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Kario kuprinė ne tokia snnki kaip belaisvio pančiai
ELsenhoweris .sausio 20 d. 12,- 
32 vai prie Kapitelio'davė prie- _ 
saiką, tapdamas Jsu šiuo mo
mentu 34 JAV prezidentu. Pas
kiri'prisiekė viceprezidentas 
NPtonas. Po to prezidentas 
pasakė kalbą ir milžiniško pa
rado priekyje nuvyko į Baltuo
sius Rūmus.
PUSE VALANDOS JAV BU- 
t VO BE PREZIDENTO, 
nes pagal įstatymą prezidento 
Trumano valdžia baigėsi 12 
vaL, o Eisenhoweris preziden- 

; ' tu tapo tik nuo priesaikos mo
mento. Į priesaikos iškilmes 
Hsenhowerį atlydėjo prez. 

. Trumanas. Priesaikos metu

kalliejo prczidenVas Ęisenlioweris 
priesaikos iškilmėse* <
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9. Stengsimės Jungtines Tau- - 
tas laikyti ne tik visų tautų tai- 
kj>s.-siekimo simboliu, bet pa
versti. jas realia jėga^Savo pa- 

. stangoje siekti taikos henusilei- 
galiau kareivio kuprinė nėra Sime į jokius kompromisus, ir 

-tokia sunki kaip belaisvio 
pančiai.” ‘

3. Kiekvieno Jaifevo piliečio 
pareiga krašto gerovę pastaty.- 
ti aukščiau už savo asmeninius

. patogumus.
4. Niekados nepanaudpsim 

savo jėgos primesti kitiems 
kraštams tos politinės ir ūkinės 
tvarkos, kuri mums yraą arti-

. ma. -- . • biliu, paskui viceprezidentas su
5. Draugus, kurie įrodė šie- žmona, prade ’o milžinišką pa-

kią taikos, mes vertiname ir« -*radą, trukusį kelias valandas iš 
juos remsime,'tikėdamiesi, kad • -*•
ir jie savo duoklę atiduos taikos 
reikalui.

6. Remsime visų kraštų ga- 
tnybą ir pelningą prekybą, nes 
vieno krašto nuskurdimas grer

į da,ir MtiĮ kraštų gerovei
JAV atsakomybę dėl viso pa< J- Remsime, kad valstybnTT _ 
sanlto likimo: pąjįįlfljęs savo tarpusavio ūkiniai, karimai,’* 
ir amerikiečių tikėjimą ne- ‘ politiniai reikalai t^Įtų spren- 
mirštamu vertingumu žmo
gaus, tvarkomo amžinąja mo
rale ir prigimties dėsniais; nu- 

’ rodęs priešą, kuris atmeta Die
vą ir smurtą vartoja prieš 
žmogų ir jo laisvę, prezidentas 
nurodė kelius taikai ir 
laisvei ginti. Jų tokios mintys/ 

1. Laikome savo uždaviniu

lygas .reikalingas taikai.
2. Niekados . nemėginsime 

pataikauti užpuolikui ir gar
bingumą iškeisti į netikrą ir 
apgaulingą saugumą. -’Nes pa-

paties biblija ir ta, kuria pri

- shingtonas 1789. Ir priesaikos 
tekstas buvo tas pats.
DEVYNIS PUNKTUS TAI

KOS REIKALUI IŠDĖSTĖ 
naujasis prezidentas savo 

kalboje į tautą ir visą pasaulį, 
pradedamas ją savo paties tą

kuriuos apsukrūs gatvės pirk
liai pasirūpino pristatyti ir čia 
pat publikai pardavinėti.’ v Net 

-policijos eiles buvo publika? 
-pralaužusi. - bėgdama paskiri 
prezidento automobilį. O slap
tosios policijos vyrai su įtari
mu ir pasiryžimu šokti ir sudo
roti sutiko kovbojų, kuris ant 
savo piestu šokančio žirgo į 
prezidentą prabilo: “Su Jūsų 
sutikimu, pone Prezidente, aš 

.. užmesiu virvę jums ant kaklo.” 
Kai plačiai šypsodamasis pre
zidentas atsistojo ir iš už 15 
žingsnių kcvbojaus
LASŠO KILPA PREZIDEN

TĄ PAGAVO,
publika prapliupo triukš

mingu plojimu; ir kai nieko 
daugiau neįvyko, policijos vy
rų veidai prbgiedręjb. Nemaža 
turėjo darbo policija, nukilno- 

jėgos aiškiai skirti Tiesą nuo ’^jama smalsuolius nuo stogų ir 
Netiesos ir leisk, kad Tiesa ir 
šios šalies įstatymai vadovautą 
mūsų darbams ir žjltiams.”

♦ (Iš Eisenhowerio maldos 
sausio 20)

niekada- nesustosime, 'gitais ke
liais taika visame* pasaulyje 
gali būti ne tik vizija, bet vir
sti tikrpve. ,-^įį, ..'

125.000 ŽMOGIŲ BUVO 
PRIE KAPITOLIO

susirinkę ir stebėjo naujos 
respublikonų eros pradžią. Su 
21 šūvio saliutu naujasis, prezi
dentas su žmona baltu automo-

O. - * “

“Duok mums, maldaujame,

sintų užpuoliką ir paremtų są-

džiami Jungtinių Tąutų rė
muose. Kviečiame Europos va
karų valstybių vadus atnaujin-. 
tomis pastangomis įvykdyti 
pagaįiaCti tarpusavio vienybę.

8; Visoms tautoihs pripažįs
tame lygias teises į laisvę, nes 
laisvė yra nedalijama. Atmeta
me mintį,-kad bet kuri rasė ar 
tauta yra menkesnė ar nerei
kalinga. ;

ų šimtai, o Austrija vis okupuota
VVashmgtonas. — JAV pa-’ sėdy, tauriame būtų sprendžia- 

kvietė Sovietų Sąjungą daly- mas taikos su Austrija klausi- 
vauti 4 didžiųjų užsienių reikią

• — n.. „ 4 mg--,-. •
13 ^MUNISTŲ PASMERKS

Wasiu^tonas. — Federali
nis teismas 13 komunistų pri-

- pažiab kaltus pasikėsinimu nu
versti jėga JAV vyriausybę. 
Bausmės po 5 metus ir po 10,- 
000 dol. Prisiekusieji tarėsi 6 
dienas. T*ai buvęs ilgiausias A- 
merikos istorijoje prisiekusių
jų pasitarimas.

IR EG&”TE SUIMTI. SUO-

> 1 > :•

Lig šiol buvo jau daugiau 
kaip 250 posėdžių. Jie nieko 
nedavė, nes Sovietai iš Austri
jos nenori pasitraukti. Vėl po
sėdžiauti jragino imtis JTO nu
tarimas. * Iniciatyvos sukviesti 
ėmėsi JAV, nes jos yra eilė pir
mininkauti. Anglija irJYŽnčū^
zija sutiko su pasiūlymu poąp? 4 je/* ’ 
džiauti sausio 30. Maskva lig ^.žiūrovų buvo prisirinkę apie 
šiol nieko neatsakė.’

Kapitelio-į Baltuosius Rūmus. 
Ten iš tribūnos prezidentas pri
ėmė kitus eisenos dalyvius, ku
rie parodė įvairialypę, marga- 

' spalvę ir gigantišką Ameriką. 
Tarp daugelio išpuoštų vežimų, 
vaizduojančių tai scenas iš A- 
merikos istorijos, tai ^firmas, 
prariedėjo

SUNKIAUSIA AMERIKOS 
ATOMINE PATRANKA

85 TONŲ,
•• kuri galį spjaudyti atominius 
sviedinius per 20 mylių. Minios * 
entuziazmą sukėlė .laikrodžio 
tikslumu pražygiavusios iš
miklintos West Point ir Anna- ■■■ 
polio kadetų gretos, su visu 
kariniu išsipuošimu indijonai, 
kailinėm kepurėm kilpų žvė
rims statytojai iš šiaurės, sau
le nudegusios vandens gražuo
lės iš Floridos ir 1.1. Didžia ty
la ąnsa minia sutiko marinų 
pilna kautynių apranga žy
giuojantį dalinį, kuris buvo iš-.

• raiška ir priminimas tų karių, 
kurie- kovoja ir miršta Korejo-

medžių. •'
Iškilmėse grojo 62 orkes

trai, Pro televiziją rodomas iš-, 
kilmes galėjo matyti apie 75 
milijonai. .

Prezidentas priiminėjo para- 
. duojančius, iki dingo paskutinis 
vežimas. Paskui buvo du baliai.

Tą pačią dieną Eisenhowerio 
konkurentas, Steyęnsonas išvy
ko į vakarų Indiją atostogų, 
pasakydamas: Ike man.šiah- 
dien ^r'BiJt*pavydi, oaš-dftel- 
džiuosi užr^en. Eisenhowerį ir 
jo bendradarbius.

šiandien iškilmės baigtos, ir 
prasideda darbo diena,

JAV 34-tasis PREZIDENTAS PRISIEKIA. Priešai priima vyriausias teisėjas Fred M. Vinson 
rėje).- Prezidentas D. Eisenhoweris matomas <1*31 nėję. Prisiekiant buvo atskleistos dvi iv. Rafto 
knygos: viena priklausė Jurgiui Vašingtonui, ant ra buvo D. Eisenhoweriui padovanota 1915 m., kai Z 
jis baigė karo igokyklą West Point.

52,000 KAS MENUO |
% KARIUOMENĖM

Washmgtonas. — Apsaugos 
sekretoriaus pavaduotojas An
na Rosenberg pareiškė, kad į 
kariuomenę šaukimą reikia su
stiprinti iki -52£Q0 mėnesiui. 
Tada bus galima palaikyti ber^. 
drą kariuomenės skaičių 3,600^ 
000. Paskutiniais mėnesiais 
buvo paimama po 38,000 mėn., 
o visų pereitų metų mėnesinis 
vidurkis 35,000.

KAPJTOLIS IR BONy
kia pareikštas ryžtingumas, ku
rio labiausiai trūksta Europai
Jr kuris vienintelis tegali .nu
lemti laimėjimą kovoje siyirie- 
šu, atmetusiu Dievą ir pavėr- 
gusiu žmogų.

Iš Europos atsiliepimai apie .

. Šiai ir kitai savaitei bus kal
bų .. .
apie prezidento kalbą Kapitely.

Amerikiečiai jau spėjo dėl 
jos pasisakyti. Respublikonai 
vadina ją pasaulinio masto val

stybininko kalba. Demokratai
taip pat patenkinti; sako, pre- Į kalbą dar negausūs. Iš ten 
zidento kalboje nurodytos po
litiko? gairės sutaria su jų lig
šioline politika: vengti karo,

. . _ _ __ _ _ stįprjntis jr kitus stiprinti. Tik-
' '' ■ - • : ■ kai kurie respublikonai pastebi,

Kom. Vokietija nusavina bažnyčias žibėjęs per
, daug bendrybėmis. Pastaroji 

pastaba teisinga: daug ko nepa
sakyta/ Tačiau ka§ jjasakyta— 
gali nuraminti ir būgštaujančią 
Europą: izoliacijai Amerika ne
pasiduos ir Europos Hg^p/eis. 
Nors pavergtųjų įsakmiai ne
minėjo, juos gali teigiamai nu
teikti kalboje pareikštas prin
cipingumas — jokių kompro- 
-misų prinicpų sąskaitom, nes 
^genaū kario kuprinė nei belais
vio pančiai; dar geriau nutei-

Berlynas. — Kom. Vokietijos 
reikalų ministerija išleido po- 
tvarkį bažnyčias, - kurios “ne-- 
būtinai reikalingos pamal
doms” nusavinti ir panaudoti į 
kitiems reikalams. Tolimesnis ‘ 
žygis —- gausiau suiminėjami 
katalikų kunigai, pirma apkal
tinus, kad jie įžeidinėja komu
nistinį jaunimą.

Kelius sovietai vis labiau už
tveria ir- susisiekimą' su vaka-j 
rų Berlynu siaurina.

PIRMA KALTINO LIAUDIES 
^RIEŠAIS, DABAR AMERI

KOS ŠNIPAIS
Varšuva..— Lenkų agentūra 

pranešė, kad 4 kunigai ir 
viliai, atiduoti teismui kaip 
merikos šnipai.

, Bulgarijoje 1 nuteistas mir- ‘ 
ti, 9 nubausti kalėjimu irgi KORĖJOJ “NIEKO NAUJA’ 

lyną paskutinę * savaitę atbėgo kaip Amerikos šnipai, kurie pa-
750,000. Užpakalinės jų eilės T apie 1,500. Daug tarp jų žydų. >ikę ryšius per Turkiją.

BĖGA, KAS DAR GALI
Berlynas. — Į vakarų Ber-

Kairas. —• Min/pirm. Na- 
guib paskelbė, kad vafdistų 
partija drauge su ^komunistais • 
rengė perversmą prieš vyriau
sybę. Del to trejiems metams 
uždaromas visos partijos, suim
ti 25 karininkai ir 15 civilinių 
pareigūnų bei visuomenės va- 

' dų. šeši komuinstų laikraščiai 
uždaryti Grasina visus komu
nistus suimti.

Egipte, kuris turi 20 mil. 
gyventojų, vafdistai buvo di
džiausia. partija, komunistai 
mažiausia. Naguib jau valdo 
Egiptą pusmetis, nuvertęs ka-' 
ralių Far^iką.

KAS VALDO VILNIAUS 
VYSKUPIJĄ? *

* Gauta naujausių žinių, kad 
Panevėžio vysk. K. Paltarokas 
yra kartu ir Vilniaus arkivys
kupijos valdytojas, jo kancleris 
— kun. Česlovas Krivaitis. 
Daugėliškio klebonu yra kun. 
Petras šateika. Paringto klebo
nu — kun. Jonas Skardinskas, 
Dūkšto parap. administrato
rium — kun. J. Petronis.

Kopėja, -j- Temperatūra 2 
laipsniai žemiau 0. Fronte paįy^ 
ginti ramu. Ore 24 sąjungi
ninkų skausminiai lėktuvai su
sidūrė su komunistų 43 MIG. 
Du jų nušovė.

KALBOS IR MUŠTYNES
" j| BAIGTOS

Roma. — Parlamente kova 
. dėl naujo rinkimų įstatymo 

baigta. Parlamentas priėmė į- 
statymą, kuriuo 51,1% balsų 
gavusi grupė gauna tuo pačiu 

’ 65% vietų parlamente. Komu
nistai tam priešinosi, delsdami 
įstatymo priėmimą ilgomis 
kalbomis, muštynėmis parla
mente irbgatvė-e. Ilgiausia Ita
lijos parlamento istorijoje kal
ba buvo pusaštuntos valandos, 
po kurios išvargęs kalbėtojas 

• sukrito tribūnoje. Taip komu
nistams buvo pasisekę nudelsti 
7* savaites. «

ŠIT STALINU ŽALINGA 
TARTIS

Briuselis. — Buvęs Belgijos 
min. pirmininkas Spaakas pa
reiškė spaudai, kad "pasitarimai 
tarp Vakarų ir Stalino dabar 
■būtų žalingi, kol Vakarai ne
vieningi ir nežino, ko jie nori. 
Trumpam laikui taika esą ga
lima, bet ne pastovi. .*

\ gausiai eina tik pasipiktinimo 
laudrelė. 
i /

I Pasipiktinimas iš Bonuos
1 tuo, kad anglų komisaras 
suimdino nacius; didesnis pasi
piktinimas, kad amerikiečių 
kcngrisariatas paskelbė žinią, 
jog vokiečių visuomenė daros 

:vis palankesnė naciams. Kanc.
Adenaueris parlamente panei
gė suimtųjų nacių pavojų Vo- , 
\ietijos vyriausybei. Atmetė 
teigimą vokiečiu#- nacėjant, 
amerikiečių metodą —♦ išklau- 

. si nėjus 1200 žmonių jau parytį .
išvadas apie visą tautą? 1 
šo, kad^kius dalykus skalbda
mas komisariatas nerado rei-

iki-

mas komisariatas nei 
kalo susisiekti su pa£# Vokie
tijos vyriausyt^: Vokiečių 
spauda labiausiai spėlioja, ku- / 
riais sumetimais amer. komi? 
šariatas tokias žinias skelbia. 
Ar tam, kad Adenauerį su
silpnintu jo kovo e už sutarties 
patvirtinimą? Ar tam. kad 
vokiėčįus atgrasintų nuo Ame-

> rikdst^£ tam, kad komisaria
to demokratai paskutiniu savo 
žygiu padarytų mešoks patar-

» navimą Eisenbowerio vyriau
sybei? Sujudimas toks, kad 
kai kurtos paliestosios partijos 
pareiškė prašysiančios Ameri
kos ir Anglijos' parlamentus , 
atsiųsti komisijas susipažinti 
vietoje. O ir anglų parlamente 
dabar pavaduojąs Churchitlį 
Edenas turėjo aiškintis- jei su
imtieji 
nesą pavojingi, tai ateity ūe 
galį tokie būti. Valstybės de
partamentas taip pat paprašė 
savo komisariatą pasiaiškinti.

