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KORĖJOS DERYBOSE SĄJUNGININ
KAI REIKALAUJA AIŠKUMO

Panmunjom. — Kovo 11-12 
d. derybos dėl paliaubų buvo 
tęsiamos. Derėjosi dėl belaisvių 
grąžinimo ir komisijos kontro
lei, kaip paliaubos vykdomos. 
Pirmuoju klausimu sąjunginin
kai laikėsi, kad belaisviai pa
tys gali pasirinkti: grįžti į tė
viškę ar liktis. Komunistai bū
tinai reikalauja, kad jie būtų 
grąžinti. Antruoju klausimu 
raudonieji reikalauja, kad į tą 
komisiją būtų įsileisti rusai. J 
komunistų propagandinius kal
tinimus ir grasinimus sąjungi
ninkai griežtai pareikalavo 
duoti aiškius atsakymus, nes 
kitaip nėra prasmės kalbėtis. 
Dėl to pirmuoju klausimu po
sėdis užtruko 45 min., antruoju 
tik 13. — Gen. Ridgway, kuris 
atvyko į Pusaną, pareiškė: nie
kas nežino, kas iš derybų išeis; 
raudonieji verčiasi bendrybė
mis, prasimanymais ir propa
ganda,© konkrečius sąjunginin
kų pasiūlymus—tuojau pat pa
sikeisti ligoniais ir sužeistai
siais belaisviais, leisti belais
viams siųsti siuntinius, įsileisti 
Raudonojo Kryžiaus komisijas 
i abiejų pusių belaisvių sto
vyklas — komunistai atidėjo 
kaip neesmines smulkmenas. 
Derasi jau 9 mėnesiai.

Ridgvvay taip pat pareiškė, 
kad raudonieji gauna iš Sovie
tų naujausios konstrukcijos 
patrankas .tankus, minas. Ki - 
niečiai lig šiol vartoję savus 
ginklus. Dabar ir jie viską gau
na iš rusų.

Korėjoj vėl ginklai prabilo
Seoulas. — Nesisekant de

ryboms smarkiau pradeda kal
bėti ginklai. Sniegams pradė
jus tirpti, sąjungininkų lėktų - 
vai pastebėjo 30 mylių į šiaurės 
vakarus nuo Panmunjomo už
maskuotą kaimą. Pagal gele
žinkelį buvo sukrauti ištisi kal
nai dėžių, apdengtų šiaudiniais 
stogais, kaip trobos. Kovo 12 
d. sąjungininkų stiprūs lėktuvų 
junginiai ėmė tuos sandėlius 
bombarduoti. Iš Mandžurijos 
atskubėjo komunistų lėktuvai; 
pradėjo veikti priešlėktuvinės 
patrankos, patvirtindamos tuo 
pačiu, kad ten ne kaimo, o san
dėlių būta. Jvyko kautynės,

PRANCŪZIJA VĖL TURI 
VYRIAUSYBĘ

Paryžius. — Kovo 11 d. par
lamentas patvirtino Antano Pi- 
nay vyriausybę ir jo politiką 
290 bals, prieš 101. Naujos vy
riausybės politika: įsijungti į 
pasipriešinimą Sovietų agresi
jai Europoje ir Azijoje (tam 
reikės 5 miliardų frankų), už
kirsti kelią infliacijai, refor
muoti mokesčių sistemą. Mo
kesčiai būsią pakelti 15%, bet 
Pinay pasižadėjo neleisti kainų 
pakelti. Debatuose komunistai 
kaltino vyriausybę, kad ji ei
sianti Amerikos politikos uode
goje: de gaullistai pasisakė 
prieš europinę armiją. Tačiau 
balsavime de gaullistai ir so
cialistai susilaikė: esą jie pir

ma pažiūrėsią darbų. Prieš 
balsavo tik komunistai. — Iš 
vakaro kalbą buvo pasakęs de 
Gaulle. Jis apgailestavo, kad 
nieko nedaroma konkurencijai 
tarp Prancūzijos ir Vokietijos 
pašalinti; įspėjo, kad Amerika 
Europoje pasirinks Vokietiją ir 
su ja sudarys sutartį. Kaip 
ilgai Pinay vyriausybe išsilai
kys, priklausys nuo de gaullis- 
tų ir komunistų, kurių balsai 
gali nulemti tą ar kitą vyriau
sybės siūlymą.

buvusios vienos iš žiau-kurios
riaušių visame Korėjos kare. 
Sąjungininkai numetė 33.000 
galonų napalmo, 300.000 sprog
menų, sunaikino sandėlius, nu
mušė tris raudonųjų lėktuvus 
ir sugadino šešis, nutildė 32 
priešlėktuvinius pabūklus.

VOKIETIJOS APGINKLAVI
MĄ DELSIA PRANCŪZIJA

v
Bonna. — Amerikiečių aukš

tasis komisaras John J. Mc- 
Cloy pareiškė, kad vakariniai 
sąjungininkai susitars su Vo
kietija prieš balandžio 1 d. Bet 
okupacijos statutą panaikinti ir 
Vokietijos apginklavimą pra
dėti uždels politiniai įvykiai 
Prancūzijoje. Nesusipratimas 
tarp Prancūzijos ir Vokietijos 
dėl Saaro krašto sunkina pas
tangas Europą sujungti. Ragi
no abi vyriausybes susiprasti. 
Kovo 9 d. įvykusius naujosios 
Pietų Vakarų Valstybės rinki
mus komisaras įvertino kaip 
ženklą, kad Vokietijos visuo
menė nesitenkins pasyviu ste
bėjimu, kaip Europa 
sis, bet nori aktyviai j

Minėtus rinkimus, 
CDU išėjo laimėtojas, 
mai įvertina ir Nevv York Ti- 
mes. Jis mano, kad visuomenė 
pritarė vyriausybės pastan
goms įsijungti į europinę ka
riuomenę. Ateinančiais metais 
visos Vokietijos parlamento 
rinkimuose socialistai negali 
tikėtis laimėjimo. Jeigu tik 
Prancūzija susitvarkytų taip, 
tai didysis planas pasirodytų į- 
vykdomas.

ginkluo- 
įsi jungti.
kuriuose 

, teigia-

SUVARŽĖ SOVIETŲ DIPLOMATŲ 
JUDĖJIMU

VVashington. — Valstybės 
departamentas perdavė Sovie
tų pasiuntiniui Paniuškinui pa
tvarkymą, kad visi Sovietų tar
nautojai turi gauti specialius 
leidinius, jeigu jie nori išvykti 
iš Washingtono ar Nevv Yorko 
toliau kaip per 25 mylias. Pa
tvarkymas veikia nuo pat jo 
paskelbimo dienos. ATeigu rusas 
bus pastebėtas be tokio leidi
mo, jis gali būti suimtas ir de
portuotas.

Šitas potvarkis paliečia Pa- 
niuškiną ir jo 225 tarnautojų, 
o taip pat Tasso, Amtorgo na
rius bei jų šeimas. Išimtis pa
daryta apie 114 rusų, kurie 
dirba Jungtinių Tautų Organi
zacijoj Nevv Yorke.

Kiti Atlanto pakto nariai ė- 
mėsi panašių priemonių. Pran
cūzija uždraudė Sovietų diplo
matams ir laikraštininkas lan
kytis Eisenhovverio štabe. Jie 
gali judėti nedaugiau kaip 15 
mylių nuo Paryžiaus centro.

Olandija suvaržė nu 
sų. rumunų ir vengrų diploma
tų judėjimą tik dviejose pro
vincijose iš vienuolikos.

Britanijos vyriausybė už
draudė rusų, rumunų ir bulga
rų diplomatams judėti toliau 
kaip per 25 mylias nuo Hyde 
Park Ecke Londone. Kas nori 
toliau, turi prašyti leidimo 
prieš 48 valandas. Rusai Lon
done pasiuntinybėje turi 41. 
bulgarai 4 ir rumunai 5 tar
nautojus.

Laukiama, kad tą padarys ir 
kiti Atlanto pakto nariai, iš
skyrus keturis. Norvegija ir 
Danija, manoma, to nedarys, 
o Portugalijoj ir Islandijoj So
vietų atstovų nėra.

Sovietai pasiūlė taikos 
sutartį su Vokietija

I
tarties pasirašymo atitraukti 
iš Vokietijos ‘ visas okupacines 
kariuomenes ir panaikinti ka
rines svetimas bazes; garan
tuoti visiems į vokiečiams pilie
tines laisves — tikėjimo, spau
dos, žodžio, politinių įsitikini
mų, partijų ir organizacijų; 
uždrausti taikai žalingas orga
nizacijas: grąžinti visas teises 
buv. naciams ir karininkams; 
Vokietijos sienas nustatyti pa
gal 1945 m. Potsdamo sutar
tį; grąžinti Vokietijai ginkla
vimo fabrikus, reikalingus tai
kos sutartimi nustatytam vo
kiečių kariuomenės kiekiui ap
ginkluoti; leisti vokiečiams tu
rėti savo kariuomenę, kiek jos 
reikia kraštui ginti; priimti 
Vokietiją į Jungtinių Tautų 
Organizaciją.

Maskva. — Kovo 10 d. So
vietų užs. reik, ministerio pa
vaduotojas Gromyko pasikvie
tė Amerikos, Anglijos ir Pran
cūzijos atstovus ir įteikė notą 
dėl taikos konferencijos Vokie
tijos reikalu. Notoje siūloma: 
sujungti rytų ir vakarų Vokie
tiją: per metus nuo taikos su-

Neu Hampshire lai
mėjo Eisenlioweris 

ir Kefauveris
Manchester, N. H. —Pirmi

niuose rinkimuose Nevv Hamp
shire laimėtojais išėjo iš res
publikonų pusės gen. Eisenho- 
vveris, gavęs 50% visų už res
publikonų sąrašą paduotų bal
sų, o jo konkurentas senat. R. 
Taftas 38%. (Balsais Eisenho- 
vveris gavo 46,497, Taftas — 
35,820). Demokratų pusėj 
prez. Trumaną pralenkė senat. 
Kefauver. Pastarasis gavo 20,- 
147 balsus (54<< ) ir Trumanas 
16,298 (44čž ). Abu rinkimų 
laimėtojai kartu laimėjo ir vi
sus delegatų į tautinius parti
jų konventas balsus — Eisen- 
hovveris 14 ir Kefauver — 8.

Kokios bus šių rinkimų poli
tinės pasekmės dar nėra paaiš
kėję. Ar Trumanas dabar ry
šis kandidatuoti vis dar neži
noma. Taftas pareiškė esąs kiek 
nusivylęs. Eisenhovveris spau
dos atstovams tepareiškė esąs 
patenkintas, turėdamas tiek 
šalininkų.

Valstybės departamentas pa
reiškė, kad tokių priemonių te
ko imtis, kadangi Sovietai jau 
nuo 1941 m. varžo Amerikos 
diplomatus. O nuo š. m. sausio 
15 d. varžymus dar labiau su
stiprino. Amerikos diplomatai 
Maskvoje jaučiasi kaip kalėji
me. Jau 1946 m. valstybės de
partamentas buvo suvaržęs so
vietams judėjimą nuo Wa- 
shingtono daugiau kaip 100 
mylių, nuo New Yorko — 50.

f

Kuboj nnvertes vyriausybe s*n. F. Batistą (prie mikrofono su akiniais) per radiją praneša krašto gyven
tojams apie savo planus. Savo kalboj Batistą tvirtino neturįs ambicijų laikyti savo rankose vaidilą ir tą 
tik tol pasilaikysiąs, kol krašte bus atstatyta teisė bei tvarka. Tuomet jis valdžią perduosiąs ••tautos 
išrinktai vyriausybei.”

ANGLAI TAUPO
Londonas. — Kovo 11 d. 

britų parlamentas svarstė šių 
metų biudžetą. Iždo kancleris 
A. Butleris pateikė biudžetą 
11.872.000.000 dolerių (arba 
4.240.000.000 svarų) ir jį pa
aiškino taip: — Importas turi 
būti dar 100.000.000 svarų su
mažintas; primokėjimai maisto 
produktams sumažinami 38%; 
dėl to turi pabrangti mėsa ir 
duona. Tas pabrangimas var
totojams išlyginamas tuo, kad

KUBOJ REVOLIUCIJA

Havana. — Kovo 10 d. Ku
boje įvyko eilinė revoliucija. 
Vėliau generolu pasidaręs ser
žantas Battista su kariuomene 
internavo prezidentą Prio ir 
pasiskelbė ministeriu pirminin
ku ir valstybės šefu. Revoliu
cija truko tik 1 vai. 17 minu
čių. Battista jau 1933 m. buvo 
tokiu pat būdu vyriausybę 
nuvertęs ir valdžios prieky iš
buvęs 10 metų. Dabar po trijų 
mėnesių turėjo įvykti preziden
to rinkimai. SaVo kandidatūrą 
buvo išstatęs ir Battista. Bet 
rinkimų nenorėjo laukti, nes 
patyręs savo konkurentą revo
liuciją darysiant.
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Maskvos pasiūlymas sutiktas 
šaltai Washingtone, Londone, 
Paryžiuje ir Bonnoje. Jis ne
nustebino, nes jo laukta, 
vertinamas kaip sovietų 
tangos sukliudyti Vakarų 
jungininkams susitarti su 
karų Vokietija dėl europinės 
kariuomenės organizavimo. 
Dėl to ir pasiūlymo punktai la
biausiai taikyti vokiečiams su
gundyti. Iš Bonnos pareiškia

ma: pasiūlymuose trūksta es
minio dalyko — sudaryti so
vietinei zonai laisvo apsispren
dimo sąlygas, įsileisti JTO ko
misiją. kuri garantuotų gyven
tojams laisvę pareikšti savo 
valią balsavimuose. O tai So
vietai yra atmetę. Pasiūlymo 
tekstas dar nagrinėjamas, ir 
tik po to bus atsakyta.

padidinamos pensijos ir para
ma šeimoms, kurios turi dau
giau kaip vieną vaiką. Prade
dant nuo antro vaiko parama 
iš 70 cnt pakeliama iki 
dol. savaitei. Padidinami 
kesčiai už benziną, ir

1,12 
mo- 

dabar 
vienas galonas vartotojui kaš
tuos 60 centų. Sumažinami 
pajamų mokesčiai. Apie 2 mil. 
asmenų neturės visai pajamų- 
mokesčių mokėti, nes pakelia
ma riba, iki kurios mokesčių 
mokėti nereikia, viengungiams 
iš 306 į 336 dol.. šeimoms iš 
532 į 558 dol. ir už kiekvieną 
vaiką iš 196 į 238.

už
Iš

Šitas biudžetas didesnis 
pereitų metų 43.000.000. 
tos sumos ginklavimosi reika
lams numatyta 4.340.000.000. 
Pagal ankstesnius apskaitymus 
ginklavimosi reikalams per 
trejus metus turi būti išleista 
13.500.000.000. Tačiau Chur- 
chillis pareiškė, kad ginklavi
muisi greičiausiai reikės ket
vertų metų.

Biudžetas sutaupo išlaidas į 
užsienį, labiau atsižvelgia į 
neturtingesniųjų reikalus. 
Konservatoriai biudžetu suža
vėti. darbiečiai pavadino jį re
akcionierių biudžetu, tačiau 
buvo nustebinti ir diskusijas 
atidėjo.

Federaliniam teisme Clevelande apskrities advokatas J. J. Kane iš
sirašo raštu, kad trys geležinkeliečiu unijos būtu pareikalautos nu
traukti New York Centrai geležinkeliu streiką.

SOVIETU KARINIAI PASIRUOŠIMAI
Šveicarų spauda rašo, kad 

Sovietų Sąungoje jūrų karo 
ministerį Jumaševą pakeltus 
Kuznecovu, su visu karštumu 
imta ginkluotis jūrose. Pagal 
Kuznecovo planą turi būti pas
tatyti linijiniai laivai 35-40.- 
000 tonų, apginkluoti ne pat
rankomis, bet pabūklais rake
toms šaudyti,. Ligi 1955 m. 
sausio 1 d. turi būti pastatyti 
7 tokie laivai. Naujieji laivai 
būsią greiti ir lydimi gausios 
aviacijos.

ŠV. TĖVAS IR... KANARĖLĖ

Roma. — Kovo 12 d. buvo 
atšvęsta Šv. Tėvo tryliktoji jo 
intronizacijos metinė sukaktis. 
Ta proga “Osservatore Roma
no” sumini vieną simpatingą 
smulkmeną iš kasdieninio šv. 
Tėvo gyvenimo. Kiekvieną 
dieną, kai popiežius 6.5 vai. at
sikelia ir ima skustis, kai tik 
elektrinis aparatas pradeda ūž
ti jo kambary, pragysta kana
rėlė. Kanarėlė buvo iškritusi iš 
lizdelio Vatikano soduose. At
sitiktinai buvo rasta ir atnešta 
į popiežiaus kambarius ir ten 
priprato prie jo. kuris paukš
čius mėgstąs kaip ir kitados šv. 
Pranciškus.

siviUiTos Žinioj
• Lisabonos konferencijoj nutarus paskirti Atlanto sąjungos 

reikalams tvarkyti generalinį sekretorių, juo dabar paskirtas 
anglų generolas lordas Ismay. Naujasis Atlanto sąjungos gen. 
sekretorius yra 64 m. amžiaus, buvęs karo ministerijoj štabo 
viršininkas.

• JAV kongresas nutarė siųsti į Europą komisiją Katyno žu
dynių ištirti.

• VVashingtone gynybos departamentas paskelbė, kad Boeing 
Airplane Co. Seattle vykdo atominės energijos varomo lėktuvo 
konstruktavimo darbus. Toks lėktuvas galėtų neribotą laiką pa 
si likti ore ir pasiekti ligi 2500 mylių į valandą.

• Amerikiečiai pagamino pabūklą, kuris trijų-keturių mylių 
atstume automatiškai gali susekti lėktuvą ir jį sunaikinti.

• Kovo 12 d. ryšium su revoliucijos prieš Rusijos carą ir lai
kinosios vyriausybės sudarymo 35 metinėmis 72 įžymūs ameri
kiečiai, tarp jų 11 senatorių, per Voice of America. Free Europe 
kreipėsi į "Rusijos tautas” linkėdami nusimesti komunistų reži
mą ir atgaivinti revoliucijos iškeltus idealus. (Tos laikinosios vy- 
raiusybės pirmininkas buvo Kerenskis.)

• Clevelande federalinis teismas paskelbė nutarimą, kad Nevv 
York Centrai geležinkeliečių streikas turi būti sustabdytas. Strei
kuojanti darbininkai balsų daugumaa nutarė sąlyginai darbą pra
dėti. Darbo dar nepradeda tik darbininkai Elkharte.

• F. Batistos nuverstasis Kubos prezidentas Prio Socarras, 
gavęs naujojo diktatoriaus leidimą, su šeima išvyksta į Meksiką.

• Anglų parlamente buvo pranešta, kad Sovietai siunčia į • 
Vokietiją daugiau kariuomenės.

Ypatingo dėmesio kreipiama 
į raketitnius sviedinius. Po ilgų 
bandymų apsistota prie gamy
bos vadinamų Molotovų rake
tų, kurios pakyla į orą 75 ki
lometrus ir elektroninio radaro 
vairuojamos gali būti labai 
taiklios. Kuibyševo dirbtuvėse 
pagamintas naujas lėktuvas, 
kurio greitis 1200 kl. su visais 
moderniaisiais įtaisymais. Jis 
imta serijomis gaminti. Tobu
linami taip pat Stalino vargo
nai.

JTO ekonominės komisijos 
daviniais, pereitais metais So
vietų Sąjunga turėjusi pajamų 
65 miliardus dolerių, iš jų iš
leidusi ginklavimosi reikalams 
8.3 miliardus, arba 12,8%. Tuo 
pačiu metu Jungtinėmis Ame
rikos Valstybės turėjusios 327 
miliardus pajamų ir iš jų iš- 
leidusioso ginkliavimosi reika
lams 37 miliardus, arba 11,3%. 
Iš tų davinių prašosi dvi išva
dos: nors Sovietai kaltina Va
karus, kad jie ginkluojasi, bet 
pasirodo, kad Sovietai ginkla
vimosi reikalams išleidžia di
desnį procentą negu Vakarai; 
antra. Sovietų oficiali statisti
ka toli gražu nesutinka su tik
rąja. Taigi ir tikroji ginklavi
muisi išleidžiama suma yra 
daug didesnė negu čia nurody
ta.
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Prasi veržusie ji pro geležinę uždanga pasakoja

Šitaip "laisvai alsuoja" darbininkas
« •

VIENAM KAMBARY DVIEM ŠEIMYNOM TENKA GYVENTI. —APIE STREIKIS ČIA G ALI NEBENT SAVNIOTI. — DUO
NOS GABALO REIKIA VALANDOM STOVĖTI PRIE PARDUOTUVES. — KAINOM APSKAIČIUOTI REIKIA TIKRO MA
TEMATIKU

Didieji Lietuvos nuėstai ir 
miesteliai karo metu nemažai 
nukentėjo. Ypač Šiauliams, V- 
tenai ir Marijampolei teko 
daug pergyventi Todėl čia, gal 
išskirtinu atveju, naujų namų 
statyba ir senų taisymas vyko 
plačiau, negu kitur, pavyzdžiui. 
Kaune. Vilniuje ar Klaipėdoje.

Didieji miestai yra perpildy ti 
net iki susikimšimo. Ypač daug 
yra kariuomenės ir rusų valdi
ninkų. kurie čia atvyksta su 
šeimomis ir užima patalpas, 
rekvizuotas iš gyventojų. Ne
sant pakankamo kiekio staty
binės medžiagos, naujų namų 
beveik nepastatoma, tai gy ve
namų patalpų plotas kaskart 
vis labiau mažėja. Vienam 
kambaryje tenka gyventi po
rai šeimų-

Pasunkėjus pragyvenimui 
kaimuose, daug jaunimo pa
traukė j miestus, vildamiesi čia 
geresnį gyvenimą rasią. Nesu
rasdami kito verslo, jie dau
giausia dirba fabrikuose. Bet 
dabar, kai jau prie kolchozų 
žmones “pristiprino”. tai be
veik jokio judėjimo nėra.

Gyvenimas mieste labai vie
nodas savo tvarka, matuoja
mas vien pasirengimais nuo 
vienos iki kitos komunistinės 
šventės. Beveik visur yra į- 
rengtos didelės aikštės, kur per 
šventes statoma tribūna ir par
tijos bei kariuomenės atstovai 
joje garbina Staliną.

Tiek įstaigų ir įmonių dar
buotojai. tiek fabrikų darbinin
kai yra vienodai įpareigoti 
toms šventėms ruoštis, savo 
gamybos planus atlikti šimtu 
ir su viršum procentų. Propa
gandai skiriama daug laiko ir 
pinigo. Raudonieji kampeliai 
yra dirbančiųjų “naujoji baž
nyčia". kaip žmonės juokauda
mi juos vadina.

Darbo disciplina
Darbininkų rezoliucijose, ku

rias jie priima visų komunisti
nių švenčių išvakarėse, vis pa
kartotinai pasižadama "sustip
rinti darbo discipliną". O jau 
čia darbo disciplina tai yra 
kaip geležis, kuris laiko su
kausčiusi darbininką.

Pvz.. darbininkas privalo į 
darbą ateiti laiku. Jeigu jis 
kartais pavėluoja penkias mi
nutes, tai pagal esamus nuos
tatus. įmonės vadovybė jam iš 
mėnesinio atlyginimo atskaito 
25'r per tris mėnesius laiko. 
.Jeigu jis antrą sykį tiek pat 
pavėluoja (nesvarbu, gali ir 
valandą pavėluoti arba visai 
neateiti — vistiek vienodai 
baudžiamas), tai jam per vi
sus metus atskaitoma po 10- 
15nuo jo mėnesinės algos. 
Jei jau trečią sykį pavėluota, 
jis laikomas sabotažininku ir 
nuteisiamas trejiems metams 
kalėti.

