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savo

Praeitą kartą teko paminėti, 
kad “Vienybėje” J. Paknys 
siūlo lietuvių visuomenei dirbti 
politinį, kultūrinį, visuomeninį 
darbą, o jei jis nebus pakanka
mai išvystytas, suversti atsa
komybę už tai VLIKui. Tokiu 
būdu “įrodęs”, kad “VLIKas 
nepajėgia atsistoti savo uždavi
nio aukštumoje”, dabar “Vie
nybėje” vėl siūlo sudaryti egzi- 
linę vyriausybę, kuri, J. Pak- 
nio nuomone, “atsistos 
uždavinio aukštumoje”.

Bet pažymėtina, kad, užmir
šęs už ką puolė VLIKą, J. Pak
nys jau nebesiūlo jai suversti 
atsakomybę už visuomeninio 
bei kultūrinio darbo pasisekimą 
ar nepasisekimą. Egzilinė vy
riausybė turėtų, J. Paknio nuo
mone, išvystyti platesnę ir giles
nę diplomatinę veiklą, ugdyti 
lietuviškoje ir kitų tautybių (!) 
visuomenėje Jungtinės Europos 
idėją ir, ją skleisdama bei po
puliarindama, bandytų ir prak
tiškai kai kuriuos klausimus iš
reikšti, pav., mūsų sienų su kai
mynais klausimą. Mat, J. Pak
niui netekę girdėti, kad VLIKas 
būtų ką padaręs ar plačiau pa
klabinęs.

• Žinoma, ne VLIKas yra kal
tas, kad J. Paknys ko nėra gir
dėjęs. Kaip tik, matyt, dėl to, 
kad daug ko nėra girdėjęs, J. 
Paknys ir tariasi pasiūlęs nau
jus dalykus. Bet iš tikrųjų tie 
jo pasiūlymai yra jau metais 
pavėluoti. Net ir klausimas eg- 
zilinės vyriausybės, kuri nesuda
ryta ne todėl, kad J. Paknys jos 
laiku nepasiūlė, bet visai dėl ki
tų, net visai nuo mūsų pačių no
ro ar nenoro nepriklausančių 
priežasčių. <

Tenka tik pastebėti, jog tas,

MES NORIM TAIKOS, BET NE LAISVES S jSKAITON
(Rašo K RAUKLAUKIS, mūsų korespondentas Švedijoje)

Jau gerokai laiko, kaip į 
Stockholmą pradėjo gūžėti tu
ristai iš visų pasaulio pakampių. 
Vakar švedų laikraščiai pranešė, 
kad į Švediją atvyks nepapras
tos rūšies turistai — penki vo
kiški sovietų zonos 12-15 metų 
komsomolcai. Tai bus atpildas 
už jų rašinius, kuriuos jie, sako, 
parašė ir kurie, anot Taegliche 
Rundschau, yra laiko dokumen
tas, rodąs, kaip jaunimas supra
to tautinio fronto tikslus, švedų 
užsieniečių komisija dar negavo 
prašymų įvažiuoti, bet ji mielai 
jų laukia, tik pribijo, kad tiems, 
pas kuriuos tie vaikai apsistos, 
bus labai sunku įrodyti, kad čia 
Švedijoje viskas daug blogiau ir 
žmonės daug vargingiau gyvena, 
negu taip pažangioje Rytų Vo
kietijos karalystėje, kuri politi
nių geografų čia Pickistanu va
dinama.

Turistų daug, taigi ir įvairių 
įvairiausių kalbelių gali išgirsti, 
reikia tik pasisukalioti po Stock
holm© pulsą: Stureplan-Norrmal- 
mstorg-Nybroplan. O jeigu žvilg
terėsi kiek labiau į pietus, ten 
užtiksi dvi dideles universalines 
krautuves, vadinamas tik pirmo
siomis raidėmis NK (Nordiska 
Kompaniet) ir MEA (Militaer- 
ekiperings aktiebolag). Tas dvi 
krautuves skiria gražus sodelis, 
kurio miesto grąžintojams nie
kaip nepavyksta sutvarkyti. So
delis vadinasi Kungstradgarden, 
atseit karališkasis parkas. Sode
lio vidury stovi didelė karaliaus 
Karolio XIII statula. Storas ka-

kąs nori viešai kuriais klausimais ralius stovi ant pedestalo, kur j 
pasisakyti, turi būt girdėjęs, kaip' iš visų keturių pusių supa-keturi

za švediškai vadinasi ‘ 
bet “kruka” reiškia ne tik vazą, 
bet ir puodą bei puodynę). Pikti 
liežuviai jau nuo seniai sako, 
lygindami tuos abu ten sodelyje 
stovinčius karalius, kad ten so
delio vidury stovi puodynė tarp 
liūtų, o sodelio gale — liūtas 
tarp puodynių. Priežasties, kodėl 
šis palyginimas atsirado, jūsų 
korespondentas nesiima aiškinti, 
jei kas norės, atsakymą ras be
skaitydamas Švedijos istoriją.

Bet juokus į šalį. Toji didžioji 
MEA krautuvė, kuri visiems į 
akis metasi tramvajams sustojus 
Norrmalmstorg, turistų ar šiaip 
kokių iškilmių sezonui prasidė
jus, išpuošia visą savo fasadą 
pastogėje įvairių tautų vėliavu- 
kėmis. Seniau ten tarp Skandi
navijos, Anglijos Amerikos, Švei
carijos, Belgijos, Prancūzijos, O- 
landijos bei kitų likusių gyvų 
valstybių vėliavų plevėsuodavo 
ir sovietiškoji. Bet jau kuris lai
kas, ypač po Čekoslovakijos 
skerstuvių, tos sovietiškos ve- 
liavukės nebesimato, o iškilmės 
Stockholme nė kiek nesumažėjo. 
Atseit, žmonės ima užuosti, iš 
kur pavietrė kyla. Ir spauda jau 
kuris laikas pradėjo daiktus ti
kraisiais jų vardais vadinti. Tą 
konstatavo ir buvęs sovietų am
basadorius Švedijoje černičevas, 
kuris dabar yra Tasso vicedirek
torius ir važinėja po Skandina
vijos miestų jubiliejus. Neseniai 
buvo Norvegijoje ir padėjo nor
vegams atšvęsti Oslo 900 metų 
jubiliejų. Šiandien jis dalyvaus 
Helsinki 400 metų jubiliejuje, iš

“kruka”, Įpenhagoje, Faelled'parke birže- 
tik vazą, lio 4 d. jis paporino: “šiandien

viso pasaulio tautos intensyviai 
ilgisi taikos, bet ne tokios taikos, 
kuri yra tik karo paliaubos, gąs
dinančios žmones ij* angažuojan
čios tautų resursus. Mes norime 
taikos, kuri būtų f kupina susi
klausymo ir bendradarbiavimo 
tarp tautų. Bet tąika pas mus 
neateina, kaip dovana, mes turi
me kovoti, norėdaini ją laimėti. 
Šiandien tą kovą veda pokarinio 
laiko sukurtos tarptautinės or
ganizacijos. Tegul pūna leista iš
reikšti džiaugsmą,'kad toji di
džioji amerikiečių'; demokratija 
pokariniu laiku' tepaliko nu
siaubtos Europos, pet sumobili
zavo visus savo resursus Euro- 
•— j---- ,—---- J pa(jėti tokiu

iiol istorijoje 
> pirmojo ka
są reiškia ne- 
ios...

pos demokratijoms 
būdu, kurio ligi ji 
dar nesutikome. PO 
ro mes išmokome, k 
turėti tokios param

Jeigu norime taikos, turime 
savo žodžius palydėti stiprumu 
ir pajėga. Tos minties Švedijoje 
mes jau nuo seniai- prisilaikome. 
Todėl mes sukūrime gynybą, 
bet ji niekam negraso. Ji yra tik 
mus apsaugoti. Paradoksiška 
yra, kad mes negalime išsaugoti 
taikos, jeigu nepaaukojame jos, 
kai kitoms, aukštesnėms verty
bėms pavojus gresia. Mes norime 
taikos, bet ne laisvės sąskaiton. 
Ką mes taika suprantame, yra 
aišku ir nedviprasmiška. Tuo žo
džius mes neapgaus 
kos mes nesuprantame taip, kad 
valdantieji galėtų žmones ver
gais padaryti, taigos mes nelai- 

jipriverstino

įėjame. Tai

MOTERYS TEBELAIKOMOS 
SOVIETŲ NELAISVĖJE

Iš Sovietų Sąjungos sugrąžę 
buvę karo-belaisviai vokiečiai 
praneša, jog dar daug vokiečių 
ir kitų Vakarų tautų moterų 
laikomos Sibire priverčiamųjų 
darbų stovyklose. Buvę belais
viai patys daug tų įvairių moterų 
yra sutikę Sovietų- Azijos miš
kuose ir kasyklose.

NAUJAS KOMINFORMAS
Rytų Vokietijos komunis

tai, kurie vis dar skleidžia gan
dus, jog amerikiečiai sovietinėj 
Vokietijos zonoj išplatinę bulves 
naikinančius vabalus, kreipėsi į 
Sovietų satelitinius kraštus, pra
šydami jų pagalbos kovoj su tuo 
kenkėju. Rytų Vokietijos vyriau
sybė savo kaimyniniams sateli
tiniams kraštams siūlo sudaryti 
“mažąjį kominformą”, kuris va
dovautų bendrai kovai su tuo 
bulviaėdžiu vabalu.

NAUJI ŠNIPŲ SUĖMIMAI
Ryšium su Sovietams šnipi

nėjusio H. Goldo suėmimu šio
mis dienomis suimta ir visa eilė 
kitų įveltų į tą šnipinėjimo aferą 
asmenų. Manhattan suimtas D. 
Greenglass, kuris kaip technikas 
yra dirbęs prie atominių bombų 
gamybos Los Alamos Naujojoj 
Meksikoj ir perdavė H. Goldui 
svarbias žinias apie atominių 
bombų gamybą. Greenglass tė
vas yra atvykęs iš Rusijos, o jis 
pats gimęs JAV 1922 m. Jau 
1938 m. jis buvęs komunistinio 
jaunimo narys.

Syracuse, N. Y., suimtas kitas 
Goldo bendradarbis A. D. Slack, 
kuris anksčiau dirbo Kingsport, 
Tenn., vienam municijos fabrike 
ir su Goldu rusams teikė žinias.

Tuo pačiu metu Pasadena, Ca
lif., FBI suėmė Dr. S. Wein- 
baum, anksčiau dirbusį spraus- 
minių lėktuvų laboratorijoj. Bet 
jo suėmimas nesiejamas su Gol
do afera. Jaip prikišama netei
singa priesaika, kai jis prisiekė 
nesąs komunistas.

AKTUALIEJI TREMTINIŲ REIKALAI
IRO veikla jau pradedama 

likviduoti

iš tikro dalykai yra, o nebūda
mas kuriuo klapsimu gerai in
formuotas, apie tai ir nekalbėti, 
nes paprastai tokiais atvejais nu
kalbama visai pro šalį, kaip yra 
atsitikę ir J. Pakniui šiuo atve
ju. Žinoma, už tai J. Paknys bus 
linkęs kaltinti “konfidencialią 
dvasią”. Bet būtų neribotas po
litinis naivumas reikalauti, kad 
pavergtos tautos rezistenciniai 
organai visose kryžkelėse šauk
tų, ką jie daro. Su jais jokios at- 
sakomingos institucijos daugiau 
nebekalbėtų.

Bostono lietuviai, skelbdami 
protestui prieš sovietinį genocidą 
lietuvių bado dieną, pažymėjo, 
jog tą dieną normaliai leistina 
valgyti tik sunkiai dirbantie
siems, ligoniams ir vaikams. Su
prantama, jog tai buvo kalbama 
apie Bostono lietuvius. Bet A. 
Bimba, ar būdamas girtas, ar 
kvailu apsimetęs “Laisvėj” sa- 
palioja, jog “kryžiokai” išsitarė, 
kad Lietuvoje normaliai valgo 
sunkiai dirbantieji, ligoniai ir. 
vaikai. Deja, mes su gailesčiu 
turime pasakyti, jog Lietuvoj 
sočiai valgo tik sovietinė aristo
kratija — komisarai, enkavedis
tai ir komunistų partijos bonzos, 
o jų apiplėšti mūsų broliai bad- 
miriauja.

didžiuliai liūtai: Kiek toliau so
delio gale, prie operos, yra ir kita 
statula — Karolio XII. Jis stovi 
taip pat ant pedestalo, bet ne 
toks storas ir praplikęs. Jis iš
tiesęs dešinę ranką ir pirštu ro
do į rytus, lyg norėdamas pasa
kyti: “Susimąstykite žmonės. 
Ten yra ne tik Švedijos amžinas 
(taip buvo jo laikais), bet ir vi
so likusio kultūrinio pasaulio 
priešas.” Karolio XII pedestalą 
supa keturios žemos vazos (va-

daug aitresnis, negu jam am
basadoriaujant. Taigi, taigi! Su
praskite!.

Atkuto piliečiai, padrąsėjo 
spauda, neatsilieka ir valdžia. 
Neseniai švedų ministeris pirmi
ninkas parlamento debatuose ne
pagailėjo aštrių žodžių komunis
tams, pikto žodžio nesigailėjo 
jis ir į Daniją nuvykęs, kur Ko
penhagoje buvo susirinkę Euro
pos socialdemokratų galvos. Ko-

UŽSIENIEČIUS PAKEIS JAV PILIEČIAIS

darbo stovyklomis, liaudies de
mokratijos mes nelaikome tai
ka”.

JAV RUOŠIASI APSAUGAI 
NUO ORO PUOLIMŲ

New Yorko1 valstybėj aukš
tuose pastatuose, bokštuose ir 
aukštose vietose pastatytuose 
namuose bus įrengta 616 lėk
tuvų stebėjimo punktų. Stebė
tojai bus paruošti iš civilių tarpo 
ir rimtu atveju iš šių punktų 
seks priešo lėktuvų pasirodymą. 
Tam panaudoti numatoma dau
giausia tuos asmenis, kurie karo 
atveju nebus pašaukti kitoms 
pareigoms. Numatoma šiam rei
kalui paruošti New Yorko valst. 
ligi 20.000 tokių stebėtojų.

Tai bus dalis stebėjimų tinklo, 
kuris apims visą kraštą ir bus 
papildytas radaro įrengimais, 
kad reikale galėtų gyventojus 
įspėti apie oro puolimų pavojų.

STEIGS KATALIKAMS POLITINES INFORMA 
CMOS TARNYBĄ

Apašt. delegatas prieš nelygų 
įvairių rasių traktavimą.

skyriaus viršininku, Genevoje. 
Kadangi IRO išleistos taisyklės 
nėra aiškios ir dėliai to, spren
džiant emigracines bylas, klai
pėdiečiai gali būti nuskriausti, 
BALFo pirmininkas pasiūlė IRO 
vadovybei paskirti atskirą komi
siją, j kurią įeitų ir iš mūsų pu
sės delegatas, parenkant lietu
vius klaipėdiečius emigracijai į 
JAV. Buvo pažadėta šį reikalą 
gvildenti IRO Centre.

Geneva. Tremtinius globojanti 
IRO organizacija nutarta užda
ryti 1951 m. kovo m. IRO vei
klos sustabdymas bus vydomas 
palaipsniui. Jau š. m. birželio 
mėn. atleidžiami trečdalis tar
nautojų, o gruodžio mėn. numa
tyta atleisti kitas trečdalis. Ly
giagrečiai mažinamos ir šalpos. 
Daugelis šalpos organizacijų, ku
rios gaudavo subsidijų tarnau
tojams išlaikyti, nebegalės gauti 
paramos, šio mėnesio pabaigoje 
bus paskelbtas sąrašas tų šalpos 
organizacijų, kurios bus išbrauk
tos iš šelpiamųjų skaičiaus.

BALF-o pirmininkas kan. 
prof. J. B. Končius, būdamas 
Genevoje, darė žygių, kad BAL
F-o organizacijai, kuri taip pat 
gauna lėšų tarnautojams prie 
BALFo įstaigos Vokietijoje ap
mokėti, subsidijoj nebūtų 1 sus
tabdytos, nes lietuvių tremtinių 
imigracija dar tebevykdoma ir 
likusių tremtinių globa labai rei
kalinga. Kadangi IRO suteikda
vo palengvinimų mūsų siuntoms 
į Tremtinių Stovyklas nugabenti 
ir šiaip BALF-o veiklą remdavo, 
tai buvo prašyta BALFo neiš- 
brąukti iš šelpiamųjų organiza
cijų sąrašų.

NORVEGIJA IR ŠVEDIJA 
PRIGLAUDĖ LIGONIUS

BALFo pirm. kan. prof.. J. B. 
Končius, pasikalbėjime su Mr. 
Citroen, Hard Core skyriaus 
skyriaus viršininku Genevoje, 
patyrė, kad IRO rodo didelio su
sirūpinimo, kur dėti atrankos 
likučius, kurie dėl nesveikatos 
negali į kitas šalis emigruoti. 
Tokių likučių, tarpe yra senių, 
aklų, raišų, karo sužeistų, džio
vininkų, nervų ir proto ligonių. 
Palikti juoš Vokietijoje bei Aus
trijoje būtų nehumaniška, nes 
tos valstybės turi pakankamai 
vargo su savaisiais vargšais ir 
tikėtis palankumo svetimiems 
tremtiniams tėra mažai vilties.

IRO darė visus galimus žy
gius ir kreipėsi į visas valstybes 
ir labdaros organizacijas, kad jos 
sutiktų priimti savo globon tam 
tikrą ligonių skaičių. IRO sutin
ka apmokėti visas transporto iš
laidas ir dar gali suteikti jų į- 
kurdinimui tam tikras sumas, 
pagal susitarimą. Vienos iš pir
mųjų valstybių, kurios priėmė 
džiovininkus, aklus ir kitus palie
gėlius, yra Norvegija ir Švedija. 
Vedami pasitarimai su Airija ir 
Danija, ten tikimasi patalpinti 
nors kiek ligonių.

siekti asmeninės tobulybės, rei
kia atlikti pareigas ir viešajame 
gyvenime”.

Kalbėaamas apie Bažnyčios 
ir valstybės santykius Pietų A- 
frikoje, titularinis Adulo arki
vyskupas Martin Lukas, kuris 
yra ir apaštališkas delegatas P. 
Afrikai, pareiškė, jog Bažnyčia 
nesiriša su jokia politine partija 
ir pripažįsta kiekvieną teisėtai 
išrinktą vyriausybę. Bažnyčios 
pareiga tačiau yra ginti žmonių 
teises. Dėl to arkivyskupas siūlo 
įkurti politinės informacijos biu
rą, tam tikrą politinę sekciją 
tarp katalikų, kurios tikslas bū
tų informuoti katalikus apie e- 
samos vyriausybės struktūrą, 
nagrinėt svarbius dienos klausi
mus iš katalikiško požiūrio ir 
duoti paaiškinimus ginčijamais 
klausimais. Patarimai katali
kams turėtų būti duodami atėjus 
naujiems valdžios ar savivaldy
bių rinkimams. Apaštališkasis 
delegatas pabrėžė, kad “negana

Susitrukdys porai mėnesių 
emigracija

Geneva. Naują D. P. bilių 
priėmus IRO emigracijos reika
lai susitrukdys porai mėnesių, 
nes reikės pertvarkyti veiklos 
aparatą, supažindinti tarnauto
jus ir prisitaikinti naujiems įsta
tymo reikalavimams. Todėl yra 
labai svarbu padaryti visur ir 
visus
dabartinės esančios eigoje emi
gracinės bylos būtų paskubintos, 
kol dar veikia senasis įstatymas. 
BALFas tiek Centre, tiek Vo
kietijoje dirba smarkiu tempu ir 
gelbsti galimai daugiau tremti
nių atgabenti.

Kalbėdamas apie rasių trak
tavimo ir švietimo politiką P. 
Afrikoj, arkivysk. Lukas pasa
kė, jog Bažnyčios taktika kovoje 
su neteisybėmis yra kartais ki
tokia, negu kai kas manytų, kad 
ji turi būti. Jo nuomone, Bažny
čiai tenka kaip galima ilgiau eiti 
taikingų derybų ir pasitarimų 
keliu, vengiant triukšmingų pro
testų bei rezoliucijų. Tačiau, “aš 
jus užtikrinu”, sako arkivysku
pas, “Bažnyčia liks tvirta, ne
pajudinama ir be kompromisų. 
Jei taikiomis priemonėmis nebus 
galima pasiekti rezultatų, Baž
nyčia žino savo pareigą ir atitin
kama veikla bus išvystyta”. Tai 
kalbėdamas, arkivyskupas, y- 
pač turėjo galvoj priešingą ka
talikybės mokslui baltųjų ir spal
vuotųjų žmonių Pietų Afrikaj 
nelygų traktavimą.