Komisariatas tikriausiai ne- 
sisakys, kad jis atliko žygį, už 
kurį jam gali būti dėkinga A- 
denauerio opozicija, o dar la
biau Maskva. Kodėl komisaria
tas taip darė? O kodėl gi nese
niai komisariatas pritarė ir da
vė pinigus leisti probolševikiš- 
kai Istorijai ir pan. dalykams? 
Gali būti atsakvmas: dėl neap
sižiūrėjimo bei neišmanymo. 
Bet lygiai gaM būti atsakymas: 
sąmoningai.

aiškinosi Edenas —

■ S*



Ijetnvoje nelanko mokyklų?
a

SPAUbA
£ •_ . I
3. ■> j >

tremties patriotai ir didvyriai?

* ' •

• K;'

; tL visai natūralu ruošti moto-
J. riTUs specialiose mokyklose,
5 kursuose, palaikyti motorinį, 

sportą. Bet štai kaip “Tiesa”’ 
teprašo mokslą vienuose to-

sttftegtuose sporto kolėkty- 
V&HM: '

talpose Gorkio gatvėje sudrin
ka 30 jaunuolių... Kursai prasi-

ifeltį. Ji* surinko iš kursantų 
po 25 rb. ir nuo to laiko mums 
teigiau' nebepasirodė** (1953. 
11.27). .

Nuolatos skundžiamasi Ma

m*^s ar Vidurinės tnokyklos 
mokytojai '"už praeitus metus 
dar negavę kuro (Alsėdžiai); 
mokytojams neišmokėti butpi-" 
nigiaL (Kražiai), Tipingos ko
respondencijos:

“Troškūnų rajono Viešintų 
vidurinės mykyklos mokytojai 
skundėsi kad negauna kuro. Į 
užklausimą rajono vykdomasis

Sovieti. ė spauda m kompar- 
tijosruvažia viiiiąi lig štai vis 
bardavo mokytojus, kad jie ne- 
atsikratę “nacionalistinės va- 
karietirės įtakos”; kad perma- 
ža mokinių stoja į kom.auni- 
jną. Dabar tuos skundus per
tveria kiti —- mokyklos nelan
kysiąs. mokykla nesirūpini
mas. štai

teCfci*. Mokslas vyko gerai. Per 
te mėnesius baigėme teoriją... 
ptešfflko tiktai praktika. Bet 
praktika ir buvo ta k&ūtis.... 
"Žalgirio” .Vilniaus sritieM^- 
ryba, organizuodama kursus, 
nfeskyrė jiems nė vieno moto
ciklo, Daug kartų mes rinkda
vomės valstybiniame stadione 
ir kiekvieną kartąSšgįrsdavo- 
me drg. Peleckio pranešimą: 
“Šiandien nėra motociklo, eisi
me namo, o po dviejų dienų vėl 
riti susirinksime...” Prabėgo
nemažai brangaus laiko, kol *****>******************^«*^ • 
pagaliau gavome motociklą... 
Sumokėjome autoinspekcijai 
po 15 rb. už egzaminus ir pra- 
tejome praktiką. Bet greitai 
mums teko nusivilti. Motocik
las buvo toks senas, kad po 
dviejų praktikos pamokų .su-

Politika! Tai begalo įdomi,

da. Kiekvienam rūpi, kaip baig
tis Kerėjo* karas, kokia' bti* 
JAV politika ręmnbHkonams 
valdant? h* Lt. irTd. Geriau- . 
tias politiko* Žinias ir apžval
gas rasite “Darbininke.”

•ranešė, kad už 
1951-52 mokslo metus kurą 
pilnai gavo; tuo tarpu tai ne
atitinka tikrovės.”

Vadinasi, arba kuro nebuvo 
duota, arba jis nuėjo kažkur į

byrėjo. Tačiau'is^ids keblios. . šalį—tik ne mokytojams. *=

kcmitetai

SOVIETAI META MEŠKERE ISLAMUI
P. PEntllSAITIS

Tačiau gali būti, kad žydus 
puolant ieškoma prielankumo 
islamo pasaulyje.

Sovietai rėmė Izraelio kūri
mąsi, tikėdami sukurti sau ba
zę Vid. Rytuose^ SatejJfeL y-

Dar nespėjo nuaidėti Ru- 
dolf Slansktf Jr jo bendrininkų 
bylos atgarsiai, kaip vėl iš nau
jo užgroja Kremliaus ruporai, 
rrikalaufįetmi kartuvių “nau- 
jiems išdavikams”. Jie skel-

-.bia, kad sugauti devyni “žyv? pač Čekoslovakija, siuntė- gin 
dai teroristai”, .

"■ ffeoriai, JAV^ir Anglijos špio
nažo įstaigų įsakymu, paskubi
nę kelią į anapus sovietų tu-

- zams — Ždanovūi, ščerbako-
* vui ir kitiems. Kad ne budrus 

sovietų saugumas, būtų dar 
daug “žvaigždžių” Maskvoj be 
laiko užgesę. Gal ir pats Sta
linas?.

^įįJau seniai eina kova Krem
liuje, kas paveldės Stalino sos
tą. ždanovofstaigi mirtis su-
silpnino Molotovo poziciją. Da-

< bar rungtyniauja . Malenkovas 
ir Berija. Atrodo, kad šiuo me-

x tu veda Malenkovas. nes Stali
nas jue-daugausiai pasitikt Ga- pastariesiems' pavyks suvai- 

. Ii. būti, kad Malenkovas spe- dirrti jų draugus ir globėjus.
daliai užkabino Beriją. kad 
susilpnintų jo poziciją.

Be to, daug žymių Ttomuniz- 
rho vadų mirė neaiškia mirti
mi. Gal tie profesoriai žino 
apie tai daugiau, negu -^Tei
kia. Gal jų pagalba Malenho? 
vas nusikratė ždanovo ir tuo 
eleminavo trečiąjį konkurentą 
Molotovą.

kaip vykdoma* visuotinis 
mokymas. }

“Dar iki šiol kai kuriuose 
rajonuose mokosi ne visi mo
kyklinio amžiaus vaikai. Tokia 
padėtis y raudikių, "Jonavos, 
Rietavo ir kai kuriuose kituose 
rajonuose.” “Kai kuriose mo
kyklose yra žemas mokymo- 
auklėjimo darbo lygis, nesuda
roma tiksli mokyklinio am
žiaus vaikų įticalta. nevykdoma 
lankomumo kontrolė... šiuo at
žvilgiu reikia paminė ii kai ku
riuos Kauno srities rajonus.” 
“Pasitaiko, kad rajonų vykdo
mieji komitetai į visuotiniojo 
privalomo mokymo ' įstatymo 
vykdymą žiūri abejingai. Tokia 
padėtis Žagarės, fieduyos, Kre
tingos rajonuose.. Miestų ir ra
jonų liaudies švietimo skyriai 
ne visuomet reikiamai gilinasi 
į nelankomumo, moksleivių 
nubyrėjimo priežastis;-šį 'įgau
simą paliekant savieigai” 

^(1952712'2).
Vadinas mokyklos nelanko

mos. Priežasčių nenurodo. Bet 
žinant padėtį Lietuvoje, įgali- 
kilti klausimas, ar retas yra 
atsitikimas, kad keli vaikai te- 

'turi vienus drabužėlius, su 
■kuriais gali pasirodyti į žmo
nes? Ar retas atsitikimas, kad 

; šeima ~ negalėdama ištesėti 
skirtų jai darbadienių irjšmai- 
tintį visų'burnų, įkinko ir vai
kus j darbą* kad tik galėtų iš- 

■ tesėti ir gauti didesnį duonas 
kąsnį?

medicinos "pro- klus Izraelio kariuomenei. Tuo 
nieko nelaimėjo, nes komunis
tams nepavyko įsigalėti. ‘ Tuo 
tik nustatė prieš save arabus. 
TAi) pat žydus smarkiai rėmė 
JAV. už ką arabai ir šiandien 
pyksta. Žydai išvijo apie milijo
ną-arabų, užgrobdami jų turtą 
ir niekd*- buvusiems savinin
kams neatsilygindami.
tuo reikalu nepadarė ir JTO.

Sovietai manevruoja į arabų 
globėjų vietą. Turtingi naftos 
ištekliai ir strateginio Sūezo 
kanalas nuo seno juos vilioja.. 
Vakarų suerzinti" arabai gali 
■lengvai pasiduoti jų globai, jei

Nieko nuostabaus, jei kurią 
ners dieną vėl užsiliepsnotų 
žydų-arabų karas. Sovietai ta 
kryptimi dirba.

Taigi antisemitizmas gali 
būt?, meškerė sužvejoti islaipo 
■pssSulį Kremliui. Jei dėl to 
kam galvos ritasi* tai Stalinui 
nesvarbu, nes iš jų padarytas 
jrt*sostas.

»R»W, Parieta ir Gr«r*e LojIm, Z»tv<>> lUrn* pateKe**? virt*

IX Ge*. Wltfcen Barnis (centre) Pamestos Armijos vadas, ne- 
aeaiai perėmęs pareiicas K Lt Gen. Willis Critenberger.

LIETUVIŲ BIČIULIO SUKAKTIS

ja% — vis tai žmonės, kurie 
suprato tremties patriotizmą.

“Patriotas yra ir tas lietu
vis, kuris sąžiningai lanko pp- 
rengimus' skaito^, lietuviškas 
knygas, moka mokesčius, atei
na sekmadięniais į bažnyčią, 

. nori pasišneka su kitais tau
tiečiais. * •
“Patriotas yra jaunuolis aiž* 

“dirgusios karto/*'
^is. kuris veržiasi į specialius 
ir aukštuosius mokslus, kad 
būtų naudingas būsimai laisvai. 
Lietuvai. Patriotai yra tėvai, 
kurie sugeba vaikus įtikinti, 
kad mokslas yra rekalingas, 
kad nekvalifikuotas darbinin
kas yra reikalingas tik Austra- 

rinio vykdymui paskiriąs ke- '-i^. Amerikai, o ne Europai 
lias valandas savaitėje; moky
tojas, surandąs laiko pasiruoš-

simą kelią Ir į ji teisingai at
sako Pulgis Andriušis:

“Kas tremties patriotai? 
» Kurie paskiria nors va

landų savaitėje lict^pkam 
darbui.

“Kokias partines pasaulė
žiūros beturėtiNnčm. bet mes 
vįgį kaip vienas sutirtame, jog 

"bendruomenės gyvenime dabar 
yra didvyriais vi-i tie. kurio 
d'rba valdybose, bažnyčiose, 
moksle, kultūrinėje veikloje. 
Didvyriu dabar yra kunigas, 
kas sekmadienį pasakąs lietu
višką pamokslą; choristas, ei
nąs į repeticijas, dalyvaująs 
konerte; valdybos narys, nuta-

tautos draugui, 
•aš^tojui-politikui

Saušio 22 sueina 82 m. dide 
liam Metu1 
prancūzų 
Henry de Chambon. Tai reto
nuoširdumo mūsų tautos drau
gas. Jis yra parašęs keturias 
prancūzų visuomenėje Lietu
vos vardą ginančias knygas: 
“Lietuva Taikos Konferencijos 
metus”* * “Modernioji Lietu
va”; “Europos problemos” ir 
“Baltų tautų tragedija.” Bet 
tai yra tik tašas to, ką jis yra 
paskelbęs apie “mūsų krašto 
reikalus prancūzų periodinėje 
spaudoje.

Jis buvo prieš daugelį mett^- 
įsteigęs politinį savaitinuką 
“La Revuę Parlamentaire”, 
kurio beveik kiekviename fiu-‘ 
meryje talpindavo žinių ir il-

- gesnįų straipsnių apie Lietuvą.

ir Lietuvai.
______ ______ r_____ “Visi čia raštininkiškai sūrė

ti ir šeštadienį ateinąs" į pamo- gisjruoti darbai, kvepfą pasjau- 
kas; teatro režisorius ir vai.- kojimur^ši - kam atrodo nepa- 
dintbjas, aukodamas kelius va
rus savaitėje; korespondentas, 
iš krūmų kartkartėmis parašy
damas straipsnelį; dailininkas, 
nupiešdamas- parengimui pi a- 

džjagą, jo paskelbtą periodinė- '?3^. įmotėms. _ .prisidėdama

motinos dienos 
skautininkas, solistas, sporti-.- 
ninkas, muzikas, literatas, pas
kaitininkas, bibliotekos vedė-

Jis tai darė, kai Lietuva buvo 
nepriklausoma valstybė, bet y- 
pač jos reikalus labai nuošir
džiai gynė paskutiniaisiais mū
sų tautos nelaimės metais. Su-^ 
rinkus vienon vieton visą me-

je skaudoje, susidarytų kelioli- 'Prfe'šaunaus pobūvio ruošos ar 
ką knygų. - “ motinos dienos minėjimo;

Dabar jis yra susenęs ir pa- ' 
liegęs, dėl to tą savaitinuką jis 
perleido redaguoti savp. bičiu
liui, bet ir dabar tas laikraštis 
daug vietos skiria mūsų kovai 
dėl laisvės.

Nepriklausomybės laikais jis. 
yra kelis kartus lankęsis Lietu
voje ir dabar jis gražiai ją pri
simena. Visai neseniai jis vie
nam mūsų pareigūnui rašė: 
“Mano gyvenimo kelionė bai
giasi. Visą gyvenimą .dirbęs

Lietuvos bylai, gailiuos, kad 
■gyvas nebegalėsiu pamatyti •
Laisvos Lietuvos”...
.. Tenka gerbiamam jubiliatui 

'palinkėti, kad jis bent sulauk
tų tos dienos, kai Lietuva bus 

’ laisva, ir dar pasidžiaugtų savo 
nenuilstamo darbo vaisiais.

L. L. Komitetas

trauklūs, nepasaulėžiūriniai.
“Ar eilinis bendruomenės na

rys, išėjęs iš^gero lietuviško 
koncerto, klausia: “Jis yra 
blogas dainininkas, nes priklau
so valstiečių liaudininkų parti
jai. Neisiu daugiau jo kiaušy- 9 
ti.” Niekas dabar to neklausia 

-ir neklaus, kol parvažiuosim 
namo. Ir tik tuomet galės-parti- 
jos užrašyti sau į nuopelnų - 
knygas tremties darbą, atliktą 
“savo žmonių”.,O čia, tremty
je, mes tik laukiame žmonių^ 
suprantančių, kad šie laikai y- 4. 
ra didžiųjų progų laikai pasi
reikšti patriotiškai, net didvy
riškai, o už, to darbo stypt mo
ralinis džiaugsmas, kupo ne- ■ 
duos jokia štandartįnkKaustra- - 
lo pramoga: arkliai, purvina * 
smuklė ir vėl arkliai.”

JUS TURITE TAI PAJUSTI... KAD PATIKETUMET

NAUJAS FORDO NUOSTABUS VAŽIAVIMAS
Kiek mokinių ir kiek... 
gyventojų Lietuvėje?

Mokslų akademijos pirm. J. 
Matulis ^Tiesos” spalių 19 nr. 
rašo: “šiandien įvairiose res
publikos mokyklose, kursuose 
ir lavinimo rateliuose mokosi 
vidutiniškai kas 3-4 žmogus. . 
Vien vidurines mokyklas lanko 
keturis su mum kartus dau
giau žmonių negu buržuazijos 
viešpatavimo laikais.” Ką reiš
kia - tas. “4 kartus daugiau”, 

> nežinia, kai nesumini paties 
skaičiaus... Kitados mėgstan
tiems kalbėti tik procentais, o 
ne pačiais skaičiais, laikraštis 
buvo nurodęs tokią statistiką: 
mūsų mieste per vienu metus 

. padidėjo mahometonų skaičius 
šimtu procentų. Ką tai reiškė? 
O gi patikrinus pasirodė, kad 
buvp vienas budistas ir dabar 
antras atvyko.- • UŽ tat ieško
jom, ar “Tiesa” nepaskelbs 
kur tikrojo skaičiaus mokinių. 
Paskelbė, štai gruodžio 2 d. 
parašė, kad “moksleivių skai
čius šiuo metu siekta daugiau 
kaip 400,000.’’

Jeigu tiek mokinių ir kas 3*. 
4 žmogus lanko mokyklą, tai 
mūsų dėmesį patraukia kitas 
klausimas*, kiek gi yra.Lietu
voje gyventojų? IŠ tų dviejų 
skaičių, prašome, apskaičiuoti, 
kiek yra ir kiek jau nėra...

