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SOVIETAI SIŪLO NAUJ£ NUSIGINK
LAVIMO PLANĄ

Paryžius.— Jungt. Tautų po
litiniam. komitete Sovietų užs. 
reik, ministeris A. Višinskis vėl 
pasiūlė planą, kad tuo pačiu 
laiku būtų uždrausti atominiai 
ginklai ir įvesta tarptautinė 
ginklų ir karo pajėgų kontro
lė. Tarptautinės kontrolės a- 
gentai turėtų nuolat šią kont
rolę vykdyti visuose kraštuo
se, įskaitant ir Sovietus. Bet 
prie šio pasiūlymo Višinskis 
tuojau pat pridėjo ir jo pasiū
lymo vertę sumažinančią sąly
gą, kad tie tarptautinės kon
trolės agentai neturėtų teisės 
kištis į “vidaus reikalus.”

Ligi šiol nuo tokios kontro
lės Sovietai atsisakinėjo ir 
tvirtino, jog tai būtų tik įsilei- 
dims užsienio šnipų. Bet kad 
tokia laikysena rodo jų neno
rą nusiginkluoti, dabar Višins
kis paskelbė su ja sutinkąs, tik 
su “nesikišimo į vidaus reika- 
kalus” sąlyga. Bet dėl šios są
lygos jo pasiūlymas ir nustoja 
vertės, nes kaip “vidaus reika
lus” komunistai supranta, rodo 
Korėjos paliaubų derybos, 'kur

TARĖSI DĖL VASARO 16 
MINĖJIMO

Muenchenas. — VLIKo pir
mininkas prel. M. Krupavičius 
ir Užsienio Tarnybos valdytojo 
pareigas šiuo laiku einąs prof. 
Z. Ivinskis lankėsi Muenchene, 
kur susitarė su Bayrischer 
Rundfunk dėl Vasario 16 mi
nėjimo programos. Tą dieną 
stotis duos pasikalbėjimą apie 
Lietuvą. Taip pat susitarta su 
Free Europe radijo centru Mu
enchene, kad ir per jo siųstuvą 
bus Vasario 16 atitinkamai pa
minėta.

PATARIAMŲJŲ GRUPIŲ 
PIRMININKAI VYKSTA 
I EUROP. SĄJŪDŽIO 

KONFERENCIJĄ
New Yorkas. — Į Europinio 

Sąjūdžio konferenciją iš JAV 
vyksta Free Europe visų trijų 
Pabaltijos kraštų Patariamųjų 
Grupių pirmininkai. Konfe
rencija įvyksta sausio 21 d. 
Londone. Po konferencijos 
Lietuvių Patariamosios Gru
pės pirmininkas V. Sidzikaus
kas numato dar lankytis Pa
ryžiuje, Strasburge ir Vokieti
joje.

MIRĖ PRANCŪZŲ GENERO
LAS de LATTRE

Paryžius. — Po operacijos 
Paryžiuje mirė prancūzų aukš
tasis komisaras ir karinių pa
jėgų viršininkas Indokinijoj 
gen. Jean de Lattre de Tassig- 
ny-

Miręs generolas ypatingai 
pasižymėjo praėjusio karo me
tu, o 1950 m. buvo paskirtas 
Indokinijos aukštuoju komisa
ru ir ten esančių prancūzų ka
rinių pajėgų vyriausiu vadu. 
Būdamas Indokinijoj, gen. de 
Lattre per palyginti trumpą 
laiką gerokai pagerino pašliju
sią ten prancūzų politinę bei 
karinę padėtį ir sulaikė komu
nistinių pajėgų žygiavimą pir
myn. Daugelio jis buvo vadi
namas prancūzų MacArthuru.

Pažymėtina, kad gen. de 
Lattre buvo didelis lietuvių 
draugas. Arčiau lietuvius pa
žinti jis turėjo progos po karo 
Vokietijoje susidūręs su trem
tiniais. Lietuvių tremtinių lai
kysena ir meniniai bei šiaip 
kultūriniai pasirodymai gen. de 
Lattre sukėlė didelio pasigėrė
jimo. ir nuo to laiko jis jautė 
didelių simpatijų lietuvių tau
tai bei mūsų laisvės kovai. 

jie reikalauja'sau paliaubų me
tu teisės statyti karinius aero
dromus, nes tai esąs “vidaus 
reikalas.”

JAV atstovas politiniam ko
mitete nurodė, jog Višinskio 
pridėtoji sąlyga visą po planą 
niekais paverčia.

IRANAS UŽDARO
ANGLŲ KONSU

LATUS
Teheranas. — Irano vyriau

sybė pareikalavo iš anglų, kad 
jie ligi sausio 21 d. uždarytų 
visus Irane esančius savo kon
sulatus. Anglijos pasiuntinys 
tuo reikalu aplankė ligonio lo
voj gulintą min. pirm. Mossa- 
deh, bet šis atsakė, jog, ligi 
jis yra vyriausybės galva, šis 
nusprendimas nebus atšauktas. 
Irano vyriausybė prikiša anglų 
konsulatų nariams, kad jie va
rą prieš krašto vyriausybę pro
pagandą ir kišąsi į Irano vi
daus reikalus. Šis dalykas san
tykius labai įtenpė, bet ar bus 
pagaliau visai nutraukti tarp 
abiejų kraštų diplomatiniai 
santykiai, kol kas nėra paaiš
kėję.

Pačiame krašte padėtis nuo
lat blogėja. Dėl pajamų iš 
naftos netekimo kraštas yra 
patekęs į didelius sunkumus ir 
nenumatoma, kaip iš jų galėtų 
išbristi. Ryšium su tuo ir su 
vyriausybės pastangomis ne
atsižvelgiant į priemones rin
kimus laimėti, krašte yra di
delis įtempimas. įvairiose kraš
to vietose, kur jau rinkimai 
vyko, buvo nemaža susidūri
mų, kurių metu buvo ne tik 
sužeistų, bet nemažas skai
čius ir užmuštų.

Rinkimams Teherane už
drausta komunistinė Tudeh 
partija ginkluojanti savo šali
ninkus peiliais bei revolveriais 
ir dėl to laukiama čia taip pat 
rimtų neramumų.

Manoma, jog vyriausybė ė- 
mėsi anglų konsulatų uždary
mo tik norėdama viešumos dė
mesį nukreipti nuo kritiškos 
vidaus padėties.

KELTI PAJAMŲ MOKES
ČIUS TRUMANAS NESIŪ

LYSIĄS
VVashingtonas. — Gerai in

formuoti pareigūnai pareiškia, 
jog prez. Trumanas yra nu
sprendęs šiais metais nereika
lauti jokio pajamų ir vartoji
mo mokesčių pakėlimo, bet 
spaus, kad būtų griežtai vyk
domi mokesčių įstatymai ir 
kreipiamas dėmesys, kad ne
būtų mokesčiai nusukami, nes 
tuo būdu kas metai valstybė 
negauna, gal būt, miliardinių 
sumų. Politiniai prezidento pa
tarėjai nurodė, jog nėra vil
ties, kad pavyktų šiais metais 
pravesti naują šių mokesčių 
pakėlimą, nės prieš tai pasisa
kančios abi partijos.

PASKIRTA KOMISIJA KO
VAI SU DISKRIMINACIJA

Mashingtonas.— Prez. Tru
manas paskyrė komisiją, kuri 
turės pagelbėti vyriausybės 
sutartyse su privačiomis firmo
mis pravesti nuostatus prieš 
diskriminaciją. Tokiose sutar
tyse yra nuostatas, jog pri
imant darbininkus, nebus dis
kriminacijos dėl rasės ar tikė
jimo. Ši komisija, bendradar
biaudama su kitomis įstaigo
mis žiūrės, kad firmos tikrai 
šio nuostato ir laikytųsi. Su 
to nuostato nesilaikančiomis 
firmomis sutartys gali būti nu
trauktos.

Paliaubą nesilaikymą sektų veiksmai 
prieš Kiniją

Washingtonas. — Sąjungi
ninkai Korėjoje principe pritarė 
JAV pasiūlymui, kad, pasiekus 
Korėjoj paliaubų, būtų tuojau 
paskelbtas įspėjimas, jog bet 
kurį paliaubų pažeidimą be
tarpiškai seks karo veiksmai 
prieš komunistinę Kiniją ir ka
ras bus pradėtas platesne ba
ze. Pabrėžiama tačiau, jog ligi 
šiol nebuvo imtasi jokių žygių 
komunistus pastatyti prieš ul
timatumą, jog tuojau turi būti 
padarytos paliaubos, arba bus

KOREJOS DERYBOSE JOKIOS 
PAŽANGOS

Tokio. — Korėjos paliaubų 
derybose ir toliau nepasiekta 
jokios pažangos. Paskutiniaja
me posėdyje komunistų atsto
vai jau įrodinėjo, kad ne tik 
reikalavimas paliaubų metu 
nestatyti Š. Korėjoj aerodro
mų esąs kišimasis į vidaus rei
kalus, bet ir belaisvių laisvas 
apsisprendimas repatrijuoti ar
ba likti svetur. Nors Genevos

Nauji susirėmimai 
Egipte

Kairas. — Egiptiečiai pirmą 
kartą pabandė Suezo zonoj at
virai pulti anglus. Tankų re
miamoj atakoj anglai 4 egip
tiečius nukovė, 21 sužeidė ir 41 
paėmė į nelaisvę. Puolikus su
darė grupė iš vadinamų laisvės 
batalijonų, kurie didele dalimi 
sudaryti iš 18-19 m. studentų.

Patekę į nelaisvę studentai 
su ašaromis akyse anglams 
pareiškė, kad jie į tuos batali- 
jonus buvo įtraukti apgaule. 
Jiems buvę tvirtinama, jog 
anglai prievartaują egiptietes 
moteris ir žudo vaikus. Jauni 
studentai anglų minosvaidžių 
ugnies buvo labai išgąsdinti ir 
pasidavė į nelaisvę.

Egipto vyriausybė pareiškė, 
jog dėl esančio įtempimo ji 
randanti pagrindo masiškai iš
tremti iš Egipto anglų pilie
čius.

JAV lakūnai San<ls Point. Queen Ckar’otte Island. B. C., stovi 
prie savo lėktuvu pasiruošė ieškoti dingusio “.•Vnnsylvania” laivo. 
Apačioj pažymėta, kur tikimasi esant sudužusio laivo Dekanu. Mano
ma, kad igula yra žuvusi. Ieškojimą trukdo blogas oras.

pradėtas karas platesne baze. 
Atsakingi pareigūnai nurodo, 

kad JAV ir jų sąjungininkai 
pasiryžę nepalikti neišbandę 
jokių galimybių Korėjoj pa
siekti paliaubų. Gen. Ridgway 
yra gavęs instrukcijas derybų 
nenutraukti. Jei paliaubos nu
trūktų, tai jos bus tik komu
nistų nutrauktos ir už tai jiems 
teks atsakomybė.

Sutartas įspėjimas turi lai
duoti, jog sutartos paliaubų są
lygos nebus pažeistos. Jei ki- 

sutarties komunistai nėra pasi
rašę ir šiaip jos nesilaiko, da
bar jie šaukiasi jos ir įrodinė
ja, kad leidimas belaisviams 
laisvai apsispręsti, ar jie nori 
grįžti, ar ne, esąs tos sutarties 
laužymas. Jungt. Tautų atsto
vai nurodė, jog komunistai, bū
dami tos sutarties nepasirašę, 
neturi pagrindo į ją šauktis bei 
ją aiškinti. O, be to, ir jų aiš
kinimas yra neteisingas. A- 
biem pusėm nenusileidžiant, 
dalykas tebestovi vietoje.

Kovos fronte
Paskutinėmis dienomis ko

vos sausumoje vis tebesiriboja 
vietinio pobūdžio žvalgybinių 
dalinių susirėmimais. Dėl blo
go oro aviacijos veikla turėjo 
susiaurėti, bet vis tiek buvo 
puolami priešo susisiekimo ke
liai ir pozicijos, padarant jam 
žymių nuostolių. Paskutiniuoju 
metu priešas sustiprino J savo 
priešlėktuvinę gynybą, kas pa
didino ir sąjungininkų oro pa
jėgų nuostolius.

TRUMANAS PRIEŠ BEND
RĄ KANDIDATĄ

Mashingtonas. — Senat. 
Douglas pasiūlė, kad demokra
tai ir respublikonai išstatytų 
vieną bendrą kandidatą į pre
zidentus.

Prez. Trumanas pasisako 
prieš tokį siūlymą. Tai, Tru- 
mano nuomone, būtų panašų į 
Sovietus.

nai jas pažeistų, tai būtų lai
koma aiškiu ženklu, jog jie sa
vo groboniškų tikslų neatsisa
ko, ir tuomet Kinijos puolimas 
iš oro, jūros bei sausumoje lai
komas visiškai pateisinamu, 
nes tokiu atveju Korėjos teri
torija ribotas karas negalėtų 
savo tikslo pasiekti.

AMERIKOS LEGIONAS 
PRADEDA KAMPANIJĄ 

UŽ TIKĖJIMĄ

Indianapolis. — Amerikos 
Legiono vadas D. R. Wilson 
paragino visus Legiono postus 
ir moterų skyrius imtis akcijos 
tikėjimui JAV atgaivinti. Pro
gramoj pirmoj eilėj numatoma 
skatinti bažnyčių lankymą, 
maldingumą ir kreipti dėmesį 
į jaunuomenės religinį auklėji
mą. ši kompanija pradedama 
vasario 3 d., kada sukanka de- 
vyneri metai, kaip trys didvy
riški kariuomenės dvasininkai 
-katalikų; kunigas, protestan
tų pastorius ir žydų rabinas— 
priešui torpedavus JAV trans
portinį laivą “Dorchester”, a- 
tidavė savo gelbėjimosi juostas 
kitiems, o patys liko skęstan
čiam laive ir kartu su juo žu
vo, susijungę bendroje maldo
je.

LIGI 1962 M. JAV PASTA
TYS 1» DIDŽIULIŲ LĖK

TUVNEŠIŲ
Washingtonas. — Sekreto

rius Dan Kimball savo paskelb
tame pranešime apie JAV ka
ro laivyno augimą nuo Korė
jos karo pradžios pranešė, jog 
JAV numato ateinančių de
šimties metų laikotarpy pasta
tyti 10 mližiniškų po 60,000 to
nų lėktuvnešių, kurių dalis, 
kaip Kimball tikisi, gal būt bus 
aprūpinti atominiais varikliais. 
Laivai su atominiais varikliais 
galėtų beveik neribotą laiką 
likti jūroje ir, be to, būtų žy
miai greitesni. Vieno povan
deninio laivo su atominiu va
rikliu statybą laivynas jau yra 
pradėjęs.

Kad būtų pasiruošta rimtai 
gresiančiam Sovietų povande
ninių laivų pavojui atremti, 
dabar JAV stato keturis nau
jus naikintojus, kurie bus ne 
tik dideli bei greiti, aprūpinti 
moderniausiomis patrankomis, 
bet turės ir specialius aparatus 
povandeniniams laivams su
sekti.

Nuo Korėjos karo pradžios 
į tarnybą buvo įtraukta per 
500 laivų.

REIKALAUJA, KAD PAGA
LIAU ATSILYGINTŲ

VVashingtonas.— JAV Mask
vai pranešė, kad ji sutvarkytų 
greičiau savo lend-lease sąskai
tas arba sutiktų ginčą perkelti 
į Tarptautinį Teismą.

Už Rusijoje po karo dar pa
likusį Amerikos jai duotą tur
tą Amerika prašo atlyginti 800 
mil. dol. (Rusiia pagal lend- 
lease yra gavusi turto už 11 
bil. dol.) ir sugražinti 670 pa
skolintų įvairių laivų.

Po 5 metų derybų Rusija su
tik mokėti tik 300 mil. dol. ir 
atsisako grąžinti laivus, nes 
Amerika savo laiku pasakiusi, 
kad laivai galės būti negrąžin
ti, jei jie nebus reikalingi A- 
merikos ūkiui.

Amerika ginčija šitą Rusi
jos aiškinimą ir prašo sutikti 
leisti ginčą išspręsti Tarpt 
Teismui Hagoje.

Gen. Elsenhoweris pareiškė, jog jis nedės pastangų, kad būtų no
minuotas kandidatu j prezidentus. Bet jei respublikonai jam kandi
datuoti pasiūlys, jis sutiksiąs. Prez. Trumanas sako, jog Eisenhoueris 
savo pareigose galės palikti, kol norės. Bet jei priimtų kandidatūrų j 
prezidentus, turėtų pasitraukti.

PRASIDEDA KOVA DĖL NOMINACI
JOS KANDIDATŲ I PREZIDENTUS

Washingtonas. — Ketvirta
dienį ir penktadienį San Fran- 
cisco susirenka respublikonų 
partijos tautinis komitetas, 
kur, gal būt, daugiau išaiškės, 
už kieno kandidatūrą partijos 
dauguma pasisakys ateinan
tiems prezidento rinkimams. 
Du norinčiųjų kandidatuoti, 
Kalifornijos gubernatorius E. 
Waren ir H. E. Stassen, kon-, 
ferencijoj dalyvaus patys ip pa
sakys kalbas. Senat. Taftą at
stovaus jo rinkimų kampanijos 
vedėjas Ingalls, o už gen. Ei- 
senhovverį kalbės senat. H. C. 
Lodge. Eisenhovverio laikysena 
skiriasi nuo visų kitų norinčių 
kandidatuoti. Jis pareiškė, jog 
asmeniškai jis nedėsiąs pastan
gų. kad būtų nominuotas res
publikonų kandidatu, bet jei 
jam partija kandidatuoti pasiū
lysianti, jis pasiūlymą priim
siąs.

Kai kurie stebėtojai yra nuo
monės, jog Warren ir Stassenui 
nelabai daug galimybių susi

stviUyros ŽINIOJ
• Informuoti diplomatiniai sluogsniai skelbia, jog Sovietai 

įsakę savo “stebėtojų” Vakaruose tarpe pravesti platų valymą. 
Kremlius yra labai supykęs, kad jo informacijos aparatas Va
karuose pasirodė nepajėgus suteikti reikiamas informacijas apie 
dalykų raidą Vakaruose, o dažnai suteikia jas ir visai klaidingas.

• JAV pasiuntinys Indijoje parvyko į VVashigtoną padaryti 
vyriausybei pranešimą apie Indijos dabartinę padėtį. Grįžęs jis 
pareiškė, jog padėtis Indijoje nėra lengva, bet. suteikus didesnę 
paramą, galima tikėtis, kad ji žymiai pasitaisytų.

• Komunistinės Čekoslovakijos teismas vėl nuteisė penkis če
kus mirties bausme. Nubaustieji tariamai šnipinėję JAV. Trys 
kiti čekai nuteisti ligi gyvos galvos kalėti.

• Paprastai gerai informuotas olandų laikraštis praneša, kad 
Stalinas buvęs operuotas ir jo sveikata esanti pablogėjusi. Žinia 
esanti gauta iš Sovietų atstovybės narių Berlyne, šiuo metu Sta
linas esąs vienoj Gruzijos sanatorijoj netok nuo savo gimtinės. 
Pas jį esą iššaukti politibiuro nariai.

• Iš Baltųjų Rūmų buvo pranešta, kad prez. Trumanas se
natui nebepristatys gen. Clark pasiuntiniu Vatikane. Tai pada
ryta paties generolo pageidavimu. Jo vietoj prezidentas pasiūlys 
senatui vėliau kitą asmenį.

• Dėl artėjančios audros nebeturima vilties, kad pavyktų su
rasti dingusį Pacifike JAV garlaivį “Pennsylvania” arba išgelbėti 
jame buvusią 45 vyrų įgulą.

• Japonų žinių agentūra pranešė, kad min. pirm. Yošida pa
ruošė planą dabartinės 75.000 vyrų policijos pajėgas padvigu
binti. Šie japonų policijos rezervai yra sutelkti į dalinius, kurie 
panašūs į lengvaisiais ginklais ginkluotus pėstininkus.

• New Yorko Tautinės Gvardijos vadas gen. K. F. Hausauer 
pareiškė, jog nėra jokio plano, kur*; nors dalinį pašaukti į aktyvią 
tarnybą.

• Žiniomis iš VVashingtono. numatoma veteranų teisių įstaty
mą išplėsti ir Korėjos karo veteranams.

laukti nominacijos. Rinkikų 
dauguma esanti arba už Taftą 
arba už Eisenhovverį, bet kuris 
turėtų daugiau šansų, kol kas 
nėra aišku.

Prezidentas Trumanas vis 
dar nepareiškia, ar jis mano 
naujam terminui kandidatuoti. 
Tėra žinoma, kad jo gydytojas 
gen. Graham yra nuomonės, 
jog Trumanas greičiausiai ne- 
bekanefidatuosiąs. Dar ketveri 
metai Baltuosiuose Rūmuose, 
Graham nuomone, Trumano 
amžiaus ir sveikatos žmogui 
būtų per didelė našta.
KOVO MĖNESI SAUKIAMA 

28,600 VARŲ
VVashingtonas. — Gynybos 

departamentas paskelbė, jog 
kovo mėn. į karinę tarnybą 
šaukiama 28,600 vyrų, iš ku
rių 20,000 į armiją, ir 8,600 į 
marinų korpusą. Įskaitant ir 
kovo mėnesio kvotą, nuo 1950 
m. rugsėjo mėn. į JAV karo 
pajėgas yra pašaukta 875.000 
vyrų.
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Kapitonas H. K. Carlsenas jūrininku Įiapročiu Falmouth pareiškė, 
jog Flying Fnterprise paskendo Dievo valia ir prieš ją nei jis, nei 
laivo savininkas nieko negalėjo padaryti.

DR. K. SRUOGA-VERMKAS Spaudos puslapiuose
BOLŠEVIKIŠKOS MASĖS NEBAIDO

• Lavonai svarbiausias ginklas
• Taip buvo
• Ką pakeitė Amerika dabar

Cicero. Illinois. — Ar greit ar negreit bus karas, galima tik 
spėlioti. Bet kad karas bus. kol kas abejonių dar nėra. Mat. dar 
niekas nesurado tikro prietaiso karams išvengti. Slapta diploma
tija niekada karų neišvengė. Buvo laukta* kad Ženevos Tautų Są
junga pašalins karus. Nepašalino. Dabar daug vilčių dėta į Jung
tinių Tautų Organizaciją. Ir čia nieko gero karų pašalinimui ne
išėjo. Jau ir kariavo ir dar smarkiau ruošiasi kariauti. Gal tik ki
tur. Todėl ir yra visai logiška, kad busimieji priešai iš anksto gal
voja, kaip kitą nugalėti.

Bolševikai — sovietiški ir kitoki — daugiausia pasitiki savo 
karių masėmis. Jie turi savo priespaudoje daugelį šimtų milijonų 
žmonių. Jiems nei savo nei kitų žmonių gyvybės nerūpi. Šitas fak
tas be jokios abejonės kėlė patį sunkiausi susirūpinimą demokra
tiškiems kraštams, kurie yra Sovietų užpuolimo svarbiausias tai
kinys. Tatai ir be karo buvo didelis slogutis. Juk ne vienas sau 
pagalvodavo: “Ką tu gali padaryti su tokiomis neišsemiamomis 
žmonių masėmis. Tai ar verta ir pradėti?” Tai ir buvo Sovietų 
svarbiausias propagandos ir gąsdinimo įrankis.

