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“BAŽNYTINIAI MOKESČIAI” 
LIETUVOJE

Bolševikai Lietuvoje 
apdėjo mokesčiais visus 
katalikus, kurie eina į 
bažnyčią šv. Mišioms. 
Kiekvienas turi mokėti 
valdžiai 7 rublius ($1.75). 
Mokesčius renka valdžios 
pareigūnai.

Ši žinia, naujai gauta iš 
Lietuvos, praneša Prel. 
M. Krupavičius, VLIKo 
pirmininkas.

Visus mokyklų vatus 
privalo vežti valdžios' 

lėšomis
Swampscott, Mass. — 

Sekmadienį, gegužės 21 
d., Massachusetts Catho- 
lic Order of Foresters 
70-jame metiniame seime 
šen. Henry C. Lodge, pa
reiškė, kad visų mokyk
lų, viešų ir privačių, vai
kai turi būti vežami au
tobusais nemokamai. Jis 
sakė, kad jeigu kuri vals
tybė neskiria pinigų vež-

ti vaikams į privačias 
mokyklas, tai federalinė 
valdžia turėtų skirti fon
dą tam tikslui. To reika
lauja teisingumas, nes 
privačių mokyklų vaikų 
tėvai moka mokesnius 
viešoms mokykloms išlai
kyti ir taip pat sutaupo 
daug pinigo savo ir pri
vatines mokyklas išlai
kydami.

Senatorius priminė Ar
kivyskupo Richard J. Cu
shing, pareiškimą, kad 
Mass. valst. kasmet su
taupo apie $22,000,000 
katalikiškų mokyklų są
skaitom

“Kada mes skiriame 
federalinius fondus švie
timui, tai mes skiriame 
pinigus, kuriuos sumoka 
ir ne viešųjų mokyklų 
vaikų tėvai visame kraš
te”, kalbėjo senatorius.

Seime taip pat kalbėjo 
darbo sekretorius Mauri
ce J. Tobin, gub. Paul A. 
Dever, ir kiti.

BOLIVIJOJE NUMALŠINTAS 
KOMUNISTŲ SUKILIMAS

La Paz. — Bolivijos vy
riausybės pranešimu ge
gužės 20 d. komunistai, 
pasinaudodami darbinin- 
kų^ejku^to^^ad^ę 

kiteliams vadovavo Ser- 
gio Almarez, neseniai 

. grįžęs iš Paryžiaus, kur 
jis tarėsi su Sovietų Ru
sijos agentais. Gatvių 
kovose, kuriose dalyvavo 
kariuomenė ir 
apie 50 žmonių užmušta 
ir 120 sunkiai sužeistų. 
400 sukilėliai areštuoti; 
tarp jų ir Sergio Almo- 
rez. Sukilimas buvo lai
ku užgniaužtas. Kariuo
menė grįžo į kareivines. 
Darbininkų streikas ir 
toliau tebevyksta, tačiau 
jie neišsiplėtė į visą kraš
tą, kaip buvo komunistų 
planuota.

policija,

Pasftrmkia iš Tarpt. 
sus.smHiio Konvencijos

Ženeva, Šveicarija — 
Berne yra sušaukta tarp
tautinė susisiekimo kon
ferencija reviduoti iki
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ANTRADIEN

Vielos i&tai Inata
mLsy neEęelbės

Washington, D. C. — 
Šiomis dienomis VVa- 
shingtone įvyko JAV ka
talikų karo 
konferencija, 

ttarp kitų, 
Georgetown 
universiteto prof. T. Ed- 
mund A. Walsh, S. J. ir 
vysk. James H. Griffiths. 
Pirmasis pabrėžė, kad 
“komunistų revoliucija 
yra šėtoniškas ir kietas 
nusistatymas sunaikinti 
pasaulyje krikščionybę”. 
Antrasis nurodė, kad nuo 
šio pavojaus žmonijos 
negali apginti jokios 
bombos ir kariniai biud
žetai, o tiktai dvasinis 
ginklas: tvirtas nusista
tymas kovoti už Dievą ir 
tikėjimą.

kapelionų 
ku r i o j e, 
k a 1 b ėj o 

kat a 1 i k .>

Pasmerkė fanatizmą
Rutland, Vt. — Vysku

pas Edward F. Ryan sek
madienį, geg. 21 d., kal
bėdamas Vermont Šv. 
Vardo Draugijos na
riams, griežtai pasmerkė 
fanatikus, kurie sklei
džia neapykantą tarp 
žmonių dėl jų spalvos, 
rasės ar tikybos: “Yra 
nelaimė, kad mes turime 
profesionalų fanatikų, 
kurie prisidengę religija 
ar patriotizmu, skleidžia 
neapykantą prieš katali-

šiolei veikiančiai Euro
pos geležinkelių susisie
kimo konvencijai. Ven
grija ir Čekoslovakija 
savo atstovų į šią konfe- ir

pos satelitiniai kraštai 
mano iš ligi šiolinės ko
munikacinės sistemos: iš
sijungti.

“Jeigu tai įvyktų — pa
reiškė vienas iš ekspertų, 
— tai reikštų, kad kiek
vienas persiuntimas iš 
rytų į vakarus ir atvirkš
čiai priklausys grynai 
nuo Maskvos malonės. 
Tada netektų kalbėti 
apie pagyvinimą preky
bos tarp Rytų ir Vaka- 
rų .

• i

Jeigu geležinės užuolai
dos kraštai atsisakys nuo 
ligi šiol veikiančios Ber
no susisiekimo konvenci
jos, tai kiekvienam siun
tiniui už geležinės užuo
laidos reikia atskiro 
tarptautinio susitarimo 
vietoj dabar veikiančio 
bendro, liečiančio perve
žimą ir siuntų apsaugą.

TRYS DIDIEJI PATENKINTI

Londono konferencijoje nusitinka JAV valstybes se
kretorius Dean Acheson, Britanijos užs. reikalų minist 
Ernest Bevin ir Prancūzijos užs. reikalų minist. Robert 
Schuman. Nors politiniai klausimai niūrūs, bet nuotaika 
šviesi.

smerkė šlykščius žurna
lus, komiškas brošiūrė
les, kuriomis tvirkinama 
vaikai ir jaunimas; pa
smerkė ir filmas, kurios 
nėra pripažintos Padoru
mo Legiono. Ragino vi
sus kovoti prieš blogą.

Gci&iji itrigMi
Atėnai. — Komunistų 

partizanų nu niokota 
Graikija, 
Jungtinių Amerikos Val
stybių, gana sparčiai at
sistato. Pereitais metais 
ji turėjo dar 700,000 pa
bėgėlių iš nuniokotų kai
mų. Pagalbos šaukėsi net 
kitų kraštų. Šiemet 500,- 
000 iš pabėgėlių jau grįžo 
į atstatomus ūkius.

Apskritai, kur tik rau
dona pavietrė praeina, 
žmonės greitai vėl susi
tvarko, bet kur ji palie
ka, vargai niekada nesi
baigia.

padedama

Demok^i nenod šaRntf 
komunistu

Washington, D. C. —
Senatorius Joseph R. Mc- 
Carthy ,respublikonas iš 
Wisconsin, sako, kad de
mokratai nesiskubina ša
linti komunistų iš val
džios vietų.
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INDENLKE ŠYPSOSI PREZIDENTUI
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PiedMfui Trumanui, atvykusiam j Pend’eton, 
iadtaai ii ląpatiJJo rezervato įteikia tautišką skraistę.

•3L

Ore.,

ITALŲ KOMUNISTAI
TVIRKINA JAUNIMĄ

Washington, D. C. — 
Dešimties vidurvakarinių 
ir vakarinių geležinkelio 
linijų Switchmen’s Unija 
paskelbė dar b i n i n k ų 
streiką. Streikas prasi
dės antradienį, gegužės 
23 d. Darbininkai reika
lauja 48 valandų atlygi
nimo už 40 valandų dar
bą savaitėje.

Baisus sprogimas New Jersey 
pakrantėje

South Amboy, N. J. — 
Gegužės 19 d., penktadie
nį, 7:25 vai. vak. su dide
liu trenksmu ir milžiniš
kais liepsnos bei dūmų 
debesimis išlėkė į padan
ges keturi prekiniai lai
vai, prikrauti virš 500 to
nų sprogstamos medžia
gos, kuri buvo kraunama 
vežti į Indiją. Sprogsta
ma medžiaga buvo atga
benta ši Norfol, Ohio, 
vienos fosforines trąšas 
gaminusios bendrovės 
(American Agricultural 
-Chemical Co., South Am
boy, N. J.) ir pakrauta į 
Isbrandtsen bendrovės 
prekinius laivus. Sprogi
mo metu dirbę 20 krovė- * 
jų visi žuvo. Smarkiai 
taip pat sukrėstas visas 
10,000 gyventojų mieste
lis, sugriauta ir apardyta 
apie 3500 namų, daug su
žeistų, iš kurių apie 400 
gana sunkiai.

Žmones pasakoja, kad 
sprogimas buvęs toks 
stiprus ir šiurpus, jog at
rodė, lyg būtų čia kritu
si atominė bomba. Daug 
žmonių buvo apėmusi pa
nika. Kai kurie pamanė, 
kad prasidėjo karas ir 
kad toje vietoje nukrito 
pirmoji sovietų bomba. 
“Man pasirodė, kad Stš-

kurie stovi arti gyvena
mųjų vietų, nebūtų krau
nama daugiau sprogme
nų kaip 500 svarų. Spro
gimo priežastys dar ne
nustatytos.

ši baisi pamoka priver
tė išleisti instrukcijas, 
kad ateityje sprogmens 
būtų kraunami ir gabe
nami tiktai tokiuose uos
tuose, kurie yra nuoša
liai gyvenamųjų vietų.

jam teisę
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Roma. — Italų komu- kų Akcija š. m. gegužės 
nistų partija Sovietų Ru- mėn. 21 d. surengė visose 

i parapijose 
(24,000) .pamaldas* de
monstracijas ir mitingus, 
kuriuose buvo griežtai 
pasmerkti italų tautos

. " “ - finas jau čia”, išsireiškė
Tėns Usbardl negalėj* 

sakyti pamokslo 
Šveicarijoje

Basei, Šveicarija —Vie
nintelis kraštas pasaulyj, 
išskyrus Sovietų Rusiją 
ir jos satelitinius kraš
tus, yra Šveicarija, ku
rioje konstitucija drau
džia jėzuitams sakyti pa
mokslus.

Tėvas Riccardo Lom- 
bardi, S. J., garsus italų 
pamokslininkas, pernai 
lankęsis Amerikoje, nu
vykęs į Šveicariją galėjo 
atnašauti šv. Mišias, bet 
negalėjo sakyti pamoks
lo.

sijos pavyzdžiu yra įstei- Italijos 
gusi “Italija* 
organizaciją”, 
telkiami 
kak Vaikai 
kaadisn 
tęs blevtzgsti prieš Die
vą ir Bažnyčią. Rengiami 
taip pat mažamečių vai
kų nepadorūs šokiai, ska
tinami vaikai bučiuotis ir 
glamonėtis.

Šiuos faktus yra iškė
lęs Milano kardinolas Al
fredo Schuster ir katali
kų dienraštis “D Quoti- 
diano”. Kardinolas savo 
laiške nurodo, kad tai 
yra velniškos komunistų 
pastangos demoralizuoti 
italų tautą. Jis įsakė vi
siems savo provincijos 
vyskupams atkreipti į 
tai tėvų dėmesį ir pri
minti komunistams pa
skelbtą ekskomu n i k ą. 
Taip pat Italijos Katali-

pionierių 
kurion 

iai vai- 
pratinami

Charles Bersin, dirbęs 
uoste. Liepsnos buvo pa
kilusios iki 500 pėdų
aukščio, o trenksmas gir
dėjosi plačioje apylinkėje 
už poros dešimčių mylių. 
Kariuomenė, po 1 i c i j a, 
Raudonasis Kryžius ir 
būriai apylinkės žmonių 
teikia pagalbą 
ištiktiems.

Pažymėtina, kad 
prieš dešimtį dienų Pajū
rio Apsaugos policija bu
vo įspėjusi, kad į laivus,

nelaimės

tik

Ceky atstovas pasitraukė
Lake Success, N. Y. — 

Vladimir Houdek, Čeko
slovakijos atstovas U.N., 
nutraukė visus ryšius su 
savo kraštu, komunistų 
dominuojamu, ir kreipėsi 
į Prezidentą Trumaną, 
kad suteiktų
gyventi šiame krašte. ’

Jis taip pat pasiuntė 
kablegramą premierui 
Stalinui, įspėdamas jį, 
kad negalima primesti 
Rusijos komunizmo Eu
ropos kraštams.

Houdek yra 38 m. am
žiaus diplomatas. Jis pa
reiškė laikraštininkams, 
kad jis neturįs nei pini
gų, nei plano ateities gy
venimui.

Tačiau Houden neatsi
sako komunizmo. Jam 
parupo tik sviląs kailis 
dėl valymo Čekijoje “ti- 
toistų”. Valstybės De
partamentas dar svarsto, 
ar leisti jam pasilikti 
JAV.

%
■ Geneva—Trygve Lie, 

UN generalinis sekreto
rius, pageidauja, kad į 
Jungtinių Tautų šeimą, 
būtų priimtos dar 9 tau
tos: Albanija, Austrija, 
Bulgarija, Suomija, Ven
grija, Italija, Airija, Por
tugalija ir Rumunija.

Suglaustos žinios
NELAUKTAS IR ĮTARTINAS 

VIZITAS
Londonas. — Praėjusį 

šeštadienį 28 rusų laivai 
plaukiantieji iš Baltijos 
jūros į Juodąsias mares, 
nelauktai priartėjo prie 
Anglijos krantų ir susto
jo Falmouth uoste. Lai
vyno vadas pasisveikino 
angliškai ir pareiškė, kad 
jis nori lukterti dar kelių 
atsilikusių laivų ir papil
dyti kurą.

Anglų laikraščiai apie 
šį nelauktą ir paslaptin
gą vizitą įsidėjo žinias į 
pirmą puslapį. Visiems 
krinta į akis, kad šis ru
sų laivų konvojus patai
kė į pačias išvakares jū
ros manievrų, kurie šią 
savaitę bus daromi Bis- 
kajaus įlankoje (prie 
Prancūzijos), pro kurią* 
rusai dar turi praplaukti. 
Kiti vėl spėja, kad rusai 
tyrinėja Lamanšo kanalą 
ir nori geriau pažinti An
glijos krantus. Anglų lai-

vyno bazė, iš kurios iš
plauks manievruoti karo 
laivai, yra tik už 40 my
lių nuo “vizito” vietos.

Moterys priešingos raudo
nosios Kinijos pripažinimui

Washington, D. C. — 
Iš visų Jungtinių Ameri
kos Valstybių suvažiavu
sios direktorės Katalikių 
Moterų Tautinės Tary
bos (NCCW) priėmė re
zoliuciją, kurioje griežtai 
pasisako prieš keliamą 
Valstybės Departamente 
mintį pripažinti komu
nistinę Kiniją ir jos at
stovus įsileisti į Jungti
nių Tautų Organizaciją 
(UN).

Kaip žinoma, tą mintį 
palaiko kai kurios pro
testantų organizacijos, 
turinčios savo misijas 
bolševikinėje Kinijoje.

A Sovietų spauda daro priekaištų, kad Jung. Vals
tybių specialistai stato strateginius kelius ir braižo 
žemėlapius* Afganistane, kuris Azijos krašte esąs 
kaimynystėje su pietine Rusijos Azija. Tas apkalti
nimas buvo paskelbtas tuojau po įteikimo sovietų no
tos Persijai.

A Persijos vyriausybe į sovietų priekaištus dėl 
pasienio naftos sričių fotografavimo atsakė, kad 
naftos laukų tyrinėjimas savo teritorijoje, nors ir 
prie sovietų sienos, yra Persijos vidaus reikalas ir 
negali būti nesuderinamas su gerais Rusijos santy
kiais.

A Pasaulinė sveikatos organizacija nutarė išmesti 
Gudijos atstovą iš vykdomojo šios organizacijos ko
miteto. Jis jau nu 1949 m. sausio mėn. šios organiza
cijos posėdžiuose nesilankė, nors ir buvo jos vadovy
bės narys.

A Sovietai savo protesto notoje apkaltino prancū
zų vyriausybę, kad pastaroji padarė neįmanomą so
vietų piliečių repatrijaciją iš Prancūzijos ir jos oku
pacinių zonų Vokietijos ir Austrijos.

A Rumunija reikalauja sumažinti Jung. Valst. am
basados Bukarešte personalą iki 10 asmenų. Nusi
skundžia savo notoje, kad Jung. Valst. diplomatiniai 
atstovai užsiima šnipinėjimu.

A Vokietijoje, Gelsenkirchene (prie Esseno), įvy
kęs sprogimas anglies kasyklose 68 angliakasius už
mušė ir 20 sunkiai sužeidė. Sprogimo metu dirbo apie 
100 darbininkų.

A Brazilijoje sudarytas ir priimtas penkerių metų 
planas kraštui labiau sukultūrinti ir ekonominei ge
rovei pakelti. Tam reikalui paskirta 500 milijonų do
lerių.



Antradienis, Gegužės 23, 1950 PAJumnitas-

J. Ę.ARKIVtfSK VPO fcMSKAS
Mylimieji Kristuje:
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Sekminėse, gegužės 28 d. visose bažnyčiose bus 
daroma metinė rinkliava ftv. Jono Seminarijai palai
kyti. Labai jūs prašau įtemptu duosnumu tą svarbų 
reikalą paremti, nes šių metų rinkliava trigubą tiks
lą turi atsiekti.

Visų pirma, mūsų svarbi pareiga palaikyti mū
sų Didžiąją Seminariją Brightone. Šįmet Didžiojoj 
Seminarijoj buvo 270 klierikų ir 90 mokinių Mažojoj 
Seminarijoj. Tokio busimų kunigų skaičiaus išlaiky
mas ir išmokslinimas sudaro be galo didelį uždavinį. 
Tiktai pasidėkojant nepaprastam duosnumui, kurį 
parodo Bostono Arkivyskupijos kunigai ir žmonės 
mūsų Seminarijos palaikymui, mes galim šiaip taip 
galą su galu suvesti.

Antrasai tikslas tai Mažosios Seminarijos staty
ba Jamaica Plain, kurią jau pradėjom ir turim baig
ti. Ta atskira auklėjimo įstaiga sudaro naują finan
sinę naštą, bet mes negalime stumti nuo savęs pašau
kimų, kuriuos Dievas taip gausiai mums suteikia.

Pagaliau, mes turim atlikti pasiimtą pareigą at
statyti Amerikos Kolegiją Romoje. Tik nepaprastas 
jūsų duosnumas duos mums galimybės atlikti ir šią 
pareigą, nedarant atskiros rinkliavos.

Nėra didesnio dalyko, kurs labiau Dievui patik
tų, kaip auklėjimas kunigų, ?rie eis Dangaus Vieš
paties takais. Tad aš prašau .kad būtumėt trigubai 
duosnūs šiems trims tikslams: Didžiajai Seminarijai, 
Mažajai Seminarijai ir Amerikos Kolegijai Romoje 
sušelpti. Telainiina jus visus Aukščiausias Kunigas 
Kristus.

Jūsų ištikimas Kristuje, 
f RICHARD J. CU8HING, 

Bostono Arkivyskupas

kimuose tik 51.2% mūsų 
piliečių dalyvavo, kai tyui; 
tarpu Italijoj 94%, Nor* 
vegijoj beveik 90%, Bri
tanijoj 84% ir Vakarų 
Vokietijoj 75% visų, tu
rinčių teisę balsuoti da
lyvavo paskiausiuose tų 
kraštų rinkimuose.

Tai rodo, kaip menkai 
vienas ar kitas Amerikos 
pilietis (vyras ar mote
ris) vertina balsavimo 
teisę. Mūsų kraštas suda
rė sąlygas laisvei ir ger
būviui. Amerika yra ko
votoja dėl lygių visiems 
civiliniu teisių ir galimy
bių, nežiūrint rasės, tiky
bos ar tautybės. Ji 
kovotoja už tremtinius ir 
sauggoja tūkstančius tų 
kurie dreba komunisti 
nės agresijos grėsmėje.

Amerikiečiai težino vie 
ną geriausią gyvenimo 
būdą — laisvės. Ji palai
ke šias viltis ir kituose. 
Kai suplevėsuos mūsų 
“Žvaigždės ir Juostos”, 
prisiminkime savo šven
tą pareigą laisvei sau ir 
kitiems”. D.N.C.

OLANDUOS KARALIŠKA ŠEIMA

Karalienė Julijona su savo vyru,, princu Bernhard 
džiaugiasi keturiomis dukrelėmis.

TARPTAUTINES VALSTIEČIU 
SĄJUNGOS KONGRESAS

PRISIMINKIME SAVO 
PAREIGĄ

Praėjusį sekmadienį vi
soje Amerikoje buvo mi
nima taip vadinamoji 
“Gero amerikiečio diena” 
(I am an American Day). 
Ji buvo skirta priminti 
piliečio pareigoms tiek 
jauniems, sulaukusiems 
subrendimo amžiaus, tiek 
ir suaugusiems, įgiju- 
siems JAV pilietybę. Pre
zidentas tą prpgą jyjfe iš
leidęs atsišaUkimą;V/’ku- 
riame pabrėžia, kad “mū
sų kraštą sukūrė žmonės 
įvairių rasių, tikybų ir 
tautinės kilmės ir kad 
kiekvienas pilietis, natu- 
ralizuotas ir sveturgi- 
męs, privalo rimtai atlik
ti visas pilietines parei
gas.

