
žmogaus teises ir laisves, pn

Britų užsfeniųfreikalų ministe-

KONGRESAS SUSIJAUDI
NUS DEL KORĖJOS

BfeGUAI, daugiausia žydai, mamUcai betrati* boHeviku valdo- 
mo» Vokietijos j Vakaru Berlyną. Sausio mėn. kasdien atbėgdavo 
po 1000 žmonių, da matome bėglius Tempelhofo ^erodrome. Jie 
laukia lėktuvo, kuris juos perveš j Vakarų Vokietijų.

EarepK — Sausio 31 prasi- laivinis laivas, 2094 tonų. Lai
dojusi audra prie Anglijos, pu- ve tavo 123 keleiviai, tarp jų

SOVIETAI KALTINAMI PA- didelis sujudimas dėl pereitos 
GRIDINIŲ žMČGAUS TEI- 

SĄJ LAUŽYMU _ 

Vakarų sąjungi-

■M N ■ .-y

132 žmonėmis, vasario 1 dar- rinMcai. 113 my&U greičio vė- 
" * - “ ‘ “ ‘ jas. sukėlę milžiniškas bangas,

kurtes ufiįejo maSnų skyrių.

680 BUSHWICK AVENUE, BROOKLYN », HEW

VASARIO (JER) 3 D.,

Jūrrfiįulieio Anglips.Ohndijos, Belgijos 
487 nuskiiufinti

buota banga pralaužė pylimus, 
. užltejo plotus per keliolika 
mylių, mųAovė namus Angli
joj, Olandijoj, Belgijoj. Lig šiol 
pranešta žuvusių skaičius ben
drai Anglijoje, Olandijoje ir 
Belgijoje 407 .

Nelaimė užklupo naktį pa
ties pilnačio metu. (Gyventojus 

varpai ir sirenos. An-
Temzės žiotis įsi- 

bai^kv užliejo Capvey 
salą, iš kurios turėjo būti eva
kuota 13,000 žmonių. Per 20 
mylių į šiaurę nuo Wash užke- 

< jo 10-20 pėdų aukščio banga ir 
nuplovė dirvas ir namus į jū
rą. Prie NorfoBco nusiaubė a- 
merikeičių aviacijos stovyklą, 
ir kekastiešimt amerikiečių žu
vo.

Otentfijoje ir Belgioj je sulau
žyti pylimai, kuriais jūra buvo 
nustumta nuo sausumos. Olan-

visaems keleiviams kapitonas 
tuojau įsakė juostis gelbėjimo
si juostas. Nuleido ir gelbėji
mosi valtis, betU»ngos jas ap
vožė. Į kapitono pasiųstą pagal
bos šauksmą atskubėjo kiti lai
vai ir lėktuvai Tačiau daugu
mo nepasisekė išgelbėti. Nus
kendo apie 130 žmonių. Tarp 
išsigelbėjusių nėra nei moterų 
nei vaikų. Audros tuo metu ir 
didžiuosius laivus neišleido iš

Sausio 31 po 5 va- ketu baigti F»nnoio« šalo* bio-

- Brtrns isųoBEti Korėjoje ir ko-
'■ ■■ f -

aukštis vietomis 21 pėda. Pa
liestas ptotas, kuriame gyvena 
1 mil. gyventojų.

Belgijoje užlieta plotas prie 
Antverpeno, kur pylimas buvo 
pralaužtas per 120 metrų. Mie
stas be elektros ir telefono. 
Vandens paliestas plotas, ku
riame gyvena 3 mil Iš visur 
ętaa pagalbos šauksmai. Tokio . 
sunaūanirrio šie kraštai neturė-

132 ŽMONĖMIS

Airija.
landų kovos su didele audra 
prie šiaurės Airijos krantų nu
skendo “Princess Victoria” ke-

Italai priminė lietuvių kunigą kančias

Rara*— Plačiai skartbmas
- ■ . t •

no” išspausdino kun. V. Mince-

vietų koncentracijos stovyklo- 
se. Straipsnis užima beveik vi-

Turinyje pasikalbėjimas su 
kun. Dainiu, kuris daug metų 
yra išbuvęs sovietų priverčia
mųjų darbų stovyklose. Iš pasi-

kun. Dainio, vysk. Matulionio 
’ir kitų drauge su jais kalėjusių 
lietuvių kunigų šiurpi kančia.

daug kaliniams Sotovkų salo
se tekę kentėti nuo GPU agen- 
to Pauker, buvusios Rianunijas 
diktatores Onos Pauker tėvo.

mas pavojų, slapta laikydavęs

Jis norėjęs pasilikti stovykloje, 
kai Lietuvos valdžia jam pa
siūlė važiuoti j Lietuvą. Straip-

Londonas. — Tardymai dėl 
gaisro “Queen Eiisabeth” laive 
tebeeina. Yra daug įtarimų, 
kad gaisras galėjo būti sabota
žas norint sutrukdyti ir prida
ryti kuo daugiau nemalonmų 
karūnacijai. Klausimas iškeltas 
ir parlamente. Jis atidėtas, iki 
bus surinkti duomens.
•
KARDINOLAS STEMNAC 

PAREIŠKĖ .
Belgradas — “Katalikų Baž

nyčia niekuomet' nenusilenks 
dabartinės valdžios prievartai”, 
pareiškė naujasis kardinolas, 
Jugoslavijos Primas A Stepi- 
nac vienam korespondentui, 
kuris, nugalėjęs tūkstančius 
daromų kliūčių, gavo leidimą 
į aplankyti. Jo Eminencija pa
reiškė, kad norėtų aplankyti 
šv. Tėvą ir padėkoti jąm už tą 
kovą, kurią jis veda už žmoni
jos išgelbėjimą nuo materia
lizmo.

drauge su kun. Dakriu kalėju
sių ir 1933 m. j Lietuvą grįžu
sių kunigų likimas šiandien ne

Bobų. — Vokietijos kancle
ris Adenaueris Jungt Tautų 
Generaliniam sekretoriui įteikė 
Vokietijos Katanfain Centrinio 
Komiteto protestą prieš Bul- 

Baudies

sovietams, vysk. Matulionis, 
beveik visi kiti Lietuvos vys* 
kupai fa* apie 1000 kunigų buvo . garijos komunistų

nis paffiustrubtas ’ trimis nuo* tapoifo vyskupas Bošsflkov ir 
traukomis: * vysk. * 'Matulionį ffyš kunigai tavo nuteisti mir- 
vtenas ir draUge su kitais iš t ties bausme, o kiti 20 bausmė- 
bdttaęfkų kaKfmų' gr^udafiT n* nuo 12 iki 20 mėtų kalė-

motaos
tarp Formozos ir Kinijos ir ne
leisti jokio karinio judėjimo).

Praktiškai tai reiškia — na
cionalinei Kinijos kariuomenei, 
esančiai Formozoje, 7-sis lai
vynas nebekliudys pulti kom. 
Kiniją. -

Fonnozoje Chiang-Kaishe- 
kas turi apie 500-600,000 ka
riuomenės. Viso gyventojų ten 
10 mil.

Nacionalines Kinijos atsto
vybė prie. Jungtinių Tautų pa
reiškė, kad dar gali praeiti me
tai ir daugiau ,iki bus įvykdyta 
plataus masto invazija į Kini
ją-

Iš japoniškų ir amerikoniškų 
šaltinių pastebima, jog nėra 
dabar pavojaus, kad kom. Kini
ja galėtų užpulti Formozą.

Naujasis prez. Eisenhowerio 
aktas JAV.kongreso žmonių

ris suJoSč Britanijoje aliarmą”. 
Paryžius susirūpinęs, ar davus 
laisvas rankas Chiang Kaishe- 
kui ir prasidėjus invazijai j Ki
niją, Prancūzija susilauks di
desnės ar mažesnės pagalbos.

pereitais metais’^per 100,000 
žmonių. Notoje kalbama taip 
pat apie žmonių grobimus iš 
vakarinio Berlyno.

gitas raštas yra vakariečių 
atsakymas į sovietų protestą, 
kad vakariečiai organizuoja 
šnipus rytinėje Vokietijoje.

Per sausio mėn. į vakarinį 
Berlyną atbėgo 25,000 su vir
šum.

Bonas.
gininkų aukštieji komisarai į- 
teikė notą gen. Čuikovui, So
vietų vyr. vadui rytų Vokietijo
je. Notoje Sovietai kaltinami, 
kpd laužydami pagrindines

Kaip Sovietai žada apdovanoti Vokietiją
Viena. — Pabėgėliai iš Če

koslovakijos pranešė, kad So
vietai rengiasi iš Čekoslovaki
jos Sudetų kraštą atskirti ir 
perduoti rytinėj .Vokietijai. če- 
kosįovakai,kurtebuvo atkelti 
iš gilumos j Sudėtis; gavo įsa-

Tai bus Čekoslovakijos dova
na Vokietijai—panašiai kaip 
Gudija savo geruž riSru .^dova
nojo” Lietuvai dalį žemių.

savaitės tariamai parodomųjų 
kautynių Korėjoje, kur sąjun
gininkai turėjo paimti vieną 
kalvą, bet buvo komuinstų at
mušti.

Labiausiai jaudino faktas, 
kad buvo pakviesti generolai ir 
kiti aukštieji karininkai, ku
riems buvo išdalintos ir busi
mųjų kautynių programos. Vie
nas atstovas palygino šias kau
tynes su gladiatorių-imtynėmis. 
Reikalavo komisijos įvykiui iš
tirti. Savo ruožtu karinė vado
vybė nustebinta šiuo pasipikti
nimu. Ji aiškina, kad tokios 
programos visuomet sudaro
mos prieš kautynes, nes kauty
nių karštyje gali būti užmiršta 

____ kas daryti. Klausimas atidėtas, 
tavo pri- - iki grįš geri. Collins iš Korėjos

ŽYDAI KALTINAMI IR LIETUVOJE
Maskvoje iškelta žydams 

byla, kaip ir buvo galima lauk
ti, davė ženklą pradėti juos 
pulti visoje Sovietų Sąjungoje 
ir jos užimtuose kraštuose. 
Pradžioje sovietiniai laikraš
čiai dar bandė teisintis ir ra
šyti, kad Maskvoje teis-

- man patekę tikri nusikaltėliai, 
šnipai ir diversantai ir kad su 
antisemitizmu tai nieko bėndro

trūkęsknro ir buvo priverstas ir reikalą paaiškins. Tačiau ' u muvv mrtttsiav rašo, kad tų “sovieti-jį rappnąhnti. susi jaudinimas pasiekę irAng-
liją. Darbiečiai puola Edeną ir 
per parlamentą žada reikalau
ti, kad Jungtinės Tautos įsikiš
tų į tokį esą žmonių teatralinį 
žudymą. Gen. Collins, grįžęs, 
8-sios anhijos žygį pateisino. 
Sykiu pranešė, kad minėtose 
kautynėse iš 220 dalyvavusių 
užmušti buvo 3 ir sužeisti 60.

Reikalauja pakeiti atlyginimą 
25 c. valandai. Darbdaviai te
sutinka pąkdti 8,5 c.

Porą savaičių užtrukus strei-

vimu.” Kad toks kaltinimas y- 
ra paskelbtas net iš Maskvos, 
rodo, jog užsimota valyti ne tik 
tą vieną Edinovičių, bet ir ki
tus, kurie “apsileido savo pa
reigose arba išdavė komuniz
mą.*’

poms 20 vokiečių, priverstų

PERSAI NEDUODA SOV1U 
TAMS KAVIARO

Ttfceraaas.'—- Žuvininkystės < 
sutartis tarp Persijos-ir Sovie- ' 
tų Sąjungos pasibaigė: Persija saulia Kai 2000 darbininkų mi* 
atsisakė sutartį atnaujftrti. Ji rea reikalavo, kad jų draugai 
pati pasiryžusi eksploatuoti

Persite pažadėjo savo sugautą 
visą ir pagamintą kavterą 
paduoti Sovietams. . -

jos jūros krantų priklauso So
vietų Sąjungai, likutis Persijai;

vietai čia turėjo labai pelningą 
koncesiją, ypačiai daug pelnė 
iš kaviaro. Dabar to pelno tiki
si pati Persija. -v

NAUJAS STREIKAS 
NEW YORKE.

New Yorfcas. — Vilkikų ir 
naftos botų darbininkai, apie 
3500, New Yorke sustreikavo.

būtų. gelbstftni, sovietų sargy
biniai 2 darbininku nušovė ir 6

SKUBIAI TIKRINA AMERI
KIEČIUS JT TARNAUTOJUS

SCTABTIS VOKIETIJA
Jung. Tautos. — Patikrihfi 

ištiknnybę amerikiečių, tarnau
jančių Jung. Tautose, nutarta

Roąms — Kancleris Adenau- 
. Oris pareiškė, kad generalinę 

sutartį ir europinio saugumo 
bendrdomenės sutartį Vokieti
jos parlamentas svarstys kovo 
9. Vokietijoje opozicl a nėra 
sumažėjusi. Tuo tarpu kancle
ris įsitikinęs, kad Prancūzijos 
parlamentas sutartis patvir
tins.

— Dufles ir Stassenas jau 
tarėsi su Italijos ir Prancūzijos 
vyriausybe.

reikalui skyrė 1 mil. Jung. 
Tautose tarnauja 1861 am.

Per vieną tikrinimo naktį jie 
turi užpildyti 4 puslapių anke
tą. Tarp tarnautojų kilo suju
dimo, kad taip greit ne visi ga
lės tiksliai prisiminti vardus as
menų, pas kuriuos kada gyveno 
ar tarnavo, kada po užsienius 
yažįnejo. Bet JAV ' delegatas 
pr^&T H. C. Lodge spaudžia, 
kad per vasario mėn. visi būtų 
patikrinti.

dę visto ir visur taip jų yra 
žydai. Taip rašoma ir apie Lie
tuvą.

Antai, “Sovietskaja Litva”, 
rusiškas komunistų“ oficiozas 
Lietuvoje, grasindamas paskel
bė, kad “sionistiniai, buržuazi
niai ir nacionalistiniai elemen
tai, prasiskverbę į valdines į- 
staigas, palaikė slaptus ryšius 
su amerikiečiais ir siekė su
griauti sovietinę tvarką.” Kal
tinamas kažkoks . JSdinovičius, 
Valstybinio Banko Kaune di
rektorius, “pakentęs savo įstai
goje anglų-amerikiečių šnipą”. 
Tą viešą kaltinimą pakartojo 
Maskvos “Pravda”, dar stip
riau pabrėždama, kad “Lietu
voje žydai ir nacionalistai lie
tuviai yra nusikaltę šnipinėji
mu ir valstybes paslapčių išda-

Viena. — Dėl taikos su Aus
trija Maskva vėl sutiko šnekė
tis su vakariniais sąjunginin
kais. Tačiau pareikalavo, kad 
iš anksto būtų atsisakyta nuo 
vadinamos trumposios "Sutar
ties. Sąjungininkai šį reikalą- - 
vimą atmetė ir siūlė sėstis vėl 
prie derybų stalo be jokių iš 
anksto sąlygų.

Trumposios sutarties. pasiū
lymas atsirado pernai kovo 
mėn. Kai po poros šimtų su 
viršum posėdžių nepasisekė 
rasti bendros kalbos dėl taikos 
sutarties su Austrija, sąjungi
ninkai pasiūlė kai kuriuos klau
simus atidėti, o pasirašyti tik 
dalį sutarties, trumpąją sutar
tį.. Joje buvo numatyta, kad 
visos keturios valstybės ati
trauktų savo kariuomenes iš 
Ausrtijos, o Sovietų Sąjunga 
tuo pačiu-metu tūri pasitrauk
ti ir iš Rumunijos bei Vengri- - 
jos per 90 dierftj nuo sutarties 
įsigalipjįtog; _

t

Vėl atbėgo latvių
Sausio 21 d. į Bergsvido uos

tą, Gotlando saloje, atplaukė 
latvių žvejų laivas. Rusiškoji į- 
gula —keturi vyrai—buvo ka
jutėse užkalti. Uoste švedų 
globos paprašė laivo kapitonas, 
du vyrai ir viena moteris.

Laive dar buvo moters trijų 
metų dukrelė, kurią kapitonas 
buvo paslėpęs mašinų skyriuje. 
Ji kelionėje užduso ir mirė. Iš
kilmingos laidotuvės, kurios 
pasidarė lyg demonstracija 
prieš rusus, įvyko sausio 24 d. 
Hamsoe uoste, Gotlando salo
je. Į laidotuves specialiai buvo 
atskridęs iš Stockhbimo latvių 
pastorius. Ant mergaitės kapo 
sudėta daug vainflcų su Latvi
jos spalvų kaltinais.

Rusams leista laisvai grįžti 
į savo kilmės uostą. Pabėgę 
žvejai pasakoja, kad jie savo 
kelionę suplanavo, kai išgirdo 
pirmuosius pabėgusius latvių 
žvejus kalbant per “Amerikos 
balsą”- O šie, kaip žinome, gir
ti ė j o lietuviškąjį 
“Amerikos balsą,” Taip skelbta* ir 700 metų nuo Mtn* 
grandinė atveda iki trijų pabė- daugo vairrikavfanoei

žvejai į Švediją 
gūsių lietuvių žvejų. Jų žygio 
padrąsinti latviai ir leidosi j ke
lionę.

Sovietai reikalauja juos iš
duoti. Kaltina, kad jie vaiką 
nužudę.

REIKALAUJA “AMERIKOS .
BALSĄ” PERTVARKYTI
WMfaj*gtoBM. — Senato ko

misija paskelbė, kad “Ameri
kos Balso”' programos iš pag
rindų turi būti pakeistos.

Komisijos surinktomis žinio
mis pamoksi ininkavimo tonu 
“Amerikos Baisas” atstumia 
nuo savęs. Amerika turinti 
vengti kalbėt! apie savo galybę. 
Reikią daugiau paprastos in
formacijos apie nuveiktus dar
bus. Reikia programą — sako 
komisija — pritaikinti kiekvie
nam kraštui, o ne visiems vie
nodas biurokratiškai pagamin
tas siųgti. .