Tiesa, Amerika turėjo atominę bombą. Sovietai nieko tiek 
nebijo, kaip atominės bombos. Todėl jie visur kuo garsiausia šau
kia: “Uždrausti atominės bombos naudojimą ir gamybą.” Nors 
patys tuo pačiu laiku visokiais būdais stengiasi atomines bombas 
pasigaminti. Ir naujas “išrast”.O tie jų išradimai labai jau visiems 
žinomi. Tai atominių paslapčių vogimas Anglijoje. Amerikoje. 
Kanadoje ir kitur. Visi mes tai pakankamai žinome iš netolimos 
praeities. Bet gi ligšiolinės Amerikos atominės bombos turėjo ir 
vieną trūkumą. Vieną nepatogumą. Jos buvo per didelės, per 
galingos. Jų beveik nebuvo įmanoma vartoti pačiame karo fron
te. prieš puolančius bolševikus. Jei jos kris ant priešo, tai gali 
labai pakenkti ir savo kariuomenei ir savo gyventojams. Tatai 
gerai įrodė karas Korėjoje. Ten atominės bombos nebuvo pa
vartotos. Nebuvo pavartotos dėl keletos priežasčių. Jų tarpe bu
vo ir ta priežastis, kad siaurame plote jas vartoti rizikinga savo 
kariuomenės atžvilgiu.

Dabar padėtis pasikeitė. Amerika išgalvojo tokias atomines 
bombas, kurias be didelio sau pavojaus galima fronte vartoti. Ne 
taip seniai tos naujos atominės bombos buvo sprogdinamos ir 
bandomos Nevados dykumose. Jos buvo sprogdinamos sukon
centruotos Amerikos kariuomenės akivaizdoje. Tai visai konkre
tus savo kariuomenės pratinimas prie tų bombų veikimo. Aišku, 
visų paslapčių civilis žmogus negali nei žinoti nei suprasti. Bet 
jau buvo ir oficialių pareiškimų, kad tos bombos skirtos gintis 
nuo masinių atakų. Tai be abejonės istorinis įvykis, kuris nuverti
na Sovietų pasigyrimus apie jų kariuomenės masių stiprybę.

Buvo dar ir antras labai, neva, įtikinantis gąsdinimas. So
vietai mokėjo taip intriguoti pasaulio opiniją, kad niekas nega
lėjo susivokti, kur jie mano pradėti pulti ir kur jie iš tikrųjų 
puls. Savaime suprantama, kad ne viena valstybė, net ir Ameri
ka. negali turėti visuose pasaulio kampuose tiek kariuomenės, 
kad tuojau atsispirtų Sovietų iš anksto paruoštam puolimui. Tatai 
sudarė labai kritišką problemą. Ne tik Amerikai. Svarbiausia 
tiems kraštams, kuriuos Amerika buvo ar yra įsipareigojusi ginti 
nuo bolševikų. Ne vienas pagalvodavo: “Kol Amerika ateis su 
savo galingais ginklais, Sovietai jau bus viską sutvarkę.” Tai 
labai silpnindavo pasitikėjimą Amerikos pagalba ir be pagrindo 
didindavo baimę Sovietų staigių puolimų. Šita problema taip pat 
jau arti išsprendimo.

Visi puikiai atsimename, kas buvo, kai Sovietai buvo už
blokavę Berlyną. Amerikiečiai suorganizavo “oro tiltą.” Viską 
gabeno į Berlyną milžiniškais lėktuvais. Tas oro tiltas veikė vie
nos minutės tikslumu. Rezultatas buvo toks, kad Sovietai pralai
mėjo ir patys pasiūlė tą blokadą panaikinti. Šitos idėjos ir to pa
tyrimo Amerikos kariuomenė ne tik neužmiršo, bet piačiau išvys
tė ir nori kitiems tikslams pritaikyti; būtent, staigiam Amerikos 
karių ir ginklų gabenimui į nenumatyto pavojaus vietas. Bet 
praktika įrodė, kad amerikiečiai iš fantazijų sukuria realybę. 
Taigi ir čia išmušamas iš Sovietų rankų .jų buvęs kariškas ir pro
pagandos “kozyrius.”

Tai tiek, kiek civilis žmogus jau dabar apie tai viešai gali 
žinoti. Kai karas prasideda, paprastai dar iškyla ir kitos iki to 
laiko nežinotos slaptos staigmenos. Jų Amerika, reikia manyti, 
taip pat turi.

Šitų faktų akivaizdoje atrodo, kad mitas apie Sovietų masių 
nenugalimumą ir baisumą jau blunka. Blunka nebesulaikomai.
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KAPIT. CARLSENAS GRĮŽTA Į JAV
Ix>ndona.s. — Paskendusio 

JAV transportinio Flying En- 
terprise laivo kapitonas K. 
Carlsenas. pasiekęs Falmouth 
uostą Anglijoje, buvo sutiktas 
su didelėmis iškilmėmis ir ne- 
praprastu entuziazmu. Jo su
tikti susirinko tūkstantinės mi
nios ir buvo gauta iš įvairių 
kraštų daugybė sveikinimų, 
tarp kurių ir Danijos kara
liaus. Taip pat iš Danijos atvy
ko sūnaus pasveikinti ir Carl- 
seno tėvai. Carlsenas yra gi
męs Danijoje ir dabar yra JAV 
pilietis. Po didelio jo garbei 
banketo Londone, jis laukia
mas trečiadienį New Yorke, 
kur po parado Broadway bus 
priimtas majoro Impelitteri.

Vos Carlsenui išlipus į kran
tą. jis gavo labai viliojančių 
filmo, radijo, televizijos, rek
lamų ir kitokių komercinių pa
siūlymų. Bet narsusis kapito
nas tuos visus pasiūlymus 
griežtai atmetė, pareikšdamas, 
jog savo pastangas išgelbėti 
jam patikėtą laivą jis jokiu bū
du nesutiks dabar išnaudoti

ŠIMTAS ANTIKOMUNISTI
NIŲ STRAIPSNIŲ

Pats didžiausias ir įtakin-
giausias Urugvajaus dienraštis 
“EI Dia” įsidėjo savo bendra
darbio K. Cibiro-Verax šimtinį 
straipsnį serijoje “Ką slepia 
stalininė uždanga.”

“EI Dia’ ’yra valdančios par
tijos. vadinamų batllistų. kon- 
servatorinio sparno organas, 
žinomas savo liberaline krypti
mi ir griežta linija antikomuni
stinėje kovoje. Turėdamas sa
vo vedamųjų straipsnių bend
radarbių tarpe mūsų tautietį, 
šis dienraštis su ypatingu pa
lankumu daug dėmesio skyrė 
Lietuvai, jos situacijai, troški
mams ir kovoms. Nė vienos 
kitos pavergtos tautos laikraš
tininkai negalėjo šio dienraščio 
skiltimis tiek naudotis, kiek 
Veraxas, ko jam. atrodo, pa
vydi, nevien raudonieji...

Kitas dienraštis, atspausdi
nęs Veraxo dar daugiau 
straipsnių, yra “EI Pueblo” Bu
enos Airese, Argentinoje. Daž
nai pasitaiko, kad minimo au
toriaus mūsų bylai tarnaują 
straipsniai tuo pačiu laiku pa
sirodo net keliose sostinėse: 
Buenos Airese, Montevidejuje, 
Carase (“La Religinio”) ir ki
tur.

Šioje idėjinėje kovoje mūsų 
tautietis K. Čibiras-Verax ne 
kartą buvo įžūliai šmeižiamas 
komunistinio fronto bendrinin
kų, bet taip pat laimėjo daug 
ir pripažinimo bei populiaru
mo ypač intelektualiniuose P. 
Amerikos sluogsniuose.

Jo knygos ir straipsniai ci
tuojami Argentinos ir Urugva
jaus įžymių autorių, skaityti 
per radiją, palankiai recenzuo
ta spaudoje. Jis laikomas so
vietinės tikrovės, jos problemų 
ir kėslų kompetentingu žinovu. 
Tuo būdu Veraxas tarptauti
niu mastu nusipelnė kovoje 
prieš bendrąjį priesą-bolševiz- 
mą.

pasipelnijimo tikslams. Firmų 
agentai maža teturi vilties, jog 
jiems pavyktų Carlseną per
kalbėti. nes, kaip jau parodė jo 
elgesys laivo katastrofos me
tu, kuriame jis vienas pasiliko, 
nežiūrėdamas mirties pavo
jaus, savo pasiryžimų jis labai 
kietai laikosi.

Nėra abejonės, jog Carlsenas 
vėl plauks į jūrą. Isbrandtsen 
firma, kuriai priklausė nusken
dęs Flying Enterprise, jau 
paskyrė jam kitą laivą, kuris, 
gal būt. bus vėl pavadintas tuo 
pat vardu.

KAPITOLY PARODYTAS 
ATOMINĖS PATRANKOS 

MODELIS

Washingtonas. — Bendrame 
abejų rūmų atominės energi
jos komiteto posėdyje, kuris 
vyko uždaromis viešumai du
rimis, buvo parodytas nedidelis 
atominės patrankos modelis. 
Manoma, jog tai! esąs modelis 
jau neseniai išbandyto ginklo. 
Bet oficialiai nepranešama, ar 
tai yra jau pagaminto ginklo 
modelis, ar tik suplanuoto, 
nors armijos šefas gen. Collins 
yra pareiškęs, jog atominė ar
tilerija yra jau išbandyta.

CALL YOUR RED CROSS TODAY

Do you want him to die for your 
way of life ...or LIVE for iii Only 
you can decide. American industry ccn 
arm him against the enemy, dothe 
him against the cold, būt once he geto 
hit, only YOU can save his life. So 
open upyour heart .i. bringhimback 
alive by giving the gneatest of 
all gifts ... your blood.
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YOUR ARMED FORCES ARE SHORT 
300,000 PINTS OF BLOOD A MONTH 
A shortage that may needlessfy loee 
thousands upon thousands of Ameri> 
can lives. With your blood, 97 out of 
every 100 wounded who reach the moet 
forward bospitals are saved.
VVe know you're going to give blood. 
Ali we ask is that you give it N0W.
The blood you give today save* 
eome GT’s life tomorrow.

“ŠEFAS” LYG MOKSLEIVIS 
SUOLE

“Dirva” š. m. Nr. 1 įdėjo 
straipsnį “Apsilankymas Pary
žiuje,” kur bando pūsti miglas, 
kad atvažiavęs į Paryžių, St. 
Lozoraitis nemažų darbų atli
kęs, o VLIKo atstovai —kaip 
ir nieko. Mes “Dirvos’ ’ir to 
straipsnio autoriaus dėmesiui 
pateikiame šią iš patikimų šal
tinių Europoje gautą informa
ciją apie Lozoraitį Paryžiuje:

Tautininkų spauda, kaip į- 
manydama stengiasi iškelti ex- 
ministerį p. St. Lozoraitį, kaip 
nepamainomą žmogų, beveik 
kaip vienintelį, nuo kurio parei
na Lietuvos išgelbėjimas. Tau
tininkų laikraščiai jo kiekvieną 
pajudėjimą stengiasi išpūsti, 
kaip didelį žygį. Tačiau iš tik
rųjų, pasirodo, kad išaukštin
tas žmogus svetimiesiems ir 
mažai težinomas ir mažai tega
li. Kaip p. Lozoraitis nuvažia
vo sekti Jungtinių Tautų sesi
jos darbų, sutiko nemaža sun
kenybių. Kad patektų į posė
džių salę, jam prisėjo kreiptis 
į tą pačią lietuvių delegaciją 
(dr. St. Bačkį, Ed. Turauską, 
ats. pulk. Lanskoronskį), kuri, 
Vliko prašoma ir pavedama, 
UNO darbus stebėjo ir su kito
mis delegacijomis santykius tu
rėjo nuo pat sesijos pradžios. 
Patekęs į posėdžių salę, “šefas” 
nuolankiai sėdėjo tarp svečių, 
kaip moksleivis mokyklos suo
le, kol UNO pertraukė darbus 
Kalėdoms.

“KELEIVIS” NEBESUSKAI
TO LIGI PENKIŲ

Pasirodo, kad “Keleivio” 
Maikio trejanka tikrai pavojin
gas “trunkas” — kai trenkia 
žmogui į galvą, tai jis nustoja

Užsieniečiams registracijos 
terminas prailgintas

VVashingtonas. — Gen. prok. 
McGraath paskelbė, jog visi už
sieniečiai. kurie to dar neatli
ko, privalo užsiregistruoti. Tuo 
paskelbimu registracijos ter
minas prailgintas ligi sausio 19 
d. Registracijos blankai ir to
liau gaunami visuose paštuo
se.

ligi penkių suskaityti. Matyt, 
po to smogiančio trunko išsilie
jimo į smegenis, “Keleivio” ap
žvalgininkas š. m. Nr. 2 skėt- 
rioja, jog Vlike katalikiškos 
grupės, jų vadinamieji “kade- 
mai”, turį daugumą. Iš kur ta 
“dauguma” atsirado, nebent 
“Keleivio” marksistiniam tal- 
mude galima būtų rasti kokį 
dar pasauliui negirdėtą išaiš
kinimą. Visiems žinoma, kad 
Vlike yra dešimt narių, kurių 
penki atstovauja įvairias lai
cistines grupes ir penki atsto
vauja katalikiškas. Ligi šiol 
visas pasaulis žinojo, kad pusė 
nėra dauguma. Bet “Keleiviui” 
kažkodėl penki katalikai prieš 
penkis laicistus sudaro “dau
gumą.” Norisi tik “Keleivį” pa
klausti: kokiu būdu gali pusė 
kokio nors sambūrio ar komi
teto narių sudaryti daugumą? 
O jei toks stebuklas būtų Vli
ke atsitikęs, tai kodėl ne lai- 
cistai tą daugumą sudarė ir 
sudaro? Jei jau galima pusei 
narių sudaryti daugumą, tai 
čia “Keleiviui” nėra ko šūkaut, 
o geriausia savo menkagal- 
viams Vlike išskusti kailį, kad 
jie tokie netikėliai, jog ligi šiol 
nepasinaudojo galimybe iš sa
vo penketuko sudaryti Vliko 
daugumą ir paraginti tai tuo
jau padaryti. Tuomet jau jie 
galės daryti, ką nori, o “krik
demai” tegul sau šokinėja, likę 
mažumoj. Tai tokia paprasta 
išeitis, kad ją pramatyti, rodos, 
galima tuojau, kai tik pats stip
rusis trejankos smūgis praeina.

NELAUKTAS “ĮRODYMAS”

Buvusių “vilkų” liekanos, 
susibūrusios apie Kanadoj lei
džiamą “Laisvąją Lietuvą”, 
jau kuris laikas šyla, įrodinė- 
damos, kad A. Voldemaras bu
vo nei daugiau, nei mažiau, 
kaip Vytautas Didysis Nr. 2. 
Tarp kitko, kaip tokios jo di
dybės įrodymas, primenamas 
ir jo sugrįžimas į Lietuvą, bol
ševikams ją okupavus.

Nors šiandien A. Voldemaro 
klausimas yra visai neaktualus, 
nes ir jis. ir jo politinė linija 
jau yra istorijos dalykas, jo bu
vusieji draugai bei rėmėjai, ži
noma, gali apie jį rašyti. Tos

teisės niekas nenori jiems už
ginčyti, ar dėl to piktintis. Bet 
tiesiog nesuprantama, kad net 
tokius dalykus, kaip grįžimą į 
bolševikų okupuotą Lietuvą, 
bandoma padaryti kažkokiu di
delio patriotizmo ir politinės 
išminties žygiu. Šiuo žygiu A. 
Voldemaras kaip tik ir parodė, 
jog jis buvo netekęs tikrovės 
pajautimo ir apię Sovietus ne
turėjo jokios nuovokos. Juk 
tik visai nenusivokiant apie 
komunistų metodus ir užsimo
jimus galima buvo nesuprasti, 
kad toks kaip Voldemaro grį
žimas yra paprasčiausia sava
noriška kelionė į bolševikinę 
žmonių skerdyklą. O tikėtis, 
kad bus Lietuvai kokia nauda, 
jei nueisi savo noru bolševi
kams į rankas, kad tave pa
skerstų, dar neatėjo, tur būt, 
nė “L. Lietuvos” vyrams į gal
vą, nes tuomet reikėtų laukti, 
kad atsiras iš jų tarpo, spren
džiant iš jų labai narsių kalbų, 
kuris paseks savo idealizuoja
mo Voldemaro pavyzdžiu. Bet 
ligi šiol to nė vienas nepadarė. 
Ir norėtume manyti, kad ne 
dėl to, jog drąsos pritrūko, bet 
kad laiko tai neprotingu daly
ku.

Pastebėtina, kad po eilės metų 
“L. Lietuvos” vyrai atsiminė 
iškelti ir priekaištą, kam iš 
Vliko savo laiku buvo pašalinta 
“vienas sąjūdis”. Tasai “sąjū
dis”, kaip žinoma, buvo nacio
nalistų partija, kuri iš Vliko 
sudėties buvo pašalinta, kai 
Nuembergo bylos metu iškilo 
aikštėn dokumentai, jog ši 
partija savo laiku prašė pas 
vokiečius ginklų nepriklauso
mos Lietuvos vyriausybei nu
versti. Kai jos atstovui buvo 
pranešta Vliko sprendimas, ji
sai nė nemanė gintis ir be gin
čo sprendimą priėmė, nes do
kumentai labai aiškiai dalyką 
rodė. Neatsirado ir kitų, kurie 
tą grupę būtų gynę. Bet dabar 
“L. L.” rašeivos, tur būt, ma
nydami, jog visuomenė bus už
miršusi, kaip ten viskas buvo, 
pradeda leisti burbulus, kad ta 
grupė buvusi iš Vliko pašalin
ta tik dėl kokių tariamų daly
kų. Pasirodo, kad vis dėlto yra 
akių, nebijančių jokių dūmų.
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YLOS MAIŠE NEPASLĖPSI
Tą aštrų daiktą gali ir gerai įvynioti, bet po kurio laiko smai- 

lagalys vistiek prasikiša ir duria. Taip pastaruoju laiku iš kai ku
rių laikraščių vis daugiau prasikiša aštrūs dūriai katalikams. Tai 
nėra svetimi, o savi laikraščiai, kurie skelbiasi atstovaują laisvą, 
tautišką ar socialistišką mintį. Sunku čia būtų suglaustai ir iš
vardinti visus tuos pilnus pagiežos straipsnius, kurių taip pa
gausėjo Dirvoje, Vienybėje, Naujienose ir Keleivyje. Pastarasis, 
tiesa, niekada nepasižymėjo taktu, blevyzgodamas, kas tik ant 
seilės ateina. Tuo tarpu kiti ligi šiol dar laikėsi santūriau.

Dabar aiškiai krinta į akis, kad yra pratrukęs ir jų dangsty
tasis knietėjimas katalikams “gerai įkirsti.” Būtų galima nu
rodyti krūvą pavyzdžių, kaip be reikalo užsipuolamas popiežius, 
suniekinamas Mindaugo krikštas, pasišaipoma iš katalikų maldų 
už taiką, pasijuokiama iš pasitikėjimo Dievu, prikišama nebūtų 
kalčių kunigams, patariama keisti katalikų tikėjimą, jei kur lie
tuvybei skriauda pasitaiko, siūloma net grįžti prie šliupiškų ko
vos su katalikais metodų. Tiesos ir logikas tuose straipsniuose 
neieškok: rasi tik išlietą neapykantą ir Katalikų Bažnyčiai, ir jos 
vadams, ir patiems katalikams pasauliečiams. Kam ir dėl ko taip 
daroma?

Pasklaidę minėtų laikraščių puslapius, aiškiai pastebime, 
kad katalikai daugiausia žnaibomi dėl lietuvybės išlaikymo ir 
savo tautos vadavimo iš bolševizmo. Vadinasi, dėl tų dalykų, kurie 
lietuviams katalikams visada labai rūpėjo ir dabar didžiai tebe- 
rūpi. Tačiau priekabių ieškotojams atrodo, kad tas katalikų rū
pestis yra “negrynas” — tikėjimo persunktas. Kam esąs reika
lingas tas tikėjimas? Tą klausimą visada pakiša žmonės, kurie 
visuomeniniame gyvenime tikėjimui didesnės reikšmės neteikia. 
Tai esąs privatus žmogaus reikalas. Su valstybės, tautos ar vi
suomenės rūpesčiais jam nesą ko veikti. O čia ir išlenda yla iš 
maišo: ji bado katalikus, kam jie galvoja apie tokią Lietuvą, ku
rioje Dievas nebūtų uždarytas bažnyčioje arba tik pastatytas 
privataus kambario kampe.

Tačiau aiškiai išeiti prieš Dievą nėra dar tinkamas metas, 
kai kovojama su Dievo ir Lietuvos priešais. Neigti iš esmės tikė
jimą taip pat ne visi išdrįsta. Bet atjungti tikėjimą nuo viešo gy
venimo ir silpninti jį žmogaus pažiūrose, laikoma ne tiktai ne
peiktinu, bet siektinu dalyku. O tuo tuo pačiu jau siekiama pa
lenkti žmones savam nusistatymui ir savo politikos linkmei. Ka
dangi ji dabar įaistrėjusi dėl nenormalių veikimo sąlygų, tai ir 
pilama katalikams, kur tik papuolė ir kaip pasitaikė, viską jau
kiant į krūvą: ir Bažnyčią, ir katalikiškas lietuvių mokyklas, ir 
organizacijas, ir Lietuvos vadavimo reikalą. Tai daroma planin
gai ir sąmoningai, kad katalikus išvestų iš pusiausvyros. Katali
kai tai turėtų gerai įsidėmėti ir padaryti reikiamas išvadas.

Neseniai spaudoje pasirodė 
mirusio suomių maršalo Man- 
nerheimo prisiminimų pirmoji 
dalis. Ji apima kiek ankstybes- 
nį maršalo gyvenimo laikotar
pį. Spaudai yra paruošta ir 
antroji dalis, apimanti tarp 
kitko ir

Suomijos-Sovietą Sąjungos 
paskutinius karus

Suomių iliustruotas laikraš
tis “Kuvalehti” ir švedų deši
niųjų dienraštis “Svenska Dag- 
bladet” gavo iš leidėjo teisę 
kiek anksčiau paskelbti tų pri
siminimų pluoštelį. Jie praside
da kaip tik sovietų - suomių 
santykiais prieš pat vadinamą
jį žiemos karą. Tie istoriniai 
faktai labai sudomino visuome
nę. Mat, ligi šiol jie buvo slap
ti — težinomi tik to laiko vy
riausybės nariams ir niekur 
neskelbti. Daug šviesos jie įne
ša į sovietų užmačias jau 1938 
metais.

Sovietai kabinasi 
prie suomių

1938 m. balandžio mėn., tuoj 
po “Anschlusso”, Sovietų Są
junga pradėjo pasitarimus su 
suomių vyriausybe. Jie turėjo 
lemiančios įtakos paskui visai 
įvykių raidai. Pasitarimai buvo 
laikomi didžiausioje paslapty, 
ir tik labai aprėžtas būrelis te
žinojo, kad santykiai su rytų 
kaimynu atsidūrė visai kitoje 
šviesoje. Mannerheimas tai lai
ko labai apgailėtinu įvykiu ir 
stebisi, kodėl vyriausybė apie 
sovietų pasiūlymus nesiteikė 
painformuoti nors nedidelį bū
relį parlamento narių. Jei būtų 
tą padariusi, tai, anot auto
riaus, būtų buvę geriau pasi
ruošta ir 1939 m. rudenio de
ryboms. Vyriausybės bendra
darbiavimas su karine vadovy
be buvo toks silpnas, kad pats 
apsaugos tarybos pirmininkas 
(juo buvo Mannerheimas) ne
buvo apie tai painformuotas. 
Gal būt vyriausybė pribijojo, 
kad karinė vadovybė neprašy
tų padidinti biudžeto karo rei
kalams. Tik gerokai vėliau 
maršalas sužinojo visą tiesą.

