
.ŠTAI KAIP
Krokodilas apsiverkė $ 
Arčiau doleriukas

kaip Andruliukas
Užsikūrė galva

Komnacių “Laivė”, bandyda
ma pūsti burbulus, kad dypu- 
kams gresiąs vėl tyrinėjimas, 
nevykusiai dedasi bemaž ašarą 
varvinanti dėl tokio “pavo
jaus.” Dėl to galima tik paste
bėti, jog raudonieji tarakonai 
dėl “pavojaus” dypukams gali 
nesijaudinti. Dypukai jau yra 
perėję visokius skryningus ir 
jų nė trupučio nebijo. Juo la
biau, kad juos liečianti nuosta
tai visai netokie, kaip vaizduo
jasi apie juos nieko nenusima
nantis • “Laisvės” apsiašarojęs 
rašeiva,
žiūrėjo, kad į Blu Mount, Ill. 
atvykęs DP dabar pasirodė 
New Yorke(!). Geriau tebūna 
ta ašara pataupyta tam atve
jui, kai bus pakraštyti raudo
nųjų tarakonų plyšiai ir pasiro
dys, jog ten slypi šios šalies iš
davikai, kuriems sujudus, ne vie
nam pradės birti iš pasparnių ir 
Stalino červoncai, čia jau bus 
reikalas žymiai pavojingesnis, 
negu kokio ten DP iš Blue 
Mount atvykimas į New Yorką, 
kas jokiam DP nėra draudžia
ma.

kuria baisų siaubą į-

“Laisvė” praneša, jog nu
spręsto deportuoti graiko Hari- 
siades apeliacijos bylai pravesti 
reikią 10.000 dol. Jo byla bū
sianti bandomoji. Kuo ji baig
sis, tas pats lauks ir pusantro 
šimto kitų, laukiančių deporta
cijos, tarp jų ir Andrulio, Dei- 
kienės, Romando bei kitų jų bi
čiulių. Bet nuo lietuvių esą į- 
teikta tos apeliacijos reikalams 
tik 10 dolerių... Matytu mū
sų raudonukams vis dėlto dole
ris yra artimesnis už kokį ten 
Andrulį, nors toliau “Laisvė” ir 
sako, jog prileidžiar kad depor
tuotiems grėstų mirtis, \*o kai 
kuriems koncentracijos stovyk
los. Mes tik nesitikėjom,, 
“Laisvė” yra mūsų nuono
kad deportuotiems į Stalino 
“saulės” apšviestą Lietuvą 
Andruliui ir Co. gresia mirtis 
arba koncentracijos stovykla.
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KARALIAUČIUS PAVERČIAMAS
SOVIETU ATRAMOS PUNKTU

Vokiečių spauda praneša, kad 
Karaliaučius, dabar sovietų va
dinamas Kaliningradu, yra pa
verčiamas sovietų atramos 
punkt. Nuo 1949 m. čia pasku
bomis vykdomi įvairūs įtvirtini
mo darbai. Iš karo laikų liku
sieji bunkeriai sutvarkyti ir at
statyti. Atstatytas ir aerodro
mas, o uostas paverstas pa
krančių apsaugos laivų baze. 
Prie Aistmarių įrengtos septy-

nios rakietinių ginklų bandymo 
stotys. Jiems tobulinti čia esą 
atgabenta 11 vokiečių specialis
tų, kurie griežtai nuo pasaulio 
atskirti ir budriai saugojami.

SOVIETAI AUSTRŲ 
ATMETE

NOTĄ

Austrijos 
pranešė,

Sovietų vyriausybė 
pasiuntiniui Maskvoje 
kad ji atmetė Austrijos vasario 
mėnesį okupacinėms vyriausy
bėms įteiktą notą. Notoje buvo 
23 prašymai, pradedant okupa
cinių pajėgų Austrijoje sumaži
nimu ir baigiant nesikišimu į 
Austrijos vidaus reikalus. Va
karų sąjungininkai buvo prane
šę, kad jie dalykus apsvarstysią 
palankumo dvasioj. Bet dabarti
nėse sąlygose vargu jie galės 
sumažinti savo okupacines pa
jėgas, nes jų ir taip mažesnės 
kaip sovietų — sovietai Austri
joje laiko 40.000 kariuomenės, 
o JAV 10.000, anglai 8.500 ir 
prancūzai 6.500.

WAYNICK TVARKYS PA
GALBA ATSILAKUSIEMS 

KRAŠTAMS
Pranešama, jog JAV pasiun

tinys Nicaraguoj C. M. Way
nick grįš į JAV ir perimę ūki
nės pagalbos atsilikusiems 
kraštams -vadovavimą. Tikima
si, jog kongresas paskirs 35 mi- 
lionus dolerių Amerikos eksper
tams į tas sritis pasiųsti ir už
sienio ekspertams JAV atitinka
mai paruošti. Įvairios vyriau
sybės įstaigos pradėjo plačius 
šiol dividentų gavėjai juos daž- 
ruošimus.

BUDAPEŠTE TROKŠTA
MAISTO

Valdiniai šaltiniai pripažįsta, 
jog Budapešte pradėjo trūkti 
visos eilės maisto dalykų. Gy
ventojai raginami sūsilaikyti 
nuo pirkimo. Laikraščiai bando 
gyventojus įtikih^ti, jog tai e- 
sąs tik laikinis trūkumas, susi
daręs dėl to, kad šįmet gyven
tojai daugiau tų produktų 
naudoję. . •

su

Trūksta bulvių
Iš Vokietijos sovietinės zonos 

pranešama, kad bradėjo labai 
trūkti bulvių. Trims mėnesiams 
skiriama 1 centnerio norma so
vietų zonos (aprūpinimo ministe- 
terijos potvarkiu ^umažinta ligi 
ketvirtadalio centnerio. Dėl bul
vių stokos negalėjo būti įvykdy
tas ir užsimojnpas parduoti 
bulvių Vakarų Vokietijai. 
----------------------------------------

Šaltasis karas vis darysis karštesnis.
Admir. Ingram pranašauja pustrečių metų laikotarpy karą.

MASINIAI ŽUDYMAI 
SOVIETUOSE

----------- >
Italų laikraštis “Collejjpmen- 

to” praneša, keletos paskutinių
jų mėnesių būvy Sovietų Sąjun
goj kaip šnipai, išdavikai ir sa
botažininkai sušaudyta dešimtys 
tūkstančių žmonių. Dauguma 
sušaudytųjų esą jauni žmonės, 
didelę dalimi buvę praėjusio ka
ro dalyviai. Jie karo teismų bu
vo teisiami Maskvoj, Kijeve ir 
Odesoj. Laikraštis pažymi, kad 
žinios yra iš patikimų diploma
tinių šaltinių.

Kartu laikraštis nurodo, kad 
Sovietų Sąjungoj yra stiprus 
slaptas krikščioniškasis sąjūdis, 
apimąs milionus narių, šias ži
nias suteikė vokietis! jėzuitas 
P. Szekalla, kuris neseniai per
sirengęs monteriu buvo sovie
tuose.

POPIEŽIUS ŠELPIA 
PADEGĖLIUS

SOVIETAI NORI VĖL STEIG
TI PARYŽIUJE SAVO REPAT

RIACIJOS KOMISJĄ
Sovietai įteikė Prancūzijai 

notą, kurioje tvirtina, jog pran
cūzai trukdą grįžti namo, 20.00 
jų piliečių ir reikalauja, kad vėl 
jiems būtų leista Paryžiuje į-

JAV karinių pajėgų šventės 
proga aukšti kariškiai padarė 
pareiškimus' kuriuose reikalau
ja, kad JAV būtų pasiruošusios 
galimam sovietų mėginimui jas 
pulti atominėmis bombomis, nes 
vadinamasis šaltas karas būsią, 
vis karštesnis. Buvęs Atlanto 
laivyno vadas dimisijos admiro
las J. H. Ingram net pareiškė, 
jog prie dabartinio tempo pus
trečių metų laikotarpy karas 
esąs neišvengiamas.

JAV kariškiai yra tos pat nuo
monės, kaip ir Europoj posėdžia
vę diplomatai, kad taika gali bū-

Rytų — Vakarų Jtepipimą de
rybų būdu yra visiškai išnyku- 
sios.

ŽADA PRATĘSTI NUOMŲ 
KONTROLĘ

Atstovų rūmų j komisija 13 
balsų prieš 4 nutarė, jog reikia 
pratęsti centro valios nuomų 
kontrolę dar vje^įeriems me
tams, bet ji būtų? vykdoma tik 
tose vietovėse, kurios to norės.

Kanadoje, Rimouski miestas 
neseniai smarkiai nukentėjo nuo 
gaisro; Didžioji dalis miesto vi
sai išdegė.

Sužinojęs apie nelaimę, popie
žius Pijus XII atsiuntė 10.000 
dolerių nelaimingiesiems sušelpti 
drauge su užuojauta ir apašta
liškuoju palaiminimu. Apaštališ
ko Sosto delegatas Kanadoje ar
kivyskupas Ildebrando Antoniu- 
tti šią auką perdavė arkivysku
pui Courchesne išdalinti nuken- 
tėjusiems nuo gaisro.
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PLEČIAMAS SOCIALINIS DRAUDIMAS

— Jugoslavijos profesinių są
jungų taryba paskelbė, kad ji 
nutraukia ryšiu^ komunistų

Jau prieš pusmetį “Aiduose” 
buvo išspausdintas A. Mc. 
straipsnis, kuriame pasisakoma, 
kad asmens, kurie karo ir oku
pacijų metu vienaip ar kitaip 
susikompromitavo ar buvo su
kompromituoti, būtų kuklesni ir 
nesiveržtų į mūsų visuomenės 
vadus, kaip reikalauja ir mora
linė dalyko pusė ir taktas.

Dabar “Vienybėj” net iš 
Australijos atsiliepė Juozas Si- 
lainis, kuris—gal todėl, kad ir 
jam tas A. Mc. patarimas tiktų 
— ligi isterikes 
svaičioja net apie 
inkviziciją, laužus 
sius dalykus.

Bet iš tikro
užsikūrė tik susijaudinusio šį- 
lainio galvoj. O jei būtų jį bent 
kiek apgesinęs ir blaiviau pa
galvojęs, būtų pamatęs, jog 
visam pasauly visi laiko protin
gumo, moralinės tvarkos ir tak
to reikalavimu, kad žmogus 
privalo santūriai, nuošaliau lai
kytis, jei koki dalykai jį kom
promituoja. To laikomasi nfet 
kai žmogus jaučiasi nekaltas, 
kol jo byla išaiškėja.

Ko tad rėkti apie gaisrą, ku
ris yra tik paties rėksnio gal
voj?

;, steigti saVo repatriacijos komi-’ < 
siją, kuri 1947 m. buvo išvary
ta už bandymus organizuoti 
perversmą. Anot Sovietų, taip 
esą rusų Vokietijos ir Austri
jos prancūzų zonose, kuriems 
prancūzai trukdą grįžti.

JUGOSLAVIJA SUGRĄŽINS 
GRAIKŲ VAIKUS n

Jugoslavijos vyriausybė suti
ko grąžinti į Graikiją apie'12,- 
000 vaikų, kukiuos komunistai

susijaudinęs 
Nuernbergą, 
ir pan. bai-

ČEKŲ DIPLOMATAS ATSI
SAKO GRĮŽTI

Čekoslovakijos delegacijos 
prie Jungt. Tautų narys V. 
Houdek nutraukė ryšius su savo 
krašto komunistine vyriausybe 
ir pasitraukė iš savo vietos. Tai 
jau antras Čekoslovakijos dip
lomatas prie J. y. nutraukęs 
su savo vyriausybe ryšius 1948 
m. po J. Masaryko mirties pa
našiai pasitraukė J. Papanekas. 
V. Houdek pasitraukė, kai buvo 
pašauktas grįžti į Čekoslovaki
ją-

GALĖSIM GYVENTI 
120 METŲ

Amerikos Chemijos draugijos 
posėdy Dr. Th. S. Gardner iš
kėlė, jog išleidus 3.000.000 dole
rių tyrinėjimo darbams, žmonių 
gyvenimą galima būtų 10 me
tų būvy pailginti ligi 120 me
tų. Priemonės jau esančios su
rastos ir bandymai su gyvuliais 
davę gerų rezultatų — pavykę 
pailginti 46 procentais.

Kominformo' priešiškas Jugos
lavijos atžvilgiu nusistatymas.

— Irake išsiliejusi Tigro upė 
apsėmė didelius plotus ir 40.- 
000 žmonių liko be pastogės.

— Azorų salose nukrito JAV 
skraidanti tvirtovė B-29. Užsi
degus lėktuvui žuvo visa įgula, 
kurioje buvo 16 vyrų.

— Gelsenhirchene, Ruhro sri
ty, kasyklose žuvo 71 angliaka- 
sis. Sprogimas įvyko prisirin
kus šachtose dujų.

sugrąžinimas bus pravestas per 
Tarptautinį Raudonąjį Kryžių.

Maskvos radijas smarkiai 
puola graikų ir jugoslavų vy
riausybę dėl jų susitarimo tu
rėti tvarkingus tarpusavio san
tykius.

JAV Senato finansų komite
tas priėmė nutarimą, kuriuo iš
plečiamas socialinis draudimas 
dar 10 milionų amerikiečių ir 
padidinama senatvės pensija. 
Šiuo nutarimu pensininkai ligi 
šiol gavę ligi 26 dol. mėnesiui 
gąus ligi 49 dol. Naujai išeinan
tieji į pensiją galės gauti ligi 
72,5 dol. mėnesiui.

Mokesčiai socialiniam aprūpi
nimui finansuoti ligi 1956 m.

tasai laužas IR TAIP BĖGA

BULGARIJOS SIENA STIP
RIAI SAUGOMA

Šiomis dienomis prie Čeko
slovakijos - Vokietijos sienos 
gyvenęs ūkininkas su mėšlo ve
žimu važiavo į pasieny esančią 
dirvą. Bet,, sieną privažiavęs, 
nesustojo ir nuvažiavo į Neu- 
aign, Bavarijoje, prie vokiečių 
muitinės.

Tuomet mėšlo krūva pradėjo 
judėti ir iš po jos išlindo vienas 
Pragos advokatas su žmona, 
pabėgusieji nuo persekiojimo.

Liet. Vyčių Pittsburgh© kuop. tautinių šokių šokėjai

Pabėgėliai iš Bulgarijos pra
neša, jog komunistinė vyriausy
bė deda visas pastangas užkirs
ti bėgimui į užsienius kelią. 
20 mylių pasienio ruožas yra 
paskelbtas draudžiama zona, į 
kurią niekas neturi- teisės į- 
kelti koją, išskiriant pasienio 
sargybas. Vis dėlto yra pavykę 
apie 2500 bulgarų per kalnus 
pabėgti į Vakarus. Bėga ūki
ninkai, darbininkai ir net buvę 
komunistų pareigūnai bei poeti
niai komisarai, kurie paganau, 
įsitikino, kur veda komunizmas 
jų kraštą. .

Šie pabėgėliai nesiruošia nie
kur iš Europos keltis, bet orga
nizuojasi kovai už savo krašto 
išlaisvinimą iš komunistinės 
priespaudos. '

Kiniečių kunigas organizuoja 
kinų akademinį jaunimą kovai 

su komunizmu.
USA universitetuose bei ko

legijose šiuo metu studijuoja a- 
pie 4000 kiniečių studentų. 500 
jų studijuoja katalikiškose ko
legijose. Šiems komunistų nuo 
tėvynės atskirtiems jaunuoliams 
padėti kun. John T. S. Mao į- 
kūrė Užjūrio Kinų Studentų 
Tarnybą.

šios naujos organizacijos tiks
las — duoti kinų studentams 
religinių patarimų, tarpininkau
ti jų santykiuose su atitinkamų 
kolegijų vadovybėmis ir, svar
biausia, neleisti komunizmo įta
kai

lieką.nepakeisti. Jie lieka..ligi 
3,000 "dol. atlyginimų, ribos 3%, 
kuriuos moka pusiau darbdavys 
ir darbininkas. '

Šiuo metu socialinis draudi
mas apima 35 milionus ameri
kiečių. .....

Kū^ikiiJ' lopšelis Toronte, 
vadovaujamas Nek. Prasidėjimo 
Seserų, atatinkamoms įstaigoms 
padarius inspekciją, pripažintas 
kaip geriausiai pastatyta šios 
rūšies įstaiga visoj Kanadoj. 
Lopšely be seselių dar dirba 
daug trėmtihių lietuvaičių, ku 
rios pasižymi darbštumu ir šv: 
rumu bei kūdikių meile.

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

paplisti jų tarpe.

DAR NETIKI PRA
LAIMĖJIMU

NUTEISTI KOMUNISTINIAI 
ŽUDIKAI

APDES MOKESČIAIS
Atstovų rūmų mokesčių ko

misija pasiūlė apdėti 10% 
bendrovių dividendus. Tuo bū
du tikimasi gauti iždui 150.000.- 
000 dolerių, kurie ligi šiol iždui 
praeidavo pro šalį. Tai iš tikro 
yra ne nauji mokesčiai, bet tik 
kitas būdas jiems surinkti. Jie 
būsią surenkami panašiai, kaip 
ir atlyginimų mokesčiai. Ligi 
šiol dividendų gavėjai jous daž
nai nuslėpdavo ir nesumokėdavo 
mokesčių.

— Kinų nacionalistai praneša, 
kad sulaikyti vokiečiai belais
viai, komunistinėj Kinijoj dirbą 
kaip mechanikai.

Daugėja perbėgėlių
Berlyne paskutiniu laiku 

smarkiai daugėja bėgimai iš 
sovietinės zonos. Vidutiniškai į 
dieną yra apie 300 perbėgėlių. 
25 procentus tų pabėgėlių su
daro ligi 25 m. jaunimas, dau
giausia liaudies milicininkai ir 
buvę urano kasyklų darbininkai. 
- Naujomis žiniomis per pasku
tines 9 dienas pradėjo bėgti iš 
sovietų zonos ir kiti įvairūs pa
reigūnai. Tame laikotarpy dėl 
politinių priežasčių į Vakarus 
pabėgo 66 Krikščionių Unijos 
nariai, daugiausia buvę burmis
trai, miestų ir apskričių tarybų 
nariai, prekybininkai ir ūkinin- 
kai. Taip pat bėga ir daug mo
kytojų.