“Amerikos Bakas” priminė, 
Rėti šierųet sueina 35 metai nuo 
Lietuvės nepriklausomybės pa-

i



A. VŽUMEDtlOTfi, dėti tai dar labiau pasunkino,

toli atsilikęs nuo kainų, žmonėsi Paryžtoje

mui yra visai aišku. Net pati

rentojus” laukia' griežtos baus-

Plmirakl ^dan* jirtvįftflnėą

teįsvųją puaulio Mmakiria •»’

imhyma vykt} i kartae tanų** w* Mtato & Mrijaofat pasakęs: «Mc-

žmonėms kuto trūksta. Anglis 
nueina j Sov Rusija arba kito*

medžiagą. Dėlto pirkti anglies 
galima tilt su kortelėmis- Jos 
vis mažinamos, »rwt visiškai

Išbūto išmesta Lenkija
c Lenkįjos liaudies respubHk

Šiaip ji nieku

metų spalių mėn. įvykusiais 
“parlamento rinkimais”. Dabar 
įi savo tvarka ir gyvssjunu vi- 
»ąFtakh,kaip ir pa# Sovietų

laiko virstą tarytum anglimi— 
pajuosta nuo bado ir kančių.

Kitas didelis lageris yra ne
toli Rusija* sienas. Jame yra 
generolo Bar - Kam6rowskio 
(Varšuva* aukRimo vado) ar
mijos karininkai puakarinin- 
kai Ir kariai, taip pat gen. An-

glaustų pragyvenimui daiktų— 
maisto, kuro (jo sunkų gauti ir 
pirkti), rūbų.

Kas užmiršta įtraukti'

pirifti, *

k

k-

nkti vkw lenkų patomtoš* ar 
ndjo* p^untiny* perdavė Va
karam* tikslių žinių apie kon 
ųentradjas stovyklas ir kali
niu* dabartinėje Lenkijoje.

Poetinių kalinių dabar yra 
Unkijeje arti 150000, Jto lai
komi 36 dideliuose, po visa 
kraštą ^mėtytuose lageriuose. 
Didžiausi ii yra Silezijoje, 
anglių kasyklų srityje. Kali
niai yra verčiami kasti anglis 
tokiose sąlygose, kurias žudyte 

žudą žmogus po kurio

■- i..-,
F- '.

f
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LENKAI STUDENTAI PRIEŠ 
KOMUNISTUS

Lenkijoje leidžiamas studen
tams laikraštis “Po prostu” 
skelbia^ kad lenkai studentai 
vis labiau šiaušiasi prieš ko
munizmą. Studentai, anot to 
laikraščio, plėšinė ja valdžios
skelbimus universitete, platina 
prieškomunistinius raštelius ir 
naikina komunistiškus ženklus. 
Nors tat tik pasyvus veiksmas, 
bet jo padariniai jaučiami. Kai 
kuriose mokyklose trūksta 
klausytojų, kai skaitoma apie 
marksizmą. Pačioje Varšuvoje 
tekoiurį laiką nutraukti pas
kaitos apie marksizmą, kadan
gi lektorius, įė^ęs į auditoriją, Uždarbiai eilinių darbininkų 

~ rado ją tuščią Studentai gi yra menki — svyruoja tarp 
skelbia, kad jie kratosi tomis 400 ir 600 zlotų į mėnesį. Su 
paskaitomis, kuriose skelbiama 
tik melagystė ir giriama Sovie
tų valdžia bei Stalinas. Laik
raštis “Po prostu” kreipiasi į 

' valdžią, prašydamas stoti ko
von su Lenkijai priešingais ele
mentais. Dr. J. J.

kurto keveja Vakaruose.
• Visai arti Varšuva* yra keli 
lenkų poetiniai lageriai. Vienas 
B jų įkurtą* tiesiog ant buvu
sio* Varšuva* geto* griuvėsių. 
Be to, Prahos priemiestyje, 
statoma* didelis koncentraci
ja* lageri*, kuriamo jau paruo
šta lagerio sargyboms 400 bu
tų ir dar 200 statoma. Darbas 
bus užbaigta* pavasarį-

Kaliniai ne maitinami, o ma
rinami. Jiems neleista duoti 
daugiau kaip 716 kalorijų die
nai. Jai turį sudaryti toks mė
nesinis davinys: 9 kg kukurū
zų miltų, 150 gr. ruginių mil-. 
tų, 1 kg kitokios rūšies miltų, 
2 su ketvirčiu ks žuvies, 150 
kg aliejaus, 150 gr netikros 

•arbatos, 100 gr druskos, 12 kg 
daržovių, 90 kg pamidorų ir 
6 kg pipirų. Iš viso to susidary
tų sausų 21,418 kalorijų, bet 
stovyklų sargybos nusuka ir 
nuvagia. Be to, maistas labai 
vienodas ir kalinamieji suser
ga įvairiomis ligomis. Jie tam 
ir uždaryti, kad ilgai nebegy
ventų:

gyvena “laisvieji”'?
Visi kiti, nesuimti arba ne

išsiųsti į tolimąją Rusiją, taip 
pat gyvena varge ir baimėje. 
Apie tai gerai visiems žinoma. 
Paminėsime či^tik pačias nau
jausias žinias.

Apie naujus rūbus nėra ko ir 
svajoti. V‘e:a pora stiprių vy
riškų odinių batų kaštuo a 200- 
250 zlotų. Tai sudaro bevęįk 
pusę vieno mėnesio algos, Bęt 
ir už šiaip didelę kainą jų labai, 
retai galima gauti pirkti. Tas 
pats yra ir su vaikiškais, rū
bais bei batukais tarp 2 ir 6 
metų, kuriuos užmiršo įtrauk
ti į planą. Bet puikius, elegan
tiškus, siūtus, luksusinius sli
džių batus galimk pirkti kiek
vienu metu, mokant nuo 450 
iki 628 zlotų, Varšuva perka, 
tuo tarpu, beveik be išimties, 
sportinius batūs miesto krau
tuvėse (kaina nuo 360 iki 400 
zlotų), čia galima, turint pini
gų, apsirengti - nuo galvos iki 
kojų); Ir taip, mokama už šąli- 
kutį tarp 11 ir 100 zlotų, nėr-, 
tinį — nuo 65 iki 400 zlottį, vir
šutiniai marškiniai tarp 40 ir 
200 zlotų. Kainos prieinamos 
tik “raudoniems ponams’’, dėl

liaudies turto - išnaudotojai” 
laiku būtų pąžinti.

Kas rie butai”?
Butas, jo apšildymas, dra

bužiai ir valgis yra kasdieninis 
rūpestis kiekvieno, kuris dar 
išgyvena baimę būti suimtas. 
Buto sąlygos tiek pablogėjo, 
kad valdžia, norėdama pravesti 
penkerių metų planą ir padi
dinti pramonę, griebėsi žiaurių 
priemonių prieš pačius gyven-

šaukti dfil padėties išnaudoji
mo. Valdžios amatininkų cent- 
ralkris organas “Dari**” (Pra- 
ca) aprašė viwą tokį *tsitiki- 
mą., Tėro nebwb~nam*e. Jo 
šeima su trimis vaikais per va
landą ('lapkričių buvo
išmauta į gatvę. Butą uMmS 
toji poti įmonė, kurtoje buto 
savininkas dirbo. Matyt, butas. 
patiko daugiau “pr vitegijuo- 
tam”.

Tokia yra “privilegijuota” 
šiandien Lenki os padėtis. Var
gu kas iš laisvpjo pasaulio no
rėtų panašių komunistinės 
tvarkos privilegijų?

8PAUDA
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nuo 65 iki 400 zlotiį vir-

nesiūs paskelbtas dekretas, 
kuris šudarė naujai butų rūšį: .
“įmonės butas”. Dekretas nus
tatė, kad tokius butus tvarko 
pačios įmonės ir tik priklau
santieji šiai fmanei turi teisę 
juose gyventi. Valdiškas lenkų - 
ūkio lalkrąštis paaiškino, kad

ĮSTAIGA, KURI DAUGIAUSIA ŽINO

Kaip redaktoriai atpasakoja kitų mintis ir faktus
Sandara paskutiniu laiku 

dažnam nr. pasisako prieš

tokia alga išsiversti negalima, 
nes viskas labai brangu. Var
šuvos radijas paskelbė, kad 
nuo sausio 7 d., maisto korte
les panaikinus, uždarbis ir kai
nos padidėja” Kainos iš tik
rųjų padidėjo, bet žmonių pa-

Vokietijoje vėl naujas tremtinio kapas
. Vokietija: — Sausio 12 d. 
atsiskyrė iš mūsų eilių taurus 
lietuvis Pranas Stonys, 51 m. 
amžiaus. Jo mirtis buvo staigi 
ir netikėta. Sunkus jam buvo 
tremties kelias. Reikėjo tėvy
nę ir artimuosius palikti. Susi
kūrus stovykloms, jis su šeima 
gyvena Kirchheim-Tek, vėliau 
buvo perkeltas į Schuaebisch 
Gmuend. Jo žmona buvo gimu
si Amerikoj, todėl anksti gavo 
teisę išvykti į Ameriką, bet jį 
dėl sukalkėjimų plaučiuose e- 
mipacinės įstaigos sulaikė. Iš 
3dwaebisch Gmuend jis ir iš4- 
lydėjo šeimą (žmoną ir du vai
ki*) į Ameriką, pats tikėda
mas* ten vieną kartą patekti.

Velionis buvo 
mielas žmogus,
jautrus lietuviškiesiems reika
lams. Patrijotas ir giliai tikin-

draugiškas.
Atviras ir

tis katalikas. Gyveno Ulm la
gery. Praeitų metų rugpjūčio 
mėn. 5 d. buvo išsiųstas į Gau- 
ting sanatoriją, nes buvo sun
kiai susirgęs širdies liga. Čia 
pasigydęs, jau buvo atleidžia
mas, nes plaučiuose neturėjo jo
kių defektų. Tik sausio 8 d. pa
jutę didelius skausmus skran
džio ir žarnų srity. Buvo iš
siųstas į Passing’o apskrities 
ligoninę, bet. deja, jr .ęia gyvy
bės išgelbėti nebegalėjo. Aprū
pintas šv. sakramentais, sau
sio 15 d- draugų būrelio paly
dėtas į paskutinę kelionę —Pa- 
sing’o katalikų kapines. Prie 
duobės jausmingą pamokslą 
pasakė vietos kunigas ir vienas 
iš velionės draugų. Naują ka
pą papuošė keletas vainikų.

J. V-da

Ką Betoviški komunistai 
rašo ,

Brooklyno Laisvė, Chicągos 
Vilnis ir Kanados Liaudies 
Balsas paskutiniu laiku nuolat 
rašo apie šnipus Rosenbergus 
ir ragina rengti protestus prieš 
jų nubaudimą. Kai sovietai 
čiupo persekioti žydus, trupu
tį palaukę, ėmė aiškinti taip 
kaip ir Maskva — esą čia ne 
žydai persekiojami, o nusikal
tėliai. Kanacbškis net ėmė pul
ti Kanados antisemitizmą. Gir
di, Kanados miestuose esą vie
tų, kur nevalia pirktis žydams 
namų.

Liaudies Balsas sausio 23 
pasakoja, kad Kanados lietu
viai kom. buvo pasiuntę į Vie
nos "taikos kongresą” savo at
stovą A. Grfnkų, kuris ten kai-, 
bejosi su iš Lietuvos atvykusia 
M. Kaunaite. Jis klausė Kau- 
naitę, ar galima parsikviesti 
lietuvaičių į Kanadą vedy
boms. Ji atsakiusi, kad visos 
merginos galinčios gauti vaiki
nus Lietuvoje. Klausė, kodėl 
maža kas gauna laiškus iš Lie
tuvos, arba Lietuvoje iš Kana
dos. Atsakė, kad nesą pašto 
sutarties tarp Kanados ir So
vietų ir dėl blogo susisiekimo 
.ne visi laiškai nueina ir atei
na. Taigi nei išvažiuot, ne re- 
rulariai susirašyti negalima.

Laisvė sausio 24 paskelbė 
K. Petrausko laišką, kuriame 
šalę liaupsinimų' Staliniai ir 
partijai pasisako, kad jo am
žius ir sveikatai pereitais me- 

_tais jau neleido jam dalyvauti 
spektakliuose taip dažnai, kaip 
jis būtų norėjęs, bet kad jis

Jo bendruomenę greičiau orga
nizuoti. * Baksnoja tuos, kurie 
nurodo, kad į bendruomenę ne
palankiai žiūri kai kurie par
tijų žmonės. Sausio 16 kimba į 
“Darbininką” tais žodžiais:

“Brooklyno Darbininkas, pa
siremdamas kanadiškių spau
doje tilpusiais pareiškimais, 
tvirtina, jog kokios ten Chica-: 
gos partijos tyčia užtrukdo ir 
net sabotuoja bendruomenės į- 
steigimą tame mieste.”

1. čia Sandara kalba apie 
Gedimino Galvos straipsnį, pa
skelbtą “Tėviškės Žiburiuose”, 
kurio mintys Darbininko spau
dos apžvalgo^buyo.atpasako- 
tos ir dalys pacituotos su prita
rimu bendruomenei, šitai ten
ka priminti, kad būtų aišku, 
kiek tiksliai Sandaros bendra
darbis perduoda faktą.

Panašiai tame pat nr. San
dara įr kitą faktą “perduoda”. 
Ji rašo: “Brooiklyno Darbinin
kas, apgailestaudamas pareiš
kė (m. p. D.), ■ jog “Šventoji 
žemė pasiliko be tikėjimo”. O 
iš tikrųjų Darbininke 2 nr. bu
vo rašyta: “šventoji žemėfbė) 
tikėjimo.” Taip pavadino da
bartinę Izraelio valstybę, Jeru
zalės žydų laikraštis Homodia.

Tokiu svetimos minties atpa
sakojimo tikslumu ir faktų per
davimo teisingumu Sandara 
lyg norėtų konkuruoti su šios 
rūšies lietuvių kalba paskubto
mis žiniomis:

“Naujienos” 
žinią...

ne tik 
bet ir

munistų valdomais kraštais, 
visos žinios apie antikomunisti
nius judėjimus ir t.t. Bet čia ir 
stop.

Jei kitos informacijų įstai
gas susilaukia kartais priekaiš
tų, tai C.ĖA. vardai turi pilną 
pasitikėjuną. Ir vis dėlto buvęs 
šios įstaigos šefas Bedell Smith 
prileido, jog Ir č^ gali būti įai- 

sakyta — C?I. AAICentral In^. brovusių agentų,
telbgence Service^ —1

Sako, nebus paslaptis išduo
ta parašius, jog nuo 1947 ji 
reiškia pačią “stoginę“ iš visų 
JAV saugumo organizacijų, 
apjungiančių šešias kitaš-sau- 
surnos. kariuomenes. laivyno, 
aviacijos, valstybės departa- ? 
męnto, atominės energijos ko
misijos ir Federaj Biuro of In- 
^estigatkm — saugumo organi
zacijas, 
autoriteto ir reikšmės. Ir, sa
koma, už ją geriau veikia gal 
tik Sovietų saugumas.

šiandien ji turi tūkstančius 
bendradarbių visame pasauly. 
Vieni jų skaičių nurodo 6500, 
kiti pakelia iki 15,000. Kongre
so priimtas įstatymas leidžia 
jai kasmet atsigabenti į Ameri
ką po 100 užsieniečių be imig
racijos organų ypatingo* prie
žiūros.

Žinia taip pat, kąd savo ben
dradarbius ji apmoka gerai; 
turi savo net gydytoju*, jei su
serga, ir kitais patarnavimais 
juos aprūpina — priešingai nei 
Sovietai savo bendradarbius, 
kurie gauna labai menkus at
lyginimus.

Washingtone C.I. A. biurai iš
sidėstę 334 namuose. Dalį tų 
namų težino labai ribotas ben
dradarbių skaičius. Vienas C. 
L A. skyrius /Tntelligenee De
partment” surenka žinias iš ki
tų agentūrų, iš spaudo*, iš ra? 
dijo pranešimų, iš reklamų ip_ 
kitų antrinių šaltinių- Jo užda
vinys jas patikrinti. Kita* sky
rius parenka, paruošia, aprūpi
na kadrus, kurio nariai papras
tai turi kitą dengiamąją pro* 
fesiją. Slapiausių siapčiauatas 
tai “Department of Covert Ac-

BedeM Smith išeina, o j jo 
ytotą pakyla jo pavaduotojas 
Alton Welsh Dulles. Išeina ge
nerolas j civilio valstybės sek
retoriaus pavaduotojus, o atei
na civilis, pirmasis civilis, j vir
šininkus įstaigos, kurios ausų 
ir akių visur pilna, bet kurios 
vardas tariamas baiminantis, 
ar tik per daug bus apie ją pa-

pavardes, jis a^irto trumpai: 
jei žinočiau, seržai juos būčiau 
už sprando paėmęs.

Naujasis šefas Alton Welsch 
Dulles, valstybės sekretoriaus 
brolis, karo metu buvo QSS 
(Office of Strategic Services) 
Europoje šefas. Veikė tada iš 
Berno, gveicarijaje. Kelias sa
vaites prieš įvykį jis jau buvo

Ji įgyja vis daugiau ' painformavęs sąvo vyriausybę 
apie būsimą 1944 m. liepos 20 
d. pasikėsinimą prie* Hitlerį. 
Jis vedė tada slaptas derybas 
su Italijos ir Vokietijos karo 
vadovybėmis dėl kapituliaci
jos.

Dabar naujos® pareigose jam 
teks spęti pačią sunkiausią 
mįslę — kaip stipri yra Sovie
tų Sąjunga ir ką ji yra sudū
mojus. Mr.

— Socialdemokratų dvasios 
vade (“Drauge”) tūlas Ciža- 
nauskas aimanuoja (Liaudies 
Balsas nr. 1015).

— “Socialdemokratų” orga
nas (kontroliuojamas Vatika
no . įgaliotinių)
pranešė labai svarbią 
(Vilnis, sausio 30 d.).

Netiksli informacija 
skaitytoją suklaidina,
tarpusavio nesusipratimus kur
sto.

: 2. Apsimesdama nieko neži
nanti apto kalbamas partijas, 
Sandara toliau klausia:

“Kas gi per vienos tos pik
tosios pąrtijog; kurios bando 
pakenkti bendruomenei? Chi- 

^cagaje yra plačiau žinomos dvi 
partija*: demokratų ir respub
likonų.” ‘

Pranešimas netikėtas. Gal 
būt, tik Sandaros informacijos 
tikslumas tokią padėtį Chica- 
goje rodo.'Bet jeigu taip iš
tikiu jų yra, tai argi Sandaros 
redaktorius, prisipažindamas 
neatstovaująs plačiau žinomai 
partijai, jau rengiasi pasitrauk
ti iš bendra politines grupes 
apjungiančio organo ALTo, 
kad jame liktų tik dviejų pla
čiau žinomų partijų atstovai— 
vienas demokratas ir vienas 
respublikonas?

