,-------------- ------ ---------

Paminklas už nepaprastą ištikimybę
Rugsėjo 3 d. Italijos mažame 

Fiorenzuola miestelyje buvo y- 
patingos iškilmės — atidarytas 
marmuro paminklas šuniui. O 
iškilmėse dalyvavo ne tik vietos 
gyventojai, bet buvo atvykusių 
vyrų, moterų ir vaikų net iš to
limų krašto vietovių. Gi tų iškil
mių garbės svetys buvo Vengri
jos aviganių šunų veislės kalė 
Arra. Susirinkę Fiorenzuola aik
štėje žmonės ištiesę kaklus vie
nas pro kitą spraudėsi pamatyti 
labiausia pagarsėjusį Italijoje 
šunį, kurį už kaklininko laikė de- 
vynerių metų amžiaus Italo Bar
tali.

Visa ši istorija prasidėjo skau- 
džiųjų 1945 m. vasario mėnesį. 
Tais metais Italijoje buvo ilga ir 
sunki žiema. O šalia to krašte 
vyko ir baisus karas. Tuo metu 
Fiorenzuola miestelio gyventojas 
Bartali vargo kažkur išblašky
tuose italų kariuomenės daliniuo
se, o namuose buvo likusi jo žmo
na su trejų metų sūnumi.

Kai 1945 m. vasario mėnesį 
jų namas vėl buvo užimtas ka
riuomenės ir iš dalies sugriautas, 
Bartali žmona susitarė su kai
mynais pagal Trebbia upę trauk
ti per Apeninų kalnus į pietus, 
kad tuo būdu išvengtų priartė
jusio karo pavojų. Nakties metu 
leidosi į žygį pora šimtų moterų 
sii vaikais, keletas senių ir Bar
tali kalė Arra. Bet pakeliui juos 
pastebėjo skraidę naikintuvai ir 
pradėjo šaudyti. Nors šaudymas 
ir neilgai truko, bet pora mo
terų, keli vaikai bei seniai buvo 
sužeisti. O tarp jų ir Bartali 
žmona buvo pataikyta į petį.

Sužeistieji, žinoma, negalėjo 
leistis į tolimą kelionę ir buvo 
nutarta, kad jie grįš į Fiorenžuo- 
lą. Bet Bartali dabar nebegalėjo 
nešti savo mažąjį sūnų ir nebe
liko jai nieko kito, kaip palikti 
berniuką pas savo gerą draugę.

Kai Bartali, pradėjusi eiti na
mo, dar kartą atsigrįžo pasižiū
rėti atgal, pastebėjo, kad pra
džioj ją sekusi Arra staiga sus
tojo ir pradėjo žiūrėti tai į savo 
šeimininkę, tai į, mažąjį Italo, 
tarsi nežinodama, prie kurio jai 
pasilikti.

— Arra... — tyliai pašaukė 
ją Bartali.

Kalė vieną akimirksnį pasižiū
rėjo į ją, bet staiga, tarsi galuti
nai pasiryžusi, gailiai sustaugė 
ir dideliais šuoliais leidosi į kal
ną paskui pabėgėlius, su kuriais 
buvo mažasis Italo. ‘

Kai Bartali žmona pasiekė pa-

galiau Fiorenzuola1 ligoninę, ji 
jau turėjo didelį/:'karštį ir del 
kraujo nutekėjimoęisiiphumo bei 
komplikacijų tris'ii’nėnesius ten 
išgulėjo. Tuo. tarpit gi>.baigėsi ir 
karas, Bartali grįžo^kariuome-' 
nės, ir jie vėl grįžo į savo apnai
kintą namelį. Bet džiaugsmo iš 
to buvo maža, nes apie sūnų ne
buvo jokios žinioj-Niekas iš su
grįžusių kaimynų pągąJėjo pasa
kyti, kas su berniukųf;nutiko — 
kalnuose jie pametė vaiką iš 
akių, o kaimynė, ..kuriai motina 
buvo patikėjusi. sūnų, negrįžo. 
Gal ji kur nukrito, nuo uolų ar 
žuvo kalnuose paklydusi.

Bartali, liesas . tylus ūkinin
kas, gal būtų visai palaidojęs 
viltį, jei ne Arra. Ji buvo su ber
niuku. O toks šuo, kaip Arra, 
kuri buvo kalnuose išaugusi, ne
paklysta ir nuo uolų nenukrenta. 
Tad Bartali pasiėmė maisto ir 
leidosi į kalnus. Tokių kelionių 
jis atliko visą eilę, bet nieko ne
laimėjo ir 1946 m..'liovėsi ieško
jęs. Jis jau tik meldėsi, kad Die
vas grąžintų sūnų.

Bet 1946 m. rugsėjo 3 d. Bar
tali anksti rytą išgirdo prie durų 
staugiantį šunį. Arra buvo grį
žusi. Tik ji buvo taip nusilpusi, 
kad nebepajėgė atsistoti. Bartali 
nešte ją įnešė į’trobą.

Dvi savaites jie globojo Arra, 
kol ji atsigavo. Bet tuomet jos 
nebegalima buvo sulaikyti — ji 
nerimo, Jojo ir tempė šeimininką 
už skverno. Tuomet' Bartali pa
siėmė “krepšį ir atidarė duris. 
Šuo tuoj šoko lauk ir pasuko 
kalnų kryptimi. O kai pamatė, 
kad Bartali seka iš paskos, lei
dosi tolyn. Taip, beveik dvi sa
vaites Bartali seke'Arra, kol pa
siekė Livorno Italijos pietuose. 
Ten Arra sustojo prie vienos vi
los ir pradėjo loti, o į jos balsą 
atsidarė balkono durys; ir pasi
rodė berniukas. Bėį'iąli buvo ap
stulbęs — tai buvo jp sūnus, ma
žasis Italo! .ISJr'

Vila. buvo angai 
taip pat nežinojo,Jįa 
ėjo kalnus. Jis til? 
vaiką prieš pat kąfo 
rado, įžengę į kalnu 
reiviai. Kadangi tėv
surasti, majoras šų žmona ber
niuką iš ligoninėj 
nijo. Arra apie mg 
vo su berniuku, b$ 
dingo'. Niekas nežinojai p ji su
rado per kalnus kėlią ir kas ją 
traukė grįžti. ,

Pagaliau BartąjĮy&'fiūnum 
Arra grįžo nalnd? N*dra-1947

ęąjoro. Jis 
Lltalo per- 
JpOjo, kad 
agbnigą su- 
fpahglų ka- 

nepavyko

0ę ir įsū- 
jšiko bu
to staiga

ir 
ir

ARTIMO MEILĖS KONCERTAI J
Pasiturinti vokietė Muellman į 

j nutarė, kad pinigai neteikia dar 
laimės, reikią ir artimo meilės 
darbų. Tad ji nutarė nemokamai 
koncertuoti ne tik vietos dar
bininkų namuose, bet net kalėji
me ir daboklėj. Kai kas dėl to 
pradėjo kelti balsą, kad kalinius, 
kurie sėdi už savo piktus darbus, 
nereikią koncertais paikinti — 
jie to visai nusipelnę. Bet vietos 
kalėjimų inspektorius pareiškė, 
jog Muellman atliekanti labai 
naudingą darbą — nuo to laiko, 
kai ji pradėjo kaliniams koncer
tuoti, visoj apylinkėj sumažėję 
nusikaltimų, nes visi dabar daug 
labiau bijo patekti į kalėjimą.

SLOGOS ŠEIMYNINES NE
SANTAIKOS PASEKMĖ?

Grupės psichiatrų tyrinėjimai 
rodo, kad septyniosdešimt pro
centų slogų yra dvasinės pusiau
svyros sutrikimų priežastys, o 
ne nusišaldymų. Sistemingi 30- 
60 m. amžiaus asmenų stebėji
mai parodo, kad susijaudinimas, 
ypač ginčai, pykčio prasiverži
mai, pavydas sukelia sustiprintą 
nosies ir bronchų gleivinės plė
vės veikimą. Visais atvejais, kai 
temperatūros pakitimai nevaidi
no jokio vaidmens ir apsikrėtimo 
bakterijomis galimybių nebuvo, 
dvasinis sukrėtimas, ypač šei
myniniai susikirtimai, sukėlė 
lengvus nosies gleivinės plėvės 
uždegimus.

POLICIJOS KLASTA
Anglų policija susisiekimo 

laimėms sumažinti sugalvojo 
naują būdą. Prie vieno į Londoną 
einančių kelių pastatė kėdę, kur 
dieną naktį sėdi daili mergiotė 
ir, kai tik pro ją važiuoja auto
mobilis, pakelia ranką ir moja 
pravažiuojantiems. Sprantama, 
kad pravažiuoją vyrai tuojau at
kreipia dėmesį ir sulėtina greitį, 
ko policija ir nori. Bet jiems ten 
sustoti pokalbiams netenka, nes 
kėdėj sėdinti gražuolė yra vaš
kinė, tad su reikalais skubančių 
vyrų daug ji nesutrukdo. "’•>

ne-

SIŪLO VEDUSIUS VYRUS 
PAŽYMĖTI

Vyrų neištikimybės bei mote
rų suvadžiojimų skaičiui suma
žinti, viena anglė siūlo išleisti 
įstatymą, kad vedusiems vyrams 
ant dešinės rankos smiliaus būtų 
ištatuiruotas žiedas. Jungtuvinio 
žiedo nepakanka, nes klastingi 
tipeliai, vietoj nešioję jį ant pirš
to, kiša į kišenę ir taip “apsimas- 
kavę” dailinasi prie sutiktų mo
terų, sukdami joms galvas, o jos 
nežino, su kuo turi reikalą.