Šitokiai tvarkai esant, žmo
nės stengiasi laikytis nustaty
tos tvarkos, bet kartais ir la
bai stengiantis pasitaiko pavė
luoti. Pavyzdžiui. 1950 m. Klai
pėdoje vienas mechanikas pa
vėlavo į darbą pusę valandos; 

Tėvynė Lietuva

Dar šiandien
Ižsisaky kitę dailųjį Lietuvos 
vaizdų albumą

Paruošė
VYT. AUGUSTINAS

i Užsakymus siųsti:

! FRANCISCAN FATHERS, 
; fiMO Bushuick Avė., 

Brooklyn 21, N. Y.

jo motina susirgusi. Bet kaip 
tik tuo metu laivas turėjęs iš
plaukti, ir jo nebuvimas jį su
trukdė. Tuojau buvo byla per
duotą “liaudies teismui” (iš tų 
pačių darbo draugų), ir jau
nuolis pasmerktas trejiems 
metams kalėti.

— Koks tavo paskutinis žo
dis.’ — klausia jį teismas.

Nuteistasis atsako:
— Ąš neturiu jokio savo žo

džio. Pasmerkėte mane. Ma
niau, kad esate žmonės. O da
bar matau, kad akmenį, ne 
širdį nešiojatės. Kaip šuva pla- 
kiaus, dirbau su jumis ketve
rius metus. Nieko nereikia man 
iš jūsų.' Ne! — jaudinosi nu
teistasis. Bet niekas į jį ne
kreipė dėmesio.

Tokiai tvarkai esant, negali 
būti jokios kalbos apie kokius 
streikus ar organizuotesnius 
pasipriešinimus. Bet ir tai, 
lietuviai, neištverdami, dažnai 
savo brigadieriui trenkia į au
sį. Už tai baudžiama trim me
tais kalėjimo, kaip ir už sabo
tažą, sugadinus ką nors fabri
ke. Bet jau to tikrojo sabota
žo įmonėse niekur nepasitaiko. 
Dažnai vadovybė darbininkų 
pasyvųjį pasipriešinimą vadina 
‘sr^£tažu" ir baudžia.

1 rūkstant įvairių prekių.
kartais darbininkai, neiškęsda 
mi ką nors pasiima ir paslap
čiomis bando išsinešti. Prie 
vartų sargybiniai juos smulkiai 
iškrato.

Kalėjimu baudžia moteris 
už siūlų špulelę. jei jos išsine
ša iš fabriko, norėdamos ką 
nors susisiūti namuose. Septy- 
neriais metais kalėjimo buvo 
nubaustas uosto darbininkas.
kuris Klaipėdoje, kraudamas 
cukraus maišus, apie 300 gra
mų cukraus buvo užsipylęs už 
kepurės pamušalo. Sargybinis 
sučiupo, ir baigta.

Šitos rūšies nubaustuosius 
paprastai laiko Lietuvoje. Jie 
panaudojami statybos dar
bams Šilutėje. Klaipėdoje, tuo 
tarpu politiniai kaliniai yra 
tremiami iš Lietuvos.

Darbininkų uždarbis

Atlyginimai įmonėse ir fab
rikuose mokami pagal katego
rijas. kurių viso yra vienuolika. 
Prasideda 280 rublių ir bai
giasi 1.000. Beveik visi darbi
ninkai yra prirašyti žemiau
sioms kategorijoms ir viduti
niškai. kaip trečiosios, gauna 
nuo 280 iki 300 rb. per mėnesį. 
Fabriko vadovybė gauna aukš
tąsias kategorijas.
Pavyzdžiui, muilo fabriko pa- 

kuotojas gauna nuo 280 iki 
400 rb. per mėnesį, cukrinių 
runkelių plovėjai cukraus fab
rike uždirba 250 rb. mėnesiui. 
Krovikas, dirbąs Klaipėdos 
uoste per astuonias valandas, 
jei iš laivo iškelia 20 tonų kro
vinio. jį nuneša ne arčiau iš 
laivo kaip 000 metrų ir su
krauna ne žemiau 2 metrų 
aukščio, per dieną. l>e išskaity
mų. uždirba 19 rublių. Pada
rius visus atskaitymus, jam į 
rankas gali tekti apie 13 rb.

Ypatingai fabrikuose vargs
ta lietuvės moterys. Jos karo 
metu čia turėjo pavaduoti į ka
riuomenę paimtus vyrus. Savo 
vaikus, prieš išvykdamos į dar
bą. .jos palieka vaikų darželiuo
se ir grįždamos vėl pasiima.

Tokiu būdu .jos pačios neturi 
sąlygų savo vaikų prižiūrėti ir 
auklėti. Darželių auklėtojai y- 
ra specialiai paruošti ir jaunie
siems kala galvon “komunisti
nius poterius."

1951 m. pradžioje ypač dide
lis procentas, beveik pusė pra
monės darbininkų, sudarė mo
terys. Jos ir kolchozuose atlie
ka sunkius darbus.

Maisto ir drabužiu kalaus
Dirbantieji didesniuose vie

netuose turi savo atskiras 
krautuves, bet ir tenai ne visa
da gali gauti pirktis net tokių 
paprasčiausių produktų, kaip 
duonos. Dėl pailgos kvietinės 
bulkos kartais tenka išstovėti 
eilėje prie krautuvės apie ke
letą valandų.

Panašios eilės susidaro ir 
prie manufaktūros krautuvių. 
Ypač, kai pasirodo geresnių 
medžiagų. Kartais net ansi- 
stumdo eilėje susinervinusios 
moterys. Paprastai tada pasta
tomas milcininkas tvarkos žiū
rėti. Bendra neapykanta verda 
prieš ruses, karininkų ir valdi
ninkų žmonas, kurios nepripa
žįsta jokių eilių ir išperka vi
sas geresnes prekes, jei tik jos 
pasirodo.

Krautuvėse perkant, valdine

Sovietu delegacijos Jungt. Tautoms nirm. Jokūbas Mąlikas su žmona 
ir dukterim vėl išlipo i AV krantą New Carite. Jis grižo po Jungt. 
Tautų sesijos Paryžiuje.

Iš šaltojo karo

KAIP SOVIETAI IŠGAVO AMERIKIE
ČIŲ paslaptį

1952 METAMS trys visiškai nauji 
mažos trinties sunkvežimių motorai

Korėjoje amerikiečių lakūnai 
buvo nustebinti, kaip atsitiko, 
kad paskutinėmis savaitėmis 
komunistų sprausminiai lėktu
vai staiga pradėoj labai taik
liai šaudyti. Vokiečių laikraš
tis Der Spiegei praneša, kad 
priežastis aiškėja iš amerikie
čių aviacijos vadovybės Vokie
tijoje atskleistos paslapties, 
kuri huvo saugojama ištisus še
šis mėnesius. O ji tokia. — 

1951 m. kovo mėn. amerikie
čių aerodromo prie Giebels- 
tadt (100 kl nuo Čekoslovaki
jos sienos) radijo siųstuvo va
dovybė pastebėjo, kad Prahos 
aerodromo radijd banga yra 
tokio pat ilgumo kaip ir ame
rikiečių Giebelstadte. Šitomis 
bangomis lėktuvai nutupdomi 
žemėn, kai matomumas labai 
menkas. Paprastai aerodromų 
radijo bangos skirtingo ilgio. 
Kai tik Gieljelstadt pakeisdavo 
bangą, žiūrėk, tą pat padaro ir 
Prahos siųstuvas. Amerikie
čiams radistams nusibodo kai
talioti. ir jie pamojo ranka. Tik 
lakūnams buvo duotas griežtas 
įspėjimas saugotis, kad nepa
kliūtų į Čekoslovakiją.

-1951 m. birželio 8 dieną a- 
merikiečių lakūnas leitenantas 
Roland ir norvegas lakūnas 
įeit. Bjoern Johansen pakilo 
iš Giebeistadto dviem spraus- 
miniais lėktuvais pratybų. Nuo 

kaina maistas kaštuoja: juodos 
duonos 1 kilogramas (daugiau 
kaip du amerikietiški svarai, 1 
svaras lygus 500 gramų) — 
nuo’ 2,50 rb. -iki 3,00. rugių 
centneris kaštuoja krautuvėje 
180-250 rublių, kai tuo tarpu 
valdiška kaina. ūkininkams už 
ragių tą patį centnerį temoka
ma 6 rb. Pieno Etras (kvor
ta) kaštuoja 2-3 rb.. žiemos 
metu, kai karvės jo mažiau 
duoda, 4 rb., 1 kg sviesto va
saros metu nuo 25 iki 30 rb., 
žiemos metu nuo 35 iki 50 rb.. 
1 kiaušinis kaštuoja nuo 65 ka
peikų iki 1,15 rb.. bulvių kg. 90 
kapeikų, žiemą dvigubai, deš
ros, paprastos, kg 19 rb.. pir
mos rūšies kg — 40-45 rb. La
šinių kg — nuo 30 iki 50 rb., 
mėsos kg (jautienos, mat. čia 
ji laikoma pigiausia, brangiau
sia kiauliena) 19 rb., kiauliena

Niurnbergo jie patraukė namo 
jiems pažįstama Giebeistadto 
banga. Kai nusileido, juos ap
supo čekoslovakų kareiviai. Jie 
buvo nutūpę prie Prahos Kbe- 
lv aerodrome. Prahos siųstu
vas tuojau po to, hangą pakeitė 
ir grąžino senąją oficialiąją. 
Jau nebuvo reikalinga klaidinti 
ir vilioti.

Keturios savaitės po nelai
mingo nusileidimo Prahos ae
rodrome įeit. Roland ir abudu 
lėktuvai buvo grąžinti ameri
kiečiams. Giebeistadt mechani
kai tuojau pastebėjo, kad abie
jų lėktuvų motorai buvo visai 
išardyti ir iš naujo sudėlioti. 
Tačiau pasigedo radaro apara
tų. Tai buvo naujausi labai 
slapti amerikiečių radaro in
strumentai, vienas iš labiausiai 
saugojamų ir vienas iš svar
biausių amerikic'čių karo išra
dimų. Radaras lurėjo “elektro
ninius smegenis", kurie apšau
dymo lauke automatiškai ap
čiuopia taikinį ir automatiškai 
paleidžia ugnį. Lakūnui reikia 
tik įskristi į lauką, kuriame y- 
ra priešo lėktuvas, ir ugnis pa
sipila pati. Tai laivo ilgų metų 
bandymo padaras. į kurį su
kišta daugel milijonų, iki jį iš
tobulino. Jo buvimą laikė pa
slaptyje. Nevariojo net Korė
jos kare. Dabar ten jį pavar
tojo bolševikai pirmieji.

22.25 rU Karvę valdiška kaina 
kaštuoja apie 2,000 rb., mažas 
paršiukas — apie 150 rb.

Cukraus balto rinkoje nėra, 
nors Lietuvos fabrikai gamina 
jį. Jis išvežamas į Rusiją, o 
krautuvėse paliekama tik ru
dasis cukrus, kurio kg kaštuo
ja 11-15 rb., saldainių kg nuo 
30 iki 40 rb.

Medžiagos, ypač vyrų ar mo
terų kostiumams, yra labai re
tos, bet ir brangios, jei kada jų 
pasirodo. Moteriškas kostiu
mas kaštuoja nuo 1,000 iki 12,- 
00 rb., vyriškas nuo 2,000 iki 
2.500 rb. Vilnonė prasta me
džiaga vyriškam kostiumui — 
150-200 rb., kiek geresnė — 
nuo 200 iki 250 rb. už 1 metrą. 
Moteriškam sijonui pusvilnonės 
medžiagos metras 30-80 rb. 
Karakuliniai kailiniai galima 
pirkti už 7,000 rb., bet jais 
daugiausia džiaugiasi rusės.

Batai yra labai neįvairūs. 
Mažas pasirinkimas. Daugiau
sia yra standartiniai, tiek vy
riški, tiek moteriški, guminiais 
padais. Jie yra taip prastai pa
gaminti, jog, gerai sušlapus, tie 
padai nukrenta. Geresni, odi
niai batai, moteriški, išeiginiai 
kaštuoja nuo 75 iki 83 rb.. vy
riški, su ilgais aulais, pagal 
užsakymą nuo 400 iki 600 rb.

Pragy venti sunku
Matant darbininkų viduti

nišką uždarbį ir kasdienio var
tojimo gaminių kainas, yra 
visiškai aiškus Lietuvos darbi
ninko gyvenimo vaizdas. Jam 
beveik neįmanoma išsiversti, 
jei jis tų produktų gautų pirk
tis net tokiomis kainomis, kaip 
nurodyta. Bet. deja, dažnai 
krautuvėse visiškai nieko ne 
galima gauti. Tada reikia pirk
tis juodoje rinkoje, kur viskas 
keleriopai brangiau. Pinigų nė
ra iš pašalies kur gauti, tai 
dažnai žmonės. Vargo priversti, 
vogčiomis bando pasiimti iš 
fabrikų, kuriuose dirba. Bet 
tas pavojinga, nes pirmiausias 
kelias į kalėjimą.

Bet vis dėlto žmonės gyve
na. Vargo ir bėdų suspausti, 
šiaip taip rieda diena iš dienos. 
Stengiasi pirktis tik pačius bū
tiniausius dalykus. vaikšto 
prasčiausiai apsiavę ir apsiren
gę. Šiandien lietuviško miesto 
vaizdas neatpažįstamai pasikei
tęs. Atrodo, visur pilna sveti
mųjų išvargusių ir apiplyšusių, 
kaip žiūri iš tolo, bet. kai pa
matai iš arti, tai tuose skarma
luose atpažįsti lietuvišką vei
dą.

Taupyk benzinę! Gali 
sutaupyti iki 14%!
Trys nauji Fordo sunkvežimių motorai 
juoda galimybės pasiekti didesnės 
ekonomijos dėl savo aukštos įtam
pos .atvirų vožtuvų ir mažos trinties. 
Prašome pažiūrėti į diagramą dešinėje 
nusėje, ir atkreipti dėmesį, kokiu būdu 
naujas 101 h. p. COST CLIPPER SIX, 
naujas 145 h. p. CARGO KING. V-8 ir 
naujas 155 h. p. CARGO KING-8 išvys
to daugiau jėgos su kiekvienu kub. in- 
čiu, ir gali jums sutaupyti vieną galioną 
benzinos iš septynių!

Naujo ŽEMOS TRINTIES motoro brė
žinys. Motoras turi šiuos privalumus:

vystoma, juo galinges
nė ji pasidaro!

ATVIRl S VOŽTI VI S
--------------------------------- 
laisvam “kvėpavimui”!
AUKŠTA ĮTAMPA

...jo kelias sumažėja 
iki 20*% !

MAŽA TRINTI

... su regnliar. benzinu} 
TRUMPA STCMOKU

didesnei jėgai išvystyt!
Juo daugiau jėgos iš-

sujungti su įžymiuoju V-8 
ir BIG SIX

Daugiau jėgos!
Pasaulyje pagarsėjęs Fordo sunkveži
mių motoras 239 cu. in V-8 1952 m. 
yra sustiprintas iki 106 h. p.! Fordo 
sunkvežimių BG SIX motoras siekia 
dabar 112 h.p.! Savo penkiais didžiais 
motorais Fordą gali sudaryti 275 de
rinius. Vienas iš jų tikrai tiks .jūsų 
reikalui. APLANKYKITE MUS DAR 
ŠIANDIEN!

Fordo sunkvežimiai ir 1952 metams
atseina pigiau vairuoti!
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LITUANISTIKOS INSTITUTĄ 
PASITINKANT

DRAUGAS, 3. 1. Kovo 2 d. 
Chicagoj bus atidarytas Li
tuanistikos Institutas. Jo pag
rindinis uždavinys — moksliš
kai tirti lietuvių kalbą, litera
tūrą. istoriją, meną, geografi
ją — viską, kas liečia lietuvius 
ir jų žemę. Dėl šio ne eilinės 
svarbos įvykio dr. Jonas Ba
lys rašo:

"Mokslas be mokslininkų y- 
ra tuščias kevalas. Tačiau 
mokslas ir mokslininkai yra 
kaip ta trapi gėlė, kuriai rei
kia geros dirvos, ramaus kli
mato ir stropios globos, kitaip 
ją bematant nustelbia piktžo
lės ir ji sunyksa. Reikėjo bent 
25 metų, kol Nepr. Lietuva už
siaugino naują ir savą lietuviš
ką mokslininkų kartą.”

Dalis šitų mokslininkų pasi
traukė į Vakarus ir išvengė 
sunaikinimo. Jie išsigabeno 
“pipigais neįkainojamus daly
kus: savo smegenis, rinkinius ir 
rankraščius.” Dabar reikia vis
ką daryli, kad “jų smegenys 
nesudžiūtų fabrikų dulkėse.”

Straipsnis baigiamas linkėji
mu:

“Mes jau esame įpratę pra
dėti kurtis iš nieko. Palinkėki
me naujakuriui Institutui, kad 
jis, šiandien net savo rašomo
sios mašinėlės neturėdamas, po 
dvidešimties metų turėtų Chi- 
cagoje tokį Lietuvių Muzėjų. 
koks buvo Vienybės aikštėje 
Kaune, kad turėtų 10,000 tomų 
Lituanistikos Biblioteką: paga
liau kad būtų išleidęs bent 50 
tomų lituanistikos mokslo vei
kalų. Tada tai kiekvienas galės 
pasakyti, jog lietuvių tauta ne
žuvo ir nežus, neatsižvelgiant į 
tai. kas tuo metu pasaulyje dė
sis.”

KO GI ČIA “DIRVA” NORI?
DIRVA. 3. 6. pacitavusi iš 

“Darbininko” žinutę, kad tė
vas Gidžiūnas, lankydamasis 
Clevelande. šv. Jurgio bažny
čioj per lietuvišką sumą pasa
kė pamokslą apie lietuvių ka
talikų spaudos reikšmę ir para
gino ją skaityti, padaro keistą 
išvadą:

“Nesinorėtų tikėti, kad kata
likiškoji spauda yra tokioj blo
goj būklėj, jog net bažnyčios 
sakykla yra panaudojama pre

numeratorių rinkimui. O gal?”
Katalikiška spauda yra ski

riama ir dieviškajai Tiesai, Gė
riui bei Grožiui skelbti. Taigi 
ji Bažnyčiai padeda atlikti jos 
misiją. Amerikos vyskupai va
sario mėnesį yra paskelbę ka
talikų spaudos platinimo mė
nesiu. Taigi tėvas Gidžiūnas at
liko vyksupų įsakytą pareigą. 
Kaip lietuvis jis pąragino skai
tyti lietuvišką katalikišką 
spaudą. Tad ko “Dirva” iš jo 
nori ? Negi norėtų, kad tėvas 
Gidžiūnas ragintų skaityti 
“Dirvą”, skelibančią, kad stab
meldiškoji lietuvių tikyba bei 
pasaulėžiūra.... nė kuo nėra 
blogesnė už krikščioniškąją? 
Tėvas Gidžiūnas nesirūpina 
“Dirvos” prenumeratoriais, 
tad daug sveikiau būtų, jei ir 
“Dirva” nekaišiotų savo nosies 
į svetimą pastogę.

St. Papartis

Iš KO SKAITYTOJAS DARO 
IŠVADA

NAUJIENOS, 3. 6. Tarp 
skaiytojų balsų A. Gudelis pri
mena, kad “Vienybė” JAV tei
singumo departamento įtrauk
ta į “subversive1’ sąrašą. Pri
mena “Naujienas” rašius, jog 
Susivienijimo Amerikos Lie

tuvių rinkimuose “Vienybė” 
rėmusi raudonųjų kandidatą. 

Ir “praeitais metais į San 
Francisco atvažiavo didokas 
būrys rusiškų diplomatų. Tada 
niekas dar nežinojo, ką Stalino 
pastumdėlis Gromyko pasakys, 
bet Vienybė iš anksto viską ži
nojo. Ji įdėjo straipsnį “Kas 
laimėjo Korėjos karą”. Ten 
buvo prirašyta visokių gudry
bių. būtent, kaip komunistai 
žemę žmonėms davė, ir kad 
gen. Mao toks geras, tok geras, 
dar geresnis ųž diktatorių Ti
to. — Taigi Brooklynas dabar 
turi dvi saules: Stalinas šviečia 
LAISVEI, o Mao Tse-Tung— 
VIENYBEI. Konkurencijos ne
bus. Su šiuo baigiu būti VIE
NYBĖS skaitytoju.. Noriu 
Jums, broliai lietuviai pasis
kųsti. Mūsų padangė apsiniau
kusi nepaprastai juodais debe
simis, o debesyse matau Salo
mėją Nerį. Petrą Cvirką. Liu
dą Girą... Man rodos, jog jie 
šaukia pas save naujas poetų 
aukas.”
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PALIKITE Už DURŲ
Literatūrinių premijų tradicija yra graži. Ji palaiko ir ugdo 

bendradarbiavimą tarp rašytojo ir skaitytojo, kuris moderniais 
laikais yra būtinas rašytojui augti, skaitytojui kultūrėti.

Pereitais metais premiją davė Venecuelos lietuviai. Maloni 
staigmena: viena iš negausių ir negarsių kolonijų skyrė 1500 dol. 
ir tuo literatūriniame gyvenime tapo garsi. Premiją gavo rašy
tojas iš Australijos, iš didžiulės kolonijos, kuri betgi yra viena iš 
mažųjų moralinėmis sąlygomis, ir premijos skyrimas šios kolo
nijos rašytojui gali būti simboliškai prasmingas. Jungtinių Vals
tybių, didžiausios kolonijos, lietuviams beliko tarpininko vaid
muo — sudaryti knygai plėstis tinkamą rinką ir atmosferą. Pas
tarieji betgi davė ir tai, ko jie būtų galėję neduoti: populiarino 
klaidingą pažvelgimą į knygą, darė atmosferą jai netinkamą, j 
knygą ir literatūrinę premiją pratindami žiūrėti Užsidėjus poli
tinius akinius.

Kai kurie laikraščiai ėmė vienas knygas perdėtai girti, kitas 
su žeme maišyti; užsipuolė Rašytojų Draugijos vadovybę; sutašė 
jos paskirtą jury komisiją, net nelaukdami, iki ji pasirodys su 
darbu, atrinkdama premijai knygą.

Bet ne tai bloga. Galima vertinti ir knygą ir žmones. Tačiar 
bloga, kad knygoms, rašytojams, kritikams ver‘i”f yra afeš' 
mas politinis mastelis. Rašytojai v:eni nuvertinti, kiti nervert^* 
nes kritikui prieš plaukus vieno krikščioniška ideologija, o laba’ 
prie šird’es kito pagoniška ideologija. Jury komisijos nariai iško
neveikti ne dėl to, kad jie nesugebėtų literatu; škai jrrę^i, be' 
kad laikraščiui nepatinka jų politinis ar iceologinis veidas, L 
iš penkių komisijos narių priimtinas tk venas, nes jis tos pačio 
politinės krypties kaip ir laikraštininkas.

Bloga, kad savo vertinimą dogmatizuoia. Turinti dė1 knvgn 
kitokią nuomonę laiko šališku. O iš tikrųjų knyga mėgsta būt 
įvairiai suprantama. Tik per ilgesnę metų eilę nucistoja .jos ver 
tinimas. Net dabar tas pats laikraštis vieną pereitų metų knygr 
paskelbė tokią gerą, kokios nebūta per keliolika metų. O netru
kus tas pats laikraštis jau skelbė, kad iš pernykščių knygų dvi 
kitos esančios pranašesnės už aną išgarsintąją. Sau tokis svyra
vimas leidžiamas, bet kitam skirtinga nuomonė jau laikoma ne
objektyvumu.

