
t n XT *n 
A w *• X/ A

366 W. Broadway, 
South Boston 27, Mass.

Leidžia Amerikos Lietuvių
R. Kataliku Šv. Juozape

Darbininkų Sąjunga

CEIEF O F ECOX SELEC2
REFERENCE DIVISION
COPLEY S ; EOS 70N MASS 16

t..;.. «« ®—•...... t iwmyis r
VOL. XXXVI. No. 2. ANTRADIENIS (Tn^av). SAUSIS (January), 9 D., 1951 M. Administracijai TeL SO 8-2680 SIX CENTS

- I

Redakcijai Tel. SO 8-6608

Kova dėl Wonjų
Sausio 6 d. Kinijos komunistų pajėgos už’mė 

vieną strateginių centrų Hongchon į pietus ruo 38- 
tos paralelės ir apie 200,000 komunistų pajėgos ver
žėsi svarbaus susisiekimo centro Wonjų kryptimi. 
Sausio 7 d..gatvių kovose priešas buvo s laikytas 
nuo įsiveržimo, tačiau pasinaudodamas nakties tam
suma prasiveržė į pietus ir graso šiam svarbiam oa- 
sitraukimo centrui iš trijų pusių. Vyko žiaurios 
Jungt. Tautų dalinių su komunistų priešakį- iais da
liniais kovos pagal geležinkelį ir pasitraukimo kelią.

Paliko Suwon
8-tos armijos pajėgos traukdamosios tol au nuo 

Seoul, paliko 16 mylių nuo sostinės į Pietus Suwon 
miestą. Iš fronto pranešimai sako, kad šioje fronto 
dalyje tarp besitraukiančių UN’o dalinių dabar kon
takto nėra. Sekmadienį Seoul srityje priešo dali? iai 
skverbėsi per užšalusią Han upę į Pietus. Didžiausio
mis pajėgomis priešas daro spaudimą centriniame 
Korėjos fronte prie Wonjų, kuris yra pasirrank’mo 
centras į Taegu ir Pusan. Kinijos komunistai judėda
mi iš pietryčių nuo Wonjų, sudaro rimtą pavojų 8-tos 
U. S. armijos pasitraukimui nuo vakarinio Korėjos 
pakraščio.

m Sausio 8 d. The London Daily Graphic prane
šė, kad stipriai ginkluotas 1000 vyrų britų dalinys 
šią savaitę išvyksta Korėjon papildyti Jungt. Tautų 
daliniams.

m Iš Pusan pranešama, kad tarp Korėjos nuo 
komunistų pabėgėlių pasireiškia raupų epidemija. 
Bijomasi, kad ši epidemija gali čia išsiplėsti tarp 
10,000,000 nuo komunistų pabėgėlių.

■i Iš Tokye praneša, kad Jung. Tautų daliniai 
yra iš Korėjos pasitraukimo ženkle ir naujos fronto 
linijos nenumatoma. Šie pranešimai buvo praleisti 
cenzūros.

■■ Kiniečiai nepaisydami savo gyvybei pavojaus 
Korėjoje, puola kaip vilkai prie užmuštų ar sužeistų 
amerikiečių karių, kad galėtų jiems numauti batus 
ir rūbus. Besivaržydami dėl grobio, vieni kitus nu
deda vietoje.

■■ Užimtose vietose yra sudarytos egzekucijos 
komandos, vadovaujamos ištikimų komunistų. Jos 
čia pat šaudo kiekvieną korėjietį, kurį kas nors 
įskundžia, kad buvo palankus amerikiečiams.

— Per Pyangyong radiją buvo paskelbta, kad 
kiekvienam bus nukirsta galva, jei jis nemokės sulai
kyti liežuvio: kalbės, kad amerikiečiai buvo geresni 
žmonės už kinų “savanorius”.

Gen. Dvvight D. Eisenhovveris ir gen. Alfred M. Gruen- 
ther vyksta į Europą. Pirmasis yra Atlanto Pakto kariniu 
pajėgu vyriausias vadas, o antrasis — karo štaįo viršinin
kas. ,

TAFTO UŽSIENIO POLITIKOS 
SIŪLYMAS

yra reali 
grėsmė ir

Washington — Sausio 
5 d. respublikonų Ohio 
senatorius Robert A. 
Taft’as pasakė Senate 
kalbą, kurioje smarkiai 
puolė prezidentą Truma- 
ną ir jo administraciją 
dėl užsienių politikos To
limuose Rytuose ir Euro
poje.

Ohio senatorius pareiš
kė, kad JAV turi sukurti 
didžiausią pasaulyje oro 
ir jūrų laivyną. Taip pat 
tvirtino, kad 
komunizmo
kad. Amerika turi vado
vauti kovai 
komunizmo plitimui. Kiti 
respublikonų senatoriaus 
tvirtinimai, išreikšti jo 
plane, yra šie:

1. JAV turi pasiūlyti 
pataisas Jung. Tautoms. 
Jeigu Rusija tai trukdy
tų, siūlyti panaikinti 
Jungt. Tautas ir sukurti 
naują tarptautinę orga
nizaciją, be Rusijos. 2. 
Nuosaikios sąjungos su 
D. Britanija, Prancūzija, 
Olandija, Austrija ir Ka
nada keliu, — kad neiš
šaukus . karą Rusijos, — 
galima būtų patikrinti

sustabdyti

Europos saugumą suku
riant dideles oro ir jūros. 
3. Amerika turi sutikti 
teikti pagalbą Tolimųjų 
Rytų kraštams kaip Ja
ponijai, Formozai, Pily- 
pinams, Indonezijai, Aus- 
ralijai ir Naujajai Zelan
dijai. 4. Amerika turėtų 
remti Chiang Kai-sheką 
Formozoje ginklais, kad 
įgalintų jį patį gintis ir 
kautis su Kinijos komu
nistais, iki su jais bus 
sudaryta taika. 5. Ame
rika turėtų taip pat su
tikti ginti Graikiją, Tur
kiją, Suezo kanalą, Šiau
rės Afriką, Singapūrą, 
Malajų pusiasalį ir net 
Ispaniją. 6. Pripažinda
mas kovą prieš komuniz
mą pasaulinio masto, 
mano, kad JAV turi ko
voti prieš komunizmą to
kiais pat “infiltracijos” 
metodais, kaip Rusija, 
sudarant dar efektinges
nes “inteligence force”.

Be to Taft sakė neturį 
jokių davinių, kad Rusi
ja tykotų pradėti kąrą 
su JAV. Senatorius ma
no, tik reikia jos neer
zinti.

VIENI TELKIASI, KITI ŠIRSTA
Gen. Dwight D. Eisen- 

howeris praėjusį sekma
dienį atvyko į Paryžių ir 
sustojo Astorijos vieš
buty. Kaip yra • pareiškęs 
išvykdamas, ši jo kelio
nė teturi tikslą išaiškinti 
vietą štabui ir kitus or
ganizacinius klausimus. 
Po to grįž į Ameriką ir 
tik tada persikels Euro
pon su visu štabu.

Maskva jau pradėjo 
piktą propagandą savo ir 
užsienio komunistų spau
doje. Gen. Eisenhowerį 
ji vadina “Wall Streeto 
agentu” ir apgaili, kad 
per aną karą Sovietų Ru
sija jam yra suteikusi 
net du atsižymėjimo or
dinus. Vadinasi, tada bu
vo geras, kad padėjo 
Hitlerį mušti. Kai dabar 
kaupiamos jėgos gintis 
nuo Hitlerio sėbro Stali
no, tai Maskva ir jos 
agentai užsieniuose pra
deda plūstis.

Geriausias į tai atsa
kymas, kad Europa pra
deda juųgtis ir stiprinti

Tik tikėjimas gali sulaikyti
St. Augustine, Fla. — 

Arkivyskupas Joseph P. 
Hurley, St. Augustine 
vyskupas, pareiškė, kad 
mes “negalime nugalėti 
materiazmo silpna dvasi
ne pajėga”. Jis įspėjo, 
kad “tvirtai apsispren
dęs komunizmas gali nu
galėti krikščionybę, kuri 
neturi tvirto tikėjimo 
Dievui ir Kristui”. Arki- 
vys-kupaš Hurley sakė, 
kadzmes patys “pirmiau
sia, turime sutvarkyti sa
vo n am”.

Vieningumas yra valstybes 
pagrindas

Didieji nėra agresoria:?
Lake Success. — JAV 

atstovas Warren R. Aus- 
tin Jungtinių Tautų po
litinėje komisijoje pada
rė stiprių priekaištų 
tiems nariams, kurie ne
norėtų paskelbti komu
nistinę Kiniją agresore. 
Tiems nenorintiems va
dovauja Anglija. Ji ma
no, kad tai sukeltų karą.

Wąrren R. Austin nu
rodė, kad tokia politika 
Jungtinėms Tautoms bū
tų pražūtinga. Savo metu 
dėl to yra subyrėjusi 
Tautų Sąjunga, kuri ne
siėmė griežtesnių prie
monių prieš didžiuosius 
agresorius. Tokia padėtis 
susidarytų ir 
didiesiems 
liams nebūtų 
tos pačios 
kaip ir mažiesiems. Šiau
rės Korėja buvo paskelb
ta agresore, o komunisti
nės Kinijos bijome tikru 
vardu pavadinti.

Uždraudė rodyti filmą
New York

cenzorius Edward 
McCarthy uždraudė ro
dyti Roberto Rosselini 
filmą “The Miracle”. To
ji filmą yra pasmerkta 
tautinio padorumo legio
no kaipo nepadori ir 
piktžodžiaujanti. Ame
rikos Civilių Laisvių uni
ja įteikė miesto mayorui 
pareiškimą, protestuo
dama prieš draudimą, 
nes tai priešinga konsti
tucijai, kuri užtikrina re
ligijos ir kalbos laisvę.

Filmą pasmerkė ir kar
dinolas F. Spelmanas. Ji 
biauriai užgauna ir išnie
kina katalikų tikėjimą.

Indijos ministeris vyksiąs 
j Maskvą

New Delbi, Indija — 
laikraštis “New Chro- 
nicle” praneša, kad pre
mjeras Jawaharlai Ne
gru esąs pasiruošęs vykt 
į Maskvą pasitarti su 
Stalinu taikos reikalu. 
Taip pat jis nori pasi
kalbėti ir su Kinijos 
raudonųjų vadu.

dabar, jei 
nusikaltė- 
taikomos 

priemonės,

Miesto
T.

' i

savo karines jėgas. Iš 
Italijos pranešama, kad 
trys divizijos jau yra pa
rengtos gen. Eisenhowe- 
rio dispozicijai. Iš viso 
jų manoma Italijoje su
organizuoti 12.

Taip pat pradėti pasi
tarimai su vokiečiais. Du 
praėjusio 
generolai 
dėl ir Adolf Heussinger 
— dalyvavo preliminari
niuose pasitarimuose. To
limesni pasitarimai vyks
ta Bonnoje.

Gen. Eisenhoweris, su 
entuziazmu Paryžiuje su
tiktas, pareiškė, kad is
torija moko, jog kovo
jantieji už laisvę nieka
da nepralaimi. Jis pradė
jo inspektuoti karines 
pajėgas Prancūzijoje ir 
Vokietijoje.

SOVIETAI VILIOJA PINIGAIS
Bolševikai nustebino 

JAV oficialinius sluoks
nius pareikšdami, kad jie 
nori sutvarkyti praėjusio 
karo sąskaitas. Kaip ži
noma, Sovietų Rusįjai 
buvo paskolinta laivų ir 
karinės medžiagos už 11 
miliardų dolerių. JAV 
pastangos tą skolą su
tvarkyti 
Kremliaus kietą užsikir
timą. 1948 metais pradė
tos derybos visai nutrū
ko. Paskui bolševikai 
pradėjo gražinti vieną po 
kito apgadintą laivą. Li
gi šiol tokiu būdu grą
žinta apie 28 laivai iš 
500 paskolintųjų.

Praėjusį rudenį bolše
vikai parodė kiek dau
giau noro susitarti, o 
šiuo metu patiekė ir kon-

karo vokiečių
— Hans Spei-

atsimušdavo j

kretų siūlymą. Derybos 
gali prasidėti sausio 16. 
Nepatikrintomis žinio
mis, JAV reikalauja vie
no miliono dolerių pini
gais ir gražinimo dar lai
komų laivų.

Kremliaus pasikeitusį 
nusistatymą aiškinama 
kaip norą pradėti kokias 
nors derybas su JAV. 
Sovietų Sąjungai labai 
svarbu nuteikti pasaulį, 
kad ji tikrai nori taikos, 
ir tuo būdu susilpnint 
prieš ją 
stipresnį 
Sąjunga 
kariauti
pasaulį taip, kaip iki šiol 
darė. Visai atviro karo 
ji, matyti, dar privengia, 
nes nesitiki jo laimėti.

Washington, D. C. — 
Pirmadienį, sausio 8 d., 
prezidentas Trumanas 
kalbėjo 82-ram^ Kongre
sui. Jis savo kalboje pa
reiškė, kad tauta privalo 
būti vieninga; ji turi 
duoti Europos demokra
tinėms valstybėms pa
galbą. Šis kraštas kovojo 
ir kovos prieš komunis
tus ir komunizmą. Jis 
teikia ir teiks pagalbą 
demokratinei Europai. 
Tačiau ir pati Europa tu
ri pasirodyti, kad ji nori 
apsiginti nuo raudonojo 
komunizmo. Prezidentas 
Trumanas kreipėsi į tau
tą, kad ji mokesniais 
remtų vyriausybės prog
ramą.

Prezidentas Trumanas 
kalbėjo ne tik apie tarp
tautinę politiką, bet taip 
pat ir apie vidaus reika

lus. Jis pareiškė pageida
vimą, kad būtų įvesta 
sveikatos aparauaa. Kai 
kas įžiūrėjo, kad prezi
dento Trumano kalba bu
vo partinė, tačiau, kurie 
plačiau galvoja, supran
ta, kad šiuo metu prezi
dentas negalėjo kitaip 
kalbėti, nes jam rūpi 
krašto gerovė.

Atmetė Rusijos protestą
Londonas — Britanija 

ir Prancūzija atmetė so
vietų Rusijos protestą 
dėl apginklavimo vakarų 
Vokietijos. Sovietų Rusi
ja kaltina Britaniją ir 
Prancūziją už nesilaiky
mą sutarčių ir grėsę tai
kai. Tačiau visiems yra 
žinoma, kad Sovietų Ru
sija privertė vakarų 
valstybes gin k 1 u o t i s 
prieš jos agresiją.

NEHRU UŽ STALINO 
PROGRAMĄ

Londonas. — Indijos 
premieras Nehru, kalbė
damas Londone Britų 
imperijos vadovaujan
tiems asmenims, pareiš
kė, kad Azija siekia išsi
laisvinti nuo vakariečių, 
tačiau ji nori Vakarų pa
galbos savo gyvenimo 
štandartui pakelti.

Nehru pareikštos min
tys visiškai atitinka 
Kremliaus programą A- 
zijoje. Jis siūlo, kad ko
munistinė Kinija tuojau 
būtų įsileista į Jungtinių 
Tautų organizaciją ir jai 
būtų leista užimti ir pa
silaikyti Formozą. Pran
cūzai turi apleisti Indo
kiniją, o britams laikas 
pasitraukti iš Malajų.

Korėjoje turi būti tuojau 
padarytos karo paliau
bos ir įkurta vieninga ir 
demokratinė respublika.

Nehru nepasakė tiktai 
vieno dalyko: kas garan
tuos, kad ne tik Korėja, 
bet ir kiti Azijos kraštai 
bus vieningi ir tikrai de
mokratiški? Matyti, jis 
daugiau pasitiki bolševi
kinei diktatūrai negu 
Vakarų demokratijai. 
Nehru tiktai netiki, kad 
bolševizmas galėtų pa
kelti gyvenimo standar
tą. Šito jis norėtų su
laukti iš nekenčiamų Va
karų. Taigi, jūs duokite 
mums tiktai duonos, o 
jau virvę tai pasiimsime 
iš Kremliaus.

susidarantį vis 
frontą. Sovietų 
nori ir toliau 
ir terorizuoti

71M OS
A Gen. Eisenhower atvyko į Paryžių ir jau tu

rėjo pasitarimą su maršalu Viscount Montgomery, 
vakarų gynybos vyriausiu vadu, ir kitais karo va
dais ir Amerikos diplomatais.

A Apie 30 Amerikos įžymių piliečių, juristų ir 
biznierių kreipėsi į šio krašto piliečius, kad jie rem
tų Eisenhovverio misiją Europoje.

A Sovietų Rusija apkaltino Prancūziją, kad ji 
sulaužiusi draugiškumo sutartį. Prancūzai tą kalti
nimą griežtai atmetė.

A Naujosios Anglijos sniego audroje žuvo ke
turi žmonės. Prisnigo ne taip daug, bet kelias buvo 
slidus ir automobiliais važiuoti buvo pavojinga.

A Šiomis dienomis JAV armija pagerbė kareivį 
Melvin F. Brown iš Mahafrey, Pa. Jam paskyrė me
dalį, tačiau jis to medalio negalėjo priimti, nes yra 
žuvęs Korėjoje. Medalį priėmė herojaus tėvelis Ed- 
ward D. Brown.

A Atstovas John F. Kennedy, sūnus buvusio 
ambasadoriaus Anglijai, išvyko į Europą studijuoti 
apsiginklavimo programą.

A Šiomis dienomis išleistas katalikų metraštis 
1951 m. paduoda, kad angliškai kalbančių kraštuose 
yra 67,849,243 katalikai. Iš jų JAV yra 27,766,141. 
Į tą skaičių įskaitomi lietuviai, lenkai ir kiti trem
tiniai.

A Geležinkelio konduktoriai atmetė * vėliausį 
Baltųjų Rūmų geležinkelio darbo sutartį.
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Korėjos pralaimėjimų paslaptys
Cicero, Illinois. — “Jeigu jau tokioje Korėjoje pralaimėta, 

tai kas būtų, jeigu tikrasis pasaulinis karas kiltų?” — ne vie
nas sau pagalvoja ir neriasi į žiaurios ateities vaizdus. Ir juo 
daugiau galvoja, juo “baisiau" darosi. Ištikrųjų Korėjos pra
laimėjimų paslaptys nėra jokios nežinomos ar nesuprantamos 
paslaptys. Dar daugiau. Tie pralaimėjimai nėra joks ateities 
rodyklis. Tik prisiminkime faktus. Ir prisiminkime visai trum
pai, — nes viskas gerai žinoma, tik tie faktai kartais labai yra 
susijaukę. Nebeaišku, kas yra pradžia ir kas pabaiga. Kas yra 
priežastis ir kas rezultatas.

Visų pirma turime dar kartą prisiminti tokį visiems žino
mą dalyką. Demokratijos pradžioje visada turi pralaimėti prieš 
diktatorius. Sakau ir pabrėžiu — pradžioje. Kodėl? Todėl, kad 
demokratijos niekada iš anksto nesiruošia karui ir negali ruoš
tis. Karas yra demokratijos priešas ir teoretiškai ir praktiš
kai. Niekas karo nenori. Tuo laiku kai diktatoriai galvatrūk
čiais ginkluojasi, demokratijos lenktiniauja mažindamos savo 
karišką pajėgumą.

Taip buvo ir su Korėja. Nepaisant to. šiauriniai korėjie
čiai buvo nuvyti iki pat Mandžiūrijos sienos. Vadinasi, nei; ir 
šituo atveju pralaimėjimo nebuvo. Įsimaišė raudonoji Kinija. 
Suprantama tokioms masėms vėl gi nebuvo pasiruošta. Dar 
daugiau. Tie kiniečiai panaudojo ginklus, kuriuos tyčia ar “ne
tyčia” jie gavo iš tų. prieš kuriuos jie pradėjo kariauti. Iki pat 
paskutinio momento jie gavo ir materialinę ir moralinę ir di
plomatinę pagelbą iš tų pusės, prieš kuriuos jie dabar atkrei
pė savo ginklus.

Bet ir tai dar ne viskas. Patys vakarų sąjungininkai pa
statė raudoniesiems kinams “Mažino sieną”. Ta siena — tai 
Mandžiūrijos siena. Už tos sienos kiniečiai gali ką nori sau 
daryti. Jie gali ten pabėgti, pasislėpti, persiorganizuoti ir vėl 
pulti. Bet jų ten liesti negalima. Kas gi ir kur yra matęs tokį 
karą? Pagaliau Cenkaišekas nuolat ir nuolat prašėsi leisti 
pulti raudonuosius kinus iš Formozos. Jam tatai daryti neleista.

Faktas taip pat yra, kad nepasitenkinimas raudonaisiais 
Kinijoje yra didelis. Priešininkų milijonai. Bet kągi jie gali 
daryti matydami, tai kas padaryta su Cenkaišeku. Ar gi ne 
absurdiška padėtis?