JAV senato užsienių reikalų 
komisija nusprendė, kad iš visų 
JAV atstovybių ir konsulatų 
turi būti užsieniečiai atleisti ir 
pakeisti JAV piliečiais. To rei
kalauja saugumas.

Senatorių Green (D., R. I.) ir 
Lodge (R., Mass.) pasirašytam 
senatui pranešime sakoma, jog 
užsieniečiai lengviausiai gali bū
ti panaudoti kaip svetimi agentai 
ir sudaryti pavojų JAV reikalų 
užsieny saugumui. Minimi sena
toriai yra buvę Europoje ir tyrę 
šį klausimą, apklausinėdami iš 
įvairių pasaulio dalių sukviestus 
saugumo valdininkus, kurie visi 
buvę, vieningos nuomonės, kad 
galimai greičiausiu laiku JAV 
atstovybėse ir konsulatuose sve
timšalius reikia pakeisti ameri
kiečiais. Kaip pavyzdys nurodo
ma, kad Vokietijoj saugumo su
metimais nuo 1949 m. gruodžio 
mėn. iš 2.000 tarnautojų apie 
pusė turėjo būti atleista.

Pranešime nurodoma, jog So
vietai iš viso svetimšalių į tar-

nybą užsieny nepriimu. Kai ne
seniai Londone vienam jų tar
nautojui reikėjo daryti operaci- 
jąją, tai jį net su gyvybei pavo
jum išvežė j Maskvą, bijodami, 
kad operuojant Londone su nar
kozės pagalba nebūtų išgauta 
kokių žinių.

STACHANOVINIAI GAMINIAI
— NEMATYTAS ŠLAMŠTAS

reikalingus žygius, kad

VĖLIAUSIOS

• Pasaulinis bankas suteikė 
Irakui 12.800.000 doL paskolos 
krašto apsaugai nuo Tigro upės 
potvynių. Tam reikalui iš viso 
numatyta išleisti 28.700.000 do
lerių.
• Prezidentas Trumanas pasi
rašė naująjį DP įstatymą, ku
riuo leidžiama dar 136.00 trem
tinių įvažiuoti į JAV.
• Čekoslovakijos komunistų 
organas “Rude Pravo” pranešė, 
jog už “išdavimą ir špionažą” 
įvykdyta mirties bausmė majo
rui. J. Nechansky ir V. WahL
• Birželio 16 d. Švedija atšven
tė savo karaliaus Gustavo V 92 
gimimo dieną. Gustavas V valdo 
Švediją nuo 1907 m.
• JAV senato komisija pritarė, 
kad 1.222.500.000 dolerių būtų 
paskirta karinei nekomunistinių 
kraštų paramai. Tai yra antra 
rata, paskirta milžiniškai lais
vojo pasaulio apsaugos nuo ko
munistų agresijos JAV progra
mai vykdyti.
• Iš Vokietijos rytų zonos pas
kutinėmis dienomis vėl pabėgo 9 
“liaudies policininkai” ir papra
šė Vakaruose prieglaudos. Tik 
'šį mėnesį jau per 50 tų policinin
kų pabėgo į Vakarus.

Vengrijoj pagal sovietinį pa
vyzdį taip pat įvesta “Stachano- 
vinė” sistema, bet iš jos maža 
džiaugsmo vengrai susilaukė.

Stachanoviniu tempu paga
minti emalio gaminiai buvo iš
siųsti į Daniją, bet tuojau, pat 
buvo grąžinti atgal su prierašu, 
jog tai yra dar nematytas šlam
štas.

Pranešama, jog stachanovinės 
sistemos “garbei apginti”' komu
nistinė vyriausybė pasiryžusi, 
kaip ir visais panašiais atvejais, 
surasti “sabotažininkus” 
gaminių prastą kokybę 
suversti kaltę.

Klerikus verčia dirbti komunistams

Klaipėdos lietuvių tremtinių 
gelbėjimas

BAL-0 pirm. kan. prof. J. B. 
Končius iškėlė IRO Centre Gene
voje Klaipėdos Krašto lietuvių 
reikalą, pabrėždamas, kad klai
pėdiečiai lietuviai turi būti ly
giai traktuojami, kaip ir lietu
viai iš Didž. Lietuvos. Tuo rei
kalu buvo vedamas pasikalbėji
mas su Mr. Thomas, Eligibility

Rytų Vokietijos ministeris pir
mininkas O. Grotewohl pareiškė, 
jog Sovietinės Vokietijos zonos 
klerikai privalą remti komunis
tinio fronto organizacijas. Kartu 
Grotewohl pažymėjo, kad jisai 
“apsaugosiąs” tas komunistines 
organizacijas paremiančius pro
testantų ir katalikų dvasiškius 
nuo aukštesnės dvasinės vyriąu-

sybės, kuri įspėjo klerikus neį
sileisti į komunistinę politiką.

Iš komunistinių R. Vokietijos 
valdininkų sluogsnių taip pat pa
tvirtinama, jog bus imtasi naujų 
priemonių priversti katalikų ir 
protestantų dvasiškius, kad jie 
stotų į komunistinį “Tautinį 
Frontą”, “Kovotojų už taiką” ir 
kitas panašias komunistines or
ganizacijas.

JAV piliečiai per 1949 m. sa
vanoriškai suaukojo 126.048.000 
dolerių padėti Europos ir kitų 
kraštų vargšams, tremtiniams ir 
pabėgėliams, ši suma suaukota, 
per 50 Amerikos labdaros orga
nizacijų ir nieko bendra neturi 
su JAV vyriausybės teikiama 
pagalba.

Jei pasižiūrėsim, ką padarė 
Sovietai už geležinės uždangos, 
tai pamatysim, kad jie tik plėšė 
į jų rankas patekusių kraštų 
žmones ir vergais juos vertė. Ir 
tie tarptautiniai plėšikai išvertę 
gerkles šaukia, kad amerikiečiai 
yra savanaudžiai, tikri žmonių 
priešai, o jie — vieninteliai drau
gai. Jie taip taip pat nori visus 
įtikinti, kad Amerika skurdo 
kraštas, o jie jie — pertekliaus...

iv

Ida ....

DARBININKAI 
KOMUNISTŲir už 

jiems

BOHEMIJOJ ŠILTINES 
EPIDEMIJA

Įtikinu,

Čekoslovakijos valdžios įstai
gos įspėjo gyventojus, kad ne
gertų nevirinto vandens ir nesi
maudytų Elbėje, nes prie jos 
esančiame Brandeis mieste iš 
10.000 gyventojų 3.000 jau serga 
šiltine. Nors ir paskelbtas karan
tinas, liga plinta. Pranešama, 
jog Prahos Bulovka ligoninėje 
yra paguldyta 1700 susirgusių 
šiltine. 1

UŽ 12 BRIKETO GABALŲ — 
METAI KALĖJIMO

Sovietiniam Berlyno sektoriuj 
vienas darbininkas, susirinkęs 
tarp geležinkelio bėgių gulėjusių 
12 gabalų briketo, nubaustas 12 
mėnesių kalėti ir 500' nfarkių 
pinigais. Kaip spauda praneša, 
nubaustasis piniginę baudą gedės

džju?nti dirbdamas antvalan' visą šiame minėjime dalyvauti

New Yorko lietuviai birželio mėn. trė
mimus mini šį sekmadienį, birželio 25 d. 
Apreiškimo parapijos salėje, Brooklyne, 
12 valandą (tuojau po pamaldy). Prašome

VOKIEČIŲ 
NENORI

Vokietijoj komunistai labai 
suinteresuoti Ruhro sritimi, nes 
tai vienas reikšmingiausių Vo
kietijos pramonės rajonų. Bet 
šiomis dienomis įvykusiuose šioj 
srity rinkimuose jie visiškai pra
laimėjo, kas rodo, jog Vakarų 
Vokietijos darbininkų tarpe jie 
neturi jokio pasisekimo. 1947 m. 
rinkimuose Ruhro srity jie dar 
surinko daugiau balsų kaip bet 
kurioj kitoj Vokietijos vietoj— 
14%. Bet šiuo kartu jie tegavo 
vos 5,5%.
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Raštus ir Ihiias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklu.

Savaitės politika
Politinis Vakarų susiorganiza- 

vimas palaipsniui vykdomas to
liau. Šiuo atžvilgiu gana reikš
mingas žingsnis yra Vakarų Vo- 
tijos parlamento nutarimas

įstoti į Europos Tarybą.
Hitlerio laikais pasitraukusi 

iš buvusios Tautų Sąjungos, Vo
kietija šiuo žygiu vėl įsijungia į 
Vakarų tautų bendruomenę ir 
apskritai į tarptautinį bendra
darbiavimą. Ji yra Europos Ta
rybos penkioliktasis narys.

Nemažos reikšmės yra ir Eu
ropos Ūkinio Bendradarbiavimo 
Organizacijos, kuri padeda vyk
dyti Marshallio planą, tolimes
nės pastangos Europos ūkį tvar
kyti. Po dvi dienas trukusios šios 
organizacijos konferencijos buvo 
pranešta apie nutarimą sudaryti 
Europos atsiskaitymų uniją su 
savo centrale, kuri padės pa
šalinti įvairius tarptautinės pre
kybos sunkumus.

Sąjungininkai taip pat padarė 
nemažos ūkinės svarbos sprendi
mą, panaikindami draudimą Vo
kietijoj investuoti užsienio kapi
talą, kuris Vakarų Vokietija’ 
(nes tai tik ją ir teliečia), jau 
čiančiai kapitalų stoką ir turin
čiai daug atstatomojo darbo, yra 
labai svarbus. Kiek nuotaikai 
gadina tik anglų vis neaiškus 
o kai kuriais atvejais ir nepalan
kus nusistatymas dėl Europoj 
pramonės sujungimo. Bet visi ki 
ti kraštai .ryžtingai eina pradėtu 
keliu ir greit jau susirinks į kon
ferenciją tam reikalui aptarti

Bet su šia pozityvia politine 
ir ūkine veikla niekaip negali su
tikti Sovietai, šiomis dienomF 
dienomis jie atmetė Vakarų pa
kartotinį pasiūlymą įvykdyti vi
soj Vokietijoj laisvus rinkimus 
ir sujungti abi Vokietijos dalis 
Taip pat visomis jėgomis sten
giasi sutrukdyti ir ūkinį Euro 
pos susiorganizavimą. Turimo
mis žiniomis, jie jie ruošiasi su
kelti Rurho krašte neramumus 
kad tuo būtų sutrukdytas Schu- 
mano plano vykdymas.

Be to, nuotaikas Europoje vėl 
įtempia

karo baimė.

tenkinantį atsakymą. Bet kaip 
tik šiomis dienomis vakariečiai 
atmetė Sovietų pasiūlymą sUtar- 
ptautinti Triesto sritį, kaip ir 
visus vakariečiams sovietų daro
mus kaltinimus, kad jie tariamai 
Triestą pavertę savo karo baze; 
Tai greičiausia Sovietai panau
dos pridengti savo nenorui tvar
kyti Austrijos klausimą ir baigti 
to krašto nieku nepateisinamą 
okupaciją.

Amerikiečiai savo dėmesį šiuo 
metu gerokai nukreipę į

BUVĘS DžlOKEJUS MISIONIERIAUJA 
INDIJOJ

r8u žiburiu dantyse važiuoja motociklu vaistą parvežti.
R. Graham iš Readville, Mass., 

kitkart buvo džiokejus, bet vė
liau, metęs tą darbą, baigė ku
nigų seminariją ir net išvyko 
misionleriauti į Indiją. Bet buvęs 
šaunus raitelis nenustoja ener
gijos bei temperamento ir misijų 
darbe. Apie savo gyvenimą ir 
darbą Indijoj jis pats įdomiai 
pasakoja žurnale “Christian Fa
mily and Our Missions.”

— Kadangi buvau, pasakoja 
jis ten, laikinai perkeltas į kitą 
vietą, man ilgesnį laiką neteko 
aplankyti savo 
punkto Indijoje, 
žmonės mane 
sveikino. “Tėve";
“mes jau daugiau kaip trys mė
nesiai gyvename be sakramen-

mažo misijų 
Kai grįžau, 

entuziastingai 
kalbėjo jie,

tų”. Ir taip penkiolikai minučių 
nepraėjus po mano atvykimo, 
aš atsidūriau kaimo mokykloje, 
kur, sėdėdamas ant pusiau su
lūžusios kėdės, dar vilkėdamas 
khaki drabužius, su nuplyšusią 
stula ant pečių klausiau išpažin
čių. Kai išpažinčių klausymas 
pasibaigė, buvo jau pusė aštuo- 
njįų vakaro. Bet vietos žmonės 
Čia vėlai vakarieniauja, žvaigž
dėms šviečiant vyksta vakarinis 
pasikalbėjimas. Tai yra įdomių 
klausimų, atsakymų ir komen
tarų valanda, kurioje kiekvienas 
esančių dalyvauja. Tad ir tą va
karą mes ilgai kalbėjomės, tik 
mūsų malonus pasikalbėjimas 
buvo nutrauktas, nes priėjo prie 
manęs žmogus ir paprašė užeiti

LIETUVIAI PASAULY
ANGLIJA

Coventrio apygardos artimi 
parengimai

Paskutiniu laiku nusistatyta 
daugiau bendradarbiauti apygar-

Sovietai iškelia, jog Vakarų 
Vokietijoj tiltai ir keliai paruošti 
išsprogdinti. Tai esą dalis vaka
riečių agresyvinio prieš Sovietus 
plano. Vakarai šio dalyko nenei
gia — toki pasiruošimai esą pa
daryti ne tik Vokietijoj, bet ir 
kituose Europos kraštuose. Dar 
daugiau — esą pasiruošta ir, rei
kalui esant, evakuoti gyventojus. 
Bet tai, Vakarų tvirtinimu, ne
turi nieko bendro su kokiais, 
agresyviais užsimojimais, o yra 
tik normalios atsargumo prie
monės prieš Sovietų agresiją. 
Vis dėlto šie pasiruošimai, kaip 
ir Šveicarų užsimojimas “nenu
matytiems atvejams” krauti

Tolimuosius Rytus.
Tuo pačiu metu, kai Valst 

Departamento sekretoriaus pa- dos ribose esantiems skyriams, 
tarėjas F. Dulles, kuriam pa- Ateity norima žymiai daugiau 
vesta ruošti taikos su Japonija keistis esamomis įvairių rūšių 
jUtartį, lankosi Japonijoj ir Ko-: meninėmis, visuomeninėmis ir 
ėjoje, vietoje tirdamas padėtį, bendrai kultūrinėmis pajėgomis, 
įas gen. Mac Arthurą Tokijo1 Pirmi žingsniai jau padaryti Lei- 
ankosi ir gynybos sekretorius 
iohnsonas su gen. O. Bradley. 
■Esamomis žiniomis, ten apsvar- 
įtoma visa karinė Rytų Azijos 
padėtis ir komunizmo agresijos 
ulaikymo klausimai. Gen. Mac 
vrthuras esąs nuomonės, jog 
Formozą dar esą galima nuo 
mmunistų apginti ir jis siūlo 
ai padaryti, duodant kinų na

cionalistams karinę paramą, nes 
Formozos pakliuvimas į komu- 
.listų rankas sudarytų labai dide- 
ių pavojų visam Azijos pietry
čių regionui. Reik pastebėti, jog 
vakariečiai, pirmoj eilė j . JAV* 
nata, kad Sovietai taikos sutar
ties su Japonija sudarymą lygiai 
taip sabotuoja, kaip ir taikos su
tarčių klausimą Europoje. Tai 
/ra privertę vakariečius padaryti 
sprendimą, kad taikos sutartis 
teks sudaryti be Sovietų ir jų sa
telitų bendradarbiavimo. Ir štai 
okios separatinės sutarties suda
rymas su Japonija yra jau įtrau
ktas į vakariečių politinę artimo 
taiko programą.

žinoma, Japonijos neitraliza- 
vimas, kaip ir Vokietijos, šian- 
lien jau yra praeities sapnas. Ja
ponai patys nori, kad JAV kari
nės pajėgos Japonijoj pasiliktų, 
nes kitaip jie greitai būtų Sovie
tų ir Kinijos komunistų sudoroti 
Be to, amerikiečių pozicijų sau
gumas reikalauja išlaikyti Japo
nijos — Formozos — Filipinų li
niją. Todėl JAV karinės pajėgos 
ir po sutarties su Japonija pasi
rašymo, reik manyti, čia pasiliks 
nors jau ne kaip okupacinė armi
ja, bet tik apsaugai nuo išorinės 
agresijos.

cesterio skyriaus, ruošiant kon
certą, ir Coventry skyriaus ruo
šiant Motinos Dienos minėjimą. 
Dabar Coventry skyrius birželio 
18 d. rengia birželio mėn. tagiškų 
įvykių ir 10 metų Lietuvos oku
pacijos minėjimą. Birželio mėn. 
Jonines rengia Leamingtono sky
rius. Liepos 15 d. Apygardos Val
dyba rengia visuomenės teismą. 
Yra kaltinamas “lietuvis trem
ty.” Rugsėjo 8 d. Tautos šventės 
minėjimas rengia Leicestrio sky
rius. Leicesterio skyrius, susita
ręs ęų estais ir latviais, rengia 
.rudęul, Pąbąltijo valstybių 1Q 
nąetų okupacijos minėjimą.

Manchesterio šokėjų pasirody
mas.

50 mokslo metais studija daly
vavo 5-iose didelėse parodose: 
Toronte, New Yorke, Vancou- 
veryje ir dvejose parodose Mont
realyje.

Nauja poezijos knyga 
šiomis dienoniis išeina iš spau

dos trečioji Kanadoje lietuvių 
poezijos knyga, Tai jaunosios 
kartos poeto Balio Rukšos “Že
mės Rankose”.

Tai pirmas autoriaus rinkinys, 
bet periodinėje spaudoje jis reiš
kėsi jau ir nepriklausomoje Lie
tuvoje nuo 1937 m.

Ateitininkų suvažiavimas
Derinant su Katalikų Akcijos 

suvažiavimu, liepos 1-2 d. Toron
te šaukiamas Kanados Ateit-kų 
Sąjungos suvažiavimas. Suvažia- 
viman atvyksta Federacijos Va
das prof. Dr. Damušis ir visa eilė 
svečių iš JAV.

Rinkliava Tautos Fondui
Paskutiniame posėdyje Toron

to apylinkės LOK prezidiumas 
nutarė kviesti visas Toronto or
ganizacijas, birželio 14-20 dienas 
minint, parinkti aukų Tautos 
Fondui.

ARGENTINA

Šv. Cecilijos choro sukaktis
švęsdamas savo 20 metų su

kaktį Buenos Aires šv. Cecilijos 
choras suruošė gražiai pasiseku
sį koncertą. Minėjimą atidarė 
ir choro istoriją papasakojo se
nas lietuvių veikėjas, ilgametis to 
choro narys Zef. Juknevičius

maisto atsargas, Europos gyven- Sveikino visos lietuviškosios or- 
tojams kelia nelabai malonų ■ ganizacijos, kurios su tuo choru 
jausmą.

Taikos stiprėjimo ženklų kol 
kas nematyti ir kitur. Vakarų pasirodė su gražiu koncertu iš 
Sąjungininkai labai švelniu tonu mišraus ir vyrų choro bei solis- 
kreipėsi į Sovietus, kad jie prisi
dėtų prie palengvinimo

Austrijai okupacinės naštos.
Kartu pasiūlė ir karinius vir

šininkus pakeisti civiliais komi
sarais bei prisidėti prie Vienos 
vyriausybės parėmimo, kad ji 
lengviau galėtų tvarkyti kraštą. 
Sovietai į notą dar ligi šiol neat
sakė, ir išrodo, jog daug ko tikė
tis neįmanoma, kadangi Sovietai 
sugalvojo, kaip žinome, naują 
triuką, jog Austrijos klausimą 
jie sutiksią imtis spręsti tik tuo
met, jei Triesto klausimu gausią 
Vakarų Sąjungininkų juos pa-

bendradarbiauja.
Minėjimui šy. Cecilijos choras

tų. Publikos buvo labai šiltai su
tiktas tiek metų»Argentinos lie
tuvių dvasią kėlęs ir linksminęs 
įvairių koncertų bei operečių su- 
ruošęs visiems gerai pažįstamas 
choras, kuris daugelį dainų turė
jo pakartoti. Solistas A. Slan- 
čiauskas taip pat tinkamai pasi
rodė. Vyrų choras galingais bal
sais žavėjo klausytojus,

Visi žiūrovai jiems nepagailėjo 
ovacijų, linkėdami, kad šv. Ceci
lijos choras, tiek nusipelnęs lie
tuvių visuomenei ir tautos kultū
rai, ir toliau tuo pačiu uolumu 
darbuotųsi.