Štai laisvė nuo šokinė'imu, 
mėtymų ir siūbavimų ... 
visiškai naujas važiavimo 
patogumo standartas J

Jeigu manėte, kad reikia gaza ėdančio svo-’ - mėtymų bei siūbavimu, nei nepatogių užrie- 
rio ir sunkiai paparkinamo ilgio, kad gale- dėjimu posūkiuose. Fordo naujas N uosta- 
tumėt tikrai pacOgiai važiuoti, .uri.e pa- busis Važiavimas žymi nauja važiavimo pa- 
bandvti šį 1953 m. Fordą. Nes Fordomaujas . . ... ' . . ■ •. * togumo ir ramumo erą. Tai ysa dar vienaNuostabusis Važiavimas iš tikrųjų, atrodo, • . z :
užtiesia lygumo kilimą ant nelygiausiu ke- priežastis, kodėl Fordas vertingesnis, kaį^jj^ 

‘ liu. Nebėra jus varginančiu šokinėjimu, perki-... vertingesnis, kai jį parduodi!

Naujasis Amerikos Kelių StandartasBaltai* šonai* padangų* gaunamos primokant, 
įrengimai, priedai ir papuošimai gali Mti pate

ApaštaMkatis' tietegatM 
Afrikai

Buffalo, N. Y. — Monsg, 
Celestine Damiano, gimęs fiu- 
ffalo vyskupijoje ir buvęs kle- 
bonu Fakmerc, N. Y., popie
žiaus Pijaus XII paskirtas Af
rikai apaštališkuoju delegatu.\ 
Romoje, tikėjimo propagandos 
kongregacijoje, jis dirbo nuo 
1947 ‘m. Vyskupu bus konsek
ruotas vasario 11d. Buffalo, 
N! Y.

kely! Padidinus prieta- 
kinto rato kelia Ir pakei
tus gutnoa kompresijos 
atramų, tiek prieky ti<dc 
užpakaly krėtimas su
mažintas iki 80%. Spy
ruoklės yra 
pagal svori 
modeliui, 
važiavimo 
nežiūrint 
perkate.

pritaikytos 
kiekvienam 
didžiausiam 
patogumai, 

kuri modeli

kontrole! Fordo užpaka
lines spyruokle* įvairuo
jantis (tempimas tikru
moje įgalina spyruokles 
standumų automatiškai 
keistis pagal kelio it 
krotinio sųlygu pasikei
timų. Jūs važiuojate ly
giai, patogiai tiek alėja, 
tiek šiurkščiausiu keliu.

MokslUkai suprojektuo
to* kontūrinės sėdynės 
tiek priekinės, tiel 
pakaimes turi s 
gumines pagalves Nesu- 
dvmlmnčių spyruoklių 
konstrukcija yra tvirta, 
bet ir elastinga. Auto
matine kftno padėties 
kontrole visiems vairuo- 
tojaim teikia patogiau- 
aig sėdėjimo pozicijų.

už-

J*s turite patikrinti Siu naujojo Fordo II **Worth 
Mare” ypatybių vertę, kad žinotumėt, kodėl Fordą* 
yra vertigesah, kai jj perkat... vertingesnis, kai ji 
parduodat!

Šitame naujame 1953 m. Forde Jūs rasite ne tik nau
ji*, važiavimo ir patogumo sąvoki... Jūs rasite dau
ginu dalyku, kurių norite ir kurių Junfrt,reikia, ne
gu kuriame kitam žemos kainos automobily.

JCs rasite jums reikalinga-eismą Fordo aukštos kom- 
jrresijos V-8irSIX motoruose j abu puikiai naudoja pa
prasta gazolinų). Jūs rasite pilna matomumų .. leng
vų valdymų, stabdymų ir paparkinimų Siu dienu Ju
dėjimo sąlygose. Ir jūs įvertinsite tų groti, kuris ma
tomas, kur bevyktum«'t. Nenuostabu, kad Fordas y- 
ra Amerikos kelių Naujasis Standartas.

Pamatykite... Patikrinkite vertę... išbandykite važiavimą 53 FORD



gyvens naujasis prezidentas

savo įspūdžius rašė Darbininke

matysiu tų rūmų. kuriuose fori 
muojasi ne-tik Amerikos, bet

*
.Laikrašty tvarko

PRENUMERATOS KAINA
įpareigotas gyventi

SLOfr
dentus ir aš įžengiau į Baltuo
sius Rūmus, į jų istoriją.

1948 m. per vieną viešą pri- 
s—firdmą^iškilinių salėje vos ne- 
• nukrito žibintas. Tais pačiais 

metais Margaritos Truman 
- muzikos kambary pianinas ė- 

mė ir iškišo koją per parketą ir 
įlaužė grindis. Tada preziden
tas nutarė pagrindinai atre
montuoti Baltuosius Rūmus.

šis paskutinis remontas, už
Baitai, nes balta spalva. 1833 m^vonta įrengta 1850 tn.

pigfaariv - Elektrinis skambutis įtaisytas
Naujai suĮnirtai JAV re.--\tikSio tebeito oradtefc-‘““-“SI

sevelto vaikai sugrįždavo ar 
iš teatro ar iš šokių, naktį 
negaudavo Išgerti nei'kavos, 
nenutverdavo nei paprasčiau
sios duonos. 10 vai. v. virtuvė 
užrakindavo šaldytuvus ir vi
sas duris. Dabar įrengtas vie
nas nedidelis baras, kuris vei
kia ir dieną ir naktį. Anksčiau 
rūmuose buvo tik vienas keltas 
(liftas), įrengtas 1881 m. Jis 
sustodavo, jei rūmuose suges
davo šviesa. Dabar įrengti 
trys keltai ir savo elektros sto
tis. Jei tik kur sugenda šviesa, „ 
ateinanti iš miesto, tuoj prade
da veikti ^vidaus dinaiito maši
nos* ir aptarnauja visus , rū
mus.

eitiems priėmimams, tarnai* 
tės, kambarL.es, nuolatinis 
krc nių prižiūrėtojas, šaltkai- ( 
vis, namų gydytojas, gailestin
goj sesuo, dešimts telefonisčių, 
aštuonis gaisrininkai. Šitos pi
ramidės viršūnėje stovi 1 du: 
“Chief Usher ir Chief House- 
keeper” — vyriausias, kamer
dineris ir vyriausia kamerdine
rė. Pirmasis priima aukštuo
sius svečius, nuima jų skrybė
les ir apsiaustus, rūpinasi vi~< 
kuo, kad priėmimo * metu 
sklandžiai eitų, laiku atneštų - 
valgius ir gėrimus. Kiekvieną ' 
rytmetį jis perduoda durinin
kui ir policijai laukiamų svečių 
sąrašą, parengia visus prezi
dento išvažiavimus.

prancūzų architektas l/Epfant. kambarį ir duris. Tik prieš po- 
. T790- m. angliškos kilmės ar-

1 -=S^hitektui Jame Aoban buvo pa
vesta padaryti planus preziden-

Naujas prezidentas perėmė pareigas. Baltuosna Rūmuos 
atėjo jįs iš karinės rikiuotės. Karinę uniformą, be abejo, nusivil
ko, bet ir labai norėdamas negalės visai pamesti kario įgytos elg-

pati visuomenė rinko jį greičiau kaip karį ir patrauklų asmęnį, o 
ne partijos iškeltą žmogų Amerikos istorijoje nėra dažnas atve
jais, įeada ilgų metų karys pastatomas prezidentų Tai nėra atsi
tiktinis dalykas. (Yra sudėtos į naująjį prezidentą daugumos vil
tys, kad jis užbaigs praėjusio karo sunkias pasekmes.

D. Eisenhoweris praėjusį karą vedė ir "baigė jį sąjungininkų 
laimėjimų Kaip karys jis tuo savo žygį buvo baigęs. Toliau pa- 
saulio riekakis teko vesti politikams ir diplomatams.' Kariams 
čia nedaug kas liko pasakyti, jeigu jie ir būtų norėję tarti savo 
žodį. Dabar D. Eisenhovverisj, jkburi kaip vyriausia JA^j galva.. 
Jis ateipa, galima sakyti; tęsti-toliau savo darbą, bet žyrniai pla
tesniu mastu. TSeslas, reikia manyti, yra likęs tas pats, kaip ir 
karo lauke: kovoti už “teisėtą ir teisingą reikalą.” Tie žodžiai yra ’ 
paimti iš maldos, kuri buvo kalb&na^ išsiunčiant karius į mūšį.* 
D. Eisenhovveris ją buv» nusirašęs ir tūrėjo su savim, šiame pus
lapyje ją galime ištisai pasftkaityti.

Vienas dalykas iš jo pabrėžtinas: prašydamas Dievo, kad 
Jis stiprintų įsitikinimą, jog kovojama už gerą ir teisingą reika
lą. Paprastai žmonės ne dažnai susimąsto, ar jų įsitikinimai su
tinka su. tiesa ir gėriu. Metasi į kovą už klaidų ir neteisų reikalą.

• ną aipų valdžios najno pavyz
dį. (šis namas stovi netoli Du
blino) , ir patiekė prezidmtui su 
400,000 sąmata. Valdžia išsi- 
gando, kam tokio brangaus na
mo prezidentui, ir Washingto- 
nas, tuometinis prezidentas, 
nubraukė trečdalį nuo tos su
mos. O po pusantro šimto me
tų šių namų remontas kaštavo 
penkis su puse milijono dole
rių !

1800 m., jau mirus Washing- 
tonui ir rūmų statyti dar ne
baigus, apsigyveno ten antrasis 
Amerikos prezidentas John A- 
dams. Namai buvo pastatyti .iš 
pilko akmens. 1814 m. anglai 
užėmė sostinę ir prezidentūrą 
sudegino; išsilaikė tik aprūku
sios sienos. Atstatydami rūmus 
ir nenorėdami sienų valyti, jas
nudažė baltai, nes balta spalva* ' pavojinga kai kuriuose kamba- 
buyo pigiausiąjį;puo -tada.ši . yriuose gyventi. Kacais plyšda- 
balta spalva pridarė ne tik * vO lubos, tą vietą tūoy^zfaisy- 
Baltųjų Rūmų, bet ir visos A- dave, bet didesnio remonto ne- 
merikos valdžios, simbofiš, sigriebė. \

Rūpinasi paskth jį pateisinti žmonių akyse, bet kraujas jau būna -

Jis junge tik prezidento darbo buvt! P^nktesš K eilės 1902 
kambarį ir duris. Tik prieš po- m-buv0 pristatyti Šoniniai 
ra metu elektrinė skambumu ’P»™i 1927 iren8tos terasos" 

sistema buvo išplėsta visuose; 
nanftiose.

Pradžioje pirmiesiems prezi
dentams užteko tų kambarių, 
bet«juo daugiau 'Amerika augo 
ir plėtėsi jos interesais, juo pa
tys rūmai siaurėjo: vis dau
giau naujų valdininkų sėdosi 
pribstahf. Taip rūmai pasida
rė ankšti, kaip kišenė.

Be to, * gerbdami buvusius 
prezidentus, gerbejr jų palik
tus daiktus. Prezidentūra buvo 
tartum neskoningai sutvarky-' 
tas ir perkimštas muzėjus, nes 
krekveinas prezidentas ten pa
likdavo savo gautas iš svetimų 
valstybių dovanas, savo por- 
celaną, indus ir paveikslus.

Kai lubos įlūžta '

Baltųjų Rūmų balkiai buvo 
mediniai. Nors ir remontavo ir

yra viename
sparne. Jo dideli langai išeina

■ į sodą. Aplinkui — sekretorių 
kambariai, kabineto posėdžių 
salė. Kai šie beposėdžiaudami

įkaista, nusiledžia- į rūsį, kur 
yra maudymosi baseinas. , 

j Aplink rūmus yra. gražus 10
ha sodas su gėlių i
Visa tai atskiria Baltuosius 

..Rūmus nuo triukšmingų sosti
nės gatvių ir leidžia tiems, ku
rie budi prie valstybės vairo, 
tylumoie ii* gamtoje susikau
pus dirbti ir galvas kaitinti 
sunkiais klausimais.

statė šoninius sparnus, bet si
jų nepalietė. Taip pasidarė net

ant stogo, 1934 m. dar rūmai 
praplėsti; paskutinysis remon
tas visus rūmus pertvarkė pa
grindinai.

Iš senųjų rūmų nepakeista 
išliko tik fasadas — priekinė 
siena, šiaip visuose rūmuose į- 
dėjo geležines sijas, pravedė ' 
betonines certientines sienas, į- 
rengė dvi erdvias slėptuves, 
net ir prieš atominius bom
bardavimus, įtaisė dvi virtu
ves; vieną" oficialiems priėmi
mas rūsyje, kitą — prezidento 
šeimai antram aukšte. Taip pat 
įvedė gerą vėsinimo sistemą, 
ant stogo-įrengė gėlyną, įtaisė 
televizijas ir radijo kamba
rius, iš kurių prezidentas kalba 
į tautą. Ir taip Baltieji Rūmai 
pasidarė ištaigi didžiosios pa
saulyje galybės valdžios pilis.

Prezidento darbo kambarys 
pristatytame

Prezidente* D. 12sriiheweri* pinu*, kart* kreipiasi {'tente-

pralietas ir toliau laistomas, vis ginant savo klaidu įsitikinimą. 
Gera yra, kai randasi valstybės vryų, kurie prašo Viešpatį apsau-' 
goti nuo tokio baisaus paklydimo? Ike_yra vienas iš jų! Linkėtina,
kad tas jo nusistatymas, palik^^^^karo.lšukų, paliktų ir vai- ; 
stybės priekyje stojus. Inauguracijos’%etu jo paskelbti punktai, ; 
kuliais jis .trumpąi nusakė savo politikos gaires, rodo, kad nau- j 
jasis prezidentas _turi tvirtą nusistatymą netiesai nesilenkti. !

Visas pasaulis dabar nieko kito nelaukia, kaip tiesos laimė
jimo. Jos buvo laukiama su praėjusio karo pabaiga. Nesulaukta. 
Priešingai, netiesi, neteisybė ir nelaisvė žmones dar labiau pri
slėgė. Kenčia vis eilė tautų, pakliuvusių į baisią vergiją. Jų kan
čios šaukiasi dangaus atkeršijimo uz patirtas skriaudas. Rodos, 
kraujas praėjusiame kare būtų buvęs veltui pralietas. D. Eisen- 
howeris pats matė mirštančius už laisvę ir dabar, norisi manyti, 
gerai mato, kad jie mirė už nelaisvę. Jeigu jam pavyktų atgauti, '' 

. kas buvo prarasta, — išvesti pasaulį į tikros taikos ir laisvės ke- 
lią, — sudėtos į naująjį prezidentą viltys išsipildytų

Jisai dabar atsistoja ne vien Amerikos, bet viso pasaulio po
litikos centre. Kiek to laisvo pasaulio dar liko šiapus geležinės 
sienos, visų akys nukreiptos į JAV, kad jos apsaugotų nuo gre
siančio pavojaus. O kiek tik yra pavergtų tautų, visos laukia, kad 
jas išvaduotų iš baisaus pavojaus žūti. Vienas ir antras uždavinys 
didelis, čia vėl labai tinka paminėtos maldos žodžiai '■ “Mes mal
daujame, kad TU mums' pagelbėfum a tikti mūsų pareigą ir kad' 

J- nė vienas ffeapleistume kovoje savo draugo.” JAV draugų turi.
Reikia tikėtis, kad naujojo prezidento jie bus sutelkti “teisingam 
ir teisėtam reikalui” ginti.

IKE MALDA
Eisenhoweris yra religingas žmogus. Jam labiausiai 

patiko .malda, kurią jis-girdėjo karo lauke. Batalijono va
das kalbėjo ją savo kariams. Eisenhoweris ją. nusirašė. 
Ji yra tokia: ' • ’

VISAGALIS DIEVE! Mes turime uždavinį, kurį be- 
vykdydami ne visi grįšime. Mes eSfeme klusniai į šį pavo- 

•Lungą žygį, nes mes tikime, kad žmogiškosios vertės ir žmo
giškojo teisingumo supratimui, kurį prieš visą pasaulį iš- j 
aukštino Tavo Sūnus ir kurį taip pat gerbia mūsų mylimo
jo krašto vyriausybė, gresia pavojus būti pašalintam iš 
šios žemės. Mes esame pasiryžę aukotis už savo šalį irDie- • 
vą. Mes nemaldaujame kiekvienas sau laimingai ir saugiai 
sugrįžti. Mes maldaujame ir to, kad Tu mums pagelbėtum < 
atlikti mūsų pareigą ir kad nė vienas neapleilstume kovoje ; 

; savo draugo. O už vis maldaujame, sustiprink mūsų įriti- J 
", kinimą, kad kovojame už teisingą ir teisėtą reikalą, kad < 
• galėtume pake! ; baisumus ir, jeigu reikės, ateiti pasV 

Tave su nužemintu pasididžiavimu, kad buvome geri ka
riai, su tikėjimu, -kad^mus sutiks Tavo begaline malonė. 
Amen, . - '

Kas paliko iš senąją rūmų?

