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Fronto komunikatus skelbs gen. Ridguay
Nors gen. Douglas MacArthur ir toliau pasilie

ka UN’o pajėgų vadu, tačiau teisė skelbti karo ko
munikatus perduodama 8-tos U.S. armijos vadui 
gen. Mathev/ Ridgway. Vyr. MacArthur būstinės 
vardu bus skelbiami tik bendro pobūdžio komunika
tai.

Britų ir Indijos akcija
Britų Commonwealth’o premierai nenori nei 

apriboto nei atviro karo su raudonąja Kinija, yoač 
bijosi pripažinti raudonąją Kiniją agresoriumi. Pri
pažinus Kiniją agresoriumi reikėtų taikyti ekonomi
nes sankcijas, ko britai labai nenori.

Nehru rengiasi VVashingtonan
Indijos premjeras Pandit Nehru turės atvykti 

dar šią savaitę Washingtonan, kad perkalbėtu Jung. 
Valst. vyriausybę ir kitus UN’o narius nuo energin
gos diplomatinės akcijos prieš raudonąją Kiniją. Šią 
akciją remia ir Britų premieras Bevinas.

JAV armijos štabo viršininko vizitas Korėjoj
Lėktuvu atskrido JAV armijos štabo viršinin

kas gen. J. Lawton Collins, kuris pareiškė, kad UN’o 
pajėgos Korėjoje pasiliks ir toliau kovos. Spaudos 
atstovams patikrino, kad per 2-3 mėn. atvyks į fron- - 
tą nauji pastiprinimai. Gen. J. L. Collins ir jo štabo 
nariai atvyko gen. D. MacArthur'o lėktuvu. Tai yra 
jau ketvirtas U. S. armijos vyr. štabo viršininko vi
zitas Korėjoje nuo Korėjos karo pradžios.

Pasitarimai MacArthur’o būstinėje
Sausio 15. d. U.S. aukšto rango armijos, oro pa

jėgų ir slaptosios žvalgybos pareigūnai tariasi gen. 
MacArthur’o būstinėje Tokyo. Manoma, kad pasita
rimai liečia naują Korėjos karo fazę, į kurią gali bū
ti įtraukti ir kinijos nacionalistai. Tuos gandus su
tvirtino sausio 6 d. nacionalistų strategijos patarėjo 
gen. Ho Yįng iš Formozos Japonijon atvykimas. Ja
ponų šaltiniai sako, kad jo atvykimo tikslas palai
kyti ryšius tarp generalisimo Chiang Kai-sheko ir 
gen. MacArthur’o.

Sulaikė priešą
Nuo sausio 12 d. stiprios komunistų pajėgos 

centrinėje Korėjoje padarė apie 25 mylių gylio ir 40 
myl. pločio pleištą į pietus nuo Wonjų Sobaek kalvų 
kryptimi. Kiti komunistų daliniai po 4-ių dienų per
traukos telkėsi puolimui Vakarų Korėjoje Seoul ke
lio. 2-ra divizija Sobaek kalvų srityje komunistų puo
limus atmušė, atsiimdami Youngwol miestą, kuris 
yra 30 mylių į pietryčius nuo Wonjų.

Aviacijos veikla
Nežiūrint nepalankaus oro reiškėsi ir aviacijos 

veikla, kuri bombardavo kinų kariuomenės transpor
tus ir karo medžiagų tiekimą. Wonjų srityje, kaip 
8-tos armijos pranešimai sako užmušė apie 1300 ko
munistų pajėgų ir sunaikino didelį transportą. Ant 
Wonjų susisiekimo mazgo buvo išmesta 130 tonų 
bombų. Taip pat gyvai pasireiškė aviacijos veikla 
ir vakariniame Korėjos fronte. Puolė Pyongyang ae
rodromą ir padarė komunistams didelių nuostolių ki
tose vietose.

STALINAS VEDĖ, BET 
SŪNAUS NERANDA

Paryžius. — Paryžiaus 
laikraščiai rašo, kad Sta
linas, sulaukęs 71 metų, 
atjaunėjo ir vėl vedė. 
Pirmoji ji žmona mirė ar 
buvo nužudyta 1932 m. 
Po to jis gyveno su vieno 
raudonojo boso L. Kaga- 
navičiaus dukterimi. Ko
dėl jis jos nevedė ir ar ji 
tebegyvena, neaišku. 
Nauja žmona, “draugė 
Raskova”, buvusi avia- 
torė, yra stambaus sudė
jimo, petinga, rudų akių, 
tamsių plaukų ir taip pat 
diktatūriškos natūros. 
Kas kurį valdys, paaiš
kės tiktai toliau.
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Žinias pateikia buvęs 

Stalino gvardijos kapito
nas Ivan Mirkin.

Hamburgas,— Vokieti
joje plačiai kalbama, kad 
Stalinas susirūpino su
rasti savo sūnų Jokūbą. 
Jis patekęs į nelaisvę vo
kiečiams ano karo metu. 
Sakoma, kad nuo tėvo 
pabėgęs, bet nacių buvęs 
uždarytas koncentracijos 
lageryje prie Luebecko 
ir ten miręs. Vienas vo
kiečių gydytojas, turėjęs 
ryšių su ta stovykla, 
tvirtina, kad Jokūbo Sta
lino ten nebuvę ir jis ne
galėjęs ten žūti.

Tuo tarpu yra pasklidę 
gandai, kad Jokūbas yra 
Paryžiuje, slapstosi ir bi
jo, kad tėvo agentai, jo 
nepagautų ir nepristaty
tų vėl į Sovietų Rusijos
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Genš Divight. D. Eisenhoweris vėl susitinka su britu maršalu W. Montgomery.

Roma 
nisteris S. Lozoraitis bu
vo nuvykęs į Londoną. 
Grįždamas sustojo Pary
žiuje ir Ciuriche.

Londone jis turėjo eilę 
pasitarimų su min. B. K. 
Balučiu įvairiais mūsų 
politikos klausimais, ir 
susitiko su vietos lietu
vių veikėjais, dalyvau
damas D. Britanijos lie
tuvių organizacijų atsto
vų posėdy, ir 
progomis.

S. Lozoraitis 
pas Estijos ir
pasiuntinius ir dalyvavo 
latvių tautos šventėje. 
Jis užmezgė kontaktą su
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Lietuvos mi- Anglijos parlamento na
rių grupe, krr' pakvietė 
jį pusryčių, ir susitiko su 
lenkų užs. reikalų minis- 
teriu.

Paryžiuje min. Lozorai
tis tarėsi su L. atstovu 
Dr. S. Bačkiu. Be to, jis 
pakartotinai lankėsi už
sienių reikalų ministeri
joj, kur buvo priimtas 
taip pat ir generalinio 
politikos reikalų direkto
riaus. Jis turėjo progos 
tęsti pasikalbėjimus, pra
dėtus Romoje, su buv. 
Estijos užsienio reikalų 
ministeriu K. R. Pusta, 
kuris, išbuvęs kelis mė
nesius Europoje, pro Pa-

kitomis

lankėsi 
Latvijos
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JAV DERYBOS SU RUSIJA
Vašingtonas. — Sausio 

16 d. prasideda derybos 
su Sovietų Rusija praė
jusio karo skoloms su
tvarkyti. JAV delegaci
jai vadovauja John C. 
Wyley, buvęs ambasado
rius Irane, o sovietams— 
jų atstovas JAV, amba
sadorius Aleksandras S. 
Paniuškinas. Kalbama, 
kad amerikiečių reikala
vimai bus tvirti ir galu
tiniai. Bus reikalaujama

tuojau grąžinti 186 lai
vus, tarp jų du ledlau
žius; sumokėti šešioms 
amerikiečių bendrovėms 
už panaudojimą jų pa
tentų: atlyginti už ano 
karo metu teiktą paramą 
(reikalaujama suma ne
nurodyta). Jei Sovietų 
Rusija su tuo nesutiktų, 
tai manoma ją paskelbti 
blogos valios partneriu 
ir kreiptis į Tarptautini 
Teismą.

Madridas. — Ispanija 
imasi iniciatyvos sudary
ti visą eilę tarpusavinės 
pagalbos sutarčių, kurios 
ją jungtų į stiprų apsi
gynimo bloką §u Turkija 
ir kitais arabiškais kraš
tais. Tuo tikslu pradėjęs 
pasikalbėjimus su kaiku- 
riais arabiškais kraštais.

Tas blokas turėtų ap
imti pradedant Maroku 
visą Šiaurės Afriką, Pa
kistaną, Persiją, Turkiją 
ir kitus Vidurinių Rytų

draugiškumo 
su Jordano ka- 
Be to, Franko

FRANKO INICIATYVA
NAUJAM PAKTUI SUDARYTI 

kraštus. Jis turėtų Ispa
nijai didesnės reikšmės, 
negu Atlanto paktas.

Pirmasis žingsnis į to
kį paktą buvo pasirašyta 
Ispanijos 
sutartis 
ralyste. 
visą laiką palaiko labai 
draugiškus santykius su 
arabų kraštais ir Turki
ja. Kai tik UN’o nuėmė 
diplomatinį boikotą, Tur
kija ir Ispanija savo pa
siuntinybes tuojau pakė
lė į ambasadas.
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Ieškoma taikos su Kinija
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ryžių grįžo į Jungtines 
Valstybes.

Paryžiuje ministerį S. 
Lozoraitį aplankė gudų 
Rados pirmininkas M. 
Abramčik, kuriam S. Lo
zoraitis padarė atitinka
mų pareiškimų dėl ap
gailėtinos ir nepagrįstos 
laikysenos, kurią Rada 
pasirinko Lietuvos at
žvilgiu.
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S. Girdvainis pas Popiežių
Roma — Popiežiui Pi

jui XII priimant naujųjų 
metų proga diplomatinį 
korpusą, Lietuvos minis- 
teris prie Šv. Sosto S. 
Girdvainis pateikė Jo 
Šventenybei sveikinimus 
ir linkėjimus.

Šia proga Šventasis Tė
vas vėl rodė tėviško susi
domėjimo Lietuvos rei
kalais ir suteikė Lietu
vai Apaštališkąjį palai
minimą.

Vatikanas prieš 
Rotary klubą

Roma.— šventoji Kon
gregacija uždraudė kuni
gams būti Rotary klubo 
nariais, o pasauliečius 
taip pat įspėjo laikytis 
nuošaliai. Drau d i m a s 
motyvuojamas tuo, kad 
Rotary klubai yra pada
liniai masoniškos orga
nizacijos, aiškiai priešin
gos Katalikų Bažnyčiai. 
Kaikuriuose kraštuose 
Rotary klubai atvirai ko
voja su katalikybe.

Lake Success. — Jung
tinių Tautų politinė ko
misija 50 balsų prieš 7 
priėmė nutarimą pradėti 
derybas su komunistine 
Kinija. Nutarimas yra 
penkių punktų: 1. tuojau 
padaryti karines paliau
bas Korėjoje; 2. aptarti 
klausimus, kurie būtų 
surišti su karinėmis pa
liaubomis; 3. palaipsniui 
atitraukti iš Korėjos sve
timas karines pajėgas; 
4. sudaryti Jungtinių 
Tautų kontrolėje bendrą 
vyriausybę visai Korė
jai; 5. sukviesti konfe
renciją JAV, Britanijos, 
Sovietų Rusijos ir Kini
jos respublikos; konfe
rencijos tikslas aptarti 
Tolimųjų Rytų klausi
mus, įskaitant Formozą 
ir komunistinės Kinijos 
priėmimą į Jungtines 
Tautas.

Šiam politinės komisi
jos nutarimui pritarė 50 
narių. Prieš balsavo So
vietų Rusija, nacionalis
tų Kinija ir Ekvadoras. 
Sovietų atstovas pareiš
kė, kad nutarimas nieko 
naujo neduoda. Jis ir to
liau spiriasi, kad pirma 
turi pasitraukti ameri
kiečių ir kitų sąjunginin
kų karinės pajėgos iš 
Korėjos, o tik tada gali 
būti paliaubos. Naciona
listinės Kinijos atstovas 
pareiškė, kad tuo nutari
mu jie yra apleidžiami ir 
perduodami raudonųjų 
malonei.

Senatorius Taftas dėl 
šio nutarimo pareiškė, 
kad tai yra nuolaidos ko-

Kinijai. Jos 
siekiama susi- 
Kinija betku-

munistinei 
rodo, kad 
tarimo su 
ria kaina.

Laikraščiai, šį nutari
mą komentuodami nuro
do, kad komunistinė Ki
nija savo pasiekianti: jai 
yra duota vilties, kad už 
paliaubas Korėjoje ji 
gausianti Formozą ir at
sisėsianti Jungtinių Tau
tų organizacijoje. Sovie
tai esą priešinasi dėl to, 
kad jie nenorėtų nu
traukti pradėto karo 
raudonųjų kinų krauju. 
Jie tikisi iš Vakarų iš
spausti dar daugiau nuo
laidų.

Dehli, Indija. — Komu
nistinės Kinijos diktato
rius Mao-Thsetungas at
sakė į Indijos pasiūlymą 
derėtis dėl taikos. Atsa
kymas laikomas patenki
namu.

Londonas. — Britani
jos dominijų konferenci
ja priėmė nutarimą, ku
riuo siūloma pradėti de
rybas su Stalinu ir Mao 
tikslu sušvelninti kilu
sius Rytų ir Vakarų ne
sutarimus ir išvengti 
gresiančio pasaulinio ka
ro.
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Lėktuvo katastrofa
Philadelphia. — Kelei

vinis lėktuvas (National 
Airlines bendrovės) nusi
leisdamas Philadelphijo- 
je dėl blogo oro apvirto 
ir užsidegė. Sudegė 5 mo
terys ir du vaikai. Tarp 
žuvusiųjų yra jauna pa
lydovė Mary F. Housley. 
kuri žuvo kitus gelbėda
ma.
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§vc14V5Tqj ŽINIOS
A Sausio 8 d. mirė Didžiosios Britanijos ministe- 

ris Vatikanui, John Victor Thomas Perowne, 53 m.
A Anglijoje apie 500 naujausių prekybos laivų 

paimti karo reikalams ir pritaikomi Britanijos salų 
gynybai. Be to, statomi visiškai naujo tipo laivai, 
pritaikyti kovai su povandeniniais laivais.

A Massachusetts valstybė planuoja išleisti $93,- 
600,000 pastatymui slėpyklų civiliams gyvento
jams, kad galėtų apsisaugoti nuo bombų. Gub. Paul 
A. Dever mano, kad pusę tos sumos sumokės fede
ralinė valdžia.

A Pabaltyje statomi aerodromai ir įtvirtinamas 
Klaipėdos uostas. Švedų spauda rašo, kad pastebė
tas didelis kariuomenės judėjimas.

A Mirus Berlyno kardinolui Konradui von Prey- 
sing, Kardinolų Kolegijoje beliko 52 kardinolai — 
italų ir 33 kitų tautų. Yra dabar laisvų 18 vietų.

A I Čekoslovakiją ir Lenkiją atvyksta kinai 
anglių kasyklų ir kitiems darbams. į Lenkijos Silezi
jos kasyklas turį atvykti net 24,000 kinų.

A Respublikonai senatoriai (37) savo “šiaudi
niu balsavimu” parodė, kad į JAV prezidentus dau
giausia balsų gavo šen. Taftas (15 iš 37). Antroje 
vietoje eina gen. Eisenhoweris (12 iš 37). H. Stasse- 
nas gavo tik 2 balsus.

A Australija numato priimti 25,000 olandų ir vi
sus pergabenti vien tik lėktuvais. Tai bus pirmutinis 
įvykis istorijoje: tūkstančiai emigrantų bus perga
benti į Australiją vien lėktuvų pagelba.

A Amerikiečių žinioje esančiose lietuvių kuopose 
pagerintos pragyvenimo sąlygos: padidintas maisto 
kolorijų skaičius ir duodami geri produktai. Priima
mi nauji vyrai.
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• Vengrijoje yra įsteig
tos vakarinės mokyklos 
tėvams, kurie prievarta 
turi jas lankyti ir apmo
kėti jų išlaikymą. Mo
kyklos mokoma, kaip ko- 
munistinti savo vaikus. 
Reikalaujama ir apy
skaitos, kaip tas darbas 
namie atliekamas.
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Junkimės Lietuvai išlaisvinti
TAUTIEČIAI:

Įžengėme į Naujuosius Metus didžios nerimasties kamuo
jami ir drauge didžios vilties gaivinami.

Kremliaus vadovaujamas pasaulinis komunizmas kėsinasi 
sužlugdyti vakarietiškąją civilizaciją ir pavergti visą žmoniją. 
Tolimųjų Rytų įvykiai atidarė akis -ir tiems, kurie dar svyra
vo ir abejojo, paryškino Maskvos klastą ir jos 1940 metų agre
siją prieš Lietuvą ir kitas Baltijos valstybes. Labiau nei kada 
nors pasaulis šiandie supranta, kad tautu laisvė ir demokratijos 
laimėjimas sąlygoje pastovią taiką ir žmonijos pažangą. Lais
vė, kaip ir taika bei valstybių saugumas, yra nedalomi.

Atsilankęs šiandien Washingtone po sėkmingai praėjusio 
BALFo Seimo, po konferencijos New Yorke su estų ir latvių 
veikėjais, kurioje buvo aptartos bendros veiklos gairės, po pa
sitarimo su Voiee of America vadovybe, iš kurios gautas užtik
rinimas, kad Amerikos Lietuvių Tarybos pastangos sudaryti 
sąlygas prabilti iš čia lietuvių kalba netrukus duos praktiškus 
vaisius, mes savo įteiktame Valstybės Sekretoriui rašte pareiš
kėme, kad Amerikos lietuviai visomis išgalėmis remia ir rems 
Jungtinių Amerikos Valstybių vyriausybės pastangas sulaikyti 
pasaulinio komunizmo veržimąsi ir likviduoti jo agresijos pada
rinius; kad pakibusi virš Europos grėsmė yra drauge ir grės
mė Amerikai; kad negana sudrausti komunistinį agresorių 
Azijoj, bet kad reikia likviduoti ir 1940 metų agresijos padari
nius Europoje; kad Lietuvos valstybės išlaisvinimas turi būti 
įsakmiai įjungtas į Amerikos taikos ir antrojo pasaulinio karo 
politinio likvidavimo programą; mes pertiekėme vieningą Ame
rikos lietuvių pasiryžimą veikliai įsijungti į Jungtinių Ameri
kos Valstybių organizuojamą pasipriešinimą pasaulinio komu
nizmo užmačioms ir suformulavome mūsų konkrečius, gyvena
mo politinio momento diktuojamus, pageidavimus.

Amerikos Lietuvių Tarybos Vykdomojo Komiteto Jūsų 
vardu padarytas žygis įpareigoja visus šiame krašte gyvenan
čius lietuvius, žodžius turi sekti darbai, nes tik iš mūsų darbų 
pasaulis spręs, ar mūsų tauta, mūsų ir mūsų tėvų žemė turės 
būti laisva ir nepriklausoma. Todėl dar labiau suglaudinkime 
gretas ir pademonstruokime šiam kraštui ir visam pasauliui 
mūsų politinį subrendimą ir laisvės branginimą.

Artimiausia proga tai padaryti — tinkamai paminėti tris
dešimt - trečiąją Lietuvos valstybės nepriklausomybės paskel
bimo sukaktį ir sumobilizuoti kovai dėl Lietuvos išlaisvinimo 
reikalingas lėšas. Visose mūsų didelio, plataus ir galingo kraš
to vietose, kur tik esama lietuvių, tatai turi būti padaryta. 
Ten, kur vietos jėgos yra nepakankamos, kreipkitės į dides
niuosius Amerikos Lietuvių Tarybos skyrius, — jie mielai 
Jums patalkins. Priimkite rezoliucijas šiame atsišaukime pa
liestais klausimais ir pasiųskite jas savo Valstijų senatoriams 
ir kongresmonams.

Kovai dėl Lietuvos išlaisvinim J lėšų telkimas nesiriboja 
Lietuvos valstybės nepriklausomybės sukakties minėjimo pro
ga. Šiais kritiškais metais Amerikos Lietuvių Taryba yra užsi
brėžusi sutelkti 100,000 dolerių sumą. Kaip jau esame paskel
bę, mūsų tautinė garbė ir mūsų istorinė pareiga reikalauja, 
kad tas užsimojimas būtų ištęsėtas. Nuo Jūsų, Tautiečiai, pa
reis Laisvės Mobilizacijos Vajaus pasisekimas.

Šių metų sausio 12 d. įsigalėjo tarptautinė konvencija tautų 
žudymui sudrausti, dėl kurios sudarymo ir ratifikavimo Ameri
kos Lietuvių Taryba yra padariusi tiek daug pastangų. Aki
vaizdoje skaudžių pavergtos mūsų tautos išgyvenimų yra tai 
svarbus įvykis.