ŠYPSENOS
PALENGVĖJO

Bukarešte vienas išdaiginin
kas sugalvojo pagąsdinti savo 
draugą ir apie vidurnaktį pradė
jo baldyti apie jo duris.

— Kas čia? — sušuko išbudęs 
gąsdinamasis.

— Mirtis! — atsakė išdaiginin
kas.

— Ačiū Dievui, o aš maniau, 
kad NKVD, — lengviau atsikvė
pė gąsdinamasis.

— * —
JO SESERĮ VED?S

Parėjus vyrui įgėrusiam na
mo, žmona nutarė jį pagązdinti 
ir, apsisiautusi paklode, pradėjo 
vaidint baidyklę.

— Kas tu esi? — sušuko vy
ras.

— Velnias! — atsakė žmona.
— Velnias?! Na, tai labai ma

lonu, galim eiti išgert, — atsakė 
gazdinamasis, — juk aš esu ve
dęs tavo seserį.

— * —
Naujas sovietinis išradimas
Tarybiniai mokslininkai pas

tebėjo, kad nesėjamos piktžolės 
geriau auga, kaip sėjami javai, 
ir juos nustelbia. Dėl to tarybinė 
vyriausybė liepia dabar kolcho
zams atbulai daryti — sėti pikt
žoles, o javams leisti nesėtiems 
augti. Tuomet ne piktžolės ja
vus, bet javai piktžoles nustelbs.

1948 m. buvo italams sunkūs, 
bet neturtingi fiorenzuola ūki
ninkai dėjo lyrą prie lyros ir ne
paprastai Arra ištikimybei at
minti šiais metais pastatė mar
muro paminklą.
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Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

J. P. GINKUS, Direktorius
ŠEŠTADIENIAIS 2 iki 3 VAL POPIET — WWHL 1300 kc

Gyvuoja virš 20 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika 

(Viethiės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t.t.
Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9293

John W. Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS 

15 Park Row, New York
Telefonai:

Ofiso Tel. Namų Tel.
WO- 2-3497 NE 9-5681
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E. P0V1LANSKU
Baras ir Restoranas

X
* 158 GRAND STREET 
K 9

Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms
BROOKLYN, N. Y

Tel. EVergreen 4-9737

Phone STagg 2-3108 v

JERSEY PORK

428 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Didžiausias pasirinkimas visokios mėsos

LIETUVIŠKOS DEŠROS — SKANTS SKILANDŽIAI

J

MODERNIŠKAI IŠTAISYTA LIETUVIŠKA' UŽEIGA
-----  NEBRANGU — ir — SMAGU ----- , ; ■

Visokių importuotų gėrimų — VODKOS — KONTAKO ir kitokių rūšių

Jos. Zeidat, Jr. — Savininkas
411 GRAND STREET BROOKLYN

TELEVIZIJA KAS V AKARAS

Telefonas: EV 7-7411 A
KLEEN KOL COAL CO. J

LISAUSKO ANGLIŲ K0MP. |
• Anglys, Coke ir Aliejus /

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. Ž
Gyvenimo vieta y

65-43 Grand Ave. Maspeth, N. Y. A
Tel. TVVining 4-8087 £

KLAUSYKIT RADIJO! |
KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ U VALANDĄ RYTO $

KVIEČIAME
Užsisakykit savaitraštį “AMERIKĄ”!

“AMERIKA”
■fa yra geriausias savaitraštis,—šako kiekvienas, 

turėjęs progos su ja susipažinti.
“AMERIKOJE”

visada rasi įdomių, naudingų pasiskaitymų ir 
gražių vaizdelių iš mūsų Tėvynės Lietuvos.

Todėl

“AMERIKA”
•fa yra mielai skaitoma ne tik čia, Amerikoje, 

bet ir visame pasaulyje.

“AMERIKOS”
šimtai egzempliorių kas savaitė plaukia J 
Europą, Aziją, Afriką, Australiją, Pietų 
Ameriką ir Kanadą.

Taigi, jei pats jau skaitai “AMERIKA,” patark kitiems ją 
užsisakyti; arba užprenumeruok ją savo .bičiuliams ar gi
minėms, kurie patys negali jos užsisakyti.

“AMERIKA”
•fa metams kainuoja tik.......................... $3.00

Užsienyje ............................................. $3.50
Reikalaujantiems nemokamai siunčiame kelis “Amerikos* 

numerius susipažinimui .

417 Grand Street Brooklyn 11, N. Y,
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LEGENDA APIE KALĖDŲ ROŽES Philadelphijos, Pa., naujienos Elizabeth, N. J T1
VIE

..... ...... —
— Tarptautinis Institutas Phi-1 puošiama. Kviečiami dalyvauti 

ladelphijoj Kalėdų švenčių proga visi lietuvių vaikučiai, 
surengė tautinių šokių vakarą. 
Programoj buvo Italijos tautinių 

| dainų ir šokių demonstravimas,

(Atkelta iš 4 psl.) 
jo žydėti ir tos gėlės, išaugusios 
iš sėklų, atvežtų iš svetimų kraš
tų. Gražiausios rožės rietėsi kal
nų šlaitais aukštyn, lenktyniuo- 
damos su gervuogėmis. Pievoje 
pradėjo skleistis gėlės, didelės, „ , „ . . ___
iyg žmogaus veidai. Abatas Jo- kupina, neapsakytai suskaudo. | mos. Lietuviai turėjo savo tauti
nas pagalvojo apie tą gėlę, ku- — Niekada, — galvojo jis, — nį šokį—Kalvelis. Be to, buvo 
rią jis turėjo nuskinti vysKupui aš nepernešiu to, kad dangaus lenkų, škotų, vokiečių, švedų, 

ukrainiečių, ispanų, belgų, danų. 
. — Gruodžio 16 dieną, įdomi 
Eglutė DP vaikučiams buvo su
rengta tame pačiame Institute. 
Ten vaikučiai pasidžiaugė ir ga
vo dovanų. Lietuviai DP taip pat 
ten dalyvavo.

— Vyčiai turėjo labai rimtą 
susirinkimą gruodžio 10 dieną, 

valandą suspėtų ką nors nuskin- Kuitūros komisija parūpino ypa- 
ti. Bet jis jautė, kaip žemė šalo 
po jo pirštais ir kaip baltas snie
gas sklendė ant žemės. Tada jo 
širdis ar labiau suskaudo. Jis 
nebepajėgė atsikelti ir parkrito 
ant žemės.

Plėšiko šeimai ir ir broliukui

užėjo šaltis, augalai ant žemės 
susitraukė, žvėrys išbėgiojo, ų- 
pokšnių šniokštimas nutilo, la
pai, lyg lietaus lašai, šnarėdami 
krito nuo medžių. uMuvuoua.uuao

Abatas Jonas pajuto, kaip jo jų kalėdinės giesmės ir Kalėdų 
širdis, ką tik tokios palaimos giesmės, angliškai, visų gieda-

Aosaionui, bet dar susilaikė ir j angelai buvo taip arti manęs ir 
jos neskynė. Gėlės augo viena už 
kitą gražesnės, o jam išrinkti 
norėjo jis pačią gražiausią.

Banga plaukė po bangos, oras 
buvo taip šviesos pritvinKęs, kad 
net mirgėti pradėjo. Visas vasa
ros džiaugsmas, grožis ir laimė 
supo abatą Joną. Jam atrodė, 
kad žemė vargiai gali suteikti 
didesnį džiaugsmą, negu 
kurs dabar jį supo, ir jis 
sau vienas:

— Jau net nebežinau, 
grožį begali sekančioji banga 
atnešti.

Šviesa nepaliovė tvinus ir a- 
batui atrodė, kad ji su savimi j Per tamsą šiaip taip parsi- 
dabar nešasi kažką iš toli toli. 
Jis pajuto, kad antžemiškas oras 
supo jį, ir drebėamas jis pradėjo 
laukti, kad, žemiškam džiaugs
mui atėjus, turi dangiškasis ar
tintis.

Abatas Jonas pastebėjo, kad 
viskas nurimo, paukščiai nutilo, 
lapiukai daugiau nebežaidė, gė
lės nustojo augusios. Besiarti
nanti palaima buvo tokia, kad 
net širdis norėjo sustoti plakus, 
akis verkė, pati apie tai nieko 
nežinodama, siela ilgėjosi skristi 
toli toli į amžinybę. Tolumoje 
girdėjosi silpni arfų garsai, ir 
antžemiškoji giesmė atplaukė 
lyg šlamantis kuždėjimas.

Abatas Jonas sunėrė rankas 
ir krito ant kelių. Jo veide švietė 
palaima. Jis niekada nelaukė, 
kad šiame gyvenime jam bus 
skirta pasigėrėti dangišku 
džiaugsmu ir išgirsti angelus Ka
lėdų giesmes giedant.

Bet šalia abato Jono stovėjo 
, jį lydėjęs broliukas. Jo galvoje 
’ pynėsi juodos mintys.