Šimetinis švaistymasis politinėm kuokom ties knyga ir skai
tytoju ardo atsineštinę tradiciją — knygos šventės metu kaip tik 
atitrūkti nuo politinių aistrų, kurios žmones išskiria, ir pagyventi 
kūrybine atmosfera, kuri įvairiai galvojančius žmones jungia 
draugėn. J geros valios knygos mėgėją noris apeliuoti: Prieteli, 
palik politiko kurpes, įeidamas į knygos šventę, už durų, kaip a- 
nas tikintysis arabas, įžengdamas į savo šventovę.

t

PRENUMERATOS KA1NA
Amerikoje metams ________  $5.00
Brooklyn, N. Y.............. $5.50
Pusei meti) ___________  $3.00
Užsienyje ...........   $5.50

VENYBF: 3.7 “laisvose nuo
monėse” vanoja M. Krupavičių 
dėl jo kalbos vasario 16 d. pro
ga į kraštą. Kam jis valiojęs 
Dievą, Viešpatį, Išganytoją ir 
kitus “kuniginius” žodžius. Ar 
tokia kalba, girdi, derinasi su 
mūsų konstitucijos garantijo
mis dėl tikėjimo ir sąžinės 
laisvės? Jeigu Vliko 5 krikš
čionys demokratai nėra ir ne
būtų linkę šių nuostatų boti, 
tai vis tik yra dar 5 Vliko na
riai, kurie daugiau ar mažiau 
atstovąuja lietuvius, nepripa
žįstančius bažnyčios dominavi
mo politiniame gyvenime”. — 
Tie žodžiai rodo, kad “Vieny
bės” demokratai yra kitokie 
negu Amerikos. Kai Amerikos 
prezidentas mini Dievo vardą 
savo kalbose, tai Amerikos de
mokratija tuo nesipiktina. Kal
bėdama apie konstitucijos lais
ves, “Vienybė” nori pripažinti 
tik netikėjimo laisvę, o tikėji
mo laisvės Krupavičiui nepripa
žįsta. Jai tikėjimo laisvė reiš
kia laisvę kovot su tikėjimu, 
bet ne laisvę išpažinti tikėjimą. 
— Krupavičius kalbėjo į kraš
tą. Ten bolševikai išvijo iš vie
šojo gyvenimo Dievo vardą. Ir 
privačiame gyvenime žmonės 
jau ne visur turi kunigą ar at
darą bažnyčią. “Vienybė” nori, 
kad jiems Dievo vardas nebūtų 
iš šiapus primenamas. To pa
ties ten nori ir bolševikai.

Prie Krupavičiaus “Vienybė” 
pireina ir iš kitos pusės. Kam 
reikėjo, girdi, kalbėti, kad Vil
kas savo valdžią baigs ant Lie
tuvos ribos. Girdi, tai savaime

/ Gražusis Lietuvos Nevėžis

Kaip vykdomas grupių atsišaukimas
žinoma krašte. Gal tikrai Kru-
pavičius tuo pasakymu nepa
togumų sudarė “Vienybei”: 
dabar jai bus ne taip patogu 
tvirtinti, kad VLIKas rengiasi 
ir Lietuvoje valdyti, nustumda
mas kovotojus į šalį.

Nuo Krupavičiaus peršoka 
prie J. Kaminsko. Kai pastara
sis, taip pat vasario 16 dienos 
proga, skatino laikytis vieny
bės, tai “Vienybė” puolė Ka
minsko veikimą Lietuvoje. Gir
di, Lietuvos socialdemokratai 
“šaukęsi svetimųjų marksistų 
pagalbos kovoje prieš keliais 
šimtais litų turtingesnius bro
lius lietuvius. Kai Kaminskas 
pasisakė prieš “žmones, sėjan
čius dezorganizaciją mūsų vi
suomenėje” ir prieš visu griež
tumu smerktiną “paraustinį 
darbą”, tai “Vienybė” skubina 
paaiškinti, kad tuos Kaminsko 
žodžius nereikia taikyti L. R. 
Santarvei. Atsiliepusios žirklės 
tuojau puolasi aiškinti, kad 
LRS tai organizacija žmonių, 
neįtilpusių į kitas grupes, ku
rios jau yra Vlike. Jie nėra 
Vlike atstovaujami dėl to, kad 
pastarasis jų nepriimąs. Ir dėl 
to “Vienybė” puola visus, iš
skyrus tautininkus: “Naujienų, 
klerikalų (pač fašistinio plau
ko) ir kai kurios dalies valstie
čių liaudininkų akcija prieš li
beralinių tautiečių gyvenamam 
metui pritaikintas jungimosi 
formas yra pasibiaurėtina mo

ralinis sąmokslas prieš daugy
bę bendrataučių.” Ir savo pasi
bjaurėtinai moraliniu atžvilgiu 
kitų derglojimą baigia, pulda
masi iš naujo prie Kaminsko: 
esą jis ir taurus, ir garbingas, 
ir liberalinė visuomenė jį minė
sianti su padėka, jei tik jis a- 
nuos savo žodžius nukreips ne 
prieš Santarvę, bet prieš kleri
kalus, kurie esą tikrieji vieny
bės ardytojai ir Juos sutvar
kys.

įdomūs prisipažinimai. Bet 
dėl Santarvės žmonių neįtilpi- 
mo į esančias kitas grupes ten
ka pridėti, kad ne visai taip 
buvo iš pradžių. Vienas iš da
bartinių santarvininkų inicia
torių Žymantas buvo įtilpęs 
ne tik į organizaciją, bet ir į 
Vliką. 1945 m. jis atstovavo 
Vlike laisvės kovotojams. Kai 
jis, gavęs geresnį darbą, pasi
traukė iš Vliko, atėjo jo drau
gas, taip pat dabar santarvi
ninkas. Tik kai laisvės kovoto
jai suvažiavime Žymantą iš 
pirmininkų pašalino ir išsirin
ko kitą gryną tautininką, jis ir 
jo draugai, dabar santarvinin
kai, paskelbė, kad laisvės kovo
tojų organizacija esanti likusi 
krašte ir čia jie nedalyvaują. 
Likęs be valdžios iniciatorius 
ėmė organizuoti VLAKo, pas
kui BDPS delegatūras. kurios 
dabar išvirto į Santarvę. Tai
gi santarvininkų iniciatoriai 
tikrai nejtelpa į kitas organiza

cijas, kur negauna joms vado
vauti. — Kad santarvininkams 
pirmiausia rūpi kova su kleri
kalais, žinia ne nuo šiandien. 
Ir ne nuo šiandien jų atskiri 
vadovai puolasi prie Kaminsko, 
vadindami jį ir tėvu ir skelb- 
damiesi esą socialdemokratai 
gryno plauko, kad tik jis kovo
tų su klerikalais. (Gal gi jie į 
šią organizaciją įtilptų? — įdo
miai “Vienybė” ir vilkines gru
pes suskirstė: į tikinčiuosius, 
arba klerikalus, arija krikščio
nis demokratus ir į netikin
čiuosius, arba laisvamanius. 
Vadinas, tėra iš esmės tik 
dvi partijos. Ir abidvi lygios, po 
lygiai balsų. Taigi be prasmės 
kalbos ir apie partijų gausybę 
ir apie dominavimą.

PAVERGTOJE
• Vasario 16 Lietuvoje. Prieš 

vasario 16-ją okupantai Lietu
voje sustiprino sekimą, tačiau, 
kaip ir seniau, tiek Vilniuje, y- 
pač Rasų kapinėse ir prie Ge
dimino pilies, tiek Kaune, Šiau
liuose ir kitur buvo išmėtyta 
atsišaukimai prieš okupantus. 
Juose primenamos Nepriklau
somybės metinės ir jos reikš
mė. Kas galėjo, klausėsi radijo 
transliacijų per AB, iš Vatika
no, Paryžiaus ir kitur.

• Priverčiama agitacija.
Kaip praneša “Tiesos” Nr. 29 
(š. m. vasario 3 d.) visoie So
vietų Sakingoje veikia "ka:mo 
lektoriumai”, kur dalyviai pri
verčiami klausytis agitacijos. 
Lie: uvoie į tokius “kaimo lek
toriumus” buvo įjungta apie 
pusė milijono žmonių, komuni
stinės literatūros išleista 8,9 
mil. bendro tiražo, komunisti- 
n’mas ir rusinimas buvo sklei
džiamas 2 924 klubų-skaityklu, 
3°0 vad. “kaimo k’ubų”, 767 
bibliotekų, 135 “kultūros na - 
m’i”, 30 rnuzejų. Lietuvoje 
taip pat veikia šimtai “lekto
riumu“, kurių tarybas tvirtina 
par i jos komitetai.

• Tradicinė Traviatos opera. 
1^51 m. Vilniaus operoje paly
dėti tradicine Traviatos opera, 
baletas davė atnaujintą “Rai
mondos” spektaklį, Vilniaus 
dramos teatras gavo pastatyti 
grynai komunistinį veikalą 
“Trečiojo kurso studentas.”

• Plūsta Europos Sąjūdžio 
konferenciją. Sausio mėn. įvy-

Pažymėtina, kad visi aukš
čiau minėti puldinėjimai su ne
apykanta kartojasi jau po to, 
kai grupės susitarė ir paskelbė 
atsišaukimą į spaudą liautis 
niekinus Vliką ar kitus laisvi
nimo veiksnius bei asmenis. 
Susitarimas liečia pirmoj eilėj 
taA grupes, kurios susitarimą 
pasirašė. “Vienybės” redakto
rius sykiu yra ir tautininkų at
stovas ALTe. Vadinas, jis pri
klauso prie vienos iš susitaru
sių grupių. Dar labiau paižymė- 
tina, kad ir “Dirva” jau po su
sitarimo tą puldinėjimą tebe
tęsia. Taigi tautininkiškoji 
spauda praleido aną susitari
mą ir juo pagrįstą atsišaukimą 
negirdomis. *

Ką tai reišika ? Arba tos gru
pės atstovas nenuoširdžiai su- 
sitadimą pasirašė, arba jam 
grupės centras nepritaria, ar
ba jų redaktoriai neklauso.

LIETUVOJE
kusią Europinio Sąjūdžio kon
ferenciją komunistai plūdo per 
visus radijo siųstuvus. Ypač 
smarkiai juos išdergė Varšu
vos radijas, išvadindamas 
“judų kongresu”. Europos 
tremtinių vis didėjantis vienin
gumas ii jiems teikiama Va
karų parama komunistus tie
siog siutina.

• Sovietiniai įtvirtinimai 
Mažojoj Lietuvoj. Vakarus pa
siekusiomis žiniomis, į pietus 
nuo Karaliaučiaus vadinamoj 
Frisches Haff įlankoj Sovietai 
yra įrengę septynias st toriai 
saugomas raketinių sviedinį’i 
leidimo stotis. Tarp Klaipėdos 
ir Piliavos yra įrengta 20 itvlr- 
tin ų fortų. Pačioj Klaipėdoj 
įrengta povandeninių laivų ba
zė.

• Kraštas virsta tyra?;. Ma
žosios Lietuvos gyvento 13 
didele da'irn pasitraukus nuo 
artėjančių bolševikų, o l'kusių 
daugumą išgabenus i Sovietų 
Sąjungą, dideli krašto p1 otri 
rradėio virst! tyrais Ypač tai 
žymu šiaurinėje Mažosios Lie
tuvos dalyje. Tokiais tyrais 
virtusių plotų daug yra apie 
Gumbinę ir Įsrutį. Šiuose žmo
nių Dal’k‘uose plotuose esą r: i- 
siveisę daug vilkų.

• Komunistų partija propa
gandos tikslams daugelyje 
miestelių įsteigė vadinamų te
atrų. Tas jiems leidžia skelb
tis, kad jie globoja meną, bet 
tikrumoje jie rūpinasi tik pro
paganda, nes visi teatrai vaidi
na propagandinius veikalus.

PULGIS ANDRIUŠIS

Sodžiaus dūmai
IŠTRAUKA Iš PREMIJUOTOS 
KNYGOS “SUDIEV, KVIETKELI”

1951 m. literatūros premija 
(1500 dol.) atiteko rašytojui 
Pulgiui Andrhišui už jo apysa
ką “Sudiev, kvietkeli”. Auto
rius gimė 1907 m. kovo 18 d. 
Gaidžių kaime, Tauragnų vai. 
Gimnaziją lankė ir ją baigė 
Kaune 1926 m. Kauno univer
sitete studijavo literatūrą ir 
lankė Meno Mokyklą. Dar bū
damas studentu, mėgo keliauti 
po Lietuvą. Aplankė visą Aukš- 
tatiją, gerai pažino jos gamtą 
ir žmonių papročius. 1928 m. 
su arkliuku, žemaituku, kelia
vo per Europą ir pasiekė net 
Ispaniją. Tuos kelionės įspū
džius ir pradėjo aprašinėti hu
moristine forma, tuo pradėda
mas rašytojo karjerą. Vėliau 
keliavo po daugelį Europos 
kraštų, aplankė Vokietiją, 
Prancūziją, Italiją, Ispaniją, 
Portugaliją, Angliją ir Afriką 
(Maroko).

Be keleto sudėtinių vertimų

Einant ulytkeliu nuo Baikio 
pakalnėn, žiūrėk, iš Vėtrinio 
kamino verčiasi lyg kančiukas 
dūmų srovė, paskleisdama ait
rų smaJėkų kvapą, kuris, su
mišęs su teletninko ajarų ir la-

iš prancūzų kalbos (Dorgeles 
Mediniai kryžiai), 1943 m. iš
leido pilną Servanteso Don 
Kichoto vertimą. Rankraštyje 
liko Dickenso Pikvikų klubo 
užrašai. Rašė daugiausia felje
tonus ir įvairias mokslo popu- 
liarizacijas, kuriose sutelkė 
daug formos žaismo. Būdamas 
Vokietijoje, pradėjo rašyti ly
rines apysakas, kuriose vaiz
duoja Aukštaičių gamtą. Pir
moji tokia knyga buvo “Anoj 
pusėj ežero”, laimėjusi 1948 m. 
Liet. Raudonojo Kryžiaus pre
miją.

1949 m. išvažiavo į Austra
liją. Savo kelionės įspūdžius 
spausdino lietuviškų laikraščių 
atkarpose. Vėliau šie kelionės 
užrašai buvo išversti į vokiečių 
kalbą ir taip pat periodikos 
atkarpose paleisti. Australijoje 
jis ir baigė dar Vokitijoje pra
dėtą “Sudiev, kvietkeli” apysa
ką.

kišių garais, prieš saulei tekant 
taip džiovina šnerves žmogaus, 
anksti kėlusio ir dar nevalgiu* 
sio.

Sinklio dūmas nesiverčia, 
bet, atsiprašant, košiasi pro vi

są pirkios stogą, padengtą ža
liomis samanų kepurėmis; pri- 
žliūgusiomis patvartėmis ir 
užgriozdytais prieklėčiais vaik
ščioja tik ką pakapotų žagarų 
smilksmas, nuo kurio darosi 
šleikštu gerklėje ir pradeda 
ėsti rėmuo, iš sėdžiaukos, už 
tvarto dvokiant dumblui, ku
ris, lyg pasinaudodamas anks
tyvo rytmečio tyla, nevaržo
mai leidžia į orą savo paviet
res.

— Ap-syfc! — nusidžiaudi 
Pupinas nugulėtais kailiniukais 
eidamas į Ažupį pažiūrėt iš 
nakties uždėtų bučių.

Iš šonaucko želmens, užgul
to nuo ulytkelio sodo obelų, lyg 
iš dvivamzdžio šauna melsvas 
švirkštas į užsimiegojusį dan
gų. nešdamas nors ir alksninių, 
bet gerai išsistovėjusių per 
žiemą malkų garus, neužsilai
kydamas pasterbliuose, neės- 
damas šeimynai akių, sakytum 
kodilas nuo altoriaus į žvaigž
dėtas Padeksnių bažnyčios lu
bas.

Pro liepą grįžtelėjus j dėdės 
Kazimiero pirkią, atrodo, iš te
nai visai neina dūmas, nes vir
šum kamino tiktai dreba įkai
tintas oras, karkartėmis iš- 
mušdamas raudoną sviltą, ku
ri, pasisukiojusi aukštybėse, 
vėl nusėda ant obelų, — kaip 
kad ir dera beržinėm, dar už
pernykštėm malkom, sumūrv- 
tom visais trobų pašaliais.

Grigaliaus pavirtusiu kami
no vamzdžiu nedaug beišeina 

dūmų ir jie mieliau sunkiasi 
stogo skylėmis, skleisdami ap
linkui sutręšusių tvorgalių ma
rą, taip, kad net tvarte čiaudi 
kiaulės, o šuva, sukdamas pla
čiais ratais po kluonieną, pa
bėga į Pabružakalnio beržyną 
baidyti varnų.

— O čia dar kuo užsvilino, 
kad tau grausmelis! — braš
kindamas pakinkliais paskubi
na žingsnį Pupinas ties Din- 
džioko kriaušėmis, kai iš ka
mino pliūpteri ne tai kanopų, 
ne tai skudurų dūmas, išsiskir- 
stydamas po agrastų krūmus, 
kur jau kapstosi vištos.

Kančiukais, čiurkšlėmis, ka
muoliais, stūgelėmis dūmas 
skuba palikti kaminus ir, prieš 
pasileisdamas į aukštą Viščių 
dangų, melsvu rūku persunkia 
sodus, patvorių medžius, telet- 
ninkų karklus, kurie tuomet 
atrodo lyg ežero dugnan nu
garmėję šešėliai.

Kiekviena viščiškio pirkia 
turi savo dūmą, kuriuo per- 
mirkų stalo prieskinkiai, pečė- 
ros, duonkepės, ažupečiai, 
kraitinės skrynios ir patys 
žmonės nuo to laiko, kai kai
mas. išsiskirstęs girias, pradė
jo gyventi čionai, ant aukšto 
kalno. Kai Sinklys ateina pas 
Baikį pasėdėt, dar žengiant per 
priemenę, pirkia jau pasmilks
ta žalio alksnio žagarų karte 
liu: o Grigaliui praėjus ulyt
keliu. iš jo kailinių muša su
plėkusių tvorgalių maras. Net 
gi pačiuos Dievo namuose po 

pakylėjimo išsiskleidus kodilo 
dūmams, žiūrėk stovi ties pilio
riumi patiesęs koją Dindžio- 
kas, o aplinkiniai žmonės nei 
iš šio nei iš to ima trauktis ata
tupsti, lyg tai rinkdamiesi ge
resnę vietą stovėti.

O, manote, kad pakūrus pe
čių, šnypščia ir žaliomis puto
mis verda tiktai malkos, negy
vi pagaliai? Tai — namų dva
sios, nerasdamos viduje ramy
bės, pagiežos kupinos, veržiasi 
su dūmais pro kaminą laukan, 
pasakodamos kaimui apie Sin
klio nesantaikas, kaip jisai mu
ša savo pačią labui rytui, kaip 
patsai tingi iš rudens prisika- 
poti malkų ir vaikams nelei
džia kirsti alksnių, kuriais už
žėlę visos galilaukės, nes, gir
di, gaspadoriai juoksis, jog 
Sinklys naikina savo mišką. 
Kaip vieną kartą, pamatęs 
žmoną belaužiant nuo kamliki- 
nės obelies nudžiūvusią šaką su 
ja kruvinai sumušo vargšę mo
terį, girdi, žmonės ims šnekėti, 
kad Sinklys jau obelimis pra
deda kūrenti pečių. Ateitų kas 
svetimas prie pečiaus koptūro 
ir paklaustų, ką gi tu verdi sa
vo šeimynai, Sinklien? Jinai, 
betrindama suodinos skarelės 
kuliu išgraužtas dūmų akis, ką 
gi bepasakytų po to, kai Sink- 
lys neleido jai lipti kopėčiom 
ant aukšto ir, atėmęs peilį, pat
sai atnešė siaurą lašinių bryze
lį, kurio vos pakaks batvi
niams pramest?

Grigalius, visą jaunystę išsi
daužęs po svietą, sugriovęs A- 
daliai gyvenimą, o kai jinai po 
viso to kartą atvažiavo pasi- 
kieminėti, dar neturėjo gėdos 
jai vėl pasipiršti, Šilinsko už tai 
išmestas už kalnieriaus iš pir
kios ant gonkelio šlapių akme
nų, paskui galutinai nusivazo- 
jęs, kibdamas dėl nieko į akis 
bernams kokinėse, vaikų pešio- 
jamas, keldamas kriklą dėl 
mergų, vis labiau apleisdamas 
usnimis žemę, įskaudindamas 
širdį savo senam tėvui, kuris 
jau viena akim žiūrėjo į Pa
deksnių smėlėtus kapus. Moti
nai mirus, smadydamas iš vi
sokių pabalių mergas, paleido 
visai ūkio vadeles iš savo ran
kų ir jei ne tėvas, kuris dar 
kartais pasitempdavo, tai se
niai jau būtų sukūrentos Gri
galiaus tvoros, nebeturėtų kur 
veistis šimtakojai ir sliekai.

Sausas alksninis dūmas Šo
naucko pirkioje kvepia sando
ra, prieš dieną sukinius šei
mai, sklaupia visi prie stalo, 
garsiai kalba poterius, po to, 
valgant sprangius žirninius 
blynus, susuktus tūtelėmis ir 
pamirkomus riebiame dažiny- 
je, tėvas sako: “Tu. Jurgiok, 
nusikabink dalgį nuo prieklė
čio, žinai, tą, kur vakar įtve
riau, ir, nuėjęs Papjaulin, pra
suksi atolo, per daug jau išbė
go žole; kad nepradėtų žy
dėt...” “Tu. Uršul, iškratysi 
tuos keturius kupečiokus šieno 
Tarpuraisčiuose. o, apdienojus, 

pavartysi: po pietų, jei nelys, 
mes su Jurgioku kinkysimos 
korus.” “O tu, Baliuk, dabok, 
tik neužvejok karvių: matai, 
pati darbymetė, kiekvienas 
pieno lašas brangus!” šonauc
ko pirkioje, rodos, net dryža- 
sai katinas žino savo darbą, 
nes, suėdęs riebaluotą mazeklį, 
išlakęs šukelę pieno, rąžyda
masis patsai nukiūtino daržo 
tarpežiais tiesiai į klojimą.

Dėdės Kazimiero namuose 
dar išvakariai kiekvienas žino 
savo rytojaus darbus, jei, aiš
ku, bus gražus oras; ir, atsikėlę 
nuo stalo riebaluotomis bur
nomis, nusitvėrę kepures nuo 
medinių kablių, išsibarsto į te
kančios saulės uždegtą atšlai
mą. Tik jau ne čia išgirsi am
žiną rytmetį alasą: “Moč, ja 
kur gi šerdekšninkas? Tėvai, 
pakapok kūlelių! Kur užkišai 
pustyklęDėdės Kazimiero 
senoje, bet dar kietoje ranko
je išaugo į vyrus ir brolvaikiai 
Mamertas ir Antanėlis, nežino
dami atsitikimo, kad šerdekš
ninkas mėtytųsi paklojimės 
varnalėšose.

— Tau čionai, matai, dėl to 
ir dūmas dūmui nelygu, —ki
kena išsičiaudėjęs Pupinas. už 
Dindžioko daržų išėjęs iš kai 
mo ir. pagaliau, atsikvėpęs lau
kų plotais, kurie vis nuokal
niau besileisdami baigėsi eže
ru. prislėgtu rūko debesio, jau 
baigiančio tirpti saulės atokai
toje.
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Seserų Pranciškiečių sukaktis Gyvoji dvasia
A. TYRUOLIS

šiais metais kovo 12 d. sese
rys pranciškietės minėjo savo 
vienuolijos 30-ties metų įsikū
rimo sukakti. Ta proga prisi
minė ypatingose maldose visus 
savo geradarius ir rėmėjus, y- 
pač vienuolijos įsteigėją, šv. 
atminties prel. M. Krušą.

Laikinai pagyvenusios vokie
čių vienuolyne Millvale, Pa. 