Atremontuojant rūmus, bu- 
, yp stengiamasi išpuošti iškil
mių salę ir ją surišti su praeiti
mi. Ten paliko seni gobelenai, 
paveikslai, baldai. Nepaliestas 
išliko ir Lincolno ^miegamasis. . 
J šį kambarį nakvoti priima 

I pačius -garbingiausius Ameri- 
! kos svečius. , Ten porą kartų 
! miegojo Winston Churchill ir 
! vieną kartą Anglijos karalius 
i. Jurgis VI. Visus kitus kamba

rius pakeitė pagrindinai. Se
nuosius buvusių prezidentų 
daiktus išdovanojo įvairiems

> provincijų muzėjams.
• prezidentūroje yra šviesu ir 
Į ‘ gražu.

► Apatiniame aukšte yra iškil
mių salė, kur vieną kartą me
tuose vyksta viešas priėmimas, 

love’emis. Ten pat kituose kambariuose 
priimami ir kiti interesantai nūstato valgių sąrašus, rūpina- 
Antrasis aukštas paskirtas pre
zidentui gyventi.. . Ten jis' turi 
dar ir savo privatų darbo kam
barį. šonnose'yra-dar svečių 
kambariai. Trečiame aukšte — 
svečių kambariai ir valdžios į- 
staigos. Ketvirtame aukšte 
personalo kambariai, bibliote
ka .spaudos atstovų kambariai. 
Viso rūmuose yra 102 kamba
riai su 30 vonių ir tualetų 
kambarių.

Vyriausia kamerdinerė val
do virtuvę ir visus rūsius. Ji 
priklauso tiesiogiai prezidento 
žmonai. . Kiekvieną dieną su ja

si maisto-pirkimu/sumoka vi
sas ūkio sąskaitas. -

Suvaržyta prabangą

Kiek rūmuose tarnų?

daro 295 asmenys! Tai yra la
bai nedidelis skaičius. Į jį įeina 
ir patarėjai, ir sekretoriai, ir 
du spaudos šefai, šeši preziden
to raštinės tarnai, dvi privačios

nos sekretorės, du tarnai, pen
ki šoferiai, karininkai iš įvai- 

Dabar rių kariuomenės dalinių, de
šimts sodininkų, dešimts virė
jų, nedidelis būrelis tarnų ofi-

Didelės Amerikos valstybė ir 
jos „turtai didėli; daug kur ji 
didelius pinigus išleidžia, — bet 

5 prezidentūroje ji išlaiko papra
stą kuklumą. Nors tai yra pa
tys garbingiausi namai, apie 
kuriuos visi svajoja, norėdami 
ten vieną kartą gyvenime pa
tekti, tačiau jie nepasižymi- nei 
savo prabanga ’ jpei dideliais 
baliais. Prezidentai tėra leista 
tik vieną kartą metuose su
rengti viešus priėmimus. Tada 
atsilanko apie 60-70 svečių. 
Prezidentui .reprezentacijos 
reikalams skiriama tik 50,000 

- dolerių per metus. Todėl visi 
rūmai nepasižymi šauniom 
puotom. Ten daugiau dirbama 

-ir veikiama. •
B. R.

giovaNnino guacreschi

.. 1 .......------------------ SKOLA
Pas mane užėjo Pilypo šū--> 

nūs. Bet apie jį tuo tarpu ne
kalbėkime — nelįskime įvy
kiams už akių. Geriau grįžtelė
kime atgalios, sakysime, į 1935 
m. liepos 4 d., kai sutikau patį 
Pilypą — atėjusio berniuko tė
vą.

Slampinėjau aš tada liepų a- 
lėjo.e, spoksodamas į melsvąjį 
dangų. Pasaulis, man atrodė 
nuostabiai gražus, kai aš tada 
sutikau Pilypą.

— GidvanninO! — pašaukė 
jis manė vardu ir priėjęs nu
griebė už peties. — Ar žinai, 
kaj aš esu?
*— žinoma, — atsakiau, — 
esi Pilypas!

— Nepataikei,— prikiši? jis 
man dusliai. — Esu žuvęs 
žmogus. Man lieka tiktai pasi
karti.
' Prisiminiau, kad savo pasto
gėje buvau matęs gerą kamuo
lį storų virvių £miau ir pasiū
liau jam nuspjauti virvagalį.

> jei jau taip kartis panūdo. Jis, 
žinomą, palaikė tai juoku ir 
vietoje virvės paprašė paskolin
ti penkis šimtus lirų.

Vienas Dievas žino, kad aš 
tada daugiau neturėjau, kaip 
tik tuos penkis šimtus. Jų 
man būtų pakakę vienam mė
nesiui pramisti. Tai ir pasakiau 
Pilypui, bet jis dėl to nesijau
dino. Jis gavev liras, o man liko 
virvagalis!

Praslinkus savaitei, Pilypų 
ir vėl sutikau. Jis buvo atgavęs 
norą gyventi. Man dėkojo aša- 
dodamas.

— Tu ištraukei žmogų iš tik
rų mirties nasrų, — guodėsi jis 
man, šluostydamas Sudrėku
sias akis. — Aš to niekada ne
pamiršiu. Apie liras nesirū
pink! Rytoj arba vėliausia už
poryt tu jas vėl turėsi savo 
rankose.

Po kelių dienų sutikau Pily
pą kino teatre. Dar man nei 
neveptelėjas, jis jau teisinosi:

— Pakentėk dar porą dienų 
dėl tų penkių šimtų!

Aš- jam pasakiau, kad jis ga
li ir kiek vėliau skolą- grąžin-r 
ti' Tegu jau taip nesirūpina. 
Turi laiko.

Kitą.-mėnesį susitikau Pilypą 
traukinyje. ><Kalbėjom ės įdo
miais .bendrais klausimais. Pa
galiau tas padorus žmogus ėmė 
manęs atsiprašinėti.

— Giovannino, nepagalvok 
Įco nors prasto apie mane. Die
vas mato, kad aš skolos nepa
miršau. Kai kada man užeina 
noras daužti galvą į wną. De
ja, ligi šiol dar nepavyko man 
jos ištėkšti!

Tas jaunas taurus žmogus 
vėl buvo aptemęs, ir aš jį ra
minau, kiek beišmaniau. Jam 
pastebėjau, kad dėl manęs gali 
visai nesirūpinti, kad svarbu 
ramybę išlaikyti, nesijaudinti. 
Gyvenime juk .tik tam sekasi, 
kas ramus išlieka.

— Ramus, ramus! — šaukė 
jis įsiaistrinęs. — Tu gali apie 
ramybę šnekėti, nes tau sekasi. 
Pinigų netrūksti, jokių rūpes
čių neturi. Kas be rūpesSų tik 
tas ramus! O aš? Ką aš turiu

daryti? Kaip aš galiu ramiai 
gyventi, jeigu man nesiseka? 
Negaliu sukrapšty^T net tų 
apskretusių*penkių šimtų, kad 
galėčiau tau skolą grąžinti. 
Reikia suprasti kito padėtį, 
mano mielas! Negalima užsida
ryti tiktai savo kiaute ir kalbė
ti apie kitų ramybę!

Turėjau jo atsiprašyti ir pa
stebėti, jog visai neturėjau 
minties jo užgauti. Jis atsakė, 
kad nei nemanąs rūstintis.

— Aš žinau, kad tu esi mano 
draugas, —pratarė dūsauda
mas.

Praslinkus dar trims mėne
siams, kartą gatvėje buvau su
stojęs prie skeĮbkno ir jį ati
džiai skaičiau. Staiga kaž kas 
man stipriai sudavė per "petį ir 
vikriai apsuko.

Tai buvo Pilypas. Jis spokso
jo į mane baisiai įširdęs.

— Giovannino, — kalbėjo jis 
rūsčiai, — tu žinai, jog nėra 
jokios prasmės man priekaiš
tauti. Ir nežiūrėk į mane iŠ* pa
dilbų! Aš negaliu tau penkių 
šimtų lirų grąžinti! Negaliu, 
grąžinti! Negaliu, suprartti!?— 
šaukė ^s visu balsų — Jeigu

galėčiau, neduočiau tau progos 
manė niekinti.

Aš prašiau jį apsiraminti. 
JSakąiu jam, ksTd apie tuos peh- 
*kis šimtus nė negalvoju.

— SupantuI Tu laikai juos 
pavėjui paleistus, ar netiesa? 
Dėl to, kad Pilypas tau negali 
grąžinti, ar neteisybė? Klysti, 
Giovannino! Esu džentelmenas 
ir nekišu betkam savo galvos 
lenkti.!

žmonės gatvėje ėmė stoti 
aplink mmus. Mane išpylė gė
dos rusvumas.

— Tu turi džentelmenus pa
gerbti, mielas Giovannino! — 
rikteljo jis paskutinį kartą. — 
TU neprivalair*jQ žeminti!

žmones žWgčiob j mane, 
šnairuodami ir, matyti, spėlio
dami kas tasai Giovannino, 
kuris džentelmenus niekina, 
užuot juos pagerbęs. Aš spru
kau į šalį, galvą panarinęs, o 
Pilypas nuėjo ją aukštai iškė
lęs ir džiaugdamasis mano su
mišimu.

Po to ėmiau Pilypo vengti. 
Kai tik pamatydavau jį prie
šais ateinant, sukdavau į kokį 
skersgatvį ap smukdavau į ka

vinę. Tačiau kai kada susidur
davome akis į akį arba jis pa
stebėdavo mane, einantį kita 
gatvės puse. Tada jis sustoda
vo, įbesdavo į mane piktą savo 
žvilgsnį ir palydėdavo saukda
mas: '

— Taip, taip, penki šimtai 
lirų! Aš žinau. Man nereikia to 
priminti!

Vis dėlto laikas Pilypą apra
mino. Kai po dviejų metų mane 
sutiko, tik keistai prasišiepė ir 
galva linktelėjo. Po ketverių 
metų aš jau galėjau ramiau 
gatve praeiti. Pilypas tada nei 
galvos nepakrutindavo, o tik 

* keistai prasivėpdavo:
19^ metais jis jau galėjo j 

mane pažiūrėti be piktos pa
šaipos. 1941 m. vasario mėn. 
jis pradėjo mane sveikinti, 
šypsodamasis ir. ranką pakelda
mas. Kai tQ pat metų liepos 
mėnesį mudu kartu vėrėme ki
no duris, kalbėjome tiktai apie 
artistes. Rugpjūtyje jis manęs 
paklausė, kaip sveikas Alberti
na Lapkričio mėnesy* mūsų 
santykiai jau vėl buvo tokie 
nuoširdūs, kad susitikdami 
smagiai laukėdavome apie šį

bei tą. Taip truko ligi šios die
nos. šiandien gi pas mane atėjo 
Pilypo sūnus. Jis atsinešė raš
telį.

“Mielas Giovannino, atleisk 
man, kad drįstu Tave varginti. 
Degąs reikalas mane verčia 
priminti tai, ko aš niekada se
nam draugui nedrįsčiau saky
ti. Aš būčiau Tau be galo dė
kingas, jei galėtum grąžinti 
penkis šimtus lfrų,kurias Tau, 
kaip pameni, 19.® metų birže
lio ar liepos mėV paskolinau, 
kai mudu vaikštirejome liepų 
alėwa. Aš nuoširdžiai atsipra
šau ir dėkoju. Tavo Pilypas.”

Įdėjau penkių šimtų bankno
tą į baltą voką ir padaviau Pi
lypo sūnui.

—Aš esu labai dėkinęa^t?- 
vo tėveliui. Pasakyk jam, kad 
man atleistų mano užuomirš- 
tį.

Taip aš ir pasakiau. O po to 
nuėjau pažiūrėti Albcrtino, ku
ris tuo metu jau spėjo mano 
fotografijos aparatą išvalyti 
gelsvu batų tepalu.

Ir aš buvau labai laimingas.
Vertė &

kambarL.es
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Kukiu VALIOS IR NORO<
Prof. Dr.

Beveik metus buvau- ati-

vių čia vienas tesėdėjau, jaus
davausi kartais kaip tol maža

Gtedraiti,

Kitų

Detuvos gyvenine

krūvon suvilktos kaugės.
Kitų tyrinėtojų tarpe turiu

mfiim, ord. profesorius Bonno-

etate dės Oberrhetos.” Nepa- 
staftti jo dalykai dabar pateko

ti. '
Dabar sėdi čia penki vokie-

60,000 lirų mėn. (apie 100

KM
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neturėsim laįįc^įarcbyvuąira- Planuoji.artimiau-
' žinėti. arba niei^nesiųs.^ kaip Mn9ę ątettyie daugiau paskeib, 

buv6 nepriklauTomole T Wnvru -tf špmMnie Archyvas atima 
je. TaČiiu mano atatfes studi- daug tad didelių užsimo
tos re r uo manęąjiėno priklau- jįsm JMrtU negaliu išvysty-
so. Turtu aš naro r vafioe... ti. priteisiu tik vėliau.

turėjo gražius nuosavus rūmus Pasidariau kafe toji bitelė . Rem, U£2«. KUSas, 
prie Itąlijos vyriausybės, ta- ' ' ’ 'M > . -
čiau Deatstetotė valstybės lėšo- _ - - __ m.
mis apmokamo nė vieno tyn lr dabar girdžiu senus Romoš varpus
riėtojo i Vatikano arhyvą. O
šiaip tėvynėje dažną! mėgdavo- Po kaitrosios dienos įsmuko- mečius, kalbėjosi su daiiinin- 
me po praeitį sukinėtis. *Sian- me į vieną kavinę- Sėdėjome kais. r
dieną tokteą sunkios sąlygos, prie pat gatvės, kuria plaukė 7?^ fhte mus gatve pwlaukė 
tad džįr labiau tegalima rem- ~ įvairių tautų ir spahnj piligrk > _

mai. Prieš hįus matėsi^Vatika- ” iš archyvų. Jie pastebėjo mus 
xno rūmai, milžiniškos kolonos; P^te staliuko ir pasisveikino.

EKVADORE DAUG SAULES IR VARGŲ
JUOZAS JURŠĖNAS •

• Žemė, kur kiekvienas svetimšalis laikomas amerikiečiu
• Visi stengiasi į apgauti • Paslaptinga M. šalčiaus mirtis.

terys, vaikais nešinos, dirba 
sunkius darbus ir nežino savo 
vyrų. Tačiau prieš šį paprotį 
stengiamasi pasipriešinti. Gir
tavimas ir vagystės — smaf-

tikano valdininkai, istorikai

privačiai teikiama parama.

reikėtų dar prisiminti ir eilę 
kitų, kurie savo uždarini po

teris P. žadeOos savo inidaty- 
’ va taip pat vienkartine pašalpa 

parėmė medžiagos rinkimą. 
Vieną dieną, kai bus baigtas 
pagrindinis medžiagos rinki
mas, žadu duoti apyskaitą, kur 
išleidžiu bičiulių siunčiamus 
pinigus. . Iš jų paaiškės, kiek 
kainavo fotografavimai ir per
rašinėjimai.

Tolimesni pianai
Jau esu pradėjęs rinkti me

džiagą kai kuriems kitiems 
darbams. Jie lies mūsų kultū
ros istoriją. Apie juos tačiau 
kalbėti dar anksti. Esamomis 
aplinkybėmis tikslingiausia bū
tų, kad Romoje ir, toliau, galė
čiau palikti. Tai,; kas; šiuo 
mūsų tautos liūdnu laiku 
bus surinkta,, bus reikalinga

nai. Pro juos skuba žmones. Jie tas, archyvo vedėjas čia kitas 
nusilenks ten šventiem kapam, — šveicaras, civilis. Męs sugrį- 
praeięiai ir melsis, o Bazilikos 
koplyčioje prasidės mišparai.