— Tai negali būti tikras ste
buklas, jeigu jis piktadariams 
pasirodo, — galvojo jis. — Tai 
negali ateiti iš Dievo, tai kilę iš 
pikto. Tai paties velnio atsiųsta 
pikta klasta. Tai piktojo priešo 
galybė, mus užburianti ir ver
čianti matyti tai, ko nėra.

Toli girdėjosi angelų arfos 
skambant ir angelų giesmių bal
sai, bet broliukas manė, kad pra
garo dvasios artinasi.

— Jos nori mus privilioti ir 
suvedžioti, — atsiduso jis, — 
sveiki mes neišeisim iš čia. Lik
sime apkvailinti ir parduoti pra
žūčiai.

Angelų būriai buvo taip arti, 
jog abatas Jonas ėmė matyti 
šviesius pavidalus tarp miško 
medžių pasirodant. Ir broliukas 
tatai matė, bet jis tegalvojo tik, 
kokia piktybė juose slepiasi, jei
gu jau velniai šiuos savo prasi
manymus siunčia Išganytojo gi
mimo naktį. Tai vien tik dėl to, 
kad geriau galėtų iš vargšų žmo
nių pasijuokti.

Paukščiai visą laiką skraidė 
apie abato Jono galvą, jis pa
gaudavo juos savo rankomis. 
Broliuko gi bijojo gyvuliai, nė 
vienas paukštelis nenutūpė ant 
jo pečių, nė viena gyvatė nežai
dė prie jo kojų. Ir tik mažas miš
ko balandėlis, pamatęs angelus 
besiartinant, įsidrąsino ir nutūpė 
ant broliuko peties, priglausda
mas savo galvytę prie jo skruos
to. Jam gi atrodė, kad piktasis 
priešas jį apstojo, norėdamas su
gundyti ir suvedžioti. Jis šveitė 
ranka miško balandžiui ir suriko 
taip stipriu balsu, lyg perkūnas 
būtų mišku nudardėjęs:

— štiš greičiau atgal į praga
rą, iš kur atėjai!

Ir kaip tik tada angelai buvo 
taip arti, jog abatas Jonas jautė 
vėjelį nuo jų didelių sparnų at- 
pūkšnojant. Jis prisilenkė prie 
žemės jų pasveikinti. Bet bro
liuko žodžiams aidint, viskas nu
tilo, ir šventieji svečiai apsisukę 
ėmė trauktis atgal. Ir šviesa ir 
švelnioji šilima, neapsakomai bi
jodamos šalčio ir tamsos žmo
gaus širdyje, pradėjo" bėgti. Ir 
vėl naktis nusileido ant žemės,

V • V MA VA H

j buvo nuvyti, kad jie norėjo man 
■ Kalėdų giesmes giedoti ir turė
jo bėgti.

Kaip tik tą pačią akimirką jis 
atsiminė vyskupui Absalonui pa
žadėtą gėlę, prisilenkė prie že
mės, pradėjo graibyti po sama
nas ir lapus, kad nors paskutinę

— Vlkdas Bagdonavičius ir 
Stepanija Ginkevičiūtė, abu at
vykę iš Vokietijos, susituokia 
gruodžio 30 dieną, šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioj. Daug lin
kėjimų siunčia visi artimieji.

— Karys Raimondas Mišaus- 
kas ir vyčių pirmininkas Juozas 
Janulaitis nuolat susirašinėja su 
vyčiais ir labai uoliai platina ir 
gina lietuviškumą, kur tik gali. 
Progų jie atranda. Jų pasikalbė
jimai ir aprašymai duoda pro
gos visiems kariams pažinti lie
tuvius ir lietuvių kovas su kruvi
nuoju komunizmu. Sveikintini 
jaunuoliai, kad jie ir kariuome
nėj nepamiršta lietuviais esą.

APREIŠKIMO PARAPIJOS
Amžinojo Rožančiaus Draugijos Dienos Pirmininkes 

ir nares
SVEIKINŠA SULAUKUSIAS

2 RUOsIA

tas, 
tarė

kokį

kapsčius atgal į lindynę, jie pa
sigedo abato Jono. Pasiėmę nuo
dėgulius išėjo jo ieškoti ir atrado 
negyvą sniege gulintį.

Broliukas pradėjo aimanuoti 
ir verkti. Jis suprato, kad jis nu
žudė abatą Joną, ištraukdamas 
iš jo tą džiaugsmo taurę, kurią 
jis taip buvo ištroškęs išgerti.

❖

Parvežus abatą- Joną atgal į 
Oevedą, pasiėmusieji numirėliu 
rūpintis pamatė, kad jo dešinioji 
ranka laikė kažką kietai su
gniaužtą, ką jis mirties valandą 
buvo turėjęs paimti. Atplėšę jo 
delną, jie atrado, kad tai, ką jis 
taip kietai buvo sugniaužęs, bu
vo du balti gumbeliai, kuriuos 
jam pavyko iš po samanų ir la
pų išrauti. Kai broliukas, lydė
jęs abatą Joną, pamatė tas šak
neles, pasiėmė jas ir pasodino į 
abato Jono darželį.

Ištisus metus jis nenuleido a- 
kių, laukdamas, ar iš jų neišdygs 
gėlė, bet veltui laukė jis visą 
pavasarį, visą vasarą ir visą ru
denį. Pagaliau žiemai užėjus ir 
visiems lapams bei gėlėms išmi
rus, jis liovėsi toliau žiūrėjęs.

Atėjo Kūčios, ir broliukas taip 
giliai prisiminė abatą Joną, jog 
nuėjo į darželį apie jį pamąstyti. 
Ir štai, beeidamas pro tą vietą, 
kur jis buvo tuos plikus gumbe- 
lius pasodinęs, pamatė, kad iš 
jų išaugo vešlūs žali stiebeliai su 
gražiomis kaip sidabras baltais 
vainiklapiais gėlytėmis.

Jis sušaukė visus Oevedo vie
nuolius. O kai šie pamatė, kad 
šis augalas pražydo per Kūčias, 
kada visi kiti žalumynai buvo iš
mirę, suprąto, kad juos abatas 
Jonas buvo tikrai nuskynęs iš 
Kalėdų darželio Goeinge miške. 
Broliukas paprašė vienuolių leis
ti nusiųsti keletą tokių gėlelių 
vyskupui Absalonui.

Atsistojęs prieš vyskupą Ab- 
saloną, broliukas įteikė jam gė
les tardamas:

— Tai gėlės nuo abato Jono, 
kurias jis pažadėjo tau nuskinti 
iš Kalėdų rojaus darželio Goein
ge miške.

Vyskupas Absalonas, pamatęs 
gėles, išsprogusias iš žemės tam
sią žiemą ir išgirdęs jo žodžius, 
pabalo, lyg mirtį sutikęs. Valan
dėlę patylėjęs, jis tarė:

— Abatas Jonas išlaikė savo 
žodį, turiu ir aš savo išlaikyti.

Ir jis paliepė išrašyti laisvės 
popierius piktam plėšikui, belais
viu išgyvenusiam miške nuo pat 
savo jaunystės.

Jis padavė popierius broliukui, 
o šis išsileido miško link ir su

tingą programą—pademonstra
vo klasikinių operos, operetės ir 
muzikinės komedijos 
pavyzdžių. Paaiškino 

i p. F. Nash, o padainavo jos drau- 
I gė. Po to buvo parodytos filmos 
iš kelionių po Europą ir Pales- 

, tiną. Sekančiame susirinkime ir
gi komisijos numatyta ko nors 
daugiau, ne tik kasdienių kuo
pos reikalų. Gruodžio 29 dieną 
bus vyčių pobūvis. Jie jau įsigijo 
naują patefoną ir daugiau plokš
telių.

— P. Ona Mitchell buvo atvy
kusi iš Elizabeth, N. J. Ji labai 
gražiai kalbėjo vyčiams, kaip 
naudinga mokėti lietuviškai ir 
naudotis lietuvių kalba. Ji lan
kėsi kaip Lietuviškumo Komisi
jos vedėja. Čia buvo sudarytas 
galutinis planas lietuviškumui 
ugdyti vyčiuose.

— Vaikučių Eglutė rengiama 
visu uolumu. Ji bus gruodžio 30 
dieną, 3:30 vai. p. p. šv. Kazimie
ro parapijos salėje. Rengėjos jau 
rengia dovanas. Programa bus 
labai įvairi ir turtinga. Didelė 
eglutė jau pakirsta ir laukia pa-

Bayonne, N. J.
die-— Gruodžio 20, 21 ir 22 

nomis mūsų bažnyčioje vyksta 
pamaldos į šv. Motiną Cabrini. 
Pamaldos kasdien lietuviškai 
7:45 vai. vakare, o angliškai — 
9 vai. ryte ir 7 vai. vakare. Pa
maldų vedėjas — pasijonistas 
Tėvas Gabrielis, C. P.

— Gruodžio 17 d. 4 vai. po 
pietų mūsų parapijos salėje įvy
ko katekizacijos klasės vaiku
čiams Kalėdų proga pramogėlė 
su Kalėdų seneliu. Pramogėlę 
suruošė seselės pranciškietės.

— Iškilmingos Bernelių Mi
šios prieš Kalėdas bus sekma
dienio naktį 12 vai. Kalėdų dieną 
šv. mišios mūsų bažnyčioje bus: 
8, 9, 10:30 ir 11:50 -vai. ryte.