* 1925 m. persikėlė į nuosavą na
mą. pastatytą Pittsburghe. Pa. 
Nors pradžia buvo sunki, visko 
stokojo, tačiau Dievo Apvaizda 
pasitikėdamos ir Amerikos lie 
tuvių remiamos, darbavosi, 
darydamos nepapraš ą pažai, 
gą. Motinai M. Dovidai suma
niai vadovaujant, šv. Pranciš
kaus Seserų vienuolija augt 
ir šakojosi išplėsdama darbą 
mokyklas, ligonines, katekiza- 
ciją ir apaštalavimo misijas.

Šiandien šv. Pranciškaus

Šv. Pranciškaus akademija Pittsburgh. Pa. pastatyta 1941 m.

NUOVARGIS IR POILSIS
Dr. A. GRIGAITIS

Nuovargis yra normali pro
tinio ar fizinio darbo pasekmė. 
Visoje gamtoje mes pastebime 
nuovargi ir poilsį. Pavasaris, 
vasara yra veiklos laikas, ru
duo ir žiema poilsio metas. Die
na — darbas, naktis — poilsis. 
Pavasarį į šiaurės kraštus atlė
kę paukščiai peri bei augina 
vaikus, rudeniop lekia šiltuos- 
na kraštuosna poilsio. Net ir 
mašinos reikalauja poilsio, nes 
be petraukos bedirbant, nors ir 
tepamos, kaista ir greičiau su
dėvi.

Nuovargis sudaro cheminių 
pakitimų veikiančiuose darbo 
metu narveliuose, šie chemi
niai pakitimai atsiranda dėl 
griuvimo narvelių baltyminių 
medžiagų, šie pakitėję balty
mai organizmą veikia nuodijan
čiai, lyg kokie toksinai (nuo
dai).

Nuovargį pagreitina darlKi 
patyrimo stoka, nepakanka
mas maistas, stoka miego, ne- 
saikus alkoholizmo vartojimas 
L>ei kiti narkotikai. Taip pat 
nuovargį sukelia žinia apie ar
timo žmogaus mirtį. blogos 
naujienos. Esant organizme 
kuriai nors inefkcijai, organiz
mas greičiau pavargsta. Nuo
vargis dar kyla dėl stokos pu
siausvyros tarp energijos ga - 
mybos ir jos eikvojimo. Nuo
vargio stadijoje dari>o našu
mas žymiai sumažėja ir rau
menų. smegenų bei nervų lis 
teles atsako tik į stipresnius 

suerzinimus. Perdide'is nuo-• 
vargis sukelia nemigą. Žmogus 
pradeda naudoti vaistus mie
gui arba alkoholį. Šios priemo
nės laikinai gelbsti, gi vėliau 
nuovargiui tęsiantis, nemiga 
didėja, ir žmogus didina šių 
•‘raminančiųjų nervus” vaistų 
dozes. Pagaliau ir šie vaistai 
negelbsti, o kartais daugiau 
padidina nemiegą ir dilgina 
nervų sistemą. Ne retas atsiti
kimas, kad žmogus šioj stadi
joj patenka į bepročių namus 
arba baijia savo kančias iš

Pi ilsini rgh. Pa.
Kongregacija turi 225 vienuo
les, 24 pradžios mokyklas ir 4 
aukštesniąsias mokslo įstaigas 
su arti 4000 mokinių J. A. Val
stybėse, be to. Brazilijoj 5 
mokslo įstaigas su daugiau 
kaip 24 pradžios mokyklas ir 
4 aukštesniąsias mokslo įstai
gas su daugiau kaip 1600 
moksleivių. Išlaiko Gerojo 
Samaritiečio ligoninę, per ku

Šv. Pranciškaus M-serys Brazilijoje. Jas čia matome Jo Em. kardinolui F. 
Spellinan aplankius vienuolyną 1951 m. pabaisoje.

šokdamas iš 8-10 aukšto be pa
rašiuto arba, pašalinęs nuo 
vargio priežastis ir tinkamai 
pasilsėjęs, vėl atgauna sveika
tą. Neretai gyvenime sutinka
me taip vadinamus nervingus 
žmones. kurių nervingumas 
dažniausiai pareina nuo stokos 
poilsio. Šie žmonės, reflektori- 
niai gindamiesi nuo erzinančių 
jų nervus veiksnių, būna prie
žastim nesugyvenimo šeimoje 
arba net blogiau — žudynių.

Svarbiausias raumenų ar 
proto poilsio šaltinis yra mie
gas. žmogus ilgiau gali tverti 
be valgio negu be miego. Kas
dien poilsiui yra skiriama nak
tis. be to, savaitgalis. Miegoda
mi mes atgauname visas pra
rastas darbe jėgas. Miegas tu
ri labai didelės reikšmės žmo
gaus sveikatos palaikymui. To
dėl miegamasis kamtarys pri
valo būti erdvus, saulėtas, ati 
darant langus. Langų užuolai
das reikia laikyti pakeltas, kad 
kambarin laisvai galėtų įeiti 
saulės spinduliai bei grynas o- 
ras. Kad galėtume sveiku gai
vinančiu miegu miegoti, turi 
būti šiltos kojos. Šaltas kojas 
prieš miegą reikia sušildyti. 
Einant gulti reikia taip pat ne
apsunkinti vidurių valgiu, ne
sijaudinti. Nervingiems asme
nims patartina prieš miegą iš
gerti valerijono lašų arba jų 
jų šaknų arbatos. Be to, gerai 
nuteikia miegui šilta vonia. Jei 
leidžia oras, miegotna prie at
daro lango. Normalus suaugu
sio žmogaus miego ilgis 7-8 
vai. Silpnesnės sveikatos ner
vingiems' patartina miegoti il
giau. Taip pat ilgesnio miego 
reikalauja senesnio amžiaus 
žmones. Po darbo reikia išeiti 
į artimiausią parką pasėd ti, 
pakvėpuoti gry nu oru. Dirban- 
tiems gi proto darbą pasivaik
ščioti. šeštadieniais, sekmadie
niais, jei įmanoma, naudinga 
išvažiuoti į užmiestį, į mišką, 
prie jūros arba bent dieną 
praleisti didesniam parke.

rią j metus pereina apie 3000 
ligonių.

Dar Pranciškietėms stinga 
koplyčios, nes dabartinė yra 
permaža. Planai jau padaryti, 
be: dar permažas fondas pra
dėti statybą Seselės, pasitikė
damos Dievo Apvaizda ir A - 
menkos lietuvių duosnumu, 
tikisi artimoje ateityje pasista
tyti naują koplyčią.

Gerojo Samaritiečio ligoninė Mt, Veraon, III. šia ligonine seserys pran- 
eikietės veda nuo 1944 m. Čia matomas sauja, pastatas bus pašventintas 
š. m. balandžio 27 d., statybai išleista $3,200,004.

Penktoje Avenue juokiasi žmones
O tikrai yra pagrindo ska

niai pasijuokt; šioje alėjoje nuo 
užpereito trečiadienio, kai Bon- 
vrit Teller krautuvės languose 
pasirodė tarybinių gaminių 
paroda. Septyniose didžiulėse 
šios moteriškų drabužių krau
tuvės vitrinose pavaizduota, 
kaip rengiasi Sovietų moteris.

Gi pajutus, kad jėgos silpnė
ja, nuovargis didėja, atsiran
da nemiga, pakrinka nervai, 
kreiptis į gydytoją, arba išva-» 
žiuoti kur į ūkį pas pažįstamus 
keletai savaičių. Kaimo ramioj 
aplinkoj bei gerų pažįstamų 
draugystėje atgausite prarastą 
sveikatą. Atsiradęs noras mie
goti bus pirmas ženklas, jog 
jūs suradote gerus vaistus. Juo 
toliau, juo labiau ims jus mie
gas ir jam nesipriešinkite, o 
miegokite, kaip kūdikis —val
gykite ir miegokite. Atsigavęs 
organizmas patsai pradės 
jums trumpinti miegą iki nor
mos. Tokios kuracijos metu 
mažinkite rūky mą, venkite di
desnio kiekio alkoholio.

New Yorko skaučiil-paukštyčių įžodis šv. Kazimiero šventės proga prie 
skautu, JAV ir Lietuvos vėliavų. ,

Bnsimųjų žurnalistų šventės proga išleisti laikraščiai. Su Kazimiero šven
tes proga Nevv iorko skautai išleido savo vienetų laikraštėlius.

šv. Mykolo 3rkam;< Io vienuolynas Brazilijoje. Šv. Pranciškaus Seserų 
Centras ji pastate 1948 m.

• KAIP ATRODO SOVIETŲ
SĄJUNGOS IR AMERI
KOS RŪBAI?

• KIEK KAINUOJA VIENI
IR KITI?

• KO ŠAIPOSI PUBLIKA
PRIE DIDELĖS DRABU
ŽIŲ KRAUTUVĖS?

• AR NORĖTI M TO PATIES
SULAUKTI NEW YOR
KE?

Juokas duria į pašonę

Penktoji Avenue, kuri pir
muoju smuiku madų srityje 
groja ne tik šiame, daugiau 
kaip astuonių milijonų mieste, 
bet fr duoda toną visai Ameri
kai, štai vieną trečiadienį pasi
rodo šios prekės.

Praeiviai pradžioje kantriai 
žiūri, atidžiai studijuodami, 
net kaktas prie stiklo prirėmę, 
paskui meta žvilgsnį į čia pat, 
tik kairėje vitrinos pusėje, iš
dėstytas amerikietiškas pre
kes ir pasileidžia prunkšti.

Darbininkai. tarnautojai, 
aukšti valdininkai ir pirkliai 

sulėtina savo žingsnius ties 
šiuo namu, iš karto susidomė
dami, ko čia žmonės juokiasi.

— Pažiūrėk, tik pažiūrėk, 
kokios kainos! — girdėti kal
bant darbininkes, besikumščio- 
jant viena kitai.

•‘Gipsinis švarkas”

— Vaje, koks tas kostiumas! 
Kodėl tas jo švarkas toks il
gas?

— Ką tu čia dėl švarko. Žiū
rėk, kokia medžiaga. Tary tum 
sukrakmolinta. Kaip gi tokią 
gali dėvėti?...

— Kodėl ne? Įlindai, kaip j 
gipsą ir vaikščiok, kaip baslį 
prarijęs, — juokauja du nese
no amžiaus vyrai.

— Beautiful! Beautiful, — 
dažniausiai sako moterys ir 
paskui pasileidžia juokais.

— Žmonėms taip patiko žiū
rėti šią parodą, jog vienas ki
tam apie ją pasako, ir todėl 
turėjome dar savaitę pratęsti, 
— aiškina krautuvės menadže- 
ris.

Prašome palyginti dvi 
civilizacijas

O krautuvės vadovybė, ypač 
jos direktorius Walter Hoving, 
atrodo, bus savo tikslą pilnai 
pasiekęs. Jie nieko nepeikė, 
nieko negyrė. Jie tik išdėliojo 
ponios Alan Kirk iš Maskvos 
atsivežtuosius moteriškus dra
bužius, sužymėjo jų kainas ir 
šalia jų iškabino ir amerikietiš
kuosius.

Viename lange iškabintas 
didžiulio formato lapas, kuria
me vadovybė sako:

“Gyvenimas pats savaime 
atsispindi vartotojams patiek
tuose gaminiuose. Amerikoje 
yra pabrėžiama privatinė at
sakomybė. Sovietų Rusijoje 
viskas yra galingos valdžios 
rankose.

Spręskite patys. Bonvvit turi 
privilegiją pavaizduoti šių abie
jų sistemų gaminius vieną ša
lia kito, čia jūs matysite kai 
kuriuos konkrečius tobulumo 
pavyzdžiu dviejų didžiųjų, bet, 
tarp savęs priešingų, dvidešim
tojo amžiaus civilizacijų.”

Vaikų drabužiai

Pirmajame lange vaikų dra
bužiai. čia pat sovietiška mer
gaitė — mokyklinė uniforma, 
suknelė su balta prijuostėle. 
Sukneles vilna ruda, o prijuos
tėlė paprasčiausia lialta perka
li nė medžiaga. Suknelei 21,80 
dol., prijuostei 5,75 dol. Šalia 
vžfiko apsiaustėlis iš rudo pliu
šo su blogiausios rūšies pilku 
pamušalu — 24,37 dol.

Amerikos ambasadoriaus 
/Man Kirk žmona tas kainas

Ką tik išėjusi iš spaudos 
Kun. Dr. J. Vaitkevičiaus, 
MIC, dvasinių mąstymų knyga 
“Gyvoji Dvasia” yra vertingas 
lietuvių religinės literatūros į- 
našas. Ją išleido kun. Pranciš
kus Juškaitis, kurs kaip kitas 
lietuviškosios knygos mecena
tas, prel. Pr. Juras, atliko svar
bią paramą lietuviškajai religi
nei knygai. Yra tai antrasis 
mąstymų kiekvienai metų die
nai tomas, prasidedąs vasario 
9-j a diena ir baigiąsis pirma
dieniu po Atvelykio. Tad kny
ga, svarbiausia, skirta Gavė
nios laikotarpiui.

Gal niekad dvasinis mąsty
mas taip nebuvo reikalingas, 
kaip mūsų laikais. Gyvenimo 
tempas ir jo kasdieniniai rū
pesčiai mus labiausiai atitrau
kia nuo to taip reikalingo mą
stymo. Tad bent Gavėnios me
tas turėtų būti skirtas šiam 
reikalui, tas, kad ir neilgas, bet 
reikšmingas 40 dienų laikotar
pis.

Kaip Lietuviškosios Knygos 
Klubo redaktorius, kun. V. 
Bagdanavičius, MIC, pastebi, 
nes katalikai labai dažnai nu- 

nustatė, skaičiuodama JAV do
lerį lygų 4 Sovietų rubliams. 
Taigi, pagal oficialų kursą.

Batai ir skrybėlės
Čia pat pakabintas amerikie

tiškos gamypos vaiko megzti
nis, geros vilnos, už 4.95 dol., 
sijonukas, labai geros kokybės,
9.95 dol. ir vaiko apsiaustėlis, 
labai gražus, 25 dol.

Įdomesni kiti langai, ypač, 
kur tarybinių moterų batai ir 
skrybėlės. Paprasti, guminiais 
padais, labai prastos kietos o- 
dos, (tokios čia Amerikoje dar 
neteko matyti) ir šalia kiek 
geresni — po po 14,50 dol. 
Raudonos spalvos dirbtinės o- 
dos, panešančios neva krokodi
lo odai rankinukas, 19,80 dol. 
Tuo tarpu čia pat geros odos 
amerikietiškas ridikiulis 15 
dol. Elegantiški batukai, gra
žios odos ir gero darbo — 14,- 
95 dol.

“Kvarbatkos” ir “nylon”
Tolimesniuose languose: apa

tiniai ir viršutiniai drabužiai. 
Šalia labai prastos baltos me
džiagos, su baltom “kvarbat- 
kom”, apatinė kaštuoja net 
11,25 dol., paprasčiausios rū
šies, kokių čia niekur nematyti, 
apatinės kelnaitės 3.80 dol., tuo 
tarpui kai čia pat amerikietiš
kosios nylon tik 2 dol., ameri
kietiška puiki apatinė nylon—
8.95 dol.

Kuo Kremlius kvėpinasi?
Čia pat ir kosmetikos daly

kai. Rusiškas “odekolon” į ra 
šas, auksinėm raidėm įspaus
tas ant pailgos raudonos dėžu
tės, o šalia jos — Kremliaus 
bokšto formos bonkutė. Mat, 
gi tie kvepalai vadinasi Krem
liaus vardu.

Toliau kostiumas, sportiškas 
apsiaustas. Visi pusvilnoniai. 
Kostiumas kaštuoja 126 dol., 
apsiaustas 155 dol., suknelė, 
žalios spalvos, trumpa, 128 dol. 
Šalia išstatyti amerikietiški 
drabužiai ir geros rūšies kaš
tuoja: suknelė 45 dol., apsiaus
tas 85 dol. ir kostiumas 79,95 
dol.

Tiesiog pribloškianti yra 
madų žurnalo kaina. Rusiškas 
“Žurnal Mod”, amerikietiškais 
pinigais išvertus, kaštuoja 10 
dol. Šalia jo padėtas “Bazaar” 
vienas populiariausių ameri
kietiškųjų, 60 centų.

Nesijuok, kad nori!
Ir po to viso kituose šios 

krautuvės languose eiline 
tvarka išstatyti elegantiški ir 
geros medžiagos apsiaustai, 
kostiumai ir batai. Ir visų kai
nos daug pigesnės, negu sovie
tiškųjų.

Šiuo konkrečius pavyzdžius 
“priešingųjų dvidešimtojo am
žiaus civilizacijų” palyginę, 
praeiviai todėl ir juokiasi 
Penktojoj Avenue. —»n—

S. Narkėliūnaitė 

sikalstame mažu kreipiniu dė
mesio į mąstymą. Mes turime 
išmokti mąstyti. Mūsų am
žiaus žmogus moka svajoti, bet 
vargiai ar galima pasakyti, jog 
jis moka mąstytti. Mąstydami 
ieškome pilnutinės tiesos, ją 
randame, sėsdami prie dieviš
kojo Mokytojo Kristaus kojų.

Kun. Dr. J. Vaitkevičiaus 
“Gyvoji Dvasia” ir eina tų dva
sinių mąstymų vadovo parei
gas. Trumpom įžangom skaity
tojas supažindinamas su pa
grindine kiekvienos dienos mą
stymo mintim ir duodamas jų 
pritaikymas supažindina mus 
su pasninko savybėmis, kurio
mis tvardomos ydos, keliama 
dvasia, laimima dorybių ir nuo
pelnų. Ne mažiau reikšmingi ir 
Kristaus gundymų mąstymai, 
“kad suprastume vedamąją 
pagundos mintį, kad niekad ne
imtame jokios valdžios ir jo
kios garbės iš šėtono.”

Dvasiniams mąstymams lig- 
šiol, rodos, neturėjom geresnes 
lietuviškos knygos, ir šios pa
sirodymas dabar tikrai sveikin
tinas. Ji atsiras ne ant vieno 
lietuvio, ne ant vienos lietuviš
kos šeimos stalo. Tiesa, ir ji 
nėra visai be trūkumų, kai no
rima kalbėti apie idealini tos 
rūšies veikalą, tačiau lengva ir 
suprantama kalba, populiarus 
minčių dėstymas. giliųjų tikėji
mo tiesų paprastas ir visiems 
prieinamas atskleidimas pri
klauso prie genijų knygos sa
vybių. Reikšminga pastebėti, 
kad knygos kalbą peržiūrėjo, 
ilgus, periodinius autoriaus sa
kinius surpastino poetas Jonas 
Aistis, kartu palikdamas kai 
kurių kalbinių autoriaus savu
mų (“mokinti” vietoj “moky
ti” ir pan.), kas rodo ne kraš
tutinį perdirbimą, bet atsi
žvelgimą j autoriaus originalu
mą.

Ši knyga juo labiau verta 
dėmesio, kad lietuviškoji teo
loginė literatūra yra gana ne
turtinga. Nedaug tėra autorių, 
kurie savo mokslą būtų suėmę 
į tam tikrą visumą. Pagaliau 
ir jų išleidimas ne visad įmano
mas. Dabar gi turim veikalą, 
kurs, šalia kun. Dr. K. Matulai
čio MIC. “šventųjų Gyveni
mų”, mus supažindina su di
džiuoju krikščionijos lobiu, ku
riuo naudodamiesi yra išaugę 
didieji krikščionybės vyrai.

KAS K4 SAKE
Stalinas — geriausias 

vaistas...
Sovietinėj Vokietijos zonoj 

išleistas ligoninėms potvarkis, 
kuriame sakoma: “Ojieraci.jų 
salėse visų pirma turi būti pa
kabintas Stalino paveikslas, 
kad pacientas nuo operacijos 
stalo galėtų tiesiai žiūrėti j Sta
liną. Ypačiai ligoninėse svarini 
davisinis ryšis. Pacientas turi 
žinoti, kad Stalinas budi mū
sų sveikatos sargyboje.” Po 
tvarkį išleido Rytų Vokietijos 
komunistų partijos centro ko
mitetas.

Neccnzūruotas laiškas
Vienas jaunas Vakarų Vo

kietijos vyrukas pakliuvo į ru
sų nagus ir atsidūrė Varšuvoj. 
Jo tėvas, gavęs sūnaus adre
są, jam rašo: “Norėčiau tau 
daugiau parašyt, liet prisibijau, 
kad mano laiškai bus komunis
tų cenzūruojami. Bandymui į- 
dedu į šį laišką savo plauką. J ‘i 
laiškas bus cenzoriaus atidary
tas. plaukas iš io turės iškristi. 
Taigi, gavęs šį mano laišką, 
pranešk man, ar radai jame 
mano įdėtą plauką.”

Po kiek laiko vokietis gauna 
iš sūnaus laišką: “Tėve, tavo 
laišką gavau ir jame tavo įdė
tą plauką radau. Matyt, tavo 
man siunčiami laiškai necen
zūruojami, tolei gali juose ra
šyti ką tinkamas.”

Vokietis dabar įsitikino, kad 
jo sūnui siunčiami laiškai ko 
munistų cenzūruojami, nes j 
pirmąjį savo laišką jokio plau
ko nebuvo įdėjęs.
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Ar gali bet kas verstis 
advokato praktika

Kartais į mano įstaigą krei
piasi Lietuvos teisininkai, ypač 
naujai atvykę, teiraudamiesi 
patarimo vienu ar kitu klausi
mu, susijusiu su teisine prak
tika šiame krašte. Iš tų pasi
teiravimų, kurie susitelkia pas 
mano sekretorę, man susidaro 
Įspūdis, kad kai kurie iš teisi
ninkų, galimas daiktas, bando 
sudarinėti kitiems sutartis, te
stamentus ir panašius juridi
nius aktus.

Pasiryžimas ko nors siekti 
šiame krašte iš tikrųjų yra 
didžiai vertinamas ir skatina
mas. Tačiau iš antros pusės į- 
vairios profesijos, siekdamos 
apsaugoti žmonių interesus, y- 
ra susiorganizavusios, laikosi 
atitinkamų etikos dėsn'ų ir 
tam tikrų nuostatų, kurie yra 
privalomi tos profesijos žmo
nėms. Pavyzdžiui, yra labai 
gausios ir įvairios teisininkų 
organizacijos bei jų sudaryti 
komitetai, prie kurių priklauso 
ir komitetas neteisėtai advo
katavimo praktikai stabdyti 
(Committee on Unlavvful 

Practice of the Law). Jis turi 
nemažos reikšmės, kaip tam 
tikra atrama ne tiktai patiems 
žmonėms, turintiems reikalo 
su teise, liet ir tuos reikalus 
tvarkantiems juristams.

Šio straipsnio autorius jau 
nuo 1936 metų priklauso vie
nam iš tokių komitetų, kuris 
yra sudarytas prie Bostono Ad
vokatų Sąjungos (Boston Bar 
Assoclation). Ilgas laikas jam 
leido gerai patirti, kokios 
reikšmės tas komitetas turi 
ne tik patiems advokatams, 
bet ir jų interesantams. Auto
rius mano, kad nebus pro ša
lį. ir kaip tik šiuo metu, pateik
ti kai kuriuos faktus iš tų jo 
patyrimų. Tai gali būti ypač 
naudinga tiems Lietuvos teisi
ninkams, kurie vieną dieną jau 
gali įsigyti teisę būti advoka
tais kuriame nors teisme. Tuo 
tarpu gali pasitaikyti, kad ir 
gerai įgudęs Europos juristas, 
bet šiame krašte dar paprąstas 
žmogus, gali visai nesąmonin-' 
gai apsilenkti. pav„ su nuosa
vybės įstatymais ir įkliūti į 
tokią padėtį, kuri bus laikoma 
bandymu verstis advokato 
praktika, kai dar neturima rei
kiamų kvalifikacijų. kurios 
leistų stoti į teismą.