FORDAS RENGIASI LENKTYNĖMS

s<.'\

tam tikrą 
darbinin-

Ford Motor Company direk
torius ir velionies Henry For
do anūkas WHllam Clay Ford 
vairuos 1953 m. Ford Sunliner 
automobilį 37-ose metinėse 500 
mylių automobilių lenktynėse, 
kurios įvyks gegužes 30 d, Įn- 
dianapotis Motor Speedway.

Wilbur Shąw, Speedvvay pre
zidentas ir ganeral naanager, 
tradicinio ^automobilių baliaus

knygą apie vokalinio meno dė
stymą.

Vilnis 23 skundžiasi, kad
Vokietijoje rusai pabėgėliai

puikiausias šiam krašte bet ka
da pagamintas automobilis — 
jis yra populiariausias pardavi
mo atžvilgiu.”

Fordas dalyvavo Indianapo- 
lio lenktynėse beveik per tris 
dešimtmečius, ir William Clay 
Ford seka savo tėvu ir dviem 
vyresniais broliais, vairuoda

mas automobilį pasaulinio gar
so lenktynėse dviejų su puse 
myku rate.

Velionis Henry Fordas labai 
domėjosi šiuo metiniu įvykiu 
ir 1924 m. lenktynėse dalyvavo 
kaip garbės pranešėjas. Jo vie
ninteli* sūnus, velionis Edsel 
Ford, 1932 m. vairavo pirmuo- 

mėtinių Pergalės pietų metu, ju važiavusį automobilį Lin- 
kurie įvyk* rytojaus dieną po 
lenktynių, Mnejuskun vairuo
tojui bu* padovanota* didžiau
sia* atviras automobilis Ame
rikos rinkai* -— Sunliner.

L. D. Cruaoe, general mana- 
ger of Ford Division, kuri* pa

IntSapapolis AtMetic Club pra
nešė, kad Fordo keteįviras au- 
tomobdi*penktą kartą išrink
tas važžuotijžrmuoju Intema-

Viena— Austrijos parlamen
te vienas katalikų atstovas pa*' 
siūlė^įstatymo projektą, ku
riuo norima įvesti vadinami • gamino šį lenktynių automobi- 
“darbo koperatyvai”. Si nauja 
ekonominės organizacijos for
ma pramato pagal 
sistemą padalinti 
kams įmonės pelną.

lį, pasakė: “Mes įvertiname 
garbę, kad tapome išrinkti, y- 
patingai Šiais 50-siais Fordo su
kaktuviniais metais. Mes ma
nome. kad Ford Sunliner yra

coln.
Henry Ford II, Fordo prezi- 

denas, 1946 m. lenktynėse vai
ravo pirmuoju važiavusj Lin
coln Continental, o jo brolis 
Benaon, kompanijos viceprezi
dentas ir Lincotn-Mercury Di- 
vision viršininkas, vairavo pir
muoju važiavusj Mercury 1950 
m.

Be kita ko, Fordo F-3 kelei
vinis automobilis važiavo pir
muoju 1935 m. lenktynėse.

vasario 16 belaukiant
T. Žiburiai sausio 29 ragina 

Vasario 16 proga labiau verž
tis į svetimą spaudą, radiofo
nus, rašyti laiškus tiems poli
tikams, kurie gerą žodį apie dėsto konservatorijoje ir rašo 
Lietuvą yra pasakę ar dar gali 
pasakyti. Ragina paruošti So
vietų agresijos žemėlapį ir jo 
matricas išsiuntinėti redakci
joms. Minėjimuose siūlo afci- pradėjo lesti laikraščius, kurtų 
sakyti nuo šoklų. “Eis pro šalį' 
praeivis ir vieną iš išeinančių 
iš salės paklaus: — Kas čia 
taip linksminasi? — Lietuviai 
švenčia savo nepriklausomybės 
šventę, — atsakys. — Smagiai 
švenčia... Linksmi, — tars pra
eivis. Bet Lietuvos nepriklau
somybė jau sutrypta. Argi dėl 
to taip linksma?”

tikslas kiršinti sovietų karius. 
Tie leidiniai kopijuoja tarybi
nių laikraščių išorę — juokų 
laikraštį Krokodil" kariuome
nės laikraštį Krasnaja Zvezda. 
partijos laikraštį Pravda. Tuos 
laikraščius gabena į rytinį sek
torių ir palieka prie kareivinių, 
traukiniuose, kavinėse, kur už
eina rusų kariai.
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NEV YORKLI 300METŲ T
Vasario 2 dieną, prieš tris šimtus metų, buvo suteiktos miesto 

teisės Naujajam Amsterdamui, aštuonių šimtų olandų kaimui, 
kivis vėliau išaugo j milijoninį New Yorką. Jis dabar turi aštuo
nis milijonus gyventojų, bet prilipę dar “priemiesčiai”, kurie su
pk tirštu žmonių lanku, gyvų gafrvų skaičių pakelia iki dvylikos 
milijonų. Vadinasi, kas dvyliktas žmogus Jungtinėse Valstybėse 
gyvena didžiųjų dangorėžių unksmėje arba lengvai juos pasiekia 
iš savo tolimesnio buto.

New Yorkas yra ne tiktai vienas iš didžiausių pasaulio mies
tų, bet ir vienas iš margiausių, kokių tik galima rasti žemės skri
tuly. čia rasi suplikiusius ir vis tebeplfistAnčius žmonęs beveik 
iš visų tautų, rasių ir konfesijų, žmones jau aptirpusius ameriko
niškame katile ir visai dar “žalius” — su išlaikytu tautiniu bei 
rasiniu charakteriu. Dėlto šiame kolosaliniame mieste pasitaiko 
kontrastų, kurių kitur nelabai užtiksi. Geriausiai juos parodo 
dangun šaunąs plieninis dangorėžiš ir čia prie žemės prilipusi 
medinė lūšna, arba pinigo pertekęs turčius, patogiai pupsąs iš- 

• taigaus viešbučio restorane, ir visko netekęs skurdeiva, susigūžęs 
tamsiam užkaboryje....

Visaip • galima šį milžiną miestą vertinti, kaip ir kitus did
miesčius, rasti gero ir pikto, mėgti ir nekęsti, bet vienas daikta° 
visada kris j akį—tai milijoninė krūva žmonių, tecnikos susodin
tų ant nedidelio žemės lopo. Technika ir masė yra mūsų laiku ci
vilizacijos ryškiausi išviršiniai ženklai. Jie būdingi ir New Yor- 

-kui, kaip paveikslui to, ką žmonja technikoje yra pasiekusi per 
pastaruosius tris šimtus metų. New Yorkas augo su tais metais 
ir sukaupė visa, ką tik galėjo padaryti iš plieno, akmens ir dina
minės jėgos. Technika čia stengėsi padaryti miestą talnu siaura 
me sklype, judrų į aukšti ir plotį, šviesų vakare ir hakti. bet ii vr 
dėlto neįstengė laimėti nei daugiau erdvės žmogaus plaučiams 
nei visai pašalinti tamsos, kuri nebeišsisklaido net diena dan^o 
rėžių kiaurymėse ir suspaustuose namuose. New Yorkas daugiau 
gyvena netikra šviesa ir bilda paties žmogaus sukurtu perkūniš
ku trenksmu. Gamta yra nustelbta, kaip ir pats žmogus. *

Kaip, kiekvienam didmiestyje, taip ir Yori&žmogus su
silieja su mase, tarsi kokia lava, su kuria drauge kaista i drauge 
kietėja. Lengva jį jkurstyti ir dar lengviau atbukinti, padaryti 
nejautrų, tam, kas čia pat po akių vyksta: miršta kas, kenčia ar 
skursta. Minia darosi nejautri, nesama miesto gatvėmis, kaip 
paplūdęs vanduo požemio kanalais, jei nepasitaiko koks kamštis 
angoje. Menkas sutrikimas nelaukto pavojaus metu žmonių ma
sę padarytų siaubinga? nes visi sumegzti į viena kamuolį savo 
darini ir pragyvenimu. Kai miestas statėsi, ftpdėsi kaip korys dėl 
reikalo ir pinigo, didelių ateities pavojų jis nematė. Dabar jiems 
besirodant, šmėkšteli ir baimė, kad technikos ir masės kurtas 
miestas nevirstų masinėmis kapinėmis.

New Yorkas iškilo ant žmogaus civilizacijos laimėjimų, bet 
juose yra žmogaus gyvenimo menkystos. Tad gal neatsitiktinai 
ps yra virtęs viso pasaulio centru—Jungtinių Tautų būstine, kur 
dažnai braidoma po politines menkystes, giliau neužgriebiant pa
čių pikto šaknų? '

Ar vietos žemėje visiems užteks
* ’• •afb- ■ ’ ■ ■ ■’ ■" v

Kiekvieną dieną pasaulyje priauga 60.000

reikalauja piano, plano, plano vo kolonizuojama iš Europos, 
visam žemės rutuliui, kuriame ir jds gyventoji skaičius iš 95 
būtų kiekvienam padalyta po miL pakto iki 141, arba 50%, 
gąhalą jam priklausančios duo- odarkitą pusę šimto mėtų iki 
nos ar kitokios žemės gėrybės. 198. J*Ta5gi anksčiau Europa 

-Treti' jau kuria utopijas apie augą lahaJĮ smarkiu tempu, 
žemes gyventojų emigraciją į smarkesniu nei kiti kontmen- 
kitas planetas. O dar fūosoCš- tai,'dabar ji pavargo ir jau po

ilsiauja.

Ar perdang gyventoj*

Atsidusdama ir pasiskarden
dama ugniakalniaia -to kitom 
savo rūsčiom grožybėm, žeme
lė teberieda ir tebeneša judrią 
naštą —tote mažus nenuora
mas žmones, kurių .ant jos šo
nų prisirinko net pustrečio mi- 
liardo. Gimsta kasdien jų eil- 
lės- Bet kasdien ir miršta. Ir 
vis dėlto _ ’ ■
kiekviena nauja dfea$a prideda 
aat jos angaros po QM00 nau
jų tos nugaros draskyto j*.

Nuo 17 amžiaus iki dabar tų 
žemės vabalų sfcaičitte patrigu
bėjo. Tuo tarpu maisto‘gamy
ba pasauly atsiliko, vaisius 
nelemtas: tik ketvirtadalis to 
skaičau^ gyvena padoriai, o 
trys ketvirtadaliai skursta ne
pritekliuje. -

Kas bus po 50 metų, jeigu 
gyventojų skaičius taip augda
mas kaip dabar, pakils iki 3 
miliardų? Ar šitas perdidelis 
žemės gyventojų skaičius turės 
privesti prie baisių katastro
fų, kuriose neišsitekdami že
mės plutoje vienas kitą išsižio
tų praryti? Ekonomistai suka 
galvas, ar jau žemė tikrai per 
maža tokiai Jjesidauginančiai 
miniai. Vieni siūlo sustabdyti 
gyventojų dauginimąsi. Kiti

Motin* džiaugiasi savo sūnumi, o mokslininkai suka gal v»s, kur reikės £ apgyvendinti, nes žmonėms žemėje 
darosi unkšta.

f ■ 
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Apie Baltijos kraštus autorius 
alsiHepia:

Kur dar yra vietos 
miHardams?

kai galvojančių kyla mintis: 
negi jau tikrai žmogus įvykdė 
Dievo jam skirtą uždavinį: 
veiskitės, dauginkitės ir pripil
dykite žemę. Tuo klausimu į- 
domių davinių pateikia šveica
rų “Die Tat” bendradarbis.

Ką davė pastangos gimimus 
pristabdyti Arijoje?

Pusė visos žmonijos gyvena 
Azijos juostoje, ypačiai Kinijo
je, Indijoje, Pietų ir Pietų Azi
joje. Nors ten mirtingumas di
delis, per paskutinius 50 metų 
gyventojų skaičius pakilo nuo 
839 milijonų iki 1254, taigi pa
kilo 50%. Tekis prieauglis pa
stebimas tik Amerikos konti
nente — iš 151 mil. iki 321.

Europa per ankstesnį pus
šimtį metų .(1850-1900) savo 
gyventojų skaičių pakėlė 

100%., o Azija per tą patį lai
ką padidino tik iš 749 iki 839 
mil. ,arba 12%. Afrika toje 
antroje 19 amžiaus pusėje bu-

’ Lyginant procentais konti
nentų prieauglį

■no 1656 metų matyt, kad nuo 
tada visoj žemėj gyventojų 
skaifios padidėjo 4-5 karius. 
Arijos gyventoj* skaičius 4, 
Afrikos 2, Europos to Okeani
jos 6 to Amerikos 25 karius.

Japonija yra pirmoji iš tų 
kraštų, kurni vyriausybės įro
dė priemones kontroliuoti gi
mimus to mažinti jų skaičių. To 
kontroliavimo rezultatai: Meti
nis prieauglis ten tebėra pus
antro milijono* Turėdama da
bar 85 mil., po 10 metų, Japoni
ja turės 100 mil. Krašte įtai
syti 80 sveikatos punktų gimi
mams kontroliuoti rfeturi pasi
sekimą Viešoji nuomonė prieš 
juos. Kontrolės klausimas ke
liamas ir Indijoje. Tariau tiek 
Japonijoje, tiek Indijoje reli
gijos įtaka tebėra stipri, ir ne
palankumas gimimams apribo
ti taip pat didelis.

Dirbtinėm priemonėm prie
auglis nesisekė sumažinti.- Jis 
savaime mažta daugely kraštų, 
nors jį norima pakelti. Mažė
jimo priežastys nėra tvirta^ i£ 
aiškintos. Tadau sakoma, JCad 
sn gyventoji tontouna, ad gy
venimo jaihtotoiaMtartia to su 
civifizaclja itotoi to natūralūs 
prieauglio mažėjfaias, kuri dar 
skatina tottnąas nuo religijos.

Jei statistika apskaito, kad 
1990 metaisJaponroje bus 150 
miL, Kinijoje 600, Indijoje 700, 
tai šios statistikos gali būti la
bai netikros, nes per tą laiką 
tautos pasikeis. Ar kinietės 
motinos tarp*15-45 metų tebe- 

*'-*gimdys vidutiniškai po 8 vai
kus? Greičiau gali ateiti tas 
pats reiškinys, kaip to kituose 
kraštuose, kur įsigali pramonė 
ir civilizacija, įtraukianti mo
tiną į gamybos eigą ir verčianti 
tenk&itis 1-2 vaikais. Azijai 
gresia tas pots likimas kaip ir 
kitiems kraštams, ypačiai Eu
ropai.

Kurlink svyra prieauges 
Europoje? -

• šalia Japonijos ir Pietų Azi
jos Europa priklauso prie tirš
čiausiai gyvenamų kraštų. O- 
landija, Belgija, Vokietija tirš- 
tumo atžvilgiu stovi pirmoje ei
lėje. Vakarų Europoje pasitai
ko, kad gimimų jau nebeužten
ka dabartiniam lygiui palaiky
ti.

Austrija duoda mažiausią gi
mimų skaičių visoje žemelėje.

(Steiermarke 1000 asmenų 
tik 14 gimimų). Anglijos gi
mimų skaičius krito iki 15,8 
tūkstančiui gyventojų. Tai ma
žiausias prieauglis per 11 pas
kutiniu metų. ' Prancūzijoje, 
kur vaikų priedai yra tokie di
deli ir auga proporcingai vaikų 
skaičiui, gausios šeimos tėvas 
gali išsiversti beveik iš valsty
bės paramos — tik ir ten gimi
mų skaičius lėtai krinta: 1948 
buvo 21,3, o 1951—19,5. Olan
dijoje prieš 5 metus gimimų 
skaičius buvo 30,2 tūkstančiui, 
dabar ir čia pastebimas slinki
mas žemyn.

Visur pastebimas senų žmonių 
gausėjunas palyginti su prie

augliais.

Anglijoj gyventojų per 65 
metus amžiaus 4 kartus dau
giau negu jų buvo prieš dvi ge
neracijas, nors bendras gyven
tojų skaičius padidėjo tik 2 
kartus. Austrija skaičiuoja, 
kad per 25 metus jos gyvento
jų skaičius sumažėsiąs ketvir
tadaliu. Prancūzija priskaito 
taip pat daugiau senių ir vaikų 
—taigi ūkiniu atžvilgiu nepro
duktingų — negu suaugusių. 
Taigi tvirtinimas, kad Europo-

t

je esą 5 mil. žmonių perteklius 
spi#n<#i?si pamažu savaime.

Rytų Europos valstybėse — 
sako laikraštis — nors gyven
tojų prieauglio politika intensy
vi, mąžėh*as to ten pastebi
mas. Apie Rusiją buvo paskelb
ta, kati 1000 gyventojų tenka 
24 gimimai, o 1927 — buvo 
44,7 ir 1939 — 38,3. Paskelbtas 
gyventojų padidėjimas iš 147 
mik iki 201 mil. nieko bendra 
neturi su natūraliu prieai^liu; 
skaičius padidėjo tik naujas 
teritorijas okupavus.

“Baltijos kraštuose,s JLenki- 
joje, Rumunijoje, Bulgarijoje 
ir Vengrijoje gimimų skaičiai 
dar palyginti aukštesni nei Va
karuose, bet linkę taip pat 
smukti ir per 15 metų gali pri
siderinti prie Vakarų Euro
pos.” (Skaičiai turėjo būt imti 
iš prieškarinių laikų; dabar ne 
tik išvežimai sumažino gyven
tojų skaičių; antra, prieš karą 
tarp visų Baltijos kraštų di
džiausias gimimų skaičius bu
vo lietuvių; pažymėtina, kad 
Latvijoje didžiausias prieauglis 
kildavo iš katalikiškosios Lat
galos).

Japonai apskaitė, kad ideali 
jų emigracijai, kokiai 40 mili
jonų, būtų Naujoji Gvinėja. 
Bet Gvinėją valdo Australija ir 
neįsileidžia. .

Jau ir Amerikoje paleista 
žinių, kad JAV 1975 gyventojų 
skaičius turėtų padidėti iki 190 
mil., o ūkiui vartojamos žemės 
plotai galį išmaitinti daugiau
sia 202 mil.

Tačiau vokiečių geografas 
Penck apskaitė, kad šiaurės A- 
merika galinai išmaitinti 1120 
mil., Pietų Amerika 200 mil.— 
ten dabar tik 111,4 mil. Afri
koj, kurioj dabar priskaitoma 
198 mil., gali išsimaitiriti iki 
2320 mil. Australija, turinti 12 
miL, galinti sutalpinti 480 mil.