Pati gi svarbiausioji aplinkybė yra ta. Galutinai išryškėjo, 
kad viskas, kas darėsi ir darosi Korėjoje iš tikrųjų yra ne ko
rėjiečių. ne raudonųjų kiniečių sąmokslas, bet Sovietų sugal
voto karo pradžia. Sovietai sugalvojo šitą karą pradėti, taip 
sakant, “ne oficialiai”, toli nuo Rusijos, toli nuo Maskvos ir 
arti Amerikos. Ir pradėti karą svetimomis rankomis, svetimo
mis gyvybėmis. O patys įstotų į karą ten ir. tada, kur ir kada 
jiems pasidarytų patogiau. Dabar ar vėliau, Azijoje ar Euro
poj- A i ;

Susidarius šitai visai naujai padėčiai turėjo būti padaryti 
nauji planai, nauji sprendimai Amerikos ir jos sąjungininkų 
pusėje. Tatai dabar ir daroma. Prieš šiokius ar tokius raudo
nuosius niekas be kepurės neatsiklaupė ir pasigailėjimo nepa
prašė. Kariauja, žūna nežmoniškiausiose aplinkybėse, bet rau
donosios kilpos ne sau nei kitam laisvam pasauliui neneria. O 
karą laimi tas. kas laimi paskutinį mūšį. Korėjoje gi pralaimė
tas dar tik pats pirmutinis mūšis. Iš to pralaimėjimo vakarų 
demokratijos jau labai daug pasimokė.

GRAŽUS LATVIU PAVYZDYS
Kaip žinome, iš Latvijos pa

sitraukė daugiau negu iš Lie
tuvos. Susidarius Liepojaus 
prietilčiui ir sustojus frontui, 
laivais išvažiavo daug jų tau
tiečių į Vokietiją. Tremtyje, 
būdami lankstūs. įsitvirtino 
nežemuose IRO postuose, vi
sur pagelbėdami savo žmo
nėms. Į Ameriką jiems emi
gruoti buvo daug sunkiau. Ta
čiau vos atsispyrė čia pirmie
ji jų emigrantai, kaip pradėjo 
sudarinėti sutartis likusiems. 
Taip dabar latvių emigracija 
yra smarkiai pagyvėjusi. Nors 
ir neturi senosios išeivijos, 
kaip mes. tačiau patys labai

gyvai remia savo laisvės rei
kalus. Jų Laisvės fondas susi
laukia gausių aukų iš Švedi
jos. Anglijos. Australijos ir 
JAV. Vokietijoje ypatingai 
gausiai aukoja jų vyrai, tar
naują darbo kuopose. Švedi
joje yra jų stipri kolonija, ku
ri spausdina nemaža knygų. 
Neseniai ji išleido daug vado
vėlių pradinėms mokykloms 
ir gimnazijoms. Išvykstantieji 
į platų pasaulį, stengiasi ne
nutraukti ryšio su jų laikraš
čiu “Latvija", kurį yra gerai 
susiorganizavusi ir turi daug 
skaitytoju.

Fedro Albizu Campos (viduryje), Puerto Kiro naciona 
iistu partijos vadas, suimtas dėl sukeltų San Juan riaušių 
(spalių IBI ir pasisekesinimo nužudyti prez. Tnimaną. Js 
atvdamaš’Į teismą.

Žymios enciklikos sukaktis
Roma.— Paruošiamieji dar

bai jau vyksta paminėjimui 
60-ties metų nuo išleidimo en
ciklikos “Rerum Novarum”. 
Ta proga sekančiais metais 
gegužes 15 d. įvyks tarptauti
nis kat. darbininkų sąjūdžių 
kongresas, kuriame be istori
nio žvilgsnio į socialinį krikš
čionių judėjimą nuo 1891 m. 
iki šiandien būsiančios studi
juojamos labiausiai pritaiky
tos priemonės laimėti pasau
liui socialinę taiką ir klasių 
bendradarbiavimą.

Protstuoja prieš religinį 
persekiojimą

Londonas. — Didžiosios Bri
tanijos nekatalikiškų draugi
jų taryba neseniai paskelbta
me proteste prieš katalikų 
persekiojimą sovietų užimtuo
se kraštuose griežtais žodžiais 
smerkia žmogaus teisių panei
gimą ir reikalauja tikėjimo 
laisvės įgyvendinimo. Tarp 
kitko ten sakoma, kad Pabal
tijo valstybės šiuo laiku so
vietų esančios taip izoliuotos 
ir apgaubtos tokia paslaptimi, 
kad iš viso nėra tikrų žinių 
apie dabartinį ten veikusių re
liginių bendruomenių veikimą.

D. Britanijos Lordų Rūmai 
svarstė pasiūlymą, kad D. 
Britanija įneštų į JTO bolše
vikų pavergtuose kraštuose 
tikėjimo persekiojimo klausi
mą. Kalbėjo 10 atstovų. Lor
das Perthas savo kalboje pa
minėjo ir Lietuvą, pažymėda
mas. kad didžiuma lietuvių 
kunigų yra deportuota. Val
džios atstovas lordas Hender- 
sonas pareiškė, kad jis prin
cipe sutinkąs su siūlytojo in
tencijomis ir jei pavyktų pa
šalinti teisines kliūtis, tai ti
kėjimų persekiojimo klausimą 
galima būtų įnešti JTO ap
svarstyti- dar prieš 1951 m. 
rudenį.

Tėvai gina savo teises
Paryžius. — Bretonų mo

kyklas lankančių vaikų tėvai, 
gindami mokyklos laisvę 
Prancūzijoje, paskutiniu laiku 
paskelbė tokio turinio pareiš
kimą: “Tik totalitarinio reži
mo kraštuose yra supranta
mas valdžios pasisavintas 
vaikų mokymo monopolis, ku
ris tėvams atima pagrindinę 
teisę savo vaikus auklėti taip, 
kaip jie nori. Kadangi pas 
mus nėra totalitarinio režimo, 
mes reikalaujame, kad ši tei
sė būtų kiekvienam užtikrin
ta. Visi prancūzų tėvai, kurie 
moka jiems uždėtus mokes
čius. turi lygią teisę į savo 
vaikų auklėjimą”.

Sniego pūga N. Anglijoje
Sekmadienį, sausio 7 d. 

siautė sniego pūga Naujoje 
Anglijoje. Sniego iškrito nuo 
6 iki 8 colių, kas labai trukdė 
judėjimą keliuose ir net bu
vo priežastimi apie 6-ių mir
ties atvejų. Trys žuvo ant 
sniegu apdengto kelio, vienas 
paslydo nuo upės krašto ir 
prigėrė, vienas mirė nuo šir
dies smūgio sniegą valyda
mas. Keliuose dirbo visą nak
tį darbininkai, validami snie
gu apklotus kelius. Vietomis 
siautė sniegas su stipriu vėju. 
Sniego pūga trukdė pakilti 
lėktuvams, traukiniai ir auto
busai vėlinosi apie puse valan
dos.

• Sekmadienį, sausio 7 d. 
arkiv. Richard J. Cushing pa
šventino naują katalikų cent- 
ralinę mokyklą Lawrence. 
Mass. Dalyvavo daugiau kaip 
2000 žmonių. Naujas mokyk
los namas turi 12 kambarių, 
salę, kur gali sutalpinti apie 
3000 žmonių, ir valgyklą. Mo
kyklos pastatymas kainavo 
įpie 700.000 dolerių.

Pridengtas žvaigždėta vėliava gen. H'alton H. Walker 
karstas. Generolas palaidotas Ariington kapinėse.

I§ ATEITININKŲ VEIKLOS
• Vyriausios Valdybos 

veikla
Ateitininkų Federacijos Vy

riausioji Valdyba savo darbą 
pradėjo 1949 metų lapkričio 
mėnesio 20 dieną. Jos pirma
sis uždavinys buvo atstatyti 
emigracijų apgriautą ryšį ir 
sudaryti organizacinę schemą. 
Šiuo metu jau turimas ryšys 
su visuose tolimuose konti
nentuose veikiančiais ateiti
ninkų vienetais per jų valdy
bas bei įgaliotinius. Įvairiais 
organizaciniais reikalais Atei
tininkų Federacijos Vyriau
siosios Valdybos pirmininkas 
ir reikalų vedėjas yra padarę 
eilę kelionių į Kanadą ir įvai
rias Amerikos vietoves.

Ateitininkų Federacijos Vy
riausioji ^ldyba yra pada
riusi 13 protokoluotų posė
džių ir 3 platesnio masto pa
sitarimus. gavusi 115 raštų ir 
išsiuntusi 60, išleidusi tris 
numerius “Savu Keliu". Daly
vavusi Kanados ir Amerikos 
ateitininkų suvažiavimuose.

Kasoje buvo gauta iš viso 
256 doleriai: 150 iš Amerikos 
Ateitininkų Fondo, 20 iš Cle- 
velando “Ateities” klubo ir 
86 aukų. Stambiausias auko
tojas yra kun. P. Juras su 60 
dolerių auka. Nemaža auka 
Kanadoje gyvenančio St. Dar- 
gio — 20 dolerių.

• Programos
Pasaulio Studentų Ateitinin

kų Sąjungos Centro Valdyba 
yra parengusi jaunimo kuo
poms ir studentams darbo 
programas. Pasaulio Mokslei-

tiesiog puikios. Ir paveikslai 
sienose, ir Rūpintojėliai, ir 
koplytėlės, ir audiniai, ir or
namentai — visa čia dvelkė 
tėvynės dvasia, tradicija bei 
stiliumi ir pačios organizaci
jos gyvenimu. Ar reikia sa
kyti, kaip palengvintų šito
kios ramovės mums susirink
ti, pasitarti, paposėdžiauti, ko
kia tai būtų patogi vieta susi
tikti, pasikalbėti, o gal net ir 
papramogauti (šachmatais 
pažaisti ir kt.)! Jos taptų vi
sos mūsų veiklos konkreti at
rama. Taigi, kur tik aplinky
bės leidžia, organizuokime 
Ateitininkų Ramoves — gy
vuosius ateitininkų dvasios 
židinius' '

• Vaikų organizavimas
Amerikos Kunigų Vienybės 

ir Katalikų - Federacijos suva
žiavimuose, kurie įvyko Pitts- 
burghe, buvo nutarta pra
džios mokyklos vaikus subur
ti į katalikišką organizaciją. 
Šis darbas pavestas Amerikos 
Ateitininkų Sąjungai. Ypatin
gu organizatorium pakviestas 
Pranas Naujokaitis, kuris yra 
Amerikos Ateitininkų Sąjun
gos sekretorius.

• Pasitraukė iš pareigų
Nuo šių metų rugpiūčio 

mėnesio 3 d. Dalia Telyčėnai- 
tė išvyko gyventi į Chicagą 
ir pasitraukė iš Ateitininkų 
Federacijos Vyriausios Valdy
bos pareigų. Šiuo metu visais 
jaunimo reikalais, kartu ir 
studentų, rūpinasi Simas La- 
niauskas. Cleveland, Ohio.

• Pasikeitimai PMAS

Kaip paminėsime "Rerum 
Novarum"

Kun. Kazys Mažutis
Šiemet sukanka lygiai 60 metų nuo enciklikos “Rerum 

novarum” ir 20 metų nuo “Quadragesimo anno”. Šią dvagubą 
sukaktį turime ypatingu būdu paminėti.

Gyvenamas momentas verčia mus susimąstyti, skubiai im
tis reformų, bent tų, kurios yra būtiniausios. Tačiau kyla 
klausimas, kas ir kaip reikia reformuoti? Atsakymą rasime di
džiųjų popiežių, Leono XIII ir Pijaus XI, socialinėse enciklikose.

Kam rūpi krikščionybės ateitis ir apskritai žmoniškumas, 
tas teima į rankas socialines enciklikas. Išnaudokime progą la
biau pažinti socialinį Bažnyčios mokslą, kad tokiu būdu galė
tumėm greičiau ir tobuliau jį realizuoti. Tadėl siūlau:

Organizuokime minėtų enciklikų minėjimus Socialinės Die
nos arba Socialinio Tridienio pavidalu. Tenebūnie nevienos ka
talikiškos parapijos, organizacijos bei mokslo įstaigos, kuri ne- 
suruoštų tokio minėjimo. Būtų labai gera, kad parapijose pra
vedamos rekolekcijos turėtų šiemet socialinį pobūdį. Socialinių 
enciklikų sukaktis turi būti paminėta gerai parengtais susirin
kimais bei akademijomis. Visų katalikiškų organizacijų centrai 
turi šį reikalą visu savo autoritetu pajudinti ir paremti.

Kat. spauda turi šią sukaktį paminėti išleisdama arba 
specialų numerį arba duodama ištisą eilę atitinkamų straipsnių. 
Parapijos ir organizacijos turi pasirūpinti ypatingu platinimu 
tos literatūros, kuri nagrinėja socialinius klausimus. Taip pat 
būtina išleisti pigų, platesnėms masėms prieinamą enciklikų
tekstą. Kas apsiimtų tai finansuoti?

Būtų labai gera, kad mūsų rašytojai ir poetai savo kūri
niuose mėgintų parodyti ne tik neigiamus, bet ir teigiamus so
cialinius tipus, kad jie mėgintų atvaizduoti ne tik esamas blo
gybes ,bet ir konkrečius kelius kaip iš tų blogybių išbrįsti.

Siūlau taip pat šiais metais įsteigti Lietuvių Sociologų Są
jungą, kurios tikslas būtų suburti lietuvius katalikus, kurie 
ypatingu būdu domisi socialiniais mokslais. Šio rašinio autorius 
yra jau parengęs tokios sąjungos statuto projektą.

Lietuvių Darbininkų Sąjunga turėtų šiemet išvystyti savo 
veiklą ypatingu būdu. Ji turi peržiūrėti savo statutą, viduje 
persitvarkyti, atgaivinti veikimą skyriuose, persitvarkyti taip, 
kad ji būtų gyvenimiška, kad galėtų būti veiksniu, kuris turi 
įtakos į kultūrinį, tautinį, profesinį ir socialinį mūsų darbinin
kijos gyvenimą. Kaip tik ši sąjunga turėtų imtis iniciatyvos 
organizuoti aukščiau paminėtus minėjimus ir įgyvendinti čia 
patiektus pasiūlymus, nors savaime aišku, kad socialinio Baž
nyčios mokslo aiškinimas ir įgyvendinimas turi rūpėti ne vien 
tik Darbininkų Sąjungai, bet visiems ir kiekvienam.

Baigiu dabartinio garbingojo mūsų Popiežiaus Pijaus XII 
žodžiais. “Mes laukiame, kad viso katalikų pasaulio tikintieji, 
sunūs ir dukros, bus pionieriais krikščioniškojo socialinio moks
lo, kad jie prisidės prie to, kad socialinis teisingumas darytų 
pažangą, tas socialinis teisingumas, kurio visi tikri Kristaus 
mokiniai alksta ir trokšta”.

Bėga nuo raudonųjų kinų.
vių Ateitininkų Sąjungos 
Centro Valdyba papildė Vo
kietijoje išleistas darbo prog
ramas. praplėsdama lietuviš
kumo skyrių.
• “Ateities” išlaikymas
Nepaprastai visiems džiugu, 

kad “Ateitis” nepaisydama 
visų sunkumų. įstengia ir to
liau eiti kaskart vis labiau to- 
bulėdama. šiuo metu yra itin 
svarbu visiems turėti dvasinį 
ryšį — spausdintą žodį. Atei
tininkų Federacijos Vyriau
sioji Valdyba įpareigoja kiek
vieną ateitininką. gyvenantį 
pavieniai, kiekvieną ateitinin- 
kišką šeimą, neatsižvelgiant į 
skaitytojų amžių, prenume
ruoti “Ateitį” ir kiekvieną 
ateitininkų vienetą mažiausiai 
kartą metuose padaryti pa
rengimą. kurio visas pelnas 
būtų skiriamas “Ateičiai".
• Ateitininkų Ramovės
Ateitininkai yra raginami 

organizuoti savas Ramoves. 
Šiam reikalui reikia gauti 
nors vieną kambarį ir jį sa
vam stiliuj įsirengti. Kaip tai 
padaryti — ateitininkai, ypač 
moksleiviai, jau turi patyri
mo. Kaikur jų ramovės buvo

Centro Valdyboje
Išvykus visai eilei senų Pa

saulio Moksleivių Ateitininkų 
Sąjungos Centro Valdybos 
darbininkų įvyko esminių per
sitvarkymų. Šiuo metu Pa
saulio Moksleivių Ateitininkų 
Sąjungos Centro Valdyba yra 
sekančios sudėties: Sąjungos 
Dvasios Vadas — Tėvas To
mas Žiūraitis. Pirmininkas — 
Juozas Baužinskas (17 St. 
Johns Rd., Ridgevood 27, N. 
Y., USA.), Vicepirmininkas ir 
socialinių reikalų vedėjas — 
Vytautas Vygantas. Sekreto
riai — Galina Macelytė (74 
Weldon Street, Brooklyn, N 
Y.) ir Vytautas Vėbeliūnas. 
Iždininkas
šauskas ir Mergaičių skyriaus 
Vedėja 
kaitė.

LIETUVIŲ KATALIKIŠKOJO JAUNIMO ŽURNALAS

ATEITIS
ATEITYJE rašo žymiausieji mūsų literatai ,visuomeninin 

kai bei mokslininkai, tačiau

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

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

ATEITIES redakcijos ir „administracijos adresas:
417 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.
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WE CARRY A COMPLETE LINE OF

FARM NEEDS
FarmalI Tractors

McCormick - Deering Farm Machines 
International Trucks, Parts & Service 

Refrigerators & Home Freezers 
Good Used Trucks and Used Farm 
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McCARTHY EOUIPMENT COMPANY

1740 MA1N ST.,
Teis. 6385
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Jungtinėms Amerikos Valstybėms retai kada 
taip reikėjo vidaus rimties ir sutarimo, kaip dabar
tiniu metu. Iš vidaus stipri ir vieninga Amerika ga
lėtų užpilti šalto vandens nevienam įsikarščiavusiam 
užpuolikui. Nuo to daug kas priklauso ne tiktai šia
me krašte, bet ir visame pasaulyje, net taika ar ka
ras. Karo kurstytojai negalėtų tikėtis, kad ameri
kiečiai ims ir susvyruos arba namie susikivirčys. O 
dabar tokioms pagundoms yra kiek pagrindo.

Susirinkęs 82 Kongresas jau iš pirmo posėdžio 
parodė, kad dabartinė Vyriausybė jame turi silpną 
ir netikrą atramą. Atstovų Rūmuose demokratų par
tija, kuria Vyriausybė remiasi, turi tiktai dviejų bal
sų persvara. Bet ir ta persvara yra netikra, nes de
mokratai iš vidaus yra suskilę, šiauriečių demokratų 
grupė jau nuo Linkolno laikų veda daugiau liberali
nę politiką, o dabartiniu metu — ir daugiau sociali
nę, kuri vis labiau priartėja prie Anglijos darbiečių. 
Tuo tarpu demokratai pietiečiai yra žymiai konser- 
vatiškesni ir dažnai dedasi su respublikonais. Juos 
suartina vidaus politikos klausimai.

Antras pleištas yra atsiradęs tarp respublikonų. 
Dar naujam Kongresui nesusirinkus, jau aiškiai pa
sirodė dvi jų grupės.. Respublikonai vakariečiai bu
vusio prezidento Hooverio lūpomis pasisakė už izo
liacinę Amerikos politiką, lyg dar būtų per marias 
plaukiama vėjo burėmis, o ne skraidoma sprausmi- 
niais lėktuvais. Tuo tarpu respublikonai rytiečiai 
New Yorko gubernatoriaus Dewey žodžiu pareiškė, 
kad tokia politika būtų savižudystė. Bolševikinių 
kartuvių, tiesa, dar nesimato, bet atgabenti jas po
vandeniniais laivais ir lėktuvais daug laiko neužim
tų. Šiuo atžvilgiu dalis respublikonų sutaria su de
mokratais. Juos suartina užsienio politika.

Taigi susirinkęs naujas Kongresas rodo, kad 
jame gali susidaryti kryžminė ugnis, nemaloni de
mokratinei Vyriausybei. Jai tenka skaitytis jau ne
be su dviem partijom, o su keturiomis jų grupėmis. 
Įvairiai grupuodamosios gali sudaryti Vyriausybei 
sunkumų ir silpninti jos vidaus ir užsienio politiką. 
Tuo daug kas yra suinteresuotas, sakysime, kad ir 
penktoji, vadinamoji progresyvių partija, kurios ne
seniai išleistas Bostone atsišaukimas ir išsiuntinė
tas visoms redakcijoms, yra tiktai nuorašas Peipin-

Nei viena auka nėra veltui lietuviai. Ir aukojasi. IrT 
reikia daugiau' dar- 
įtempti jėgas ir sutelkti 
lėšų, kad galima būtų at
remti tą piktą propagan
dą, įveikti tą žvėrį, kuris 
drasko ne vien Lietuvą.

Šiandien kova už lais
vę įeina į lemiamą laiko
tarpį. Visos tautos ir 
valstybės, kurios dar tu
ri ir brangina savo lais
vę, daro didžiausias au
kas jai išlaikyti. Jiems 
tai visai aišku. O nevie
nam lietuviui reikia dar 
aiškinti, kad be aukos 
laisvės neatgausi ir neiš
laikysi. Niekas už mus 
neatidirbs to darbo, kurį 
patys turime atlikti. To 
iš mūsų laukia kamuoja
moji Lietuva. Ji laukia, 
kad kovos frontas būtų 
dar labiau sustiprintas, 
kad lietuvių balsas lais
vam pasaulyje būtų dar 
skardesnis ir pajėgesnis. 
Tam reikia ir žmonių ir 
lėšų. Mūsų pareiga tai 
duoti, kiek tik pajėgia
me.