Minėti komitetai yra visoje 
Amerikoje. Jie yra advokatų 
sąjungų sudaryti visose vals
tybėse. apskričiuose, miestuo
se ir vienas bendras visam 
kraštui. Pats vardas pasako, 
koks yra tų komitetų tikslas ir 
uždaviniai Be pagrindinio tik
slo — sekti, kad advokatavimu

ANTHONY O. SHALLNA 
Meniber of the Committee ob 
[nlauful Practice o f the Law 
of the Boston Bar Associatiou

prak- 
kai

New 
Teisme

nesiverstų tam darbui nekvali
fikuoti asmens, — tie komite
tai dar nustato praktikos ri
bas, kurių privalo laikytis vie
šos sąsakitybos įstaigos, ban
kai, įmonės, bendrovės, nuosa
vybės pirkimo ir pardavimo a- 
gentūros ir k.

Pavaizduoti tam, kiek toks 
darbas yra reikalingas ii sėk
mingas, vyriausias komitetas 
leidžia brošiūrą ‘•Unauthorized 
Practice News”, kurioje apra
šomos kai kurios bylos, teismo 
jau svarstimos arba dar laukią 
savo eilės. Jos susidaro iš tos 
neteisėtos advokatavimo 
tikos. Čia aš paminėsiu 
kuriuos pavyrzdžius.

1951 m. gegužės mėn. 
Jersey Aukštajame
(Supreme Court) buvo svars
toma vienos bendrovės mokes
čių byla. Prekiautojas nejudo- 
ma nuosavybe (realtor) buvo- 
žodžiu su bendrove susitaręs, 
kad jis pasirūpins sumažinti 
1948 metų mokesčius už tos 
bendrovės nuosavybę Hoboken 
vietovėje. Nebuvo sutarta, 
kiek jis gaus atlyginimo ir kiek 
bus mokama advokatui, kuris 
tą reikalą turėjo išsiaiškinti 
Hudsono mokesčių įstaigoje 
(Hudson County Tax Board). 
Bendrovės nuostatai reikalavo, 
kad tokius reikalus tvarkytų iš 
advokatų korporacijos pa
kviestas asmuo. Liudininkus 
apklausus, bendrovės mokes
čiai buvo sumažinti 680.06 do
lerių suma; ji gavo ir tai sumai 
čeki. Realtorius iš savo pusės 
įteikė bendrovei $340.03 są
skaitą. Norėdamas prieš teis
mą ją pateisinti, jis pareiškė, 
kad pusė tos sumos priklauso 
advokatui: jis tai turėjęs gal
voje. Teismas pripažino, kad 
realtoriaus tarpininkavimas 
apsilenkia su įstatymais, tad ir 
jo susitarimas yra nelegalus ir 
neveiksmingas. Ryšium su šiuo 
atveju vyriausias teisėjas Van- 
derbilt yra pareiškęs, kad tokia 
praktika apsilenkia bent su 
trimis profesinės etikos nuos
tatais. o tokie advokatai prisi
deda prie to, kad ta nelegali 
praktika vis dar tebetrunka.

St. Louis, Missouri, pirmi
ninkas vienos didelės bendro
vės (Doane Agricultural Ser
vice, Ine.) prisiekdamas pasi
žadėjo, kad jis tuojau griebsis 
visų priemonių užkirsti kelią 
tokiems atvejams, kurių pasi
taikė šios bendrovės praktiko-

je, bet kuriuos palaikė netin
kamais jau minėtas bendrasis 
komitetas (American Bar As- 
sociation Committee on Un
authorized Practice of Law). 
Tos bendrovės pirmininkas pa
sižadėjo net ūkių planavimą, 
koks jis buvo, visai sustabdy
ti.

Wisconsin valstybėje, kaip 
praneša vietos komitetas, 
daugumas bankų, nuosavybės 
pirkimo ii’ pardavimo agentū
rų ir apdraudos įstaigų savo 
interesantų dėmesį atkreipia 
tokiais užrašais, kaip “Mes 
nesiverčiame teisiniais patari
mais” .arba ir ištisu pareiški
mu: “Mes atsisakome duoti 
juridinius patarimus. Mes ne- 
sudarinėjame ir nepadedame 
paruošti tekstų sutartims, by
loms arba kitiems teisiniams 
aktams. Jūsų apsaugai mes 
prisidedame prie pastangų už
kirsti kelią nelegaliems patar
navimams.”

1951 m. gegužės mėn. įvy
kusiame Ohio valstybės advo
katų sąjungos suvažiavime, 
Akrone, jį sveikindamas buvęs 
bendroje Amerikos komiteto 
pirmininkas, o šiuo metu to ko-

žmo- 
šiuos

savo

teikėjais;
patarimas yra gau- 
kompetetingo advo- 
tuo pačiu gaunama 
garantija, kurios 

ma ne-

miteto narys, pabrėžė, kad ad
vokatas turi būti aukšto išsi
lavinimo, turi išlaikyti atitin
kamus egzaminus, kurie paro
dytų jo kompetenciją teisės 
srityje ir gerą charakterį, ir 
kad toks asmuo turi būti visą 
laiką teismo žinioje. Jis taip 
pat suminėjo, kad advokatų 
sąjunga, siekdama pačių 
nių gero, yra priėmusi 
patarimus.

1. Pavojinga yra būti 
paties advokatu;

2. Pavojinga yra pasitikėti 
teisiškais patarimais tų asme
nų ar korporacijų, kurie turi 
nuslėptą tikslą:

3. Reikalinga ir būtina rem
tis tiktai kompetetingais ir 
tikrai kvalifikuotais teisiškų 
patarimų

4. Kai 
namas iš 
kato, tai 
ir vieša
trūksta, kada pasitiki 
kvalifikuotais patarėjais.

Kai kurios advokatų sąjun
gos, norėdamos žmonėms pa
tarnauti, turi įsisteigusios biu
rus, kurie teikia apie advoka
tus žinių (Lavvyers Referente 
Service). Mat, yra patirta, kad 
nemažai žmonių, kai jiems pri
reikia patikimo, atsakingo ir 
tikrai kvalifikuoto advokato, 
nežino pas ką kreiptis. Tam 
tikslui kai kurios advokatų są
jungos turi sudariusios sąra-

šus kvalifikuotų, prityrusių ir 
gerą vardą turinčių advokatų; 
nurodoma ir ta teisės sritis, 
kuri jiems geriausiai pažįsta
ma. Jei kas kreipiasi, nurodo
mas atitinkamas prityręs ad
vokatas. Praktika parodė, kad 
tai yra labai naudinga ir žmo
nių pageidaujama. Dėlto, pa
vyzdžiui. pereitais metais net 
339 advokatų sąjungos šiame 
krašte sudarė specialius komi
tetus. kurie veda tokius sąra
šus ir teikia žmonėms patari
mų. Jų darbas štai kaip atro
do:

Sakysime, kam nors iškilo 
klausimas, kuriuo jis norėtų 
pasitarti su geru advokatu. Jis 
kreipiasi į advokatų sąjungos 
įstaigą, kur randa kompetetin- 
gą ir inteligentišką sekretorių. 
Išklausius interesanto, nurodo
mas advokatas, kuris geriau
siai tiktų jo reikalui. Paskiria
mas taip pat su juo pasimaty
mas. Už 30 minučių pokalbį 
imama $5. Jei interesantui 
advokatas patinka, jis paveda 
jam vesti savo bylą. Advokatas 
apie tai praneša sąjungai, in
formuoja apie pasiimtą darbą 
ip padaro pranešimą, 
yra užbaigtas.

Iš to, kas čia buvo 
ta. man rodos, galima
ti, kokia yra šiame krašte tei
sinė praktika. Savaime aišku, 
kad atskiras valstybės turi dar 
savų .specialių reikalavimų.

Yra, pavyzdžiui, valstybių, ku
rios iš advokatų reikalauja tik 
minimom preliminarinio mok
slo, bet yra ir tokių, kurios 
reikalauja baigti kolegiją ar 
universitetą, kad galėtų toliau 
studijuoti teisę. Po trijų metų, 
baigus pripažintą teisės mo
kyklą, jis jau gali laikyti ati
tinkamus egzaminus (Bar 
Examinationl. Yra valstybių, 
kurios iš tų naujų advokatų 
dar reikalauja toliau studijuoti

ir geriau susipažinti su teismų 
praktika.

Manome, kad šie keli žodžiai 
nebus be naudos. Jie bus bent 
padėję geriau pažinti dvi su 
teisine praktika susijusias or
ganizacijas — Unlawful Prac
tice of the La\v Committee ir 
Lavvyers Referente Service. 
Jos yra naudingos visuomenei 
ir patiems teisininkams. Visos 
didesnės ir aktyvesnės advo - 
katu sąjungos jas turi ir re
mia.

kai jis

pamine- 
susivok-

Patikšritj gaudytojai netenka darini
Paukščių gaudytojai netenka 

darbo

Ateity keliaujantieji po Ita
liją nebematys rinkose ir 
maisto parduotuvėse ilgomis 
eilėmis sukabinėtų nebegyvų 
giesmininkų paukščių. Nese
niai Paryžiuje pasirašytoj 
tarptautinė* .įtarty ir Italija į- 
sipareigojo uždrausti tinklais ir 
kilpomis gaudyti paukščius, 
paskirdama už tai dideles baus
mes.

Pasaulinės gyvulių apsaugos 
draugijos skaičiavimais, kas 
motai rudenį paukščiams iš- 
skrendant ir pavasarį grįžtant, 
tarp Alpių ir Sicilijos būdavo 
sugaunama apie pustrečio mi
lijono sparnuotų giesmininkų, 
kurie paskui būdavo 
įvairiuose Italijos ir 
zijos restoranuose.

Nors dėl paukščių
mo Italijoj įvairūs kenksmingi 
vabzdžiai yra pasidarę tikra 
žemės ūkio nelaimė, šis nuo šių 
metų pradžios įsigaliojęs drau
dimas svarbiausiose paukščių 
gaudymo srityse sukėlė tikrą 
protestų audrą. Mat, pietinėje

suryjami
Prancū-

išnaikini-

KUR PASIDĖSIM, KAI PASĖDĖSIM? I»K. Ii Ll KAŠEVK li s

Žmogus gali savo širdimi pa
silikti visada jaunas, bet savo 
metais turės pasenti kiekvie
nas. Ir čia, kaip anoj lietuviš
koj dainoj, teks kiekvienam su
sirūpinus paklausti: “Kur pasi
dėsim, kai pasenėsim? Karkly
nai! eisim, žvirblius baidysim.” 

O ne! Amerikoj nereikia lįs
ti karklynam Čia yra įstaty
mai. yra tas garsusis SOCIAL 
SECURITY, apie kurį visi kal
bam, beveik visi jį pcikiam, 
deja, labai mažai kas iš mūsų 
žinom: ką pagaliau tas Sočiai 
Securitv įstatymas mums kon
krečiai žada ir duoda? Šiame 
straipsneyje mes trumpai per
bėgsime per to įstatymo para
grafus ir išsiaiškinsim:

kaip sutvarkytos senatvės 
pensijos Amerikoj?

Mūsų Federalinė valdžia pa
gal šį įstatymą numato mokė
jimą pensijos, sulaukus 65 me
tų amžaius, o taip pat ir mokė
jimą tam tikros piniginės pa
ramos likusiai šeimai. Visa tai 
nėra kokia nors išmalda, o tai 
yra žmogaus teisė. Tos teisės, 
naujuoju įstatymo pakeitimu ir 
papildymu nuo 1950 m. rugsė
jo mėn. yra dar labiau praplės
tas ir pati pensija padidinta. 
Ten, kur seniau į mėnesį buvo 
mokama $10, dabar pakelta li
gi $20; kur buvo $15, dabar— 
$30; kur buvo $20. dabar — 46 
dol. ir 1.1.

Alpių atšlaitėje. Po lygumoje ir 
Kalabrijoj tūksančiai paukščių 
gaudytojij ir pirklių netenka 
savo darbo, o smaližiai privers
ti atsisakyti nuo savo įprasti
nių skanėstų.

Paukščių skridimo metu 
gaudymas Italijoj praktikuo
jamas .jau nuo senų laikų. Tam 
reikalui naudojami tinklai, į 
kuriuos juos vilioja tos pat rū
šies apakinti paukščiai. Tokiam 
kitų į tinklus viliojimui skir
tam paukščiui ligi raudonumo 
įkaitinta geležimi išdeginama 
akys, ir jis paskui nepaliauja
mai gieda ligi savo mirties. Iš
girdę šią giesmę kiti paukščiai 
prie .jo nusileidžia ir patenka į 
spąstus. Taip italams į rankas 
patekdavo ne tik jų krašto 
paukščiai, bet ir įvairių kitų 
Europos kraštų, neišskiriant nė 
Lietuvos sparnuotųjų giesmi
ninkų. kuriuos lietuviai taip 
myli ir saugoja.

Italijos vyriausyliei teks pa 
dėti ne maža pastangų, kol sa
vo gyventojus iš tikro nuo to 
visų kultūringų žmonių pasi
piktinimą keliančio verslo at
pratins.

bet pagal naują įstatymą, ir jie 
įskaityti. Bet, kad ir labai pra
plėstas nauju įstatymu pensinin
kų ratas, bet už jo ribų palikti 
patys ponai advokatai .ir ant 
savęs dirbantieji gydytojai, 
dantistai, veterinarai, architek
tai ir... graboriai.

Kokiom sąlygom galima tą 
pensiją gauti?

Teisė gauti pensiją priklauso 
kiekvienam, kuris yra išdirbęs 
tam tikrą laiką. O tas laikas 
skaičiuojamas ne metais. ne 
dienom, bet metų ketvirčiais 
(atseit .trijų mėnesių perio
dais). Kad priklausytų pilna 
pensija, reikia, kad žmogus bū
tų išdirbęs nemažiau 40 tokių 
‘ketverčių”. kas iš tikrųjų su
daro dešimtį darbo metų.

Bet jeigu žmogus yra išdir
bęs mažiau, tai dar nereiškia, 
kam jam nieko nepriklauso. J- 
statymas numato, taip vadina
mą, dalinę pensiją. Nemoka
ma tik tada, jei žmogus nėra 
išdirbęs 6 “ketvirčių”, kas su
daro l’ž darbo metų. Pensi
joms mokėti yra sudarytas 
valstybinis fondas ir į tą fon- 
’dą moka taksas darbininkas ir 
darbdavys. Dabar tokių taksų 
mokam mes ir mūsų darbda
viai po O'nuo 1954 me
tų mokėsime po 2%. Seniau 
tas įstatymas išskirdavo labai 
daug žmonių dėl jų darbo. Pa
vyzdžiui žemės ūkio darbinin 
kai nebuvo aprūpinami pensija,

Kiek moka pensijos?
Pensija apskaičiuojama pa

gal buvusio atlyginimo didumą 
ir pats apskaičiavimas yra la
bai painus. Apskaičiavimo pa- 
grindan imamas mėnesinio at
lyginimo vidurkis, bet priima
ma dėmesin alga tik 300. Reiš
kia, algos vidurkis negali būti 
didesnis, negu 300 dolerių (jei 
kas faktiškai gauna daugiau, 
tai tegu sau dėkoja Dievui, bet 
suma virš 300 nebus jam už
skaitoma). Apskaičiavus tokį 
algos, vidurkį, pensija skaičiuo
jama sekančiai: imama nuo 
pirmojo 100—50% ir dar pri
dedama 15'; nuo likusios vi
durkio sumos. Kad būtų 
kiau, — vienas mažas 
dėlis: sakysim, žmogus 
vidutiniškai $250 algos 
siui. Tada imama nuo 
šimto 50';, kas sudaro 
Pridedama 15% nuo 
150, kas sudaro $22,50. Tokiu 
būdu .darbininko pensija būtų: 
$72,50 j menesį.

aiš- 
pavyz- 

gavo 
mene- 
pirmo 

$50. 
likusių

O kaip reikalai su žmona?
Jeigu prie altoriaus žmogui 

kartą buvo prikabinta žmona.

tai ir jai gerasis įstatymas ski
ria savo dalį: sulaukus 65 me
tų amžiaus ir ji turi teisę gauti 
50' < to. kas priklauso jos vy
rui. Net jeigv ji ir jaunesnė, 
negu 65 metų būtų, ji gali gau
ti sau tą pensiją, jeigu jos prie
žiūroje yra jų vaikas, jaunes
nis kaip 18 metų. Pats gi vai
kas savo keliu gauna pensiją 
irgi 5O'> ligi jam sueis 18 me
tų. Žmona, kuri pasidaro naš
lė, sulaukus 65 m. amžiaus 
gauna 75'; vyro pensijos.

Daleiskim sau tokį laimingą 
atvejį, kad pati žmona dirbo ir 
pati turi teisę į pensiją, o jos 
vyras nedirbo ir, sakysime, 
vietoj žmonos kovojo už būvį 
jos virtuvėj. —tai ir toks vy
ras įstatymo neliko visai sunie
kintas: jis gaus 5O'< savo žmo
nos pensijos!...

Tokie tad yra Socialinio 
Draudimo pagrindai, kalbant 
apie juos trumpiausiai, kaip 
galima. Skaitytojų sprendimas 

šio straipsnelio bus, be a- 
Ijojo padarytas toks: — šias 
eilutes, tikriausiai, rašo koks 
senas diedas... Gerai, kad re
daktoriai nereikalauja prie 
straipsnio pristatyti savo gimi
mo metrikų. Tada skaitytojas 
nesuka sau galvos dėl to, kas 
rašo, bet ramiausiai sau skaito 
tai. kas parašyta...

Pirminiai rinkimai rXew Hampsbirr. Pirmoji balsuoti atėjo Mrs. E. B. 
Collins Pittsfiekie.

r*
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MOKSLO IR TECHNIKOS NAUJIENOS
PAVOJINGA NOSINĖ

Vienoje Anglijos ligoninėje 
buvo įvykdyti tyrimai, ar 
daug bacilų yra nosinėje. Ty
rimų duomenys buvo stebinan
ti .ir kartu gąsdinanti. Gydyto
jai nustatė, kad stipriai pakra- 
čius naudotą nosinę, .ji pasklei
džia ligi 136,000 bacilų. Net 
lengvai ją pakračius, pasklin
da ore ligi 15.000. Tyrimui bu
vo naudojamos medvilninės 
nosinės, kurias įvairūs asme
nys buvo vartoję dvi dienas.
TARPTAUTINĖ LAKŪNŲ 

KALBA

pradėjo iš įvairių 
vartojamų skirtingi, 
kalbų” sudaryti vieną 
kuri būtų vartojama 

sąjungai priklausan - 
Šios naujos 

pagrindu

Kaip maitintis seniems 
žmonėms

JAV žemės Ūkio įstaiga iš
leidžia “Food Guide for Old<*r 
Folks”, kur duodama nurody
mų, kaip turi maitintis vyres
nio amžiaus žmonės. Knygelėj 
aiškinama proteinų, riebalų, 
mineralų ir vitaminų reikšmė 
žmogaus mitybai bei gyveni
mui ir duodama vyresniems 
kaip 60 m. žmonėms patarimų, 
kaip jie geriausiai gali apsisau
goti nuo sveikatos susilpnėji
mo bei susenimo.

Europoj rūkyta jau daug 
seniau

Ligi šiol buvo manoma, .jog 
rūkymas europiečių buvo pa
siskolintas iš indėnų ir ligi A 
merikos atradimo Europoje ne
buvęs žinomas. Bet paskuti
niuoju laiku vakarinėje Šveica
rijos dalyje padaryti kasinėji 
mai rodo, kad šis paprotys Eu
ropoje buvo jau seniau žino 
mas. Vykdant prie Aveches 
miestelio kasinėjimus, buvo at
kasa senovės romėnų kariuo
menės stovykla .kur rasta visai 
tokios pat išvaizdos pypkių, 
kokios ir dabar Europoje nau
dojamos. tik kiek mažesnės. 
Šios pypkės esančios iš trečiojo 
amžiaus po Kirstaus gimimo. 
Kadangi yra žinoma, jog romė
nai nerūkė, manoma, kad ras
tosios pypkės buvo naudoja
mos Romos kariuomenėje tar
navusių keltų arba kareivių, 
kilusių iš Rytų kraštų. Kadan
gi tabako Europoje tuo laiku 
dar nebuvo — jis buvo į Euro
pą atgabentas iš Amerikos — 
tai manoma, jog tie Karakolos 
ir Aureliano samdiniai bus rū
kę aguonas ir kanapes, kurių 
narkotinis veikimas jau žino
mas nuo var io amžiaus.

Norėdama pašalinti tarptau
tiniame oro susisiekime pasi
taikančius sunkumus. Tarpt nu
linė Civilinio Oro Susisiekimo 
Sąjunga 
kraštų 
“lakūnų 
bendrą, 
visuose
čiuose kraštuose, 
tarptautinės kalbos 
imama anglų kalba ir paren
kami daugiausia romanų kalbų 
kilmės žodžiai. Anglų kalba 
buvo paimta pagrindu atsižvel
giant į tai, kad angliškai kal
bančių žmonių daugiausia oro 
susisiekimu naudojasi ir dau
guma tarptautinio orinio su
sisiekimo personalo taip pat 
moka anglų kalbą. Be to. dau
gelis kraštų yra priėję išvados, 
kad. imant anglų kalbą pa
grindu. mažiausia reikės dary
ti dabar apyvartoje esančiuose 
radijo siųstuvuose pakeitimų. 
Bet specialistai mano, jog pra
eis dar eilė metų, kol bus ta 
kalba tiek ištobulinta ir pritai
kyta. kad pilnai patenkintų 
šios dienos sudėtingus tarptau
tinio susisiekimo ir technikos 
reikalavimus.

Dėl geležinkelių streiko New Yorke ir Hollywoo<lo artintai, tarp 
tūkstantių kitų keleivių, buvo priversti nepasiekę Detroito, suvtoti 
Chieagoje.

Žmones ir Žvėrys Dievu Miške
j • *■

KIN. STASIO YLOS KAUKTO PEKGY\ EMMAI
Knyga 560 puslapių, paveiksluota, kaina $5.00.

Užsisakyti (iš anksto atsiunciant pinigus) šiuo adresu:
IMMACULATK CONCKPTION CONVENT

R.F.D. 2, Putnani, Conn.
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TARP AMERIKOS LIETUVIŲ
CLEVELAND, OHIO

Los Angeles, Cal.

• Trys ehicagiečiai lietuviai 
baigė Lovola universitetą: kun. 
J. Sukackas. SJ. Master of 
Arts laipsniu. Marion Nares— 
Bachelor of Science laipsniu ir 
J. Jogiella — Bachelor of Sci
ence laipsniu komercijoje.

• Gyd. P. Dargis, gyv. Chi
cagoje, šiomis dienomis išlaikė 
valstybinius egzaminus ir gavo 
teisę Illinois valstybėje prakti
kuoti mediciną.

• E. Rudauskienė, savininkė 
Brighton Parke esančios Hol- 
lyuood salės, kurioj randa 
prieglaudą ‘•Dainavos” ansam
blis ir kitos lietuvių organizaci
jos. paaukavo $51,40 Europoje 
likusiems tremtiniams šelpti.

• Dr. Alfonsas Vileita, šiuo 
metu dirbąs savo profesijoje 
Nuttley. N. J. gavo pakvietimą 
užimti veterinarijos gydytojo 
vietą Hvattsville, Md.

• Elena Kareivienė, Town 
of Lake prekybininko J. Ka - 
reivos žmona. Dariaus ir Gi
rėno posto moterų vieneto pir
mininkė. dirba naujokų ėmimo 
komisijoje ir daug padeda tę
siniai susitvarkyti naujiems 
ateiviams, tiek stojantiems j 
kariuomenę, tiek jsikūrusiems 
civiliame gyvenime.