Lietuvos Vyčių 62-os Pitts
burgh© (Espleno) kuopos šokė
jai, kurie labai puikiai išpildė 
lietuviškų tautinių šokių prog- 
gramos dalį drauge su “Mairo
nio” ansambliu, gegužės 19 d. 
didžiuliame Forbes Field, Pitts
burgh, Pa., stadijone, Pittts- 
burgho' “Welcome Week” iškil
mių proga, kur dalyvavo iki 
15,000 žiūrovų. Vyčių šdkių at
likimas buvo toks įspūdingas 
jog, nors šokėjų programoje 
dalyvavo ir 5 kitos tautybės, tik 
vyčių šokis 'pakartotinai buvo 
transliuojamas per televiziją, 
šokiams vadovauja Kazimiera 
Žilinskaitė; akordijonu akompa
nuoja Antanas Gražulis. Šokių 
grupę suorganizavo ilgametis 
vytis ir; organizacijos , Garbės 
Narys, dabartinis kuopos pir
mininkas inž. A. J. Mažeika.

Be minėtų pasirodymų ši vy
čių šokėjų grupė labai vyku
siai išpildė šokių programą vie
šame Lietuvo Nepriklausomybės 
paminėjime vasario 12 d., Lie
tuvos Vyčių Pittsburgho apskri
ties suruoštame paminėjime va
sario 16 d. ir dalyvavo drauge 
su “Maironio” ir “Čiurlionio” 
ansambliais amerikiečių su
ruoštame Lietuviško Meijp vie
šame pasirodyme balandžio 29 
d. didžiulėj Carnegie Music 
Hall, Pittsburghe, kur buvo 
daugiau kaip 700 publikos. Dar 
Espleno vyčių šokėjai turi kvie
timą išpildyti lietuviškų tauti
nių šokių programą Amerikos 
Nepriklausomybės iškilmėse lie
pos 4 d. didžiuliame 
Field.

Italijoj pasibaigė byla prieš 
116 komunistų, kurie nuteisti 
nuo kelių mėn. ligi 28 metų ka
lėti. Teisiamieji buvo kaltinami 
už nusikaltimus per buvusius 
prieš porą metų neramumus, ki
lusius ryšium su bandymu įvyk
dyti prieš komunistų vadą Tog
liatti atentatą.

Didžiausia bausme nubaustas 
už policininko nužudymą teis
tas L. Forti. Du kiti nubausti 
14 ir 15 metų kalėjimo. Liku
sieji nuo 4 mėnesių ligi 7 me
mens.

Anathan saloje esantieji 
japonų kareivių dar vis netiki, 
jog karas jau prieš penketą me
tų pasibaigė ir .pasiryžę “laiky
tis ligi paskutinosios.” Jų gimi
nės buvo paraginti jiems para
šyti, kad karas jau seniai pasi
baigė, ir paraginti grįžti namo.
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MIESTO PAŠALPA AUGA

New Yorko mieste šelpiamų
jų asmenų skaičius nemažėja. 
Šiuo metu miestas ■šelpia 351,- 
960 asmenų, kas yra beveik 
dviem tūkstančiais daugiau, 
nei kovo mėnesį. Balandžio mė
nesį šelpiamiesiems miestas iš
mokėjo 13,291,343 dolerius.

Langley

Vytė.

— South Amboy, N. J., gegu
žes 19 d. vakare, sukraunant į 
motorines valtis dinamitą, mi
nas ir bombas, įvyko sprogimas. 
Žuvo 31 asmuo ir daug sužeis
ta. Padaryta daug ir medžiagi
nių nuostolių. Sprogimo priežas
ties ligi šiol nepavyko nustatyti.

PAŠALINA SKAUSMĄ 4-12 
DIENŲ

New Yorko valstybės medici
nos draugijos posėdy gydytojai 
Dr. S. Mdnash ir Dr. A. Guiduc- 
ci padarė pranešimą, jog išras
tas vaistas, kurio viena injek
cija pašalina 4-12 .dienų sljaus- 
m$. Jis galįs būti pavartotas 
kaulams lūžus, sąnariams išni
rus ir kitais atvejais.

— Sovietai vėl pradėjo truk
dyti upių laivų judėjimą tarp 
Berlyno ir Vakarų Vokietijos.

— JAV Aukštojo Komisaro 
Vokietijai įstaigos atstovas pa
reiškė, jog dar šiais metais bus 
Įeita Vakarų Vokietijlai orga-f 
nizuoti savo užsienio reikalų mi
nisteriją ir pradėti savarankišką 
užsienio politiką.

—- švedų parlamentui vyriau
sybė pranešė, kad Sovietai at
metė devintąją švedų notą, ku
rioje švedai protestavo prieš 
žvejybos Baltijoj trukdymą.

— Dėl didelių liūčių Kolum
bijoj patvino Bajaca ir Serrezu- 
ela upės ir gresia užlieti Mosque- 
ra miestą.

— Amerikiečių karo policija 
Frankfurte buvo* suėmusi penkis 
rusų kariškius, kurie nenorėjo 
laikytis nustatytų jų judėjimo 
laisvės suvaržymų.

— Amerikos Aukštojo Komi
saro Vokietijai pavaduotojas pa
reiškė, jog nacizmas Vokietijoj 
yra žlugęs ir daugiau jau nebe- 
atgis.

— Buvęs JAV karo guberna
torium Vokietijoj gen. L. D. Clay 
pareiškė, jog šiuo metu betar
piško karo pavojaus dar nesą, 
nes rusai dar karui nepasiruošę.

— Anglijoj panaikintas mais
to racionavimas, Išskiriant mėsą, 
sviestą, margariną ir taukus; 
kurie ir toliau bus racionuojami.

— W. Churchillis pareiškė, 
jog ji tikisi, kad šaltąjį karą ga
lima taikiu būdu baigti.
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^Jaų ir taip negausią į visas 
pąsaūlio šalis išblaškytą lietu
vių tautos dalį ištiko skaudus 
smūgis. Šių metų gegužės 18 d. 
staiga mirė buvęs Lietuvos Vyr. 
Tribunolo baudžiamojo sky-

Prezidentas velionį apdovanojo 
Vytauto Didžiojo Ordinu. Bol
ševikų okupacijos metu tuojau 
buvo atleistas pensijon, bet 1941 
m. jis vėl buvo pakviesta akty- 
vion tarnybon — šį kartą į A-

Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčlama pašto ženklu.

Savaites politika - ,
Vakarai paskubins sava ginklavimosi programos vykdymą, -r- 
Bus sudaryta jungtinė Vakarų armija. — Sovietai tebevaidina 
taikos ofensyvos komediją. — T. Lie kelionė į Maskvą be žymes
nių rezultatų.

JAV, Anglijos ir Prancūzijos 
užs. reik, ministerių konferen
ciją tuojau sekusi Atlanto pak
to valstybių užs. reik, ministe
rių konferencija buvo vienas 
reikšmingiausių pereitos savai
tės politinių įvykių.

Ši konferencija padarė reikš
mingų žygių Vakarų karinės 
organizacijos ir ūkio sutvarky
mo srity.

Karinius > dalykus 
apsvarstę, ministerial nutarė 
sudaryti nuolatinį vykdomąjį 
organą, kuris turės paskubinti 
Vakarų ginklavimosi programos 
vykdymą ir jį prižiūrėti. Ka
dangi sovietai nepaprastu atsi
dėjimu ginkluojasi, Vakarai pa
siryžę taip pat savo ginklavimo
si programos vykdymą bent 
dviem metais paskubinti, nes 
sovietų ginklavimasis apie 1952 
m. pasieks savo viršūnę ir jie 
gali leistis į karinę avantiūrą, 

.jei Vakarai nebus pasiruošę.
Antras svarbus nutarimas tai 

pasukimas į bendros 12 tautų
armijos organizavimą.

Pagal nutarimą kiekviena 
tauta šiai tarptautinei armijai 
duos jai numatytą tam tikros 
ginklo rūšies dalinį. Vakarų 
Europos žemyno valstybės pa
ruoš sausumos kariuomenę (a- 
pie 30 devizijų), anglai; be sausu
mos kariuomenės, dalyvaus su 
sprausminiais lėktuvais, leng
vais bombonešiais ir karo laivy
nu, o Amerika daugiausia prisi
dės su tolimo skridimo bombo
nešiais, atominiais ginklais ir 
karo laivynu.

Ta pačia proga buvo apsvars
tyta ir klausimas, kiek kuri 
valstybė galės prisidėti prie šios 
karinės programos vykdyrfio pi
nigais, nesudarydama pavojaus 
normaliam savo ūkio vystymui
si.

Svarbus dalykas ir sudary
mas organo paruošti susitarusių 
kraštų civilinio laivyno karo 
atveju mobilizacijai, nes tokiu 
atveju jis turės būti vienos va
dovybės rankose.

Vakarų valstybių ūkio orga
nizavimui didelės reikšmės turi 
ir MarshalliO plane dalyvaujan
čių 18 valst. šiomis dienomis pa
darytas nutarimas sudaryti šių 
valstybių ' 

atsiskaitymų uniją.
Dabar kiekvienos šiame susi

tarime dalyvaujančios valstybės 
valiuta bus be apbrėžimų kitų 
pripažįstama ir priimama. Tuo 
būdu galės būti palengvintas ne 
tik tarpusavis šių kraštų atsi
skaitymas, bet galės padidėti ir 
importas bėi eksportas.
Europos pramonės sujungimas 

iškeltas prancūzų užs. reik. min. 
Schumano, raflo plataus pritari
mo. Jam pritarė ir prez. Tru- 
manaš. To paskatinti, prancū
zai ir vokiečiai jau šį dalyką 
smulkiai nagrinėja bei tariasi, ir 
išrodo, kad šioj srityj bus pa
siekta tikrai neblogų rezultatų.

Soivetai, norėdami kaip nors 
išlaikyti savo rangose iniciatyvą 
ir toliau, bei pavaryti prieš va
kariečius propogandą, tebetęsė 
savo pradėtą “taikos” ofensy- 
vą. Vienas iš tos rūšies triukų 
buvo Vokietijai “sumažinimas” 
pusiau reparacijų. Bet ir šiuo 
atveju paaiškėjo, jog tai tik a- 
kių muilinimas, nes sovietai yra 
jau išvežę iš Vokietijos už 18 
miliardų dolerių įvairių verty
bių, bet dabar jų jau nebepri- 
skaito, o tariamai likusią repa-

racijų sumą “sumažina” ir žada 
pasiimti iš vokiečių gamybos. 
Prie to prisidėjo ir Lenkija taip 
pat reparacijas “sumažindama”, 
o Rytų Vokietijos komunistai 
šiame spektaklyje turėjo suvai
dinti dėkingų vokiečių vaidme
nį ir už tuos “sumažinimus” pa
dėkojo.

Tos pat propogandos tikslu 
sovietai perdavė vokiečių admi
nistracijai ir eilę ligi šiol grynai 
jų rankose buvusių Rytų Vokie
tijos įmonių.

Kartu sovietai ėmėsi ir eilės 
kitų žygių. Pirmiausia apkaltino 
prancūzus, kad jie trukdą so
vietų piliečiams repatrijuoti ir 
reikalauja leisti vėl Paryžiuje 
įsteigti sovietinę repatriacijos 
komisiją. Taip pat suvaržė Pots
dame esančių vakariečių karinių 
misijų judėjimo laisvę.

Visos šios priemonės skirtos 
ne tik propagandai prieš Vaka
rus, 1

-1st'.

n’aūš tiesėjas Jonas Staškevi
čius.
-T Velionis ne tik savo įgimtu 
teisingumu ar juridine erudici
ja^ bet taip pat ir jautria širdi
mi,'nuoširdumu, o ypačiai nepa
prastu kuklumu išsiskyrė iš ki
tų tarpo. Jo asmenybės spindu-. -------~— r — *----------- . Lią uxipcr. uvf cuaiiimij' uvo opmuu"

bet yra kartu bandymas ]iavimas negali būti rašytu žo- 
Vakarus vėl įtraukti į ginčus įžiu nusakytas, bet jį juto kiek- 
su jais bei įvairias derybas. Bet vienas, kuris jį pažinojo ir su 
vakariečiai jau nieko gero iš to ju0 bendravo.
nebesitikėdami, imasi geriau ki-1 jonas Staškevičius gimė 1879 
tų priemonių. Pay., į sovietų sausio 28 d. Šiaulių apskr., 
suvaržymus vakariečių kari- Skaisgirio valse., Jordaičių km. 
nėms misijoms pastarieji atsakė Pradinės mokyklos nelankęs, iš- 
tokiais pat suvaržymais sovietų laikė egzaminus į Mintaujos 
karinėms misijoms Vakarų Vo-, gimnaziją1900 m. šią gimnazi- 

i ją baigė ir Petrapilio universi
tete pradėjo studijuoti teisės 
mokslus^ 'Baigęs -Teises Mokslų 
Fakultetą (1907) ir atlikęs ka
rinę prievolę, 1909 m. vedė mo
kytoją Juzefą Narkevičiūtę. Po 
to iki 1914 metų dirbo ♦Mintau
jos Apygardos Teisme, būdamas 
neetatiniu baudž. skyriaus kan
didatu. Kilus pasauliniam karui, 
J. Staškevičius buvo mobilizuo
tas ir tik 1917 m. kapitono laip
sny paleistas atsargon.

Po karinės tarnybos iki 1920 
m. velionis dirbo Pabėgėlių Ko
mitete, organizuodamas paramą 
karo, ištiktiems tautiečiams. 
192|1 m., grįžęs į Lietuvą, tuo- 
jaiįfjbuvo paskirtas Kretingos 
Apyl. tardytoju ir jau po 7 mė
nesių , —r, Kauno Apygardos 
Teismo teisėju, šias pareigas 
ėjo iki 1933 m., kada Respubli
kos Prezidento, aktu velionis 

'‘paaukštintas, paskiriant 
Vyr,; Tribunolo baudž. skyriaus 
pirmininkaujančiu teisėju. Už 
nuopelnus valstybei ir pavyz
dingai eitas pareigas Resp.

kieti jo j. '
Šiuose Vakarų organizavirilo- 

si ir šaltojo karo įvykiuose bė, 
žymesnio ‘atgarsio pfaSjo- J.' 
Tautų gen. sekretoriaus .*

T. Lie kelionė į Maskvą >
Jis ten kalbėjosi su Stalinu ir 

kitais aukštais sovietų pareigū
nais, bet, išrodo, jokių žymesnių 
laimėjimų nepasiekė. Turįs tik 
vilties, kad ilgainiui iš tų jo 
bandymų galį šis tas naudingo 
išeiti. Dabar jis vėl norįs kalbė
tis su Vakarų politikos vairuoto
jais. Bet, žinoma, nieko žy
mesnio negalima tikėtis, kol So
vietai neatsisakys savo imperia
listinės politikos.

IŠLEIS JAUNŲJŲ POETŲ 
KŪRYBOS ANTOLOGIJĄ

paruošęs spaudai J.kekšto7’Su^o>*' 
Hen. Nagio, A. Nykos-Niliūno 
ir savo poezijos antologiją, šią 
antologiją manoma pavadinti 
“Žemė”. Jai ilgą įvadą parašė 
Juozas Grinius. “Lietuvių Die
nos” . Los Angelėlyje, Calif, r jau 
nradėjo leidimo darbą. Kazys 
Brėdūnas dabar gyvena Balti- 
morėje, Md.

KACAPAI MOKO JAU IR 
KALBININKUS

“Laisvė” rašo, 'kad Vilniuje 
Mokslų akademija minėjo sovie
tų akademiko Marro 85 im su
kaktį. Ta proga buvo iš kažko
kios balos į Lietuvą atsibasčiu- 
sio B. Larin pranešimas “Nauja
sis kalbos mokslas jr lituanistų 
uždaviniai.” Jau patys lietuviai 
nebegauna kalbėti net apie-kal
bos dalykus, o apie lituanistų 
uždavinius, žinoma, pagal .par
tijos liniją, jau jiems pamokslus 
sako visokie Larinai. .

UŽDRAUSTA KRYŽIŲ 
STATYMAS

Lietuvoje buvę pakelėse kry
žiai išgriauti ir naujus statyti 
draudžiama. Kapinėse, nors ofi
cialiai nepaskelbta, bet praktiš
kai tkiK pat neleidžiama statyti 
kryžius. :

peliacinius Rūmus, nes Vyr. 
Tribunolą vokiečiai buvo užda
rę. Jonas Staškevičius buvo 
Apel. Rūmų baudž. skyriaus 
teisėjas, o vienu metu ir šio 
skyriaus pirmininkas. 1944 m. 
liepos mėn., prasidėjus antrajai 
bolševikų invazijai, po 30 metų 
savo profesinės tarnybos su 
paskutine lietuviu jachta, iš
plaukė į Vakarus, amžinai atsi
sveikindamas su savo gimtuoju 
kraštu. Kurį laiką pagyvenęs 
Vienoje ir Aukšt. Austrijoje, 
paskutinius tris su puse metų 
praleido DP stovykloje Glasen- 
bache (netoli Salzburgo). 1949 
m. birželio mėn. 28 d. lėktuvu 
atskrido į JĄV ir su visa šeima 
apsigyveno Yonkers, Highland Place 1, W. (kan. dr. J. Kon
čiaus namuose), kur, aprūpin
tas šv. sakramentais diena iš 
dienos laukdamas iš tremties 
atvykstančio brolio žmonos bei 
vaikų ir mirė. Gedulingas pa
maldas atlaikė kan. dr. Kon
čius ir kan. Meškauskas. Abu 
tarė jautrų atsisveikinimo žodį. 
Laidotuvėse dalyvavo tremties 
draugai, kaimynai ir keletas ar
timesnių pažįstamų. Palaidotas 
šv. Juozapo kapinėse, Yonkers, 
N. Y. Vietinė amerikiečių spau
da (New York Times, N. Y. 
Herald Tribune ir Yonkers He
rald Statesman) įdėjo žinią apie 
jo mįrtį, o taįp pat ir jo trumpą 
biografiją.