Tam yra skelbiamas 
ALTo vajus. Tai .nėra 
koks paprastas vajus, 
pro kurį galima būtų ra
mia sąžine praeiti. Tai 
yra šauksmas pavergtos 
Lietuvos, jos maldavi
mas — gelbėkite, šauki
te, netylėkite, sutelkite 
visas jėgas ir lėšas pik
tam įveikti. Mažiausia 
auka čia bus didelė, nes 
ji prisidės prie didelio 
darbo — Lietuvos išlais
vinimo. Neapsivylėme po 
pirmo/o karo, vaduoda
mi Lietuvą iš caro ir kai
zerio nagų, neapsivilsime 
nė dabar, ištraukę ją iš 
bolševikų nasrų. Laikas 
tas netoli, ir aukos vai
siai labai greitai pasiro
dys. Nė menkiausia auka 
veltui nepraeis.

Kad tai yra tikras da
lykas, galima jau spėti iš 
to, kaip niršta Maskvos 
agentai. Kai tik Ameri
kos lietuviai sujuda di
desnei akcijai, visais pa
šaliais tuojau pasipila, 
kaip iš gausybių rago, 
pasityčiojimai, įtarimai, 
šmeižtai. Girdi, kas nors 

tąsa 6 pusi.

Aukotis žmogui yra 
lengviau, kai jis mato 
apčiuopiamą naudą. Bet 
tai nėra tikra auka, kuri 
tuojau atlyginama. Auka 
yra savęs išsižadėjimas 
dėl kito gero. O jis ne vi
sada akivaizdžiai mato
mas ir apčiuopiamas. 
Kartais tik po ilgesnio 
laiko pasirodo aukos vai
siai.

Kai pirmajam karui 
baigiantis Amerikos lie
tuviai daug aukojosi 
rinkdami parašus petici
joms ir dėdami pinigus 
Lietuvos valstybei at
kurti, jie dar negalėjo 
pramatyti tos Nepriklau
somos Lietuvos, kuri 
taip gražiai atgijo ir 
tvarkėsi. Daug kas jos ir 
nematė, daug kas iš jos 
ir naudos sau nepatyrė, 
bet tai, ką padarė savo 
tautai prikelti ir išlais
vinti, buvo daugiau negu 
asmeninis gėris. Jei žmo
nės viską saikėtų tiktai 
savo asmeniu, kur jie be
nueitų? Mes dažnai taip 
pat naudojamės parama 
ir darbu kitų, kuriems 
taip pat nieko neduoda
me. Viena auka atlygina^ 
ma kitų aukomis.

Po šio karo Amerikos 
lietuviai taip pat daug 
aukojosi ir aukojasi, gel
bėdami tėvynės neteku
sius. Už šitas aukas ap
čiuopiamo atlyginimo, 
atrodo, taip pat nesima
to. Vienas kitas net jau
čia skriaudą ir nuostolį. 
Bet to nuostolio nejaučia 
lietuvių tauta, kuriai visi 
•savo kilme ir krauju pri
klausome. Tai jai pade
dama gyvai išlikti, ne 
paskiriems asmenims. O 
ji, ta žudoma nelaiminga

mūsų tauta, kaip prisi
kels vėl laisvam gyveni
mui, aiškiai parodys, 
koks didelis ir kilnus bu
vo atliktas darbas gelbs
tint iškrikdytus po pa
saulį jos vaikus.

Šiandien ji kenčia sun
kią nelaisvę ir nesimato 
galo toms jos kančioms. 
Bet tai nereiškia, kad 
nustotume tikėjimo švie
sesne ateitimi, nes tai 
reikštų tikėti blogio per
gale. Žinia gi, kad taip 
niekada nesti. Anksčiau 
ar vėliau tiesa ir gėris 
laimi. Bet už tai reikia 
kovoti ir aukotis. Dide
lės aukos pavergtoji Lie
tuva laukia iš visų lais
vojo pasaulio lietuvių, o 
ypač iš gausiausios jos 
dalies — Amerikos lietu
vių. Antrą kartą ji pra
šosi vaduojama iš žiau
rios priespaudos, kokios 
niekada dar nebuvo pa
tyrusi. Kiekvienas, kas 
pagyventu bent trumpą 
laiką bolševikų okupuo
toje Lietuvoje, 
šauktų į pasaulį, kad jį 
gelbėtų, net ne kaip lie
tuvį, bet kaip žmogų. To
kios nežmoniškos yra ten 
gyvenimo sąlygos.

Vaduoti iš nelaimės sa
vo tautą yra pasiryžę vi
si geros valios lietuviai, 
atstovaujami Amerikos 
Lietuvių Tarybos, apjun
giančios visas grupes ir 
sroves, išskyrus tik Mas
kvai parsidavusius. Pa
laikyti Lietuvoje vergi
jai jie nesigaili ir savo 
pinigo ir duodamo jiems 
maskoliškų bosų, kurie 
tam aplupa pavergtą Lie
tuvą. Tuo tarpu Lietuvos 
išlaisvinimui gali auko
tis tik laisvojo pasaulio 

šaukte

go ir Maskvos reikalavimų. Niekada JAV ir nebuvo 
taip iš lauko ir vidaus puolamos, kaip dabartiniu 
metu. Dėlto ir vienybės reikia daug stipresnės.

Nėra abejonės, kad sveika nuojauta, jog bet- 
koks pavojus kraštui yra pavojus visiems, įveiks 
grupinius skirtumus ir neleis jų statyti kliūtimi ben
driems krašto reikalams. O iš to bus nauda ir pačiam 
kraštui ir visam pasauliui, kurio akys dabar yra 
nukreiptos į Ameriką.

L. Kn-va.

Laisvės Mobilizacijos Vajus
Baigiantis 1950 m., tenka su širdies skausmu pa

žymėti liūdną faktą, kad žinomasis despotas, kuris 
pavergė Lietuvą, dar ją tebekankina. Mūsų tėvų 
kraštas tebėra plėšiamas; jo gėrybės vežamos į Ru
sija. kad galėtų pasipuošti ir skaniai pavalgyti bol
ševikų biurokratija; jo pramonė ir žemės ūkis yra 
įkinkyti į karinę Sovietų imperializmo mašiną.

Tr kas už viską baisiausia — nenasiliauja Lietu
vos žmonių gabenimas į šiaurinės Rusiios sritis ir 
Sibirą prievartos darbams, kur daugelis jų žūna 
klaikiose skurdo, bado ir teroro sąlygose.

Šita pasibaisėtina lietuviu tautos padėtis palik
tu mus bn iokins vilties dėl jos ateitis, jeigu tiktai 
vieniems lietuviams būtu svarbus jos likimas. Bet 
Lietuva nė»”a vienintelė bolševiku tiraniios auka. 
Ištisa eilę tautu ištiko tokia pat nelaimė: ir ju išgel
bėjimas vra neatskiriamai susijęs su Lietuvos. Be iu 
išlaisvinimo negalėtu jaustis saugios ir didžiosios 
Vakaru tautos kurios dar tehsra laisvos.

Jos vįs aiškiau mato gresianti nauoj” ir 
tinin laiku ėmė mobilizuoti savo pajėgas r'v,;c’
plėšikiška Kremliaus imperializmą. Jungtinės .Ame
rikos Valstybės, kurios niekad nenrinaži^o t Jotirms 
aneksijos, stovi šito ^alingo sąjūdžio nriešakvi^

Lietuviu tautos pastangos nusikratyti boiSovi- 
kinės tiraniios jungo vra tos pasaulin ko^n«

Taigi atėjo laikas ir mums mobilizuoti sa”o pa
jėgas!

Pradėkime tnoian ir stokime i darba vis?!
Amerikos Lietuviu Tarvba savo

New York’e nutarė pravesti pDtu avk” T,įe-
tuvos išlaisvinimo reikalams. Todėl ?.LT Vykdoma
sis Komitetas šiuo skelbia

LAISVES MOBILIZ 1CI’OS
Pirmas šio Vajaus tikslas yra surinkti Lietuvos 

laisvinimo reikalams
$ 1 0 0, 0 0 0

Antras jo tikslas — tvirčiau s”sior"''’-;~uoti, 
įtraukiant i darba daugiau lietuku d----- n?” ir pa
skirų asmenų, sudarant savanorių darbuote m ir 
nuolatiniu aukotoju būrius.

Trečias tikslas — 'Mačiau i —s
laisvės id^’a amerikiečiu tH^”^menčio i» meud >je, 
gauti va’džios žmonių ir įtakingų asmenų n~r?mą 
Lietuvai.

Pranešdamas anie tai, A LT V^’i^dn^^s’0 v mi- 
tetas prašo visus ALT skyrius, draugi iv sąryšius 
miestuose ir kitas lietuviu organizacijas pra
dėti šitam Laisvės Mobilizacijos Va»ui ruošti.

Nedelsiant susirinkite, pasitarkite ir nedarykite 
planus. Renkite prakalbas ir pramogai T ietuvn** iš
laisvinimo naudai; kvieskite į taika vietinius veikė
jus; įgaliokite darbščius ir patikimus aukų rinkėjus; 
informuokite spaudą.

Paraginimai ir smulkesnės irstr’ikmir'c vra 
siunčiami iš ALT Centro (1739 So. Ha’sted Ptreet, 
Chicago 8, Illinois) tiesiog į kolonijas. Toliau jų bus 
pasiusta daugiau.

Dar kartą: Stokime visi į darba ! Tuoiau! 
Mobilizuokime visas gyvąsias lietuvių tautos 

jėgas Lietuvos išlaisvinimui!
AMERIKOS LIETUVIU TARYBOS 

VYKDOMASIS KOMITETAS

____ s*

a fl/ŽLhg jJhįĮ’Į r

Karininkas labai nustebo, bet dar dau
giau nustebo Olga, kai karininkas prabilo 
gryna rusiška tarme:

— Šitaip. Tamsta rusė, ir čia atvykai. Tai 
labai įtartina. Tačiau, jei esi rusė, tai kam 
bėgai nuo rusų karininko? Juk nemanei, kad 
aš lietuvis?

— Ne, aš to nemaniau. Bet bėgau nuo ru
sų karininko dėlto, kad esu buvusi komunis
tė, įtarta kontrrevoliucijoj ir tik užvakar 
pabėgau iš kalėjimo drauge su viena lietu
vaite, vardu Šurka, kuri mane atvedė į jūsų 
bunkerį.

Karininkas (tai buvo Gegužis) visas nu
švito. Šurkos vardas tai geriausias slapta
žodis. Pasitikėjimas Olga stiprėjo. Bet ma
nė reikalinga dar ją pakamantinėti.

— Tai buvote bunkery? Kokius žmones 
ten matėte? Pakaks poros pavardžių.

— O! Aš galiu daugiau pasakyt. Kukutis, 
Grūzdas, Grūzdienė, Mašenka Stingraitė, 
Danutė, du jos broliai Kęstutis ir Algis, bet 
juodu buvo sargyboj. Be to, dar trys kiti 
partizanai, kurie buvo išvykę savais reika
lais.

— Dėl informacijų pilnumo, galiu dar pri
durti, kad ir aš vienas iš tų.

— Oh! Ponas kapitonas tur būt viršinin
kas? — kokietiškai į jį pažvelgė Olga.

— Nenoriu to ginčyti, nes tai faktas, — 
atsakė Gegužis.

— Kaip man džiugu! Kapitonas man pa
dėsite atlikti svarbų žygį?

“Koks čia jos žygis? — susirūpino Gegu
žis. — Ji labai gudri ir turi puikią atmintį. 
Visas pavardes kaip poterius išrėžė. Žmonės 
su tokia atmintimi dažniausiai būna pfovo- 
katoriai. Kodėl ji iš bunkerio išėjo? Ar gi 
Kukutis būtų ją išleidęs?”

— Matau, kad tamsta bunkery esi buvusi. 
Bet štai kas man neaišku: kodėl iš bunkerio 
išėjai?

— Man buvo ten perdaug trošku ir tamsu. 
Norėjau kiek oro ir šviesos gauti. Tad mudvi 
su Mašenka išsiprašėm iš Kukučio leidimą 
valandėlei į orą išeiti. Nenoromis leido labai 
trumpam laikui. Bet kadangi Mašenka labai 
gerai moka rusiškai, tai mes ilgai ir nuošir
džiai pasikalbėjom. Tačiau iš Mašenkos iš
girdau tokį dalyką, kurs mane išstūmė iš 
pusiausvyros, ir aš nuo jos pabėgau. Bet 
paskui apsisvarsčjau, kad esu bejėgė ir vie- 

• na be pagalbos jokiu būdu negalėsiu jo iš
laisvinti. Tad nusprendžiau grįžti į bunkerį 
ir beeidama susitikau su tamsta.

— Kokį dalyką tamsta išgirdai ir ką nori 
išlaisvinti?

—Matote, pons kapitone, Danutė man pa
pasakojo, kad jos geras draugas, buvusis 
komjaunuolis, įtartas kontrrevoliucijoj, sėdi 
kalėjime ir yra baisiai kankinamas. Aš no
rėjau jį tuč tuojau išlaisvinti, bet Mašenka 
pareiškė, kad mažiausiai pusę metų aš turė
siu išlaikyti bandymą, ir tik tuomet bus vil
ties gaut leidimą šį tą veikti. O aš noriu da
bar! Jis žiauriai kankinamas ir už pusės me
tų gal jau bus nebe gyvas.

— Bet ką gi tamsta nori išlaisvinti? Kaip 
jo pavardė?

— Dimitras Kumosovas.
Gegužis vos žymiai šyptelėjo.

— Tamsta vienų viena nori Dimitrą išlais
vinti?

— Ne vienų viena. Jums padedant, pons 
kapitone.

— Klausyk, panele, — labai rimtai tarė 
Gegužis. — Dalykas toks, kad mes partiza
nai jau seniai norime Dimitrą išlaisvinti. Jis 
buvo geras mūsų ryšininkas. Bet negalime 
prie jo prieiti. Perdaug griežtai dabojamas.

— Kur vyrai neprieina, ten moterims daž
nai pasiseka.

— Daleiskim, kad taip. Tačiau kaip tams
ta prie jo prieisi? Esi rusė, tai tiesa. Bet esi 
gi pati pabėgusi nuo liaudies tribunolo. Nė 
nepasijusi, kaip pakliūsi į čekos nagus. At
rodai gabi ir, be abejo, drąsi. Tačiau tokiam 
fantastiškam užsimojimui reikia turėti tin
kamų priemonių. Koks tamstos planas?

— Patekti į čekos ligoninę, kur gal turė
siu progos Dimitrą slaugyti. Tiek pagydžius, 
kad galėtų vaikščioti, aprėdyčiau jį slaugės 
drabužiais ir kokiu reikalu išsiųsčiau į mies
tą. Tik, žinoma, turės būt parūpintas jam 
automobilis, arba koks kitas vežimas.

Gegužis linksmai nusijuokė.
— Tamstai tik romanus rašyti. Kiek čia 

romantiškos vaizduotės! Bet užtai nė kris
lelio realybės. Visų pirma, kas tamsta įsta
tys į čekos ligoninę?

— Gal Goremyka padėtų. Jis toks suma
nus.

— Tai ir Goremyką pažįsti?
— Kaip gi. Buvom drauge Paryžiuj Šam- 

panovo tarnyboj.
— Taip! Tai tamsta būsi Olga Bludova?
— Tai mano pavardė.
— Na, na. Nesitikėjau tokią įžymybę su

tikti. Būtum puiki mūsų ryšininkė. Tik, ot, 
ta vaizduotė. Šiais laikais, gerbiamoji, rei
kia blaivai į gyvenimą žiūrėti... Bet grįžkim 
prie dalyko. Na, daleiskim, kad tamsta pa
teksi į čekos ligoninę. Tai vargu beįmanoma, 

bet daleiskim. Taip pat daleiskim, kad gausi 
progos Dimitrą slaugyti ir tiek pagydyti, 
kad aprengus slauge, galėsi jį išsiųsti į mies
tą. Tai vis fantastiški galimumai, bet tegu. 
O gi pati kur dingsi? Eisi drauge su juo į 
miestą?

— Ne. Aš pasiliksiu ligoninėj. Žinau, kad 
mane kankins ir likviduos, bet aš pasišvęsiu.

— Dėlto, kad Dimitras rusas?
— Ne. Dėlto, kad jis Danutės draugas. Jei 

jis būtų lietuvis, aš taip pat pasišvęščiau. 
Tautybė man skirtumo nesudaro.

— O aš sakau: ne, ne, ir ne! Mes negali
me prie to prileisti. Tamsta perbrangi pasi
švęsti. Tad mesk šalin tuos visus romantiš
kus vaizdus. Lengva pasakyt: pasišvęsiu. 
Bet ar kada buvai čekistų rankose? Ar 
bent matei, kaip jie kitus kankina? Nematei. 
Tad nekalbėk ko nežinai. Jie kankina baisiai. 
Stipriausi vyrai neatlaiko, o ką gi tamsta... 
Mes niekad tamstos neleisim į tokį pavojų. 
Teks jums grįžt į bunkerį. Aš pats kaip tik 
ten grįžtu. Eime, panele.

Gegužis paėmė Olgą už rankos vestis į 
požemį. Olga prašėsi.

— O, kapitone! Turėk kiek širdies. Padėk 
man jį išlaisvifiti!

Gegužis nespėjo atsakyt, nes miške kaž
kas sušlamėjo. Gegužis griebėsi revolverio.

— Kas ten? — rusiškai paklausė. 
XX£VI.

— Stoi! — pasigirdo rupus balsas, ir iš 
miško išniro raudonarmietis šautuvu ranko
je.

Gegužis revolvorio neparodė. Akimirkoj 
suprato, kad vienas raudonarmietis miške 
nesivalkios. Jų čia turi būt daugiau, gaudy
tis netikslu. Reikia taikiu būdu. Juk jis pats 
dėvi raudonosios armijos uniformą.

— Kas yra, tovarišč? Ko iš manęs nori?
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mU Brolėnas atvažiuoja

Per Naujus Metus visaip pasitaiko
Juozapas Pažilys, čiabuvis 

lietuvis, daugelio organizacijų 
nusipelnęs darbuotojas, šim
tais kartų minėtas laikraš
čiuose, gavo prieš Naujų Me
tus laišką:

“Dėdę, trumpai drūtai, nes 
laikas — pinigai, atvažiuoju j 
Naujus Metus! Sušilsim! Per- 
simesime žodeliu! Viską prisi
minsime! Tavo Viktoras”.

Nušvito Juozapas, net jo 
šypsena liejosi per visus kam
barius. Brolio sūnus atvažiuo
ja! Prieš kelioliką metų matė 
jį Lietuvoje, kai buvo nuva
žiavęs savo piniginės pravė
dinti. Tada buvo dar snargliu- 
kas, o dabar — į daktarus 
įsimušė! Iš Vokietijos rašė 
tokius laiškus, nors bažnyčio
je iš sakyklos skaityk, taip 
gražiai sudėdavo žodžius. 
Prieš kokias dvi savaites pa
siekė jis Ameriką ir sustojo 
New Yorke. Dėdė buvo pyk
telėjęs, kad ne pas jį, bet dak
taras tuoj išaiškino: ligoninėj 
laukia vieta, jei jos neužimsi, 
kitas ten nutūps; paskui 
graužk sau pirštus. Žadėjo iš 
New Yorko prie progos ap
lankyti. Dėdė nusiramino ir 
laukė. Va, štai ir atūžia bro
lėnas.

Juozapas liepė žmonai šau
niai pasirengti, visus kamba
rius išblizginti kaip veidro
džius, visas knygas sudėti į 
lentynas, būtinai visas, jei 
trūks ir naujų pripirkti. Juk 
mokytas žmogus atvyks. Pa
matęs tiek knygų, tai nu
stebs, tai pagirs, net į laik
raščius parašys.

Plačiai atsivėrė piniginė. Vi
sokių valgių sukrovė kalnus, 
gėrimais apstatė stalus ir už
griozdino spintas. Žmona 
kraipė galvą ir stebėjosi:
— Visas piliečių klubas čia 

gerai paūžtų, o dabar tik vie
nas brolėnas atvyks!
— Palauk, čia ne viskas, pa

gerbsime sūnelį kaip reikiant, 
sukviesime bičiulius ir švie
suomenę.

Taip ir atsitiko: sukvietė 
nemažai svieto. Niekas neat
sisakė, nes Pažilio širdis vi

sur žinoma. Pas jį galėsi ir 
pasisotinti ir atsigerti.

Susirinkę visi laukia bro
lėno, šnekasi apie darbus, už
darbius, politiką ir vis slapta 
meta akį į stalą, kur stovi 
bonkos, išvertusius pilvus. 
Šeimininkas perprato jų iš
troškusį žvilgsnį, pažiūrėjo į 
laikrodį ir vis guodėsi, tuoj 
pasirodys. Daug kartų ėjo 
prie lango. į prieškambarius, 
kol galų gale ir jis pajuto 
sausumą gerklėje. Pasiūlė 
truputį susipažinti su kalaku
tu ir kokį stikliuką susipilti.

Apsidžiaugė sveteliai, nesi- 
ragindami pradėjo darbuotis 
prie stalo, planuodami visokių 
šeimų programas, piknikus, 
žodžiu, plačiai vystydami sa
vo veiklą. Nė patys nepaste
bėjo kaip išgaravo pirmoji 
bonka. Juozapas vis neramus 
dairėsi. Lyg kas subraška, 
tuoj ir bėga prie durų.

Sveteliai jau siekė antros 
bonkos, kai laiptuose kažkas 
subildėjo. Pašoko nuo stalo 
Juozapas. Už jo griūte griuvo 
žmona, giminės bičiuliai ir tt.