Paskirdamas 1950 m. 
“I am an American Day”, 
prezidentas Trum anas 
pabrėžia, kad mūsų kraš
tą sukūrė žmonės įvairių 
rasių, tikybų ir tautinės 
kilmės ir kad kiekvienas 
pilietis, naturalizuotas ir 
sveturgimęs, privalo rim
tai atlikti visas pilieKr.es 
pareigas.

Pildydamas šitas parei
gas, geras amerikietis 
balsuoja kiekvienuose 
reguliariuose rinkimuose. 
Mes renkame žmones, 
kurie mus atstovauja. 
Tat svarbu būti kvalifi
kuotu balsuotoju ir su
prasti savo atsakomybę, 
renkant geriausius vyrus 
ir moteris mus atstovau

ti. Mūsų pareiga yra bal
suoti ir lygiai žinoti žmo
nes už kuriuos balsuoja
me. Kiekvieno pareiga 
yra išlaikyti įstaigas, ku
rios apsaugoja jo gyvy
bę, laisvę ir turtą; daly
vauti, pašaukus dalyvau
ti prisiekusiųjų teisine; 
tarnauti ar remti gin
kluotas šios šalies jėgas 
karo metu; vengti viso
kios neapykantos, kuri 
liečia rases, klases, ti
kybas ar tautybes ir ak
tyviai dalyvauti judėji
me, kuris liečia savąjį 
kraštą.

Praeityje šios pareigos 
buvo susiję tik su savo 
apylinkės, valstybės ir 
krašto gerove, bet šian
dien jau apima ir žmones 
Europoje, Artimuose ir 
Tolimuose Rytuose,, Pie
tų Amerikoj, Afrikoj ir 
Pacifiko salose. Šiandien 
visas pasaulis kreipia dė
mesį,, kaip Amerikos de
mokratija išsi laikys. 
Mes, kartu su savo drau
gais užsienyje, kaip pra
eik je ir dabar pabrėžia
me demokratiškus' užda
vinius. Kada mūsų dar
bai skiriasi, nuo mūsų 
idealų, mes esame tikri, 
kad normalus demokrati
nis procesas išlygins mū
sų sistemos netobulumus.

Mes žinome, kad mūsų 
valdžia y~a žmogių val
ui. a žmonėms. B; t 1948 
m. prezidentiniuose rin

• Vilniaus arkivysku
pija. Areštavus vysk. M.

'Reinį, šią arkivyskupiją 
administravo kun. Ka- 
čergis. Po to bolševikams 
dar pravedus Lietuvoje 
religijos naiki n a m ą j į 
darbą, Vilniaus arkivys
kupijos kai kuriose sri
tyse visiškai kunigų ne
beliko, būtent, Švenčio
nių - Ignalino. Šių metų 
kovo m. Lentupy ir Svy
riuose dar buvo po vieną 
kunigą. Praeitų metų 
pradžioje Vilniaus arki
vyskupijoje buvo 92 ku
nigai. Kiek likę šian
dien?
• &v. Kamilies, Raudo

nojo Kryžiaus pirmasis 
steigėjas, yra gimęs 1550 
m. gegužės mėn. 25 d. 
Šiemet sueina 400 metų 
nuo jo gimimo.
■ Vienas pabėgėlis iš 

šiaurės Korėjos praneša, 
kad pereitų metų gegu
žės mėn. areštuotieji 
Šiaurės Korėjos vokie
čiai, tėvai benediktinai 
yra naudojami priver
čiamiems darbams Pen- 
gyang anglių kasyklose. 
Nėra žinoma tikslaus su
imtųjų benediktinų skai
čiaus, bet manoma, kad 
jų turėtų būti apie, 120 
kunigų, brolių ir seserų. 
Iš to pranešėjo sužinota, 
kad tuo pačiu metu buvo 
suimta ir Pengyan’o A- 
paštališkasis Vik a r a s 
vyskupas Francis Hong.

Šiaurės Korėjos padėtis 
esanti labai kritiška, nes 
ją valdo žmonės, kurie 
anksčiau buvo teroristų 
vadai. Žmogiškosios lais
vės ir žmogiškoji vertė 
čia nerespektuojama.

Pasibaigė Londono konferencija
Nutarta sudaryti Atlanto Pakto

valstybių nuolatinę apsaugos tarybą. 
Atsisakyta nuo tautinių armijų idėjos. 
Pasiruošti iki 1952 m.

Londonas — Praeitos 
savaitės pabaigoje užsi
baigus Atlanto Pakto 
valstybių užsienių minis- 
terių konferencijai, buvo 
paskelbtas oficialus pra
nešimas, kuris rodo, kad 
12 užsienių ministerių 
yra daugiau padarę, ne
gu buvo tikėtasi.

Visų pirm, suvažiavę 
Užsienių jginiteriai nuta
rė sudaryti nuolatinį or
ganą, kuris visą laiką 
rūpintųsi Atlanto Pakto 
valstybių apsauga. Tai 
Atlanto Pakto apsaugos 
taryba, kup įgaliota im
tis priemonių apsaugai 
sustiprinti. Ta tarybos ži
nion įeis karo, pramonės 
ir ūkio reikalai. Tarybos 
nariais bus Atlanto Pak
to valstybių užsienių mi
nisterių pavaduot o j a i. 
Užsienio ministeriai iš
reiškė pageidavimą, kad 
šiai tarybai vadovautų 
amerikietis.

Ministeriai, turėdami 
prieš akis bendrus ap
saugos reikalus, nutarė 
atsisakyti nuo tautinių 
armijų idėjos. Šis nuta
rimas yra nepaprastai 
svarbus, nes jis padeda 
pagrindą vienai demo

kratinių valstybių ka
riuomenei.

Nors oficialiai neskel
biama, bet tvirtinama, 
kad ministeriai turi tiks
lių informacijų apie So
vietų pasiruošimus pa
sauliui užvaldyti. Davi
niai rodo, kad Sovietų 
Sąjunga 1952 m. bus jau 
pakankamai pasiruošusi 
puolimui pradėti. Jie jau 
turį pagaminę daug tan
kų, pačius naujuosius 
lėktuvus, raketas ir daug 
povandeninių laivų. Tai 
verčia demokratines val
stybes susirūpinti ir lai
ku paruošti tinkamą jė
gą puolimams suturėti ar 
atremti.

Manoma, kad amerikie
čiams teks duoti pinigai 
Atlanto Pakto valsty
bėms apginkluoti. Tačiau 
šiandien nutarta, kad 
kiekviena valstybė skįrtų 
atitinkamas sumas apsi
ginklavimui. Visi supran
ta, kad bendra apsauga 
nepaprastai svarbus da
lykas. Prancūzai ir kitos 
Europos valstybės pasi
stengs sudaryti 30 divizi
jų ,amerikiečiai bombo
nešius, britai sprausmi- 
nius lėktuvus.
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Sfasio Šimkaus '
33 LIAUDIES DAINOS !
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Ką tik išėjo iš spaudos kompozitoriaus STASIO j 
ŠIMKAUS solo ir chorams skirtų dainų naujas rinki- į 

nys. Surinko ir parengė spaudai kompo- j 
zitoriaus sūnus Algis Šimkus. Išleido į 
kun. Pr. M. Juras. Knyga puikiais vir- ( 
sėliais, su plastikos juostele, 64 pusi., , 
labai lengvai atsidaro ir puslapiai skani- , 
binan pianu neužsiverčia. Kaina $2.00.

Užsakymus siųskite: 
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366 Wcst Broadway, So. Boston 27, Mass.

Londonas—Jung. Vals
tybės ragina Šiaurės At
lanto sąjungininkus su
daryti vieną tarptautinę 
armiją prieš Rusijos ag
resiją.

Jung. Valstybės, kaip 
praneša, ragina Europą 
parodyti daugiau judru
mo, apsisprendimo ir pa
sitikėjimo ekonominiais 
reikalais.

Jaunimas nenori žygiuoti 
! rakini Beripg

Berlynas — Associated 
Press rašo, kad atbėgęs 
iš rytinės zonos komunis
tų vokiečių jaunuolių 
viršininkas pasakojo, kad 
atbėgęs iš rytinės zonos 
komunistų vokiečių jau
nuolių viršininkas paša- 
tojo,' £ad Vakarų grieb

tos priemonės atbaidė 
vokiečių komunistų jau
nuolių nuo žygio į vaka
rų Berlyną, š. m. gegužės 
28 d.

Daugelis tėvų nesutin
ka leisti savo vaikų da
lyvauti žygyje. Tik apie 
6000 jaunų propagandis
tų dalyvausią' demons
tracijoje.

Nedarbas gali būti 
kruvinas

Cleveland, Ohio — Phi- 
lip Murray, CIO pirmi
ninkas, įspėja visus, kad 
jeigu iki 1956 m. bus 11 
milijonų bedarbių, tai 
gali prasidėti kruvinos 
riaušės.

Ir duris uždarius, laikas bė- 
~a. LietU'.ių patarlė.

Washington, D. C. — 
(LAIC) Gegužės 8-10 d. 
Washingtone įvyko Kon
gresas Tarp tautinės 
Valstiečių Sąjungos (In- 
ternational P e a s a n t 
Union), kurią sudaro 10 
tautų. Iš lietuvių įeina 
dr. Kazys Grinius. T.V.S. 
pirmininkas yra lenkas 
Stanislaw Mikolajczyk, 
generalinis sekretorius 
bulgaras dr. G. Dimit- 
rov.

Antrajame T.V.S. kon
grese lietuvių delegaciją 
sudarė A. Devenienė, dr. 
J. Pajaujis, dr. M. M. De- 
venis ir K. Škirpa. Kaip 
svečiai, dalyvavo prof. 
Dr. K. Pakštas ir prof. 
V. Stanka. Kongresą at
lankė taip pat Lietuvos 
įgaliotinis ministeris VVa- 
shingtone P. Žadeikis. 
Prof. K. Pakšto sveikina
moji kalba atkreipė visų 
nepaprastą dėmesį.

Pirmąją dieną kalbėjo 
beveik visų delegacijų 
atstovai. Lietuvių dele
gacijos vardu kalbėjo A.

Devenienė anglų ir lietu
vių kalba; delegatų kal
bos buvo į plokšteles įra
šomos ir vėliau transliuo
jamos per Mutual Broad- 
casting System. Antrąją 
kongreso dieną į T. V. 
Sąjungos būstinę atvyko 
Voice of America Wa- 
shingtono studijos vedė
jas ir visų dalyvavusių 
tautų delegatai gavo 
įkalbėti į plokšteles. Lie
tuvių delegacijos vardu 
per Voice of America 
kalbėjo Dr. J. Pajaujis. 
(Kalbos tekstą duodame 
atskirai). Kongrese buvo 
svarstoma tarptautinė 
padėtis ir įvairūs kovos 
būdai kovai su bolševiz
mu, tikslu išvaduoti pa
vergtos Rytų Europos 
lautos. Nutarta įsteigti 
lįomisiją, kuri studijuotų 
ir paruoštų planą būsi
mai Ryto Europos fede
racijai.

Visi kongreso dalyviai 
— tremtiniai arba emi
grantai, kai kurie tik ne
seniai ištroškę iš už ge
ležinės sienos.

Į LIETUVOS VALSTIEČIUS
Dr. J. Pajaujo kalba, 

pasakyta per “Voice of 
America” radijo stotį.

Čia kalba Lietuvių De
legacija Tarptautiniame 
Valstiečių Sąjungos Kon
grese Washingtone. De
legacija veikia įgaliota 
buv. Lietuvos' Prezidento 
Dr. Kazio Griniaus, kurs 
yra lietuvių atstovas 
Tarptautinėje Valstiečių 
Sąjungoje,

Nors Lietuvą skiria 
nuo laisvojo pasaulio ta
rytum aklina geležinė už
danga, bet ji nėra neper
matoma. Mes turime ži
nių, kiek komunistai iš
žudė lietuvių krašte, kiek 
išdeportavo į mirties sto
vyklas. Lietuvių protesto 
memorandumui dėl šios, 
baisios tautažudybes yra 
įteikti Jungtinių Tautų 
Organizacijai ir didžiųjų 
valstybių vyriausybėms.

Težino mūsų broliai už 
geležinės uždangos, jog 
sovietų bestiališkumas 
nepasislėps nuo pasaulio 
akių. Lietuviai esantieji 
emigracijoje lais varne 
pasaulyje, tuo rūpinasi ir 
veikia kiek išgali. Jiems 
į talką atėjo lietuviai 
tremtiniai, kurių 1944 m. 
į Vakarų pateko apie 
80,000. Iš to skaičiaus 
Jung. Amerikos Valsty
bes pasiekė apie 20,000 
ir Kanadą apie 10,000.

Laisvės kovai vadovau
ja Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas, 
esantis Europoje. Jo dar
bus stipriai remia Ame
rikos Lietuvių Taryba, 
Atstovaudama, daugiau 
kaip milijoną Amerikos 
lietuvių. Visose didžiose 
Vakarų valstybėse veikia 
Lietuvos pasiuntinybės 

. ir konsulatai.
Mes girdime iš tėvynės 

žodžius, tariamus baimės 
šiurpe: Pagalbos! Atsa
kome: pagalba ateina. 
Dar kantrybės btoliai! 
Ištverkite šią baisią ga
dynę, ištverkite lietuviš
ko ąžuolo kietumu ir žal
čio gudrumu. Išlaisvini
mo valanda ateis.

Sovietų imperializmas 
privertė visas laisvas 

^uaijuiigti alau-

rės Atlanto paktu, ben
drai akcijai prieš Sovie
tų Rusiją. Galingos 
Jungtinės Amerikos Val
stybes imasi vadovauti 
kovai prieš tarptautinį 
komunizmą ir jo kursty
toją Sovietų Rusiją. Ne
trukus visas laisvas pa
saulis bus pasiruošęs su 
daug didesniu karo po
tencialu atremti Sovietų 
agresiją, sutvarkyti rau- 

kai n 
buvo sutvarkyti Hitleris 
ir Musolinis. Lietuvių 
tautos budeliai neišvengs 
nupelnytos bausmės.

Mes kenčiame ir kovo
jame ne vieni. Drauge su 
Lietuva yra pavergta, 
daugiau kaip šimtas mi
lijonų Rytų Europos 
žmonių. Pavergtųjų tau
tų vadovaujantieji vyrai 
dirba sutartinai užsie
niuose; tų tautų valstie
čių partijų vadai yra su
darę Tarptautinę Vals
tiečių Sąjungą Washing- 
tone, kuri dabar yra su
sirinkusi metinio kongre
so. Jie dirba savo tautų 
išlaisvinimui priartinti, 
laisvei ir demokratijai 
savo tėvynėse atstatyti. 
Ir nebetoli ta vąlanda, 
kada maskoliai bus išva
ryti iš visų tų kraštų nuo 
Baltijos ligi Juodųjų Jū
rų, kada sovietinis smau
glys bus sutriuškintas 
pačiame jo lizde Krem
liuje, kada valstiečiai 
bus išlaisvinti iš kolcho
zų baudžiavos ir darbi-' 
ninkai iš stachanovinės 
vergijos.

Mes norėtume pasakyti 
savo broliams tėvynėje, 
broliai! žinome, kad jūs 
dedate laisvės kovai mil
žiniškas aukas kančio
mis ir gyvybėmis. Kovo
dami neleiskite tačiau so
vietiniam slibinui visiš
kai nukraujuoti tautą: 
jungdami drąsą su iš
mintimi tausokite jėgas 
laisvos demokratinės Lie
tuvos atstatymui. Ir bū
kite tikri, kad viso pa- :• 
šaulio lietuviai eina ir eia- 
Tėvynei pagalbon, tur»- < 
darni didžiųjų , Vakarų 
valstybių paramą.
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Dar apie Fatimą
•

Nenuostabu, kad materialistai paneigia stebuk
lus. Jų manymu, pasaulyje yra vien medžiaga. Sugre
tinus gyvą žmogų su lavonu ir paklausus, ar jie su
daro tą pačią medžiagą, materialistas nežino ką at
sakyti. Rodos, ir tas ir kitas yra žmogus, tad turi 
būt ta pati medžiaga, bet kad viena kruta, o kita su
stingus ir niekad nekrutės. Tuo būdu, tarp vienos ir -vaikai: 
kitos medžiagos esame esminio skirtumo ir tas skir
tumas vadinasi gyvybė, kurią negalima vadinti me
džiaga, nes ji nesučiuopiama. Vadinasi, pasaulyje 
esama dar ir kitos jėgos, kuri pačią medžiagą valdo 
įr tvarko. Kada gyvas bolševikėlis žiūri į negyvą ko
misarą, jis jaučiasi turįs didelę pirminybę prieš savo 
mirusį viršininką: jis gali bent kokią nesąmonę su
galvoti, o anas nė to nebegali. Čia kaip tiktai tinka 
posakis: daugiau vertas gyvas asilas kaip negyvas 
daktaras. Kitais žodžiais, net labai prastai įdvasinta 
medžiaga daugiau verta kaip negyva medžiaga, kuri 
galėjo būt ir labai aukštai įdvasinta.

Prastai įdvasintam bolševikėliui tie dalykai var
gu bebus suprantami, nes jei būtų suprantami, jis 
neplepėtų nesąmonių apie stebūklus. Jeigu jo smege
nys būtų normalios, jis bent tiek suvoktų, kad yra 
tokia galybė, kuri,yra aukštesnė už žmogaus protą, 
valią, ir pajėgumą, ir veikia virš žmogaus pajėgų ir 
gamtos nuostatų. Tuos viršgamtiškus veiksmus mes 
vadiname stebuklais.

Kai 1858 m. Liurde apsireiškė Dievo Motina ir 
padarė daug stebuklų, materialistai mėgino juos 
Užginčyti. Veltui, stebuklai tebesikartoja, ir tai tokie 
(Išgydymai), kurie medicinai nebeįkandami ir nebe- 
suprantami. Materialistai paliko Liurdą ramybėje, 
nes suprato, kad jų kritika ir priekaištai tik daugiau 
ižg^dna U stebuklingą vietą.

m, įvyko kitas Dievo Motinos apsireiškimas 
Fatimoj. I^džįulė minia matė “saulės” stebūklą. At- 
todČi kad saulė krinta žemyn. Vaizdas buvo toks rea- 
lų£ kad vigą minia (joje buvo daug materialistų) 
krito ąpt Žemės ir maldavo Dievo pasigailėti. Dauge- 

mžterialistų atsivertė. Tas įvykis protokoliškai 
^ i knygose aprašomas ir visiems mo- 
aityti yra žinomas. Dabar ten statoma 

tMevo Motinos garbei. “Saulės” stebuklą 
tiįdkUpriLntataip, kad saulės šviesa tiek intensyviai 
buvo padidinta, jog atrodė, kad pati saulė krinta že-

<
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Cegužcs mėn. 13 d. suė
jo 33 metai, kai Šv. P. Ma
rija apsireiškė Fatimoje.

Apie 4000 mvlių nuo 
Naujosios Anglijos tie
siai į Rvtus yra labiau
siai į vakarus išsikišęs 
Europos žemės ruožas — 
Portugalija. Apie 86 my
lios į šiaurę nuo jos sos
tines Lisbonos yra visa
me katalikiškame pasau
ly dabar pagarsėjęs 
miestelis Fatima. Prieš 
33 metus tai buvo 3,000 
žmonių gvvenamas pa
prastas bažnytkaimis.* 

1917 m. gegužės mėn. 
13 d. pusantros mylios 
nuo Fatimos, Aljustrelio 
kaimo laukuose ganė 
avis neturtingų tėvų trys 

Liucija da San
tos — 10 m.; Pranukas 
de Martos — 9 m. ir Ja
cintą (Hyacinta) de Mar
tos — 7 m. Nei vienas jų 
nemokėjo skaityti, ta
čiau pamaldžiai kalbėda
vo rožančių ir uoliai lan
kė katekizmo pamokas. 
Tą atmintinę dieną abie
jų kiemų 
bėgusios į vieną daubą 
Cova de 
apaugusi 
ir juodaisiais kalnų ąžuo
lėliais bei alyvmedžiais. 
Skambinant va r p a m s 
dvyliktą, vaikai buvo 
pratę sukalbėti rožančių. 
Taip jie darė ir minėtą 
dieną. Jau rengėsi vėl ei
ti prie “namelių staty
bos”, kai sužaibavo, nors 
debesėlių ir nesimatė.

avelės buvo su-

Iria, kuri buvo 
šiurkščia žole

Dievo Motinos 
Apsireiškimas

Vyriausia iš vaikų Liu
cija, manydama, kad au
dra atslenka iš už kalnų, 
patarė avis ginti namo. 
Bet nespėjo nusivaryti 
bandos iki vidurio ga
nyklos, kai sužaibavo 
antru kart. Dabar vaikai 
pamatė ant vieno mažo 
ąžuoliuko žibančią it sau
lę. ypatingai gražią mo
teriškę. Ji švelniu mostu 
ir meilinga šypsena nu
ramino vaikus ir tarė: 
“Nebijokite, aš jums nie
ko blogo nedarysiu”. Mo
teriškė galėjo būti 15-18 
m. amžiaus, vilkinti bal
ta, iki kojų riešų suknele, 
ant galvos turėjo baltą 
apsiaustą, kurio kraštai 
buvo išsiuvinėti aukso 
gėlėmis. Rankas ji laikė 
sudėjusi ant krūtinės. 
Aęt dešinės rankos kabo
jo baltas perlinis rožan
čius su sidabro kryželiu. 
Ji stovėjo ant ąžuolėlio, 
kurio šakelės kiek buvo 
palengtos žemyn.

&

— “Aš atėjau paprašyti, 
kad jūs ateitumėte čia 
per šešius mėnesius, 
kiekvieno mėnesio 13 d. 
ir tą pačią valandą, kaip 
šiandien. Spalių ’ mėn. 13 
d. pasakysiu, kas esu”.