Gausi ir pajėgi mūsų lietuviškoji šeima šiame krašte pa
didėjo 25.000 atvykusiųjų iš tremties. Visi jie, kietos tremties 
dalios užgrūdinti, yra bekompromisiniai kovotojai su sovietiš
komis užmačiomis ir už Lietuvos išlaisvinimą.

Atidėję į šalį visą tai. kas gali mus skirti, pajungę mūsų 
grupines ir asmenines ambicijas ir visą mūsų valią vienam di
džiam ir istoriniam uždaviniui — Lietuvos valstybės išlaisvini
mui ir kryžiuojamos bei naikinamos lietuvių tautos išsaugo.p- 
mui, vieningai spieskimės apie AMERIKOS LIETUVIŲ TARY
BĄ ir su pasitikėjimu talkinkime VYRIAUSIAJAM LIETU
VOS IŠLAISVINIMO KOMITETUI.

Vienybės ir tautinio susidrausminimo ženkle mes laimėsi
me.

Washingtonas, 1951 metų sausio 8 d.

Prez. Trumanas išlydi gen. Eisenhowerį į Europą

DEGINA LIETUVIŠKĄSIAS KNYGAS
Lenkų katalikų spauda 

tremtyje praneša, esą pasta
ruoju metu Lietuvos ir Latvi- 
jo -vairiose vietovėse iškil- 
ir ai buvusios deginamos 
iicvOviškos ir latviškos kny
gos. Jau prieš kurį laiką bol
ševikų partinės bei propagan
dinės įstaigos sudarė drau
džiamųjų skaityti knygų są
rašus, į kuriuos įėjo beveik vi

MOTERYS NAUJAME KONGRESE
Nuo 1929 metų Kongrese 

vis būdavo ne mažiau kaip 8 
ir ne daugiau kaip 10 moterų. 
Dabartinis 82 Kongresas pasi
rinko vidurį — jis turi 9 mo
teris. Vyrauja' respublikonės, 
kurių yra net septynios: Šen. 
Margaret Chae Smith (Me.). 
Mrs. Frances P. Bolton 
(Ohio), Marš Marguerite S. 
Church (III.), Mrs. Cecil M. 
Harden (Ind.), Mrs. Edith 
Nourse Rogers (Mass.), Mrs. 
Katherine St. George (N. Y.)

Chicagoje padaugėjo gangsteriu
Chicago nuo seno buvo 

gangsterių miestas. Ten jie 
siausdavo visokiais būdais, 
apiplėšinėdami gyventojus. 
Kaip prisimename, į jų nagus 
yra patekęs ir vienas kitas 
naujai atvykęs lietuvis, kuris 
gavo atsisveikinti su savo pi
nigais. Dabar, kaip praneša 
spauda, visame mieste vėl gy
vai pasireiškė gangsterių 
veikla. Kaikur jie užiminėja 
visokias tavernas, ten ulioja 
ir paskui išeina plėšikauti. Se
niau plėšikai gyvendavo miš
kuose. urvuose, dėvėdavo pa
slaptingus drabužius ir užpul
dinėdavo karietas bei pašto 
vežimus. Šių laikų plėšikai gy
vena didmiestyje gražiai apsi

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS V YKDOMASIS 
KOMITETAS

Prezidentas Trumanas savo kalboje Kon grcstii pareiškė, kad 82 Kongreso laukia 
patys sunkiausi uždaviniai, kokie tik galėjo būti kongresų istorijoje.

sos gerosios knygos, išleistos 
Nepriklausomoje Lietuvoje. 
Uždraustos lietuviškos knygos 
buvo išrinktos ne tiktai iš mo
kyklų ir kitų bibliotekų, bet ir 
privatūs asmenys jas turėjo 
sunešti į komunistų partijos 
paskirtas tokių knygų surin
kimo vietas. Deginimų metu 
labai nukentėjusi religinė lite
ratūra.

ir Miss Ruth Thompson 
(Mich.). Demokračių yra tik 
dvi: Mrs. Rėva Bosone
(Utah) ir Mrs. Edna F. Kel- 
ly (N. Y.). Taigi, visos ponios, 
tik viena pinelė.

Be to, konservatyvesni res
publikonai labiau renka mote
ris, kurios, sakoma, taip pat 
yra konservatyvesnės. Perei
tame 81 Kongrese buvo 10 
moterų. Dvejų neišrinko. Trys 
demokratės pasitraukė.

rėdę ir išsipustę. Yra ginkluo
ti geriausiais ginklais, turi net 
savo lėktuvus, gal betrūksta 
vien atominės bombos.

Harold E Stassen mušasi 
j prezidentus

Pennsylvanijos universiteto 
rektorius, pagarsėjęs savo ne
vykusiu ir atsakymo nesulau
kusiu laišku Stalinui, penkias 
savaites važinėjo po Europą 
ir Aziją, studijuodamas tarp
tautinę padėtį. Į Sovietų Rusi
ją nebuvo užsukęs, kaip 1947 
metais. Ten jo niekas nekvie
tė. Dabar jis jau grįžo iš ke
lionės ir padarys pranešimą 
respublikonų partijai ir visuo
menei per spaudą ir radiją. 
Ieško populiarumo, kaip ir 
prieš praėjusius prezidento 
rinkimus.

Galima bus skristi į mėnulį
Anglų mokslininkas Harrv 

Mason Garner. kalbėdamas 
vienoje berniukų mokykloje, 
pareiškė, kad netoli tas lai
kas, kai raketomis galima bus 
nuskristi į mėnulį. Marsą ir 
Venerą. Jis tiktai įspėjo ber
niukus. kai jie tokias raketas 
pasigamins, — tai gali trukti 
nuo 10 iki 20 metų, — kad į 
Venerą skrisdami apsisaugo
tų nuo karščio, nes ten gali 
susvilti. Venera yra arčiausia 
saulės. Tai yra ta •žvaigždė”, 
lietuvių vadinama Aušrinė, 
kuri pasirodo pirmoji saulei 
nusileidus ir prieš patekant.

Komunistai siūlo naujas 
priemones kovai prieš 

religiją
New Yorkas. — Maskvos 

politinių, ir mokslinių studijų 
Sąjunga, kuri bendradarbiau
ja su Ateistų Sąjunga, pasku
tiniu laiku visuose Rusijos 
valdomuose kraštuose kovai 
prieš religiją siūlo tokius me
todus :

1. Atskirti kunigus ir vys
kupus rruo jų tikinčiųjų; 2. 
Kaip galint stengtis, kad ti
kintieji neliktų tikėjimo kan
kiniais, ; suimtus kunigus ap
kaltinti, jų garbę žmonių aky
se žeminančiais nusikaltimais; 
3. Iššaukti klasių kovą dva
siškių tarpe, kurstant netur
tingus kunigus prieš aukštuo
sius dvasiškius; 4) Laikinai 
remti mažesnes religines ats
kalas prieš krašte vyraujančią 
religiją; 5. Perimti bažnytinių 
reikalų tvarkymą į savo ran
kas, paimant religinių ben
druomenių vadovavimą ii- pa
galiau 6. Naikinti vienuolynus 
ir kitas bažnytines įstaigas, 
nes jie yra stipriausi Šv. Sos
to ir Katalikų Bažnyčios šu
lai.

Nori iškovoti geresnes 
stygos

Sidnev. — Žinomas katalikų 
laikraštis “Melboume Tribū
ne” pradėjo akciją, iškovoti 
geresnes sąlygas į Australiją 
patekusiems įvairių kraštų 
karo pabėgėliams. Pagal da
bartinę Australijos valdžios 
politiką pabėgėliai IRO pagal
ba patekę į Australiją turi 
dirbti jiems nurodytus dar
bus, neatsižvelgiant į jų pa
jėgumą ar profesiją. Tikimasi, 
kad katalikų pradėta akcija 
duos vaisių.

• Naujas palaimintasis
Numatoma, kad sekančių 

metų balandžio mėnesio 8 d. 
Pijus X bus paskelbtas palai
mintuoju. Jis yra “Omnia ins- 
taurare in Christo” šūkio at
naujintojas.
• “Ateithliftkišku keliu”

Dr. Antanas Maceina perre
daguoja “Ateitininkišku Ke
liu”, kuris Vokietijoje buvo 
atspausdintas rotatoriumi. 
Dėl mažo tiražo greit buvo 
išplatintas ir šiandien jaučia
mas gyvas reikalas pakarto
tinai išleisti šį vertingą vado
vėlį. Naujoji laida bus spaus
dinta spaustuvėje.

• Ateitininkai Vokietijoje
Šiuo metu Vokietijoje dar 

yra apie 30 studentų ateitinin
kų, kurie gyvendami labai 
sunkiose sąlygose yra pasirįžę 
užbaigti savo studijas. Šią 
vasarą dalyvavo Pax Roma- 
nos kongrese Belgijoje. Vie
toje tradicinės vasaros sto
vyklos surengė kelionę į Ro
mą. Pelnę šventųjų Metų at
laidus, aplankė visą eilę žy
mesnių Italijos ir Šveicarijos 
Vietovių. Kelionėje dalyvavo 
virš 30 ekskursantų.

• Vėliavos
Ateitininkų Federacijos Vy

riausioji Valdyba yra pritaru
si Pasaulio Moksleivių Ateiti
ninkų Sąjungos Centro Val
dybos sumanymui leisti moks
leivių vienetams naudoti vė
liavas. kurios buvo naudoja
mos Vokietijoje ir šiuo metu 
yra atgabentos į Jungtines 
Amerikos Valstybes.

• Archyvai
Visi turintieji aeitininkų ar

chyvui tinkamos medžiagos ar 
pačių archyvų prašomi ją 
siųsti Ateitininkų Federacijos 
Vyriausiosios Valdybos reika
lų vedėjui (1615 East 77th 
Street, Cleveland 3. Ohio. 
USA.). Čia archyvinė medžia
ga bus atitinkamai sutvarky
ta Ir perduota saugiem vieton.

Spaudos puslapiuose

KĄ KALBA SKAIČIAI?
Tokiu vardu “Lietuvių Ži

niose” (Nr. 45) A. Erdvilas 
parašė straipsnį, kuriame, 
kaip jis pats pastebi, naujie
siems lietuviams ateiviams 
“užpila žarijų už apykaklės”, 
juos kaltina tarp kitko už tai, 
kad tremtiniai mažai prenu
meruoja “Eglutę” ir “Aidus”. 
Jis rašo:

“...Trumpas ir drūtas pavyz
dys — kaip remiama lietuviš
ka spauda. (Jos svarba kovo
je už visa tai, kas lietuviška 
yra ne ginčijama). Laikraš
čiuose mirga 25,000 skaičius. 
Tiek mes Amerikoj turime 
tremtinių. Šalia kitas skaičius 
— 500. Tiek vienintelis vaikų 
laikraštėlis “Eglutė” turi pre
numeratorių. Skaičiai, žino
ma, didžiai skirtingi. Tačiau 
džiaugtis dėl jų ar verkti? 
Paskaičiuokime — pamatysi
me. Visokias “rokundas” su
mušus, (atmetus viengungius, 
sunkiai besiverčiančias šei
mas ir t.t.), bes vistiek turėsi
me sutikti, jog 1,500 vaikų 
gali gauti “Eglutę”. Iš kitos 
pusės reikia žinoti, jog dabar
tiniai 500 “Eglutės” skaityto
jų yra nevien vaikai, nevien 
žmonės gyveną Amerikoj ir 
ne vien tremtiniai. Tuo būdu 
tremtinių vaikų gaunančių 
“Eglutę” prenumeratos keliu 
yra nedaugiau 300. (turiu 
galvoj Amerikoj gyvenan
čius). Kur gi kiti 1,200 vai
kų? Ar jiems “Eglutės” ne
reikia? štai skaičiai, kurie 
baugina kiekvieną taurų lie
tuvį. Tie skaičiai būtų dar di
desni, jei būtų sudaryta tiksli 
statistika.

Kaip su “Aidais”? Jie nea
bejotinai geriausias šiuo me
tu mūsų kultūros žurnalas. 
Jie neišsiverčia be aukų. Sa
vaime aišku apie tobulėjimą 
nė kalbos negali būti. Kodėl 
taip yra nė klausti nereikia— 
per maža skaitytojų. Viduti
niškai imant 25,000 tremtinių 
sudaro apie 4000 šeimų (dide

“ŽVAIGŽDĮ”
Skaitykite ir Platinkite Jėzaus Širdies Pasiuntinį 

Kaina metams $2.00. Užsienyje $2.50

Adresas: “ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA
488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.

LIETUVIŲ KATALIKIŠKOJO JAUNIMO ŽURNALAS

ATEITIS
ATEITYJE rašo žymiausieji mūsų literatai .visuomeninin

kai bei mokslininkai, tačiau

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

ATEITIES prenumerata metams 3 dol. Garbės pren. 
10 dol. Užsieny — pagal dolerio kursą.

ATEITIES redakcijos ir administracijos adresas:
417 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.
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WEDD1NGS 24 HOUR SERVICE

AVON GREENHOUSES 
and FLOfPER SHOP

“C LYD E”
FUNERAL W0RK CORSAGES

Tel. Brockton 265
151 E. Main St. Route 28 Avon, Mass.

į BROTHERHOOD OIL CO. \
Pečiams ir šildymui aliejus.

Urmu ir Retail į
Tel. 6140

Mes įdedame apšildymui sistemą 
“Metered Service” '

i 574 No. Martelio Si, Brockton, Mass. \
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les šeimas atstoja viengun
giai). Tačiau nė pusė tų šei
mų neskaito “Aidų”! Tuo bū
du pusė visų mūsų tremtinių 
kultūros žurnalo nereikalingi. 
Pridėdami dar, jog didesnė 
pusė tremtinių yra inteligen- 
tinių sluoksnių žmonės, galė
sime padaryti tik tokią išva
dą, kuri savo fizine forma bū
tų panaši į lietuvybės kars
tą.”

"SALEZIEČIU BALSAS"
išspausdintas Romoje, Vati

kano spaustuvėje, jau pake
liui į JAV. Žurnalas 96 pusi., 
labai gausiai iliustruotas ir 
papuoštas patraukliais straips

niais bei aktualiomis naujie
nomis iš saleziečių pasaulio.

Norintieji jį gauti, ypatin
gai saleziečių bičiuliai, ben
dradarbiai ir seniau buvę 
“Saleziečių Žinių” skaityto
jai, kreipiasi į Kun. Vincą 
Endziūną, Salesran School, 
Goshen, N. Y.

Skaitykite didžiausią ir pla
čiausiai lietuvių pasaulyje 
skaitomą savaitraštį

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUS”.
“T. Ž.” bendradarbiauja

garsūs lietuvių žurnalistai ir 
rašytojai. Jo skiltys apima ne 
tik Kanados, bet ir viso pa
saulio lietuvių gyvenimą.

Kaina: JAV ir Kanadoj — 
4 dol. Visur užsieniuose — 
4 dol. 50 c.

Adresas: “Tėviškės Žibu-* 
riai”, 941 Dundos St. W.. To
ronto, Ont., Canada.

• Knyg0 apie popiežių Pijų 
XII parašė lenkų istorikas, 
kuris šiuo metu profesoriau
ja Fordham University, New 
Yorke. Jis yra nemažą veika
lų parašęs iš Lietuvos - Len
kijos istorijos. Prieš karą dir
bo Krokuvos ir Varšuvos uni
versitetuose.



Antradienis, Sausio 16, 1951 3D A R BIN i N X A

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas
THE WORKER

**ublished Semi-Weekly except holiday weeks, when issued weekly 
-------- by ----------

SAINT JOSEPH'S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATED OF LABOR
Cntered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston. 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for mailing at spėriai rate of postage provided for in Section 

1103. Act of October 8, 1917 authorized on July 12, 1918.

SUBSCRIPTION RATES
Domestic yearly ---------- ------- - $5.00 Amerikoje metams ..._________ T____
Domestic once per week yearly $3.00 Vieną kart savaitėje metams $3.00
Foreign yearly .............. ............. $5.50 Užsieny mėtoms ............. ............ $5.50
Foreign once per week yearly $3.50| Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50

PRENUMERATOS KAINA
$5.00

$5.50

366 West Broadway, South Boston, Mass.
Telephone: Redakcijai — SO 8-6608; Administracijai — SO 8-2680

Stebėtinas galvojimas
Sovietų atstovas Višinskis neseniai padarė pra

nešimą, kuris pavaizduoja būdingą Sovietų galvoji
mą. Iš jo pranešimo paaiškėja, kodėl taip sunku yra 
laisviems kraštams pasiekti kokio nors susitarimo 
su rusais ir kodėl negalima prieiti vienos nuomonės 
dėl tokio rodos aiškaus dalyko, kaip agresijos.

Vakarų žmonės agresija laiko tą faktą, kai vie
nas kraštas ginklu užpuola kitą. Pagal Višinskį ka
ras yra teisingas, kai jis vedamas sunaikinti “kapi
talizmui” ar “imperializmui”. Sovietiškas imperializ
mas, žinoma, yra “teisingas”.

žodžiu, jeigu pati Rusija ar kitas jos remiamas 
komunistinis kraštas užpuola savo kaimyną, tai vis
kas tvarkoj, kai komunistai pripažįsta, kad jų už
pultas kraštas yra kapitalistinis arba yra kapitalis
tų priklausomas.

Žymus Massachusetts senatorius Henry Cabot 
Lodge savo pranešime Jungt. Tautoms į “Višinskio 
doktriną” atsakė:

“Stebėtinas galvojimas. Vadinasi, jeigu vienai 
tautai nepatinka kitos tautos ekonominė ar socialinė 
sistema, ji gali pradėti karą su tuo kraštu, ir nebus 
laikoma agresoriumi. Mums gali nepatikti kito kraš
to ekonominė ir socialinė santvarka. Mes niekada 
neslepiame fakto, jog mes įsitikinę, kad Sovietų rė
žimas yra diktatoriškas ir kankinantis. Mes pilnai 
tikime, kad rusų žmonėms būtų daug geriau leisti 
jiems už save galvoti ir parodyti laisvam pasauliui, 
kaip jie gyvena. Tačiau tai nereiškia, kad mes lai
kytume karą sovietų rėžimui sunaikinti teisėtu. Su
prantama, kad vienas kraštas su skirtinga ekonomi
ne sistema ar socialine santvarka gali gyventi tai
kingai greta kito, bet taip negali būti, kai vienas 
kraštas skelbia karą kitam dėl jo skirtingos siste
mos. Sovietai turėtų pakeisti tokį galvojimą. Pasau
lis galėtų ramiau gyventi, jeigu nuo tokios doktrinos 
bus atsisakyta”.

Iš tikro, nuostabus Višinskio agresijai apibrėžti 
išradimas, pagal kurį Sovietų ar kurio nors kito ko
munistinio krašto vykdomas užpuolimas nėra agre
sija. Kai užpultas kraštas ginasi ar kitų nuo užpuoli
mo ginamas, yra agresija.C. C.

Nors VLIKas yra po
puliarus tarp lietuvių ir 
žinomas bei vertinamas 
svetimų valstybių vy
riausybių ir visuomenių, 
neretam visdėlto skver
biasi galvon klausimas: 

kas yra tasai VLIKas?
Iš kur ir kaip jis paėmė 

lietuvių tautos įgalioji
mą kalbėti ir veikti Lie
tuvos vardu?

Kiekvienas, be atsaky
mo likęs klausimas, virs
ta abejojimu. O kiekvie
nas abejojimas Lietuves 
laisvinimo organizacijos 
klausimais ilgainiui gali 
virsti abuojumu pačiai 
Lietuvos laisvinimo ko
vai. Štai dėl ko Lietuvos 
laisvinimo interesas yra, 
kad kiekvienam būtų vi
siškai aišku, kas yra 
VLIKas?

Savo 1944 m. vasario 
16 d. deklaracijoje į Lie
tuvių Tautą

VLIKas apie save yra 
taip pasisakęs:

Lietuvių Tauta, siek
dama išlaisvinti Lietuvą 
iš okupacijos ir atstatyti 
Lietuvos suvereninių or
ganų svetimos jėgos lai
kinai sutrukdytą veiki
mą, yra reikalinga vie
ningos politinės vadovy
bės. Tam tikslui politinės 
lietuvių grupės, kaip tau
tos politinės minties reiš- 
kėjos ir vykdytojos, su
tarė sujungti visas jėgas 
bendram darbui ir suda
rė Vyriausią Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą — 

, VLIK.
Šitame VLIKo prisista

tyme suglaustai yra iš
reikšta, kodėl, ir kaip 
yra sudarytas VLIKas.

Kodėl?
1939 m. Vokietijos na

ciai susitarė su Rusijos 
bolševikais pasida lyti 
Estiją, Latviją, Lenkiją 
ir Lietuvą. Didžiąją dalį 
Lenkijos užgrobė naciai, 
o Estiją, Latviją, dalį 
Lenkijos ir Lietuvą oku
pavo bolševikai. Tačiau

Kas yra VLIKAS?
Sovietų Sąjungos okupa
cija ir kitais jėgos ir 
klastos aktais nepriklau
soma Lietuvos valstybė 
nebuvo panaikinta, o tik 
Sutrukdytas Lie tuvių 
Tautos suverenių orga
nų veikimas.