Durys prasivėrė, ir Juoza
pas čiupt į glėbį įėjusįjį, kad 
pradės skruostus glausti, bu
čiuoti. Gražiausi žodžiai kaip 
bitelės aplinkui skamba. Įėju- 
sys kiek nustebo, susimaišė, 
bet greit ir jis glėbisčiavo ir 
bučiavo ne tik Juozapą, bet ir 
visus kitus.
— Tai pasivėlinai, Viktorai, 

tikras galgonas, juk iš New 
Yorko buvo daugiau trauki
nių. Galėjai ir lėktuvu atūžti, 
čia brol, Amerika, pasakyta— 
šventa.

— Žinote, tamstelės, šven
tės, visko pasitaiko, — kalbė
jo svetys.

Visi sužiuro į jį. Aiškiai ma
tyti, kad neseniai iš Vokieti
jos, — nusitrynęs paltas, na, 
ir apskritai suvargęs, na, toks 
lyg nublukęs.

— Ale, broleli, tai pasikei
tęs, — stebėjosi Juozapas,,— 
Ir kam tuos ūsus užsiauginai, 
reikės nusiskusti Amerikoje...
— Ant juoko, ponuli...
— Na. koks aš tau ponulis. 

Vadink dėde, Juozapu. Čia, 
supranti, Amerika, visi drau
giškai. Ir prezidentą mes šau
kiame vardu...
— Nedrįstu dėduli, — šypso

josi svetelis, — Ką čia aš...
Dėdė ėmė jį po rankos ir 

visiems svečiams pristatė:
— Daktaras Viktoras Paži

lys iš New Yorko!
Vedė iš kambario į kamba

rį, rodė savo turtelį, pravėrė 
knygų spintą:
— Va, išminčiau, pažvelk ir 

pasakyk, ar jau mes ameriko
nai tokie tamsūs, knygos kaip 
lašinių paltys sudėtos.
— A, knygelės, — dirstelėjo 

daktaras ir įsmeigė akis į ap
krautą stalą, į blizgančius 
bonkų kaklus. — Dėde, o kas 
čia išrikiuota? Geras jūsų 
skonis, puikūs gėrimėliai...

Dėdė lyg nusiminęs dar te
bestovėjo prie knygų spintos, 
norėjo net pyktelti, kad šis 
nepažvelgė į jo knygeles, bet 
daktaras kyštelėjo žodelį:
— Dėduli, prie knygų vėliau 

sugrįšime, esu sušalęs ir išal
kęs kaip vilkas.

Pradžiugo dėdė ir visi sve
teliai ir su nauju įkarščiu me
tėsi pire stalo.
— Amerika,' sūnau, ne Sibi

ras, visko pilna. Ir kaip tau 
ji patinka?
— Dievuli, labai, tikras že

mės rojus, o žmonės tai an
gelai!
— Va, kur žmogus su protu. 

Tai prišienausi pinigėlio, kad 
taip moki girti. Kiti dipi net 
dantimis drasko tą mūsų že
mę.
— Neišmanėliai, — atsakė 

daktaras ir valgė, gėrė didžiai 
suskubęs.

— 0 kaip sekasi daktarauti?
— Labai puikiai.
— Ar daug ligonių?
— Visi, vist.. Bičiuliai, ar tik 

neperdaug mes kalbame. Rei
kia išgerti. Sveiki, sveteliai!

Patiko visiems toks šaunus 
ir draugiškas daktaras.

— Ot kur žmogus, kur tik
ras mokslas! Neriečia nosies 
— šnekėjosi visi aplink ir vis 
sveikino daktarą. 

— Su malonumu, — šis at
sakinėjo ir kėlė stikliuką.

Dėdė žiūrėjo į jį ir nusijuo
kė:
— Kaip žiūriu, Viktorai, tu 

visai į tėvą?
— Ką tas reiškia, gal . jau 

man išeiti?
— Ką tu, Viktorėli, sakau, į 

tėvą atsigimęs. Mano brolis 
taip sakant, nespiovė į stik
liuką.
— Kur čia piausi, visiškai į 

tėvą. Mudu dar karo metais 
prasisunkdavome krūminės.
— Per karą, kaip tai. Tėvas 

juk mir^prieš karą?
— A, teisybė, sumaišiau! 

Per mažai tepaėmiau. Taigi 
sveteliai, giminėlės, į sveika
tėlę.

Jis pasitraukė kalakutą, 
rankom atsiplėšė šlaunį ir 
suskubęs dorojo. Žiūrėjo visi 
į jį ir galvojo: tai išalkęs. 
Juozapienei pagailo daktaro, 
pati dar įdėjo kitą kalakuto 
šlaunį.

— Viktorėli, gal šakutės, 
čia ne Lietuva.
— E, nemėgstu, svarbu grei

čiau užkąsti. Turiu ir aš to
kius dalykus.
— O kur Vokietijoje studi

javote? — klausė vienas.
— Ką jūs, ponuliai, negi aš 

viską čia ir pasakosiu, aš 
žmogus kuklus. Kam čia rei
kia, svarbu, kad gauname iš
gerti. Ir vėl trenkė stikliuką.
— Dabar kas kitą, dar laše- 

liuką!
Jis atsipūtė ir visus per

žvelgė :
— Dabar pasaulyje ir švie

siau ir linksmiau.
— Gal dabar, Viktorai, pe

reitume prie knygų?
— Palauk, dėduli, čia Ame

rika. 0 kaip, mokate boksuo
tis? Pasiutusiai aš mėgstu, 
ypač kai išgeriu. — Jis atsi
stojo ir nusivilko švarką. Pri
eidamas vienam kitam trink
telėjo, kad šis net susirietė.

— Tai kas su manim?
— Tai vyras, — džiaugėsi 

dėdė. — tikras amerikonas, 
norėčiau kibti į tave, bet jau 
per senas. Kas už mane?

Atsirado vienas. Išsivilko 
švarką, visi išsigrūdo į kitą 
kambarį.
— Tai pradėsime. — šūkte

lėjo daktaras ir ėmė straksėti 
ir bėginėti, ir priešas bema

tant-išsitiesė grindyse. Tada 
daktaras vienam kitam po 
bokselę į pašonę, į pasmakrę. 
Šie griuvo, virto ant spintų, 
nuversdami stiklus išvartyda- 
mi kėdes. O dėdė juokės ir 
šaukė:
— Dėk visiems, tai atsimins 

mano brolėną.
Tuo metu kažkas į duris 

pabeldė. Ilgai dukseno, kol iš
girdo Juozapas ir dar nesulai
kęs juoko nuėjo ir atidarė.

Įėjo toks malonus poniukas 
su lagaminėliu ir prakalbėjo:
— Atleiskite, dėde, kad pa

vėlavau.
— Ką, kur pavėlavai? Kas 

tamsta? Tokius pažįstu! Va
dinas, ir jis man giminė!
— O taip, tikrai tuo esu.
— Pašauksiu policiją, seniai 

mano daktaras atvažiavo, jis 
dar meluos.

Tarpduryje pasirodė dakta
ras su svečiais. Jis jau buvo 
apsivilkęs ne tik švarką, bet 
ir paltą. Dėdė žiūrėjo lyg nu- 
stebęs, o daktaras priėjo prie 
poniuko ir tarė:
— Geri tie tavo giminės, tie

siog angeliški, baisiai malo
nūs, prisivalgiau, prisigėriau, 
pasportavau, galiu traukti to
lyn. Ir suuosk tu man, kad čia 
bus geras kąsnis. Tariau, už
eisiu, o taip juokais pasvei
kinsiu su šventėmis, juk neiš- 

xvarys, ne kiaulės, o lietuviai, 
vis gausiu stikliuką.
— Ką tu žulike, apgavike, 

—puolė jį visi, — tu ne mū
sų giminė, ne daktaras! Su- 
trinsime į dulkes!
— Nelįskite, aš boksininkas! 

Amerika lieka Amerika — 
begalinių galimumų šalis. Ne
nusimink, ponas daktare, pali
kau ir jums šio to. Jei esi bi
čiulis, pasakyk, gal dar kitur 
pranešei savo atvykimą, galė
čiau aplankyti, vis nereiktų 
pačiam vargti.

— Išsinešdink tu greičiau, 
paršyla, — šaukė Juozapas,— 
tokia gėda, tokia gėda, dar 
pateksiu į laikraščius!
— Žinoma. kad pateksit, 

pats pasakysiu žurnalistams, 
jei šūkausit.
— Meldžiamasis, meldžiama

sis! — puolėsi visi.
— Žinot, sauso, nieks ne

klauso, suprantate.
Šeimininkas dar atnešė bu-

Filmos žvaigždė Van Johnson su savo šeima praleido 
šventes kalnuose (Sun Valley, Idaho).

KAIP KITKART APIE SAVO RAŠYTOJUS IŠGIRSTAME
Dar prieš I pasaulinį karą, 

tarnybos reikalais važinėda
mas, trumpai sustojau Garž- 
duose, Zusmanavičiaus “vieš
butyje”. Laukdamas arklių 
nuėjau klebonijon atlankyt 
savo pažįstamą kleboną Bal- 
trėną. Jo namieje neradęs, 
kiek užtrukau bevaikščioda
mas gražiomis Minijos pa
krantėmis.

— Ni, kur ponas taip ilgai 
buvote, arkliai jau seniai pa
duoti, — klausia “viešbučio” 
savininkas.

teliuką, dar išlaužė keletą 
stiklų.

— Dabar kas kita. Tikri bi
čiuliai. Ko jum čia pykti, juk 
tautietis atėjo, ne koks šuo. 
Tad laimingiausių metų jum. 
Tegu niekada čia nestinga nei 
valgyti nei gerti. Apsilankysiu 
dažniau, esate geri žmonės, 
nė nežinojau. Kitą kartą ne
vadinkite jau manęs daktaru, 
trauk juos biesai, tik duokit 
degtinėlės, ir bus gerai. Tai 
sudie, esate auksiniai žmonės!

Ir jis linksmas išėjo.
Tadas Virbalas

— Klebonijoje, — atsakau, 
skubiai tvarkydamas savo la
gaminą.
— Ni, tai ten pažinote jau

nąjį kun. Vaitkų.
— Nė nemačiau, o ir klebo

no naųiieje neradau, trumpai 
atsakau besiįdomaujančiam 
šeimininkui.
— Tasai kunigs... jis ne dur

nas... jfc knygų raštininkas... 
poetas... Jis mūsiškis, garž- 
diškis... čia į škulę vaikščiojo, 
— informavo mane, lėtai tar
damas žodžius, su matomu 
pasididžiavimu: tik turbūt ne 
tomis knygomis, kurių jis, 
spėju, nebuvo skaitęs, bet 
tuomi, kad kun. Vaitkus garž- 
diškis, jo "zemliokas”.

Tik sekančią vasarą turėjau 
progos pažinti Palangoje šitą 
malonų, neišdidų, švelnaus bū
do mūs rašytoją ir poetą.

Br. Pašeimeniškis

Nors socializmas, kaip ir vi
sos klaidos, turi šiek tiek tie
sos, tačiau remiasi mokslu 
apie žmonių visuomenę, prie
šingu tikrajai krikščionybei.

Pijus XI.

Kristaus Vietininko 
{spėjimas

Popiežiaus Pijaus XII kalėdinė kalba.
(tąsa)

Kaip medis tėvo sode, puikiai žydėjo šv. Metai, ir 
jei jų nulinkę žiedai nubarstė žemę savo lapeliais, tai 
tik tam, kad dabar augtų ir bręstų vaisiai. Juk rei
kia, kad jie augtų ir bręstų! Pasaulis jų alksta ir 
trokšta, kaip tik tokiu metu, kai gyvenimo sąlygos 
bei jo medžiaginis ir dvasinis skurdas yra toli nuo 
to, kad duotų tikrą pasitenkinimą, kurio laukia. Kas
dieninės būtinybės rūpesčiai užima ir išsemia visą 
energiją daugybės širdžių, kurios neberanda daugiau 
laiko, nei noro, nei pamėgimo užsiimti sielos daly
kais. tuo minimumu, kurs yra esminė kiekvieno 
krikščionies pareiga.

Net ten, kur nuolatinis dvasininkų darbas, uoliai 
bendradarbiaujant pasauliečiams, leidžia klestėti re
liginiam gyvenimui, visdėlto dvasiškai numaitintų, 
nusilpusių ir tikėjime svyruojančių krikščionių skai
čius yra toks didelis, kad negali nesukelti motiniško 
Bažnyčios susirūpinimo.

Ištraukti šiuos Bažnyčios vaikus iš jų patogios, 
bet pavojingos būklės, yra deganti pareiga, uždeda
ma šiandien katalikiškam apaštalavimui.

Kiekvienas atydus stebėtojas, kuris moka esamas 
aplinkybes sekti ir jas realiai vertinti, neišvengiamai 
pasijunta prislėgtas, matydamas sunkias kliūtis Baž
nyčios apaštalavimo kelyje. Kaip ugninė lavos masė, 
metras po metro slenkanti žemyn nuo ugniakalnio. 
taip naikinanti šio amžiaus dvasios banga grėsmingai 
veržiasi pirmyn visose gyvenimo srityse bei visose 
bendruomenės klasės^

Šis jos veržimasis ir jos ritmas, kaip ir jos pasė
kos. įvairuoja pagal skirtingus kraštus, pradedant 
mažiau ar daugiau sąmoningu nepripažinimu Bažny
čios socialinės įtakos ir baigiant sistematingu nepa

sitikėjimu, kuris kaikuriose valdžios formose įgauna 
atviro priešiškumo ir tikro persekiojimo pobūdį.

Mes pilnai pasitikime, kad Mūsų mylimieji sūnūs 
ir dukterys pajėgs giliau įžvelgti ir turės drąsos pri
siimti ir ryžtingai vykdyti savo pareigas, išplaukian
čias iš tokios dalykų padėties. Be kartumo, bet taip 
pat ir be svyravimo jie veiks, išsklaidydami be pa
grindo susidarytus sprendimus nemažo skaičiaus su
klaidintųjų, kurie tačiau dar prieinami blaiviam ir 
objektyviam išaiškinimui; jie padės tokiems suprasti, 
kad nėra nė mažiausio priešingumo tarp ištikimybės 
Bažnyčiai ir atsidavimo tautos bei valstybės gerbū
vio kūrimui bei jų interesams. Vienos ir kitos parei
gos, kurias geras krikščionis visuomet privalo turėti 
prieš akis, yra vidiniai sujungtos tobuliausioje har
monijoje.

Sąmoningai šia proga tylomis praeiname pro kai- 
kuriuos nesutarimus, kurie paskutiniais laikais bu
vo pasireiškę tarp katalikų ir priklausančių kitoms 
religinėms bendruomenėms ir nelaimingai iš dalies 
buvo įpainioti į politinius ginčus. Norime tikėtis, kad 
šalia tų nemalonių ir kenksmingų polemikų — visose 
nekatalikiškose bendruomenėse atsiras geros valios 
vyrų ir moterų, kurie teisingai vertindami tuos pavi
jus, kurie šiandien grąso šventajam krikščioniškojo 
tikėjimo paveldėjimui, savo širdyse ugdys kitas min
tis, negu brolių nesantaika ir nesutarimai.

Jei kas nors būtų bandęs numoti ranka į šį reika
lą ir šią pareigą, tas tegu gerai įsižiūri, kiek tai jam 
yra galima. į gyvenimą kaikurių tautų, užtvertų gele
žine siena, ir tegu gerai stebi. į kokią būklę yra nu
stumti jų dvasiniai ir religiniai reikalai.

Tas tada pamatys milionus savo brolių ir seserų 
katalikų, jau nuo seno šventai ir ištikimai prisirišu
sių prie Kristaus ir paklusnių Apaštalų Sostui; tas 
pamatys tautas, kurių aukos darbai, saugojant ir gi
nant savo šventą tikėjimą, neišdildomom raidėm yra 
įrašyti Bažnyčios istorijon; tautas, kurių nariai da
bar, galima sakyti, yra netekę pilietinių teisių ir net 
pačios laisvės bei asmeninio saugumo, o taip pat bet- 
kokio normalaus, saugaus, nekontroliuojamo ryšio su 

Krikščionybės centru net slapčiausiuose sąžinės da
lykuose. Jie yra apimti nerimo, kad yra likę beveik 
vieni ir taip dažnai visų apleisti!

Po šv. Petro Bazilikos kupolą, kur lūpomis maldi
ninkų iš visų laisvų kraštų ir įvairiausiomis kalbo
mis nuskambėdavo tos pačios džiaugsmo giesmės ir 
prasiverždavo tas pats tikėjimo entuziazmas, anų 
vieta liko tuščią. Tokia pat įskaudinanti tuštuma li
ko širdyje Mūsų, kaip visų Tėve, o taip pat širdyse 
visų tikinčiųjų, kuriuos jungia tas pats tikėjimas ir 
ta pati meilė. Bet anų buvimas, kurio čia taip buvo 
pasigesta, visdėlto buvo nemažiau jaučiamas, ypvč 
tais momentais, kada nesuskaitomose miniose, išpa
žįstančiose savo katalikiškąjį tikėjimą, atrodė, plaka 
viena širdis ir reiškiasi viena siela, jungianti visus į 
neapčiuopiamą, bet tikrą vienybę.

Aniems visiems Kristaus išpažinėjams, nekaltai 
sukaustytiems matomomis arba nematomomis gran
dinėmis, kenčiantiems, dėl Jėzaus vardo panieką 
(Apd. 5, 41). šv. Metams besibaigiant susigraudinę 
siunčiame Mūsų prielankų ir tėvišką sveikinimą. Te
pasiekia jis juos, teprasiveržia pro jų kalėjimų sie
nas, pro spygliuotų vielų užtvaras koncentracijos ir 
priverčiamųjų darbų stovyklose, ten, tuose tolimuo
se kraštuose, kur nepasiekia laisvo žmogaus akis, 
kur viską gaubia klaiki tyla, kurią visdėlto vieną 
kartą nutrauks Dievo teismas ir bešališkas istorijos 
sprendimas.

Vardan Jėzaus Mes juos kviečiame didžiadvasiš
kai pakelti savo kančias ir pažeminimus, kas bus ne
įkainuojamos vertės įnašas didžiajame maldos ir at
gailos žygyje, prasidėsiančiame kartu su šv. Metų 
pratęsimu visam katalikiškam pasauliui.

Ir jų ir mūsų maldos iš meilės kilusios, pagal Kris
taus, Apaštalų ir tikrų Atpirkėjo sekėjų pavyzdį, 
teapima ir tuos, kurie šiandien tebėra dar persekio
jamųjų eilėse.

m.
v

Kai žvelgiam į ateitį, pirmiausia iškyla kiekvieno 
krašto vidaus taikos problema. Kova už būvį, susi
rūpinimas dėl darbo ir dėl duonos suskaldo žmones į 

priešingus frontus, nežiūrint, kad jie gyvena ant tos 
pačios žemės ir yra sūnūs tos pačios tėvynės. Iš vie
nos ir iš antros pusės jie teisėtai reikalauja, kad 
būtų traktuojami ne kaip daiktai, bet kaip socialinio 
gyvenimo veiksniai, ypač valstybinio gyvenimo ir 
tautinės ekonomijos plotmėje.

Dėlto daug kartų ir vis įsakmiau mes skatinom 
kovoti prieš nedarbą ir dėti pastangas geresniam so
cialinio saugumo įgyvendinimui, nurodydami tai kaip 
būtiną sąlygą, įgalinančią suvienyti į vieną organiz
mą visus tautos narius: aukštųjų ir žemųjų sluoks
nių.

Taigi, gal drįstų girtis tarnaująs vidaus taikai tas. 
kuris grupėse, prieštaraujančiose jo asmeniškiems 
interesams, norėtų egoistiškai įžiūrėti visų sunkumų 
šaltinį ir atstatymo bei pažangos stabdį?

Gal drįstų girtis tarnaują vidaus taikai tos orga
nizacijos, kurios gindamos savo narių interesus, ne- 
sivaduoja teisės normomis ir bendruoju labu, bet sa
vo organizuota jėga išnaudoja silpnumą kitų, kurie 
nėra taip gerai organizuoti, arba remiasi teise ir 
bendrąjį labą stato aukščiau už fizinę jėgą?

Dėlto vidaus taikos tautos tegali tikėtis tik iš tų 
valdančiųjų ar pavaldinių, vadų ar jų pasekėjų, ku
rie — gindami savo pačių interesus bei nuomones, 
neužsispiria ir nesusismulkina savo pačių pažiūrose, 
bet moka praplėsti savo akiratį ir prisitaikinti su sa
vo siekimais prie bendrojo gėrio. Jei daugelyje kraš
tų skundžiamasi apgailėtinu jaunosios kartos nesido- 
mėjimu viešuoju gyvenimu, tai ar tik nebus viena iš 
priežaščių, kad ji permažai ir perretai turėjo šviesių 
ir patrauklių žmonių pavyzdžių?

Po neginčytinų politinių ir ekonominių sunkumų 
skraiste slypi dar didesnis dvasinis ir moralinis 
skurdas: daugybė siaurapročių ir dvasiškai nusigyve
nusių, savanaudžių ir karjeristų, kurie arba apsi- 
gaudami arba būdami persilpnūs, pasiduoda masių 
vilionei, gatvės agitacijai ir jausmų svaiguliui. Vieni 
jie nežengtų nė žingsnio, nors to nemato. Tikrų 
krikščionių pareiga yra žygiuoti priekin Dievo rodo-
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Amerikiečiai kariai traukiasi sniego užpustytu ir apledėjusiu keliu.