Vaikams atėjus tretį 
kartą liepos mėn. 13 d., 
kartu atsiradę ir smal
suoliai išvydo Liucijos 
veidą esant labai liūdną 
ir išgirdo Liuciją dejuo-

Tačiau atsirado viens gamtos nuskriaustas bol- 
'ševikėlis, kurs mėgina tą stebuklą paneigti, sakyda
mas, kad jis tą dieną krintančios saules' nėtnatęs. Nė 
kiti nematė, nes stebuklas vyko Fatimoj. Tas kaip 
tik patvirtina teoriją, kad ne saulė krito, tik jos švie
sos dalis Fatimą palietė. Pagaliau, tuo momentu bol- 
ševikėlis gal miegojo ir apie Maskvą sapAavo, nes 
tada Amerikoj buvo dar nelabai vėlybas rytas.

Prisiminus Maskvą, siūlosi išvada, kad ne kas 
kits, tik Stalinas įsakė bolševikėliui prieš įvykusį Fa
timoj stebuklą reaguoti. Tai suprantama, nes apsi
reiškusi Dievo Motina pasakė, kad kovos prieš Sovie
tų žvaigždę ir ją nugalės. Naujajam Herodui parūpo 
jo karalystės saugumas. Nors ir arkimaterialistas, 
jis dreba prieš dvasios galybę. K.

jant.
Po 25 metų K. Bažny

čios vyriausybė, dėl žmo
nių išganymo viešai pa
skelbė didesnę dalį pa
slapties, kaip ją Liuciją 
nusakė. “Paklusnybėje ir 
su dangaps leidimu” — 
Liucija apie tai rašo — 
“pranešu, kad ta paslap
tis susideda iš trijų įvai
rių dalių, artimai tąrp 
savęs surištų. Dvi iš jų 
dabar išdėstysiu, o tre
čiąją dar laikinai palik
siu paslapty”.

Pragaro regėjimas
Dievo Motina užbaigus 

pasikalbėjimą, išs k ė t ė 
rankas, kaip ir per pir
mus pasikalbėjimus. Išė
ję iš Jos rankų šviesos 
spinduliai, atrodė lyg 
įsmigo į žemę, ir mes pa
matėm tarsi didelę ug
nies jūrą, kurioje buvo 
paskendusios juodos, su
degusios būtybės: pikto
sios dvasios ir žmogiškos 
išvaizdos sielos, kurios 
atrodė lyg permatomos, 
žėruojančios anglys. Jos 
buvo lyg suvarytos į 
liepsnų viršūnes ir krito 
iš ten žemyn kaip žiežir
bos didelio gaisro metu... 
Be to jos taip baisiai vai
tojo, iš skausmo dejavo 
ir iš nusiminimo rėkė, 
kad mes išsigandę iš bai
mės drebėjome. Piktosios 
dvasios ,buvo baisių, 
biaurių ir nežinomų žvė
rių pavydaluose, tačiau 
čiau permatomos, it žė
ruojančios anglys. Gal 
būt, tą regėdama, aš ir 
būsiu sušukusi, apie ką 
žmones pasakojo...

Nekalčiausios Marijos 
Širdies garbinimas

Regėtoja toliau rašo: 
“Tarai malonės išprašy
mui, mes pažvelgėm į 
Mariją, kuri pilna geru
mo ir liūdesio tarė:

“Jūs matėte pragarą, 
kurį vargšai nusidėjėliai 
užsitraukia. Kad apsau
gojus juos nuo pragaro,

I

ŠVENČ. MARUOS APSIREIŠKIMAS FATIMOJE

Paveikslas yra pieštas amerikiečio dailininko Marian 
Jonės, kai buvo minima 30 metų sukaktis, šiemet su
kanka 33 m.
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Viešpats nori įvesti že
mėje pamaldas prie ma
no Nekalčiausios Širdies. 
Jei tai bus daroma, ką 
aš jums sakiau, bus daug 
sielų išgelbėta ir taika 
ateis... Bet jei nebus liau- 
tąsi Viešpatį įžeidinėjus, 
po trumpo laiko prasidės 
naujas, dar baisesnis ka
ras. Tai įvyks sekančiam 
popiežiui valdant. Kai 
jūs pamatysit vieną nak
tį nežinomą šviesą, tai ži
nokite, kad tai yra Dievo 
ženklas, jog pasaulio 
bausmė už jo didelius nu
sikaltimus, yra arti: ka
ras, badas, persekiojimai 
Bažnyčios ir Šv. Tėvo... 
Tam sulaikyti aš ateisiu, 
jei pasaulis pasiaukos 
mano Nekalčiaus i a j a i 
Širdžiai ir bus įvesta 
kiekvieno mėnesio pirmą 
šeštadienį atsiteisimo ko
munija. Jei mano prašy
mas bus išpildytas, tai

Rusija atsivers ir bus 
taika, o jei ne, tai pasau
ly bus stipri prieštikybi- 
nė propaganda klaidoms 
platinti; prasidės karai, 
Bažnyčios persekiojimai. 
Daug gerųjų bus nukan
kinta, Šv. Tėvas daug 
kentės; daug tautų bus 
sunaikinta.. Padangė bus 
niūri, tačiau šviesos spin
dulys pasirodys. Mano 
Nekalčiausioji Širdis pa
galiau triumfuos”.

Kokiu būdu ir kada?
Gal tai trečioji paslap

tis, kuri savo laiku paaiš- 
kės. Aš norėčiau manyti, 
kad ji bus žinoma apie 
1960 m., nes iš mistinių 
raštų galima spėti, kad 
1960 metai bus nepapras
ti: arba Rusija atsivers, 
arba žydai priims Kris
taus mokslą...

SUSITIKIMAS
>»■>■■* Jonu Gailius -------------

' **. .r - '
į - Vyrai, perioką apkasus ir sustingsta. Ap

linkui tylu, nieko negirdėti, tik retkarčiais 
nuo medžių nudrimba sauja sniego.

Prišliaužia prie vielų tvoros. Kai likusie
ji dairosi, Maigia su Rūstu žaibiniais jude
siais kerpa vielas.

. Prilenda. Širdys dar neramiau plaka.
Nusižiūrėję išmintą taką, slenka šalia jo, 

pusnynu. Kiekvienas žingsnis pareikalauja 
nemaža jėgų ir valios.

, Pagaliau tiltas.
Apsidairę metasi į taką ir skubiai artina

si prie tilto. “Kad taip paukščiu praskridus, 
kad vėju prašvilpus!” — galvoja Alvydas.

- Kiną katės žingsniais, truputį išsisklaidę. 
Šautuvai ir pistoletai parengti ugniai: juk 
kur nors netoli turi būti tilto sargyba.

— Sargyba! — staiga sukužda Alvydas 
ir priklaupia ant vieno kelio.

Prie pat jo prisiartina Rūstas.
Sargybiniai, matyt, pastebi sujudėjusį 

tašką: abu pasitveria šautuvus ir žengia ke
lia žingsnius į priekį.

— ugnis! — įsako Alvydas. — Pirmyn 
per tiltą!

Šautuvų šūvių aidai atsimuša į mišką, 
suskyla ir nuaidi tolumoje. Abu sargybiniai 
parklumpa ir pradeda raitytis.

Vyrai pasilenkę metasi į tiltą. Žalgyris 
su Narsučiu bėga pirmi ir laimingai pasie
kia kelią. Dar keli šuoliai ir juodu griūva už 
kranto.

Paskui neria Margis ir Naras.
Prie jų prisijungia ir Alvydas su Rūstu.

Tiltas nugalėtas.
Tačiau tuo pačiu metu sukvaksi kulko

svaidis ir kulkos zvimbdamos praskrieja pro 
šonus.

— Po du! — įsakinėja Alvydas. — Prisi
leisti artyn ir skinti!

Nuo kalniuko bėga keliolika kareivių ir 
visą laiką šaudo.

Žalgyris su Narsučiu guli įdauboje, o jų 
automatai nutaikyti į rėkiančius karius.

Margis su amerikonka guli gerokai kai
riau ir žiūri prieš save.

Alvydas mato kareivių šinelius, suplotus 
veidus, o jų riksmas veria širdį.

— Ugnis! — sušunka.
— V period! — girdi rusišką įsakymą, 

bet staiga ausis apkurtina serijos kulkų.
Alvydas su Rūstu tauškina iš savo lilipu

tų, rūsčiai baubia Margio amerikonka ir kaip 
bitės kerta Žalgyrio ir Narsučio automati
niai.

Tuojau krinta ant žemės keli kareiviai, 
tačiau jų draugai prasiskleidžia ir išsidėsto 
aplink kalvelę. Kai kuęie jų priklaupia ant 
vieno kelio ir tratina.

Narsutis žvilgteri į šoną, kurį laiką ne
begirdėdamas Žalgyrio šūvių. Jo draugas gu
li kniūbščias ir purto galvą. Rankomis įsika
bina į žemę, paskum jas atleidžia.

— Mirštu! — sukužda. — Jau nepasiek
siu... — ir nuleidžia galvą.

Narsutis pakelia akis: priešais jį kelių 
vyrų artėjančios galvos. Griebia dešinę už 
kuprinės, išsitraukia granatą ir laukia.

Dar kartą pažvelgia į Žalgirį.
Staiga zvimbteli kulka, įsisega į pakeltą 

granatą, ir sugriaudžia trenksmas. Po jo 
dar vienas — dar stipresnis: tai likusios 
granatos keršyja už sudraskytą veidą, su
kapotą galvą ir nuplėštą ranką.

Kai sniego debesys krinta ant žemės, — 
pirmasis atsparos taškas nutyla ir kur-ne- 
kur mėtosi kūnų ir rūbų gabalai.

Tačiau du.ivanai dar gyvi. Jie šaudyda
mi šoka pirmyn, bet juos tuojau paguldo 
Margio amerikonka.

Alvydas su Rūstu duoda kelis šuolius į 
šalį.

Likusių kareivių ugnis sukoncertuota į 
daubą, iš kur kalena Margio ir Naro ginklai. 
Naras, įsitaisęs už kelių žingsnių prie kau
burėlio, suspaudęs kumščius skaičiuoja:

— Penktas! Trach-tach-tak! šeštas!...
Iš šono susikryžiuoja Alvydo ir Rūsto 

ugnies takai.
Kareiviai metasi į šoną. Nori iš kitos pu

sės nutildyti Margio amerikonką. Kai juos 
negailestingai guldo Alvydas su Rūstu, keli 
slidininkai šaudydami leidžiasi tiesiai prie 
kauburėlio.

Du iš jų susvyruoja, krinta ant žemės ir 
slysta į pakalnę. Likę trys pritūpia ir skrieja 
artyn.

Parkrinta ir trečiasis.
Tačiau tuo pačiu metu nutyla Margio 

amerikonka. i
Naras šoka artyn ir girdi savo draugo 

žodžius:
— Palik mane!.. Grįžęs globok seserį
Iš pakriaušės iškyla du šautuvai. Naras 

prisiplaka prie žemės ir siunčia granatą. 
Pasigirsta riksmas, į viršų pakyla sniego 
pluoštai ir krinta plačiu spinduliu ant žemės.

Prityla ir Alvydo kovavietė.
Naras vėl prisiartina prie Margio. Pavar

gusia ranka ima jo tvinksnį, — dar tebepla- 
ka. Garuojantis kraujas išsilieja ant jo balto 
apsiausto net keliose vietose.

— Pašauk juos visus! — pramerkia akis 
Margis. — Jei galima...

»• ••

Nar^s duoda ženklą draugams. Atbėga 
tiktai du — Alvydas ir Rūstas. Kiti du jau 
ilsisi, atlikę savo uždavinį.

Margis valandėlę žiūri į draugus.
— Saldu mirti... už tėvynę. — sako. — 

Kovokite už... laisvą Lietuvą... Tegu Dievas... 
padeda... pereiti...

Ir kaire ranka spaudžia granatą.
Draugai nuleidžia galvas ir prikanda lū

pas. Paskum saliutuoja.
Vėl suskamba nauji šūviai. Jie artėja 

prie kauburio.
— Iki pasimatymo ten! — pakelia Alvy

das ranką. — Miškelin!
Trys vyrai išsisklaidę suka už kalnelio ir 

tolinasi miško link. Trijų žuvusių ginklo 
draugų veidai švyti jų akyse. Gaila juos pa
likti svetimos žemės pusnyne, tačiau kitos 
išeities nėra.

Sugriaudžia kareivių riksmas, praplium
pa šūviai ir drioksteli stiprus garsas. Valan
dėlei visa prityla, o partizanai smunka į miš
kelį.

— Tavo ranka kruvina! — staiga šūkteli 
Rūstas, žiūrėdamas į raudoną dėmę ant Al
vydo rankovės.

— Tai tik katės įbrėžimas! — šaltai at
sako Alvydas.

Tačiau jo veidas išbalęs.
Padarę nemažą vingį, trys vyrai susėda 

tankumyne. Rūstas tuojau atraitoja Alvy
do rankovę ir pamato žaizdą. Raumenyje, 
prie pat kaulo.

Skubiai nušluosto kraują, susiranda ku
prinėje jodo, užpila jo ir stipriai suriša. .

—Tu turi visą pragarą pereiti, — sako. 
— Tu — gyvas dokumentas.

— Ar gali ją pajudinti? — klausia Naras.
(Bus daugiau).

d



Antradienis, Gegužės 23, 1950

ŽIDINIUOSE

DARBININKAS
vavimu, oavo gausiomis šv. 
Mišių aukomis ir gėlių puokš
tėmis išreiškė velioniui savo 
pagarbą ir atliko paskutinį 
patarnavimą a. a. Jonui, kuris 
gyvas būdamas daug kam pa
dėjo ir kitiems švietė savo 
gražaus, kupino lietuvių dva
sios gyvenimo pavyzdžiu.

Amžiną atilsį duok jam, 
Viešpatie! J. L.

4

Nekalto Prasidėjimo Vie
nuolyne, Putnam, Conn. yra 
mergaičių penaijonas. Čia gy
vena mergaitės lietuvaitės, 
kurios mokosi Šv. Dvasios Se
serų vedamoj akademijoj. Ši 
akademija gerai pastatyta. 
Mokytis atvyksta čia mergai
tės ir R tolimesnių apylin
kių, net iš New York. Mūsų 
lietuvaitės labai gražiai užsi
rekomendavo ir todėl ir atei
nančiais metais jos bus mielai 
laukiamos.

ŠY. Dvasios Seserų vedamoj 
akademijoj mergaitės gauna 
mokslą, o Nekalto Prasidėji
mo Vienuolyne auklėjimą. Čia 
jos bręsta šiltoj lietuviškoj 
aplinkoj, kur galima sakyti 
susikūrė mažytė lieutviška 
sala, kurios gyventojų skai
čius kas kart auga. Čia skam
ba lietuviškos dainos, čia lie
tuviškas kryžius gėlių darže
lyje, čia rūtos žaliuoja, čia ir 
visa gamta: pievos ir miškai 
primena Lietuvą.

Teko patirti, kad seselės la
bai prieinamoms ^sąlygoms 
mergaites pensijone laiko. 
Mokslas čia žymiai pigiau at- 
seina, o visos sąlygos ir svei
katos žvilgsniu nepalyginamai 
geresnės, negu kitur.

Dar reikia paminėti, kad 
mergaitės čia turi puikią pro
gą gilinti žinias lietuvių kal
boj ir mokytis muzikos.

Ne per toliausia nuo Ne-

MILITARY WHIST
Worcester, Mass.

• ML Varmo, atsidėkoda
mas savo kvietėjams ir globė
jams Amerikos lietuviams, V. 
ir B. Tūbeliams, nupiešė jų 
portretus ir surengė Chicago
je jiems pagerbti vaišes, laike 
kurių buvo įteikti jo gerada
riams portretai. Vaišėse daly
vavo ir BALF atstovas gen. J. 
Černius.
• Adv. Charles Paaiiss Wa- 

shingtone atstovaus sulaiky
tojo Elite saloje lietuvio trem
tinio Bauro šeimos apeliacinę 
bylą, kurią jam pavedė BAL- 
F’o vadovybė..
• Juzė Augaitytė, operos so

listė, su dideliu pasisekimu 
dainavo Philadelphijos ameri
kiečių vienuolių ligoninėje 
“Miserivordia”.
• Kun. J. supšinskas, iki 

šiolei gyvenęs St. Mary*s Vil
ią, Elmhurst, Pa. persikėlė į 
Albany, N. Y.
• BALF’as oficialiai kviečia

mas dalyvauti š. m. gegužės 
28 d. Arlingtono kapinėse Wa- 
shingtone, žuvusiųjų karių pa
gerbime. BALF’ą atstovauti 
tose iškilmėse valdyba pavedė 
jo pirmininkui.
• Stud. Robertas P. Krauje

lis, chicagietis lietuvis, pa
skirtas į Jung. Valst. Karo 
Akademiją, W. Point, N. Y., 
kaipo kadetas. Jis karo moks
lą pradės nuo liepos 5 d. 
Kraujelis gražiai kalba lietu- kaltr> Prasidėjimo Vienuolyno 
viškai ir laiko sau garbe lietu
višką kilmę.
• Albinas Sakaite, jaunas 

neregys lietuvis, lanko Light- 
house neregių institutą ir pri
klauso prie lietuviškų tautiš
kų šokių ratelio.
• St Zaborskas rašo apysa

ką iš paskesniųjų laikų. Jis 
gyvena dabartiniu metu 
Bronx, N. Y.
• Antanas Repšys, teisinin

kas, buv. Vokietijoje Vyr. 
Liet. Bendruomenės komiteto 
narys, Chicagoje tremtinių su
sirinkime darė pranešimą apie 
dabartinę tremtinių padėtį Vo
kietijoje.
• Leokadija Žemgulienė, dr. 

Juozo Žemgulio, kuris žiau
riai buvo komunistų nužudy
tas Lietuvoje, našlė, su ketu
riais vaikais atvyko Ameri
kon ir įsikūrė Chicagoje. Ga
vo darbą ir dirba 
skrybėlių fabrike, 
duktė mokosi Šv. 
Akademijoje.
• Jurgis Jankus, 

su šeima atvyko iš 
New Yorką.

yra mergaičių kolegija (Am- 
hurst College). Seselės suėjo 
į kontaktą su šios kolegijos 
vadovybe. Taigi ir kolegiją 
norinčiams lankyti lietuvai
tėms Nekalto Prasidėjimo Se
serys yra pasiruošusios pa-

Seselės ateina pagalbon tėvams
ir jų dukroms

Putnam, Conn.

tarnauti.
Liūdna, kad tiek maža lietu

vaičių ir Amerikoj gimusių ir 
iš Europos atvykusių lanko 
kolegijas. Per greitai metama- 
si į darbus, pavilioja mergai
tes pinigas ir su juo surištas 
savistovumas. Mokslas lyg ir 
praranda savo prasmę. O tai 
klaida! Ne tik svarbu, kiek 
žmogus uždirba, bet ir kas 
jis yra. Žmogus su viduriniu 
išsilavinimu mažiau bus pajė
gus kultūrines vertybes kurti, 
nekalbant jau apie mokslinę 
sritį. Todėl gabesnieji turėtų 
siekti aukštojo mokslo — ko
legijų ir universiteto.

Ta mintis turėtų būti dar 
ryškesnė prisiminus Lietuvą. 
Kas žino, gal ir greitai reiks 
Lietuvai, jos atstatymo dar
bui, pasiaukojusių ir išlavintų 
žmonių.

Čia mums gražų pavyzdį 
rodo ir puikią progą duoda 
mažiau pasiturintiems tė
vams Nekalto Prasidėjimo 
Seserys. Į seselių pensijoną 
bus priimamos mergaitės no
rinčios lankyti gimnaziją 
(high school) ir kolegiją. Pri
imamos lietuvaitės tiek Ame- 
riko j gimusios, vtiek iš trem
ties atvykusios. Priimamos 
labai palengvintomis sąlygo
mis. Užsiregistruoti reikia iki 
15 d. rugpiūčio. Dėl patalpų akordeOTlu. 
trūkumo šiais metais dar se
selės negalės* priimti didesnio 
mergaičių skaičiaus. I“ no
rėtų gauti ‘shiūftėmių 'infor
macijų, prašom kreiptis šiuo 
adresu:

Rev. Mother Superku* 
lmmaculate Ceneeption 

Convent 
R.F.D. 2, Putnam, Conn.

Penktadienį, birželio 2 d., 8 
vai. vakare. Aušros Vartų pa
rapijos salėje įvyks Lietuvos 
Vyčių 116 kuopos “Military 
Whist”. {ėjimas 60c. Bus už
kandžių ir įvairių dovanų. 
Rengėjai kviečia visus daly
vauti. X

KAIP BUVO PAMINĖ
TA MOTINOS DIENA

Norwood, Mass.
Gegužės 14 d. buvo paminė

ta Motinos Diena. Pamokslą 
pasakė kun. Janiūnas, apibū
dindamas motinos meilę vai
kams ir šeimai. Po pietų įvyko 
sodaliečių graži procesija į 
kurią įsijungė ir mokyklinio 
amžiaus vaikučiai. Po to pa
rapijos salėje gausiai susirin
ko motinos. Nedžilgo 
pasirodė vaikučiai. Jie 
savo motinoms, ką jie 
mokę. Gražus jų buvo
dymas išoriniai, bet dar gra
žesni jų linkėjimai savo moti- 
ųpms gimtąja lietuvių kalba. 
Nevienas, girdėdamas savo sū
nų dukrą ar anūką gražiai lie
tuviškai kalbant, nes iš tų ku
rie namie jau lietuviškai ne
kalba, ašarą nubraukė. Pabai
goje sodalietės motinas 
vaišino. Jaunimą scenoje 
sirodyti paruošė seselės 
nuolės iš Bostono. Jos
{dėjusios ir deda nemaža triū
so, beruošdamos mūsų jauni
mą. Mūsų 
ačiū.

