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PIRMIEJI EISENHOWERIO VYRIAU- 
SYBES NARIAI

Washiagtoaas. — Eisenho- 
weris paskyrė tris savo vyriau
sybės narius: John Foster Dul- 
les — valstybės sekretorium, 
Charles Wilson — apsaugos 
sekretorium, Douglas McKay— 
vidaus reikalų sekretorium.

J. F. Dulles pakeis Acheso- 
ną. Jis, 64 metų, yra presbite
ri jonų pastoriaus sūnus (o vie
nas iš jo dviejų vaikų jau pri
ėmęs katalikybę ir įstojęs į 
jėzuitų kunigų seminariją). 
Mokėsi tarptautinės teisės A- 
merikos ir Paryžiaus universi
tetuose. Diplomatinius uždavi
nius pradėjo atlikinėti nuo 
1917, kada prezidento Wilso- 
no, prasidėjus karui tarp 
Amerikos ir Vokietijos, jis bu
vo pasiųstas j Pietų Ameriką 
tartis dėl Panamos saugumo. 
Prie Roosevelto jis buvo pata
rėjas San Francisco konferen
cijoje, kai buvo kuriama Jungt. 
Tautų Organizacija. Prie Tru
mam paskutinis jo žygis — 
taikos sutartis su Japonais. Ei- 
senhoweriui ir respublikonų 
partijai rinkimuose jis buvo 
užsienių programos autorius.

C. E. Wilsonas,*62 m., pra
monininkas iš Detroito, Gene
ral Motore prezidentas. Politi
koje nebuvo dalyvavęs. Tačiau 
jis ėjo j vyriausybę, iškeisda- 
mas savo prezidentinę algą, ku
rios jis per keleris paskutinius 
metus buvo sudaręs apie pusę 
minjoDo, ! 20.odb sekretoriaus 
algos.

McKay, automobilių pirklys. 
Salėm miesto burmistras, bu
vęs senatorius, paskutinius ket
verius metus Oregono guberna
torius.

Daugiausia dėmesio telkiama 
į Dulles, kurio paskyrimas ne
buvo netikėtas. Jo rinkimų kal
bų programa užsienių politikai 
buvo paskelbta tokia:

1. Sudaryti antpartinę žy
miausių žmonių politinę tary
bą, kuri vadovaujama prezi
dento, aptartų šaltojo karo 
strategiją.

2. Kremlių privesti prie, 
to, kad jis nebūtų tikras dėl sa
vo satelitų ištikimybės Europo
je ir Azijoje, ir tokiu būdu bū
tų nustumtas į gynimosi pozi
ciją.

3. Sritys prie geležinės už
dangos turi būti ginamos, bet 
JAV neturi duoti militarinės 
pagalbos pažadų atskiroms 
valstybėms. Ryšium su tuo Ru
sijai turi būti duota suprasti, 
kad bet kokia nauja sovietų ag
resija susilauks JAV žygių 
prieš pačią Rusiją.

4. Suprastinti kongreso me
todus, kad vyriausybės nariai 
nebūtų apklausinėjamai čia 
vieno, čia kito komiteto.

5. Korėjoje amerikiečiai vis 
labiau turi būti pakeičiami pie
tų korėjiečiais.

(šioje programoje pasigen
damas Eisenhowerio ir Dulles 
garsių pažadų laisvinti paverg
tuosius kraštus!)

Dulles paskyrimą abudu di
dieji New Yorko dienraščiai 
sutiko labai palankiai. “The 
New York Times” iškelia, kad 
Dullles paskyrimas esąs ženk
las, jog užisenių politika iš es
mės tęsiama ta pati, ir Dulles 
asmuo yra to tęstinumo atsto
vas. “The New York Tribūne” 
laiko, kad Dulles paskyrimas 
garantuoja pačios vyriausybės 
rimtą pobūdį. • Apie Wilsoną, 
kuris pakeis Lovetą, pastarasis 
laikraštis kalba, kad naujasis 
sekretorius kaip pramonės ži

novas mokės organizuoti pra
monę gynimo reikalams.

Lapkr. 21 d. Eisenhoweris 
papildomai paskyrė tris vyriau
sybės narius. Valstybės iždo 
sekretorium paskyrė George 
M. Humphrey, 62 m., iš Cleve
lando, plieno, geležies ir anglies 
stambų pramonininką. Jis laikė 
save Tafto šalininku. Vyriau
siuoju valstybės gynėju pasky
rė Herbret Brownell. 48, iš 
New. Yorko, ilgametį Dewey 
patarėją. Paskirtas jis tuojau 
paprašė, kad FBI direktorius J. 
E. Hoover pasiliktų savo vieto
je. “Saugumos pagalbos” virši
ninku paskyrą Harold E. Stas- 
seną, buv. kandidatą į preziden
tus, buv. Minnesotos guberna
torių, Pennsylvanijos universi
teto prezidentą.

Jungtinė* Tautos. — Lapkri
čio 22 d. JAV delegacija JTO 
perdavė Anglijos užsienių rei
kalų ministeriui Edenui, kad 
jos vyriausybė nepriims Indi
jos pasiūlymo dėl Korėjos.

Indija buvo pasiūliusi suda
ryti repatriacinę komisiją iš 
Čekoslovakijos. Lenkijos, Švei
carijos ir Švedijos atstovų. Jei
gu balsai pasidalintų pusiau, 
tada klausimas galėtų būti per
duotas JTO pilnačiai spręsti. 
Toliau — jei po 90 dienų pa
liaubas padarius, vis dar liktų 
belaisvių, kurie nenorėtų re
patrijuoti, jų likimas būtų 
sprendžiamas politinės konfe- 
rencjos. JAV pasiūlė palaikyti

Olandijos karalienės vyras princas iBernhard iškilmių metu su Peru 
prez. Odra žmona. Bernhard šiuo metu lanko Pietų Amerikos kraštus.