• Prof. A. Senn, didelis lie
tuvių bičiulis ir lietuvių kalbos 
žinovas ilgesniam laikui iš
vyksta Europon. Jo pareigas 
Pennsylvanijos universitete. 
Philadelphijoje, perima prof. 
A. Salys.

• Lietuvos pašto leninių spe
cialistas. Lietuvių Filatelistų 
D-jos narys dr. \Valter W. Ei- 
sin. North Shore Philatelic So- 
ciety pašto ženklų parodoje 
Edgeuater Beach viešbutyje 
buvo išstatęs retą rinkinį spal
vų bandymo (proofs) Lietuvos 
pašto ženklams. Pnrodos jury 
komisija jam pripažino specia
lią premiją.

Adv. Albertas Lidy, lietuvis.
. H. J. Kaiser Co.. Kolifomijoje 

dirbs kaip vyraiusias patarėjas 
, taksų reikluose.

Lietuvių Kalbos Draugijos 
skyriaus susirinkimas įvyko 
kovo 9 d. lietuvių salėje. Pas
kaitą apie senuosius lietuvių 
asmens vardus ir jų likimą 
skaitė prof. dr. Pr. Skardžius:

Dabar lietuviui jo vardas ne
turi tos vidinės reikšmės, kokią 
turėjo senovėj. Tada vardas 
buvo prasmingas: todėl, rink
dami vardus, kartu norejo savo 
vaikui išreikšti ir linkėjimus, 
lūkesčius, pageidavimus. Todėl 
pvz. Gintautas yra tas. kas gi
na tautą. Liaudginas — kas 
gina liaudį. Visgirdą— kas vis
ką girdi, Kant rimas — kas 
rimsta kentėdamas ir t.t.

Iš pradžių lietuviai tik var
dais ir tesivadino. Bet ilgainiui 
jų vienų pradėjo nebepakakti. 
Asmenims vieniems nuo kitų 
skirti prisireikė naujų pažy
mių. Tuo būdu atsirado ir pa
vardės.

Pavardžių atsiradimas ir ka
talikybės įvedimas sutrikdė 
mūsų senąjį vardyną. Dabar 
buvo parenkami jau kiti, sve
timi. vardai. Pvz. Aleksandras 
yra graikiškas vardas. Mečis
lovas, Stanislovas, Vladislovas 
— slaviški ir t.t.

Bet bundant ir gyvėjant tau
tinei sąmonei, vėl pamažu pra
dėta grĮžti prie senųjų vardų— 
imta krikštyti Algimantu, 
Kęstučiu, Gediminu ir kitais 
senoviniais vardais.

Lietuviškas vardynas v ra sa
vas ir gerai išreiškia lietuvių 
tautos dvasines ypatybes. To
dėl jo nereikia atsisakyti. Pri
silaikydami tokias sulietuvėju- 
sias krikščioniškų vardų lytis 
kaip Juozas. Pranas, Stasys ir 
kt.. turime pageidauti ir savų 
lietuviškų vardų.

Atsidūrus svečiose šalyse, 
mums iškyla reikalas išlaikyti 
jų lietuvišką pavidalą. Sektinų 
pavyzdžių randame ir pačioje 
Amerikoje — pvz. Rimavičius 
yra apsivadinęs Rimu, Olševs- 
kts — Oliu ir t.t. šitokias su
trumpintas lytis jau nesunku 
ištarti ir svetimtaučiams.

Po paskaitos (ji truko apie 
pusantros valandos) kilo dar

gyvos diskusijos: kurias lytis, 
savas ar svetimas, vartoti do
kumentuose. ar moterų pavar
des vartoti su jų lietuviškomis 
priesagomis — -aite, -ienė ir 
t.t. Profesoriaus nuomone, do
kumentuose taip pat reikėtų 
išlaikyti lietuviškas vardų ly
tis, tik moterys čia jau turi 
savo priesagų atsisakyti, nes 
praktikoje dėl jų gali būti į- 
vairių komplikacijų. St B.

Lietuvių Studentų Draugijos 
skyriaus susirinkimas įvyko 
kovo 9 d. čiurlioniečių patalpo
je. Dr. Ad. Damušis kalbėjo 
apie šių dienų lietuvių studen
tų uždavinius.

Šiuo metu skyriuje yra įsire
gistravę 20 studentų, bet Cle
velande studijuojančių yra 
daugiau. Valdyba prašo regis
truotis ir kitus.

Kaikuriems valdybos na
riams išvykus į JAV kariuome
nę. į jų vietą įėjo kandidatai. 
Dabar valdybą sudaro: Pr. Jo
ga — pirm.. N. Vedegytė — 
sekr. ir Ir. Žilinskaitė------ ižd.
(pirm. tel. EX 1-6509. sekr. 
He 1-6254).

Taip pat buvo išrinkti atsto
vai ir į ALTo skyrių: D. Sta- 
niškis, V. Muliolis ir R. Bra- 
ziulevičiūtė. Džiūgu, kad stu
dentai domisi ir visuomeniniu 
lietuvių gyvenimu.

Studentų vakaras gryno pel
no davė $123.

Vilniaus krašto lietuviai su
sirinkimą turėjo kovo 9 d. lie
tuvių salėje. Svarstyti organi
zaciniai ir veiklos klausimai.

LRKSA 142 kuopa kovo 9 
d. šv. Jurgio parapijos svetai
nėje surengė kortavimo vaka
rą.

BALFo skyrių vykdoma rin
kliava eina prie pabaigos — 
surinkta $1453.

Miesto biblioteka sąmatos 
keliu įsigyja visus naujuosius 
lietuviškus leidnius. Tarpinin
kauja Kultūros Fondo valdyba. 
Valdyba šiam reikalui paskel
bė taip pat lietuviškų knygų 
rinkimo akciją — turį vertin
gų knygų prašomi jas atnešti 
į spaudos kioską arba “Dir
vą”.

Iškilmingai atšvęsta Vasario 
16-ji

Vasario 16 d. 7 vai. vak. į 
Patriotic Hali salę pradėjo 
rinktis Los Angeles lietuviai ir 
šios lietuvių šventės svečiai. 
Juos visus sutiko tautiniais 
drabužiais pasipuošusios lietu
vaitės ir kiekvienam prisegė 
gražius tautinių spalvų ženkle
lius.

Iškilmingą posėdį pradėjo 
pirm. adv. Peters. J garbės 
prezidiumą pakvietė Lietuvos 
garbės konsulą J. Bielskį su 
žmona, buvusį JAV pasiuntinį 
Lietuvai dr. Oven J. C. No- 
rem, prof. M. Biržišką, vietos 
kleboną kun. J. Kučinską, lat
vių atstovą H. Braukį, estų 
atstovą P. Nurmsen, buvusius 
politinius kalinius dr. P. Pama
taitį, adv. H. Tumą įr kapt. 
Audronį. Sugiedojus JAV ir 
Lietuvos himnus, kun. V. ši- 
liauskas perskaitė maldą už 
Tėvynę. Alto pirmininkas, pri
minęs šio susirinkimo tikslą, 
paprašė tylos minute pagerbti 
Lietuvių tautos patriarchą dr. 
J. Basanavičių, jo 25 metų mir
ties sukaktuvių proga, ir už 
Lietuvos laisvę žuvusius bei 
žūstančius kovotojus.
Visi garbės prezidiumo nariai 

šia iškilminga proga pasakė 
sveikinimo kalbas. Ypač nuo
širdžiai kalbėjo buvęs JAV pa
siuntinys Lietuvai dr. O. J. C. 
Norem. Tarpais įterpdamas 
lietuviškų sakinių, patikino, 
kad mielai grįš pasiuntiniu į 
Lietuvą, kai ji bus laisva ir jei 
\Vashingtonas skirs.

Gauta sveikinimų raštu iš 
Kalifornijos gubernatoriaus. 
Los Angeles miesto burmistro, 
kuris paskelbė Vasario 16 Lie
tuvių Diena. Didžiosios Brita
nijos Gener. Konsulo, kongres- 
mano D. P. Jackson. kongres- 
mano R. Nixon. Prancūzų ge
ner. konsulo Bertrand. Latvi
jos konsulo Anderson. prof. 
M. Graham, Kalifornijos uni
versiteto rektoriaus nrof. Gor- 
don, O. Lužienės, (87 m. amž. 
sena veikėja, už nuopelnus ap
dovanota Gedimino ordinu).

Meninėje dalyje Mitkutė pa
deklamavo savo mamos sukur
tą šiai šventei eilėraštį, sol. Fl.

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
WESX — 1230KILOCYCLES. SALĖM. MASS.

Kiekvieną šeštadienį 11 valandą ryto transliuojamos liau
dies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kal
bos.

Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai siųskite 
savo pranešimus ir sveikinimus adresu:

LITHL’ANIAN RADIO HOUR
366 West Broadnray Sout Boston 27, Mass.

Telefonai: SOuth Boston 8-6608 arba NOrvvood 7-1449

♦

Lietuvos Vyčių Radi jo Programa 
transliuoja iš stiprios radijo stoties

WLOA

+ + +
+ +
♦ 
♦ i

+ 
♦ 
♦
T

1550 KYLOCYCLES
KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ nuo 1:30 iki 2:00 vai. f

Jei norite Šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu: 
KNIGHTS OF LimtiANLA WLOA 

BRADDOCK, PA.
t

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

J. P. GINKI S, Direktorius 
•FATADTENIAIS t V AL POPIET. —WWRL ISO* kc

GYVUOJA PER 15 METU
Oro bangoms transliuojami įvairūs visuomenės pranešimai.
naujienos, muzika <vietfnės žinios, parengimai: koncerlai,

Šokiai, ir t.t. Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)

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

J P GINKrs AB 4EZA VITAS V. UBARFVRn S
INrektoriua Muziko* IMr. Fcnežinm Dtr.

Susiorganizavo liaudininkai, 
į jų kuopos valdybą įeina: A. 
Klimas (pirm.), J. Daugėla. A. 
Gargasas, V. Bartkus ir V. Al
seika.

J. Palubinskienė - Pacevičiū- 
tė. atlikusi reikalingas forma
lybes, iš Kanados atsikėlė pas 
savo vyrą Mečį. Juodu šeimą 
sudarė emigracijoj.

V. Gylys, tarnaująs JAV ka
riuomenėje, iš Korėjos parvyko 
vienam mėnesiui atostogų.

šv. Jurgio parapijoje:
— Įvyko šie susirinkimai: 

kovo 9 d. katalikų vyrų vete
ranų šv. Jurgio parapijos pos
to: kovo 9 d. Gyvojo Rožan
čiaus Draugijos, kovo 13 d. LR 
KSA 142 kuopos: kovo 14 d. 
Tėvų ir Mokytojų Draugijos.

— Kryžiaus keliai bažnyčioj 
einami trečiadieniais 7:45 vai. 
Pageidaujama, kad atvyktų ko 
daugiau žmonių.

— Mergaitės sodalietės kovo 
16 d. rodys įdomią filmą. Bus 
du seansai: 2:30 ir 7:30 vai. J- 
ėiimas 50 centų suagusiems ir 
10 centų vaikams.

— Po lietuviškos sumos ne
labus daugiau palaiminimo 
švč. Sakramentu. Esą žmonės 
nebesuspėją vieni išeiti, kiti 
susirinkti į naujas pamaldas. 
Bet ar nebūtų buvę geriau šias 
antrąsias pamaldas nukelti 15 
min. vėliau?

— Kovo 16 d. bus vykdoma 
vyskupų organizuojama rink
liava vargšams ir nuskriaus
tiems šelpti. Tikintieji ragina
mi bū‘i dosnūs savo nelaimin- 
giesems broliams.

Susirinkimai ir parengimai
ALTo skyrius kovo 23 d. 

11:30 vai. lietuvių salėje šaukia 
organizacijų atstovų susirinki
mą šia darbų tvarka: 1. susi
rinkimo atidarymas, 2. orga
nizacijų atstovų registracija, 3. 
valdybos apyskaita ir diskusi
jos. 4. naujos valdybos rinki
mai. 5. einamieji reikalai.

Kiekviena organizacija siun
čia po 3 atstovus.

Uetuvl-u Mokytoju Draugija 
kovo 16 d. 6 vai. lietuvių salė
je rengia literatūros ir muzi
kos vakarą, kurio programą 
atliks: B. Auginąs, A. Balašai- 
tienė. B. Gaidžiūnas. Aid. Nas
vytytė - Kazlauskienė, Em. 
Skujeniekas, M. Venclauskas. 
solistė J. Krištolaitytė ir kt. J- 
ėjimas $1.00. Pelnas skiriamas 
lituanistikos mokyklai.

Du dideli koncertai:
kovo 30 d. Mažajame Teat

re koncertuos A. Kučiūno ve
damas operinis kvartetas (iš 
Chicagos) .kurį sudaro solistės 
Bičkienė ir Adomaitienė bei 
solistai Baranauskas ir Varne
lis; koncertą rengia Kultūros 
Fondo skyrius: gegužės 17 d. 
iš tos pačios Chicagos atvyksta 
Dainavos ansamblis. kurio 
koncertą rengia ateitininkai.

Alg. Brazis, Metropolitan o- 
peros solistas, dainuos balan
džio 14, 16 ir 19 d. operos gas- 
troliniuose spektakliuose. Lie
tuvos vyčių iniciatyva balan
džio 19 d. jam pagerbti rengia
mas banketas.

J. Valaitis kovo 22 ir 23 d. 
atvyksta vizituoti Balfo skyrių. 
Tikimasi, kad jis padarys pra
nešimą apie Balfo veiklą ir lie-: 
tuvių visuomenei. Balfo dar - 
buotojai rengiasi jį tinkamai 

sutikti. A. B.

Korsakaitė padainavo keletą 
liaudies dainų, parapijos cho
ras vad. A. Skridulio gražiai 
sudainavo tris liaudies dainas, 
o visi 300 susirinkusių pabai
gai sugiedojo Lietuvos himną.

Vasario 17 d. buvo atlaiky
tos iškilmingos pamaldos už 
Lietuvą. Pamaldas laikė kun. 
V. Šiliauskas, pamokslą sakė 
kun. J. Kučinskas. Per mišias 
giedojo A. Skridulio vad. para
pijos choras.

Roosevelto viešbutyje buvo 
suruoštr iškilmingi pietūs, ku
riuose dalyvavo per 70 lietuvių 
ir garbės svečių. Pažymėtina, 
kad į pietus buvusio JAV pa
siuntinio O. Norem žmona atė
jo su lietuviškais ^autiniais rū
bais. Dr. O. Norem savo kal
boje priminė, kad jis protestan
tų bažnyčioje tą dieną atlaikė 
pamaldas už Lietuvą. Buvo pa
sakyta dar keletas sveikinimo 
kalbų, o sol. Fl. Korsakaitė 
padainavo liaudies dainų.

Šventės proga aukų Tautos 
Fondui surinkta per 600 dol. 
Šv. Kazimiero parapijos bažny
čioje surinkta 104 dol. Po 25 
aukojo kun. J. Kučinskas, Dab- 
šiai ir Grikėnaitė, po 10 dol. 
Lukšiai, Mitkus, Petrauskas, 
šv. Kazimiero par. choras, 
Liet. Tremtinių savišalpos dr- 
ja, Kultūros ir Labdaros Klu
bas, Teisininkų dr-ja. Kitos 
draugijos ir pavieni asmenys 
aukojo mažesnėm sumom.

Alto skyrius nuoširdžiai 
dėkoja visiems dalviams ir sve
čiams bei aukotojams. Nors 
buvo ir tokių, kurie agitavo 
neaukoti ar suaukotus pinigus 
“užšaldyti”, vienok šiemet su
rinkta 200 dol. daugiau nei 
pernai. v J. G.

Marianapolis. Conii
Švento Kazimiero minėjimas 

Marianapolyje
Kovo 8 d. :į gražiai išpuoštą 

Marianapolio salę susirinko 
kolegijos profesoriai, studentai, 
darbininkai, Putnamo lietuviš
koji visuomenė ir N. Pr. Sese
lių auklėtinių atstovas į ateiti
ninkų kuopos ruošiama iškil
mingą šv. Kazimiero minėji
mą.

Minėjimą atidarė kuopos 
pirmininkas, kviesdamas sugie
doti ateitininkų himną. Jis 
pakvietė prof. kun. S. Ylą pra
vesti ateitininkų pasižadėjimo 
ceremonijas. Kuopos jaunesny
sis ateitininkas Anatolijus 
šerekšnas, po vėliava “Viską 
atnaujinti Kristuje”, pasižadė
jo siekti ateitininko idealo, uo
liai eiti ateitininko pareigas, 
mylėti artimą ir aukotis Die
vui ir Tėvynei. Mindaugas Ba
landa. Sigitas šerkšnas ir Al
gis Milavickas davė vyresniojo 
ateitininko pasižadėjimą. Pri
siekusiuosius sveikino prof. 
kun. S. Yla, Marianapolio vir
šininkas T.S. Saplys. MIC, Put
namo kuopos atstovė ir Maria
napolio kuopos pirmininkas J. 
Manelis. Prisiekusiųjų vardu 
kalbėjo M. Balandi.

Minėjime paskaitą skaitė 
prof. kun. S. Yla. Jis vaizdžiai 
nušvietė Šv. Kazimiero gyve
nimą ir statė jį pavyzdžiu šios 
dienos lietuvių jaunimui. Prele
gentas išreiškė viltį, kad neto
limoje ateityje bus daugiau lie
tuvių pakelta į altoriaus gar
bę.

Meninę minėjimo programą 
išpildė kuopos meno sekcija. 
Muz. J. Baniui vedant, Ma
rianapolio ateitininkai gražiai 
sugiedojo keletą giesmių. A. 
Keblinskas ir J. Prapuolenis 
sudainavo Brahmso ‘Vakarinę 
dainą” ir Maniuškos “Karžy
gį”. J. Manelis, A. Petronis ir 
A. Milavickas padeklamąvo 
dienai pritaikytų eilėraščių. J. 
Prapuolenis solo išpildė kom. 
Faure “Crucifix”. A. Keblins
kas paskaitė Elenos Marijošiū- 
tės raširtį apie Šv. Kazimierą 
“Dangaus pagalba”. Minėji
mas baigtas giesme “Marija, 
Marija.” S.

'"ŠVENTO ANTANO GARBEI

- * Kovo - Mareh 18 dieną, 1952 m.
LIETUVOS PRANCIŠKONU 

šv. Antano Vienuolyne
Kennfbunk Port, Main#*

Prasideda
Iškilmingos 13-kos Antradienių Pamaldos

kurios baigsis birželio 4-13 d.

šv. Antano Mišių Novena
Už visus šv. Antano 13-kos Antradienių Pamaldų ir Novenos 

dalyvius bus laikomos

KAS ANTRADIENj:
7 vai. ryto — iškilmingos šv. Mišios,
7 vai. vakaro — iškilmingos pamaldos prie išstatyto Svč. 

Sakramento
Pamaldų metu bus skaitomos prisiųstos intencijos, kuriomis 
Pranciškonai melsis.

Visus šv. Antano Mylėtojus Kviečiame
Jungtis su Pranciškonais maldoje, šv. Komunijoje ir šv. Mišiose, kad 
per didžiojo Stebukladario šv. Antano užtarimų iš Dievo išprašytume: 

TEISINGOS TAIKOS,
NEPRIKLAUSOMYBES LIETUVAI, 
KIEKV IENAM RCPESCIU VALANDOJE REIKALINGOS 

PAGALBOS.
Si ųuaeris miracula.... Jei ieškai stebuklų, kreipkis j Sv. Antanų. 

Iki Kovo 18 d. prašome prisiųsti savo ypatingas intencijas sekančiu 
adresu:

!

VERY REV. PROVINCIAL S1PERIOR
KENNEBUNK PORT, MAINE

PHILADELPHIA, PA.
Paminėjo šv. Kazimierą. Lie

tuvos Vyčių suorganizuotas 
šv. Kazimiero minėjimas pra
ėjo sėkmingai. Vyčiai rytą 
priėmė šv. komuniją, o po pie
tų suruošė minėjimą salėje. 
Kalbėjo kun. J. Čeponis, iš 
Kulpmont, Pa. Jaunieji vai
dintojai parodė vaizdelį iš šv. 
Kazimiero gyven’moJ Sumos 
metu buvo padaryta rinkliava 
Katalikų Akcijos Fondui. Gai
la, kad tiek maža žmonių at
rado laiko dalyvauti šiame pa
minėjime. Tačiau matėsi ir 
mūsų žymesnio-'i veikėjai: kle
bonas kun. . Valančiūnas, J. 
Augaitvtė. Tremtinių Dr-jos 
pirm. B. Raugas, P. Vaškys. 
inž. K. Gasparėnas, A. Mažei
kienė ir kt.

Garsino lietuviu vardą. Kovo 
6 d. lietuvių choras, vad. I. 
Kauliniui. dalyvavo šeiminiška- 
me Philadelphia Fellouship 
Commission vakare. Jie padai
navo lietuviškų dainų. Jų turinį 
gražiai aiškino E. Lūšis. Visi, 
dalyviai labai patenkinti tuo 
lietuvių pasirodymu. Dabar 
jie rengiasi dalyvauti dideliame 
visų tautybių festivalyje, kurs 
įvyks balandžio 29 d. Academy 
of Music.

Registruoja buvusius tremti
nius. Tremtinių Valdyba Phi- 
ladelphijoj nori surinkti apie 
visus tremtinius trumpas ži
nias. Todėl jie prašo visus 
tremtinius ligi balandžio 1 d. 
pranešti savo pavąrdę ir var
dą, adresą, šeimos narių var
dus ir amžių. žinias siųsti 
Tremtinių Draugijai, 517

Greemvich St., Philadelphia, 
47, Pa. Būtų gera pažymėti ir 
profesiją, kad reikale būtų 
galima parekomenduoti atitin
kamą darbą. Amerikos Lietu
vių Bendruomenė rengiasi su
daryti visų lietuvių sąrašus. 
Tai būtu tikrai didelis darbas.

Jau Korėjoj. Karys Andrius 
Butkūnas. neseniai buvęs tam 

:• savųjų, dabar jau Korėjoj. Jo 
tėveliai, choristai ir visi pažis- 
tami linki jaunam kariui sėk
mingai sugrįžti.

La:mė>n.-:j vakaras rengia
mas kovo 30 d. šv. Kazimiero 
parap. naujos bažnyčios fon
dui. Bus daug ir brangiu lai
mėjimų, vaikams magikos nu
meriai. skaniausių valgių, kor
tų žaidimas ir visokių kitokių 
laimėjimų. Pradžia 3 vai. pp.

Dr. J. Basanavičius svetimoje 
spaudoje

Bayonne, N. J.
Kovo 16 d. — sekmadienį, 

šv. Mykolo parapijos bažnyčio
je prasidės lietuviams rekolek
cijos. Jos baigsis kovo 23 d. 
Rekolekcijas ves pranciškonas 
Tėvas Modestas Stepaitis. Kle
bonas kviečia visus lietuvius 
jomis pasinaudoti.

Klebono kun. M. Kemėžio 
rūpesčiu sudėti nauji suolai 
mūsų bažnyčioje. Vienas suo
las kainuoja apie $150.00.

Kovo 21 d. — penktadienį, 
po Kryžiaus Kelių, 8 vai. va
kare parapijos salėje bus rodo
mos 2 religinės filmos; Šv. 
Pranciškaus 'Asyžiečio gyveni
mas (ispanų kalba su angliš
kais parašais) ir “Jairo tikėji
mas (anglų kalba). Bilietai 
suaugusiems — 50 centų, vai
kams iki 15 metų amž.— 25 
centai. Mūsų parapijos Treti
ninkai yra šio kino rengėjai.

Kovo 16 d., sekmadienį, va
kare parapijos salėje mūsų pa
rapijos choras ruošia kortų va
karą ir laimėjimus “Meška”.