Tiesa, 1941 m. birželio 
mėn. lietuvių tautos su
kilimas buvo pastatęs 
laikinąją Lietuvos vy
riausybę. Tačiau Vokie
tijos naciai, kaip kad ir 
Rusijos bolševikai, nega
lėjo pakęsti nepriklauso
mos Lietuvos ir dėlto lai
kinosios vyria u s y b ė s 
reiškimasis buvo likvi- 
duotas. Tačiau nei su 
bolševikiniu, nei su naci
niu smurtu lietuvių tau
ta nesutiko, jam nenusi
lenkė, o slapta, pogrindy
je, pradėjo formuoti po
litinę krašto vadovybę. 
Savaime supran t a m a, 
kad tokiomis aplinkybė
mis slapta Lietuvos va
dovybė negalėjo iš tau
tos ateiti normaliu de
mokratiniu keliu. Ma
žiausios galimybės nebu
vo demokratiškiems rin
kimams pravesti. Reikė
jo daryti tai, kas prak
tiškai buvo imanoma. 
Negalima buvo palikti 
tautą be politinės vado
vybės. Tai būtų gyvybi
nių tautos reikalų išdavi
mas, labai sunkus nusi
kaltimas tautai.

Galvojadti ir politiškai 
subrendusi visuomenė ta
tai teisingai įvertino. Ji 
suprato, kad Lietuvių 
Tauta, siekdama išlais
vinti Lietuvą iš okupaci
jos,

reikalinga politinės 
vadovybės.

Kaip kariuomenės dali
nys, ypačiai jeigu jis sto
vi nuolatinėje priešo ug
nyje. Nė valandos jis ne
turi likti be vadovybės. 
Lygiai taip ir tauta, kai 
atsiduria kovoje būti ar 
nebūti. Štai dėl ko reikė
jo vyriausio organo, ku

ris prisiimtų ir vykdytų 
politinės tautos vadovy
bės ' funkcijas. Štai kodėl 
buvo pašaukta gyveni- 
man Vyriausiasis Lietu
vos Išlaisvinimo Komite
tas — VLIKas.

Kaip?
Negalint pasinaudoti 

demokratiniu metodu, 
būdas, kuris būtų prak
tiškai įvykdomas ir ku
ris turėtų savo pagrindą 
tautos apsisprendime. Po 
ilgų svarstymų buvo pri
pažinta, kad praktiškai 
tėra galima atsiremti į 
tautos pasitikėjimą tu
rinčias 

k

politines grupes, 
kurios demokrat i n ė j e 
santvarkoje yra neišven
giamos tautos politinių 
aspiracijų reiškėjos ir 
vykdytojos. Todėl buvo 
pripažinta, kad visos tos 
Lietuvos politinės gru
pės, kurios demokrati- 
niuos rinkimuos yra tu
rėjusios didesnį ar ma
žesnį tautos pasitikėji
mą, turi ir šiuo metu da
lyvauti politinėje tautos 
vadovybėje. * .

Tačiau greta jų negali
ma buvo paneigti ir svo
rio tų

naujų sąjūdžių,
jau spėjusiu pasireikšti 
kovoje prieš okupantą ir 
turinčių tautos pritari
mą. Teko pripažinti visų 
ir kiekvienos grupės svo
rio lygybę, sutinkant, 
kad kiekviena grupė ar 
kovos organizacija esa
momis sąlygomis politi
nėje tautos vadovybėje 
būtų vienodu svoriu at
stovaujama.

Savaime suprantama, 
kad šitoksai bėdos meto
das yra netobulas. Bet 
kitą vertus, negalima ne
pripažinti, kad pogrin
džio sąlygomis ligi šiol 
niekam nėra pavykę ką 
nors demokratiškesnio 
sumanyti. Dar daugiau. 
Įtraukus į tautos politinę 
vadovybę

Kai prezidentas Tmmanas kalbėjo Kongrese, kapitoli- 
jaus rūmai buvo stipriai saugomi.

REPRESIJOS PRIEŠ 
DARBININKUS

Viena, Austrija,—Aus
triją yra pasiekusios ži
nios, kad Čekoslovakijo
je ir Vengrijoje darbi-

visas valstybinio nusi
statymo politines 

partijas
ir rezistencinės kovos or
ganizacijas, netiesioginiu 
būdu buvo įtraukta visa 
sąmoninga tauta.

Šitaip nusistačius, prak
tiškai jau nesudarė sun
kumų tokio organo su
dėtį sukomple k t u o t i. 
Kiekviena politinė grupė 
tam organui davė vieną 
savo atstovą. Tą pat da
rė ir kiekviena rezisten
cinė organizacija. Tuo 
būdu ir susikomplektavo

vienuolikes narių 
organas, 

organiškai atstovaująs 
visiems tautos sluogs- 
niams ir turis r^alų pa
grindą kaloėti ir veikti 
tautos vardu.

(Iš rengiamos apie VLIKą 
knygos).

ninkai yra pasipiktinę 
naujomis Sovietų Rusi
jos represijomis. Ji buvo 
pažadėjusi tiems kraš
tams pristatyti atitinka
mą kiekį miltų ir grūdų 
už įvairius pramonės ga
minius. Dabar praneša
ma, kad pažadėto maisto 
pristatymas yra sulaiky
tas. Sovietų Rusija kalti
na Čekijos ir Vengrijos 
darbininkus, kad jie ne
atlieka savo pareigų ir 
nepagamina tiek mašinų, 
kaip buvo užsakyta: dėl 
to ir grūdai sulaikomi.

Iš tikrųjų priežastys 
yra kitokios. Vie^a, bol
ševikai stato ne’vykdo
mus reikalavimus darbi
ninkams, kurie perkrau
nami darbu ir, be to, ne
turi gerų sąlygų: »ei pa
kankamai maisto rei ge
rų įrankių darbui. Antra, 
pati Sovietų Rus;ja rei
kalinga maisto. Ji daro 
dar atsargas būsimam 
kraštui.

SURŪDIJUSI
GRIVOIM

Nieks nenorėjo su
sitikti su karininku, kurs nori nuoširdžiai su 
panele pasikalbėti. Toms porelėms nė į gal
vą neatėjo, kad karininkas su panele dau
giau už juos susirūpinęs.

Iki vakaro dar toloka. O jiems reikia su
temų į slėptuvę įeiti. Bevaikščiodami visai 
pailso. Šnekėtis nebuvo apie ką, pagaliau ir. 
pavojinga, kad kas nenugirstų. Gegužis bu
vo rūščiai susiraukęs. Jis nesislėpė su savo 
bloga nuotaika. Olga bijojo jį pašnekinti. 
Abiejų ūpas ko prasčiausias.

Pradėjo temt. Jiedu pasuko į gretimą 
miškelį, ar verčiau į virtinę susipainiojusių 
medelių ir krūmokšnių, kurie sudarė tokį 
tankų pelkėtą raistą, kad žmogus nė nemanė 
ten koją įkelti. Tačiau Gegužis surado la- 
puokšniais apaugusį takelį. Brūzgynai drąs- 
kė jiems rankas, veidus ir drabužius, bet 
Olga klusniai sekė savo vadą, kol jie pasie
kė mažą kalvelę, su plačiai išsikerėjusiu se
nu ąžuolu. Gegužis įlindo į platų jo stuobrį. 
Olga pasekė jo pavyzdžiu.

— Čia įėjimas į požemį, — tarė Gegužis;— 
bet aš turiu žiburį. Eiti nepertoliausia, taigi 
truputį kantrybės, ir mes veikiai išeisime į 
šviesą. Drąsiai šekit mane. Nė šliaužt, nė 
lankstytis nereiks. Tunelis erdvus.

Šliaužti iš tiesų nebereikėjo. Požemis bu
vo tiek aukštas, kad nė didžiausiam vyrui 
nereikėjo pasilenkti, ir tiek erdvus, kad du 
storuliai galėjo lengvai prasilenkti. Tai bu
vo laikinė partizanų slėptuvė — ne gyventi, 

tik reikalui užėjus, kelioms valandoms pasi
slėpti. Nieks ten jų neužtiks. Trumpokas tai 
tunelis, vos poros šimtų metrų ilgio, bet rū
pestingai iškastas ir tvirtai paramstytas. 
Tur būt senovės lietuvių darbas, dar kry
žiuočių laikais atliktas. Kaip partizanai jį 
surado, tai jau jiems žinoti.

Tunelis juos atvedė į apgyventą vietovę. 
Išlindę iš jo žioties į krūmus ir iš krūmų 
išnirę į pliką erdvę, juodu pamatė keletą 
skurdžių lūšnelių. Į artimiausios bakūžės 
duris Gegužis tris kartus ryškiai pabeldė. 
Beveik tuč tuojau duryse pasirodė sena mo
teris ir pamojo jiems įeiti. Durys tykiai ir 
sparčiai užsidarė. Senutė, nė žodžio nepra
tarus, _ rmiau pažvelgė į Olgą, paskui į Ge
gužį. Jos akys klausė: ką čia atsivedei?

— Nesirūpink, Dobiliene, mes galim ir lū
pomis kalbėti, nes ji lietuviškai nesupranta. 
Ji rusė.

— Rusė?!
Dobilienė pašoko, lyg gyvatės įgelta. Ta 

susikuprinusi senukė atsitiesė tarsi ištreni
ruota atletė ir išvystė tikrai atletiškus jude
sius. Jos raumeningas stomuo, rodos, susi
telkė pulti. “Ji visai ne tokia sena, dar nė 50 
metų neturi. Ir energinga kaip tigras”, — 
išgąstingai į ją žiūrėjo Olga.

Gegužis pasiskubino senukę nuraminti.
— Nesijaudink, Dobiliene. Ji rusė, bet ne 

bolševike. Ji tik dabar pabėgo iš kalėjimo, 
kur buvo pasodinta už kontrrevoliuciją. Ji 
pabėgo į mūsų bunkerį. Ji nori veikt prieš 
bolševikus ir ieško atitinkamo darbo.

Su kiekvienu Gegužio žodžiu Dobilienės 
veidas vis daugiau švelnėjo. Pagaliau ji vi
sai nušvito ir ramiu balsu prabilo.

— Na, jei tu, sakalėli, taip užtikrini, tai 
ko man, vargšelei, abejoti? Žinau, kad yra 
nemaža gerų rusų, tik jie bijo pasisakyti. 

Ak! ir mūsų burnos uždarytos. Ir mes pri
versti apsimesdinėti. Priešas toks žiaurus, 
kad už betką mirtimi vaišina. Tačiau, saka- 
liuk, ar esi pilnai tikras, kad ji yra tokia 
kaip ją perstatai? Juk tai gali būt provoka- 
torė. Kaip seniai ją pažįsti?

— Negaliu ją seniai pažinti, nes tik užva
kar pabėgo iš kalėjimo. Kad ji gali būt pro- 
vokratorė, tai man, žinoma, ta mintis, pir
miausiai atėjo. Tačiau, kai ji pareiškė, jog 
gerai pažįsta Goremyką, nes su juo tarnavu
si Šampanojo misijoj Paryžiuje, tai mano 
įtarimai išsisklaidė. #

— O gal ji tik giriasi pažįstanti Goremy
ką. Kur gi įrodymai?

— Ji nori būtinai su Goremyką susitikti 
ir tikisi iš jo pagalbos. Taigi aš tamstą pra
šysiu, kad ją pas Goremyką nuvestumei, ir 
tuomet savo akimis pamatysi, kaip Goremy
ką ją priims.

— Na, jeigu ji iš tiesų Goremykos neven
gia, tai ji turi būt garsioji Šampanovo sekre
torė Olga Bludova.

— Man sakė, kad tai jos pavardė.
— Na, tai visai kas kita. Reikėjo iš syk 

man tai pasakyti.
Ir Dobilienė taisyklinga rusų kalba šitaip 

Olgą pašnekino:
— Atleisk man, gerbiamoji, kad aš taip 

ilgai tamstai nesuprantama kalba apie jus 
kapitoną kamantinėjau. Mes, žinote, esam 
tokioj padėty, jog turime naujokus gerai iš
tirti. Tačiau kai sužinojau, kad esate Olga 
Bludova, tai man akyse nušvito ir širdyje 
palengvėjo. Juk tai tiesa, ar ne?

— Taip, — džiugiai atsakė Olga, — aš esu 
Olga Bludova ir noriu su Goremyką susitik
ti.

— O koki® rašalu?—paįdomavo Dobilie
na.

— Tai ilga pasaka. Trumpai tariant, aš 
noriu išlaisvinti Dimitrą Kurnosovą.

Dobilienė pakraipė galvą.
—Tai neįmanomas užsimojimas, panele.

— Aš žinau. Kapitonas man sakė. Bet jis 
pataria nenusimint, nes ir atkakliausi užsi
mojimai kartais netikėtai pavyksta.

— Taip, kartais... netikėtai... Tai labai 
silpnas apsidraudimas, ar verčiau jo kaip ir 
nėra. O čia gyvybė — suprask, dukrele, gy
vybė reikia užstatyti. Ir užstatas beveik ne
begrįžta. Perjauna esi tokiai rizikai. Bet 
koks jūsų planas?

Čia jau Gegužis Olgą pavadavo. Jis atpa
sakojo visą jos planą, neapleisdamas nė jos 
pasiryžimo savo gyvybę pašvęsti, by tik Di- 
mitras būtų išgelbėtas. Taip pat pareiškė 
pageidavimą, kad Dobilienė aprengtų Olgą 
kaimietiškais drabužiais, nuvestų pas Gore
myką ir apskritai ją globotų ir šelptų savo 
patarimais. Dobilienė apsiėmė visa tai pa
daryti, bet kreipė galvą, didžiai abejodama, 
ar toks neįmanomas žygis galėtų pavykti.

— Žinau, kad partizanai padaro nemaža 
stebuklų, bet ši jauna mergelė...

— Atkalbinėjau ją kiek galėdamas, bet ji 
tokia užsispyrėlė, kad... Na, jei taip nori, 
tegu pamėgina. Aš vis dėlto pasitikiu, kad 
jūs, Dobiliene, ją globosite. Jei bus neįmano
ma, asmeniškai ją atveskite į mūsų slėptu
vę. Kelionė ten labai pavojinga, nes masko
liai slankioja po mišką, norėdami mūsų bun
kerį surasti. Aš žinau, kad jūs tą uždavinį 
atliksite.

— Sena aš, sakalėli, — tarė Dobilienė, — 
tačiau ir senam puode ugnis teberūsi.

— Tur būt laukiate komplimento, bet jo 
nebereikia, nes pati gi žinote, kad iki senat
vei dar tolimas jums kelias, — diplomatiš
kai tarė Gegužis.
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Prof. St. Šalkauskis

SK AUTIZMAS-
GERAI SUPRASTO VISUOMENIŠKUMO

* MOKYKLA

Prof. Stasys Šalkauskis
Yra labai įdomu išgirsti 

įžymiųjų žmonių nuomonę 
apie skautybę. Tačiau dar 
naudingiau išgirsti nuo
monę filosofų, kitais žo
džiais betariant, išminčių, 
pasaulėžiūros kūrėjų, mąs
tytojų, besigilinančių į 
pačius giliausius ir esmi
nius gyveninio principus. 
Jie žvelgdami į pačią da
lykų esmę, pastebi ir iš
kelia tai, ką paprastas 
žmogus kartais lengvapė
diškai praeina nepastebė
damas.

Šis mūsų filosofo visuo
met aktualus straipsnis 
buvo atspausdintas Ma- 
riampolės Tunto “Algi
manto” ir “Šv. Jurgio” 
dr-vių leidžiamame katali
kų skautų neperiodiniame 
laikraštyje “BUDĖK” 1 
nr. 1929 m. lapkričio mėn. 
9 d.

Skltn. Stud. Žiogelis.
Šiais politinių bei socialinių 

suiručių laikais geras visuo
meniškas jaunuomenės auklė
jimas ir auklėjimasis yra ge
resnės ateities laidas. Tikras 
visuomeniškumas, kaipo as
mens nusiteikimas, nereiškia 
dar nei politikos, nei sociali
nės akcijos. Už šiedvi anksty- 
besnis turi būti tinkamas vi
suomeniškas nusistatymas, 
kuris leistų dirbti tiek politinį, 
tiek socialinį darbą ir šiaip 
jau elgtis visuomenėje su 
nauda bendrai gerovei. Skau- 
tizmas kaip tik ir auklėja 
jaunuomenę pagal tikro vi
suomeniškumo idealą, t. y. to
kiu būdu, kad skautas, dirb-

ctumas bet kurį visuomenės 
darbą, būtų naudingas ben
drai gerovei, taikai ir vieny
bei.

1. Skautiškas visuomeniš
kumas reikalauja sugebėjimo 
suderinti asmens įsitikinimus 
su gerai suprastu tolerantiš
kumu.

Bloga yra, jei žmogus netu
ri tolerancijos kitiems žmo
nėms, bet dar blogiau yra, 
jei jis neturi jokių įsitikinimų. 
Tuo tarpu labai dažnai tvirti 
įsitikinimai ne visai gerai su
gyvena su tolerancijos dvasia, 
nes su jais ne visados eina 
gretimais aukšta moralinė 
kultūra, apvaldanti užsimeti- 
mo temperamentą.

Skautizmas ne tik leidžia 
turėti kiekvienam skautui sa
vo įsitikinimus, bet, pagal sa
vo dvasią, dar reikalauja tvir
tai laikytis savo konfesijos, 
būti jai ištikimas ir integra
liai, t. y. pilnutiniu būdu, rea
lizuoti jos reikalavimus savo 
gyvenime bei veikime. Bet sy
kiu skautizmas įsako skau-. 
tams būti draugais visiems 
žmonėms ir broliais visiems 
kitiems skautams. Broliškumo 
įsakymas apima visus skau
tus, nežiūrint jų tautybės, įsi
tikinimų, konfesijos, sociali
nės priklausomybės ir t.t.

Bendrai skautai yra tolimi 
nuo partyvumo dvasios, nes 
to, tarp kitko, reikalauja jų 
lajalumo principas’. Bet tai vėl 
nereiškia nei abejingumo, nei 
neutralumo pasaulėžiūros at
žvilgiu. Skautai sugeba būti 
nepartyvūs, integraliai išpa-* 
žindami savo pasaulėžiūrą.

Sužeistieji gabenami į paskutinį lėktuvą

Turėti pasaulėžiūrą — reiš
kia, tarp kitko, turėti bendrą 
nusistatymą taip pat visuome
nės dalykuose, bet tai dar 
anaiptol nereiškia būti parti
jos žmogumi. Tuo tarpu apie 
tai dažnai pamirštama ir rei
kalaujama iš jaunuomenės 
nepartyvumo, atpalaiduoto 
nuo pasaulėžiūros ir tvirtų 
įsitikinimų. Tokiu atveju jau
nuomenė norima padaryti be- 
principiškai oportunistiška. 
Skautų lojalumas ne tik to 
nereikalauja, bet yra priešin
gas‘tokiam jo supratimui, nes 
skautizmas turi savo tikslą 
išauklėti tvirtas asmenybes, 
pilnas įsitikinimo, riteriškos 
drąsos, džentelmeniško tiesu
mo ir tolerantiškumo.
2. Skautiškas visuomenišku

mas liepia suderinti individua
linę rinktinių asmenų vadovy
bę su kolektyvo veiklumu.

Mūsų laikai yra iškėlę labai 
aktualų reikalą paruošti vi
suomenei geriausių žmonių 
vadovybę. Jei visuomenėje va
dovybė nepatenka į geriausių, 
arba' rinktinių, žmonių ran
kas, jokie įstatymai, jokia vi
suomenės santvarka neįsten
gia apsaugoti visuomenę nuo 
suirutės, anarchistiškos kovos 
ir atžangos. Kad šios nelai
mės galėtų būti išvengtos, rei
kalinga visuomenišku auklėji
mu iš vienos pusės paruošti 
geriausius žmones vadovybės 
reikalams, o iš kitos pusės 
plačiąsias mases išauklėti 
drausmingai akcijai ir ben
dradarbiavimui su rinktinių 
žmonių, arba geruomenės, va
dovybe.

Skautų organizacija kaip 
tik auklėja jaunuomenę šita 
dvilinka, bet iš esmės vienin
ga linkme. Skautų organiza
cijoje nuosekliai kyla jos jie- 
rarchijos laiptais gabesni, 
veiklesni ir apdovanoti indivi
dualine iniciatyva asmens 
tam. kad jie galėtų įprasti va
dovauti savo draugams su 
pilnu atsakomybės jausmu. 
Sykiu visoje organizacijoje 
griežtai palaikomos klusnu
mo ir drausmės dorybės, kad 
vadovybė turėtų į ką atsi
remti savo pareigas eidama.