AR ATOMAS IŠSAUGOS NUO 
SOVIETŲ PUOLIMO?

New Yorkas. —Ryšium su 
vandenilio bombos susprogdi
nimu taiką mylintieji piliečio \ 
pasidarė linksmą išvadą: dabar 
naujas ginklas atbaidys Sovie
tus nuo karo: galima ginklavi
mąsi atidėti į šoną ir ramiai gy
venti.

Žinomasis “The New Herald 
Tribūne” politinis bendradar
bis Joseph Alsop rašo, kad Eu
ropos sąjungininkai susigyveno 
su mintimi, jog sutartų 98 divi
zijų Europai ginti jie nesuor
ganizuos. 1954 m. tebus tik 65 
divizijos. Sulėtindami ginklavi
mąsi Europos sąjungininkai, 
ypačiai britai, kuria naujas 
strategijos planus, kurie patei
sina tą ginklavimosi sulėtini
mą. Plano pažymėtini (trys 
punktai; 1. Sovietų invaziją turi 
atgrasinti amerikiečių aviacija 
su naujaisiais atominais gink
lais, tarp jų ir naujoji vandeni
lio bombai: ją paremtų nedide
lė, bet stipri ir auganti anglų 
aviacija. 2. Atsižvelgiant, kad 
sovietai pultų Europą ir jos pa
jėgų bazes, turi būti gera ap
sauga suorganizuota. 3. Rei
kalinga aviacijos pakankama 
pajėga, kuri pultų sovietų po
zicijas ir atkirstų puolamuo
sius dalinius nuo užnugario. 
Skaitantis, kad sovietai šiaurės 
Europą pultų su 100 divizijų, 
pietų Euroną pro Jugoslaviją ir 
Italiją su 75 divizijomis, minė
tos 98 divizijos būtų pakanka
mos Europos saugumui. Also-

Anglija atsiskyrė nuo JAV 
Korėjos klausimu

belaisvių ,o dėl kitų vėl derė-

pas pastebi, kad tas planas sun
kiai vykdomas, nes amerkiečių 
specialistų tyrimai parodė, jog 
Rusijos ginamosios jėgos tiek 
Išaugusias, kad vakarų aviaci
jos puolimą ir tuo pačiu ato
minių ginklų panaudojimą jos 
galėtų neutralizuoti. Antra ver
tus, amerikiečių ginamosios 
jėgos tiek silpnos, kad sovietų 
aviacija per dvejus metus gali 
paraližiuoti JAV gyvenimą. 
Dėl to Alscpas daro išvadą, jog 
Amerika ir toliau Europos ap
ginklavimą turi remti: .jog Vo
kietija būtina Europos saugu
mui.

Walter Rerd ligoninėj. Uanhingtonr. gen. P. II Strrit įteikia t«-n rodomiems Karėjo* kar-» vi.r.a- 
narna pasižymėjimo ženklus (H kairės j dešinei: J. Anastos iš (tiftoa. N. J., bronzos t\aigžde. pulk. N. 
N. Co* iš Arlington. Va.. Legion of Merit. A. Young H Clinton. S. C., sidabro žvaigždę, pusk. J. B. Ontry 
Iš Pawley*s Isiand sidabro žvaigždę ir šert. J. M< ponald iš F'orresville, Conn., bronzos ž\ aigždę.

ligšiolinę sąjungininkų liniją 
derybose — prievarta nieko ne
repatrijuoti.

Anglijos uŽMenių reikalų mi- 
nisteris Edenas pareiškė, kad 
jis negali palaikyti JAV rezo
liucijos ir prisideda prie Indi
jos. •

Taip pat prisidėjo prie Indi
jos ir Kanada. Tik Edenas pa
siūlė prie Indijos projekto pa
taisą: komisiją sudaryti ne iš 
keturių, bet iš penkių. Kai In
dijos atstovas pasisakė prieš 
pataisą. Edenas susigriebė ir 
nuo jos atsisakė. Bet tada JTO 
daugumas tos pataisos pareika
lavo kaip būtinos sąlygos.

Amerikos delegacijos esmi
nis klausimas ne komisijos su
dėtis, bet likimas tų, kurie at
sisako repatrijuoti.

Pavesti beiaisviy likimą sprę
sti politinei konferencijai, ku
rioje dalyvautų šiaurės Korėja, 
Rusija ir kom. Kinija, Amerika 
nesutinka .

Amerikos delegacija pareika
lavo nepaprasto posėdžio, ir 
jis šaukiamas lapkričio 24.