1938 m. balandžio 19 d. ant
rasis Sovietų pasiuntinybės 
Helsinkyje sekretorius Jarče- 
vas paprašė skubiai pasikalbėti 
su tuolaikiniu Suomijos užsie
nio reikalų ministeriu Holsti. 
Audiencija buvo paskirta tą pa
čią dieną. Jarčevas pareiškė, 
kad jis iš savo vyriausybės yra 
gavęs plačius įgaliojimus slap
tai kalbėtis dėl Suomijos ir So
vietų Sąjungos didesnio abiša-

Slaptos Suomių - Sovietų derybos
Maršalo Mannerheimo prisiminimuose

lio sutarimo. Anot Jarčevo, So
vietų Sąjunga pasiryžus gerbti 
Suomijos nepriklausomumą ir 
teritorijos neliečiamumą, bet 

Maskva esanti įsitikinus, kad 
Vokietija planuoja pulti Sovie
tus, o tuose Vokietijos planuo
se numatoma išsikelti ir į Suo
miją. Kaip laikysis Suomija 
šiuo atžvilgiu? Sovietų vy
riausybė norinti tam tikrų ga
rantijų, kad Suomija nerems 
Vokietijos prieš Sovietų Sąjun
gą. Į suomių užsienio ministe- 
rio klausimą, kokios tos garan
tijos turėtų būti, Jarčevas nie
ko aiškiai neatsakė. Pasikalbė
jimui baigiantis, Jarčevas pa
prašė, kad tuo reikalu toliau 
būtų šnekama tik su juo.

Derėtasi su Jarčevu ir to
liau, bet konkretaus sovietų 
pasiūlymo suomiai nesulaukė. 
Tik rugpjūčio 11 d. Sovietų 
diplomatai patiekė sutarties 
gaires. Sovietai reikalavo, kad 
Suomija užtikrintų būsianti 
neitrali ir kad jokia kita vals
tybė neturėtų teisės įkelti ko
jos į Suomiją. Sovietai sutiksią 
leisti Suomijai stiprinti Alando 
salas.

Suomiai nesutinka

Suomių vyriausybė norėjo 
gauti Sovietų Sąjungos sutiki
mą Alando neutralumui apsau
goti. Dėl to nuo 1938 m. pra
džios buvo vedamos derybos. 
Rugpiūčio 18 d. Jarčevas pra
nešė, kad Suomijos vyriausybei 
nenorint sudaryti slaptos kari
nės sutarties, Sovietų Sąjunga 
pasitenkintų raštišku susitari
mu, pagal kurį Suomija įsipa
reigotų priešintis vokiečiams ir 
sutiktų priimti sovietų ginkluo
tą pagalbą. Sovietų Sąjunga 
sutinkanti ir su Alando sustip
rinimu, jeigu ji pati ten galėtų 
dalyvauti, prižiūrėti sustiprini
mo darbus ir kontroliuoti įren
gimus. Be to, Sovietų Sąjunga 
norėtų įrengti stiprią laivyno ir 
aviacijos bazę Hoglande (saliu- 
kė Suomių įlankoje). Tokiomis 
sąlygomis Sovietų Sąjunga e- 
santi pasiryžus garantuoti 
Suomijos neliečiamybę ir suda
ryti labai palankią prekybos 
sutartį.

Suomijos vyriausybė atsakė, 
kad sovietų pasiūlymas pažei
džia krašto suverenumą ir yra 
priešingas visų kitų Skandina-

K. RAUKLAUKIS
Mūsų bendradarbis Švedijoje

vijos kraštų neitralumo politi
kai. Tada spalio pradžioje So
vietai įteikė naują pasiūlymą 
dėl Hoglando: jeigu Suomija 
nenorinti, kad Sovietai sustip
rintų Hoglandą, gali tatai pa
tys suomiai padaryti, bet turi 
dėl tų sustiprinimų tartis su 
Sovietų vyriausybe. Bet jeigu 
suomiai nepajėgtų salos apgin
ti, tą atsakingumą pasiima ru
sai.

Ir tą pasiūlymą suomiai at
metė tais pačiais motyvais, 
kaip ir pirmąjį. O dėl Alando 
sustiprinimo Suomija dar pa
galvosianti. Ir prekybiniai pa
sitarimai Maskvoje kaip tik už
kliuvo už Hoglando klausimo.

Ieškoma atramos 
Švedijoje

Dėl Alando sustiprinimo bu
vo vieningos nuomonės tiek 
Suomija, tiek Švedija. Jau
1938 m. ankstų pavasarį buvo 
tuo klausimu abiejų kraštų 
tartasi. Suomija turėjo įrengti 
sustiprinimus, o Švedija prisi
dėti savo judriaisiais karo lai
vyno daliniais. Kai nerimas di
dėjo, prireikė rimtai pradėti 
kalbėti ir apie Suomijos - Šve
dijos karinį bendradarbiavimą. 
Bendrai pasitarus, buvo prieita 
prie tarpskandinavinės gyni
mosi politikos, bet konkrečių 
rezultatų tebuvo pasiekta tik 
Alando sustiprinimo klausimu.
1939 m. sausio mėn. buvo pra
dėtos derybos dėl vadinamo 
Stockholmo plano, kuris numa
tė Alando saloms ginti pakran
čių artileriją pietinėse saliukė- 
se, karinę prievolę patiems a- 
landiečiams ir priešlėktuvinę 
apsaugą salos viduryje. Vo
kietija tam planui pritarė, o 
Sovietai jam pasipriešino. 
Stockholmo planas užsikirto. 
Sovietų nusistatymas priklausė 
nuo to, ar Suomija sutiks su 
jų pačių siūlymu.

Paskiau į visą reikalą įsimai
šė Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalų komisaras Litvinovas.

Suomija toliau 
laikosi kietai

1939 m. kovo 5 d. Litvinovas 
ėmėsi derybas atnaujinti. So

vietai dabar norėjo 30 metų iš- 
nuomuoti tiek Hoglandą, tiek 
kitas saliukes Suomių įlankoje. 
Sovietai, kaip jie sakė, nema
nė tų saliukių tvirtinti, o tik 
panaudoti jas kaip sekimo 
punktus Leningrado sričiai 
saugoti. Kai suomiai ir šį Lit- 
vinovo pasiūlymą atmetė, jis 
pasiūlė už tai suomiams Rusi
jos teritorijos dalį į šiaurę nuo 
Ladogos. Bet ir tai Suomijos 
vyriausybė atmetė. Litvinovas 
tačiau nelaikė, kad diskusijos 
tuo ir baigtos.

Tolimesnėms deryboms So
vietai į Helsinkį pasiuntė savo 
ambasadorių Romoje Šteiną 
(jis buvo ir Sovietų ministeris 
Suomijai). 1939 m. kovo 11 d. 
jis apsilankė pas suomių užsie
nio reikalų ministerį Erkko ir 
įtikinėjo, kad tų saliukių išnuo
mavimas yra geriausias klausi
mo išsprendimas, o be to suo
miai dar gauną 183 kvadrati
nius kilometrus sovietų terito
rijos. Mannerheimas buvo tos 
minties, kad reikėjo “suktis” ir 
sutikti, bet vyriausybė bijojo 
būti nuversta, jei sutiktų.

Sovietų ambasadorius Štei
nas balandžio 6 d. išvyko iš 
Helsinkio savo uždavinio neat-

PAVERGTOJE
• “Visa eilė muzikų ir kom

pozitorių yra suharmonizavę 
daug liaudies dainų. Tačiau jos 
guli arba pačių kompozitorių 
stalčiuose, arba Meno Reikalų 
Valdyboje. Toliau taip vilkinti 
negalima!” —drąsiai konstata
vo “Tiesos” Nr. 86/51 J. Jur
ga, Liet. ist. instituto fonogra
mų kabineto vedėjas.

• “Lignum” fabrikas, gami
nąs valstybinėms įstaigoms bal
dus, juos pagamina tokius, kad 
nei bėgti, nei rėkti. Valst. Ban
ko Stalino skyrius įsigijo stalą 
net už 1.170 r., bet jo stalčiams 
atidaryti reikėjo kviesti spec. 
meistrus' o minkštos kėdės su
iro per pusę mėnesio.

• Naujos Vilnios dažymo a- 
paratų gamykla per 1951 m. 
pirmąjį ketvirtį pagamino 13 
kartų daugiau nei 1949 m. Fab
riko gaminiai eina Volgos-Do- 
no kanalo statytojams ir Sta
lingrado bei Kuibiševo staty
boms. Tačiau kitaip elgiasi 

likęs. O 1939 m. gegužės 4 d. 
Molotovas pakeitė Litvinovą ir 
Kremlius pradėjo slaptas de
rybas su Vokietija.

Palikta pabaigai
Spalio 2 d. į Maskvą buvo iš

šauktas Latvi jos užs. reik, minis
teris Munters. Po trijų dienų 
buvo pasirašytas pagalbos pak4 
tas su Sovietų Sąjunga. Spalio 
11d. tuo pačiu pavyzdžiu turė

jo pasekti ir Lietuva. Tuo bū
du paruoštas kelias visam Pa
baltijui okupuoti. Suomiją So
vietų Sąjunga pasilaikė pas
kiausiai, nes žinojo, kad ji bus 
daug kietesnis riešutas, negu 
mažosios Pabaltijos valstybės. 
J tuos apskaičiavimus įėjo ir 
mūsų krašto susilpnėjus padė
tis, į rusų rankas patekus Suo
mių įlankos pietinėms pakran
tėms. Spalių 5 d., t. y. tą dieną 
kada buvo pasirašy’tas Latvijos 
ir Sovietų Sąjungos paktas. 
Suomijos pasiuntiniui Maskvoj 
buvo pranešta, kad jis perduo
tų savo vyriausybei paragini
mą atsiųsti įgaliotus atstovus į 
Maskvą.

Ir čia Stalinas "žinojo” 
iš anksto

Vadovauti delegacijai buvo 
numatytas ministeris Paasiki- 
vi, Suomijos pasiuntinys Stock- 
holme. Ji mokėjo gerai rusiš
kai ir jau buvo įgudęs tartis su

pabaiga 4 pusL

LIETUVOJE
Vilniaus mechan. fabrikas. Jis 
1950 m. rugsėjo mėn. pasižadė
jo pristatyti Volgos hidroelek
trinei stočiai 250 statybinių 
keltų, bet iš tikro, — reiškia 
nepasitenkinimą “T.,” — pa
siuntė tik 12 ir tiek pat pasiųs 
šiemet: mat, “pasirodė, kad 
Statybos Ministerija nepalaikė 
patriotinio fabriko entuziazmo 
ir nustatė planą gaminti tik 
sau”.

• Kada aš gausiu al men- 
tus? — klausia per “SL” pilie
tė Šileikienė. Ji pretenzijų reiš
kia į M. šileikj, gyvenantį Kau
ne. Prokuratūra ne tik nieko 
nepadarė jos naudai, bet liet 
pametė vykdomąjį lapą. Išė
mus dublikatą, vėl praėjo 2 
mėn.—ir taip pat nieko. “Tai 
kuomet liaudies teismas pri
vers Šileikj tuos alimentus mo
kėti?” — klausia pasipiktinę 
net patys komunistai.

(S.L.—Sov. Litva, T.—Tie
sa). A. P—nis

ves
Iš švedų kalbos 
vertė Juozas Lingis

Kunigas priėjo ir pasakė, 
kad jis turi atsisveikinti. Tokio
se vestuvėse jam nebuvo ko 
daugiau pasilikti, namie jis tu
rėjo daug darbo, taip vadinamo 
kanceliarinio darbo. Pagaliau 
jis nežinojo, kas yra Fridą per 
viena ir kuo ji vaišins. Kaip jis 
galėjo tatai žinoti.

Fridą tikėjosi, kad jis pasi
liks. Pažiūrėsite, kad jis pasi
liks, manė ji. Jai atrodė, kad 
būtų buvę daug iškilmingiau. 
Bet jis buvo priverstas išeiti, 
jis turėjo juk neišpasakytai 
daug darbo. Galima ir supras
ti — toks dvasios vyras, atsa
kingas už pačius svarbiausius 
daiktus šiame gyvenime, už 
daugelio žmonių sielas. Todėl 
ir darbo turėjo būti daug, daug 
nematomo darbo. Ji padėkojo 
jam, kad tą valandą jis pada
rė kažkuo taip iškilmingu, už 
tuos gražius paskaitytus žo
džius. Abu, ji ir Jonas, palydėjo 
jį ligi durų. Jonas padėjo jam 
apsivilkti, atidarė vartelius nuo 
kelio pusės ir, ten stovėdamas, 
linkčiojo jam tol, kol kunigas 
pranyko toli už paskutinių me
džių.

Patiekus valgį, visi susėdo. 
Jaunieji atsisėdo krikštasuolė
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je, visi kiti susėdo aplink juos 
tai jaunavedžių garbės puotai. 
Vyrai kalbėjo apie kanalizaci
ją, išvestą į ežerą netoli gyve
namų vietų, jie buvo pradėję ir 
turėjo pabaigti, nes ūkininkai 
juk nežinojo, koks buvo pakilęs 
triukšmas, į vyrybę susirinkus. 
Bet prinešus užkandžius ir įpy
lus degtinės, jie pradėjo galvo
ti apie valgį. O valgyti buvo 
ko, visokių visokiausių užkan
džių. Nieko nebuvo galima ir 
dėl degtinės pasakyti, jie įliejo 
dar po vieną. Pasijuto linksmi 
ir malonūs, kaip kad vestuvėse 
dera. Jeigu jau senė Fridą ište
kėjo, tai reikia atsigriebti. O 
valgyti ir gerti reikia tiek, kiek 
telpa, vieną kartą už visus.

— Ei, Jonai, klausyk, užpilk 
ant danties, nepakenks. Ką? 
Negeri?’—pakėlė balsą Emilis 
iš Oestragaerd, Fridos tolimas 
pusbrolis. — Bus ne pro šalį. 
Išmauk vieną, liežuvis atsileis.

Jonas nusišypsojo ir išgėrė, 
nors šiaip jis degtinės nevarto
jo.

— Ir pakviesk tu man į ves
tuves. niekad nelaukiau.

— O, ir blogiau gali būti. 
Viskas taip greit klostos ir vyk
sta, kad žmogus ir suprasti ne

gali. O dėl pakvietimo į šias 
vestuves tai taip sakyti negali
ma.

— Ne, ne, taip sakyti nega
lima, Juliau, tu. Į sveikatą! Tu 
tikras šposininkas.

— Ne, po velnių, jeigu jie no
ri su manimi jaučiais mainyti, 
turi duoti pačius geriausius ir 
dar priedo pridėti. Taip aš jiem 
ir pasakiau. Tai pats kvailiau
sias galvijų turgus, kokiame tik 
būti teko.

— Degtinės negavote?
— Kur tu gausi, buvo užda

ryta.
— žinoma, tada ir prekybos 

jokios negalėjo būti.
— Emiliau, tu, klausyk ten, 

įpilk ir šion pusėn, negi susi
krausite ten viską savo gale!

Atnešė ir kepsnį. Jie gėrė 
toliau ir prie kepsnio. Ir Jonas 
turėjo gerti, nors jis visaip mė
gino išsisukti. Po velnių! Koks 
ten vyras, jei nelaka! Jis turi 
nuo jų neatsilikti. Ir Jonas gė
rė, nors gerti stengėsi kuo ma
žiausia. Jis juk nebuvo iš tų, 
kurs galėtų “ne” pasakyti. O 
jie visi norėjo juk, kad jis ger
tų.

— Gerk, kad būtum stiprus. 
Tokio darbo, kurs tavęs šian
dien laukia, tu savo gyvenime 
dar nedirbai.

— Tu nors stipriai atsiduoti 
turi, jeigu nori, kad Fridą ta
vimi pasitenkintų.

— Ar tu nebedirbsi daugiau 
viešbutyje? Nežinai ? Ar ji tau 
dar nieko nesakė?

— Galbūt, senų dienų sulau
kęs pradėsi pardavinėti išsiuvi- 

nėjimus. Ne taip jau kvaila, 
darbelis lengvas. O to be ga
lėsi ir gėles pabandyti, ji juk 
gyvą velnią tokių gėlių turi, 
Fridą.

— O kaip su Jonu, ar jis pa
dės tau pardavinėti? O gal ką 
kita manai su juo daryti?

Fridai nereikėjo į šį klausi
mą atsakyti, nes kalbėdami jie 
stengėsi viens kitą perrėkti, 
buvo tikras prekymetis. Ji sė
dėjo ir savo didelėmis švelnio
mis akimis žiūrėjo prieš save. 
Vainikas ant galvos buvo tru
putį pakrypęs, bet ji sėdėjo pa
garbi ir tyli, apsivilkus savo 
balta suknia, kuri, kaip paskui 
pagalvoji, jai visai pritiko. Ret- 
karčiai suspausdavo ji Jono 
ranką pastalėje, tada jos veidas 
vėl nušvisdavo laimės šypsniu, 
ir paslaptingo džiaugsmo apim
ti, jie pažvelgdavo viens į ant
rą. Paskiau ji sėdėjo vėl rimta, 
truputį nuliūdus.

Užėjo prieblanda, Hulda įne
šė lempą. Priėjo ir desertui ei
lė, jis buvo tikrai gerai pavy
kęs, bet Fridą negalėjo daug 
valgyti, ji tik paragavo, ar jis 
toks, koks turėjo būti. Taip, jis 
buvo toks. Su tuo desertu jos 
daug vargo turėjo. O paskui 
pasirodė ir tortas. Ir jis buvo 
be galo gražus. Vidury raudona 
uogiene, buvo išrašyta J ir F, 
bet niekas to nepastebėjo, pa
galiau ir raidės buvo labai su
raizgytos. Bet Jonas ir ji matė 
jas ir jautriu, laimingu žvilgs
niu pažvelgė viens į antrą, 
spausdami rankas pastalėje. 
Prie torto atnešė vyno. Jeigu 

kunigas būtų pasilikęs, jis tik
riausiai būtų jiems kalbą išdro
žęs, tikriausiai, jis buvo dide
lės iškalbos vyras, kai prireik
davo. Bet buvo gerai ir be kal
bos. Jie suvalgė tortą.

Pietūs pasibaigė, atėjo lai
kas kavai. Jie pakilo nuo stalo 
valandėlei, pasisklaidė po kam
barį, vyrai pradėjo šnekėti, 
kad net dundėjo, ant kojų ne
visai tvirtai laikėsi. Jie buvo 
pavaišinti cigarais, netrukus 
atnešė ir kavos.

— O konjako, ar neturi, Fri
dą? — paklausė Emilis.

Ne, konjaką ji pamiršo. Ji 
nemanė, kad jie tiek daug gers 
tokią dieną, kaip ši.

— Tai jau bent! Tokią iškil
mingą dieną. J vestuves juk su
sirinkom, konjako turi būti, tu 
juk gerai supranti. Aš turiu ra
tuos, šiandien buvau į monopo
lį užsukęs, galiu ir aš prisidėti.

Triukšmaudamas išėjo jis 
pro duris ir po valandėlės su
grįžo buteliu nešinąs.

— O dabar tai bus gegužė
lė!*)

Jie pradėjo gerti. Bekalbėda
mi šaukė kiek įmanydami, tar
tum jie stovėtų savo laukuose 
ir viens kitam šauktų iš savo 
sodybų, o keikė, keikė, lyg 
norėdami viens kitą nužudyti 
čia susirinkę, o draugai buvo 
juk geriausi, stovėjo visai viens 
prie kito ir kalbėjo tiesiog viens 
kitam į bumą. Vakarui bėgant.

•) gegute švedai vadina ka
vos ir degtinės ar konjako mi
šinį.

jie darėsi vis girtesni ir girtes- 
ni, svirduliavo viens prie kito, 
o kai sėdosi, tai net kėdęs 
braškėjo. Vietiniai elgėsi kiek 
padoriau, jie, mat, spėjo jau 
šiek tiek apsitrinti, bet ūkinin- 
kia buvo tikrai netašyti. Cigarų 
dūmai vertėsi kuliais, degtinės 
garai mušėsi į kambarį ir pri
pildė jį savo šilimos kvapu.

Moterys malonumą savaip 
jautė, jos buvo susimetusios 
savam kampelyje ir kalbėjo a- 
pie žmones, kurių čia nebuvo, 
apie tai, kas jų apylinkėse at
sitiko, o nuo praeito karto bu
vo daug apie ką šnekėti, vai
šių gi per tą laiką daug nebu
vo. Paskui jos išklostė viską, 
ką ant širdies turėjo, kraipė 
galvas, prikąsdavo lūpas, 
šnibždėjo, klausydavos, paskui 
pasileisdavo vėl balsiai. Fridą 
sėdėjo su jomis valandėlę, pas
kui nuėjo į virtuvę truputį pa
sižiūrėti. sutvarkė gėles, kurios 
nebuvo kaip reikiant atgal su
statytos, pasižiūrėjo truputį ir 
į lempą. Pagaliau sustojo ji as
loje,. sunėrė rankas, žiūrėjo 
priešais save ir klausėsi, kaip 
žmonės aplinkui triukšmavo.

— Kokia kvaiša neišpasaky
ta ,ir apsirenk tu man baltai. 
— išgirdo ji kažką užpakaly sa
kant. Tada ji priėjo prie Jono 
ir atsisėdo. Besėsdama ji ėmė 
ir pravirko.

Bet tai nebuvo tikras verki
mas, jis buvo toks tylus, toks 
ramus, tik ašaros teriedėjo. 
Niekas kitas jų nematė, kaip 
tik Jonas. Jis nusigando, pa
tapnojo ją, paėmė jos ranką, 

suspaudė ją ir nenustojo klau
sęs, kas atsitiko, kodėl ji ver
kia. Tada ji pažvelgė taip šiltai 
į Joną ir švelniai gražiai nusi
šypsojo, kaip kad ji darydavo 
jiems abiems besišnekant.

— Nieko, Jonuli, — tarė ji, 
— tai tik džiaugsmo ašaros.

Tada jis aprimo, nes matė, 
kad ji tiesą sakė.

— Jonuliuk. — tarė ji pas
kui, — lipkime aukštyn pas sa
ve.

Ten viskas buvo parengta, 
lova gražiai paklota, visai taip, 
kaip Fridą norėjo. Paklodės 
buvo su nėriniais, plačiausiais, 
kokie tik krautuvėje buvo, ant 
stalo stovėjo ką tik įneštos 
gėlės, stalas ir komoda buvo 
užtiestos akelėmis siuvinėtomis 
staltiesėmis. Langas buvo at
daras, o už lango buvo tylus 
besibaigiančios vasaros vaka
ras. žvaigždės spindėdamos 
spraudėsi į vidų.

Buvo taip tylu, taip ramu. 
Jie puolė vienas antram į glė
bi, neišpasakytos palaimos pa
gauti. Jie stovėjo ilgai, ilgai, 
pamiršę laiką ir savo laimės 
kupini. Ten žemai tebetriukš-» 
mavo, bet keista, kad taip nie
ko nesigirdėjo. Tikrai keista, 
nebuvo galima nieko girdėti, 
visai nieko.

Jie nusirengė ir atsigulė, be- 
siglamonėdami ir besišnekėda
mi. Jie prisiglaudė vienas prie 
antro ir pajuto kažką nuosta
baus. ko jie ligi šiol niekada 
niekada nebuvo pajutę, kas į

pabaiga 4 pusi.
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Žmonių mirtingumo skaičiai
Didelis, nuostabus ir begali

nis yra tas mūsų pasaulis! Sau
lė. žemė, mėnulis ir nesuskai
toma daugybė žvaigždžių sukas 
nepaprastu tikslumu. Tuo nuo
stabiu tikslumu veikia ne tik 
gyvenimas.

— 59,30: septyniasdešimt pen
kių — 88,64 ir t.t. Ii* kai praei
na visas

bet ir mirtis,

Žmonių mirtingumo statisti
ka rodo, kad iš 1000 žmonių li
gi 1 metų amžiaus miršta 22,- 
58. Nuo 1 ligi 2 miršta tik 5.77. 
Nuo 2 ligi 3 metų amžiaus 
miršta 4,14. Taip su kiekvie
nais metais mirtingumas mažė
ja ir mažėja. Ir mažiausiai 
žmonių miršta 11 metų am
žiaus (miršta jų tik 1.91 iš tūk
stančio).