“The New York Times” ra
šo, kad taip. Pagal Formozos 
gubernatoriaus K. C. Wu pa
reiškimą, Kinijos nacionalistų 
kariniai daliniai darysią inva
ziją j komunistų pagrobtą že
myną apie 1951 m. kovo mė
nesį. Išsikėlimas būsiąs vyk
domas su pilnu pritarimu, pa
galba ir parama JAV ir kitų 
demokratinių tautų.

Gubernatorius Wu teigia, 
jog Jungtinių Tautų vedami 
pasitarimai ir ieškojimas vie
nokios ar kitokios išeities už
baigti Korėjoje kovas neduo
sią jokių vaisių, nes kinų ko
munistai nė nemano keisti 
savo planų, kuriuose yra nu
matyta laikyti pririšus Azijo
je didesnę dalį JAV kariuo
menės.

Esą, Korėjos karo dabarti
nės pasekmės visiškai pri
klauso nuo Peipingo lyderių, 
kurie, reikia manyti, iki sau
sio mėn. pabaigos įjungsią į 
tą patį komplektą ir kitus 
Tolimųjų Rytų krizės reika
lus. Jis tikisi pagausėjimo ki- 
nietiškųjų “savanorių” Viet- 
namio revoliucionierių eilėse 
Indokinijoj ir, galimas daik
tas, Hong Konge. Jeigu gene
ralinis Hong Kongo užpuoli
mas ir neįvyksiąs visiškai 
pradžioje 1951 m., tai jis tik
rai įvyks ligi liepos mėnesio. 
Pasak, gubernatorių Wu, per

AR IŠSIKELS ČIANGKAIŠEKAS 
Į ŽEMYNĄ?

tą laiką Peipingas turėsiąs 
didelę darbymetę.

Gubernatoriaus Wu prana
šavimai ligi šiol buvo teisingi. 
Dar 1950 m. sausio mėn. jis 
teigė, jog komunistai šiais 
metais nesikėsins paimti For
mozos salą, tačiau smogs sa
vo arba inspiruotomis jėgomis 
kitose dviejose arba net trijo
se vietose. Taip ir įvyko. Nu
matomą Korėjoje konfliktą 
gub. Wu atspėjo penkis mė
nesius anksčiau prieš karo 
pradžią.

Kaip milicijos komandie- 
rius Formozoje ir nacionalis
tų kabineto narys, gubernato-* 
rius Wu turi savo žinioje vi
sus karinės žvalgybos planus, 
kurie, pasirodo, būna gana 
tikslūs.

— Prie gautų žvalgybos da
vinių, nuolat aš prijungiu dar 
savo nuomonę. Pav., aš pasi
statau sau klausimą: “Ką da
ryčiau. jeigu man tektų vesti 
komunistinio Peipingo politi
ką?” Ir. tokiu atveju, mano 
galvojimas nuolat sutampa su 
peipingiečių...

Gubernatorius Wu turi savo 
samprotavimų ir apie invazi
jos sėkmę. Minkščiausia vie
ta jis numato Amoy sritį. Vė
liau sektų Fukien pakraštys. 
Swatov regionas ir kitos vie
tovės. Ypač paskutinioji vie
tovė esanti ir nūdien užplūsta 

antikomunistiniais partizanais 
ir sukilusiais ūkininkais. Per 
tenai, esą nebūtų labai dide
lio vargo su 100,000 karių 
pulti ir atsiimti Cantoną. Be 
to, nacionalistai galėtų smog
ti Vakarinės upės slėnio kryp
timi, iš kur būtų nesunku at
kirsti komunistų tiekimo lini
jas į Vienamį.

Svarbiausi faktoriai išsikėli- 
mo ir invazijos pasisekimo, 
esą, yra du: maistas ir kari
niai reikmenys. Jeigu jų bus 
galima gauti iš demokratinių 
kraštų, invazijos sėkmė galė
tų būti garantuota. Išsikėlus 
su 100,000 kariuomenės, tuč
tuojau esą būtų galima su
rinkti kita tiek vyrų žemyne. 
Pagal nacionalistinės žvalgy
bos žinias, ir komunistai in
vazijos tikisi ir jie maną atsi
spirti ties Yangtzės upe. Ta
čiau Wu tuo netikįs. Jis gal
vojąs, jog komunistai gerai 
galėtų įsitvirtinti tik pietva
karių Kinijoj, kalnuotuose ra
jonuose, kaip buvo daroma 
kovojant prieš japonus. Jis 
esąs tikras, jog komunistai 
turėtų pietryčius užleisti na
cionalistams.

— Tačiau, jeigu komunistai 
ir užleistų kalbamas sritis 
mums, teigia gub. Wu, tai, 
pasitraukdami. _ jie išvežtų ir 
gyventojų maistą. O tai suda
rytų mums didelę problemą

DARBININKAS

LIETUVIAI
Ludnigsburge, perkėlus emi

gracinę stovyklą į kitas karei
vines, labai susijaugė visų 
emigracija. Viskas nuostabiai 
ilgai tęsiasi. Gyventojai gy
vendami kebose patalpose, tu
ri toli vaikščioti per lietų į 
valgyklą, į informaciją ir ki
tas įstaigas, šiuo metu sto
vyklos policijos šefu paskirtas 
lietuvis. Administracijoje dir
ba ir daugiau lietuvių.

Ingolstadte IRO organizuo
ja mašinraščio ir anglų kal
bos kursus, kurie nuo gruo
džio 1 d. pradėjo veikti. Iš 
Traunsteino į juos nuvyko p. 
A. Grinienė su 6 mergaitėmis.

Lietuvių šalpos Draugija 
Melbouse deda pastangas su
organizuoti lietuviškas pamal
das, išplatinti spaudą, kad 
kiekviena šeima turėtų bent 
vieną lietuvišką laikraštį. Taip 
pat ji nori jkurti lietuvišką 
biblioteką. Draugija padarė 
žygių, kad lietuviai seneliai 
būtų sugrupuoti ir nebūtų to
kie vieniši.

Dail. A. Galdikas buvo iš
važiavęs į Prancūzijos Rivie
rą. Dabar vėl grįžo j Paryžių 
ir vėl kuria. Nežiūrint nema
žos metų naštos, labai inten
syviai su nauju gyvybingumu 
piešia. Jo kambariai yra vir
tę ištisa meno galerija.

Strasburge, Europos jauni
mo suvažiavime lietuvių kata- 

su žmonių maitinimu. ’TV‘dėl. 
esą, yra tikra, jog nacionalis
tai turi smogti dar prieš 
“harvestą”. Jis mano, jog de
mokratinės tautos ir negalės 
laukti ligi vadinamo "didžiojo 
harvesto”, kuris įvyksta rug
sėjo mėn., “ neparėmusios na
cionalistų. Jis mano, jog rei
kėtų invaziją pradėti prieš 
“mažąją darbymetę", kuri 
įvyksta gegužės mėn. Toks 
reikalo sprendimas padėtų iš
vengti maitinimosi krizės.

Wu teigia, jog Orientas — 
Tolimieji Rytai laukia kietų 
sprendimų ir, jeigu tie spren
dimai ateis greičiau, bus vi
siems geriau. To esą laukia 
ne tik Azijos, bet ir Europos 
tautos.

Kaip matome, kinų nacio
nalistai pradėjo gana drąsiai 
kalbėti.

Pranys Alšėnas

PASAULYJE^: 
likiškąjį jaunimą atstovavo B. 
Šie pety te - Venskūnienė. Su
važiavime dalyvavo: Austri
jos. Belgijos, Čekoslovakijos, 
Luksemburgo, Lietuvos, Ru
munijos, Prancūzijos, Olandi
jos. Šveicarijos atstovai.

Britanijos vyriausybė pa
rengė naują planą DP įvažia
vimui. Lapkričio 17 d. atvyko 
iš Vokietijos pirmasis trans
portas 2000 DP visokių tauty
bių.

Latvių tautinė šventė Lon
done buvo iškilmingai pami
nėta. Iškilmėse dalyvavo Lie
tuvos ministeris B. K. Balu
tis. diplomatijos šefas St. Lo
zoraitis, Lietuvių Sąjungos 
kūrėjas P. Varkala ir D. B. 
L. S-gos pirmininkas M. Ba
jorūnas.

Stasys ir Margarita Kava
liauskai, iš Anglijos išvyko į 
Argentiną pas savo tėvus. St. 
Kavaliauskas, dirbdamas įvai
rius sunkius darbus, sugebėjo 
Anglijoje baigti inžineriją. 
Halifaxo Lietuvių Sąjungoje 
jis buvo vienas iš veikliausių 
narių, jai pirmininkaudamas, 
suorganizavo sportininkus, 
tautinių šokių grupę.

Bradforde. lietuviai scenos 
mėgėjai, pasivadinę “Vaidi
los” vardu, sudaro grupelę, 
kuri sumaniai ir kūrybingai 
reiškiasi. Paskutiniu laiku jie 
suvaidino Šilerio "Klasta ir 
meilė”.

Belgijoje gyveną lietuviai 
nori iš ten emigruoti. Šiuo 
metu tėra vienintelė galimy
bė vykti į Kanadą. Kalėdų 
proga jie rengia dovanų siun
tinėlius, kuriuos pasiuntė į 
Gautingo sanatoriją Vokieti
joje lietuviams ligoniams.

Iš Limburgo kasyklų vis 
daugiau lietuvių atsikelia į 
Liežą, kur galima rasti geres
nį ir pelningesnį darbą. Su 
šeimomis išsikelti daug sun
kiau, bet viengungiai daugu
moje dabar buriasi Lieže.

Salezietis kun. Ant. Tarna- 
vičius mokytojauja savo vie
nuolijos mokykloje Lisabono
je.

Tame pačiame mieste dirba 
ir kitas lietuvis kunigas sale
zietis — Augustinas Sabas. 
Lisabonoje jis dėsto prancūzų 
kalbą, o Estroly — anglų.

Bolševikus vadinkime buožėmis
J. Tauras

KAZIMIERAS. — Sakyk, Jonai, kodėl bolševikai Lietu
vos ūkininkus pravardžiuoja buožėmis?

JONAS. — Mat. Rusijoj ūkininką jie pravardžiuodavo 
"kulak”, tai išvertus tą žodį į lietuvių kalbą, reiškia kumštis. 
Šitokiu vardu vadinti mūsų ūkininkus jiems buvo nepatogu, tai 
parinko žodį “buožė”. Tas žodis labai negražiai skamba. Pietų 
Lietuvoje tas žodis buvo vartojamas net keiksmui, o šiaip 
buožė reiškia storąjį tam tikros lazdos galą ir spragilo smo
giamąją dalį.

PETRAS. — Tai bolševikus Lietuvoje vadinkime buožė
mis. Jie kaip tik yra smogikai, o jų ženklas kūjis ir yra buožė.

JONAS. — Sutinku, nes žodis "bolševikas” atsirado tik 
tada, kai jie socialdemokratų partijoj sudarė didžiąją, storąją 
dalį. O kūjis tikrai yra buožė.

KAZIMIERAS. — Man labai nepatinka, kad mūsų spau
doje rašydami apie kokį nors bolševiką, prieš jo pavardę deda 
pilną ar sutrumpintą žodį “draugas”. Argi galima taip niekin
ti tą gražų lietuvišką žodį. Ir keistai skamba, kada mes savo 
priešus pavadiname draugais.

JONAS. — O mane tiesiog piktina mūsų spaudos apsilei
dimas — vadinti didžiausią pasaulio kraugerį Staliną tėvų ir 
mokytoju. Kartais tuos žodžius suima į kabutes, bet kai bal
siai skaitoma, tai klausytojai tų kabučių nemato.

Tėvas yra šventas ar labiausia gerbiamas žodis. Šiuo žo
džiu mes pradedame maldas, vadiname Kat. Bažnyčios gaivą, 
dvasiškius ir tt. Tai argi galima tą žodį taip paniekinti. Mo
kytojas taip pat yra vienas iš garbingiausių žodžių. Labai 
skaudu, kada jis yra šitaip niekinamas.

PETRAS. — Aš nesuprantu. Koks yra reikalas po bolše
vikų letena kankinamų žmonių gyvenimą vadinti bolševikišku 
rojumi. Juk ten yra pragaras, ne rojus. Tai ir vadinkime pra
garu.

JONAS. — Aš dar turiu priekaištų mūsų spaudai dėl pa
veikslų. Kaip dažnai tenka laikraščiuose matyti Stalino, Molo
tovo, Tito ir kitų komunistų foto nuotraukų. Jų karikatūras 
matyti — kitas reikalas, bet tų žmogžudžių foto nuotraukas 
rasti laikrašty — labai nemalonu. Žinoma, pačiam laikraščiui 
gamintis naujus paveikslus brangiai kainuoja, bet yra įtarimo, 
kad komunistų propaganda pasiekia ir tas bendroves, kurios 
specialiai gamina paveikslus spaudai.

KAZIMIERAS. — Tai reiktų suorganizuoti tokią lietu
višką bendrovė arba pakelti laikraščio prenumeratos kainą. 
Man labai patinka “Lietuvių Dienos” iš Kalifornijos. Iš kur 
tas laikraštis gauna tokių gražių paveikslų.

JONAS. — Paveikslai yra to laikraščio pirmoji paskirtis. 
Jie tikrai gražūs. Bet aš pasigendu foto nuotraukų, kurias tu
rėtų dėti visi mūsų savaitraščiai ir dienraščiai. Aš prenumeruo
ju daug mūsų laikraščių, bet retai randu juose foto nuotrau
kų tų mūsų visuomenės darbininkų, kurie dabar dirba patį 
svarbiausią mūsų tautos darbą. Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas su Vykdomąją Taryba. Amerikos Lietuvių Ta
ryba. laikraščių redakcijos ir kitos mūsų organizacijos sunkiai 
dirba labai svarbų darbą. Mes džiaugiamės turėdami šias or
ganizacijas, labai aukštai vertiname jų vadovus ir bendradar
bius. tai būtų labai malonu susilaukti spaudoje ir jų foto nuo
traukų.

“ŽVAIGŽDĘ”
Skaitykite ir Platinkite Jėzaus Širdies Pasiuntinį 

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

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

mais keliais, tvirtai laikantis amžinųjų principų, su 
nepalaužiamu pasitikėjimu dieviškąja Apvaizda. Štai 
čia glūdi tikrasis vidinis tautų skurdas, kai to nepai
soma.

Kaip grybas naikina namą iš vidaus, jį padaro ne
tinkamu jau prieš tai, kai pasirodo iš lauko. Lygiai 
taip pat, jau nuo seniai prasidėjęs esminis kapitalis
tinės santvarkos pasikeitimas, karo metu tik pa
greitėjo. Šimtmečiais pavergtos tautos skinasi kelius 
į nepriklausomybę; kitos, iki šiol buvusios privilegi
juotoje padėtyje, stengiasi naudodamos senas ir nau
jas priemones išsilaikyti savo pozicijose. Vis kylantis 
ir besiplečiantis socialinio saugumo troškimas yra 
tai ženklas žmonijos būklės, kurioje daug dalykų, 
anksčiau buvusių ar atrodžiusių pastoviais, šiandien 
pasidarė trapūs ir netikri.

Kodėl gi šie, visiems bendri, aplinkybių sukurti 
pavojai ir netikrumai nesužadina paskirose tautose 
žmonių soliddrumo? Argi šiuo atžvilgiu darbdavio 
rūpesčiai nėra tuo pačiu rūpesčiai ir jo darbininkų? 
Argi ne visuose kraštuose pramoninė gamyba yra 
aukštai surišta tarpusavio įtaka ir paskirtimi su že
mės ūkio gamyba? O jūs. jūs. kurie liekat nejautrūs 
nedaliai pabėgėlio, be pastogės klaidžiojančio, argi 
neturite jaustis su juo solidarūs, kai jo dabartinė 
nelaimė gali greit virsti jūsų pačių? Dėlko solidaru
mas tų. kurie neranda ramybės ir yra pavojuje, ne
turėtų tapti visiems keliu, kuriuo galima pasiekti iš
sigelbėjimo? Kodėl ši solidarumo dvasia neturėtų 
būti natūralios socialinės tvarkos pagrindas savo tri
jose esminėse formose: šeimoje, nuosavybėje ir vals
tybėje, kad įgalintų pasiekti bendradarbiavimo pri
taikyto dabartinėm sąlygom? Mūsų sąlygoms, kurios 
nežiūrint visų sunkumų, yra visdėlto Dievo dovana 
krikščioniškosios dvasios sustiprinimui.

IV.
Žmonės, į šio krikščioniško supratimo, yra arba 

aklai prisirišę prie praeities, arba fanatiškai užsispy
rę. Jie visa aukoja dažnai chimeriškam ateities sta

bui. amžinai nepatenkinti dabartimi: štai didysis pa
vojus vidiniam tautų sugyvenimui ir drauge jų išori
nei taikai.

Čia nekalbame apie užpuolėją, kuris ateina iš to
liau, didžiuodamasis savo jėga, niekinančia betkokią 
teisę ir meilę. Tačiau ir jis tautų krizėje, stokoje dva
sinio ir moralinio tautų ryšio, randa sau geriausi 
ginklą ir tarsi savo pagelbinius būrius užpultos ša
lies viduje.

Taigi reikia, kad tautos atmestų apgaulir.gus mo
tyvus arba pasenusias idėjas, gundančias statyti po
litines bei ekonomines kliūtis vidiniam kitų tautų su
stiprėjimui. nematant arba nepaisant visiems bendro 
pavojaus.

Reikia, kad jos suprastų, kad tikriausi ir ištiki
miausi sąjungininkai yra tie, kurie galvoja krikščio
niškai arba bent tiki į Dievą. Tai turi reikšmės ir 
viešiems tarpusavio santykiams, o ne vien tik tauti
niams bei politiniams interesams.

Šiuos įspėjimus Mums diktuoja tie nesusipratimai 
ir tas neryžtingumas, kuris pastebimas ir nuošir
džių taikos draugų tarpe didelio pavojaus akivaizdo
je. Trokšdami gero visoms tautoms esame tikri, kad 
nėra kitos priemonės taikos apginti ar patvariau ją 
atstatyti, kaip tik glaudi vienybė visų savo ateitį ku
riančių tautų, sujungtų pasitikėjimu ir tarpusavio pa
galba.

Deja, paskutiniu laiku visą tarptautinę bendruo
menę dalijanti į dvi priešingas dalis susiskaldymo li
nija darosi vis gilesnė ir pasaulio taiką išstato di
džiausiam pavojui. Pasaulio istorija dar nežino di
desnės nesantaikos, kaip dabartinė, kuri yra taip iš
siplėtusi, kaip yra platus pats žemės rutulys. Mūsų 
dienomis kare pasirodytų tokie visą naikiną ginklai, 
kad žemė liktų “innanis et vacua" (Cen. 1, 2), tyr
laukiai ir chaosas, panašus į dykumą, tik ne į tą. ku
ri buvo pasaulio kūrimo rytmetyj, bet į tą. kuri pri
mena'žemės sunaikinimo saulėleidį. Visas tautas iš
tiktų karo sunaikinimas. Konfliktas išsiplėstų net 
tarp to paties krašto žmonių, išetatydamas didžiau

siam pavojui pilietines institucijas bei dvasines ver
tybes. nes šiuo momentu tie patys nesutarimai yra 
persunkę visas sunkiausias problemas, kurios anks
čiau galėjo būti sprendžiamos nepriklausomai viena 
nuo kitos.

Baisus pavojus, kuris kybo virš mūsų galvų, įsak
miai reikalauja išnaudoti kiekvieną palankią aplin
kybę, kad išmintis ir teisingumas triumfuotų sugy
venimo ir taikos ženkle. Jais tebūnie naudojamasi, 
norint atgaivinti draugiškumo ir pagarbos jausmus 
visoms tautoms, kurios nuoširdžiai siekia ramybės ir 
taikos. Vėl teįsiviešpatauja tarptautiniuose santy
kiuose tarpusavio pasitikėjimas, kurio sąlyga yra in
tencijų grynumas ir garbingos diskusijos. Teatsidaro 
užtvaros, tesulūžta gretos, tebūnie leista kiekvienai 
tautai laisvai žvelgti į visų kitų tautų gyvenimą, te
būnie panaikintas tas kaikurių kraštų atskyrimas 
nuo likusio civilizuoto pasaulio, taip labai nuostolin
gas pasaulinei taikai.

0 kaip norėtų Bažnyčia prisidėti prie kelio išlygi
nimo šiam tautų sugyvenimui! Jai nereiškia Rytai ir 
Vakarai priešingų principų, bet dalyvauja bendrame 
paveldėjime, kurį visi kūrė bendromis jėgomis ir yra 
pašaukti bendrai kurti ateityje. Savo dvasinės misi
jos jėga ji yra visų tautų motina ir visų tų, kurie 
ieško ištikimos talkininkės ir išmintingos vadovės.

Yra didžiausia neteisybė, kai iš gerai žinomos pu
sės Mums primetamas kaltinimas, kad norime karo 
ir kad tuo tikslu bendradarbiaujame su “imperialis
tinėmis” galybėmis, kurios, kaip tvirtinama, siekia 
daugiau masinio žudymo karinių priemonių jėga, ne
gu teisės įgyvendinimo.