Jau seniai nebuvo tokio su
judimo Jurigt. Tautose. Pa
sitarimai eina koridoriuose, 
viešbučiuose. J nepaprastą po
sėdį atvyksta Achesonas. So- 
vietų-ill1 to kjMm savo nuomonės 
nepasakė, tik juokiasi ir pečiais 
trauko. Už juos prabilo Mask
vos radijas. Jis atmetė Indijos 
pasiūlymą, skelbdamas, kad už 
Indijos pasiūlymo esą slepiasi 
Amerikos noras pasilaikyti be
laisvius savo vergais, kaip tai 
buvę padaryta su DP po antro
jo pasaulinio karo. Galima spė
lioti, kad šitas aiškinimas turi 
apdumti akis, nes Indijos pa
siūlymas leidžia komunis

tams jau dabar atsiimti dalį

REVOLIUCIJA RYJA SAVO VAIKUS
Čekoslovakija. — Bolševikai 

Prahoje pradėjo didelę parodo
mąją “liaudies išdavikų” bylą, 
kurioje kaltinami 14 asmenų. 
Pagrindinis nusikaltėlis Rudol 
Slansky, buvęs Čeokslovakijos 
kom. partijos gen. sekretorius. 
Su juo kaltinami taip pat V. 
Clementis, buvęs užs. reikalų 
viceministeris, gener. Įeit. Bed- 
rich aReicin, kuris buvo Mas
kvoje išmokytas šnipas ir pa
darytas Čekoslovakijos apsau
gos ministeriu, bet 1951 suim 
tas .toliau Karo) Svab, buvęs 
saugumo viceministeris, ir kiti 
buvę komunistinės vyriausybės 

tls.
Lapkr. 23 Indija sutiko savo 

siūlymą keisti britų pasiūlyta 
prasme. Būtent: politinėj kon
ferencijoj bus atstovaujamos 
šiaurės Korėja ir kom. Kinija: 
keturių komisija pasirinks ne
utralų pirmininką; jei per 60 
dienų konferencija neišspręs, 
klausimas bus perduotas JTO.

Višinskis dabar prabilo pa
siūlydamas, kad paliaubų ir 
konferencijos klausimas būtų 
sprendžiamas dviem trečdaliais 
balsų ir kad polit. konferenci
joj dalyvautų JAV., Rusija, 
Anglija, Prancūzija, kom. Ki
nija, šiaurės Korėja, pietų Ko
rėja. Čekoslovakija, Burma, 
Indija ir Šveicarija. Sovietų 
simpatikai tikisi, kad dviem 
trečdaliais balsų bus pasisaky
ta prieš JAV siūlymus.

Už Višinskio siūlymą įtrauk
ti kom. Kiniją i pasisakė visi, 
išskyrus JAV, Prancūziją ir 
pietų Korėją.

Amerikiečiai pareiškė, kad 
naują Indijos pasiūlymą jie 
pirma išstudijuosią.

Britai griežtai paneigė ame
rikiečių jiems padarytą prie
kaištą, kad britai atsisako nuo 
principo neišduoti belaisvių 
prievarta.
į AkivaM&je atsiradusio poli
tinio skilimo tarp Anglijos ir 
Amerikos dienraštis "Herald 
Tribūne” guodžia: “Paskutinį 
mėn. Stalinas pranašavo, kad 
vakarinės valstybės suskils ir 
galų gale ims viena su kita ka
riauti, niekas vis dėlto nemano, 
kad ilgai trukusi draugystė 
tarp JAV ir Britanijos būtų jau 
pasibaigusi.” Tačiau JAV, kuri 
daugiausia karo naštą neša Ko
rėjoje. nori aiškių veiksmų pa
liauboms įgyvendinti.

nariai ir partijos aukšti parei
gūnai.

Spauda pažymi, kad iš 14 
kaltinamųjų 11 yra žydai. Pats 
Slansky yra žydas iš Sudetų 
krašto.

Jie visi kaltinami “liaudies 
išdavimu,” “trockizmu”, sabo
tažais, noru Čekoslovakiją at
plėšti nuo Sovietų Sąjungos ir 
šnipinėjimu britų bei amerikie
čių naudai .

Užsienių korcspo“ deniai į 
teismą nebuvo įleidžiami. Vi
sur jausti Maskvos režisūra.

JAV .marinas Korėjos fronte iš anksto suvalgo kalakutu, nes 
Padėkos INrna gali tekti -kovot, ir gali nrbAti kada kalakutu 
valgyti.

TITO DABAR DIDELIS PONAS
Jugoslavija. —■ Jugoslavijos* 

min. pirm. Tito atvyksta j 
Londoną. Laukiamas jis ir Wa- 
shingtone. Titą lankė Jugosla- 
gijoje Anglijos užs. reikalų 
min. Edenas, larkė JAV’ gy- 
nyl>os sekretoriaus pavaduoto
jas, gynimo žinybos šefas ir 
kt. Kodėl taip puolamasi prie 
Tito? Vieną Iš paslapčių at
skleidžia europinė spauda. Ju
goslavijoj, būtent, surasti gau
sūs ir patogiai eksploatuojami 
uranijaus, plutonijaus klodai. 
Jie guli tarp Moravos ir Ibar 
upių, netoli Bulgarijos sienos.

Radinį Jugoslavijos vyriau
sybė labai slėpė. Visas plotas 
buvo dieną naktį saugojamas 
stipraus kariuomenės žiedo, dėl 
kurio žmonėse kilo visokių gan
dų. Svarbiausia, kad klodai gu
li netoli žemės paviršiaus. Ta
tai pagreitina ir papigina urani
jaus ir plutonijaus, kurie reika
lingi atominės energijos gamy
bai, eksploataciją.

Tito leido radinį apžiūrėti 
anglų ir amerikiečių specialis
tams. Bet jis atsisakė uranijaus 
ir plutonijaus klodus parduoti. 
Jie priėmė tik amerikiečių pa
galbą—mokslininkus ir darbi
ninkus specialistus, įrankius, 
dolerius.