Vienas gražiausių meninių pa
sirodymų anglų visuomenei buvo 
gegužės 13 d. Cheadle Hulme pa
rapijos salėje.

Anglų Labdarybės Draugija, 
per Mr. Foghner’į pakvietė lietu
vių šokėjus vakarui. Vakaro pro
gramoje pasirodė mūsų šokėjų 
grupė, pašokusi “Kalvelį”, ’’Au
dėjėlę”, “Rugučius,” o po per
traukėlės— “Lenciūgėlį” ir “Ma
lūną”.

Šokiams vadovauja p. 
dienė ir p. Jaščemskas..5

Gražus nutarimas
DBLS Gloucesterio Apygar

dos valdyba gegužės 21 d. nuta
rė viešajai Gloucesterio biblio
tekai surinkti įvairių leidinių. 
Valdybos nariai pradžiai jau pa
skyrė Jonyno monografiją, Ge
nocide ir kitas knygas.

Lietuviškos filmos gegužės 21 
d. pasižiūrėti susirinko gana gau
sus būrys, tautiečių iš apylinkės 
ir kitų stovyklų. Filmos parody
mu rūpinosi Apygardos Valdyba.

URUGVAJUS

Braz-

Daug straipsnių apie padėtį 
Lietuvoje

Urugvajaus žymiausias ir val
džiai artimas dienraštis “EI Dia” 
vėl išspausdino C. Veraxo visą 
eilę išsamių straipsnių apie bol 
ševikus ir padėtį Lietuvoje.

Septyniuose straipsniuose ap
žvelgiama Kommformo santvar
ka, bolševikų kariniai pasiruoši
mai Lietuvoje, skelbiami du lie- 
tuvių.partizanų laiškai ir atsklei
džiama visa pasibaisėtina tautų 
naikinimo technika, kokią oku
pantai dabar vartoja Baltijos 
valstybėse.

Išrinktas mokyklos tėvų 
komitetas

Balandžio 16 d. Urugvajaus L. 
Kultūros Dr-jos patalpose įvyku
siame susirinkime buvo išrinktas 
lietuvių pradžios mokyklos tėvų 
komitetas: pirmininkas J. Kon- 
drotas, vicepirm. M. Krasinskas, 
sekretorius B. Steponis, kasinin
kas J. Dorelis.

pas jį į trobą — jo duktė sun
kiai serganti.

Mergaitė kentė skausmus ir 
buvo nuo pakilusios temperatū
ros raudona kaip žarija. Kai aš 
patikrinau jos pulsą, atrodė, 
kad mano rankos palietė degantį 
daiktą. Reikalas buvo blogas, 
juo labiau, kad aš neturėjau su 
savim vaistinėlės, kurią ryt rytą 
turėjo atvežti dvi vienuolės, at- 
važiuodamos gydyti kaimo žmo
nių. Mergaitė taip karščiavo jau 
aštunta diena ir būtinai reikėjo 
ką nors daryti. Aš turėjau vykti 
atgal į Khandwa vaistų.

Mano motociklas buvo be švie
sų, o mėnulis galėjo patekėti tik 
už geros valandos. Dėl to įsikan
dau lemputę į dantis, sėdau ant 
motociklo ir pasileidau nelygiu 
keliu į Khandwą. Kelionė buvo 
nenuotykinga, jei neskaitysime 
vieno momento, kai motociklas 
paslydo nuo kelio ir bumbtelėjo 
į gilų griovį. Jis buvo be sunku
mų ištrauktas. Atvykau į Khan
dwa misiją kaip tik maždaug 
tuo laiku, kai visi ruošėsi nakties 
poilsiui. Paskutinį mėnesį aš bu
vau nukritęs nuo traukinio tilto 
ir atsitrenkęs į vežimą, tad visi 
norėjo žinoti, kaip tas įvykis pa
sibaigė.

Aš papasakojau seserims An- 
fredai ir Edgardijai apie mažą 
sergančią mergaitę ir jos skubiai 
man paruošė reikiamų vaistų. 
Aš tuo pačiu metu ten ir pava
karieniavau — išgėriau puodelį 
šaltos kavos nuo pietų ir suval 
giau sumuštinį. Po to pasukau 
atgal. Mėnuo buvo jau patekėjęs, 
ir man buvo pakankamai švie
sos. Galėjau leisti savo burnai 
pasilsėti, nebereikėjo įsikąsti 
lempos. Pavažiavus keletą my
lių, staiga prieš mane iškilo jau
čių traukiamas vežimas. Pasi
girdo trenksmas ir viskas apte
mo.

Kai atgavau sąmonę, aš gulė 
jau vienoj kelio pusėj, o moto
ciklas kitoj. Motociklas buvo ge
rokai aplamdytas, o vežimo ne
bebuvo. Aš stebėjausi, kad likai, 
gyvas. Laimei, nuo manę .veide 
lašantis kraujas buvo tik nūdrės- 
kimų pasėka, o savo motociklą 
oer kokių penkiolika minučių su
tvarkiau. -

Buvo jau beveik vidurnaktis 
kai aš įžengiau į pacientės trobą 
Po dviejų injekcijų, miego piliu
lės ir mano palaiminimų ji, de
šimčiai minučių praėjus, užmigo 
ramiu miegu pirmą kartą po 8 
dienų.

Po dešimties minučių, susivy
niojęs į antklodę, atsiguliau !i 
aš ant kietų, karvių primintu 
grindų. Mane šildė jausmas, kad 
dar viena diena buvo gerai pra
leista, truputis gero buvo pada
ryta vienam iš Viešpaties varg
šų.

KINŲ KUNIGŲ SEMINARIJOS 
ODISĖJA

SO pi 11

000 trc

KANADA
Kanados lietuvių katalikų , 

suvažiavimas
Liepos mėn. 1-2 d. šaukiamas 

pirmas Kanados lietuvių katalikų 
suvažiavimas Toronte. Suvažia
vimo tikslas—aptarti aktualiuo
sius Kanados lietuvių katalikų 
reikalus, priimti katalikiškosios 
akcijos statutą, išrinkti Kanados 
Lietuvių Katalikų Veikimo Cen
trą. '■*

Dailės studijoje pasibaigė 
mokslo metai

Montrealyje jau antri metai 
veikia Lietuvių Dailės Studija 
dedi. Tamošąičių vadovaujama, 
kurioję. mokosi gražus būrys jau
nimo. Studijoje yra trys skyriai: 
audinių—tautinių drabužių, odos 
ir metalo dirbinių.

Dailės Studija atlieka didelį 
kultūrinį darbą ne tik mokydama 
dailės, bet itin atstovaudama lie
tuvių tautinę dailę didelėse tarp
tautinėse parodose. Vien 1949—

1.400 kg. ryžių lietuvių 
tremtinių vaikams

Balandžio 20 d. italų linijos 
laivan “FLORENTLA” buvo pa
krauta 1.400 kg. ryžių, kurie 
Urugvajaus Lietuvaičių Tremti
nių Vaikams Globoti rūpesčiu 
siunčiami Europon lietuvių trem
tinių vaikams sušelpti.

VENEZUELA
Atidaryta lietuvių mokykla
Gegužės 6 d. atidaryta Cara

cas lietuvių kolonijos Vargo Mo
kykla. Mokykla veikia Altą Vis
ta priemiesty, kur yra apie 20 
mokyklinio amžiaus vaikų. Mo
kyklos vedėjo pareigas sutiko 
eiti Kukanauza.

AUSTRALIJA
Pagalba artimo nelaimėje

Concordo ligoninėje dirbą lie
tuviai ištiesė pagalbos ranką sa
vo bendradarbei R. Gaidžiūnytei, 
kuri susirgo džiova ir atsigulė 
ton pačion ligoninėn. Jie surinko 
tarpusavyje aukų ir įteikė jai.

Klerikai pakeliui tęsia studijas 
ir gauna šventinimus

Raudonajai bangai besiritant 
per Kiniją, tarp daugelio pabė
gėlių teko pasitraukti ir visai 
Yenchowfu kunigų seminarijai, 
šios seminarijos odisėja yra tuo 
įdomi, kad, pasitraukus visiems 
studentams ir profesoriams 
drauge, mokslas nebuvo nu
trauktas, nors teko gyventi į- 
vairiose sąlygose.

Pirmiausia iš Yenchowfu se
minarija persikėlė į “Mažąją 
Romą”, netoli Šanchajaus.

Pirmieji šventimai “pakeliui” 
|buvo suteikti dešimčiai kunigų 
I Lokiahsiang parapijos bažnyčio
je. Traukiantis toliau, seminari
ja laikinai apsistojo Hong Kon
go domininkonų vienuolyne, kur, 
belaukdami vizų į Filipinus, klie
rikai klausė paskaitų vienuolyno 
koridoriuose. Atvykus į Manilą 
(Filipinuose), seminarija laiki
nai apsistojo Kristaus Karaliaus 
seminarijoj, iš kur išvykus pas
toviau apsigyveno San Vicente 
vienuolyne Vigano vyskupijoje. 
Čia seminaristai toliau tęsia stu
dijas, o laisvalaikiu atlieka vie
nuolyno remonto darbus.;

Neseniai 32 pabėgėlių ir 8 vie
tiniai klierikai gavo pirmuosius 
šventimus. Taip darbas eina be. 
pertraukos ir toliau, ir tremties 
seminarija netrukus išleis 40 
naujų kunigų.

•*

Įsakymas ir draudimas
Auklėjimas be įsakymų ir draudimų yra negalimas, nes juo 

mažesnis vaikas, juo menkiau jis pažįsta aplinkinį pasaulį ir dėl 
menkos savo patirties gali nuolat pridaryti nelaimių sau ir kitiems.

Anksti vaikas patiria, kad jis neturi liesti kai kurių daiktų. 
Daugelis vaikų tatai patiria praktikoje, kaip pvz. rankytėmis pa
liečia karštą krosnį. Kai kurie daiktai namuose turėtų būti visiškai 
uždrausti vaikui, pvz. degtukai, naminė vaistinėlė, dujinė virtuvė, 
elektros jungikliai, langai, įvairūs aštrūs bei smaili daiktai. Visi 
šie ir daugelis kitų daiktų gali vaikui teikti pagundų, kartu ir 
didelių pavojų. Daug geriau yra, kai vaikas pats atitolinamas nuo 
šių vietų ar daiktų, arba kai tie daiktai yra laikomi jam nepasie
kiamoje tolumoje.

Kiek nelaimių atsitinka, kai maži vaikai paliekami patys vieni 
kad ir trumpam laikui! Tatai neturi pamiršti joks suaugėlis, ku
riam globoti paliekamas vaikas. Maži vaikai labai lengvai pa
miršta rūpestingus vyresniųjų įspėjimus ir dėl to dažnai net pa
kartotinai įkliūva į pavojus, pridaro žalos sau ir kitiems. Penk
taisiais amžiaus metais vaikas jau supranta, kad jis gali ir turi 
žinoti, kas jam draudžiama daryti. Tačiau tame pačiame vaiko 
amžiuje išauga jo fizinės jėgos ir nauji sugebėjimai, kuriuos jis 
nori išmėginti. Dabar jis griebiasi tokių dalykų, apie kuriuos 
suaugėlis dažnai ir nepagalvoja ir dėl tos priežasties nesusipranta 
uždrausti.

Jau labai anksti vaikas turi įprasti žaisti tiktai ten. kur mo
tina ar auklė jam leidžia. Jis turi įprasti sąmoningai vengti bėgti 
skersai gatvę, neapsidairęs į abi pusi, vengti artintis prie upės ar 
tvenkinio ir pan.

Visais įsakymų ar draudimų atvejais vaikas turi jausti, kad 
nuaugęs tik gero jam linki. Tačiau dažnai, kartais visiškai nereikš
mingi įsakymai bei draudimai erzina vaiką, pvz. galima kartais 
girdėti: “Eik ramiau!” — “Kelk kojas aukščiau! — ‘Palik tą 
akmenį! ir pan. Kol vaikas nieko pavojingo ar nepadoraus nedaro, 
.jaugęs turi jį palikti ramybėje; juk neįmanoma ir net labai ža- 
inga yra nuolat laikyti vaiką ant pavadžio, tegul ir žodinio, jeigu 
lorima išauklėti jį savarankišku ir teisingu žmogumi.

Labai daug žalos daro vaiko būdui dažnas jo valios laužymas 
r gniaužymas. Suaugėlis neturi reikalauti iš vaiko, kad jis vyk
dytų visus įsakymus greitai ir be atsikalbėjimų. įsigilinkime į šį 
avyzdį. Vaikas žaidžia. Visas jo dėmesys sukauptas žaisme. Staiga 
į jo žaismą nutraukia motinos ar kurio kito vyresniojo balsas: 
‘Greitai eik vakarienianti!” Vaikas mėgina savo darbą prailginti 
r prašo: “Aš noriu baigti...” arba “Aš noriu surinkti ir sutvarkyti 
raišius.” Dažnai šitoks menkas vaikučio prašymas visiškai neiš
klausomas: “Ne, tu tai padarysi vėliau, o dabar eik greičiau!” 
Būna ir piktesnių žodižių, kartais ir blogiau — net veiksmų. Vai
ras su ašaromis turi nutraukti savo darbą. Jei tas pats reikalas 
tūtų atliekamas suąiįdesne atodaira.} vaiko interesus, pvz. būtų 
iuotavaikui pora minučių laiko žaislams sutvarkyti, vaikas pats 
■aidimą užbaigtų, susitvarkytų žaislus ir ateitų šaukiamas. Vaiko 
klusnumas ugdomas ne dažnu įsakinėjimu ar bausmėmis jam 
nepaklausius, bet nuoseklių jo įsamoninimu, kas jam leidžiama, 
j kas draudžiama. Ypatingai švelnūs ir dvasiškai judrūs vaikai 
abai kenčia suaugusiųjų ujami ir komanduojami.
įsidėmėti :

1. Pasakyk vaikui aiškiai, kg tu jam draudi ir ką įsakai!
2. Reikalauk klusnumo, bet neerzink vaiko nuolatiniais įsakinėjimais 

bei grasinimais.

IR KAIP RAŠYTI Į LAIKRAŠTĮ
Tokia antrašte pasirodė 

“Draugo” išleista Dr. J. Prunskio 
knygutė (46 psl., kaina 20 cen
tų).

Lotynų priežodžiui “poetą nas- 
citur, orator fit,” norėčiau pri
dėti dar “redactor nascitur,” nes 
leidinėlio autorius yra tas, ku
riam tai galima pritaikinti. Pa
žindamas autorių jau daugiau 
kaip 20 metų ir turėjęs progos 
bendradarbiauti jo Redaguotame 
“XXAmžiuje,” galėjau įsitikinti, 
kad jis yra gimęs žurnalistu. Tai 
ne pirmas iš mano pažįstamųjų, 
apdovanotų žurnalisto talentu. 
Petrapilyje (dabar Leningradas) 
teko man bendradarbiauti dien
raštyje “St. Petersburger Zei- 
tung,’’kurio redaktorius buvo 
O. Grossbergas (jam teko daly
vauti ir Neprikl. Lietuvos žurna
listų kongrese Kaune) Jis buvo 
buvęs su manimi šeštoje gimna
zijos klasėje ir, nebaigęs jos, tapo 
ilgainiui to svarbaus vokiečių! 
laikraščio redaktorium. Nei Dr. j 
J Prunskis, nei O. Grossbergas 
nebuvo studijavę žurnalistikos, 
bet jie jau gimę tuo gabumu pa
puošti. Jiems reikėjo tik progos 
parodyti įgįmtą sugebėjimą.

“Draugo” išleista Dr. J. Prun- 
kio knygelė parodo, kad auto
rius ne tik sugeba dirbti prakti
nį žurnalisto darbą, bet gali ir 
kitiems parodyti kelią, kaip tą 
darbą reikia atlikti.

Nors knygutės turinys taiko
mas daugiau techninei laikraščio 
pusei, bet randame joje ir nau
dingų nurodymų turinio klausi- ’ 
mu. Knygutėje nurodyti dalykai 
kurie palengvina darbą redakci
jai ir rinkėjams. Joje paminėta, ! 
koks popierius vartotinas, pata- 1 
riama rašyti mašinėle, nurodytas

i rašymo būdas, adresavimas ir 
> išsiuntimas į redakciją. Nors 
■ kiekvienas rašytojas turi savo 

stilių, bet knygutės autorius at- 
. kreipia dėmesį į jo tvarkymą ir 
. kaip pasirinkti straipsniui jdo- 
; mią antraštę. Dr. J. Prunskis 
. pabrėžia, kad reikia skelbti 
. tik teisingas žinias ir vengti as- 
[ meniškumų bei asmeninių atsis- 
; kaitymų, reikia “nekęsti ydų, 
. bet mylėti žmones.” Pageidauja

ma, kad straipsnio gale būtų pa
sirašyta tikra autoriaus pavardė, 
nes tai daugiau patenkina skai
tytoją. Atsitinka, kad reti ir 
nuostabus įvykiai duoda progos 
keliems korespondentams tai lai
kraščiams pranešti. Todėl jiems 
patariama palaikyti ryšį, kad 
vieno ar kito darbas nebūtų ber
gždžias.

Rašančiam teko būti štai ko
kio įvykio liudininku. Vieno ru
sų laikraščio bendradarbis, nc- 

j buvęs koncerte, bet turįs jo pro- 
Į gramą, parašė recenziją išgin
damas asmenį, kuris buvo pro
gramoje įrašytas, bet neminėjo 
tikrai dalyvavusio koncertanto. 
Dr. J. Prunskis pataria tokiais 
atvejais labai atsargiam būti.

Autorius baigia pastabomis 
neskelbti redakcijai ultimatumų 
dėl straipsnio dėjimo, sekti savo 
ir kitų spaudą. Pagaliau jis pa
taria bendradarbiams tobulintis, 
kad ilgainiui jie nepradėtų kar
totis ir jų jėgos neišsisemtų. 
Knyga yra pirmoji kregždė lie
tuvių laikraščių bendradarbiams, 
ir kiekvienas iš jų, ypač tas, ku
ris eina pirmą žingsnį toje sri
tyje, turėtų įsidėti galvon joje 
išdėstytas naudingas taisykles. • J

Dr. J. Januškevičius
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NAUJI DP {STATYMĄ PRIĖMUS
Ilgai diskutuotas naujasis DP 

įstatymas pagaliau JAV kongre
so priimtas ir prezidento pasira
šytas. Šalia ligi šiol veikiančiu 
įstatymu numatytų įsileisti 205,- 
000 tremtinių naujasis įstatymas 
įgalina įvažiuoti į JAV dar 136.- 
000.

Naujasis įstatymas be abejo 
yra atžymėtinas JAV žingsnis.

Pirmiausia pastebėtina, kad 
JAV juo parodo ir kitiems Va
karų kraštams humaniškumo 
pavyzdį. Jos ne žodžiais, bet dar
bais rodo, kad tikrai siekia pa
dėti vargo ir nelaimės prislėg
tiems tremtiniams, priimdamos 
juos pas save, kur tremtiniai 
galės rasti įmanomas sąlygas iš- 
naujo pradėti normalų gyveni
mą. O ypatingai pažymėtina tai, 
kad JAV nesivadovauja tik savo 
naudos sumetimais, kaip daro 
kai kurie kiti kraštai, kurie tarp 
tremtinių sau ieško tik darbo 
jėgos ar trūkstamų specialistų. 
Su darbingaisiais jos pasiryžu- 
sios priimt tam tikrą dalį ir 
nedarbingų, kaip, pav., karo naš
laičių ir kt.