Dirbamos žemės galima tu
rėti dar tris kartus daugiau, 
negu jos dirbama. Dar tik treč
dalis žemės sausumos yra iš vi
so žmogaus civilizacijos ranko
se. Dideli plotai dar laisvi.

čia yra didžiosios galimybės 
ateičiai. čia galima naujus 
miliardus išmaitinti ir jų ener
giją įkinkyti. Bet tam reikia 
paskirstyti teisingai žemės plo
tus ir tuose plotuose gamina
mas gėrybes. O kad tai pada
rytum, reikią dar pirmiau su
kultūrinti tą nenaudėfi Žemės 
gyvetuoją: iš brofiažudžio Kai
no padaryti broli mylintį Ab- 
fių. Tada žemelė galės pakelti 
dar daug tą jos nugarą dras
kančių vabalų. Sv.

BIRUTE EMPAKERYTE

SUDUŽUSI SVAJONĖ
Kiekvieną rytą Liucija skuba 

gatve ir lėtai praveria fabriko 
duris. Kiekvieną rytą ją pasi
tinka tto patys veidai. Kartais 
jie šypsosi, o kartais sėdi ty
lūs prie didesnių ar mažesnių 
n^Snų. Ir visa būna tartum 
apmirę. Tik pasigirdus spie
giančiam, lyg sirenos, balsui 
visi pasijudina savo vietose. 
Mašinų metalinės širdys sudre
ba ir pradeda plakti. Didesni ir 
mažesni garsai sudrumsčia bu
vusią ramybę. Protarpiais iš 
pirmojo aukšto įsiterpia, lyg 
būgno mušimas, dundenimas, 
šiuos dūžius sugeria pilkos sie
nos.

Tarp tokių pilkų sienų ir Liu
cija praleido keletą metų. Da
bar ji sėdi čia. Presas kartais 
suprunkščia, lyg pavargęs ark
lys, ir vėl toliau pamažu judi
na savo plieninę* širdį. Kartais 
jis nepasiduoda jos valdymui ir 
sustoja. Tuomet ktetna Jonas, 
taiso jį, kol vėl išjuda. Ak, tas 
JtMias... Jis visugtpęl k*lba 
daugiau negu reikia. Visi jį 
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pažįsta. Jis taria Liucijai:
— Ar jau nužiūrėjai berne

li?
— Jau, — sako ji, nes kitoks 

atsakymas jo nepatenkina.
— Ar jis gražus, aukštas?— 

klausią vėl ir, primerkęs tam
sias akis, šypsodamasis žiūri į 
ją. Jis mažo ūgio, todėl visur 
spėja apibėgti ir dar turi laiko 
pasikalbėti.

— Ir mano žmona panašiai 
galvojo,— kalba jis ir dar dau
giau juokiasi. — Vis kartojo te
kėsianti tik už aukšto. Ir štai 
ištekėjo už manęs!... ,

— Bet ne kiekviena taip pa
daro, kaip thvo žmona, — įsi
terpia šalia sėdinti Marija. — 
Nemanyk, kad visos moterys 
viena kalba, o kita dąro.

Bet jis neklauso nieko. Jis 
tik stengiasi turėti klausytojų.

— Rodos, šiandien matau,— 
sako vėl Jonas, —-i kaip nuėjus 
pas jos tėvus pirmą karto, jie 
tarp savęs kažką pasikalbėjo 
itališkai, ir tuomet man tėvas 
pasakė trumpai ir aiškiai: "Ve

di ją arba daugiau čia visai ne
sirodyk”. Sakau, vesiu, bet pa
laukit, juk dar mes tik trečias 
kartas matomės. Kaip gi taip 
imsi ir apsivesi. O jei nė klau
syt nemano. Kągi, tuomet ir 
sutikau vesti, nes šiaip jos nie
kur neišleidžia, tad apie to
limesnę draugystę nė kalbos 
nebuvo. Bet vis tiek tą dieną 
bent laiptais lipdamas pabučia
vau į veidą... — ir laimingas 
nusišypsojo.

— Jonai! — pasigirsta iš 
kažkur balsas. Jis nieko nesa
kęs skuba. Ten aišku, vėl taiso 
ir pasakoja kitą panašų atsiti
kimą. Jeigu jis vieną dieną 
neateitų, būtų labai niūru ir 
tuščia, nes niekas nemokėtų 
taip gražiai pasakoti. Jonas ne
mėgsta per daug kuo nors rū
pintis. Jam svarbu tik uždirbti 
kuo daugiau pinigų, kad galėtų 
geriau su savo šeima gyventi. 
Po darbo jis nemėgsta 
jokių rūpesčių.
t — Ar iš tikrųjų jau turi ber
nelį? — įsiterpia nepertoliau- 
siai dirbanti Irena.

— Tu klausai mano atsaky
mo Jonui? Jam negali kitaip 
atsakyti, — kalba Liucija, ir 
visbš juokiasi. — žmogaus, ku
rį aš mylėjau, jau" šioj žemėje 
nėra, — liūdnai palinguoja gal
vą Liucija.

— Tikrai? — klausia net ke
lios.

— Jis žuvo kare, — ir ji 
liūdnai nusišypso. — Bet ne- 
druflisknne visoms nuotaikos. 
Tai mano kančia, tepalieka ji 
giliai paslėpta širdyje.

— Tu teisi, — pritaria Mari
ja. — Neverta apie tai kalbėti. 
Ir paėmusi iš savo rankinuko 
krepšelį riešutų, siūlo kaimy
nėms. Po to, nusišypso ir vėl 
ko: “ likę nutes. So, I likę my 
husband too...” Ir visos garsiai 
nusijuokia. Ji puiki moteris. 
Liucija ją mėgsta daugiau ne
gu kitas. Kalbas jos mažai. 
Liucija nemėgsta daug kalbė
ti. Marija sakosi taip pat kal
boms netinkanti. Jos tyli ir abi 
kažką galvoja. Viena, turbūt, 
apie vyrą ir vaikus, antroji... 
niekas nežino apie ką ji galvo
ja.

Tik vieną penktadienio po- 
turėti ’ pietę Marija paprašė Liucės ką

nors papasakoti. Tuomet nebū
na taip nuobodu, to greičiau 
praeina ta nežmoniškai ilga 
penktadienio popietė.

— Bet aš nežinau, apie ką 
galėčiau kalbėti — atsakė Liu
cija.

— Ar gi svarbu? Tiesa, tu 
niekuomet apie save nekalbė
jai. Papasakok apie tą buvusį 
sužadėtinį. Nemanyk, kad aš 

pamiršau anas dienas. Dar ne
seniai atidaviau seseriai žie
dą, dovanotą mano buvusio 
nuoširdaus draugo. Jis, tiesą 
pasakius, norėjo būti mano gy
venimo draugu. Tad papasa
kok, labai prašau...

— Tau bus nuobodu, — liūd
nai kalba Liucė, — o be to, dar 
niekam šios paslapties neišda
viau ir maniau neišduoti. Mat, 
žmonės mėgsta klausytis pasa
kojimų tik ėpie linksmus daly
kus.

— Žmonės, sakai? — karto
ja Marija. — Ne, negali taip 
sakyti, nes ir aš prie jų pri
klausau. Esu tikra, kad yra 
daug tokių kaip aš, kurie ne
sutinka su tavo galvojimu. Aš 
klausau... —sako ji ir žiūri į 
Liuciją.

— Gerai, bet tai pasiliks tik 
tarp mūsų. Daugiau niekas, 
niekas nežinos?

— Prižadu.
— Nežinaau, nuo ko pradėti. 

Kartais pasakojama nuo pat 
pradžios. Kartais pasakoma tik 
atomazga, o visa kita keletu 
palaidų žodžių aptariama. Bet 
aš noriu, kad tu surpastum 
taip, kaip aš galvojau to dabar 
tebegalvoja., tikėkimės, kad 
mano nuomemė nepasikeis. Vi
sa vyko taip greitai, jog net 
dabar aš klausiu savęs, ar tai 

nebuvo puikus sapnas, aplankęs 
mane ir palikęs atsibudusią ir 
baisiai besblaškančią. Sutikau 
jį vieną vasaros dieną kelionė
je. Važiavau atostogauti. Juk 
kelionėje galima daug žmonių 
sutikti, bet taip pat galima vi
sa labai greitai pamfrštL Bet 
čia buvo išimtis. Argi nekeis
ta, kad mes gyvenome neper- 
tohausia vienas kito, ir aš ne
prisiminiau, kad būčiau kur su
tikus. Galvojau tuomet, kodėl 
esu tokia nepastabl Grįžus iš 
atostogų, sutikau jį vėl. Dabar 
jau buvome ne tik geri pažįs
tami, bet ir draugai Jis turėjo 
daug giminių šiame mieste. Aš 
gyvenau viena. Nieko neturė
jau netik čia, bet., ir visoje 
žemėje... Bet lukterk truputį, 
matai, prižiūrėtoja pas mus at
eina, — ir Liucija tyliai dirba 
mąstydama. “Kaip gera, kad 
■galima dirbti negalvojant, kaip 
ir tos metalinės mašinos.” 
Tuomet girdi priėjusios pri
žiūrėtojos balsą: "Nekalbėkite 
bent taip garsiai, ir nepastoo- 
dykite, kad kalbatės, aš nega
liu žinoti, kas ir iŠ kur ateis. 
Gerai?”

— Pasistengsime? — sako 
jos abi kartu. Marija žiūri 
ir stebisi, kaip Liucija gailia 

staiga šypsotis ir pamiršti tarp 
jų pradėjusią rištis kalbą. Tik

Liucija, suprasdama jos slaptą 
mintį, sako:

"Nesistebėk, aš išmokau au
tomatiškai atsakinėti ir juoktis, 
kai reikia. O dabar baigsiu pra
dėtą pasakojimą... Dienos slin
ko. Buvo puiki vasara, kokios 
po to daugiau niekuomet ne. 
buvo. Nemanau, kad ji vėl kada 
ateis... Mes išvažiavome į kai
mą. Aš pritiskindavau daug 
ramunių, kurios puošdavo ma
no kambarėlį. Vieną sudžio
vintą ramunės baltą žiedą ir 
dabar turiu.

Prisimenu, vieną popietę mes 
važiavome pasivažinėti. Prie 
kelio sustojusios šypsojos bal- 
taveidės ramunės. Jis žinojo 
mano norą ir pats man prisky
nė. Paduodamas išėmė vieną 
žiedą, ir pasakė: “Šią naktį. 
Tau užmigus, sapnų angelėliai 
atskris paburti laimę ramunių 
žiedais. • Sapnuose jie kuždės 
tau į ausį, koks puikus yra pa
saulis, kokia didelė meilė vieš
patauja tarp žmonių- Jto kalbės 
tau, kaip reikia visiems atleisti 
ir nėgalima nei vieno pasmerk
ti. > Ryte pasakysi sapnavusi 
puikų sapną. Atrodys visa pa
sikeitę. Tik mano meilė paliks 
ta pati to kalbės tau iš kiekvie
no ramunės žiedo.”

bus daugiau
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Ar profesoriai

į
jo dalyką kuo geriau-

platemių interesų negu tik vin

giems ar blogo elgesio studen-
litimų, socialinių bei kultūrinių

Nifetzank* V, AnkstinoKėlę.

Trumpai sakant, pažangus stu
dentas Laisvosios Europos 
Kolegijoje turi geras sąlygas

Okupuotų
kraštų. Norima, kad ji baigtų

ir neturi laiko tinginiauti. Tie
sių kartais studentai nusiskun-

Neseniai visose Amerikai

di baimė, nervų įtempimas ir 
drebė^mas: ar pnriartn? Lie. 
tuvoje šiokiu laiku egzaminus 
laikydavo dk universiteto stu
dentai. Gimnazijų mokiniai

daug darbo, kad gyvendami 
viename kambaryje dviese, vie
nas kitam trukdo, tačiau aps
kritai studentai tremtiniai Ko-

I*-
t ■■■ t 
(S,'

JAUNIU® ŽYGIAI
Laisvosios' Europos universitetas

tąg New Yerko valstybėje. Tai 
privąčtaą iniciatyvos kūrinys.

vięnęrions metams. Jei %tuden-

tuoąius.krateus, kad ta jaunuo
menė galėto vaisingai dirbti 
naujai iškylančių jaob^mų 
sprendime tautų susipratimo ir 
^gyvroimo dvasioje. Tas 
Tremties universitetas parūpi
na stipendijas studijuojantiems 
JAV te Europoje.

Dęštatitea tauto (albanų, 
bulgarų, čekų, estų, latito, ten-

fe , slovakų ir vertgrų) studentai, 
kurie gyvena Europoje te gau
na Tremties universitetuose 
stipendijas, telkiami pirmiausia 
į Štrasburgo universitetą. Jie 
gali studijuoti, kas jiems pa
tinka ir ką galimą studijuoti 
Štrasburge, bet turi gyventi 
Laisvosios Europos kolegijoje. 
Čia jie gauna visą reikalingą 
išlaikymą ir turi priedo klau
syti paskaitų ir dalyvauti semi
naruose, kur dėstomos ir dis-

tų tautų problemas. Tų paskai
tų ir, seminarų daugiau būna 
vasaros metu- Jų mažiau būna 
mokslo metais, kad studentai 
nebūt perdaug perkrauti dar
bu, kurio nemažai kiekvienai 
specialybei duoda štrasburgo 
universitetas.

Laisvosios Europos Kolegi
joje gyveną ir besimoką stu
dentai sudaro tautines grupes.. 
Jų kiekviena turi savo studijų 
vedėją, kuria ganiojoje kaibo-

sudaro jiems sąlygas šviestis. 
Todėl kandidatų į Kolegiją 
praėjusiais metais buvo kelis 
kartus daugiau, negu joje yra 
vietų. Tai Tremties universite
to vadovybei, kurios pirminin
ku yra Tyson, davė mintį į- 
steigti antrą kolegiją vokiečių 
kalba. Vokiečių kalba dėl to, 
kad atsiranda didelis skaičius 
gerų studentų, kurie nemoka 
prancūziškai ir todėl į štras- 
burgą dažniausiai nepatenka. 
Prie kokio universiteto ta ko
legija vokiečių kalba bus ati
daryta, dar neaišku.

Studentų gyvenimas kolegi
joje yra geras. Kiekvieną die
ną autobusais jie nuvežami į 
universitetą ir parvežami. Kas 
šeštą savaitę kolegija leidžia 
kolegijas lėšomis surengti va
karą ir pasikviesti iš miesto 
svečių ir viešnių.

Kolegija yra miesto pakraš-

MCSŲ STUDENTIJA AMERIKONIŠKOSE KOLEGIJOSE

Malonu pastebėti, kad mūsų 
jaunimas siekia mokslo ir kad 
studijuojančių skaičius nuolat 
auga universitetuose bei kole
gijose. Tėvai, bičiuliai ir visuo
mene džiaugiasi tuo, bet ar jie 
supranta mūsų studenų rūpes
čius. Dažnai prisimenama pai
ni studentų ' finansinė būklė, 
bet visiškai pamirštama tie rū
pesčiai, kurie kyla pačioje ko
legijoje, susidūrus su ameri
kiečiais studentais. Studentai 
turi prisitaikyti prie naujos ko
legijos dvasios, šis prisitaiky
mas kais tik ir virsta didžiau
sia muSų studentų problema.

s

z.

titinkamo krašto problemomis. 
Jos mėginamos suvesti ar su
vedamos į sąryšį sų bendromis 
europinėmis ir kaimyninių 
kraštų problemomis. Studijų 
vadovų pareiga taip pat yra 
padėti studentams jų mokslo 
ir kasdieniniuose reikaluose.

Paskaitos ir seminarai Ko
legijose atliekami pagal iš ank
sto nustatytą mokslo pianą, o 
individuali pagalba ir patari
mai duodami pagal reikalą.

šitoje Kote^jps bendroome-

Vienas iš pagrindinių kolegi
jos pageidavimų yra svetim
šalio studento sutapimas su a- 
merikiečiu studentu. Profeso-

tyje ir gyvena savitą uždarą . _riai pageidauja ne tik vienodo 
gyvenimą, mokydamasi ir lygio mpkslę, beta kartu ir a-^ 
rengdamasi ateičiai. merikoniškos dvasios. Dažnai

Apskaičiuokite^ įdek aš turiu metę?

fe-

sfc ■ r-.’.

ūtūUL Kurie turi savo studijų 
vadovą. Didžiausią tautinę

atos grupes yra albanų ir estų, 
kuries savo studijų vadovų ne
turi- >

Pasitaiko paramos vertų 
studentų, kurie fctreaburge 
stekkjuoti negali, nes čįa kai 
kurtų mokslų specialybių nėra.

O*

Vienas prancūzų matemati
kas savo užrašuose, tarp kitko, 
mini tokį jį ištikusį nepermalo- 
nų nuotykį.

Turėdamas 18 metų, puikiai 
baigiau matematikos mokslus 
Paiyžiaus universitete ir bu
vau priskirtas prie matemati
kes katedros profesūrai ruoš
tis. Tačiau fakulteto taryba 
nutarė, kad dėl mano labai jau
no amaaus būtų naudinga vie
nerius ar dvejus metus pabūti 
mokytoju kurioje nors gunpa- 
ajaje. kvietimo ministerija pa- 
Ikyre mane i tolimo Garennos 
departamento mįėsteiį. Kaip 
paryžietis, nenoromis turėjau 
sų sostine atsisveikinti. Atvy
kau j tą užkaborio miestelį ir, 
eidamas i pirmąją pamoką bei 
žtoedatoSS, kad mokiniai visuo
met damiri nąųju mokytoju, 
sugalvojau bandymą patirti, 
kiek tie frorinijas berneliai ga-

Ketvirčiui valandos nepra
slinkus, einu per klasę ir ma
tau, kad visi stropiai užimti: 
vieni lygtis sudariinėja, kiti net 
logaritmų lenteles varto. Stai
ga vienas atsistojęs mokinys 
sakosi jau uždavinį išsprendęs.

— Tai kiek gi, klausiu, 
man metų?

— Jums, p. mokytojau, 
metai, — atsako jis.

Neiškenčiau nepaklausęs
mano manymu, kvailiuko, kad

netoli savo mokslų pabaigos 
kituose Ęuroęos universitetuo
se. Tokiems studentams* Trem
ties Untversitęto stipenefijų ko-' 
misija taip pat skiria piniginę 
pašalpą t Tačiau šitokius sti
pendijos tesudaro tik ketvirta- lėto būt iaaiiavtoę.