Skamba Bazilikas varpai 
kaip tie senieji amžiai. Jie kal
ba apie praėjusias didingas 
dienas ir nūdienes širdis uždę>.

mentą. -priė savo tautospraei

Ekvadoras — gražus kraš
tas, tačiau vietinių papročiai 
labai žiaurūs. Kiekvieną sve- 
4mšalį jie vadina amerikiečiu, 
turinčiu daug pinigo. Todėl
tuoj jį apstoja,ir vilipja su į- kiai paplitę, apgaulė'ir melas 
vairiais pasiūlymais. Jie žino, laikomi kaip geri krašto papro- 
kur yra daug aukso, platinos, 
brilijaBtų, kur galima atidaryti 
jų kasyklas. ■ Susigundęs sve
timšalis pradeda teirautis ir' 
leistis į derybas prie alučio, pa
sirodydamas, kad esąs prie pi
nigo. Vietiniams Tik. to ir rei- 
.kia. Tuoj supina visokias pink
les, kad atimtų pinigus, jei rei-

Tdž^Srsėt ir nužudo.
Net ir draugų tarpe nesi sau- plaukų nekerpa ir dėvi vieno

dais drabužiais. Tai yra indijo- 
nai,laikosi sehų savo papročių.

Ekvadore dar yra laukinių ir 
pusiaulaukinių gyventojų. Lau- \ -ik

&
Jie vengia baltųjų kultūros ir 
juos žudo. Puslaukiniai vadina
mi “kajapais”. . Jų. moterys 
pusnuogės, bet vyrai padoriai 
apsirengę. Vadinami “kačku- 
ku” vyrai, kaip ir moterys,temperamentu. Jo žoiifiueee* 

švytėjo praeities žygiąi ir dar- - 
gus, — tuoj susigundys tavo 
nors ir nedideliu pinigu, atims, 
nežiūrėdami į nieką.

Maistą pado, bet kitam 
Beduoda

Didelės suktybės paplitu
sios vidurinėje klasėje. Jie nė<- 
turtingi ir nenori dirbti. Varg-. 
šai, be garbės, visada prašo 
paskolos — ”presta”.

Darbdaviai pratę nesumokė
ti darbininkams už darbą. 
Maistą geriau supūdo. ir Išme
ta, bet kitam badaujančiam 
neatiduoda. Bananų visų ne
parduoda, juos pūdo laukuose, 
bet gyvulius jais šerti, darbi
ninkams atiduoti — draudžia
ma. Bylinėtis su darbdaviu ne
įmanoma, nes teismuose laimi 
tas Jcas turi daugiau pinigų.

pro rūmus, muzėjus, kalbėda
miesi.apie praeitį. O vakaras, 

kurią tok* šviesus ir tyras, pačių dai
nių apdainuotas, atėjo i Foru
mą, į Koknėjų, į Pincho par
ką, į judrias gatves. Suskambo 
Romos varpai.

Ir mes su prof. Z. Ivinskiu 
kalbame apie praeitį, 
sutikome muzėjuose. Mes rap- 
lankėipe visas įžymybes. Pro
fesorius mielai atsitraukė nuo 
savo dokumentų ir vedžiojo 
mus po Romą., skleisdamas jos 
istoriją, kartu sujungdamas su 
Lietuva. Eini pro kokius rū
mus', štai jis ir sustabdo: čia 
gyveno toks ir toks * nuncijus " palme jo .lange užsidega švie- 
kuris buvo Lietuvoje, apie ją ši- sa, ten atgyja praeitis. Rodos 
taip ar anaip parašė. Ne tik 
mums, 
viams, kurie čia atklysta, jis skamba Romos varpai, 
būna kuo geriausias gidhs. Ro-' profesoriaus žodžiuose m dar- 
dos, jis regėjo, kaip statė^čia buoae atgimsta išgyventa senb- 
kiekvierią bažnyčią prieš'simt- vė. P. Jariras

varpus, matau miesto žiburius 
ir profesorių beskubantį iš ar
chyvų, bibliotekų. Vakare, ties

matau rašant čia spausdintus 
bet ir kitiems lietu- jo žodžius. Ir -daros gera, kad 

kad

VEIKLUS LIETUVIS AMBASADORIUS KALIFORNIJOJE

kų, kurie nepasižymi dorumu ir— 
nedirba sunkių darbų. Menkai 
jie maitinasi ir dėvi prastus 
drabužius.

Mato Šalčiaus neišaiškinta . 
mirtis

įvažiuojant į Ekvadorą, Pe
ru, Boliviją ir Pietų Kolumbi
ją, būtinai reikia pažinti šiuos 
blogus papročius. Jau man 
skundėsi lenkas, rusas ir vienas 
vokietis. Taip pat liko neišaišt 
kinta ir Mato Šalčiaus *— di
džiojo mūsų keliautojo ir gero 
rašytojo — 
Bolivijoje)

Maldoje paguoda' *
Šie blogi papročiai verčia 

pasidaryti vienišam. Lietuviš
kas nuoširdumas reikia užmir-

mirtis: (Jis mirė : '

Kai iš mielos tėvynės į sve
čias šalis keliavome, ne laisvu 
noru tai darėme. Tada ryžo
mės viską savo krašto labui ir 
garbei daryti. Ypač paskutinio
jo karo metu pasitraukusieji iš

KIJN. L. JANKUS.
Los Angeles, Calif.

Prof . Z. fvtaačfe dainai paiitiiifra lietuvius ir apvado jiems Romos žy- 
meoaiaa gaadnidaa ir retesnes vietas. Čia matome būreli lietuvių, kurie 
IMS m. buvo Romoje ir aplankė -Tiroli (vQla d’Este). H dešinės j kairę 
natfome: prof- Z Ivinski, ton. v.- Balėiftnų. minist. v. Sidzikauskų, a. namų šventai prisiekėme. vi-

Grinieoę, prot J. Bmaaitj, dr. J. Grinių ir P. Jurkų. sais būdais skelbti, koks bai-

klausiau pi Hriškėvičių.
—žinai, kunige, viskas pra

sidėjo iš mano didelio noro sa-

Ekvadoriečių šeimos daugu
moje pakriku^os. Jaunos nao- šti, reikią išmokti slaptai tvar- 

v , i .i..- kytį gavo’ asmeninius reikalus.
.Čia ištraukė iš viso pluošto Apie ateitį tai jis, užklaustas, 

ir parodė gana įdomią fotogra- t
'tiją, kurioje pats Los Angeles.
kardiadlas Mclniire : j žyra Dtevb bausmė, dau-

■Aš manau, kad komuniz-

kas khygas ir kt. Liko dar 8 
skyriai, kurie visi yra- gavę 
juodraštinį pavidalą* ,.

Kažkur esu sakitęs: niekada 
nesigailėsi savo darbą viešumai 
paskelbęs. Ypač tai tinka ar
chyvine medžiaga paremtam 
,darbui. Paprastai medžiagos 

rinkimas ilgai trunka, vis atsi- 
- randa naujų šaltinių. Taip yra 

atsitikę su skyriais, kurie^ jaiT 
paskelbti. Taip bus ir toliau.

“Merkelis Giedraitis” nėra 
•i. vien tik vyskupo monografija.

Antrinė antraštė yra “Lietuva 
dviejų šimtmečių sąvartoje.” 
Stengiuos duoti jo laikotarpio 

~ kultūrinį paveikslą ir apskritai 
." visą foną ir privesti iki 1633 

m., kada prasideda vysk. Jur
gio Tiškevičiaus * laikai, šitą 
darbą, į kurį iš visų ligšiolinių 
darbų daugiausia triūso būsiu 
įdėjęs, maloniai apsiėmė išleis
ti visiem žinomas didysis nepel
ningų knygų leidėjas ir mūsų

Pr. Jaras. Jis mano darbui
Vatikane parodė ypatingo de-

Kitų tautų mokslininkai
1951 m. Vatikano archyve 

dirbo 32 tautų tyrinėtojai. Lie
tuvių buvome tarpais du. Čia 
dirbo muzikas kuo. K. Senkus, 
kuris mūsų giedojimo ir muzi- , 
kos istorijai prisirinko vertin
gos medžiagos. 1952 m. Vatika
no archyvuose triūsė 24 tautų 
atstovai: J metų galą vėl buvo-

Masins ėmė atsidėjęs studi
juoti vyks. J. Tiškevičiaus lai
kus. Jis žada apie tą vyskupą 
parašyti dizertaciją. Yra'džiu
gu, kad mes' patys labiau susi
domime ta medžiaga, daugiau 
kreipiairiė dėmesio į patį šuli
nį, iš kurio svetimų tautų vyrai 
nuo L. v. Pastor laikų vis se
mia. O mes esame dar tik pra
džioje savo darbo. Bet vis šis 
tas. Kai 1949-1950 m. U lietu-

rie gyvena savo Institute (Far- 
nezės rūmuse), mėnesiui gauna 
po 100.000 lirų (apie 150 dol.). 
Pasižiūri į tokius kaimynus ir 
pagalvoji, ką reiškia, kai pati 
valstybės imasi rimtos inicia
tyvos... '

Šiuo metu dirba Vatikano 
archyve žymiausias lenkų e- 
migracijos istorijos prbf. O. 
Hateekis (Fordhamo universi
teto profesorius). Jis rengiasi 
rašyti apie 
1596 m. Varto dabar mano 
prieš metus išžiūrėtus tomus. 
Kartais pasikeičiame archyvi
nėmis informacijomis. Apskri
tai, Vatikano archyvas iš mano 

. pažįstamų mokslo įstaigų yra 
vienintelė vieta, kuri yra tokia 
palanki dvasia moksliniam dar
bui. Tai didelis archyvo pre
fekto A. Mercati (kardinolo J. 
Mercati brolio) nuopelnas, ku
ris dabar atšventė 82 metus. 
Vysk. P. Būčio atsimraunai .

Rinkdamas mirusiųjų am
žių medžiagą iš dulkėtų archy
vų, nenorėjau apleisti ir.“gy
vojo archyvo” neužkabinęs — 
vysk. P. BoČfo. Jis slėpė savy
je daug praeities. Dažnai ir ar
chyvai buvo uždaryti, ir tuo 
metu surašiau vysk. P. Bučio 
atsiminimus. Spėjau pabaigti 
pačiu baku. 1951 m. buvo pa
skelbta tik trumputės ištrau-4 
kos. Gal vėliau'jie ir atskira 
knyga pasirodys-. Be to, buvo 
surašyti.ir Tėvos A. Rėklaičio 
įdomūs atsifhinimai. Juos * da
bar pats perrašinėja, stipriai 
papildydamas. Taip pat vertin
gų atsiminimų bei pastabų da
vė man tėvąa J. Vaišnora, šie 
atsiminimai vaizduoja Suvalki
jos gyvenimą prieš pirmą D. 
Karą tuoj po jo. '

iMrbo sąlygos
. šiuo klausimu noriu tik ben

drai atsakyti. Ners Lietuva per 
visą nepriklausomybės laiką 
Romoje išlaikė dvi pasiuntiny
bes (Vatikano ir K virinate) ir

' sus raudonas rūkas apsėmė pramokau dar Vokietijoj. San 
mūsų šalį. Tas'Troškimas būti Diego, Calif., pradėjau pasako
siu© tuo savo gimtai šalelei pa- ti apie ' bolševizmą privačiai, 
dėjo mums didelius vargus be- greitai gavau pakvietimų į 

sambūrius ir taip pradėjau pro
fesionalo kalbėtojo gyvenimą. 
Gautomis už paskaitas dovano-

vargs^nt, ilgas keliones beke
liaujant, svetimuos kraštuos 
besikuriant.

Neverk, sugrįšiu!...
Jau greit bus aštuoneri me

tai, kai su namiškiais ir arti
maisiais atsisveikinome. Kai 
jie lydėjo mus į nežinią, rami- 
nom juos ir save: “Neverk, y.i- 

bažnytmę uniją grįšiu, ilgai netruks. Eįdartias 
į svetimus kraštus ir žmones 
aš visiems ir visur skelbsiu, 
koks baisus raudonas slibinas, 
kuris užgožė niūsų namus.”

Dera tad laibas nuo laiko 
pasižiūrėti, ar laikome savo 
tuos šventus ryžtus, ar ką nors 
darome, kąd tiesa laimėtų prieš 
melą ir teisingumaas būtų ati 

' statytas.’ Jei taip, tai esame 
ambasadoriai, tautos atstovai, , 
jos gynėjai.

Bus kas nano parvežti
Aną dieną ūžsuhau pas vie

ną tokį ambasadorių. Tai p. 
Hriškevičius, gyvenąs Santa 
Monikoje, Calu. Jis apvažinėjo 
visą Kaliforniją, prakalbas a- 

’ pie bolševizmą amerikiečiams 
besakydamas. Jau ir Arizono
je, New Mexico valstybėse bu
vo. Jis kalbėjo šimtus kartų į- 
vairių įvairiausiose vietose: sa
lėse, bažnyčiose (ne katalikų), 
piknikuose. Kalbėjo įvaifiau- 
šoms grupėms, tautybėms ir 
partijoms: prekybininkams, 
masonams, airiams, įvairiems 
klubams ir t.t. ir t.t Jo kalbų

laikraščiai. Iškarpų tur surin
kęs keturis didelius ryšulitis. 
Va, tai būsią kas namon par
vežti ir parodyti, kad buvo kas 
nors daryta prieš bolševizmą.

“Prakalboms nebuvau

— Sakyk, prieteliau, kaip 
pačiam ir į galvą atėjo tokia 
mintis imtis šio darbo? — už-

Prie to greit pripranti, nes Ek- 
_^vadoro oras raminančiai vei- .

kia žmogaus nuotaiką, kreipia - 
į misticizmą. Aš iš pusiau ti
kinčio ne Romoje, *ne Vatika- , 
ne, bet Ekvadore tapau giliai 
religingu ir maldoje, randu <Jį- 
delę ramybę. * ‘ *

Esmeraldos provincijoje, San

n§s, kad tos Dievo rykštės jau 
gana visiems: ir rusų ir mūsų 
ir kitoms raudono slibino apžio
toms tautoms. Jausti jau gali- -
ma, kad arti tas laikas, kai Lorenze, kur daug lietus, ku- 
Drevulis sustabdys vienokiu art. riasi nauji kolonistai, ir čia 

\ _______ ____ j. pradeda reikštis Europos krik-
šimą ,ir mes jo galo sulauksi- ščfoniski papročiai. 
me. Didžioji Tiesa vieną kartą 
įveiks didįjį melą, ir tada ateis 
seniai laukiamas išsilaisvinimas 
visų pavergtųjų.

Darykime, ką tik galfcne - 1
basodariavimas , ir nukenčia, šitaip mūsų ambasadorius.ir nėjaus universitete, mano; kad 

žemės branduolį sudaro gele
žis, nikelis ir dar kiti kietieji 
metalai: Jie taip suslėgti, kad 
jų masės /tankumas-•■••.-esąs-18 ' - 
kartų- didesnis už'vandenį. Kie
tojo žemės branduolio spindu
lys esąs 800 mylių. Aplinkui jį 
esąs žiedas skystesnės masės iš • 
sutirpusių‘titnaginių medžiagų, 
Žiedas esąs iki A.500 įnyliūšto- 
rumo. Jį apgaubianti jau atvė
susi žemės pluta.

Katalikas tarp kvakerią

Lietuvos ir antibolševizmo am
basadoriaus darbą prie Pacifi- 
ko. Daug liuteronų parapijų jį 
išrinko garbės nariu, nors žino, kitokiu būdu tą pasaulio pami- 
kad jis karštas ir praktikuo
jantis katalikas. - Per radiją ir 
televiziją ir prakalbose p. Hriš*, 
kevičius savo katalikiškumo ne 
tik neslepia, bet dar jį užak
centuoja. Kartais dėl to jo am-

bet jis tvirtai įsitikinęs, kad 
taip yra geriau ir taip turi bū
ti. Visai neseniai p. Hriškevi
čius buvo kvakerių parapijoje, 
kuriai ir Amerikos viceprezi
dentas priklauso. Kalbėjo kva-, 
kerių bažnyčioje, o po prakal
bos pastorius taip pat. atlygino' 
ir gražų laišką parašė į vietos 
laikraštį. Vienas automobilių 
klubas taip sustt&vėjo jo pra-

1 įkalba, kad padovanojo auto
mobilį, tik p. Hriškevičius ne
moka vairuoti ir nenori moRin-

skelbia savo paskaitose, pra
kalbose. Gal čia ir būtų mūsų 
kelrodis. Jei ir negalime pra
kalbų minioms sakyti, tai pas
kiruos susitikimuos ir bendra
vimuose turime parodyti, kad 
esame baisios tragedijos šauk
liai. Jei ir neparvešime glėbius 
savo prakalbų recenzijų ar iš
karpų, tai parvesti turime gry
ną širdį ir pasiteisinimą: Vieš- 

_ patie, darėme, ką galėjome.

Juozas Juršėnas

ŽEMES VIDUS KIETAS
Australijos mokslininkas 

prof. K. E. Bullen, dirbąs Syd-

mis ir pragyventi tenka, nes 
dėl prakalbų gausumo, jokio 
kito darbo negaliu dirbti. Esu sytojai siūlosi, 
vis kelionėje, pasitarimuose. Iš 
prakalbų pajamų ir šeimą ten- 
ką išlaikyti, vaikus į mokslus 
leisti. Ačiū Dievui, kol kas se
kasi galą su galu suvesti. Kas 
keisčiausiai, kad prakalboms 
sakyti nesu nei pasirūkęs.