Nuo 11 metų amžiaus mir
tingumas vėl pradeda didėti. 
Dvylikos metų miršta 1,92, 
trylikos — 1,98, keturiolikos— 
2,07, penkiolikos — 2,15, dvide
šimties — 2,43; dvidešimt pen
kių — 2,88; trisdešimties — 
3.56; trisdešimt penkių — 4.- 
59; keturiasdešimties — 6,18; 
trisdešimties — 3.565; trisde
šimt penkių — 4,59; keturias
dešimties — 6,18; keturiasde
šimt penkių 8,61; penkiasde
šimties metų — 12,32: penkias
dešimt penkių 17,98; šešiasde
šimties 26,59; šešiasdešimt pen
kių—39,64, septyniasdešimties

šimtas metų — 
sakoma, kad iš gyvųjų nepa
lieka jau nei vieno... Jei kur 
toks vienas kitas atsiranda, tai 
jau jie nesiskaito: atseit — jie 
gyvena savo amžiaus “over 
time”....

Iš kur tie daviniai? O tai 
yra šimtmetinių stebėjimų re
zultatai. Tie skaičiai, suvesti į 
lenteles, yra pasidarę gyvybės

draudimo kompanijų 
“evangelija”

Nuo tų skaičių ir prasideda 
visi komplikuočiausi gyvybės 
draudimo rizikos apskaičiavi
mai. Kadangi, kaip minėjau, ne 
tik gyvenimas, bet ir mirtis tu
ri savo nuostabų tikslingumą, 
tai remiantis patyrimu, draudi
mo kompanijos beveik visiškai 
tiksliai gali pasakyti, kiek ku
rio amžiaus žmonių mirs. Ži
noma, niekas to negali pasa
kyki. kuris iš daugelio mirs, bet 
visada galima žinoti gana apy
tiksliai — kiek.

Sakysime, mes paimam 10.- 
231 tik ką gimusių žmonių. Iš 
patyrimo galima pasakyti, kad 
ligi jų visų 1 metų amžiaus 
iš jų mirs 231 žmogus.. Per se
kančius metus mirs 57,7. Po 10

metų iš tų visų 10,321 pasiliks 
gyvų 9.718; po 20 metų liks 
9.514,8; po 50 metų liks 8.109; 
po 60 metų liks dar 6.777,7; po 
80 metų jų liks tik 1.817,7. De
vyniasdešimties metų sulauks 
iš 10.231 tik 215,8; devynias- 
dešimts penkių sulauks tik 
maždaug 30. Ir kai praeis šim
tas metų — nebus kam pasa
kyti sudiev...

Šie skaičiai tai ir yra raktas 
į draudimo paslaptis. Reiškia, 
kompanijos nerizikuoja aklai, 
bet remiasi preciziškiausiais ri
zikos apskaičiavimais. Kaip 
šioje vietoje buvom jau kartą

rašę, gyvybės draudimo pre
mijos (mokesčiai) yra, paly
ginti, maži ir reikia labai daug 
metų, kol pats apsidraudėjas 
sudeda kompanijai apsidraudi
mo sumą.
Tad iš kur kompanijos sudeda 

milijonus ir praturtėja?
Svarbiausias jų praturtėji

mo šaltinis yra tas, kad jie in
vestuoja kapitalus į visokias 
pelningas įmones, statybas, ak
cijas, ilgalaikes paskolas ir t.t. 
Jie turi puikiausius finansistus 
savo tarnyboj. Ir iš to milži
niško kapitalo, kuriuo operuo
ja, kiekvienas nuošimtėlis jau 
reiškia milijonus dolerių.

Gyvenime jau taip yra, kad 
visi "mandrūs” dalykai, 
juos išlukšteni, pasirodo

kad 
esą

visai paprasti. Bet tie, kurie su
sekė ir išaiškino mirties skai
čių paslaptį ir tie, kurie sukū
re tas milžiniškas gyvybės 
draudimo institucijas, 
turėjo dideles ir geras gaivas.

Milijonai žmonių jiems yra 
dėkingi už išgelbėjimą iš uba
gystės ir skurdo, kai mirtis iš
plėšia šeimos maitintoją. Tau
tai yra be galo reikalingi ne 
tik poetai, rašytojai ir muzikai, 
reikalingi' ne tik mokslininkai, 
artojai ir inžinieriai: reikalingi 
taip pat ir finansistai bei jų 
patyrimas. Svetimųjų laimėji
mai mums, lietuviams, įdomūs 
visose srityse. Nepavydim nie
kam, bet taip pat ir nepralei- 
džiam progos pasimokyti iš ki
tų, kas yra gera. H.

GENIALŪS REGĖJIMAI SAPNE
Kartais nauji bandymai yra 

atsitiktinai išsprendžiami, kar
tais juose pasireiškia nepapras
tas pasąmoninis jautrumas ir 
sapne išaiški visi neaiškūs 
klausimai, užbaigiami išradi
mai. Kai mokslininkai susikau
pę tyrinėja, tai ir naktį, jiems 
miegant, veikia jų pasąmonė. 
Ir ji lyg žaibas nušviečia jų 
tyrinėjimus ir išsprendžia vi
sas mįsles. Tai yra vienas iš 
nuostabiausių žmogaus sielos 
veikimų.

NEPAPKASTA PASĄMONĖS 
KŪRYBA

Insulino gimimas

Ar galima vaiką mušti?
Taip, reikia pakalbėti viešai 

ir apie vaikų mušimą. Tai pe
dagoginis klausimas, ne visur 
vienodai sprendžiamas. Lietu
voje šis klausimas buvo išspręs
tas vaikams palankia prasme. 
Manyta, kad asmenybę galima 
išugdyti dvasiškai pajėgesnę, 
jei ji bus veikiama dvasinė
mis priemonėmis. Laikytasi 
nusistatymo, kad tikras peda
gogas visada teis priemonių su
sitvarkyti su vaikais ir jų ne- 
mušdamas ir neklupdydamas 
ant žirnių. Sunkiai valdomų 
vaikų visada pasitaiko. Tačiau 
jų būna nedaug, o tik vienas ki
tas. Tokius tekdavo tvarkyti su 
tėvų pagalba, izoliuoti nuo kitų 
ir pan. Tačiau daugumą vaikų 
mokyklose būdavo galima su
valdyti be fiznių bausmių. Ne
reikėjo nei mušti nei ant žirnių 
klupdyti, nei kitų panašių baus
mių išgalvoti. Tokios bausmės 
buvo ir valdžios draudžiamos.

Vokiečiai nuo kaizerių laikų 
buvo įpratę visur savo vaikus 
plakti ir tokiu būdu išaugino 
vokiečio militaristo tipą. Sun
ku vokiečių mokykloms ir da
bar atsipratinti nuo fiziškų 
bausmių.

Šiame laisvės krašte iš vienos 
pusės rodoma labai daug pa
lankumo vaikui; jo saugumas 
garantuojama įvairiais įstaty
mais. Tačiau garantuojamas

tik vaiko fizinis saugumas. 
Dvasiškai jis gali būti žaloja
mas įvairiausiai. Jam prieina
mi visi kino paveikslai, įvairi li
teratūra ir panašūs dalykai. 
Dažnai jis auga gatvėj ir iš pat 
vaikystės virsta dvasiniu palie
gėliu. Taigi, viešasis gyveni
mas čia palieka perdaug nerei
kalingos laisvės vaikui. O šalia 
to visko nepaslaptis, kad fizi
nės bausmės mokyklose dažnai 
yra viešai toleruojamos. Tai 
jau lyg ir nesiderintų su demo
kratinėmis šios šalies nuotaiko
mis. šio krašto švietimo vadai 
vis labiau jaučia, kad švietimo 
srity reikia daryti esminių re
formų ir kad mokyklose reikia 
stiprinti auklėjamąjį momentą.
Mūsų mokykloms šiame kraš

te taip pat reikėtų prižiūrėti 
savo programas bei auklėjimo 
metodus. Fizinių bausmių var
tojimas nėra jokios mokyklos 
papuošalas. Tat ir mūsų moky
klose jis vengtinas.

Mūsų mokyklos kreipia dau
giau dėmesio į auklėjimą, ir 
tai gražu. Auklėjimo klausimas 
gal reikėtų plačiau išstudijuoti 
ir nuosekliau pritaikyti. Šalia 
religinio auklėjimo reikėtų 
skirti atitinkamą skaičių valan
dų pilietiniam, tautiniam, vi
suomeniniam auklėjimui. Mo
derni mokykla be tokių uždavi
nių neįsivaizduojama.

K. Mockus

Kartą sapne švystelėjo tokia 
pasąmonės žaibo šviesa, prive- 
dusi prie moderniosios medici
nos naujų išradimų. Tai atsi
tiko 1920 m. Vienas jaunas ir 
dar nepatyręs Kanados gydyto
jas ,dr. Banting, daug skaitė a- 
pie cukraus ligą. Jo galvoje 
dūzgė kaip bitės visokiausios 
teorijos, kartais net visai prie
šingos. Ligos istorija, jos pasi
reiškimai ir padaryti bandymai 
su gyvuliais! Pavargęs ir mie
guistas dr. Banting vėlų vaka
rą atsigulė. Prieš antrą valan
dą staiga jis pašoko iš miego, 
užsidegė šviesą ir į užrašų kny
gelę užsirašė tris sakinius. Jie 
lietė vieną bandymą su gyvu
liais. Kitą dieną jis griebėsi 
sapną paversti bandymais, ir 
jų rezultatas buvo epochinis iš
radimas — naujas vaistas in
sulinas. Ilgai ieškotas vaistas 
prieš cukraus ligą (Diabetes) 
buvo surastas. Pasąmonės švie
sa sapne iškėlė jauną ir nežy
mų gydytoją į pasaulio garse
nybes.

Ir kito gydytojo sapnas buvo 
taip pat vainikuotas Nobelio 
premija. Graco universiteto 
profesorius Loewi Velykų nak
tį buvo staiga iš miego pabu
dintas. Jo sąmonėje tvyrojo 
aiškus sapnas, kuris kuo ge-

riausiai išsprendė medicinos 
problemą, prie kurios jis visą 
laiką kinkinosi. Pusiau dar 
miegodamas pagriebė popie
riaus lapą ir pakeverzojo kele
tą žodžių, vėl krito į lovą ir už
migo.

Rytmetyje jis pažvelgė į po
pieriaus lapą, tačiau žodžių ne
galėjo įskaityti, taip jie buvo 
neaiškiai parašyti. Jis atsimi
nė, kad sapnavo kažką svar
baus, bet ką — nieko nežinojo.

Ir dabar atsitiko kažkas ne
paprasto. Kitą naktį sapnas vėl 
pasikartojo. Jis buvo toks stip
rus, kad profesorius šokte pa
šoko iš lovos. Kai pažvelgė į 
laikrodį, buvo ta pati valanda, 
kaip praėjusią naktį. Šiuo kar
tu sapnas palietė jo sąmonę 
kur kas stipriau. Vidurnaktį jis 
apsirengė, pažadino savo asis
tentą ir abudu užsidarė labora
torijoje. Nauji bandymai paro
dė, kad sapnas profesoriaus ne
apvylė: jo pasąmoninis “aš” 
sapne buvo atsistojęs į tikrą 
bandymų kelią.

si, kaip reikia padaryti mašinai 
adatą, kol vieną kartą bai
mingas sapnas mįslę išsprendė. 
Jis sapnavo, kad pateko į Afri
ką ir jį užpuolė laukinių būrys. 
Jis bėgo per daugelį uolos ur
vų, kurie turėjo antrą išėjimą. 
Ir jis pasijuto, kaip siūlas pra- 
lendąs. Staiga jam pasirodė, 
kad jis basa koja užmynė ada
tą. Ji buvo išlindus iš žemės, ir 
jam atėjo mintis ją ištraukti. 
Bet ji buvo tvirtai įsmigus. 
Jam šovė mintis išgręžti žemiau 
smaigalio skylę, įverti ką nors 
ir tuo būdu adatą išlupti. Tai 
buvo šviesus sapnas, kuris pri
vedė prie mašinos adatos išra
dimo. Jis išgręžė smaigalyje 
skylutę.

Susapnuota muzika

!

Sapny žaismas atome

Ir moderniosios fizikos bei 
chemijos srityje sapnai yra pri
vedę prie naujų išradimų. 
Niels Bohr kartą naktį sapna
vo nuostabią harmoningą 
skrendančių ir šviečiančių kū
nų sistemą. Šis reginys įsirėžė 
jam į sąmonę, kad net ir die
ną atsiminė. Moderniosios ato
mo teorijos pagrindimas buvo 
surastas sapne. Ir Carl Duis- 
ber, garsus vokiečių chemikas, 
tikėjo sapnais, kad jie pažadina 
naujus išradimus.

Elias Hove, siuvamosios ma
šinos tėvas, ilgą laiką kankino-

Meno srityje ypač dažnai pa
sireiškia sapnų kūrybinė jėga. 
Richard Wagner kartą sapna
vo, kad jis pateko j didelę van
dens srovę. Vandens ūžesys su
siliejo į muzikos tonus. Ir ‘jis 
pakilo iš miego su tuo įspū
džiu, kad per galvą liejasi van
duo. Ir jo mintyse aiškiai 
skambėjo “Reino aukso over- 
tiūros motyvai, kuriuos iš pa
sąmonės pabudino sapnas.

Ir lietuvių tarpe panašių at
sitikimų turime nemaža. Poe
tas Vytautas Mačernis (miręs 
Lietuvoje 1945 m.) 1943-44 m. 
žiemą atsidėjęs rašė “Metų” 
sonetus. Kartą jis susapnavo, 
kad parašo vieną sonetą. Pabu
dęs jį atsiminė ir žodis žodin 
užrašė.

Šie keli pavyzdžiai rodo, ko
kia kūrybinė jėga glūdi sapne, 
jėga, kuri daugeliui pagelbėjo 
padaryti didelius išradimus ar 
sukurti naujus meno kūrinius. 
Tik vieno iki šiol nepasisekė \ 
ištirti paskutines sapno paslap
tis. A. D.

VESTUVES
pradžia 3 pusi.

nieką ligi šiol nebuvo panašus, 
visiškai į nieką.

Ne. niekada ji negalėjo tikė
ti. kad meilė gali kažkas taip 
didelio būti. Daug daug buvo 
ji apie tai galvojus, bet nieka
da negalėjo įsivaizduoti, kaip 
iš tikrųjų galėjo būti. Atrodo, 
lyg ji būtų gyvenusi tik tai va
landai, kada ji ir Jonas pasidarė 
vienas. Jis laikė .ją ranka ap
kabinęs. o jo ranka buvo stipri, 
nes jis savo gyvenime buvo 
daug daug nešiojęs. Ir ji atsi
davė savo numylėtam. Kaip 
neišpasakytai gražu, kaip die
viška buvo atiduoti jam viską, 
ką ji turėjo. Ji įkando jj savo 
dirbtiniais dantimis, taip kad 
jam net galva apsisukę. Ir ji 
pati tuoj po to kiek nustebo. 
Bet juk tatai meilė kalbėjo. Di
džioji, dieviškoji meilė, nesu
prantamas stebuklas, kurs vis
ką šventa darė.

.• Nuvargę ir laimingai jie gu
lėjo viens prie antro šono. Jie 
buvo tik rankomis susiėmę, lyg 
tataj būtų daug jautriau, negu

klausės 
atvertomis

glamonėtis. Jie buvo lyg savo 
laimės tobulumo apsvaiginti.

Jonas, sotus savo diena, už
snūdo. Jis gulėjo gražus ir ge
ras šalia jos galvūgalyje, ji 
glostė ir tvarkė jo plaukus. Ir 
ji pasijuto truputį nuvargus. 
Bet ji tik gulėjo ir 
balzganoj šviesoj 
akimis.

O buvo taip tylu, nepaprastai 
tylu. Anie, kaž, ar dar tebebu
vo. ar jau buvo išvažiavę. Ji 
negirdėjo nieko. Tik didžiąją, 
neišmatuojamą meilę ir numy
lėtąjį prie savo šono, jis knar
kė sau iš lengvo, šiaip nič nie
ko kito.

Ji palindo šalia jo ir užsnū
do .stipriai suspaudus jo ranką. 
Jie miegojo tamsoje arti viens 
antro, įkaitusiais skruostais, 
truputį prasižioję, lyg bučiuotis 
pasiruošę. Ir lyg kokia dangiš
ka giesmė, lyg kokia švie
sos h o z a n a apie vienin
telį, kas egzistavo, didžiuliais 
būriais kilo žvaigždės ir supo 
jų guolį, jų kilo vis daugiau ir 
daugiau, juo tamsiau darėsi.

KAI TAMSOS GALYBE NAIKINA 
šimtmečiais sukurtas mūsų tautos kultūrines vertybes, 

KIEKVIENO LIETUVIO INTELIGENTO PAREIGA 
skaityti, platinti ir palaikyti vienintelį kultūros žurnalą

AIDUS
AIDAI,' pradėję eiti tremtyje, jau 

treti metai Amerikos že
myne vieningam kūrybos dar
bui jungia mūsų geriausias 
mokslo, meno ir literatūros 
jėgas;

AIDAI palaiko Lietuvos prisikėlimo 
viltį ir skelbia jai giedrą lais
vės rytmetį;

AIDAI, pasitikėdami lietuviškos visuo
menės iki šiol rodomu palan
kumu,

X

1952 METAIS
dar kartą kiekvieną lietuvį inteligentą kviečia į savo skaitytojų eiles.

PRENUMERATOS KAINA: JAV ir Pietų Amerikoje — metams 5 dol. Kanadoje — 5.50 
(kanadiškais pinigais 6 dol.). Kituose kraštuose — 6 dol.

Administracijos adresas:

AIDAI, Kennebimk Port, Maine

Mrs. Belva Hali (Norfolk, Va.) laiko bonka. jos surasta pajū
ryje (Nags Head, N. C.). Bonkoje rastas pranešimas apie vokiečių 
paskandinta praėjusio karo metu JAV povandenini laivų.

SLAPTOS SUOMIŲ - SOVIETŲ
DERYBOS

<pradžia 3 pust
rusais. Nors mes ir buvome pa
siruošę Sovietų Sąjungos reika
lavimams, bet niekas nemanė, 
kad ije bus tokie dideli. Pasi
tarimai prasidėjo spalio 12 d. 
Stalinas su Molotovu jau iš pat 
pradžios pasiūlė tokį pat pagal
bos paktą, kaip Sovietų Sąjun
ga buvo padarius su Pabaltijo 
valstybėmis. Kad perleidžiant 
Sovietų Sąjungai Suomijos te
ritorijos dalį tektų keisti įsta
tymą, priimtą 5/6 parlamento 
daugumos, rusams buvo labai 
sunkiai suprantama. Stalinas 
sakėsi esąs įsitikinęs, kad jo 
pasiūlymas surinktų 99% visų 
balsų! Jeigu Suomija negalėtų 
perleisti bazių sausumoje, So
vietų Sąjunga galėtų svarstyti 
pasiūlymą iškasti kanalą per 
Hangoe kyšulį. J Paasikivi pa
sakymą “Mes norime likti ra
mybėje ir nesikišti į jokius 
konfliktus”, Stalinas tuoj atšo
vė: “Aš suprantu, bet aš užtik
rinu, kad tai negalima — di
džiosios valstybės nesutiks su 
tuo.”

Suomija lieka viena
Ministeris Paasikivi grįžo į 

Helsinkį gauti naujų nurody
mų. Tuo gi metu Stockholme 
Švedijos karalius sušaukė visų 
keturių Skandinavijos valsty
bių galvas. Suomių tauta labai 
daug laukė iš to susitikimo, bet 
pamatė, kad ji paliekama vie
na. Švedija, kuri tada paskoli
no 40 milijonų kronų, net neno
rėjo, kad apie tai būtų skelbta.

Visi ženklai rodė, kad padėtis 
buvo itin rimta. Bet kurią die
ną rusai galėjo imtis provoka
cijų, duodančių Sovietų Sąjun
gai formalią priežastį pulti 
Suomiją. Aš įsakiau vengti bet 
kokio aktyvumo tiek sausu
moje, tiek vandeny, tiek ore,

kad sovietai negalėtų bet kokia 
provokacija prikibti. Baterijas 
įsakiau kiek galima atgal ati
traukti, kad jos negalėtų per
šauti per sieną. O kad mano į- 
sakymo laikytųsi, pasiunčiau 
artilerijos inspektorių į są
smauką.

“Eilė tartis kariams”
Aš neslėpiau, kad labai bai- 

minuos artimiausia ateitimi. 
Besikalbėdamas su prezidentu 
Kailio, pamačiau, kad jo nuo
monė nevisur sutinka su ma
no. Todėl buvau priverstas pa
reikšti, kad nebegaliu ilgiau 
būti atsakingas. Prezidentas 
sutiko leisti man pasitraukti.

Ilgai laukti nereikėjo, kol iš
sipildė Molotovo per pasitari
mus Maskvoje lapkričio 3 d. 
tarti žodžiai: “Dabar atėjo eilė 
kariams tartis”.
z

Provokacija
Lapkričio 26 d. išlindo Sovie

tų Sąjunga su provokacija, ku
ri vadinama “šūviu Mainiloje”. 
Taip ir įvyko provokacija, ku
rios aš jau nuo spalio mėn. vi
durio laukiau. Kai aš spalio 26 
d. aplankiau Karelijos sėsmau- 
ką, generolas Nenonen man 
asmeniškai patvirtino, kad visa 
artilerija buvo susigrupavusi 
už sutvirtintos gynimosi linijos 
ir kad nė viena baterija nega
lėjo peršauti per sieną. Tarp 
kitko, 1941 - 1944 m. sugauti 
belaisviai smulkiai nupasakojo, 
kaip toji provokacija buvo su
ruošta.

Lapkričio 29 d. Petsame bu
vo užpulta suomių pasienio 
sargyba, o 30 d. rytą rusai pra
dėjo reguliarias operacijas ir 
sausumoje, ir vandeny, ir ore. 
Dabar suprato kiekvienas, kad 
ši kova reiškė gyvenimą arba 
mirtį visai suomių tautai.

KAS K4 SAKE
Gauruotos kinkos gali sutruk

dyti painokas
Vokietijoj Pietų Badeno 

švietimo ministeris išleido po
tvarkį, kad mergaičių mokyk
lų mokytojai vasaros metu 
daugiau į pamokas neateitų 
trumpomis kelinėmis, kaip 
Vokietijoj daug kur vasaros 
metu įprasta vaikščioti. Minis- 
terio nuomone, smarkiai apžė
lusios mokytojų kinkos gali 
nutraukti mokinių dėmesį nuo 
dėstomųjų dalykų.

Turėjo pagrindo lįsti į ugnį
Moffat kilus vienam name gais

rui, kai ugniagesiai beviltiškai 
stengėti išgelbėti degančiam 
name likusį gyventoją, stai
ga greta esančios parduotuvės 
savininkas šoko į ugnies apim
tą namą. Netrukus jis pasiro
dė su sąmonės jau netekusiu 
degančio namo gyventoju ant 
pečių. Pradėtas girti už tokį

nepaprastą narsumą, parduo
tuvės savininkas paaiškino: 
“Negalėjau gi leisti savo ge
riausiam klientui sudegti. Man 
tai būtų buvęs didelis nuosto
lis.”
Premiją gavęs, pats sugrįžtu

Sydnejuj, pabėgus iš kalėji
mo kaliniui, buvo paskelbta, 
jog bėglį sugavusiams bus iš
mokėta 300 svarų premija. 
Neilgai trukus pabėgėlis Da- 
rey Ducan paskambino kalėji
mo administracijai ir pranešė, 
kad jis pats į kalėjimą sugrį- 
šiąs, jei jam ta premija bus iš
mokėta.