Ką kitą Mes galime atsakyti į tokį skaudų įžeidi
mą. jei ne tai: perkratykite dvylika praėjusių Mūsų 
Pontifikato metų, ištirkite kiekvieną Mūsų lūpomis 
pasakytąjį žodį, kiekvieną iš Mūsų. plunksnos išėjusį 
sakinį — jūs nerasite nieko, kaip tik paraginimus 
taikai. Prisiminkite ypatingai fatališką 1939 m. rug
pjūčio mėnesį, kada besiplečiant kankinančiai pasau
linio karo baimei, nuo Albarto ežero krantų kėlėme 

Mūsų balsą, saikdindami Dievo vardu valdančiuosius 
ir tautas išsprųsti savo nesutikimus bendrais ir lega
liais keliais. Nieko nebus neprarasta taika, šaukėme, 
viskas gali būti prarasta karui

Pabandykite visa tai blaiviai ir garbingai pasvars
tyti ir turėsite pripažinti, kad jeigu tebėra dar šiame 
prieštaraujančių interesų suskaldytame pasaulyje 
saugus uostas, kur taikos balandis galėtų ramiai pa
dėti savo koją, jis yra čia. šioje Apaštalų ir kankinių 
krauju pašventintoje vietoje, kur Kristaus Vietinin
kas nežino šventesnės pareigos nei dėkingesnės misi
jos, kaip būti nepavargstančiu kovotoju už taiką.

Taip darėme praeityje. Taip darysime ateityje, 
kol dieviškajam Bažnyčios steigėjui patiks ant Mūsų 
silpnų Aukščiausiojo Ganytojo pareigų laikyti didy
bę ir naštą.

Ilgas, sunkus, pilnas spyglių ir erškėčių yra ke
lias. vedantis į tikrąją taiką. Tačiau didelė žmonių 
dauguma yra pasiruošusi pakelti visas aukas, kad 
tik liktų apsaugota nuo naujo karo katastrofos. Už
davinys yra toks didelis, o grynai prigimtinės prie
monės yra taip menkos, kad mūsų žvilgsniai krypsta 
aukštyn ir mūsų rankos keliasi maldai į Tą. Kurs iš 
dieviškojo spindėjimo nusileido iki mūsų ir tapo 
kaip "vienas iš mūsų”.

Viešpaties galybė, kuri kreipia valdančiųjų širdis, 
kur Jam patinka, lyg upių krantai savo srovę (plg. 
Brev. 21. 1), gali sulaikyti audrą, blaškančią valtį ne 
tik su įbaugintais Petro draugais, bet su visa žmo
nija. Yra šventa Bažnyčios vaikų pareiga savo mal
domis ir aukomis maldauti, kad pasaulio Viešpats 
Jėzus Kristus, palaimintas amžių Dievas (Rom. 9. 
3) nutildytų vėjus ir jūrą ir iškankintai žmonių gi
minei suteiktų "tranąuillitas magna” (Mt. 8. 25) — 
didžiąją tikrosios taikos ramybę.

Su šiomis mintimis teikiame iš širdies Apaštališ
kąjį Palaiminimą jums, mylimieji sūnūs ir dukterys, 
ir tiems, kurie plačiajame pasaulyje klauso Mūsų bal
so. . .. . t.-.-.
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ATVYKO KANAUNINKAS 
FEL. KAPOČIUS 

-Gruodžio 23 d. atvyko į 
JAV buvęs Lietuvių Tautinis 
Delegatas, vėliau Vyriausias 
Sielovados Tvarkytojas Ka
nauninkas Feliksas Kapočius.
• Rašytojas Alf. šešplaukis- 

Tyruolis, iš Chicagos išvykęs 
į Komą, kur dalyvavo Šventų
jų Metų užbaigimo ceremoni
jose, gautomis iš Romos žinio
mis, ten pat susituokia su či- 
kagiete Elena Rakauskaite.

Pulk. Petras Kutka su šei
ma atvyko į JAV ir apsigy
veno Philadelphijoje. Lietu
voje jis dirbo Karo Technikos 
Štabe, o Vokietijoje Diephil- 
ze buvo suorganizavęs amatų 
mokyklą.

-J. Stuk o vadovaujamai ra
dijo valandėlei Newarke, N. J. 
sausio mėn. sueina 10 metų. 
Tą proga sausio 28 d. šv. 
JĮrgio Dr-jos salėje ruošia- 
iftas koncertas.

■ Į Hartfordą, Conn. šiuo me
tu yra atvykę apie 200 naujų 
lietuvių tremtinių. Dauguma 
čaa pastoviai ir įsikūrė.

‘ Rita Žilinskaitė, Šv. Dvasios 
Seserų Kolegijos mokinė 
CWoodstocke, Conn.) laimėjo 
4-riems metams stipendiją.

Adelė Druktenytė iš Chica
gos šiuo metu Italijoje studi
juoja dainavimą. Per Kalėdas 
ji dainavo vienoje operoje. 

.' Rašytojas Tyruolis - šeš- 
plaukis šiuo metu yra iš Chi
cagos nuvykęs į Romą. Jis 
dalyvavo Šventųjų Metų iškil
mingame uždaryme.
. Kun. Dr. Ig. Urbonas (Ur

bonavičius) iš East St. Louis, 
Ui., lietuvių parapijos paskir
tas į Herrin, III., vikaro parei
goms.

Čiurlionio ansamblio dešimt
mečio paminėjimas įvyko Cle- 
velande gruodžio 30 d. Music 
Hali patalpose.

Antanina Dambrauskaitė, 
Kauno operos solistė, šiuo 
metu gyvena Chicagoje ir 
rengiasi visai eilei naujų kon
certų po Amerikos 
kolonijas.

Worcester, Mass.
31 d. įvyko padėkos
Kiekvienas tremtinys 
kvietė savo geradarį. Progra
mą išpildė vietos menininkai.

Justinas Lieponis, buvęs 
Lietuvoje stambaus masto 
biznierius ir Vokietijoje net 
savo firmą turėjęs, gausiai 
remia lietuviškąją knygą. 
Prieš šventes jis Chicagoje 
“Nemuno” knygyne nupirko 
už $72 lietuviškų knygų.

~ Polyna Stoškiūtė išskrido į 
Paryžių gastrolėms. Ji taip 
piat vyks į Ispaniją, į Barce- 
loną, kur dainuos Wagnerio 
festivalyje.

• Izabelė Motekaitienė, buvusi 
Kauno operos solistė, dabar 
gyv. East Chicago, Ind., sau
sio 14 d. dainuos Brocktone, o•
sausio 21 d. — Clevelande.

Lietuvių Dienos apyskaita
Mahanoy City, Pa,

Praėjusių metų gruodžio 28 
d., įvyko 36-tosios Lietuvių 
Dienos Valdybos susirinkimas 
šv. Juozapo klebonijoje, Ma
hanoy City, Pa. šeimininkas 
kun. klebonas Pijus Čėsna la
bai gražiai priėmė svečius. 
Susirinkime dalyvavo šie ren
gimo komiteto nariai: pirm. 
— kun. Pijus Čėsna, Šv. Juo
zapo parapijos klebonas, Ma
hanoy City; raštininkas — 
kun. Petras Povilas Lauma- 
kis, šv. Kazimiero par. klebo
nas, St. Clair; iždininkas — 
kun. Kazimieras Rakauskas, 
šv. Juozapo par. vikaras, Ma
hanoy City; kapelionas — 
kun. dr. Klemensas Batutis, 
šv. Petro ir Povilo par. kle
bonas, Tamaąua; programos 
vedėjas — kun. Jeronimas 
Bagdonas, šv. Vincento par. 
vikaras, Girardville; “auto” 
ženklų komiteto pirmininkas 

šv.— kun. Jonas Lukšys,

Jurgio par. vikaras, Shenan- 
doah, Pa. ir spaudos delegatas 
— kun. Juozas Neverauskas, 
šv. Jurgio par. vikaras, She- 
nandoah, Pa. Buvo atvykęs ir 
svečias kun. Geraldas, pasijo- 
nistų misijonierius.

Metinę finansinę apyskaitą 
padarė iždin. kun. Rakauskas. 
Apyskaita buvo priimta. Viso 
pelno buvo $1,125.00.

Pelnas buvo paskirstytas į 
tris dalis, būtent: $375.00 šv. 
Pranciškaus Seserims, Pitts- 
burgh, Pa.; ir $375.00 Sese
rims Jėzaus Nukryžiuotojo, 
Elmhurst, Pa.

Šia proga 36-toji L. D. Val
dyba nuoširdžiai dėkoja vi
siems, kurie kokiu nors būdu 
prisidėjo prie pasisekimo Lie
tuvių Dienos, kuri buvo laiko
ma Lakewood Parke, rugp. 
15 d., 1950 m. Lai Gerasis 
Dievas šimteriopai laimina vi
suomenę, kuri taip duosniai 
rėmė tą gražią pramogą. J.N.

Iš ALRK Federacijos veiklos
Sveikinimai tebeplaukia

Lietuvių Katalikų Federaci
jos kongresas buvo prieš apie 
trejetą mėnesių, tačiau vis 
dar gaunama gražių atsiliepi
mų apie jo darbus.

ALRKF sekretoriatas pra
neša, kad yra gauti gražūs 
atsakymai į sveikinimus iš 
prez. Trumano, Apaštališkojo 
Delegato Vašingtone, J. Em. 
kardinolo Samuel A. Stritch 
ir kitų.

biuosius visuomenės reikalus.

lietuvių

gruodžio 
šventė, 

pasi-

paštinin-

— atsa- 
iš pirmo

siu — pasakiau ir suskaičiau 
161!
— Čia dar nevisos — juok- 

damas tarė šeimininkas. — 
Štai dar krūva ant piano. Su
skaičiau ir jas. Jei nesukly
dau — viso buvo 181.

Lietuvoje mes irgi rašyda
vom švenčių proga sveikini
mus. Jei kas gaudavo 10-20, 
tai buvo labai daug. Bet gau
ti 181! Supratau, kodėl reikė
jo net viršetatinių tarnautojų 
samdytis. Juk Stoughtoną 
švenčių laikotarpy 
251,654 laiškai...

Popiežiaus Pijaus XII 
laiškas

Šiomis dienomis ALRKF 
pirmininkas Stasys Pieža ga
vo laišką iš Vatikano, kuriuo 
Jo Šventenybė Popiežius Pi
jus XII siunčia mūsų Federa
cijai specialų palaiminimą, šį 
laišką, tiek Fed. valdyba, tiek 
organizacijos nariai labai ver
tina ir brangina. Laiško turi
nys yra toks:

“Jo šventenybės Valstybės 
Sekretoriatui Šventasis Tėvas 
įsakė pranešti apie gautąjį iš 
Amerikos Lietuvių Romos Ka
talikų Federacijos nuolankų 
laišką, išreiškiantį Jam dėkin
gumą ir ištikimumą ir turi 
malonumą pranešti, kad Jo 
Šventenybė šiltai vertina pa
garbos ir prisirišimo senti
mentus, kurie įkvėpė šį malo
nų gestą, nuoširdžiai suteikia 
valdybai ir nariams savo spe
cialų Apaštališkąjį Palaimini
mą”.

Apie šį laišką sužinojo ir 
kai kurie katalikų dieceziniai 
laikraščiai. ‘The New World’, 
Chicagos arkidiecezijos orga
nas, net pasikalbėjimą su Fe
deracijos pirmininku ta proga 
padarė ir atspausdino, palies
damas ir kitus mūsų svar-

Katalikų Akcijos vajus
ALRKF pirmininkas S. Pie- 

ža pranešė valdybos nutari
mą pagaminti Lietuvių Kata
likų Akcijos medalį ir jį duo
ti tiems lietuvių mokyklų mo
kiniams, kurie parašys ge
riausią rašinėlį šiuo klausi
mu: “Kodėl aš didžiuojuos 
būdamas kataliku?”

Toks konkursas būsiąs pra
vestas Federacijos planuoja
mo vajaus metu. Reikia ma
nyti, kad ir Šventojo Tėvo 
specialus palaiminimas, ir 
katalikų (angliškųjų) laikraš
čių palankūs atsiliepimai apie 
mūsų vyriausiąją organizaci
ją, ir patsai reikalas šiais di
delės krizės laikais būti vie
ningais ir organizuotais, mus 
visus paskatins vajaus metu 
pasidarbuoti, kad ALRKF iš
augtų dar stipresnė, gausin
gesnė ir daugiau darbų nu
dirbtų Dievui ir Tėvynei.

ALRKF sekcijos
, ALRKF turi kelias garbin
gas sekcijas, būtent: Lietu
vių Kultūros Institutas, Cen- 
tralinis Lietuvių Knygynas ir 
Archyvas, Pedagoginė Litua
nistikos Taryba ir visus kil
nius Katalikų Akcijos darbus 
finansuojantis Lietuvių Kata
likų Akcijos Fondas, kurio 
vajus netrukus ir turės prasi
dėti.

Pažymėtina, kad ALRKF 
turi ir savo Tarybą, kurią su
daro: Fed. vaidyba, centrinių 
organizacijų pirmininkai ir 
sekretoriai, katalikų laikraš
čių "edaktoriai ir ALRKF ap
skričių pirmininkai ir sekre
toriai. L. Š.

iš

ir

Pašnekesys su lietuviu paštininku
Stoughton, Mass.

Skubinu aną dieną į krautu
vę.

— Labą dieną! — lietuviš
kai pasveikino mane.

Atsisuku. Didžiausį krepšį 
laiškų nešinąs eina 
kas.
— Būsit turtingas, 

kiau. — Nepažinau
karto. Daug turite darbo?
— Švenčių metu labai daug. 

Reikėjo samdyti net keletą 
viršetatinių išnešiotojų.
— Kiek per vieną dieną išne- 

šiojat? —

— Per Kūčias virš 49,000!
— Miestely, kur nėra 12,000 

gyventojų, tai nemažai, — 
pastebėjau.— O kiek bendrai 
per šventes susidaro?

— Šiais metais 251,654.
— Negali būti!
— Tikrai!
— Ar senai tarnaujate?
— Jau treji metai.
— Ar Tamsta vietinis 

Stoughtono ?
— Gimiau Montelloje. Ten

aukštesniąją mokyklą baigiau 
ir pradėjau mokytis paštinin
ko darbo. Patiko. Dabar jau 
ketvirti metai gyvenu Stough- 
tone, 26 Ash St.

— Vedęs?
— Tai-), žmona nelietuvi. 

Turiu ir sūnų Ronaldą.
— O jūsų pavardę tai ir pri

miršau...
— Frank Lelakes (Leleikis) 

— atsakė ir nuskubėjo su di
deliu ryšuliu laiškų.
— Matysimės! — pratariau 

jam nueinant.
Tiek laiškų stačiai neįtikėti

na. Bet greitai įsitikinau. Tu
rėjau užsukti pas p. Savickus 
ir susitarti dėl Brocktono 
koncerto. Įėjau į trobą ir nu
stebau: visų durų staktos nu
kabintos įvairių įvairiausiomis 
atvirutėmis Kalėdų sveikini
mais...

— Atsiprašau už nemanda
gumą. bet imsiu ir suskaity-

pasiekė 
Mik.

STOUGHTONO ŽINIOS
■ Paskutinis surašinėjimas 

užregistravo 264 šeimas (ir 
pavieniai), išviso 574 lietuvių. 
18 lietuvių yra vedę nelietu- 
vaites, 36 lietuvaitės ištekėjo 
už nelietuvių, 46 šeimos (96 
asmenys) yra lenkuojantieji. 
Tikrų lenkų būtų tik 6-7 šei
mos, o kiti yra sulenkėję lie
tuviai ir baltagudžiai; pav., 
Gilis, Doda, Palaima... Pavar
dei labai lietuviškos, tik dėl 
tam tikrų priežasčių save lai
ko lenkais.

St., Kazi-
430 School

Gill (vedė 
Rokososki

Žuransky,

■ 1950 metais gimė (tarp 
liet.-lenkų) 3: Nijolė Paškaus- 
kaitė, 256 Canton 
mierz Pawlowski, 
St ir Silva.

Vedė: Stanley 
neliet.) ir John 
(vedė neliet.).

Mirė Thomas
Pearl St. 483; Charies Walont 
225 School St; Charies Yur- 
cus, 293 School St; Yulevich- 
Yurgelevich (sunkvežimio už
muštas) Rafalko ir Ida Rem- 
kus, 30 Station St
■ Gerai pavyko tradicinis 

Naujų Metų sutikimas “Na- 
tional Lithuanian Hali”. Buvo 
svečių iš Kanados, Norwood, 
Canton, So. Boston, Brockton. 
Dalyvavo lietuvių, lenkų, ru
sų. vokiečių, airių, italų...

Mik.

PROGRAMINE KALBA

Bridgewater, Mass.
Š. m. gruodžio mėn. 19 d. 

su šiuo pasauliu, ištiktas šir
dies smūgio, atsiskyrė Kazi
mieras Deksnys sulaukęs 64 
m. Vos grįžęs iš darbo, pasi
jautė silpnai, buvo pašauktas 
gydytojas, bet nieko nebega
lėjo pagelbėti, 10 vai. vakaro 
užmigo amžinu miegu.

Velionis buvo karštas kata-

AMSTERDAM,N. Y.
Sausio 6 d., per Trijų Ka

ralių šventę, Amsterdame įvy
ko Brooklyno Lietuvių Atletų 
klubo krepšininkų, draugiškos 
rungtynės su vietos Amerikos 
Lietuvių klubo komanda. Pir
mąją komandą sudarė nese
niai į Ameriką atvykę tremti
niai. Abu vienetai pasirodė 
nežemo lygio.

Mirė K. Deksnys
likas ir ištikimas savo tėvynės 
sūnus, juos nelaimėmis amži
nai besisieluojąs ir visomis 
galimybėmis nuo pat Nepri
klausomos Lietuvos įsikūrimo 
iki pat savo mirties ją mate
rialiai ir moraliai rėmęs.

Velionis paliko giliame nu
liūdime žmoną Veroniką Čio- 
pinaitę - Deksnienę, sūnus 
Praną ir Albertą ir dukterį 
Skolastiką - Shirley gimusius 
čia, bet išmokintus mylėti lie
tuvių kalbą ir savo tautą. Du 
brolius Antaną ir 
JAV ir 2 brolius ir 
Lietuvoje.

Buvo palaidotas
mėn. 23 d. su katalikiškomis 
apeigomis Bridgewater. Mass. 
kapinėse dalyvaujant skaitlin
gai miniai giminių ir pažįsta
mų kurių velionis dėl nuošir
daus ir sugyvenamo būdo ap
sčiai turėjo. K. D-tas.

Juozapą
3 seserys

gruodžio

įvykę BALF’o 
skyriaus valdy- 

pirmininku ir to-

Neseniai 
Amsterdamo 
bos rinkimai 
liau paliko senąjį veikėją p.
Lukšį. Artimiausioje ateityje 
užsibrėžta padaryti rūbų, ava
lynės, maisto ir pinigų rink
liavą Vokietijoje vargstan
tiems šelpti. Naujai valdybai 
linkėtina sėkmės.

Laiškas "Darbininko"

Autobusas persmeigė ir sugriovė trijų butu namą 
(Bronx, N. Y.)

1®

NEI VIENA AUKA...
♦ tik norės, galės savo aki
mis pamatyti ir išgirsti, 
kas ten buvo daroma. 
Tada paaiškės ir kokia 
svarbi buvo auka laisvo 
pasaulio lietuvių, kurie 
savo lėšomis ar darbu 
padėjo nuimti žmonėms 
uždėtus geležinius pan
čius.

Nelaukime to laiko, kai 
prakalbės Sibiras ir mus 
kaltins, kad tik savimi 
rūpinomės. Geriau tas 
skundas mūsų tenekalti- 
na.- Išgirskime jį jau da
bar ir dėkimės prie AUT 
vajaus, kas kuo pajėgia
me.

vaduoti — ji 
Tai baidyklių 

tai balsai žudi- 
parsidavus i ų j ų.

pradžia 3 pusi.
tuos pinigus į kišenę su- 
sižers, o laisvos Lietuvos 
nei buvo, nei bus. Jos ir 
nereikia 
“laisva”.
balsai, 
kams
Kas jų paklausytų, nusi
kalstų savai tautai. Tam 
vajus ir skelbiamas, kad 
galima būtų aptildvti ši
tie samdyti rėksniai.

Bet jie galutinai aptils 
tik tada, kai bus laimėta 
kova su pačiu didžiausiu 
piktu — su bolševizmu. 
Tada jam nebus geleži-, 
nių uždangų, ir visi, kas

I 4» =
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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

VAI LEKITE 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 ............... A.......................................  $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............................. ................................. $1.00

skaitytojams
Gerb. “Darbininko” skaity

tojai: Aš manau, kad visi esa
te geri katalikai, tai nepa
mirškite, kad katalikiškas 
laikraštis yra kiekvienam rei
kalingas. Visi turime paremti 
savąją katalikų spaudą. Gerai 
seniau lietuviai sakydavo, kad 
kur bendras darbas, ten rei
kia visiemS eiti į talką ir 
remti tą darbą. Taip yra ir su 
spauda. Visi kaip vienas rem
kime šį darbą, o turėsime 
naudos sau ir kitiems. Kas 
dirbate, tai nepagailėkite di
desnės 
nis.

ŠV.

ŠV.