Tą pačią 
d-jos įvyko
mas, kuriame pulkininkas A. 
Andriukaitis pasakė įdomią 
kalbą, vaizdžiai nupasakoda
mas, Katalikų Bažnyčiai gre
siančius pavojus, d-jos narių 
uždavinius. Skatino juos neuž
sidaryti savyje ir savųjų tar
pe. 1LŠ.

“Business and ProfessionaI 
Women’s Club” Nashua, N. H. 
Layton viešbučio salėj. Prog
rama, kuri tmnka lVs-2 vai., 
susideda iš lietuvių liaudies 
dainų bei arijų. Solistė St. 
Daugėlienė jas padainuoja pa
sipuošusi tautiniais rūbais. Po 
to anglų kalba paaiškinimai 
apie nuotraukas, kurias rodo 
inž. K. Daugėla. Koresp.

vienanje 
Vyresnioji 
Kazimiero

rašytojas, 
tremties į

Mirė tremtinių geradaris
Worcester, Mass.

Mirtis įsibrauna į mūsų tar
pą ir pasiima tuos, kurie yra 
mylimiausi ir reikalingiausi. 
Tokia žiauri mirtis aplankė 
Worce8terio lietuvių mylimą 
ir gerbiamą Zakarų šeimą.

Gegužės 9 d., baigdamas sa
vo tos dienos darbą, staiga 
mirė Jonas Zakaras, palikda
mas didžiame nuliūdime savo 
žmoną Emiliją, sūnų Waltą ir 
dukterį Feliciją. Velionis pa
laidotas gegužės 13 d. Laido
tuvės buvo labai gražios ir iš
kilmingos. Didžioji Aušros 
Vartų parapijos bažnyčia pri
sirinko pilna žmonių. Buvo 
matčti ir iš toliau atvažiavu
sių. Laidotuvių pamaldose da-

scenoje 
parodė 
yra iš- 
pasiro-

Gegužis Mtaesfo Knygute
Gegutts mėnuo yra. skiriamas ZVC. P. MA

RUOS garbei. Lietuvoje Imante kaimuose rink
davosi 1, berželiais nukaitytas seklyčias ir ten 
suklaupę prie Dievo Motinos paveikslo užtrauk
davo '8VKIKA MARU A. t)IEVO MOTINA! Pa
laikykime tas graftiaa tradicijas ir čionai Ameri
koje — melskimės prie Marijos per gegužės mė
nesi-

“Darbininko" administracijoje galima gauti 
GEGUZfcS MCNKBIO Knygutę, kurioje yra Ubai 
grąžte skaitymai kiekvienai dienai per visą ge- 

184 puslapius. Kaina tik 50c.gulės męnesj. Ji turi
Norintieji knygute įsigyti. įdekite j koavertą BOc. su kuponu ir 

utedrasavę:

, DARBININKAS
366 W. Broadway, So. Boaton 27, Mass.

prteiųskite mums ir tuojau gausite ntMtą knygelę.
Aiuomi siunčiu ...........  ir prašau prisiųsti "ORGUZŠS MANU O”

Vardas............................................... ........ ......——......................................

Adresas

lyvavo iš Putnam Nekalto 
Prasidėjimo viehuolijos moti
na Sesuo Aloyza ir Sesuo Au
gusta. Giminės, draugai, kai
mynai Ir pažįstami nuošir
džiai pagerbė a. a. Joną Zaka
rą, kuris visų tarpe buvo įsi
gijęs pagarbos ir meilės.

Jonas Zakaras Amerikoj iš
gyveno arti 40 metų. Jis buvo 
ramaus, santūraus būdo, mo
kėjo gerbti kitus. Savo nepa
leisti ir kito nenorėti — tas 
lietuvių priežodis tiktų a. a. 
Jonui charakterizuoti. Būda
mas darbštus, blaivus ir tvar
kingas galėjo išmokslinti vai
kus ir įsigyti turto. Jo gra
žiame name rado ir nevienas 
tremtinys sau tėvišką prie
globstį ir pagalbą. Zakarų 
šeima padarė darbo ir buto 
garantijas inž. A. Lapšio šei
mai, Sibiran ištremto buvusio 
Lietuvos konsulo Mandžuke 
Ed. Jatulio sūnums Vytautui 
ir Gediminui, ir Račkauskų 
šeimai. ■

A. a. Jonas Zakaras buvo 
susipratęs lietuvis, ilgametis 
“Darbininko” skaitytojas. Jis 
labai mėgdavo skaityti lietu
višką spaudą. Skaitydavo įsi
gilindamas, nes visada jam 
būdavo įdomūs lietuvių gyve
nimo klausimai. Labai mėgda
vo pakalbėti apie 
somos Lietuvos 
skaudžiai atjautė 
lietuvių nelaimę...

Visi, kaimynai.
"iminė;

MOHNOS DIENA
Weetfield, Mass.

Parapijos choras ir Liet. 
Vyčių kuopa, vadovaujant šios 
parapijos kleb., kun. Puidokui, 
gegužės 14 d. šv; Kazimiero 
vyrų nuosavoje salėje, suren
gė Motinos Dienos minėjimą. 
Atidarydamas minėjimą pasa
kė trumpą, bet jautrią kalbą. 
Po to pakvietė May Minkus 
programai vadovauti. Prog
ramos pradžioje buvo sugiedo
ta “Marija,- Marija”. Seniau
siai, 82 m., daugiavaikiai mo
tinai buvo įteiktos dovanos.

Meninėje programos dalyje 
gražiai pasirodė parapijos 
choras, vadovaujamas nauja
kurio Mykolo Cibo, kuris ir 
tremtyje Hanau stovykloje 
5-rius metus dirbo, kaipo var
gonininkas. Du mažyčiai vai
kučiai, Valė Vaitkutė, 11 m., 
ir F. Maslauskas, 10 m., pade
klamavo eilėraščius, o 7 m. 
Edvardas Cvirka pagrojo 

Tautiškus šokius 
pašoko du tremtinukai — Al
girdas Pilvelis ir Voldemaras 
MackeviMuR. Rokiams akorde
onu grojb varg. M. Cibas.

Minėjimas baigėsi Amerikos 
ir Lietuvos himnais.

Jonas Pilvelis.

BALF ir ALT Sk. 
SUSIRINKIMAS

Gegužės 16 d. įvyko BALF 
ir ALT skyrių susirinkimas, 
kuriame buvo padiskutuota 
šalpos reikalai. Nutarta atsi
šaukti į visus naujai atvyku
sius lietuvius, kad įsipareigo
tų bent po $1.00 mokėti per 
metus BALF fondą. Paminėti 
birželio 15 d., tai liūdniausiai 
dienai, kurią 1941 m. bolševi
kai pradėjo masiniai deporta
cijomis lietuvių tautos naikini
mą, surengė masinį susirinki
mą. K. Valionis.

tOHN MAC CLOY
aukštasis JAV komisaras 

Vokietijai, atvykęs į Londono 
konferenciją, ginasi nuo foto
grafų juos pačius fotografuo
damas.

ir profesionalus as-

Gražiai paminėjo motiną
hartford, Conn.

Nepriklau- 
pažangą, 

išblaškytų

draugai ir
avo -kaitlh’fcU daly-

— Š. m. gegužės mėn. 14 d. 
vietinės parapijos mokyklos 
salėje Moterų Sąjungos sky
rius surengė lietuvei motinai 
pagerbti bankietą. Didelėje 
salėje tvarkingai buvo susta
tyta keletas ilgų, per visą sa
lę stalų, prie kurių visos vie
tos buvo užimtos. Tų stalų 
pryšakyje sėdėjo Prel. Ambo- 
tas. 3 kunigai svečiai, sky
riaus vadovybė ir kiti. Sky
riaus pirmininkė p. Mončiū- 
nienė gražiai visus pasveikino 
ir nuosekliai tvarkė prakalbų 
eilę. Visų gerbiamas Prel. 
Ambotas pirmas tarė savo žo
dį, primindamas tuos laikus, 
kada čia, Hartforde, lietuviai 
neturėjo nei savo bažnyčios, 
nei mokyklos, nei pinigų. Bet 
didelės vienybės ir geros va
lios dėka žmonės sudėjo savo 
aukas, darbavosi ir įsigijo 
pastatus, sudarydami gražią 
katalikišką lietuvių šeimyną. 
Prie šio darbo daug prisidėjo 
ir vietinis Moterų Sąjungos 
Įkyriu^. Monsignora^ Ambu-

pa- 
pa- 
vie- 
yra

tas palinkėjo šioms bitelėms 
toliau sėkmingai darbuotis, 
pritraukti daug naujų narių 
iš atvykusių tremtinių tarpo 
ir pagaliau sulaukti jo 80 me
tų amžiaus. Toliau kalbėjo 
kun. P. Patlaba ir k. Visus 
nustebino ne tiktai skoningai 
paruošti stalai, bet ypač me
niškoji programa, kurios 
svarbiausiu punktu buvo ma
žųjų mergaičių ir jų mokyto
jos baletai. Viena tų mažųjų 
balerinų vaikščiojo po sceną 
ne kojytėmis, bet rankytėmis 
ir galva. Atlikinėjo tiesiog 
akrobatiškus nunąerius. Ji rai
tėsi kaip gyvačiukė, šliaužė ir 
plastiškai sukinėjosi po sce
ną. Atrodė, kad toji mergytė 
visai neturi kaulų. Gražaus 
įspūdžio padarė čiuožėjų ba
letas su atatinkamais kostiu
mais. Pabaigai pati baleto mo
kytoja įjpildė puikų numerį 
su lanku ir striele. Taip pat 
gražios buvo ir deklamacijos.
— Ateinančio birželio mėn. 

pradžioje numatomas vietinės 
lietuvių bažnyčios 50 metų ju
biliejus. Bažnyčią' pastatė ir 
nuolat ją gerina Prel. Ambo
tas. Am. Liet. Piliečių klubo 
vadovybė, suprasdama šio ju
biliejaus didelę reikšmę lietu
viškame gyvenime ir matyda
ma Prelato rūpesčius, savo 
posėdyje nutarė paskirti šiai 
šventei 50 dolerių auką. Tai 
labai gražus pavyzdys ki
tiems.

STOUGTHONO 
ŽINIOS

Stoughton, Mass.
Gegužės 14, Motinos Dieną,
Stoughtoną buvo atvykęs 

Loveli klebonas, kun. Skalan- 
dis. ir aplankė čia savo miru
sios motinos kapą. Kun. Ska- 
landis yra Stoughtone išbu
vęs daugiau dviejų metų. 
Stoughtono lietuviai jį čia 
gerai pažįsta ir atsiliepia, lau
kia jo atsilankant

Ta proga jis aplankė Stough
tone savo buvusįjį kleboną, 
kun. W. W. Gunn, kuris yra 
geras lietuvių prietelis ir lie
tuvių patarnavimui priėmė ir 
leido gyventi klebonijoje ku
nigą lietuvį DP.

i

ITi

nuoširdus Joms

diena Šv. Vardo 
eilinis susirinki-

GYVAS VEIKIMAS
Manchester, N. H.

Daugėlų šeima Mancheste- 
ryj, N., H. ir toliau gauna 
daug kvietimų iš amerikiečių, 
kurie prašo, išpildant. progra
mas parodyti dokumentines 
nuotraukas iš Europos bena
mių gyvenimo ir padainuoti 
solo dainų bei arijų. Paskuti
niu metu jie pasirodė gegužes 
7 dieną Londonderry, N. H. 
“Couples Club” narių susirin
kime.

Gegužės mėn. 8 dieną švedų- 
amerikiečių stambūs prekybi
ninkai panoro susipažinti su 
išvietintųjų problema. Jiems 
programa buvo išpildyta Bed- 
ford’e prie Manchester’io. Ge
gužės mėn. 9 dieną ta pati 
programa išpildyta

Amerikos Liet Ekonominė
Ronrerencip

Chicago, Ilhnote

Gegužės 28 d. Walnut Room, 
Bismarck Hotel, Chicagoje 
įvyksta 4-toji Amerikos Lietu
vių Ekonominė Konferencija. 
Konferencijos komitetas kvie
čia Jung. Valst. lietuvius vers
lininkus
meniškai arba kaipo organiza
cijų ar 
konferencijoje ir jos darbuose 
aktyviai dalyvauti.

Konferencija prasideda 9:30 
vai. rytą delegatų ir svečių 
registracija, 10 vai. konferen
cijos atidarymas, konferenci
jos pirmininko ir kitų narių 
rinkimas, sveikinimai ir pra
nešimai, 12 vai. pietūs.

Politinėje sesijoje, kuri pra
sidės 2 vai. po pietų, vyks pa
skaitos ekonominiais ir profe
siniais klausimais, 4 vai. p.p.
— diskusijos, rezoliucijų ko
misijos pranešimai, 4:45 vai.
— centro vadovybės rinkimai 
ir po to konferencijos uždary
mas. 6:30 vai. vak. — bankie- 
tas Walnut kambaryje.

Iškilmingai paminėta 
Motinos Diena 
Philadelphia, Pa.

Gegužės 13 d. Philadelphi- 
jos lietuviai iškilmingai pami
nėjo Motinos Dieną. Minėji
mą surengė Pabaltijo Moterų 
Tarybos Lietuvių skyriaus 
valdyba.

Tą dieną ryte buvo atnašau
tos Sv. Kazimiero bažnyčioje 
už mirusias
šios, vakare Lietuvių klubo 
salėje įvyko 
menine dalimi. Laike minėji
mo paskaita skaitė prof. V. 
Krėvė - Mickevičius,
programos dalį išpildė operos 
solistė Juzė Augaitytė 
nistė Galina Leonienė.

įmonių įgaliotinius

motinas šv. Mi-

paminėjimas su

Meninę

ir pia-
P.K.

VĖL PRADĖJO DARBĄ
Chryslerio automobilių fabrikuose po ilgai užtrukusio 

streiko vėl darbas verda (Detroit, Mieli.).

LIETUVIŲ DIENA MARIANAPOLYJE |
tNorėdami, kad šių mc|.ų PIKNIKAS pralenktų praėjusius, nuolan- 

kiai prašome gerbiamąsias TT. MARIJONŲ RĖMĖJŲ skvrių Valdybas X
I♦I*

atvykti š. m. gegužės 28 d. į Marianapolį aptarti pikniko reikalus.
Skyrių Valdybos kviečiamos pietums 12 valanda}, o pasitarimai pra

sidės 2 vai. po pietų.

A LIETUVIŲ DIENOS KOMITETAS.
X
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Sv. Kazimieras paskelbtas ypatingu 
Lietuvos jaunimo globėju

Kmbo Aritivyslmpo kan
celiarija iš Zams, Austrijo
je prisiuntė redakcijai pa
skelbti šį ganytojinį raštą 
Lietuvos vyskupu, esančių 
tremtyje.

MYLIMASIS JAUNIME!
Visai mūsų tautai ir Jums 

sunkiais laikais, tarsi paguo
dos ir pagalbos ženklą iš dan
gaus, mes pranešame Jums 
malonią naujieną. Šventasis 
Tėvas PLIUS XII, atsakyda
mas į Lietuvos Vyskupų ir 
tikinčiųjų prašymą, paskyrė 
ir paskelbė neatšaukiamai ir 
visiems laikams Šventąjį Ka
zimierą, ypatingu Danguje 
esančiu Globėju visam Lietu
vių jaunimui. Tą nesenai gau
tą žinią šiuo laišku mes Jums
ir skelbiame.

PP. PUUS XII 
AMŽINAI ATSIMINTI

se- 
kad

Šventoje Eklezijoje jau 
nai įsigalėjo paprotys, 
Romos Popiežiai tautoms ar 
atskiroms bendruomenėms 
skiria Dangiškus Globėjus 
pas Dievą, kurie joms šviestų, 
kaip aiškūs krikščioniško gy
venimo pavyzdžiai, būtų kar
tu ir padėtų atsidūsusiems šio 
nelaimių pilno gyvenimo sun
kumuose. Ypač tai turi di
džiausios reikšmės šiuo sumi
šimo mūsų laiku, kuriame, po 
žiauriausio karo siautėjimo, 
MES matome tarpe kitų ir 
Lietuvių tautą, o ypatingai 
jos jaunuolius prislėgtus ne
apsakomos nelaimės, kai nese
nai visame pasaulyje vyko 
ginklų kova. Vmmį geriausieji 
to jaunimo narsiai kovojo ir 
atidavė savo gyvybes už alto
rius ir šeimų židinius, ar pa
smerkti darbams yra ištremti 
į tolimus ir nesvetingus kraš
tus ; kiti priversti tarnauti 
svetimose kariuomenėse ne be 
didelio pavojaus savo tikėji
mui ir doros tyrumui; kiti, 
pasilikusieji tėvynėje, yra su
vedžiojami bedievių vilioji-

Kauno Arkivyskupas Metropolitas 
ir kiti tremtyje esą Lietuvos vyskupai 

visam lietuvių jaunimui siunčia 
sveikinimą ir ganytojišką laiminimą

Visa tai apsvarstę iios tau
tos Ganytojai, taip pat dauge
lio jų vientaučių vardu, per 
garbingą Brolį Vincentą Pa- 
dolskį Larandos Vyskupą, iš
reiškė MUMS prašymą, kad 
MES maloningai teiktumėmės 
paskelbti Šv. Kazimierą 
tingu Lietuvių Jaunimo 
guje esančiu Globėju.

ntais ir gundymais, ypatingai 
tie, kurie mokosi jaunimui 
skirtose įstaigose, kad ten gi
liau persiimtų, vadinamo ko
munizmo mokslu; kiti paga
liau, kurių priskaitoma dau
giausia, netekę tėvynės turi 
apsigyventi Europos, Viduri
nės * Amerikos, Australijos 
kraštuose ar kitose vietose. 
Taip didelėje nelaimėje, už 
kurią didesnės nėra buvę vi
soje Lietuvių tautos istorijoje, 
šios tautos jaunimas, ištiki
mas savo senam tikėjimui, su 
didesniu atsidėjimu šaukiasi 
pagalbos šventojo Kazimiero, 
trečiojo to paties vardo Len
kijos Karaliaus sūnaus ir Lie
tuvos Kunigaikščio, kurio gar
binimas jau senai pas jį buvo 
paplitęs.

Šiame rinktiniame Jaunikai
tyje, kuris sulaukęs vos 25 
metų savo amžiaus, baigė vi
sokio šventumo * pilną savo 
gyvenimą, taip skaisčiai pasi
reiškė ištikima Apaštalų Sos
to ir Katalikų Religijos meile, 
kad jis uoliai stengėsi paša
linti iš tėvynės atskalos 
(schizmos) nuodus.

Šventas Kazimieras buvo di
delis Dievo Gimdytojos Mari
jos garbintojas ir jau miręs 
rastas gavo rankose laikąs po- 
pierį su įrašyta Jos garbei 
giesme. Ypatingu gi pagyri
mu Šv. Kazimieras yra aukš
tinamas, kad visą savo gyve
nimą išsaugojo save nepalies
tą bet kokio skaistybės sute
pimo. Jis yra tikrai vertas, 
kad ir šiais laikais, kada 
skaistybės dorybė yra puola
ma visokiais būdais ir priemo
nėmis, būtų nupelnytai ir tei
singai pastatytas Lietuvių 
Jaunimui, kaip kilnus ir tik
ras pavyzdys.

/

Ypa- 
Dan-

MES gi, visa širdimi apgai
lestaudami taip skaudžią šios 
tautos nelaimę, o ypatingai ty 
iš jos, kurie dar jaunystės žy
dėjime, yra, mielu noru laikė- 
mė priimtinais jų pageidavi
mus, kad minimojo Dievo 
Tarno garbinimas kasdien vis 
labiau didėtų ir galėtų duoti 
vis gausesnių šventumo ir 
paguodos iš aukštybių vaisių. 
Todėl MES, atsiklausę taip 
pat garbingiausią MŪSŲ Brolį 
Klemensą Šventosios 
Eklezijos Kardinolą 
Veletrį (Velinterno) 
ir Šventosios Apeigų 

Romos
Mikarą,

Vyskupą
Kongre-
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Bokšto dešinoje pusėje yra viršum šv. Kazimiero koplyčios

gacijos Prefektą, šiuo raštu 
ir visiems laikams, MES tai 
tikrai žinodami ir rimtai ap
svarstę bei Apaštalinės galios 
pilnybe, šventąjį Kazimierą 
Išpažinėją patvirtiname, paski
riame ir paskelbiame visos 
Lietuvių Jaunuomenės Ypa
tinguoju Danguje esančiu 
GLOBĖJU pas Dievą, pridė
dami visas ir kiekvieną atski
rai pagarbas ir liturgines pri
vilegijas, kurios pridera Ypa
tingiems bendruomenių Glo
bėjams, visai neturint galios 
tai sukliudyti bet kokiems ki
tiems dalykams. Tai skelbia
me, patvarkome, nuspręsdami, 
kad šis raštas yra ir pasilieka 
tvirtas, galiojantis ir visada 
veikiąs; kad iš jo seka ir įgau
na pilnos galios ir nepaliečia
mos pasėkos; kad tie, kuriuos 
tai liečia ar galės liesti, dabar 
ir ateityje galės pilniausiai 
tuomi remtis; nuo dabar tam
pa niekingu ir neturinčiu ver
tės visa, jeigu šiais dalykais 
kurio kito autoriteto, žinant 
ar nežinant, būtų kas bando
ma kitaip patvarkyti.