— Mūsų parapijos vargoninin
ko—p. A. Jakupčionio šeima pa
didėjo, nes ji susilaukė naujo 
nario, būtent,sūnaus. Linkime 
tėvams ir naujagimiu^ Dievo pa
laimos.

SPORTAS
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ŠVENTŲ KALĖDŲ
IR LINKI

Elizabeth 
Valdybos 
pirminin-

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
ELZBIETA KAŠĖTIKNĖ 

Draugijos Pirmininkė

j
a« a i 
į
į 
l

New Yc
Valdyba j?

Pagerbė kompoz. J. Žilevičių

Elizabeth Lietuvių Tremtinių 
Draugija iškilmingu aktu pager
bė savo garbės narį kompozito
rių Juozą Žilevičių. Iškilmių ak
tą pradėjo ir į prezidiumą pa
kvietė solenizantą kompoz. J. 
Žilevičių, kun. kleb. J. Simonaitį, 
Lietuvai Gelbėti Komiteto pirm. 
Romualdą Džiovalį ir 
Lietuvių Trem. D-jos 
narius tos Draugijos 
kas Vladas Goras.

Po susikaupimo minutės ir 
Tautos Himno V. Goras pasakė 
kalbą, iškeldamas komp. J. Ži
levičiaus labai didelius nuopel
nus tremtiniaims. Jis yra 
padėjęs jiems susirasti gimines, 
parūpinęs atvažiavimui garanti
jas bei daug padėjęs atvažiavu
siems, pagelbėdamas įsikurti ir 
surasdamas darbo.

Po šios kalbos komp. J. Žile
vičiui buvo įteiktas Tremtinių 
D-jos garbės nario pažymėjimas. 
Ta proga dar nuoširdžių žodžių 
pasakė kleb. kun. J. Simonaitis 
ir Lietuvai Gelbėti Komiteto 
pirm. R. Džiovalis. Po to buvo 
bendra vakarienė, kurios metu 
solenizantas tarė žodį, paragin
damas visus dirbti tėvynės vada
vimo darbą.

Tremtinis

Great Neck, L. I

1
f

ANGELŲ KARALIENES PARAPIJOS

PIRMININKĖ ONA SIJEVIČILNĖ r U
Sveikina savo parapijos kunigus, draugijų veikėjus,

“Amerikos štabą ir visus geros valios lietuvius

VSUS LIETUVIUS SVEIKINA 
SULAUKUSIUS

ŠVENTŲ KALĖDŲ
ir linki

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
ir kartu kviečia lankytis

Bar & Grill, 101 Cooper St., Brooklyn. N. Y.
Lietuviai Biznieriai

PRANAS MILAS ir JON AS RIMŠA
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rado plėšiko lindynę. Pačią Ka
lėdų dieną, žengiant jam į vidų, 
jį pasitiko plėšikas, iškėlęs kirvį.

— Visus aš jūs iškaposiu, jūs 
vienuoliai, kiek tik jūsų bebūtų! 
— sušuko jis. — Tikriausia jūs 
kalti, kad Goeinge miškas šią
nakt nepasipuošė Kalėdų apda
ru. >

— Tai mano, mano vienintelio 
kaltė, — tarė broliukas, — aš 
mielai pasiryžęs mirti už tai, bet 
pirma noriu tau perduoti žinią 
iš abato Jono.

Jis išsitraukė vyskupo laišką 
ir papasakojo vyrui, kad jis vėl 
laisvas.

— Po to galėsi ir tu ir tavo 
vaikai žaisti Kalėdų šiauduose 
ir švęsti Kalėdas tarp žmonių, 
kaip kad abatas Jonas troško, — 
tarė jis.

Plėšikas išbalo ir apstulbo, bet 
jo žmona pratarė už jį:

— Abatas Jonas išlaikė savo 
žodį, tat ir plėšikas turi savo iš
laikyti.

Plėšikui pasitraukus iš lindy
nės, į ją atsikėlė broliukas ir at
siskyręs apsigyveno miške nuo
lat besimelsdamas, kad jam bū
tų atleista už jo kietą širdį.

Bet nuo to laiko Goeinge miš
kas jau niekada daugiau nebe- 
švenčia Išganytojo gimimo va
landos, jos visa grožybė teliko 
tik toje mažoje gėlytėje, kurią 
abatas Jonas nuskynė. Ji buvo 
praminta Kalėdų rožė. 
Ir kasmet per Kalėdas iš po dir
vožemio siunčia ji savo baltus 
žiedelius ir žalius stiebelius, tar
tum niekada nenorėtų užmiršti, 
ka ji kadaise augo didžiame Ka
lėdų rojaus darželyje.

Išvertė Juozas L i n g i s

_____ ’ i H
SUNKI L.A.K. II KREPŠININ

KŲ PERGALĖ
Vos. k tas žiūrovų turėjo 

ėti iki 10 vai. vak. 
ir sulauktu L.A.K. II krepšininkų 
pirmenybių rungtynių prieš Ir
ving Square Presb.

Jau pirmosios žaidimo minu
tės prianašavo L.A.K. II sunkią 
kovą, nes vienete šį kartą nežai
dė Mikulskis. Pirmas rungtynių 
ketvirtis baigiamas L.A.K. II ne
naudai (5:10), buvo momentas, 
kai priešininkas vedė savo nau
dai 2:10. Tik prieš pirmojo kėli
nio pabaigą lietuviai kiek atsi
gauna ir puslaikis baigiamas, 
vis dėlto priešininko naudai 
16:15.

Antrame kėlinyje vaizdas kiek 
pasikeičia, kai priešininkas pasi
meta ir L.A.K. II trečiame ke
tvirtyje persveria pasekmę savo 
pusėn 25:20. Paskutiniame ke
tvirtyje prasidėjo atkakli kova, 
gausi baudomis ir priešininkas 
iki pat rungtynių pabaigos ne
leido L.A.K. II santykio padidin
ti daugiau negu 2 pilni metimai. 
Taip ir baigėsi rungtynės 29:27 
L.A.K. II naudai.

Krepšių autoriai: Ošlapas Alg. 
(11), Bilėnas (6), Ruzgas (6), 
Daukša (4), Birutis St. (2) ir 
Ošlapas Raim. (0).

Priešingai spaudoje (“Vieny
bė” iš XII. 15 d.) paskelbtoms 
žinioms,' šios rungtynės nėra ir 
nebuvo užskaitytos “prie žalio
jo stalo” praloštomis.

kanti

NAUJŲ METŲ SUTIKLMAS

Vietos BALFo skyrius, gruo
džio 31 d. vakare Kasmočiaus 
svetainėje, 89 Steamboat Rd., 
Great Neck, L. I., rengia links
mą Naujųjų 1951 Metų sutiki
mą su bendra vakariene ir įvai
riomis tradicinėmis pramogomis. 
Šalia tai progai pritaikintos pro
gramos svečių nuotaikos pagy
vinimui bus laimės šulinys, val
so ir polkos konkursas, kuriuo 
geriausia šokėjų pora bus apdo
vanota. Šokiams gros geriausias 
New Yorko apylinkėj lietuviškas 
orkestras. Bilieto kaina į šį šau
nų Naujų Metų sutikimą tik 3.50 
dolerio. Užkandžiai ir gėrimai 
nemokamai. Vakaro pradžia 9 
vai. vak., o pabaiga jau 1951 me
tų sausio 1 dienos 3 Vai. ryto.

Į šį Naujų Metų sutikimą nu
tarta įsileisti tik ribotą žmonių 
skaičių. Todėl, norintieji daly
vauti šiame vakare ir linksmai 
sutikti Naujuosius Metus, dėl 
bilietų įsigijimo tuč tuojau kreip
kitės pas A. Vasiliauką, 102 
Maple Str., Great Neck, L. I. 
arba pas K. Miklą 36 2nd Str., 
Manhasset, L. I.

Sveikiname Savo Kostumerius, Draugus

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS
IR

NAUJAIS METAIS
ŠIMANSKAS & MITCHELL

MĖSOS KRAUTUVĖ
145 ir 378 Grand St. B

Tel.EV. 8-4608

I 
i 5

f j 1S

g 4

F
f
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Svėikiname Savo Draugus ir Kostumerius

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA
ir Linkime

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
ANTANAS VIKRIKAS 

MĖSOS KRAUTI! Ė
Grand Street Brooklyn, N.

į

a

2

UOLIAI I 
K 

100-jo I 
m. sausio 
valo—šoki 
mitetas da 
karnavalas 
čiai būtų ; 
čių čia bu 
tai BALFi 
l ie čia bu 
seimą. K; 
Yorker vie 
sis Jezavit 

Kamavai 
jimo bilie 
kaina $1.5 
galima gau 
105 Grand
b) Ginkų 
495 Grand
c) “Gabi j; 
Brooklyn, 
narius.

Primena 
kvietimų s 
norintieji ] 
šokius tur| 
dabar, nes 
ti.

SVEIKINAME VISUS DRAUGUS IR PAŽĮSTAMUS

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS
IR—K. K. M.—

KALBĖS PREL. J. BALKONAS

SVEIKINU LIETUVIUS BIČIULIUS

J

Vadov. P. Dulkė

f

L. K. D. KLUBO VALDYBA

d o

Šį šeštadieni, gruodžio 23 d., 
J. Ginkaus vedamos radijo va
landos specialioj kalėdinėj pro
gramoj kalbės prel. J. Balkūnas.