Bet vėl skautiško vadovavi
mo principai nesutaria su ar- 
bitrale nuožiūra lygia taip 
pat, kaip skautiškas klusnu
mas nėra vergiškas atsisaky
mas nuo savo valios ir inicia
tyvos. Skautų vadas yra įsta
tymo, arba principų, žmogus, 
o jo palenktieji nėra jo nuo
žiūros vergai. Jei skautas 
yra pakilęs savo organizaci
jos jierarchijoje, tai toks kili
mas yra organingai surištas 
su moraliniu gerumu, nes pa
čios organizacijos pagrinde 
glūdi dorybių praktikavimas. 
Bent vienas geras darbas per 
dieną!

Skautizmas ne tik ruošia 
jaunuomenę visuomenės vado
vybės reikalams, bet dar mo
ko vadus ir jų palenktuosius 
susigyventi, savitarpiškai pri
sitaikyti ir sujungti savo vei
kime individualinę akciją su 
viso kolektyvo veiklumu.

3. Skautiškas visuomenišku
mas moko, kaip diferencijuota 
įvairiomis grupėmis visuome
nė privalo būti suvesta į vie
ną organizmą.

Pasaulinė skautų organiza
cija skaitanti savo narius jau 
milijonais susideda iš įvairių 
įvairiausių grupių, sudarytų 
pagal konfesinius .tautinius ir 
šiaipjau ideologinius skirtu
mus. Šitame įvairialyčiame 
organizme vis dėl to viešpa
tauja draugiška nuotaika, 
džentelmeniškas tolerantišku
mas, solidarumo jausmas ir 
paslankumas pagelbėti bet 
kuriam iš draugų, esančių 
sunkenybėse, žodžiu tariant, 
nežiūrint kartais net labai di
delių skirtumų, visus jungia

Bernardas Brazdžionis PASAULIS ĮVERTINA POPIEŽIAUS KALBA

Šiaurės pašvaistė
Lietuva, mano šiaurės pašvaistė 
Ir gėlė sidabrinių rytų,
Kas krauju tavo veidą suiaistė
Ir ko raudi prie kryžkeho tu?

Ak, raudočiau ir aš apkabinęs 
Tavo kojas gimtoj pakelėj, 
Kad iš tavo padangės lininės 
Kristų džiaugsmo dienos spinduliai,

Kad sugrįžęs ant Nemuno kranto 
Iš tremtinio kelionės liūdnos. 
Glausčiau tartum relikviją šventą 
Radęs slenkstį namų pelenuos.

Ak, norėčiau raudoti iš džiaugsmo 
Ir pajust, kad po kojom esi,
Lietuva, žemės žodį švenčiausias, 
Lietuva, žemės laime šviesi!

Salzbur, 1944. X. 26.

skautiškas broliškumas.
Toks skautų solidarumas ir 

sutarimas tegalimas todėl, 
kad jokia skautų grupė, auto
nomiškai tvarkydamasi savo 
viduje, nesistengia kuo nors 
suvaržyti kitas grupes, pa
vyzdžiui, tautinių įpročių, 
konfesinių įsitikinimų ir ki
tuose klausimuose. Šita didelė 
moralinė skautų vienybė be
matant suirtų, jei kuri nors 
grupė stengtųsi įsigyti, sau 
hegemonijos ir prievartos 
priemones panorėtų uždrausti 
kitoms būti tuo, kuo jos yra.

Šitas skautų pavyzdys yra 
labai pamokomas bet kuriai 
visuomenei, pageidaujančiai 
santaikos, solidarumo ir vie
nybės. Visuomenės vienybė 
nėra mechaniška suniveliuotų 
individų vienybė, kaip kad 
klaidingai manoma žmonių, 
nesuprantančių sudėtingo vi
suomenės organizmo. Kiekvie
noje visuomenėje yra įvairių 
įvairiausių įsitikinimų, yra la
bai nevienodų, kartais net 
priešingų interesų, ir su tuo 
reik rimtai skaitytis ir atitin
kamai elgtis.

Yra visai realus reikalas 
įvairių įsitikinimų ir įvairių 
interesų žmonėms jungtis į 
atatinkamas organizacijas. Ši
tas reikalas ir turi būti pa
tenkintas, jei nenorima visuo
menėje sudaryti nuolatinės 
kovos sąlygas. Bet iš kitos

LIETUVIAI PASAULYJE
Brazilija
JAV kariuomenės leitenan

tas lietuvis, John Goody (Jo
nas Gudonis) iš Pittsburgo 
atvyko į Braziliją kaip mo
dernių ginklų instruktorius.

Povilas Darbus Santo Ama
ro S. Paulo iškovojo trečią 
vietą dviračių lenktynėse, ku
riose dalyvavo 200 varžovų.

“Buenos Aires Herald” pa
talpino platų straipsnį apie 
naujai įsikūrusius lietuvius. 
Straipsnis pripažįsta, kad 
naujieji emigrantai lietuviai 
per paskutiniuosius 3 metus 
Brazilijai padarė daug gero. 
Plačiau sustojama prie lietu
vio hidraulikos ir geoderiujos 
inžinieriaus Napoleono Volko, 
kuris padarė daug planų įvai
riems nusausinimams, 'visam 
Cumbiva miestui pravedė 
vandentekį ir kitiems dviem 
miestam — drenžus.

Aleksandras Ambrazaitis, 
klarnetistas, persikėlė iš Rio 
de Janeiro į Sao Paulo miestą, 
kur vėl tikisi dirbti savo spe
cialybėje. Brazilijoje jis yra 
surengęs visą eilę koncertų.

Argentina
Lietuvaitė Irena Lilija Gu- 

deliūnaitė iš Avellanedos, yra 
išrinkta grožio karalaitė. Ji 
dabar padarė sutartį su Li- 
mington kino filmų bendrove 
ir rengiasi vaidinti ispaniško-

Viso laisvojo pasaulio spau
da plačiai atsiliepė į kalėdinę 
Šv. Tėvo kalbą. Visur ji suža
dino naujų vilčių ir buvo su 
dėkingumu priimta. Tik Ko- 
minformo diktuojami komu
nistų laikraščiai nepagailėjo 
pagiežos, iškraipydami jos 
mintis ir sąmoningai klaidin
dami tamsius žmones.

Romos komunistų partijos 
organas “Unitą” pasijuto tie
sioginiai paliestas, kai išgirdo 
Šv. Tėvo žodžius: “Teatsidaro 
užtvaros, tesulūžta gretos, 
tebūnie leista kiekvienai tau
tai laisvai žvelgti į visų kitų 
tautų gyvenimą, tebūnie pa
naikintas tas kaikurių kraštų 
atskyrimas nuo likusio civili
zuoto pasaulio, taip labai 
nuostolingas pasaulinei tai
kai”.

Aiškiau negalėjo būti pasa
kyta, nes šiandien Vakarų pa
saulyje jau kiekvienam blai
viam žmogui aišku, apie ko
kias užtvaras ir apie kokias 
grotas čia kalbama. Nebe rei
kalo ir tas stiprus komunistų 
reagavimas, kuris šiandien 
jau yra tiek peržengęs viso
kias ribas, kad sukelia tik vi
sų garbingų žmonių pasipikti
nimą. “Unitą” užmeta Šv. Tė
vui, kad jis nežinąs, jog “jau 
yra pasaulis, kuriame teisin
gumas, taika, gerbūvis ir mei
lė trijumfuoja”.

Atsiliepdamas į šiuos Šv. 
Tėvo kalbos “komentatoriaus” 
žodžius, italų katalikų Akci
jos dienraštis “11 Quotidiano” 
rašo: “Štai komunistų vergai, 
kurie, Maskvos niekinami no

ri dar žemiau jai nusilenkti ir 
jos kojomis spardomi nu- 
grimsta savo vergiškume. 
Šiandien jau visi pažįsta ne
žmoniškus jų giriamo pasau
lio baisumus, kuriame trium
fuoja kalėjimų ir koncentraci
jos stovyklų neteisingumas, iš
niekintų kapų taika ir sauje
lės valdančiųjų gerbūvis.

“Bet tie milijonai žmonių” 
— rašo toliau laikraštis, — 
kurie kenčia ir neša tironišką 
bolševikų jungą, meldžiasi ir 
laukia išsilaisvinimo dienos. 
Ir toji diena jiems ateis, ateis 
žmonėms ir tautoms, dabar 
išplėštoms iš laisvų tautų 
bendruomenės, nes teisingumo 
negali sulaikyti nei spygliuo
tų vielų užtvaros, nei tūks
tančiai kalėjimus saugojančių 
budelių.

Dienraštis “11 Popolo di Ro
ma” rašo: “Kalėdinė Pijaus 
XII kalba yra ne tik nepa
prastai didelės vertės religinis 
dokumentas ir tik nuostabus 
katalikišku žvilgsniu pažvel
gimas į visatą, bet ji yra do
kumentas, kuris į mūsų dienų 
pasaulį pažvelgia su nepapras
tu gilumu ir objektyvumu. Jei 
kas norėtų Popiežiaus kalbą 
vertinti tik kaip žodžius pasa
kytus žmogaus žmonėms, jis 
turėtų vis dėlto pripažinti, 
kad būtų sunku surasti kitus 
panašius žodžius, kurie būtų 
pasakyti su tokiu susirūpini
mu, su tokiu giliu padėties 
supratimu ir su vienintelę vil
tį žadinančiu problemų įverti
nimu”.

Caro Bayley su lengvo tipo (vieno motoro) orlaiviu 
išskraidė 30,380 pėdų virš Miami ir tuo pastatė naują re
kordą lengviems lėktuvams.

r *

pusės lygiai realus yra reika
las suvesti įvairių įvairiausiai 
visuomenės grupes į tam tik
rą, nors ir gana plačiai ir ne
konkrečiai suprantamą vieny
bę.

Jei iš vienos pusės žmonės 
laisvai jungiasi į atskiras or
ganizuotas grupes, tai iš kitos 
pusės jie įstengs šiaip ar taip 
susifederuoti moraliai ar for
maliai į vien, visumą tik tada 
kai jie turės pakankamai to 
terantiškumo, artimo meilės ir 
solidarumo jausmų, žodžiu ta
riant, pakankamai visuomeni 
nes kultūros.

Skautai savo organizacijos 
tipu ir tais įpročiais, kuriuos 
jie sudaro savo nariuose, kaip 
tik ruošia jaunuomenę tam, 
kad ji, išėjusi į platų gyveni
mą. sugebėtų organizuoti ją 
pagal įvairius įsitikinimus bei 
interesus ir sykiu vesti ją į 
tą plačiąją vienybę, kuri gali 
būti sudaryta diferencijuota
me įvairiomis grupėmis orga
nizme.

Kaip atskiros skautų gru
pės pasilieka ištikimos savo 
įsitikinimams ir tautiniams 
interesams ir sykiu' sueina į 
vienybę su kitomis skautų 
grupėmis, panašiai visuome
nėje atskiros įvairialytės gru
pės gali sueiti į vieną organiz
mą laisvai, sąmoningai, su ge
rais jausmais ir geromis in
tencijomis.

Taigi, visa tai turint galvo
je, tegalima vien linkėti, kad 
skautiška jaunuomenė, nuo-

mokykla prie Auš- 
parapijos, vedama 

kazimieriečių, baigė

je filmoje.
Pradžios

ros Vartų
seserų
mokslo metus.

Lietuvos gamtovaizdžių fil
mą sudarė J. Gilvydis iš AveL 
lanedos. Ją kartas nuo karto 
demonstruoja 
lonijose.

Argentinos
“Histonium” 
straipsnį apie
M. K. Čiurlionį, 
autorius K. Čibiras.

Nupirko sklypą parapijos Siv** *
*

, kurioje dalyvavo ži- $ 
Argentinos poetas, iie- * 

t ♦ ♦♦
♦ 
** t 
į1

lietuviškose ko-

meno žurnalas 
įsidėjo platų 

mūsų dailininką 
Straipsnio

CADILLAC

1782 Main St

WM. H. BASSETT CO

T ’žnyčiai Rosario mieste už 
100,000 peuų. Parapijai vado
vauja Tėvai Marijonai.

Argentinos lietuvių laikraš
tis “Laikas” surengė poezijos 
popietę, kurioje dalyvavo ži 
nomas .
tuvių poeto O. V. Milašiaus 
kūrinių vertėjas, — Z. D. Gal- 
tier.

To paties laikraščio inicia
tyva Avellanedoje buvo iškil
mingai paminėta M. K. Čiur
lionio 75 metų nuo jo gimimo 
sukaktis. Paskaitą skaitę pia
nistas Kuprevičius, pats pa
iliustruodamas Čiurlionio kū
rinius pianinu.

latos daugėdama ir plisdama, 
būtų visados ištikima savo 
visuomeniškumo idealui ir per 
naujas kartais vestų mūsų 
visuomenę prie tos vienybės, 
kurios mūsų tauta taip pasi
genda šiuo metu.

PONTIAC

33 Main St.
BROCKTON, MASS. BRIDGEWATER, MASS.

WE CARRY A COMPLETE LINE OF

FARM NEEDS
Farmall Tractors

McCormick - Deering Farm Machines 
Intemational Trucks, Parts & Service 

Refrigerators & Kome Freezers 
Good Used Trucks and Used Farm 

Machinery
McCARTHY EOUIPMENT COMPANY

1740 MAIN ST., BROCKTON, MASS.

Teis. 6385 84)771

Td. 8-1340
Pirm Pirksiant Karą, 
Atsilankyk Pas Mus.
Atidaryta Vakarais.

MAHOHEY & FAY, IMC.
119 Belmont St.,
Brockton, Mass.
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Bolševizmo siaubas Klaipėdoje
Ką pasakoja iš ten pabėgę žmonės

Klaipėdos kraštas buvo iš
vaduotas iš svetimųjų nelais
vės ir sujungtas su Lietuva 
prieš 27 metus (1923 m. sau
sio 15 d.). Lietuvos nepri
klausomybės laikais jis gra
žiai atsistatė ir suklestėjo. 
Vienintelis Lietuvos uostas — 
Klaipėda — buvo gerokai iš
plėstas, aptvarkytas ir kas
kart vis labiau tobulėjo. Klai
pėdos krašte buvo gyvas ir 
kultrinis gyvenimas.

Visa tai Antrasis pasaulinis 
karas nušlavė, o užėję bolše
vikai Klaipėdos kraštą dar ir 
savo vergiška letena prispau
dė. Kaip jis dabar atrodo, pa
sakoja vienas vokietis, nese
niai pabėgęs iš Klaipėdos ir 
atsidūręs vakarų Vokietijoje.

Kaip jaučiasi grįžę 
klaipėdiečiai

Kentėdami vargą visose ke
turiose Vokietijos zonose, 
Klaipėdos krašto lietuviai, pa
lyginti, daug daugiau pasida
vė bolš. propagandai ir grįžo 
namo. Pirmiausia prievarta 
buvo grąžinta daug rusų zo
nos lietuvių, 1946 - 1950 m. ir 
iš kitų zonų grįžo keletas 
šimtų. Tačiau keletas jau spė
jo “atrepatrijuoti” atgal į 
Vokietiją. Bėgtų ir kiti — de
ja, sovietų saugumo įstaigos 
jau spėjo jais pasirūpinti.

Sugrįžusieji pasakoja, kad 
rusai visą laiką kelionėje juos 
švietė “politiškai”, aiškino ge
ras gyvenimo sąlygas Lietu
voje. Žadėjo grįžusiems duoti 
po keletą šimtų rublių, tačiau 
gavo tik po 70, o šeimos po 
100, neatsižvelgiant į vaikų 
skaičių. Senieji gyventojai, 
kiek jų dar Klaipėdoje buvo 
likę, vengė su jais’kalbėtis ir 
tik slapčiomis užklausdavo. 
kam jie grįžo.

Pusė Klaipėdos miesto 
sugriauta

Raudonoji armija Klaipėdos 
miestą užėmė 1945. I. 28 d., 
vokiečiams stipriai ginan
tiems. Sugriauta apie 50% 
visų miesto ir uosto pastatų. 
Visiškai sugriautas prekybos 
uostas, elektros stotis, visos 
stambiosios įmonės. Mažiau 

paliestas stoties rajonas, Si- 
mano Dacho ir šalutinės gat
vės. Visiškai pradingusi gar
sioji turgaus halė. Visa Tur
gaus aikštė iki Karolio Tilto 
aptverta aukšta lentų tvora. 
Čia įruošti raud. armijos ka
rinių medžiagų sandėliai.

Su Neringa nebėra jokio 
susisiekimo. Kariškais sume
timais civiliams uždrausta 
lankyti Kuršių Neringą.

Atstatymas labai menkas ir 
niekas šiuo reikalu nesirūpina. 
Į darbą paleisti keli fabrikai, 
kurie ir dirba daugiausia ru
sų karo ūkiui. Smarkiau dir
ba Lindenau laivų statybos 
dirbtuvės, cheminis fabrikas 
“Union”, dvi lentpjūvės, teks
tilės ir celulozės fabrikai. Ta
čiau ir šios įmonės skundžiasi 
mašinų stoka, nes karo metu 
sunaikintosios mašino s nebu
vo pakeistos naujomis.

Kolonizacija
Per paskutinį karą Klaipė

dos kraštas neteko daug savo 
gyventojų, kurie pasitrau
kė į Vakarus. Pasitraukusiųjų 
tarpe daugiausia buvo vokie
čiai. Jų palikti ūkiai paimti 
valdžios žinion. Į didesnes vie
toves atgabenta daug rusų 
kolonistų. Nežiūrint to, 1949 
m. gyventojų skaičius tesie
kė 40% 1939 m. gyventojų
skaičiaus.

Deportacijos
Pirmoji didžiulė deportaci

ja buvo įvykdyta 1946 m. 
Kiekvienam tremiamajam leis
davo pasiimti tiek bagažo, 
kiek jis galėjo panešti. Galvi
jai, baldai ir kitas turtas pa
imtas valstybei. Trėmimo mo
tyvai nuslėpti. Tik pasiekę Si
birą jie patirdavo, kad čia tu
rės kentėti nuo 5 iki 25 m.

Paskutinio trėmimo metu iš 
Klaipėdos krašto išvežta apie 
1.200 asmenų. Daug jaunų 
vyrų pabėgo ir padidino Lie
tuvos partizanų skaičių.

Tremiami ir seneliai. Netoli 
Šilutės buvo suimtas 82 m. 
vyras ir jo žmona 81 m., jau 
dvejus metus išgulėjusi ligos 
patale. Senutė numirė dar Ši
lutės stotyje, tuo tarpu kai 

senelis dar pajėgė pasiekti Si
birą.

Skurdas ir siaubas
Važiuojant traukiniu perka

mas bilietas, kuriame nurody
tas vagono numeris. Taigi, 
gali važiuoti tik paskirtame 
vagone. Kiekvienas vagonas 
turi savo konduktorą, kuris 
kontroliuoja bilietus. Nežiū
rint to, daug kas važiuoja 
“zuikiais”, dažniausia ant til
telių ar prisikabinę po vago
nais.

Stočių pastatai labai skur
dūs ir nepaprastai blogai at
rodo. Daug langų dar neturi 
stiklų ir yra lentelėmis ap
kalti. Niekur nematyti tvorų 
— jos nuimtas ir sukūrentos. 
Daug sklypų, ūkių apleisti, 
nedirbami. Sunaikintos geiž. 
stotys dabar atstatomos labai 
menkos. Bėgiai apaugę žolė

Knygos kaltina lietuvius
Pirmoji lietuviškoji knyga

— Martyno Mažvydo “Cate- 
chismus” — buvo išleista 
1547 metais Karaliaučiuje, 
Mažoje Lietuvoje. Paėmęs iš 
tos knygos senus žodžius 
“Knygelės paczios byla lietuv- 
ninkump” (pačios kreipiasi į 
lietuvius), V. Jonikas tokia 
antrašte parašė “Ateities” 
žurnalui (Nr. 9) straipsnį, 
kuriame pasako daug karčios 
tiesos Amerikos lietuviams 
Norėdami į tai atkreipti ir 
mūsų skaitytojų dėmesį, tą 
straipsnį ištisai paduodame.

Ked.

Kalbant apie savo tautinę 
knygą visuomet atsiaidi grau
dus Mažvydo balsas, kaip tas 
balsas tyruose šaukiančiojo, 
besiviliąs nugalėti mirtinai ty
lią tuometinę mūsų kultūros 
klaikumą. Ne šių eilučių tiks
las nagrinėti priežastis, suvė
linusias mūsų knygos atėjimą
— nuolatiniai karai už būvį 
tuomet gaišino jėgas ir laiką.
— tačiau negalima neapgai
lestauti dėl senųjų kunigaikš
čių abejingumo savo tautinei 
kultūrai. Dabar mums nesu
prantamas elgesys karalių 
tautos, viešpatavusios Euro
pos sostinėse ir savo valdžiai 
tesinaudojusios pavaldinių 
raštu, tačiau yra suprantama. 

mis. Keliaujant traukiniu 
nuolat girdėti trys kalbos: 
lietuvių, rusų vokiečių. Sta
čių pastatuose ramu, nėra 
triukšmo, stinga klientų. Bu
fetų tarnautojos dažniausia 
rusės, kalba tik rusiškai. Ru
sai su visais tekalba tik ru
siškai. 90% viso geležinke
lį ir stočių personalo rusai.