Duota Romoje pas Šventąjį 
Petrą po Žvejo Žiedu, 11 bir
želio mėnesio MCMXLVIII, 
Mūsų Pontifikato dešimtais 
metais.

Ypatingu Jo Šventenybės 

įsakymu Už Emin. Kardino

lą Valstybės Sekretorių 

(pas.) J. Bapt MONTINI

Subst. Scr. St.

MYLIMI AUSIE JI’

Lietuvių tauta, ne savo kal
te vėlai priėmusi krikščionybę, 
savo Didžiųjų Kunigaikščių — 
Jogailos ir Vytauto Didžiojo— 
žodžių ir pavyzdžiu skatinama 
tapo katalikiška. Kartą paži
nusi Evangelijos šviesą, mūsų 
tauta visa siela ir visiems lai
kams pasidavė Kristui Vieš
pačiui. Net labai stiprios pa
gundos iš protestantizmo ir 
rusiškos stačiatikybės pusės, 
ne kartą net persekiojimai, 
nei vieno-kito, kad ir kilmin
go lietuvio atkritimas nuo 
katalikų tikėjimo, tautos dau
giau nepaveikė ir nepajėgė 
jos atitraukti nuo Katalikų 
Eklezijos. Ilgai trukę sunkūs 
karų ir 120 metų Rusijos ca
rų vergijos laikai, neleido tau
tai tinkamai įvertinti atskirų 
tautos asmenybių pasiekto 
krikščioniškojo tobulumo. Ta
čiau vienas iš mūsų tautos 
sūnų, Lenkijos Karaliaus ir 
Lietuvos Didžiojo Kunigaikš
čio Kazimiero ir Austrijos 
Kunigaikštytės Elzbietos sūnų 
— Kazimieras Jogailaitis savo 
asmens krikščionišku tobulu
mu iškilo taip aukštai, kad 
jam priklauso4 vieta tarpe pa
čių gražiausių Katalikų Ekle
zijos šventųjų.

VIENAS 16 GRAŽIAUSIŲJŲ 

ŠVENTŲJŲ

Savo šventąjį Karalaitį jau 
senai ir giliai pamilo, jį gar
bino. jo šaukėsi, kaip savo 
Danguje esančio Gelbėtojo vi

sose sunkiose valandoje. Tau
tos meilę savo šventajam liu
dija Vilniaus mieste jo garbei 
pastatyta graži šventovė ir 
puošni koplyčia Vilniaus Ka
tedroje, kur ilsisi Šventojo 
kaulai.

Šventojo Kazimiero šventu
mo garsas ir jo garbinimas 
pasklido ir toli už Lietuvos. 
Jau senais laikais Neapolio 
mieste Italijoje buvo susikū
rusi kilmingųjų jaunuolių so- 
dalicija, kuri savo Globėju 
buvo pasirinkusi Šv. Kazimie
rą. Sodalicijos centras buvo 
senas, vadinamas “Didesny
sis” šv. Jurgio dievnamis, ku
riame buvo graži, erdvi koply
čia. dedikuota Šv. Kazimiero 
garbei. Joje stovėjo nedidelė 
medinė paauksuota Šv. Kazi
miero statula, kurios krūtinė
je tilpo Šventojo relikvija — 
piršto narelis, gautas iš Vil
niaus Vyskupo Jurgio Tiške
vičiaus. Paskutiniojo Bavari
jos karaliaus statytojo pilyje 
audiencijų salę ir koplyčią 
taip pat puošia gražūs Šv. Ka
zimiero paveikslai.

Kada Rusijos carų valdžia 
Lietuvoje kliudė Švento jų gar
bę, visaip iškreipdami istori
jas faktus, niekino lietuvių 
akyse Šventojo protėvius. Di
džiuosius Lietuvos Kunigaikš
čius, tai Lietuvos katalikiškos 
liaudies vaikai, atsidūrę sve
timuose kraštuose, ypač Vidu
rinėje Amerikoje, labai ryš
kiai parodė, kaip lietuvis visur 
vertina savo Šv. Karalaitį. 
Ten atsirado ne tik dievna- 
miai jo garbei, jo vardu para
pijos, bet jo vardu ten susi
kūrė ir vienuolija ir įvairios 
draugijos bei mokslo įstaigos.

VADAS KOVOJANČIŲJŲ

UŽ DIEVĄ
Dievo Apvaizdos sutvarky

mu, Lietuvai atgavus nepri
klausomybę ir laisvę jsuvo 
jaučiama tautoje noro ir pasi
ryžimo. kuriuo nors ypatingu 
įvykdytu sumanymu pagerbti 
savo Šv. Karalaitį, kuris jau 
ilgus amžius buvo lyg tikrasis 
vadas visų kovojančių už Die
vą ir Tėvynę. To noro ir ryž
tingumo daugiausia rodė lais
vos Lietuvos jaunimas. Tėvy
nę ištikusi neapsakoma nelai
mė, sukliudė sumanymų vyk
dymą. bet patį reikalą padarė 

dar aktualesnį ir pagyvino pa
siryžimus.

Lietuvos Vyskupai, matyda
mi visai tautai, o ypatingai 
jaunimui gresiančius pavojus, 
norėdami pagyvinti lietuvių 
pasitikėjimą savo Šv. Globėju 
ir duoti jaunimui krikščioniš
ko gyvenimo vadą klaidų pil
name pasaulyje, ryžosi pra
šyti Šventąjį Tėvą. Pijų XII. 
kad jis savo apaštališka galia 
teiktųsi paskirti Šv. Kazimie
rą viso Lietuvių Jaunimo Ypa
tingu Globėju pas Dievą. Ga
vus tokiam žygiui Šventojo 
Tėvo pritarimą, buvo kreipta
si į lietuvius, kuriuos aplin
kybės leido pasiekti, kviečiant 
juos prisidėti prie Vyskupų 
prašymo. Daug lietuvių Kata
likų — subrendusių ir jauni
mo parašu buvo atsiųsta Vys
kupams. kurie kartu su pra
šymu buvo įteikti Šventajam 
Tėvui. J tą Vyskupų ir tikin
čiųjų prašymą Šventasis Tė
vas atsakė čia skelbiamu raš
tu — Breve.

Mes Lietuvos Vyskupai, 
pranešdami Jums šią Švento
jo Tėvo malonę, pareikštą 
mūsų tautai ir ypač Jums, 
Lietuviškas Jaunime, turime 
vilties, kad Jūs ypatingu bū
du teiksite garbę ir dėkosite 
Visatos Viešpačiui, kuris Lie
tuvai ir visiems lietuviams 
yra davęs taip garbingą šven
tą Globėją, kurio užtarymu 
Jis jau senai padėjo Lietuvių 
tautai, padės jai šiais sunkiais 
laikais ir ateityje.

ŠVENTOJO KELIU

Mes tikimės, kad Jūs, nors
•

išblaškyti visame pasaulyje, 
kuris šiandien taip apsikrėtęs 
stabmeldiškais nedorais pa
pročiais ir visokiomis klaido
mis, mokėsite parodyti dėkin
gumą ypatingam Jūsų Šv. 
Globėjui, ji garbindami ir 
sekdami jo ištikimybę Dievo 
įsakymams, Evangeliniam to
bulumu!, meilę Švenčiausiajai 
Marijai, uolumą ginti Katali
kų Eklezijos mokslą ir jos 
teises, brangindami sielos ir 
kūno nekaltybę. pasekdami 
teisingą pasaulio tuštybės su
pratimą ir kitas jo dorybes, 
jielniusias jam amžinąją lai
mę ir dangiškąją garbę. Eida
mi jo eitu gyvenimo keliu ir 
Tęsinys 6-tame puslapy!

PARDUOTUVĖ
12]

G. K. Chesterton

Staiga užviešpatavo tyla. Man atrodė, 
kad ji turi būti nesutrikdyta. Ši tyla netruko 
ilgiau kaip keletą sekundžių. Aiškiai gatvėje 
išgirdau artėjančius skubius žingsnius. Se
kančią akimirką žmogaus figūra įsiveržė ir 
sustojo, kaip įkalta, tarpduryje. Jis dėvėjo 

. didelę baltą skrybėlę, lyg iš nekantrumo nu
stumtą ant pakaušio; avėjo aptemptais se
noviškais batais, vilkėjo senovišką ryškios 
spalvos paltą ir liemenę. Virš jų buvo užsi
metęs seną fantastišką apsiaustą. Jo akys 
gyvos ir plačiai atdaros, kaip dėmesį pagau
nančio artisto; veidas ugningas, nervingas, 
trumpa barzda. Žvilgsniu, kuris truko aki
mirką, jis permetė seną žmogų ir jo krautu
vę ir sušuko didžiausio nustebimo balsu:

“Gerasis viešpatie!”, šaukė jis. “tu? ne
gali būti! Čia ne tu! Aš atėjau pasiklausti 
kur tavo kapas”.

“Aš dar tebesu gyvas, ponas Dikensai”, 
tarė senasis žmogus, silpnai šypsodamasis; 
“bet aš esu arti mirties”, skubėjo pridurti.

“Po perkūnu, ir mano laikais tu buvai 
bemirštąs” kalbėjo Dikensas; “šiandien tu 
neatrodai ne viena diena senesnis”.

“Jau ilgas laikas, kai aš jaučiuosi taip 
pat”, sakė Kalėdų Senelis.

Ponas Dikensas apsigręžė ir iškišo galvą 
pro duris į tamsą.

“Diek”,-suriko jis visa gerkle, jis dar te
bėra gyvas”.

♦ ♦ ♦
*** •*’ < ‘ -

Antrasis šešėlis pritemdė įėjimą, daug 
stambesnio pilnakraujis džentelmenas pasi

rodė, vėsindamas savo paraudusį veidą ka
riška kepure Karalienės Onos laikų. Jis lai
kė galvą iškėlęs, kaip kareivis ir jo įkaitu
siame veide galima buvo įžiūrėti net arogan
cijos, kuriai tačiau prieštaravo akys. Jos bu
vo tokios nuolankios, kaip šuns. Jo kardas 
skambiai žvangėjo, lyg kad visa krautuvė 
jam būtų per maža.

“Ištiesų”, sakė Sir Richard Steele, “Šis 
dalykas nepaprastas, nes vyras buvo bemirš
tąs tada, kada mes rašėme apie Sir Roger de 
Coverly ir jo “Kalėdų dieną”.

Mano pojūčiai aiškiai buko ir kambarys 
temo. Atrodė lyg nauji atėjūnai jį pripildė.

“Taip senai buvo priimta manyti”, tarė 
petingas vyras, kuris galvą laikė juokingai 
ir truputį ant vieno šono pakreiptą. Manau, 
kad tai buvo Ben Johnson — “senai taip bu
vo priimta manyti, konsule Jakobe, dar prie 
karaliaus Jakobo ir jos mirusios didenybės, 
kad šitie seni širdingi papročiai yra paliegę, 
atrodo, kad jie skirsis su šiuo pasauliu, šita 
žila barzda tikriausia nebuvo ne kiek links
mesnė tada, kai as jį pažinau, kaip dabar”.

Lfan e trodė, kad aš taip pat girdėjau ža
liai apsirengusį vyrą, panašų į Robin Hoodą 
sakant mišria normanų — prancūzų tarme, 
“Bet .aš mačiau jį mirštant”. “Jau ilgas lai
kas, kai jaučiuosi vis taip, kaip dabar,” tarė 
vėl Kalėdų Senelis savo nuolankiu balsu.

Ponas Charles Dikensas staiga pasilenkė 
prie jo.

“Nuo kada?” klausė jis. “Nuo tavo gimi
mo dienos?”

“Taip”, tarė Senelis ir sukrito drebėda
mas kedėje. “Aš visuomet buvau bemirštąs”. 

Ponas Dikensas iškilmingai nusiėmė 
skrybėlę, lyg ragindamas minią sukilti.

“Dabar suprantu”, sušuko jis “tu nieka
dos nemirsi”.

Iš knygos: “Didžiuliai Mažmožiai”.

PAAIŠKINIMAI
G. K. Chestertonas gimė Londone 1874 m. Gyveno 

ir kure daugiausia Londone. Jo raštų apimtis labai 
plati — biografija, literatūros kritika, poezija, žur
nalistika, net ir detektyvinis romanas. Optimistas, 
gyvenimo mėgėjas, kovojo prieš visas mūsų amžiaus 
paklaidas, kylančias daugiausia iš nedamokytos inte
ligentijos. Gimęs protestantų šeimoje, savo minčių 
logikos ir įsitikinimų buvo atvestas į katalikybę. Li
teratūriniu temperamentu — jumoristas, jo stilius 
pilnas netikėtumų.

Charles Dickens. Gimė Portsmouthe 1812 m. 
Anksti patirtas neturtas paliko pėdsakus visoje jo 
vėlesnėje kūryboje. Kėlė įvairias savo laiku ekono
mines negeroves — vaikų darbo išnaudojimą, korup
ciją teismuose, pinigingosios klasės juodą materializ
mą ir beširdiškumą, tėvų nesupratimą savo vaikų ir 
visą eilę opiausių visiems laikams ir visoms šalims 
aktualių klausimų. Geriausi veikalai: “Great expecta- 
tions”. “Tale of two Cities”, “Oliver Twist", “The 
Pickwick Papers”, “The Otd Curiosity Shop” ir t.t. 
Skaitytojams žinomi jo Kalėdų apsakymai, pavadin
ti : “Christmas Books”.

Sir Richard Steele, gimė Dubline 1672 m., pasitu
rinčių tėvų šeimoje. Paliko nerūpestingą kariškio 
karjerą dėl plunksnos darbo, įsteigė žurnalą “Tatler” 
ir keletą kitų. Rašė politines brošiūras, komedijas, 
straipsnius. Jo nuopelnai daugiausia žurnalistiniai.

Ben Johson, gimęs apie 1673 m., miręs 1637. Po 
Šekspyro laikomas geriausiu ano meto dramaturgu, 
teatro tobulintoju. Jo dramos veikalai pasižymėję 
realistiškumu bei jumoru ir dabar tebevaidinami ang
lų scenoje.

Robin Hood, gyvenęs 14 šimt.. Nottinghamo miš
kuose. Vėliau 16 šmt. apie jį buvo sukurtas visas ba
ladžių ciklas, kaip apie plėšiką, “svieto lygintoją“, 
nustojusį įstatymų globos dėl savo drąsių žygių, už 
kuriuos jį mylėjo bendralaikiai.

Karalienė Ona (Queen Annel buvo soste nuo 1702 
iki 1714 m. Šis religinių ir politinių kovų laikotarpis 
buvo vaisingas literatūriniu atžvilgiu Su kr: amžiu

mi susiję vardai: Pope. Dryden, Swift ir kitų. Pati 
karalienė “labiau žinoma dėl to, kad mirė, ne dėl to, 
kad gyveno”.

Vertė S. Prapuolenytė.

SENATORIUS IR MERGYTE

Senatorius Harley M. Kilgore (D-W, Va.) priima 
gėlę iš Nancy Jo Nolan (Eaton Rapids, Mich.). Ji 
renka atikai t ekranų mulėm j ir našlaičiams.
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Šventas kazimieras
Pradžia 5-tame

dant mažiausiais ir baigiant 
Amžiumi vyres-

Jūs būsite -vis vertesni dides
nių Dievo malonių, vis gra
žiau išgarsinsite Jūsų vardą 
kaip lietuvių katalikų, visur, 
kur teks jums gyventi ir su 
kuriais teks jums susitikti. 
Tuo keliu eidami Jūs būsite 
vis tvirtesnis tautos gyvybės 
ir tvirtybės pagrindas.

'Jūsų broliai kenčią Lietuvo
je ar esą šiaurės tirono trem
tyje ir kalėjimuose negalės, 
kol kas nei šięs naujienos iš
girsti, nei už ją padėkoti Šven
tajam Tėvui. Mes tikimės, kad 
Jūs iš visų pasaulio kraštų at
siliepsite ir Jūsų ir anų Jūsų 
brolių vardu išreikšdami Šven
tajam Tėvui dėkingumą už 
parodytą meilę ir užuojautą 
Lietuvių Jaunimui, ypatingai 
šiose sunkiose mūsų tautai 
valandose. Mes tikimės, kad 
tas dėkingumas bus ne vieno 
karto, ne laikinas, o amžinai 
atsimintinas, kol bus gyva 
Lietuvių tauta.

ŠVENTOJO PATIKIMAS
1 Nuo dabar Lietuvių Jauni
mo tarpe visuose pasaulio 
kraštuose turi prasidėti ypa
tingesnis Šventojo Globėjo 
garbinimas, atsimenant jį ir 
kasdieninėje maldoje, įvedant 
jo garbei atskiras valandas ir 
dienas. Sekdami seną Lietuvių 
tautoje savo laiku prigijusią 
tradiciją, mes randame, kad 
Lietuvių Jaunimui būtų tinka
miausia švęsti metinė savo 
Ypatingojo Globėjo šventė Šv. 
Kazimiero Relikvijų Perkėli
mo diena, kuriai yra paskir
tas pirmas sekmadienis po 
Oktavos Švenčiausios Marijos 
Dangun Ėmimo (sekmadienis 
po 22 rugpiūčio). Ta šventė 
jau buvo Jums priminta 1946 
metais ir daug kur Jūsų ji 
jau buvo švenčiama. Derėtų, 
kad jau šiais metais pasirųoš-
tumėte tai šventei visas Lie- Zams 1950 metų 
.tuvių Jaunimas kartu, prade- Kristaus Prisikėlimo dieną

ir uolumo. tiek 
ruo- 
jau- 
me-

užaugusiais.
nieji turite parodyti daugiau 
iniciatyvos 
šventą garsinant, tiek ją
šiant, tiek vadovaujant 
nesniesiems. Prieš šimtus 
tų už tikėjimą persekioti ai
riai, pakrikę po platų pasaulį, 
savo tėvynės Airijos Globėjo, 
Šv. Patriko, šventę padarė, 
tarsi tautine švente, viso ang
liškai kalbančio pasaulio. Jų 
pavyzdys tepaskatina Lietu
vių Jaunimą Šv. Kazimiero, 
Ypatingo Lietuvių Jaunimo 
Globėjo šventę ruošti su visu 
širdies atsidėjimu, su visu pa
siryžimu, kad ji taptų viso, 
bet kur esančio Lietuvių tau
tos Jaunimo švente.

Visagalis Viešpats Dievas, 
kurs yra neišsemiamas malo
nių šaltinis tebūna gausus ir 
Jums, Mylimiausias Jaunime, 
savo malonėmis, tesustiprina 
Jus šventame tikėjime, Jūsų 
viltyje į geresnę visos mūsų 
tautos ir Jūsų ateitį, Jūsų 
krikščioniškoje doroje, o ypa
tingai meilėje: meilėje Dievo, 
meilėje šventoj mūsų Motinos 
Eklezijos, meilėje- Švenčiau
sios Marijos, kurią taip ypa
tingai garbino Šv. Kazimie
ras, meilėje visiems mūsų bro
liams.

Visagalio Viešpaties Dievo 
i Tėvo t ir Sūnaus t ir šven
tosios Dvasios palaiminimas 
tenužengia ant Jūsų ir tepasi
lieka visados.

f Juozapas Skvireckas,
Kauno Arkivyskupas 

Metropolitas
f Vincentas Brizgys, 

Kauno Vyskupas 
Pagelbininkas

t Vincentas Padolskis,
Vilkaviškio Vyskupas 

Koadjutorius

PHILADELPHIA, PA.
(liiėraM’iai apie Kun. Pr. M.

Jurų, lenkų npauduj

Plačiai skaitomas lenkų 
laikraštis Dziennik Chicagos- 
ki, išeinąs Chicagoj, š. m. ba
landžio 27 d. numeryje, o taip 
pat lenkų laikraštis Gviazda, 
išeinąs Philadeiphijoj, taip pat 
š. m. balandžio 27 d. atspaus
dino apie kun. Pr. M. Jurą 
lenkų kalboj p. Kazio Vidi- 
kausko parašytus eilėraščius.

IŠ LOS ANGELES 
LIETUVIŲ VEIKLOS
— Šv. Kazimiero parapijos 

iniciatyva gegužės 14 d., buvo 
puikiai paminėta Motinos Die
na. Per sumą kun. Šiliauskas 
pasakė pritaikintą pamokslą. 
Po pamaldų ir bendrų pietų 
įvyko speciali programa, ku
rią išpildė parapijos choras, 
vedamas muziko A. Skridulio 
ir sekmadienio mokyklos vai
kučiai, kurie ir padainavo, pa
šoko ir pavaizdavo gyvuosius 
paveikslus. Vaikučius paruošė 
p. O. Razutienė. Kalbėjo Fe
liksas Kudirka.
— Kun. L. Jankus gegužės 

8 d. buvo iškeltas iš Los An
geles į Santa Barbara svetim
taučių parapiją. LRK Federa
cijos iniciatyva pas V. Kaz
lauską buvo suruošta išleistu
vių pietūs.
— Lietuvių tautinių šokių 

grupė gegužės 16 d. šoko La 
Canada, Calif. Kvietėjai yra 
nutarę apmokėti kelionės išlai
das vienai lietuvių ar latvių 
tremtinių šeimai. Fondui su
kelti buvo suruoštas vakaras, 
kurio programoje buvo lietu
vių tautiniai šokiai.

Birželio 11 d. šokėjai yra 
pakviesti dalyvauti Beveriy 
Hills turtuolių miestą tautinių 
šokių festivalyje, kurį rengia 
International Univeraity Wo- 
men’s Club, o birželio 24 d. 
International Institutą vėl pil
dys programą. Tautinių šokių 
grupei vadovauja Liucija Zai-

D AR g i KINKAS

WINNIPEGO VIS DAR SKĘSTA
Jau beveik mėnuo, kai potvynis skandina vieną iš di

džiųjų Kanados miestų. Apie trečdalis gyventojų (350,000) 
evakuota. Nuostolių padaryta jau 100 miL dolerių. Išsilie
jusi upė sudaro 600 kvadr. mylių ežerą.