Lietuvių visuomenė labai ap
gailestauja šio tauraus lietuvio 
mirtį, nes jo jėgos ir didelis pa
tyrimas labai buvo reikalingi 
šiuo taip sunkiu mūsų tautai 
momentu.

Dr. V. A. Dambrava

Žymus medicinos 
autoritetas smerkia 

eutanaziją,
žymus Montrealio universi- 

tet profesorius Dr. I. H. Rabi- 
nowitch, pasižymėjęs celių me
tabolizmo tyrinėjimais, neseniai 
viešai pasmerkė eutanaziją, 
kaip veiksmą priešingą tiek žy
dų, tiek katalikų moralei, tiek 
ir gydytojų profesinei etikai.

Pagal judaizmo principus 
griežtai draudžiama pagreitinti 
mirtį. Draudžiama net paliesti 
mirštantį asmenį, jei manoma, 
kad tai gali paskubinti mirtį.

Cituodamas katalikų doktriną 
dr. Rabinowitch sako, jog ka
talikų Bažnyčia moko, kad Die
vas yra vienintelis gyvybės ir 
mirties šeimininkas. Bažnyčia 
niekad neleido ir neleis dėl as
meniškų patogumų užbaigti be
viltišką ligą ar didelius skaus
mus/

Mediciniškai šį klausimą svar
stydamas dr. Rabinovrich sako, 
jog ir beviltiškiausiu atveju 
niekas negali būti tikras, nes 
gali būti buvus klaidinga diag
nozė.

Jis priminė atvejus, kada 
žmonėms gyvybę atėmė jų ge
riausi draugai, manydami, kad 
mirtis neišvengiama. Tuo tarpu 
tie žmonės galėjo gyventi ilgus 
metus.

Dr. Rabinowitch nuomone, 
legalizavus eutanaziją logiškai 
iškils klausimas: jei liga nepa
gydoma, jei neužilgo žmogus 
turės mirti, kodėl neatimti jam 
gyvybės, kol skauspiai neįsiga
lėjo? Jei tai būtų priimta, bū
tų atidarytos durys įvairiems 
žudymams.

Entanazija iš pagrindų suju
dintų mediciną ir pasitikėjimą 
ja. Daktaro žodžiais, medicina 
nelengvai įgijo tokį pasitikėji
mą, kokį ji šiandien turi. Jei jis 
būtų sugriautas, žmonės ver-' 
čiau pasiduotų likimo valiai, 
gu kreiptųsi pas gydytoją.

V. Čižiūnas

JAUNUOLIO AMŽIUS
Gražiausias to amžiaus jaunuolio būdo bruožas — jo idealiz

mas. Jaunuolis yra tiesos ir teisingumo ieškotojas. Jis nekenčia 
melo ir apgaulės. Jis kartais pervertina proto galias ir savo paties 
sugebėjimus, bet jis drąsiai tikisi surasti gyvenimo prasmę, nuo
lat statydamas klausimus: kas esu? kam esu? ko vertas esu.’ Tuo 
pačiu metu jaunuolis ieško sau konkretaus asmens, kuriame ma
tytų sau pavyzdį, savo idealų įsikūnijimą. Tokį asmenį suradęs, 
jaunuolis pamilsta jį, tiki ir aukojasi jam. To amžiaus jaunuolio 
idealizmas reikalauja veiklos, svajojamų ir idealizuojamų uždavi
nių vykdymo. Jis nori savo idealus matyti įvykdytus jau čia pat, 
tikrovėje. Pasinaudodami tomis jaunuolio brendimo amžiaus bū
do savybėmis, auklėtojai gali nukreipti jo veiklumą kovai su jo 
paties ydomis. Toje- auklėjamojo darbo srityje daug padeda ir 
skautų organizacija, gerų ir prityrusių pedagogų vadovaujama.

Nors to amžiaus jaunuolis labai sunkiai pasiduoda vyresniųjų 
valiai ir jį piktina jų įsakinėjimai, tačiau savo dvasioje jis ilgisi va
dovybės, bet tik tokios, kuria jis pats pasitikėtų. Ir kai jaunuolio 
vadovu tampa jo idealizuojamas asmuo, jis lengvai atsisako nuo 
savo svajojamosios laisvės, klausys ir vykdys vadovybės įsaky
mus, nors jie ir sunkiausi būtų.

Lytinio brendimo amžiaus jaunuolis — nuotaikos, jausmo 
žmogus. Nors jis pats dažnai kitiems parodo nemėgstąs jausmin
gumų, tačiau praktiškai pats yra labai jausmingas. To amžiaus 
mergaitės ir berniukai mėgsta paslaptingumą, nuotaikingumą, iš
kilmingumą. Progų tokiems savo pergyvenimams jaunuoliai ran
da gamtos tyloje, iškilmingose pamaldose, kelionėse ir klaidžioji
muose. To amžiaus jaunuolis dažnai pergyvena ir didelę religinę 
krizę, pasireiškiančią abejojimais ir svyravimais.

ne-

KUN. PRANAS JURAS
IŠSKRIDO Į ROMĄ

Lawrence, Mass.-- Kun. Pra
nas M. Juras, šv. Pranciškaus 
parapijos klebonas, gegužės 22 
d., išvyko lėktuvu į Romą, kur 
praleis apie 10 dienų.

Šalia šventųjų Metų tikybi
nių tikslų, kun. Pranas Juras 
turės eilę svarbių susitikimų su 
lietuvių katalikų kultūros ir vi
suomenės veikėjais.

Tikimasi, kad kun. Juras su
skubs sugrįžti į jo vadovauja
mos LDS metinį seimą, įvyk
siantį Bostone birželio 4-5 d. d.

ir visur
— Pasaulio Liet. Bendruome-1 kykla, kurią lanko ne tik vietos 

nės Laik. Org. Komitetas Mon- lietuvių vaikai, bet ir iš apylin- 
trealy nuo birželio 1 ligi 30 d. 
vykdo vietos lietuvių visuotinį 
surašymą, kad būtų žinoma, 
kiek lietuvių yra, ir lengviau bū
tų palaikyti savo tarpe ryšį.

• — Winipego Kanados Lietu
vių*Ębndruomenės skyrius bir
želio 15 d/rengiasi minėti kartu 
su latviais ir estais.
—•prancūzų zonoj Vokietijo
jejau likę tik 200 lietuvių. Be
veik visi rengiasi išvykti į JAV.

— Liet. Tremtinių Sielovados 
reikaliį tvarkytojas kan. F. Ka-_ 
počius šv. Metų proga vyksta į 
Rorhą,- kur ta pačia proga kal
bėsis su ’Vatikano atstovais ir 
tremtinių ■ reikalais; Kelionėje 
išbus apie mėnesį laiko.

-^Mossendo miestely, Angli
joje, 'vietos katalikų mbkyklos 
patalpose įsteigta lietuvių md-

kės.
— Vila Zelinoje, Argentinoj, 

įsteigti lietuvių kalbos kursai, 
kurie veikia dvi dienas į savaitę.

— Geg. 14 d. į New Yorką 
įplaukė laivas S. S. General Ba
llou, kuriuo į Jungtines Ameri
kos Valstybes atvyko 150,000-is 
D. P.; juo buvo 12 metų amžiaus 
latviukė Dacė Epermanis. Atvy
kusių tarpe buvo 157 lietuviai. 
Tokitubūdu iki gekužės 14 d. į 
U. S. A. jau atvyko 18,871 lietu
vis tremtinys.

Ta proga uoste įvyko oficialus 
D. P. priėmimas ir iškilmės, ku
riose, be kitų įžymių valdininkų, 
pareigūnų ir svečių dalyvavo ir 
sveikino atvykusius BALF 'pir
mininkas Kari. Prof. Juozas B. 
Končius. (BALF).

KREIPIMASIS Į AMERIKOS
LIETUVIŲ VISUOMENE

Vokietijoj leido sunkias trem
ties dienas daug brangių mūsų 
tautai asmenų, kurių dauguma 
buvo apleisti ir užmiršti.

Tarp tokių paminėtinas knyg
nešys Antanėlis - Antanas Bal
trušaitis, vienintelis iš spaudos 
draudimo laikų išlikęs gyvas 
liudininkas, artimas dr. V. Ku
dirkos, kun. Sideravičiaus, dr. 
K. Griniaus ir kt. bendradarbis, 
beveik visą savo jaunystę pa
skyręs kovai dėl lietuviškos kny
gos ir spaudinto žodžio, slaptai 
jį gabendamas į tuometinę Lie
tuvą, kurioje buvo uždrausta 
spauda.

Sunkūs išgyvenimai ir be ga
lo vargingas tremties gyveni
mas, galutinai pakirto jo svei
katą, ir 1949 m. gruodžio 15 d., 
sulaukęs 84 m. amžiaus, mirė 
Vokietijoje, Biberache, prancū
zų zonoje. Pasiliko jo sena žmo-

POPUBERTETINIS AMŽIUS
Lytiniam brendimui pasibaigus (17-18 m.), jaunuolis pradeda 

ramesnį vystymosi laikotarpį. Jo audringi metai jau baigti, ir jis 
jaučiasi tvirtesnis gyvenimo tikrovėje.

Aukščiau pažymėtaisiais amžiaus metais prasideda pasaulė
žiūrinis apsisprendimas. Tai jaunuolio sunkių vidaus kovų išeitis. 
Jis turi susirasti sau dvasinę pusiausvyrą, turi susirasti atramą 
savo būties įprasminimui. Jo religinės abejonės yra jau platesnio 
pobūdžio. Jis nesisieloja kurios vienos religinės tiesos tikrumu, bet 
nori aplamai apsispręsti religijos srityje. Berniukas derina religi
jos ir mokslo dėsnius, mergaitė gilinasi į sielos nemanmio bei 
amžinojo gyvenimo klausimus.

Šio laikotarpio jaunuolis yra labai kritiškas. Jis drąsiai kri
tikuoja visuomeninę santvarką bei kultūrinį gyvenimą. Savo 
sprendimuose jis yra griežtas, nepakenčiąs jokių senųjų pavyz
džių, jokio “kurpalio” mąstymui. Šia proga reikia prisiminti ir 
mūsų tremties jaunimo dvasinę tragediją. Didelė jo dalis pergyve
no .savo lytinį brendimą nuolatinėj^ kelionėje, klajojimuose iš 
miesto į miestą, po bombų kruša ir įvairių kitų karo pavojų bei 
nelaimių sūkuryje. Sausakimšai tirštas stovyklinis gyvenimas 
daugelyje atvejų veikė jaunimą taip pat daugiau neigiamai. Karo 
nelaimės ir klajonės tėvynės netekus išugdė jaunuoliuose dar stip
resnę kriticizmo dvasią, negu ji būtų buvusi normalioje jų fizinio 
ir dvasinio brendimo eigoje. Tiek karo nelaimėse, tiek pokarinio 
chaoso bei nesaugumo faktų daugybėje suaugusiųjų autoritetas 
jaunimo akyse negalėjo nenukristi. Todėl ir laikotarpio bręstan
tis jaunimas žymiai sunkiau pergyveno savo dvasinę krizę, taip 
pat žymiai sunkiau buvo auklėjimas antipedagoginėje stovyklinio 
gyvenimo aplinkoje.

Baigiant šias trumpas pastabas iš jaunuolio psichologijos, 
tenka pažymėti, kad šiame žmogaus amžiaus laikotarpyje labai 
reikšminga yra dvasinė aplinka, kurioje jaunuolis gyvena. Jam, 
formuojančiam savo pasaulėžiūrą, reikalinga yra ir tinkama at
mosfera, kurioje jis galėtų brandinti savo protines galias, grožio 
pajautimą ir skonį, savo moralę (dorovę). Jaunuolis jau ima do
mėtis rimto turinio knygomis, filosofiniais (gyvenimo prasmę 
nagrinėjančiais) raštais. Atsargi ir rimta vyresniųjų pagalba tuo 
atveju gali daug, padėti jaunimui, ieškančiam tiesos šaltinių. Iš
didus augštesniosios mokyklos baigiamosios klasės mokinys tuo 
metu jau sunkiai betelpa mokyklinės drausmės rėmuose. Jis jau 
darosi autonomiškas (save patį valdąs) žmogus, kuriam įtakos ga
li daryti tik jo paties pasirinkti autoritetai (dvasios vadai).

Laimingai pabaigęs veržlaus ir audringo lytinio brendimo 
laikotarpį, vėliau nemažiau veržliai ieškojęs savojo “aš” vietos 
žmonių bendruomenėje ir pagrindų savo pasaulėžiūrai, jaunuolis 
apie 20-sius savo amžiaus metus tampa vyru bei moterimi ir yra 
daugiau ar mažiau jau pasirengę savarankiškam gyvenimui.
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na ir duktė, kuri dabar kreipė
si į mane, prašydama Ameri
kos lietuvių paramos pastaty
dinti jam bent kuklų paminklą 
ir tuo būdu įamžinti mūsų 
garbingo knygnešio vardą. Šis 
paminklas kaštuos 80 dolerių. 
Jei atsirastų asmenų, kurie ga
lėtų bent keliais centais parem
ti šį garbingojo lietuvio atmini-

mą, kreipkitės šiuo adresu: 11. 
žemelis, 975 Avenue D, Ro
chester 21, N. Y.

Aš buvau priverstas šiuo ke
liu perduoti šį prašymą ir noriu 
tikėti, kad Amerikos Lietuvių 
visuomenė gyvai atsilieps į jį. 
Visi aukotojai vėliau bus pa
skelbti spaudoje. žemelis

Raudonojoj Kinijoj krikščionybei 
nėra vietos

Trisdešimts katalikų ir pro
testantų misijonierių per ame
rikiečių korespondentus Formo- 
zoje atviru, laišku kreipėsi į A- 
merikos krikščionis, apibūdinda
mi tragišką krikščioniškųjų 
bažnyčių būklę komunistų oku- 
puotoj Kinijoj. “Visi liudininkai 
ir visa informacija iš už geleži
nės uždangos rodo, kad ten (už 
geležinės uždangos) nebus vie
tos krikščioniškoms Bažny
čioms”, sakoma laiške. Toliau

kreipiamasi į Amerikos krikš
čionis su prašymu nelikti pasy
viais ir kiekviena proga galimo
mis priemonėmis kovoti su besi
plečiančiu komunizmu.

Laiškas buvo pasirašytas tris
dešimties katalikų, presbiterijo- 
nų, metodistų, adventistų bab- 
tistų ir kitų protestantų misi
onierių, tačiau prašyta viešai 
jiį pavaldžių neskelbti, kad 
nepakenktų jų girninėms už ge
ležine uždangos. '

— Gautas oficialus praneši
mas, kad CARE organizacija, 
kurios pilnateisiu nariu yra ir 
Bendrasis Amerikos Lietuvių 
šalpos Fondas, dar Veiks 18 

• mėnesių. Iki šiol BALFas yra 
■ gavęs iš CARE apie 850,000.00 

dividentais. Už tuos pinigus už
pirkta maisto ir kitų daiktų lie
tuviams tremtyje sušelpti. Ba
landžio mėn. iš CARE dividen- 
tų gauta šiose valstybėse: Pran
cūzijoje gauta maisto produktų 
už $4,875.00; Austrijos lietuviai 
gavo už $2,300.00; Anglijos lie
tuviai gavo už $1,048.75. Iš viso 
gauta balandžio mėn. už $8,- 
223.75.
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Artėja birželio 15 d. Minėsi
me nepaprastai tragišką mūsų 
tautai dieną —"kada prasidėjo 
ligi šiol besitęsiąs masinis mū
sų tautos naikinimas.

Ar mes tą dieną minėsime tik 
tam, kad skaudžiais prisimini
mais prislėgtume savo sielą? 
Ne. Ji turi būti visų jėgų su
telkimas kovai, kad pagaliau 
tasai mūsų tautos žudymas bū
tų sustabdytas ir grąžinta Lie
tuvai laisvė.

Pirmiausia, kova už mūsų 
tautos naikinimo sustabdymą ir 
Lietuvos laisvę reikalauja visų 
lietuvių aktingo prie tos kovos 
prisidėjimo, šis minėjimas te
būna proga paskatinti tuos, ku
rie, dar į ją neįsijungė arba yra 
nepakankamai aktingi. Tai kiek
vienas sąmoningas lietuvis pri
valo laikyti Savo šventa pareiga 
ir šia kryptimi veikti savo ap
linkoje.

Išrodo, daugiau šia proga rei
kėtų atkreipti dėmesį ir į lietu
viškai jau nebekalbančius mū
sų tautiečius. Jei masiškai jų ir 
nesudomintume senosios jų tė
vynės reikalais, tai vis tiek bus 
laimėjimas, jei bent dalį pajėg
sime sudominti ir patraukti. Ir 
šiuo atveju reikėtų daugiau 
veikti kiekvienam asmeniškai, 
nelaukiant, kol organizacijos tai 
padarys. Organizacijos, kiek 
joms įmanoma, savo darbą dir
ba.. Bet turime veikti ir kiekvie
nas individualiai. Paplatinkime 
šia proga tarp tų mūsų tautie
čių bent anglų kalba apie Lie
tuvos , likimą leidinius, ir tai ne
liks be atbalsio. Atsiminkime, 
kad ne visuomet organizacijos ir 
gali .pasiekti tuos, kurie paski
riems asmenims gali būti pasie
kiami. Mes iš viso per lengvai 
atsisakome tų mūsų tautiečių, 
kurie jau nebekalba savo tėvų 
Itajba. Jei taip būtų darę tos 
tatitos, kurios masiškai nustojo 
savo kalba kalbėti, kaip airiai, 
žydai, seniai būtų žuvusios.

Ta pačia proga turi būti de
damos ir visos pastangos su 
mūsų tautos tragedija bei sieki
mais; supažindinti kuo plačiau- 
sias kitų tautų žmonių mases. 
Prięjų taip pat daug kas turime 
progos asmeniškai prieiti. Iš- 
haųdokime ją. Ypač nesigailėki
me Jiems literatūros, kaip ir sa- 
vtf tėvų kalbos jau nebemokan
tiems lietuviams.