% a
2

BALFo seimo bankietui uoliai 
*■' ruošiamasi

S a
'■i a

Naujaisiais metais kviečiame visus katalikus darbininkus 
susiburti L.K.D. Klube

a
11 a

I

NAUJŲJŲ METŲ PROGA
K Y R I t S

NAUJAIS 1951 METAIS
.1. GAKŠVA ir ŠEIMA

Kalėdų giedojimas Angelų 
Karalienės bažnyčioje

Angelų Karalienės parap. baž
nyčioje Kalėdų naktį giedos miš
rus ir vyrų chorai. Šį penktadie
nį bus paskutinės repeticijos. 
Kviečiami visi choristai į jas at
vykti.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ
IR

Iš Aineriki 
Dariaus-C
Ameriko’ 

1-sis Daria 
met geroki 
nauji; narį 
lininkų, pu 
šaulių ir la 
šios ginklo 
dėjo gener 
Pundzevičii 
tuvos husa!

ii 
% 
u a 
U a

pik. Biruti:

LIETUVIŲ KATALIKŲ DARBININKŲ 
KLUBO NARIUS 

Sveikina Sulaukusius

KALĖDŲ ŠVENČIŲ
ir linki

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 
LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBE 
š. m. gruodžio mėn. 31 d. 10 

vai. vak. L.A.K. rengia Naujųjų 
1951 Metų sutikimą. Bus vaka
rienė ir muzika.

L.A.K. kviečia apie dalyvavi
mą pranešt iš anksto, 168 Marcy 
Ave., Brooklyn, klubo bare.

> Rengimo komisija

“Amerikos” bazaras
Gruodžio 16-18 d. d. Maspethe, 

Atsimainymo parap. salėje įvy
ko “Amerikos” bazaras, į kurį 
atsilankė nemažas skaičius “A- 
merikos” rėmėjų ir bičiulių. Pla
čiau apie jį bus ateinančiame 
“Amerikos” numeryje.

AITVARŲ KVARTETO

KONCERTAS
1951 m. sausio 14 d. (sekmadenp

BALFo metinio seimo proga 
įvyksiančiam 1951 m. sausio 6 
d. 7 vai. vakaro seimo bankietui 
jau uoliai ruošiamasi. Jau iš
siuntinėta lietuvių visuomenei 
kvietimai tame šauniame ban- 
kiete dalyvauti.

KARYS — mėnesinis žurnalas
Kaip ir buvo žadėta, Kario nr. 

2 išeis Naujiesiems Metams. '
1951 m. KARYS eis pe

riodiškai, kaip mėnesinis ilius
truotas žurnalas.

KARIO prenumerata me
tams — 4 dol., pusmečiui—2.50 
dol., atskiras nr. — 45 centai.

Brooklyne KARĮ išsirašyti ga
lima “Gabijoj”, 340 Union Avė. 
ir “Amerikos” red., 417 Grand 
St., arba tiesia mūsų redakcijoj: 
KARYS, 156 Steamboat Road, 
Great Neck, N. Y.

KARIO redakcija ir 
administracija

SCHWABEN HALL SALĖJ I
474 Knickerbocker Ave., Brooklyn

PROGRAMOJE DALYVAUJA:
Aitvarų kvartetas: dainuoja V. Bražėnas, B. Svogūnėlis

I. Ališauskas ir K. Skobeika, vadovauja pianistas 
A. Mrozinskas.

Dramos aktorius H. Kačinskas
Rašytojas—humoristas A. Gustaitis
A. Jezavito padidintas orkestras.

ŠOKIŲ METU — TANGO KONKURSAS
LAIMĖTOJAMS SKIRIAMOS DOVANOS

Koncerto pradžia 5 vai. po pietų
Bilietai gaunami pas J. Ginkų, 495 Grand St., Brooklyn, N. Y

d

2)
3)
4)

mių karių, 
ganizaciją 1 
narių. j

Savo m 
gruodžio 1J 
klausė pos 
apie veikia 
reikė pade! 
gūnams P. 
niui. V. Ku 
1 .egi jono 
bendradarl 
tuvių Taryl 
t y kiekvien; 
valandžio 
kariškais i 
mais. Pik. : 
paruošti pi, 
sus-mui sai

1951 mel 
rinktas iš 
vadas P. |J 
Jurgėlfi, 2-i 
adjutantas 
iždininkas , 
kan. prof, 
jas-patarėj: 
ginklininką 
dėtojas J. (

ma gražiai 
diems dari 
savo parei 
kai.



Gruodžio 22t 1950

VIETOS ŽINIOS
RUOŠIAMASI VASARIO 16 

MINĖJIMUI
New Yorko Lietuvių Tarybos 

Valdyba jau antram savo posėdy 
svarstė 33-čiųjų Lietuvos nepri
klausomybės sukaktuvių minėji
mo klausimą. Minėjimas ruošia
mas 1951 m. vasario 18 d. Webs
ter Hall New Yorke. Iškilmėms 
ruošti sudarytos reikalingos ko
misijos. Pakviesti amerikiečiams 
kalbėtojams išrinkti K. Jurgėla, 
S. Briedis ir Abraitis. Ta komi
sija paruoš ir rezoliucijas. Pro
gramai vykdyti sudaryta komi
sija iš P. Montvilos, St. Briedžio 
ir A. Trečioko.

Komisijos jau savo darbą pra
dėjo — pakviesti kalbėtojai, su
tartas orkestras, atspausti ir 
draugijoms greit bus išsiuntinėti 
bilietai bei tariamasi su solistais.

Posėdy buvo perskaitytas ir 
Tremtinių Draugijos laiškas, 
kviečiantis orgaizuoti Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę. Laiškas 
priimtas ir nutarta palaukti tam 
darbui vykdyti projekto iš Ame
rikos Lietuvių Tarybos.

Visuotinį New Yorko Liet. Ta
rybos susirinkimą nutarta šaukti 
sausio 12 d.

Korespondentas

UOLIAI RUOŠIAMASI BALFo 
KARNAVALUI

100-jo BALFo skyriaus 1951 
m. sausio 5 d. ruošiamo karna
valo—šokių vakaro rengimo ko
mitetas daug deda pastangų, kad 
karnavalas būtų įdomus ir sve
čiai būtų juo patenkinti. O sve
čių čia bus net iš visų JAV — 
tai BALFo skyrių atstovai, ku
rie čia bus susirinkę į BALFo 
seimą. Karnavalas įvyks New 
Yorker viešbutyje. Gros žinoma
sis Jezavito orkestras.

Karnavalo—šokių vakarui įė
jimo bilietai—pakvietimai (jų 
kaina $1.25) jau platinami ir 
galima gauti: a) BALFo Centre, 
105 Grand St., Brooklyn, N. Y.,
b) Ginkų “Saldainių Palociuj”, 
495 Grand St., Brooklyn. N. Y.,
c) “Gabija”, 340 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y. ir pas skyriaus 
narius.

Primenama, kad bilietų—pa
kvietimų skaičius yra ribotas ir 
norintieji patekti į karnavalą— 
šokius 'turi jais apsirūpinti jau 
dabar, nes vėliau jų gali pritrūk
ti.

Pelnas skiriamas tremtinių 
šalpos reikalams.

AME R Į Į^aĄ

Apreiškimo parap. (Brooklyn, N. Y.) choras, vadovaujamas muziko Povilo Sako, kuris Kalėdų naktį per Bernelių
Mišias giedos naujai pasiruoštas C. Franch koncertines mišias. , . ’ >

SURINKO “TAG DAY” RINKLIAVOJ

(Tęsinys)
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 

NEW YORKE POSTAS:
Veronika Jomantienė—$52.17; 

George Žvirblis — 34.69; Elena 
Vaicys — 19.82; Jonas Vaicys— 
15.71; Benediktas Ramanauskas 
— 11.75; T. M. Grybas — 9.53; 
Steponas Samatauskas — 9.00; 
Barbora Paulauskienė — 8.59; 
Ona Rugienė — 7.93; Halina 
Ciapas — 2.66; Stasys Čiapas— 
2.04 ir pats paaukavo $8.00. *

Aušros Vartų parapijos poste 
surinkta $181.89. Vedėjas buvo 
kun. Dr. M. Ražaitis. '

16.72; Uršulė šašienė — 16.31; 
Jurgis Puidokas — 16.41; Dr. 
Danutė Dulskytė — 16.40; Sta
sys Vaškys — 15.90; Eugenija 
Rastapkevičienė—15.52; Alliance 
Hall — 15.08; Kostas Cepliaus- 
kas — 15.00; Aleksandra Mati- 
kunienė — 14. 97; Kun. Pranas 
Raugalas-Ruggles — 14.86; Ig
nas Simonaitis — 14.69; Vincas 
Atkočiūnas — 14.36; Albertas 
Stanley — 13.50; Jonas Ciplic- 
kas — 13.42; Aldona Alyta — 
13.00; Agota Podrešienė—12.99; 
Julė ir Pranas Kunigėlis^—12.77; 
Viktorija Janušonis — 12.60; 
Dr. Aloyzas Petrikas, Sr. — 
12.50; Vincas Kalvelis — 12.00; 
Stasys Alisius — 11.98; Vytau-

Lietuvos Vyčių 41 kuopos

Š 0 KIA I
KALĖDŲ DIENA

Gruodžio - Dec, 25, 1950 
Nuo 8:30 vak. iki 12:30 nakties 
APREIŠKIMO PAR. SALĖJE 

Havemeyer ir No 5th Street 
Brooklyn, N. Y.