į
į PRIE VILTIES KRYŽIAUS, Kun. Dr. J. Prunskis. Išlei

do K m. Pr. Juras. Žvmių asmenų atsivertimai. 142

*

Prieš Kalėdas įvykusi spau
dos savaitė davė tokius rezul
tatus: parduota 30 knygų, 
keliolika iiaudies meno kry
žių, 7 liet, piniginės ir kt. da
lykų. Kiek blogiau su naujo
mis laikraščių prenumerato
mis, bet atmenant, kad Ams
terdamas nėra didelė kolonija 
ir negausi tremtiniais, pasta
rieji daviniai gan patenkina
mi. Piniginė savaitės apyvarta 
siekia 
pelnas 
remti,
šelpti ir kt. reikalams. Savai
tę organizavo vietos ateitinin-. 
kai, kurie veda ir spaudos 
kioską. Vyt. Valaitis.
f

psl. Kaina .............................................................  $1.00
LEKCIJOS IR EVANGELIJOS. Išleido Arkivysk. Juo

zapas Skvireckas. Evangelijos ir lekcijos skiriamos 
kiekvienam sekmadieniui ir šventadieniui. Kietais 
viršeliais. Kaina ...................................................... $2.50

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

RAMY'BES 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 ....................................... ...............

PRANAŠYSTES APIE PASAULIO PABAIGA 
P. M. Juras. 111 psl. Kaina ....... .......... ...............  $1.00

KAIP TAPTI AMERIKOS FILir/.J. Klausimai ir at
sakymai anglų ir lietuvių kalbomis. Kaina .......... 25c.

DARBININKAS
3€6 W. Broadvvay So. Boston 27, Mass.

DIPY’SIS RAMYBES ŠALTINIS.

paramos. Aš pirmuti-Neseniai išrinktas vieno 
miesto mayoras padarė spau
dai tokį pranešimą: “Aš esu 
pasiryžęs pastatyti naują ka
lėjimą iš plytų seno kalėjimo, 
kuriame bus dar laikomi ka
liniai, l<ol statysime naują ka
lėjimą, į kurį perkelsime ka
linamuosius, kai griausime se
ną kalėjimą”.

24 HOUR SERVICE

AVON GREENHOUSES 
and FLOIVER SHOP

“C L Y D E”
FUNERAL WORK CORSAGES

Tel. Brockton 265
E. Main St Route 28

• WEDDINGS

«

t
9

.151 Avon, Mass.

I

T-
«

250 dol. Gautas mažas 
skiriamas spaudai 

likusiems Vokietijoje

Su pagarba
J. Jerusevičius.
Lawrence, Mass.

$3.75
— Kun.

Kartu su laišku pri-P. S.
siuntė $2 aukos. Labai dėkui.

Adm.
i
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ŠACHMATAI
— veda K. MERKIS —

□ Su Newton klubu mūsų 
šachmatininkai rungiasi penk
tadienį, sausio 12 d. 7:30. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių klu
be, o sausio 19 d. turės pas
kutines rungtynes su Cam- 
bridge klubu, pas juos.
□ Boyiston klubas įveikė 

lietuvius sausio 5 d. rungty
nėse 4-1 ir tuo būdu užsitik
rino sau antrą vietą šių 
tų Bostono pirmenybėse, 
moj vietoj bus Harvardo 
versitetas. Kad mūsiškiai
tų trečioj vietoj turi laimėti 
likusias rungtynes.

Vienintelį tašką prieš Boyls
ton klubą laimėjo A. Ketura
kis.
□ Toronto Vytis sužaidė pir

menybių rungtynėse su Gam- 
bit klubu 3-3.
□ Chicagos Grandis šią sa

vaitę rungiasi su Southtovvn 
klubu.
□ New Yorko LAK žaibo

me- 
Pir- 
uni- 
lik-

turnyrą laimėjo Juozas Vilpi- 
šauskas. 2 v. Edv. Staknys, 3. 
Galutinas. 4. Trojanas. Re- 
pečka ir Paškevičius nebeįėjo 
j baigmę. Viso buvo 13 daly
vių.

— LAK šachmatininkai išsi
rinko naują vadovybę: Vilpi- 
šauskas
(sekr.) ir 
rys).
□ Estas

(pirm.J, Stanknys 
Armanavičius (na-

*

Keres laimėjo Sov. 
S-gos pirmenybes, surinkęs 
ll^-S1/, taškų. Aronin, To- 
luš, Lipnickij po 11, Smyslov, 
Konstantinopolskij po 10, Go- 
leslavski, Flohr po 9, Vladas 
Mikėnas 8V2, Bondarevski — 
8 ir kt. mažiau.
□ Vokietis Unzicker laimėjo 

Hastingso turnyrą Anglijoje 
su 7-2 taškų, O’Kelly, Rosso- 
limo po 6*2, Castaldi, Golem- 
bek, Penrose, Thimas po 4’/2» 
Barden 3, W. Adams 
2»/2 ir Phillips l*/j.

Dachau,
S. Zone.

amž., turi

Munster
Lager,
British

40 m.
sū-

Šie lietuviai tremtiniai Vo
kietijoje, neturėdami giminių 
Amerikoje, prašo gerų lietu
vių pagelbėti jiems gauti ga
rantijas atvykti į Ameriką 
apsigyventi:

A. Gružauskas, 43 m. amž., 
nevedęs. Baigęs mokytojų se
minariją. Adresas: 
Durgangslager, U. 
Germany.

M. Mikšas. 42 m.
žmoną ir du vaikus 10-12 m. 
amž. Ūkininkas, moka trakto
rių vairuoti. Adresas: (23) 
Seedorf, Camp bei Zeven, 
Germany, British Zone.

Petras Skablauskas. 34 m. 
amž., ūkininkas iš Joniškio. 
Adresas: Bamberg. Lagarde 
Kaserne, 4204 Lab. Service 
Co., Germany, U. S. Zone.

Sofija Duoba, 47 m. amž., 
dantų gydytoja, bet sutinka ir 
kitokį darbą dirbti. Turi duk
terį Žibutę 11 m. amž. Adre
sas: Sofija Duoba. 
Westf. H. Auslander 
Schiffahrterdamm. 
Zone, Germany.

Eduardas Kireilis.
amž., žmona 26 m. amž.. 
nūs 1 m., abu darbingi. Auto- 
mechanikas. Adresas: (13a) 
Amberg, Leopold Kaserne, BĮ. 
D-21, U. S. Zone, Germany.

M. Galejauskas, 39 m. amž.. 
batsiuvis, pusiau nevaldo kai
rę koją, bet savo darbą gali 
dirbti. Adresas: (23) Evers- 

’ burg b. Osnabruck, Voc. Trai- 
ning Centre, BĮ. 29. British 
Zone, Germany.

Paulina Bernotienė. 45 m. 
amž., sutinka dirbti bet kokį 
darbą, darbinga. Adresas: 
Grafenashau b. Murnau. D.P. 
Camp., U. S. Zone. Germany.

Marija Venckienė, 40 m.

(JAV)

m., sū-
duktė

PRAŠO PARŪPINTI GARANTIJAS
amž., duktė Rūta 12 
nūs Albertas 10 m.,
Erika 8 m. amž., sūnus Roma
nas 3 m. amž., darbinga ir ga
li dirbti bet kokį darbą. Adre
sas: (13b) Memmingen — 
Fliegerhorst, Block 3, Zimmer 
1, U. S. Zone Germany.

m. amž. Adresas: 
Hochfeld, Lith. D.

U. S. Zone, Germa-

Zubrickas, 32 m. 
žmona vokie- 

žmoną 
sūnus 2 m., 

Adresas:

Filomena Jacienė, našlė, 42 
m. amž.. duktė Matilda 15 m., 
sūnus Juozas 3 m. ir duktė 
Ona 1 
Augsburg 
P. Camp, 
ny.

Stasys
amž., siuvėjas, 
taitė, turi du vaikus, 
Hedwig, 24 m., 
duktė 1 m. Adresas: (21a) 
Augustdorf b. Detmold. Aus
lander Lager, BĮ. 32/5, Bri
tish Zone, Germany.

Kazys Masiulionis, 40 m. 
amž., gali dirbti lengvą darbą. 
Adresas:: Gauting T. B. Sa- 
natorium. U. S. Zone, Germa
ny.

BALF Imigracijos Komitetas.

ATVYKO
Apie 1950 m. gruodžio 19 d. 

laivu “General Sturgis" į New 
Yorką:

Andrijauskas. Bronius į E. 
Chicago, Ind.

Baltrušaitė, Magdalena į 
VVorcester, Mass.

Barauskienė, Anastazija į 
Amsterdam. N. Y.

Bluschies, Greta į Corinth, 
N. Y.

Filipavičienė, Elena, Dalia, 
Laima į Cleveland, Ohio.

Florianowicz. Irena į Det
roit, Mich.

Babsevičius. Ona, Stanisla
va į Schenectady, N. Y.

DARBININKAS

Šiuos namus, vertus $10,500 (Ariingtott, Va.) valsty
bei padovanojo Miss M. Gruver. Ji pareiškė, kad tai yra 
“išraiška padėkos už laisvę, kuria džiaugiasi JAV pilietis”.

Jonelis, Pranas į So. Bos
ton, Mass.

Jurkauskas, Jonas Jadvyga 
į Newark, N. J.

Juzaitis,, Jonas, Janina, Ra
mutė, Marija į E. Chicago, 
Indiana.

Kresnevičius, Andrius, Ur
šulė į Buffalo, N. Y.

Kurtinaitytė, Ona į Cleve- 
land, Ohio.

Laurinčikienė, Ona 
kers, N. Y.

Lucauskas, Antanas 
ladelphia, Pa.

Morkūnas, Viktoras, 
ja į Roslindale, Mass.

Onskaitytė, Anikė 
mont, Ohio.

Paišys, Adolfas į 
land, Mass.

Paliliūnas, Kostas,
Brigita - Irena į Detroit, Mi- 
chigan.

Pliuškevičius, Benediktas į 
Philadelphia, Pa.

Rastenis, Vincas, Eleonora 
į Detroit, Mich.

Sakočiūtė, Magdalena į Chi
cago, III.

Saulėnas. Juozas, Anastazi
ja, Sofija į Detroit, Mich.

Sitikas. Vacius. Olga į Ran- 
dolph. Mass.

Stukas, Bronius į New Bri
tam, Conn.

Tatarūnas, Bronislavas, Sta
nislava, Zuzana į Worcester, 
Mass.

Tatarūnas, Bronius į 
mouth, Mich.

į' Yon-

į Phi-

Valeri-

į Fre-

Sunder-

Irena,

Ply-

Ma-Tomkevičius, Kęstutis, 
rija į Brooklyn, N. Y.

Vetlovas, Aleksandras, 01- 
ga, Arkadijus į New York.

Vizgirda, Viktoras, Elena, 
Rimtautas Senkuc į Roches- 
ter, N. Y.

Zaranka, Antanas į Milton, 
Mass.

Zasčiurinskas, Juozas, Zofi
ja, Vytautas. Antanas į New 
Haven, Conn.

UL

Apie 1950 m. gruodžio 20 d. 
laivu “General Ballou” į New 
Yorką atvyko:

Augulis, Vladas į Chicago.
Bruveris, Antanas į Cicero. 
Cirtautas, Kazys į Brooklyn. 
Jurgielewicz, Stanislaw, Ur- 

szula, Endrik E. į Detroit, 
Mich.

Kalinauskas, Uršulė į Grand 
Rapids, Mich.

Kleinas, Mikas, Marta, Zel- 
ma, Hilda į Belvidere, Sį Dak.

Kudokienė, Jadvyga, Euge
nija į Chicago, III.

Lemkis, Martynas, Jadvy
ga, Lydija į E. St. Louis, III.

Papirtis, Mykolas, Hilda į 
Cleveland, Ohio.

Pikūnas, Justas į Roches- 
ter, N. Y.

* Ramanauskas, Liudas į Chi
cago, m.

Ruokis, Valerijonas, Marga
rita, Alfonsas į Brooklyn.

Sarauskas, Stanislovas į 
Penn’s Park, Bucks Co., Pa.

Šilkaitis, Klemensas. Helja. 
Kristina į Rochester, N. Y.

Sinkevičius, Pranas į Mil- 
waukee, Wikc.

Sobutas, Valys į Brooklyn.
Šubertas, Aleksas, Rozina į 

Chicago, III.
Taparauskas, Bronius į Det

roit, Mich.
Varaneckas, Henrikas į Chi

cago, III.

Žiurinskas, Albinas, Marija, 
Aldona. Marija, Albinas, Ona 
į Detroit, Mich.

Daukša, Rožė į New York. BALF Direktorių
Garliauskas, Antanas į Chi— 

cago, III.
Kancevičius, Antanas, Ane ] 

lė, Vincas, Regina į Chicago.
Kapočius, Fleliksas į Provi- 

dence, R. I.
Kazėnas, Gediminas į Chicai

go, III.
Krinickas, Aleksandras. Vik

torija, Aleksandras į Cleve- 
land, Ohio

Krumplis, Leopoldas, Felici
ja, Valentinas į Chicago, III.

Lukas, Alfonsas į Detroit.
Markauskas, Vladas į Chi

cago, III.
Raudonis, Stasys į Worces j 

ter, Mass. •
Rumencevas, Jaroslavas į

Chicago, III.
šermukšnis, Juozas, Ida

Milda į Baltimore, Md.
Saveikis, Stanislawa, Ange

lė B., Pranciškus, Ona į Neb
ark, N. J.

Stankevičius, Juozas, Anelė
į Lenni Mill, Pa.

Šuopys, Vytautas į Chicago.
Šlinskas, Jonas į So Boston.
Švelnys, Justinas, Irena, Zi

ta, Romualdas į Omaha, Nebr. 
Smulkštytė, Ona į Gary, Ind. 
Trinkaitė, Apolonija į Dal- 

ton, Pa.
Urbanavičius, Bronius, An

tanina, Algimantas į Chicago.
Vailonis, Balys į Brooklyn.
Valinskas, Albinas į Wor-

cester, Mass.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

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

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

čekis — 
7,743.00;

Viso — 
labo —

-------------------- ’----------------------

Tel. AV 2-4026

J. Repshis, M.D

Apie 1950 m. gruodžio 23 
d. laivu “General Blatchford” 
į New Yorką atvyko:

Apulskis, Pranas į Chicago.
Aukštakalnis, Jurgis į Omą- 

ha, Nebraska.
Austynas, Elzė į Chicago.
Bukšnys, Jieva, Joana, Jo

nas Vapsva į Maspeth, L. I.
Chomskis, Elena, Romanas 

į Lansing, Mich.
Dackus, Augustas į Chica

go, Illinois.

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

DARBININKAS
išeinąs du kaltus 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 telkimės 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 $5. Užsienyje — $5.50.
Adresas: 36G Broadvvay, So. Boston 27, Mass. . ,

DARBININKAS

DARBININKAS

DARBININKAS 
DARBININKAS 'X

Tarybos nariams:
1950 metų gruodžio mėn. 

apyskaita.
PAJAMOS

Balansas 1950 m. gruodžio 
1 d. — $17,884.53; gerybėmis 
12,800.00. Viso — $30,684.53.

Aukų gauta $894.33: narių 
mokesčių 136.67; našlaičių 
fondui 25.00; namo nuoma — 
85.00; grąžinti išmokėjimai — 
135.90; sustabdytas 
50.00; gerybių gauta 
baldų gauta 300.00. 
$13.369.90. Viso 
$44.054.43.

IŠMOKĖJIMAI
(A) Tiesioginiai šalpai — 

$5,007.00.
(B) Imigracijai ir įkurdini

mui — $462.60.
(C) Sandėlio išlaidos — 

$1,148.70.
(A) Administracijos išlai

dos — $1,220.11.
Viso išmokėjimų 1950 m. 

gruodžio mėn. $7,838.41. At
rankos ir įpakavimo. medžia
ga 683.00. Viso $8,521.41.

Balansas 1950 m. gruodžio 
31 d. — $18,533.02; balansas 
gerybėmis 17,000.00. Viso — 
$35,533.02. i

1950 m. gruodžio 31 d.
A. S. Trečiokas,

BALF Iždininkas.
I

Lietuvis Gydytojas
495 Columbia Road 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Mass.

Ofiso Valandos: 2—4 Ir 6—8

AUTOMATIC LAUHDRY
Narni. skalbti neapsimoka.

Atneš’ate baltinius mums ii 
kai bematant išskalbsime 

gerai ir pigiai. 
South Boston, Mass.
396 W. Broadvvay, < 

Lietuvis Charies J. Kay, sav.

GRABORIAI

I S. Barasevičius ir Sūnus
Fanerai Home

254 W. Broadvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

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

AVenue 2-2484

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

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

J’

Apie 1950 m. gruodžio 27
d. laivu “General Langfitt 
New Orleaną atvyko:

Balceraitis. Julius, Emma į 
Fondu Lac, Wisc.

Dauginas, 
cago, III.

Dibonas,
Mindaugas į

Hube, Konstancija į Dyers- 
burg, Tenn.

Kavolius, Mečislovas, Valė, 
Rita į Chicago, III.

Kazlauskas, Stasys į Chica
go, Illinois.

Keburis, Povilas į Chicago.
Kregždys, Vytautas. Anelė, 75 už pokelį. Prisiunčiam į 

Danutė, Juozas į Chicago.
Kuzminskienė, Ona į Oma

ha, Nebr.
tąsa 8 pusk

Vytautas j Chi-

Emiiie, Petras, 
Cicero, Ui.

I
l CASPER

Funeral Home
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass.

JosephW.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SO 8-1437 

SOuth Boston 8-3960

r

8V. JONO EV. B L. PA8ALPIN88 
DRAUGIJOS VALDYBA

sų namus. 
ALEAANDER’S CO.

414 W. Broadvvay 
South Boston 27, Mass.

VYTAUTAS YAKAVONIS

Draugijų Valdybų Adresai

W AITT 
FUNERAL HOMB

30 Emerson Avė. 
Brockton, Man.

Edward J. Waitt 
(Waitekūnae) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

fntarnavimaa Dieną ir Naktį.
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

ZALETSKAS • 
Fanerai Home

564 East Broadvvay 
South Boston, Mass.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balaamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį.
Koplyčia šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC 
Te!. SO 8-0815 

SOuth Boston 8-2609

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 GERULSKB8, Namų Tel. Dedham 1304-R

iw -a ra»

Pristatome Alų ir Toniką |
lies turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų iri

Suniko pristatome, vestuvėms, į n^mus, krikštynoms, paremsi 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite:

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

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

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTI N08 k V C.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 K. 8th 3L, So. Boston, Man. 

Tel 8Outh Boston 8-1298.
Vlce-PirmininkA—B. GaiUOnienS,

8 Wlnfield St., So. Boston. Mass. 
Prot Rašt. — Stela Overkienč.

555 E. 6th St., So. Boston, Mass. 
Finansų Rašt. — B. Cūnlenft,

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

Iždininkė —- Ona Šiauria,
51 Tampa St, Mattapan. Mana. 

Tvarkdarį — M. Matejošklenė, 
866 E. 5th St.. So. Boston. Mass.

Kasos GL—Elzbieta Aukštikalnytė, 
11Q H St, So. Boston. Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio, 7:39 v. 
vskaįre, Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St, So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pm protokolų raštUUukę.

Pirmininkas — Viktoras Medonls, ♦
21 Sanger St, So. Boston, Mass 

Vice-Plrm. — Vincas Stakutis,
684 Sixth St, So. Boston. Majm 

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

Fln. Rašt. — Aleksandras Ivaška, 
440 E. Slxth St., So. Boston. Mass.

Iždininkas—Stasys K. Griganavlčiua, 
699 E. Seventh St, S. Boston, Mass 

Maršalka — Jonas Zaikis.
22 Beethoven St., Roxbury, Mass.•

Draugija laiko susirinkimus kas
člą sekmadienį kiekvieno mėnesio, 

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

tės pas ptvtokulų laėUnmką.

Funeral Home
741 No. Main Street 

Brockton, Mass.
V. YAKAVONIS 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai

Tel. Brockton 8-1580

W AITRUS
Fanerai Home

197 Webster Ave», 
Cambridge, Mass. 

PRANAS W AITRUS 
Laidotuvių Direktorius ir 

BalsamaotojM 
(Notary Public)

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

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.

Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434.



Antradienis, Sausio 9 d., 1951

^Du’ibininliar
AM^KOS UETOVIU DARBININKU SillulUUlUu

KALĖDINĖ

« «. n
*

L *

Rožančius per radio 
du kart savaitėje
J. E. Arkivysk. Richard 

J. Cushing, praneša, kad jis 
per radiją iš WORL radiofo
no, Boston, Mass., kalbės ro
žančių du kart per dieną, bū
tent, 8:45 vai. rytą ir 6:45 
vai. vak.

N. Anglijos Apskričio 
LDS Suvažiavimas, 

įvykęs praėjusį sekmadienį 
Cambridge, Mass., Nekalto 
Prasidėjimo lietuvių parapijo
je, praėjo labai gražioje nuo
taikoje. Paskaitas skaitė LDS 
pirmininkas kun. Pr. Juras ir 
Tėvų Pranciškonų Provincio- 
las T. Just. Vaškys. Priimta 
eilė svarbių nutarimų. Taip 
pat gražiai praėjo ir metinė 
Bostono ateitininkų jaunimo 
kuopos šventė.

Aprašymus įdėsime sekan
čiame numeryje.

Per 20,000 svetimšalių 
pačme registracijai 

blankas
Bostono pašto distriktas 

sausio 2 d. pranešė, kad tą 
dieną daugiau kaip 20.000 
svetimšalių paėmė registraci
jos blankas, kuri privaloma 
pagal 1950 m. Saugumo Aktą. 
Tik viename didžiajame Bos
tono pašto ofise buvo išduota 
1500 tokių blankų. Pašto vir
šininkas Francis A. Crowley 
tam tikslui atidarė specialų 
langelį.