“Mano iškalbas mokykla”
Studijavau visai ką kitą, ne 

retoriką. Dabar matai ką ten
ka dirbti. Visa laimė, kad savo 
gyvenime nesu praleidęs nei 
vieno pamokslo. Aš jų atidžiai 
klausydavau ir tai buvo mano 
iškalbos mokykla. Be to aš nei 
vieną rytą neapleidžiu šv. Ko
munijos. Iš čia gi plaukia be
galinė jėga ir pasitikėjimas, 
kurio labaia reikia paskaitinin
kui. Tur būt Dievulis taip nori, 
kad mano paskaitos patinka. 
Kalbu ne iš knygų, bet B šir
dies, ką pats mačiau, ką pats 
pergyvenau. Tai 
labai aukšto rango vyrams.

— O kam. reikia automobi- 
lo? Į paskaitas mane visada 
nuveža, o parvežti tai visi klau-

: Pasikalbėjome apie rytojų, 
apie laisvės viltis. Aš vis ma
niau, kad bolševizmas naudoja

nori pagauti gyvate «avo vai-

sparną. Taip apie ją suka kelis 
kartus, kol gyvatė išleidžia vi-

Tada jau ją čiumpa už kainie- 
riaus ir neša į namus. Va, tas 
bolševizmas ir čiulpia syvus iš

gudraus žalčio, čiulpia vtao-

ir mažais karais. Kai pasaulis 
pavargs, tai tikisi viską j savo 
sterblę sušiuostyti. Juk reikia 
pirma padaryti visus proleta
rais ir tik tada suvienyti.

tinka net ir Hriškevičius didelių politikų 
nesivaiko, nors spaudą ir seka.

LIETUVIŲ DIENOS” 
I L I D S T 1Hj O T A S 
MftNEBINIS ŽURNALAS

“LIETUVIŲ DIENOS” duoda kiekviename numeryje per 
40 puošnių, įdomių ir aktualių nuotraukų iš viso pasaulio 
lietuvių gyvenimo ir veiklos.

“LIETUVIŲ DIENŲ” kiekviename numeryje skaitytojas|
| ras įdomiu ir aktualių straipsnių, beletristikos ir informaci- Į 
| nes medžiagos iš pasaulio lietuvių gyvenimo.

"LIETUVIŲ DIENOS” turi anglišką skyrių, parašai po Į 
nuotraukomis duodami abiems kalbomis, todėl šis žurnalas * 
prieinamas ir čia gimusioms bei kitataučiams.

“LIETUVIŲ DIENŲ” vienas numeris siunčiamas susipa
žinimui nemokamai? priskintus savo adresą. Metinė 
mėrata 4.00 doL Administracijos adresas: “L 
Diems”, 92M S. BrMdway, Los Algeles 3, Calif.
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Norite geros—meniškos fotografijos 
PORTRETO, SE3MOS, VAIKŲ, JV AIRIŲ PROGŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių. įvairių pobūvių ir pan.) 
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Mf abi 8te„ RMgrwond, Broeklyn, N. Y. 

Skambinti tek HYacint 7-4677
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Devyni milijonai maldininkų Šv. AMomi mokyklos moki-

PreL L. Mendeiis kunigo 
šventimus gavo Romo ją 1928 
m. sausio 15 d. Tais pačiais 
metaą birželio mėnesį, jam 
buvo suteiktos teologijos dak-

Baltimore, Md

sės zmomų.

rugsėjo 1 d. buvo paskirtas į 
šv. Alfonso lietuvių parapiją 
Baltimorėjė, kur ligi .šiol be 
pertraukos dirba kunigo dar-

Savo kunigystes jubilėjų

sauso IS d. Gaudžiant bažny-

rapijos mokyklos ėmė žygiuo
ti graži margaspalvė procesi
ja : altoriaus patarnautojai 
berniukai baltai raudonose uni- 
formuose, balti kaip dobilėliai 
mažesnieji mokyklos berniu
kai, melsvose uniformose, ta
rytum rugiagėlės, mokyklos 
mergytės ir šimtinė su viršum 
kunigų*- prie jtb^š klebonijos 
prisijungė apsuptasynonsigno 
rų vysk. L. Shehan ir Jubilia
tas, asistuojamas kun. A. Du- 
binsko (diakonas) ir kun. J. 
Antoševskio -(subdiakonas).

* Procesiją užbaigė gausus para
pijiečių būrys.1 Didelė mūsų 
bažnyčia buvo pilna pilnutėlė. 
Bažnyčioje buvo matyti atsto
vų iš įvairių vienuolynų, ne tik

morės arkivyskupijos vyskupas 
padėjėjas, pasakė jubilėjui 
pritaikytą pamokslą ir šv. mi
šių pabaigoje perskaitė šv. Tė
vo palaiminimą,' atsiųstą per ’ 
Vatikanopasekretorių Monti- 
ni, ir Popiežiaus nuncijaus G. 
Cicogniani sveikinimus. Lie
tuviškai kalbėjo kun. P. Damb
rauskas.

Po iškilmių bažnyčioje, visi 
dvasiškiai buvo pavaišinti pie
tumis parapijos salėje, čia Ju
biliatas pasakė kalbą, kurioje 
dėkojo visiems, su juo,, bendra-^ 
darbiavusiems/dabar 
darbiaujantiems arba prie šios 
iškilmės prisėdėjusiems.

Kun. Jubiliatas gavo daugy
bę sveikinimų, ne tik iš savo 
parapijos, šio krašto, bet ir iš 
kitų pasaulio kampų. Be pas
kaitytųjų pėr pamaldas, reikia 
pafninėti dar sveikinimus, ku
riuos atsiuntė S. CaYolina vys
kupas Russel, Los Angeles vys
kupas padėjėjas J. McGucken, 
vyskupas Traglia iš Romos, 
kardinolas Gr. Agagianian, ar
mėnų apeigų vyskupas, iš Bei
ruto. *

Kun.. prel. L. Mendelio jubi- 
lėįLi paminėjo ir viętos spauda. 
Vietos vyskupijos organas 
“Tha Catbolic Reviews”, kai- * 
bedamas apie jo atliktus dar
bus, rašo: “Dabar kas savaitė 
laikoma Šv. Alfonso bažnyčioje 
12 (Stebuklingojo Medalikėlio) 
novenų ir manoma, kad per 18 
metų šios novenos pamaldose 
dalyvavo 9 tailionai žmonių. 
Monsignoras Meudeliš, valdy
damas šią parapiją, ' surinko 
daugiau kaip $700,000 misijom 
šelpti.”

kartą buvo parodytas sausio 11 
d. palykas B tikro pakartoti 
vertas. Peįnas skiriamas sese
rims kazimierietėms. P. K.

NEW BRHA1N. CONN

ras. Hartfordo ir ^ew Britain 
skautai ir skautės vasario 7 d. 
7:30 vai. New Britain šv. An
driejaus parap. -salėje (po baž
nyčia) ruošia linksmą Užgavė
nių vakarą. Tikimasi sulaukti 
daug svečių, nes programa nu- 
n^toma labai įdomi ir įvairi, 
šokiams gros geras orkestras 
ir veiks bufetas. Neužmirština 
pasidaryti kaukių, nes už tris 
geriausias bus skiriamos dova
nos. D. R.

Klaipėdos krašto sukaktuvės. 
Neseniai suėjo 30 metų, kai 
prie Lietuvos buvo prijungtas 
Klaipėdos kraštas. Tremtinių 
Bendruomenės valdyba sausio 
18 d. suruošė tos sukakties pa
minėjimą. ' Adv. Alg. Leonas 
trumpai nupasakojo Klaipėdos 
krašto istoriją Buo seniausių 
laikų ir paaiškino reikšmę su
kilimo, kuris davė tvirtą pa-: 7aUfOS Himną ir išrinkus
grindą šį kraštą prie Lietuvos 
prijungti. Svetys iš WashingtO; 
no, Dr. Krivickas parodė, kad 
Klaipėdos krašto prijungimas 
prie Vokietijos teisės atžvilgiu 
neturi vertės. Apgailėtina tik, 
kad į minėjimą nedaug 
vių tesusirinko. - ,

gu racijos iškilmes.

daly-

Hatford, Conn

' Sausio 18 d. Pilįečių Klubo sa
lėje, dalyvaujant per 400 žmo
nių, su gražia menine progra- I 
ma, įspūdingomis kalbomis bei 
apeigomis buvo įkurta Hart-' 
fordo^ LB apylinkė, šventė bu-

-■ vo pradėta pamaldomis švę. J 
Trejybės bažnyčioje, o po pietų 
menine programa salėje. Prpg- i 
ramą pradėjo Manchesterio 
liet, choras, vadov. P. Pakėno. '1 
Sudainuota Amerikos ir Lietu
vos himnai, Pociaus Močiute I 
mano ir A. Aleksio Miels tėveli. 
Hartfordo vyrų oktetas^pagie-'" 
dojo maldą Tėve mūsų, o L. 
Šeigytė pianinu paskambino 
Halleto’ Karžygį. Po to St 
Liepas padainavo K. V. Banai
čio Maldą, TSRat-Kelpšos Nu
plasnok - ir liaudies dainelę 
Mergužėlė. Akompanavo prof. 
V. Marijošius. Rašyt. A. Gus- 

' ’ tai’tis palinksmino humoriristi- 
. nfais eilėraščiais.

: Tcfiau, pirmininkaujant W.
M. Chase, kalbėjo.prel. J. Am\ 
botas, kuris p^^rikino 
kūrėjus ir ragino visus lietu
vius įsijungti į jos veiklą. Svei
kinimo žodį dar tarė senato
rius F. Monchun. Pagrindinę 
kalbą pasakė LOKo pirm. prel. 
J. Balkūnas, o LB reikalus ap
žvelgė LOKo narys A. Saulai-

PRHa t MEN1MEJ4S

•WATERBUKY, CONN

Reikia
Metinį LB apylinkė susirin

kimą sausio 18 d. lietuvių salėj 
atidarė valdybos pirm. St. 
Barzdukas. Visiems sugiedn-

susirinkimo prezidiumą, jis 
taip pat pateikė ir valdybos 
priimtą apylinkės veikloą pla
ną. Iškėlęs Liet. Bendruomenės 
veiklos idėjinę prasmę, organi
zacinius tikslus, pranešėjas to
liau suminėjo apylinkės darbo 
sritis. Darbas būsiąs varomas 
ypačiai trimis kryptimis —kul
tūrine, ekonomine ir socialine. 
Iš artimiausių valdybos uždavi
nių būsią sudaryti lietuvių kar
toteką, sutvarkyti tautinio so
lidarumo įnašų išrinkimą ir 

"kt. Iš apylinkės parengimų du 
numatomi didesnio masto: Lie- 
tuvių'KuItūros Diena per Atve
lykį zsalėj su menine programa 
ir Uetuv. Diena vasaros pabai
goj ore, susiejant ją su rugsėjo 
8 d. Tautos švente^ Pirminin
kas taip pat išreiškė padėką 
Lietuvių Radijo Klubui ir lie
tuvių laikraščiams (tarp jų ir 

' Darbininkui), už valdybos ir 
kitų pateikiamų žinių perdavi
mą plačiajai lietuvių visuome
nei. Baigdamas kvietė visus į 
darbą ^ padarysim tiek, kiek at-

kasti lietuviškus apkasus
CLEVELAND, OHIO

•siras dirbančių, pasiryžtančių 
ir pasiaukojančių.

Dėl apylinkės veiklos pąsisa- 7 
kė Leonas, Idzelevi-
čius, Jankus, J. Nasvytis, Bak 
čiūnas. Jonaitis, Baranauskasir 
kt. Valdybos pasiūlytas pi arias 
buvo priimtas.

Tautinio solidarumo įnašų 
nustatymo už 1953 m. klausi
mą referavo iždP sekretorius J. 
Nasvytis. Nutarta imti po 2 

’ dol. nuo dirbančio 18 m. su
kakusio asmens (vienas doleris 
eis bendrieseimsBendruomenės 
reikalams ir kitas specialiai a- 
pylinkės reikalams).

Susirinkimo dalyviai apylin
kės reikalus svarstė gyvai, bet 
ramiai. Senos, emigracijos vei- 
kėjas F; Baranauskas stebėjo
si lietuvių nerangumu: kokia 
čia esanti Bendruoniepė, jei į 
metinį jos susirinkimą teateiną

* tik kelios dešimtys jos narių... 
Reikią kasti lietuviškus apka
sus, o mažiau dairytis {'sveti
muosius. Tikrai dalyvių skai
čiumi' susirinkimas nebuvo 
gausus. Pirmininkavo V. Ma
ciūnas, sekretoriavo P. Balčiū
nas.

sveikinimą Clevelando ukrak'* 
niečiams, šventusiems šios su
kakties šventę sausio 18 d,, ir 
palinkėjo ko greičiausiai nusi
kratyti Sovietų tiranijos ir 

•naudotis laisve bei teisėmis, ku
rių jie yra seniai verti. . i.

Kodėl reikia ateiti į 
“Atžalyną”?

Todėl, kad šis veikalas yra 
vaidintas, kad jo. pastatymu
bus panarnėta- jo. autoriausf'žR  ̂

’čnomo'-ffe^ių,cąŠytd^^rĘp^ J 
kip mirties 10 mėtų, sukaktis?

- Veikalą režisuoja P. Maželis, ; 
stato karta antininkai ir skaū- -; 
tai. Sausr^ajjd. įvyksta dū vai- ] 
dinimai: 1?3^ vai. skiriamas.] 
daugiau mūsų mažiesiems, ku- ] 
rie ateina kartu su savo tėve/ ] 
liais (mažieji už bilietus temo- ] 
ka tik pusę kainos!), 6 vai. vi- ] 
siems. Po vaidinimų šokiai su { _ 
bufetu (į šokius tinka ir pir- ,

, mojo vaidinimo bilietai). Bil(e- J 
tų kainos po $2, 1.50 ir 1. Įsi-4 : 
gykime juos iš anksto Spaudos > 
Kioske, Dirvoj ir pas platinto-.* 
jus. - .►

Lietė Bendruomenes apyliri- ► 
kės valdyba ryšium šu 25-metų » 
sukaktimi nuo tautinės Ukrai- * 
nos respublikos nepriklauso- > 
mybės paskelbimo pasiuntė Į

r “Pirmiauaia^uieik pa* Adoma" 
'•■ * Būsi greitai. Jr mandagią!

aptarn«utas„ ■ .
\ISAIS SAVO DRAUDIMO IR 
REAL ESTĄ TE REIKALAIS

* Adam Realty Co.
1140 EAST jersey st.

ELIZ.,

Adam Stankūnas EL. 4-157®

SCHOLES BAKING, Ine.
V. Lukas -— Vedėjas

532 Grand St, Brooklyn, N. Y.
TeL EVergreen 4-8802

; Lietuviška duona — geriausia
> ' duona. Mes kepame duonas, py-"- 
] ragus ir pyragaičius pagal visų
» skonį. Tortai, ypatingai pyragai 
] vestuvėms, krikštytoms ir ki-
> tokioms iškilmingoms progoms. 
] Užsakymai išpildomi kogeriau- 
C.siai. Išvežiotame į krautuves ir
> privačius namus. . ‘

šventė buvo baigta meninės 
programos antra dalimi. Hart
fordo bet. oktetas, vad. J. Pet- 
kačio, padainavo Banačio Valio 
piovejėlė, Januso Arsim vėl 
laukus ir švedo harmonizuotą 
Balnok, tėveli. , Dalyvis

Liet., bendruomenės Water- 
■ būrio Apylinkės metinis susi
rinkimas įvyko sausio 18 d. 
Į susirinikmą atsilankė vų"š 90 
asmenų. Buvo išrinkta nauja 
apylinkės valdybą, į kurią įė
jo: Jakubauskas, Jasaitis, Va
laitis, Šmulkštys, Petruškevi-

. t:

SAVINOS ACCOUNTS CORDIALLY 
INV1TED

Latest 
Interest 

Rate

Credited and 
Compounded 

QuarterlyA Ycar
On Regu 1 ar Savings Accounts

Interest starts the First of the month- 
on suras from 425. to J10.000.

Deposit* made oo ar before Jaauaty 15 
wiU draw intereM fram the of 

Jaauary if ieff to the end of the 
ąoarterly dhidend period.

SAVINGSBANK
135 BROADWAY at BEDFORD AVĖ.