Antrasis pažymėtinas dalykas, 
kad juo JAV aiškiai konstatuoja, 
jog šiandieninis Rytų totaliz- 
mas yra toks pats nežmoniškas, 
kaip ir buvęs nacizmas. įstaty
mas numato priimti ne tik karui 
pasibaigus buvusius DP, bet ir 
atsiradusius po karo, o prez. 
Trumanas pažymėjo, jog “dabar 
pokario totalizmo aukos yra pa
statytos lygiai su ankstyvesnio- 

• siomis nacių aukomis.” Tai rodo, 
kad amerikiečiai, po karo ragi
nę DP grįžti į Sovietų okupuo
tas jų tėvynes, šiandien 
pripažįsta, jog pagrįstai 
negrįžo, nes ten iš tikro 
barbariškiausia tiranija
su pagrindu žmonės iš ten kas 
tik galėdamas bėga, ieškodami 
prieglaudos kitur. Tai yra labai 
rimtas ir reikšmingas konstata
vimas, kuris atskleidžia įtikina
mu būdu tiesą ir tiems ameri
kiečiams, kurie dar galvojo, jog 
gali būti, kad DP tik perdeda 
Rytų totalizmo baisumą. Jiems 
dabar tai ‘patvirtina pats JAV 
kongresas ir vyriausybė.

Naujasis įstatymas reikšmin
gas ir pačių DP atžvilgiu. Pir
mąjį DP įstatymą priimant, A- 
merikai buvo neaišku, kokios 
vertės iš tikro įsileisimi žmonės 
yra. Dabar jų jau 153.000 yra 
šiame krašte, ir JAV tauta bei 
vyriausybė turėjo progos tuos 
žmones iš arti pamatyti bei į- 
vertinti. Isileidžiant į JAV, tie 
žmonės buvo rūpestingai pati-

aiškiai 
tie DP 
siaučia 
ir kad

krinti bei ištirti, o, būdami šiame 
krašte, Jau turėjo progos ir pa
rodyti, kokio būdo, kultūros bei 
sugebėjimų jie iš tikro yra. Ir jei 
po to JAV sutinka dar 136.000 
įsileisti, tai, žinoma, tik dėl to, 
kad galėjo konstatuoti, jog tai 
yra ne koki žmonijos atmatos, 
piktadariai ir karo nusikaltėliai, 
kaip norėjo pasaulį įtikinti So
vietai ir jų papirkti agentai JAV 
ir visuose kituose kraštuose, bet 
dori, kultūringi, darbštūs žmo
nės, kurie verti pagalbos bei pa
sitikėjimo ir bus naudingi tam 
kraštui, kuris juos priims. Tai 
yra JAV kongreso ir vyriausy
bės atsakymas ne tik Sovietams 
ir jų agentams, bet ir tiems JAV 
piliečiams, kurie dar abejotų, ar 
tie žmonės iš tikro yra verti pa
ramos ir priimtini į JAV gy
venti.

Pagaliau šio įstatymo priėmi
mas labai, reikšmingas ir mums 
lietuviams. Tai dar viena proga 
ištraukti iš vargo bei galimų pa
vojų ir likusius Europoje mūsų 
tautiečius tremtinius, kurių gy
venimo sąlygos, IRO baigiant 
savo darbą ir nutraukiant jų glo
bą, ne tik negerėja, bet aiškia1 
blogėja. Ne tiek daug jų ten jai 
liko. Tad pagelbėti būtų jau len
gviau, negu buvo tuomet, kai ter 
tebebuvo visa tremtinių masė 
Tik reikia dar kartą parodyt’’ 
JAV lietuviams tiek pat geros 
širdies, patriotizmo ir ryžto, kiek 
buvo parodyta anksčiau, ir šis 
didelis darbas, kurį JAV lietuviai 
atliko, gelbėdami savo tremtinius 
tautiečius, bus taip garbingai 
baigtas, kad jis neabejotinai įeis 
į mūsų tautos istoriją kaip vienas 
pačių tauriausių, gražiausių ir 
reikšmingiausių žygių, JAV lie
tuvių atliktų savo tautai.

A. Mn.

i a
, JUOZAS LINGIS, Stocholmas.

UGNIS, KUPOLIS IR PAPARČIO ŽIEDAS
(JONINIŲ PAPROČIŲ PLUOŠTELIS) *

VOKIETIJOJ LIKS TREMTINIŲ
KUO MAŽIAUSIA

Ein saulelė aplink dangų, 
ei, kupoliau, kupolėli, 

. aplink dangų mėnulio kelti, 
ei, kupoliau, kupolėli.

(Liaudies daina)

Ne vienam iš mūsų gal teko 
dainuoti šią dainelę arba bent 
girdėti dainuojant prie Joninių 
laužo. Kam teko augti kaime ir 
nenutraukti ryšio su juo, tas dar 
ir šiandien kdpinas gražiausių 
prisiminimų ir įspūdžių iš tos 
šventės.

Ar tai kaime, ar miestely pa
kilesnėse vietose ant aukštų kar
čių iškeliamos dervos statinės, 
kaimuose daugiausia senų ratų 
gerai įdegutuotos stebulės, o šių 
priemonių nesant, sausa tošim 
ii’ pakulomis apsukamos pačios 
kartys. Prie tokios ugnies susi
rinkdavo jaunimas, šokdavo, dai
nuodavo, žaisdavo.

Seniau Lietuvoje apie Joninių 
ugnį buvo netik šokama, žaidžia
ma ir dainuojama, bet buvo au
kojami ir gyvuliai, kuriuos pas
kui pakeitė šiaudinės čiučelės, 
kurios Prūsų Lietuvoje dar ne- 
taip jau seniai buvo sutinkamos. 
Priešaušry iš laužų į namų ži- 
linius stengdavosi parsinešti ug- 
lies ir namuose įžiebti naują, 
kad namų nelankytų nelaimės, 
igos, kad namuose būtų taika ir 
lalaima. Nešant ugnelę namo, 
juvo dainuojama ir laiguojama. 
Tokių laigymų, iškilmingesnių 
saulę ir šviesą garbinančių gies
mių, buvo ir prie pačių laužų. 
Paskutiniais laikais Prūsų Lie
tuvoje, ypač pietnemunyje, Jo
ninių naktį buvo ritinėjami ug
niniai lankai (germaniškos kil
mės paprotis). Labai paplitęs 
buvo ir “raganų deginimas” ant

laužų. Ant karties buvo pririša
ma dervos statinė, pripilama 
pjuvenų, užberiama druskos, kad 
labiau spraksėtų, ir dainuojant 
bei žaidžiant sudeginama raga
na, kad daugiau žalos nedarytų. 
Paliai Šatrijos kalną ir- kitur Lie
tuvoje, net toli nuo Šatrijos kal
no, pilna pasakojimų, kad Jo
ninių naktį ant Šatrijos kalno 
susirenka raganos, sujoja ant 
piestų raitos, kūrena ugnį, ren
ka uogas ir neša prie ugnies sė^pas bagočius buvau”. Kitos klau-

kalnio apskr. mergaičių būrelis 
viens kitą sutikęs dainuodavo. 
Viena grupė, pav., klausdavo: 
“Kur tu buvai, Jurgut, kur tu 
keliavai?” Kitas būrys atsako: 
“Griklaukiuos pas ubagus”.' 
Klausimas kartojasi tiek kartų, 
kol visi aplinkiniai kaimai sumi
nimi, atsakymas visada tas pats. 
Galiausiai menamas tas kaimas, 
kuriame mergaitės gyvena, ir 
tada jos dainuoja: “Lazdėnuos

Lietuviai emigracijoj aktyviausi. — Judinamos užsigulėjusios 
bylos. — Didžiuliai kilnojimai DP stovyklose. — BALFo pirmi
ninkas apie emigraciją ir savo vizitus Europoje.

Pranešimas iš Vokietijos

Pavergtosios Lietuvos beržai Seredžiaus 
apylinkėje.

Lietuvos jaunimas sekmadienio popiete laisvės laikais.

lau- 
kad 
nuo

dinčiam seniui su alksnine nosi
mi. Auštant vėl išsiskirsto.

Kai kur sekantį rytą pro 
žavietę pravaromos karvės, 
jos paskui būtų apsaugotos
užkerėjimų ir ligų. Buvo renka
mos laužo anglys ir jomis bars
tomi laukai, kad derlius būtų 
geras.- Suanglėjo medžio gaba
liukai buvo renkami ir nešami 
namo, kaipo tiųįfgydančios ga
lios, ypač susirgus sunkesnėmis 
ligomis. t

Labai paplitęs paprotis visoje 
Lietuvoje Joninių išvakarėse ei
ti “kupolioti”. Kaimų mergaitės, 
pasipuošusios išeiginiais rūbais, 
išeidavo į pievas skinti devyne- 
riopų gėlių — kupolio. Kai su
sitikdavo kelių kaimų mergai
čių būriai, tuoj viens kitą pa- 
veikindavo tam tikromis daino
mis. Pav., Klaipėdos krašto ry
tinėje dalyje ir Ragainės — Pil

sią: “O kuom tave ten vaišino?” 
— “Kepsnių aš valgiau, vynelio 
gėriau”. — “O kur tave paguldė, 
kur naktelę nakvino?” — Pui
kioj klėtelėj, margoj lovelėj”.

Prisiskynusios gėlių, mergai
tės grįždavo namo ir galukaimy 
apvainikuodavo ilgą kartį, Klai
pėdos krašte kupoliu vadinamą. 
Apie kartį šoko, dainavo, laigė: 
“Ryla rala, laba ..dien, ryluže, 
raluže, laba dien”. Šušvės upyne 
(įteka į Nevežį) paliąi Josvainius 
Joninių išvakarėse buvo kaišomi 
vainikais kaimų kryžiai.

O kuris iš mūsų nežino iš se
nelių ir senučių girdėtų pasa
kojimų, kad šv. Jono naktį pa
partis žydi. O kas turi paparčio 
žiedą, tas žino viską, mato, kur 
žemėje turtai paslėpti. Visi taip 
pat žinome, kaip sunku paparčio

(Nukelta į 4 psl.)

VI. 14. baltai Miunchene, War
ner stovykloje, surengė bendrą 
į Sibirą išvežtųjų tautiečių minė
jimą, į kurį atsilankė lietuvių 
bendruomenės Vokietijoje c. li
to nariai adv. Šlepetys ir dr. E. 
Noakas, taip pat Balto pirminin
kas prof. kan. Končius, Balto e- 
migracinio skyriaus padėjėjas p. 
Valaitis ir kt. Ta proga tartame 
žodyje, kuriame pažymėjo, kad 
JAV valdžia nepripažino ir ne
pripažins Pabaltijo kraštams pa
darytosios skriaudos, ir vėliau 
pasikalbėjime su spaudos atsto
vais prof. kan. Končius pastebė
jo, jog mūsų naujieji ateiviai 
JAV ir Kanadoje yra apskritai 
gerai užsirekomendavę. Ten jie 
nėra visuomenei našta. IRO pa
reigūnai Ženevoj pareiškė: iš vi
sų tautų lietuvių proporcingai į 
JAV yra emigravusių daugiau
sia. Tai ir yra Amerikos lietuvių 
visuomenės, Balto ir kitų orga
nizacijų sutartinio veikimo išda
va. Stengiamasi, kad visi būtų 
aprūpinti garantijomis ir galėtų 
į JAV atvykti. Kas tokių garan
tijų dar neturi, tesikreipia į 
Baltą, kuris taip pat padeda lat
viams ir Estams.

Dabar svarbiausias rūpestis— 
įkurdinti visus likusius ir galin
čius įsikurti ir apsirūpinti tais, 
kurie niekur negalės emigruoti. 
Tremtinių reikalais jis matėsi ir 
dar matysis su Carusi, tarėsi su 
įvairiais IRO ir kt. or-jų parei
gūnais Ženevoje ir Paryžiuj, taip 
pat turi visą eilę pasimatymų ir 
pasitarimų su karinės ir vokie
čių civ. valdžios atstovais, ark. 
Miunchu, kard. Faulhaberiu, ba
varų pabėgėlių reikalams komi
saru Jaenicke, amerikiečių gen. 
konsulais, CIC šefais, imigraci
jos inspektoriais etc. Iš Ženevos 
gauta žinių, jog iš vad. “kietojo 
branduolio”, kuriais rūpintis po 
liepos 1 d. IRO pradžiai yra ati
dėjusi apie 10 mil. dolerių, bus 
stengiamasi visus, o jei visų ne
bus galima, tai bent kiek galint 
didesnį skaičių padėti kur nors 
kituose kraštuose, kad tik jie 
neliktų Vokietijoje. Dublino ar
kivyskupas pranešė, kad ir Ai
rija sutinka priimti apie 50 šei

mų arba 150 negalinčių savimi 
pasirūpinti DP.

Klaipėdiečiai ne tik gali (taip 
sako dabartiniai IRO nuostatai: 
jie gali būti), bet ir turėtų būti 
laikomi elligiblle DP statusui ir 
emigracijai. Minist. Žadeikį prof. 
Končius reikalavo jų reikalu į- 
teikti Valstybės Departamentui 
memorandumą. Pagal naująjį įs
tatymą numatoma įsileisti į JAV 
taip pat 50.000 vokiečių pabė
gėlių iš Pabaltijo ir kt. Rytų 
kraštų. Klaipėdiečiai ir kt. lie
tuviai, užkliuvusieji kaip taria
mieji kolaborantai, tuo titulu 
negalės praeiti; ten galėspraeiti 
tik tikri vokiečiai. Vad. kolabo
rantų reikalu įteikta ir bus tei
ma reikalingų informacijų cen
tro įstaigoms Ženevoje, taip pat 
JAV atstovui prie IRO G. War- 
renui. Kas buvo paimtas į ka
riuomenę, turi įrodyti, kad buvo 
mobilizuotas arba prievarta pa
imtas. Pagal senąjį įstatymą 
praktiškai bus vežama dar kokį 
porą mėnesių, paskum įsigalios 
naujieji nuostatai. Užsigulėju
sios bylos ir Balfo judinamos, ir 
pačių suinteresuotųjų turi būti 
kiek galint daugiau judinamos.

Šiuo metu šalpos reikalingų 
skaičius ypatingai padidėjo, nes 
vyksta didžiausi stovyklų per
grupavimai ir jų gyventojų pas
kirstymas į emigrantus, kietąjį 
branduolį ir įjungiamuosius į 
vokiečių ūkį. Viskas turi būti 
baigta iki liepos 1 d.

Balfas tiek duos, kiek gales ir 
turės lėšų. Naujieji ateiviai au
koja, likusiųjų neužmiršta. Tiek 
apie juos, tiek apie senosios kar
tos amerikiečius Balfo pirminin
kas pasakė daug šiltų žodžių. Jo 
įsitikinimu, amerikiečių lietuvių 
visuomenė savųjų niekad neuž
mirš, kai tik matys gyvą reikalą 
juos paremti. Tik visa bėda, jog 
ne kartą, kaip pažymėjo ta proga 
p. Valaitis, gaunantieji nepasis
tengia savo geradariams nė ačiū 
pasakyti — iš jų padėką tenka 
kartais lyg su bizūnu spausti. 
Dabar stengiamasi bent dalį pa
ramos gauti iš nelietuvių. Tiki
masi, jog emigracinėms byloms 
baigti ir išemigruoti bus pade
dama iš IRO ar kieno nors kito 
pusės ir po 1951 m. kovo 31 d.

A. Gražiūnas

Lalas Amerikoje
(Ištrauka iš “Grėsmingų Petrinių”).

(Tęsinys)
Tokių ir panašių pasakojimų 

Lalui visai šiušu pasidarė. O ką 
Lalui visai šiušu pasidarė. O ką 
žinai — ir iš tikro gali kuris nak
tį ateiti... Ypač jei koks nekrikš
tas, savižuda, skenduonis ar šiaip 
koks nelaikis. Tokie esą ypatin
gai priekabūs.

Bet tai dar būtų pusė bėdos 
buvę. Blogiau buvo, kad pradėjo 
jį naktimis baisūs sapnai kan
kinti. Vos tik sumerks akis — 
jau ir mato kokį negyvėlį, štai, 
rodos, jis eina iš darbo namo ir 
mato, kad vietoj vaikų su svie
dinukais negyvėliai savo galvo
mis žaidžia, mėtydami jas į sie
nas. Tai vėl girdi, kaip supykęs 
negyvėlis į langą barbena ir rė
kauja. O kiti ir visai atkakliai 
prie jo kimba — užgulę slogina 
ir nori jo kraują siurbti arba 
reikalauja, kad eitų su jais im
čių. Ypač kankino jį vienas se
nis. To senio išvaizda jam ypač 
įsmigo į galvą, kai tasai gulėjo 
lavoninėje — jis buvo nematytai 
ilgas, išdžiūvęs, geltonas kaip 
vaškas ir apvilktas tik vienais 
ilgais marškiniais, iš kurių ky
šojo sausos kaip šakaliai rankos 
ir kojos. Bet ypatingai nupurtė 
Lalą to senio veidas. Gulėjo jis 
retais plaukais apšepusia barz
da, truputį pramerkęs giliai įdu
busias akis ir nejaukaus šyps- 
nelio pravertomis lūpomis, iš ku-

nu kyšojo rudi, iškirmiję dantys. 
Dabar sapne vis tas senis jam 
ir vaidenosi. Rodos, ateina su 
savo nejaukia šypsena ir vis 
kimba, kad Lalas eitų su juo 
imčių. O kai tik susiima, siekia 
savo iškirmijusiais dantimis nu-, 
tverti Lalą už gerklės. Kartais 
ištisą naktį jis taip su negyvėliu 
imdavosi, vos vos galėdamas ap
siginti, kad baisūs senio dantys 
jam už gerklės nenutvertų. Pa
ryčiu po tokių imtynių išbusdavo 
visas lyg sumuštas, išmuštas 
prakaito ir jau nė pats gerai ner 
bežinojo, ar tai sapnas buvo, ar 
iš tikro su vaiduokliu imčių ėjo.

Dėl to jis sublogo, pradėjo ne
beužmigti, o užmigęs blaškėsi, 
mėtėsi po lovą ir ne kartą taip 
pradėdavo šūkaut, jog visus iš 
miego prikeldavo. Kartu gyvenę 
vyrukai, tokio dalyko nebepa- 
kęsdami, net pasiūlė jam išsikel
ti kitur gyvent.

Matydamas, kad per tuos ne
gyvėlius gali ir iš galvos išsi
kraustyti, Lalas pagaliau metė 
tą darbą ir pradėjo ieškoti kito.

Šiuo kartu jam pasisekė gauti 
darbą greit ir, kaip išrodė, net 
labai lengvą. Kai užėjo, darbo 
ieškodamas, į baltinius gaminan
čią dirbtuvę, bosas atnešė ant 
keturkampio skardos gabalo at
spaustą paveikslą, kuriame daili 
mergiotė grožėjosi kokiais ten 
moteriško apdaro dalykais, o a-

pačioje didelėmis raidėmis buvo, 
matyt, parašyta, koki tie apda
rai puikūs ir kas juos gamina. 
Tokių paveikslų Lalas buvo ne
maža matęs mieste. Prie jų net 
ir jis su kitais ne kartą buvo 
sustojęs pasižiūrėti ir pasijuokti, 
nes tai gražuolei kažkokį bekau- 
siai vis pridirbdavo ūsus ir dar 
prirašydavo kiauliškų pagyrimų. 
Dabar, parodęs tą paveikslą, bo
sas tarė:

— Vaikščiok po miestą ir, kai 
rasi tokiam paveiksle ką papieš
ta ar parašyta, nuvalyk. Tai bus 
tavo darbas. Daugiau nieko kito 
tau dirbti nereikės. Bet žiūrėk, 
kad tie paveikslai būtų švarūs.

Lalas apsidžiaugė. Toks dar
bas jam patiko. Jis sau vaizda
vosi, kad tas' ūsų trynimas yra 
juokas ne darbas, ir jis galėsiąs 
beveik dykas per dienas vaikš
čioti po miestą ir dar gerą pini
gą paimti.

Bet pasirodė, kad tų gražuolių 
mieste prikabinėta gyvas praga
ras ir beveik visos ūsuotos. Jis 
ėjo ir trynė, ėjo ir trynė, ir vis 
galo nebuvo. Ligi vakaro bevaik
ščiodamas taip nusivarydavo, 
kad pagaliau vos namo parsikas- 
davo. Ir batams puspadžius vos 
spėjo kalti. Pagaliau, negalėda
mas pėsčias visą miestą apibėg
ti, nemaža ir pinigo pravažinėjo. 
O dar biaurybės vaikai, pamatę, 
kad jis gražuolei ūsus trina, la
lėjo būriais iš paskos, šaukė vi
sokius niekus ir visų praeivių 
dėmesį kreipė j jį. Bet tai dar 
nebuvo pats blogiausias dalykas. 
Blogiausia buvo, kad diena iš 
dienos jis tuos ūsus trynė, ir 
diena iš dienos jo gražuolės vėl

buvo ūsuotos, tarsi tie ūsai pa
tys būtų dygę, šito Lalas nebuvo 
pramatęs. Jis negalėjo suprasti, 
kaip tiems pusgalviams pagaliau 
ir neįkyri vis tą patį nieką kar
toti. Ilgainiui gi tai jį tiesiog į- 
siutino. Juk per tai jis, tarsi iš 
galvos išėjęs, turėjo lakstyti, 
liežuvį iškabinęs, po visą mies
tą ir vos spėjo su tais prakeik
tais ūsais susidoroti.