Gros JOE THOMAS orkestras
Įžanga $1.00 ,,

--------------------- ----------- --------
Reikalingas vyras , nuolatinei 

namų priežiūrai ir moteris namų 
ruošai bei vaikų priežiūrai.

Skambinti po 10 fjiljryto. 
telef. C. Ė. 9-4174

L. K. D. KLUBO SUSIRIN
KIMAS

Liet. Kat. Darbininkų Klubo 
narių,metinis susirinkimas įvyks 
1951 m. sausio 12 d., 7:30 vai. 
vak. “Amerikos” patalpose. Bus 
valdybos ir komisijų rinkimai. 
Visi nariai kviečiami šiame svar
biame susirinkime dalyvauti.

Valdyba

Išnuomojamas 6 kambarių, su 
virtuve, vonia ir kitais patogu
mais, butas.

Antanas Šinkūnas
497 Lincoln Avė., 
Brooklyn 11, N. Y. '

BALFo CENTRO BROOKLYNE o
POSTAS: j, | tas Rąsfapkevičius — 11.83; Ge-

Kazys^Kundrotas_ — $200.06;. novaįfe Anuškevičienė — 11.73;
! Adolfas Dimavičius ir Juzė Liau- 
kutė — 11.66; Mrs. N. Kulbok 
— 11.50; J. Rygelis — 11.21;

(Bus daugiau)

FILMŲ!—'DAINŲ - ŠOKIŲ

Jau 9-ti Metai Kai Visi

šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p.

Stotis WEVD--1330 kil. 5000

SAVI, PAS SAVUOSIUS!

"Lietuvos Atsiminimi;
RADIJO VALANDŲ

JOK. J. STUKAS, Dir.
1264 White St, Hillside, N. J.

Tel. WAverly 6-3325

w.

t SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI
į Sutvarkom visokios rūšies taksus visų jurisdikcijų: Fedcralius šthto z 
c ir Vietinius visiems Stalams ir Municipalams Jungtinčse Valstybėse ar v y Užsienių Šalyse. A
? Visos knygos ir rekordai raportavimui taksų pavieniams, pavienių (J 
y biznių, partnerystės ir korporacijų mieste ir už New Yorko miesto i) 
j ekspertiskai tvarkomos advokato Zubawicz, kuris turi teisės prakti- 4 
\ kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federalės Valdžios ir kuris Y 
V yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokių biznių, didelių r) 
( Ir mažų, visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais, ft 
>) Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai yi a daromi bile bizniuose A 
į naudojant si patarnavimą visur Jungtinėse valstijose ir užrubežyje. Z 
X Prašome kreiptis angliškai ar lietuviškai Jėl smulkmenų kas link > 
X mano geriausio jums patarnavimo. V
} RAŠYKITE: S
\ STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS) ? 
J 111 Ainslie Street Brooklyn 11, N. Y. 4
į Telefonas: EV 4-3049 2

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-9229

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų

Šventadieniais susitarus

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

TeL EVergreen 7-6888
VALANDOS: 
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Brooklvno Lietuviai Craboriai

Tel. EVergreen 7-4335 Tel. STagg 2-5043

Iš Amerikos Liet. Legijono 1-jo 
Dariaus-Girėno posto veiklos
Amerikos Lietuvių Legijono 

1-sis Dariaus-Girėno postas šie
met gerokai išaugo. Vien tik 
naujų narių įstojo apie 40 (ka
rininkų, puskarininkių, kareivių, 
šaulių ir laisvės kovotojų). Prie 
šios ginklo brolių šeimos prisi
dėjo generolai J. Černius ir S. 
Pundzevičius, buvęs šaunus Lie
tuvos husarų ir ulonų pulko va
das pik. I. Kraunaitis, karo inž. 
pik. Birutis, “Kario” vyr. red. 
kpt. S. Urbonas ir eilė kitų žy
mių karių. Į šią buv. karių or
ganizaciją nuolat stoja naujų 
narių.

Savo metiniam susirinkime 
gruodžio 13 d. gausus postas iš
klausė posto štabo pranešimą 
apie veikimą šiais metais ir pa- 
reikė padėką ilgamečiams parei
gūnams P. Mikalauskui, V. Vyš
nini , V. Kurui ir kt. už veiklumą, 
Legijono tradicijų išlaikymą, 
bendradarbiavimą su N. Y. Lie
tuvių Taryba ir t.t. Nutarta atei
ty kiekvienam sus-me rengti pus
valandžio paskaitėlę aktualiais 
kariškais ir tautiniais klausi
mais. Pik. Kraunaitis pakviestas 
paruošti paskaitėlę ateinančiam 
sus-mui sausio 10 d.

1951 metams posto štabas iš
rinktas iš šios sudėties: posto 
vadas P. Jurgėla, 1-is pad. K. 
Jurgėla, 2-is pad. I. Kraunaitis, 
adjutantas A. Vakselis, ūkvedys- 
iždininkas P. Venys, kapelionas 
kan. prof. J. Meškauskas, teisė- 
jas-patarėjas P. Mikalauskas, 
ginklininkas V. Alksninis ir bu
dėtojas J. Gudelis.

Taigi ši mūsų buv. karių šei
ma gražiai auga, rikiuojasi di
diems darbams ir ryžtasi* atlikti 
savo pareigas Tėvynei ir Ameri
kai. Legijonierius

Izabelė Radzevičiūtė — 97.18; I 
Veronika Černienė — 85.18; 
Vincas Paulauskas —• 75.00; 
John Lukas — 70.00; Nele ir 
Charles Johnson — 59.12; Ona 
Valaitienė — 57.53; Laimutė 
Minkunas — 56.71; Danutė Ali
sius — 50.62; Bronius Sutkus ir 
Stasė Vistartienė — 47.42; Mo
tiejus Nazveckas — 41.71; Ona 
Banning — 40.37; Eugenija 
Minkunas — 40.33; Povilas Ky- 
rius — 37.20; Mary Mesdesha, 
Vyt. Lapšys ir J. Bukys —36.76; 
Alfonsas Sttipeikis 35.90; Hotel 
New Yorker — 35.46; Albertas 
Šukys — 31.65; Pulcherija Janu- 
levičius — 30.17; Juozas Garsz
va — 28.91; Danutė Kaunaitė — 
27.45; Antanas Žilinskas—27.02; 
Dr. Konst. Paprockaitė — 24.55; 
Gražina Veršelytė — 23.00; E- 
leonora Ramančionienė -— 22.93; 
Anele Alisius — 22.80; Marija 
Kregzdienė — 22.65; Ona Kau
nienė — 21.55; Stanley Rogers 
— 21.51; Dr. Antanas Skėrys— 
20.54; Regina Frankaitė—20.52; 
Elena Zagreckienė — 19.00; 
Juozas Bubnelis — 17.93; Jonas 
Petraška — 17.58; Petras Mika
lauskas — 17.18; River View —

PIRKITE
Geriausias gėlės pas

FRESH POND FLORIST
Edward Chesnik

66-69 Fresh Pond Road
Ridgewood Queens, N. Y.

Tel. H. Y. 7-3313
(2)

Lietuvis laikrodininkas
A. ANDRIUŠKEVIČIUS

245 Union Ave., Brooklyn, N.! Y. 
taiso laikrodžius ir juvelinius 

dalykus.
Darbas atliekamas greitai, 
sąžiningai ir nebrangiai.

Stephen Bredes Jr.
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394

EVergreen 7-1423

J. Kumpiko
Electro Motorų Dirbtuvė

TAISO:
Electro Motorus — Ventiliatorius — 

Kirpimo bei skutimo mašinas — skal
bimo mašinas ir dulkių siurblius.
Garantuotas ir greitas patarnavimas. 
10S Grand Street, Brooklyn, N. Y.

VAKARAS! ,Mallb.w F. Ball..(Armakauskas) A u r
(Bieliauskas) r d

Laidotuvių Direktorius (ĮGraborius—Balsamuotojas

a)

b)
c)
d)

Šeštadi^ Sausio-Jan. 6,1951
j;({ J-’rądžia 7 vai. vakare

56-70 — 58th St, Maspeth, N. Y.
Brolių Motūzų-Beleckų specialiai sporto vakarui pritai
kytos filmos.

Garsinė spalvota filmą Nepriklausomos Lietuvos vaizdų.
Harmonijos Ansamblis, vadovaujamas Violetos Tamkiūtės.
Po programos ŠOKIAI, “Nakties Pelėdų” orkestrai grojant

Įžanga $1.00, (tik šokiams 0.75) vaikams 0.50
(Visas vakaro pelnas skiriamas Lietuvių Futbolo 

Komandai — aprangai įsigyti.)
Visa New Yorko apylinkės lietuvių visuomenė kviečiama 

skaitlingai dalyvauti.
Lietuvių Futbolo Komandų Rėmėjų Komitetas

Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

’ergreen 8-9770

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimą, piasteriavimą, šaligat
vių cementavimą ir kt. darbus.