Jonui Masalskiui, Stanislovui 
Česniui ir kitiems mūsų para
pijos ligoniams linkime greit 
pasveikti. V.

• Ligija Dirkiene, Pabaltijo 
Moterų Lietuvių Atstovybės 
valdybos sekretorė, šiuo metu 
tęsia studijas Detroito univer
sitete. Vokietijoje L. Dirkienė 
studijavo psichologiją Muen- 
cheno universitete.

Čia išeiną trys lenkų laikraš
čiai — “Guiazda”. Patryota” 
ir “Jednošč” prieš vasario 16 
d. atspausdino K. Vidikausko 
eiles, parašytas dr. J. Basana
vičiaus garbei jo 25 metų mir
ties proga. O “Jednošč” Įsidėjo 
ir Basanavičiaus atvaizdą. Taip 
pat lenkų katalikų leidžiamas 
Chicagoje dienraštis “Dzienik 
Shicagovvski” ir ukrainiečių 
laikraščiai, išeiną Philadelphi
joje. labai pagarbiai paminėjo 
Lietuvos patriarcho 25 metų 
mirties sukaktį.

t
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Kovo 14,1952 M. BAiiSiNiNkAS »
WATBRBURY, CONN.

Alte skyrių* 
įvyko kovo 4 d- Susiiriųkime 
dalyvavo didelis skaičius Ba
rių. Valdyba davė apyskaitą 
iš Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimo parengimu Aukų 
Lietuvos laisvinimo r«»žirniams 
surinkta 2025,50 dol., ištapta 
padaryta 100 dol- Alto centrui 
nutarta pasiųsti ?500 dal Su
sirinkimas nutarė ruošti Bai
siųjų BiržeUa dienų minėjimą 
ir vasaras metu pikniką, 

ūv, Vaida dujas mėnesinė 
šventė buvo kovo 9 d- Nariai 
gausiai dalyvavo šv. mišiose ir 
bendrai ėjo šy. komuuuas. Po 
pamaldų įvyko skyriaus narių 
atsirinkimas kuriame nutarta 
gavėnios metu organizuoti pa
veikslus apie Kristaus kančią, 
o didžiosios savaitės ketvirta
dienį ir penktadienį šv. Vąrda 
dr-jos nariai budės prie Kris
taus grabo.

t^as^tlšįt^j spau^ldi skaitė 
kun. J. Adomavičius, OFM. Be 
jo kalbėjo A. J. Aleksis ir J. 
Valaitis. Buvo paraginta, kad 
kuo daugiau parapijiečių pri
klausytų LDS 5 kuopai Čia 
pat įsirašė du nauji nariai — 
Jurgis Kazeliūnas ir P. Nava- 
dauskas. LDS mūsų kuopos 
mėnesiniai susirinkimai vyk
sta kas ketvirtas sekmadienis, 
1 vai. p. p., šv. Juozapo para
pijos senosios mokyklos patal
pose. Visi prašomi užsiprenu
meruoti “Darbininką” ir laiku 
užsimokėti nario mokestį. Vi
sus LDS kuopos reikalais pa
tarimus gausite pas P. Joku- 
bauską. Koresp.

WATVR»UR1O AMO SKY- 
RIAUS BETCUUCMA

Wąterburia Alto skyrius ko
va 4 d. savo mėnesiniame susi
rinkime priėmė tokią rezoliuci
ją.

'‘Sąryšy sų “Naujienose” š. 
m. vasario mėn. 12 dienos nu- 
meryje tilpusiu straipsniu, ku
riame be kitko aukų rinkėjams 
Waterburia ateitininkams už
simojus surinkti žymią sumą 
Aitui, Ljętuvos vadavimo rei
kalams pinigų, buvo apšaukta 
tokia akcija teroristine, Wa- 
terburio Alto skyrius pareiškia 
apgailestavimą, kad tai daro 
Alto cęntro sekretoriaus reda
guojamas laikraštis pakenkęs 
aukų rinkimui ir lietuviškai 
vienybei.”

Jonas Valaitis, 
Antanas Petrauskas 
ir N^i P. Meškėnas.

1952 m. kovo 5 d.
Waterbury, Conn.

s p o

Alliol, Mass.
Šv. Pranciškaus liet, parapija 
Athote už metų (1953 m.) švęs 
savo 40 metų gyvavimo sukak
tį. Šia proga klebonas kun. P. 
Juraitis yra nusistatęs bažny
čios vidų pagrindinai atnaujin
ti. šiam tikštai paskelbta rink
liava parapiečių gausiai auko
mis remiama. Iki šiol jau yra 
aukavę per 160 asmenų ir yra 
surinkta netoli pusės reikia
mos sumos. Daugelis yra ir 
šimtinių nepagailėję, kad tik 
mūsų lietuviški Dievo namai 
būtų puošesni, jaukesni, gra
žesni. Kas sekmadienį bažny
čioje yra skaitomi aukavusiųjų 
sąrašai. Aukavusiųjų vardus y- 
ra numatyta įamžinti tam tik
roje lentoje bažnyčios priean
gyje. Atnaujinimo darbus nu
matoma pradėti tuoj po Vely
kų. A. N.

Liet. Kat. Moterų S-gos 71 
kuopa balandžio 20 d- 6 vai. 
vak. rengia skanią kalakutų 
vakarienę. Vakarienės pelnas 
skiriamas bažnyčios atnaujini
mui. kuris bus pradėtas tuoj 
po Velykų. Visi vietos ir apy
linkės lietuviai maloniai kvie
čiami atsilankyti. Skaniai pa- 
valgysite, užsjgersite ir pama
tysite gražią, linksmą progra
mą. Rengėjai

NASHUA. M. H.
šv. Kazimiero diena šiemet 

mūsų parapijoje buvo dviguba 
šventė. Paminėta Lietuvos 
Nepriklausomybės atgavimas 
ir mūsų tautos šventasis. Buvo 
atlaikytos iškilmingos pamal
dos už Lietuvą ir žuvusios dėl 
jos laisvės kovotojus. Šventei 
pritaikintą pamokslą pasakė 
Tėvas J. Adomavičius, OFM.

Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje 4 vai. p.p. įvyko gražiai 
paruoštas abiejų mums taip 
brangų įvykių minėjimas. Pas
kaitą skaitė prof. A. Vasiliaus
kas, iš Lavvpence, para
pijos choras, vadov. J. Tamu- 
lionio, gražiai išpildė meninę 
dalį. Dar kalbėjo kun. P. Vai
čiūnas.

LDS 65 kuopa kovo 16 <1. 
iškilmingai minės S-gos globėjo 
šv. Juozapo šventę. Tą dieną 
yra užprašytos šv. mišios už 
mirusius kuopos narius. Per 
mišias kuopos nariai eis bend
rai prie šv. komunijos, o po

SPAUDOS CENTRUI 
AUKOTOJAI

Po $10.00: Ona Rudienė, 
Orange, Mass. .

Po $5.00: Ona Balsaitė, 
Philadelphia, Pa., Pranas 
Shukis, Roehester, N. Y., 
B. Urbanavičienė, Fair- 
veiw, N. J., Ieva Grigonie- 
nė, St. Charles, Mich., M. 
Marcinkevičienė, Manches- 
ter, Conn.

Po $3.60: Marijona Be 
gonienė, Pro.vidence, R. I.

Po $2>00: Jonas Kau
nas, Chicago, III., A. Šim
kus, Brooklyn, N. Y., M. 
Kazlauskaitė, Mineola, N. 
Y., Br. Staniškis, Detroit, 
Midi., Monika Jonaitienė, 
Philadelphia, Pa. Mrs. A. 
Yankus, Detroit, Mich.

Po $1.00: O. Simanaus- 
kas, Philadelphia, Pa., V. 
Valintas, Philadelphia, Pa., 
P. Dausevičienė, Roches- 
tere, N. Y., B. Aiauskas, 
Brighton, Mass., V. Priz- 
gintas. Los Angeles, Calif.,
M. Razgaitis, Brooklyn,
N. ¥.

ETAS

da-
sa-

LSK sezoną užbaigs gaujoje 
aikštėje

LSK sekertorius praneša, kad 
bartinė LSK futbolo aikštė jos
vininko išnuomota biznio tikslams, 
todėl Klubas buvo priverstas išsi
nuomoti kitą aikšte, yra 222 St. 
ir Braddock Avė. kampe, Belrose. 
L I.. N. Y. Aikšte pasiekti geriau
sia 8 Avė. požeminiu traukiniu (E 
ar F) važiuojant iki galutinės 179 
St. stoties, Jamaikoje. Persėsti i Q- 
1 autobusą važiuojanti iki Braddock 
Avė., ten pat yra ir aikštė.

Automobiliais galima važiuoti In- 
terboro - Grand Centrai Parkway 
arbą Hillside Avė. iki Braddock St., 
pasukti į dešinę ir už 9 blokų aikš
tė. Galima važiuoti Atlantic ar Ja
maica Avė. iki 222 St.

Aikštė bus galima vasara pasi
naudoti piknikams, yra gražiai j- 
rengta svetainė. Visi sporto bičiuliai 
prašomi nepamiršti naujos sporto 
aikštės adreso.

Pirmos futbolo, rungtynės jvykos 
kovo 16 d.. 3 vai. p.p. naujoje Queens 
Soccer Field aikštėje.

Rytinių JAV soprta vienetų

Tikslu visus lietuvių sporto viene
tus apjungti į vieną bendrą Ameri
kos Lietuvių Sporto S-gą, informa
cijos dėliai prašomi visi lietuvių 
sporto klubai, atskiros komandos, 
sporto sekcijos, pavieniai sportinin
kai ir sporto darbuotojai gyveną 
New York, New Hampsiūre. Maine. 
Massachusctts, Rhode Island, Con- 
neetieut. Ncw Jersey, Pennsylvanią, 
Maryland. Delaware. West Virginia. 
Virginia ir Washington. D. C. iki 
balandžio 1 d. pranešti savo adre
sus A. Vakseliui, 85-09. 88 S(. Wood- 
haven. L. I_, N. Y. Paaiškėjus lie
tuvių sporto vienetų skaičiui, bus 
svarstomas New Yorko sporto apy
gardos steigimo klausimas.

SPORTAS PASAULYJE
- — Red Wings, ledo Rutulio ko
mandą įš Detroito ir vėl laimėjo 
National Hockey Ix"ague pirmeny
bes. Pirmenybės faktiškai dar nepa
sibaigė. bet Red Wings jau surinko 
tiek tašku, kąd nė viena komanda 
iš tos lygos jau nebegali Rod W»ngs 
taškų skaičiaus pasiekti. Šiuo lai
mėjimu komanda kvalifikavusi 
Stanley taurės varžyboms, 
bus pravestos reguliariam 
pasibaigus.

— New Yorko didžiojo 
pramogų salėje Madison
Gąrden šiuo metu vyksta National 
Invitation Tournament: tai yra 
krepšinio turnyras, kuriame daly
vauja rinktinės universitetų koman
dos. Finalinės rungtynės, kartu su 
rungtynėmis dėl trečios vietos įvyks 
šį šeštadieni, kovo 15 d. Sic turnyro 
laimėtojas susitiks su NCAA pirme
nybių nugalėtoju dėl JAV olimpinės 
komandos sudarymo.

kurios 
sezonui

Starto
Square /

mišių turės bendrus pusryčius. 
Po pusryčių bažnytinėj svetai
nėj įvyks svarbus kuopos susi
rinkimas. Visi nąriai kviečiami 
uoliai šventėj dalyvauti.

Užsidarė Textronr audinių 
fabrikas. Be darbo liko apie 
1600 darbininkų. Kitur darbą 
susirasti, ypač senesnio am
žiaus darbininkams, šiuo metu 
yra nelengva. K. N.
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Stephen Aromiskis*
(Armakauska-' '

Bostone ir apylinkėse
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Lithuanian 
Furniture Co. < 

movers—
SO 8-4618

INSURED and BONDED
. Local and Long Diatancę Movers

326-328 W.
SO. BOSTON, MASS.

K

kartą už- 
sužais 10

Australi-

— Mariem GlobctroUers, žinoma 
negrų krepšinio komanda, savo ke
lionėje apie pasauli pirmą 
suks ir į Japoniją ir ten 
rungtynių.

— Marjsrir Jaekson iš
jos pasiekė naujo pasaulio rekordo' 
100 yardų bėgime, nubėgdama šią1 
distąaciją per 10,4 sekundės. Sena
sis pasaulinis rekordas irgi priklau
sė jai. Jo laikas buvo 10,7.

— Rex H*rtwig, iš Victorijos- 
Australija, laimėjo Pietinės Austra
lijos teniso pirmenybes, finale 
lėdamas Mervyn Rose per 5 
Pusfinalyje Hartwig nugalėjo 
ralijos meisterį McGregor.
—Manchester United laimėjo prieš 

Sunderland 2:1 ir tuo padidino taš
kų skirtumą tarp MU ir Arsenai iki 
3 taškų, P. V.

nuga- 
setus. 
Aust-

ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

Tautvaiša prarado tašką. Ketvir
tas ratas Chicagos pirmenybėse kaš
tavo Povilui Tautvaišai visą tašką, 
kai jis pralaimėjo Nedved'ui, Illinois 
meisteriui. Tautvaiša buvo įgavęs 
persvaros, paaukojo figūrą, bet au
ka buvo nekorektiška jr Nedved tai 
išnaudojęs, laimėjo partiją. Po šio 
pralaimėjimo greta Tautvaišos į 
pirmaujančius Chicagos p-bėse įsi
kėlė ukrainietis Turiansky ir Cohen. 
Turiansky pasidarė pats pavojin
giausias Tautvaišos varžovas, nes jis 
vienintelis beliko be pralaimėjimo 
Turiansky turi 2 laimėjimus ir 2 
lygiom užbaigtas partijas.

Ketvirto rato pasekmės: Turians
ky lygiom su latviu J. Tums ir ati
dėtoj partįjoj laimėjo prieš Nedved 
Berg-Angeio Sandrin 1-0. Cohcn-V. 
Tums 1-0, Cohen-J. Tums 1-0 (buvo 
atidėta*. Dahlstrom-Rudclis 1-0, 
DahJstrom-Davidson 1-0 (atidėta).

Padėtis po 4 ratų: Turiansky. Co
hen ir Tautvaiša po 3 taškus, Aoge- 
lo-Sandrin 21Z^. Dablstrom ir Berg 
po 2. kiti mažiau.

Chicagoje buvo surengtas Taut
vaišos pagerbimas už jo laimėtas 
1951 metų Chicagos ir IHinoįs pir
menybes. Šachmatininkas A. Zujus 
įteikė Tautvaišai kdfhpjektą stili
zuotu šachmatų.

Bąltic mr—re mercąses daily, ra
šo Chess Life, vasario 20, 1952. "Bal- 
liečiu grupės grėsmė į šachmatų 
nugalėtojus pasauly, matosi daugiau 
didėja, negu mažėtų.

įkandin po Povilo Vaitonio laimė
jimo Kanadoje, ateina nauja žinia 
per lietuvį Kazį Merk; iš B stono, 
kad Naujos Zelandijos pirmenybes 
laimėjo neseniai atvykęs estas Sara- 
pun su 101/2- V, taško, padarydamas 
lygias baigminėje partijoje su buv. 
N. Zelandijos meisteriu D. Lynch, 
kuris surinko 71 ,,-3i ■>— ’

llarvard CoUege įvejkė lietuvius 
Bostono. Metar<«politan lx*ague 
rungtynėse 4-1. Pirmame rato lietu
viai buvo laimėje prieš tą pati Har- 
vard College 4-1, kai savo eilėse tu
rėjo Bostono meisterį Škėmą.

Šiuokart tik K. Merkiui pavyko 
pirmoje lentoje laimėti tašką, įvei
kiant stiprų priešininką Dr. Keil- 
son, kurtis 1951 m. Bostono j»lrme- 
nyhėsc buvo antruoju ;>o K. Škė
mos. *

Cuhos tarpt, turnyras, kuriame 
dalyvauja 23 Europos, Siaurės ir 
Pietų Amerikos meisteriai jau įpu
sėjo. Po 11 ratų Elisuases (BrzD ir 
Rossolino (Prnc) po 8-2, Reshevsky 
(JAV) 8-3. Najdorf <Arg) Ir Horo- 
DuU (JAV) po

Graborius - Balsamuotojas 
Modernišku Koplyčia 
423 Metropclintan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

i

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Dalias
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius 
Notary Public

660 G#AND ST. 
Brooklyn, N. Y.

ZALETSKAS
FUNERAL HOMF

564 EAST BROADWAY 
South Booton, Masą.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Grab oriai ir Bateamnotsjsl 

Patarnavimas dieną ir nakt, 
Koplyčia šermenims dykai ■ 

NOTARY PUBLIC ♦ 
T«L 80 8-«M3

SOuth Boston 8-2699

A. J. NAMAKSY
Office Tel. SO 8-0948

Real Estete 6 Insuranee 
409 W. BROADWAY 

So. Boston, Mass.
Res. 87 Oriole Street 
West Roxbury, Mass.

Tel. PA. 7-O2-M

PARDUODAM NAMAI
PIGOS, GERI, GEROJE VIETOJE

RIDGEWOOD — 6 šeimoms mū
rinis namas, šviesūs kambariai; 
CYPRES HILL 3 šeimoms, tušti 
kambariai; VVOODHAVEN 2 šei
moms medinis namas, abudu aukštai 
(florai) tušti pirkėjui; EAST NEW 
YORK — kampinis namas su galiū
nu, restoranu ir 2 šeimom* viršuje 
tušti kambariai. Gera proga, kas 
nori įsigyti namą ir bizni, nes par
duodamas ir bizni*. Vieta gen, 
tuvių aplinkoje.

1VASTONAS
REALTY and INSURANCE

Gatės Aveu,
TeL

į

i
i

1
|

8

i

W AITRUS 
FUNERAL HOME

197 HEBSTER AVĖ.

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

RAMUNIŲ ŽIEDAI

Patarnavimas dieną ir naktį.

Nauja modemiška koplyčia .-.r 
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že- 
miausiomis kainomis. Kainas to 

pačios ir i kitus miestus 
ikate šaukite: TeL TE 6-6434 ,

s

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 skilv;, ink-tus 
kitus

\o\

(kidncy) ir palengvina 
susirgimus ar negalavimus. Jo*
geros ir akims plauti. Gerk 
ramunių arbatą be baimės. Kas 
jos daug geria, tas turi skais
tų veidą. Ramunės yra geros ii 
plaukams plauti ir išlaikyti 
švarią galvos odą. Mūsų ramu
nės yra iš Jugoslavijos. Svaras 
ramunių $2.50. 0 už $1.00 —5 
uncijos.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway 

South Boston 27, Mass.

W. J. CHISHOLM
GRABORIUS

• Asmeniškas Patarnavimas

3

s

&

(at

š

Mes sumokame 
nais, i dedant i

DON ŠILAITIS
600 HiUoughby Avė. 
Brooklyn 6, N. Y.

TeL EVergreen 7-8137

š

&

s
| 
i 
j
5

$31 SMITU ST.

PROVTDENCE, B. L

3 
I 

B

B

Išmėginta ir įsitikinta Pabaltijos Valstybėse, kad daugiausiai padeda 
nuo peršalimo, galvos, dantų skaudėjimo, neuralgijos ir menstruaci
jos skausmų

KEPHALIN TABLETĖS,
kurias galite vėl gauti, čia, J. i. V

20 TABLEČIŲ . — — — 0.50
50 TABLEČIŲ _ — _ 1.00

pašto išlaidas. Galite siųsti "Money Order” arba gry- 
voką. Išmėginkite! Neapsigausite.

Ė

s

*
* 
f

DĖMESIO
Jeigu Jums reikalingi 
BALDAI
TELEVIZIJOS APARATAI 
DULKIŲ SIURBLIAI 
ŠALDYTUVAI 
kiti namų apyvokos daiktai. 

Kreipkitės tuojau pas šių reikme- 
br prekybos atstovą:

VILIUS P1TKUNIG1S
73 W. 194 St, N.Y.C, 

Riveraite 9-9164
Jis atstovauja geriausias New 

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

Pirkdami per jį gaunate didesne 
nuolaidą negu kitur ir palankiau
sias išsimokejimo sąlygas.

JOHN bERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų figų gydytojas.

Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9.
Mokslus baigęs Europoje

128 E. 86th ST„ NEW YORK CITY
Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti H 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

Parduodam Namus
Turime gerų namų pardavimui 
— Woodhaven, Richmond Hill 
ir kitose apylinkėse. Taipgi iš- 
nuomuojame kambarius ir pa
tarnaujame visokias apdraudos 
(insurance) reikaluose— grei
tai ir gerai.

J. P. MACHULIS
Real Estate A Insurance

MM Mtt 8L, WnfciTf 21, N.
TeL Vliąinia 7-1896

T.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(RAMANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt. Vemon Street 
Philadelphia, Pa.

Moaernišk* —uojc. ao js—
Didelė, graži koplyčia, erdvi avė 

PakeJebnncicms suteikiamą 
na«vyn<r

Kreipkitės diena tr naktį

I
B

SHALINS 
(Shafinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė.
Forest P*rkw*y Station) 
Weodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose miesto dalyse.
LAIDOTUVIV DIREKTORIAI 

F. W. SHALINS IR 
J. B. SHALINS 
TeL Virginia 7-4499

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

• tOtl I'l II liii>M>l Hll I H 
; Telefonas: EVergreen 4-8934

į PARAMOUNT BAR & GRILL
■; STANLEY MUHJNAS IR SCNUS EDWARD MISIŪNAS

Į SAVININKAI
Lietuviiiui Užeiga, kur vM myl užeiti.

: [ Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti 
I iN^art—ti k—jalai - LHiulHal - TU—MJą > M—»» - SpertM- Vi

i > 502 GRAND 8T, Union Avė. BROOKLYN, N. T. ! ’

FREED DRIG COMPANY
4548 L'niversity Way, Seattle 5, VVashington

DR. ANTHONY ARENT
LIETUVIS GYDYTOJAS
Vidujinių Ligų Specialistas

Valandos pagal susitarimą

OFISAS: 507 MAIN STREET
Mi., WOR( ESTER, MASS.

Tel. 7-2173, namai; Trl. 6-0671.

MONEY 
WORK

Mes instaliuojame visokios 
žibalini (aliejumi) šildymą. Nereikia 
nešioti pelenų semtuvo. Nemokamai 
apskaičiuojame, kiek kainuos.

BROCKTON SERVICE
OIL BURNER and HEATING SERVICE

520 MAIN STREET BROCKTON, MAS8.
TeL 2668

M
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SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI”
Apreiškimo parap. bažnyčioje

Angelų Karalienė parapijos 
salėje pereitą sekmadienį kun. 
V. Pikturna skaitė paskaitą a- 
pie pirmąją šv. Povilo misijinę 
kelionę. Klausytojai buvo labai 
patenkinti paskaita ir filmu, 
kuris vaizdžiai pailiustravo pa
skaitos mintis.

Ateinantį sekmadienį, kovo 
16 d., po graudžių verksmų pa
maldų. 5 vai. vak. bus vėl rodo
mas filmas apie šv. Povilo iš
gyvenimus Litstroje ir jo ant
roji misijinė kelionė. J paskai
tą ir filmą kviečiami visi.

Amžinojo Rožančiaus drau
gija Angelų Karalienės parapi
jos salėje, po filmos . kovo 16 
d., 6 vai. vak., rengia laimėji
mų vakarą su užkandžiais. Vi
si dalyvavę filmoje turės pro
gos pasistiprinti ir pradėti 
bandyti savo laimę.

Pranciškonų vienuolyne pra
eitą savaitę vyko uždaros 
kolekcijos, kurias vedė T. 
Andriekus.

Amerikos Balsas praeitos
vaitės gale perdavė į Lietuvą 
šiuos pasikalbėjimus: su prof. 
K. Pakštu, su dr. V. Viliamu, 
buvusiais seimo nariais P. Jo
čiu ir J. Valaičiu ir su vice
konsulu V. Stašinskiu.