’ ’Bet ši diena mus ypač turi pa
skatinti kiek tik išgalės leidžia 
aukoti Lietuvos laisvinimo rei
kalams. Nėra čia reikalo įrodi
nėti kiekvienam aiškų dalyką, 
kad tokio masto dalykui, kaip 
kovai už kraštos išlaisvinimą, 
reikia daug lėšų. Ir mūsų šven
ta pareiga tas lėšas surinkti, 
kad mūsų kovos už krašto iš
laisvinimą institucijos galėtų 
turėti pakankamai žmonių dar-

bui ir lėšų reikiamiems darbams 
vykdyti.

šia proga praverstų ir pagal
voti apie galimas, bet dar ne
panaudotas priemones daugiau 
tų lėšų surinkti. Neseniai spau
doje buvo iškelta mintis, jog rei
kia įvesti Lietuvos laisvinimo 
reikalams panašų pasą, kaip bu
vo Vilniaus pasas. Labai dėme
sio verta mintis. Ne vienam gal 
teko seniau matyti pas žydus ir 
aukų dėžutės, kurias žydų šei
moms buvo išdalinusios patrio
tinės žydų organizacijos kovos 
dėl Palestinos metu. Į jas smul
kias aukas mesdavo patys jų 
laikytojai, jų svečiai ir net tai 
padaryti būdavo pasiūloma žy
dų prekybininkų, įmonininkų 
bei amatininkų klientams. Pa
skirai kiekviena tokia dėžutė 
gal ir nedaug duodavo, bet e- 
sant jų daug, rezultatas būda
vęs vertas dėmesio. Kodėl ir 
mums to nepabandyti?

Tai tik pora pavyzdžių. O jų 
tikrai galima būtų rasti ir dau
giau, jei apie tai būtų pradėta 
galvoti.

Gal būtų gera, kad ir iš viso 
būtų pagalvota apie šių svarbių 
lėšų rinkimo būdus bei priemo
nes. žmonės'daug greičiau linkę 
dalyką paremti, kai jiems kon
krečiai nurodomas reikalas arba 
institucijos, kurioms tos vienu 
ar kitu atveju surinktos lėšos 
skiriamos. Suprantama, kad dėl 
dalyko pobūdžio ne visuomet 
įmanoma labai. konkrečiai kal
bėti — tuo galima 
priešui pasitarnauti 
pakenkti. Bet kiek 
konkretesnis reikalo
labai būtų naudingas.

šiuos kelis dalykus iškeliame 
daugiau kaip pavyzdžius. Bet 
tie pavyzdžiai rodo, kad, kol 
dar yra kiek laiko, labai pra
vartu pasvarstyti, kas darytina, 
kad tos dienos minėjimas ne
praeitų be pėdsakų, ir numaty

Senoviniai pavasario 
švenčių papročiai

Kuriam iš mūsų gimtoje tė
vų sodyboje nekuteno nosies 
jaunų berželių kvapas, kuriais 
seklyčios sienos buvo iškaišytos. 
Sekminės — pavasario ir žaly- 
mynų šventė. Kaip ir kitur, taip 
ir pas mus lietuvius apie Sek
mines susibūrė visų pavasario 
švenčių papročiai: ir pirmos ge
gužės, ir Joninių ir Sekminių, 
v žalumynas, toji taip visur už-

JUOZAS LINGIS, Stockholmas

tinkama žalia šakelė, 
vyrauja tuose visuo
se papročiuose. Apie “gegu
žės medį”, apie “gegužės grafą”, 
apie “gegužės karalių”, apie 
“gegužės jaunuosius” turima ži
nių tiek iš Skandinavijos, tiek 
iš Vokietijos, Prancūzijos ir ki
tur. Švedijoje žalumynų šventė 
yra Joninės, nes gegužės pirmą
ją ten dar nedaug žalumynų.
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Lietuvos jaunimas pavasario gamtoj. Foto V. Augustino

iškaišo pavieniai, bet kartais su
sirenka viso kaimo jauni vyrai 
ir iškaišo visų padorių kaimo 
mergaičių namus, o mergaitės, 
neturinčios gero vardo, pabudu- 
sios randa sausą šaką arba šiau
dinę čiučėlę. Labai retai kada to 
imasi merginos iškaišyti pado
rių jaunikaičių namus. Iš 14-15 
š. yra užsilikę žinių, kad Pran
cūzijoje gegužės pirmąją švęs
davo visi amatininkai, tide lais
vi, tiek susijungę į cechus. Jie 
traukdavo į mišką su vėliavo
mis ir muzika.

Šie senoviniai papročiai ilgai
niui prisišliejo prie kurios nors 
kalendorinės datos arba šven
tės, tarp kitų ir prie Sekminių.

tiems dalykams būtų iš anksto 
tinkamai pasiruošta, nes be tin
kamo pasiruošimo vykdomi da
lykai retai duoda lauktos nau
dos. , A. J.

Vladas Būtėnas

Ir išmatuosi tu kelius iki žvaigždynų
Ir vėjo greitį neramioj širdy.
Ir tolimo mėnulio karstysies kalnynuos, 
Kur žingsnius puolančius girdi.

Praeinančios mergaitės tau šypsosis 
Ir žvilgsnį tavo jos toli nuves! . 
Bet tu ieškosi sužadėtinės ar mylimosios 
Po niekam dar nežinomas erdves.

Dainos garsais šios žemės dukros sužavėti — 
Oi ne, jos neįstengs, tavęs.
Gražiau dainuoja debesys plunksnėti
Ir vėjai, pūsdami žvaigždes.

Tai kas, kad salėje mergaitės kviečia 
Pasiausti šokių sūkury.

Smagiau tau siaust žvaigždučių spiečiuj, 
Kurio šioj žemėj neturi.

Nelė Mazalaitė-Kruminienė

Viena istorija
■Kad tai yra teisybė, galiu 

drąsiai tvirtinti, nes gyvenau 
toje stovykloje, kur tai vyko, ir 
kiekvienas, ten gyvenęs, pasa
kys, jog buvo taip.

Buvo taip: tarp daugelio gy
ventojų pasitaiko visokių žmo- 
nitį, ir kad kiekvienas nėra di
delis*'šventasis, nejučiomis visi 
darosi huolaidesni, ir nors iš į- 
pratimo pakalba apie kito ydas 
ar blogus darbus, paskui, tary- 
tum atsiminę save, prideda: 
“Žinoma, tokie laikai—”. Tačiau 
apie šitą, kurį dabar užsimena
nt, niekas neturėjo gero žodžio, 
ir* nuo komendanto iki pasilei- 
dušlos'merginos visi tarė, jog 
būtų daug geriau, kad jis pasi
rinktų kitą gyvenamą vietą. 
Bet jis, gal ir dėlto, kad žinojo 
tai,‘juokėsi iš tokių norų ir gy- 
veiib čia visų nerimui.
,-Gal iš tikrųjų tik tyčia, nes 

jis-buvo toks vienas, kad niekas 
hetišo jo su jokia vieta pasau
lyje;’ ir jam būtų buvę bet kur 
tas pats. Ir jis seniai turėjo kur 
ndrš išvažiuoti į užjūrį, nes bu
vo‘žmogus visai jaunas, sveikas 
ir toks stiprus, kad nenoromis 
jokit! privengė — bet jis buvo|

ir tinginys. Be tėvų augo jis, o 
tėvo visai nepažino, tad niekas 
net tėvynėje nebuvo kalbėjęs 
su juo pagarbiai, ir gyveno jis 
taip, kad pagarbos pats niekuo
met negalėjo nusipelnyti. Pro
tarpiais dirbo, bet jeigu galėjo 
bent kaip išvengti — taip ir da
rė. Jo negąsdino, kad apsukda
vo negudresnį už save arba kad 
kokia moteris, susigundžiusi jo 
žodžiais ir dailiu veidu, atiduo
davo savo sunkiai uždirbtą ska
tiką.

Tačiau kažkokios baimės sau
gojamas, jis nepadarė nieko, kas 
nuvestų jį į kalėjimą, ir taip bė- 
go laikas , iki vokiečiai pradėjo 
gaudyti žmones darbams, ir 
tarp savųjų jis neturėjo gero 
vardo, ir jokio artimo, išsky
rus laikiną, moters draugystę,— 
kas galėjo jį mėginti gelbėti? 
Taip atsidūrė jis svetur, o tarp 
tų žmonių, su kuriais dirbo ir 
kurie į darbą varė, jis tikrai ne
galėjo pasidaryti geresnis. Ir 
paskui atėjo malonus laikas, kai 
buvo galima gyventi nedirbant 
ar spekuliuojant, ir. kad jo sie
los nespaudė joks namų ilge
sys—jis tarė, jog galėtų pra-

eiti amžiai šitaip. Jis buvo ne
kvailas ir gyvenimo patyrimo 
turėjo daugiau, negu metų, tai 
šitokius laikus, kai galėjo uždar
biaut iš savo artimo vargo — 
jis vertino. Jis puošėsi, vaikščio
jo su tom, kurios, daug nesi
renka, ir gėrė. Taip, gal būt, 
darė ir tie, kur dedasi geresni 
esą, bet kažkas buvo, kad tie 
buvo laikomi piliečiai, kaip pri
dera, o iš šito kiekvienas tikė
josi ko nors blogo. Gal ir dėlto, 
kad niekas iš padorių žmonių su 
juo niekada nesusidėjo, niekas 
nesikalbėjo, tad negalėjo ir ži
noti, ar tas žmogus moka ką 
nors kita, negu skaičiuoti, pi
nigus imdamas, ir išleisti ne
skaičiuodamas.

Bet kartą tam priėjo galas, 
nes valiuta pasikeitė ir prekyba 
už nugaros susmuko, žinome, 
kaip greitai baigiasi susikrautos 
gerybės, jeigu jos netaupomos, ir 
jisai pasidarė toks, kaip buvęs 
visada — be nieko. Ir metai, 
kurie sekė po to, net jam atro
dė, kad nebėgo, o šliaužė. Ir 
atrodė, kąd dabar nebus gali
ma išvengti kur nors nedingus; 
čia jau nebepakentė galinčių 
dirbti ir nedirbančių. Bet kad 
jis girdėjo iš visų išvykusių, jog 
darbas yra tikrai su prakaitu— 
šito jis visai nepageidavo. Ir 
dėlei to jo nuotaika darėsi irzli, 
ir visiems dar labiau, negu kada

Bet Danijoje, kaip 17 š. šalti
niai rodo, Valpurgijos naktį (t. 
y. gegužės pirmosios išvakarėse) 
eidavo vyrai ir mergaitės į miš
ką, prisirinkdavo žalumynų, ku
riais paskiau apkaišydavo kartį 
ir tą pačią naktį arba rytojaus 
dieną ją iškeldavo. Einant to
liau “į pietus, žinių vis daugiau 
apie šiuos papročius, sutinkama 
ir ugnis, bet žalumynai visur 
vyrauja.

Anglijoje toks žalumynų rin
kimas gegužės pirmosios išvaka
rėse minimas jau 13 š. 1380 
m. mini prancūzų vienas šalti
nis, kaip jaunikaičiai gegužės 
pirmosios išvakarių naktį eida
vo į mišką, prisilauždavo žalių 
šakelių, kuriomis paskui savo 
mylimųjų namus iškaišydavo. 
Vienu šimtmečiu
Liudvikas mėgino šį paprotį už
drausti. Paprotys žaliomis šake
lėmis kaišyti mylimųjų namus 
yra paplitęs visose romanų tau
tose, Vokietijoje ir Anglijoje. 
Jaunikaičiai mylimųjų namus

anksčiau šv.

žalumynai ir “vestuves” 
per Sekmines

Tų visų švenčių ir ceremonijų 
pačiu pagrindiniąusiu dalyku y- 
ra žalumynai, kuriais kaišoma 
visur, kur tik reikalinga aukš
tesnės esybės palaima. Žaliomis 
šakelėmis, jaunais medeliais, 
dažniausia beržiukais ir pušaitė
mis, kurias reikia iš miško par
sinešti, apkaišomi namai iš vi
daus ir iš oro, apkašomi tvar
tai, galvijai apkaišomi kiekvie
nas savu žalumynu. Kaimo jau
nimas iškelia “gegužės medį” 
— paprastai nugenėtą kartį, tik 
pačioje viršūnėje su lapų kuokš
tu, toji kartis paskui apkaišoma 
ir apipinama žalumynai^.

Tarp įvairių kitų kultūrinių 
elementų, švenčiant tas pava
sario žalumynų šventes, sutin
kamos “vestuvės” tarp “Sekmi
nių jaunikio” ir "Sekminių jau
nosios.” Švedijoje, pvz., paren
kama nevedus pora, kuri pasi
rūpina vestuvinius drabužius ir 
muzikantų bei vieno “iškalbin
go” vyro, mūsiškai piršlio, lyčli- 
ma eina per kaimą susirinkti 
pažadėtų dovanų vestuvėms, kel
ti. Kiekviename kieme tas “auk
saburnis’ ’ išdroždavo po kalbą, 
jaunieji, muzikantams užČirpi- 
nus, apsukdavo polkutės porą 
ratų. Po to buvo keliamos “Sek
minių vestuvės” su visomis rei
kiamomis ceremonijomis. Toji 
“Sekminių jaunoji” kartais va
dinama ir “gegužės jaunoji”.

Danijoje, pietinėje Jutlandijo
je ir vakariniame šlezvige, su
tinkamos panašios vaikų vestu
vės. Parenkama maža mergaitė 
ir mažas berniukas, mergaitei 
ant galvos uždedamas iš gėlių 
nupintas vainikas. Ir kiti vaikai 
būdavo gėlėmis apsikaišę. Tų 
mažų “jaunųjų” priešaky eidavo 
dvi mažos mergaitės — atseit, 
pamergės, o “svotai” ant lazdų 
buvo jau anksčiai “žvalgybą!” 
išjoję. Tpji vestuvininkų svita 
aplankydavo kiekvieną kiemą, o 
dvi mergaitės rinkdavo dovanas 
“vestuvėms” kelti.

nors, atrodė, jogei iš tokio gali 
sulaukti visokių baisumų. Ir 
kai vieną vakarą slaptoje smuk
lėje jis primušė savo bendrą, 
tas paprastas įvykis žmonių 
laukime išaugo iki kriminalo ir 
visi galvojo, kad paleistas po 
kelių parų iš stovyklos kalėji
mo, jis padarys iš tikro rimtą 
nusikaltimą, ir tuomet jį kur 
nors pašalins iš stovyklos.

Panašiai galvojo ir jis pats, 
sėdėdamas policijos kambaryje, 
reikalo paverstame kalėjimu. 
Ne, jie negalėjo rimtai prikibti, 
kad jis apdaužė žuliką, daug di
desnį, negu pats buvo, bet jis 
žinojo, kad bus neišvengiama 
išvykti geru ar blogiu ir tai jį 
pykdė. Jis buvo pagalvojęs apie 
grįžimą į tėvynę, tačiau, nors 
jokia politika jam nerūpėjo ir 
dvasioje kartais jam patiko, 
kad netikę ir valkatos vadovau
ja ir valdo išdidžius žmones — 
pats patekti ten jokiu būdu ne
norėjo — ne, geriau numirti. Ir, | 
įsigalvojęs apie mirtį, jis tarė 
sau, jog iš tiesų viskas yra blo
gai, ir ką jis bedarytų, kur va
žiuotų, laukia tiktai skurdus ir 
sunkaus darbo gyvenimas, tad 
ar ne geriau viską pasiųsti vel
niop ir pasidaryti galą? Iš pra
džių jis tai galvojo iš pykčio, o 
paskui tai įsismelkė į jį vis gi
liau ir stipriau, ir kai po poros 
dienų jį paleido, jis aiškiai ir

Ir Vokietijoje bei Prancūzijo
je sutinkama “gegužės jaunoji”, 
ir čia kaip ir Danijoje tėra tik 
vaikų žaidimas, šis žaidimas 
dar dažnesnis buvo Anglijoje. 
Jau 13 š. minima, kad Worces- 
terio sinodas uždraudė “karalių 
ir karalienių” žaidimus. 16 š. 
Anglijoje dažnąi minima “gegu
žės karalius” ir “gegužės kara
lienė” arba “Lord ir Lady of 
the May.” Praeito šimtmečio 
vidury šis “gegužės jaunosios” 

I paprotys buvo dar gyvas neto
li Oxfordo. Londone šią eiseną 
ruošdavo kaminkrėčiai, ir visa 
ši procesija vadinosi “Jack in 
the green”, mat, šios procesijos 
pats svarbiausias asmuo buvo 
paslėptas po žalia iš šakų su
pinta piramidė, kurią dengė 
iš žalių lapų bei gėlių nupinta 
karūna.

*

ateiti pas 
kuris yra 

jo nepa- 
Išganyto- 
Tą pačią

Sekminių papročiai 
Lietuvoje

Didelė dauguma tų papročių, 
sutinkamų Vakarų Europoje, 
sutinkami per Sekmines ir pas 
mus, kai kurie iš jų tik gerokai 
išblukę arba įgavę naują formą. 
Sekminių medelio statymą Lie
tuvoje mini Schultz 1832 m., ap
rašydamas Mažosios Lietuvos 
papročius. Yra žinių ir apie “ge
gužės jaunąją” Lietuvoje. Tere- 
ščenko savo 1848 m. rusiškai 
išleistame veikale mini, kad 
rusų valdytoje Lietuvos dalyje 
gegužės 1 d. pievoje prie kaimo 
iškeliamas išsprogęs, margais 
kaspinais išpuoštas medis. Jau
nimas šokdavo ir linksmindavo
si aplink tą medį. Iš savo tarpo 
jaunimas išrinkdavęs pačią gra
žiausiąją mergaitę, ant galvos 
uždėdavo jai vainiką, apkaišyda
vo ją žaliomis šakelėmis, pasta
tydavo šalia “gegužės medžio”, 
pradėdavo dainuoti protarpiais 
šaukdami: “O Maja! O Maja!” 
Čia, žinoma, labai sunku pasa
kyti, ar šis paprotys tikrai lie
tuviams priskirtinas, nes dau
giau žinių apie šios rūšies pap
rotį lig šiol dar neturima. Yra 
užsilikę žymių ir apie “piemenų 
karaliaus” rinkimą Lietuvoje 
per Sekmines. Bet Lietuvoje 
nebėra gyvas tas minėtas ir Eu
ropoje taip paplitęs “vestuvių” 
kėlimo paprotys. Kupiškėnų 
“rytelninkų”, t. y. dar prieš 
aušrą rytagonių išginusių mer
ginų ir jo talkon atėjusių bernų 
mėgiamiausia pramoga buvusi 
“vestuvių” kėlimas. Iš mergai
čių išrenkama pati gražiausioji 
“jaunosios”, o pats gražiausias ( 
bernas “jaunojo” pareigoms. 
Vestuvės buvo keliamos pagal 
visus to meno reikalavimus.