539 Eastern Parkway At Nostmnd Aveniu 
Your Dcposits In This Bank Are FulJy Insured 
. Up to 110.000.

Mcmber Fedcral Depbatt Insurance Corporation

čius, - Kazlauskas, Zai Iskienė, 
Meškūnienė ir Petrauskas. Bu- 

^vusioji valdyba per keletą mė
nesių sukaupė į valdybos kasą 
virš . 600 dolerių. Solidarumo 
įnašų buvo surinkta virš 450 
dol. Buvo suregistruota dau
giau kaip 300 aktyvių narių, 
kurie sumoka pavyzdingai tau
tinio solidarumo įnašus. Pa
rengė kelis kultūrinius bei 
pramoginius pobūvius. Kas šeš
tadienis, Dr. Colney paslaugu
mu, buvo daromi per lietuviš
kos valandėlės radiją bendruo
menės pranešimai. Už visą tą 
didelį darbą tenka padėka bu
vusios valdybos nariams, o y- 

.pač jos pirm. Dr. P. Vileišiui, 
kuris sėkmingam LB organiza
vimui paskyrė labai daug bran
gaus savo laiko. Naujajai val
dybai linkima sėkmingai tęsti 
buvusios valdybos darbą.

WILKES-BARRE, PA.
LRKS sekretorius Vincas 

T. Kvetkas, respublikonų par
tijos lietuvių sekcijos direkto
rius, dalyvavo prezidento D. 
Eisenhouerio inauguracijoje, 
tuąfrjęs rezervuotą vietą. Inau
guracijos baliuje jį pavadavo 
jo sūnus leitenantas William, 
Jr., kuriis yra priskirtas prie 
Bollfrig Airfieki.

‘Aicfeftį Sąjungos kuopos su- Amerikos Lietuvių Tarybcs 
sirinkanas -^yko sausio 14 d. skyles Lietuvos nepriklau- 

. Gausus būrys sąjungiečfų iš- somybės minėjimą New Have- 
klausė valdybos pranešimo k" ne atidėjo vasario 22 d., kad 

vietos lietuviai galėtų dlayvauti 
. bendrame minėjime, kuris va

sario 15 d. ruošiamas Bushnell 
Memorial Hali, Hartforde. 
New Haveno lietuviai kviečia
mi, kas tik galės, į tą minėji
mą nuvykti. Gausus lietuvių 
dalyvavimas labai svarbus, nes 
ten dalyvaus ir svetimtaučių 
bei įvairių pareigūnų, kuriems 
tai parodys, kad lietuviai yra 
susipratę ir savo .tautos reika
luose vieningi. Bilietai gaunami 
pas M. Jokubaitę. M.

H*
*
** * ■*

. * *
J INSURED and BONDED . *
* Local and Long Distance Mover į

į 326-328 W. Broadway *
* - SO. BOSTON, MASS. *“ T*®H i^®*************

Uthuanian 
Fumiture Co 

M O V E R S - 
SO 8-4618

A B R A M S
228 RroAriway, Broekljj^ N. Y„ 

(kampas Roebling St.). buvo -
391 Granai St,, Brooklyn, N. Y., kilris 
jums malofliai patarnavo per 30 metu,

--'Šketbia
Viduržiemio jšpardavimą 

pilnai aptarnaujantį vyrus- ir'materis. 
Geriausios vilnos paltai ‘ir kostiumai, 
naujausio šilko suknelės ir Rt, Dydis . 
12-20; 36-50. Ateikite su šiuo skelbimu 
ir gausite lO1^ nuolaidos. Mes kalba
me lietuviškai. Tel. EV. 8-66M

apsvarstė kitus reikalus. Kuo
pos 35 metų sukakčiai paminė
ti ruošiamas vakaras. Progra
mai atlikti nutarta pakviesti 
Manchesterio vaidintojus ir 
chorą, šiems metams į valdy
bą išrinktos: pirm. M. Jokubai- 
tė, vicėpirm. S. Tamulienė, fin. 
rast. M. Ramanauskienė, pro- 
tokol. rast. A. Dulskienė,- ižd, 
O. širvinskienė. Korespondentė 
šiam mėnesiui M. Jokubaitė.

— Kalėdų čvenčių metu pri
simintą serganti mūsų narė O. 
Dekienė su gražia Kalėdų gėle, 
už kurią ji visoms kuopos na
rėms nuoširdžiai dėkoja. O. 
Dekienė, sveika būdama.,buvo 
kuopos nutarimų raštiitinkė ir 
uoli veikėja, taip pat Ir jos vy
ras daug yra pasidarbavęs kud- 
pai. Linkime mūsų ištikimai 
narei greit pasveikti.

— Mūsų kuopos fin. rašt 
M. Ramanauskienę ir jos vy
rą Kardfį, švenčiančius savo 
gimtadienį, nuoširdžiai sveiki
name. ' .

Ter. P. šarpnieko,, OFM, yri- 
micijos. Sausio 25 d. 10 vai. 
neseniai įšventintas į kunigus 
Tev. P. garpnickas, OFM, lai
kys primicijas, j kurias kviečia 
visus atsilankyti kleb. A. E. 
Gradeckas ir primicijanto dėdė 
A. Ramanauskas bei kiti gimi
nės.

Parapijos metinė vakarienė 
rengiama vasario 8 d. 6 vai. 
vak. Klebonas ir vikaras kvie
čia visus parapijiečius ir kitus 
lietuvius atsilankyti ir paremti 
šią parapijos naudai rengiamą 
pramogą.

Javas lietuvė mokslininkė
Elena Baltrush (Baltrušal- 

' tytė), baigusi aukštuosius che
mijos mokslus, įsigijo tų 
mokslų master laipsnį ir dirba 
vietos Y.ale universiteto medi
cinos skyriaus laboratorijoje, 
kur daromi bandymai išrasti 
vėžio ligai gydyti būdai. Jau
noji mokslininkė, nors čia gi
musi (jos mamytė, taip pat), 
gražiai kalba lietuviškai ir pa- 
sižymr ypatingais gabumais 
chemijos srityje. Jau prieš po
rą metų ji dėstė chemiją uni
versiteto studentams ir jos 
dėstymas patiko ir studentams 
ir profesoriamšr”Jk,ten skaitė 
ir paskaitą apie Lietuvą. Ji tu
ri ir menininkės gabumų ir pie 
šia Lietuvos vaizdų kopijas. 
Jos tėvelis yra žinomo Lietu
vos visuomenininko buv. Aly
taus klebono a.a. kun. Pr. Bal
trušaičio brolis ir 714 State St. 
turi foto studiją. Dabar Elerfei 
B. rengiasi chemijos daktaro 
laipsniui. Jnrg.

. šEIMININKfiS ĮSIDĖMĖKITE! -
Mūsų puodai yra amžinai nerūdyjamo plieno. Jie tūfr tri
gubai' sienas ir dugnus Juose verdamas-maistas garais ir 
prie žemos temperatūros, dėlto nesunaikinami sveikatai 
reikalingi vitaminai bei mineralai.

Šitų STAINLESS STEEL indų pilnas komplektas 
kainuoja tiktai $69,95

Be to duodama ilgalaikė garantija ir lengvos išsimokėjimo 
sąlygos. Prieš užsisakydami kur nors kitur, malonėkite 
kreiptis į mūsų atstovus:

.. JrįVASILIAUSKĄ, 24 Annabela St., Dorchester, Mass.
\ Tet TA 5-3175
P. BABICKĄ, 17 Izabella St., Worcester, Mašs.

Tel. 5-7422.
P. JANUŠKEVIČIŲ, 53 Bemon St., Providence, R. I. 

kurie tuos indus Jums mielai pademonstruos ir duos paaiš
kinimus. Iš tolimesnių vietų prašome kreiptis tiesiog į 
kompaniją, kuri nurodys artimiausią atstovą.

NEW ENGLAND LITSTRE CRAFT CO.
689 Eaat 7th St So. Boston, Mass. TeL SO 8-7621

TeL EV f f lt#
M and Z AUTO COLLIS1ON W0BKS

- Lietuviu specialistu collision ir auto taisymo d-v® 
Bodies aad Feaden atniffktened — Cemflete M®» patattac

D C C O Reftaiahtas
Atliekami visi collision. dažymo ir mech. taisymo dartaL 

TEPIMAS IR POLIRAVIMAS 
' Darbas atliekama? pigiai ir sąžiningai

». "jfdutFs , X TaMaasbas
1506-16 Myrtle Are. Brooklyn, N. Y.

Tarpe Gatės Avė. ir L indu St.

---------------- -

W I N T E R GARDE N
T AVER N, Ine.

KABARETAS.
RESTORANAS.
DIDELE SALE

šokiai kiekvieną iaitadlenj pro K
jant “Nakties Pelėdą” orkestrui ■

1883 MADISON STREET,
< Prie Forest Avė. >toties‘ H
BROOKLYN 27, N. Y.

Tel. F.V. Vyt. BHeHom. mHHMl



AT tOWEST AVARAREFA9ES

ItKAEL AIRLIMIS

SPORTAS
HOBOKENE PASIEKTOS

lygiosios
Klampioje Schuetzenpark (New 

Jersey) aikštėje mūsų pirmoji vie
nuolikė: Hlavac; Modzeliauskas- 

Jančevakisf Saldaitis - Mileris - Jėge
ris; Sabaliauskas - Kalašinskas-Ste- 

ponavičius - Jokūbaitis - Gražys 
sunkioje ir permainingoje kovoje iš
sikovojo lygiąsias — 2-2 (1-2). šla

pią (dumblo buvo beveik iki blauzdų)- 
aikštė neleido pasireikšti kombinuo- 

tesniam žaidimui ir -iš paivenių žai
dėjų pareikalavo milžiniško fizinių 
jėgų įtempimo. Rungtynių pabaigo
je puolikams sunku buvo koją iš 
dumblo ištraukti, o apie bent kokį . 
šūvi ir galvoti buvo sunku, žiūrovus 
maloniai nustebino Jančevskis, ku
riam, rodės, klampi aikšti ne tik ne- 

.■* atėmė, bet dar pridavė jėgų. Rung- 
tynių pradžioje blankiai |>asirodęs 

Saldaitis (į aikštę išėjo turėdamas 
aukštą temperatūrą), antrame kėli
ny vėl įgavo savo gerą formą ir tie
siogiai prisidėjo prie paskutiniojo į- 
varčio. .

j Rungtynių pradžioje priešininkai 
leųęrai pasiekia du įvarčius. Čia vie- 

*■’ nuolikės treneris Adomavičius vyku
siaiperformuoją.mūsų saugų liniją 

' ir to pasėkoje Steponavičiui pavyk
sta pasekmę sušvelninti iki 1-2. 
Antrame kėlinyje mūsų puolikai vis < 
dažniau ima lankyti priešininkų var
tus, bet, dėja. kojos neklauso, ką''4 
protas diktuoja. Kėlinio vidury Sal
daitis pasiunčia aukštą kamuolLvar- 
tų link ir Gražys akrobatišhu gal
vos smūgiu jį pakreipia tinklan. Po 

’ ■■ / šio įvarčio mūsiškiai lieka visiškais 
aikštės viešpačiais, tačiau pergalę 

' ' nešančio įvarčio neįstengia pasiekti. <
' Fizinis jėgų išsekimas .buvo nuslo- 

. pintas bent dalinu laimėjimu—nors 
lygiosios!

- Po šių rungtynių mūsų vienuolikė 
vėl įkopė I 9 vieta, laikinai nutolę 
nuo Greek-Americans, Minervos ir 
Hotos. /

Priešžaismio rungtynėse ^aštuoni 
lietuviai turėjo kapituliuoti prieš 

pilnos sudėties šeimininkus 3-1. Gar-

bes įvarti pasiekė Daukšū,
Ą sekmadieni lietuvių vienuolikės 

turės sunkią kovą. - prieš . D^.C. 
Brooklyn. Rudens rate Brooklyn su^ 
pliekė mūsiškius net 5-0. Tikiu, kad 
lietuviai žiūrovai gausiai atsilankys 
i šias rungtynes ir bent moraliai pa
rems savuosius. Rungtynių pradžia 
2,30, gi nuo 12,45 žaidžiu antrosios 
vienuolikės. .»

Ant Bagdžinnas

ŠACHMATAI 
Veda K. Merkis

Uetuviab rodo gražų airtyvun
Chicagos mieste piparfenybių 

rengiamajam turnyreį kuri sumegė 
Illinois StaVe Chess Ass’n, sausio 10- 
11 dd.. buvo 21 dalyvis, jų tarpe 4 
hetUviai. Turnyro pasekmės: Norin 
41/, (iš 5>, Chemecki 4, Jakštas, 
Steppoel, Alb. Sandrins ir V. Tums 
po 31/,, Grombacher, Mengelis ir 
Aleks. Zujus po 3 tš. Kalvaitis ir 
Karpuška* surinko po 2IZ, tš. (50%). 
Pabrėžtina, kad Kalvaitis pustaškj 
iškovojo iš 41b. Sąndrino, buv. JAV 
open nugalėtojo. '

pa-

EMFLOY, AGENC1ES

ELLIS, 355 E. I tOth. BX.
Gear eutters. tlay*«i» -nite ....... $2.25
Povver press sM Up 31.5b; Mach to $2 
Mcch - cąr. refrig. wash mark..

to ..........  $1.75
Maint traince $1.25; Sprayer Open 
Auto mech. helpers; Porters $40-45 
Order pickers: Factory help $.80-$l 
Supts. register daily. Bx-L, I. houses 
Automatic setup. B & S. 2.30 hour

TBusiness opportim,
PARDUODAMA GROSERY —

BRONX. Taip pat pieno gaminiai, 
alus, šaltos mėsos. Gerai įrengta. 
Duoda geras pajamas. (Lengvai gali 
būti padidintos). Gera verslui vieta. 
Tikra bizniui galimybė už prieinamą 
kainą. Skambinti savininkui

FO 4-3967

GERA NAUJIENA AME 
ASTMĄ

Ar astma gera naujiena? Ne, bet 
pranešama, kad vaistai PENNYL tei
kia greitą, nuostabų palengvinimą 
sergantiems štsma. Pranešimas sako, 
kad šie nuostabūs vaistai sulaikė ast- 
rtiatiškus švokštimo, kosulio, dusulio, 
sunkaus kvėpavimo priepuolius. Dau
gelis vartotoju, kurie anksčiau nuo tų 
priepuolių nustipdavo ir gundydavo 
orą. dabar su džiaugsmu pareiškia, 
kad po keletas Oų vaistų dozių, gati- 
m. tikrą palengvinimą.

Jei ir jus vargina astma bei astma- 
tiškas kosulys ir kraujo susltvenkimas, 
tuojau nusipirkite PENNYL. Galite 
gauti specialia kaina, jei atsiusite šią 
atkarpą j Oregon Drug Products, 
Dept. 604, Peekskill, N. Y. Jums atsiųs 
dvi $3 vertės boųkas už $5 su $1 nuo
laida nuo reguliarios kainos.

Jūs neprivalote sių?.*i pinigus, su- 
mc kėši te paštininkui. ’<«1 pristatys. 
Bet užsisakykite tudjav. "nes vaistų 
kiekis specialia kaina j ra ribotas.

Adresas ......................
Vardas ir pavardė

--------7 ■ ' .......... ~ f .
HOSMTALHELP-

All types of positkms available.
Factory Help Begtaners or 

Experieneed. — Opportunitieš. ’ 
ABC PEKSONNEL (AGCY)

Help^wanted Feniaie Į
SLAUGES. (B N. arte Ueeneed &901

rategn Avė. Stati**). Tek DI 6-7606.

. Joseph Garszva

Help wanted—Maip
MACHINIST

Ist class, leam dfemaking. Small 
manufactųring shop, fuil time. 
hour week; steadv. Non-defense; 
portunity to supervise.

B. F PROO. CORP.
; 1 Wyckoff Avė. eor. Flushing,. 

EEV. 6-6444 BTtlyn.

40 
op-

MASINISTAY
prityrę prie įšvirkštimo formų (in- 
jection moki). Geras atlyginimas, pa
stovus darnas.

PLASTIC WARįE, INėP^
- 238 WHUąn> St, NY.C.

MACHINISTS — LATHE HANDS 
First class only. Predsion instrument 
work. Good pay. Overtime. 
speak English.

WOODSIDE. N. Y. C.
■ TU 8-6895

SUPERĮNTENDENT
Experienced.

Small Oil Burner House.
2 Roorrt Apt. 

English speaking. 
N. Y. C. ŠA 2-6470'

MILLING MACHINE
Ist class, capable own sėt 
sion work. 5 days. Good

' time. Increases.

I Chicagos pirmenybių baigmę 
bus įkelti 8 pirmieji iš šio parengia
mojo turnyro ir 4 iš 1952 m. Chica
gos p-bių (Turiansky, Povilas Taut- 
vaiša, S. Cohen'ir Angelo- Sfluidrin). 
Be Tautvaišos. ir Jakšto f pirmeny
bių baigmę gali patekti -dar Al. Zu
jus, kuris stovi pirmuoju pakaitu.