Tarnas ir ponas
Didelis anglų filosofas ir 

valstybininkas Prancišk. Bako- 
nas, miręs 1626 pa., užklaustas, 
ką jis manąs apie’ pinigus.1 at
sakė:

— Pinigas yra geras tarnas, 
bet labai blogas ponas.
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Figueroa pirmininkauja JT

Artinantis JAV prezidento 
riinkimams, priešrinkiminėje 
propagandoje aktingai dalyvau
ja ir moterys. Neseniai pas 
prez. Trumaną lankėsi demok
račių lyderė India Edvvards. Ji 
yra bendrojo demokratų tauti
nio komiteto vicepirmininkė. 
Ne mažiau susidomėjimo rodo 
ir respublikonės su savo lyde
re Mrs. Taft priešaky.

Kaip kitose gyvenimo srity
se, taip ir politiniame gyveni
me amerikietės jaučia savo 
svorį. Jos net tvirtina, kad 
moterys gali nulemti vieno ar 
kito kandidato išrinkimą, nes 
rinkimų teisę turinčių moterų 
JAV yra 112 milijono daugiau, 
kaip vyrų.

Demokračių ir respublikonių 
lyderės griežtai skiriasi tiek sa
vo politine linija, tiek 
išvaizda.

Mrs. Edvvards yra 
aukščio, majestotiškos
dos moteris, o Mrs. Taft yra 
nedidelė, apvalutė, visuomet 
linksma ir kupina humoro.

India Edvvards priklauso kai
riųjų demokratų grupei. Ji sto
vi už socialines reformas, re
mia Trumano “Žmogaus Teisių 
Bilių”, kuriame reikalaujama 
galutinai sulyginti negrų teises 
su baltųjų, ir taip pat daug 
reikšmės skiria Jungt.
toms, kurias atidarant ji daly
vavo kaip JAV atstove.

Martha Taft yra konserva- 
vyti, kaip ir jos vyras Robert 
Taft. Nors ji savo vyro politi
ni idėjų aklai nekopijuoja, dau
geliu atvejų iškeldama jam vi
sai priešingų argumentų, ta
čiau juodu politiniam darbe 
gražia bendradarbiauja, ir se
natorius Taft pripažįsta, kad 
be savo Marthos jis nebūtų pa
siekę politinių viršūnių. Taft 
yra žinomas kaip menkas kal
bėtojas, bet už tai Mrs. Taft 
moka patraukti publiką. Ji 
yra savo vyro palydovė visuo
se politiniuose susirinkimuose 
ir ne kartą savo žodžiu išlygi-

budu ir

6 pėdų 
išvaiz-

Tau-

na ir tinkamai pakreipia jos 
vyrui nevisai palankiai besusi- 
darančias nuotaikas. Savo kal
bas ji paspalvina humoristi
niais palyginimais ir anekdo
tais. Viename susirinkime ji 
pasakė: “Laisvės žibintas yra 
kaip krosnys arba kaip vyrai: 
jei tik jų nekurstai, jie užges
ta.” Kita proga, tuoj po savo 
vyro kalbos, ji pradėjo šitaip: 
“Jūs matote, prieš save pačią 
nelaimingiausią moterį. Mano 
vyras juokais pavertė dalyką, 
kuriuo aš grindžiau visą savo 
kalbą. Be to, tik ką pastebėjau, 
kad mano kojinės akutė nubė
gusi.”

Martha Taft gimė 1889 m. 
Minona miestelyje, Minesosota, 
turtingoje vyr. prokuroro 
Lloyd Bovvers šeimoje. Kadan
gi jos tėvas buvo asmeniškas 
prez. Tafto draugas, ji dažnai 
viešėdavo Baltuosiuose Rū
muose. Ten ji ir susipažino su 
Tafto sūnum Robertu, busi
muoju savo vyru. 1916 m. jau
nasis Taftas išvyko su Hoove- 
rio Amerikos pagalbos akcija į 
Europą. Jo žmona išvyko kar
tu kaip kvakerių atstovė. Ant
rojo karo metu Mrs. Taft iki 
paskutiniojo momento stengė
si sulaikyti JAV nuo įsikišimo 
į karą. Ji tačiau neprisipažįs
ta esant izoliacionistė, o save 
vadina pažangiąja konservato
re. Su savo įgimtu patrauklu
mu ir iš žinomos šeimos kilme 
jai nebuvo sunku prasiskinti 
kelią į politines viršūnes.

Jos opozicionierei India Ed
vvards teko padėti daug dau
giau pastangų, kol ji iškilo į 
dabartines pozicijas. Gimusi 
Maksville, Tennessee, nepasi- 
rinčioj šeimoj, ji turėjo jau nuo 
18 metų amžiaus užsidirbti sau 
duoną. Nuvykusi į Chicagą, ji 
pradėjo rašinėti į Chicago Tri
būne, pradžioj gaudama po 5 
dolerius už straipsnį. Vėliau 
tuo būdu ji uždirbdavo 70-80 
dol. į savaitę. 1924 m. ji ište
kėjo už pramoninko John Mof-

fett, bet po septynerių metų 
išsiskyrė ir grįžo dirbti į Chi- 
cago Tribūne. Ištekėjusi už 
Herbert Edvvards, ji smarkiai 
įsitraukė į politinę veiklą. Visą 
savo energiją ir sugebėjimus ji 
pajungė jos idėjoms artimesnei 
demokratų partijai. Kai 1948 
m. daugelis jau buvo įsitikinę, 
kad Trumanas pralaimės, In
dia Edvvards suorganizavo są
jūdį “šeimininkės už Trumaną” 
ir, parinkusi geriausias kalbė
tojas, išleido po visą Ameriką 
kalbinti žmones balsuoti už 
Trumaną. Ji pati prieš rinki
mus pasirodė televizijoj, abie
jose rankose laikydama po 
beef steacką, kur ant vieno 
buvo pažymėta 1948 m. kaina 
$1.10, o antrojo 1946 m. kaina 
$0,48. Tuo ji norėjo įrodyti re
spublikonų kongreso nesugebė
jimą tvarkyti krašto reikalus. 
Daugelio nuomone, šis propo- 
gandos triukas laimėjo Tru- 
manui tūkstančius balsų ir net 
galėjo nulemti rinkimų pasek
mes.

Kas skaitė VLIKo paragini
mą rašyti įvairių tautų atsto
vams Jungt. Tautose mūsų pa
vergtos tautos reikalu, vienam 
iš pirmųjų nurodytų adresų ra
do Čilės atstovės Anna Figue
roa vardą. Ji pirmininkauja So
cialinei, Žmoniškumo ir Kultū
ros Komisijai, kuri svarsto ir 
mums taip reikšmingus 
gaus teisių bei genocido 
simus.

žmo- 
klau-

AnnaReikia pastel)ėti, kad 
Figueroa išrinkimas šios komi
sijos pirmininke yra įsidėmėti
nas atvejis, nes tai pirmas kar
tas Jungt. Tautų praktikoj, 
kad moteris išrenkama komi
sijos pirmininke. Tai rodo, kad 
ir šioj reikšmingoj tarptautinėj 
įstaigoj pradedama aiškiai į- 
vertinti moterų sugebėjimą 
sėkmingai susidoroti ir su to
kiais gana sudėtingais politi- 
nais uždaviniais, kaip pirminin
kavimas pasaulinio masto klau
simus sprendžiančiai instituci
jai. O šioje komisijoje pirmi
ninkauti ypačiai nelengva, nes 
čia suplaukia klausimai, dėl 
kurių yra tarp įvairių pusių 
didelio aštrumo. Čia ne tik Va
karai susikerta su Sovietais dėl 
jų žmogaus teisių mindžiojimo 
bei genocido, bet ir svarstomi

ne visuomet sklandžių santy
kių tarp baltųjų ir spalvuotųjų 
tautų klausimai.

Bet A. Figueroa parodė, kad 
ji yra tikrai talentinga diploma
tė, kuri turi pakankamai lank
stumo ir apdairumo šios rūšies 
debatams vadovauti. Jau pa
čioj pradžioj Saudo Arabijos 
atstovas nurodė, kad diskusijo
se būsią pasakyta kietų žodžių 
ir galantiškai iš anksto už tai 
atsiprašė. Bet Čilės atstovė 
čia pat jam atsakė, jog dėl jo-

aos jis galįs nesivaržyti. Aps
kritai ji stengiasi taip laikytis, 
kad vyrai atstovai nejaustų, 
jog reikia kažkaip kitaip lai
kytis, kadangi jų tarpe esanti 
moteris.

Senora A. Figueroa yra 43 
metų amžiaus ir savo krašte y- 
ra pasižymėjusi kova dėl lygių 
moterų teisių. Ji savo pavyz
džiu rodo, kad Čilės moterų 
tarpe netrūksta gabių asmeny
bių. Juk ir Nobelio premijos 
laureatė G. Mistral yra josios 
tautietė ir, kaip ir Figueroa, il
gesnį laiką dirbo užsienių rei
kalų ministerijos žinyboje.

Gera mintis — aukso verta

5

Dr. Calar Joties Fronti. italė, 
sako, kad ji po 23 metu tyrimu 
suradusi būdų izoliuoti vėžio li
gos sukėlėjų (virus) ir galinti 
iš kraujo nustatyti, ar žmogus 
ta liga jau serga.

Vaikų nuosavybė
Nuosavybės jausmas vai

kams yra įgimtas. Dar vos kal
bėti pradedantis pipiras jau 
tiesia rankas į kokį žaisliuką: 
mano! Labiausia nuosavybės 
jausmas reiškiasi apie penktuo
sius metus, kada vaikas pergy
vena vadinamą egoistinį am
žių. Dėl to svarbu vaiko sielo
je išlaikyti teisingą santykį su 
nuosavybe.

Kadangi nuosavybės jaus
mas yra įgimtas, jis iš esmės 
yra geras, bet laiku neapribo
tas jis virsta asocialumu. Tė
vai tad iš vienos pusės turėtų 
mokyti vaiką gerbti kitų nuo
savybę. Vaikas nepasiklausęs 
neturėtų imti jam nepriklau
sančių daiktų. Taip pat ir vy
resnieji, norėdami pasiskolinti 
vaiko pieštuką ar knygutę, tu
rėtų jo pasiklausti, kad vaikas 
nesusidarytų įspūdžio, jog daik
tas priklauso, kas turi jėgos. Iš 
kitos pusės vaikams dažnai rei
kia priminti, kad negražu lai
kyti savo daikto labai įsikibus.

Jeigu teta atnešė vaiko vardi
nių proga maišiuką saldainių, 
tėvai turėtų jį paraginti, kad 
jais jisai pavaišintų ir savo 
broliukus, sesutes bei drau
gus.

Dažnai pasitaiko, kad vaikas 
mielai žaidžia svetimais žais
lais, bet jokiu būdu neduoda 
pažaisti savo žaisliukais. Mo
tina. tai pastebėjusi, turėtų vai
ką įkalbėti atsižadėti bent va
landėlei ir savo daikto kitų la
bui. Kartais pasitaiko užsispy
rėlių, kuriems nelengva ape
liuoti į draugiškumo jausmą. 
Tokiu atveju motinai ar tėvui 
tenka paaiškinti praktiškąją 
dalykų pusę: jei tu neduosi sa
vo žaisliukų kitiems pažaisti, 
kiti tau savo taip pat nesko
lins.

Kad perdėtas nuosavybės 
jausmas nenuvestų vaiko į ego
izmą ir šykštumą, o tokie žmo
nės retai tebūnai laimingi, pa
tartina. vaikus auklėjant, ank
sti į tai atkreipti dėmesį.

K. ŠklėriusAKVARELE

Ne vienam atrodys keista, 
kad tokia populiari daržovė 
kaip pamidorai (tomatai) pla
čiu mastu JAV pradėta auginti 
tik nuo 1935 metų. Vartojami 
jie buvo ir anksčiau, bet juos 
daugiausia tekdavo importuoti 
iš Italijos. Buvo manyta, kad 
Amerikoje jiems netinka nei 
žemė, nei klimatas. Tačiau at
sirado sumani ir energinga mo
teris Tillie Levis, kuri pasiryžo 
auginti pamidorus šiame kraš
te.

Tik baigusi mokyklą, Tillie 
pradėjo dirbti maisto produktų 
prekyboje. Tad jai ir atėjo į 
galvą mintis, kad puikieji Ita
lijos “pomodori” galėtų būti 
auginami ir saulėtoj Kaliforni
joj. Atsitiktinai ji savo pirmą
sias atostogas praleido Italijoj 
ir lygiai atsitiktinai susipažino 
su didžiausiuoju pomidorų im- 
portininkų Florindo dėl Gaiso, 
vykstančiu į Italiją biznio rei
kalais. Jai pasisekė Gaiso įti-

kint, ir ji grįžo į JAV su dėže 
pamidorų sėklų.

Tillie Levis pati prižiūrėjo 
pirmuosius bandymus, ir kai 
bandymas pasisekė, po metų 
buvo atidarytas konservuotų 
pamidorų ir kitų vaisių bei dar
žovių fabrikas Flotill Products, 
Ine., kurio savininkai buvo Til
lie Levis ir Gaiso. Po dvejų 
metų Gaiso mirė, ir fabrikas 
perėjo visiškon Tillie Levis nuo
savybėn. šiandien fabrikas da
ro į metus 20 milijonų dolerių 
apyvartą ir sezono metu teikia 
darbo 45,000 darbininkų.

Tillie, paskatinta pasisekimo, 
turi kitų gerų planų ateičiai. 
Bet ir versdamosi bizniu, ji yra 
pavyzdinga šeimininkė ir gera 
virėja. Jos vyras Meyer Levis, 
kuris yra Flotill firmos vyriau
sias direktorius, giriasi, kad jo 
žmona esanti geriausia virėja 
pasaulyje.

^Darbai’lirl gyvenimas

buvo 
buvo 
tech-

TECHNIKA NAMU 
RUOŠOJE

Stuttgarte, Vokietijoj, 
suruošta paroda, kurioj 
pavaizduota namų ruošos
nikos pažanga 1900 — 1950 m. 
laikotarpyje. Tame laikotarpy
je pasiekta pažanga, ryškiai 
parodoj pavaizduota, duoda vil
ties, kad neilgai truks, kol 
šiandien dar ne kiekvienai šei
mininkei prieinami techniniai 
patobulinimai ir namų ruošos 
darbo palengvinimai bus pri
einami visoms kultūringų kraš
tų moterims. Vokietes ypatin
gai sudomino parodoj išstatyta 
amerikietiška virtuvė.

MADOS
ŠIS TAS IŠ MADŲ

ISTORIJOS

nuskubėjo pas nekantraujantį 
princą. Grįždamas namo, prin
cas atkreipė į save visų dėme
sį, ir taip atsirado nauja keli
nių dėvėjimo mada.

JUODOS MADOS SPALVA

Šiais laikais yra specialios 
madų mokyklos bei studijos, 
kurios kasdien šimtus naujų 
formų kepa kaip sklindžius. Ir 
neretai madų kūrėjai valandų 
valandas prasėdi, sukdami gal
vas, kaip išrasti ką nors nau
jo. Bet seniau, kai madų mo
kyklų nebuvo, naujų madų idė
jos gimdavo atsitiktinai.

Napoleono III žmona Euge
nija sykį ruošėsi šauniam pri
ėmimui. Ji sėdėjo prie tualetinio 
staliuko, apsirengusi balta suk
nele. Netyčia pavertusi vieną 
buteliuką, ji apliejo suknelę ke
liose vietose tamsiu skysčiu. 
Reikėjo suknelę mesti. Bet ka
ralienei ji taip patiko, kad pra
dėjo galvoti ir rado išeitį. Iš
ėmusi iš vazos keletą rožių, ji 
pridengė jomis suknelės dėmes. 
Nuo to laiko įėjo į madą puošti 
sukneles padrikai išmėtytomis 
gėlėmis.

Vieną kartą karalienės Ma
rijos Antuanetos dvaro damai 
Lambello vėjas nunešė skrybė
lę. Norėdama išgelbėti savo šu
kuoseną. ji nusirišo savo mėly-

Ovfordo (Mich.) ketverukas švenčia pirmą
sias gimtuves.

ną kojinių raištį ir susirišo 
plaukus. Taip atsirado plaukų 
raištis.

Grafienė Castiglione sukūrė 
naują mažą skrybėlaitę. Vieno 
pikniko metu šuniukas, pasiga
vęs jos plačiasparnę skrybėlę, 
taip apie ją pasidarbavo, kad 
paliko tik pati galvutė su pluoš
tu gėlių. Grafienė grįžo į Pa
ryžių su entuziazmu ir naujos 
skrybėlės idėja. Naujoji skry
bėlaitė visoms labai patiko ir 
plačiai paplito ne tik Prancūzi
joje, bet ir už jos ribų.

Londono kunigaikštienė Jer- 
sey, išvykusi į proviniciją, pa
noro eiti meškerioti. Bet ji ne
turėjo tinkamų drabužių. Pa
siųsta į pirmą pasitaikiusią 
drabužių parduotuvę, jos tar
naitė nieko kito nerado, kaip 
vyrišką sportinį švarką. Ku
nigaikštienė pradėjo Jersey 
švarkų madą.

Ne tik moterų, bet ir vyrų 
mados kartais esti egzotiškos 
kilmės, šiandien visam pasau
ly nešiojamos plokščiai supra
šytos kelnės yra Valijos princo 
išradimas. 1899 m., išėjęs pasi
vaikščioti, princas persiplėšė 
kelini 
ha<, 
jas apvaliai suprosys, 
ėmė kaip buvo sulankstytos ir

Juoda spalva ilgai buvo lai
koma gedulo arba iškilmių 
spalva. Dažnesnėmis progomis 
juodai rengdavosi tik senyvo 
amžiaus moterys. Jaunesnės 
juodos spalvos vengdavo. Bet 
paskutiniais laikais iškilmin
gesniais atvejais vis daugiau ir 
daugiau moterų pradėjo reng
tis juodai, šiemet madų sosti
nėje Paryžiuje ši spalva vyrau
ja ne tik vakariniuose drabu
žiuose, kur ji nuo seniau buvo 
įsiteisinusi, bet plačiai dėvima 
ir dieną. Ypač šiuo metu mė
giami juodi kostiumai, ku
riuos dėvėdamos moterys visa
da atrodo elegantiškai. Ne ma
žiau mėgiamos ir kuklios juo
dos dieninės suknelės. Prie 
juodų suknelių ir kostiumų, ži
noma, dėvimos ir juodos sky- 
belės, juodi batai, rankinukai 
ir kiti priedai.

Šio sezono mėgiamiausia 
medžiaga tebėra aksomas. Juo
dos spalvos gražiai apdirbtas 
aksomas teikia elegancijos, pa
trauklumo bei lankstumo, ir 
moterys, tai žinodamos, mielai 
jį perka. Viena tik aksomo ypa
tybė kai kurioms nepriimtina, 
būtent, kad ši medžiaga neplo
nina, kaip kitos. Dėl to ypatin
gai grakščios linijos mėgėjos 
renkasi- plonesnės medžiagos.

Iš Paryžiaus juoda spalva 
pasklido ir po kitus Europos 
kraštus.

Pažymėtina, kad Amerikoje 
juoda spalva jau seniai dėvima 
tiek vakare, tiek ir prieš piet. 
Ypač ją mėgsta lotynų kraštų 
kilmės amerikietės — italės ir 
ispanės. Greičiausiai tas pamė
gimas yra paveldėtas iš jų kil
mės kraštų, kur juoda spalva 
visais laikais buvo mėgiama.

Kalėdą proga sušelpė 
ligonius

Grupė So. Bostono moterų, 
parinkusios savo ir savo pažįs
tamųjų tarpe aukų, pasiuntė 
jas tremtiniams ligoniams Vo
kietijoje, tuo būdu kuklia do
vanele praskaidrindanios 46 
ligoniams Kalėdų šventes. Viso 
buvo surinkta 201 dol. 25 c. 
Ankavo: V. Noreika — 10 dol., 
po 5 dol. — A. Brazdžionienė, 
V. Baltrašūnas, F. Grenis, A. 
Ivaška, J. Leščinskas, J. Mika- 
lauškas, M. Valatka: po 3 dol. 
— A. Januška. E. Kačinskienė, 
V. Kulbokienė; po 2 dol. — O. 
Adomavičienė, O. Andriušaitie- 
nė, S. Merkienė, J. Musteikie
nė, J. Miliūnieenė, L. Pulkau- 
ninkaitė, J. Okunis, M. Savi- 
lionis, R. Veitas; kiti po 1 dol. 
ir mažiau. Be to, M. Valatkie
nė ir F. Grenis pažadėjo ir to
liau globoti po vieną ligonį. Lin
kėtina, kad šis gražus pavyz
dys rastų atgarsio ir kitų lie
tuvių širdyse, paskatindamas 
pasekti jį.

Olandijoj trūksta motery

Paskutiniu laiku Olandijoje 
pradedamas jausti moterų 
trūkumas. Ligi trisdešimt me
tų amžiaus moterų yra ma
žiau, kaip to pat amžiaus vy
rų.

Vokietiės Sibiro švino 
kasyklose

Vokiečių turimomis žiniomis, 
Sovietai tebelaiko nelaisvėje 
tūkstančius vokiečių moterų, 
kurios pateko į jų rankas bū
damos pagelbinėje kariuome
nės tarnyboje. Tuo reikalu bu
vusių toje tarnyboje vokiečių 
moterų sąjunga kreipėsi laiš
kais į Stalino ir Molotovo žmo-

nas, kad jos su moterišku jaut
rumu pasižiūrėtų j tų moterų 
likimų ir padėtų pastangų, kad 
jos, prieš šešeris metus jau pa
sibaigus karui, pagaliau būtų 
paleistos namo. Dauguma tų 
moterų dirbančios Sibiro švino 
kasyklose. Iš Stalino ir Molo
tovo žmonų vokietės atsakymo 
dar nesulaukė.
Pirmajai Vokietijos moterų 

klinikai 200 metu
Dalyvaujant gausiam būriui 

užsienio atstovų, buvo paminė
tas dviejų šimtų metų pirmo
sios moterų klinikos Vokietijo
je jubiliejus. Ši klinika yra prie 
Goetingeno universiteto ir išsi
vystė iš 1751 m. įkurtų prie šv. 
Kryžiaus ligoninės gimdymo 
namų. Ji yra viena žinomiausių 
visame pasaulyje moterų kli
nikų.

Moterys bus pakeliamos į 
riterius

Danijos karalius paskelbė de
kretą, kad ateity į riterius ga
lės būti pakelti ne tik vyrai, bet 
ir moterys. Ši teisė moterims 
buvo pripažinta daugiausia Da
nijos teisingumo minsterio Hel- 
gos Pedersen pastangomis. Ma
noma. kad ji bus ir pirmoji, ku
riai šis titulas bus suteiktas.

Antrą kartą laimėjo 
“Baby-Derby”

Alexandrijos, Minn., 42 metų 
amžiaus ūkininkė B. Wagner 
šių metų pradžioj antrą kartą 
laimėjo kas metai skiriamą 
daugiavaikėms motinoms pre
miją. vadinamą “Baby-Derby”, 
pagimdžiusi aštuonioliktą vai
ką. Pirmą kartą ji šią premiją 
laimėjo prieš devynerius me
tus. Vyriausias VVagner sūnus 
yra 23 m. amžiaus.

princas
nes. Jo tarnas, nupirkęs, 
(jas kelines, nejaukė, kol 

bet pa-

Akmeniniai megstiniai

dėvės megstinius iš akmens. 
Viena netoli Wuerzburgo esanti 
firma iš apylinkėj esančių ba
zalto uolų pagamino naują vil
nos rūšį, kuri esanti šiltesnė už 
kitas vilnas. Iš jos numegsti 
megstiniai tiks ir tropiniams 
kraštams, nes akmeninė vilna 
yra atspari termitams.

ESU

MEŠKI! KAS Rl l>XOSll KAS.

atizęs po pušini sena, patyręs dau- 
K»“lj nuotykių. Mane Kėlė bitės ir 
daktaras kiškelis sydė. lankiau 
meškiuku mokyklą, moku skaityti 
ir rašyti. Prieš šventes. Kalėdų Se
nelio siunčiamas, skubėjau pas vi
sus vaikučius. Galiu ir dabar ap
lankyti. tik atsiųskite savo adresą 
ir priedo $2.