Nemaža dalis krašto gyven
tojų išvaryti iš savo namų, 
kad užleistų juos rusėms. Kas 
gyvena savo nuosavo name
lio kampelyje, tas turi mokė
ti nuomą. Daug vokiečių na
mų savininkų išvaryti iš savo 
gyvenamųjų patalpų į specia
liai jiems pastatytus barakus. 
Žmonės užsidarę ir įsibauginę. 
Visą Klaipėdos Kraštą laiko 
apglėbęs kažkoks baisus siau
bas.

(Iš vokiečių spaudos. Elta).

kad jei “Chatekismusa prasty 
žadej” būtų buvę tada, kai 
karalius Mindaugas krikštijo 
tautą, tai nebūtų įvykę nei 
bajorijos nutautėjimo, nei 
tautos apgyventų plotų nutir
pimo. Deja nebuvo Chatekis- 
muso žodžių nei Vytauto po
litikoje, nei šv. Kazimiero 
maldoje, o tiktai mūsų istori
nės valstybės saulėlydyje ta
po įteikti mums jau ne kaip 
iškilmių puošnumo, bet kaip 
partizaninis ginklas prieš sve
timtaučių dvasininkų smurtą 
mūsų kultūrai ir tautinei eg
zistencijai. Tiesa, tose gady
nėse tauta nors abejingai pri
ėmė knygą, vis dėlto su ja 
apsiprato kaip su nepamaino
mu ginklu, kaip su kovos 
draugu ir šimtmečių bėgyje 
prieš knyguotą lietuvį turėjo 
nusileisti ir Sibiro speigas, ir 
karaliaus armotos ir sadistų 

'durtuvai. Pergalė tapo laimė
ta, tamsybės kalėjimai su
sprogdinti.

Neišvengiamo likimo valia 
dabartinė mūsų kultūra vėl 
atsirado tragiškoje būklėje, 
nes tauta nualsinta žūtbūtinė
je kovoje, išblaškyta po visus 
kontinentus, o jos moralė ta
po panaši į moralę sumušto 
pulko kareivio, kurs neviltyje 
numeta savo ginklus ir ženk
lus, kad galėtų patogiau įsi

Klaipėdos kraštu gamtovaizdis

maišyti minioje ir pasislėpti 
nuo persekiojimo. Mes elgia
mės panašiai: skubame atsi
kratyti visko, kas mus dar iš
skiria iš aplinkumos, ką šimt
mečiais nešiojome kartu su 
gyvybe, ką paveldėjome. ką 
iškovojome herojiniuose atgi
mimo laikuose, — skubame 
atsikratyti ir savo knyga. 
Viešpatie, pasigailėk mūsų, 
jei tai reiškia, kad jau niekin
gai pasiduodame, sudedami 
ginklus aukso dievaičiui po 
kojų. Tiesa, mes nebeturime 
tėvynės, — turime daug drau
gingų šalių, mes nebeturime 
tautinės mokyklos, — turime 
savo gražią, pasididžiuotiną 
kalbą, tai ar neverta pasilai
kyti sau ir tautinę knygą, ka
daise mum= Mažvydo padova
notą, vyskupo Valančiaus pa
laimintą, kngynešio krauju 
iliustruotą, rusiško komuniz
mo atimtą ir paniekintą, savo 
tremtinio rašytojo vėl mums 
grąžintą. Argi neverta, pasi
imti tai už atliekamą sidabri
nį pinigėlį, kurio mums užten
ka retkarčiais nuristi net į 
aludininko kišenę?

Deja mes neturime tautinės 
ambicijos, nebeturime nė bū
tiniausios gėdos, jei vien šia
me aukso krašte mūsų pora 
dešimtų tūkstančių naujų imi
grantų, iš kurių kas antras 
neužmirštame pasididžiuoti 
savo inteligencija, nesugeba
me išlaikyti savo knygos — 
tiktai knygos, nekalbant apie 

kitas tautinės kultūros verty
bes. Mes beveik gėdijamės 
knygą pirkti ar pardavinėti 
susirinkimuose, nors jai tiktų 
garbė būti paskelbtai net iš 
sakyklos, kadangi ji nėra 
menkesnės vertės už girdimą 
pamokslą, už savo giesmę ir 
kitas kultūros šventas apraiš
kas. Gaila, nebėra vyskupo 
Valančiaus, o tai gal jisai vėl 
mūsų knygą palaimintų ir 
paskatintų savo kunigus prie 
tautinės kultūros ugdymo, 
kad ir parapijinių mokyklų ar 
vaikų katekizacijos pavidale. 
Dabar kas mums iš to, kad 
turime ir savo maldyklas, ir 
vyskupus ir kunigus su ne
abejotinu autoritetu žmonėse, 
jei tas autoritetas ne retai 
pirmiausia stengiasi pataikau
ti savo vyriausybėms, užmirš
damas pareigą mums nuola
tos priminti tautinę Jaruzalę 
ant Neries ir Vilnelės krantų, 
kur krikštijomės dabartiniam 
tikėjimui, kur mirdami kan
kiniais už savo Dievą, rašėme 
savo Šventą Knygą. Tikrai, 
vyskupas Valančius perlaužtų 
savo ganytojišką lazdą iš siel
varto, kad jo ganytiniai taip 
neprotingai bėga už savo tau
tinės egzistencijos ribų, o 
Mažvydas suplėšytų "Chate- 
kismusą”. nes ir jo pastangos 
nuėjo veltui — tauta po kelių 
amžių atmetė dovaną ir vėl 
pasuko į pagonybės, šį kartą 
civilizuotos klaikumas. O gal 
teisinsim savo abejingumą 

tautinei knygai pasitaikančia 
jos abejotina verte? Neabejo
tina, kad knygos lygis nema
žai priklauso ir nuo skaityto
jo lygio, nors mūsiškė neretai 
pastarąjį pralenkia. Pagaliau, 
kai padarysime savo knygą 
kasdienio vartojimo preke, kai 
išmoksime ieškoti jos kaip 
duonos, alaus ar cigarečių — 
jei nemokame jai priklausan
čios pagarbos suteikti, — ne
reikės įtikinėti, kad knygynas 
pradės ieškoti leidėjo, leidėjas 
— rašytojo, rašytojas kurs 
naujas knygas, pilnavertes, 
pasitikinčias savimi, ne tokias 
gatvėje elgetaujančias našlai
tes.

Sumušto pulko kareivis ap
maudingai numeta visus gin
klus. tačiau pasilieka sau patį 
brangiausią — kastuvėlį, ku
riuo jis atranda vandens, ap- 
sikasa nuo vėtrų ar paklydu
sių kulkų ir paskutiniu atve
ju gina savo gyvybę. Mūsų 
tautinė knyga tegul pasiliktų 
mums pagaliau tuo kareivišku 
kastuvėliu, kurio pagalba at- 
sigintumėm nuo troškulio ir 
netikėto užpuolimo ar išsikas- 
tumėm laikiną apkasą, galbūt, 
amžiną guolį svetimoje žemė
je. Ateities praeivis tikrai su
stos prie mūsų kapo ir iš tos 
knygos išskaitys paslaptį, kad 
buvome lietuviai — kareiviai 
didvyriškai žuvusios karalių 
tautos. Jis nusiims kepurę. 
Taip maždaug dabar knygelės 
pačios byla lietuvinkump.

Paulius Jurkus ( 2 )

Trys Karaliai
Belygaudami pypkę, užmiršo ir knygas. Ir vaka

ras atėjo į padangetes.
Visi sugulė minkštuose guoliuose. Geltonojo tar

nai mosavo plunksnų vėduoklėm ir smilkė brangius 
kvepalus, kol užmigo Baltasis ir Juodasis karalius. 
Tiktai Geltonasis vartėsi šilkuose neramus ir galvo
jo apie pypkę. Įslinko į Juodojo palapinę, ją susira
do. prisikimšo tabako ir, sugrįžęs į savo guolį, užsi
rūkė. Dūmo srovelės maloniai kuteno nosį. Kvepėjo 
palipinė ir visa žemė.

O jeigu turėtų savo rūmuose, — galvojo, — kaip 
būtų gera nuraminti širdį nederliaus ir nelaimių me
tais. Kodėl tik jie viską turi, o jis nuo visų atlieka
mas. Net duona jiems auga ant medžių, ir negirdėtų 
žvėrių pilna, ir upės pakrantėse statos miestai.

Jis liepė renktis ir grįžti namo.
Tyliai kapodami vandenį, irklai nešė per upę 

Geltonąjį karalių. Jis rūkė ir džiaugėsi.
Antram upės krante prisiminė šventas knygas, 

kurias beskubėdamas pamiršo. Grįžti atgal jau nebe
buvo kaip, nes aušra budino žmones.

— Mintinai jau moku visa. Apsieisiu ir be jų.
Parjojęs į savo rūmus, su džiaugšbnu rūkė pypkę 

dienų dienas, naktų naktis. Greit užsiaugino tabako, 
sudėjo į auksinę dėžutę ir pasistatė prie sosto. Rūmų 
sienos aprūko, ir margaspalvis marmuras suodimis 
apsidengė. Tarnai neturėjo laiko kada valyti. Visuo
se soduose augo tabakas, kurio kiekvieną stiebelį 
reikėjo atydžiai prižiūrėti, kad vėjas ar skrisdamas 
paukštis nepalaužtų. Vis daugiau ir daugiau tabako 
dėjo į dėžes, laistė kvepalais ir rykiavo rūmuose.

Karalius berūkydamas pradėjo pamiršti valdymo 
taisykles. Dėl to dar labiau rūkė ir savo nuožiūra lei
do įstatymus. Pamiršo ir tą dieną, kai reikėjo joti 
prie trijų karalių medžių.

Ten, palaimintam pavėsy, teišsiskleidė tik dviejų 
valdovų palapinės. Atsinešė ir Geltonojo pamirštas 
knygas ir dovanų^ bet savo draugo nesulaukė. Juo
dasis dar rūstavo už pypkę ir žadėjo pasiųsti karei
vius su stipriausių nuodų strėlėm, bet Baltasis jį 
ramino ir sodino prie knygų.

Rado dar daug dalykų, kurių pirma nebuvo pa
stebėję. ir išsiskirdami pasidalino Geltonojo knygas.

Sugrįžę į savo šalis, dar dažniau sklaidė puslapius, 
tyrinėjo žodžius, ir dar geriau valdė žmones.

Statė miestus ir bažnyčias, pravedė kelius per 
kalnus, upes ir žmonėm suteikė šiltas pastoges. Sto
vėjo visuose kraštuose ginkluoti kareiviai ir saugo
jo. kad niekam nieko blogo neatsitiktų. Jei kam ko 
trūko, tuoj ten skubėjo pasiuntiniai, nešdami visa, 
ko reikia žmonėm. Šie gyrė savo valdovus ir norėjo 
statyti jiems paminklus, bet karaliai buvo uždraudę 
juos garbinti. Juk ne jie valdo šalis, — aiškino sene
liai valdovai, — o šventos knygos.

Mokyti žmonės rašė karalių darbus į pargamentą. 
į bažnyčių akmenis, kad visos kartos žinotų; kokie 
laimės laikai kadaise buvo žemėje.

O patys karaliai, jau pageltę iš senumo, kasmet 
sėsdavo ant kupranugarių ir jodavo prie upės, kur 
augo palaiminti medžiai. Ten driekėsi pakrantėm 
dideli miestai, vynuogynai ir vaisių sodai.

Gausybė paukščių čiulbėjo visuose krūmuose.
Ten buvo apsigyvenusi viena pilka paukštytė. Kas 

vakaras ji pragysdavo žilvyčiuose. Lyg sidabrinis 
varpelis skambėdavo vandens paviršiuje, plaukdavo 
tolyn ir atsišaukdavo miestelių gatvėse. Ir sustodavo 
tada visi prie tvorų, prie daržo lysvių, nedrįsdami 
pajudėti.

Paskui tylūs sueidavo pakrantėn, susėsdavo prie 
vandens ir klausydavosi. Jaunųjų širdyse pabusdavo 
toks keistas ilgesys. Degdavo jųjų akys, žvelgdamos 
į besiskleidžiančias žvaigždes, į didelius neįmatomus 
tolius. Šitoje paukščio giesmėje ir visuose tyruose 
jie girdėdavo vienatvės balsą. Rodos, šaukė jis, kad 
ateitų paslaptingi žingsniai ir nuramintų jųjų skun
dą. Tada jaunieji pasijusdavo vieniši, kaip paberti

akmenėliai upės pakrantėje. Pasvirdavo į vandenį, 
lyg norėdami į jį pulti, ir ten išvysdavo kitą veidą, 
tokį pat liūdną ir vienišą. Ir jųjų akys susitikdavo. 
Kas kartą darydavosi jiems jaukiau ir šviesiau. Ir 
kai grįždavo apie vidunaktį namo, jausdavo tokį di
delį džiaugsmą, plazdantį visoje žemėje.

Išgirdo ir karaliai paukštytės giesmę. Sėdėjo prie 
knygų, prie pavyzdžių ir patarimų, kad netoliese su
skambėjo toks tyras balsas. Pasivaideno jiems, kad 
dangaus gyventojai juos šaukia. Pakėlė akis ir įsi
klausė.

Skamba, liejasi lyg saulėtas vynas iš aukso taurės 
ir bėga tolyn, paversdamas visa daina. Matė savo ilgus 
metus, išsitiesusius darbų virtine. Bet jie buvo vir
tę neperžengiamais kalnais. Už jų kažkas šaukė il
gesingu balsu. Ir neguodė ilgų metų darbai, šalys ir 
žmonės, nes jie ilgėjosi jaunystės. Ir šitoje paukštės 
giesmėje ji budo, kėlėsi ir lėkė lyg neramus žirgas.

Užmiršo karaliai knygas ir klausėsi, klausėsi...
Vėlus vakaras nešė žemės kvapą ir vandens drėg

mę. Jie sugulė palipinėse, svajojo apie jaunas dienas 
ir suprato, kokia muzika mirgdo juos Dievas.

Rytmetį .kai pabudo karaliai, ta pati paukštė juos 
sveikino savo traliavimais. Linksmi ir laimingi jie 
vaikščiojo upės krantais, stebėjo žilvyčio krūmą, iš 
kur sklido balsai. Visaip jie sukiojo žilas galvas, bet 
nieko nematė, rodos, pati žemė ten gieda. Jiedu spė
liojo, kad šita paukštė turi būti didelė, su aukso 
plunksnom ir rožinės spalvos sna|>eliu.

Ant žilvyčio šakos pamatė pilką paukštytę. Ir 
kaip nustebo valdovai: iš jos snapelio skrido ši ryt
mečio giesmė. Nusiėmė aukso karūnas, lenkėsi jai ir 
kalbėjo:

— Dideli, Viešpatie, tavo darba\ tik mes maži, 
kaip smiltys pajūryje...

Iš žmonių jie sužinojo, kad paukštė vadinasi 
Lakštingala. Įsakė valdovai, kad niekas jos ne
skriaustų, nebaidytų iš žilvyčio ir netrukdytų gies
mės. Tegu ji skraido visur, tegu visiems kalba kažką 
brangaus, tegu naktis paverčia gražiausia giesme.

— Kaip gaila. — kalbėjo karaliai, — kad mūsų

draugas negirdi tos paukštės. Ir jis sensta, vargsta 
nuo darbų... Girdėtų Lakštingalą, prisimintų jaunas 
dienas ir atsigaivintų...

Ir nutarė siųsti pasiuntinius pas Geltonąjį karalių. 
Jeigu dar gyvas ir garbina Viešpatį, tegu atjoja nors 
ir ligotas pasiklausyti paukštės!

Pasiuntiniai išsirengė. Su kupriais persikėlė upę 
ir nujojo į dykumos gilumą. Aplink vėjas gainiojo 
smėlį, tolumoje, kaip aštrūs dantys, kilo kalnai. Už 
jų tikėjosi rasti Geltonojo šalį.

Bet ir ten vėl atsivėrė begaliniai tyrai. Saulė, smė
lis ir klajokliai žvėrys vargino pasiuntinius. Ir jie 
galvojo, kad šita žemė mirus su jos valdovu.

— Štai kodėl neatjoja į pasitarimus!! — kalbėjo 
vienas kitam. — Jį linksmina dangaus Lakštingalos. 
Ir ko mes vargstame? Grįškime ir visa praneškime. 
Tegu mūsų žmonės šičia keliasi ir žemę paverčia žy
dinčiu sodu.

Taip kalbėdami, jie pamatė tolumoje medžius ir 
mažyčius susigūžusius namelius. Pradžiugę nuskubė
jo-

Greit sutiko pirmuosius žmones. Jie buvp suvar
gę, blogai apsirengę ir kažko didžiai susikrimtę. Pa
matę pasiuntinius, ilgai žiūrėjo į juos. į timo balnus, 
kažką tarp savęs susikuždėjo ir vėl susikūprinę trau
kė tolyn. Pasiuntiniai juos kalbino, bet gyventojai tik 
rodė ranka kelio kryptim ir nieko nesakė.

Jojo pasiuntiniai pro mažas pritūpusias trobeles 
su pašiauštais stogais ir galvojo, kad valdovas yra 
tikrai miręs. Žmonės vieni užmiršo šventas knygas, 
papročius ir įklimpo į vargą. Ir vėl norėjo grįžti, bet 
čia pamatė keistą reginį.

Žmonės skubėjo prie miestelio vartų, sėdo abie
jose kelio pusėse ir pureno ilgas barzdas.

— Kokie jie nelaimingi, neturi barzdų. — kalbė
josi tarp savęs apie pasiuntinius. — Lyg ne mūsų 
žemės šie vyrai?Tai papuls!

Staiga prie pasiuntinių prišoko ginkluotos sargy
bos, užgriaudė perkūnais ir pradėjo stumdyti. Juos 
varė į eilę kartu su visais piliečiais ir liepė laukti, kol 
ateis šviesiausiojo imperatoriaus valdininkai, (b. d.)
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Susiartinimo

Martinaitytė
Nekalto Prasi-

Putnam,

• Tėvas B. Markaitis, S. J. 
vedė seselėms aštuonių dienų 
rekolekcijas Nekalto Prasidė
jimo Vienuolyne, Putnam, Ct. 
Rekolekcijos prasidėjo gruo
džio 28 dieną ir baigėsi sausio 
5 dieną.
• Kun. Dr. A. Juška iš Chi- 

cagos, m. aplankė savo buvu
sį profesorių Kun. St. Ylą ir 
ta proga apžiūrėjo Nekalto 
Prasidėjimo Vienuolyno įstai
gas. Taip pat jam buvo paro
dyta Lietuvių 
šventės filmą.
• Leokadija 

sausio 6 dieną
dėjimo Vienuolyne, 
Conn. padarė pirmuosius vie
nuoliškus įžadus. Bažnyčios 
vardu įžadus priėmė Mariana- 
polio Vyresnysis Tėv. J. Pet
rauskas, MIC., gilų bei įspū
dingą pamokslą pasakė Tėv. 
B. Markaitis, S. J.

Leokadija Martinaitytė — 
Sesuo Marija Konradą yra at
vykusi iš Vokietijos, Seligens- 
tadt stovyklos į Kanadą. Ka
nadoje ji įstojo į N. Pr. Švč. 
P. Marijos Seserų Kongrega
ciją, vėliau persikėlė į Jungti
nes Valstybes, Putnam, Conn., 
kur Motiniškajam Name atli
ko Novicijatą. Tai pirmoji 
Kanados lietuvaitė sudėjusi 
Viešpačiui pilną auką.

Kan. Feliksas Bartkus, bu- 
vęs Vilkaviškio seminarijos 
rektorius neseniai atvyko iš 
tremties ir apsigyveno Dalias 
vyskupijoje, Texas. Klausant 
išpažinčių, jam reikia naudo
ti net 12 kalbų, nes vietiniai 
gyventojai yra įvairių tautų.

Miškininkai išleido Chicago- 
je savo laikraštį, pavadindami 
jį “Girios aidais”. Laikraštis 
spausdinamas mimiografu, tu
ri 83 puslapius.

Kun. dr. Andrius Baltinis, 
tremtyje studijavęs Wurzbur- 
go universitete ir padaręs fi
losofijos daktaratą, vėliau 
buvęs Schw. Gmundo gimna
zijos kapelionas, gyvena Har- 
lan, Iowa. kur angliškoje pa
rapijoje eina vikaro pareigas.

Chicagos rašytojai per nau
jus metus turėjo literatūros 
vakarą, į kurį atsilankė ne
mažą klausytojų. Pelnas pas
kirtas Lietuvių Rašytojų 
draugijai.