Nėra abejonės, kad Maskva 
apie kasyklas žinojo. Kol dar 
Tito nebuvo susipykęs su Mas
kva, rusų geologai ir fizikai 
Jugoslavijoje ieškojo uranijaus 
rūdos. Prof. Globovo vadovau
jama ekspedicija tyrinėjo kaip

IRAKO VYRIAUSYBE 
NUVERSTA

Bagdadas. — lapkričio 23 d. 
minia užpuolė JAV informaci
jos biuro patalpas ir padegė, 
apmėtė akmenimis Anglijos at
stovybę, išvaikė policiją iš gat
vių. Po dviejų valandų minios 
siautimo valdžią perėmė ka
riuomenė. ir štabo viršininkas 
buvo paskelbtas min. pirminin
ku.

tik tų dviejų upių, trikampį. 
Jugoslavijos vyriausybę ji bu
vo informavusi, kad nieko ne
rasta ir nėra vilčių. Matyt, Ma
skvos buvo įsakyta visko nepa
sakyti Tito Kai susipyko, Tito 
išvijo rusus tyrinėtojus.

Nuo 1950 m. rusai su at
sidėjimu ieško naujų uranijaus 
kasyklų. Per pirmus aštuonis 
šių metų mėnesius šimtai eks- 
p< dicijų išsiuntinėta į Sibirą, 
Kiniją ir rytų Europą. Sovietai 
gavo uranijaus klodus Kinijoje 
eksploatuoti. Tačiau tenai klo
dai guli labai giliai. Jie reika
lingi daug laiko ir pinigo. Di
džiausios uranijaus kasyklos, 
kuriomis sovietai naudojosi, y- 
ra Čekoslovakijoje. Jos baigia
mos jau išnaudoti. Pažymėtina, 
kad vien i ekspedicija, vadovau
jama prof. Vinogradovo, di
džiausio Rusijos atominės ener
gijos specialisto, ilgas savaites 
kapstėsi Bulgarijoje. 120 kl. 
nuo Jugoslavijos klodų.

Amerikiečiai mano, kad jie 
pralenkė sovietus atominės e- 
nergijos medžiagų atsargomis, 
ir per penkerius metus sovietai 
neprisivysią. Abejų turimas 
atsargas šiaip palygina:

Vakarai turi Sovietai
uranijaus 79% 21 %
plutonijaus 81% 19%
niobijaus 76% 24%

Amerikiečiai mano, kad jau 
1951 m. Sovietai gali pritrūkti 
uranijaus rūdos, jei nepasiseks 
jiems surasti Sachaline. Kam- 
čatkoje, Mongolijoje, kur da
bar tyrinėja Tada Sovietams 
uranijus pasidarys tokios pat 
gyvybinės reikšmės kaip savo 
laiku Hitleriui erdvė. Dėl to ir 
Jugoslavija virsta dideliu vilią 

’jančiu kąsniu. Gal ryšium su 
tuo. Vakarai davė suprasti al
sams, kad jeigu Sovietai norėtų 
pulti Jugoslaviją, tai pastaroji 
susilauks visokeriopos vakarie
čių paramos.
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PASAULIO LIET. BENDRUOMENFJ

Kanadoje organizuojasi menininkai
Toronte organizuojasi meni

ninkai. Lapkričio 3 d. įvyko 
steigiamasis susirinkimas Lie
tuvių Namuose. Susirinkimą a- 
tidarė KLB pirm. J. Matulionis. 
Jis kvietė visus menininkus, ne
žiūrint dienos nuovargio, toliau 
skleisti kūrybą, kad galėtume 
tremtyje išlaikyti sveiką lietu
višką dvasią ir kartu repre
zentuoti lietuviškąjį meną. Po 
jo kalbos buvo sudarytas laiki
nas organizacinis komitetas, 
kuris rūpinsis apjungti visus 
Kanadoje gyvenančius lietuvius 
menininkus, mėgėjus ir prijau
čiančius. J komitetą išrinkti:

KANADA

Paminėta Lietuvos kariuome
nės šventė

Visose lietuviškose kolonijo
se paminėta Lietuvos kariuo
menės šventė. Buvo surengtos 
specialios pamaldos už žuvu
sius karius ir partizanus. Di
desnės minėjimo iškilmės įvyko 
Toronte. Montrealyje Savano
rių Sąjunga surengė net kon
certą.

Kanados Liet. Kunigų 
Vienybė

Lapkričio 4 d. įvyko Kana
dos Lietuvių Kunigų Vienybės 
suvažiavimas. Naujon valdybon 
buvo išrinkti
J .Gutauskas, sekr. kun. 
Ažubalis, ižd. T. P. JBaniūnas, 
OFM.

pirm. kun. dr. 
P.

VOKIETIJA

Lietuviai dar veikia
Schleissheimo lietuvių būre

lis jau nedidelis. Tačiau prie 
gerų norų gražiai paminimos ir 
atšvenčiamos tautinės ir baž
nytinės šventės. Paskiausiai bu
vo atžymėtos Kristaus Kara
liaus šventė ir Vėlinės.

Šiomis sunkiomis sąlygomis 
Kristąus Karaliaus šventė bu
vo ypač gražiai paminėta, nes 
jai ruošėsi visa parapija, pra
dedant kapelionu ir baigiant 
vaikų darželio mokiniu. Visa 
bažnyčia giedojo naujai išmok
tas giesmes, o popietiniame ak
te. skoningai dekoruotoje sce
noje, sklandžiai pradėjo religinė 
programa — stovyklos kape
liono, Dr .kun. J. Avižos pas
kaita, poezija, rašiniai, choras 
ir tyv- paveikslas “Kristaus 
karalystė”, sutraukęs pusę pa
rapijos į sceną bei užkulisį.