I žsakytnus
<11 S. fiSO
RROOKIA X

siuskite: J. KAPO
KI SllttlCK AVĖ..

21. X. Y.
»
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ŽINIOS Iš KALIFORNIJOS

TARP AMERIKOS LIETUVIŲ
CLEVELAND, OHIO

Išspręstas lietuviško švietimo 
reikalas

• Edv. V. Pavis išrinktas AL 
RK Federacijos Chicagos aps- 
skrities pirmininku. Vicepirm. 
J. Encheris ir S. Rudys, sekr. 
D. Kaminskienė ir P. Zakarai- 
tė. ižd. B. Nenartonis.

— Stasys Kungys studijuoja 
elektros inžineriją Mississippi 
Statė Colegijoje.

• Sonia Pipiraitė. moterų li
teratūros vakare. Chicagoje. 
skaitė savo humoristinius da
lykėlius. kurie klausytojams 
labai patiko. Ji yra parašiusi 
ir beletristikos bei poezijos da
lykėlių.

• Prof. Domas Krivickas, 
tarptautinės teisės žinovas, iš 
Chicagos persikelia gyventi į 
IVashingtoną. D. C., kur gavo 
pastovų darbą.

• Joe Vincą sausio 11 d. vėl 
pasirodė ristynių scenoje. šį 
kartą jis ritose su Ken O'Con- 
nor.

• Stasys Vileišis, iš Rock- 
ford. III., yra pirmoji šių metų 
automobilio auka. Jam su žmo
na einant gatve, užvažiavo au
tomobilis ir užmušė. Policija 
ieško pabėgusio šofesio.

• Prof. J. Kaminskas, nese
niai atvykęs iš tremties. Vliko 
ir VT narys, sausio pabaigoje 
išvyksta atgal į Vokietiją.

• Sylvia Aimoniūtė. žinoma 
Detroito. Mich.. vyčių veikėja, 
susižiedavo su Eddie Vance. iš 
Dearborn. Vestuvės numato
mos birželio 28 d.

•Op. sol. A. Dambrauskaitė 
ir muz. mokytoja A. Navickai
tė dalyvavo Miami tarptauti
niam koncerte suruoštam Ka
lėdų metu.

Dainų šventė

Sausio 20 d. Nevvarke, šv. 
Trejybės parapijos salėje. 207 
Adams St., įvyksta didžiulė 
dainų šventė. Tai jau ketvirto
ji iš viso Nevv Jersey lietuvių 
dainų šventė. Programoje da
lyvauja Bayonnės. Elizabetho. 
Harrisono, Lindeno. Nevvarko 
ir Patersono chorai.

Ta pačia proga bus pagerb
tas ir tų švenčių iniciatorius 
prof. J. Žilevičius, kuris šie
met mini 60 metų amžiaus su
kaktį. Paskaitą apie sukaktu
vininką skaitys prof. K. V. Ba
naitis. šventės Rengimo Komi
tetas kviečia nevvyorkiečius at
silankyti.

Vyskupijos kancleris msgr. 
J. Krol sausio 3 d. dr. Ad. Da- 
mušiui adresuotu raštu prane
šė. kad po visapusiško ištyrimo 
lietuvių tremtinių įteiktas pra
šymas išspręstas šiaip:

1. Tikybos mokymui lietuvių 
kalba ir pačios lietuvių kalbos 
mokymuisi šv. Jurgio parapijos 
mokyklos įrengimais naudotis, 
vietoj dviejų, skiriamos ketu
rios dienos per savaitę. Kvali
fikuotus katalikus mokytojus 
parūpina mokyklos vadovybė, 
ir jie turi būti patvirtinti para
pijos klebono. Dėl pamokų lan
kymo yra atsakingi tėvai. Jei
gu lankymas nutrūktų .bus lai
koma. kad tėvai šioms pamo
koms neturi intereso.

2. Augštesniųjų mokyklų 
mokiniams šiam pačiam tikslui 
leidžiama naudotis mokyklos 
klasėmis šeštadienių rytais.

3. Tėvai, norį, kad jų vaikai 
dalyvautų lietuviškose pamal
dose. gali juos vestis į 7, 8 ar 
10 vai. pamaldas, kada pa
mokslai sakomi lietuviškai.

Be konkrečių sprendimų, il
gokame kanclerio rašte yra iš
kelta ir svarstomojo pobūdžio 
minčių. Be kita ko jame pasa
kyta. kad Bažnyčios misijai a- 
paštalauti ir Kristaus karalys
tei skleisti yra panaudojamos 
visos priemonės. neišskiriant 
nei kalbų įvairumo. Todėl Baž
nyčia gerbia kiekvieną kalbą ir 
yra prisidėjusi prie daugelio 
kalbų ištobulinimo bei apsau
gojimo. Bet tai nereiškia, kad 
Bažnyčios vaidmuo būtų su
vestas iki kalbų mokymo. Kal
ba nėra pats tikslas, bet tik 
priemonė mokyti apie Nukry
žiuotąjį Kristų.

Dėl kultūrinių tradicijų sau
gojimo rašte sakoma: Kadangi 
jūs esate pasiryžę saugoti 
brangųjį savo turtą — di
džiąsias ir kilniąsias savo šalies 
kultūrines tradicijas, tad jūs 
esate savaime įpareigojami ro
dyti respekto ir savo katalikų 
brolių tiek senosioms. tiek 
naujai įgytoms tradicijoms ir 
išsaugoti tą ryšį, kuris visus 
jungia tikros krikščioniškos 
dvasios meile.

Kancleris tikisi, kad šiuo jo 
raštu būsią išlyginti nuomonių 
skirtumai ir suvienytos mintys 
tų. kuriuos jungia bendras ti
kėjimas. Lietuvių tauta, kaip 

• ir daugelis kitų, daug kenčianti 
nuo bendro priešo, kuris nau-

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

J. P. CINKUS, Direktorius
AESTADIENIAIS 2 VAL. POPIET. —WWRL 16M kc

GYVUOJA PER 15 METŲ
Oro bangoti is transliuojami įvairūs visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika 'vietinės žinios, parengimai: koncertai, 

šokiai, ir 1.1. Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)

STREET BROOKLYN 11, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9293

AD. JEZA VITAS

dojasi savo aukų nevieningu
mu. Todėl lietuviai to negalį 
sau leisti.

Šis raštas atėjo tuo metu, 
kada visas krikščionių pasaulis 
gyvena kalėdinės naujienos 
džiaugsmu — Garbė Dievui 
augštybėse ir ramybė žemėje 
geros valios žmonėms! Todėl 
trokštame, kad jis visų būtų 
sutiktas ir vykdomas šios gero
sios valios ženkle.

šiuo pačiu raštu taip pat pra
nešta. kad ir ateitininkai galė
sią gauti parapijos salę kartą 
per mėnesį savo organizacijos 
susirinkimams. Tačiau organi
zacijos vadovybė yra atsakin
ga. kad ši teisė nebūtų piktnau- 
dojama ir kad nebūtų įsilei
džiami asmenys, kurie reiškia
si Bažnyčiai priešinga veikla.

“šilkiniai pančiai4 scenoje
Sausio 5 d. VI. Braziulio ve

damoji dramos studija lietuvių 
salėje pastatė A. Gustaičio 1 
veik, komediją “Šilkinius pan
čius”. Vaidino: V. Valaitis, V. 
Matulionis, N. Ambrazaitė, P. 
Lingaitis, E. Bridžiuvienė ir 
M. Mickevičius. Pastatymas ir 
režisūra VI. Braziulio, dekora
cijos — dail. V. Raulinaičio.

Žiūrovų prisirinko pilna lie
tuvių salė. Deja, vaidinimas ne
patenkino. Kas dėl to kaitas,— 
komedijos autorius ar jos sta
tytojas — neturint po ranka 
paties teksto, negalima pasa
kyti. žiūrovas pasigedo gyvai 
plėtojamos intrigos ir situacijų. 
Jam tebuvo parodytas kreivas 
vaizduojamo gyvenimo paveik
slas. Sąmoningai viskas čia bu
vo padaryta, kad tik būtų ne
natūralu, todėl nė vienas vei
kėjas nekalbėjo savo kalba ir 
Lt.

Sakome atvirai, nors nėra 
lengva tai padaryti. Juk žiūro
vas, eidamas į vaidinimą, tikisi 
pamatyti gyvenimo dalelę ir 
kaiką gauti savo dvasiai. Jei 
komedija, kaip šiuo atveju, — 
bent šyptelti. Bet kai sunku 
žiūrėti ir telaukti, kad tik grei
čiau tas visas “vaidinimas” pa
sibaigtų, — jau tėra kažkoks 
nesusipratimas.

Aktorius Ignas Gatautis da
vė kelis deklamatorių šaržus— 
parodė, kaip K. Binkio “Vėja
vaikį” deklamuotų” 
tragikas, komikas, į- 
simylėjėlis, mokinys ir t.t. Mė
ginimas įdomus, nors pats už
davinys nelengvas.

Vakarą rengė Alto skyrius.
St. B.

• Ralfo 55 skyriaus sausio 
19 d. (šeštadienį) lietuvių salė
je rengia linksmą subatvakarį. 
Programą atliks linksmieji bro
liai — dainos, kupletai, akorde
onas ir t.t. Bufetas ir šokiai 
grojant Rimo Gylio kapelai. 
Kitos įvairios linksmybės. Pra
džia 7 vai. Bilietai — 75 cen
tai. Bet svarbiausia — atsilan
kydami paremsime lietuvį, 
kusį Vokietijoje, nedalioj.

Los Angeles, Cal.
f. 

Mokyklos vakarėlis
Sausio 6 d. Los Angeles 

Cal., šv. Kazimiero parapijos 
mokykla turėjo vakarėlį. Salė 
buvo pilna publikos. Mokiniai 
vaidino mokytojos Razutienės 
parengtus vaizdelius, šoko tau
tiškus ir plastinius solo šokius. 
Ypačiai gražiai pašoko Audro- 
nytė. Reikia pripažinti, kad 
mokyt. Razutienė įdėjo daug 
darbo ir širdies į šį parengi
mą.

Šia proga reikia pasidžiaug
ti, jog Los Angelese senų ir 
naujų emigrantų tarpe nėra 
jokio antagonizmo — santy
kiai visi geri ir nuoširdūs. Jei 
kur kitur atsiranda tokių tėvų, 
kurie raštu pareikalauja, kad 
jų vaikų nemokytų lietuvių 
kalbos, tai Los Angeles lietu
vių parapijinėj mokykloj lietu
vių kalbos mokosi 12 vaikų, 
kurie namie kalbasi angliškai. 
Angliškai kalbą lietuviukai da
lyvavo tautiniuose šokiuose, o 
Masonaitė ir Strongaitė, visai 
nemokančios lietuvių kalbos, 
atliko muzikinį programos nu
merį — pianinu ir smuiku. At
rodo, kad tai, bent iš dalies, 
bus kleb. kun. J. Kučinsko nuo
pelnas, kad čia senų ir naujų e- 
migrantų santykiai yra tokie 
lietuviškai nuoširdūs. Žinoma, 
šioj kolonijoj, kaip ir kitose, y- 
ra trynimosi bei antagonizmo, 
bet ne tarp senų ir naujų e- 
migrantų, o tik tarp katalikų 
ir laisvamanių, kurie čia vadi
nasi arba socialistais arba 
“laisvais lietuviais.” “Laisvi 
lietuviai” — tai tautininkai. 
Vienas iš smarkiausių tautinin
kų lyderių turi keistą taktiką: 
čia jis dedasi didžiausiu patrio
tu, čia ginasi, kad nesąs lietu
vis. Kai. pav., Aurėlų šeima at
važiavo iš Riverside į Los An
geles ieškodama lietuvių iš sa-

vo krašto ir užėjo pas tą t-kų 
lyderį (DP inžinierių) paklaus
ti adresų, tai jis gynėsi nesąs 
lietuvis, nors Aurėlos iš jo 
laužtos anglų kalbos suprato, 
kad jis nėra tikras amerikonas 
ir privertė kalbėt lietuviškai. 
Šis “šimtaprocentinis” lietuvis 
savo vaikų neleidžia į lietuvių 
mokyklą. J. Go.

Hatford, Conn.
Nauja ALT ir B.ALF 

vadovybė 
pirm. — J.Mončiūnas (Conn. 
seimelio senatoriaus tėvas), I. 
vicepirm. — Henr. Dapkus, II 
vicepirm. — Juozas Leonaitis, 
sekr. — Brazauskas ,ižd.—
Manikienė, iždo globėjai —St. 
Mineika ir Ant. Liutkevičius, 
Finansų rašt. — Jonas Augus- 
tinavičius. Susirinkimas padė
kojo buvusiai Šalpos ir Tary
bos Valdybai už nuveiktus dar
bus. Seniau ALT ir BALF pi
niginiai reikalai nebuvo griež
tai išskirti, taip pat ir veikla 
jungėsi Šalpos ir Tarybos posė
džiuose. Tokia tvarka jau buvo 
nuo seno nusistovėjusi. Tačiau 
Tremt. Kom-tui pasiūlius susi
rinkimas nutarė ALT ir BALF 
piniginius reikalus išskirti, kad 
vieni nei kiti negalėtų jaustis 
nuskriausti. Dabar bus atskiri 
parengimai -ir atskirai paja- 
muojama. nors kasininkė ta pa
ti. Atskaitomybei patikrinti iš
rinkti du iždo globėjai, ko ank
sčiau taip pat nebuvo. Čia pat 
nutarta Liet. Nepriklausomy
bės minėjimą ruošti vasario 17 
d. 3 vai. parapijos mokykloje.

Ateity ALT ir BALF vado
vybė posėdžiaus su organizaci
jų atstovais. Visuomenė atski
rais atvejais bus painformuota 
apie nuveiktus darbus bendruo
se susirinkimuose.

Susirikime dalyvavo ir jubi
liatas prel. J. Ambotas.

Dar vienas lietuvis baigė aukštąjį 
mokslą Amerikoje

VINCAS STAKNYS gi
mė 1921 metais Ameriko
je. 1922 metais jis su savo 
tėvais išvyko Lietuvon, ap
sigyveno Palangoje. Mokė
si Palangos progimnazijoje, 
o vėliau lankė Tėvų Pran
ciškonų gimnaziją Kretin
goje. Baigęs šią gimnaziją, 
jis vienerius metus 
studijavo techniką Vytauto 
Didžiojo universitete, Kau
ne.

1940 metais rusams oku
pavus Lietuvą, Vincas kcfr- 
tu su kitais Amerikos pi
liečiais iš Pabaltijo kraš
tų Amerikos at
siųstuoju karo laivu grįžo į Ameriką. 1944 metais paimtas 
kariuomenėn, jis su dešimtąja kalnų divizija (lOth Moun- 
tain Division) dalyvavo sunkiose Apeninų pusiasalio bei 
Alpių kalnų kautynėse, Italijoje.

Laimingai pergyvenęs antrąjį pasaulinį karą, Vincas to
liau tęsė savo studijas. Baigęs Kalifornijos Universitetą, 
Barkeley, Calif., ir gavęs statybos inžinieriaus diplomą, jis 
grįžo ir apsigyveno pas savo tėvą, Antaną Staknį, 314 
South Avė., Fan»ood, New Jersey.

Sveikiname Vincą Staknį — dar vieną lietuvį baigusį 
aukštuosius mokslus ir linkime jam geriausios kloties jo 
naujoje, statybininko profesijoje.

t

Norwood, Mass. IEŠKOMI ASMENYS

li-

Parapijos choras, sausio 6 d. 
buvo susirinkęs apsvarstyti ei
namųjų reikalų. Išsirinko nau
ją valdybą 1952 metams: pirm. 
P. Rakauskas, vicepirm. J. Ka
volis, ižd. F. Picard ir sekrt. O. 
Pazniokaitė.

J. P. GINKCS 
Direktorių*

V. CBAREVICTCS 
Pranešimų Dir.

495 GRAND

1330 kil., 107-5 meg.

JACK J. STUKAS, Dir. 4
1264 White St, Hillside, N. J. $

Tel. WAverly 6-3325 t

Jau 11-ti metai kai visi klauso— s
S 

Lietuvos Atsiminimą" t
RADIJO VALANDŲ iJ

Šeštadieniais, 4:45 - 5:30 vai. p.p £

Stotis WEVD (New York) — į 
s 
f

i

NASHUA, N. H.
Trūksta darbo — nėra 

veikimo
Šioje kolonijoje dabartiniu 

metu lietuviškas veikimas ap
snūdo. Gal dėl to. kad užda
rius Textron Co. Jackson Mill 
liko be darbo vienas tūkstan
tis darbininkų, tarp jų daug 
lietuvių. Atleistųjų tarpe yra ir 
tokių, kurie šiame fabrike yra 
išdirbę po 35 metus ir dau
giau. Tokie kitose dirbtuvėse 
darbo negali gauti, nes per se
ni. Negauna ir senatvės pensi
jos, nes neturi dar 65 metų. 
Kas neturi santaupų, tam yra 
gana sunkios pragyvenimo są
lygos.

LDS 65 kuopa
Praeitam susirinkime nuta

rė metinį susirinkimą šaukti 
sekmadienį, sausio 20 d., sve
tainėje po bažnyčia, 4 vai., tuoj 
po mišparų. Bus renkama nau-

Pittsburgh, Pa.
Pranešimas

Pittsburgho ir apylinkės Al
to metinis suvažiavimas įvyk
sta sausio 20 d., 2:30 vai. po 
pietų Lietuvių Piliečių svetai
nėje. 1723 Jane St., S. S. Pitts
burgh, Pa.

Suvažiavime bus aptariama 
Lietuvos Nepriklausomybės 34 
metų sukakties minėjimas, A. 
L. T. Pittsburgho skyriaus val
dyba padarys pranešimą, Ta
rybos narių sekantiems me
tams rinkimai ir kiti lietuviški 
reikalai.

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimo dieną bus renkamos 
aukos Lietuvos Laisvinimo 
darbui remti. Tas darbas nega
li sustoti iki mūsų gimtasis 
kraštas bus išlaisvintas iš žiau
rios rusų bolševikų vergijos. 
Todėl kviečiame visas draugi
jas savo auka prisidėti prie di
džiojo Lietuvos laisvinimo dar
bo.

Kiekviena draugija į suvažia
vimą atsiunčia po vieną atsto
vą nuo 10 narių.

Su broliškais linkėjimais ir iki 
malonaus pasimatymo suvažia
vime sausio 2 0d. Lietuvių Pi
liečių svetainėje.

ALTo Pittsburgho skyriaus 
Valdyba:

Pirm. — A. Paleckis, 
Iždin.—J. Grebliūnas, 
Sekret. —S. Bakanas

ja valdyba 1952 metams. Po 
susirinkimo įvyks šeimyniškas 
vakarėlis su užkandžiais, tad 
kviečiam visus narius dalyvau
ti. įėjimo mokesčio nebus. 
Kviečiame visus vyrus ateiti su 
žmonom, o taip pat ir jaunimas 
čia laukiamas. Kas norėsit, ga
lėsit ir “Darbininką” prenume
ratos mokestį apsimokėti.

Mūsų kuopos gera narė A- 
polionija Stanulienė vis dar 
sunkiai tebeserga. Nariai pra
šomi pasimelsti už jos sveika
tą. K. Nadzeika.

Skaitykite ir platinkite 
“DARBININKU”

AUKOS KATALIKŲ AKCI
JOS FONDUI

Detroit, Mich. — ALRK Fe- 
deraciojs 4 skyrius Karaliaus 
Mindaugo sukakties minėjimo 
proga Katalikų Akcijai surinko 
ir per vysk. V. Brizgi prisiuntė 
$600.

Maspeth, N.Y.—Prel. J. Bal- 
kūno, ALRK Federacijos dva
sios vado ir L. K. Akcijos Fon
do pirmininko vadovaujama V. 
J. Atsimainymo parapija su
aukojo $100. Tretininkai tos 
pačios parapijos per J. Paulaus
kienę prisiuntė $10.

Brooklyn, N. Y. — Apreiš
kimo parapijos — Amžinojo 
Rožančiaus, Gyvojo Rožan
čiaus, Maldos Apaštalavimo ir 
Tretininkų dr-jos po $10. Kun. 
V. Dabušis ir kun. V. Pikturna 
— po $5.

Philadelphia, Pa. — Kun. 
Dr. Vito J. Martusevičius, šv. 
Jurgio parapijos klebonas, pri
siuntė aukų $100.

Pittsburgh, Pa. — ALRK 
Federacijos 35 kuopa — $5.

Kitų vietų aukos: Vincas 
Kvetkus — $5. Mrs Emest 
Lengaudas — $1.

Visiems aukotojams nuošir
džiausias ačiū. Laukiame ir 
daugiau aukų. Visi, kiek galė
dami, prisidėkime prie lietuvių 
katalikų veiklos sustiprinimo. 
ALRKF, Lietuvių Kultūros In
stitutas, Liet. Centrinis Knygy
nas, Archyvas ir “Eglutės’ 
reikalas laukia mūsų ne vien 
tik moralinės, bet ir finansinės 
paramos. Savo auką siųskite 
ALRK Fed. iždininkui prel. Pr. 
Jurui, 94 Bradford Street, 
Lawrence, Mass.

Sekretoriatas

T. 
A.

Po susirinkimo buvo vaišės, 
kurias ruošė parapijos klebo
nas kun. F. Narbutas choris
tams ir jų šeimoms. Vaišių me
tu gražiai choristus pasveikino 
klebonas kun. F. Narbutas ir 
jo padėjėjas kun. P. šakalys, 
linkėdami chorui ir toliau sėk
mingai dirbti ir giesmės bei 
dainos žodžiais žadinti žmonė
se Dievo ir Tėvynės meilę.

Ona, iš Nau- * 
ap.

Martynas, iš

Pasisakė ir naujai išrinkta 
valdyba apie ateinančių metų 
planus. Paskutini žodį tarė 
choro vedėjas muz. V. Kaman
tauskas. Trumpai apibudinęs 
dainos ir giesmės reikšmę, 
kreipėsi į visus tuos, kurie turi 
Dievo dovaną balsą, prašyda
mas aktyviau prisidėti prie 
choro. Choras yra padaręs 
gražią pradžią, dabar reikia tik 
nenuleisti rankų. Norint ką 
nors geresnio atsiekti, reikia 
pasiaukojimo, nesigailėti laiko 
nei jėgų.

Buvo ir linksmoji dalis. Cho
ras gražiai padainavo liaudies 
dainų, o jiems akordeonu pri
tarė D. Lapinskas. Džiugu, kai 
girdi čia gimusius ir augusius 
choristus ne tik gražiai lietu
viškai kalbant, bet ir lietuviš
kas liaudies dainas dainuojant. 
Garbė jiems. A. Kneižys gra
žia plokštelių muzika paįvairi
no pasilinksminimo programą 
ir maloniai nuteikė pobūvio da
lyvius. Pobūvis baigėsi geroje 
nuotaikoje ir su naujais pasi
ryžimais. Reikia tikėtis, kad 
tie pasiryžimai bus įgyvendin
ti, nes choro vedėjas muz. V. 
Kamantauskas savo patyrimu 
ir pasišventimu sugebės ir cho
ristams įdiegti tos pačios pasi
šventimo ir pasiaukojimo dva
sios. P. J.

Edvardas,

Gelvonkos

Boleslovas,

iš

k.,

iš

Balčiūnas, Juozas iš Paker- 
nių k., Gruzdžių v., Šiaulių ap.

Benediktavičius, Juozas ir 
Konstancija, iš Ližių k., Taura
gės v.

Bervingaitė,
miesčio, Šakių.

Brinkmanas,
Tauragės ap.

Bubnelis, Augustas, Motie
jus, Mykolas ir Pranciška, iš 
Šapurų k., Seinų ap.