Henrika-. Kaė nskas.

Verbų sekmadienį, balandžio 
6 d.. Apreiškimo parapijos baž
nyčioje bus religinis koncertas. 
Apreiškimo par. choras vado
vaujamas muz. Pov. Sako gie
dos T. Dubois “Septyni Kris
taus žodžiai“. Solo partijas 
giedos Metropolitan Operos 
solistas Algirdas Brazis. Agnės 
Skarulis ir Pov. Sakas. Vargo
nais pritars Kauno konserva
torijos prof. J. Žukas.

re- 
L.

sa-

Ase 
Dauguvietytė ir Vitalis Žukau
skas vaidins artimiausioje New 
Yorko Naujojo Rusų Teatro 
premjeroje — Grlboj.dovo 
"Vargas dėl proto." Vaidinimai 
vyks kovo mėn. 14. 15 ir 16 
d;enomis.
Liet, filmas — balandžio 6 d.

Lietuviškų filmų vakaras, 
ruošiamas Korp. “Vytis”. įvyks 
ne ’ovo 23. kain. kQd buvo 
skelbta, bet balandžio 6. Verbų 
sekmadieni, 4 vai.. Apreiškimo 
par. salėje Šios spalvuotos f3-' 
mes labai gražiai parodo žydė 
jusios Nepriklausomos Lietu
vos gyvenimą.

Antanas Pocius, gyvena Ba- 
yonnėje ir dirba Elizabethe 
“Singer” fabrike, šiuo metu į- 
stojo į Nevv Yorko universite
tą ir tęsia matematikos studi
jas.

Adolfas Mekas, brooklinietis 
rašytojas, tarnauja JAV ka
riuomenėje Europoje ir po tar
nybos laiko turi galimybės ap
lankyti didesniuosius miestus. 
Jau buvo Paryžiuje, dabar 
rengiasi keliauti į Romą ir 
Londoną.

Mečys Sutkevičius, Vokieti
joje gyvenęs Muenchene ir tu
rėjęs knygų leidyklą, išleidęs 
lietuviškai angliškus žodynus, 
neperseniausiai atvykęs į Ame
riką. apsigyveno Brooklyne.

Kun. Vyt. Pikturna šią sa
vaitę buvo išvykęs atostogų į 
New Hampshire kalnus.

Liet. Teisininkų dr-jos Nevv 
Yorko skyriaus susirinkimas į- 
vyks kovo 22 d.. 16 vai. Balfo 
patalpose. 105 Grand St. 
Brooklyn. N. Y. Susirinkime 
bus skaitoma paskaita teisiniu 
klausimu ir svarstomi draugi
jos organizaciniai reikalai. Na
riai kviečiami dalyvauti.

Kursus braižytojams imasi 
surengti Am. Liet. Inžinierių 
ir Architektų S-gos Nevv Yorko 
skyrius. Norintieji kursus lan
kyti turi būti baigę nemažiau 
šešias gimnazijos klases. Pra
šome kreiptis raštu šiuo ad
resu: P. Kunigėlis, 289 Ver- 
ment St.. Brooklyn 7. N. Y., 
tel. HY 8-1225 iki kovo 25 d. 
Kursai prasidės atsiradus pa
kankamam skaičiui klausyto-

’ "etuv'n Snorto Klubas pra- 
'Jė:o akcija Didžia’ame Nevv 
Yorke rauj'ems nariams ver
buoti.

Dcvc Z°”n'ans 12 metu mir
ties sukakties paminėjimas 
Pereitą sekmadienį suruoštas 
Nev.- Yorko Lietuvių Evangeli
ku parapijos rūpesčiu.

Ta rroga dr.
bažnyčioje namokslą. 
N. Mačiūnaitė, 
A. Mrozinskui. 
jos salėje a~ie 
Gen. Konsulas 
Sidzikauskas,
tis, V. Pitkunigis ir kt. Rengė
jams dėkojo Vincė Jonuškaitė.

Jos pačios rūpesčiu. pade
dant artimiesiems ir velionio 
bičiuliams prieš porą savaičių 
Apreiškimo par. bažnyčioje bu
vo atlaikytos gedulingos 
maldos velionio intencija.

Dail. V. K. Jonynas, nevv- 
yorkiečių išrinktas Lietuvių 
Kultūros Namų komisijos pir
mininku.

Prof. J. Puzinas pereitą sek
madienį Lituanistikos Institute 
Brooklyne pradėjo Lietuvos 
proistorės paskaitas.

Juozas Ambraziejus,
brooklyniečiams pažįstamas vi
suomenės veikėjas ir spaudos 
bendradarbis, šiemet sukanka 
75 metus amžiaus.

T. Dubois, prancūzų kompo
zitorius. gimė 1837 m. Šį žymų 
kūrinį parašė būdamas 30 me
tų. Be to. yra parašęs 4 mišias 
ir daug kitų įvairių kompozici
jų vargonams. Iš teatralinės 
muzikos yra parašęs 5 operas, 
overtiurų ir kt. Paryžiuje buvo 
Šv. Clotildos bažnyčioj diri- 
genetas. kur Cesar Franck, 
taip pat žymus kompozitorius, 
vargoninkavo. T. Dubois mirė 
Paryžiuje 1924 m.

Kovo 30 d. Apreiškimo para
pijos choras, prel. Ign. Kelme
lio pakviestas, giedos “Septy
nis Kristaus žodžius” Nevvar- 
ko. N. J., Švč. Trejybės para
pijos bažnyčioje.

Laisviečių pikietu yra susi
rūpinęs pats Bimba. Jis kvies
damas visus bolševikuojančius 
lietuvius atsilankyti į Rigoletto 
operos pastatymą, (žinoma, tai 
bus ne kas kita, kaip išniekin
ta Verdi muzika), puola patrio
tus lietuvius, kurie mano jo 
planus sugriauti. Juk visiems 
aišku, kad bus renkamos aukos 
L. Prūseikai nuo deportacijos į 
Sovietų rojų gelbėti. Tarp kit
ko ‘MLaisvė” kovo 11d. nume
ryje pripažįsta, kad joje skel
biasi Kriaučių Neprigulmingas 
Klubas, šv. Jurgio dr-ja, Pilie
čių Klubas ir kt. Ta pačia pro
ga teisinasi, kad Laisvė su tuo 
koncertu n:eko bendro neturi. 
I ’etuviai patriotai kviečiami ne
siduoti angaunami bolševikų 
tanų ir visi uoliai dalyvauti 
kovo 16 d. 1 vai. p.p. pikiete 
prie laisviečių namų 11012 
Atlantic Avė.. Richmond Hill.

Antikomunist'n'is frontas

Dagys pasakė 
giedojo 

akompanuojant 
Vėliau parani- 
velionį kalbėjo 
J. Budrys, V. 
A. Puskepalai-

pa-

šv. Vardo vyr-j draugijos 
Angelų Karalienės parapijos 
skyriaus nariai pereitą sekma
dienį per 8 vai. mišias gausiai 
ėjo prie šv. komunijos, o po 
pamaldų įvyko susirinkimas 
prie bendrų pusryčių stalo. 
Pusryčius paruošė ir patarna
vo N. Butkienė. O. Sijavičienė 
ir U. Šarkauskienė.

Susirinkimą ir pusryčius 
pradėjo malda kun. V. Piktur
na. Pranešta susirinkimui apie 
draugijos nario E. Tumasonio 
mirtį ir paprašyta, kaip rei
kalauja draugijos įstatai, už 
velionies vėlę sukalbėti po dalį 
rožančiaus. 1938 metais drau
gija turėjo apie 85 narius, da
bar beliko tik 40. Nuo 1934 m. 
kovo mėnesio iki dabar mirė 
21 skyriaus narys. Nutarta
parapijos klebono kun. Juozą- kinti su LOKu dėl Liet. Ben- 
po Aleksiūno vardines, kovo 
19 d., reikiamai pagerbti. Na
riai pageidauja, kad ir gegužės 
mėn. susirinkimas būtų prie 
bendrų pusryčių stalo. J drau
giją įstojo naujas narys Pet
ras Francesco. S. K. Lukas

t 11 i ■ X.J
Rekolekcijos - misijos , (TF/A 1 Ii

Jurgio parapijos bažnyčioje’ / / 1 / / //\// 
prasidės sekmadienį, kovo 16 Įj /(//Iv. 
d., 7.30 vai. vak. Rekolekcijas 
ves Tėvas Placidas Borisą,' 
OFM. /

Lietuvių Namų reikalu nau
jai išrinktoji valdyba netrukus 
Brooklyne sušauks platesnį su
sirinkimą. Jame bus papildyti 
valdybos rinkimai iki dvylikos 
asmenų, šiuo metu, kaip ži
nia, tebėra tik septyni.

Tuo norima, kad į valdybą 
įeitų visų pažiūrų lietuviai ir 
kad tie Lietuvių Namai tar
nautų ne kuriai nors srovei, 
bet Didžiojo Nevv Yorko lie
tuviams.

Lietuvos universiteto 30-ties 
metų sukakties minėjimo Di
džiajame New Yorke komitetą 
per savo atstovus sudaro šios 
organizacijos, kolektyvai bei 
sambūriai: Amerikos Lietuvių 
Inžinierių Draugija, Ateitinin
kų Sendraugių skyrius 
Yorke, Gydytojų Korp. 
ternitas Lituanica, 
Gydytojų Draugija. 
Teisininkų Draugijos Nevv Yor
ko sykrius. Kitos panašaus po
būdžio organizacijos, kurios čia 
nėra įvardintos, iniciatorių 
kviečiamos prie šios sukakties 
minėjimo kuo uoliausiai prisi
dėti.

Šiam minėjimui ruošti komi
teto pirmininku išrinktas prof. 
V. Kanauka, o paruošiamie
siems darbams atlikti— vykdo
masis prezidiumas.

Platesnio masto minėjimas, 
kviečiant į jį visą Nevv Yorko 
ir apylinkių lietuvių visuome
nę. numatyta suruošti gegužės 
11 d. vienoje Manhattan tam 
-aiknlui tinkamų salių. Smul
kesnė minėjimo programa vi
suomenei bus apskelbta vėliau.

Mūsų senieji veikėjai
Brooklyne ir apylinkėje 

vena ir ligi šiandien dirba 
tuviškame kat. veikime žymus 
skaičius senesnios kartos mū
sų veikėjų tokių, kaip, pavyz
džiui, J. Mačiulis, K. Baltru
šaitis, Alf. Stankevičius, A. 
Baciuška, J. Brundza, J. Kivy- 
tis, p. Kivytienė, P. Kubilius, 
M. Mykolaitis, V. Pūkas, Al.

i.Speičys, J. Žemaitis, M. Var
nius - Vameckas.' Al. Vasi
liauskas, J. Stasiulionis, O. Si
javičienė, Gudaitienė, Razman- 
tienė ir daug, daug kitų nusi
pelniusių lietuviškiems reika
lams. Jie aktyviai prisidėjo 
prie parapijų kūrimo, organiza
vo įvairias lietuviškas draugi
jas ir jose iki šiai dienai uoliai 
dirba.

ŽINIOS

gerai

New 
Fra- 

Lietuvių 
Lietuvių

gy- 
lie-

Liet. Tremtinių Dr-jos val
dybos posėdis įvyko pereitą 
šeštadienį, kovo 8 d. Posėdyje 
svarstyta ir nutarta: išsiaiš-

druomenės Apygardos steigi
mo Nevv Yorke, 2) išsiaiškinti 
su ALTo skyriumi dėl Birže
lio dienų minėjimo, 3) pasirū
pinti paminėti Lietuvos Vals
tybinio Teatro jubiliejų ir 4) 
sugyvinti antikomunistinę 
ei ją.

ak-

PARDUODAMA MAŽA KARMA 
IR VASARNAMIS

su visais baldais Namas devy
nių kambarių gražioje vietoje 
netoli Shoran Springs Sulpher 
Baths. Vasaros metu galima 
išnuomuoti kambarius atosto
gautojams. Pardavimo priežas- 

mirtis šeimoje. Kreiptis:

MRS. M. TUMASONTS
R.D.I. Spr*kers, N. Y.

Pas New Yorko skautus
New Yorko skautai šv. Ka

zimiero dieną surengė iškilmin
gą tunto sueigą Apreiškimo 
par. salėje. Kalbėjo tuntininkė 
vyr. sktn. E. Putvyte, Pov. La
banauskas. vicekonsulas V. 
Stašinskas, Br. Kulys, J. Au
dėnas ir kt. Voveraičių ir Bi-

KVIEČIAME ATSILANKYTI Į LIETI VOS SCENOS 
DARBIOTOJŲ RENGIAMĄ

KONCERTĄ
Sckmadienj. kovo 16 d.. 5 vai. p. p.

APREIŠKIMO PARAPIJOS ŠALME
Koncertas rengiamas sergantiems New Yorke ir Europoje 
lietuviams scenos darbuotojams paremti.

Programoje <1 a I v v a u j a: 
operos. dramos, baleto artistai ir Aitvaru kvartetas.

VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI
p

čių skilties skautės davė įžo
dį. Šatrijos skilties vyr. skau
tės tos dienos proga įžodį buvo 
davusios kovo 4 d. išvakarėse.

Ugdant skautuose kūrybiš
kumą ir skautiškumą, šv. Ka
zimiero šventės proga įvykęs 
literatūros konkursas parodė 
gerų rezultatų. Pasibaigus iš
kilmių oficialiajai daliai, lai
mėtojams dvasios vadas kun. 
J. Pakalniškis, konkurso komi
sijos vardu, įteikė tris dova
nas. Prieš tai apie konkurso 
reikšmę ir rezultatus kalbėjo 
komisijos narys Br. Kulys. Ko
misijos narė S. Narkeliūnaitė 
perskaitė komisijos protokolą. 
Pirmąją premiją laimėjo skau
tai vyčiai, o dvi antrąsias — 
vyr. skautės šatrijietės ir skau-_ 
tės bitės.

Sueiga baigta marga progra
ma, kurią pradėjo sktn. A. Sa
musis ir vedė skautų vyčių 
draugovės adjutantas R. Ki- 
zis.

Klebonas dėkojo a. a. prel. K.
Urbonavičiaus laidotuvių 

dalyviams
So. Bostono lietuvių parapi

jos klebonas kun. Pr. Virmaus- 
kis parapijos biuletenyje pas
kelbė viešą padėką J. E. vysk. 
V. Blizgiui ir visiems kitiems, 
kurie prisidėjo prie Garbingojo 
Velionies iškilmingų laidotuvių.

šv. Kazimiero Dr-jos švente
Kovo 9 d. So. Bostone vei

kianti šv. Kazimiero pašalpinė 
draugija šventė savo metinę 
šventę ir ta proga 10 vai. daly
vavo pamaldose organizuotai 
su vėliava.

40 valandų atlaidai So. Bos- 
toino lietuvių parapijoje bus 
kovo 28-30 d.d. Pamokslus sa
kys T. dr. V. Jeskevičius, S.J.

Pamaldos šiokiadieniais Ga
vėnios metu būna 7, 7.30, 8 ir 
9 vai.

Bus latvių koncertas. So. 
Bostono lietuvių parapijos cho
ro rūpesčiu gegužės 4 d. vietos 
latvių choras yra pakviestas 
koncertuoti lietuviams. Numa
tomos ir vaišės.

Liet. Bendruomenės iškil
mingas veiklos atidarymas nu
matomas surengti gegužės 18 
d.

A. f A.

Mirė
Petras Vaitelis, 70 metų am

žiaus, mirė kovo 2 d., palaido
tas kovo 5 d. iš šv. Jurgio pa J 
rapijos bažnyčios šv. Jono ka
pinėse. Nevedęs, kilęs iš Hakių 
parapijos. Liko nuliūdusios se
serys Emilija ir Brigyta.

Matas Vaičiūnas, 73 metų 
amižaus, širdies smūgio ištik
tas mirė kovo 3 d., palaidotas 
kovo 6 d. iš šv. Jurgio para
pijos bažnyčios šv. Jono kapi
nėse. Liko liūdinti žmona ir 
dukros.

Minės universiteto sukaktį
Kovo 8 d. įvykusiame profe

sinių draugijų atstovų pasitari
me numatyta surengti Bostone 
Lietuvos universiteto 30 m. su
kakties minėjimas balandžio 
27 d. Minėjimui rengti sudary
tas komiteto prezidiumas: 
dipl. ekon. St. Lūšys, dr. V. Če
pas, dr. B. Mickevičius.

K. Lapinsko šeima, daug;au 
kaip npieš metus atvažiavusi iš 
Vokietijos pas gimines į Nor- 
woodą, dabar persikėlė į Bos
toną iri apsigyveno 169 Bowen 
St. So. Boston. Jų sūnus Darius 
mokosi high school ir muzikos 
pas komp. J. Kačinską.

Puikus koncertas
Minkų radijo programos ve

dėjai kovo 9 d. surengė So. 
Boston High School auditorijo
je tikrai kultūringą koncertą, 
kurio programą atliko žinomie
ji pirmaeiliai solistai B. Darlys- 
Drangelienė ir Ip. N au ragis. 
Didesnę programos dalį suda
rė lietuvių kompozitorių kūri
niai, tačiau antrojoje dalyje pa
dainavo ir arijų iš operų. Vis
kas paliko puikiausią įspūdį. 
Publikos galėjo būti ir daugiau. 
Stp. ir V. Minkai savo koncer
tam visada kviečia rimtas me
no jėgas ir tai gražu. Jų prog
ramos metu taip pat būna vis 
naujų kultūrinių įvykių ir ta 
prasme jie neabejotinai pralen
kia kitas radijo programas. 
Jeigu būtų patobulinta rekla
mos bei pranešimų dalis, būtų 
visiškai puiku. Koncerto metu 
T. Babuškinaitės baleto studi
jos mokinės pakartojo baletą 
“Raudona Kepuraitė”, kuris 
pirmą kartą buvo pastatytas 
šeštadieninės mokyklos progra
mos metu. Baletas visiems pa
tiko. Koncerto rengėjai yra ži
nomi lietuviai gėlių prekybinin
kai, todėl programos daly
viams, net ir mažosioms šokė
joms, buvo įteikti gražūs gėlių 
bukietai.

A. t A.
Mirė

Kostantas Rapolas. 60 m., 
gyv. 281 E St., So. Boston, mi
rė kovo 7 d. Velionis turėjo 
maisto krautuvę.

PERKANTIEMS NAMUS
PASKOLŲ FONDAS temų huoAimZiu teikia paskolas LIETUVIU 
STATYBOS ir PASKOLOS B-v?, Elizabeth, N. L Veiki* nuo 1913 m. 
Narys: Nevv Jersey Taupymo ir Paskolų Lygos, ir Jungtinių Valsty

bių Taupymo ir Skolinimo Lygos. ' , ,
Teirautis: ‘ '* , ;. t ? ’ *, c į

Lithuanian Btiildirtg & Loan Xss’n
269 Second St., Elizabeth, N. J.
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Apsivilkę kaliniu drabužiais ir su plakatais rankose New Yorko trans
porto darbininkai demonstruoja miesto centre. Jie protestuoja prieš 
pasiūlymą sudaryti tranzito ištaiga, kuri vadovautų vis kliūvančiai 
miesto transporto sistemai.

Tobulintina lietuvių kalba.
So. Bostono Liet. Piliečių 

Drja kartais išsiuntinėja na
riams laiškus ar kvietimus to
kia lietuvių kalba, kad graudu 
darosi skaitant. Dabar yra už
tenkamai žmonių, kurie galėtų 
padėti tokius raštus žmoniškai 
parašyti. Tikimasi, kad pirmi
ninkas adv. K. Kalinauskas, 
kyris yra žinoma, kaip lietuvių 
kalbos gerbėjas, ateityje tą rei
kalą patvarkys.

Kovoja dėl knygos. Neseniai 
išėjo iš spaudos knyga antraš
te “USA Confidential”. Toje 
knygoje paliečiama ir eilė Bos
tone bei Massachusetts valsty
bėje žinomų politikierių. Mano
ma, kad policija stengsis su
stabdyti knygos platinimą, ta
čiau knygų pardavėjai ją pasi- 
rįžę platinti.
švenčiama evakuacijos diena

Šįmet sueina 176 metai nuo 
to laiko, kai britai buvo pri
versti palikti Bostoną. Kaip 
kasmet, taip ir šįmet toji su
kaktis iškilmingai švenčiama. 
Visos iškilmės truks devynias 
dienas. Pradėtos tos iškilmės 
mitingu S. Boston High School 
sekmadienį, kovo 9 d. Ten kal
bas sakė gubernat. Dever, ma
joras Hynes ir kiti. Savaitės ei
goj kasdien įvairiose miesto da
lyse būna parengimai, prakal
bos. Didysis paradas So. Bos
tone bus ateinantį pirmadienį, 
kovo 17 d. Jam vadovaus šįmet 
italas. Dažniausiai tam para
dui vadovaudavo airių kilmės 
asmenys, tačiau prieš daug me-

| Brooklyno Vaidintojų Trupe
| 1952 m. kovo mėn. 23 d.
k APREIŠKIMO PAR. SALftJE, North 5 ir Havemeyer St.

vaidins T. G U T H K E’S 3 veiksmų 
linksmą vaizdelį

tų jam yra vadovavęs ir lietu
vis dr. P. Jakimavičius.
“Pilot” paminėjo prel. Urbona

vičiaus mirtį
Bostono arkivyskupijos or

ganas “Pilot” praeitos savaitės 
laidoje pirmame puslapyje at
žymėjo mūsų prelato K. Urbo
navičiaus mirtį ir ta proga į- 
dėjo trumpą gyvenimo bei 
veiklos aprašymą ir laidotuvių 
eigą.

Rodo Kristaus gyvenimą
Catholic Film Service, 234 

Clarendon Stį, Boston. rodo 
filmą, kuriame puikiai pavaiz
duotas Kristaus gyvenimas. 
Numatoma gavėnios metu fil
mą demonstruoti daug kartų.

L. Piliečių Dr-jos moterys 
kovo 23 d. ruošia bankietą su 
skaniais valgiais ir linksmu or
kestru. Gaila, kad tos moterys 
neranda tokiam linksmam da
lykui kito laiko, kaip gavėnios 
pabaiga.

Mokys virimo. So. Bostono 
L. Piliečių Dr-jos salėje balan
džio 25 d. 7 vai. 30 min. bus 
virimo pamoka. Rodys, kaip e- 
konomiškai ir skaniai pasiga
minti maistą. Kviečia moteris 
ir vyrus.

Atitaisymas
Pereitam “Darbininko” nu

mery aprašant a. a. prel. K. 
Urbonavičiaus laidotuves įsi
brovė nemaloni klaida. Laido
tuvėse dalyvavo per 50 lietuvių 
kunigų. (Buvo parašyta: iš ne
lietuvių kunigų dalyvavo per 
50.)
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MELAGĖLIS
Bilietai tik po 1 dol. suau- Vaidinama bus 3 vai. po
gusiems, o vaikams 0,75 c. pietų ir 6 vai. vakaro.

Bilietai iš anksto gaunami “Gabijoje”,* pas J. 
Ginkų ir vaidinimo dieną prie įėjimo į salę.

Nepraleiskite progos, nepamatę šio linksmo vaizdelio

“DARBININKO’’ SPAUSTUVĖJE
680 Bushwick Avė., Brooklyn, N. Y

PRIIMAMI SPAUSDINTI:

IR ATLIEKAMI KITI

• Žurnalai • Parengimų programos
• Laikraščiai • Plakatai
• Knygos • Bilietai
• Jubilėjiniai leidinai • Vestuvių kvietimai

SPAUDOS DARBAI
Užsakymus siųskite:

“DARBININKAS"
Tel. GL. 5-70688 680 Bushvick Avė., Brooklyn 21, N. Y.'Iii </» *■ »
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366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.
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