LIETUVIŲ MALDININKŲ KELIONE
Liepos 30 d. — New York— 

Boston. Lėktuvu P.A.W.A. 
“Clipper”.

Liepos 31 d. iki rugpiūčio 2 
d. — Lisbon - Fatima. Ištižą 
dieną Fatimoje. Dalyvausime 
iškilmingoje procesijoje. Ap
lankysime Lisbone katedrą, 
baziliką ir kitas vietas.

Rugpiūčio 3 d. — Traukiniu 
į Liurdą.

Rugpiūčio 4 d. iki 6 d. — 
Liurde. Pyrenėjų kalnuose — 
jBtebūklingame Liurde, kur Pa
išelė švenčiausia apsireiškė 
Šventai Bernadetai.
; Rugpiūčio 7 d. — Carcas- 
sonne. Puikiame mieste pama
tysime Šv. Nazaro katedrą.
; Rugpiūčio 8 d. iki 9 d. — 
T*:ce — Prancūzijos Rivierą. 
Proga pailsėti pagarsėjusiame 
pajūryje. Autobusu apvažiuo
sime ir Italijos Rivierą.

Rugpiūčio 10 d. iki 15 d. —

baztii-

Roma. Visą savaitę praleisime 
Katalikų Bažnyčios centre. 
Visą gyvenimą prisiminsime 
šios savaitės įvykius ir vaiz
dus. Aplankysime Vatikaną, 
pasimelsime keturiose
koše įgyti Juibilejinius Šven
tųjų Metų Visuotinius 
dus, ir turėsime audienciją 
pas Šventąjį Tėvą. Dalyvausi
me įspūdingose iškilmėse. Ap
lankysime Asyžiaus miestą — 
Šv. Pranciškaus gimtinę ir 
šventovę.

Rugpiūčio 16 d. — Roma. 
Pasirinkusieji šią trumpesnę 
kelionę, išskris didžiuliu lėk
tuvu į Bostoną— New Yorką.

Kelionę galima pratęsti: 
Rugpųičio 16 d. — 

Traukiniu į Veneciją.
Rugpiūčio 17 d. iki 18 d. — 

Venecija — * kanalų miestas. 
Laiveliais aplankysime 

bažnyčias, šventoves

Atlai-

Roma.

«

Komunfetai per Sekmines rengia Berlyne masines jaū- 
i.hno demonstracijas. Vakarų Berlyno policija jau dabar 
pratinasi, kaip įsikarščiavusius jaunuolius reikės suvaldyti.

mies- 
ir

...................................................... ................. .... ...........

Padėkite plytelę
ŠEKELIŲ PZIEGLAŪDAI - 

Ištieskite Gailestingumo Ranką
Pereitą savaitę prie statybos fondo prisidėoj sekantieji:

Po $60.00
Morta Daukšaitė, E. Orange, N. J.

Po $20.00
S. Vaitkienė, Brockton, Mass., J. Gaidelis, Linden, N. J.

Po $15.00
A. ir M. Kemešei, Manchester, N. H.

Po $10.00
P. ir A. Yenkerta, Mahanoy City, Penna., Petronė Kudz- 

mienė, Nashua, N. H., Antanas Berzinskas, Newark, N. J., Mr. 
& Mrs. M. R. Sarokas, Worcester, Mass., F. Budvidas, Rock- 
ford, 111.

Po $5.00
A. Padegimas, Somerville, Conn., Catherine Sackwitz, 

Camden, N. J., Ona Biekšienė, Trenton, N. J., Juozas ir Marty
nas Savickai, Trenton, N. J., Teesie Matalavage, Tamaųua, 
Penna., V. Draugelis, Detroit, Mich., M. Sharkus, Bridgeville, 
Penna., B. Tamošiūnas, Chicago, III., Barbora Urbanavičienė, 
Cliffside, N. J., L Jeblonskienė, Phila., Penna., Juozapas Ru- 
grenis, E. Hartford, Conn., Justina Rapšis, Kearny, N. J., Kot- 
rina Kaminskiūtė, Simsbury, Conn., L. Gedrin, E. Pepperell, 
Jlass., Rose Angus, Cohoes, N. Y., Elenon Borden, Kenosha, 
Wis., Jeva Skyrius, Waukegan, III., S. V. Bridzevaitis, Detroit, 
Mich., Monika Norvaišaitė, Chicago, UI., Elzbieta Railo, Millino- 
cket, Maine, S. Vaitkaitė, Brockton, Mass., A. Misiūnienė, Lu- 
/erne, Penna., Ona Kulbokienė, Norwood, Mass.

Po $4.00
Rožė Roland, Camden, N. J. •

Po $3.00
Magdalena Jankeliūnas, Woodhaven, N. Y., Mrs. Catherine 

Dongwech, Pittsburgh, Penna., Albert ir Mary Varaneckis, 
Leviston, Maine.

Po $2.00
Eva Yankauskienė, So. Boston, Mass., Mrs. Wm. Zemnjc- 

kas, Detroit, Mich., Ona Jankauskienė, Waterbury, Conn., Pet
ras Traygis, Buckland, Conn., M. Aleknavičienė, Kearny, N. J., 
Juozapina Saldienė, Yonkers, N. Y., N. N., Worcester, Mass., 
Ona Kaminskienė, Kenosha, Wis., Rožė Kamkauskienė, Home- 
stead, Penn., M. Veizgilienė, Camden, N. J., V. Yanush, Brook
lyn, N. Y., A. Endreikis, Cicero, III., Mary Grege, Hartsherne, 
Oklahoma, J. Kisielaitis, Montreal, Canada, Anna Blaižis, 
Stoughton, Mass., J. Biekšienė, Elizabeth, N. J., P. Zapnickie- 
nė, Lowewll, Mass., Dominika Pauzienė, Eynon, Penna,, V. 
Monstvil, Chicago Heights, III., Anna Lavanas, E. St Louis, 
III., Geo. S. Laukitis, Pittston, Penna., Agnės Thompson, New 
York, N. Y., Elzbieta Nartalka, Luther, Mich., Auna Skeltis, 
Bethlehem, Conn., Joseph C. Bender, Detroit Mich., Mr. A 
Mrs. P. Januškas, Waterbury, Conn., Rozalia Uktverienė, New 
York, N. Y., Magdalena Williams, Montreal, Canada, Julia Yu- 
cius, Newark, N. J., J. Lukšaitis, Hamtramck, Mich., Anelė 
Nausėdas, Kewanee, III., Mrs. Moslosky, Collinsville, T1L, Mari
jona Pūkelis, Cleveland, Ohio.

Sekantieji aukojo po $1.00 ?v
Marė Kiselauskienė, Sheboygan, Wis., Veronika Belunie- 

nė, Camden, N. J., Ona Aleskevičienė, Waterbury, Cohku,Ur
šulė Savickienė, Detroit, Mich., M. Paulauskas, Elizabeth, N. 
Marė Kazlauskienė, Keiranee, III., Jos. N. JeskėvičftiM, Dor
chester, Mass., Uršulė Gustaitis, E. Chicago, Ind., Petras Na- 
varackas, Worcester, Mass., Marė Krasinakas, Woree«ter, 
Mass., Ona Kavaliauskienė, Kenosha, Wis., KoCH&a CcsitUS- 
kienė, Cleveland, Ohio, Jurgis Abračinskas, ShemmdoalM 
S. Marcinkaitienė, Chicago, I1L, Ona BanuseviėieaS, Sctankm, 
Penna., U. Muldonienė, Sitnpson, Penna., M. Italis, Reckfotd, 
III., M. Vasiloskienė, Rockford, UI., A. Vareikienė, DayUn, 
Ohio, Marė Žilinskiūtė, Cleveland, Ohio, Peter Jaskal, Lawren« 
ce, Mass., V. Zemgulis, Cleveland, Ohio, Alexandraa K. Jan
kauskas, E. Chicago, Ind., K. Žibikas, S. Boston, Mass., Agota 
Mariokienė, Spring Valley, III., Marė Kubilienė, Dayton, Ohio, 
Mrs. B. Dowiatt, Westville, III., Elzbieta Kleponienė, So. Bos
ton, Mass., N.N., Grand Rapids, Mich., Juzė Klimavičienė, Det
roit, Mich., M. Krakauskienė, Waterbury, Conn., Veronika Mei
lūnas, Sioux City, lova, N. N., Chester, Pa., Augustinas Ruda
kis, Leviston, Maine, Jonas Bukantis, Hamtramck, Mich., Ve
ronika Masandukas, Baltimore, Md., N. N., Worcester, Mass., 
Emily Wallace, Brockton, Mass., Mary Novdinsky, Pittsburgh, 
Penna., Mrs. A Čeponis, Pittsburgh, Penna., Mrs. Pavinšniš, 
Omaha, Nebr., Konstancija Kicinskienė, Pittsburgh, Penna/, 
Margaret Kinsel, Wilkes Barre, Penna., John J. Rapšus, Chi
cago, IU., A. Pakeltis, Chicago, UI., Vincas Yurgelis, Cleveland, 
Ohio, Viktoria Mitchell, Morrestovn, N. J., A. Sluzis, Kearny, 
N. J., Delphine Kasper, Detroit, Mich., Ona Levinskaitė, Chica
go, IU., F. Jusis, Cleveland, Ohio, A. Vaitekūnas, Clęveland, 
Ohio, Veronika Dereskienė, Custer, Mich., M. Dimisevičienė, 
New Britain, Conn., Anna Zogas, Vandergrift, Penna., Frank 
Pūkas, Phila., Penna., P. Šimononis, Chester, Penna., P. Lauri
naitienė, Waterbury, Conn., Mrs. E. Lenk, New Britain, Conn,, 
Mr. Begonis, Providence, R. I., Anna Walteri8, Bkltiftiore, Md., 
Anna Janonis, Binghamton, N. Y., P. Kazlauskas, Detroit, 
Mich., TiUie Paltaų, Cleveland, Ohio, B. Zemaikis, Elizabeth, 
N. J., Karvelių šeima, Omaha, Nebr., Tillie Pūstis, Harrisburgh, 
III., Vanda Judzntavičiūtė ir F. Dubauskas, Montreal, Canada, 
JuUa Kavaliauskienė, Hartford, Conn., R. J. Vaicilionis, Wor- 
cester, Mass., Ona Avelis, E. Chicago, Ind.

Visiems aukotojams ir aukotojoms nuoširdžiausiai dėko
jame. Lai Dievulis atlygina visiems .

Jėzaus Nukryžiuotojo Seserų vardu,
Motina Ligori ja,

Vienuolyno Viršininkė.
_ (Bus daugiau)

LD
šie

paliaubos sutartis buvo pasi- 
kienė.
— ALT ir BALF pastango

mis gegužės 28 d. Šv. Kazi
miero par. patalpose prof. M. 
Biržiškos pagerbimui suruoš
tas bankietas. Rengimo komi
siją sudaro: S. Batkienė, šeš- 
plaukienė, V. Karazija, Dab- 
šys ir J. Uždavinys. Pirminin
kas ALT skyriaus yra St 
Raštikis.
— "Lietuvių Dienų” pirmoji 

gegužinė (piknikas) įvyks bir
želio 11 d. L. D. parengimai 
visuomet būna paįvairinti 
mia programa.
— Nesenai pasirodžiusio 

numerio, turinį sudaro
straipsniai: Ruošiantis Lietu
vos Atstatymui — K. Mockus, 
“Lietuvybė Amerikoje nenu
stojo gyvybės” — prof. M. 
Biržiška, “Karas tik už 10 
metų” — AD., “Partizanų 
laikraščiai Lietuvoje”, “Ko 
Australijos lietuviai pageidau
ja iš Amerikos Lietuvių”, “Su 
2000 ispaniukų”. Plati apžval
ga Anglijos, Venezuellos, Aus
tralijos ir Amerikos lietuvių 
veikimo, virš 30 gražių ilius
tracijų ir anglų * kalboje 
straipsniai — “Genecide in 
Lithuania”, “The American

- Plane and the Soviet protest”, 
“Kryžiai” (vertimas), “Be- 
hind the Iron Curtain” etc.

“L. D.” vienas numeris pri
siunčiamas susipažinti nemo
kamai. Metinė pren. $3.00 vi
same pasaulyje. Adresas — 
92Q4 S. Broadvay, Los Ange
les 3, Calif.
— Jaunųjų poetų — K. Bra- 

dūno, J. Kėkšto, Hen. Nagio, 
A. Nyka - Niliūno poezijos 
antalogija, pavadinta “Žemė” 
išeis šią vasarą. Antalogiją 
paruošė Kazys Bradūnas, 
įžangą parašė Juozas Grinius. 
Išleidžia "Lietuvių Dienos”,’ 
9204 S. Broadway, Los Ange
les 3, Calif. “Žemė” bus poais- 
tinės ir pobrazdžioninės mūsų 
poetų kartos manifestacinis 
leidinys. L.M.

miesto grožybes.
Rugpiūčio 19 d. iki 20 d. 

Oberammergau — Vokietija 
Kristaus Kančios vaidinimas. 
Bavarijos kalnuose matysime 
per visą dieną puikiausią vai
dinimą; 1200 kaimiečių vai
dins Kristaus Kančią, nuo Jo 
garbingo įėjimo į Jeruzalę iki 
Prisikėlimo iš mirusiųjų Ap
lankysime Teresę Neumanaitę 
ir kitas vietas kur mūsų Dan
giškoji Motina apsireiškė vė
liausiais laikais.

Rugpiūčio 21 d. iki 22 d.— 
Lucerne — Šveicarija. Alpiu 
kalnuose gėrėsimės gamtos 
grožiu ir puikia katedra.

Rugpiūčio 23 d. iki 25 d. 
Paryžius. Aplankysime gar
siąją Notre Dame katedrą, 
Stebuklingojo Medalikėtio ap
reiškimo koplyčią; Šv. Teresė
lės baziliką ir karstą; Versail- 
les rūmus, kur Pirmojo Karo 
rašyta.

Rugpiūčio 26 d. — Paryžius. 
Lėktuvu į Bostoną.

Rugpiūčio 27 d. — Boston - 
New York.

šią kelionę dar galima pra
tęsti:

Rugpiūčio 27 d.— Paryžius. 
Keliausime į Londoną.

Rugpiūčio 28 d. iki 29 d. — 
Londonas. Dvi dienos aplan
kyti šio didmiesčio ypatingas 
vietas.

Rugpiūčio 30 d. iki 31 d. 
Dublinas — Airija. Į Airiją 
laivu. Traukiniu ir autobusu 
bus galima pamatyti beveik . ^rar^1 Siame krašte, yra dar 
visą Airiją.

Rugsėjo 1 d. — Shannon. 
Lėktuvu į Bostoną.

Rugsėjo 2 d. — Boston — 
New York.

Graži auka kovai už laisvę
Brockton, Mass. ,

Lietuviai tremtiniai Brock
tone yra jautrūs Lietuvos rei
kalams. Matę Lietuvos laisvę 
ir pažangą, o vėliau pergyve
nę krašto pavergimą, sukurtų 
gėrybių naikinimą, pasibaisė
tinu būdu nekaltų žmonių 
kankinimą ir žudymą, jie gy
vai atjaučia dabartinę mūsų 
tėvynės nelaimę ir reikalą ją 
gelbėti visomis galimomis 
priemonėmis.

Nors tremtiniai, kaip nauja-

sunkiose materialinėse sąlygo
se, nors jiems dar daug ko 
trūksta, tačiau jie savo kuk
liais uždarbiais jau mielai de
dasi prie padengimo tų išlai
dų, kurios susidaro, vedant 
kovą už Lietuvos . laįpvę.ke-

Jul. Špakevi- 
J. Raš- 

K. Klabis, V. Gry- 
A. Labuckaitė, P. 

J. Stankūnas, Ant. 
Kemzūra, Ant. 
J. Cinčys, M.

St.

po 3 dol.: J. 
Šidlauskas, VI. 

po 2 dol.: P.

liant Lietuvos tragediją lais
vajame pasaulyje ir šaukian
tis jo pagalbos.

Vasario 16 d., kaip Lietuvos 
Laisvės šventę, jie ne tik gra
žiai paminėjo per radiją, bet 
dar atžymėjo gražiu pasiža
dėjimu skirti vienos dienos 
uždarbį Vasario 16 d. aktui 
įgyvendinti, kovai už Lietuvos 
laisvę. Dabar tas pasižadėji
mas jau įvykdytas, pinigai su
rinkti ir pasiųsti Amerikos 
Lietuvių Tarybai.

Lietuvos laisvinimo reika-
įdo- lams vienos dienos uždarbį nu

rodomomis sumomis paaukojo 
šie tremtiniai: po 10 dol.: F. 
Janonis, J. Laurinaitis, Šmi
tai; po 8 dol.: J. ir Br. Luda- 
viėiai, Vyt. Zenkevičius; po 7 
dol.: P. Viščinis, VI. Jakima
vičius; po dol. 6.40: R. Bielke- 
vičius; po 6 dol.: J. Petronis, 
Ant Bačiulis, Ed. Eitavičius, 
J. Salučka; po 5 dol.: S. Su
žiedėlis, J. Mėlynis, • K. Bara
nauskas, J. Daniusevičius, V. 
Petravičienė, V. Grupiljonas, 
Z. Mereckis, L. Mereckytė, 
Vyt. Tamošaitis, V. Vaičiūnas,
I. Laurinaitytė,
čius, Špakevičiūtės, 
kauskas, 
bauskas, 
Braška, 
Petkelis,
Kemzūrienė,
Mandeikienė, J. Varneckas, J. 
Orintas, O. Orintienė, B. Orin- 
taitė, St. Grušhs, T. Mitkus, 
St. Vilkaneckytė, VI. Indriū
nas, K. Daugirdas, J. Kūri
nas; po 4 dol.: K. Keblinskie- 
nė, M. Viščinienė, E. Strazdie
nė, St. Mereckienė, V. Duo- 
bienė, R. Šukys, F. Stundžia, 
E. Lileikaitė, E. Bliudnikas,
J. Varoneckas, S. Labuckienė, 
J. Varoneckas;
Monkus, G. 
Tamulevičius;
Navickas; po 1 dol.: Ad. Bid- 
va.

Iš viso tremtiniai suaukojo 
dol. 326.40. Aukotojų buvo 
64. Aukota ne šeimomis, bet 
pavieniais asmenimis, kurie 
turi darbą. Tokiu būdu kai 
kurių šeimų narių bendra pa
aukota suma siekia net dol. 
15. — Pažymėtinos šeimos, 
kurių nariai paaukojo dol. 10, 
—ar daugiau. Štai jos: Orin- 
tai — dol. 15, Laurinaičiai — 
dol. 15, Mereckiai — dol. 14, 
Varoneckai — dol. 13, Višči
niai — dol. 11, Šmitai, Špake- 
vičiai, Janoniai ir Kemzūrai 
po dol. 10.

Atskaičius dol. 10.40 turėtų 
administracijos ir persiuntimo 
išlaidų, surinkti pinigai pa
siųsti Amerikos Lietuvių Ta
rybai. Iš jos gauta tokio turi
nio padėka:

“ALT Vykdomojo Komiteto 
vardu reiškiu nuoširdžią pa
dėką Lietuvių Tremtinių Ko
mitetui ir visiems aukavu
siems už Tamstos persiųstą 

Tęsinys 7-tame pusi.



Antradienis, Gegužės 23, 1950
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ŠACHMATAI
>

— veda K. Merkis — ;
Į .

□ Budapešto turnyras užsi
baigė. Boleslavsky ir Brons
tein dalinasi pirmą vietą. 
Bronstein paskutiniam rate 
įveikęs estą Keres susilygino 
su Boleslavsky. Tarp jų įvyks 
specialus matčas, kad išriškė- 
tų kuriam teks kitais metais 
susitikti su pasaulio meisteriu 
M. Botviniku. Budapešto tur
nyro tolimesnių ratų pąsek- 
mės:

16 ratas: Boleslavsky - 
Bronstein, Lilienthal - Stahl- 
berg, Najdorf - Keres lygio
mis, Flohr įveikė Szabo ir 
Smyslov - Kotovą.

17 ratas: Smyslov - Flohr, 
Keres - Lilienthal, Najdorf - 
Kotov lygiomis, Bronstein 
įveikė Stahlberg ir Boleslavs
ky - Szabo.

18 ratas: Bronstein įveikė 
Keres, Szabo - Lilienthalį, Bo
leslavsky - Stahlberg, Smys
lov - Najdorf ir Kotov - Flohr 
baigė lygiomis.

Galutinė padėtis: Boleslavs
ky 12, Bronstein 12, Smyslov 
10, Keres 9y2, Najdorf 9, Ko
tov 8y», Stahlberg 8, Lilien
thal, Flohr ir Szabo po 7 taš
kus.

□ Brooklyno LAK turnyras 
baigiamas gegužės 27 d. Į lai
mėtojus išeiti turi daug vil
čių: Kulpavičius, Staknys ir 
Repečka.
□ Vladas Mikėną*, tarybinės 

spaudos žiniomis, rašo naują 
šachmatų vadovėlį “Šachmatų 
žaidimo pagrindai”.

DARBININKAS 
SUKAKTUVINIO LDS SEIMO- 

PROGA 
prisiuntė aukų "Darbininkui" paremti:

»

PAlEsKAL savo dėdę An
taną Zableckį, kilusį iš Tryšių 
valsčiaus, Šiaulių apskr. Gir
dėjau, kad gyvena Massachu- 
sett valstijoje. Aš esu atvy-

kusi iš Europos. Prašau atsi
liepti: Męrf. Juęė SJableckytė - 
Taraškevičienė, 12—Third St., 
Waterbury 8, Conn.