293 MAUJĖR ST., 
BROOKLYN «, N. Y.

t-t Up ip lĮj vj-. • Jp Vp vj. vjj VJ

**-r *

*
*** **
* 
**

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Romah 
‘ (Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo įstaiga 

Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 
Pakeleivingiems suteikiama 

nakvyne
Viskas nemokamai 

Kreipkitės dieną ir naktį

»

HY 7-4554 - 4555

ILARDI CO
| 895 Broadway, Brooklyn 6, N. Y

GIAU, NEGU KADA BUVO

PARDUODAMA!

Televizijos Aparatai 
RCA Victor T100

Tik $169.95
Duodami lengvam ir ilgalaiidui 

išmokėjimui
Siūlo Geriausių Firmų

R E F KIG E R A T O R I U S
• GENERAL ELECTRIC • FRIGID  AIRE
• WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
RADIO APARATŲ

TELEVIZIJOS APARATŲ
SKALBIMO MARINŲ

inilou • į
Pirm, negu ką pirksite, prašome atsilankyti pas mus ir įsitikinti, 

<ad mūsų prakės ir. pirkimo sąlygos yra geriausios.
Atsilankė, reikaidlikite pasimatyti sti lietuviu atstovu

JOSEPH N. ZAYaSg nės tik per'Jį gausite didžiausią nuolaidą ....

r

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

iTel. Virginia 7-4499

i F. W. Shalins
1 (Šalinskas)

f
j Laisnluotas Graborius

Suteikiam Garbingas
1 Laidotuves
j . -$150 -
' KOPLYČIA SUTEIKIAM
Į NEMOKAMAI
i 84-02 Jamaica Avenue, t
1 Brooklyn, N. Y.
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"AMERIKOS" SPAUSTUVĖJE
Spausdinami įvairūs

Spaudos Darbai:
• PLAKATAI
• BILIETAI
• KONSTITUCIJOS
• KNYGOS
• ŽURNALAI
• VESTUVIŲ KVIETIMAI
Užeikite pasižiūrėti naujai gautų Wedding 
Invitations pavyzdžių.

417 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.
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Apreiškimo Parapija
— Bernelių Mišios Kalėdų 

naktį bus 12 vai. Kitos mišios 
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9-tą,'10-tą 
11-tą ir 12:15 vai.

— Parapijos choras, vado
vaujamas muziko Povilo Sako, 
paruošė Šventųjų Metų proga 
naujas koncertines mišias — 
Missa solemnis in A — Cesar 
Frank pritariant vargonais, 

' harpa ir cello. Solistai: Agnes 
Skarulis — sopranas , Louise 
Senken — sopranas, Charles 
Remenčius — tenoras, Connie 
Kazlauskas — tenoras ir Petras 
Evans — baritonas.

Šios mišios bus giedamos 12 
valandą nakties.

Kalėdinės giesmės bus prade
damos giedoti 11:45 vai. nak
ties prieš Bernelių mišias.

Cesar Frank (1822 — 1890) 
prancūzų kompozitorius gimęs 
Belgijoj. Jo žymiausias kūrinys 
yra “Les Beatitudes” oratorija. 
Rašė mišias ir kitokių religinių 
kūrinių vargonams ir chorui. 
Daugiausia pašventė savo gyve
nimą mokytojaudamas ir var- 
goninkaudamas Paryžiuje. Vie
nas iš jo mišių Apreiškimo pa
rapijos choras giedos per Ber
nelių mišias.

— Kalėdų pirmąją dieną Lie
tuvos Vyčiai rengia parapijos 
salėje šokius. Bus įvairenybių.

ŽINIOS
Angelų Karalienes 

Parapija
— Mūsų parapijos bažnyčioje 

Bernelių Mišios bus Kūčių naktį 
12 vai.

Kalėdų šventėse mišios bus 
8, 9, 10, 11 ir 12:15 vai.

Išpažintys klausomos šeštadie
nį nuo 4 iki 6 ir nuo 7:30 iki 9 
vai. vakaro.

Sekmadienį vakare, t. y. Kū
čių dieną, išpažintys nebus klau
somos.

Kūčių dieną mišparų nebus.
— New Yorko ateitininkai mū

sų parapijos salėje rengia Nau
jųjų Metų sutikimą. Bus. įdomi 
programa. Prieš tai 8 vai. vaka
re bažnyčioje bus šventoji Va
landa, kurion kviečiami visi at
silankyti.

Maspetho Žinios

AMŽ. ROŽANČIAUS SUKAK
TUVINĖ VAKARIENĖ

Amžinojo Rožančiaus Draugi
ja, savo darbo 15 ’ metų sukak
ties minėjimo proga, rengia su 
įvairia programa vakarienę. Va
kariene įvyks 1951 metų sausio 
28 d. Apreiškimo parapijos sa
lėje. Vakarienės' pradžia 5:30 
vai. Bilieto kaina $2.00. Ateiti
ninkams moksleiviams ir studen
tams — $1.00.

Vakarienes rengėjos kviečia 
visus kuo gausiausiai dalyvauti:

— M. čepbnienė po operacijos 
jaučiasi geriau. Guli Adelphi li
goninėje. Jonas Simonavičius 
jau antras mėnuo serga širdies 
liga. Guli namuose Dr. A. Stal- 
kaus priežiūroje.

— Kun. V. Radvinavičius, su
sirgus kun. W. Masiuliui, apsi
gyveno pas kun. A. Petrauską 
Šv. Jurgio parapijoje.

— Drabužių vajus nuo karo 
nukentėjusiems buvo labai sėk
mingas. Surinkta daugiau kaip 
12 šimtų svarų. Dar ir dabar ki- 
tataučįai atneša drabužių.

— Vaikučių eglutė bus šį sek
madienį parapijos salėje 2 vai. 
p.' p. Visi kviečiami atsilankyti.

IŠ MOTERŲ SĄJUNGOS 30
KUOPOS VEIKIMO

METINIS ŠV. VARDO DRAU
GIJOS SUSIRINKIMAS

Gruodžio 10 d. įvyko Šv. Var
do draugijos metinis susirinki
mas. Ateinantiems metams per
rinkta ta pati valdyba: pirm. K. 
Baltrušaitis, vicepirm. P. Litvi
nas, finansų rašt. V. Zaukus, už
rašų rast. M. Mikolaitis, kasi
ninkas J. Skarulis ir knygų pri
žiūrėtojas F. Puskunigis.

Susirinkimas nutarė ištisus a- 
teinančius metus vykdyti naujų 
narių telkimo vajų, neimant įs
tojamojo mokesčio, o sumokant 
tik dietinę duoklę. Draugija’kvie- 
čia visus vyrus, ypač naujai at
vykusius, įsirašyti nariais. Drau
gijos susirinkimai būna kiekvie
no mėnesio antrą sekmadienį po 
8 vai. mišių. Norintieji gauti apie 
draugiją informacijų prašomi 
kreiptis į draugijos valdybą.

Šv. Jurgio parapija
— Po ilgos ir sunkios ligos 

mirė labai ištikima- parapijietė 
a. a. S. Kazlauskienė. Velionė 
gyveno toli nuo savo parapijos 
bažnyčios, bet kas sekmadienis 
atsilankydavo į pamaldas.

— Praėjusi sekmadienį pa
krikštyta Juozo ir Bronės Ma
jauskų dukrelė Adeliukė. Ma
jauskas yra atvykęs į JAV Ja- 
kubčionių rūpestingumu. Kūmai 
buvo St. Cassano—Jakubčiony- 
tė ir A. Pocius. Naujagimės tė
vai parapijos svetainėje surengė 
gražią puotą.

— Staiga susirgo ir-išvežtas į 
ligoninę S. Jakubčionis.

— Staiga susirgo ir išvežtas į 
ligoninę kun. V. Masiulis. Laiki
nai jį pavaduoja neseniai atvy
kęs kun; V. Radvinavičius.

— Piemenėlių Mišios bus sek
madienio naktį 12 vai. Po šių 
mišių bus suteiktas palaimini
mas. Kitos giedotos mišios bus 
8, 9 ir 10 vai. Skaitytos mišios 
bus 11 vai.

— Gruodžio 10 d. sąjungietės 
suruošė gražų laimėjimų vaka
rą. Buvo gražių dovanų ir už
kandžių.

— Gruodžio 11 d. įvyko me
tinis kuopos susirinkimas. Iš
klausyta O. Petrulienės praneši
mas iš metinio N. Y. ir N. J. 
apskr. Moterų Sąjungos suvažia
vimo ir valdybos pranešimas a- 
pie praėjusių metų kuopos veik
lą. Ateinantiems metams valdy
ba perrinkta ta pati: pirm. F. 
Ražickienė, vicepirm. O. Lizu- 
nienė, finansų rašt. O. Osteikie- 
nė, nutarimų rašt. O. Petrulienė, 
iždininkė O. Bagočiunienė ir 
tvarkos vedėja M. Raubienė. 
Pirmininkaujant darbščiai pir
mininkei F. Ražickienei, kuopa 
gražiai dirba ir susiklauso.

— Kuopos narė J. Skarulienė 
ilgai sirgusi jau pasveiko ir dė
koja sąjungietėms už jos atjau
timą ligos metu.

— Mūsų finansų rašt. O. Os- 
teikienė su savo vyru minėjo 
savo 25 metų vedybinę sukaktį. 
Mot. Sąjunga jų intencija užpra
šė Šv. Mišias. Osteikai yra pa
vyzdingi ir darbštūs veikėjai, iš
augino gražią šeimą — tris sū
nus, kurių vyriausias Vytautas 
jau šeši metai yra Dėdės Šamo 
tarnyboje.