Aldona Krikščiūnaitė sėk
mingai studijuoja valstybinia
me Illinois universitete. Ji į 
JAV atvyko 1949 metų birže
lio mėnesyje. Gavus stipendi
ją, įstojo į universitetą ir pa

Dvinukės Mary ir Marjorie laukia sunkios širdies ope
racijos. Viduryje jų motina M. Johnson (Burlingame, Cal.)

Maldos Apaštalavimo veikla 
Hartford, Conn.

Sausio 7 d., šv. Trejybės 
parapijos Maldos Apaštalavi
mo draugijos nariai išrinko 
1951 metams valdybą. Valdy- 
bon įeina: pirm. Petronėlė 
Manikienė, vicepirm. Julija 
Kavaliauskienė, rašt. Marcijo- 
na Pateckaitė, fin. rašt. Elena 
Cabitorienė, ižd. Ona Medek- 
šienė. Finansų raštininkė pra
nešė, kad yra 344 nariai, šeši 
pereitais metais mirė. Už jų 
sielas buvo užprašytos šv. Mi
šios. Buvo suruošti trys pa
rengimai, iš kurių gauta trys 
šimtai dol. pelno, kuris pas
kirtas parapijos reikalams, 
vienuolynams ir kitiems lab
darybės tikslams. Po susirin
kimo draugijos valdyba ir na
rės įteikė kapelionui kun. Pr. 
Pranckui piniginę dovaną jo 
penkių metų kunigystės pro
ga. Kun. Pr. Pranckus dėkojo 
visoms narėms už jų nuošir
dumą, dovaną ir linkėjimus. 
Ragino ateityje darbuotis Jė
zaus širdies naudai ir parapi
jos gerovei.

Vasario 4-tą dieną įvyks są
jungos bingo vakarėlis, kuris 
turėjo įvykti pereitą mėnesį, 
bet dėl rimtų priežasčių buvo 
perkeltas: tuo metu sunkiai 
sirgo darbšti sąjungos pirmi
ninkė ir kelios komiteto narės.

Vyrų klubas
Sausio 3-čią dieną išsirinko 

naują valdybą, kurion įeina: 
pirm. Edvardas Monchun, vi
cepirm. Juozas Povilionis, 
prot. rašt. Albertas Lekaitis,

sidarė viena iš geriausią stu
denčių. Ji yra paties universi
teto pakviesta dalyvauti gar
bės dienoje (Honors day), ku
ri įvyks gegužės mėn. Į šią 
šventę patenka tik rinktiniai 
studentai.

Kun. dr. K. Matulaitis, M.
I. C., savo vienuolijos genero
lo pakviestas į Romą, laimin
gai ją pasiekė.
• Šv. Kazimiero parapijos 

choras Los Angeles sausio 1 
d. suvaidino D. Andrulio ope
retę — “Viengungiai”. Visam 
darbui vadovavo aktorius, 
operos solistas VI. Baltrušai
tis.
• Prel. Urba Chicagoje sau

sio 7 d. ateitininkams kalbėjo 
apie ateitininkų darbą Ameri
kos lietuvių parapijose.
• Lietuvos Dukterų draugi

ja Detroit, Mich., sausio 7 d. 
paminėjo savo 35 metų sukak
tį. Ta proga buvo surengtas 
vakaras su lietuvišku vaidini
mu ir tautiškais šokiais.
• Pulk. Šlepetys su šeima 

neseniai atvykęs apsigyveno 
Detroite.

neblogi, 
didesni, 
daugiau 
daugiau

metais. At-

fin. rašt. Boleslovas Brazaus
kas ir ižd. Juozas Bacevičius. 
Klubo finansai nors 
bet galėtų būti dar 
jeigu būtų parodyta 
veiklos.- Numatoma 
parengimų šiais 
gaivinta veikla Conn. katalikų 
lietuvių organizacijoje. Naujai 
valdybai linkim geriausio pa
sisekimo.

Grįžo iš Vokietijos Griškaitė
Pereitą savaitę iš Vokieti

jos grįžo gabi mūsų daininin- 
laikinai 
tėvelius
Street 

išvykus 
su vo

pereitais

kė Sue Griškaitė. Ji 
apsistojo pas savo 
gyvenančius Broad 
Dam. Griškaitė buvo 
Vokietijon susipažinti
kiečių opera. Ji mokinosi Mu- 
nichene ir Dusseldorfe. Po 
kurio laiko p. Griškaitė išva
žiuoja į New York tęsti toliau 
stvo studijas. Jos koncertas 
Hartfordo mieste 
metais buvo labai pasekmin
gas. Kritikai labai jos malonų, 
skambų ir žavinantį balsą 
gyrė, gi mūsų miesto kriti
kai nelengvai įtikinami.

Kiti gabūs mūsų jaunuoliai
Šv. Trejybės parapijos ga

bus, jaunas vargonininkas 
Jurgis Petkaitis šiais metais 
laimėjo mokslo stipendiją vie
tinėje muzikos mokykloje, 
Julius Hart Music School. J. 
Petkaitis mokinasi vargonais, 
piano ir kompoziciją. Jam va
dovaujant sustiprėjo parapi
jos choras ir buvo suorgani
zuota vyrų. oktetas. Jaunuo
liui linkime gražiausios atei
ties!

Panelė ’Rosemary Daley, 
gyv. su savo tėveliais East 
Hartforde, pereitą mėnesį lai
mėjo Hartfordo miesto ir 
Connecticuto valstybės pirmą 
rankdarbių (sewing) premiją. 
Ji yra gabi studentė ir su tė
veliais Pranu ir Antaneta yra 
išpildžiusi nevieną magikos 
vakarėlį. Daley šeima daly
vauja ir kituose miestuose 
viešose magikos programose.

F.J.P.
ALT ir šalpos Tarybos , 

skyrius, vadovaujamas nenu
ilstančio šios organizacijos 
darbuotojo Juozo Leonaičio, 
praeitais metais nemaža nu
veikė. Be kitų darbų, pažy
mėtini: Tag Day, Vasario 16 
ir birželio 14-16 minėjimų su
rengimas, rūbų vajus, naujai 
atvykusių pašalpomis ir pas
kolomis sušelpimas.

Skyriaus valdybą sudarė: 
Juozas Leonaitis — pirm., Ne
lis Šimkus ir Stasys Mineika 
— vice - pirmininkai, Boles-
• V. F. Bilajus, šokių mo

kytojas Chicagoje, atidavė 
spaustuvei knygą apie lietu
viškus šokius “The Dance of
Lithuania”.
• Aleksandras Ružancovas, 

tremtyje sėkmingai tvarkęs 
lietuviškąją bibliografiją, da
bar gyvena Denville, III., kur 
dirba prekybos įstaigoje. Lais
vu laiku jis tvarko ir toliau 
mūsų bibliografiją.
• Kun. Julius Korsakas, 

tremtyje paskutiniu metu gy
venęs Schw. Gmuendėje, da
bar yra priimtas į Grand Ra- 
pids, Mich., vyskupiją.
• JAV armijos kapitonas P. 

Masys, čia gimęs ir augęs, uo
liai dedasi prie lietuviškojo 
veikimo Columbus, Ohio, 
mieste.
• Kun. Jonas Tamulis iš 

Carson City, Mich., laikinai 
perkeltas į Cheboygan, Mich., 
šv. Kotrynos parapiją.

New York, N. Y.
Sausio 5 d. apie 11 vai. ry

tą, Hotel New Yorkcr, New 
Yorke, dalyvaujant visų di
džiųjų ir veikliųjų Amerikos 
lietuvių kolonijų BALF sky
rių atstovams, įvyko penkta
sis metinis BALFo Seimas. 
Seimo posėdį atidarė BALF 
pirmininkas kan. prof. Juozas 
B. Končius. Aušros Vartų 
par. klebonas kun. J. Gurins- 
kas atkalbėjo invokaciją. Sei
mo prezidiumą sudarė: E. 
Paurazienė, M. Michelsonienė, 
P. Pivaronas, P. Gribienė, O. 
Valaitienė, P. Joga ir J. Bra
žinskas. Nominacijų komisija: 
kun. J. Bakšys, A. Devenienė, 
dr. P. Grigaitis ir J. Ginkus. 
Mandatų komisija: J. Liudvi- 
naitis, B. Spudienė ir J. Va
laitis. Finansų komisija: A. 
Pietarienė, J. Cibulskas ir A. 
Colnienė. Rezoliucijų komisi
ja: Nora M. Gugienė, M. Zu- 
jus, K. Namaksy, V. Sidzi
kauskas, kun. A. Juška, Pr. 
Lapienė.

Specialiai atvykęs New Yor- 
ko miesto mayoras Vincent 
R. Impellitteri, pasakė sveiki
nimo kalbą, kurioje jis pareiš-

Veiklūs naujakuriai
New Haven, Conn.

Mūsų kolonijos tremtiniai, 
su kuriais šios kolonijos ko
respondentei teko arčiau susi
pažinti, daugumoj yra prisi
rašę prie BALF ir aktyviai 
dalyvauja visoj lietuviškoj 
veikloj, ypač meno srityje. 
Neseniai nupiešė scenos vaiz
delį “Lietuviška grįčia”, ku
riame vaizduojamas lietuvai
čių darželis daro kiekvienam 
malonų įspūdį. Tai pasišven- 
tusio tremtinio Broniaus 
Zembliausko darbas, už kurį 
vietiniai lietuviai jam nuošir
džiai dėkoja. Jaunųjų gražus 
būrelis prisirašė prie šv. Ka
zimiero parapijos choro ir sa
vo balsais prisideda prie Die
vo garbės.

Tremtinių moterų nemažas 
skaičius prisirašė prie Moterų 
Sąjungos 33-čios kuopos, ku
rioje jau puikiai užsirekomen
davo savo darbuote, ypač pas

tovas Brazauskas — prot. 
rašt., Petronėlė Manikienė — 
kasininkė, L. Liutkevičius — 
iždo glob., Jonas Augustina- 
vičius — fin. raštininkas. 
Skyriaus valdybai mielai tal
kininkavo vietos dvasiški ja: 
visų gerb. prel. J. Ambotas, 
kun. Pranckus ir kun. Sabu
tis, o taip pat vietos Tremti
nių Komitetas, paskiri trem
tiniai ir buvę skyriaus pirmi
ninkai bei valdybų nariai.

Skyrių sudaro nuo kiekvie
nos nekomunistinės organiza
cijos deleguoti 1-2 atstovai, o 
taip pat susipratę lietuviai, 
kurių daugumą sudaro nau
jai atvykę lietuviai, užsimo
kėję nustatytą nario mokestį. 
Apgailestaujama, kad praei
tais metais ne visų organizaci
jų atstovai reguliariškai lan
kė susirinkimus, kurie įvyks
ta kas mėnuo trečią antradie
nį 7:30 vai. vakare parapijos 
svetainėje.

Šiais metais numatoma sky
riaus veikla dar labiau pagy
vinti. Todėl organizacijos pra
šomos išrinkti tokius atsto
vus, kurie būtų aktyvūs. Gi 
geros valios lietuviai, o ypač 
naujai atvykusieji, prašomi, 
kuo skaitlingiausiai rašytis į 
narius.

Metinis susirinkimas įvyko 
š. m. sausio mėn. 14 d. para
pijos svetainėje. Buvo išrinkta 
nauja valdyba ir apsvarstyti 
kiti svarbūs reikalai B.B. 

k ėvilties, kad Dievui pade
dant geležinė uždanga, kuri 
nuo laisvojo pasaulio atskiria 
ne tik Lietuvą, bet ir didelę 
pasaulio dalį, bus sunaikinta. 
Jis taip pat paminėjo, kad 
BALF’as nuo 1944 metų yra 
sukėlęs per $3,000,000 lietu
vių šalpos reikalams ir padėjo 
apie 25,000 lietuvių tremtinių 
įkurdinti.

Kardinolo Spellmano atsto
vas Vysk. Thomas J. McDon- 
nell pasveikino Seimą ir pa
reiškė, kad šiuo metu tūkstan
čiai meldžiasi už Lietuvos 
žmonių išlaisvinimą iš raudo
nosios vergijos. Vyskupas 
McDonnell ir War Relief Ser- 
vices atstovas prelatas Ed- 
ward E. Swanstrom pabrėžė, 
kad tik dėka Amerikos lietu
vių vieningumo ir sugebėjimo 
išlaikyti ir remti Bendrąjį A- 
merikos Lietuvių šalpos Fon
dą, pavyko į JAV atvežti ir 
įkurdinti 22,500 lietuvių.

Po to sekė pranešimai pir
mininko kan. prof. J. B. Kon
čiaus, iždininko Trečioko ir 
Revizijos Komisijos.

Kitą dieną buvo diskusijos 

kutiniame pareųgime, kuris 
davė gražaus pelno.

Malonu pastebėti, kad mū
sų kolonijos tremtiniai tikrai 
yra darbštūs ir remia visą 
Amerikos lietuvių veiklą dėl 
lietuvybės išlaikymui ir Lietu
vos išlaisvinimo, taip ir dėl 
savo brolių bei sesių likimo 
tremtyje. Sveikiname mūsų 
tremtinius už jų tokią gražią 
darbuotę.

Lankėsi viešnia
Grįždama iš BALF seimo, 

aplankė mūsų koloniją Elz
bieta Paurazienė iš Detroit, 
Mich. Ji buvo seimo vedėja. 
Čia sustojo aplankyti savo se
serį Marijoną Piascik ir kitus 
gimines bei pažįstamus, taipgi 
sąjungietes — M. Jokubaitę 
ir M. Ramanauskienę. Sekma
dienį lankėsi šv. Kazimiero 
bažnyčioje, susitiko su pažįs
tamais ir susipažino su nau
jakuriais.

New Haven’o lietuviai 
džiaugiasi ponios Paurazienės 
nuveiktais darbais dėl Lietu
vos laisvinimo ir tremtinių 
šalpos BALF’e. Ji dirba nau
dingą darbą Moterų Sąjungo
je. Tai garbinga ir darbšti 
Amerikos lietuvaitė.

Moterų S-gos susirinkimas
Moterų Sąjungos 33-čios 

kuopos metinis susirinkimas 
įvyks sausio 18 d., 7:30 vai. 
vak. parapijos svetainėje. 
Kviečiam visas nares atsilan
kyti ir atsivesti naujų narių, 
kurios norėtų prisirašyti prie 
kuopos. Po susirinkimo įvyks 
bendros vaišės ir pasilinksmi
nimas.
Šv. Kazimiero par. vakarienė

Metinė šv. Kazimiero para
pijos vakarienė įvyks vasario 
4 d., į kurią klebonas ir vika
ras kviečia visus parapijiečius 
atsilankyti ir malonioj drau
gystėje praleisti laiką. M.

PAGALBOS ŠAUKSMAS
Laivą ištiko avarija ir jis 

pamažu pradėjo skęsti. Išsi
gandusi moteris pribėgo prie 
savo vyro ir balsu šaukia:
— Ar nematai, kad skęsta

me? Mesk pagaliau tuštinęs 
tą degtinės dėžę'
— Palauk, brangioji, — atsi

liepė įkaušęs vyras. — Į tas 
tuščias bonkas galima bus su
dėti raštukus, kad žmonės ži
notų, kurioje vietoje pasken- 
dome.

Iš E ALF Seimo New Yorke — (Iš kairės į dešinę) 
BALF pirm. Kan. Prof. J. B. Končius, New Yorko miesto 
mayoras Vincent R. Impellitteri, vysk. Thomas J. McDon
nell, Prel. Edward E. Swantom, E. Paurazienė, Nora M. 
Gugienė ir M. Michelsonienė.

dėl pranešimų ir skyrių pra
nešimai. Pertraukos metu Jo
nas Atkočaitis iš Brooklyn, 
N. Y. parodė dvi IRO filmas: 
“Home for the Homeless” ir 
“Hard Core Case”. Filmos pa
rodo visuomenei, kokie nelai
mingi žmonės pasilieka Vo
kietijoje. Filmos daro gilaus 
ir jaudinančio įspūdžio.

Apie 1951 metų BALF dar
bo programą šalpos, imigraci
jos ir įkurdinimo srityse refe
ravo BALF reikalų vedėjas 
Petras Minkūnas. Tame pra
nešime padaryta išsami BALF 
nuveikto ir numatyto darbo 
apžvalga. Taip pat patiektas 
ir priimtas ateinančių metų 
biudžetas $310,000.00 sumai.

Priimtos rezoliucijos BALF 
apskričių reikalu, seimo daž
numo reikalu, padėkos rezo
liucijos, BALF ir Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus bendra
darbiavimo reikalu, tolimes
nės šalpos, imigracijos ir 
įkurdinimo reikalais.

Tuojau po to sekė direkto

SKAITYKITE IR REMKITE 
LIETUVIŠKĄ KNYGĄ 

Sąraše pažymėtos knygos labai atpigintos 
METRAŠTIS, išleistas Tėvų Pranciškonų Šventųjų Me

tų proga. Ši įdomi 224 psl. knyga liečia pačius aktu
aliausius lietuvių tautos religinius ir kultūrinius 
klausimus. Joje yra daug beletristikos ir poezijos. 
Kainavo $2.50, parduodama __________________ $1.00

KUR BAKŪŽE SAMANOTA, Ant. Vaičiulaitis. Beletris
tikos kūrinys. 288 psl. Išleido Kultūros Institutas.
Kaina ____________________________   $2.00

NEMUNO ILGESYS, J. Aistis. Nauja eilėraščių knyga.
Išleido TT. Pranciškonai. Kaina _____  50c.

POEZIJA, Jurgis Baltrušaitis. Išleido Kun. Pr. Juras.
270 psl. Kaina __________________  $1.00

KVIESLYS Į LAISVĘ, Jonas Kmitas. Eilėraščių knyga.
352 psl. Kaina _____________________________  $1.00

VYTIS IR ERELIS, Jonas Kmitas. Apysaka. LDS leidi
nys. 576 psl................................. ................................ $1.00

V’AI LĖKITE DAINOS. Paruošė Kun. J. Dabrila. Išleido
Kun. P. Juras. Įdėta 200 gražiausių dainų. Kaina $1.00 

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Paruošė Kun. Dr.
J. Starkus. 208 psl. Kaina ........................................ $1.50

ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS ŽODYNAS. Paruošė A.
Herlitas. 400 psl. Kaina______ ____ __________  $3.00

NAUJAS TESTAMENTAS. Vertė Arkivysk. Juozapas 
Skvireckas. Išleido Kun. Pr. Juras. Kaina — $2.00 
Audeklo apdarais ....... . .......................................... $3.00

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI. Išleido Kun. Pr. Juras. Kiek
vienai metų dienai skiriamas vieno šventojo apra
šymas. Knyga paveiksluotą, įrišta kietais viršeliais.
936 psl. Kaina _______________________ „____  $2.00

KRISTAUS SEKIMAS, Tomas Kempietis. Iš prancūzų 
kalbos vertė O. Labanauskaitė. Išleido Kun. Pr. Ju
ras. 424 psl. Kaina —___ ____________________ $2.00
PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, T. Damazas Daveau, 
O.F.M. Išleido TT. Pranciškonai. Verta įsigyti kiek
vienam, norinčiam susipažinti su Šv. Pranciškaus 
gyvenimu ir darbais. 178 psl. Kaina .......................  50c.
PRANCIŠKAUS PĖDOMIS, T. Pr. Bizauskas,

O. F.M. Naujas Trečiojo Ordino vadovėlis ir ritua
las. 300 psl....................................................................  50c.

ŠV. ANTANO PADUVIEČIO GYVENIMAS. Vertė Ant. 
Vaičiulaitis. Netrukus išeis iš spaudos. Leidžia TT. 
Pranciškonai................................... f._____________  $1.00

PRIE VILTIES KRYŽIAUS, Kun. Dr. J. Prunskis. Išlei
do Kun. Pr. Juras. Žymių asmenų atsivertimai. 142 
psl. Kaina ............................................................... $1.00

LEKCIJOS IR EVANGELIJOS. Išleido Arkivysk. Juo
zapas Skvireckas. Evangelijos ir lekcijos skiriamos 
kiekvienam sekmadieniui ir šventadieniui. Kietais 
viršeliais. Kaina .....................1________________  $2.50

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS. Puiki maldaknygė.
Surinko ir išleido Kun. P. Juras. Antroji laida. 787 
psl. Kaina _________________________________  $4.00

RAMYBĖS ŠALTINIS. Surinko ir išleido Kun. P. Juras.
Antroji laida. Maldaknygė yra patogi, puošniais 
viršeliais, rinktinės maldos ir paveikslai. Kaina—$3.00 

ATLAIDŲ ŠALTINIS. Didelėmis raidėmis graži malda
knygė. Surinko Tėvas Kazimieras Kapucinas. 574 
psl. Kaina ..............................................................  $3.75

PRANAŠYSTĖS APIE PASAULIO PABAIGĄ — Kun.
P. M. Juras, 111 psl. Kaina .................................... $1.00

KAIP TAPTI AMERIKOS PILIEČIU. Klausimai ir at
sakymai anglų ir lietuvių kalbomis. Kaina ...........  25c.