(23-26)

toile kada:
80 Corbet

Mass. Tel.
(12-16-19)

□ Boston College laimėjo Jė
zuitų Intercollegiate Tourna- 
mentą, įveikęs Fordham uni
versitetą 3-2, Georgetown 
universitetą 3-2, St Peters 
(Jersey City) 3-2 ir baigęs ly
giomis su Loyola (Baltimore) 
2%-2%.

Boston College dalyvavo 
taip pat Bostono Metropolitan 

' League pirmenybėse, žaisda
mas B klasėje.

□ Shess Lile gegužės 5 d. 
laidoje pabrėžia, kad parinktų 
kandidatų turnyras Budapešte 
pasirodė tikrai šeimyniškas 
rusų įvykis su Shehlbergo ir

BROCKTON, MASS
Pradžia 6-tam pusi.

dol. 316.00 auką. Tai graži 
parama Lietuvos laisvinimo 
akcijai, kurią remia visi geros 
valios lietuviai. Ypač džiugu, 
kad naujieji ateiviai, vos spė
ję pirmuosius žingsnius žengti 
šiame krašte, gausiomis auko
mis dedasi prie kovos už Lie
tuvos laisvę.

Siunčiu gautos sumos pakvi
tavimą ir prašau perduoti 
Brocktone gyvenantiems nau
jiesiems ateiviam s geriausius 
Vykdomojo Komiteto sveiki
nimus ir linkėjimus”.

Atrodo, kad šioji tremtinių 
auka sudaro tik pradžią jų įsi
jungimo į piniginių išteklių 
telkimą Lietuvos laisvinimo 
reikalams. Girdėti, kad jie jau 
turi naujų sumanymų. Tai 
sveikintinas pavyzdys, kurį 
turėtų pasekti kiti lietuviai! 
Mūsų vedamos kovos laimėji
mui reikalingas ne tik darbas, 
bet ir lėšos, kurias turime pa
tys parūpinti, nes iš kitur jų 
negauname ir negausime.

B-nas.

Gerb. BALF Direktorių 
Tarybos nariams:

d.Najdorfo priedu. Panavu, kad" ?3
taip suplanuota buvo nuo pat 906 38

CARE
□ Meisteris Tautvaiša Qol- $8,223.75; 

den Knights 1950 Postai tour- 718.00; aukų gauta 
namento partijoje su Dr. Ka- narių mokesčių 
men laimėjo žirgą ir po kelių portacijai 873.60; namo nuoma 
ėjimų laimės antrą tašką. Pir- 85.Q0. Viso $11,068.85. Viso 
mąjį tašką Tautvaiša laimėjo bo — $31,617.96. 
iš R. C. Morley.
□ Massachusetts Minor 

Tournamente, kuris vyksta 
penktadieniais YMCA, Cam
bridge, antram rate Petras 
Kontautas įveikė Marshallą. 
Atidėtoj partijoj iš pirmo ra
to Kontautas pralaimėjo prieš 
Callahan.

Turnyro padėtis b Coulter, 
Callahan ir Waters turi po 2 
tšk., Kramer, Kontautas, Mil
ler ir Travers po 1 tšk., Mar- 
shall, Aston ir Egan po 0 tšk.
□ V. Karpuška, Chicagos 

“Grandies” šachmatininkų 
vardu sveikina Bostono lietu
vių B kl. turnyro laimėtojus, 
itin A. Končienę, kuri iškopė 
vyrų tarpe į trečią vietą!

1950 m., balandžio mėn. 
apyskaita 
PAJAMOS 

Balansas 1950 m. bal. 1
Balansas gerybėmis 

Viso — $20,54941. 
dividentų gauta — 

gerybių gauta — 
1,087.00; 

81.00; trans-

la-

IŠMOKĖJIMAI:
(A) Tiesioginei šalpai — 

$9,444.10; (B) Imigracija ir
įkurdinimas —1,003.46; (C)
sandėlio išlaidos — 160.89; (D) 
Administracijos išlaidos — 
1,443.68. Viso išmokėjimų 1950 
jm., balandžio mėn. $12,052.13. 
Balansas 1950 m. balandžio 30 
d. — grynais pinigais 5,941.45; 
gerybėmis — 13,624.38. Viso — 
$19,565.83.

1950 m., gegužės 3 d.
A. S. Trečiokas,

BALF iždininkas.

Jei nori gerai išmokti 
anglų kalbos, įsigyk 
angliškai - lietuvišką

nuo rožės, 
drugio, nuo 
nuo skilvio

ICngliph . UithUMliail 
Dicttonary 

Patogaus formato (6x4), 
kietais audeklo apdarais, 

400 pusi. 
Papiginta kaina $3.00

Užsakymus siųskite su pini
gais ar čekiais: 
Darbininkas 

366 W. Broadvvay, 
So. Boston 27, Mass.

- 1 »..■■■ .••ir i ----------------- — — —
šiuomi siunčiu $--------- ir

prašau prisiųsti Angliškai - 
Lietuvišką Žodyną.

------------.--tu-----------

Adresą*---------- ---------- .........

fVAtROS SKELBIMAI
AUKSINES ŠAKNELES

Auksinės šaknelės 
(Golden Seal) yra 
didelės vertės vais

tė/ tas nuo kataro, 
baltųjų, akių užde
gimo, 
nuo

keperfų gedimo, 
ir kitų vidurinių skaudulių, 
nuo sugedusios burnos. 
Auksinta šaknelės veikia tiktai 
nesveiką kūno dalį, kuri serga. 
Kitaip sakant, jos gydo viso
kias ligas. Ir tai ne mūsų pa
sakyta, bet taip sakoma viso
kiose daktariškose knygose. 
Puodukas verdančio vandens ir 
šaukštukas sutrintų . Auksinių 
Šaknelių, gert po čertafe kelis 
kartus perdien, arba plauti ser
gančias kūno dalis. Svaras 
Auksinių šaknelių kainuoja 
$15.00. Perkant mažiau, unci
ja kainuoja $1.00.

ALEXANDER’8 CO.
414 Wwt Broadvay 

South Boston 27, Mass.

IŠSIRENDAVOJA du švie
sūs kambariai dviem vyrams. 
Galite atsišaukti 
Viktoras Zičkus, 
St., Dorchester, 
BL 8-9875.

NAMŲ SAVININKAMS
Mes namus taisome, penti- 

name iš lauko ir vidaus; tai
some stogus, gatarus ir kami
nus. Nesvarbu kaip toli ir 
kaip didelis ar mažas darbas. 
Reikale parašykite atvyrutę 
arba telefonuokite: John Pet
rus, 131 Pond St., Randolph, 
Mass. Tel. RA 6-1177-J. So. 
Bostono ofisas, 409 Broadway, 
room 4 nuo 5-7 vakarais. *
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/
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Ona Baėinskienė, So. Boston, Mass. .................
Leonas Kancleris, Milės City, Montana .............
B. Kavalauskas, Chicago, III. ...... . .......................
S. Vaitkienė, Brockton, Mass ............................
Jonas Vasil, Dorchester, Mass .......................—
Alphonsas Jackūnas, Dorchester, Mass................
Antanas Dsekevičius, Providence, R. I. .............
Stasys Lūšys, So. Boston, Mass. ..................... ..
Vacys Butkus, Brockton, Mass..........................
T. J. Vizgirdas, 8o. Boston, Mass.......................
Mias A. Žitkus, Harrison, N. J............................ ..
Mrs. A. Tuskienė, Bridgeport, Conn....................
John Sastavickas, Norurood, Mass....................... .
Walter Paulauskas, Lowell, Mass........................
S. Moriocius, Springfield, Mass..................... .......
Rev. P. V. Strakauskas, Brockton, Mass...........
Eva Yankauskienė, So. Boston, Mass...................
John Yerusiavičius, Bradford, Mass....................
P. Zajauskienė, Quincy, Masa. ............................
John Kasheta, Westfield, Mass...........................
Paulus Mikalauskas, Boston, Mass.......................
George C. Stukas, So. Boston, Mass...................
Bronius Kontrim, So. Boston, Mass....................
Kazimiera Kucborska, Bridgewater, Mass..........
V. Juzukonis, Hyde Park, Mass...........................
J. Lukša, New Haven, Conn...................................
George Juškaitis, Brooklyn, N. Y........................
Vladas Makauskas, Millinocket, Maine .—......
I. Stonis, Providence, R. I........................ .>---------
Robertas Hartvigas, Amsterdam, N. Y..............
J. Svelnis, Kenosha, Wis. ....................................
Mrs. Agnės Thompson, New York, N. Y. -----
Anna Skeltis, Bethleham, Conn. ........................
Justa Karpiūtė, Westviile, III.......................... ..
S.B., Toronto, Ont. Canada ................................
F. Jusis, Cleveland, Ohio ....... ..... ...................... .
Jonas Sekys, Hartford, d>nn........... ...............—
Mrs. Rose Ravish, Northampton, Mass. ...........
Mrs. B. Miciūnienė, New Britain, Conn..............
W. Norkus, Hartford, Conn..................................
Mrs. Petronella Rasimas, Scranton, Pa..............
J. Olkovikas, Manchester, N. H. ........................
Jonas Sestavickas, Norwood, Mass......................
Juozas Kojelis, Chicago 36, III.............................
B. Čeponis, E. Setauket, L.I., N. Y....................
Dr. B. Chapas, Providence, R. I.........................
Juozas Gruodis, New Haven, Conn.....................
J. Petukauskas, Scranton, Pa..............................
Mrs. E. Matuiunas, Waterbury, Conn.................
A. Musick, HaverhiU, Mass.................................
Mrs. V. Kreznor, Providence, R. I.....................
Kazimera Pakstis, Brighton, Mass......... . ..........
C. Mikonis, HaverhiU, Mass................... ..............
Rev. A. Rupšis, Ohio, III.................... .................
Mrs. A. Stolgitis, Hardwick, Mass. ..................
Peter Stubeda, Somerville, Mass. —.................
John Acazas, Chicago, IU. .... ........ ....................
Elzbieta Navickienė, Worcester, Mass. ..........
Mr. Joseph Geyeckas, Shelton, Conn.................
Mrs. Anna Shay, No. Andover, Mass.................
Mrs. Kate Silver, Moundsville, W. Va.............
Kazis Cenkus, Ashley, Pa.......................... ...........
Andrew W. Dėdinas, Greenfield, Mass.............
A. Votazas, Maspeth, N. J................... ..............
Mrs. J. Paltiananice, Ansonia, Conn. ..............
Mrs. Ona Sabestinas, Newark 5, N. J.............
Anthony Dundulis, Norurood, Mass. ____ __
Pranas Baranauskas, Cambridge, Mass.............
Frank Kosmen, Lawrence, Mass...... .................
J. P. Povilionis, Hartford, Conn..... ..................
Mr. A. Bartinski, St. Louis 11, Ma. .................
P. Butėnas, Kearny, N. J............. .......................
Juozas MarkeUonis, So. Boston, Mass.............
Antosė Juknevičienė ...... -......... ..........................
Julius Baronas, Brockton, Mass. ......................
Mr. & Mrs. C. Andrijauskas, Chicago, III.......
Kazimieras Staniūnas, Hudson, Mass................
Mrs. J. Sharka, Dorchester, Mass.....................
Katrina Kaminskiūtė, Simsbury, Conn.............
Mrs. J. Griškauskas, West Cheshire, Conn. .. 
Ateitininkas iš Waterbury, Conn. .....................
Juozas Žemaitis, Waterbury, Conn....................
Joseph Jakubauskas, Waterbury, Conn. .........
Elena Smolskis, Worcester, Mass......................
Ambrose Gumaskas, Providence, R. I........
J. Klikna, Waterbury, Conn. .............................
A. Juozapaitis, Sheboygan, Wi». ......................
V. V. St. Catherines, Ont. Canada .................
Anthony Dauginas, N. Arlington, N. J............
Albertas Ramanauskas, Montour Falls, N. Y. 
Mrs. Veronica Grabowwski, Cliftau, N. J........
Barbara Yesilonis, Albany, N. Y........................
Mrs. Eva Petrošius, Bristol, Conn....................
Alex Jurgas, Los Angeles, Calif. .....................
Mykolas Smelstorius, Brooklyn, N. Y...............

i A. J. Zwis8, Greenurood, Mass............................
Jonas Mikaiavičius, New Haven, Conn............

i B. Tatorunis, No. Andover, Mass. -------------
. J. Audėnas, Roxbury, Mass...........................

Wm. J. Millsbuck, Meriden, Conn....................
Mrs. Joseph Voega, Mattapan, Mase................

366 W. Broadwav. Sp. Boston, Mass. 
“DAKBININKO”

Etidakcija ir ’

»

z

Graftoū Avė.

•L

I

(Jžsisakyit? Tonikų Pa* Mu» 
Pristatoni genaus) tvinko 

Piknikams, Vestuvėms. 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimam* 
Kaino* prieinami•*

ct,
A

Islinrton

Tel Doriiiarn 1304-V
•IRANAS GERlT-SKIb Namų Tel Ltedhan i»to-

I

!

i
! 
!

Frank The Florist

I

DAKTARAI (VA CALL

*•

i

TeL A V 2-4026

I. Repshfc. M.D
Lietuvis Gydytoja*
495 Columbia Road 
arti Uphams Come> 
Dorchester, Masa.s

iriso Valandos 2- -4 tr a a

l

A. J. NAMAKSY
Real Estate S 

Insurance
W9 W. Braut**} 

SO BOSTON, MASS.
•no» vei SOuth Boeton 9 OBto 

Bes. 37 Oriole Street
Weet Roabury, Mana

TCL. PA—7.1C31-W

I

I

FOR

Florai Designs

Wedding Flowers

Cut Flowers

GRABORIAI

1
!
!
!
!
I

!

!

Pristatome Alų ir Tonikų
I

Mes turime ll-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes ai. 
toniką pristatome vestuvėms. į namus, krikštynoms, paremi 
•r piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, Saukit*

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS. Savininkas

520 £ SL, Tel. SO 8-3141, So. Boston, Masa

Amerikos Legijono Stepono
Dariaus Posto

1

'i

i

!

I

S. Batasevita ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadvay 
South Boston, Maes

JOSEPH BARASEVIČIVh 
Laidotuvių Direktorius

NOTARY PUBLIC
PatarnavimaJi Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai
Tol. SOuth Baaton 8-ž59f

AVenue 2-24*4

■5-

METINIS

IŠVAŽIAVIMAS

«

Sekmadienį, Birželio 4,1950 
ROMUVOS PARKE 

Montello, Mass. .

Bus militarės iškilmės laike kurių bus pagerb
tas vienas užsitarnavęs lietuvis veikėjas. Daly
vaus Baleto artistai ir bus kitų pamarginimų. 
Žinoma bus muzika, užkandžių ir gėrimų trošku
liui numalšinti. Pasaulinių Karų lietuviai vetera
nai nuoširdžiai kviečia visus lietuvius atvykti ir 
atnaujinti pažintis su draugais.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 

PO GLOBA MOTINOS 1VC.
Pirmininkė — Eva Martišienė,

635 K. 8th SL. 80. Boeton, Kasa 
TeL SOuth Boston 8-1298.

Vice-Piimininlto—B. GaiUOnietto, 
* Winfield SL. 80. Boston, Mase 

Prot. Rašt. — Stela Overkicnė, 
555 E. 6th St, So. Boston, Man.

Finansų RašL — B. Cūnienė, 
39 Gould SL, W. Rozbury, Mass.

Tel. Parkvay — 1864-W 
Iždininkė — Ona Šiauria,

51 Tampa SL, Mattapan, Mase 
Tvarkdarė — M. Matejoškienė,

866 E. 5th SL, So. Boston, Mass. 
Kasos GL—Elzbieta Aukštikalnytė.

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

antrų antradienį mėnesio, 7:30 v. 
vakare, Parapijos salėje, 493 E. 
Seventh St, 80. Masa.

Visais draugijos kreipkitės
pas protokolų

•V. JONO EV. BU. PA* ALPI NU 
DRAUGUOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktorai Medonla, 
21 Sanger SL, So. Boston. Masa 

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

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

Fin. RažL — Aleksandras tvaike. 
440 E. Sixth SL. 80. Boston, Mase 

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius, 
609 E. Seventh SL, S. Boston. Mass

Maršalka — Jonas Zaikis,
797 Broadway. So. Boston, Mass 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
cių sekmadieni kiekvieno mėnesio.

2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 E. 7th 8L. So. Boston, Mase
Visais draugijos reikalais kreipki 

tos pas protokolų raitininką

<

r

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VinoM BaAukonia, Savininkas

Pagamina gerus lietuviškus pie 
tUB, užlaiko geriausį alų, vyną b 

i
degtinę, ir visiems draugiškai 

' ir mandagiai patarnauja.

25S West Broadvny, SeoHišostai, Man
fiihiil m i i o n < i Ąįi

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boeton, Mase 

loseph f.Casp* 
(KASPERAS>

- “lotu vi ų Oircktor*. 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLJC 
PManuvtau Dianą tr Nokt 
Koplyčia Šermenims Dyk*1 

Tel. 80 9-1437
SOuth Boeton 8-3960

YAKAVONIS
runeral Honw

741 No. Main St
Brockton, Maso.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorių* w 

Balsam uoto ja*
Patarnavimas Dieną tr Nakt 
Koplyčia Šermenims Dyka' 

Tel. Brooktan 8-1590

W A IT T
FUNERAL HOME

SO Emerson Avė 
Brockton, Mass

Edmrf
(Wai tekūnas) 

aMotuvIų Direktorių. 
Balsamuotojas 

r’ataraavimas Dienų ii Natu 
Koplyčia Šermenims Dyka

Tel. Brockton 3399

,1

WAITKUS
‘ MNERAI ■•O“

197 Webster Ave^ 
Cambridge, Mase

PRANAS WAITKUS
Uridotuvtų Direktorių* h

tlfctory Public'

Patamavtmaa dieną ir nokt, 
Nauja tnodernilka koplyčia 9er 
meniną dykai. Aptoraauja Cam 
bridge tr Boetono kolonija, te 
miauaioniia kainenla

Kainoe toa pačtoo tr 11 kftua

BaBnla laukite; Tel TR-6-«434

!

!

a •'
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Pasninkas
Šeštadienį, geg. 27 d., yra 

Sekminių Vigilija - pasninkas 
ir abstinencija.

Seimo rengej'j 
susirinkimas

Geg. 21 d., 3:30 v. p.p., Šv. 
Petro parapijos salėje, E 7th 
St. įvyko susirinkimas pasi
tarti apie LDS Seimą, kurs 
fryks So. Bostone birž. 4 ir 5 
d.d. Paaiškėjo, kad seimo in
tencijai šv. Mišias atgiedos 
pirmininkas1 Kun. P. M. Juras, 
10 vai. r. Šv. Petro parapijos 
bažnyčioje. Pamokslą pasa
kys vienas iš kunigų svečių, 
apie ką pranešime.

Po Seimo atidarymo iškil
mingų pamaldų, įvyks seimo 
bankietas bažnytinėje salėje 
tu įdomia programa. Bankietą 
rengti sutiko Vincentas Va
latka ir Vincentas Stakutis. 
r

Jiems pagelbės kun. Virmaus
kis, J. Jeskevičius, A. Sinke
vičius, Š. Griganavičius ir k.

Po pietų prasidės seimo se
sijos, sveikinimai, referatai, ir 
t. t

7 v. v., trumpos iškilmingos 
pamaldos. Po to, įvyks vaidi
nimas po bažnyčia. Vaidinimo 
programą pranešime vėliau.

Sekantis seimo rengimo ko
misijos susirinkimas įvyks 
trečiadienį po gegužinių pa
maldų.

Į ŠĮ susirinkimą kviečiame 
'ne tik komisiją, bet ir apskri
tai visi darbuotojai.

Egzaminai
Geg. 24 ir 25 dienomis 9 v. 

r., St. Clements Hali, Foster 
St. Brightone vyksta įstoja
mieji kvotimai į jaunųjų semi
nariją.

Birž. 15-d., įvyks egzaminai 
Teologijos name. Lake St., 
Birghtone, įstojimui į didžiąją 
diecezijos Seminariją.

Krikštai
b

Geg. 20 d. buvo pakrikštyta 
Barbora, duktė Vincento ir 
Onos (Giraitės) Jankauskų, 
gyv. 254 C St.

Geg. 21 d., buvo pakrikštyti 
Šie kūdykiai: Kazimieras, sū- 
šie kūdikiai: Kazimieras, sū- 
nos (Vaižmuzytės) šilų, gyv. 
220 W. 6th St.; Andrius, sū
nus Jurgio Andriaus ir Liudo- 
vikos (Bukauskaitės) Tamo
šiūnų, gyv. 1237 Randolph 
avė., Miltone; Povilas, sūnus 
Broniaus ir Onos (Norkutės) 
Gailiūnų, gyv. 8 Winfield St.

Sukūrė šeimą
Geg. 20 d.', Albertas Plato

kas, gyv. 179 Gold St., vedė 
Prancišką Žerniauskaitę, gyv. 
906 E. Broadway.

'Ič!<> u. i t» smulkiąją 
tautosaką ir damas pas se
kančius Losioiilečius; Mrs. 
Bušniauskicnė (dzūkė), 367 
2nd Street, South Boston; Mr. 
Janelianas (žemaitis), 367 
2nd Stieet, So. Boston; Mrs. 
J. Mi' novi’ienė (žemaitė), 523 
2nd Street, So. Boston.

Vis.ei. s dainininkams-ėms 
už įdomią tautosaką reiškiu 
padėką. J. Būga.