šiuo metu jis yra Vokietijoj. 
Antrasis sūnus Robertas prieš 
tris savaites išėjo į kariuomenę. 
Sąjungietė linki jiems viso gero, 
ypač sveikatos ir ištvermės.

Osteikai nuoširdžiai dėkoja 
sąjungietėms už šv. Mišių užpra- 
šymą ir sveikinimus.

— Vasario 20 d. Ražickai mi
nės 35 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Sveikiname.

Koresp. O. P.

RENGIA VAKARIENĘ
Lietuvių Katalikų Darbininkų 

Klubas 1951 m. vasario 25 dieną 
6 vai. vakare, Apreiškimo parap. 
salėje Brooklyne rengia didelę 
ir šaunią vakarienę su menine 
programa ir muzika. Visi lietu
viai kviečiami dalyvauti. įėjimas 
$2.50. Bilietus galima jau gauti 
“Amerikos” administracijoje, 
pas valdybos ir rengimo komisi
jos narius.

Rengimo Komisija

0 e
DALYVAUJA ’

. Žinomi Kauno Operos Solistai 
ir vietos parapijų chorai

I

VYČIAI RUOŠIA SMAGIUS 
ŠOKIUS

Brooklyno’ Lietuvos Vyčių 41 
kuopa savo kalėdinių šokių metu 
ruošia savo svečiams įdomių 
staigmenų ii’ pramogų. Dramos 
aktorius Kazys Vasiliauskas vai
šins vyčių rėmėjus. Taip pat 
Santa Claus ateis su pilnu maišu 
dovanų. Tad visi, atsilankę į šį 
pobūvį, maloniai praleis laiką 
ir bus patenkinti.

“EGLUTĖ” JUS LANKYS 
visus 1951 metus kas mėnesį, 
jei Jūs nusiusite jos administra
cijai 3 dol. -metinės prenumera
tos. “Eglutę” leidžia Lietuvių 
Kultūros Institutas. Tai nieku 
nepakeičiamas vaikų ir augan
čio jaunimo laikraštis, kurio pus
lapiuose jautriai kalba žymiausi 
lietuvių jaunimo literatūros kū
rėjai.

Pinigus siųsti ir adreso pakei
timo reikalu rašyti administra
toriui: Mr. A. Peldžius, 32 Wil
der St., Brockton, Mass.

Raštus ir pageidavimus dėl 
turinio siųsti redaktoriui: Mr. Pr. 
Naujokaitis, 59 South 3rd St., 
Brooklyn 11, N. Y.

Švenčių metu daugelyje vietų 
bus suruoštos lietuviškos Kalė
dų Eglutės su įvairia ir turinin
ga programa. Redaktorius labai 
prašo apie tokius parengimus 
kuo skubiausiai jam parašyti, 
kad jis galėtų tas žinias paskelb
ti jau pirmame 1951 metų “Eg
lutės” numeryje.

KALĖDŲ EGLUTĖ VISIEMS 
LIETUVIŲ VAIKUČIAMS

Brooklyn© Lietuvių šeštadie
ninės Mokyklos Tėvų Komitetas 
gruodžio 30 d. 3 vai. p. p. Ap
reiškimo Parapijos salėje ruošia 
Kalėdų eglutę visiems lietuvių 
vaikučiams, gyvenantiems New 
York’e ir jo apylinkėse.

Visiems atsilankiusiems vai
kučiams Kalėdų senelis įteiks 
dovanėles.

Be Kalėdų senelio tos mokyk- 
'.os mokiniai, vadovaujant moky
tojams, paruošė gražią ir turi
ningą programą —■ vaikų cho
ras, vaidinimas, tautiniai šokiai, 
?ilėraščiai ir kita.

Maloniai kviečiame visus vai
kučius drauge su tėveliais atsi
lankyti į Kalėdų eglutės paren
gimą.

Atsilankyti kviečiami visi. 
Vaikučiams įėjimas į salę 50 c. 
Bilietai prie įėjimo į salę. Tė
vams ir suaugusiems įėjimas ne
mokamai.

Lietuvių šeštadieninės Mo-
• kyklos Tėvų K-tas

Parduoda
Namų ir biznių pirkimo Ir parda

vimo reikalais ir visokios apdraudos- 
insurance reikalais — visuomet malo
nėkite kreiptis žemiau pažymėtu ant
rašu.

J. P. MAČIULIS
REAL ESTATE & INSURANCE 

8656 85th St., Woodhaven 21, N. Y.
Tel. Virginia 7-1896

PARDUODAMI NAMAI 
su tuščiais kambariais, nebrangūs, ge
rose vietose ir prie gero susisiekimo 
(tranportacijos).

Woodhaven — 2 šeimoms, 11 kam
barių, atskiras, arti parko, atskirai 
apšildomas.

2 šeimoms mūrinis, 12 šviesių kam
barių, geram stovy — $12,500.

Ridgewood — 8 šeimoms po 5 švie
sius kambarius, mūrinis, geros iplau 
kos, arti’ parko — $14,500.

3 šeimoms mūrinis, šviešūs kamba
riai — $10,500.

6 šeimoms mūrinis su dviem sto
rais, geros įplaukos — $9,500.

East New York — 2 šeimoms, 13 
kambarių, geram stovy — $6.300.

5 akiai žemčs prie geriausio Jericho 
Turnpike kelio — $3,000.

J. VASTDNAS
1008 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. GLenmore 5-7285

Enter< 
office

šianl 
neriasi I 
Tol. r| 
reiškia I 
pradžią! 
teberekl 
mados 
švytury 
rankose 
Korėjoj 
riams ii

Liet

Mūsų I 
šiuo nei 
progą sil 
pačių pi 
asmeny! 
statymai 
nio kari 
svarbia! 
kia mūs!

Kalbu I 
bos pirm 
dzikauskl 
GinkausJ 
jo valand 
tis nepriį 
kų diplon 
tarptauti 
vos laisv

Veto —

REPUBLIC WINE & LIQUOR STORE
322 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

XAVIER STRUMSKIS, Sav.

Tel. EVergreen 7-208!)

KCČIOMS, KALĖDOMS ir NAUJIEMS METAMS
Didelis pasirinkimas degtinių, Vyno, Prancūziškų Koniakų 

ir Likerių.

Imant dėžėmis, duodama nuolaida.

Kalėdų dienoje krautuvė bus visą 'dieną uždaryta.
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SALDAINIŲ PALOCIUS
495 Grand Str., Brooklyn, N. Y. 

pilnai pasiruošęs Kalėdų šventėms

Metai baigiasi
Neužmiršk atnaujinti 
AMERIKOS 

prenumeratą

“AMERIKA PIRTYJE” 
VASARIO 25 D.

Brooklyno Vaidintojų Trupė, 
vadovaujama aktoriaus Vitalio 
Žukausko, ateinančių metų va
sario mėn. 25 d. pasirodys pirmą 
kartą viešai publikai. Bus vaidi
nama žinoma Keturakio komedi
ja “Amerika .pirtyje”. Veikalas 
smarkiai repetuojamas. Dekora
cijas daro dail. Česlovas Janušas. 
Vaidinimas įvyks Ukrainian Na
tional Home, 216-218 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

PARDUODAMI NAMAI IR BIZNIAI
Jamaica — a. Didelėje prekybinėje 

(biznio) gatvėj 2 namai, vienas iš jų 
kampinis. Du lotai. 16 kambarių. Flo
ras tuščias, štymas. Nėra listo. Turi 
būti parduoti už žemiausią kainą. 
Priežastis — senatvė ir liga.

b. Mūrinis dviem šeimom namas, 
tuščias floras, 14 kambarių, uždaryti 
porčiai, aliejum apšildomas, garažai. 
Lotas 40x100.

Maspeth — Mūrinis namas, 11 kam
barių, dviem šeimom, tuščias floras. 
Atskirai statytas. Gyvenama vieta ir 
beismente. Aliejum apšildomas. Dviem 
karam garažas. Kaina $15,000.

Mes turime visokių namų visose 
miesto dalyse, taipgi ir naujų, ir pri- 
imam pardavimus.

Z I N I S
361 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

REpublic 9-1506

ČIA GAUNAMI:
Kalėdiniai eglutės papuošalai — import uoli iš Europos, viso- J 
kių pavyzdžių ir gražiausių spalvų.
Rašomosios plunksnos Parker.
Kalėdiniai eglutės papuošalai — importuoti iš Europos, viso
kių pavyzdžių ir gražiausių spalvų.
Kalėdiniams sveikinimams atvirutės — angliškos ir lietuviš
kos, geriausių menininkų pagamintos.
Saldainiai — specialiai Kalėdoms pagaminti, geriausių išdir- 
bysčių.

į Kalėdų dovanoms dėžutės.
X Vaikams žaislai.
t Šioje krautuvėje galima gauti visokių tinkamiausių do- įj 
k vanų suaugusiems ir jaunimui. |
t Trisdešimtieji metai šioje krautuvėje, tad turim pakan- sj 
| karąai patyrimo parinkti ir pagaminti šventėms dovanas.
t ONA, JUOZAS IR SŪNUS GINKAI

Tel. EV.4-9293
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