Bet dabar Sekminės Lietuvo
je pirmų pirmiausia yra pieme
nų šventė. Vienur Lietuvoje 
(Aukštaitijoje) jau Sekminių 
išvakarėse piemenys pargindavę

(perkelta į 4 psl.)

Jėga iš Dangaus
“Niekas negali 

mane, jei Tėvas, 
mane siuntęs, 
trauks” — sako 
jas (Jon. 6,44).
mintį Kristus yra dar kitais 
žodžiais išreiškęs: “Kas pa
silieka manyje ir aš jame, 
tas neša daug vaisiaus. Be 
manęs jūs nieko negalite pa
daryti” (Jon. 15,5). O ta 
antgamtinė jėga amžinai lai
mei pasiekti yra gaunama iš 
Dievo kaip malonė. Ji yra, 
kaip Linhardt sako, lyg ne
matoma ranka, kuria Die
vas, atsižvelgdamas j Kris
taus meilę, mus įgalina ant
gamtiniu atžvilgiu nuopel
ningus darbus atlikti.

žodžiu sakant, pats “Die
vas yra tas, kurs daro ju
myse ir norėti ir vykdyti”, 
moko šv. Povilas (Pilyp. 
2,13).

Šitos malonės, kuri reika
linga mums visiems, be jo
kių išimčių, suteikia šv.Dva
sia, kuri yra lyg koks Dievo 
malonės iždininkas. O Ji 
kiekvienam duoda išgany
mui pasiekti būtiną malonės 
kiekį.

Savaime suprantama, kad 
čia reikalingas žmogaus 
bendradarbiavimas, nes ki
taip Dievo malonė neneš vai
siaus. “Dievas visuomet yra 
pakeliui pas kiekvieną žmo
gų, tik mes turime Jį pri
imti ir “įeik” Jam pasakyti, 
kada Jis apsilanko” — sako 
Hermann Bahr.

Šitoji Dievo malonė pas 
mus ateina tyliai ir ramiai, 
tik kartais, retomis išimti
mis, savo veikimą apreiškia, 
jėga ir staiga, kaip, pavyz
džiui, per pirmąsias Sekmi
nes, kada apaštalams tarp 
kitų malonių buvo suteikta 
galia ligonius gydyti, įvai
riomis kalbomis kalbėti bei 
pranašauti. Šiaip ta Dievo 
malonė Šv. Dvasios suteikia
ma tyliai ir ramiai, tačiau 
realiai ir kiekvienam. Ji 
mus apšviečia, sustiprina ir 
pašventina.

Jei. šiandien žmogus Šv. 
Dvasios veikimo neapreiškia 
darbais, tai kaltas jis pats, 
nes tos malonės nepriima. 
Gaila, tačiau taip yra, kad 
Šv. Dvasia net pačių katalikų 
mažai pažįstama ir dai- ma
žiau branginama. Užtat, Sek
minių šventimas tebūnie 
kiekvienam krikščioniui aiš- / 
kus priminimas, kad Šv. 
Dvasia yra visos Katalikų; 
Bažnyčios vairininkas ir te-, 
uždega mūsų širdyse meilę 
Šventajai Dvasiai ir tepa- 
skatina mus nuoširdžiai ir 
dažnai maldauti:

“Ateik šventoji Dvasia, 
pripildyk tikinčiųjų širdis ir 
savo meilę jose uždek. Ateik 
ir atnaujink žemės veidą.”

Kun. V. Pikturna
<a

paprastai žinojo, kad daugiau 
nebegyvens čia nei kur kitur, 
šiurpus niūrumas apėmė jį, ir 
jam teikė paguodą tik viena 
mintis , kad jis gali nieko dau
giau nesibijoti ir su nieku nesi
skaityti.

Jis išėjo į orą, išėjo į vakarą, 
ir malonus šiltas vėjas palietė 
jį, tarsi palaižė jo veidą — ir 
staiga toks saldus ir toks siau
bingas ilgesys pertraukė kiaurai 
jo širdį.

— Kaip namie — pagalvojo 
jis netikėtai ir jis buvo užmir
šęs, kad nėra jokių namų nu
stojęs, taip be galo artima pa
sirodė jam gimtinė. Nuleidęs 
galvą, ėjo jis į savo stovyklinį 
kambarį ir, išgirdęs giedojimą, 
pakėlė akis: dabar jis ėjo pro 
bažnyčią, toks buvo takas į jo 
gyvenamą vietą. J

Viduje giedojo gegužines pa
maldas. Jis niekada čia nesilan
kė, bet tiek dar atsiminė iš ma
žens, ir pagaliau tai kiekvienas 
žino, ar tai jam rūpi ar ne, kad 
šitoks yra mėnuo. Jau praėjęs 
duris, jis sustojo, nes šitas.pro 
sienas ir atvirus langus prasi
sunkęs giedojimas, lygiai kaip 
ir vakaro oras, dvelkė tolimais 
namais. Ir taip stipriai, kaip 
niekada, kaip niekada — jis ne
buvo ir* žinojęs, kad yra tokių 
jausmų. * - •

Negalvodamas jis atidarė du-

ris, ir tada pamatė, ką padarė, 
ir tuojau būtų išėjęs, bet keli 
smalsūs žmonės, kurie visur žiū
ri į kiekvieną durų virsterėjimą, 
atsuko galvas ir pažvelgė į jį 
su tokiu nustebimu, kad jis pik
tai pasakė sau, jog tyčia neiš
eis. Jis atsirėmė į sieną ir sto
vėjo tyčia paniuriusiu žvilgsniu 
bei suraukta kakta. Bet paskui 
jis užmiršo žmones ir pradėjo 
apžiūrinėti bažnyčią. Ji buvo di
delė ir labai paprasta, padaryta 
iš garažo, bet net jis galėjo pa
stebėti, kad žmonės su didele 
meile ir rūpesčiu sukūrė iš jos 
šventą vietą. Ir jis galvojo, jog 
čia taip pat yra kažkas iš toli
mų namų, lyg vargingos para
pijos ar bažnytkaimio koply
čia. Gal būt, kiekvienas iš tų, 
kurie tvarkė šį šventnamį ir tie, 
kur susirenka melstis, — visi 
suneša čia savo nuotaiką, ir tai 
taip pat priartina tėvynę. Jo 
galvoje sukosi negirdėtos min
tys — nė iš šio, nė iš to, jis pa
sijuto esąs keistai surištas su 
čia susirinkusiais.

— Mūsų šičia niekas negali 
užpulti, — pagalvojo jis, — tai 
vienintelė vieta, kuri priklauso 
mums.

Ir jis klausėsi giedojimo, ir 
žiūrėjo į altorių ir kiekvieną 
daiktą, vertindamas, kaip vienas 
iš savų. Žiūrėkit, kiek žmonės 
prinešė gėlių prie Marijos pa-

, veikslo, ir tautiniu kilimu yra 
i uždengtas tasai altorius, ir jo 
■ papėdė išpuošta tulpėmis. Vis- 
, kas yra daryta pačių ir stovyk- 
į loję, net monst racija yra iš me

džio, kiekvienas spindulys iš- 
piaustytas taip drąsiai ir leng
vai, tarytum iš geriausio lanks
taus aukso. Ir juo labiau jis žiū
rėjo — negalėjo atsistebėti pa
veikslu: jis taip pat buvo čia 
pieštas, ir tikriausia jį darė koks 
mėgėjas, ir spalvos nebuvo pa
čių geriausių dažų, bet gal dėl 
to, kaip tik dėl to, šitas Dievo 
Motinos veidas buvo toks pa
prastai mielas, tarytum tai vie
na iš tų pačių pabėgėlių, kuri 
gyvena laikinai, be namų, išva
ryta. Ir’Vėl jį suėmė graudu
mas ir ilgesys negirdėtas, neži
nomas, ir jis žiurėjo į paveikslą 
ir galvojo:

— Gal būt, būtų kitaip, jeigu 
aš galėčiau tikėti ir melstis, kaip 
tie visi.

Ir dabar jis jau rengėsi išeiti, 
nes pasijuto, jog yra vienas ir 
kitoks, bet tuo metu pamatė, 
kad pamaldos pasibaigusios, ir 
kiti taipgi keliasi eiti, tiktai su
stojo, nes kunigas buvo davęs 
ženklą, kad nori kalbėti. Ir jis 
stovėjo-taip pat, nes nebuvo pa
togu vienam eiti per šitą tylą. 
Jis stovėjo, kaip visi parapijie
čiai, ir klausėsi.

(Bus daugiau)
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Sekmines
(atkelta iš 3 psl.) 

apkaišę karves žalumynais, per 
pačias Sekmines būdavo laisvi, 
iš šeimininkių susirinkdavo do
vanų, daugiausia kiaušinių, kep
davo “pautienę” ir puotaudavo. 
Galvijus tada gano mergos, ku
rios savo ruožtu kelia “vestu
ves”, apie kurias jau buvo už
siminta. Kitur (suvalkiečiuose 
ir dzūkuose) stengiasi kiekvie
nas piemuo kuo anksčiausiai iš
ginti ir papūsti Sekminių rage
liu. Vėliausiai išginęs buvo va
dinamas spirgučiu. Karves pie
menys apkaišo pargindami 
priešpiečių, paskui jam nebege
na, o kelia “piemenų pautienę”, 
šie Sekminių papročiai, kurie 
dabartinėje formoje pas mus 
sutinkami, sutinkami ir kituose 
kraštuose, Anglijoje, Prancūzi
joje, Austrijoje, Vokietijoje, 
Švedijoje.

Bet per Sekmines Lietuvoje 
vaišinasi ir puotauja ne tik pie
menys, bet ir suaugę. Pvz., ne
toli Pakruojaus, Sigutėnų kai
me, žinomas “sambarinis alus” 
— samdininkai surenka salyklą, 
padaro alų ir kviečia savo šeimi
ninkus vaišėms. O kuriam iš mu
sų neteko per Sekmines sušveis
ti septynių riebių virtinių.

Seniau per Sekmines eidavo 
žmonės rugelių lankyti, many
dami, kad rugiai geriau užderės. 
Jaunimas, susirinkęs parugėje, 
vaišindavosi atsineštais valgiais 
ir gėrimais.

Kai kur Lietuvoje per Sekmi
nes būdavo įtaisomos sūpuok
lės ir supąmasi, nors sūpuoklės 
sutinkamos daugiausia per Ve
lykas. Mažoje Lietuvoje ūkinin
kai ruošdavo ir jaučių bady-

A. VIlainis-šitHauskas

Šatrijos Raganos gimtinėje
Šįmet sukanka 20 metu, kaip mi

rė žinoma lietuviu rašytoja ir 
auklėtoja Marija Pečkauskattė- 
Šatrijos Ragana. Ji buvo kilusi iš 
aplenkėjusiu Žemaičiu bajoru, bet 
anksti susiprato lietuvė esanti ir 
prisidėjo prie tautinio lietuviu są
jūdžio. Rašyti pradėjo gana anksti 
ir yra palikusi 6 tomus didelės ver
tės raštu, žinomiausi jos kūriniai 
“Viktutė”, “Sename dvare”, “Ir- 
kos tragedija” ir kt.

Čia duodame jos gimtinės apra
šymą iš 
lausko 
amžinai

leidžiamos J. Vilainio-šid- 
knygos “Žmogus, kuris 
keliavo.”

kia, ką mes pasakysime. Mes be 
didelių įžangų sakome:

— Atvykome pažiūrėti Šatri
jos Raganos - Marijos Pečkaus- 
kąitės gimtinės. Iš jos raštų pa
žįstame jos šviesią asmenybę. 
Norime pamatyti ir namus, kur 
ji pirmą kartą išvydo saulės 
šviesą.

Bajoro veidas keičiasi. Jis 
pilnas nuostabos ir pasididžiavi
mo. Maloniai inus pakviečia į 
namus ir vedasi į saloną. Iš kar
to stiprantame, kad čia bajoriš
kos tradicijos dar nėra išftyku- 
sios. Salone viskas skoningai 
sutvarkyta. Kampuose žydi di
delės oleandros. Apskritas sta
las uždengtas žalią gelumbe. 
Aplinkui stovi keletas kėdžių. 
Sienose kabo daug senų portre
tų. Jie visi piešti aliejiniais da
žais ir visi auksiniuose rėmuose. 
Tie paveikslai kaip nemirštamos 
dvasios. Tai jų šeimos senoliai ir 
proseneliai. Nors jie gyveno 
prieš šimtą, kitą metų, bet jiems 
ir dabar atiduodama tinkama 
pagarba. Jų tamsūs ir rūstūs 
veidai visai nesiderina su šviesįa 
Šatrijos Raganos kūryba. Iš ba
joro sužinome, kad ši giminė

Priešais matome didelius bal
tus pastatus.Juos supa šimtame
čių medžių vainikai, čia plačios 
išsikerojusios guobos ir klevai. 
Po medžiais ir vasarą vėsu ir 
drėgna. Senieji dvaro pastatai 
statyti iš skaldytų akmenų su 
kalkėmis. Jos storos ir tvirtos. 
Seniau visi šie pastatai buvo nu
dažyti balta spalva. Dabar nuo 
saulės ir drėgmės nublukę ir 
pilki. Tik gyvenamojo namo 
langinės baltos, naujai dažytos. 
Langai atviri. Vazonuose žydi 
gėlės. Prieš įėjimo duris padary
tas prieangis-gonkos. Kiemas di
delis, pakraščiais apsodintas 
krūmais. Pietų pusėje didelis 
vaismedžių sodas. Du dideli šu- 
nes loja ir žvangina grandines.1 savo herbų pavėsyje anais lai- 
Pro mus praeina išdidus povas, 
iškėtęs uodegą su auksinėmis 
plunksnomis.

Tarpduryje mus pasitinka vi
dutinio amžiaus žmogus. Atsar
giai, net nepastebimai jis per- 
met mus akimis, šypsosi ir lau-

kais yra Lietuvai skleidusi daug 
šviesos spindulių. Didikai Šiukš
tos keliais atvejais buvo Žemai
čių seniūnai, aukšti teisėjai ir 
karaliaus dvaro svarbus valdi
ninkai.

Jis mums pąpasakojo, kad

šiukštaitė nenoromis buvo išlei
sta už nusigyvenusio bajoro 
Pečkausko. Ir Marijai Pečkaus- 
kaitei pradėjus rašyti lietuviš
kai, giminės nepritarė. Nors dėl 
jos išdaigų buvo nepatenkinti 
giminės, bet švelni Pečkauskai- 
tės siela žavėjo visus, ir visi ją 
mylėjo. Pro atvirą langą krito 
ant sienos medžio šešėliai. Jie 
dengė ir senųjų Šiukštų paveiks
lą.

Iš dvaro rūmų nuvykome į 
Medingėnų bažnytkaimį. Bažny
čia medinė. Varpai kaip tik tuo 
metu skambino vidudienio mal
dai. Gatvėje ir aikštėje nebuvo 
matyti nė vieno žmogaus. Ro
dos, ir varpai Skambėjo niekie
no nejudinami. Tačiau ir . šis ro
mantiškas ir užmirštas bažnyt
kaimis seniau buvęs garsus. Vie
no jė ir kitoje upės pusėje Sto
vėjo mūriniai pastatai, čia bu
vęs; ir srities centras — storas- 
tija. Ją, žinoma, valdė Šiukštų 
giminė.

Už kėlių kilometrų yra garsus 
Medingėnų ąžuolas. Spėjama, 
kam jam yra daugiau kaip tūk- 
stahtis metų. Kaip spėjome ,iš 
akies, jam apjuosti reikėtų ke- 
lioHkos metrų virvės. Ąžuolo 
vidus išpuvęs. Jame lengvai gali 
sutilpti dešimt-penkiolika žmo
nių. Vienoje pusėje yra dirva, o 
pietų pusėje tęsiasi lapuotas 
miškas. Jo viršūnė jau nudžiu- 
vuši. šakos dar žaliuoja ir ve
da vaisius. Paukščiai įdubime ir

čiau vis žiūrėjo į kabantį sienoje ras. Jis, išgirdęs jos žingsnius, 
laikrodį. Matyt, jam laikas bu- pabudo ii- savo taiklia strėle su- 
vo brangesnis už auksą. Minu- žeidė jos jautrią širdį. Tų dienų 
tės, sekundės jam reiškė dole- J atminimui Šatrijos Ragana ii' iš- 
rius ir litus. Jam ir laikrodžio piovė širdį ii- savo inicialus lie- 
spyruoklė jau sukosi per lėtai, i pos žievėje.
Mes supratome, kad jis girdi 
savo malūno dundesį ir Kauno 
fabriko sirenas, žilas ponas mus 
pavedė savo jaunai skaistavei
dei dukrai.

Pro atvirą langą ji parodė 
mums didelę žalia veja apaugu
sią aikštę, čia kitados buvęs di
delis vaisių sodas. Seni medžiai 
išdžiūvo, išpuvo ir išvirto. Da
bar atsodinami nauji. Buvo ma
tyti keletas žydinčių baltų ir 
raudonų erškietrožių. Jas esą 
labai mėgusi Šatrijos ragana.