— Tegul tik pagausiu kurį, 
tai taip vošiu į marmūzę, kad 
net apsilaižys, — galvojo jis 
gniauždamas kumštį, bet gana 
ilgą laiką negalėjo nė vieno ne
naudėlio nutverti. Matyt, ir jie 
buvo vikrūs ir apdairūs.

Vis dėlto pagaliau vienas pa
kliuvo Lalui į nagus. Nusitren
kęs kartą net į patį miesto pa
kraštį ir atsisėdęs atsipūsti, ma
to jis, kad prie netoliese kaban
čios jo globojamos gražuolės 
priėjo kažkoks žmogynas, sus
tojęs, rodos, tik pasižiūrėjo į 
paveikslą — ir kažkaip lyg sa
vaime atsirado gražuolei ūsai.

Lalas taip nustebo, kad net 
akis patrynė, ar tai ne sapnas. 
Bet greit susigriebė ir šoko prie 
nenaudėlio.

— O ką tu čia dirbi?! — su
šuko jis, nutverdamas tą žmo
giūkštį už apykaklės.

Nutvertasis buvo taip nuste
bintas, jog atsigrįžęs gal minu
tę spoksojo akis išpūtęs ir pra
sižiojęs, negalėdamas nė žodžio 
ištarti.

Ir iš tikro jis turėjo ko nus
tebti. Dešimtį metų jis rodė cir
ke visokius triukus ir nebuvo 
atsitikimo, kad žiūrovai būtų 
sugavę jį, kai jis darė tai, ko jie

tuęėjo nematyti. Jis kartą trenk- 
te pritrenkė net policijos parei
gūną, kuris žmonėms aiškino 
visokius sukčių ir apgavikų triu
kus. Kai tasai baigė savo kalbą, 
jis grąžino bekalbant jam nuka
bintus jo laikrodį ir kaklaraištį...

O dabar kažkoks grinorius jį 
sučiupo!

Bet pagaliau jis susigriebė, 
atgavo gaidžio drąsą ir, padaręs 
malonų veidą, kilstelėjo kepurę 
ir tarė:

— O, misteris! Labai malonu. 
Aš jau seniai norėjau susitikti 
ir pasikalbėti.

— Aš tave taip pat jau seniai 
norėjau susitikti ir kaip reikiant 
tau snukį sumalti! — suriko La
las.

— Sumalti snukį? Tai labai 
negražu iš tavo pusės, — pas
tebėjo sučiuptasis.

Dėl tokio akyplėšiškumo Lalas 
iš piktumo net suvirę.

— Negražu?! Ak, tu gumbe 
žemės! Aš turiu paskui jį be 
kvapo lėkti per miestą, trinda
mas jo terliojimus, o jis mano, 
kad jam ačiū už tai pasakysiu!

—Tai visai netiesa, — tarei 
žmogynas. — Priešingai, aš tave 
nuolat turiu gintis, nes visą lai
ką seku tau iš paskos. Jei būčiau 
pirma tavęs ėjęs, seniai būtumei 
man ant kulnų užlipęs, taip be
protiškai beskubėdamas. Jei jau 
turėtume vienas kitu skųstis, 
tai ne tu manimi, bet aš tavim, 
kad taip leki, jog aš baigiu pas- 
ktitinį kvapą išleisti, nenorėda
mas visai nuo tavęs atsilikti.

— O velnias liepia tau tuos 
ūsus piešti! — neiškentė Lalas.

— Kam čia velnio, — ramiai

tarė jo belaisvis. — Mano toks 
pat darbas piešti, kaip tavo trin
ti.

— Na, nemulkink čia man a- 
kių, — įtardamas, jog nori jį 
apmauti, vėl pasišiaušė Lalas. — 
Neturiu laiko tavo prasimany
mų klausytis. Einam į policiją.

— Tik jau nebūk vištagalvis,
— pyktelėjo ir žmogynas. — Aš 
noriu su juo kaip su žmogum 
pasikalbėti, o jis šokinėja su po
licija. Tur būt, nori darbo ne
tekti?

— Kodėl?
— Tu nori, kad mane už virbų 

įkištų. Bet juk tuome t nebus 
reikalingas ir trynikas, kai nebus 
ko trinti.

Lalas net sučiuptojo apykaklę 
paleido. Šitai jam į galvą nebuvo 
atėję.

— Tavo tiesa, kad> tave per
kūnas!—sušuko jis, pamatęs, kad 
galėjo pats sau duoną atimti. — 
Bet ką gi man su tavim daryti? 
Jei paleisiu, tai vėl man reikės 
be kvapo paskui tave lėkti.

— Aš gi tau sakiau, kad ne aš, 
o tu man dvasią iš kūno varai,
— atsikirto žmogynas. — Ir dėl 
to kaip tik norėjau su tavim pa
sikalbėti. Ar tu manai, kad dau
giau uždirbsi, iš kailio nerdama
sis? Čia darbas neakordinis ir 
antvalandžių tikriausiai nė tau 
nemoka, kaip ir man. Dėl to aš 
ir manau, jog mes galime susi
tarti taip, kad abiem būtų nau
dinga. Tu mažiau trink, aš ma
žiau piešiu, ir bus puikiausia 
tvarka — ir darbo bus, ir pasi
pjauti su juo nė vienam nereikės.

— Tiesą kalbi, — tarė pagal
vojęs Lalas. — Tikrai mes gali

me taip padaryti. Bet .pasakyk 
tu man, kokia čia iš tikro velnia
va yrą? Kam tu tuos ūsus turi 
piešti, o aš juos trinti?

žmogutis šyptelėjo, atsisėdo 
ant suolo ir užsirūkė.

— Kam tuo tau galvą sukti, 
— tarė jis. — Svarbu, kad turi 
darbo ir gauni pinigą, o kam tas 
darbas reikalingas — ne mūsų 
dalykas. Geriau mes tik susitar
kim, kad mažiau mums darbo 
būtų. Tas tai mums būtų nau
dinga.

Nors Lalas ir spyrėsi sužinoti 
tą keistą paslaptį, aiškindamas, 
jog tai jam labai įdomu ir žadė
damas niekam nesakyti, bet 
žmogynas, kad ir labai draugiš
kai su juo kalbėjosi, tik šypso
josi ir tos paslapties nesakė. Jis 
tik siūle susitarti, kad mažiau 
jiems reikėtų dirbti.

Kadangi abiem buvo aišku, 
jog reikalas bendras, jie lengvai 
dėl ateities susitarė, ir Lalui da
bar prasidėjo visai kitos dienos. 
Jam dabar nebereikėjo bėgiot 
po visą miestą, nes iš anksto 
žinojo, kur ir kiek tų ūsų pri
piešta. Tad iš karto ten vykda
vo, lengvai su darbu susidoroda
vo ir dar laisvo laiko atlikdavo. 
Vietoj bėgiojęs skersai išilgai po 
visą miestą, su savo naujuoju 
pažįstamu jis geriau užsukdavo 
kur į saliuną alaus išgerti. O 
pasirodė, kad tasai naujas jo bi
čiulis linksmas ir draugiškas 
žmogelis. Kai jie arčiau susipa
žino, jis surado būdų ir links
miau praleisti laiką. Alaus iš
gerti dabar jie nebeeidavo į pir
mą pasitaikiusį saliuną, bet pa
traukdavo į prašmatnesnį, kur
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Ugnis, kupolis ir paparčio žiedas
(Atkelta iš 3 psl.)

žiedą įsigyti. Reikia būti labai 
ir labai drąsiam. Apie Linkuvą 
sakoma, jei nori įsigyti paparčio 
žiedą, reikia Joninių naktį, pa
siėmus su savim maldaknygę ir 
rožančių, nueiti miškan. Ten, 
atsisėdus papartyne, šermukšni
ne lazda užsibrėžti ratą, o tame 
rate pasikloti baltą paklodę ir 
melstis. Besimeldžiant rodysis, 
visokios baisiausios dvasios, no
rinčios žmogų suplėšyti. Jei už
teks drąsos ir iškęsi iki gaidžių, 
tai ant paklodės rasi paparčio 
žiedą, kurio pagalba galėsi viską 
žinoti ir daryti. Bet niekas ne
drįsdavo į tokią avantiūrą leistis. 
Taip, senelių pasakojimų, daug 
kas yra paparčio žiedą tu
rėjęs, tik tas žiedas pas juos pa
tekdavo netyčiomis, visai jo ne
ieškant ir net negalvojant Ne 
vienam senukui jis už vyžų už- 
krisdavo, ir nei iš šio, nei iš to 
viskas nušvisdavo, pasirodydovo 
visi žemėje užkasti lobiai. Ir pa
galvojus apie paparčio žiedą, vis
kas dingdavo ir užmirštin pras
megdavo. Turint paparčio žiedą 
galima ir žmonių mintis žinoti, 
tik suradus žiedą, reikia jį įdėti 
į perplautą žaizdą.

Didelę dalį Joninių papročių 
užima būrimai, kerėjimai, vaista- 
vimai ir kitokie prietarai.

Jau pats devyngėlis kupolis 
turi buriamosios galios. Tas de
vynias žoleles su devyniais lape
liais reikia pasidėti po pagalviu 
ir nieko netarus užmigti. Tada 
prisisapnuos išsvajotasis. Klaipė
dos krašte iš Joninių išvakarėse 
priskintų gėlių nupintas vainikas 
per galvą metamas į beržą ar 
gluosnį. Jei pirmą kartą išmetus 
užklius šakose, mergaitė ištekės 
dar tais pačiais metais. Kiek kar
tų vainikas nukrenta, tiek metų 
reikės laukti, šv. Jono vidurna
ktį mergaitei reikia apibėgti ap
link namą ir klausytis, iš kurios 
pusės šunes loja, iš ten atvyks ir 
busimasis. Prieš vidurnaktį mer
gaitės darže iškasa gabalėlį velė
nos ir, jį apvertosios, padedą at
gal ton pačion vieton. Iš to', ką 
kitą rytą po velėna randa, spėja 
savo ateitį: kirmas—vaikas, ša
kos gabalėlis—kapas, vabalas— 
jaunikis. Jei vabalas pilkas, vy
ras bus prasčiokas, jei margas— 
valdininkas arba kariškis, o jei 
žalias—vyras bus ūkininkas. Pa
nevėžio apskr. mergaitės į šuli
nio keturis kampus suleidžia ke
turis nupintos vainikus, jei jie 
sueina vienon vieton, tai ištekės. 
Jei Joninių išvakarėse mergaitės 
nulauš tris dilgeles ir nors viena 
iš jų prigis, tai tais metais ji ište-

giau pieno, o tų septynių kaimy
nų karvių pienas sumažėdavo.

Ir augmenija įgija daugiau ga
lios Joninių naktį. Prisiminknme 
tik paparčio žiedą! Joninių išva
karėse renkamos visokios vaista
žolės, kurios po Joninių nustoja 
savo gydomosios galios.

Po Joninių ir gegutė virsta va
nagėliu.

Be šių suminėtų yra eibės' ir 
kitokių prietarų bei burtų Joni
nių išvakarėse, bet jiems visiems 
suminėti reikėtų daug vietos.

Kaip matome, per Jonines, 
kaip ir per Kalėdas gamta ir jos 
reiškiniai žmonių akyse įgauna 
nepaprastos jėgos. Bet tuo ste
bėtis netenka-abi tos šventės yra 
saulės grįžmetyje (diena susily
gina su naktimi, tik po Joninių 
diena trumpėja ir tamsėja). Tais 
žemės orbitoje taip svarbiais mo-

mentais, kada saulė ima didinti 
arba mažinti savo pajėgumą že
mei, kaip tik ir atgyja visos gam- 
tažmogio fantazijos būtybės. Jo 
įsitikinimu, saulė ir šviesa ne tik 
laimino žmogų, gyvūniją ir aug- 
mneniją, bet jose kovon susidūrė 
ir piktosios jėgos su gerosiom, 
susigrūmė šviesa su tamsa. Iš vi
sų Joninių papročių matome, kad 
būdingiausi jų yra pastangos su
tramdyti piktąsias jėgas, kad 
jos įiebūtų žalingos nei žmonėms, 
nei gyvuliams. Ne Bažnyčios įve
sta šventė Šv. Jono Krikštytojo 
gimimui paminėti padarė Jonines 
didele ir visur išplitusia liaudies 
švente, bet priešingai, nes šv. 
Jono Krikštytojo šventė sutampa 
kaip tik su tuo laiku, kada liau
dies papročiai ir tikėjimai galėjo 
įsijungti ir Jonines padaryti visų 
bendra švente.

Ar pažįsti Lietuvą?
A'. Berželis

Savo ypatumais — vienitelė 
pasauly upė

Nuo šio numerio įvedame Lie
tuvos pažinimo skyrelį, kuris 
primins mūsų tolimą Tėvynę ir, 
tikimės, padės geriau pažinti jos 
gamtą, gyvenimą, praeitį bei 
kultūrą, šalia tais klausimais 
straipsnelių, bus visuomet deda
ma keletas klausimų—uždavi
nių, į kuriuos lauksime skaity
tojų atsakymų. Pirmoji jų serija 
apims uždavinius, atspausdintus 
trijų mėnesių laikotarpy (nuo 
birželio 23 d. ligi rugsėjo23 d.). 
Už kiekvieną teisingą atsakymą 
bus skaitomas vienas taškas. 
Trys surinkusieji daugiausia taš
kų gaus vertingas dovanas kny
gomis. ‘

yra tikrai nepaprasta, vieninte-l 2. Kokios Lietuvos upės nėra
1 — Z — 4.—2 ‘ Mnmiinn infnlzni?

I iirzelr

Žydai nesutaria kokia kalba kalbėti
Iš daugelio kalbų reikia pasirinkti vieną. Senovinė hebrajų 

kalba būtų artimiausia, bet atsilikusi nuo šių dienų gyvenimo.
Kiekviena tauta turi savų, tik 

jai vienai būdingų reikalų bei 
rūpesčių. Tas pats yra ir su žy
dais. Visi esam girdėję apie žydų 
kovas su arabais dėl Palestinos. 
Bet ne tik šios varžybos su jų 
senojoj tėvynėj įsikūrusiais ara
bais žydams sudaro rūpesčio. Dėl 
istorinio žydų tautos likimo jiems 
ir savo tarpe dar tenka pasigin
čyti ir net kovoti.

Vienas tokių šiandien žydams 
rūpimų klausimų — kokia kalba 
jie savo naujai atkurtoj valsty
bėj ateity kalbės.

Daug šviesuomenės, ypač mo
kyklų atstavai griežtai pasisako,

, kės, jei dvi prigis - dvi ištekės, o 
| jei visos nudžius - nė viena neiš
tekės (Pasvalys). '

Pagal seną įsitikinimą Joninių 
naktį iki vidurnakčio siautėja 
raganos, raganiai, piktos dvasios, 
švaistosi laumės ir kitokios nere
gimos būtybės, stengdamos pa
kenkti tiek žmonėms, tiek gyvu
liams. Kad raganos neužkerėtų 
galvijų, Joninių išvakarėse, dar 
prieš saulėlydį, suvaromi jie į 
tvartus, karvėms duodama duo
nos su druska. Ant tvartų ir na
mų durų derva ar kreida para
šomi kryžiai, kad raganos neįlįs
tų. Raktų skylės užkišamos devy- 
neriopomis žolėmis. Ties dvaro 
durimis pakabinamos šermukš
nių ir kiečių šakos, kad neįsiver- 
žtų raganos bei piktos dvasios. 
Tomis pat šakomis perbraukia
mos ir karvės, kad užkerėjimai 
joms nepakenktų- Mažoje Lietu
voje šermukšnio šakų galia šiaip 
aiškinama: šermukšnis turi daug 
smulkių lapelių, o raganos, prieš 
įlisdamos įtvartą, tori būtinai 
tuos lapelius suskaityti. Kad iki 
vidurnakčio nespėtų to padaryti, 
tai ir kišama kiek galima dau
giau tokių šakų.

Joninių išvakarėse reikia sau
gotis netik raganų bei piktų dva
sių, bet ir blogos valios žmonių, 
ypač piktų kaimynų. Karvių ir 
kiaulių apžyniavimas yra žino
mas visoje Lietuvoje. Taip pat ži
nomos ir priemonės prieš jį. Pav., 
jei norima, kad kaimynų karvių 
pienas pereitų į kito kaimyno, 
reikia Joninių naktį 12 vai. nu
eiti į jų tvartą, nieko netariant
ir neatsigręžiant išmilžti iš kiek- kad vienintelė Izraelyje vartoja- 
vienos karvės po tris lašelius pie- ma kalba turi būti hebrajų. Jų 
no, paskui paimti tą vakarą su- nuomone, ši senovinė žydų tautos 
rinktas devyneriopas žoleles, dar kalba gali būti pats tvirčiausias 
tą pačią naktį jas suvirinti, suvi- j saitas, jungiąs visą, tautą. Bet 
rinus supilti tuos pieno lašus, tris yra ir stiprus sąjūdis, kad būtų 
kartus viską sumaišyti ir į vartojama vadinamoji idiš kal- 
duoti po tris kartus kiekvienai ba, kuri yra gimtoji kalba šim- 
karvei gerti. Bet yra vaistai prieš tų tūkstančių dabartinių Izrae- 
tą užkerėjimą. Ūkininkas, kurio lio piliečių. Tik prieš ją yra smar- 
karvės nustojo pieno, nujautęs, kiai nusistatę jau minėti švie- 
kurio čia kaimyno darbas, išpeša' suomenės sluogsniai. Pagaliau 
iš savo karvių po tris plaukus ir prieš ją yra jr; vyriausybė. Izrae- 
ir stengiasi nunešti juos į piktojo lyje yra net laikraščių visomis 
kaimyno tvartą. Jeigu karvės su žydų imigrantų vartojamomis 
šienu tuos plaukus suės, tai pie
no nebeduos, o apraganautų kar
vių pienas sugįš.

Kai kur Joninių naktį velka
mos vadelės ar šaka per lauką, 
kur banda ganosi, ir užburiamas 
pienas.

Klaipėdos krašte Joninių išva
karėse buvo einama nuo septynių 
kaimynų rubežių skinti po vieną 
gėlę, nuo kiekvieno vis kitokią, 
paskui jas suvirinti ir duoti kar
vėms, tada jos duodavosios dau-

kalbomis, neišskiriant nė vokie
čių kalbos, bet nėra idiš kalba.

Pagaliau galėtų dar būti svar
stoma vartojimas ir kitos kurios 
kalbos, nes žydai savo ilgoj is
torijoj yra vartoję ir įvairias 
kalbas.

Idiš kalba daugiausia Rusijos, 
Lenkijos, Lietuvos, Vengrijos ir 
Rumunijos žydai. Ji yra susi
dariusi iš vokiečių aukštaičių 
tarmės, kurią po kitus Europos 
kraštus išnešiojo 14 ir 15 amž.

žydai emigrantai. Joje galima 
rasti' nemaža rusiškų, lenkiškų 
ir net lietuviškų žodžių.

Hebrajų kalba yra semitinė. 
Ja buvo parašyta didžioji dalis 
Senojo Testamento. Bet ne ją 
vieną senovės žydai vartojo. Po 
Babilono nelaisvės žydų tarpe 
įsigalėjo aramajų kalba. Hebra
jų buvo likusi tik mokslo ir raš
to kalba. Aramajų kalba kalbė
jo ir Kristus, nes tai buvo Jo 
laikų žydų tautos kalba. Jos tar
mė ligi šiai dienai yra liturginė 
kalba syrų, maronitų ir chaldėjų 
apeigų krikščionių, kurie gali 
didžiuotis, kad mišiose vartoja 
paties Jėzaus Kristaus vartotą 
kalbą.

Bet ir aramajų kalbos įsigalė
jimo metu hebrajų kalbos raida 
nebuvo sustojusi. Aramajų, grai
kų ir lotynų kalbų įtakoj susi
darė iš jos mišnai tarmė, žinoma 
rabiniškosios hebrajų kalbos var
du, nes rabinai rašė ja talmudo 
aiškinimus ir Biblijos nagrinėji
mus.

Taigi žydams dabar tenka iš 
yįsų tų kalbų pasirinkti vieną, 
kurią jie ateity vartos savo tė
vynėje.