American Chess Bulletin. Dec.- 
Jan., telpa K. Merkio koresp. parti
ja su Dr. W. Winfrey iš Quebeco. *

Latvis E. Mednis eina trečiuoju 
Marshall Chess Club p-bėse su 71/,- 
31/, tš. A. Santasiere turi 9-3, o F- 
Howard 8-3.

Hastings turnyras „baigėsi anglų 
laimėjimu: ’Golombek ir Penrose po 
51/,31/,. Tiek pat surinko Medina 
(Ispanija) ir D.. Yanofsky (Kanada, 
dabar stud. Oxfordo univ.)

Sovietų p-bėse pirmą vietą pasida
lino M. Botvinnik, pasaulio meiste
ris: ir M. Taimanov. Pastarasis pui
kiai pasirodė Švedijoje," Saltsjobade- 
ne. 2-jų paskutinių Sovietu p-bių 
nugalėtojas buvo estas Paul Keres.

“Hamilton Spectator" p t adė j o dė
ti savaitinį šachmatų skyrių (šešta- 
dienaiis), Vedamą Povilo Vaitonio. 
Skyriuj užvardintas “CHESS by 
Canadian* Chatapion.’’

Dispjįay

Vilią of the Sacred Hesrt 
CALD WELU, NEW JERSEY 

Guest House for Women
VILLA ŪF THE SACRED HEART! 
•While away your leisure moments in 
the "Denver of the East”. among 
majestic Pines of Caldwell. New Jer- 
sey. One of the heatlhiest spots in the 
United States. Enjoy our religious at- 
mosphere, spacious grounds, and deli- 
cious home cooked meals. Guests ac- 
commodated at any time throughout 
the year. Weekly rates.

Phone: SISTER GRACE, O. P. 
CAktareD 8-9723

FTVE DAV LENTEN *

- Frbruary 18 *
Closes Motetay Eve^ Feb. 23 *

Retreat Mastcr:
REV. E PAUL AMY, SJ. $ 

For reservations call or write:JJ 
Mary Repartrix Retreat Home*

BROOKLYN Oiympic SH

BU 4-3155 357 Rugby Rd-‘
.Cor. Cortelyou

Rentate.

KEPYKLAI PARDAVĖJOS, Pilnas

LOBI PASTRY
2421 BNray — NJU. (896th St, 

arte akamNntTTR 3-0460

Kutę dirbėjos (Fringers)
.patyrusios maigyti rankomis. l*ns-

sąlygos. Kremti*:

LINBRO MFG. CORP.
885 GeracJ Ave^ Brsar

GREETę UŽSAKYMŲ VIRĖ
JA - PATARNAUTOJA

Norinti mokyte- Pastovus dubas, 5 
dienos j savaitę — kartais vakarais.

Mušt Maistas ir uniforma duodama. Gy- 
ejmaadl swnm mirs m* Mtneventi gma mus ar kitur. Malonios dar
bo salyro*. Kndata:

Bronxville 2-0760—Ext 188

GIRLS A W0MEN

P. J. bagdanavichjs, m. d
Brooklyn 5, N. Y.

adais 10—12 ryto ir susitarus. 
i TėL MAIN 4-2329

Į. Oftoo tek GLenmore 549M . \
’ ^Namų teL GLempore 3-4445

■ DR. VACLOVAS PAPftOCKAS i
[ GYDYTOJAS IB-CHJBUEGAH J
Į 1357 Boahwiek Avė.. Brooklyn 7, N. Y- i
► Priėmimo valandos: , - j
► Kasdien 12 :30—2 ir 6—8 p.p., šeštad. 10 iki 3 pp. ' 1

išskyrus fcetvirtadieffit» ir šventadienius. <

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

GERKLES LIGOS *
30. E- 60th SL New York City

Telet Murray Hill 8-8677
12 Shore Lane, Bay Store, L. L

Telet Bay Shore 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.

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel STagg 2-5648

Matthew P. Baliau
(BIELIAUSKAS)

F U N E R A L H Q M B /
M. P. Baltas — Direktorius

Alb. Baltrūnas—Batam
• Reikalu Vedė>*

660 G r a n d Street
■ BROOKLYN, N. Y. 
^OTARYPUBLIC

HAND 
ups. 
pay.

Preci- 
Over-

co.
New York City

Spring on 8th Hstn 7th Subs.

CAMERA A IN8TRUMENT 
175 Varick St

CASTER, EXPEMENCED
Steady producer White Metai Lamp 
Parts, Solid & Slush work. Vacation 
with pay. Yearly bonus. Mušt speak 
Ėnglish. High wage. ’

MI 2-6427 — Weodhaven, L L

Real Estate
—------=—‘—' ■ ■ —— *

ELMONT. Franklin Sųuare. Garden 
City Park and VVilliston Park.

New Bungalovvs — starting at $10,500
-—$13.500 Beautiful models.

' ■ - YANK-WJTX
1100 Jericho, 7^npilį^> (coę Jlth St.)
New Hyde Pariš. Fteldstone 7-1449

Florai Park 4-4790
Open 7 days

JBAY RIDGE — IMMEDIATE POS- 
SESSION, HANDYMAN'S SPECIAL 
2 family, 40x100; 12 rooms, 3 baths, 
oil burnėr, 4 garages; near Ridge 
Blvd:needs repairs and decorating. 
$11,300

HOGAN A GALVIN
6926 4TH AVĖ.. SH 8-5300

Open Evenings and Sundayš

7CAMBRIAJiEIGHTS
Atskiras plytinis i kambarių namas 
<3 miegamieji, porčiai; 2 vonios, gara
žas?^alyva šildomas, venetians storms 
screėns, iškloti laiptai, pilno dydžio 
rūsys, plačios pastogės (attic). Arti 
susisiekimo linijos, krautuvės, mokyk
los ir bažnyčios. Kaina $15,500. Sku
biai parduodama — kreiptis pas saYb- 
ninką. Hollis 5-5337

YONKERS
Solidžios konstrukcijos akmeninis 3 
šeimų namas. 2 automobiliams gara
žas. "Aly va apkūrenamas karštu van
deniu šildymas. 3 šaldytuvai, 3 kros
nys, ruseo stormi and screens bei ki
ti įrengimai. Geras rezidencinis rajo
nas. Arti visi patogumai.'Tikras pir
kinys — prieinama kafna.

GOLL
358 St. Johns Avė.,

Yonkers, N. Y. Yonkers 3-2638

HUNTINGTON, $50 per mo. 
pays all 4-room bungalovv. 2 

. bedrooms, eleetrie range, ceHar, 
centrai heat, large plot, good 
location, price $6,200, littlecash 
needed.

EDVVARD GOLD
5 B’way, HunttrtJrton Sta. 

HUnt 4-1297.

REAL ESTATE - FARMS

GOOD PLACES TO RETIRE ON 
Small farm, 12 aeres, mile from a 
lake, electricityį good running water 
gravity System, 3 rooms up, 2 dovvn. 
flush toilet, shed and barn, sleeping 
porch screened in. some hardwdod 
floors, ręst wide boards, fireplaee 
elosed up, price $4950.

22 room — 2 apartment house, in 
fair shape, good running water. good 
floors,' make good place for retire- 
ment Can be had on easy terms. 
price $3,000. ‘

Good country home within Vį mile 
O fstores, churches, children carried 
to school, owner has to movė. New 
hen house, 12-ft sųuare; good trout 
brook, very good place to retire to, 
price $6,000. '

W. EDWARD BENSON. REALTOR 
M Mtea St, Groeafleid. Mass.

Tel. 3866

PRESS OPERATORS & 
ASSEMBLERS

Light clean assembly of sntall parts. 
press or bench work Hięh earnings 
for good vvorkers, incentive piece 
work.

GEMEX CO.
Mąkers of fine Watch banda 

1200 Commerce Are. Union, N. J.
- UN 2-4100

Bus. 141, Newark & Planfield * ‘
Buses 94, 5 Irvingtdn & Roselle

SIUVĖJOS SINGEB MARINOMIS
patyrusios prie pagalvių ar užvalkalų. 
Apmokamos šventės, atostogos ir ap- 
draudos planas.

ULster 5-2600

REIKALINGOS DARBIMNKtŠ
Lengvam surinkimo darbut Pastovus 
darbas, geras' atlyginimas, paikios 
darbo sąlygos. Kreiptis:

SUPEBIOB MAGNETTC CORP.
38-06 — 19th Avė. . 7 _

SIUVĖJOS
patyrusios tik . prie moterų sijonų.
Pastovus darbas, geras atlyginimas.
Puikios darbo sąlygos; Kreiptis:
5401—16th Ave^’Briteklyn (in store) 

arba skambinti UL 4-1585

REIKALINGOS SILVMOS 
moterų paltų. Siuvimas dalimis. Pas
tovus darbas, geras atlyginimas^ Pui
kios darbo sąlygos. Arti nuo visų šusi- 
sdieklmo linijų. Kreiptis:

GENEVA CLOAK C0.
285 Jay S t. (Boro Hali), Brooklyn.

Pagalbainikė virtuvėje 
tvarkymui, 6 dienos savaitėje. Pasto
vus darbas, geras atlyginimas. Apmo
kamos atostogos. Maloni aplinka.

Skambinti:
. Buckminster 4-8259

kepyklos pardavėja
Patyrimas būtinas. Fastovus darbas, 
geras atlyginimas. Puikios darbo 
sąlygos. Kreiptis: •

MANSFIELD BAKE SHOP
5413 Church Avė. • Brooklyn

Telef. Dickens 2-6284

Darbininkė prie pertaisymo 
patyrusi prie gorsetų ir Stanikų. Pa
stovus darbas, geras atlyginimas. ..

Heien AgresB Corsets
Kreiptis: 

1206 Kings HigtiteaF, Brooklyn 
Tel. ES 5-4444

SU VfcJOS SINGEB MAMNOMIS 
patyrusios apykaklių {statytojos, art- 
čhi žymėtojos h kišenių jsiovėjoą 
mėgstu vyrų ir berniukų polo marš
kinių. Pastovus darbas, geras atlygl- 
mas. Kreiptis:

I. HUBERFELD
94 Livonia Avė., (near Saratoga) 

Tel. HY 5-0817 Brooklyn

mokanti visą darbą. Penktadieniais ir

leidos darbo sąlygos

TEOD^ra 
878 Ktagstea Avė, Broeklyn 

TeL FR 8-8629

INCOME PROP SALE

YONKERS(198 Paris HHIAve.) 
3 krautuvės, plytu-akmeną ir rėmu 
apartmentų namas gražiame 2 akru 
sklype. 11 butų (1—2Vį. 3—3-jų, 2—

Aliejum šildomas, su visais pagerini, 
mals. Pajamos $7,638, I^ąidos $5(900. 
Grynas pelnas $2,400. Patogi viela— 
arti visa kas.* Parduodama tik fįL 
$32,000. Platesnei informacijai apžiū
rėk arba kreipkis:,

ANGELA ABATE
510 McDonald Avė. Brooklyn 

Tri. GE 84818

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstu, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitu Ilgu gydytojas.

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

128 E. 86th STREĘT , NEW YORK CITY
Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
iš visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims. ,

PARDUODAM NAMUS ■!
Turime gerų namų pardavimui — Woodhaven, RicMmond j]Į| 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluose ini

J. P. MACfflJLIS
REAL'ESTATE 4 INSURANCE 

8656 85ih Street, Woodhave& 21, N.V 
TeL VIrginia 7-1896

Telefonas:‘EVergreen 4-8934 ; .

PARAMOUNT BAR & GRILL 
STANLEY MIMUNAS IR SŪNUS EDWARD MISIŪNAS 

Savininkai
LIETUVIŠKA UŽEIGA,' KUR VISI MYLI UŽEITI 

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti 
Importuoti konjakai - Užkandžiai - Tdeyizija - Muzika - Sportas

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

Tel. EVergreen 6-5181
KARL ĘHMER — PORK STORES
Geros rūšies įvairios mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai 
. * ■ ir kiti maisto produktai šiose krautuvėse:

185-24 Horaee Harding Blvd
’ Fresh Meteovs, Flushing .

".-•JJ.9.-17 Jamaica Avenue
Oueens Village, N. Y.

6M88- Myrfle A vetroe 
Gleteate, N. Y.

68-88 Ferert Avenue 
Ridgewood, N. Y.' v .

136-60 Roosevett Avenue' 
Flushing, N. Y.

Valley Strėam, N. Y.
4880 Whlte PHins Road

Bronx, N. Y.
16 West Post Rote
Whtte Fs&h, N. Y.

MAIN STORE
6M240 MYBTL£ AVĖ. GLENDALE 27, N. Y.

Dr. S. Chernoff
989 — tad Avfc, N. Y. C, 

(Cor. 14th St) 
fedeL GKamefey 7-7667

Aštrūs ir chemiški susirgimai 
gydomi pennicilinu, oda, hormo
nu. Kraujo ir šlapumo tyrimai.

Ofiso valandos: kasdien 10-6:45

Sekmadieniai—nuo 11 vaL
IKI 1 vai. p.p. j

■■■■■NIBBSMRRHBESteRMSBM

teL OR 4^898 

Dr* Joseph ŽJahner 
AKIU GYDYTOJAS

35 E, 7th 8L, N. Y. City .

VALANDOS
TreČ. ir šettad. 10-12 
Pirm., trečiad. ir penkt. 5.30-730

—.... — ■■■■■■■■I

SHALINS
(ShaHnskas)

FUNERAL HOME 
AIR CONDHTONED 
84-02 Jamaica Avė.

(at Forest Parkway Statkus)
Woodhaven, N. Y.

Šateikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose miesto dalyse.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAU
F. W. ShaHSi ir J. B. Skalias 

TeL VIrginia 7-4499

TeL EVergreen 7-4335

Stephęti Aromiskis
(Armakauskas)

~ GrsboriuB - BateamnotoJm 
Moderniška Koptyfla 
423 Metropollntan Avė.

BrooklyH, N. Y.

POLAKAS GARANTUOJA, kad 
jūs galite mokėti brangiau, bet 
jūs negalite suruošti geresniu 

laidotuvių.
$250 .

karstas
Kaina laidotuvių nėra problema, 
nes mes taftime dideli pasirinki
mą karstų.
Audeklu dengtas ... nuo $ 95
Ąžuolinis ............... nuo $250
Mahagoni med. .......  nuo $495
Metaliniai ........— nuo $385

Nemoka už. koplyčią

ANTANAS POLAKAS 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

151 Metropolitan Are.
Telefonas EVergreen 7-8479

PARDUODAMI NAMAI SU 
TUŠČIAIS KAMBARIAIS

VVoodhaven 2 šeimų .medinis, 11 
kambarių, 2 karam garažas. Atskiras. 
$14,000. 2 šeimų medinis, 11 kamfea- 
ąrų,.$10.500. 2 šeimų, medinis, 11 kam
barių $ 9,700.

' Cyprcss Hill 3 šeimų mūrinis, su 
vėliausiais įrengimais. Dviejų florų 
kambariai tušti. -

Eaat New Ybrk 2 šeimų mūrinis, 
11 kambarių. $10,500. 2 šeimų medi
nis, 9 kambariai.- $9,000. 3—šeimų mū
rinis, 13 kambarių. $9.000.

Joseph Vastunas
REAL ESTATE 

and INSURANCE 
168-07 Liberty Avė,

. Tel. VI 8-2236

ARBATA NUO 
ŠALČIO

Jeigu gauni šalt) vieną 
^■1 j po kitam, kenti nesma-

gurnus .skausmus Ir 
' jįtl nuostolius, paprastas

šaltis yra bereikalinga 
tok bėda. ALEKANDRO
\ \ ARBATA NUO 8ALį
™ CIO yra mišinys, šak

nų. sėklų, žiedų, žievių ir žolių, ir Jei
gu tos arbatos kasdieną išsigertame, 
tai gal nei nežinotume kas šaltis yrit 
arba tas šaltis būtų lengvesnis pet* 
kęst Ta arbata yra $2.00 ui pokeii fr 
prtątunėiant | namus. O jeigu nori ut-tevestuoMte I MUTUAL FUNDS. In

formacijų reikalu kreipkitės j atstu- • rtmokėU paštoriui C.O.D.. tai ta pė- 
vą: ALFONSAS MAŽEIKA, c/o Ira tl arbaU *230-

Haapt * Co. 111 Broadray. Rootn S1K AEKKANDER'S CC.
New York 6 N. Y. Members New 414 BR^L^DYFAY*
York Stock Exchange. Tel. VVO 4-6000_ Sotttll-Busto* 27 M*35>

V