Jaunoji šviesiaplaukė, mėly
nakė mergina mus vėl vedė lie
pų alėja. Ji kalbėjo, kad čia mes 

Pro šakas leidžiasi, krinta saulės rasime Šatrijos Raganos palik- 
spinduliai. Bitės renka medų ir tus pėdsakus. Privedusi prie 
girdėti jų ūžesys. Be abejo, kas j vienos storos šimtametės liepos, 
skaitė Šatrijos Raganos “Sena-. ji stabtelėjo ir pirštu parodė į- 
me dvare” puikiai pažįsta šią | spaustus Pečkauskų herbus bei 
liepų alėją. Ji mus nuveda tiesiai " “
į medinius dvaro rūmus. Jie 
statyti prieš tris šimtus metų iš 
tvirtų ąžuolų. Savo išore jie ne
teikia puikaus vaizdo. Imponuo
ja tik savo ilgiu ir didumu. Ir 
viduje jie įrengti paprastai. Šat
rijos Raganos kambarėlis buvo 
rytų pusėje. Dabar jis tuščias ir 
niekieno negyvenamas. Ir pa
čiuose dvaro rūmuose nieko nė
ra, kas primintų Šatrijos Raga
nos jaunystės dienas. Visai ki
tas vaizdas dvaro rūmų salo
ne. čia minkšti baldai ir sienoje 
kabo dailininkų -paveikslai.

Salone radome patį savininką. 
Jis mus priėmė mandagiai, ta-

šakose krauna sau lizdus. Mėgs
ta šį milžiną ir mažoji voverai
tė. Ji ir mums atvykus ramiai 
šokinėjo ąžuolo šakose, išputusi 
savo didelę rudą uodegą. Kalvo
je buvo matyti plytų ir akmenų 
liekanų. Čia seniau buvęs dva
ras, bet kada sugriuvo šie rū
mai, žmonės nebeatmena.

Dar kartą pro Medingėnus iš
vykome į Užvenčiu dvarą. Ten 
Šatrijos Ragana praleido 'gra
žiausius savo jaunystės metus. 
Čia ji, Višinskio skatinama, pra
dėjo rašyti spaudai ir įsijungė 
į lietuviškąjį kultūros barą. Nuo 
Užvenčio miestelio ir kilometro 
nepavažiavus, ma’tyti dvaro pa
statai. Dideliuose mūriniuose 
pastatuose įtaisyta malūnai ir 
spirito varykla.

Mes einame ilga žydinčių lie
pų alėja. Jos kvepia medum.

Šatrijos Raganos inicialus. Dar 
už kelių žingsnių kitoje liepoje 
buvo išplauta širdis. Širdis per
verta strėle. Ir čia Šatrijos Ra
ganos inicialai, o viršum širdies 
išpjautas žodis “atmink”. Aišku, 
dabar šis pjūvis jau apaugęs 
žieve, tačiau pasilikę ryškūs 
randai. Mes stovime ir visi tyli
me. Matome, kaip pro šakas lei
džiasi auksiniai saulės spindu
liai ir krinta mums po kojų. 
Jauna širdis moka jausti ir 
išgyventi. Rodos, lyg čia tebe
stovi tas didelis, didelis šešėlis 
ir saugoja savo gilią paslaptį. Ir 
tada buvo vasara ir žydėjo lie
pos. Alejos šakose snaudė amu-

Dabar toji širdis 
jau seniai užgesus. Židikuose ant 
jos kapo matėm žydint baltas 
lelijas ii- raudonus bijūnus. Tos 
gedės mums simbolizuoja skais
tumą ii- meilę. Tikrai toji širdis, 
pergyvenusi meilūs kančias, vė
liau degė tik aukštajam Dangui 
ir plakė tik gimtajai žemei.

| Mes ilgai stovėjome ii- mąstė
me. Ii- dabai' čia buvo vasara 
ir žydėjo liepos, tur būt, ii- A- 
muras snaude liepų pavėsyje ir 
taikėsi savo strėlėmis vėl sužeis
ti kam širdį. Paskui, praėję alė
ją, mes pasukome prie Ventos. 
Čia prie upės auga svyruoklis 
gluosnis. Jo pavėsyje Šatrijos 
Ragana praleisdavo ištisas va
landas. Čia ji skaitė, rašė, sva
jojo. Džiaugėsi upes raibstančio- 
mis bangomis ir plaukiančiomis 
sidabrinėmis žuvimis. Vejoje, po • 
jos kojomis, smilgomis karstėsi 
švento Petro vabalėliai. Melsva
me danguje ji matydavo auksinę 
saulę ir plaukiančius baltus de
besėlius. Ir dabar čia srovena 
Venta. Raibsta vilnys. Juda siū
buoja gluosnio.šakų šešėliai. Ta
čiau jau čia nėra aštrijos Raga
nos. Ji, ilgesio vedama, iškeliavo 
ten, kur mėlynas dangus, kur 
žvaigždėtą naktį matyti nusi
driekę paukščių takai.

— Iš Manilos, Filipinuose, pi a- 
nešama, kad ten buvo jaučiamas 
35 sekundes trukęs žemės dre
bėjimas, bet žalos nepadaryta.
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Ir vanduo turi nemažos reikš

mės Sekminių papročiuose. 
Kaip žinoma, per Sekmines baž
nyčiose šventinamas vanduo, 
kurs paskui nešamas namo ir 
panaudojamas įvairiais atsitiki
mais (šlakštant namus, numi
rėlį ir pan.). Paprastai ligi Sek
minių niekas nepradeda lauke 
maudytis, mat, vanduo tada ne
pašventintas, vanduo tada žydi 
ir yra labai užkėstas.
šių papročių prasmė

Daugelis domisi, kokia šių iš 
šalies prie bažnytinės Sekminių 
šventės pritapusių papročių 
reikšmė.

Visi čia prabėgomis suminėti 
su Sekminėmis žmonių susieti 
papročiai kilę iš senų ir naivių 
įsivaizdavimų apie gamtos sudė
tį. Modernus religijų istorijos 
mokslas visa tai vadina magija. 
Daugelis tų papročių savyje sle
pia derliaus ir vaisingumo ma
giją. žalioji šaka — žalumynai 
— apreiškia savyje glūdinčią 
jėgą tam, kas su ja susiduria. 
Tų augmenijos jėgų susijungi
mo imitacija, pavaizduota mo
teriškės ir vyro pavydale, iš
šaukia patį susijungimą ir to su
sijungimo kylantį derlingumą. 
O lietuviams, kaip ir kitoms 
žemdirbių tautoms, kasgi yra 
svarbiausia, jei ne jų pasėliai, 
ateinančios pjūties derlius, gy
liai, kad jie būtų sveiki, gajūs, 
gausingi ir daugiau naudos duo
tų. Per Sekmines, kada visa 
gamta atgijus, kada viskas pa
čiame savo žydėjime, savo gra
žume, džiaugiasi ir žmogus ūki
ninkas ir įvairiomis apeigomis 
nori prišaukti už jį aukštesnę 
jėgą palaimai sau ir savo na-

E [ ] Long Island

G [ ] Elizabeth, N. Jz

mams.
H-----------------------------------------------n

Tek POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa. 

Moderniška laidojimo ištaiga 
Didele, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvyne 

Viskas nemokamai 
Kreipkitčs dieną ir naktj 
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REIKALINGI
Vienas ar du vyrai yra reika

lingi rinkti grybus. Alga ir gy
venami kambariai bus vietoje.

Bella Mushroom Company 
Waterbury, Conn.

I [ ] Maspeth, N. Y. :

Klausykite mūšy

Gražuolių
BEAUTY

LIETUVIIJ RADIJO VALANDA

Rinkimas
* ■ v,. 4/;•-’y:. ■■ A-’.2- 
*' ■ 4

CONTEST

Piknikas ir šokiai
W ■ I

Decoration Day
Antr., G e g.-M a y 30,1950

CLINTON-KLASHUS HALL
KLASCIALS PARKE IR SALĖJE 

Betts and Maspeth Ave., Maspeth, L L 
Pradžia 2:30 p. p. — Doors open 2:30 p.m.

Bilietas — 75 c. — Admission
• Phis Tax

NEVINS NIGHT OWLS ORCHESTRA
: >-•. Šokiai 6 vai. vak. — Dancing 6 p. in.

—la.-. .. ------- - ’ iwiiD

Balsavimui blankų galite gauti
j ■ '• -į*

pas lietuvius biznierius ir krau- •

tuvėse ar pas Petrą Lisauską.

Užpildę balsavimo blanką 
siųskite Petrui Lisauskui, ,65-43 
Grand Avė., Maspeth, N. Y., 
arba palikite krautuvėje,'kurio
je jas gavote.

’ - - ; L B [ ] Brooklyn, N. Y.

Lietuviškoj Radio programos ketvirtadienį 6:30 vad, vakare ir sekmadienį 
Prisirašykite į mūsų Radijo Klubą. 
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A [ ] Baltimore, Md.

C [ ] Ridgewood, N. Y.

F [ ] Richmond Hill, N. Y.

15 vai. po piety.
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Gegužės 26, 1950

JUBILIEJAUS METAI Philadelphia, Pa
Nuo 1475 metų kas dvidešimt 

penki metai yra Katalikų Baž
nyčios paskelbti šventaisiais 
Jubiliejiniais Metais. Ypatingi 

• visuotini atlaidai yra suteikiami 
šventuose Metuose visiems pa
saulio katalikams, kurie atke
liauja į Romą pagerbti Šventų 
Apaštalų karstus ir Švento Pet
ro sostą. Beveik visi kiti atlai
dai yra suspenduoti laike šven
tųjų -Metų, kurie prasidėjo su 
šventų durų atidarymu švento 
Petro Bazilikoje, Romoje, po y-

VETERANŲ SUSIRINKIMAS
The Lithuanian Legion of 

America, Inc., Dariaus-Girėno 
posto mėnesinis susirinkimas į- 
vyko gegužės 10 d. veterano A. 
Povilansko svetainėje, 158 
Grand St., Brooklyne. Susirin
kimą atidarė ir vedė P. Mika
lauskas. Įstojo naujas narys A. 
Bukys, buvęs Lietuvos kariuo
menės puskarininkis. Iki šio lai
ko yra į šį postą įstojęs jau ge
ras būrys tremtinių Lietuvos ka
rių.

Atstovai prie N. Y. Liet. Ta
rybos K. J.urgėla ir P. Kubilius, 
padarę pranešimą, atsistatydi
no. Naujais atstovais išrinkti P. 
Venis ir J. Kumpikas. Atstovas 
Antikomunistinėj Akcijoj pra- 
nešė, jog darbas vyksta sėk
mingai.

Susirinkime buvo pagerbtas 
miręs posto narys Amerikos ka
riuomenės pirm, pasaulinio ka
ro veteranas A. Povilanskas. 
Postas savo narį karinėmis ap
eigomis pagerbė ir laidotuvių 
metu.

: patingų pontifikalių apeigų, 
maldų ir iškilmingos procesijos.

Suėjus tūkstantinei miniai 
. maldininkų į švento Petro aikš

tę šventosios durys buvo atida
rytos praeitų Kūčių rytą, ir bus 
atdaros per dvyliką mėnesių.

Amerikos Lietuvių Tautinė 
Šventųjų Metų Ekskursija, ruo
šiama Amerikos Lietuvių Kuni
gų Vienybės, yra užgirta Jo 
Ekscelencijos, Bostono Arkivys
kupo Richard J. Cushing, D. D.

Kun. Jonas Bernatonis, šv. 
Pranciškaus parapijos asisten
tas, Lawrence, Mass., Kunigų 
Vienybės Naujos Anglijos Pro
vincijos raštininkas, buvo Kuni
gų Vienybės pirmininko, Kun. 
K. A. Vasio, įgaliotas organi
zuoti bei vadovauti šiai kelionei.

THE UNIVERSITY TRAVEL 
COMPANY, Cambridge, Mass., 
kurios priežiūroje yra vykdoma 
ši ekskursija, turi 23 metų pa
tyrimą ruošti ir įvykdyti viso
kias keliones užsienin. Jų biurai 
ir atstovai randasi kiekviename 
didesniame mieste užsienyje ir 
jie yra pasiruošę maloniai pa
tarnauti visuose su kelione susi
jusiuose reikaluose.

Registracija baigiasi birž. 1 
dieną. Dėl registracijos ir infor
macijų rašykite:

REVERAND JOHN F. BER
NATONIS, St. Francis Church, 
>94 Bradford Street, Lawrence, 
Massachusetts.

MINĖJO LIETUVIŲ DIENĄ
Philadelphia. — Gegužės 13 

d., Motinos Dienos išvakarėse, 
Lietuvių Pašalpinio Klubo salė
je įvyko Motinos Dienos minė
jimas. Minėjimas buvo pradėtas 
giesme “Marija, Marija“. Ati
darymo žodį tarė Philadelphijos 
Pabaltijos Moterų Tarybos Lie
tuvių Skyriaus pirmininkė E. 
Musteikienė. Profesoriai V. 
Krėvė - iMckevičius ir Dr. Pu
zinas pasakė tai dienai pritai
kytas kalbas.

Motinas žodžiu dar pasveiki
no dr. J. Januškevičius.

Menine programos dalį suda
rė du gyvieji paveikslai ir G. 
Leonienės ir J. Augaitytės kon
certas. G. Leonienė išpildė ke
lis Fr. Chopino ir Liszto kūri
nius, o solistė J. Augaitytė pa
dainavo lietuvių liaudies ir už
sienio kompozitorių dainų.

Lietuvių Dienos knygelės jau 
visiems išsiuntinėtos. Kas dar 
jų negavo, prašome kreiptis į 
“Amerikos” Administraciją.

Pinigų už knygutes jau 
siuntė šie mūsų rėmėjai:

R. M. S., Broklyn, N. Y.
Elena Rulystelienė,

Kearny, N. J..........
Kun. G. V. Inčiura,

Kingston, Pa. .......
O. Stjevičienė,

Brooklyn, N. Y......
Kun. J. šupšinskas,

Albany, N. Y..........
Jonas šaulys,

Brandford, Cohn.....
S. Cerebiejus,

Maspeth, N. Y.........
S. Markevičius,

Elizabeth, N. J.........
M. Brangaitienė,

Brooklyn, N. Y......
Petras Jokubauskas, 

Waterbury, Conn.
Kiti po mažiau prisiuntė.
Visiems prisidėjusiems ir pri

sidedantiems prie Lietuvių 
Dienos knygelių platinimo, . 
nuoširdžiai dėkojame.

“Amerikos” Administracija

pri-

6.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

prenume-

iš Mas-
savo pre-

LIETUVIŲ DIENOS KNYGELES

“Amerikos” Rėmėjai j S
— A. Antanaitis iš Rocky 

Point, L. I., prisiuntė 
ratai $4.00.

— K. Sinkevičienė 
peth, N. Y., prisiuntė
numeratą ir $2.00 laikraščio pa
gerinimui.

— S. Cerebiejus, mūsų uolus 
skaitytojas ir rėmėjas, lankėsi 
“Amerikos” įstaigoje. Ta proga 
atnaujino savo prenumeratą ir 
$2.00 paskyrė laikraščio reika
lams.

— Vytautas Beleckas, mūsų 
skaitytojas iš Geneva, N. Y., 
prisiuntė prenumeratai $4.00.

E Tel. DEW 5136
3.00 S| j Jos. Kavaliauskas
3.00

SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI
Sutvarkom visokios rūšies taksus visų jurisdikcijų: Federalius Stato 

ir Vietinius visiems Štatams ir Munieipalams Jungtinėse Valstybėse ar 
Užsienių Šalyse.

Visos knygos ir rekordai raportavimui taksų pavieniams, pavienių 
biznių, partnerystės ir korporacijų mieste ir už New Yorko miesto 
ekspertiškai tvarkomos advokato Zubawicz, kuris turi teisės prakti
kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federates Valdžios ir kuris 
yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokių biznių, didelių 
ir mažų, visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais. 
Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai vra daromi bile bizniuose 
naudojant si ptftarnavimą visur Jungtinėse valstijose ir užrubežyje.

Prašome kreiptis angliškai ar lietuviškai dėl smulkmenų kas link 
mano geriausio jums patarnavimo.

RAŠYKITE:
STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS)

111 Ainslie Street Brooklyn 11, N. Y.
Telefonas: E V 4-3049

ALLIANCE NITE CLUB
KAZYS IR aLVINA BUIVIDAI, Savininkai 

Viena Iš puošniausiu pasilinksminimui vieta visam New Yorke 

ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI.
NEAPSAKOMAI ĮDOMUS FIXJOR-SBOW

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakara

80 ST. MARKS PLACE NEW7 YORKE
(8th Street ir 1st Ave. kampas) 

Tel. Gramercy 7-9765

PARADAS 
" Postas yra pakviestas 
vauti Decoration dienos, gegu
žės 30 d., parade. Visi posto na
riai ir nenariai veteranai kvie
čiami gausiais dalyvauti. Atvyk
ti reikia 9 vai. į New Yorką, 
West 75th St., tarp Broadway 
ir West End. Ave. Pageidauja
ma, kad dalyviai būtų unifor
muoti ir su kepurėmis.

daly-

MOTERŲ REKOLEKCIJOS
Nekalto Prasidėjimo Vienuo

lyne, Putnam, Conn. įvyks bir
želio mėn. 15, 16 ir 17 dien. už
daros moterims rekolekcijos. 
Rekolekcijos prasidės ketvirta
dienį vakare 8:00 vai. ir baigsis 
sekmadienį rytą. Atsilyginimas 
tik $Į>,00. Puiki proga dvasiškai 
atsigauti ir gražioj gamtoj pail
sėti.

PARAPIJOS PIKNIKAS
Philadelphia, Pa. — Gegu- 

30 d. (Memorial Day) p. Miko- 
laičio sodne įvyks Šv. Andrie
jaus parapijos piknikas - gegu- 

j žinė. Nuvažiavimas gatvėkariu 
Nr. 66 yra veik visiems gerai 
žinomas. .Taip pat minėtą die
ną nuo bažnyčios ir koplyčios į 
pikniką važiuos autobusai ir no
rinčius nuveš ir parveš už vie
ną dolerį. Bušo kelionės bilie
tus būtinai reikia iš anksto į- 
sigyti klebonijos raštinėje.

Piknike bus visokių pasilinks
minimų jauniems ir seniems. 
Gros šaunus, skardus orkestras. 
Įvyks dovanų laimėjimas. Bus 
įvairių šaltų ir šiltų užkandžių ir 
gėrimų. Todėl maloniai kviečia
me parapijiečius ir visus Phila. 
bei apylinkės lietuvius atsilan
kyti.