Daugiausia, žinoma, būtų ša
lininkų vartoti senovinę hebrajų 
kalbą. Bet ji yra mirusi kalba— 
jos jau seniai nei žydai, nei nie
kas kitas kasdieniniam gyvenime 
nevartoja. Taigi pradėt ją vėl 
vartoti būtų toks pat žygis, kaip, 
pavyzdžiui, bandymas kurioj 
nors daugiausia katalikų gyve- 
namoj JAV valstybėj pradėt var
toti mirusią lotynų kalbą. Miru
sios kalbos reikėtų mokytis vi
siems nuo seno ligi vaiko, ja rei-

Redakcija

Iš paties Europos vidurio ište
ka mūsų krašto upių galiūnas 
Nemunas. Pradžioje jis tekėjo į 
Juodąją jūrą. Tuo laiku jis buvo 
Dniepro intakas. Tai buvo labai 
seniai. Nuo tų laikų praslinko 
daug daug tūkstančių metų. Vė
liau pasuko į vakarus ir buvo pa
sidaręs Vislos intaku. Dar vėliau, 
maždaug prieš 15.000 metų, mū
sų Nemunas pasirinko kitą arti
mesnį ir savą kelią į Baltiją. Tai
gi jis savo ilgame amžely net ke
lis kartus keitė savo vagą, tekė
jimo kryptį pakeitė priešinga 
linkme ir iš Juodosios jūros inta
ko pasidarė Baltijos upė. Jokia 
kita pasaulio upė nėra tokių iš
daigų krėtusi. Dėlto Nemunas

lė savo klajojimais upė. Bet tai 
dar ne visos jo keistenybės. Štai 
dar viena, kuriai taip pat pasau
ly nėra lygios. Vidurinėj savo 
dalyj Nemunas taip susiraito, 
kad sudaro raizginį vingių, kurie 
vadinami Birštono kilpos vardu. 
Jokia kita pasauly didelė upė ne
turi tokių painių vingių.

Nemunas yra viena iš didžiau
sių Europos upių. Jis savo van
denį plukdina net 937 km.. Dau
gumas kitų Lietuvos upių yra jo 
intakai. Per metus mūsų Nemu
nėliu tiek nuteka vandens, kad 
jam susemti reikėtų penkiolikos 
dėžių, kurių kiekviena turėtų 
būti po vieną kilometrą aukštu
mo, platumo ir ilgumo! Tokios 
didelės upės neturi nei Anglija, 
nei Italija nei daugelis kitų kraš
tų. Savo vandens tyrumu, klonio 
didingumu, krantų gražumu mū
sų Nemunas nedaug turi pasau
ly varžovų.

Pabandykite atsakyti į šiuos 
klausimus:

1. Kuriam Nemuno krante (de
šiniame ar kairiame) yra garsūs 
piliakalniai ir kurie

Nemuno intakai?
3. Ar pro Klaipėdą loka Ne

muno vanduo?
4. Kuri iš upių yra ilgiausia: 

Merkys, Šešupė ar Dubysa?
5. Kokios šešios upės įteka j 

Šešupę?

Nepaprasti radiniai
Japonijos sostinės Tokijo poli

cijos radinių biuras paskelbė, 
kad savininkai atsiimtų jame e- 
sančius 30 pamestų karstų. Taip 
siūloma parduoti taip pat pames
tos 75 gyvatės.

& i?

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buvus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.
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JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJDNAS, Sav

Penkt 
vai. vak 
pat alpo; 
Brookly 
ke ir 
sportini 
šuolinis 
tarti sp< 
Tiek j; 
kvi<“čiar

Parodo;
I Julitai 

nizaci.jaii 
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ketų išleisti visas reikalingas 
knygas bei laikraščius ir dar nu
kalti daugybę naujų žodžių, nes 
joje nėra vardų tiems dalykams, 
kurių nežinojo jomis kalbėjusi 
senovės tauta. Be to, hebrajų 
kalba iš viso neturtinga. Sena
jame Testamente vartojama vos 
7.000 žodžių, o pavyzdžiui, mo
dernioji anglų kalba turi apie 
1.000.000 žodžių. Taigi pradėt 
vėl vartoti hebrajų kalbą yra di
delių sunkumų.

Daug geriau tiktų šiandien 
vartoti idiš, kuri yra gyva šios 
dienos kalba ir turi net gana 
gausią literatūrą. Bet iš tikro ji 
žydams yra svetima ir ja kalba, 
kaip minėta, tik žydai iš Rytų ir 
Vidurio Europos. Taigi ir šiuo 
atveju iš visų kitų pasaulio kraš
tų susirinkusiems žydams reikė
tų pradėti mokytis naujos kal
bos, kas taip pat nėra lengvas 
dalykas.

Visa tai ir kelia žydų tarpe 
ginčus, kurie, dėl jų rytietiško 
temperamento, kartais yra net 
labai karšti ir irzlūs.

K

VYNAS — LIKERIAI — ALUS 
BARAS — RESTORANAS

574 Hudson Avenae Rochester, N. Y.
Tel.: Main 7646

DAR GALIMA UŽSISAKYTI ŠIEMS METAMSK 
S 
a 
ti jį 
jį ‘‘MUZIKOS ŽINIOS” yra vienintelis perijodinis bažnytinės, lietuvių 

*■ tautinės muzikos ir dainos bei liaudies meno žurnalas.
J ‘‘MUZIKOS ŽINIOSE” sale žinių apie mūs muzikų, chorų ir ansamblių 
J? veikimų, kiekviename numeryje telpa giesmė arba daina (su gai- 
jį domis) parašyta solo balsui arba chorui.

‘‘MUZIKOS ŽINIAS” leidžia Amerikos Romos Katalikų Vargonininkų K ” ’--- ... ... .................
ti B B 
ti

M

S

Sąjunga, kuriai priklauso veik visi Amerikos lietuviai vargoninin
kai, daug artistų, menininkų, muzikos ir dainos mylėtojų.

‘MUZIKOS ŽINIŲ” prenumerata metamp^tiktai $1.00, užsienyje $1.50. 
Prenumeratas reikia siųsti administratoriui šiuo adresu: v
Mr. Leonard J. šimutis, Jr., 6322 So. Troy St., Chicago 29. Ill.
Gi visus raštus tam laikraščiui reikia siųsti šiuo adresu:
Mr. Ignas Sakalas, 2056 West 23rd St., Chicago 8, Ill.

i x s X

varo : H 
nius“), 1 
Bradford} 
1”), We 
dersfieldi

Pirmą 
ku. (2x11 
22:11 (1 
gauna vi 
“Vilnius’’ 
lifax’o la; 
mojimo ji 
minuso f 
huanica”. 
kovos t ui 
“Vilnius” 
thuanica’

ŠACHM

grojo negrai ir šoko tokios pa
trakusios mergos, jog pradžioj 
Lalas net raudonuodavo, kad 
jos, taip mažai apsirengusios, 
visų akyvaizdoje kraiposi, vy
niojasi lyg gyvatės ir kojas į pa
lubes mėto.

Kitą kartą jie nueidavo pažiū
rėti, kur stipruoliai tvirčiausias 
grandines trauko, storas geležis 
lyg šiaudus lanksto arba taip pa
siutusiai imasi , jog iš tolo gir
dėti, kaip kaulai braška. Nusi
vesdavo jis Lalą ir į cirką, kur 
ir pats savo triukus rodė, pasi
žiūrėt, kaip tarsi be kaulų žmo- 
pės kojas už nugaros sudėję, ran
komis vaikšto, arkliai šoka ir 
drambliai žmonėms dideliais me
diniais skustuvais barzdas skuta.

Nelabai tik Lalui patiko, kad 
jo bičiulis .buvo baisiai išsiblaš
kęs ir visuomet savo piniginę 
namuos palikdavo, tad jam vie
nam vis tekdavo už viską mokėt 
Bet jis buvo toks draugiškas ir 
paslaugus, jog Lalas niekaip 
neįsidrąsindavo jam priminti, 
kad turėtų abu iš pusės mokėti.

Tik tos geros dienos Lalui ne
tikėtai baigėsi. Vieną dieną su
sitiko jis savo bičiulį gerokai nu
siminusį. O kai sužinojo dalyką, 
ne mažiau nusiminė ir jis pats. 
Dvi moterų baltinius gaminan
čios kompanijos buvo nutarusios 
liautis konkuravusios ir susi
jungti. O tai reiškė, kad jie lieka 
abu be darbo, nes pasirodė, ta
sai jo bičiulis buvo vienos tų 
kompanijų pasamdytas, kad sa
vo piešiniais ir prierašais kiek 
pritildytų jos konkurentės at

kaklią reklamą, o Lalas savo 
ruožtu nuo to pikto pokšto savo 
kompanijos reklamas turėjo gin
ti. Bet konkurencija buvo baig
ta, ir jie buvo daugiau neberei
kalingi.

Dabar susirado Lalas darbo 
žvejybos laive. Namie būdamas, 
jis mėgo ežere pameškerioti, var
žas statyti, užsidėjus ledui eit 
patrankanti, tad žvejyba jam 
išrodė patrauklus dalykas, ypač 
jūroj, kur tiek žuvies turį būti. 
Važiuodamas į Ameriką, jis jū
ros liga nesirgo, tad ir plaukio
jimo nebijojo. O dar jūrininkas, 
kuris, sąliune sutiktas, jam pa-

Iš šitos bėdos Lalą išgelbėjo 
tik tai, kad pakeliui laivas turė
jo dar užsukti į vieną uostą. O 
Lalui to ir tereikėjo. Jis tuojau 
iš laivo pabėgo ir pasuko atgal. 
Plaukti į jūrą daugiau nė su py
ragu niekas nebūtų jį priviliojęs. 
Geriau jis dabar parsisamdė 
dirbti prie kažkur pietuose tie
siamo geležinkelio.

Įsodintas su būriu kitų į trau
kinį, jis neilgai trukus atsidūrė 
kažkokiam gūdžiam krašte, kur 
tik raiti piemenys ganė bandas 
tokių pat puslaukinių, kaip ir jie 
patys, galvijų. Bet čia ir vėl pa- 

-------  h“-i kliuvo kaip šmuila kariuomenėn, 
sakė, kad jų laive yra darbo, ir j Darbas buvo sunkus, gi saulė 
pasiūlė kartu plaukti žvejot, tiek taip kaitino, jog vos galėjai tver- 
pripūtė jam galvon miglų apie 
jūrininkų gyvenimo puikumą, 
kad jis vos į viršų iš džiaugsmo 
nepašoko, kai jį į laivą priėmė.

Bet kai laivas išplaukė, jūra 
taip šėlo, jog Lalui iš baimės 
visos blusos apmirė. Pirštus jis 
krimtosi, kad leidosi į tą pra
keiktą laivą įviliojamas. Apim
tas baimės, kad laivas tuojau 
nugarmės į vandenų gelmes, jis 
prisiminė net kiek primirštus 
poterius ir, nepasirodydamas 
kitiems, meldėsi, kad tik šį kartą 
nenuskęstų, pasižadėdamas vi
sais šventaisiais, jog daugiau į 
tokius dalykus nebesileisiąs. Bet 
to dar neužteko. Suėmė jį jūros 
liga taip, jog išrodė, kad ne tik 
vidurius, bet ir sielą išvems. Ta 
liga jį taip pribaigė, kad jis tik 
stenėjo ir, niekam nematant, 
gailiomis ašaromis apverkė savo 
vėjavaikišką žygį.

ti. O dar blogiau buvo, kad čia 
tykojo visokį pavojai, apie ku
riuos naujai atvykusioms senieji 
darbininkai dar mokėjo ir labai 
vaizdžiai papasakoti. Jie, matyt, 
nelabai buvo patenkinti, kad ten 
nauji darbininkai vyksta — kai 
sunkiau buvo darbininkų kom
panijai gauti, geriau buvo gali
ma bedirbantiems su ja susikal
bėti. Tad tokiems nepageidau
jamiems atvykėliams jie stengėsi 
kuo ryškiausiai pavaizduoti, kas 
jų laukia, jei skubiai negrįš at
gal, iš kur atvykę.

— Atvykęs čia nesigailėsi, — 
sakydavo jie tokiam naujokui. 
— Įdomus čia kraštas ir darbas 
neblogas, bet tik atsargumo tru
putį reikia. Kaip patinka tau ši
tos apylinkės moskitai? Šiau
rūs? O, jie, palyginamai sų ki
tais, dar tik nekalti mašalėliai. 
Naktį užmiegant, čia nereikia* *

bijoti, kad jau nebepabusi, ka
dangi ligi ryto bus jie tau iš
čiulpę visą kraują, kaip padaro 
kai kurios kitos moskitų rūšys. 
Tik drugį, žinoma, ir šie visai 
gerai platina. Bet drugys ne to
kia baisi liga, kad reikėtų jos 
labai bijoti. Kiek blogiau, kad 
šioje srityje pasitaiko susirgimų 
ir raupsais. Tai jau blogesnis 
dalykas. Ypač nemalonu, kai 
susirgusį atskiria nuo sveikų ir 
laiko uždarę, kol numiršta.

Nuodingų tarantulų ir skorpi- 
jonų, tiesa, esą taip pat nemaža 
bet tai palyginamai smulkmena 
Mėgėjai jie tik naktį įlįsti į marš 
kinius pasišilti. Bet jei nekruti ii 
jų neprispaudi, kartais ir neįkir 
tę išropoją. O ir įkirstais ne kiek 
vienas mirštąs. Pavojingesnė; 
esą gyvatės. Nuo jų įkirtimo pei 
penkias minutes žmogus persike 
liąs į rojų. Upėj aligatorių taip 
pat reikia pasisaugoti. Jei patier 
pusiau ir nekrimstels, tai rank? 
ar koją greit galį nužnybti, nėr 
dantis turį biaurius—rankos sto 
rūmo baslį lengvai nukandą.

Statybai į priekį pasivarius 
žinoma, kraštas būsiąs pavojin 
gesnis. Ten jau ir smauglių esą 
Prastai tam baigiasi, apie kur? 
toks biaurybė apsivynioja—kau 
lūs kaip bematai sutriuškina. C 
blogiausia, kad nuo jų pabėgt' 
neįmanoma. Savo akimis taip 
užburia auką, jog lyg virve trau
kiama turi prie baisiojo rijike 
artėti, kol į nasrus jam patenka 
O ne daug malonesni už smau 
giius ir indėnai. Jie jau nepraleis 
pasitaikiusios progos baltajam

skalpą nusmaukti. Tylomis kal
bant, galima esą* pasakyti, jog ir 
čia kai kurie ne geresni už indė
nus. Jei įtars, kad turi dolerį, tai 
kur nuošaliau atsilikusiam ar 
naktį bemiegančiam taip mitriai 
patrauks peiliu per kaklą, jog ne 
pyptelt nesuspėsi.

Jau tik pasiklausius tokių kal
bų Lalui plaukai ant galvos čiū- 
kščia atsistojo. Ypač jį nupurtė 
apie raupsus pagalvojus. Nors 
raupsais sergančio jam ir nebuvo 
tekę matyti, bet jis gerai atsimi
nė, ką kartą per pamokslą kuni
gas apie raupsus pasakojo. Jis 
įvaizdavo, kas būtų, jęi susirgtų 
ir būtų uždarytas ligi nusibaigs 
tarp visokių gyvų lavonų. O ir 
aplink apsidairius nekoks jaus
mas jį apėmė. Antai keletas vy
rukų, prisigaudę skorpijonų, la
žinosi, kurio skorpijonas laimės 
ir leido juos kovoti. Pasižiūrėjus, 
kokie tie bjaurybės pikti ir kaip 
kirstas priešas staiga krinta ne
gyvas, lengva buvo įsivaizduoti, 
koks jausmas, kai pajunti tokį 
ladarą užanty rėplinėjantį. Ne 
ižiugiau jam buvo, kai ir paste
bėjo, kad keli neaiškaus veido 
sutvėrimai iš paniūrų dėbčioja 
i jį ir savo tarpe kažką šnabždasi. 
Gal ir tyčia jie tokius įtartinus 
padarus vaidino, bet Lalas būtų 
prisiekęs, jog tai draugai iš po 
tilto, kuriems perpiaut žmogui 
gerklę mažiau reiškia, kaip ki
tam nusukti galvą vištai ar nu
dėti triušį.

(Bus daugiau)
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Telefonas: EV 7-7411
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ K0MP.
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenimo vieta

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

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

KVIEČIAME
Užsisakykit savaitraštį “AMERIKĄ”!

“AMERIKA”
★ yra geriausias savaitraštis,—sako kiekvienas, 

turėjęs progos su ja susipažinti.
“AMERIKOJE”

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

Tocfėl

“AMERIKA”
■fa yra mielai skaitoma ne tik čia, Amerik oje, 

bet ir visame pasaulyje.

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

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

“AMERIKA”
metams kainuoja tik......................... $3.00
Užsienyje ..............  $3.50

Reikalaujantiems nemokamai siunčiame kelis “Amerikos* 
numerius susipažinimui

417 Grand Street Brooklyn 11, N. Y.
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Birželio 2’3, 1950

SPORTAS Philadelphia, Pa
SPORTININKAMS

Penktadienį, birželio 30 d.,7 
vai. vak. Lietuvių Atletų Klubo 
patalpose (168 Marcy Ave., 
Brooklyn) šaukiamas New Yor
ke ir apylinkėse gyvenančių 
sportininkų ir sporto mėgėjų vi
suotinis susirinkimas. Bus ap
tarti sportinės veiklos klausimai. 
Tiek jaunieji, tiek vyresnieji 
kviečiami atvykti.

Parodomasis krepšinio turnyras
Halifax’o anglų jaunimo orga

nizacijai prašant, lietuvių sporto 
klubas “Vilnius””, gegužės 20 d., 
surengė parodomąjį krepšinio 
turnyrą anglų visuomenei.

Dviejų minusų turnyre daly
vavo: Halifax’o lietuviai (“Vil
nius”), latviai ir anglų jauniai, 
Bradfordo lietuviai (“Lithuanica 
1”), Wetherby latviai ir Hud- 
dersfieldo anglų jauniai.

Pii-mą susitikimą, nepilnu lai
ku, (2x10 min.) laimi “Vilnius” 
22:14 (11:11) ir “Lithuanica” 
gauna vieną minusą. Pusfinaly 
“Vilnius” lengvai laimi prieš Ha- 
lifax’o latvius 29:11 ir be pralai
mėjimo patenka į finalą, kur iš 
minuso pusės vėl iškopa “Lit
huanica”. Po 40 min. karštos 
kovos turnyro nugalėtoju tampa 
“Vilnius”, supliekdamas vėl “Li
thuanica” 47:35 (24:16).

ŠACHMATŲ PIRMENYBES
Lietuvių Atletų Klubo šach

matų pirmenybės baigėsi Repeč- 
kos pergale. Neseniai iš 9uropos 
atvykęs, jis surinko 9 tšk. (iš 11 
galimų). Antrą-trečią vietas pa
sidalino Staknys ir Kulpavičius 
( po 8,5 tšk.). Iš viso pirmenybė
se dalyvavo 12 šachmatininkų. 
Pirmiesiems trims buvo įteiktos 
dvi Juozo Ginkaus ir viena Jono 
Patašiaus skirtos dovanos. Kiti 
vietomis pasidalino taip: 4 V. 
Merkevičiūs 8 tšk.,5-6 v.Bileris!
ir Milčius- po 5,5 tšk.,7 v.Kutkus i ,ki.į’=Pad^v° 
5 tšk.,8 v.Volskis 4,5 tšk.,9 v.
Vakselis 4 tšk.,10 v.Lišauskas 
2,5 tšk. ,11 v.Kandotas 2 tšk.,12 
v.^eidat 1,5 tšk. Pirmenybių 
organizatorius buvo A.Vakselis. 
Dabar sudaryta komanda, kuri 
Dabar sudaryta komanda, kuri 
numato rungtiniauti su ameri
kiečių vienetais. Komandos va
dovas - E.Staknys.

ATSISVEIKINIMAS SU KUN. 
PEČIUKEVIČIUM

Philadelphia, Pa. — Nedžiugi 
žinia pasiekė šv. Andriejaus lie
tuvių parapiją, kad visų čia ger
biamas kun. Leonas Pečiujkevi- 
čius vyskupijos potvarkiu iške
liamas į kitą parapiją. Išgirdę 
tokią staigmeną, parapijiečiai 
nusiminė. Kun. L. Pečiukevičius 
buvo mylimas ir gerbiamas kaip 
senų taip ir jaunosios kartos. Ir 
svetimtaučiai jį pamėgo.