DARBININKAS
' 336 W. Broadway So. Boston 27, Mass.

I
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rių rinkimas. Išrinkti: Kan. 
prof. J. B. Končius, adv. A.
A. Olis, Juozas Boley, A. De
venienė, B. Spudienė, Nora M. 
Gugienė, A. S. Trečiokas, adv. 
St. Briedis, Jr., Prel. J. Bal- 
kūnas, St. Gegužis, Ginkus. P. 
Gribienė, J. Jankauskas, K. 
Kasė, J. L. Kasmauskas, J.
B. Laučka, M. Michelsonienė, 
P. Pivaronas, J. P. Tuinila, V. 
Tisliavienė ir M. Zujus.

Seimo metu dainininkė Bar
bara Darlys sugiedojo Ameri
kos ir Lietuvos himnus, jai 
akomponavo Aleksis Mrozins- 
kas ir Juozas Olšauskas.

Uždarius Seimą įvyko naujų 
direktorių tarybos posėdis, 
kuriame pasidalinta pareigo
mis. Valdybos sudėtis pasiliko 
ta pati, kaip pernai.

BALF seime buvo vietinės 
ir nacionalinės Amerikos 
spaudos atstovai, kaip Asso- 
ciated Press, New York Times 
ir kiti, kurie aprašė BALF 
Seimą, jo atliktus darbus ir 
ateities uždavinius.
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ATVYKO ŠIE LIETUVIAI

Zofija, Irena į

Stasys, Stasė į

Algirdas, Stasė,

į Chi-

Irena,

Korėjietės Lega nuo raudonųjų

Elvira, 
Genovaitė į

-—-—-S 1

KORESPONDENCIJOS
BROCKTONO ŽINIOS

Tremtinių susirin
kimas

Brockton, Mass.
Š. m. sausio 13 d. Frankli

no klubo patalpose įvyko eili
nis Brocktono lietuvių tremti
nių susirinkimas. Susirinki
mui pirmininkavo agr. J. Špo
kevičius.

Pradžioje dir. J. Daniusevi- 
čius, lituanistinės mokyklos 
vedėjas, skaitė paskaitą apie 
gimtosios kalbos reikšmę. 
Įvairiais pavyzdžiais nurodė, 
kaip žmogus sumenkėja pra
rasdamas savo tėvų kalbą. 
Tai nenaudinga net ir tam 
kraštui, į kurį atsikelia ir įsi
kuria toks iš savo tautos iš- 
krirtęs žmogus. ,

Toliau buvo svarstomi 
įvairūs einamieji reikalai: Va
sario 16 dienos minėjimas, li
tuanistikos mokyklos palaiky
mas, spaudos platinimas, ALT 
paskelbtas vajus Lietuvos 
laisvinimui. r"- -

masi paminėti platesniu mas
tu ir erdvesnėje Winthrop 
mokyklos salėje. Prelegentu 
pakviestas prof. kun. St. Yla, 
bet norima dar
ną iš senatorių. Tremtiniai sa
vo susirinkime 
dienos uždarbį skirti Lietuvos 
laisvinimo fondui.

kviesti ir vie-

nutarė vienos

Pranešimą tais 
padarė tremtinių 
pirmininkas adv. P. 
Buvo pranešta, kad 
16 šiemet Brocktone

klausimais 
komiteto 
Viščinis. 
Vasario 
rengia-

Be to, buvo pranešta, kad iš 
surengto koncerto BALFui 
pasiųsta $95, o Diepholzo gim
nazijai Vokietijoje paremti 
nutarta kas mėnuo suaukoti 
po $25. Susirinkime taip pat 
paraginta daugiau prenume
ruotis lietuviškąją spaudą ir 
raginti ją užsisakyti kitus. 
Pareikštas pageidavimas, kad 
būtų suorganizuotas pastovus 
spaudos kioskas, per kurį ga
lima būtų užsisakyti laikraš
čius ir knygas.

Visų labai šiltai buvo sutik-, 
tas VLIKo pirmininko prel. 

,M. Krupavičiaus laiškas,. ku
riuo buvo paaiškinti komiteto 
iškelti kaikurie klausimai, su
rišti su Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės organizavimu 
ir lietuvybės išlaikymu.

Apie 1951 m. sausio 12 d. 
laivu “General Stewart” į 
New Yorką atvyko šie lietu
viai tremtiniai:

Bakšys. Pranas, Ona, Ra
mutis. Birutė, Vytautas į Chi
cago.

Birskytė, Angelė į Matta- 
pan, Mass.

Budrevičienė, Ona, Lina į 
VVorcester, Mass.

Cerpinskienė, Aleksandra
į Cleveland.*■ • 

česnakavičius Alfonsas, An
tanina, Nerutė į Toledo, Ohio. 

Gintvainis, Jonas Valerija, 
Bronius, Martynas, Antanas 
į Philadelphia.

Sankauskas, Valerija. 
Grindaitis, Juozas į Cicero. 
Gudauskas, Kazimieras į 

Baltimore.
Gustas, Marija į Omaha. 
Gužauskas, Kęstutis, Algir

das į Baltimore.
Hajeris, Zina, Marta į Dol- 

geville, N. Y.
Herbstas, Augustas, Augus

tine, Lydija į S. Boston.
Jesmantaitė, Antanina į Au- 

burg, Mass.
Jocienė, Cecilija, Aristidas į 

Afton, Iowa.
Jurašūnas, Justas į Darby, 

Pa.
Karbočius, Kazys į Fort 

Johnson, N. Y.
Kutka, Jonas,

cago.
Lizdas, Elena, 

loyzas į Omaha.
Lukaševičius,

Vytautas.
Detroit.

Meilytė, Gerda į Chicago. 
Miklaševičius, Pranciška 

Great Neck, L. I., N. Y.
Naujokaitis, Antanas, Ma- 

nefa į Omaha.
Nebijonat, Natalija, Walter

Elena į Chi-

Algirdas, A-

Stasys, Ona, 
Virginija, Rūta i

Žv.

ŠACHMATAI
— veda K. MERKIS —

□ Škėma gavo didžiąją do
vaną. Naujajam Bostono meis
teriui Kaziui Škėmai, sausio 8 
d. buvo įteikta didelė pereina
moji dovana, kurioje įrašyti 
Bostono šachmatų meisteriai 
nuo 1940 metų.

Bostono čempionai: 1945
Milton Kagan. 1946 ir 1948 
Gerhard Katz, 1947 Harlow 
Daly. 1919 Povilas Tautvaiša 
ir 1950 Kazys Škėma.

— Petrui Kontautui, kaip 
Bostono B kl. čempionui taip 
pat buvo įteikta pereinamoji 
dovana — graži stofyla. Lie
tuviams atiteko abi Bostono 
šachmatų pereinamosios do
vanos.

□ Chess Review gruodžio 
numery talpina apie Povilo 
Vaitonio laimėtas Ontario pir
menybes, pažymint, kad jis 
lietuvis. Illinois apžvalgoj su
minėtas Chicagos lietuvių 
Grandies laimėjimas prieš 
Hyde Park klubą.
□ Škėma nugalėjo Lymon’ą. 

Sausio 13 d. prasidėjo parink
tų 6 žaidėjų turnyras Bosto
ne. Škėma laimėjo prieš H. 
Lymon'ą, kuris yra vienas 
stipriausių šio turnyro daly
vių. Dr. Putzman įveikė Mer
kį. o Fliegel turi geresnę par
tiją su Kagan.
□ Lietuvių partijos Ameri

kos spaudoje 1950 metais.

Moderniškas Iliustruotai 
Pasaulio Lietuviu Magazinas. ĮVAIRŪS SKELBIMAI

■Į

Charles, buvęs 
kaip Amerikos

Paikus, Bronius į Chicago.
Petkus, Stanislovas į Cicero.
Petrošaitė, 

Buffalo, N. Y.
Petrauskas, 

Chicago.
Rimbergas,

Birutė į Cicero.
Rupelkaitė, Eugenija 

cago.
Senkus, Magdalena, 

Jurgis į Chicago.
Skopas, Edvardas,

Aldona, Zofija, 
Chicago, III.

Stulgaitis, Pranas į Detroit.
Ūselis, Jonas, Ona. Algirdas, 

Zigmantas, Romas į S. Bos
ton.

Vaičienė, Ona į Philadelphia. 
Žakelis, Vincas į Chicago.

Apie 1951 m. sausio 13 d. 
laivu “General Sturgis” į New 
Yorką atvyko šie lietuviai 
tremtiniai:

Ambrazevičienė. Sofija į 
Detroit.

Anysas, Jonas, Adeline, Ilsė, 
Renate į Chicago.

Baltušis, Stasys, Anastazi
ja į Jewett City, Conn.

Bielskienė, Teklė į Philadel-

i

CHESS REVTEW įdėjo 3 Mi
kėno partijas: su Altarzevu, 
Keresu ir Kotovu ir Merkio 
su Lozano. CHESS LIFE: 
Tautvaišos su Adams. Vaito
nio su Ranch, Yanovskiu ir 
Black, Nasvyčio su Schroe- 
der ir Žalio su Foyner.

BOSTON S. HERALD: 
Merkio su Bender.
□ Su Newton nebaigta. Met

ropolitan lygos rungtynėse 
sausio 12 d. Newton klubas 
viešėdamas pas lietuvius So. 
Bostone pasiekė 2-2. Viena 
partija nutraukta. Pasekmės: 
Hubert - Škėma 1-0, Piperal— 
Merkis 0-1, Parshley-Ketura- 
kis 1-0, Gee - Kubilius 
Coggeshall - Kontautas 
traukta. Kontautas turi 
pozicinės persvaros.
□ Montrealo pirmenybės ne

trukus prasidės;
vaus Ignas Žalys, 
meisteris 1950 m.

— Ignas Žalys
koją. Tai jau antras toks at
sitikimas su juo Kanadoje.

0-1,
nu-

kiek

jose daly- 
Montrealo

. f . issinanno

Bielskienė, Teklė į 
phia.

Birontas, Viktoras 
land.

Brantas, Vladas, 
New Britain, Conn.

Brūckus, Boris j Locke, N.Y. 
Bundelis, Jurgis į Chicago. 
Burokas, Mykolas į Detroit. 
Czernius, Jurgens į Omaha. 
Danilius, Morta, Birutė, Pet

ras į Cicero.
Dumbra. Steponas į Omaha.
Gudauskas, Alfonsas į 

Omaha.
Kavaliūnas, Jonas. Elzbie

ta, Vladas, Jonas j Detroit.
Kazlauskas, Antanas, Eliza- 

beta, Viktoras j Detroit.
Klavcanas, Antanas, Ella j 

Rockford, III.
Klumbokaitis, Albinas j New 

Haven, Conn.
Lugauskas, Juozas į Chi

cago.

i Cleve-

Anelė j

PAIEŠKOJIMAI
Bakajsa - Kryževičiūtė, Kla

ra, gyvenusi Wiesbadene, Vo
kietijoje.

Beiga, Pranas.
Bizowski,

Vokietijoje
kariuomenės kapitonas.

Buzas. Motiejus ir žmona 
Danevičiūtė - Buzienė, Bronė.

Danevičiūtė - Buzienė, Bro
nė ir vyras Buzas, Motiejus.

Grigaitė (Grigas), Petro
nėlė, iš Veisėjų vi., Seinų ap.

Kanapka, Kazimieras, iš 
Sitkaviznos km., Becajlų par., 
gyvenęs Kalvarijoje, ir vaikai 
Aldutė, Edvardas, Jonas ir 
Marytė.

Karanauskaitė - Walainis, 
D. M., iš Vantainių km., Kra
kių vi., Kėdainių ap., gyvenu
si New Haven, Mich.

Karanauskas (Koronovski), 
John P., iš Vantainių km., 
Krakių vi., Kėdainių ap., gy
venęs 2421, 23rd St.,- Detroit, 
Mich.

Karanauskas, Jonas, iš Van
tainių km., Krakių vi., Kėdai
nių ap.

Kryževičiūtė - Bakajsa, Kla
ra, gyvenusi VViesbadene, Vo
kietijoje.
Rokiškio ap.

Vilys, Juozas, 
km., Salų par.,

Ieškomieji arba 
žinantieji maloniai 
atsiliepti į:

Consulate General of
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

Kaina: $3.00 metams, 
$1:50 pusei metų.

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

PAKOVODAMAS

f
f

i

i

šei-
nu- 
už

South Bostone namas 3 
mų — 3-4-4 kamb., naujai 
dažytas. Parsiduoda 
$3,000., nėra vanų, yra vienas
flatas tuščias. Dėlei informa
cijų pašaukite Mr. Rams, — 
Avė 2-3041. (12-16)

I

■

Tel. A V 2-4026

f. Repshis, M.D
Lietuvis Gydyto jar
195 Columbia Road 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Mass.

Iflso Vslandnu ? O a----8

iš Taraldžių 
Kamajų vi., 

apie juos 
prašomi

TREJANKA

Mironas, Gabrielė, Loreta, 
Gabrielius į Philadelphia.

Natkevičius, Vladas į Oma
ha, Nebraska.

Navikas, Marija, Birutė į 
Detroit.

Pavolionis, Vytautas, Toni į 
Marshallton, Dėl.

Penkauskaitė, Lucija į Day- 
ton, Ohio.

Ponelis, Barbora, Pranas į 
Broad Brook, Conn.

Repšys, Albertas, Andrejus 
į Worcester, Mass.

Šidlauskas, Antanas, 
Elena, ir Cemerkaitė, 
Cicero.

Anelė, 
Asta į

j New

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

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

WEST R0XBURY, MASS
Tel. PA — 7-1233-VV

AUTOMATIC LAUNDRY
Namie skalbti neapsimoka.

Atneškite baltinius mums ii 
kai bematant išskalbsim. 

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

Lietuvis Charies J. Kay.

GRABORIAI

h

I
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S. Barasevičius ir Sūnus ll
Funeral Home

254 W. Broadvvaj 
«Jouth Boston Mass

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

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

AVenue 2-2484

Maria, Alfonsas, 
Audronė, Vėjūnė j 
Md.

Šmulkštys, Albinas į Wa- 
terbury, Conn.

Sperauskas, Antanas į Det
roit, Mich.

Svotelis,
Kymantas,
Anna polis,

Tamašauskas, Henrikas Ro- 
chester. *

Tarošas, Vladas į Chicago. 
Vaičaitis, Antanas į Chicago. 

Vaitiekūnas, Vytautas į Cle
veland.

Vendelis, Pranas į Chicago.
Žalys, Petronėlė, Bronius, 

Tomas į Chicago.
Rupšys, Stasys į Detroit.

BALF Centras.

Mūsų Trejanka yra 
pasaulinė Trejan
ka. Mūsų Trejan- 

\^j kos šaknis, žievės, 
sėklos, lapai ir kiti 
dalykai surinkti 
puo saulės tekėji

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

J

Lithuania

75 
sų

už pokelį. Prisiunčiam į 
namus.

ALEA ANDER’S CO. 
414 W. Broadway 

South Boston 27, Mass.

Silovienė, Marijona
York.

Sirutavičius, Vytautas, So- 
fija, Birutė, Sofija, Danutė į 
Cleveland.

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir Visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

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

P*
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Amerikos lietuvių - darbo žmonių daugiausia yra skaitomas 
jau 36-sius metus leidžiamas

i

i

CASPER
Funeral .Home

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boston 8-3960

VYTAUTAS YAKAVONIS
Fanerai Home

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

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai

Tel. Brockton 8-1580

WAITRUS
Funeral Home

197 Webster A ve.,
Cambridge, Mass.

PRANAS TCAITKUS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
(Notary Public)

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

Kainos tos pačios ir j kitus 
miestus.

Re>kale šaukite: Tel. TR 6-6434

i
I
I

i

I

DARBININKAS
* v

išeinąs du kartus į savaitę ir tuo atžvilgiu vienintelis toks lietuvių laikraštis 
Amerikoje

duoda naujausias ir svarbiausias žinias iš Amerikos gyvenimo, lietu
vių kolonijų, pavergtosios Lietuvos, tremties ir viso pasaulio įvykių, 
patiekia įdomių straipsnių politiniais, kultūriniais ir religiniais klau

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

nimo vaizdais.
Visi telkimčs apie “Darbininką”, vienintelį katalikišką laikraštį, skiriamą darbo žmo

nėms.
Nelikime ir kitais metais be “Darbininko”, kuris po Naujų Metų bus dar labiau patobu

lintas. Paraginkime ir kitus užsiprenumeruoti.
Prenumerata metams tiktai S5. Užsienyje — $5.50.
Adresas: 366 Brtraduay, So. Bosimi 27, Mass.

DARBININKAS

DARBININKAS

DARBININKAS 
DARBININKAS

fe

«** < _j c. •** r.
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Pristatome Alų ir Tonika ■;
i

lies turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir ’;
j' 

toniko pristatome, vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems •' 
r piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite: ■, 

BORIS BEVEliAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas i 1

220 E St., Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass. !' ___________ _ _____ _________ _________ c

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVA* DUKTERŲ DR-JOS 

PO GtOiA MOTINOS BVft.
Pirmininkė — Eva Markslenė,

625 E. 8th St.. So. Boston, Mase 
TeL south Boston 8-1298.

Vlce-Pirmlninkft—B. Gailiūnienė, 
8 Winfleld St, So. Boston, Mass

Prot Rait. — Stela Overkienė,
555 B. ėth 8t., So. Boston, Mass 

Finansų Ratt — B. COnlenė,
409 Broadtrav, So. Boston, Mass. 

Tel. So-8-0948.
Iždininkė — Ona Šiauria,

51 Tampa St, Mattapan, Mass 
Tvarkdare — M. MatejoSkienė, 

866 E. 5th St, So. Boston, Mass. 
Kasos GI.—Elzbieta Aukštikalnytė,

110 H St, So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą antradienį mėnesio, 7:30 v. 
vakare, PArapijoa saifije, 492 E. 
Seventh Sl, So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pM protokolų raiUiUukę.

•V. JONO EV. BL. PA8ALPIN88
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktoras Medonis,
21 Sanger 8t., So Boston, Mase 

Vice-Plrm — Vincas Stakutia,
684 Sixth St., So Boston Mas> 

Protokolų Rašt — Kazys Rusteika 
206 L St., So. Boston, Mass

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška 
440 E. Siath St., So Boston. Mass

Odininkas—Stasys K Grtganavičius 
690 E. Seventh St., S Boston, Mase

Maršalka — Jonas Zs’kls,
22 Beethoven St, Roxbury, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
cią sekmadienį kiekvieno mėnesio, 

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

t£a pas protokolų ra šliniuka

W A I T T
FUNERAl HO*'

30 Emersuii 
Brockton, Mass

Edward J. Waitl 
(Waitekūnas) 

ualdotuvlų Direktorius • 
Balsamuotojas 

fUtamavimas Dieną ir N akt.
KoplyCia šermenims Dyka.' 

Tel. Brockton 3368

Į
i

ZALETSKAS
Fanerai Home

564 East Broadvay 
South Boston, Mass.

D. A. Zaletskas. F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną Ir naktį.
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609

W. J. CNshohn
GRABORIUS 

“Asmeniškai Patarnavimai’" 

331 Smith St, 
PROVIDENCE, R. L 

Telephone
Ofiso: Dexter 1^52

Namų: PI. 6226
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$15,000 už seną Piliečių >. t i a
Areli. T. J. Vizgirda
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Pamaldos per radiją iš 
arkivyskupo koplyčios
Bostono arkivyskupas pra

nešė, kad nuo šių metų sausio 
8 d. yra kalbamas per radiją 
du kartu per dieną rožančius 
iš arkivyskupijos namų kop
lyčios. Kiekvieną dieną, įimant 
ir sekmadienius, rytą 8:30 
vai. per W0RL radijo stotį. 
Antrą kartą kalbamas, 
vai. vakarais kasdien ir 
madieniais — 7:45 vai. 
per WMEX radijo stotį.

Taip pat iš arkivyskupo 
koplyčios bus transliuojami 
per WMEX 
žiaus keliai 
karais 8:00 
sekmadienį
perduodama per radiją specia
li šv. Metų programa kiekvie
no pirmadienio vakarais 7:00 
vai. po rožančiaus.

6:45 
sek- 
vak.

radijo stotį Kry- 
penktadienių va- 

val.; šv. Mišios 
ryt 7:30 vai. ir

Spaudos Diena Bostone
Kun. *Jono Klimo iniciatyva 

sausio mėn. 21 d. Bostone or
ganizuojama ir tai plačiu mąs- 
tu Spaudos Diena. Prieš piet 
pamoksluose, o popiet paskai
tose bus nagrinėjami opiausi 
spaudos klausimai. Visa kata
likiška lietuviška Bostono vi
suomenė pasiryžta tą dieną 
paremti spaudą kas kuo gali, 
svarbiausia, užsakant laikraš
čius ir nusiperkant bent vieną 
lietuvišką knygą.