Minėjimų rengėjai yra nepa
prastai patenkinti tokiu nuošir
džiu stovyklos gyventojų prisi
dėjimu prie kultūrinio, tautinio 
ir religinio darbo.

Vėlinės paminėtos bažnyčio
je atitinkamu pamokslu. Libe- 
ra ir Viešpaties Angelu. Poros 
moterų iniciatyva būrelis lie
tuvių aplankė mirusius tautie
čius kapinėse. Kur buvo įskai
toma lietuviška pavardė, ten 
už įdegė ir kuklios žvakelės 
liepsna. Al. A. 

K a ra* įvargina n< tik z.moiK s. ln*t ir gy< ulių*. Seržantas fl. M. 
Nmith i* Cynvyd. Pa., grįžę* •» poilsiui j užfrontę. <i»r viena
akim tiftri. nors jau ir laimi Kvante*. Tariau jo šunelis jau nebeištve
rė ir užmigo.

Pažemis, Kozulis, Radzevičiūtė 
ir Rukša. Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Kr. Valdybos 
atstovas prie menininkų sam
būrio
Organizacinis komitetas kvie- 

valios lietuvius 
organizacijos 

bendromis jė- 
būtų išvystyti

Simanavičius.

čia visus geros 
įvertinti šios 
svarbumą, kad 
gomis galima 
meninę veiklą.

KOLUMBUA
Naujas “Kolumbijos Lietuvio 

numeris
Lietuviškų laikraščių redak

cijas pasiekė naujas (7) “Ko
lumbijos Lietuvio” numeris. 
Kaip ir visi, taip ir šis numeris 
gausiai iliustruotas Lietuvos ir 
Kolumbijos vaizdais. įdėtas 
vienas keturių spalvų per visą 
puslapį Kolumbijos išlaisvinto
jo Simono Bolivaro paveikslas. 
Turiniu ir iliustracijų atžvilgiu 
šis numeris gražus ir įdomus.

Atvyksta iš Australijos
Iš Australijos į Kolumbiją 

laukiama atvykstant dviejų lie
tuvių. kurie mano čia rasti ge
resnę laimę.

ANGLIJA
Pasižymėjo Liet. Taut. 

šokių grupė
Londone Jungtinių Tautų 

Studentų Sąjunga surengė 
tarptautinį šokių festivalį. Net 
du vakarus iš eilės pasirodė lie
tuvių grupė, vadovaujama V. 
Turūtos Albert Hali salėje. Pa
šoko “šustą” ir “Malūną”. 
Lcndoniškio “Daily Telegraph” 
korespondentas, įvertindamas 
šekių festivalį, pirmoje vietoje 
p; žymi lietuvių šokėjus, kaip 
gražiausiai pasirodžiusius. Iš 
24 tautybių mūsų “Šustui” ir 
“Malūnui” buvo skiriama pir
moji vieta.

AUTOMOBILIŲ PRIEŽIŪRA ŽIEMĄ
Automobilio paruošimas žie

mai, jeigu gyvenate šiaurinėse 
JAV srityse, yra, service ma- 
nager of the Ford Division Carl 
T. Doman nuomone, daug su
dėtingesnis darbas, negu tik į- 
pylimas anti-freeze į radiato
rių.

“Perdaug važiuotojų daro 
klaidą. įpildami anti-freeze 
skiedinį, nepatikrinę visų savo 
automobilio dalių, kas gali su
daryti nemaža vargo šaltais 
žiemos mėnesiais.” sako Mr. 
Doman. “Tai sukelia žiemą vi
są eilę sukliuvimų. kurių būtų 
buvę galima išvengti, padarius 
pagrindinį automobilio patikri
nimą.

“6,400 Fordo pardavėjų vi
same kfrašte naudoja tinkamus 
metodus, paruošiant Fordo au
tomobilius žiemai”, sako Mr. 
Doman. “Jei reikia pakeisti ra
diatoriaus vamzdžių sujungi-

Dail. A. Žmuidzinavičius
I '

BOLŠEVIKAI GIRIASI ŠVIETIMU
Bolševikinė spauda giriasi, 

kad Lietuvoje šiuo metu esan
čios 37 žemės ūkio mokslinio 
tyrimo įstaigos, bandymų ir se
lekcijos stotys, kad esą 400.- 
000 mokinių, kuriu 30 buvo pa
siųsti “dirbti į broliškas res
publikas” (ar tik ne į Sibirą), 
Kauno Politechnikos Institutą 
baigę 33 inžinieriai, 1949 m. 
Vilniuje atidaryta bibliotekinį 
technikumą šiemet baigę 34 
asmenys (pirmoji laida), per 
200 studentų “dalyvavo eks
kursijose po Maskvą, Leningra
dą, Krymą”, o per 1000 Kauno 
ir Vilniaus studentų pagal pa
reikštą norą skaitė paskaitas 
kol. ūkiuose ir MTS stotyse...” 
Vargu šiais bolševikiniais davi
niais kas patikės, nes jie visur 
mėgsta tik skaičius, paimtus iš 
popieriaus. Kaip ten “savo no
ru” išvyko į brolišgas respubli
kas ar skaitė paskaitas kolcho
zuose, žino kiekvienas, kuris tik 
pažino bolševikinius mokslus.

mus arba reikalingos kurios ki
tos dalys. Jūsų Fordo parda
vėjas turi fabriko patikrintas 
dalis ir jo mechanikai žino, 
kaip jas instaliuoti.”

Keleivinio automobilio pa
ruošimas žiemai turėtų vykti 
taip:

Prieš pridėdamas ar tai nuo
latinio ar alkoholinio anti- 
freeze, įkaitink radiatorių ir 
patikrink visus vamzdžių su
jungimus.