įėjęs J klasę, net galvos link
telėjimu nepasveikinęs moki-dijų,’ skiriamų tremtiniams Eu-

LIETUVIAI 8TUPINTA1 
“LAISVOSIOM EUROPOS”

žtraaburge “Laisvosios . Eu
ropos” kolegijoje gyvąna 7 stu? 
dentai ir studijuoja fttrasburgo 
universitete. Dar 6 studentams 
Europoje MLaisvoak» Europos” 
komitetas duoda stipendijas.

Amerikoje 13 lietuvių stu
dentų naudojasi “Laisvosios 
Eruopos” stipendijomis.

ir tyčkante rūsčiu bei rimtu 
balsu tariau mokiniams:

— Paimkite sąsiuvinius ir 
rašykite: šito dienyno plotis 
tiek ir tiek centimetrų, su tokia 
tai trupmena; klasės sienų auk
šta, nuo lubų iki grindų, 2 su 
pusemetro; laikomo mano ran
koje pieštuko ilgis — tiek ir 
tiek ilgio; šiandien rugsėjo 23-

skaičiuokite, kiek aš turiu me-

paskaitose iškyla klausimas, ravimo, o už klasės sienų 
kodėl svetimšaliai studentai po visos užsidaro savyje.
trejų ar ketvertų metų Amen- « 
koje tebeturi svetimšalio ak
centą. Profesoriai tuo klausi
mu dažnai tvirtina, kad norin

tysis kalbėti angliškai kaip 
amerikonas nesijaučia kaip a- 
merikanas. ...

gis nepritapimas prie apbn- 
kos ir neįsajautūnas į ameriko-

amerikiečiais .studentais yra 
ribėtos ir paviršutinis. >

Amerikiečių ątadeatų

Sunku pasakytu ar daugu
ma mūzų studentų .palankiai

egaaminus. Svarbiausias dėme
sys nukreipiamas į švedų kal
bą ir literatūrą, bendrą išsila
vinimą. . Td^ rašto darbuose 
klausimų klausimai, ant tų 
klausimų dar klausimėliai, ku
rie papurtina viską jš pagrindų. 
Reikai žinoti ne tik skersai ir

jo tik gegužis ar totriteBo mė- išilgai visą švedų literatūrą,— 
pesį, mokslo metams besibai- o jį didelė ir turi didelių vardų, 
giant Ir kituose kraštuose bai
giamieji gimnazijų . * (high 
schoota) egmminai dažniausią 
yra pavasarį.

Vjsi mokytojąį nori, kad bai
giantieji gimnaziją tikrai įsigy
tų bendrą išs'lavinimą, kad tū
tų verti brandos atestato. 
Kiekvienas mokytojas stengia
si, 
štai ^inatiĮ. Kartą Lietuvoje, 
kai jau buvo išdalyti atestatai, 
vienas abiturientas pasisakė, 
kad jis nežino, kas yra “logar- 
timas ainiu x,” Tuoj direkto
rius, kuris dėstė matematiką, 
pasičiupo ir'parsigabeno namo. 
Gimnazijoje aiškinti lyg nepa
togu, nes abiturientas rankose 
jau turi atestatą. Tai namuose 
tuoj paklojo popierius ant stalo ' 
ir tai^: “Kaip inteligentas ga
li nežinoti tokio dalyko!” Ar 
šis jaunuolis pasinaudojo tuo 
aiškinimu, nežinia, bet direkto
rius savo atliko —- išleidžian
čiam dar kartą išaiškino.

Kartu su egzaminais moki
niai tuoj skundėsi, ir dabar 
skundžiasi, kad klausimai sun
kūs, reikia stipriai “pakalti”, 
net naktim nemigti. Vargu mo
kytoja} ir'profesoriai išlaikytų 
tokius abiturientų egzaminus. 
Toks bandymas buvo padary
tas: mokyti vyrai, kurie 
nekartą buvo ir kitus 
egzaminavę ir pagarsėję savo 
išmintingomis galvomis, sėdosi

mas pasiūk) sąvo gimtos kalbos 
. laikinai išsižadėti ir bendrauti 

tįk su vietiniais studentais. Ta
čiau šis pasiūlymas negali virs
ti realybe. Mes jaučiame parei
gą kiek įmanydami tobulinti 
savo gimtąją kalbą, tad ir 
laikinas išsižadėjimas mūsų pa
siryžimams kenktų, šituo atve
ju mes ir atsisakome nuo pa
grindinės priemonės, kurią pa
sinaudoję daugiau ar mažiau 
sutaptume su amerikoniškąja 
visjoanene.

Bet ar mūsų studentai noriai 
persiima amerikoni^hu? Dau
geliu atvejų jie ne tik nenori, 
bet ir negali pakeisti savo vi
dinėj pažiūros, kuri susiforma
vo skirtingose aplinkybėse ir 
kurios dabar su amerikoniš
kom pažiūrom suderinti nega
li. Lietuvis studentas jaučiasi 
lietuviu. Dažnai jis jaučiasi tik

— laikinas svečias, mielai drau
gauja su amerikiečių studen- 

22 tais kolegijoje, bet nemano per- 
- siimti amerikoniška dvasia.

to;

davinį išsprendęs: aritmetiniu, 
ar algebriniu! O berniukas, 
drąsiai man į akis žiūrėdamas, 
ątsako:

— Pas mąno tėvus gyvena 
našlaitis, mano pusbrolis Jokū
bas, tačiau niekas namiškių jį 
vardu nevadina, bet puskvai
liu, o jam jau vienuolika me-

Man kitos išeities nebuvo, 
kaip pagirti mokinį už retą'są
mojį...

Kam reOmfiagaa hipnotizmas?
Anglijoje, Beretes mieste, 

Dr. Sherrard, prieš leisdamas 
mokinius į egzaminus, juos už
hipnotizuodavo, kad atimtų 
jiems egzaminų baimę. Vaisiai 
buvo daugiau negu patenkina
mi: nė vienas egzaminuose ne
pravirto. Hipnotizavimas nepa
didino mokinių žinojimo, bet 
padidino jų pasitikėjimą savim 
ir pašalino baimę-.'

DAIVA NAURAGYTE

Skundas

Kam, kelaži, tu visgineji 
Tolumon?
Kam, bernuži, tu išjoji 
Nežimon?

— bet ir pasaulio istoriją, ir 
sociologiją, ne^ tame pačiame 
darbe gali tekti su tais klausi
mais susidurti. -

t
Tuo metu; kai mokiniai laiko 

egzaminus, visa spauda Išsijuo
susi rašo.‘Ji pasitelkia žūma- 
Mstųs, pedagogus, psichologus, 
visokio plauko specialis
tus, kad kiekvienas iš savo 
taško nušviestų abiturientus, 
jų pažangą ir egzaminus. Taip 
egzaminai pasidaro visos Šve
dijos svarbiausios žinios: visi 
seka, kas darosi egzaminų sa
lėse. te švedų mokiniai ėmė ir 
skundės, kas atsitiktų; jei pro
fesoriai ir mokytojai sėstų į 
egzaminų suolą.

Kai spauda apie tai parašė, 
Stockholme atsirado tokie pen
ki, kurie prisistatė i laikraščio 
redakciją. Vienas buvo mokyk
los patarėjas, vienas vidurinės 
mokyklos direktorius, du gim
nazijos mokytojai (ten vadina- 
nįi profesoriai) ir viena pra
džios mokyklos mokytoja. Tą 
pačią dieną, kaip visose gim- 
naziojse, jiems buvo duoti tie 
patys klausimai, tos pačios te
mos.

Apie redakciją susibūrė žur
nalistai ir žmones: kaip gf sek
sis tiems, kurie patys ne vieną 
kirto kaip dalgiai. Po penkių 
valandų jų darbai buvo su
rinkti. Egzaminų komisija 
skaitė ir vertino, o minia ir 
spauda, ir visi Švedijos moki
niai laukė: kas bus? Ir rezul
tatai buvo tokiem visi išlaikė. 
Bet —

*

Neita*?

. Taip anksti?

Nieks širdužės nepradžiugins, 
Nepaguos,

Per dienužes bus taip ilgu 
Man vienai,
Ašaružės skruostus vilgys
Baramai *

Vakaruos?

Bendravimas su amerikiečiais 
studentais

santykiai su ame
rikiečiais tais ypač ryš
kūs. ten, kur lietuvis studentas 
atsiduria vienui vienas. Netu
rėdamas lietuviu draugų, jfc y 
ra priverstas vienokiu ar kito
kiu reikalu, kreiptis į amerikie
čius studentus. Kiek teko pas
tebėti, amerikiečiai studentai 
yra gana draugiški, jų palan
kumą įsigyti lengva. Keistoka 
tačiau, kad šis draugiški siu*** 
baigiasi su kolegijos sienomis. 
Mūsų studentą ir amerikietį 
studentą rito tik mokslas, nes 
per dieną apjungia studentus. 
Pasibaigus paskaitoms, abu 
traukia skirtingi interesai, ir 
jie išsiskiria.

įdomu dar paminėti mūsų Itme-pedarytl išvadą, kad stu- 
, merginų studenčių bendravimą 
su amerikiečių studentėmis. 
Mergaitės at tai dėl savo ne
drąsumo, ar dėl akcento jau
čiasi labai nejaukiai, draugau
damas sų vietinėmis studentė
mis. Net ir klasėse, kur vyks- 
ta bendras darbas, maža bend-

žiūri į įvairias kolegijų orgąni- į egzaminų suolą. Tai atsitiko 
zacijąs: brolijas, seserijas, polįti- " '
niūs ir’retiginius būrelius bei į- 
vairius klubus. Kaip ameriko
niškos kolegijos stdtentai jie 
lyg ir jaučia pareigos prisidėti 
prie kolegijos vidinės veiklos, 
bet dažnai svetima aplinkuma 
juos atstumia nuo bendradar-,.;
biavimo. Svetimybės jausmas 
ir tai, kad nebūsi pUnai arneri- 
kiečių suprastas, sulaiko nuo 
aktyvesnio įsijungimo į kolegi
jos gyvęnimą.

Švedijoje.
Ten mokslo metai baigiasi 

balandžio mėnesį. Vieną dieną 
visi Švedijos abiturientai laiko

rai”, — tas yra reta Švedijoje; 
mokyklos direktorius ir vienas 
mokytojas gavo "gerai”, o ki
tas ir mokytoja — tik “paten
kinamai”. Kartu dar buvo ir 
pastaba, kad kalba labai skur
di ir bendras išsilavinimas silp
nas.

Kai mokiniai gavo brandos 
,atestatus_ir.susiginčijo- su tė- 
• vais,. kad jų pažymiai nėra 
per daug gražūs,'šis profesorių 
egzaminas gelbėjo visų padėtį: 
iš penkių tik vienas išlaikė la
bai gerai.

Šis žurnalistų išprovokuotas 
egzaminas privedė prie kai ku
rių pataisų ir suteikė moki
niams palengvinimų.

Skautiško gyveninio žinios
Stovykla prie Niagaros.' 1953 

. birželio mėn. gale ir liepos 
mėn. pradžioje ruošiamas lie
tuvių vyresniųjų skautų-čių 3-

m.

kąd mūR studentai taip pasy
viai te kukėsi. Sąvp nedalyvavi
mų jie neimamai reprezentuo
to Ifctorių vardą. Tdd mūsų 
studentei teteašo į didesnes ar

dentai yra patenkinti, galėda-

Pažvelgę j mūsų studentus 
amerikoniškose kolegijose, ga-

dentai stengiasi prisiderinti 
prie kolegijos skirtingų .aplin
kybių. Jie pasisavina gražius,

Šąlfa to, kas tteOa lietuvjtję, 
jie neišsižada lietuvtfkM dva
sios.

VUuuurtą Karc&aitė

mas Lietuvos Skautų. Są-gos 
35 metų sukakčiai atžymėti. 
Po sąskrydžio ten pat įvyks 
Kanados ir JAV Rajonų Vienos 
savaitės vyresn. skautų lavini
mo stovykla.

rion susirinks per 50 tūkstan
čių skautų. Lietuvių vienetą 
atstovaus Los Angeles vietinįn- 
kija ,kuriai vadovauja pasktn. 
V. Pažiūra.
“Gatvės berniuką nuotykiai”, 

parašyti ’ R. Spalio ir išleisti 
“Trejnteis” leidyklos, jau išė
jo iš spaudos. Knygos siužetas 
paimtas iš Lietuvos skautų gy
venimo.

moji šio veikalo laida paruošta ruoštas sktn. B. Stundteca, jau 
V. Kamantausko, buvo išteista išėjo iš spaudos. Leidinys ski

riamas jūrų skautų 30-ties m. 
veiklos sukakčiai atžymėti. 
Knyga įdomi ne tik jūrų skau
tams, bet ir visiems vandens 
sporto mėgėjams.

moji šio veikalo laida paruošta

1934 m. Kaune. Dabar dr. Vyt.’-. 
Čepas rengia spaudai antrąją 
laidą. Iliustracijas piešia Vikt.’ 
Bričkus. Knygos kaina bus a- 
pie $2.00. Visais šio leidinio 

reikalais galima kreiptis į 
Spaudos ir Informacijos Sky
riaus vedėją C. Senkevičių, 
262 Rusbolme Rd., Toronto, 
Ont.

Amerikos skautą ratvykla.
1953 m. liepos mėn. gale prie 
Santa Ana, Kalifornijoje, j- 
vyks JAV Skautų stovykla, ku-

Jamrs B. Cuaaat, Harvardo 
universiteto rektorius, kuriam 
prez. Eisenhoweris paaKUA^ bū
ti JAV ambasadoriumi Vokie
tijai, susidūrė su kliūtimis. 
Jam prikišama net pačių res
publikonų. kad Harvardo uni- 
•vrpsitetc toleravęs komunistus;



darbe.

sudaryti autorius K Rftta ate

Kalbėjo rašytojas. Jhr.

iždo
Ke.

laikė iki pabaigos, veikdama b 
ki sielos gelmių, c kaikurkmūs

na“, t y, jnuidma, sveika, 
natūralaus, idealaus, veržiaus.

jo -pastatymas buvę » Cteve- Vtega šitas jaunimas tejėgė 
landė; pagavusi žiūrwo dėme-

ROCHESTER, N. J. — Ro- 
chesterio ateitininkų būrelis

nė, A. Nemanienė, J. Salasevi- 
pria Mųjpsįos parapijos, baž •• 

J hy&oe pastatyk® ir prie lietu- 
s vybėa išlaikymo. Dieve joms 

padek ir toliau eiti lietuvišku
Moterų, Sąjungos -36 kuopos keliu!

naują valdybą sudaro: M. Gi-

imdamas paprasta

dinrtM,

Jei Clevelando lietuvių vi
suomenė apskritai vertiną ir

žefio sceninius pastotomis, tai 
“Atžalyno” laukė labiau už ki
tus dėl to, kad jis pate to nu-

MvrikriM? Rtehsoriai, statyda
mi "Atžalyną“, turėtų apie tai 
pagąlvatk Kateurie Maželio 
mokyte^ buvo taip ‘pat ir 
*>rjauni“.

Dekoracijfcs pagamino pats
M rūkoriai, įpąrgahiininkai ir, režteoriua Maželis. Tai buvo

■ vienai ii geriausių Clevelando vis labaiu reiškiasi visose kul-
seenoj matytų * dekoracijų — tūrinėse ir meninėse srityse, 
meniškos, bet kartu ir natūrame

lunimo scenoje mate
lę vyresniųjų. Visų

džio ir naivaus be geda ih$lą£- 
kiusio mokytojo vaHmeny e- 
aame jau matę eik vaidilų. 
Mažeikų sukurtas mckytojąs

naujo stiliaus “poniutę” Kerai-

- studentai ir mokiniai.
rodžiusi turinti šio žanro rote* 
aiškių gabumų. Lygiai todin-

(sausio 25) prireikė net dviejų 
spektaklių, ir į abu prigužėjo 
pilna žiūrovų. % <.

Režisorius P. Maželis padarė 
viską, kas buvo galima duoti 
esamomis sąlygomis dirbant su 
scenos nfegėjais. Jis sutelkė 33 
vaidintojus! Daugumą jų su
darė mūsų besimokąs jauni
mas
Jiems pavestą uždavinį, he ma
žų neišvengiamų trūkumų, jie 
atliko visai gerai.

Pagrindinis vaidmuo atiteko 
Arv. Barzdukui, vaidinusiam 
Petro, inž. Karaičio sūnėno, 
našlaičio, rolę. ISavo laikymusi 
ir įsigyvenimu jis įtikino. Kaž
kurias situacijas jis suvaidino 

~su tikru dvasios pagavimu. Ge
ros buvo kažkurios “tylios” 
scenos. Geri taip pat buvo ir 

x Ig. Žilionis (Petro draugas Ja- 
sus šaučiukas), J. Vyšniauskas 
(gimnazijos direktorius), G.

ziulevičiūtė (Pliuškjenč), tik 
ne tokia aiški savo kalba. Be 
galo .geras, natūralus, įtikina
mas siuvėjo Žiogo rolėj buvo 
A. Liutkus. Gerai sAvo roles 
taip pat atliko V. Tamulevįčitft 
(senstelėjęs istorijos mokyto
jas), E. Nainienė (blaiviai gy
venimą vertinanti gamtos mo
kytoja ir kt. Apskritai didelė 
dalis mokytojų režisoriaus 
(gal ir paties veikalo auto
riaus) parodyti kažkokie nevy
kėliai — žiaurūs savo moki-

“Atžalyno" pastatymas Cle
velando naujųjų ateivių visuo
menei buvo -tikra kultūrinė 
šventė, vėl nukėlusi juos į mie
ląją Lietuvą, priminusi jiems 
paliktą prąęitj, nors valandėlei 
atitrukusi nuo fabrikinės kas
dienybės. Bet šiuo veikalu liko 
patenkinti ir senosios emigra
cijos lietuviai, į kurių lietu
viškas širdis Binkis prabilo ne 
tik liėtuviško gyvenimo vaiz- 
dais, bet ypačiai bendraisiais 
žmoniškumo ir gėrio idealais.

Atžalyną bendrai rengė Cle
velando ateitininkai ir skau-

PREZ, EISENHOKERIO ATSAKYMAS• • *

viską,

PHTSBIIRGH^ PA.