Czulkies, Jurgis, iš Tankaitė- 
lių (Abbau-Stankaiten) k., 
Klaipėdos ap.

Dailydėnas, iš Užugojų k., 
Vadoklių v., Panevėžio ap.

Jančaitytė, Marijona, iš Gar
liavos.

Jurašūnas, Antanas, sūnus 
Igno, iš Šančių, prie Kauno.

Kazėnas, Ignas.
Kiaupa, Petras, ir jo brolis, 

iš Žalpių kaimo.
Kniulas, Julius, iš Tauragės 

parap.
Korolkevich,

Kauno.
Mačiuika, iš

Gelvonų v.
Mackevičius,

Leipių k., Žeimių v., Kėdainių 
ap.

Misiūnas, Liudas, iš Liepiu 
k„ Žeimių v., Kėdainių ap.
Padrostis, Alfonsas, iš Gargž

dų m., Kretingos ap.
Rokaitė, Emilija, iš Užuože- 

rių k., Anykščių v., Utenos ap.
Valavičius, Jonas, iš Leipa

lingio, Seinų ap., sūnus Jono ir 
Viktorijos Gegužiūtės Valavi
čių.

Žvirblis Antanas ir Ksave
ras, iš Beržanių k., Panemunė
lio v., Rokiškio ap.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į:

Consulate General of 
Lithuania

41 W. 82nd Street 
New York 24, N. Y.
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Tel. POPlar 4110
Charles J. Roman 

(RAMANAUSKAS) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
1113 Mt. Vemon Street 

Philadelphia, Pa. 
VloderniMia feMiojiniri

irrsž’ koplyčia erdvi gei* 
o.lrrl.iv'nriem. .-iii elkierr'- 

nakvyne
VHkaa nenwdc<wna> 

Kreipkite* diena ir naktį
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I KVIEČIAME UŽSISAKYTI ■
Į plačiausiai Amerikoje skaitoma taikrasn

“DARBININKU”
;! Išeina du kartus savaitėje J
;! “DARBININKAS” buria aplink save daug bendradarbių ir ;
■! yra geriausiai informuotas lietuvių laikraštis._ ;
į Metams kaina ......................
I _ e

'; Brooklyne .............................
;! Pusmečiui ..............................
J! Užsienyje..................................
«Į S.’sipažinimui siunčiam nemokamai.

Užsisakyti galima sekančiu adresu:
•! “DARBININKAS”
;> 680 Bushwick Avenue 366 W. Broadvvay
j! Brooklyn 21, N. Y. So. Boston 27, Mass. |
% GLenmore S-7MS SO S-26M
^/vvwvvvw>n/vwvwvvvwwvvvwvvvwwvwvvvwwvvv>vwvtfvvwvJ

$5.00
5.50

$3.00
$5.50
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Gruodžio 19 d. laivu “Gene
ral Heintzelman” į New Yorko 
uostą atvyko:

Didžbalis, Feliksas, Meta, 
Manfred

Gedgaudas, Edvardas, Min- 
daugas, Kęstutis, Vykintas

Kriščiūnienė, Elena 
Lasmanova, Marija 
Markaiįslras^ Rrnnišdava 
Uždavinys, Juozas
Gruodžio 21 d. laivu “Gene

ral Ballou” New Yorko uos- 
tan atvyko:

Anuškevičienė, Ona ir Algis 
Ausiukaitis, Vincas, Malvina 
Chrzastowski, Stanislaw 
Gauronskis, Algimantas, Ka- 

trina
Jančauskas, Jonas, Elise, 

Arvydas, Nijolė, Ramunė
Kursch, Bertha, Amalija 
Lueneburger, Wilhelm 
Heidemann, Gertrud 
Maskoliūnas, Anelė, Julius, 

Sabina, Nijolė
Schweinius, Vytautas 
Sendrauskas, Jonas 
Skriblis, Valentina 
Mariūnas, Danuta 
Brandt, Edna, Erwin 
Megne, Krista, Paul, 

helm, Renate
Mitronovas, Mykąs, Vassa 
Mitronovaite, Proskoveja 
Unger, Linda L.
Naujokas, Karolis, Herta 

Guenther, Valdemars, Paul 
žilius, Zita, Jonas
Jasinski, Jonas
Soras, Albinas
Buzikas, Vytautas 
šnekutis, Juozas, Patrone, 

Marija
Stasevičius, Adolfas 
Fuhrmann, Osvvald
Pogge, Irena
Pohlmann, Marija 
Skrandžius, Vytautas 
Gruodžio 14 d. į New Yorką 

laivu “S. S- Liberte” iš Ang
lijos atvyko: Bartuška, Vincas, 
Aldona, Danguolė ir Nijolė.

Wil-

Gruodžio 22 d. laivu “Gene- 20b/Salzgitter - 
ral Hersey” į Nevv Yorko uos
tą atvyko:

Bejeris, Gustavas, Katherine,
Gerhard, Hedwig

Birentas, Adolfas
Darželis, Anna, Arvids
Gajevvski, Seergej, Helene
Gennis, Fritz
Holcvegaitė, Ela
Juška, Justas, Magdaa
Kulpa, Helene
Kuncaitis, Jonas, Marianna, 

Johannes, Marianna, Angelika
Marčiulionis, Juozas
Martinkus, Antanas
Naujokaitytė, Adelė
Pašakamis, Kazė, Algiman

tas
Peckus, Zigmas, Marija, Ša

rūnas
Rimkevičius, Sofija, Jonas,

Raimundas
Sutkevičius, Mečys
Zirtaut, Peter, Herta, Helga
Gruodžio 28 d. laivu ::Gene- 

ral Eitinge” į New Yorko uostą 
atvyko:

Adomavičius, Stasys
Cemarka, Adolf, Vilhelmina BALF Centras

SKAITYKITE IR PRENUMERUOKITE 
labiausiai pasaulyje lietuvių skaitomą 

SAVAITRAŠTI

“TĖVIŠKES ŽIBURIUS”
“T. Z.” rasite pasaulinių įvykių apžvalgas, komentatorių 
straipsnius, ir daugybę įvairiausių žinių iš viso pasaulio. 
“Tėviškės žiburių” pagrindinis rūpestis — lietuviškieji rei
kalai ir viso pasaulio lietuvių gyvenimas, iš kurio žinių tei
kia gausūs korespondentai viso pasaulio kraštuose.
“T. ž.” visiems metiniams prenumeratoriams duoda pilną 
įvairiausių informacijų kišeninį kalendorių.
“T. Ž.” redaguoja redakcinis kolektyvas. Redaktorius prof. 
dr. A. ŠAPOKA.

“T. Ž.” prenumeratos kaina:
JAV ir Kanadoje: $4,—. Kitur: $4.50 — 

Pusmečiui visur: $2.50,—.
“T. Ž.” shmčiami 1 mėn. veltui susipažinimui

Mūsų mieliems prenumeratoriams JAV pranešame, kad 
JAV paštas jau priima pašto perlaidas Kanadon. Taip pat 
galite siųsti prenumeratos mokestį paprastais banko čekiais 
arba grynais. Adresas:

“TtVIŠKtS ŽIBURIAI”
941 Duodas St. W’., Toronto, Ont., Canada

=
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Holcvegas, Joana L., Ida
Hollender, Marta, Zelma, E- 

mil, F-tena
Jaekel, Eduard, Emma, 

Ruth, Herbert, Hartmut, Men- 
fred, Paul, Christa

Raehs, Dora
Sadeiką, Vera
Tupčiauskas, Jonas, Peyra- 

ne, Stasys, Teresa
Gruodžio 30 d. laivu “Gene

ral Stewart” į Nevv Yorko uos
tą atvyko:

Annuschies, Richard, Ella, 
Erika, Alfred

Bernoth, Martin, Mane
Berewing, Herbert
Brūzga, Alfonsas 
Dolschikoff, Bronislava 
Gydąs, Adolfas, Marta, Eval

das, Gertrūda, Jonas, Anni
Hopp, Eduard, Adeline, Ly- 

dija, Emma, Edith
Jankauskas, Antanas
Krause, Gustav, Antanina, 

Otto
Kriščiunevičius, Viktoras
Lidkus, Marijona, Rūta, Ju

dita
Krakauskas, Algis
Negrazis, Evaldas, Anneliese 
Oniumas, Vytautas, Marija, 

Jurgis
Paškevičius, Povilas, Gertrud 
Petrauskas, Povilas, 

trud
Pusdešris, Pranciškus, 

norą, Marijona 
Vadopalas, Vytautas

Weinschroeder, Adolf, 
lie, Olga, Wanda, Elvira

i

Ger-

Eleo-

Eme-

Prašo garantijų

(German Ethnic)

Stankevičius, Kazimieras, 
gim. 1896 m. kovo 26 d.; Irma 
—1897 m. gruodžio 19 d.; Eve
lina — 1932, gruod. 19 d.; Jad
vyga— 1934, vasario 20; Povi
las 1935, gruod. 30; Raimundas 
— 1942, birželio 5. Adresas: 

Lebenstedt, 
uber Braunschweig, Aru Fla- 
chen Meer 11, Germany.

Kokoschka, Juozas, gim. 
1895 m. vasario 27 d., ūkinin
kas; Olga — 1910 m. spalio 23; 
Albertas— 1927 m. rugsėjo 12; 
stalius; Milda — 1933 m. ge
gužės 14, tarnaitė; Vanda — 
1935 m. sausio 3; Roma — 
1940 m. rugsėjo 28; Raimun
das— 1942 m. lapkričio 25 d. 
Adresas: 20b/Salzgitter-Bruch- 
matersen, Lager 17, Germany.

Kiaupa, Petras, gim. 28. 1. 
1904, ūkininkas; Ona — 21.5. 
1905; Ida— 12.12.1932; Jonas, 
30.5.1934;
1937; Lyda
— 24.3.1940;

Martynas — 20.6.
— 21.10.1938; Ela

_______?; Zelma — 18.7. 
1941; Ema — 21:9.1942; Ar
noldas — 2.2.1950.

Kiaupa, Valteris, gim. 30.9. 
1931. -

Adresas: Neustadt-Holstein, 
Vorderwžk 3/29, British zone, 
Germany.
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BEAUTIFUL CROSS

KRYŽELIS
Vidury kryželio yra stebėtinai 

padidinantis magni t uotas stiklas, 
per kuri aiškiai matysi ir skaity

si maldelę.
Su 12 blizgančių akmenėlių, 

panašių i brilijantus, rhodium, 
užbaigtas, 18 colių lenciūgėlis su 
kabe. Neblunkantis, patenkinimą 
užtikrinam. $4.95.

DEKEN’S PRODUCTS
P. O. Box 666 
Neuark, N. J.
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DIMES
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Mūsų didelė geradarė Elz
bieta Stankevičienė sunkiai su
sirgo ir gydosi General Hospi- 
tal, Dorchester St., Montreal, 
Que., ligoninėje. Ši geraširdė 
moteris, mums atvykus j Ka- 

. nadą, labai daug padėjo ir visą 
laiką rūpinosi kaip savo vai
kais. Reta svetimoje šalyje yra 
žmonių, kurie nepažįstamam 
tiek daug širdies parodytų. Jai 
susirgus mes nuoširdžiai už
jaučiame ir prašome, kad ge
rasis Dievas duotų kantrybės 
ir ištvermės iškęsti ligos skaus
mus, padėtų greičiau pasveikti 
ir grįžti į savųjų tarpą.

Dėkingi
Julius Rudžianskas 

su šeima

ŠVĘSDAMI
sukaktuves, vestuves ar sulau
kę naujagimio, nepamirškit ge
ro fotografo. Nuotraukos kiek
viena proga kiekvienam priei
nama kaina.

DON ŠULAITIS
600 Wilk>ughby Avė. 
Brooklyn 6, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8137

PARDUODAMI NAMAI
PIGCS, GERI, GEROJE VIETOJE

RIDGEVVOOD — 6 šeimoms mū
rinis namas, šviesūs kambariai; 
CYPRES HILL 3 šeimoms, tušti 
kambariai; WOODHAVEN 2 šei
moms medinis namas, abudu aukštai 
(florai) tušti pirkėjui; EAST NEVV 
YORK — kampinis namas su saliū- 
nu, restoranu ir 2 šeimoms viršuje 
tušti kambariai. Gera proga, kas 
nori įsigyti namą ir biznį, nes -par
duodamas ir biznis. Vieta gera, lie
tuvių aplinkoje.

1VASTŪNAS
REALTY and INSURANCE

1698 Gatės Ave^ Brooklyn, N. T.
TeL GLenmore 5-7285

DYKAI DYKAI
Išbandymas, kurie kenčiate minėtus 
skausmus. REUMATISKUS SKAUS
MUS, RANKŲ, KOJŲ SKAUDĖJI
MO IR TIRPIMO, NEURALGIJA, 
NUOVARGI, DIEGLIUS. Jeigu tam
sta įvertini savo sveikata ir ja bran
gini, tai tuojaus parašyk savo vardą, 
pavarde ir antrašą ir siųsk šį garsi
nimą dėl naujai pagerintos Deksnio 
Galingos Mosties. Aplaikysi be jokio 
mokesčio, pavartojęs savaitę laiko, 
jeigu nesijaustum stipresnis ir svei
kesnis. ir negelbėtu jums, tada grą
žink mums likusią ir jums daugiau 
niekas nekainuos. Mes žinom, kad 

irtūkstančiams pagelbėjo, pagelbės 
tamstai. Užtikrinam pasekmes.

Kreivas, šleivas ar palinkės
Ar nuvargęs, dreba kinkos, 
Ar j kuprą susimėtės.

Reumatizmą sirgti pratęs, 
Deksnio Mostim tepk gerai, — 
Išnyks skausmai kaip garai.

Yra senas ir teisingas priežodis: 
kas tepa, tas ir važiuoja. Tad jeigu 
nori važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk 
su Deksnio Galinga Mostim.

DEKEVS PRODUCTS
P. O. Bos 666

Nevrarfc 1, N. J.
(M).

s

New Yorke ir apylinkėse Bostone ir apylinkėse

A.J.NAMAKSY
Office TeL SO 8-0948

Beri Estete A Insurance
469 W, BKOADWAY

SO. BOSTON, MASS.

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas.
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. 

Mokslus baigęs Europoje
128 E. 86th ST„ NEVV YORK CITY

Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti iš 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

Ofiso tel. GLenmore 5-3094
Namų teL GLenmore 3-4445

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1357 Bushwick Avė., Brooklyn 7, N. Y.

Priėmimo valandos:

Kasdien 12:30—2 ir 6—8 p.p., išskyrus šventadienius.

>♦

ITeL EVergreen 7-4335
rs

Stephen Aromiskis i

4

(Armakauskas)
Graborius—Balsamuotojas 

Moderniška Koplyčia
423 Metropolitan Ave^ 

Brooklyn, N. Y-.
v

b . ■

j Tel. STagg 2-5943
♦ 
i

Matthew P. Dalias
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius 
Notary PubBc

660 Grand Street, 
Brooklyn. N. Y.

1 — a — i — i-a —i —iri

įEVergreen 8-9770
■?

Joseph Garszva
Graborius—balsamuotojas

Stephen Bredes Jr.
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.
TeL EVergreen 7-9394
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231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

fi
ALLIANCE HALL

195 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

CATERERS
P a r t i e s - W e d d i n g s

M E E T I N G ■ ■
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LIETUVIŲ UŽEIGA
MAISTAS, GĖRIMAI, MALONUS PATARNAVIMAS

COOPER BAR & GRILL
101 COOPER ST, B’KLYN 7, N. Y. 

Tel. GL. 2-8589
Savininkai: FRANK MILAS

JOHN L. RIMŠA
X

Telefonas: EVergreen 4-8934

< >

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARD MISIŪNAS 

SAVININKAI 
Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti. 
Importuoti konjakai - įftkaadžiai - Televizija - Muzika - Sportas

502 GRAND ST, kampas Luion Avė. BROOKLYN, N. Y.

minimi 1111hihii iiih i <!»»»♦♦< 11111111111
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DĖMESIO
Jeigu Jums reikalingi 
BALDAI
TELEVIZIJOS APARATAI 
DULKIŲ SIURBLIAI 
ŠALDYTUVAI 
kiti namų apyvokos daiktai— 

Kreipkitės tuojau pas šių reikme
nų prekybos atstovą:

VILIUS PITKUNIGIS
73 W. 104 St, N.Y.C.

Biversite 9-9164
Jis atstovauja geriausias Nevv 

Yorko baldų gamybos, šaudytuvų 
(refrigirator), dulkių siurblių, te
levizijos įmones.

Pirkdami per jį gaunate didesnę 
nuolaidą negu kitur ir palankiau
sias išsimokėjimo sąlygas.

■ •> —...

Į

Williaiu J. Drake 
(DRAGŪNAS) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
85 - 03 WAREHAM PL 

J AMAICA, N. Y. 
TeL JAmaiea 8-7733

0- 0

B...

TeL EVergreen 4-9352
4-2442

< •

Y
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Res. 87 Oriole Street

WEST ROXBURT, J&
TeL PA. 7-9492-M i

■ą

Lithuanian 
Furniture Co.

MOVERS—
SO 8-4618

INSURED and BONDED 
Local and Long Distance Movers 

326-328 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS.

Į
I 
į
I
Į

ATLAIKOS (JUNK)
Jei turite atliekamo laužo (junk) 

ar kitokiu atlaiku, praneškite
JUOZUI SINKFMCrt I 

telefonu SO. 8-8343 
Galite skambinti ir vėlai vakare. 
Lietuvis.

s 
I
i

I
3
J

i 
i
I
i

iš

iš
I , i

iš Marijampolės ap.,

IEŠKOMI ASMENYS
Aleksandravičius, Povilas, 

Pavandenio - Markių k.
Baranauskas, Feliksas, 

žižmų k., Vilniaus kr.
Balaikaitė - Matusevičienė, 

Anelė, f 
Strazdų k.

Barauskas, Jonas, iš Ramy
galos, Barauskienė - Skęstėnai- 
tė, Rozalija ir Barauskaitė Ma
rijona, abi iš Pagaidžpilio k., 
Panevėžio ap., gyvenę Rygoje.

Bunzas, Stasys
Juodelis, Adomas ir Antanas 

iš Fermos vienk., Anykščių v., 
Utenos ap.

Krausė - Vaitkevičius, Juo
zas, iš Pilviškių, Vilkaviškio 
ap.

Kvasauskas, Vincas
Matijošaitis, Jonas, iš Butri

mų k., Eržvilkio v., Tauragės 
ap.

Miliukas, Maikis
Rakauskienė - Raudonytė. iš 

Kulų k., Skuodo v., Kretingos 
ap.

Striupienė - Vikanyte, Kas- j 
tė, iš Patilčių k., gyvenusi 
Stumbriuose, Žiobiškio par., ir 
vyras Striupas, iš Baublių k., 
Panemunio par., abu Pandėlio
v. , Rokiškio ap.

Šulcas, Kostas, iš Anykščių 
m., Utenos ap.

Viršilas, Juozas
Valaitis, Juozas, iš Kidulių

vi. , šakių ap., gyvenęs Sao Pau
lo, Brazilijoje.

Weidman, Adolfas-Osvaldas, 
iš Bulavėnų, Raseinių ap.

PAIEŠKOJIMAS sąryšy su 
palikimo byla Alexander Mon- 
toft (Aleksandras Montautas). 
Lietuvos Gen. Konsulatas New 
Yorke paieško:

Vaclovą, sūnų Jono, Man- 
čunską;

Sofiją, dukterį Antano, Ka
valiauskienę;

Antaniną, dukterį Antano, 
Bugavičienę; visi kilę iš Žaslių- 
Kaišiadorių.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į:

Consulate General of 
Lithuania 

41 W. 82nd Street 
New York 24, N. Y.

A

Q AŲFmoney] with
WORK

>

Mes instaliuojame visokios rūšies 
i’ žibalinį (aliejumi) šildymą. Nereikia

nešioti pelenų semtuvo. Nemokamai 
. apskaičiuojame, kiek kainuos.

BROCKTON SERVICE
OIL BURNER and HEATING SERVICE

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
Tel 2608

i

S. Barasevičius ir Sūnus / 
FUNERAL HOME

254 W. BROADVVAY 
South Boston, Mase.

JOSEPH BARASEVIČIUS
Laidotuvių Direktorius

NOTARY PUBLIC “
Patarnavimas dieną ir naktį ; ’ 

Koplyčia šermenims dykai ■ > 
TeL SOuth Boston 8-2590 o 

AVenue 2-2484 : J

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EAST BROADVVAY 
South Boston, Mass.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsam uoto jai 

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC
TeL SO 8-6815 

SOuth Boston 8-2609
* *

’i

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 VVEBSTER AVĖ.
Cambridge, Mass.

PRANAS VV AITKUS
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį.
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 

pačias ir i kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

1

I

RAMUNIŲ ŽIEDAI

Lietuviai nuo se
nų laikų yra įsitiki
nę, kad ramunės y- 
ra vaistas. Ramu
nės vartojamos nuo 
šalčio, reumatizmo 
ir dieglių. Ramunės 
stiprina visą kūną, 

veikia į skilvį, inkstus 
kitus

gerai
(kidr.ey) ir palengvina 
susirgimus ar negalavimus. Jos 
geros ir akims plauti. Gerk 
ramunių arbatą be baimės. Kas 
jos daug geria, tas turi skais
tų veidą. Ramunės yra geros ir 
plaukams plauti ir išlaikyti 
švarią galvos odą. Mūsų ramu
nės yra iš Jugoslavijos. Svaras 
ramunių S2.50. O už $1.00 —5 
uncijos.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadvvay 

South Boston 27, Mass.

LDS CENTRO VALDYBA
Pirmininkas — Prel. P. 3uraą. 94 

Bradford St., Lawrence, Mass. TeL 
7356

Vicepirmininkai — Vincas J. Ku
dirka, 37 Franklin St.. Nonvood, 
Mass., ir

Pranas Razvadauskas, 5 G St., S<x 
Boston, Mass.

Sekretorius — Ant. Kneižys, 50 
Cottage St., Norviood, Mass.

Finansų sekretorius — Ant. Pel- 
džius, 32 Wilder St., Brockton, Mass. 
Tel. Brockton 8-0729W

Iždininkė — Bronė Ciunienė, 79 
Barry St., Dorchester, Mass. TeL, 
SO 8-0948

*
Revizijos komisija: — Kun. J. 

Bernatonis, NeU P. Mešknnas, ET 
Jakutis.

Visi laiškai LDS reikalais siunčia
mi sekr. A. KNEI2IO vardu, 366 
W. Broadvvay, So. Boston 27, Mass,. 
Tel. SO 8-6608. Piniginės perlaidos— 
Money Orderiai ar čekiai išrašomi 
iždininkės B. Cunys vardu.

i
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Prof. -J. Žilevičius pagerbia-
I S ' EM tų

ties proga sausio 20 d. Netvar
kė įvykstančioje IV oje dainų 
šventėto. Jos metu paskaitą a- 
pie jubiliatą skaitys prof. V. 
K. Banaitis. Prof. J. Žilevičius 
yra tų dainų švenčių iniciato
rius.

Ateitininką Sendraugių ir 
studentų susirinkimas šaukia
mas sausio 19 d., šeštadieni, 
7.30 vai. v. Ateitininkų Ramo
vėje, Angelų Kar Senes | 
pijos salėje.

šeštadieninės Maironio mo
kyki •- K ' lų eglutės - ' 
se našlaitės rolę vaidino III k1, 
mokinė Kristina škėmaitė. ku
ri savo vaidmenį labai gražiai 
athko. Iš visko matė, i prig’mti 
jos artistiniai gabumai.

Lietuviškoji nrotrrama 
iš “Voiee of *"<-’■! •;/' ir po N. 
Metų transliuojama ta pačia 
tvarka. I-ji programa 11 vai. 
dieną. II-ji programa —1.45 v. 
po pietų — New Yorko laiku. 
II-oji programa kartojama 
11.15 vai. vakare. 2.15 vai. nak
tį ir 7.15 vai. ryte. Lietuvos 
laiku, tomis pačiomis bangomis: 
17. 19. 25, 48 ir 19 m 
BBC 250 m.