Patikrink, ar gerai veikia 
ventiliatoriaus diržas.

Patikrink, ar baterija yra 
tinkamai prikrauta, pripilta 
vandens ir ar generatorius ir 
voltažo reguliatorius tinkamai 
veikia.

Jei jūsų mašinai reikalinga, 
pakeisk į žiemos alyvą moto
re ir lubrikatoriuje.

Kryžmai sukeisk padangas, 
jeigu suvažinėjai .jomis 5000 
mylių nuo paskutinio kryžmi
nio sukeitimo ir pakeisk arba 
uždėk naujus viršus toms pa
dangoms. kurių rėžiai smarkiai 
susidėvėję.

Patikrink lango valytoją, ar 
nereikia jam naujų ašmenų. 
Patikrink lango plovėją.

Patikrink šildymo reguliato
rių. atšildytoją (defroster) ir 
signalo motorą.

Jeigu jūsų Fordo totalizato
rius rodo 15.000 mylių, reikia 
pakeisti skystį ir pataisyti kas
piną. Kiekvienu atveju patik
rinti skysčio lygi.

Apsaugok chromo dalis nuo 
rūdijimo su Fordo chromo te
palu.

Jeigu jos yra. patikrink pa
dangų grandines.

Paskutinis Mr. Donald įspė
jimas važiuotojams žiemą, šal
tam orui esant, sušildyti dar 
tebestovinčio automobilio mo
torą. kad, prieš paleidžiant ma
šiną .visos dalys būtų gerai į- 
teptos. Ir būtinai reikia atida
ryti garažo duris, prieš palei
džiant motorą.

Ten nėra jokio “noro”, yra tik 
įsakymas, kurį turi kiekvienas 
vykdyti, nes kitaip išlėksi iš u- 
niversiteto.

Garbina F. Daeržinskį
1926 metais mirė kruvinasis 

čekistas, išžudęs tūkstančius 
nekaltų žmonių. Fel. Dzeršins- 
kis, bolševikų vadinamas “Ge
ležiniu Feliksu”. Jis yra veikęs 
Kaune. Vilniuje, Sibire. Jo mir
ties sukaktį paminėjo ir lietu
viškoji sovietinė spaudaa ir pa
vadino šį žudiką “bebaimiu ri
teriu”, “socializmo statytoju” 
ir t.t

FIRST NATIONAL TURKEY

i,

“Saugokite kol ’1O. 
zy liu la ’

Suvaryti į kolchozus ir . kur
do spiriam., žmo ės i.e.'iiūpina 
valdiniais dalykais. Kiekvie
nas stengiasi kaip nors pcts iš
silaikyti, kad nenumirtų badu. 
“Tie’a” rašė: “Kaip akies vyz
dį saugokite kolūkio derlių 
šaukė prieš bendro turto grobs
tymą, nes tai e.ą? “kolūkio 
bendrojo reikalo išdavimas ir 
pagalba liaudies priešams”.. Jei 
pagerintų žmonių gyvenimą, 
duotų jiems nuosavybes, tai 
nereikėtų gąsdintis dėl tų ke
lių grūdelių, kuriuos nutveria, 
norėdami numalšinti badą.

Šis realistas dailinirkas, jau 
gerokai pasenęs, yra taip pat 
priverstas piešti pagal komuni
stų partijos nurodymus. Kaip 
realistui jam nebuvo sunku pri
sitaikyti ir pavaizduoti kolcho
zų gyvenimą, pramonės “žydė
jimą”. Jis buvo surengęs Mas
kvoje savo darbų parodą. Iš jos 
du paveikslus pats nukopijavo 
ir perdavė Maskvos universite
tui. šie paveikslai vaizduoja 
“Pramonės atstatymą” ir “Ne
muną ties Petrašiūnais.”

Bolševikai giriasi spauda

Bolševikai giriasi, kad masi
niu tiražu Lietuvoj išleista 31,- 
ji Gorkio knyga. Bendras jo 
raštų tiražas siekia 260,000 eg
zempliorių. Praleistus pro bol
ševikinę cenzūrą, šiemet oku-

O&MKn SAV KALAKUTĄ

ŠIANDIEN

V/AKSTį, ms/Wj

ŠIAURĖS PLACIAKRCTINĮ

Puikiausi kalakutai? 
kokius Jūs kada 

ragavote 
Nupenėti, kalnuose užauginti, 

plačiakrūtiniai kalakutai, 
Skaniausios minkštos mėsos. 

VW populiaraus dydžio.

K U L T C Ii o S ŽURNALAS

AIDAI
KOVODAMAS SU DVASINIU APSNCDIMU BEI NUTAUT1MU 

JAU ŽENGIA l KETVIRTUOSIUS METUS AMEK1KO- E.

AIDAMS
DAUG DĖMESIO SKYRĖ ŠIEMET DETROITE ĮVYKĘS
KATALIKU FEDERACIJOS KONGRESAS, 

paskelbdamas šią rezoliuciją:'
“Kongresas didžiai vertina krikščioniškos ir lietuviškos kultūros 

žurnalą AIDUS ir kviečia bei skatina Amerikos lietuviu katalikų vi
suomene šį žurnalą visokiariopai paremti, jį prenumerojant. skaitant 
ir platinant.“

DABAR PATS LAIKAS
PLATINTI IR UŽSIPRENUMERUOTI

AIDUS
Penumeratos kaina: 

Amerikoje — 5 dol. 
Užsienyje — 6 dol. 
Kanadoje—5.50 dol. e

puotos Lietuvos grožinės litera
tūros leidykla pasiryžusi išleis
ti Nekrasovo 10 tomų. Tolsto
jaus 8 tomus, Balzako raštų 
kelis tomus, o Dreiserio raštų 
5-tu tomu baigta jo ‘Troškimų 
trilogija” (išleista “Finansinin
kas”, “Titanas”, “Stoikas”).