Prez. Eisenbowerie atsakymas M- J- Kazėnas, kun. V. Kara- 
Sausio 18. d- įvykęs lietuviš

kųjų draugijų suvažiavimas 
pasiuntė prezidentui jo inaugu
racijos proga sveikinimą, kurį 
įgaliotas pasirašė pirm. A. Pa- 
leckas. Sausio 29 d. gautas 

’ gražus prezidento atsakymas, 
kuriame jis išreiškia reikalą 
vieningai kovoti dėl Amerikos 
4r kitų tautų laisvės.

Balfo veikla
Balfo skyrius daro

kad kuo daugiausia , . įtrauktų 
žmonių į gražųjį šalpos dar- 

’ bą. Neseniai įvykusiame sky
riaus valdybos posėdyje pas 
Količius buvo nagrinėjami nau
ji būdai gauti daugiau pajamų.

* V. Količienė padarė pranešimą 
iš Balfo seimo Bostone. Ji ten 
dalyvavo kaip Pittsburgho Bąl- 
fo skyriaus atstovė.

Pavasari nutarta surengti 
gatvėse rinkliavą ir suvaidinti 
veikalą.

Vyčių vakaras
Vasario 8 d. 3:30 vai. šv. 

Kazimiero mokyklos salėje bus 
dainų ir šokių vakaras. Vaka
ro pelnas skiriamas palaikyti 
vyčių radijo valandai. įėjimas 
— 1 dol.

Vyčiai Jaukia. atsilankant 
daug svečių ir tikisi, kad visuo
menė jų gražų ir naudingą dar
bą parems.

Vakarienė talkininkams
Praėjusią vasarą šv. Kazi

miero parapija buvo surengusi 
vienos savaitės bazarą, kuris 
gerai pasisekė ir davė gražaus 
pelno. Bazare dirbo daug para
pijiečių. Tai sausio 27 ir buvo 
suruošta vakarienė visiems to 
bazaro talkininkams. Dalyvavo 
apie 100 žmonių. Progai pri
taikytas kalbas pasakė kleb.

paskaitas Ipie meną. Prie ar
batos puodelio jaunosios ateiti
ninkės padainavo ir pasakė ei
lėraščių. Arbatėlė *vyko Jond^K 
Izabelės Stankaičių bute. , 

Jaunomsioms ateitininkėms 
labai sėkmingai vadovauja su
mani veikėja Izabelė Stankai- 
tienė, berniukams Br. Krakau- 
skas ir viso būreįio pirm. Vla
das Lelevičius.

Dr. Pranas Padalskis, Det- 
roit universiteto ekonominių 
mokslų profesorius, buvęs karo 
metų vienas iš’ veikliausių po- 
gi-indtkr veikėjų, vasario 15 d. 

r^pie pergyventas atvykstą Rochesterin, kur da
lyvaus Lietuvos Neprjklauso- 
mybėa’Sventėje ir pasakys Lie
tuvos laisvinimo ir tarptautinės 
padėties‘'klausimais prakalbą.

VI. Sb.

kaip savistovjjis, veiklus viene
tas. Subūręs nemažai sendrau
gių, stengiasi galimai daugiau 
suspiesti aplink save jaunuo
menės ir tjtarojo atžalyno — 
mažųjų, kurie dažnai įsijungia 
į įvairius kultūrinius parengi
mus bei vaidinimus ir gauna 
progos pasiklausyti turiningų 
paskaitų, Neseniai su skausmo 
suspausta širdimi klausėmės 
Albino Sinkeviči šiurpių

dienas bolševikų kalėjįmųse. 
Sausio 24 d- rašytojas Jurgis 
Jankus viešėjo jaunųjų ateiti- 
ninkių-būrelyje. Giliai štisikau- 
pusios klausėsi jo turiningos

ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS VEIKLA
UNUKN, n. j.

Pianistas Andrius Kuprevičius sutinkamas ChicaRos aerodronje. Ii 
kairės —CtetHupoziteriuu Vladas Jakubėnas, muzikas Aleksas Kučiū
nai Margučio vedėja Lilija anagaitienė, pianistas Andrius Kuprevi
čius ir ddv. Antanas ORs, Saaitary District of Chicago Prezidentas.

Chicago, III. .
• Mirė Jonas Mašiotas sau

sio 28 d. Jis buvo Prano Ma-e 
šioto, žinomo pedagogo, vaikų’ 
literatūros kūrėjo ir “Aušras” 
laikų viekėjo sūnus, taip pat 
pedagogas matematikas. Lie
tuvoje prieš karą mokytojavo 

- “Aušros” berniukų gimnazijo
je, o Vokietijoje dirbo Schein- 
feldo lietuvių tremtinių gimna
zijoje. Paskutiniu metu gyveno 
Chicagoje.

• Mirė Dr, Ip. Žilinskas sau
sio 27 d. Jis buvo sulaukęs jau 
70 metų. Ilgą laiką gydytojo 
darbą dirbot Šiauliuose, o Vo- " 
kietojoje būdamas — Hochfel- 
do stovykloje. ‘

• Lietuvos Nepriklausomy
bes minėsiąs rengiamas Alto 
vasario 15 d. Ashland audito
rijoje. Meninę programą atlįks 
Dainavos ansamblis ir Vyrų 
choras. .

Mphooe: DEARBORN 2-0819 
TO PLACĘ HELP WANTED ADS, 

Aąk For Ad Taker „
Help Wanted Malė

YOUNG MEN

veckas ir parap. komiteto pir
mininkas A. Marčiulaitis.' Kai-, 
bėtojai iškėlė talkininkų nuo
pelnus parapijai, nes gautasis 
pelnas sunaudotas įvairiems 
bažnyčioms reikalažns.

Reikia atsargiau elgtis.
Vieno;© darbovietėje nese

niai atsitiko šitokia nelaimė: 2L 
metų vaikians G. J., pasilenkęs 
dirbo savo darbą. Tuo tarpu iš 
kitos vietos pro jį ėjo bendra
darbis P. K- ir rankoje nešėsi 
ilgą darbinį peilį... Kai jis ėjo, 1 
taip ir suvarė peilį j pasilenku
sio draugo dešinę akį... šis pa
plūdo kraujuose ir atsidūrė li
goninėje. Beveik tikra, kad a- 
kį gydytojai turės išimti.

štai ką padaro neatsargu
mas darbe!

Alto tarybos posėdis
Sausio 28 d. Alto tarybos 

posėdyje svarstyta Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimo 
programa. Minėjime kalbės K- 
A. Sušinskas ir Kipras Bielinis 
(iš New Yorko). Meninę prog
ramą atliks Šv. Pranciškaus 
Akademijos, mergaitės ir vyčių 
choras. Tikimasi, kad minėji
mo dalyviai bus duosnūs ir 
jautrūs Lietuvos laisvinimo 
reikalams .
Tarybos nariai šiems metams 

paprašė likti tą pačią buvusią 
tarybą, kurios visi nariai buvo 
perrinkti draugijų suvažiavi
me sausio 18 d. Taryba sutiko.

Dar buvo svarsotmas prie
monės kovoti su vietiniais lie- - 
tuviais komunistais Pittsbur- 
ghe, kurie čia turi susukę kelis 
komunistinius lizdus.

Posėdyje dalyvavo per 10 
narių. Posėdis praėjo darbin
goje ir sklandžioje nuotaikoje.

Karteri LB apylinkė
Lietuviškosios organizacijos 

vasario 15 d. minės- Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 

. sukaktį# Minėjime bus ir iškil
mingas LB Lindeno apylinkės 
įteigimas. Į minėjimą ir iš
kilmingas įkurtuves visa lietu
viškoji visuomene kviečiama 
kuo gausiausiai dalyvauti. Jo
kių įžangos mokesčių nei bilie
tų nebus.

BALF skyrius dabar baigtu 
piniginiu vajumi sukėlė 
dolerius ir 25 centus. Pereitais 
metais aprangos surinko ir 
centran pristatė 1385 sv. Rū
bus ir avalynę ir dabar visą 
laiką renka J. Prapuolenis, 
1103 Monmouth Avė., Linden, 
N. J. TeL Linden 3-1186.

Moterų kuopa dirba tyliai, 
bet gražiai ir sėkmingai. Jos 
Balfo naudai suruošė kortų va
karą ir gautą pelną perdavė 

1 Balfo skyriui. Skyrius papildė 
ir sudaręs 30 dolerių pasiuntė 
per centrą Vokietijon.

Vaidintoji tnipė. porą kar
tų suvaidinus komediją ‘Teta 
iš Amerikos", dar ruošiasi pa
rai gastrolių ir paskui imsis 
naują veikalą repetuoti.

Help WantedFemale

{Lietuvos Vyčiv Radijo Programa
.< TnunliuoM U stiprios radijo stoties VVLOA. IMS kyloeycJes

<g KIEKVIENA SEKMADIENI — nuo 1:30 iki 2:0Q vai. Jei norite 
C šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:
| KNfOHTS OF UTHITANTA WLOA
įį RRAnnoCK, PA. I

liai dirba jau antruosius me
tus. Mokyklėlę lankanti moki
niai yra padarę labai gražią 
pažangą ir iš jų tenka laukti 
gražaus liėttrvžško prieauglio 
kultūriniam verkimui. Yra ir 
tokių, kurie tik kartą į mėne- 

143 sį atsilanko pamokose. Apie jų 
pažangą netenką nei kalbėti. 
Yra ir tokių tėvų, kurie vaikų 
lietuviškai neleidžia mokytis, 
nes, girdi, tai pakenks jų vai
kų angliškam kalbos akcentui. 
Yra ir nelietuvių tėvų, kurie 
tokio pavojaus visiškai- nejau
čia ir lietuviškai mokytis vai
kams nedraudžia. Kai kurios 
New Jersey vidurinės mokyk
los (high schools) ieško lietu
vių kalbos mokytojų ir įsiveda 
lietuvių kalbą dėstomuoju da
lyku. J. Prapuolenis

WATERBU.RY, CONN
Vasario 16 minėijmas pirm. Leonardas šimutis iš 

ALTo Waterburio, Conn., Chicagos ir adv. K. Kalinaus- 
skyrius Lietuvos nepriklauso- kas iš Bostono, 
mybės paskelbimo sukakčių 
minėjimą ruošia vasario 8 d.
— sekmadienį, šv. Juozapo pa
rapijos salėje.

Katalikų Federacijos sky
rius, kaip kasmet, užprašė iš- 
klkningas pamaldas Vasario 16 
intencija šv. Juozapa bažnyčio-

Minėjimas salėje prasidės 6 
vai p.p. Įnvokacjją sukalbės 
kleb. kun. J. Valantiejus. Pro
gramoje dalyvaus choras ir vy
rų kvartetas.

Pagrindiniais kalbėtojais bus 
ALTo Vykdomojo Komiteto

Šventės ruošėjai tikisi, kad 
Waterburio ir apylinkių lietu
viai minėjime gausiai dalyvaus 
ir kad ta proga savo-aukomis 
prisidės prie Lietuvos laisvini
mo reikalų.

Pateram, N. J
Sausio mėn, 25 d. Paterstmo 

&v. Kazimierą parapijos choras 
suruošė gražų pobūvį. Rengė
ja i: St. Adomaftfe Brettmkte- 
nė, J. Btehūnaš ir A. Adomai
tienės paruošė skanią vafcarie-

Choro pina. J. Spruimitis 
apžvelgė choro praeitį, pabrėž
damas, kad Phteroone vtaue> 

Waiter ftimkus praėjusią savai- buvo gausūs ir geri cha 
tę aplankė Dr. Albert A. Rim- rittak tik dabar sumažėjęs sa
kus, tairis sausio 10 d. buvo 
paleistas, po dviejų metų akty
vios tamykos, iš oro pajėgų • Kinta palinkėjo chorui, kad jis 
medicinos korpuso. Savo kari
nę tarnybą Dr. A. Šimkus at
liko Hamilton Air Force Base, 

.Kalifornijoj. Jis numato atei
nančiais metais lankyti gydy
tojų pasitobulinimo ir gyneko- 
logijos kursus Tulane medici
nos mokykloj New ofieans, 
Lousiana.

RAK* KABO TARNYBĄ
FrMeia, Cm —.Savo tėvus

vo narių skaičiumi.
Parapijos klebonas kun. J.

stiprėtų ne tik narių skaičiu
mi, bet ir savo kokybe. Jau 
1931 m. Patersone buvo suruo
šta pirmoji lietuvių dainų šven
tė.

Patersono lietuvių chorui jau 
dvidešimti metai vadovauja ga
bus ir energingas vargoninin- 
kas Vincas Justas. Dalyvis

(Hrk Work Near Heme —» Save $104 a year carfare 
THE DELTA FOWER TOOL Divteion 

has immediate openings for
CLERK — TYPIST

For Traffic Departament----- - Also
TYPIST BILLER

Interesting Wbrk. — 5-Day Week. Liberal Employce 
Benefits. — Pleasant Working Conditions.

SEE — MR. SCHNEIDER
THE DELTA POWER TOOL Division

3930 S. Winchester---------  — LAfayette 3-667
“You’ll Likę VVorking Here”

Help Wanted Malė

THE DELTA POWEK TOOL DIVISION 
has immediate opening for 

CLERK—TYPIST
FOR TRAFFIC DEPARTMENT 

Also
TYPIST BILLER

INTERESTING W0RK—5 DAY WEĘK. These are steady 
positįpns and offer good chances for advancement. Li borai 

empteyee benefits. Pleasant working conditions.
SEE MR. SCHNEIDER

THE DELTA POWER TOOL DIVISION
3930 S. Wh»chester LAfayętte 3-6673

WORK OLOSE TO HOMI

WE NEED

• MACHINE OPERATORS
• DBLLL PRESS OPERATORS
f P1TNCH PRESS OPERATORS
• SHEAR KANOS
• LATRE HANDS

40 HOUR -WEEK 
PAU^VACATIONS MANY COMPANY BENEFITS

INTERNATIONAL 
HARVES'TER CO.
McCORMICK WORKS

2fiM> WRST»’.RN AVĖ

Employmcnt officc open 8 A M. 1n 4 I’.M.
Monday through Friday 

9:00 A.M. to M. SATURDAY

EB

AN OPPORTUNITY
TO ČARN MORE

and unlimited advancement 
•with fąst growing 

company.
TO HELP IN OFFICE OF 

TRUCKING CO.
Some Typing

SALARY BEST

McCLAIT^

950 WEST 37th STREET

IEŠMININKAI

KROVĖJAI

-REIKALINGI

ILLINOIS
NORTHERN

RAILWAY
COMPANY

Patyrę, ligi 50 m. amžiaus.

Kreiptis—Mr. Kelly
2610

South Western Avė.

Shear Operators 
Slitter Operatore 
Machine Helpers
(Will train to be machine

Operators)

Dockmen

Ist or 2nd Shift

Mr. Muldoon

CORP.
334# S. Puteski Rd.

RI 7-7700

*
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— Prancūzas Gtibųrt Bonu ku
ris olimpinių žaidimu metu laimėjo 
sidabrinį medali, pasiekė naują pa
saulinį rekordą 100 m. nugara nu
plaukdama* per 1.63JI mta. Tuo jis 
senąjį rętorto. kuris prihteua* a- 
merikiečiui ARan 8taek. pagerino 
0 J sek.

Švedijos teniso rinktinė nuga
lėjo Suomijos atstovų* 4:1 ir tuo 
pelnytai laimėjo varžybas dėl kara
liaus taurės.

— Vokietijos rinktinė prieš kuri 
laikų sužaidė draugiškas krepšinio 
rungtynes *u ūvoicarija* rinktine ir 
rungtynes laimėjo rėųuUatų 43:41. 
Geriausiu žaidėju šių rungtynių me
tu buvo laikomas Wolfgang Strie- 
tzct. Rungtynės buvo pravestos Hei
delberge.

— An<»l|irs rugbv rinktinė susiti
ko su Valijos rinktine, ir anglų 
veržlumas rungtynes laimėjo rezul
tatu 8:3.

— Tarptautinis olimpini* komite
tas (1OC1 balandžio mėp. 17 d. susi
rinks posėdžiui i Meksiką. Tai pir
mas kartas po 20 metų, kad minėto 
komiteto posėdis vyks Amerikos 
žemyne. Bus svarstomi klausimai 

- surišti su 1956 m. olimpiniais žaidi
mais. žaidimų vieta numatytas Mel- 
bourne — Australija, bet paskutiniu 
metu paplitę .žinias, kad australai 
tūri sunkumų, nes valstybės finan
siškai neremia organizuojamu žaidi
mu- Tad galimas dalykas, kad vie
tovė dar gali pasikeisti.

— Viktoras Mikėnas pa^kė nau
ja Lietuvos rekordą, diską numesda- 
mas 44.67 m.

Anglas Valda Osborn laimėjo Eu
ropos dailaus čiuožimo vyrų grupės 
pirmenybes, kurios įvyko Dortmund- 
Vokietijoje.

Australas M. Rose laimėje Pieti
nės Australijos teniso pirmenybes fi
nale nugalėjęs amerikieti V. Seixas 
per 4 setus. Moterų grupėje Mau- 
reen Connolly ir toliau skina laimė
jimus. Per šias pirmenybes ji fina
le vėl nugalėjo j. Sampson per 2 se
tus

Lengvosios atletikos sezonas salė
se jau prasidėjo. Susilaukėme 2 
naujų pasaulinių rekordu, tosomas 

“ negras H. Dillard 50 yard« kliūtimis 
nubėgo per 6 sek tuo buvusį pašau-

batedaa. Tuo jte pagerino OBrien 
rekordų. Kadangi R. Frųe s sezoni 
dar neužbaigė. Hai Henka laukti dar 
geręsnėą pasekmė*. Dabar kiekviena 
naujai {mesta bauda reikš naują re
kordų.

Vienas iš geriausių Amerikos mė
tėte tenisininkų'G. Mjullev nuvykęs 
į floridą dalyvavo Florida* teniso 
turnyre ir vyrų grupėje.pelnė pir
mą vieta finale nuąalėdnraps F. 
Guernęsey per 3 setus. Geriausioji 
ąustralė tenisininkė T. Lcng, daly
vavusi minėtame turnyre, laimėjo 
moterų grupėje pirma vietą nuga
lėdama J. Clark per 3 sete*.

Frank Kovacs laimėjo p ofesįona- 
lų tenisininkų (ciay ęourt> pirmeny
bes finale nugalėjęs B. Riggs per 3 
setus.

Mary U Fanik ant«i«s metus iš 
eilės laimėjo Helen Lee Doherty 
moterų mėgėjų golfo pirmenybes, 
finale nugalėjusi B- Romack.