Adv. J. Grigalius — na
rys ypatingo komiteto 
Bostono miesto mayoras, 

sudarė komitetą iš 50 Įžymių 
vyrų ir moterų kovai su neto
lerancija. Šio komiteto nariu 
yra pakviestas ir adv. Jonas 
J. Grigalius, ALT ir Lietuvių 
KataliKų Susivienijimo cen
tro vice pirmininkas, Metro
politan Apskrities komisijos 
narys ir įžymus visuomeninin
kas.

Ratelio 
sueiti į 
N. An-

“Kad būtų viena avide"

Koks reikalas? Kristus įstei
gė tik vieną Bažnyčią, o šian
dien jų yra daug. Šalia kata
likų Bažnyčios yra pravosla
vų, protestantų, anglikonų ir 
kitokių krikščioniškų bendruo- 
menų. Neesminiuose dalykuo
se gali būti tam tikras įvairu
mas, ypač išorinėse formose. 
Tai pripažįsta ir Katalikų 
Bažnyčia, bet didžiausias 
Kristaus troškimas buvo, kad 
būtų viena avidė ir vienas ga
nytojas.

Kas pradėjo? Bažnyčių vie
nybės sąjūdį Amerikoje pra
dėjo ne katalikų kunigas, bet 
anglikonų ministeris Povilas 
Jokūbas Francis, kuris gimė 
anglikonų šeimoje 1863 me
tais. Būdamas anglikonų kuni
gu jis susidomėjo klausimu, 
kodėl yra daug krikščioniškų 
bažnyčių ir kuri jų yra tikro
ji, Kristaus įsteigtoji. Jo 
žvilgsnis nukrypo į Katalikų 
Bažnyčią. Po kiek laiko jis 
tampa kataliku. Jis mirė 1940 
m. palikdamas savo įsteigtoje 
kongregacijoje 170 kunigų, 
230 seserų ir 1000 tretininkų.

Bažnyčių Vienybės Oktava 
prasideda sausio mėn. 18 d. ir 
baigiasi sausio mėn. 
laiką pasirinko pats 
džio kūrėjas. Nuo 
Bažnyčių Vienybės

N. Anglijos tremtinių 
vadovybėms

Bostono Tremtinių 
Valdyba, norėdama 
artimesnį kontaktą su
glijos tremtinių vadovybėmis 
ir išaiškinti bendrus tolimes
nės veiklos klausimus, ryšium 
su organizuojama Pasaulio 
Lietuvių Bendruomene, prašo 
iki š. m. vasario 5 d. visas N. 
Anglijos tremtinių vadovybes 
pranešti savo adresus Bosto
no Tremtinių Ratelio sekreto
riui J. Vembrei, gyv. 373 K 
Street, So. Boston, Mass.

Bostono Tremtinių Ratelio 
Valdyba.

p o .svcti tu

bai mažiau. Jeigu mums ne
patinka Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės vardas, mes 
galime savo kultūrinius rei
kalus perkelti po Piliečių Klu
bo stogu, ar kurią kitą orga
nizaciją galima sukurti. Ta
čiau mūsų galvojimo reformą 
mes turime daryti skubiai ir 
neatidėliojant, kol mūsų orga
nizacijos, mūsų bažnyčios ir 
mūsų klubai galutinai neištuš- 
tėjo.

Šioje vietoje man prisiminė 
senasis So. Bostono Piliečių 
Klubo sklepukas. Šis apleistas 
ir užmirštas sklepukas yra 
puiki vieta, kur mes galime 
palaidoti savo provinciališką 
galvojimą. Čia galės rasti už
eigą visi mūsų kultūrininkai, 
kurie nori pagilinti savo pro
fesines ar ideologines žinias. 
Čia yra tinkama vieta Lietu
vių Dailės Parodai, 
jams, menininkams, 
tams, baletininkams,
lams ar visiems kitiems, ku
rie neturi užeigos laisvais va
karais. Bet raktas nuo skie
pu ko šiuo metu yra So. Bos
tono Piliečių Klubo rankose 
ir reikia tikėti, kad jis bus 
perduotas tiems, kurie turi 
didelį dvasinį kapitalą. Būtų 
didelis nuostolis, 
sklepukas būtų
už $15,000.— kokiam 
riui. Ar gi tik tiek yra 
senas ir garbingas So. 
no Piliečių Klubas?

Spaudoje pasirodė žinutė, 
jog senosios So. Bostono Pi
liečių Klubo patalpos parduo
damos už $15,000.— Nežinau 
finansų stovio Piliečių Klubo 
ir nežinau naštos, kurią teikia 
klubui senosios patalpos iš
laikymas, tačiau žinau, kad 
būti namų savininku Ameri
koje yra dalykas nesudėtin
gas ir administruoti namą 
yra taip pat nesunku.

Yra džiugu matyti, kad So. 
Bostono Piliečių Klubas per
sikėlė į naujas, gražias patal
pas. Graži salė, graži svetainė, 
tai vis vietos, kur galima su
siburti. Tačiau mūsų gyveni
me išeivijoj yra visa eilė rei
kalų, kurie šaukiasi skubaus 
sprendimo. Tie reikalai, tai 
tautinės kultūros ugdymas ir 
išlaikymas.

Mes žinome, koks yra gilus 
ir “sudėtingas“ mūsų susi
skaldymas. Mes toli pralen
kiame didžiulės Amerikos par
tijų ir srovių skaičių ir visa 
nelaimė yra tik ta, jog negali
me išsirinkti dar savo prezi
dento. Taigi palikime gryną 
politiką amerikiečiams Ameri
koje, o lietuviams — Lietuvo- 
je-

Išeivijoje mes turime Lietu
vos diplomatus, Vyriausią 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tą, Amerikos Lietuvių Tary
bą — tai institucijos, kurios 
tinkamai rūpinasi Lietuvos iš
laisvinimo reikalais. BALF-as 
yra mūsų šalpos organizaci
ja. Šios organizacijos gali 
karnai veikti dėka mūsų 
ningo nusistatymo. Tai 
mūsų užjūrio politika, 
turime taip pat daugybę
kių, senų organizacijų, puikią 
spaudą, daugybę naujų orga
nizacijų, tačiau mes neturime 
pagrindinio dalyko: rakto į 
lietuvybės išlaikymą, nes mū
sų vidaus reikalai šlubuoja.

Gyvenimo dėsniai sako, kad 
politinio gyvenimo negalima 
išjungti išsišakojusiam ben
druomenės gyvenime. Tačiau 
be didelių pastangų ir be 
nuostolių bet kuriai politinei 
grupei mes galime rūpintis 
mūsų kultūriniais 
Ir tai yra raktas
išlaikymui Amerikoje.

Mūsų šachmatininkai, kurie 
nulinčavo šimtametį Bostoną, 
neturi tinkamų patalpų treni
ruotis, mūsų baletas neturi 
patalpų, chorams trūksta dai
nininkų, rašytojų sąjunga ne
turi būstinės, 
kur yra skautų 
nierių sąjungas 
daro privačiuose 
Tai vis reikalai,
ti nepajėgs jokia atskira gru
pė.

Tai yra tik maža dalis kul
tūrinio darbo: kur yra kultū
ros fondas, literatūros premi- 

. jos ir šventės, meno parodos, 
dainų šventės, tautinės spor
to olimpiados. Vis darbai, ku
rių pasisekimas gali būti ga
rantuotas tik tada, jei jie bus 
sprendžiami vadovaujantis ne 
gyvenimo momento nuotaiko
mis, bet žvelgiant bent dvi
dešimts metų pirmyn.

Kiekvienas platesnis užsi
mojimas. atliekamas pavienė
mis grupėmis, reikalauja dvi
gubai daugiau lėšų ir energi
jos, o naudos atneša keturgu-

IDMlOiGOJMl'

Skautų padėka
Mūsų skautiškų organizaci

jų likimas, daugelio valstybių 
akyse buvo rišamas su mūsų 
tautos ir valstybės likimu, o 
todėl visuomet būdavo sunku
mų mūsų skautų vadovybei, 
ginant ar atstovaujant’ lietu
vių skautų teises įvairiuose 
šios pasaulinės 
pasireiškimuose.

Tačiau mūsų 
vybei, stipriai ją
rikiečių skautams, praėjusiais 
metais, pavyko išsikovoti sau 
teisę, dalyvauti tarptautinia
me skautų sąskridyje su savo 
vėliavomis ir su savo origina
liu skautišku veidu. Tai buvo 
didelis laimėjimas ir tą progą

skautai - atstovai labai gra
žiai išnaudojo, efektingai ir 
kultūringai lietuviškos bylos 
propagandai.

Tą jų laimėjimą su džiaugs
mu širdyje stebėjo visa eilė 
skautų bičiulių, kurie jų dar
bus perėmė ir nusistatę remti 
ateityje.

Šia proga norima išreikšti 
padėka visiems tiems, kurie 
parėmė jų darbus tuo metu ir 
tiems skautų bičiuliams, ku
rie pirmieji atsiliepė į organi
zuojamą vajų, kad sudarytų 
sąlygas mūsų skautų atstovy
bei su savo vėliavomis daly
vauti 1951 metais organizuo
jamam skautų sąskridyje 
(Jamboree) Austrijoje.

Padėka reiškiama: J. Kas- 
mauskui, pirkusiams dovanų 
bilietų už $10; A. Ivai, Stasiui 
Mockui ir adv. Wm. Howard 
aukujusiems po $5; adv. Kali
nauskui aukojusiam $1; pir- 
kusiems dovanų bilietų: Pr. 
Razvadauskui ir V. Vakauzai 
už $2 
bertui, 
Corey 
siems 
ačių.

Visi
pirkimų bilietų prie šio reika
lo prisidėti kviečiami siųsti 
aukas ar pirkti dovanų bilie
tus: 545 E. Broadway, South 
Boston, Mass. Tel. SO 8-0605, 
pas Brunoną Kalvaitį.

Br. Kalvaitis,
Skautų bičiulių vardu.

KUN. K. MAŽUTIS
pradėjo plisti po visą pasaulį. 
Šv. Tėvas tą sąjūdį laimina.

Kas yra Ina Sancta? Tai 
visai toks pat sąjūdis, prasi
dėjęs pokarinėje Europoje, 
kur katalikų dvasiškiai pradė
jo su protestantų dvasiškiais 
tam tikrą bendravimą, kurio 
tikslas yra aiškintis, pašalinti 
nesantaiką ir prietarus ir mė
ginti vieni kitus suprasti. Hit
lerio režimo metu protestan
tai pajuto Katalikų Bažnyčios 
atsparumą ir labiau tikintys 
protestantai pradėjo su pa
garba žiūrėti į katalikus. Ka- 
cetuose kentėję katalikų ir 
protestantų vadai suartėjo, o 
atsidūrę laisvėje pasižadėjo 
kartu kovoti su Dievo ir Kris
taus priešais.

Gyvenimas reikalauja vi
siems geros valios žmonėms 
burtis, ypač dabar, kada ko
munizmas yra pasiryžęs su
naikinti visą krikščionišką 
kultūrą. Šiandien netikrumas 
ir ta visuotinė suirutė kreipia 
viso pasaulio geros valios 
žmonių žvilgsnį į šv. Petro 
Įpėdinį ant žemės Romoje, į 
tą Uolą, kurios ir - pragaro 
vartai nenugalės.

Ką mes darome? Meldžia
mės, karštai meldžiamės, bet 
to dar maža. Mums reikia 
krikščioniškai 
dien reikia veikliosios 
meilės, moderniosios, 
krikščionybės. Mums 
tos praktiškosios meilės, kuri 
paskatina viskuo dalytis su 
tais, kurie vargsta ir skursta. 
Juo greičiau mes katalikai 
pradėsime katalikiškai gyven
ti, juo greičiau kitatikiai su
grįš prie Katalikų Bažnyčios.

Pamaldos už bažnyčių grį
žimą Šv. Petro bažnyčioje So. 
Bostone bus per visas 8 die
nas. Tautiečiai prašome gau
siai lankytis.

organizacijos

skautų vado- 
remiant ame-

rašyto- 
skau- 

teatra-

jei brangus 
parduotas 

biznie- 
vertas 
Bosto-

25 d. Tą 
šio sąjū- 
jo laikų 
Oktava

Paremkime didelį ir 
kilnų darbą

Seserys Pranciškietės, Moti
nai Aloyzai vadovaujant, sta
to naują ligoninę, kuri kai
nuos 2,200,000 dolerių. Aukų 
gauta jau 400,000 dol., valdžia 
duoda 1,400,000 dol. Energin
ga Motina Aloyza tikisi, kad 
tautiečiai gausiomis savo au
komis tą gražų darbą parems. 
1939 metais Motina Aloyza už 
nuopelnus Lietuvai buvo mū
sų valdžios apdovanota Di
džiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Gedimino Ordinu.

Dar yra asmenų,
kurie neatsilygino ir neatsi

skaitė už kun. Kazio Mažučio 
knygas “Mažasis Žmoniškumo 
Manifestas“ 
Grumtynės”, 
neišparduotų 
yra prašomas 
leidėjams,
knygų pareikalavimų.

Montrealy ir Toronte
rengiami literatūros vaka

rai. panašūs į Chicagos ir Cle- 
•velando
vyksta 
Antanas

ir “Didžiosios 
Kas dar turėtų 

egzempliorių, 
juos grąžinti

nes yra naujų tų

vakarus. 
Bern.

Gustaitis

Iš Bostono 
Brazdžionis, 
ir Henrikas

Mums 
gyventi. Šian- 

artimo 
realios 
reikia

(sausio 
į New 

Aitvarų

H. Kačinskas ir 
A. Gustaitis 

praėjusį sekmadienį
14 d.) buvo išvykę 
Yorką dalyvauti
kvarteto suregtam koncerte.

Sniegas kainuoja $60,000
Viešųjų darbų komisionie- 

rius George G. Hyland sausio 
8 d. pareiškė, kad 
sekmadienį iškritusio 
sutvarkymas atsieina 
860,000 iki $75,000.

Nuo gatvių
sniego nuvalymo, 
tam tikra druska barstymo 
darbai vyko šią savaitę keletą 
dienų ir dar nėra baigti. Prie 
jų dirba apie 800 žmonių.

tin- 
vie- 
vra 
Mes 
pui-

reikalais. 
lietuvybės

praeitą 
sniego 

nuo

niekas nežino, 
būklas, inži- 
susirinkimus 

butuose ir tt. 
kurių išspręs-

ir šaligatvių 
smėliu ir

Kačinskas.

Jūros pajėgu viršininkas admirolas Forest Sherman (dešinėje) ir ginklavimo žiny
bos komisija (Armed Service Committee) aptaria projektą skirti du bilionus dolerių 
JAV laivynui sustiprinti.

MIRTIES METINĖS
šeštadienį, sausio 20 d. su

eis lygiai metai, kai mirė adv. 
Juozas Cunys. Susirgo staiga, 
— gavęs širdies smūgį, būda
mas Cambridge pas savo 
klientus sausio 18 d. Adv. 
Juozas Cunys buvo Suffolk 
county prokuroro asistentas. 
Jis buvo patriotingas lietuvis, 
pavyzdingas katalikas, daug 
dirbęs Lietuvą atstatant Lie
tuvoje ir paskui šiame krašte. 
Buvo pirmojo pasaulinio karo 
veteranas, buvęs Amerikos 
Legiono Stepono Dariaus 317 
posto komandierius, o visą lai
ką Posto valdybos narys, dir
bo So. Bostono Piliečių drau
gijos valdyboje ir apskritai 
visuomenėje.

A. a. adv. Juozas Cunys ir 
jo žmona Bronė buvo LDS 
nariai ir “Darbininko“ rėmė
jai. Bronė Cunienė ir dabar 
yra LDS centro iždininkė ir 
garbės narė.

Likus dideliame nuliūdime

velionio žmona Bronė Cunie- 
nė metinės sukakties proga 
užprašė šv. Mišias, kurios bus 
atnašaujamos šeštadienį, sau
sio 20 d., 8 vai. rytą, Šv. Pet
ro lietuvių parapijos bažnyčio
je. Kviečia gimines, artimuo
sius ir bendrai visus dalyvau
ti šv. Mišiose ir pasimelsti 
a. a. Juozo Cunio vėlę.

už

kiekvienas ir Pr. Lem- 
Stelmokui ir Wm. A. 

už $1 kiekvienas. Vi- 
jiems tariamas skautų

PRISIŲSTA 
PAMINĖTI

1. Karys. Nr. 2 (1261).
1951 m. Pasaulio lietuvių ka
rių mėnesinis žurnalas. Reda
guoja ir leidžia kpt. Sim. Ur
bonas, St. Butkus ir Sug. As
trauskas.

2. The Marian. Nr. 1. 1951 
Published by Gongregation of 
Marian Fathers. Editor Peter 
P. Cinikas, MIC.

3. Muzikos Žinios.
(127) 1950 m. Leidžia ALRK 
Vargonininkų Sąjunga, 
taininis muzikos žurnalas.

4. Skautų Aidas. Nr.

Nr. 4

Ber-

O. VENIENEI MIRUS
Visiems bostoniškiams gerai 

pažįstamo veikėjo M. Venio 
žmona praeitą savaitę išsisky
rė staiga iš gyvųjų tarpo. M. 
Venys yra senas lietuviškų ir 
katalikiškų organizacijų dar
buotojas. Tačiau jį gerai pa
žįsta ir daugumas naujai at
vykusiųjų į šį kraštą lietuvių. 
Ilgą laiką M. Venys buvo ak
tyvus BALF Bostono skyriaus 
valdybos narys. Įvairiomis 
progomis rengiant lietuviškus 
kultūrinius parengimus visada 
teko naudotis malonia M. Ve
nio parama ir pastebėti, kad 
jis supranta naujai atvykusių
jų tiekimus ir stengiasi juos 
paremti. Visuos tuos darbuose 
jo mylimoji žmona buvo nuo
širdi bendradarbė ir talkinin
kė. Ne vienam naujai atvyku
siam į Bostoną tremtiniui ji 
yra ištiesusi nuoširdžią 
galbos ranką. Tat staiga 
kus mirčiai, M. Veniui dėl 
limos žmonos
atvykusieji reiškia 
užuojautą, 
mas visada
sisi Viešpatyje!

norintieji aukomis ar

Užuojauta
Onai Venis mirus, jos vyrui 

M. Venis ir jos dukrai F. 
Kasper su šeima, reiškiame 
giliausią užuojautą.

A. P. Likai.

Užuojauta
Onai Venis mirus, jos vyrui 

M. Venis ir jos dukrai F. Kas-, 
per su šeima, reiškiu giliausią 
užuojautą.

P. Bliumas.

pa-
išti-
my- 

mirties naujai 
širdingą

Velionies atmini- 
bus šviesus. Teil- 

K .Mockus

Užuojauta
Mirus Onai Venis, josios 

vyrui Mykolui Venis, BALF 
17-to skyriaus Valdybos vice
pirmininkui, ir jos
Florencijai Casper su šeima, 
reiškiame giliausios 
tos.

dukterei

užuojau-

BALF 17-to skyriaus 
Valdyba.

A. f A.
PRANUI STECKIUI

mirus,
jo tėveliams ir broliui Petrui reiškiame 

gilią užuojautą.

Kriščiukaičių, Stankūnų ir Lesčinskių šeimos.
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UŽUOJAUTA
Didžiam lietuviui ir nuoširdžiam geradariui Mykolui Ve
niui, jo mylimai žmonai

A. A. ONAI VENIENEI6 
1950 m. Lietuvių skautų ir 
skaučių laikraštis. Redaguoja 
pskt. Pranas Enskaitis. Išeina 
Kanadoje.

5. Laisvoji Lietuva. Nr. 12 
(112). 1950 m. Tautiškos min
ties mėnesinis politikos ir kul
tūros žurnalas. Redaguoja 
Steponas Jakubickas. Išeina 
Kanadoje.

6. Š.K.A. Aidai. Nr. 2. 1951 
m. Leidžia šv. Kazimiero 
kademijos Chicagoje.

7. S.C.A. Flashes. Nr.

mirus, giliausią užuojautą šioje liūdesio valandoje reiškia

Bostono Tremtinių Ratelio 
Valdyba

Krikštas
Sausio 14 d., tapo pakrikš

tytas Vilimas Motiejus sūnus 
Aleksandro ir Alenos Nevulių, 
gyv. 54 F St.

Vedybos
Frederikas Skinkis, gyv. 145 

Grand St., East Brooklyn, N. 
Y., sausio 14 d., apsivedė su 
Evelyna Mileryte, gyv. 164 I 1951 m. Published by St. Ca- 
St., So. Bostone. simir Academy Chicago, III.

L

A-

2

Nenuilstančiam mūsų visuomenininkui Bostono BALFo

vice-pirmininkui Mykolui Veniui jo didžiojo liūdesio valan

doje, mylimai žmonai a. a. Onai mirus, reiškiame giliausią

užuo jautą.

Bostono BALF Valdyba.