IŠ MEDŽIO DROŽINĖTI 
KRYŽIAUS KELIAI

Nekalto Prasidėjimo Vienuo
lyno (Putnam, Conn.) naujajai 
koplyčiai Mr. L. T. Knowles iš 
Pomfret, Cpnn. paaukojo iš me
džio drožinėtus kryžiaus kelius. 
Mr. L. T. Knowles yra ir ne lie
tuvis ir ne katalikas. Tą auką 
padarė sužavėtas seselių pasi
aukojimo. Iš viso šios apylinkės 
žmonės vis labiau įvertina sese
lių veiklą.

Lalsniuotas

LIETUVIS GRABORIUS
Penna ir New Jersey valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes 

1601 - 03 So. 2nd St.
Philadelphia, Pa.
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Jos. Zeidat, Jr

E- - ? LIETUVIŠKA UŽEIGA
■Nebrangiausia—ir—Geriausia ’’fc.'l

PARSIDUODA *

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buvus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

Parapijos Valdyba.

Elizabeth, N. J,

41A GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
TELEVIZIJA KAS VAKARAS

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

REIKALINGI jaunai porai 3 
ar 4 garu apšildomi kombariai. 
Nuomos dydis nesvarbu. Skam
binkite telef. LA 5-1321.V. J. Višnius, adjutantas, binkite telef. LA 5-1S2L. 

--------- .i......

Kas pasigailės dviejij lietuviij šeimŲ
Bremen, Vokietija (BALF).

— Čia pereinamoje stovykloje 
jau daugiau kaip metai laiko dvi 
lietuviškos šeimynos kenčia ir 
laukia progos išvažiuoti į Jung
tines Amerikos Valstybes apsi
gyventi. Abi šeimos jau seniai 
turi beveik visus reikalingus e- 
migracijai dokumentus, bet vis 
dar negali išvažiuoti. Priežastis
— abiejose šeimose yra nepajė
gių ar sergančių asmenų, už ku
riuos Amerikos imigracijos ins
pekcija reikalauja po $1,000 už
stato, kaip garantiją, kad jie ne
taps visuomenės našta.

Tokį pranešimą BALF’as ga
vo iš savo atstovų Vokietijoje.

Kadangi BALF’as tokių už
statų užstatyti negali, kreipia
masi į Amerikos lietuvių visuo
menę, kurios tarpe, galbūt, at
siras geraširdis asmuo ar orga
nizacija, kuri tokias garantijas 
gali duoti.

Pirmoji šeima: Agnieška Ei- 
butytė-Dąiniuvienė, (suparali- 
žiuotos kojos), 29 rtietų amžiaus, 
Alfonsas Dainius 29 m. amž., 
baigęs medicinos mokslą (svei
kas). Antrų metų sūnus Alfon- 
sas-Algimantas (sveikas).

Agnieška Dainiuvienė prieš 
kurį laiką, visai prieš kelionę į 
U. S. A. staigiai susirgo para
lyžium. Suparalyžavo abi kojas, 
bet paskutiniu laiku pradėjo 
sveikti ir dabar jau gali pati pa
eiti, su lazdų pagalba. Pagerė
jus gyvenimo sąlygoms, gali vi
sai pasveikti. Jos vyras, Alfon
sas Dainius užtikrina, kad į A- 
meriką atvykus, ji nebus našta 
jis pasirūpins savo žmonos ir 
sūnaus išlaikymu. Prašo skubios 
pagalbos.

Antroji šeima: Aleksandras ir 
Anielė Federovai, abu po 42 m 
amžiaus. Jų vaikai: sūnus Juo 
zas — 19 metų amžiaus (aklas) 
sūnus Jonas —16 m. amž., duktė 
Jonė — 14 m. amž., dukteryr 
Lionė 9 m. amž. ir Stasė — 7 m I 
amžiaus. Viso penki vaikai. Vy 
riausias sūnus neregys, dėl t< 
imigracijos inspekcija reikalau 
ja $1,000 užstato. Šiaip visa šei-

ma sveika ir darbinga. Yra pa
vojus, kad dėl vieno tūkstančio 
dolerių užstato 7 asmenys turi 
pasilikti Vokietijoje vargti.

Mes turime vilties, kad Ame- 
koje atsiras gerų žmonių ar kil
nių tikslų organizacija, kurie 
sutiks šioms šeimoms pagelbėti 
atvykti į U. S. A.

Jų adresai toki: Alfonsas Dai
nius, (23) Bremen-Vegtesack, 
Lager Grohn, B1.A.-215, Ger
many; Aleksandras Fedorovas, 
(23) Bremen-Vegesack, 
zonal Staging Center, 
Grohn, Germany.

Inter-
Camp

PADĖKA
Skausmo dienomis, 

brangiam šeimos nariui, a. a. 
Vyrui, Tėveliui ir Seneliui JO
NUI STAŠKEVIČIUI — iš mū
sų prietelių ir bičiulių susilau
kėm daug nuoširdžios užuojau
tos ir realios pagalbos. Negalė
dami kitaip jiems atsidėkoti, ta
riame gilų padėkos žodį ypač 
šiems geradariams: nuolati
niam ir nenuilstamam mūsų 
globėjui prof. kan. J. Končiui, 
prof. kan. J. Meškauskui, gen. 
konsulo attache p. p. A. Simu
čiui, A. Baniui, Bezumavičiams, 
Branzinskams, prof, čiurliui, 
Dambravams, De Beilis, Drau- 
gelienei, Dulskiams, Dymšams, 
Garunkščiams, Č. Grincevičiui, 
Grudzinskams, F. Grušui, H. 
Januškevičiui, Janušoniams, Ka
minskams, J. B. Laučkai, J. La
bučiui, Liepinaičiams, dr. P. 
Minkūnui, Mikuckiams, Milu
kams, Meltzams, Zabelskiams 
r kitiems.

Juzefą, Janina, Vladas ir
Vytautas Staškevičiai, 
Irena ir Jonelis Stankūnai.

minis

POILSIO NAMAI.
Nekalto Prasidėjimo Seserys 

Thompson, Conn, prieš keletą 
netų jsteigė senatvės' poilsio 
lamus, kuriems sumaniai vado- 
'auja sesuo M. Felifija (Rogals- 
tyiė). Sesuo M. Felicija Lietu- 
oje yra daug dirbusi labdary

bės ir socialinėj srity.

MINĖJOM MOTINOS DIENĄ
Elizabeth, N. J. — Gegužės 

14 d. buvo gražiai paminėta 
Motinos diena. Programoje bu
vo A. Škėmos montažas “Prie 
malūno”, prof. J. Žilevičiaus 
vadovaujamo vyrų ir mišraus 
choro dainos, deklamacijos ir 
šokiai. Grojo Šulcų orkestras. 
Dalyviai programa buvo labai 
patenkinti.

— Gegužės 13 d. parapijos iž
do globėjui, J. Bagočiui, jo ve
dybų 25 m. sukakčiai paminėti, 
buvo suruoštas parapijos sve
tainėje gražus pokylis, kuria
me dalyvavo gausus būrys gi
minių, pažįstamų’ ir parapijie
čių. Vietinis

Už prieinamą kainą parsi
duoda pilnai moderniškai į- 
rengta kriaučių dirbtuvė. Biznis 
išdirbtas per 35 metus ir duoda 
pajamų nuo 800 iki $1000 sa
vaitėje. Kreiptis į:

S. A. i
Tel. OL
arba EV. Tfe

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J. Dr. John Waluk

B- ■B

G, Ine.

H EUROPOJE YRA DAR 12,000
LIETUVIŲ TREMTINIŲ

Daugelis jų reikalingi vaistų, ku
riuos jie gali gauti tik iš Jūsų.
PADĖK JIEMS. Jie to užsitarna-

H yo. Mes siunčiame i visus Euro-

161 No. 6th Street
TeL EVergreen 8-9226

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

IŠNUOMOJAMI
kambariai dirbtuvei arba 
liui. Kreiptis teJ *

du
sandeliui. Kreiptis'telef. ST. 2- 
1454. Kambariai yra Lorimer 
St. rajone.

PARDUODAMAS
labai pigiai 8 šeimų namas 

Williamsburge.
Telefonas: LA 5-3638.

pos kraštus
STREPTOMYCIN^ ir 

PENICILINĄ 
ir kitus vaistus.

Greitas ir apdraustas pasiuntimas
Dėl kainų ir kitų informacijų 

kreipkis ar rašyk j
Citadel Color & Chemical 

Corporation.
154 Nassau St. Dept. 2a, 

New York 
Telephone: DI 9-2470

—

VALANDOS:
8—10 ryto
1—2 po pietų 
6—8 vakare

Šventadieniais susitarus

TeL EVergreen 7-6868
VALANDOS: 
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Brooklvno Lietuviai Graboriai
Tel. EVergreen 7-4335

•Stephen Aromiskis1
i (Armakauskas) i

G ra bortus—Balsamuotojas

LOS ANGELES NAUJIENOS 
Lietuvių Tautinių šokių Grupė 
gražiai reprezentuoja lietuvius.

Tur būt, nė viena Los Ange- 
lyje organizacija tiek daug Lie
tuvos ir lietuvių vardo neišgar
sina, kiek Lietuvių Tautinių Šo
kių Grupę, kuri kasmet turi po 
dešimt 
tarp svetimtaučių. Jau šiais 
metais grupė šoko Vasario 16 
d. proga, balandžio 22 d. pas 

(Eselun, Lon Beacft, Calif., kur 
vietos spauda gražiai aprašė, 
gegužės 15 d. dalyvavo progra
moje La Canada, Calif. Presbi- 
terijonų parapijos parengime, 
kurio pelnas skiriamas lietuvių 
ar latvių tremtinių šeimos ke
lionės išlaidoms padengti.

Birželio 11 d. šokėjų grupė 
dalyvaus International Universi
ty Women’s Club rengiamame 
Beverly Hills, Calif, tautinių šo
kių festivalyje, o liepos 24 d. 
šoks Tarptautiniame Institute 
Los Angelyje. Grupei jau treti 
Inetai sėkmingai vadovauja Liu
cija Zaikienė, vienas iš “Atei
ties” grupės steigėjų ir pirmų
jų mokytojų Chięagoje.
Pagerbtos gyvos ir mirusios 

motinos
Gegužės 14 d. Šv. Kazimiero 

parapija surengė Motinos Die
nos pagerbimo programą, kurio- 

' je pasakė jausmingą kalbą mok.
F. Kudirka, ir meninę dalį pil
dė parapija choras ir vaikučių 
šokėjai — deklamatojai. Vąi-

■ kučius gražiai paruošė O. Razu- 
tienė.

daugiau pasirodymų 
Jau

au 9-ti Metai Kai Visi Klauso—

Stotis W’EVD—1380 kil. 5000 w.

A

šeštadieniais, 4:45 - 5:80 p. p.

"Lietuvos Atsiminimų" |
RADIJO VALANDŲ

JOK. J. STUKAS, Dir.
. • 1 . • ?

429 Walnut St Newark 5, N. J.
Tel. Market 2-5360- r . - A

SAVI, PAS SAVUOSIUS!

h JĮ
> '• 
M

I
E. POVILANSKŲ 

Baras ir Restoranas
J Puiki Salė šeimyninėms Pramogoms
t 158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
s i Tel EVergreen 4-9737 u-’ -

Telefonas: ĖV 7-7411
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenimo vieta 

58-82 72nd PL Tel. HA 6-8406 Maspeth, N. Y.
Ttelefonuoti po 5. vai. vakarais

KLAUSYKIT RADIJO!
KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ, 1:30 vai. po pietų,

..t. .:

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Matthew P. Ballas
• (Bieliauskas)

^EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

iTel. Virginia 7-4499

' F. W. Shali ns
į (šalinskas)
į Laisniuotas Graborius
i Suteikiam Garbingas
' Laidotuves

j - $150 -
' KOPLYČIĄ SUTEIKIAM
Į NEMOKAMAI

84 - 02 Jamaica Avenue,
1 Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwton 9-4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

-

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

BARAS — RESTORANAS
574 Hudson A venae Rochester, N. Y.

Tel.: Main 7646

i
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Zuzanos Griskaites koncertas
Pereitą šeštadienį. Barbizon- j mojo kūrinio turinį bei nuotai- 

Plaza Concert Hall; New Yorke,/ ką, todėl, gausingiems ploji- 
muzikos mėgėjai’ turėjo retą'mams nesibaigiant, dainininkė
progą išgirsti naujos lietuviškos 
žvaigždės meno pasaulyje dainų 
ir arijų koncertą. Susan Gris- 
ka - Zuzana Griškaitė — stip
rus ir nepaprastai gražus dra
matinis sopranas — klausyto
jams suteikė porą tikrai jaukių 
valandų, o lietuviams, kurių, de
ja, neperdaugiausia tebuvo, dar 
ir malonų pasididžiavimą.

Maloniai nustebinu solistės 
skoningas programos pasirinki
mas. Koncerto pirmojoje dalyje 
Susan Griska išpildėangliškai 
Haendelio, Dunhill, Hageman, 
Nordoff ir Sammond kūrinius, 
itališkai — ariją iš Možarto o- 
peros “Don Giovanni” ir lietu
viškai Tallat - Kelpšos “Mano 
sieloj šiandien šventė’1 ir “Ne 
margi sakalėliai”, Gruodžio 
“Aguonėlės” ir "Rugiagėlės” ir 
Kačanausko ’’Mano Rožė”. Ant
rojoje daly solistė vokiškai su
dainavo dvi arijas: iš Weberio 
“Laisvasis šaulys” ir Wagnerio 
“Tannhaeuser” ir keturias Schu- 
berto kompozicijas. 4 ■

Klausytojai buvo sužavėti 
puikaus išpildymo ir nepaprasto 
solistės įsijautimo- į dainuoja-

bisui sudainavo Griego “Mei
lės dainą” ir Šimkaus “Oi, grei
čiau, greičiau”.

Solistei akompanavo pianis
tas Fredric Kiirzwell.

Rudeniop dainininkė Susan 
Griska vyksta į Vokietiją, kur 
ji yra pakviesta dainuoti Muen- 
cheno operoje. J. B.

Šv. Jurgio parapija

SKAUTŲ GYVENIMAS
Skautų vyčių ruošta ekskur

sija į Laisvės Statulą, įvyko ge
gužės 14 d. Oras buvo puikus, 
tad ekskursijoj dalyvavo daug 
skaučių, skautų ir jų bičiulių.

Sekantį mėnesį skautų vyčių 
draugovė nori suruošti išvyką- 
gegužinę New Yorko apylinkėje. 
Manoma, kad atsiras daug no
rinčių joje dalyvauti,

šį sekmadienį, gegužės 28 d., 
sk. vyčių draugovė organizuoja 
ekskursiją į Bronx Zoo (zoolo
gijos sodą). Tai yraJ viena iš į- 
domiųjų ir matytinų ‘New Yor
ko vietų. Jei bus paląpkųs . o- ; 
ras, ekskursija išvyks 12,30 
vai. (tuoj po panialdų) nuo" Ap
reiškimo bažnyčios (North 5th 
ir Havemeyer Sts.j Brooklyn). 
Visos ir visi, norintieji vykti, 
kviečiami punktualiai susirink
ti. ■ ■' v. k.

Mire trys parapijiečiai
šios savaitės pradžioje palai

doti trys parapijiečiai. Penkta
dienį, gegužės 19 d., po ilgos li
gos Cumberland ligoninėj pasi
mirė a. a. Marcelė Kocienė, 64 
m. amžiaus. Gyveno 66 Hudson 
Ave. Iškilmingai palaidota su 
trejomis mišiomis ir specialiu 
solistų giedojimu gegužės 23 d. 
Paliko nuliūdime vyrą Pranciš
kų, tris sūnus, dukterį Augus
tą Holland ir žentą. Velionė bu
vo pamaldi moteris. Ji šelpė sa
vo gausiomis aukomis įvairias 
katalikiškas įstaigas.

Tą pačią dieną, 11 vai. ryte, 
palaidotas ir parapijietis a. a. 
Jonas Žentelis, jau pagyvenęs 
žmogus. Jis ilgai ir sunkiai sir
go. ;

. Sekmadienio ryte, gegužės 
21 d., rado ūmai mirusį a. a. 
Mokylą Rūškį. Kadangi jis tik 
vienas gyveno, tai kaimynai, 
pastebėję jį neatsikėlusį kaip 
paprastai, pašaukė policiją, ku
ri jau rado velionį mirusį. Ma
tyti širdies liga jį pakirto. Ve
lionis buvo labai pamaldus žmo
gus. Jis lankė bažnyčią, kada 
tik galėdavo, niekuomet neaplei- 
sdavo vakarinių pamaldų, ėjo 
dažnai prie šv. sakramentų, tad 
nebaisi jam buvo ir staiga mir
tis. Jis kilimo yra Pilviškių pa
rapijos.

Lai gerasis Dievulis būna gai
lestingas visiems ' šiems miru
sioms.

MARIJOS PAGERBIMAS
Pereitą sekmadienį buvo Ma-

Jūs 
gry- 
savo 
nau-

Jau čia pat vasara su savo 
karščiais, žalumynais ir žiedais. 
Bet miestuose nemalonūs vasa
ros karščiai ir dulkės. Jūs, Mie
los Lietuvaitės, kreipiate' akis į 
laukus, miškus ir sodus, 
norite pailsėti, pasportuoti 
name ore, norite susitikti 
drauges ir susipažinti su 
jomis.

Bet nesirūpinkite, štai Ne
kaltojo Prasidėjimo Seselės ir 
šiemet Jūsų laukia gražiajame 
ir žaliajame Putname, Conn. Ir 
šiemet čia taip pat atidaroma 
vasarinė lietuvių mergaičių sto
vykla — Camp Immaculata. 
Užtat kviečiam Jus visas, iš vi
sos plačiosios Amerikos, o ypač 
iš Naujosios Anglijos. Visos, 
kurios esate tarp 7 ir 16 metų, 
skubėkite į šią vasarinę sto
vyklą, kur linksmai, sveikai ir 
naudingai galėsite praleisti gra
žiausią vasaros, laiką.