Kad pasaulių rekordą ne visada 
galima- pagal apskaičiavimu* pasiek
ti dar kartą įrodė australo John 
Landy bandymas, kuris buvo nuta
ręs per australų pirmenybes 1 my
lią nubėgti per 4 min. tuo pageri
nant nepaprastai gerą pasaulinį re
kordą, kurį savo laiku buvo pasie
kęs G. Haegg — žymus švedas — 
4:01,4 min. Australo Landy planai 
tačiau liko neiūykdyti, nes jis minė
tą distanciją nubėgo per 4:04,2 min. 
tuo laimėdamas tos šakes Australi
jos meisterio vardą. 
Spaudoje plačiai komentuo
jamas ir reklamuojamas ruošimasis 
naują rekordą pasiekti tačiau teigia
mų reaultatų nedavė. F. V.‘

IIRBtt — ĄDMINVTRAVIMUI 
patyrusi dietinį virtuvėj. ADA 
Kreipto personalo skyriuje’ darbo

JasepkGarazva

Ho*ard ari Dtonoat

Pas-
Pui- 
susi-

moterų paltų. Siuvimas dalimis, 
tovus darbas, geras atlyginimas, 
kios darbo sąlygos. Arti nuo visu 
saekimo Rnijų. Kreiptis:

GENEV A CLOAK C0. .
285 Jay St (Boro Hgll), Brooklyn.

tvarkymui, 6 dienos savaitėje. Pasto
vus darbas, geras atlyginimas.'Apmo
kamos atostogos. Maltini aplinka.

Skambinti:

* SIUV*JO6 RANKOMIS
Turi bM patyrusios. Padera darbas. 
Geras atlygtetem**- Apmotauaoa ato
stogos ir šventė*. Gydjuas- Malonios 
darbo sąlygoj Kreipti*:

\HOWARD CLOTHES
46 Ftatbusk Avė. Iiteasian 

Biooklya (9th flwr)

&LAUGLS—BEG ĮSTRIGTOS NJ. Y. 
YlALSTYBfcJE

Visiems slaugės darbams. Susidomė
jusioms darbu — patyrusioms— pakė
limai. Pradinis mokestis - $265 
nėšiui.

T. B. Orientacinė progranrra
100 lovų T. B. Ligoninė.

Tek: DI 6-4000 Brooklyn

mė-

¥lower Ftfth Avenue Hespital

.PHmmMk patyrusi

marhnson cleaners

patyrusios dirbti S and S popierinėms 
dėžėms gaminti mašinomis, senoj 
brangenybėms dėžulių -gaminimo 
kompanijoj. Maloni aplinka, pastovus 
dariMs. .Kreipto: >

MAUTNER CO.
Haswe!l St. off Eastebester Rdų Bx.

PATYRUSIOS SUKNELIŲ 
SIUVĖJOS

Pastovus darbas. Geras atlyginimas.
Malonios darbo sąlygos. Kreiptis:

JILL DRESS CO.
691 £ 223 St, Brome, N. Y.

TeL TU 2-1919

SIUVĖJOS
patyrusios prie snkneUų. ($8.75). Pa
stovu* darbai geras atlygtnimas. 
Malanto darbe sąlygos. Kreiptis:

ANSOL DRESS CO.
2230 Gleason Avė. Bronx, N. Y.

Tel UN 3-6976

Help Wanted
Malė - Female

STOVUOS BONA2 MAŠINOMIS
Kreiptis tik patyrusioms. Pastovus 

darbas, geras atlyginimas. Malonios 
darbo sąlygos.

TENTILE CĘEATttBS
601 W. 36 St, N. Y. C.

Telef. OR 54257

SIUVĖJOS 
patyrusios įstatyti rankoves ir siūti 
apykakles geresnės rūšies bUmėms. 
Pastovus darbas, gera* atlyginimas. 
Kreiptis:

GINUNO CO.
8 Rock St., Brooklyn. Tel HY 7-1646

DUODAMAS GRAŽUS, 
k PATOGUS NAMAS 

modernioj farmej. *en*raram as*ne

prižiūrėtąją darbą. Taip pat nedide
lis atlyginimas ir teisė naudotis žeme.

Kreipkitės j savininke:
MARY BBUCE 'TeL MO 2-8626

STOVUOS — ^IDĖJOS
atskirų dalių (section workers) spor
tinių drabužių. Geras pastovus atlygi
nimas ištisus metus.

GREENDELL SPORTSVVEAR
961 Rroadway N. V. City

SIUSIOS 
įgudusios siūti automatinėmis maši
nomis. Pastovas darbas, geras Atly
ginimas. Kreipto:

TIEBOUT CURTAIN
2170 Tiebout Ave^ Bronx

nuoego per o su* iuu uuvuai WJT "■ ■ ~w gjr
iinj sales rekordą pagerindamas 0.1? ' HClD W3ntCCl— 91316 
sek. Antrąjį rekordą pasiekė Ken----------------------------------------- .----------
Wiesner iššokdamas 6’lfe^-Tuo-jis< 
buvusi pasaulinį rekordų šuolyje 
į aukštį pagerino 1/4 incho. Abu re
kordai buvo pasiekti Philadelphijo- 
je, Inųuirer's varžybų metu. t

B. Francis pasiekė naują rekordą 
baudų metyme, reguliaraus krepši
nio Sezono metu sumesdamas 368

prityrė prie įšvirkštimo formų (in- 
jection molei). Geras atlyginimas, pa
stovus darbas.

PLASne WARE. INC.
238 William SL, NY.C.

SIUVĖJOS
prityrusios prie vyrų ir moterų marš
kinių (section work). Pastovus dar
bas, geras atlyginimas. Kreiptis:

KLASS — E. E. TOGS
662 Driggs Avė., Brooklyn, N. Y. 

Telef ST 3-1621

SIUVĖJOS
Floor worker darbui, prašytojos ran
komis, taip pat viena floor werfeer 
visiems moterų sportinių drabužių 
darbams. Pastovus darbas, geras at
lyginimas. Kreiptis:

GREENDELL SPORTSWEAR
901 Broadway, N.Y.C.

Display

CASTER, EXPERIEN’CED 
Steady preducer White Metai Lam~> 
Parts, Solid A, Slush work. Vacation 
with pay. Yearly bonus. Mušt speak 
English. High wagė.

MI 2-9427 — VVoodhaven. L. L

siuvėjos Y y 
patyrusios siūti .Snęr mašinorrfis bliu- 
zes ir sportinius drabužius. Pastovus 
darbas — geras atlyginimas. Kreiptis: 

MfL — ABT
2430 Atlantic Avė., Brooklyn 

Telefi-HY 8-1636

PATYRUSIOS SIUVĖJOS 
kišenėms siūti (section work). Pasto
vus darbas, geras atlyginimas. Malo
nios darbo sąlygos. Kreiptis:

PEKIE GIRL COAT CO.
260 Moore St, . Brooklyn,<N. Y.

TeL HY 7-9853

P. J. BAGDANAVICIUS, M. D.
DYDYTO4AS IR CHIRURGAS

3MM Aveitoi " ' * Brooklyn 5. N. Y.

8eštądįeni*U 10—12 ryte h- susitarus.
Tel MAIN 4-2939

-- l~l~l~'~"~ * -~—Į- - — — —
i Tek Mtegg 2-5648

: Matthew P. Baltas

SYNNOTT , TRAVEL 
BURBAU 

AUTHORI2ED AIR LINE 
and 

STEAMSHIP AGENCY
One Flatirash Ąvenue 

BROOKLYN, N. Y. 
Pbone UL 9-ZT9t

ENPERIENCED DIE MAKERS
Sheet Metai Mechanics Experienced 
on Precision Cabinets, Chassis and 
Office Filing Eųpmt.

Experienced Bench Hand Disc 
grinders riveters, fitters, Good vvajes. 

ART LLOYD MET A L PROD.
2973 Cropsey Avė., Bklyn

. SIUVĖJOS
patyrusios prie Singer siuvamųjų ma
šinų. Darbas modernioj dirbtuvėj. 
Pastovus geras atlyginimas. Kreiptis: 

CENTURY INTERIOR 
RECORATOBS

1164 Bedford Avė., Brooklyn, N. Y.

NAILHEAD SETTERS 
patyrę prie dirbtinių brangenybių. 
Pastovus darbas, geras atlyginimas. 
Malonios darbo sąlygos. Kreiptis: 

LORMAN
7 W. Ž2 SL, N.Y.C.

Business for Sale

Ist CLASS MACHINIST
LA THE HANDS —

Work on plastie injection molds. 
PLASTIC AVARE, INC.

238 William St. or 3 Duane St 
N. Y.

Matecųrist, Espert i Shampoo
Aukštos klasės klientai. 5 dienos i 
savaite- Pastovus geras atlyginimas. 
Maloni aplinka.

PAUL tod ANDRĖS BEAVTY
SALOS" . '

213 Middie Neek BcL, Great Xeck. L.L 
Telef GR 2-4117

In Theater Building: Business caa be 
' irtiproved: Illnes forces sale; $2.500.

Pilone BU 4-9148 —
Brooklyų; English speuking

SUPERINTENDENT

Exp^rieueed; 56 families; oil burners; 
$150 menthly; 3 room apt.; maįn 
floor; Utilities.

Household Help 
Wanted

BTclya GE 6-9126 t

MAN

IENCED

Good salary 
Fond of Chilren, Own room and radio, 

Permanent job.
Phone Lynbrook 9-8916

AUTO-BODY and F1
A-l Exp’i

Steady 5 day work. Vacation. Only 
top man need apply.

CENTURY AUTO VVELDING 
246 Delaaeey St N.Y.C.

STOVUOS
patyrusios dirbti overlock mašinomis 
prie rayon ir nylon apatiniu kelinių 
^panties). Pastovus darbas, geras at
lyginimas. Malonios darbo sąlygos.

TmCOLOB MILLS
13 E. 16th St, N. Y. C.

Tetef. AL MSM

► SCHOLES BAKING, Ine.
.V. Lukas — Vedėjas

► 532 Grand St. Brooklyn, N. Y.
J Tel. EVergreen 4-8802
» Lietuviška duona — geriausia 
£ duona. Mes kepame duonas, py-
► ragus ir pyragaičius pagal visų 
£ skonį. Tortai, ypatingai pyragai
► vestuvėms, krikštynoms ir ki- 
& tokioms iškilmingoms progoms.
► Užsakymai išpildomi kogeriau- 
* šiai. Išvežiojame į krautuve* ir
► privačius namus.

PATYRĖ CAMBELL

SLAUGE — REGISTRUOTA
Vyriausios slaugės pareigoms. 
Atlyginimas $225 ir išlaikymas. 
Kreiptis:

ASSOCIATION HOME 
891 Amsterdam Are., N.Y.C.

TeL A€ 2-SJ24

Business Oppor
atlyginimas. Kreipto:

SERVICE MFG. CO.

(10 floor)

RE9TAURANT, 
5«X; days, Groeses $550; long lease at 
$65 a menth; Fui) price $4500; 6 room 
apt avaiteble.

WINKS RESTAURANT,
212 Fraakttn St, Brotedyn

EV 9-9646

PKTURE FRAME CUTTER AND 
JOINER 

Mušt b* tboroųgMy ezperienced; ra- 
eation with pay; paM hesdth ptan; 

Good mtery. 
Metropolitan Ptcturf Frame Verks 

18 E. 18 St, N, Y. C.

SIUVĖJOS
(poki marškinių). Patyrusios dirbti 

Singer ir Merrov mašinomis. Taip 
pat reikalingos sagų ir kilpų dirbėjos. 
(Section work).

M. and F. GARMENT CO.
682 B'way (Mh fl**), N. Y. C.

TeL AL 4-N417

Saleę Help Wžnted
GENERAL PRINT SHOP 

HELP

BLIUZIŲ SIUVĖJOS 
Pastovus dartms, ten* atly-gtaiman, 

apmokamos atostogos Kreiptis: 
Garmest Accessories, Ine.

165 RoebHng St, Brooklyn, N. Y.

CATMOUC LEAD3 FURNTSMED
We wlH select 4 ncat appcarring 

men to be trainyd for aųlev Avcragc 
eamings $100 per wėek and up. Mušt 
be araftaMe 8 hrmr* datty. For ap- 
pointment only call:

MEmpricad N. Y.

GROUP INSURANCE 
BLUE CROSS 

PAID HOLIDAYS

VELVERAY CORP.
BripMaa Avcaao * Wal—t Street 

ęnfto*. N. 9.

GRegory 34300

l Ji INOS

mh, gabios mokyti* HUmm metu* ge
rai apmokamo dari*, hr*e pieating. 
dygaatavlmaa, totetirijknai. Geras

BETTER MADJ REXALL
387 W. 36tk, Mh H. >

O£so tel. GLenmore 5-3094
Namų tei. GLenmore 3-4445

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
OYIMiTOdAS ĮR OIIBUBGAS

1357 Riphwiek Ave„ Brooklyn 7, N. Y-
Priėmūno valandos:

Kasdien 11:30—2 ir 6-8 p.p., $eštad. 10 iki 3 p.p.
išskyrus fetvirtadieniBS ir šventadienius.

DR. VYTAUTAS AVIŽONIS, M. D.
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR

GRRKT.ES LIGOS
30. E. 6Qtif8t?New York City

Telet Mųrray Hill 8-8677
12 Store Lene, Bay Store, L. L

TeleL Bay Shpre 3710

VALANDOS:
Susitarus: antrad.. ketv. ir 
šešt nuo 5 iki 8 v. v.
Susitarus: pirm., treč. ir 
penkt visą dieną ir šešt. 
tik iš ryto.

, JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, prato, odes, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas. 

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

128 K «6th STREET NEW YORK CITY
Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
iš visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

jį PARDUODAM namus
Turime gerų namų pardaūnui —Woodhaven. Ric^mond 

| Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
X Ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluose

J. P. MACHUUS
REAL ESTATE & INSURANCE 

8656 85tb Street, Woodhavea 21, N. Y 
TeL VIrginia 7-1896

Telefonas: EVergreen 4-8934

STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDVVARD MILIŪNAS
Savininkai “T

LIETUVIŠKA UŽEIGA, KUR VISI MYLI UŽEITI 
Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti 

Importuoti konjakai - Užkandžiai - Televizija - Muzika - Sportas

562 GRAND ST., kampas Union Avė. BROOKLYN, N. Y.

Dr. S. Chernoff
223 — 2nd Ave^ N. Y. C. 

(Cor. 14th St.) 
Telef. GRMnerey 7-7697

Aštrūs ir choniški susirgimai 
gydomi pennlcllfnu, oda, hormo
nai. Kraujo ir šlapumo tyrimai
Ufiso valandos: kasdien 10-6:45

Sekmadieniais—nuo 11 vai 
iki 1 vai. p.p.

Stephen Bredes Jr.
A D V O K A T A S

37 Sheridan Avė.,

TeL APplegate 7-7083

PARDUODAMI NAMAI SU

H'oodhavoa 2 šeimų medinis, 11 
kambarių, 2 karam garažas. Atskiras. 
$14,000. 2 šeimų medinis, 11 kamba
rių. $10.500. 2 šeimų medinis, 11 kam
barių $ 9,700.

Cyprese HM $ šeimų mūrinis, su 
vėliausiais įrengimai*. Dviejų florų 
kambariai tušti-

East New York 2 šeimų mūriais, 
11 kambarių. $10,500 2 šeimų medi
nis. 9 kambariai. $9,000. 3 šeimą mū
rini*, 13 kambarių. $9.000.

Joseph Vastunas
REAL B8TATE 

and INSURANCE
1*6-67 Utorty Are,

Tel. VI 8-2239

F V Ji B B A L B O M B 
M. P. Balte* ~ Direktorių* 

lUb. Bato*— Bąttog 
Reikalų VedūjM

669 Grand Street
BBOOKLYN, N. T.

NOTARY PUBLIC

-AIR CONDTnONED 
84-02 Jamaka Avė, 

(a* Forėat Farfcway Statfoa) 
WoodhaveR, N. Y.

Tei. VIrginia 7-4489

Tel EVergreen 7-4335

Stephen A romiški s
(Annakauskas)

ModeraBka Kopija*
423 MetropoUntan Avė.

POLAKAS GARANTUOJA, kad 
jūs gaEte mokėti brangiau, bet 
jūs negatite suruošti gereaarių 

laidotuvių.
>250 

ąžuolini* 
karstas

Kaina laidotuvių nėra problema, 
nes mes turime dideli pasirinki-
mą karstu. \

... Audeklu dengtas .... nuo $\95 
Ąžuolinis............. nuo 3250

Mahagoni med.......... nuo $495
Metaliniai ............... nuo $385

Nemoka už koplyčia

ANTANAS POLAKAS 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

151 Metropolitan Avė.
Telefonas- EVergreen 7-8479

WILLIAM J. DRAKE
(DRAGŪNAS)

Lietuvis Advokatas
85-03 HAREMAM PL., JAMAICA, N. Y.

Tel. Janiair* 6-7273

Tel. EVergreen 6-5181
KARL EHMER — PORK STORES
Geros rūšies įvairios mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai 

ir loti maisto produktai šiose krautuvėse:
89-38 Myrtle Avenue

Glendale, N. Y.
185-34 Horace Harding Blvd 

Fresh Meadows, Flushing 
219-17 Jamaica Avenue 

Oueens Viliūge, N. Y. 
176 Bocknway Avenue 
Valiny Stream, N. Y.

4380 WMte Pteins Bead* 
BrvtRx, N. Y.

19 Wost Post Road 
White Pattns, N. Y.

MAIN STORE
6202-18 MYRTLE AVĖ. GLENDALE 27, N. Y

88-38 Forest Avenue 
Ridgevvood, N. Y.

136-59 Roosevelt Avenue 
Flushing, N. Y.

80-04 Woodshte Avenue 
Woodsžde, N. Y.

WINTER GARDEN TA VERA, Ine.

KABARETAS
Baras, Restoranas, Salė

VYT. BELECKAS, savininkas ■

Šokiai kiekvieną šešta- I 
dienį grojant “Nakties I

Peledųi“ orkestrui I
1883 MAIHSON ST. ' BROOKLYN 17. N. Y.

Tel. EV 2.9588 (Prie Forest Avė. stoties^, Ridgea-ood

SKAmiJr^lRj^ RTTOKgli ĮTARBĮNINKA". U «*vattr»8- 
&į jb yra DAUGIAUSIA Amerikoje skaitoma.*, aes DAU
GIAUSIA duoda K Amerikos ir pasaulio Beturi* gyvenimo.