Tarybos susirinkimas
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Bostono skyriaus 
mas įvyks trečiadienį, 
10 8 vai. vakare Lietuvių 
liečiu draugijos patalpose.

Bussvarstoma Vasario 
iškilmingo minėjimo ruošimas 
ir kiti svarbūs reikalai. Visi 
atstovai dalyvaukite. Rast.

susirinki- 
sausio 

Pi-
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Dorchesterio Piliečiu 
Klubo

metinis susirinkimas įvyks 
š. m. sausio - Jan. 12 (penk
tadienį) klubo salėje. Yra la
bai svarbių reikalų aptarti. 
Visus narius prašome gausiai 
atsilankyti. Valdyba.

Penkiy dienų darbas
Bostono policininkai nuo 

sausio 1 d. pradėjo dirbti tik 
5 dienas savaitėje, kaip praei
tą lapkričio mėn. piliečiai nu
balsavo. Penkių dienų savai
tės planas jau paskelbtas. Jis 
yra lygiai toks pat kaip 
Lynne, Revere, Brookline ir 
kituose miesteliuose, kur po
licininkai jau seniai dirba po 
5 dienas savaitėje.

Kiekvienas lietuvis,

kuris sielojasi tautinės gyvybės išlaikymu, lietuviškąja 
kultūrine kūryba, Lietuvos laisvės atgavimu, 

skaito, remia ir platina 
pasaulio lietuvių mokslo, literatūros bei meno ir 

visuomeninio gyvenimo mėnesinį žurnalą

AIDUS
AIDUS redaguoja redakcinis_ kolektyvas sudarytas iš 

žymių lietuvių mokslininkų, rašytojų ir kitų kultūrininkų 
su rašytoju Antanu Vaičiulaičiu priešakyje.

AIDŲ prenumerata metams $5.00

Užsisakyti galima:
pas vietos AIDŲ platintojus ar AIDŲ administracijoje:

AIDAI, Kennebunk Port, Maine
Susipažinimui AIDŲ numeris siunčiamas veltui.

Tenelieka nė vieno lietuvio, kuris neskaitytų 
KULTŪROS ŽUiNALO AIDŲ

*

Paskutinis palydėtų metų 
“Vyties” numeris, pasigraži
nęs jaunatvišku rausvu virše
liu, gražiai atrodo ir visu sa
vo turiniu. Jis, mat, atsisvei
kina ne tiktai su pirmąja XX 
amžiaus puse, kuriai paliko 
net 36 savo metus, bet ir su 
ilgamečiu redaktorium — ra
šytoju Antanu 
Centro Valdyba 
šis žymus mūsų 
vieną laikraštį 
rankose, “dėl eilės kitų dar
bų” toliau 1‘ Vyties” nebereda
guos. Už tat suredagavo pas
kutinį numerį kaip dovaną 
tiems, su kuriais kartu dirbo 
ilgus metus ir dabar atsisvei-

Vaičiulaičiu.
skelbia, kad 

rašytojas, ne 
turėjęs savo

LDS 1-mos kuopos 
susirinkimas

Ateinantį seKmadienį, sau
sio 14 d., tuojau po mišparų, 
pobažnytinėje salėje. ’ Prašo
me visų narių skaitlingai da
lyvauti. Valdyba.

J. Baužinskas
Moksleivių Ateitininkų Są

jungos pirmininkas, atvykęs 
iš Brooklyno į Bostoną daly
vauti metinėje Bostono ateiti
ninkų jaunimo kucpos šven
tėje., lankėsi “Darbininke”.

Da:L V. Vizgirda
atvykęs iš apsigyveno Dor- 

chestervje. Darbą gavo savo 
specialybėje — vitražų (spal
votų langų) gamyboje. Jis 
yra architekto inž. T. Vizgir
dos brolis.

Dail. Viktoras Vizgirda 
prieš karą buvo Vilniaus Me
no Akademijos direktorius. 
Mokslus yra išėjęs Lietuvoje 
ir Prancūzijoje. Su savo kūri
niais yra dalyvavęs meno pa
rodose Lietuvoje, Latvijoje, 
Belgijoje. Olandijoje, Vokieti
joje ir k. Visa eilė muziejų 
yra įsigiję jo paveikslų.

Bostone gerokai prisnigo
Bostone iškrito apie 6-ių co

lių šlapio sniego, kuris labai 
trukdė judėjimą. Bostono vie
šųjų darbų departamentas pa
naudojo 143 vyrus 
šinas. sniegui nuo 
lyti.

South Bostone 
rytą sniegas buvo 
prie# 
vietų trukdė pereiti skersai 
gatvę. Niekas nesirūpino pra
kasti išėjimo. Vikresnieji lipo 
per viršų, o silpnesnieji turė
jo ieškoti praminto taka. Su
minti takai per sniego pylimą 
į gatvę dažnai būna priežasti
mi nelaimingų atsitikimų.

ir 242 ma- 
gatvių va-

pirmadienio 
suverstas 

šaligatvių ir daugelyje

Dievas nenori būti mylimas. 
Jis nori, kad Jis būtu vienin
telis mylimas.

Fr. Mauriac.

POSVCTIfDU

"VYTIS"
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stipriais straips-

Baden-Po-

žmonijos 
bičiulystės

tautų 
jungė

Tumbridge Wello 
Charterhouse aukš- 
mokyklą, Baden -

rašo kun. Jonas 
Vyčių Dvasios

atliko
pasišventimu, ini-

kino; žinoma, tiktai kaip re
daktorius. Dovana visais at
žvilgiais miela ir patraukianti. 
Parodyta visa eilė retų beb- 
dradarbių su 
niais.

keliai”, 
istorikas Dr. 
Lituana Rytų 
- XV”, Vyt. 

pražūtis per 
“Dau-

Pradžioje 
Jutkevičius, 
vadas, ką Vyčiams reiškia 
Kalėdos (Christmas — AK. 
of L. Meaning), o kun. St. 
Ralia prisimena savo kelionę 
į Romą ir Šv. Metus (Mes ke
liavome į Romą). Čia pat poe
to M. Vaitkaus eilėraštis “Ro
žė ir mergaitė”. Toliau rašo 
mūsų jaunas filosofas Juozas 
Grinius “Ateistiniai 
mūsų stambus 
A. Stanys “Pax 
Europoje XIII 
Adomaitis “Ar 
chemiją”, L. Valiukas 
giau dėmesio lietuviškumo 
programai”, J. Pabedinskas 
“Jaučių kautynės Ispanijoje”. 
Be to, randame J. Biliūno 
“Piestupį” ir lietuvių pasaką 
“Kregždė, mūsų užtarėją”. 
Antrąją dalį sudaro oficiali- 
nis skyrius — Vyčių veikimo 
apžvalga. Malonu dar pažy
mėti, kad šį “Vyties” numerį 
gražiai parėmė lietuviai biz
nieriai ir 
skelbimais 
kinimais.

profesionalai savo 
ir kalėdiniais svei-

“Vytį” toliau 
Dr. Juozas 

“Pavasario” 
“Pavasaris” 
labai glau-

metųNuo šių 
redaguoti perima 
Leimonas, buvęs 
Sąjungos vadas, 
ir “Vytis” turėjo 
džius ryšius, kai Lietuva buvo 
nepriklausoma. Dr. J. Leimo- 
nui “Vyčių” veikimas jau iš 
to meto pažįstamas. Kadangi 
jis gerai valdo plunksną ir 
turi nemažą patyrimo jauni
mui laikraščius redaguoti, tai 
nėra kaip nei linkėti jam pa
sisekimo. Jis yra Dr. J. Lei- 
monui užtikrintas.

ATVYKO ŠIE LIETUVIAI
pradžia 7 pust

Matuza. Martynas, Adelė, 
Alma. Ervinas, Erika j Oma- 
ha, Nebr.

Nagis. Martynas j • Chicago.
Norbutas, Stefanija. Nijolė, 

Jūratė j Cicero, III.
Taluntis, Povilas j Kennan, 

VVisconsin.

Tauras, Rūta į Los Angeles, 
Calif.

Strazdas, Juozas į Los An
geles, Calif.

Apie 1950 m. gruodžio 28 d. 
laivu “General Taylor” į New 
Yorką atvyko šie lietuviai 
tremtiniai:

Elena į

Emilija,
N. Y. ’

Afanasievas, Petras, Ona, 
Virginija‘į E. St. Louis, III.

Augaitis, Juozas, Magdale
na į Detroit, Mich.

Bendorius, Viktoras, Kons
tancija į Omaha, Nebr.

Birštonas, Teresė, 
Detroit, Mich.

Brizgys, Petras,
Antanas į Brooklyn,

Cijūnėlis, Kazys, Margarita, 
Valeris į Chicago, III.

Gricius, Valerijonas, Adelė 
į Vandergrift, Pa.

Jonikas. Kazys į Waukegan, 
Illinois.

Juškėnas, Stanislovas, Leo
kadija, Kastytis į Chicago, III.

Kapačinskas, Augustinas, 
Jurgis, Teofilė į Watertown, 
Conn.

Karuža, Vytautas, Janina, 
Aldona. Laimutė į Cleveland, 
Ohio.

Sužeistiems kariams didelę pagalbą gali suteikti krau
jo davėjai (Blood Donation). Kreiptis tuo reikalu į Boston 
Blcod Center — 314 Darthmouth St. ir 165 Congress St.

NEPALAUŽIAMA "ATEITIS"
Moksleivių Ateitininkų Są

jungos žurnalas “Ateitis” A- 
merikoje buvo pradėta leisti 
praėjusių metų kovo mėn. Iš
leista viso 9 numeriai. Prieš 
tai buvo leidžiama Vokietijoje. 
Tuo būdu už Lietuvos sien” 
išėjo jau 21 numeris vieno iš 
seniausių lietuvių moksleivių 
žurnalų. Nei vienas kitas mū‘ 
sų moksleivių laikraštis nėra 
taip ilgai išsilaikęs, nei išva
ręs tokios plačios ir gilios 
kultūrinės vagos. Nei trem
ties vargai neįstengė palaužti 
jaunuoliško “Ateities” entu
ziazmo. Visiškai pagal ateiti
ninkų himną: “Sieloj tvirtybė 
ir galia vilties”.

Remdamosi daugiausia ta 
sielos tvirtybe, “Ateities” re
dakcija viliasi kitiems metams 
žurnalą dar labiau sustiprinti, 
kad jis galėtų dar geriau vyk-

Detroit,

Marija j

į E. St.

Keserauskaitė. Ona į Chica
go, Illinois.

Kinčius, Juozas į Detroit, 
Mich.

Kroičas, Jonas į Bridgeport, 
Conn.

Lukoševičius. Vincentas į 
Beloit. Wisc.

Maselis, Jonas į Detroit, 
Mich.

Mažeikaitė, Marija į Mas- 
peth, L. I., N. Y.

Medenis, Viduvis, Rutė, Iš- 
mena į Maywood, III.

Petrauskas, Steponas, Mari
jona, Danguolė, Aųuelina, Sa
lomėja, Virginija į 
Mich.

Povilaitis. Jurgis, 
Philadelphia, Pa.

Pūdymaitienė, Ona 
Louis, III.

Rocevičius, Tadas, Žentą, 
Irena, Hartmutas į Waterbu- 
ry, Conn.

Račkauskas, Pranas, Euge
nija, x Virginija, Pranas, Vy
tautas į Basking Ridge, N. J.

Raila, Juozas, Vale į Det
roit, Mich.

Stanulis. Jonas į Provi- 
dence, R. I.

Svedarauskas, Domininkas į 
Setauket, L. I., N. Y.

Vaitiekūnas, Petras į Lin- 
den, N. J.

Valaitis. Jonas į Detroit, 
Mich.

Venclauskas, Henrikas į 
Schenectady, *N. Y.

Vokėnas, Veronika. Stefa
nija, Vanda į Chicago, III.

BALF Imigracijos Komitetas
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SKAUTYBĘ

“išsaugoti 
laisvai Lie- 
kūrybingus 
Tam yra 
; praėni- 
numeris. 
rašo kun.

“Betliejus ir 
“Sielų 

(kaip bolševizmas 
dvasią), prof. S.

dyti savo misiją: 
nuo svetimų įtakų 
tuvai laisvus ir 
Lietuvos vaikus”, 
skirtas ir paskutinis 
siu metų “Ateities”

Šiame nurreryie i 
Vyt. Pikturna 
žmogaus širdis”, J. B. 
genocidas” 
žaloja dvasią), prof.
Kolupaila “Aukštaičių Švento
ji”, St. Barzdukas “Dabarties 
gyvieji ateitininkų reikalai ir 
uždaviniai”, V. Jonikas “Kny
gelės pačios byla lietuvnin- 
kump” (apie nesidomėjimą 
lietuviška knyga) ir k. Yra ei
lėraščių G. Grigaitytės, A. 
Rūtos, S. Prapuolenytės, P. 
Stelingio. Platūs • skyriai: 
Mūsų jauniesiems. Mūsų gim
toji kalba (veda L. Dambriū- 
nas), Kreivos šypsenos, Įvy
kiai, darbai ir žmonės (pami
nėtas M. K. Čiurlionis), Mes 
plačiajame pasaulyje.

“Ateitį” redaguoja K. Am
brazaitis, A. Pocius ir A. Ba
ronas. Redakcijos ir adminis
tracijos adresas: 417 Grand 
St., Brooklyn 11, N. Y. Me
tams kaina $3. Garbės prenu
merata $10.

m Gubem. Dever pranešė, 
kad jo adjutantas pulk. Ira 
Hamilburg paskirtas brigados 
generolu. Jis yra atsarginių 
oro pajėgų viršininkas ir Plv- 
mouth Rubber bendrovės 
(Canton, Mass.) iždininkas ir 
tarybos pirmininku.
m Mayoras John B. Hynes 

savo metinėje kalboje Bosto
no miesto tarybai, pareiškė, 
kad jis pramatąs būtiną rei
kalą pakelti mokesnius gyven
tojams ir algas miesto darbi
ninkams.

m Praeitais metais Bostono 
miesto automobilių savininkai 
sumokėjo $346.103 už staty
mą ir perilgą laikymą auto
mobilių draudžiamose vietose.

■i Mrs. Kathleen T. Ryan 
Dacey, gyv. Jamaica Plain, 
praeitą lapkričio mėn. išrink
ta Bostono mokyklų kamite- 
tan, sausio 2 d. komiteto buvo 
išrinkta pirmininke. Mrs. Da
cey yra katalikė advokatė.

m Policininkas
mas gyventojus rado Michael 
Griffin, 67, gyv. 221 W. Se- 
cond St.. So. Bostone, prieš 
savaitę mirusį rūsyje.

surašinėda-

Nė arklys arklio dykai ne
kaso. Lietuvių patarlė.

pulką jaunesniuoju 
Jo karinė tarnyba 
permaininga — ka- 
sekė nuotykingos 

neištirtomis In-

Sausio 8 d. sukako 10 metų, 
kai mirė Skautybės Kūrėjas 
Robertas Stephensonas Smy- 
thas Baden - Powellis. Jis gi
mė 1857 m. vasario 22 d. va
kariniame Londone, netoli 
Hyde Parko. Po tėvo mirties 
visos šeimos rūpesčiai ir atei
tis užgulė ant motinos, kuri 
auklėjimo uždavinius 
su dideliu 
ciatyva ir drąsa. Iš motinos 
jaunasis Robertas išmoko my
lėti bei stebėti gamtą ir vado
vautis jos dėsningumu bei 
grožiu.

Baigęs 
pradinę ir 
tesniąją
Pawellis 1876 m. pateko į 13- 
jį husarų 
leitenantu, 
buvo labai 
ro žygius 
ekspedicijos 
dijos ir Afrikos sritimis. Jis 
pasižymėjo kaip puikus joji
kas, taiklus šaulys ir sumanus 
pėdsekys bei medžiotojas. 
Įvairiuose žurnaluose buvo 
dedami įdomūs jo straipsniai 
apie egzotinius kraštus; para
šė daugelį kariškų ir kelionių 
įspūdžių knygų. Kariavo su 
zulais Afrikoje, buvo Maltom 
salos gubernatoriaus sekreto
rius, vadovavo ekspedicijai į 
Ashanti kraštą ir kovojo da
bartinėje Rodezijoje (Afri
ka). Čia jis pritaikė kariams 
apmokyti naujus metodus, ku
riuos vėliau (1889) aprašė 
“Aids to Scouting” knygoje 
(“Žvalgybos vadovas”). Tais 
pat metais jis patenka į ang
lų - būrų karo sūkurį (pieti
nėje Afrikoje), kur be karių 
svarbias pareigas atliko sava
norių berniukų tarnyba. Jie 
gavo “Mefekingo kadetų” var
dą ir liko istoriniu pasišven
timo bei pareigingumo pavyz
džiu.

Dirbdamas su kariais 
den - Pawellis įsitikino, 
patikėjimas jaunuoliams 
sakingų uždavinių visados
vė geras pasekmes ir užtikrin
davo laimėjimą. Baigdamas 
karinę tarnybą ir išėjęs į at
sargą generolu leitenantu B. 
P. jau turėjo skautybės idėją. 
Sugrįžęs Anglijon, jis nuste
bo, kad jo knyga “Aids to 
Scouting” mokyklose plačiau 
naudojama, kaip metodas pa
stabumui ir atminčiai lavinti. 
B. P. savo ilgametį patyrimą 
ir surinktą medžiagą sistema
tizavo ir nutarė padaryti ban
dymą. 1907 m. vasarą Brown- 
sea saloje (Poole Harbour) 
surengė bandomąją stovyklą, 
parinkęs jon 20 berniukų iš 
valdiškų mokyklų ir iš Lon
dono neturtingųjų kvartalų. 
Juos 
vino
įsitikino, kad rado tikrą kelią. 
Tai ir buvo skautybės pra
džia.

1908 m. jis paskelbė skau
tybės idėją knygoje “Skauty- 
bė Berniukams" (Scouting 
for Boys). Šį knyga pasklei
dė skautybės idėją po visą pa
saulį. Lietuvoje ji buvo sktn.
V. Kamentausko sulietuvinta 
ir pavadinta “Skautybė Ber
niukams” (1934).

Spontaniškas skautybės au
gimas buvo ■ nepaprastas. 1908 
metų gale Anglijoje jau buvo 
60,000 skautų.

Paties Baden - Pawellio as
menybė daug reiškė šio darbo 
pasisekimui. Jis buvo suaugęs 

Ba- 
kad 
at- 
da-

suskirstė skiltimis ir la- 
savo metodais. Čia jis

gyve- 
Powellis

su tuo, ką skelbė ir ko mokė. 
Sulaukęs tūkstančių gerbėjų, 
liko visados draugiškas pašne
kesiuose ir darbe. Įsigijo visa
me pasaulyje draugų, pasiry
žusių eiti kilniųjų 
idealų ir glaudžios 
keliu.

Daug džiaugsmo 
wellis suteikė Lietuvos skau
tiškajam jaunimui atsilanky
damas su šeima ir skaitlingu 
būriu vienminčių 1933 m. Pa
langos sąskrydyje. Keli tūks
tančiai mūsų skautų bei skau
čių rodė, kad skautybė rado 
puikią dirvą lietuviškąme jau
nime. Palangos pušyne, Biru
tės kalno papėdėje, tada susi
tiko dviejų gana tolimų 
skautai, tačiau juos 
viena kilni idėja.

Paskutiniuosius savo 
nimo metus Baden 
praleido jaunystėje pamėgto
je Afrikoje. Tenai jis ir pa
rašė skautams savo paskuti
niuosius žodžius, kurių kelias 
mintis čia primename:

“Aš tikiu, kad Dievas mus 
sutvėrė šiame linksmame pa
saulyje, kad būtumėm laimin
gi ir džiaugsmingi. Laimė ne
pareina nuo turtų, dar mažiau 
nuo pasisekimo karjeroj, nei 
nuo išsilavinimo. Pirmas 
žingsnis į laimę yra tapti svei
ku ir stipriu, kad galėtumei 
būti naudingas, kai esi ber
niukas, o tada galėsi džiaug
tis gyvenimu, kai tapsi vyras.

Gamtos stebėjimas parodys 
jums, kad Dievas sutvėrė pa
saulį — pilną gražių ir ste
buklingų dalykų jūsų džiaugs
mui. Būk patenkintas tuo, ką 
gavai ir daryk visa, kas ge
riausia. Žiūrėk į daiktus ne iš 
blogosios, bet iš gerosios pu
sės.

Tačiau tikrai laimingas bū
si? suteikdamas laimę kitiems 
žmonėms. Palik pasaulį geres
nį, negu jį radai. Kai ; 
laikas mirti, galėsi mirti 
mingas, jausdamas, kad 
eikvojai veltui laiko, bet 
naudojai jį geram. Budėk 
kiu būdu, kad galėtum gyven
ti ir mirti laimingas — visuo
met turėk savo skautiškąjį 
įžodį prieš akis, net ir tada, 
kad jau nebūsi berniukas. — 
Tepadeda Dievas 
įvykdyti”.

Baden - Powellis 
šio 8 d. Kenijoje 
gyvenime nužygiavęs ilgą di
delio patyrimo ir pasiaukoji
mo kelią. Jo įkvėpta skauty
bė tampria idėjine grandine 
apjuosė visą žemę. G. J.
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So. C'arolina valstybėje nu
savinta 250,000 akru žemės 
atominės energijos įmonei 
įrengti. Tam paskirta $260,- 
000,000.