Jūs čia ne tiktai pasidžiaugsi
te gražiomis apylinkėmis, pasi- 
maudysite gaivinančiame ežere, 
bet dar daug ko pasimokysite: 
Jus čia pamokys visokių darbe
lių, žaidimų, sužinosit apie savo 
Tėvynę — gražiąją Lietuvą, pa
tobulinsite lietuvių kalbą, pa
šoksite tautinių šokių, išmoksite 
giesmių, dainų ir dar daug ko 
įdomaus ir džiaugsrriihgo patir
site. Atvažiuokit, laukiame.
\ Vasaros stovykla šiemet pra
sidės liepos mėn. 2 dieną, pir
mąjį sekmadienį, ir baigs savo 
darbą liepos 30 d. įdomia Lie
tuvių Susiartinimo Švente - pik-

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS
45 METŲ SUKAKTIES PROGA

RELIGINIS KONCERTAS
PO JO

Vakariene ir Šokiai
ĮVYKS J

Sekmadienį, Gegužes - May 28 d., 1950 
PARAPIJOS SAĘĘJE 

570 Broome Street, i ; New York City
(Visas pelnas zakristijos įrengimui)

Iškilmių pradžia 5 vai. vak. :—: Įžanga su taksais $3.50 
Visi parapijiečiai ir apylinkės lietuviai prašomi atsilankyti.

SUSIRINKIMAS
šį šeštadienį, gegužės 27, 

Apreiškimo parapijos patalpose 
įvyks bendras Ateitininkų Jau
nimo Kuopos narių (moksleivių 
ir studentų) susirinkimas, kuris 
prasidės 5 vai. p.p.

Kuopos Valdyba

rijos vainikavimas. Sodalietės 
suruošė gražią procesiją ir prie 
Marijos stovylos padėjo gyvų 
gėlių puokštę.

PADIDĖJO ŠEIMA
Šv. Jurgio parap. parapijie

čiai Andrius ir Angela Worison- 
Vencevičiai susilaukė trečios 
dukters, kurią gegužės 7 d. kun. 
Kruzas pakrikštijo Endriutės 
vardu. Kūmais buvo Andriaus 
brolis Vincas ir sesuo Bronė 
Vencevičaitė - Brundzienė. Tė.- 
vai suruošė puikias krikštynas 
savo namuose, į kurias atsilan
kė virš 30 svečių.

niku, kurio programoj ir Jūs 
pasirodysit.

Stovykloj galima praleisti 
visas keturias savaites, bet kam 
nėra patogu, gali čia sustoti ir 
trumpesniam laikui, pvz., dviem 
pirmom ar dviem paskutinėm 
savaitėm. Kas nori čia pasilikti 
trumpesniam laikui, prašom 
labiau pasirinkti dvi pirmąsias 
savaites. Registruotis reikalin
ga kaip galint greičiau, bet ne
vėliau kaip iki birželio mėn. 25 
dienos. Atlyginimas už vieną 
savaitę — $12.50.

Visais šios stovyklos reikalais 
prašom ,tuoj pat kreiptis tokiu 
adresu:: Rev. Sister Superior, 
Immaculate Conception Con
vent, RFD No. 2, Putnam, Conn.

MOKSLEIVIAI ATEITININ
KAI VEIKIA

Sekmadienį įvykusiame Ap
reiškimo parap. patalpose moks
leivių ateitininkų susirinkime 
buvo įsteigta atskira mokslei
vių at-kų New Yorko kuopa. 
Ligi šiol moksleiviai buvo prisi
jungę prie at-kų jaunimo kuo
pos. x

Naujosios kuopos valdybon 
išrinkti: K. S. Bobelis, Vyt. Ve- 
beliūnas ir D. Aleksandravičiū
tė.

Tuoj po susirinkimo buvo 
graži iškila į Staten Island — 
Princess Bay Parką, kur bežai
džiant, bedainuojant ir besiva- 
žiniėjant laiveliais nejučiom 
prabėgo gražiai sekmadienio 
popietėse.

EV 4-9293
SALDAINIŲ PALOQUS

GERIAUSIOS ROUES

riaušių bravoru. PamtfBMM tritonam! utmkymai. KHKMCms:

' Juozas Ginkus
495 Grant Stmt, Brooklyn, N. Y. ,

Angelu Kar. parapija
Susirinkimas ,

Amžinojo Rožančiaus Drau
gijos Bendra Komunija bus 
sekmadienį, gegužės 28 d. per 9 
vai. mišias.

Tą pačią dieną po vakarinių 
pamaldų įvyks draugijos susi
rinkimas, paskutinis prieš vasa
rą.

Visos narės maloniai prašo
mos dalyvauti.

O. Sijevičienė, pirm.

HARRISON-KEARNY, N. J. 
Dievo Motinos Sopul. parapija

— Sekmadienį po 8 vai. Mišių 
šv. Onos draugija rengia savo 
bendrus pusryčius.

— Parapijos piknikas įvyks 
birželio 11 d. Viši, kuriems bu
vo išsiuntinėtos pikniko knygu
tės, prašomi kaip galima grei
čiau atsiskaitytti.

— Sekmadienį, gegužės 21 d., 
buvo surengta labai įspūdinga 
Marijos vainikavimo šventė.

IŠ LIETUVIŲ KATALIKŲ 
DARBININKŲ KLUBO 

VEIKLOS
Penktadienį, gegužės 12 die

ną, “Amerikos” patalpose, įvy
ko Liet. Kat. Darbininkų Klu
bo mėnesinis susirinkimas, ku
rį vedė pirm.' G. Žerolis , o raš
tininkavo S. K. Lukas. Pereito 
susirinkimo užrašus perskaitė 
D. J. Averka, o finansinę apy
skaitą išdavė PI Montvila.

Apsvarsčius ir apkalbėjus pik
niko rengimo galimybes ir są
lygas, buvo nutarta šiemet pik
niko iherėnytį ’ -

.Nutarta Lietuvių Dieną,. , lie
pos 2 d., Ėferteiy Parke, turėti • 
savo klubo stalą su užkandžiais 
ir gėrimais, Norintieji prisidėti 
prie stalo dėl užkandžių turės 
duoti po $1.00, o gėrimui susi
dės ten pat parke. Stalo parū- 
pinimui išrinkta komisija iš P. 
Montvilos ir J. Urbono su teise 
pasiimti sau reikąlingus pagal
bininkus.

Klubo patalpos klausimu kal
bėjo keli atstovai.

,. Savo patalpų įsigijimui bu
vo sudaryta iš keturių asmenų 
komisija. o

Nutarta kada nors vasaros 
laiku padaryti išvažiavimą 
autobusais.: Tas reikalas palik
tas valdybai.

Į Lietuvių Tarybą atstovais 
išrinkti G. Žerolis ir Pr. Naujo- 
kaitiS. A)’! i :
< Kalbėjo, kan.. J. Meškauskas 
apie buvusį demokratinį darbi
ninkų būvio sutvarkymą Nepri
klausomoje Lietuvoje ir linkėjo 
klubui gero pasisekimo veiklo
je. ■-H.s

Kitas klubo Susirinkimas bus 
birželio 9 ■ dieną “.Amerikos” 
patalpose. S. K. Lukas.

EVergreen 7-1423
NAUJAI ATIDARYTA

J. Kumpiko
Electro Motorų Dirbtuvė

TAISO:
Electro Motorus — Ventiliatorius — 

Kirpimo bei skutimo mašinas — skal
bimo mašinas ir dulkių siurblius.
Garantuotas ir greitas patarnavimas.

105 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

TREMTINYS
LAIKRODININKAS

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
Gerai taiso laikrodžius, taipgi turi 

juvelyrinių daiktų pardavimui.
Reikale kreipkitės pas saviški.

245 Union Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

J---------- "---------

Lietuvių Radijo Draugijos
PROGRAMOS

J. P. GINKUS, Direktorius
ŠEŠTADIENIAIS 2 iki 3 VAL POPIET — WWRL 1600 kc

Gyvuoja virš 20 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika
(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir 1.1.

Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)
495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergreen 4-9293
%.... ... ..... .....- ... - —

GERI PASIŪLYMAI
Pardavimai

Bar & Brill — alus, degtinė ir val
giai puiikai įrengtose patalpose su 
gera biznio apyvarta. Galima pirkti 
su namu ir kambariais gyvenimui.

Dviejų šeimų namas su centraliniu 
apšildymu ir tuščiais kambariais. Pra
šoma kaina $6500. Cash įmokėti 
$2000. arba daugiau. • •

Apdraudimas
Iki $5000.00 už kiekvieną šeimos 

narį saugi draudimo bendrovė pa
dengs gydymo lėšas susirgus vaikų 
paralyžiaus (polio) liga. Visos šeimos 
narių dviejų1 metų apdrauda kainuoja 
tik $10. Vieno šeimos nario dviejų 
metų apdrauda $5. Apdrauskite savo 
vaikus tuojaus!

Pilietybės reikalai
Nepiliečiams suteikiame reikalin

gas informacijas, išpildome aplikaci
jas pagelbime pasiruošti kvotimams 
įgijimui Amerikos pilietybės.

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

J. P. MAČIULIS
REAL ESTATE & INSURANCE 

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

NAMAI PARDAVIMUI
WQODHAVEN

Tuščias 7 kambarių .apartamentas. 
Moderniški įrengimai.

2 šeimom — 11 kambarių, aliejum 
apšildomas, 2 karam garažas, kaina 
$10,850.

EAST NEW YORK
12 tuščių kambarių — 3 šeimų mū

rinis namas (17 kambarių; su mau
dynėmis). Kaina $3,750. Įnešti $1,200.

RIDGEWOOD
2-jų šeimų kampinis mūrinis na

mas su 11 kambarių, garažais, štymu 
apšildomas, vienas floras tuščias.

B. Z I N I S *

"AMERIKOS" SPAUSTUVĖJE
Spausdinami įvairūs

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

, Invitations pavyzdžių.

"AMERIKA"
... 417 GRAND STREET, -:- BROOKLYN 11, N. Y.

IStephen Bredes Jr. |
ADVOKATAS | 

f 197 Havemeyer Street f 
| Brooklyn 11, N. Y. | 
i Tel. EVergreen 7-9394 ®

A n t o n Appel

JERSEY PORK

OTOIOTOTOIOTOTO

į John W. Anseli
te

LIETUVIS ADVOKATAS 
| 15 Park Row, New York 
K k“ Telefonai:
K Ofiso Tel. Namų T«J.

WO 2-3497 NE 9-568t

EVergreen 4-0203 
DAKTARAS

S. S. Locket, M. D 
223 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y.

428 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Didelis pasirinkimas

Mei
Tau
Nez.i

X 
X 
x į 
X 
X X 
x
X 
X 
X
X 
X 
X

Vai.: 1-2, 6-8—ir susitariant >

Lietuviškų dešrų ir skilandžių

PARDUODAMA
Namas su tuščiais kambariais 

galima pirkti su mažu įinokėji- 
mu. Gera proga įsigyti nuosavy
bę ir dykai turėti kambarius 
Namas geras, nebrangus ir gra 
žioje vietoje.

Turime namų pasirinkimui vi
sose miesto dalyse ir priemies'' 
čiuose.

Mainais yra namų ant bizni 
ir farmų. Taipgi gerų lotų.

Joseph Vastunas 
1008 Gates Ave. BrMklyn 21, N. T. 
Tel. GL 5-7285 Res. TA 7-9070

Gegi 
morial 
kovoj 
ir atna 
ginti t 
krito t 
merikif 
riausiai 
mokrat 
apginti

Laistl 
metu 1? 
čius, ne 
ginanti 
tų laist 
ir dėme 

s puses n 
kad jis 
neturįs 
iš antro: 
šaukia, 
litarista 
ir viena 
nymas - 
kos drai 
ateina r 
voti, o 
rodo pe 
laimėjirr 
ir dar 1 
laimes : 
visus ag 
tų prieše

Soviet' 
kultūrini 
šeštakov 
jau buve 
ryt “atg 
nemaloni 
linijos”. 
Guseinov 
vo už ki 
losofinio 
ne 19 arr 
miją. Da 
taip pat 
pėlis” tu 
laukia t< 
mo” pas 
bei mint 
apie kuri 
sta užsie

ŠACHMATININKAMS
šeštadienį, gegužės 27 d., bai

giamos Brooklyno Lietuvių At
letų Klubo šachmatininkų pir
menybės. Nesužaidę visų partijų 
šachmatininkai prašomi atvykti 
ir baigti pirmenybes, žaidžiama 
nuo 8 vai. vak. Tą pat vakarą 
laimėtojams bus įteiktos dova
nos.

PAGERBS KREPŠININKUS
Birželio 3 d. Lietuvių Atletų 

Klube rengiama vakarienė pa
gerbti krepšininkus, kurie žie
mą sėkmingai garsino lietuvių 
vardą. Vakarienės pradžia 7:30 
vai. Bilietai po 3 dol. ir gaunami 
klube.

KARALIENES ANGELŲ PARAPIJOS ŠV. VARDO 
DRAUGIJA RENGIA

PAVASARINĮ BALIŲ
Su užkandžiais, gėrimais, muzika ir šokiais

*.<•••

Penktadienį, gegužes-May 26 d., 1950 m.
Karalienes Angelu Parapijos Salėje

SO. 4th ir ROEBLING ST. kampas, BROOKLYN, N. Y. 
Įėjimas iš Roebling St.

Pradžia 7:80 vai. vakare. —:— Įžanga 50 centų

į STMC 2-1454 f
5 F. GRAŽYS ir SŪNŪS į 
( KONTRAKTORIAl k
J Atlieka mūrinių namų tienų iš-
X lyginimą, plarteriavlma, šaligat- W 
į vių e«m«ntavima ir kt. darbiu. A
£ m MAIWEB ST^ 6 
į BXOOKLTN «, N. Y. į

DAvenport 6-0259
R A L P H K R U C H 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

HY 7-4554 - 4555

ILARDI CO
STUDENTŲ IR ALUMNŲ

KLUBO SUSIRINKIMAS
Gegužės m. 7 d. W. Wil

son Foundation rūmuose įvyko 
Lietuvių Studentų ir Alumnų 
Klubo susirinkimas. Klubas į- 
kurtas 1928 m. Dr. J. Palionio. 
Dabar jam vadovauja Marija 
A. Schultz. Klubo tikslas suda
ryti galimybės susitikti ir su
sipažinti lietuvių kilmės ameri
kiečiams. Nors jame vartojama 
anglų kalba, bet nariai mielai 
kalba, kiek mokėdami, ir savo 
tėvų kalba. Klubas dažnai ren
gia kultūrines paskaitas ir Ko
lumbijos universitete paskaitas 
apie lietuvių kalbą bei kultūrą. 
Jo iniciatyva daug lietuviškų 
knygų yra perėmusi saugoti, ir 
didžiausioji pasaulio biblioteka 
New York Public Library.

Paskutiniam susirinkime klu
bo pirmininkė supažindino na
rius su einamaisiais reikalais ir 
pakvietė Dr. J. Pajaujį duoti 
trumpą Lietuvos istorijos ap
žvalgą. Prelegentas po paskaitos 
atsakė ir į eilę klausimų.

•- Ainius.

. • «

PAVASARIO ŠOKIAI
-J

LIETUVIŲ ALIUMNŲ IR STUDENTŲ KLUBO
— bus —

Šeštadienį, gegužes 27,1950
AMERICAN COMMONS HALL

40 EAST 40 ST., NEW YORK CITY

’ & Gries Puiki Orkestrą
Pradžia 8:30 vai. vak. Įžanga su taksais $1.20

895 Broadway, Brooklyn 6, N. Y.
PIGIAU, NEGU KADA BUVO

PARDUODAMA!

Televizijos Aparatai
RCA Victor T100

Tik $169.95
Duodami lengvam ir ilgalaikiu! 

išmokėjimui

Geriausias vasaros poilsis’^

BUTAUSKO ŪKY (FARMOJ)
(5 minutės kelio nuo Torrington, Conn, miestelio)

KALNŲ QRAS, GRAŽIOS APYLINKES, 
PATOGUS SUSISIEKIMAS!

Erdvūs kambariai, gardus maistas, nuosavo ūkio 
šviežias pienas, kiaušiniai, daržovės ir 1.1.

Tik vasarą: birželio-June, liepos-July, rugpijūčio-Aųgust ir 
i / • rugsėjo-September mėnesiais.

Vietos' užsakomos iš. anksto: telefonu —
' Torrington, Conn. 9655, arba laišku:
B. BUTAN, Torrington, Conn., BFD 1, Mountain Bd.

; Siūlo Geriausių Firmų
’ REFRIGERATORIUS
• GENERAL ELECTRIC • FRIGID AIRE

; • WESTINGHOUSE • PHILCO
i TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ

Gasiniu ir aliejum šildomųi PEČIŲ
RADIO APARATŲ

: TELEVIZIJOS APARATŲ
SKALBIMO MAŠINŲ

ir kitų ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ
Pirm, negu ką pirksite, prašome atsilankyti pas mus ir Įsitikinti, 

Kad mūsų prakės Ir pirkimo sąlygos yra geriausios.
Atsilankė, reikalaukite pasimatyti su lietuviu atstovu

JOSEPH N. ZAYAN, nes tik per ji gausite didžiausią nuolaidą ....

lOOOOOMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^MMMtotofi

Komun 
kai ir m 
kalbėti, k 
ir jų oku 
pasiekta 
Štai “Lai: 
koks “Ii 
Mieželaiti: 
išsiplėtojo 
tyba, dau 
liūs iš kie 
15-17 cen 
krityse — 
taro. t. y. 
giau negu 
kininkaud: 
Biržų aps 
pasižadėję 
“Laisvė”, 
laimėjimų 
17 centn. 
čių, 16 cn 
vių, 4,5 < 
cnt. cukri: 
šaknevaisi

Laimė, 1 
kai kalba 
riuos aišk 
vokos, ir i 
tikrąją pa 
aukščiausi 
idealu, iš ' 
Sovietuose 
ūkininkas 
buvo pral< 
Biržų aps 
hektaro b 
cnt., kvieč 
7,8 cnt., cj

O taryb 
jog dabai 
“dvigubai 
surinkdavę 
vidualiniai

— Jung 
Šimą, kad 
dė vieną 
Organizaci 
vo ten pa 
liarija.

— Sovi 
Paniuškin 
Sąjungą. ' 
į Sovietus 
tarpy.
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