Staigmena bostoniečiams
Šį sekmadienį, gegužės 28 . 

3:30 vai. p.p. High School 
(Thomas park) patalpoje ar
tistai - šokėjai T. Babuškinai- 
tė ir A. Liepinas ruošia savo 
pirmąjį klasikinio šokio kon
certą. Be jų turėsime progos 
išvysti jauną Bostono šokėją 
R. Onigman ir jau mums ge
rai pažįstamą ir visada malo
niai klausomą Vilniaus operos 
solistę J. Krištolaitytę. Prog- “ 
ramoje bus išpildytos ištrau
kos iš klasikinių baletų “Mie
gančioji gražuolė”, Silfida Co- 
pelia, Don Kichotas ir kitų.

Bostone neseniai apsigyve
nusių baletd menininkų tikslas 
yra pąrodyti Bostono lietuvių 
visuomenei nors mažus frag
mentus to didžiulio baleto, ku
ris Lietuvoj nepriklausomais 
laikais buvo pasiekęs aukšto 
lygio. Šiuo metu šiedu entu
ziastai įsteigė Bostone Da
riaus ir Girėno posto patalpo
se baleto studiją ir intensy
viai dirba su savo auklėtiniais. 
Jie puikiai žino, kad baleto 
menas tegali klestėti tik tada, 
jei į šį darbą įsijungs jauni
mas.

Visa Bostono lietuvių vi
suomenė yra kviečiama atsi
lankyti į šių menininkų pirmą 
koncertą. Nepraleiskite pro
gos pasigerėti šiuo dailiuoju 
menu, kuriame glūdi neatme
namų laikų tradicijos. Nie
kur taip neatsispindi žmogaus 
troškimas nusikratyti žemės 
varžtais, kaip choreografijos 
mene. Visada kilti į viršų, į 
dausas,, nugalėti žemės trau
ką — tai nuolatinė žmogaus 
svajonė.

Minėtieji abu'šokėjai meni
ninkai dirba šioje srityje nuo 
pat mažens, daug kartų jau 
yra šokę rampos šviesoje, šį 
kartą ' nori ir bostoniečiams 
sudaryti malonumą ir sekma
dienį 28 d. pademonstruoti sa
vo šokio meną. Turime viltį, 
kad Bostono lietuvių visuo
menė parodys reikiamo susi
domėjimo ir atsilankys į šį re
tą spektaklį.

Kalbės Lietuvių Draugas 
Kun. Dr. Curran

Gegužės 23 d. 8 vai. vak.
“Dangaus Vartų” mokyklos 
auditorijoj (I ir 4th St.), So. 
Bostone - skaitys paskaitą

Pranešimas
Antradienį, gegužės - May 

23, 7:30 vai. vakare “Darbi
ninko” namuose, įvyksta L.R. 
K.S.A. 94 kuopos pikniko ko
misijos bei darbininkų-ių ben
dras ąusirinkimas. Dalyvavi
mas flsų būtirfas.

Komisijos pirmininkas.

Iš ALT Bostono skyriaus 
posėdžio

A. L Tarybos Bostono sky
riaus posėdis įvyko gegužės 
11, lietuvių salėje, kuriam pir
mininkavo adv. J. Grigalius, 
o raštininkavo S. Michelsonas. 
Po įvairių pranešimų ir dis
kusijų, buvo vienbalsiai priim
tas Tremtinių Ratelio laiškas 
prašąs Tarybą ruošti tragiš
kojo lietuvių tautai birželio 10 
metų sukakties paminėjimą, 
kuomet Stalinas susitaręs su 
Hitleriu okupavo Lietuvą ir 
kitus Baltijos kraštus. Tam 
reikalui išrinkta komisija iš 
J. Kasmausko, J. Arlausko, P. 
Brazaičio ir A. Ivaškos. Pirm, 
adv. J. Grigaliui atsisakius iš 
pirm, pareigų, buvo perrinkta 
visa valdyba. Nominacijų ko
misija, susidedanti iš adv. 
Juknevičiaus, Michelsono, 
Matjoškos ir Čapliko reko
mendavo valdybon šiuos: 
pirm. Joną L. Kasmauską, 
vice pirm. Joną Jankauską ir 
Praną Razvadauską, rašt. 
Aleks. Ivašką, ižd. Juozą Ar
lauską, iždo globėjais: Povilą 
Brazaitį ir Dr. Brunoną Kal
vaitį. Spaudos informatorium 
inž. A. Čapliką. Kiti nariai: 
adv. J. Grigalus, adv. K. J. 
Kalinauskas, adv. A. J. 
Young - Jankauskas, adv. A. 
Juknevičius, S. Michelsonas, 
J. Jonuškis, Vytautas Kon
čius, A. Matjoška, V. Vakau- 
za sudaro tarybos direktoria- 
tą. Rap.

Išvyko ligoninėn 
operacijai

Geg. 15 d. išvyko į Carney 
ligoninę vidurių operacijai 
tremtinys Pranas Petraitis, 
buvęs čiurlionietis ir ne kartą 
vietiniuose parengimuose pa
sirodęs su čia dar negirdėtu 
liaudies muzikos instrumentu 
— rageliu. Geg. 14 d. jis dar 
grojo rageliu Motinos dienos 
minėjime Cambridge ir vaka
re esplanadoje jubiliejiniame 
koncerte tautiniam šokiui ir 
dainavo Kazėno kvartete ir 
Šv. Petro parapijos chore. 
Dalyvauja ir Kačinsko dramos 
studijoje. Jo žmona Čiurlio- 
nies ansambly buvo kanklinirv- 
kė. Prieš kelis mėnesius p.p. 
Petraičiai susilaukė pirmagi
mio. Linkime greit pasveikti.

A. UEPINAS 
kiniečių Šokyje

Pii na kart^ South Bostone
HIG1! SCHOOL (THOMAS PARK) PATALPOSE 

š. m. gapžės 28 d. 3:30 po piety %

----- ĮVYKS------- X
BALETO KONCERTAS

Dalyvauja buv. Kauno Valstybinio Teatro 
Baleto artistai T. BABUŠKINAITE, A. LIEPI
NAS ir Bostono šokėja R. ONIGMAN.

čios Gražuolės”, 
choto” ir kitų baletų.

Be to, koncerte dalyvauja Vilniaus Operos 
solistė J. KRIŠTOLAITYTĘ, koloratūrinis i 
nas.

LEVICKIENE ir Kompozitorius Dirigentas. J. X 
KAČINSKAS. X

Bilietai gaunami “Keleivio” ir “Darbininko” redakcijo- 
se, pas B. Kalvaitį, 545 Broadvay, ir pas p.

XProgramoj bus baletų ištraukos iš “Miegan-
Gražuolės”, “Silfidų”, “Copelios”, “Don Ki- ❖ 

■- t 
sopra- Y

OHOKoncertui akompanuoja Koncertmeisterė S. X 
Kompozitorius Dirigentas. J. X

X----- -- - - — ............... - - -- Ą

> Minkų.

PO RAŠYTOJŲ SUVAŽIAVIMO

K. .1 L1IKRAAČIAI IK LAIŠKAI VĖLUOJA...

Dėl geležinkeliečių streiko Pittsburgo pašte aasirinko 
krūvos pašto siuntos — korespondencijos ir laikraščių.

išlaikė Fe- 
nustatytus 
kaip pilna- 
atstovauja 
Paaionistų

Arbatėlės rengėjams: And
riui, Kalvaitienei, Končienei, 
Manienei, Starinskienei.

Atskirai turime pažymėti, 
kad netikėtai paprašyti vaidi
nimo svečiai mielai pagelbėjo 
nuardyti scenos dekoracijas 
tą patį vakarą: skautų “Tig
rų" skiltis (R. Bričkus, C. Ki
liulis, L Mockapetris, T. Šle
žas, R. Tamošiūnas, A. Žilins
kas) ir inžinieriai Br: Galinis 
ir E. Manys.

Liet Kult Bėm. Valdyba. 

NAUJOS KNYGOS 
Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.,

S. Th.D. De fratribvs minori- 
bus is Lituania. (1245 - 1517) 
Pars L Romae 1950. Tai yra 
lotyniškai rašyta disertacija
T. V. Gidžiūno, baigusio moks
lus Romoje ir ten įgijusio teo
logijos daktaro laipsnį. Šiuo 
metu jis yra Tėvų Pranciško
nų vienuolyne BridgeviBe, Pa., 
ir rūpinsis savaitraščio “Lie
tuvių Žinios” leidimu (Pitts-

Tarptautinės Katalikų Teisin
gumo Draugijos (Internatio- 
nal Catholic Truth Society) 
ilgametis pirmininkas, kun. 
Edward Lodge Curran, Ph. 
D., LLB. iš Brooklyn, *N. Y.

Kun. Dr. Curran yra įgijęs 
keletą aukštojo mokslo laips
nių Šv. Jono Kolegijos, Kata
likų, Columbijos ir Fordham 
universitetuose. Buvęs dean of 
Cathedral College. Būdamas 
kunigu, per du metu išėjo 
Šv. Lawrence universitete tei
sių mokslus su Summa Cum 
Laude pažymiu ir 
deralės valdžios 
kvotimus. Dabar, 
teisis advokatas 
Tėvų Paulistų ir
vienuolijų reikalus. Kun. Dr. 
Curran, būdamas drąsus tie
sos gynėjas, visur savo pa
skaitose kelia Lietuvai pada
rytą skriaudą. Kai karo metu 
Rusijos atstovybė pareikala
vo, kad vienos parodo* metu 
nebūtų nešama Lietuvos vė
liava New Yorko gatvėse ir burge). 
miesto vyriausybė nusileido 
rusų reikalavimui, kun. dr. 
Curran griežtai ir drąsiai įsi
kišo ir priveržė miesto vyriau
sybę savo nusistatymą at
šaukti. Lietuvos vėliava buvo 
nešama viešai New 
gatvėse. -i- -

Dėl savo drąsių ir griežtų veikalo dalis, T. Gidžiūnas tą 
kalbų prieš visokią neteisybę, klausimą studijuoja toliau ir 
kun. Curran yra ypač neap- rato- dar stambesnę antrąją 
kenčiamas komunistų ir jų veikalo dalį. Pirmoji - dalis 
pakeleivių. Pakvietus jį į So. ■ prieinama tik tiems, kas 
Bostoną kalbėti istorinėse iš- paskaito lotyniškai. Gera bū- 
kilmėse 1942 -m., radikališka- tų, kad ji susilauktų ir lietu
sią elementas darė - pastangų viškos laidos, 
ir organizavo protesto mitin
gus, kad jo į Bostoną neįsHei-

Savo veikale T. Gidžiūnas 
pirmas išsamiau aprašo ■ Tėvų 
Pranciškonų apaštalavimo ir 
švietimo darbą Didžioje Lie
tuvos Kunigaikštystėje, pra
dedant karaliaus Mindaugo ir

Yorko baigiant Zigmanto Senojo lai
kais. Bet tai yra tik pirmojo

A Gervydas. Už spygliuotų 
vielų. Išleido Lietuvių Katali- 

dus. Žinoma, jiems tai nepa- Spaudos Draugija. Leidi- 
- _ ■ nys Nr. 2. Chicago, 1950 m.

Vienas iš lietuvių inteligentų, 
sėdėjęs ir kentėjęs vokiečių 
nacių koncentracijos stovyk
loje prie Dancigo (Stutthof) 
aprašo tą pragarą, kurį žmo
gus žmogui tegali išmislyti 
šioje žemėje. Kančia padarė 
autorių perdaug santūrų. Jis 
rašo tarytum ne apie savo 
kančias — ramiai, lengvai su 
šypsniu lūpose, bet tokiu 
šypsniu, kuris perskrodžia iki 
sielos gelmių. Iš kiekvienos 
eilutės taip ir aidi: “Štai, kaip 
žemai žmonės gali nusmukti!” 
Knyga parašyta gyvai, gražia 
kalba, nors rašoma apie to
kius negražius ir nežmoniškus 
daiktus. Kiekvienas turėtų bū
tinai ją perskaityti.

vyko.
Prakalbas ruošia šv. Vardo 

draugija. Suprantantiems ang
liškai labai patartina atsilan
kyti. Kun. Curran kalbės apie 
Totalitarizmą ir Amerikos De
mokratiją. R.

Padėka
Lietuvių Kultūros Rėmėjai 

Bostone nuoširdžiai dėkoja 
visiems, padėjusiems suruošti 
Lietuvių Dramos Studijos vai
dinimą š.m. gegulės mėn. 7 
dieną ir Gerb. svečiams, atsi
lankiusiems į "vaidinimą. Ypa
tingą padėką reiškiame:

Padėjusiems pagaminti sce
nos dekoracija* ir kostiumus: 
Bajerčiui, Oepui, Daniusevi- 
čiui, Gurkienei, Juodkienei, 
Montvilai.

Talkininkam* išplatinti bi
lietus: Barmui, Blynienei, Dr. 
Kalvaičiui, Neuortui, Šimėnai- 
tei ir Ant Ivui, leidusiems pa
sinaudoti jo įstaigos patalpo
mis.

Tvarkdariams salėje: Bos
tono vietininkijo* skautėms ir 
skautams, V. Girniūtei, SL

-- -t' - 

Paaiškino
Jonukas:—Kodėl tas paukš

tis ant vienos kojos stovi?
Petrukas: — Argi nežinai? 

Jei ir kitą suriestų, tai griūtų.
Onytė: — Kodėl tas vaiki

nas tiktai į tave žiūri?
Marytė: — Argi nežinai? 

Mee* Jei aidų neturėtų, ir į tave 
ZiuNtty. - ---- -♦

f

V Gegpžės 6 d. Bostone įvyko rašytojų susirinkimas. Susi
rinkimas nebuvo gausus, bet jo darbai ir nutarimai rašytojų 
gyvenime turės didelės reikšmės. Visų pirma tai buvo ne pa
prastas “metinis", bet reorganizacinis susirinkimas. Jame su
derino savo veiklą dvi rašytojų draugijos: JAV-bių Liet. Ra
šytojų Dr-ja ir Liet. Rašytojų Tremtinių Dr-ja. Tos abi drau
gijos, susinėjusios į vieną, nesudarė nei naujos iš vardo, nei 
naujos iš esmės draugijos: atliktas vien formalus gyvenimo 
sąlygų padiktuotas persitvarkymas, po kurio “naujoji” rašy
tojų draugija įgavo “seną”, tradicinį “Lietuvių Rašytojų Drau
gijos” vardą. Ji paveldėjo apie tris dešimtis Šiaurės Amerikos 
Rašyt, dr-jos narių (kurių tarpe 17 tremtinių) ir apie 80 —
L.R.T. dr-jos-narių, išblaškytų po visą platųjį demokratinį pa
saulį.

▼ Lietuvių Rašytojų Draugija, įsikūrusi maždaug prieš 20 
metų, Kaune, Lietuvoje buvo subūrusi beveik visus savaimin
gais grožinės literatūros raštais pasireiškusius autorius. Profe
sinis susiorganizavimas į lietuvių rašytojų gyvenimą įnešė 
daug naujo. Rašytojai, priklausydami savo organizacijai, turė
jo ne tik moralinės, bet ir materialinės naudos. Rašytojų orga
nizacijos nariams valstybė teikė žymių pelengvinimų, kaip 
pavz., susisiekimo priemonėmis (traukiniais) leisdama naudo
tis už pusę kainos; į iškilmingus minėjimus rašytojams rezer-' 
vuodama vietas ir pan. Kaip valstybė rėmė raštą, čia tenka 
priminti ir tai, kad rankraščiai įstatymu buvo leidžiama siųsti 
už žymiai mažesnę kainą negu šiaip korespondencija.

Pirmoji komunistų okupacija, sugriovusi visa, kas buvo 
lietuviška, sulikvidavo ir Liet. Rašytojų Draugiją. Draugijos 
nariams buvo patarta stoti į naują, komunistinę rašytojų drau
giją, bet priimta tik labai nedidelė dalis pro partijos cenzūrą 
praleistų rašytojų. Išsijotieji rašytojai draugijoje organizuotai 
buvo dresiruojami partijos tarnybai. Joks rašytojo žodis netu
rėjo teisės išeiti į visuomenę be griežčiausios cenzūros. Rašy
tojas buvo paverstas partijos vergu. Jam buvo uždrausta ra
šyti meninės vertės veikalai. Rašytojas paverstas agitatorium, 
besieliu, supančiotu partijos ruporu. Mestas šūkis, kad rašy
tojui daug didesnis nuopelnas parašyti “deputato” biografiją, 
negu didžiausios vertės meninį veikalą. Rašytojo vardas degra
duotas iki partinio šunelio, kuris turi taip kiauksėti, kaip jam 
įsako enkavedistas.

▼ Niekas laisvajame pasaulyje negali įsivaizduoti rašytojo 
sąlygų komunistinėje santvarkoje. Vien moralinė priespauda 
užčiauptų rašytojams burnas, ir jie tylėtų. Bet sovietinis rašy
tojas neturi teisės tylėti. Jis šautuvo pagelba (tikriausia to žo
džio prasme) priverčiamas rašyti himnus partijai, raudonajai 
armijai, raudonajai vėliavai, o tų himnų himną — vyriausiam 
vadui, mokytojui, tėvui ir... įkvėpėjui Stalinui. Taip enkave
distų suimta ir uždaryta per vieną naktį parašė Salomėja Ne
ris savo garsiąją poemą Stalinui, taip parašė savo eiles Boruta 
Lietuvai — XIII-tai sovietų respublikai, taip rašo visi sovietų 
rašytojai, niekad savo gyvenime nebuvę komunistais ir nesą. 
Tiesa, nedidelė dalis tų pažabotųjų dainių labai gerai apmoka
mi, turi labai geras gyvenimo sąlygas, bet kas iš to, kad ir jų 
dienos suskaitytos: arba jie, atgiedoję, nužudomi, arba priver
čiami atgailauti, save žiauriausiai pasmerkti ir vėl prisitaikyti 
prie naujos, partijos sumanytos, linijos.

▼ Lietuvis rašytojas visoje mūsų literatūros istorijoje savo 
žodžiu kovoja ir kovoja prieš pavergėjus ir prieš priespaudą. 
Labai daug tiesos yra tame pasakyme, kad Lietuva atkovota ne 
kardu, bet plunksna. Ištisus dešimtmečius lietuvis rašytojas 
slapta svetur spaudė savo raštus žadindamas tautos sąmonę, 
keldamas tautiečius iš miego, skatindamas laisvės ilgesį ir 
kurstydamas kovos ugnį. Tik atsiminkime Baranauską, Valan
čių, Kudirką, Maironį, Jakštą, Pietarį, Žemaitę, Vaižgantą ir 
visą eilę jaunesniosios kartos rašytojų. Nebuvo nė vieno lietu
vio rašytojo, kurs nors vienų žodžiu bųį.ų pašlovinęs carą ar 
caristinę vergiją. Lietuvio rašytojo žodis skaidrus nesuteptas 
jokia nuodėme savo tautos laisvei ir Nepriklausomybei.

▼ Šiandieną Lietuvoje likusių rašytojų gyvenimas yra paža
botas, kūryba išniekinta. Kitaip to negalima pavadinti, kaip 
beprotnamio gyvenimu ir kūryba. Keletas išsigimusių parsida
vėlių jei dar ir šaukia, kiek galėdami, tačiau ir jų laukia tas 
pats likimas, kaip ne vieno anksčiau atitarnavusio “mauro”, 
kuriam atpildas — ankstyvas kapas. Tiesa, nedidelė dalis lietu
vių rašytojų liko toje vergijoje, bet jų nežmoniško išprievarta
vimo akivaizdoje juo labiau iškyla uždavinys tų rašytojų, ku
rie naudojasi demokratinio pasaulio laisve. Koks tas uždavinys 
ir ar vien rašytojų jis turi būt vykdomas? Visų pirma — nenu
traukti literatūros istorijos ir jos augimo. Dešimtis karo metų 
ne tik lietuvių literatūrai, bet ir kitų tautų žodžio kūrybai pa
darė daug žalos, išmušė iš vėžių, į kurias dar ir šiandien negali 
grįžti. Lietuvis tremtinys rašytojas tačiau be vien meninių už
davinių turi ir tautinių, yisuomeninių pareigų — išlaikyti gyvą 
tautos dvasią tremties bendruomenėje, kuri nors ir neturėda
mi po kojų savo teritorijos, gyventų gyvos Lietuvos gyvenimą, 
savo jausmais ir širdimi, savo dvasia ir mintimis, savo svajo
nėmis ir siekimais, darbu ir kova. Rašytojo uždavinys neleisti 
nutrūkti tai lietuviško žodžio kūrybinei tradicijai, kuri eina 
augdama per visą Nepriklausomybės laikotarpį. Tremties rašy
tojo uždavinys neužsidaryti į siaurą emigrantų būrelio interesų 
kiautą, bet būti užfrontėje veikiančiu tautos partizanu. Ir aiš- 
ru, kad to uždavinio antroji vykdytoja yra ne kas kitas, kaip 
lietuviškoji bendruomenė. Lietuvis rašytojas pasireiškia per 
lietuvišką spaudą, per knygą. Bendruomenės pareiga palaikyti 
t y. pirkti ir skaityti lietuvišką knygą. Toks rašytojo ir visuo
menės bendravimas ir vieniems ir kitiems bus visokeriopai nau
dingas. Jis laiduos rašytojui pakenčiamesnes darbo sąlygas, 
skatins jį kūrybiniam darbui, o visuomenei praturtins jos dva
sinį, pasaulį, kels jos literatūrinį lygį, palaikys gyvą lietuviš
ką dvasią svetimos literatūros ir kultūros jūroj.

Skaitytojas.