Dvasiškiai nemėgsta paglrų, 
o ypač kun. Leonas, bet prie šios 
progos turime priminti, kad per 
4 metus ir 4 mėnesius gerb. kun. 
Leonas visokeriopai labai daug 
pasidarbavo Šv. Andriejaus pa
rapijai.

Jis ir tremtiniams daug patar
navo, sudarant affidavitus, at
vykusioms įvairiais patarimais, 
surandant butus bei darbą. Jis 
taip pat vakarais mokino dipu
kus ir anglų kalbos.

Birž. 8 d., 7 vai. vakare gerb. 
kun. Leonui buvo surengtas at
sisveikinimo bankietas. Parapi
jiečių ir svečių priėjo pilna para
pijos svetainė. Bankieto pirmi
ninkas Ramanauskas paprašė 
kun. I. Valančiūną sukalbėti mal
dą. Po to Ona Urboniūtė, akom- 
ponuojant prof. P. Staniškiui, 
sugiedojo Amerikos himną. Ban
kieto programos vedėju buvo 
kun. Jonas Gibas, kurs pareiškė, 
kad šis atsisveikinimo parengi
mas neturi būti liūdesio vakaras, 
bet linksmo turinio žodžių ir pa- 
marginimų vakaras, duodant 
gerb. kun. Leonui progą su mu
mis linksmai, jaukioje nuotaiko
je vakarą praleisti. Pirmas kal
bėjo kun. dr. F. Statkus apie 
kun. Leoną, su kuriuo teko kuri 
laiką kartu jam darbuotis šv. 
Andriejaus parapijoje. Linkėjo 
gero pasisekimo naujoje vietoje. 
Po to prof. V. Macijauskas, a- 
komponuojant prof. P. ’ Staniš-

Martusevičius, ValančiūnaS, Če
pukaitis, Statkus, Šimkus, Raila, 
Lukšys, Jaskevičius, Budreckas, 
čegys, Gibas ir Pečiukevičius.

Kun L. Pečiukevičius išvyko 
į naują parapiją Sacred Heart 

’Church, Silver Creek P. O., New 
Philadelphia, Pa.

Pūkas
PHILADELPHIA, PA. 

NAUJIENOS

lietuvaitės Baltrikonis premijuo
tos nuotraukos ir kitos įvairios 
lietuvių veikimo fotografijos.

“L. D.”, paprašius, prisiun
čiamos susipažinti nemokamai, 
(adresas 9204 S. Broadway, Los 
Angeles 3, Calif. — Prenumerata 
$3.00 metams).

K. M.

Australijo lietuvių krepšinio 
pirmenybės

Vyr. A.F.A. ir Sp. K-tas nu
mato organizuoti 1950 metų 
Australijos lietuvių krepšinio pir
menybes Melbourne, į kurias bus 
kviečiamos visų Aust, valstijų 
geriausios lietuvių krepšinio ko
mandos. Tikimasi, kad pirmeny
bėse dalyvaus Melbourne, Sydnė- 
jaus, Camberros ir Adelaidės lie
tuvių krepšininkai.

Pirmoji sporto šventė
Balandžio 29-30 d. d. Buenos 

Aires Lietuvių Sporto Klubo 
“GRANDIS” iniciatyva buvo su
ruošta pirmoji Argentinos lietu
vių sporto šventė, šventėje' taip 
pat aktyviai dalyvavo ir Argen
tinos Vyčių klubas.Lietuvių Auš
ros Vartų parapijos aikštėje prie 
Lietuvių Salės vyko tinklinio va
ržybos, kurias laimėjo grandie- 
čiai. Laimėtojams buvo įteikta 
—sidabro taurė. Lietuvių Salės 
šalutinėse patalpose vyko šach
matų varžybos. Ten pat buvo 
surengta sporto parodėlė, vaiz
duojanti sporto vystymąsi Liet- 
tuvoje ir tremtyje.

LIETUVIAI KOVOJA DEL 
MEISTERIO VARDO

Pernai metais Venecueloj lie
tuvių krepšininkai buvo tik u- 
žuomazgoj. Bet, žaisdami “B” 
klasėje ir nepralaimėdami nė 
vienų rungtynių, laimėjo Estado 
Carabobo “B” klasės meisterio 
titulą. Dabartiniu metu, jau bū
dami “A” klasėje, ryžtingai ko
voja vykstančiame turnyre su 
stipriomis komandomis dėl 1950 
m. meisterio vardo. Turnyre da
lyvauja 4 komandos — “Lith- 
uanica”, “La Salle”, “Pedro Gu- 
al Liceo” ir Colage”. Su kiekvie
na komanda sužaisti 4 kartus. 
Ligi šiol mūsų krepšininkai tu
rėjo 5 rungtynes, iš. kurių pra-

| kalbėjęs prof. J. Puzinas suglaus
tai perbėgo Lietuvos istoriją, per 
karą pergyventus lietuvių var
gus, tremties gyvenimą ir atvy
kimą Amerikon ir tremtinių var
du dėkojo kun. L. Pečiukevičiui 
už visokeriopą atvykusioms pa
galbą. Duetą dvi dainelės padai
navo Ona Urboniūtė ir Marytė 
Varvuoliūtė, akomponavo P. 
Staniškis. Ilgesnį žodį anglų kal
ba tarė adv. Stanley F. Mankus, 
linkėdamas kun. Leonui kuoge- 
riausio pasisekimo naujoje vie
toje. Po to atsitiko staigmena: 
kun. Jonas Gibas smuiku ir p. 
Ramanauskas armonika sutar
tinai pagrojo dvi polkas. Jiedu 
slaptai praktikavosi pasirodymui 
šiame bankiete. Susirinkusieji 
turėjo daug juoko ir gausiai plo
jo. .

Kleb. kun. J. čepukaitis kal
bėjo nusiskųsdamas, kad netenka 
darbštaus pagelbininko, linkėjo 
kun. Leonui gero pasisekimo 
naujoje vietoje, ir nepamiršti 
mūsų. šv. Andriejaus parapijos 
8 skyriaus mokinys Edvardas 
Junčius parap. mokyklos moki
nių ir seserų mokytojų vardu 
pasakė gražią atsisveikinimo kal
bą ir įteikė kun. Leonui didelę 
pluokštę rožių. Po to sekė šv. 
Andriejaus parapijos draugijų 
valdybų linkėjimai ir dovanėlių 
įteikimai: Šv. Elenos, Gyvojo 
Rožančiaus, Tretininkų, Sodalie- 
čių, šv. Andriejaus parapijos ve
teranų Postas No. 1030, Apašta
lystės Maldos draugija, Parapi- 

,jos choras ir tremtinių atstovy
bė. Tuomet žodį tarė ir kun. 
Leonas Pečiukevičius. Dėkojo 
kleb. kun. J. čepukaičiui už ge
rus patarimus, kun. J. Gibui už 
taip glaudų bendradarbiavimą 
parapijos darbe, visiems parapi
jiečiams už klusnumą ir prisidė
jimą gausiomis aukomis, draugi
joms, surengusiems šį bankietą 
ir visiems atsilankiusiems. Po to 
kun. dr. V. Martusevičius sukal
bėjo maldą. Baigiant Ona Ur- 
boniūtė, akomponuojant P. Sta
niškiui, ir visa, publika sugiedojo 
Lietuvos himną. Bankiete daly
vavo šie dvasiškiai: Patlaba,

laimėjo tik prieš pereitų metų 
“A” klasės meisterį “Liceo”. Mū
siškiai taškų atžvilgiu stovi pir
moje vietoje.

— Lietuvaitė Bronė Areške- 
vičiūtė, ištekėjo už William Phi
llip Folks. Iškilmingos sutuok
tuvės įvyko šv. Kazimiero para
pijos bažnyčioj birželio 17 dieną. 
Nuotaikinga vestuvių puota buvo 
parapijos salėj. Susirinko daug 
artimiau ir pažįstamų sveikinti 
jaunavedžių.

— šiomis dienomis į Phila
delphia atvyko Kazickų šeima 
ir panelė Kazickaitė, kuri yra 
gyvenusi net rusų okupuotoj Vo
kietijos zonoj. Ji yra labai daug 
pergyvenusi savo tremties me
tais. E. Valinčiūtė atvyko pas 
Binkevičius, 329 Wharton St. 
Palikai sustojo pas Kvietkienę, 
210 Femon St. Be to, atvyko 
Jonkai ir dar keletas naujų gy
ventojų.

— Edvardas ir Marijona Mar
kuliai, 1316 S. 5th St., birželio 
10 d. susilaukė sūnelio. Tai jau
na, iš tremties atvykusi šeima. 
Visi artimieji sveikina jaunuo
sius tėvus.

— šv. Kazimiero parapijos 
piknikas įvyks birželio 25 dieną 
Mikolaičio sode. Pažymėtina, kad 
pikniko dalyviai bus visi nufil
muoti. Vėliau tos spalvotos Al
mos bus rodomos. Todėl tikima
si, kad į pikniką suvažiuos labai 
daug žmonių iš visų pusių. Pik
nike gros muzika, bus visokių 
linksmybių ir užkandžių bei gė
rimų.

— Neseniai atvykęs lietuvis 
V. Klapatauskas atidarė batų 
taisymo dirbtuvę, o dabar jau ir 
batų parduotuvę. Miela girdėti, 
kad mūsų tautiečiui gerai sekasi. 
Jis turi savo namus ir prekybą 
1205 S. 4th St.
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LOS ANGELES LIETUVIŲ 
VEIKLA

— ALT skyriaus pastangom!® 
birželio 18 d. parapijos salėje 
buvo surengtas birželio 14-15 
d. d. įvykių minėjimas (10 m. 
nuo Lietuvos okupacijos ir 9 m. 
nuo žiaurių masinių žudynių).

11 vai ryto buvo atlaikytos šv. 
Mišios už nukankintus lietuvius 
ir pasakytas pritaikintas pa
mokslas. Mišių metu giedojo o- 
peros solistas VI Baltrušaitis.

Minėjime kalbėjo gen. St. Raš
tikis, prof. M. Biržiška, Lietuvos 
garbės konsulas dr. J. J. Biels
kis ir k. Liūdnomis dainomis 
programą paįvairino šv. Kazi
miero parapijos choras ir solistė 
Fl. Korsakaitė.

— Šv. Kazimiero parapijos 
sekmadienio mokyklos vaikučiai 
birželio 25 d. rengia mokslo už
baigimo šventę su įvairia pro
grama: montažu “Tėvynės gar
sai”, tautiniais šokiais bei plas
tika, baletu “Drugeliai gėlėse”, 
deklamacijomis ir k.

Vaikučius paruošė O. Razu- 
tienė ir seselė Alfonsą. Į šventę 
visi kviečiami — įėjimas laisvas 
ir nemokamas.

— Ką tik išėjusiame “Lietu-, 
vių Dienų” Nr. 5 telpa įdomiu 
straipsnių: “10 metų vergijos” 
“Minėkime birželio 14”, “Dabar
tinė Lietuvos tarptautinė padė
tis”, “Steigiamąjį Lietuvos seimą 
prisimenant” (buv. prez. dr. K. 
Grinius), “Jaltos konferencija”, 
‘Diplomatinis protokolas’, ‘Steig. 
seimo padėka Amerikos lietu
viams” ir daug žinučių iš įvairių 
liet, kolonijų. Anglų kalba — 
“International status of Litįh- 
uania”, “Washington Attitudes”, 
“Notables observe Jonaitis birth
day”, “Abroad Kualoa” (kelio
nės įspūdžiai aplink pasaulį jach
ta) ir k.

Taip pat daug gražių ir įdomių 
nuotraukų iš Chicagos ir Balti- 
morės lojalumo paradų, Vagonai, 
kuriais lietuviai buvo vežami į 
Sibirą, žudynių vaizdai, nelaimin
gos lietuvių tautai Jaltos konfe
rencijos bei Stalino-Hitlėrio su
tarties, istorinė 1921 m. vieno 
miliono parašų įteikėjų preziden
tui nuotrauka, čiurlionies ir 
Sklėriaus kūriniai, Clevelando

“PASLAPTINGOJI ZONA” 
GREAT NECKE

Great Neck, N. Y. Stipriai ir 
įspūdingai praėjo Great Necke 
Lietuvos kankinių minėjimas, 
įvykęs birželio 15 d. Gausios pu
blikos dėmesio centre buvo vieti
nių artistų vaidinimas — “Pas
laptingoje zorioje”. Šį gyvą ir 
sceningą veikalėlį pastatė reži- 
sorius Kęstutis Miklaševičius, 
kuris ištisas sąvaites kas vakarą 
nuoširdžiausiai dirbot Visi vaidi
nimo dalyviai įdėjo tiek darbo, 
laiko, talento ir širdies, kad tik
rai yra verta šioje vietoje jais 
pasidžiaugti ir paminėti. VI. Bū
tėnas savo atsakančiai aukštu 
ūgių ir puikia vaidyba labai tiko 
partizanų vado vaidmeniui. Lio
nė Šimkevičiutė, vaidinusi Aldo
ną, savo vaidmenį atliko įtiki
nančiai ir jos sukurtas partizanų 
vado sesers tipas buvo net labai 
geras. Bolševikų šnipas, kurį 
vaidino p. Petravičius, buvo la
bai gerai nugrimuotas ir savo 
vaidmenį atliko puikiai. Vyt. Žu
kas, Rimas Pundzevičius ir Li- 
nartas taip pat vaidiųo labai ge
rai. Jauna, ar ne 20-ties metų 
p-lė L. Tomkutė, suvaidino 70- 
ties metų senutę pavyzdingai.

Mokytojos Jakienės pastaty
tas vaizdelis iš trėmimo dienų, 
padarė stipraus įspūdžio ir buvo 
tikrai vykęs.

Bendrai visa minėjimo pro-1 
grama buvo ypatingai gerai pa
ruošta. Vienas dalykas, ką gal 
ir galima būtų šiam minėjimui 
prikišti, tai kad perdaug buvo 
kalbų ir kad ne visiems kalbėto
jams sekėsi kalbėti trumpai ir 
tas užtęsė programą, šiaip gi 
Lietuvos kankinių t paminėjimas 
čia buvo tokio ipą^to, jog retai 
kuri vieta Amerikoje šitaip be
galėtų pasirodyti.

GRAŽI AUKA SESELIŲ 
KOPLYČIAI

Rochester, N. Y1. — Kun. J. 
Bakšys, didžiai vertindamas N. 
P. Seserų darbus it jų pasiryži
mą pastatyti šv. Metų pamin
klą, koplyčią Marijos garbei jų 
Vienuolyne Putnam, Conn., gavo 
iš PRANO SKIRMANTO šiam 
tikslui gausią auką. PR. SKIR
MANTAS koplyčiai statyti tes
tamento keliu paliko $3.000. 
Auka jau gauta. Seselės nuošir
džiai dėkoja ir meldžiasi už savo 
geradarius. Jų atmintis bus įam
žinta. y

Vykstančio vajaus proga visi 
Dievą ir Tėvynę mylintieji pra
šomi prisidėti prie šios paminkli
nės šventovės pastatymo.
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LIETUVIAI TAUTŲ 
ŠVENTĖJE

Bridgeport, Conn. Birželio 
d. mūsų mieste buvo “Festival
of Nations”, kurioje dalyvavo 
apie dvidešimt tautų su savo tau
tiniais šokiais ir dainomis, šven
tėje dalyvavo ir lietuvių parapi
jos choro rinktinė grupė, vad. 
A. Stanišausko, kuri pasirodė su 
gražiomis lietuviškomis dainomis 
ir tautiniais kostiumais. Ryto
jaus dieną laikraštis “Brigeport 
Telegram” pirmam puslapyje 
įdėjo šios grupės ir jos vedėjo 
nuotraukas, o “Bridgeport Post” 
antrame puslapyje, aprašydami 
visų dalyvavusių tautų gražų pa
sirodymą. Choro grupėje dalyva
vo šie gabūs dainininkai: O. Rad
vilaitė, M. Diselaitė, L. Meškely
tė, H. Kukliauskaitė, O. Gru- 
dzinskaitė, B. Kukierienė, H. Ci- 
bulskienė, V. Brilvičius, J. Bar- 
notas, R. Jurkšaitis, J. Juškevi
čius, N. Gasiūnas, F. česikas. 
Grupė tikrai sveikintina už gra
žų lietuvių vardo kėlimą.

Visą laiką dalyvavo ir parapi
jos vikaras kun. V. Pranskietis, 
kuris kuo galėdamas jaunimui 
padeda.

Reikale kreipkitės pas biz
nierius, kurie skelbiasi mūsų 
laikraštyje "Amerikoje.”

Queens Village, L. I., N. Y. 
BAIGĖ MOKSLĄ

Eduardas C. Vitkus šiomis die
nomis baigė Fordhamo universi
teto vaistininkų skyrių. Jis dau
giau kaip trejus metus dalyvavo 
kaip JAV kariuomenės seržan
tas kare Europoje. Teko jam da
lyvauti invazijos žygyje ir kitose 
didelėse kautynėse, kuriose kar
tais yra kritę 50-70 proČbntų vi
sų karių, bet jis laimingai grįžo 
gyvas, kaip ir jo brolis Vincas, 
tarnavęs laivyne leitenantu ir 
dabar elektros inžinierius. Bet 
sutrukdė mokslą, kurį tik dabar 
galėjo baigti. Teko jam keliuose 
kursuose mokytis pas savo seserį 
dr. E. R. Vitkus, kuri jau kelinti 
metai ten profesoriauja. Jų tė
vas V. Vitkus yra mechaninės 
inžinerijos braižytojas.

Artimieji ir pažįstami linki 
Eduardui laimės ir pasisekimo 
pasirinktam darbe.

Giminė

Newark, N. J
Lietuvių Tarybos metinis 

susirinkimas
Birželio 8 d. Šv. Jurgio d-jos 

salėje įvyko New Jersey Lietu
vių Tarybos metinis susirinki
mas. Susirinkime dalyvavo be
veik visų Newarko ir apylinkės 
organizacijų atstovai. Buvo ap
tarta daug aktualijų ir nustaty
tos gairės tolimesniam veikimui. 
J. Liudvinaitis plačiai pranešė 
apie N. J. Lietuvių Tarybos ren
giamą Lietuvių Dieną — išva
žiavimą, kurs įvyks liepos 2 d. 
Lithuanian Liberty Park, 340 
Mitchell Ave., Linden, N. J.

Nutarta taip pat sustiprinti 
| antikomunistinę veiklą ir dėti 
pastangų atsikviesti į Newarką 
Čiurlionio ansamblį.

Red. pastaba: Jau 20 metų, kaip 
New Yorko apylinkės katalikiš
kų draugijų sudarytas komitetas 
liepos mėnesio pirmąjį sekma
dienį ruošia taip vadinamą Lie
tuvių Dieną, kurios pelnas ski
riamas “Amerikos” laikraščio 
naudai. Tame parengime daly- 
lyvaudavo visų srovių (išskiriant 
komunistus) lietuviai ir tą dieną 
niekas kito didesnio parengimo 
neruošdavo. Taigi šis L. Tary
bos užsimojimas liepos 2 d. su
ruošti atskirą New Jersey “lie
tuvių dieną” verčia mus manyti, 
kad, kitiems neapsižiūrėjus, kai 
kieno buvo sąmoningai pradė
tas, norint jau į tradiciją įėju
sios New Yorko Lietuvių Dienos 
rengėjams trukdyti.

GERI PASIŪLYMAI
Richmond Hill: 1 šeimos puikus na

mas. Visi moderniški įrengimai, gara-, 
žas su privačiu įvažiavimu.

Cypress Hill: 4 šeimų mūrinis, mo
derniškas, 2 aukštų namas.

Woodhavene arti Forest Park: 2 
šeimų, atskirai statytas moderniškas 
namas Tušti kambariai. Garažas.

Gera proga įsigyti gerą namą ne
brangia kaina.

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

J. P. MAČIULIS
REAL ESTATE & INSURANCE 

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

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo įstaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir naktį

Tel. DEW 5136

: Jos. Kavaliauskas
Laisniuotas

i LIETUVIS GRABORIUS ;|
! Penna ir New Jersey valstijose < •

' Nuliūdimo valandoje prašau i 
Šauktis prie manes

1601-08 So. 2nd St. |

| Philadelphia, Pa.

Geriausias vasaros poilsis

BUTAUSKO ŪKY (FARMOJ)
(5 minutės kelio nuo Torrington, Conn, miestelio)
- KALNŲ ORAS, GRAŽIOS APYLINKĖS, 

PATOGUS SUSISIEKIMAS!
Erdvūs kambariai, gardus maistas, nuosavo ūkio 

šviežias pienas, kiaušiniai, daržovės ir t.t.
Tik vasarą: birželio-June, lie

pos-July, rugpjūčio-August ir 
rugsėjo-September mėnesiais.