Šeimos Frontas

Italijoje veikia šeimos Fron
tas, kuris stengiasi pagelbėti 

Imama visa, kas tik kur ir kiek šeimoms. Jis buvo suorganiza-
neigiamai pavaizduoja Vakarų, 
ypač amerikiečių, kultūrą.

Niekad nebuvę tiek auto
mobilių

“Tėvynės Balsas”, leidžia
mas tremtiniams vilioti, giria
si, kad Lietuvoje niekada nebu
vo tiek daug automobilių, kaip

1952 m. lapkričio 25 d., nr, 86

Adresas:
680 BUSHHTCK AVĖ. 

BROOKLYN 21, N. Y.

dabar. Ir jie vežioja raudonuo
sius buržujus, bet to “Tėvynės 
Balsas” nerašo.

vęs šeimos pagalbininkių kur
sus. Šie kursai turi paruošti 
kadrus pagalbininkių, kurios 
sugebėtų pavaduoti šeimų mo
tinas, negalinčias dienos metu 
pasilikti pas savo vaikus. Šalia 
profesinio ir socialinio parengi
mo kursai auklėja mergaites 
moderniam šeimos gyvenimui.
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Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra Nenaudoti 
straipsniai saugomi ir grąžinami tiktai autoriams prašant. Pavarde pasira- 
Igrtl straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos nuomonę. Už skelbimu turini 
B kalba redakcija neatsako.

TARP KVIEČIŲ KŪKALIAI
PALIKIME JTO su kinkų, anot Kudirkos, drebėjimu prieš 

draugą bolševiką, liejantį kraują ir liesianti jį toliau, kol apie tai
ką bus kalbama. Palikime ir Europos armiją ginti Europai, kuri 
nenori gintis. Europoje dėmesio vertas gyvas žaidimas dėl jauni
mo, kuriam kalbama apie Europos vienybę.

Jau prieš metus Europinis Sąjūdis permetė jungtinės Europos 
mintį j jaunimą — per įvairių kraštų jaunimo organizacijas. Or
ganizatoriai džiaugiasi, kad europinės vienybės mintis tarp jauni 
mo labiau prigyja nei tarp vyresnės kartos žmonių. Ateinantiem 
metam žadama tarp jaunimo brandinti tos europinės vienybės vie
ną mintį — bendro europinio parlamento mintį.

Europinei minčiai skleisti buvo surengta įvairių tautų bendrų 
stovyklų. Paskiausiai buvo spalių mėn. jaunimui įtakos darančių 
“kultūros židinių” suvažiavimas Reimse, Prancūzijoje. Iš 10 vals
tybių dalyvavo liaudies universitetų, jaunimo namų ir kitokių liau
dies kultūros židinių vedėjai. Vadovavo suvažiavimui Europinės 
Kultūros Centras, prieš dvejus metus sudarytas Ženevoje taip pat 
Europinio Sąjūdžio iniciatyva.

Džiugina europinio solidarumo plintanti mintis. Džiugina bū
das jai skiepinti — pasikalbėiimais. ekskursijom, bendrai praleis
tom valandom. Europinis solidarumas turi virsti tiesioginiu pergy
venimu, ne pamokslinmkavimu, — kalbėjo Olandijos atstovas, liau
dies universiteto vedėjas. (Tatai įsidėmėtina ir mum mezgant vie
nybę tarp senųjų ir naujųjų ateivių).

Tačiau tarp tų minties kviečių buvo pabarstvta ir kūkalių. 
Europinės Kultūros Centro direktorius Denis de Rougemont. ra 
šytojiškos prigimties vyras, kalbė ’o suvažiavime: “Nėra jokios tau
tinės kultūros... šitas vadovėlių išsireiškimas tėra ki’ęs iš apsiga
vimo”... Taip kalbėjo dar prieš vaišes, rimto posėdžio metu.

Panašūs minties kūkaliai pasitaiko iau ne mrma karta euro
piniuose suvažiavimuose. Neseniai liberalu suvažiavime StrasJmr 
ge siūlvta pasmerkti nacionalizmą vardan žmonijos co’Maruron. 
Tik prof. Madariagui. isnanui. tos paties Europinio Sąjūdžio kultū
ros sekcifc* pil nitpinĮlli. įtikinus, kad tautiškumas wa risokios 
kultūros loršvs. o pavergtom tautom jis vra dabar kajžvgiškos re
zistencijos šaltinis, rezoliucija pasisuko tik nrieš šovinizmą Nai
niai Vokietiioie pasirodė istorijos r-mfecnriapc virink* iš
vedžiojama, kad mažos tautos negalinčios turėti teisės į savas val
stybes.

Tai vis nesveiko galvojimo deimančiukai, kurie nieko gera 
nežada.