Sergantiems metiinikams 
paremti vasario 3 d. Apreiški- 
.. par. salėje p 
tas. Koncerto rengėjai yra Di- 
džioio New Yorko menininkai, 
susibūrę į Liet. Meno Draugi
ją. kurios pirmininkas yra A- 
leksas Vasiliauskas.

Kon rto ] ; bus ]
tas operos solistui Vi. Ivanaus
kui ir dramos aktoriui K. 
Gaudrimui.

Dail. Vinca« Vizgirda, 
buv. Dailės Instituto direkto
rius. pereitą savaitgalį buvo at
vykęs iš Bostono ayankvti 

• " ■ ' . • tūs
tančiu parodu.

SLA ■onnBacijos
Vykdomosi T • os i 
n ... ^ -p-.----
wks kovo-balandžio mėn. J pir
mininkus -Laukaitis gavo — 
1778 balsus. B ' - iau mi- 
rr*~) — 607. Kalinauskas — 
374 ir Gegužis — 121. j vice
pirmininkas: Dangis — 2200. 
Grybienė _  9b ’ sekretorius:

ku-: Gugis — 1429. G’nku?_
514. Trečiokas — 413. Čapli
nas — 237. I ižd. globėjus — 

.- — -- - -- — 
, J66O Dpvęni^ne — 474. Ar
lauskas — 223. Butveitis — 
243. I daktarus kvotėjus —dr. 
S —2385 ir dr. A. šBu-
paitė — 112.

Pažiūrėkim ir
Dėl “Darbininko” nr. 2 til

pusiu atgarsių apie šviesiečių 
suruoštą N. Metų sutikimą no
rime štai ką paaiškinti:

1. šviesos N. M. sutikimo 
rengėju buvo aiškiai ir griežtai 
susitarta su Golden Baliroom 
salės šeimininku, kad gėrimų 
kainos bare per N. M. sutikimą 
bus pake’tos 50-80 centų aukš
čiau rinkos kainos už bonką. 
Taip ir buvo informuojami tie. 
kurie to teiravosi. Bet kartu jie 
buvo įspėti, kad tuo atveju, jei 
labai daug būtų atsinešta gė
rimų. salės šeimininkas pasilie
ka teisę imti kamščio mokestį, 
bet nedaugiau SI už bonką.

2. Priekaištas, kad rengėjai 
visur skelbė ir reklamavo — 
“už atsineštus visų rūšių gėri
mus kamščio mokesčio nebus” 
— prasilenkia su tiesa. Rengė
jai šito nei spaudoj, nei per 
radiją, nei visuomenei siunčia
muose informacijos lapeliuose 
neskelbė.

3. N. M. baliaus metu baras 
savavališkai iškėlė kainas. Be 
*o. padavėjai sukčiavo, imdami 
iš svečių daugiau sąskaitose 
pažymėtų sumų. Rengėjams vi
sa tai pastebėjus, per garsia
kalbį buvo pranešta, kad sve
čiai nėmokėtų padavėjams, ne
patikrinę sąskaitų, ir apie ne- 
normaiumus praneštų baliaus

' i - ms. Keletą atvejų, 
svečiams apsiskundus. sąskaitų 
permokėjimai baro buvo grą
žinti. o nusikaltęs padavėjas 
rengėjų reikalavimu pašalin
tas.

Golden Baliroom salės šei
mininko ir jo padavėjų elgesys

Vytės Nemunėlio
‘‘Pietų vėjelis", eilėraščių kny
ga vaikams, jau atspausdinta. 
Dius'racijos dviem spalvom, 
darytos dail. P. Osmolskio.

BALFo centras
prašo ■visas lietuviškas moky k
las (parapijų, vienuolynų veda-

-. -■ nim s ir kt.) pra
sti m -lt; klos vedėjo pavardę 

kyklos a iresą. žinias 
siųsti: “United Lithuanian Re- 
lief Fund of America. Ine.. 105 
Grand Street. Brooklyn 11. N. 
Y.

Nelės Mazalaitės
naują apysaką “Mėnuo, vadi
namas medaus” skaitytojų 
tarpe susilaukė didelio susido- 
m ‘;:mo. Tai yra septintoji iš ei
lės šios autorės knyga, ši kny
ga 220 psl. kaina 82.50. Gau
nama šiuo adresu: Gabija, 340 
Union Avė., Brooklyn 11, N. 
Y.

Juozas Cinkus, BALFo Re- 
natei gydyti komisijos pirmi
ninkas. gavo iš Vokietijos Re
natos tėvų laišką, kuriame dė
kojama komisijai ir aukoto
jams už sukeltas aukas.

iš kitos puses
nesuderinamas su padoraus 
biznierio etika. Mes juo esame 
pasipiktinę, kaip ir ne vienas 
mūsų gerbiamas svetys. Visa 
tai reikėtų vertinti, kaip Ame
rikos gtvenimo charakteringi 
netikėtiumai, iš kurių reikia 
mokytis.

Pasisakę vienu opesniu rei
kalu dėl mūsų N. M. baliaus, 
nerandame pagrindo toliau iš
sitarti dėl minėtų koresponden
cijų autorių nuomonės ir palie
kame šviesos N. M. sutikimą 
objektyviai vertinti visiems ja
me dalyvavusiems atskirai.

Rengėjai

“Pašvaistės” gaidų leidykla 
sausio 10 d. išleido dr. V. 

Kudirko fortepiono kompozici
jų rinkinį su dail. T. Petraičio 
viršeliu. Leidinys skirtas dr. 
Kudirkos 50 metų mirties su
kakčiai paminėti.

N. Kabašinskas, 
maspetietis. 7 Om .amžiaus, mi
rė pereitą savaitę. Buvo pašar
votas Gr. Kuodžiaus koplyčio
je. palaidotas penktadienį šv. 
Jono kapinėse, ged. pamaldas 
atlaikius Viešpaties Atsimainy
mo par. bažnyčioje.

Gabija išleido
naują katalogą, kuriame į- 
trauktos knygos, lietuvių kom
pozitorių kūroiai — gaidos ir 
lietuviškos plokštelės. Katalo
gas siunčiamas nemokamai.

II-jo rato futbolo pirmeny
bių rungtynės tarp LSK ir Mi
nerva. įvykusios sekmadienį, 
sausio 13 d., pasibaigė 5:3 lie
tuvių naudai.

DĖL ŠOKIŲ VASARIO 16.
Praėjusiame “Darbininko” 

numeryje buvo įdėta visa eilė 
nuomonių, priešingų šokiams. 
Vasario 16 minint. Čia dedame 
ir kitokį Dr. A. Starkaus pasi
sakymą. Jei nebūtų priešingų 
nuomonių tuo pačiu klausimu, 
netektų ir rašyti bei ginčytis.

Dr. A. Starkus rašo redakci
jai:

Esu labai nustebintas “Dar
bininko” talpinama propagan
da prieš šokius Vasario 16.

Šokis, kuriuo jaunimas išlie
ja savo energiją, kuris skatina 
jaunimą bendrauti, dažniau su
eiti ir tuo būdu vienas kitą ar- 
čau pažinti, neturi būti drau
džiamas ir Vasario 16 minint.

Vasario 16-ji nėra jokia liū
desio diena. Tai yra mūsų Tau
tos ir Valstybės Prisikėlimo 
šventė, tautos išsivadavimo iš 
ilgametės vergijos minėjimas, 
pasiryžėlių - kovotojų už Ne
priklausomybę pagerbimas.

Meš džiaugiamės ir didžiuo
jamės galėdami tą dieną minė
ti, nes nepriklausomybės atga
vimas iškėlė mūsų tautą į lais
vųjų tautų šeimą. Užtat Vasa
rio 16 minėjimas negali būti 
liūdesio aktas.

. Dr. A. Starkus

Kviečiame visus atsilankyti i Lietuvos scenos darbuotoju rengiamą

KONCERTĄ
O

VASARIO 3 D.
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE — 5 V. PO PIETŲ

Koncertas rengiamas sergantiems New Yorke ir Europoje lietuviams scenos darbuoto
jams paremti.

Programoje dalvauja:

BARBARA DARUS, VINCĖ JONUŠKAITĖ, ALGIS BRAZIS, AL. 
VASILIAUSKAS, “AITVARŲ” KVARTETAS, J. STUKO radijo valan
dėlės choras, Operetės choras.

• x XPo programbs — šokiai.

680 BUSMWtCK AVEMUE. BROOKLYN 21. NEW VORA

Vasraio 16 d. iškilmėse 
pakviestas dalvauti Massachu- 
setts gubernatorius Paul A. 
Dever. Tikimasi, kad kaip kas
met taip ir šįmet gubernato
rius vasario 16 paskelbs lietu
vių diena visai valstybei. Kal
bėtojais vasario 16 d. pakviesti 
adv. A. šalna. Lietuvos garbės 
konsulas ir kun. J. Jutkevičius, 
iš VVorcesterio. Sausio 24 d. į- 
vyks platesnis organizacijų at
stovų pasitarimas vasario 16 
d. minėjimo reikalu.

Parapijos biuletenis, kleb. 
kun. Pr. Virmauskio globoja
mas ir kun. J. Klimo skoningai 
redaguojamas bei rotatoriumi 
spausdinamas, ėjo visus praei
tuosius metus ir buvo dalina
mas nemokamai prie kolekto
rių stalelių. Išėjo 52 numeriai 
ir kaštavo parapijai 8145.00. 
Parapijiečiai biuleteniu visai 
patenkinti ir tikisi, kad jis ir 
toliau' taip pat gražiai bus 
spausdinamas.

P. Ketvirtis — lietuviškų 
reikalų rėmėjas

So. Bostone esančios bran
genybių krautuvės savininkai 
tėvas ir sūnus Ketvirčiai yra 
dideli lietuvybės rėmėjai. Kas
met jie daug aukoja šeštadieni
nės mokyklos reikalams. Šį
met jie taip pat stambia auka 
prisidėjo prie tos mokyklos pa
laikymo. Jaunasis Ketvirtis su 
žmona dalyvavo ir tos mokyk
los egtlutės programoje. Ket
virčių krautuvėje mielai ir gra
žiai kalbama lietuviškai. Jų vi
si tarnautojai lietuviai.

Apie žinias iš Bostono
Pasitaiko žmonių, kurie nori 

tarp bostoniškių skleisti mintį,

Neapleiskime vaiky
Lituanistikos mokykla Bos

tone dirba trečiuosius metus. 
Mokinių skaičius pasiekė pus
antro šimto. Suorganizuoti 4 
pradinės mokyklos skyriai ir 6 
vidurinės mokyklos (gimnazi
jos) klasės. Jose mokoma lie
tuvių kalbos. Lietuvos istorijos 
ir geografijos, tautosakos, dai
nų, lietuvių literatūros. Dirba 
devyni mokytojai, aukodami 
savo poilsio laiką šeštadieniais 
arba atsakydami pelningesnio 
antvalandžių darbo fabrikuose. 
Deja, lietuvių visuomenės do
mėjimasis ir parama tai mo
kyklai atslūgo. Lietuvių Kultū
ros Rėmėjų ir mokinių tėvų ne
reguliariai mokamo dolerio ne
bepakanka ir simboliniam mo
kytojų atlygi niiflui, kuris buvo 
pažadėtas (po dolerį už valan
dos pamoką). Vis dėlto visi 
mokytojai dirba jau trečias 
mėnuo be jokio atlyginimo. Ta
tai nėra teisinga, nes kiekvie
nas žmogus, dirbąs kitiems 
naudingą darbą .turi būti atly
ginamas. Šiuo atveju Lituanis
tikos mokyklos darbas yra ne
įkainuojamas: per eilę metų ji
nai paruoš Lietuvą mylinčių 
jaunuolių būrį, kurie palaikys 
lietuviškąsias organizacijas ir 
skaitys lietuviškąją spaudą.

Praėjusiųjų metų pabaigoje 
kviestas Lietuvių Kultūros Rė

kad “Darbininke’ ’esą perma- 
žai Bostono žinių. Kam kiltų 
neaiškumų, patariame paimti 
“Darbininką” iš to laiko, kada 
jis ėjo Bostone ir kada jį leido 
senieji leidėjai ir palyginti. Ta
da paaiškės, kad niekada taip 
plačiai nebuvo duodama žinių, 
kaip tai daroma dabar. Labai 
neteisinga taip pat kai-ko pla
tinama mintis, kad daugiau ra
šoma apie naujuosius ateivius, 
kaip apie senuosius. “Darbinin
kas” vienodai domisi visų lietu
vių gyvenimu ir apie jį rašo.

Atvyko iš Danijos
Bostone jau kelis metus gy

venančio lietuvių pedagogo VI. 
Kulboko rūpesčiu į Bostoną iš 
Danijos atvyko buvęs Lietuvoj 
gimnazijos mokytojas Kamins
kas su šeima ir daro pirmuo
sius žingsnius čia įsikurti.

Ted VVilliams į kariuomenę
Visoje Amerikoje populiarus 

baseball žaidėjas Ted Williams, 
Bostono Red Sox žaidėjas, pa
šauktas į aktyvią karo tarny
bą.

Piliečių Dr-jos metinis susi
rinkimas šaukiamas sausio 17 
d., ketvirtadienį, 8 vai. vak. Vi
si nariai privalo susirinkime 
dalyvauti.

Eglutės pelnas šešt. Lit. Mo
kyklos metu turėta pajamų 
$265,80, išlaidų — $43,95. Gry
no pelno gauta ir mokyklai 
perduota $221.85.

Atvyksta prof. J. Kaminskas
Sausio 20 d. į Bostoną at

vyksta prof. Kaminskas, vyr. 
Liet. Išlaisvinimo Komiteto 
vicepirmininkas, Vasario 16 d. 
akto signataras. Prof. J. Ka
minskas yra senas Lietuvos so
cialdemokratų veikėjas ir at
vyksta į Bostoną dalyvauti čia 
įvykstančioje tos organizacijos 
rajoninėje konferencijoje.

mėjų metinis susirinkimas ne
galėjo atlikti savo uždavinio, 
nes susirinko permažas narių 
skaičius. Senajai valdybai pri- 
seina tęsti savo pareigas, jau 
kadencijai pasibaigus. Po mė
nesio kviečiamas nepaprastas 
visuotinis Lietuvių Kultūros 
Rėmėjų susirinkimas. Bus ieš
koma geresnių kelių Lituanis
tikos mokyklai ir kitiems lietu
vių kultūriniams reikalams pa
remti. Valdyba pakartos savo 
apyskaitą, kaip sunaudojo 
1951 metais surinktus $900. Ir 
turės būti išrinkta nauja val
dyba, kad darbas nesustotų. 
Ne tik dabartiniai Liet. Kultū
ros Rėmėjai, bet ir kiti lietu
viai, kurie norėtų prie to dar
bo prisidėti, pajaus atsakomy
bę, kuri tektų jų daliai, jei ne
paisytų pakvietimų ir skelbi
mų, šaukiančių į lietuvių švie
timo talką.

Labai džiugu, kad Bostono 
lituanistikos mokyklai efektin
gai padeda liet. šv. Petro para
pijos seselių mokykla per kle
boną kun. Pr. Virmauskį, leis
dama naudotis mokyklos patal
pomis kas šeštadienis be atly
ginimo. Patsai klebonas bene 
pirmasis užsimokėjo Liet. Kul
tūros Rėmėjo mokestį $12 už 
1952 metus. —jg—

Bostono “Red Sox” beisbolo žvaigždė, Ted VVilliams, paimtas j 
j kariuomene. Sporto mėgėjai sako, kad jis jau bus persenas grjžti 
j sporto žaidynes, kai sugrįš iš kariuomenės.

DARBININKO RĖMĖJAI
“Darbininkui” paremti ir 

1952 m. kalendoriaus spausdi
nimo išlaidoms padengti pri
siuntė aukų:

Po 85: Kun. V. Karalevičius, 
Bayonne, N. J.

Po $3: E. Radžiūnas, Hart- 
ford, Conn.

Po $2.00: P. Kiškūnas, Le- 
vviston, Me., Z. Jankauskas, 
Chicago, III., P. Glugodas, 
Cleveland, Ohio, M. Levickas, 
Rochester, N. Y.

Po $1: Vacys Karamazinas, 
Brooklyn, N. Y., J. Walents, 
Stoughton, Mass., O. Rumšą, 
Pittsburgh, Pa., E. Jurgutaitie- 
nė, Kansas City, Kansas, J. A. 
Kiedis, Jr., Cleveland, Ohio, K. 
VVasill, Los Angeles, Calif., L. 
Vasiliauskas, Morgan, Pa., A. 
Sharry, Brooklyn, N. Y., R. 
Klimas, Boston, Mass., F. Da- 
nevich, Pittsburgh, Pa., Pielec- 
kas, Brockton, Mass., S. 
Marks, Chester, Pa., Z. Juk- 
nis. Ontonagon, Mich., S. Pet
rauskas, Elizabeth, N. J., J. 
Ališauskas, Maspeth, N. Y., J. 
akštas, S. -Boston, Mass.. F. 
Lapinskas, Elizabeth, N. J.., 
M. Gurskis, Bayonne, N. J., M. 
Ažubalis, Pittsfield, Mass., J. 
Kaziliunas, N. Andover, Mass.,
E. Butrimas, Rochester, N. Y.. 
P. Stanelis, Worcester, Mass., 
J. Vildzius, Manchester, Conn.,
L. Antanavičius, S. Boston, 
Mass.. A. Muzzy, Dongant 
Hills. N. Y.. P. Rasimas. Scran- 
ton, Pa., F. Jenušonis, New 
Britain, Conn., Adomaitis, 
IVorcester, Mass., V. Limbo, 
Baltimore, Md., E. Belskytė, 
Phila., Pa., S. Vitkus. Easton, 
Pa., J. Pocius, Simsbury, 
Conn., A. Pivariūnas. Matta- 
pan, Mass., J. Moteunas, Man
chester, Conn., S. Majauskas, 
Doxonville, Pa.. Grinskiunienė, 
Baltimore, Md., A. Marceiio- 
nienė, Waterbury, Conn.

Po $1: L. Reivydas, Man- 
cheste, N. H., S. Šileika. Man- 
hasset, N. Y., W. A. Savickas, 
Stoughton, Mass.. J. Zakaraus
kas, E. Haven, Conn., K. Barz- 
dukas, Keamy, N. J., K. Dau
gėla, Manchester, N. H., A. 
Vąlavičius, Brighton, Mass.. B. 
Paplauskas, Methuen, Mass., 
D. Skuja, Kenihvort, N. J., A. 
Juskelis, Mt. Carmel. Pa., J. K. 
Chapas, Rochester, N. Y., S. 
Eitavičius, Brockton, Mass., M. 
Karaktinas. Elmont, N. Y., T. 
Miecūnas, Bayside. N. Y., M. 
Navitsky, B’pt., Conn., K. Mil- 
kovaitis, Stoughton, Mass., J. 
Kemėžis, Kearny, N. J., A. 
Stekson, Ozone Park, N. Y.,
F. Puskunigis. College Pt., N. 
Y., S. Žiulis, Linden, N. J., A. 
Šimonius, Windsor, Conn., J. 
Kuncevičius, New Haven, 
Conn., J. Rukaitė, Great Neck,
N. Y., J. Svereckas, Richmond 
Hill, N. Y., F. Klonius, Ray- 
mond, Wash., A. Kaunelis, 
Roxbury, Mass., A. Collier, W.

"DARBININKO" SKAITYTOJAMS BOSTONE
Bostone ir apylinkėje gyvenantieji 

sekančiose vietose:
A. TVASKA,
LITHUANIAN FURNITURE CO.

328 VVest Broadway
So. Boston 27, Mass.

COIZJNIAL SPA
S57 W. Broadway
So. Boston, Maaa.

Lynn, Mass., A. Chapas, Abing- 
ton, Mass., J. Jakavich, Taun- 
ton, Mass., M. Matulis, Miners- 
ville, Pa., A. Stanišauskas, 
Bridgeport, Conn., U. Wenc- 
kus, Great Neck, N. Y., G. 
Kupstitis, Windsor, Conn., K. 
Juknelis, E. St. Louis, III., M. 
Yesaitis, Minersville, Pa., J. 
Raudėliūnas, Brighton, Mass., 
A. Juškevičienė, Albany, N. 
Y., E. Lingvenytė, Port Wa- 
shington, N. Y., J. Mockus, 
Oakville, Conn., P. Butėnas, 
Nevvark, N. J.

Po $1: J. Bakūnas, P. Jasu- 
kevich, K. Nevronis, K. Trinka, 
D. Lipsky, J. Lesčinskas, A. 
Petrušis, J. Kraučiūnas, V. 
Bakšys, V. Vadeiša, J. Sutkus, 
A. Paulauskas. W. Andrūnas— 
So. Boston. Mass.; A. Bendo- 
rius, M. Siminkevičienė, J. Mi— 
kolaitis, P. Dailidonas, A. 
Drungis, A. Šimonis, V. Ruo
kis, R. Burnavaitė — Brook
lyn, N. Y.; V. Leonauskas, R. 
Butkūnas, Z. Valavičius, A. 
Juodka, V. Kleiza, K, Pauliuke
vičienė, — Chicago, III., M. 
Morkus, A. Arman, J. Petronis,
G. Valentienė, — Hartford, 
Conn.; M. Stankevich, S. Za- 
viskas, A. Kainauskas. — E. 
Hartford. Conn.; A. Paliulis,
A. Patenberg — Cambridge, 
Mass., P. Babravičius, J. Avi
žinis. A. Samson. K. Šimėnas, 
— Norvvood. Mass., A. Juno- 
kas. W. Waznis — New Bri
tain, Conn.; W. Krasauskas. B. 
Tatarunis, J. Šaukimas, P. 
Raznauskas — Lavvrence, 
Mass., P. Didjurgis, E. Dunda, 
P. Laucaitis, — Pittsburgh, 
Pa., F. Barches, K. Zavadskie
nė, V. Tamulaitis, A. Misiūnas 
Phialdelphia, Pa., V. Blaudzu- 
nas. V. Valencia, M. Valuckas, 
J .Gelumbauskas — Waterbu- 
ry, Conn., P. Šimkus, P. Pau
lauskas — Maspeth, N. Y., N. 
Mikolaitis, A. Kisielius — Ams- 
terdam. N. Y., A. Kielė, V. 
Petraitis, E. Liubinienė, J. 
Virbašius, A. Galčius — Wor- 
cester, Mass., E. Blass, A. Wa- 
laitis, J. Mikaila, K. Jakavi- 
čius — Detroit, Mich., H. Idze- 
levičius, A. Buknis, P. Gruo
dis, E. Garnis, — Cleveland, 
Ohio, J. Jakimavičius, E. Rau- 
ds. S. Dzikas — Elizabeth, N. 
J., S. Kudzma, Nashua, N. H.,
B. Kuzmeckas, No. Amherst, 
Mass., J. Strazdas, W. Nevvton, 
Mass.

Po 50c.: J. Adomaitis, T. 
Stucienė, A. Ignaitis, R. Kepe
nis. — Brooklyn, N. Y., O. 
Kraučiūnienė, Lovvell, Mass., 
B. Kirslis, Elizabeth. N. J., S. 
Kibartas, Phila., Pa., R. Da- 
niels, Brockton, Mass., I. Ky
mantas, S. Boston, Mass.

Už malonią paramą “Darbi
ninkui” visiems rėmėjams ir 
bičiuliams nuoširdžiai dėkoja
me. ‘ Administracija

lietuviai "DARBININKĄ" gali gauti

PALTUS VARIETY STORE
303 E Street
So. Boston, Mass.

MR. JAKŠTAS. MEAT MARKET 
VVcst 4 and D Streets 
So. Boston, Mass.