Vietos užsisakomos iš ankslo 
telefonu: Torrington, Conn. 9655, 
arba laišku:
R. BUTAN, Torrington, Conn., 
RFD 1, Mountain Rd.

iJau 9-ti Metai Kai Visi Klauso—

p-

itotis WEVD—1330 kil. 5000 w.

$ "Lietuvos Atsiminimų
I RADIJO VALANDŲ 

^šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p.

SAVI, PAS SAVUOSIUS!

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

Tel. WAverly 6-3325

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

ir Vietinius visiems štatams ir Municipalams 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 Federalės 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 yra daromi bile bizniuose 
naudojant šį patarnavimą 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: EV 4-3049

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-9220

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų

Šventadieniais susitarus

TeL EVergreen 7-6868
VALANDOS: 
9—12 ryte

Penktadieniais , uždaryta

Brooklvno Lietuviai Graboriai

•EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenuė, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEvvton 9-4464

[Tel. Virginia 7-4499 Ž
i F. W. Shalins j
i (šalinskas) Z
i Laisniuotas Graborius 7

Suteikiam Garbingas r
1 Laidotuves 6
; - $150 - j
' KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 6
Į NEMOKAMAI 9
l 84 - 02 Jamaica Avenue, ę
* Brooklyn, N. Y. 6

Estate of A. J. Valantieji!s 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.
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NEW YORKO APYLINKĖS

LIETUVIU
v >

įvyks IDEXTER PARKE
Jamaica Avenue ir Elderts Lane, Woodhaven, N. Y.

£ 
ĮŽANGA SU TAKSAIS — 75 c. PRADŽIA 1 VAL. POPIET

AMERIKA Birželio 23, 1950

Lie|
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PASIRUOŠIMAS LIETUVIŲ DIENAI
New Yorko apylinkės Lietuvių 

Dienos parengimas artėja. Kai- 
skaitysite šios sąvaitės “Ameri
ką,” iki Lietuvių Dienos (liepos 
2 d.) bus belikę tik keliolika die
nų. Taigi visiems, kurie žada joje 
dalyvauti, jau laikas prie to pa
rengimo ruoštis.

Kadangi rengėjai šiemet netu
rės nieko bendro su bufetu ir ba
ru (parko savininkas juos pasi
liko savo žiniai) apsukresnės 
mūsų moterėlės, kad nereikėtų 
nusivilti su užkandžiais, jau džio
vina lietuviškus sūrius ir ruošia 
skanius skilandžius. Gi vyrai ža
da pasirūpinti apsauga nuo troš
kulio.

Iš visur plaukia linkėjimai, 
kad ir šių metų Lietuvių Diena 
pasisektų. Kiekvienas, kuriam 
tik leis aplinkybės, žada joje da
lyvauti.

Net iš tolimiausių provincijų 
lietuviai yra susidomėję Lietuvių 
Dienos pikniku. Vienas mūsų 
skaitytojų iš Los Angeles, Cali
fornia, rašo: “Kadangi New Yor- 
kas yra labai toli ir pėsčias ne- 
suspėčiau pas jumis ateiti, o lėk
tuvu skristi piriigų neturiu, tai 
nors mintimis būsiu jūsų ruošia
moje Lietuvių Dienoje ir prie 
progos siunčiu 3 dol. už knygelę 
Lietuvių Dienos paramai.”

PASKUTINIS SUSIRINKIMAS
Birželio 19 d. Komitetas Lie

tuvių Dienai rengti turėjo pas
kutinį savo susirinkimą “Ame
rikos” patalpose.

Susirinkime dalyvavo daugu
ma komiteto narių. Pirmininka
vo K. Baltrušaitis, sekretoriavo 
S. Lukas.

Susirinkimas praėjo pakeltoje 
nuotaikoje. Visi komisijos nariai 
pasiryžę energingai dirbti, kad 
piknikas gražiai praeitų. Visi vy
rai noriai apsiėmė palaikyti tvar
ką prie įėjimo vartų ir parke, 
o moterys — prie išleidimo gra
žios baskės, kurią apsiėmė parū
pinti Angelų Kar. parapijos mo
terys, ir prie platinimo knyge
lių.

Visi dalyvavusieji susirinkime 
pasiėmė iš anksto platinti įžan
gos bilietus. Be to, bilietų galima 
gauti “Amerikos” administraci
joje.

Šią savaitę už knygeles pini
gus prisiuntė: ‘
J. Stonis,

Jamaica, N. Y.............  3.00
Saliome Vielis,

Brooklyn, N. Y.......... 3.00
Amelia Šatus,

Scranton, Pa.............. 3.00
A. J. Pateckis,

Hartford, Conn.......... 3.00
R. Kasley,'

Nutley, N. J............ . 3.00
D. Whitcavage, . .■

Brooklyn, N. Y. 3.00
Stasys Misiūnas,

Brooklyn, N. Y.......... 3.00
Paula Slivynas,

Darby, Pa.................. 3.00

A. Panatauskienė, 
Brooklyn, N. Y..  3.00

Sergijus Kamaitis, 
Brooklyn, N. Y..  3.00

Ignas Tubutis, 
Brooklyn, N. Y..  3.00

A. štetikas, 
Brooklyn, N. Y..  3.00

Jonas šeštokas,
Long Island City N. Y. 3.00

Aldona Faust, 
Alameda, Calif... 3.00

Kun. C. A. Vasys, 
Worcester, Mass.. 3.00

M. Valašinas, 
Brooklyn, N. Y..  3.00

Vikt. Šlikienė, 
Brooklyn, N. Y.. 3.00

M. Smelstorius, 
Brooklyn, N. Y..  3.00

S. Miltenis,
Brooklyn, N. Y.......... 3.0Q

Walter Dilis,
E. Orange, N. J.......... 3.00

Mrs. Jos. Karpus,
Brooklyn, N. Y.......... 3.00

Prel. J. Balkūnas,
Maspeth, N. Y............. 3.00

Dr. S. Daugėla
Brooklyn, N. Y.......... 3.00

Elena Gudzinskienė
Brooklyn, N. Y.......... 3.00

Chas. Kupetis, (,
Brooklyn, N. Y.......... 3.00

Vincas Frankonis, 
Brooklyn, N. Y..  3.00

J. Miklasevičiai,
Brooklyn, N. Y.......... 3.00

Juozas Lukošius, 
Brooklyn, N. Y.. 3.00

Mrs. E. Urbelienė, 
Brooklyn, N. Y..  3.00

Julia Adomėnas,
Richmond Hill, N. Y. 3.00

J. Adomaitis,
Jamaica, N. Y.............  3.00

A. Patamsis,
Great Neck, N. Y.........3.00

Luise Amante,
Highland Park, N. J.....3.00

Peter Bagochunas,
Maspeth, N. Y............. 3.00

Mrs. U. Yanush,
Brooklyn, N. Y.......... 3.00

Mrs. Steinis,
Brooklyn, N. Y.......... 3.00

Ona ir Kazys Poderiai,
Brooklyn, N. Y.......... 3.00

Peter Jenčius,
Brooklyn, N. Y.......... 3.00

Alice Dergentis,
Woodside, L. I.,....... 2.00

Vyt. Radzevičius, *
Brooklyn, N. Y.......... 2.00

Juozas Radžiūnas,
Walden, N. J.............. 1.00

J. Bankieta,
Frackville, Pa.............  1.00

Kast. Jankūnas,
Elizabeth, N. J.......... 3.00

Ona Menderis, 
Swan Lake, N. Y..3.00

A. Stero,
Woodhaven, N. Y...... 3.00

J. Klimavičius,
Woodhaven, N. Y...... 3.00

J. Delionis, 
Jersey City, N. J. 3.00

J. S. Naujokaitis, 
Pomona, Calif...... 3.00

M. Kučinskas,

ATEITININKŲ SĄJUNGOS A- 
MERIKOJE SUVAŽIAVIMAS

Centro Valdybos nutarimu, 
Lietuvių Katalikų Ateitininkų 
Sąjungos Amerikoje metinis su
važiavimas įvyks š. m. rugsėjo 
30 d. — spalių 1 d. Pittsburgh, 
Pa.

Rugsėjo 30 d. vakare įvyks su
važiavimo programos paruošimo 
komisijų posėdžiai, o pats suva
žiavimas bus pradėtas spalių 1 d. 
sekmadienį, 8 vai ryte šv. Mi- 
šiomis. Suvažiavime bus pami
nėta Ateitininkų 40 metų su
kaktis.

Visos ateitininkų kuopos (sen
draugių, studentų ir moksleivių) 
prašomos jau dabar sielotis šio 
suvažiavimo pasisekimu, kurs 
užtikrintas, jei visos kuopos ne 
tik atsiųs savo atstovus, bet ir 
aprūpins juos kūrybiniais vei
klos plėtimo sumanymais.

Visiems atstovams, kurie tik 
to norės, Pittsburgh’o ateitinin
kų kuopa mėgins gauti pas savo 
bičiulius nakvynes. Apie tai pra- 
neština Rengimo Komisijos se
kretoriui A. Kasiulaičiui, 2211 
Sarah Street, Pittsburgh, Pa.

Visi ateitininkų suvažiavimo 
dalyviai kviečiami rugsėjo mėn. 
30 d. (nuo ryto) dalyvauti A. L. 
K. Federacijos Kongreso posė
džiuose. ' f

Kun. Pranas M. Juras, 
Dvasios Vadas

' Prel. Jonas Balkūnas, 
Fondo Globėjas 

Juozas B. Laučka, 
Pirmininkas

Dr. Kazys Ambrozaitis, 
Vice-pirmininkas

Pranas Naujokaitis, 
Sekretorius

Dr. Zenonas Prūsas, 
Iždininkas

KAT. FEDERACIJOS SUSI
RINKIMAS

Didžiojo New Yorko Kat. Fe
deracijos apskrities mėnesinis 
susirinkimas įvyks 1950 metų 
birželio 30 dieną, penktadienį, 
8 vai. vakare, Apreiškimo para- 
jos salėje, Brooklyne.

Visų katalikiškų draugijų at
stovai bei valdybos ir katalikų 
visuomenės veikėjai malonėkite 
į susirinkimą atvykti.

Valdyba

1 EV 4-9293 < J
jį SALDAINIŲ PALOCIUS j 
į GERIAUSIOS RŪŠIES Z
J Lmgvl Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 0
X PUSRYČIAI — PIETOS — VAKAMKN2. Geriausias pasirinkimas 9 
a AISKRYMAS gamintas namie B geriausios Smetonos, ALUS U ge- į 
A riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKTT2S: § 

S Juozas Ginkus J
S 465 Grand Street, Brooklyn, N. Y. X

Brooklyn, N. Y.......... 1.00
Rev. V. Vasiliauskas,

Newtown, Pa.............. 1.00
Sal. Shukis,

Brooklyn, N. Y.......... 1.00
H. Savickas,

Elizabeth, N. J.......... 1.00
Iz. Adomaitienė,

Bayonne, N. J.............  1.00
P. Jucaitis,

Erie, Pa...................... 1.00
Mrs. Daunorienė, '

.Woodside, N. Y.......... 1.00
T. Staugaitieųė,

Newark, N. J.............. 1.00
P; S. Pinigus už Lietuvių Die

nos knygutes galima siųsti iki 
liepos 2 dienos, arba priduoti 
piknike.

Visiems prisidėjusiems ir pri- 
sidėlfentiems prie Lietuvių 
Dienos knygelių platinimo, 
nuoširdžiai dėkojame.

“Amerikos” Administracija

IŠNUOMOJAMA
3 atskiri kambariai su baldais. 
Gražioje vietoje — Richmond 
Hill sekcijoje. Arti susisiekimo 
linijų. Telefonuokit: VI7-2336W

IŠ KATALIKŲ DARBININKŲ 
VEIKLOS

Birželio 9 d. vakare “Ameri
kos” patalpose, Brooklyne, įvyko 
Lietuvių Katalikų Darbininkų 
Klubo narių mėnesinis susirin
kimas, kuri vedė J. Žerolis, o 
raštininkavo S. K. Lukas.

Susirinkime buvo priimti jau 
galutinai sutvarkyti Klubo įsta
tai.

Prie turėsimo klubo vardu 
Lietuvių Dienoje stalo dėl už- 
džių prisidėjo dar keli asmenys, 
duodami po vieną dolerį pinigų.

Klubo patalpų komisija pada
rė pranešimą, kad surado labai 
tinkamą klubui namą ir veda
mos su jo savininku užpirkimo 
derybos.

Nutarta rudens laiku suruošti 
Klubo vardu eilę .paskaitų bei 
prakalbų.

Taip pat nutarta rudenį su
rengti kokį nors balių su pamar- 
ginimais ir šokiais.

Šiame susirinkime į klubą į- 
stojo dar du nauji nariai.

S. K. Lukas.

KULTŪRINĖS RADIJO 
PROGRAMOS

J. Ginkaus vadovaujama lie
tuviškoj i radijo valanda, kuri 
girdima kiekvieną šeštadienį nuo 
2 iki 3 vai. popiet iš WWRL sto
ties (1600 klc.), įsiveda kultū
rines programas, šių programų 
išlaikymui jokių aukų nerenka
ma. Paskutinius šeštadienius to
kios programos jau buvo trans
liuotos, ir jose dalyvavo operos 
solistė Vincė Jonuškaitė, pianis
tas Aleksas Mrdzinskas, dramos 
teatro aktoriai Toska Daubarai- 
tė, Kazys Gandrimas, Kazys Va
siliauskas ir kiti. Trėmimų die
noms paminėti buvo suvaidintas 
aktoriaus Vitalio Žukausko pa
rašytas radijo vaizdelis “Baisio
sios dienos”. Į kultūrines pro
gramas numatoma pritraukti vi
sus apylinkėje gyvenančius me
nininkus.

Minėjo trėmimų dienas
Birželio 11 d. New Jersey Lie

tuvių Taryba suruošė Lietuvos 
okupacijos ir birželio trėmimų 
minėjimą, kuris įvyko Šv. Jurgio 
d-jos salėje. Minėjimą atidarė 
J. Stukas, perduodamas vakarą 
vesti A. S. Trečiokui. Pirmas 
kalbėjo prel. Ig. Kelmelis, pir
miausiai pasimeldęs už sovietų 
nukankintus lietuvius ir pasakęs 
tai dienai pritaikintą kalbą. An
tras buvo agr. B. Gaidžiūnas, 
atvykęs iš Clevelando, kuris 
trumpai, bet išsamiai nušvietė 
pirmuosius ir dabartinius trė
mimus iš Lietuvos, po to paro
dydamas jo paties gamintą filmą 
iš lietuvių tremtinių gyvenimo. 
Taip pat plačiai parodė lietuvių 
rašytojų ir dailininkų gyvenimą 
ir veiklą Vokietijoj. “Vienybės” 
redaktorius J. Tysliava, nušvies
damas lietuvių tautos istoriją 
iki dabartinių laikų, plačiai api
budino didžiuosius Europos dik
tatorius, kurių imperijos viena 
pokitos žlugo, ir pažymėdamas, 
kad rusų imperijos laukia pana
šus likimas, o Lietuva liks vėl 
laisva.

Minėjime dalyvavo apie 200 
Newarko ir apylinkės lietuvių. 
Už bilietus gauta $60.27. Aukų 
surinkta $105.51. Po $6 aukojo 
S. Pocius. Po $5.00 aukojo E. 
Karanauskienė, prel. Ig. Kelme
lis, M. Klimas, J. Liudvinaitis, 
P. Petrulis, J. Stukas, J. Norvi
lą, A. S. Trečiokas. $2.00 aukojo 
kun. Bastakys. 45 asmenys au
kojo po $1.00. Visi kiti smulkiau. 
Pelnas skiriamas B ALF’ui ir 
N. J. L. Tarybai.

J. Dilis

ŠVENTĖ SUKAKTĮ

Brookyniečiams plačiai žinomi 
biznieriai Charles ir Ona Mit
chell, gyveną 145 Grand St., bir
želio 16 d. šventė 22 metų savo 
vedybų sukaktį.

Prie progos reikia pažymėti, 
kad C. Mitchell su Charles Ši
manskio verčiasi mėsos preky
ba. Jų krautuvės (145 Grand 
St. ir 378 Grand St.) visiems 
lietuviams buvo žinomos ir gau
siai lankomos ne vien dėl to, kad 
pas juos gaudavo geriausius pro
duktus ir malonų patarnavimą, 
bet ir dėl to, kad p. p. Mitchell 
ir Šimanskis visada laikosi su 
lietuviais ir gausiai aukoja jų 
parengimams.

Paskutiniu laiku jų krautuvė 
iš 378 Grand St. persikėlė į 483 
Grand St., arti Union Avė. Nau
joji krautuvė moderniškai ir la
bai gražiai įrengta, o jos lange 
įdėtas lietuviškas užrašas kiek
vienam lietuviui maloniai akį 
veria.

Taigi, p. p. Mitchelliams siųs
dami linkėjimus jų vedybinio 
gyvenimo sukakties proga, sykiu 
linkime jam ir jo partneriui p. 
Šimanskui geriausios kloties 
naujoje vietoje.

Beje, p. p. Mitchelliai augina 
gražų savo įpėdinį, Charles Jr.

Rep.

NAMU PARDAVIMAI
Woodhaven: 6 kambariai tušti. 2 šei
mom, mūrinis, su 11 kambarių, šty- 
mas, atdaras šonas. $8.250.

Trim šeimom. Tuščias flioras. Su 17 
kambarių. Stymas. Atdaras šonas. 
$9.500.

Dviem šeimom, 11 kambarių, kam
pinis (kornerinis), aliejum šildomas. 
Uždaryti porčiai. Garažai. $11.950.

Taip pat turime visokių naujų namų 
visose miesto dalyse.

B. ZINIS
361 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. RE 9-1506 ir EV 4-3487

A n t o n Appel
JERSEY PORK

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

Lietuviškų dešrų ir skilandžių

I Stephen Bredes Jr. |
ADVOKATAS

| 197 Havemeyer Street f
Brooklyn 11, N. Y. |

® Tel. EVergreen 7-9394 ®

L. Vyčių ping-pongo varžybos
Lietuvos Vyčių 41 kuopos 

ping-pongo varžybos, turėjusios 
įvykti birželio 15 d., buvo nukel
tos ir įvyks birželio 22 d. Apreiš
kimo parap. salėje 7:30 vai. va
kare. Visi nuoširdžiai kviečiami 
atsilankyti.

y »

| John W. Anseli |
Ž LIETUVIS ADVOKATAS *
S S
* 15 Park Row, New York 2
Jj Telefonai: *
J Ofiso Tel. Namų Tai. į*
S WO 2-3497 NE 9-568* J

PARDUODAMA
Namas su tuščiais kambariais 

galima pirkti su mažu įmokėji- 
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 biznu 
ir farmų. Taipgi gerų lotų.

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

Į E. POVILANSKŲ į
I Baras ir Restoranas I* , !* Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms |
| 158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. |
| Tel. EVergreen 4-9737 |
$ s

-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 t.t.

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

Tel. EVergreen 4-9293

j— .
Jos. Zeidat, Jr.

/BAR & GRILL
X g LIETUVIŠKA UŽEIGA 

----- Nebrangiausia—ir—Geriausia----- "tES

pas ZEIDAT’S

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

Brooklyn, N. Y.
Vai.: 1-2, 6-8—ir susitariant

DAvenport 6-0259
RALPH K R U C H 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

I HY 7-4554 - 4555 !

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

PIGIAU, NEGU KADA BUVO F
PARDUODAMA! :

Televizijos Aparatai :
RCA Victor T100 t

Tik $169.95 Į
Duodami lengvam ir ilgalaikių! X

išmokėjimui IĮ
Siūlo Geriausių Firmų v

REFRIGERATORIES
• GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE ji
• WESTINGHOUSE • PHILCO į

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ i !
RADIO APARATŲ ■

TELEVIZIJOS APARATŲ
SKALBIMO MAŠINŲ > į

Pirm, negu ką pirksite, prašome atsilankyti pas mus ir Įsitikint!, ] • 
tead mūsų prakSs Ir pirkimo sąlygos yra geriausios. •'

41.1 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
TELEVIZIJA KAS VAKARAS

Atsilankė, reikalaukite pasimatyti su lietuviu atstovu
JOSEPH N. ZAYAN, nes tik per ji gausite didžiausią nuolaidą
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