GRRKT.ES


4

Tautos ir mmai

PRANAS WAITKUS

NOTARY PUBLIC

58 METINIS BALIUS

280 UNION AVENUE

simUs jose , kelta. Pabrėžtina, 
jog J. Tautose kartais iškyla 
klausimų, kurie labai artimai 
paliečia katalikų įsitikinimus. 
Vienas tokių yra, pvz., žmonių 
pertekliaus pasaulyje klausi* 
mas. Antikatalikiškieji ar šiaip 
liberaliniai sluogsniai bando 
gąsdinti šiuo pavojum ir prisi- 
spirtam! siūlo įvesti gimimų

New Yorkoapsto*. susirinki- 
mas įvyko sausio 30 d. ApreiŠ- 
kimo par. salėje. Apskri pirm.

BBOOKLYN u. N. Y.^ ; 
j. valakas 
Praneifrnii Dir.

VASARIO 14 D„ 1953 M

mas
tymas. Diskusijas prasidės 10:
3Qval. Paskaitą “MeCarran į

Joartlna gimusi
1913 m. Kabėtam^ Mateikoje. Rąžy
ti: Rer. J. C JatMvHius, 153 SterRng

-Antrosios-ateitos diskusijų 
klausimas: Ajherikds atsaky- 

McCarran-VValter įsta-

Bayoune; L. Shushys, Bound 
Brook; J. H. Kantautas, Pas- 
saic; J. Gribas, A Matulevi
čius, Pfttriburgh; Mrs. M. Kel- 
minsky, Morgan; J. LevĮnas, 
Brighton; Mrs. E. Navickas, 
Worcester; J. Laučius, Brock- 
too; J. Breste, Waterbury; 
MEss P. Rusteikaitė, Chicago; 
P. Gtogodas, Cteveiand; A. Žu
kauskas,Ptttsburgh.

prižiūrėti namie vaikus. Vaikai 
yra du: vienas 2% metų, kitas 
A Apsigyverttigattma tame pa
čiame name arba kita*. Darbo 
valandos iratiygtaimas pagal 
susitarimą. Kreiptis telefonu 

tslai nuo 6 
M813J.

Vasario 13. L. Pil Dr-jos 
salėje šokiai, kuriuos rengia šv. 
Vardo dr-ja ir Sądalicija ir pel
ną’skiria parapijos mokyklų 
naudai ,

Vasario 16 d. 9 vai. ryto šv. 
mifios už visus žuvusius ir ken
čiančius dėl Lietuvos laisvės.

____ r CEVIČIUS 
lįHlottote DUektorton 

TeL ROuth Moste* 8-2596

Sk Barikjeri&ns ir Siaus 
1UNESAL HOME 

2M Broadw»y
South Boston, M@ss/

Nauja moderniška koplyčia šer: 
meninu dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos 

tos pačios ir i kitus miestus.

V. Kurilas, Amsterdam; Mrs. 
O. Grigatiumene, L. L City; P. 
Šimkus, Maspeth; A Kindurys, 
Dolgerille; V. Trečiokas, Cha- 
zy; V. Venskus, Great Neck;

iranreacracrjoa formą. frinuu- 
jtf santarvė, teškia ji jau buvo 
bandoma IgjrvetiėBntL daugu
mos laHbihd bepakankama.

.Bostono Aripvyskupas ir 
Bostono KolėgŪos Imigracijos 
Teisių Institutas vasario 6-8 
dienomis cbdžtojoje Hancock

TrnHadiraisis Otto yal NM ke 8—0 w.
GYVUOJA PER 23 M0ŪS 

Oro bangomis transčoojami, jtaitaa, vfafopeMs pranešimai, 
naujienas, muzika. 
TeLEV. 4-0203 
ADJKZAVrFAS 
MuzUtta DU, - • 

ĄM^*£*****

tautybių atstovai Lietuvius 
jame atstovauja daug rūpesčio 
tremtinių reikalais parodęs 
kun. A Abračinskas.

kusijas McCarran-Walter imi
gracijos įstatymo klausimais. 
Dalyvauja katalikai protes
tantai ir žydai Taip pat įsi
jungę ir lietuviai <_x-

Pirmąją diskus jų dieną 8 
vai. ryto bus nagrinėjama Eu
ropos tragedijos problema. Ati
darymo žodį pasakys Ęostono 
kolegijos rektorius kun. J. 
Maxweil, S. J., o apie šios ko
legijos Imigracijos Teisių Ins
titutą kalbą pasakys J. E. Bos
tono arkiv. R. Cushing, D. D. 
Po jo apie Europos tragediją 
ir. jos priežjkštiš bei pasekmes 
kalbės JAV žydų . Komiteto 
pirm. L Engei, iš New Yorko. 
Temą: “Amerikos savanoriška 
pagalba Europai” nagrinės 
Churh World Service atstovas 
R. EHibtt, iš Nėw Yorko, o 
tarptautinio bendradarbiavimo, 
teikiant Europai pagalbą, klau
simą —■ NCWC direktorius Eu
ropai J. J. .Ndrris išFrankfur-

Vtei Darbininko bostooiškiai 
skaitytojai, kurie nori paduoti 
ŽMą į Darbininką, prašom 
sktonbfatti telefooru SO 8-8251 
ir pranešti žinią, kuri bus ne
mokamai išspausdinto laikrai-

Mre. J. Jagukaitis, Nevaric; 
Mrs. Ck DoUfciyz, Newarik; J. 
KjpripfltaMfJĮfr** Laptaskis, E- 
Ita^rt^V ^Vtoltas, Mrs. R. 

foaigHk M®. A.

Km. A AMMou h- ta. prasteni
K. Matote sausio 22 d. daly
vavo Liet Teisininkų Sąjungos 
Bostono -skyriaus valdybos po- ^nokririvių ateitininkų šventė, 
sėdy, kuriame abu svečiai krei
pėsi j teisininkus lietuvius ir 
Įmetė dalyvauti rietose diskH- 
sljoee apie MeCarran įstatymą. 
Pįąčiau tuo klaustom referavo, 
kun. A Abračinskas. Kun. 
Mažutis prašė plačiau mūsų 
visuomenę painformuoti apie į- 
vairias taip va&namas Antide- 
famadjos Lygas ir pradėti pla
tesniu mastu judinti genocido 
klausimą.

j savo katalogą įtraukė viena 
didžiųjų Australijos gaidų lei- 
dyW- •

vaikai, pamokų tą dieną nebus. 
Vasario 15 bus minamas 
Higb Sęhool sąlė je.

Kovo 1 d. §v. Kazimiero mi
nėjimas bažnyčioje to salėje.

Kovo 3 d. šfr. Mišios už prel. 
K. Urbonavičiaus vėlę (rneti- 
«&)•

Kovo 4 d. 9 vai šv. Mišios 
ir pamokslas apie šv. Kazimie
rą. Bamaldose dalyvaus par. 
mokyklos vaikučiai. Pamokų 
tą dfeną nebus.

Kovo 20 d. prasideda 40 vai. 
atlaidai kurie baigsis kovo 22.

Balandžio 19 d. 3 vai p.p. 
parapijos choro koncertas 
High School salėje.

Balandžio 26 ir gegužės 3 d. 
parapijas jaunimo vaidinimas 
seselėms vadovaujant.

Balandžio 28 d. parapijos 
bažnyčioje bus teikiamas Sut
virtinimo Sakramentas.

statymo kilmė to turinys” skai
to Harvardo universiteto pro- 
ferius O. Hantfling. 3:30 vai. 
Harvardo u-to prof. L L. Jaffe 
kalbės tema: “Administratyvi- 
mai MeCarran įstatymo klausi
mai” Tą pat dieną dar bus pa
skaitos Bostono Kolegijos prof. 
P. Wright “Ekonominiai Me
Carran įstatymo klausimai”, 
Holy Cross kolegijos prof. kun. 

T». W. Facey, S. J., “Sociologi
niai MeCarran įstatymo fakto
riai” ir Holy Cross prof. kuri: 
W. L. Lucey, S. J., “Politiniai 
MeCarran įstatymo faktoriai.”

Trečiąją dieną bus nagrinėja
ma MeCarran įstatymas katali
kybės ir amerikinių tradicijų 
šviesoje. Paskaitas skaitys: 
Msgr. J. O’Grady, iš Washing- 
tono, “MeCarran įstatymas ka
talikybės principų šviesoje” ir 
Rhode Island gubem. J. Ro- 
berts “MeCarran įstatymas A- 
merikos tradicijų šviesoje.”

Po to už geriausius straips
nius apie MeCarran įstatymą 
bus įteiktos dovanos.

Diskusijom Bostono Arki
vyskupo ir Bostono Kolegijos 
vardu pravesti sudarytas komi-

: 8tiide»tą sąvažtovhno 
proga

viėtfctis Studentų Sąjungos 
Skyrius ruošia studentų šalpos 
rrikaiams Įneno vakarą - pasi- 
Itaksminimą, kuris įvyks vasa
rio' 7 d., šeštadienį, 6 vai vak. 
Affifmce Hali, 195 Grand St., 
Broofctyne. Programą išpildys 
bebręstą talentai: bper. solist 
J. Augaitytės mokinė A Gai
galaitė (iš. Philadripbijos) — 
Solo dmnos, V. Strofia — fago
tas ir pianinas solo,. K. Ostrau
skas (U' PhHadeiphijos) —sa
va kūryba, A Siitiedėlis ir K. 
Kebltoskas (fe Brocktono) — 
jumoristika to k. Taip pat šia
me vakarė pirmą kartą pasi
rodys.New Yorko skautų vy
čių oktetas (dvigubas kvarte
tas! ,yadov. M.; Liuberskto. A- 
kcKnpanuo A Mrozinskas. šis 
Oktetas, jau keletą mėnesių uo- 
Uai. dirbęs, pirmą kartą ^pastoo- 
dys su įvąiria Jr įdomia prog
rama- v * '•’

Am. Liet Bendruomenės 
komitetas

sausio 23 d. nutarė:
1. rengti žymių solistų kon

certą kovo 22, d.
2. kviesti apygardas veikėjų 

pasitarimą vasario 28 d. ir tą 
pačią dieną organizuoti viešą 
prel J. Balkūno pranešimą.

2. Teikti paramą' lietuviškai 
šeštadienio mokyklai to ta in
tencija mokslo metų pabaigoje 
rengti plačią Bostcmo Lietuvių 
Dieną su įvairia programa.

4. Organizuoti lietuvišką in
formaciją per radiją.

5. Vykdyti narių įrašymo 
vajų, kviečiant prie ja prisidė
ti visas veikiančias lietuviškas 
organhadjas.

‘rogramos

Vtei maloniai kvtečiBmi 1 JOK. A STl^O Muviflu* 
RADK) "RCTČėr dtiGANKACHOd RCMMIAMĄ

DIDŽIULĮ MUZIKOS IR 
MENO VAKARĄ

SC3DU&.. VAUKIO. (FKB.; JI D.. M5S
Šv. Jurgio Draugijos salėje

189 Nevr York Avenue NewaA. New Jersey
PROGRAMOJE: L "Rūtos” Liet Radio Tautinių Šokių ir

Dainos Ansamblis, kuriam vadovauja Ate> Kačantotfims 
ir Aldona Cririnitė; mmflcįnis vaizdelis “Aušrelei beauš- 
taar. 2. — “Rūtos” Ansamblio rinktiniai sdtistal 3. — 
"Aitvarų Vyrų Kvartetas”, vadov. muzikui Algirdui Ka- 
čanauskul

Pndfia 4 vaL po pietą 
WEB8TER HALL

llth St ir 3rt Avenue New York, N Y.
Kalbės: Adv. šutau— A (Mto, Amerikos Urtuvių Tarybos 
yicepirintotokas ir Charles Eerstea, Membęr of the U. S.

4MCSANDST.
J. P< GINKUS 
Direktorių*

Į “Darbininko” koncertą veda .visi 
keliai

VAITKUS 
FUNERAL HOME 

W1 WEB8TEB A VE.

tkOpiyC^I <>&■!-

NOTARYPUBLICN.BOMOI
KMkBNta Mato

J. Dailyda, Mrs. B. Počius, 
BrooHyn. ’

Po 8L58:
A Spačys, Woodhaven; J. 

Virbažius, Worcester.

IŠKILMINGAS

Lietuvos Nepriklausomybes 
paskelbimo 35 metę sukakties 

MINĖJIMAS’
Setanafienį, VASARIO 15 A,

iš seimelio ir buvo aptarti kiti 
orgaitizaętoiai reficalal Klek 
plačiau buvo apsistota prie Va
sario 16 minėjimo.^ Apsvars- 
čius visus su Šuo minėjimu su
sijusius reikalus, nutarta Fe
deracijos Apskrities pastango
mis vasario 14 d. surengti vie
noj Ekooklyno lietuvių bažny
čioj šventąją valandą to daly
vauti New Y5rko Lietuvių Ta
rybos rengiamam bendram mi
nėjime.

Šventosios valandos rengimu 
rūpintis įgaliota valdyba. Tato 
pat valdybai pavesta.' rūpintis 
paregimu, kurio programos, 
ruošos ir kiti reikalai bus aps
varstyti artimiausiam susirinki
me, kai valdyba šį ^reikalą bus 
išaišidnusi ir paruošusi to pa
rengimo planą.

Mykolas Linbersids, 
žinomas chorvedys, ligi šiol 

vadovavęs Operetės chorui 
nuo sausio 30 d. pakviestas An
gelų Karalienės parapijos 
Brooklyne vargonininku.

Prof. V. K. Jonynas 
sekmadienį, vasario 8 d. 1 

vai, Apreiškimo par. salėje 
studentų suv^ažiavimo> uždary
mo proga skaitys paskaitą 
“Studento pašaukimas ir rea
lioji padėtis”.

Teisininkų Draugijos
New Yorko apskr. susirinki

mas šaukiamas šeštadienį, va
sario 7 d., 3 vai p.p. Balfo pa- 

’ talpose 105 Grand St, Brook
lyne. Darbų tvarkoj — valdy
bos pranešimas, valdybos, revi
zijos komisijos to atstovų į Vi- 
suotinįdraugi jos suvažiavimą 
rinkimai bei einamieji reikalai.

Mrs. P. Kibtir|s, Queens Vil- 
laget K. NeVronfe, J. Poškus, 
Mrs. K. Ariaudkas, A Jankan, 
S. . A Zagurskis, J. 
Venckus, Mrs. E. Balčiūnas, M. 
SavŠionis, J. Raškauskas, V. 
Salevon&kas, Mrs. A Pbtrys, 
So. Boston; M. J. Grenda, S. 
Uždarinis, Lawrence; P. Raž- 
nauskas, F. Brosvn, Methuen.

Nuoširdžiai d3coja

Katalikų Klubo vaMybon
šiais metais įėjo daugiausia 

jaunimas. Pirm, išrinktas jau
nas to gabus W. Sabas. Mano
ma, kad, jam vadovaujant, klu- 
bs sustiprės finansiškai ir iš
vystys didesnę veikią.

Mirė. Sausio 24 d. mirė il
gametis Cambridge gyventojas 
a. a. J. Tamulynas. Velionis 
buvo pavyzdingas žmogus ir 
geras katalikas. Nuliūdime pa
liko žmoną, tris sūnus ir dvi 
dukras. Reiškiame užuojautą.

RLM 
nUVW TARYBA

Jeigu gauni Salti vien* 
J po kitam, kenti nesma- 

tumu* .skausmu* ir 
jL ' nuostolius, paprastas

ialth yra bereOcaUnga 
bėda. AL£XANDRO 

\\ ARBATA NUO ŠAte
<MO yra rnVUnys, lak

iu. sėkla. Bedi. Ueria ir tolia, ir Jei
gu tos arbatos kasdiena Mstgertome. 
tai gal nei netinotume kas Mtb yra. 
arta tas laltit būtų lengvesnis per
kąst. Ta arbata yra 3X00 ui pakeli ir 

' pristanAass i pamuš. O jsigi šori ut- 
—įmokėti paMoriaį CO.D . tai ta pa- 

arbata’ lito.

ALtftAftbĖR’S CO. 
4N*ttMMVWAT

ARBATA NUO 
ŠALČIO

VktanHk* aHtaiMt
Vasario'1 d. šeštadienio Mai

ronio vardo mokykla Apreiški
mo parapijos salėje surengė iš
kilmingą atestatų įteikimą vie
nuolikai abiturientų — pirmą
ja! laidai Atestatus įteikė Uer 
tuvds Generalinis Konsulas J. 
Budrys. Po įteikimo akto buvo 
koncertinė dalis, kurią išpildė 
saistė Dobužinskjenė, Operetės 
choras, vedamas M. Lšubers- 
lao, Aušra Bendoriūtė, Jonas 
Aistis ir Leonardas Žitkevi
čius. Po programos buvo šo
kiai grojant Joe Tbomo orkes
trui. (Plačiau lutame numery

Grafikas E. Krasauskas
baigia iliustruoti Maironio ba

ladę “Čičinskas”. Šį grafikos 
darbą leidžia Pašvaistės leidyk
la. Kiek vėliąu bus išleista ir 
baladė Jūratė to Kastytis. Ją 
iliustruoja dail. Kaminskas, f

FUNERAL HpM» 
564JBStBRO^r^ 

SmA* Bubtau, ■hua'

Cambridge, Masa.
ruo

nio 15 d. 5 vai. vak. 
Liet Katalikų Khi- 
Rūošia Federacijos 

jto bužayčtoj® Ir salėje 16 ^cyriua Numatoma, kad jis 
Vasario $ <1—3 va!. p.p. bus gana įspūdingas. Daugiau 

įvairumo siekiant, kartu ren
giamas ir gprapijos metinis 
banketas. Programoj — dai
nos, muzika, vaikučių vaidina
mas veikalas. Kalbų bus ma
žiau. Vakarienė su bilietais, 
kurių galima gauti.pas A. Dau
kantą, Kirslienę, A. Ambrozai- 
tienę. A Zavecką ir kit Po va
karienės į svetainę bus galima 
įeiti ir be bilietų. Visi lietuviai 
kviečiami dalyvauti ir savo au
ka priremti Lietuvos reikalus.

Kfeb. kuB. F. Juškaltis jau 
septynios savaitės, kaip serga. 
Ktebono pareigas eina kun. 3. 
Petrauskas. Linkime kleb. kūn. 
F. Juškaičiui greit pasveikti.

ŽUS 8 kp. metiais susiriaki- 
■iaa šaukiama vasario 8 d. tuoj 
po paskutinių mišių parapijos 
sąlėje. Visi nariai kviečiami 
šiame susirinkime dalyvauti, 
nes bus renkama nauja valdy-