Kai Reimso suvažiavimo dalyviai nusileido 44 metrus no že
me j kreidinius rūmus, kur šampana laistė prie '’vakiu šviesos, 
vienas kalbėtojas šūktelėjo: “Mes, pirmieji euroniečiai. esame ka
takombose”... Tuojau no to ižūlaus prisilyginimn katakombom ko
letas “pirmųjų europiečių” išvirto, nes nuo žvakių išdegė oro de
guonis. Tik greitai iškelti i švarų orą atsigavo... Tai isnė'amasis 
ženklas ir tiem Europos kūrėjam, kurie svaiginasi ir kitus svaigi
na minties kūkaliais. Tautinė kultūra yra tas sveikas pagrindas ir 
švarus oras, kuriame gali tarpti europinė vienybė ir žmonijos so
lidarumas ir be kurios jungtinė Europa virs iš kojų.

Du kontinentus, Europą ir 
Ameriką, jungia bendras savi
saugos interesas, bet skiria juos 
ne tik Atlantas. Skiria juos jų 
galvojimas, kuris verčia euro
pietį nepasitikėti Amerika; 
kaltinti, kad ji nori pavergti 
Europą, įtraukti ją į karą; iš
naudoti jos rinkas savo gami
niams. Europoje atsiranda bal
sų: mes turim sudaryti trečią 
jėgą tarp Rusijos ir Amerikos, 
ginti savo neutralumą, būti vi
duriu, kuris Rusijos-Amerikos 
ginčą sušvelnintų. Iš kitos pu
sės Amerika nusivilia Europa, 
kad ji nieko kito nepajėgia, 
kaip tik tarp savęs peštis, pri
imti nutarimus ir jų vykdymą 
atidėlioti ir amžinai pinigų kau
lyti, o kai pinigus gauna, pini
gų davėją dar pakolioti.

Kaip europietis žiūri į Ame
riką, vaizdžiai parodo Denis de 
Bougemont, Europinio Kultū
ros Centro direktorius, to cent
ro leidiniuose. Jis, kaip euro
pietis, kalba į Ameriką:

“Didesnė Europos intelektualą 
dalis bijo vadinamo ameri- 

konizmo

(arba bent dedasi jo bijanti), 
mūsų kultūros “sumarshallini 
mo” (kaip tai vadina sovietai). 
Jeigu jais patikėtum, tai ame- 
rikonizrro invazija būtų tokis 
pas didelis pavojus kaip ir ru
siškojo stalinizmo invazija.

“Nuolat primenami tokie ar-

LAIŠKAS IŠ EUROPOS

gumentai: JAV turtas, besišyp
sąs, tačiau nepermaldaujamas 
konformizmas, materializmas, 
dolerio garbinimas, gyvenimo 
suvienodinimas ligi nuasmeni
nimo, masių kultūros pirmavi
mas, žmonių tarpusavio santy
kių grindimas tik nauda. Visa 
tai sujungta dar su nusiskundi
mu dėl “Wa!lstryto imperializ
mo” ir grėsmės karo prieš Ru
siją, vedamo tnūsų žemėje.

“Kai dėl kultūros —

tai jūs, amerikonai, esą tik 
barbarai: Digests, Colliers, Co- 
ca-Cola, Hollywood, Comics ir 
Whiskey.

“Iš kitos pusės žinia, ką a- 
merikiečiai, grįžę iš kelionės po 
Europą, galvoja: europiečiai tai 
balkanizuotos tautos; geri vi
rėjai; nepakenčiamai sudėtingi 
ir jautrūs, kurie niekad neat
sako tiesiogiai į mūsų klausi
mą; amžinai užsiėmę naikinti 
save karais, kuriuos mes turim 
apmokėti; kalba apie metafizi
ką, gniauždami mūsų dolerius.

“...Ar amerikonai bus impe 
rialistai ar izoliacionistai, abeji 
mus kaltina. Mes turime jų a- 
kyse sukurti Europą ir sutikti 
arba su .jų intervencija arba su 
pasitraukimu.

tai kalti esam mes tiek pat kiek 
ir amerikiečiai. “Digests”, ku
riuos mes milijonais skaitome, 
nėra mums pono Achesono 
brukami, ir jų skaityti Ridguay 
taip pat mūsų neverčia. Jei prie 
Hollyu’oodo fimų uodegos lau
kia ir jaunimas žavisi jazzu, 
tai reikia pripažinti, kad mūsų 
publika šitą amerikiečių išradi
mą savu noru platina ir jį gau
siai pamėgdžioja. Geriausios 
Europos galvos tuo skundžiasi, 
bet amerikiečiai tiek pat. Ligi 
šiol niekas nesurado vaisto 
prieš blogą skonį ir blogą skai
tinį.

“Kai tik Europoje kyla min
tis steigti mokslinio tyrinėji
mo, mokymo metodų ar kultū
ros institutą, tuojau atsiranda 
pasiūlymas

kreiptis j amerikiečius, kad 
finansuotų.

Ir tai dedasi Europoje, kuri 
nepaliaujamai reiškia nepasi
tenkinimą arba nedraugingu- 
mą amerikiečių kultūrai.

‘Tokios padėties akivaizdoje 
amerikiečiai daros atsargūs ir 
metodiškai daro klaidą no klai
dos. Jie gausiai imasi tyrinėti, 
kad nustatytų, kas ką daro.

kam, kur ir kaip galima padė
ti, tačiau neišvengdami suda
ryti įspūdį, kad jie nori spaus
ti, o ne protingai kontroliuoti. 
Kai jie surenka visus davinius, 
kurių gausumas didesnis, nei 
pats reikalas to vertas, jie daro 
išvadas, praneša komitetui, ku
ris objektyviai sprendžia, dary
damas vėl naują klaidą.

“Ii to susidaro jėgą ir pinigo 
eikvojimas,

kuris sumažina amerikiečių 
pagalbos reikšmę, o iš kitos pu
sės daugelį europiečių paver
čia lupikais.

“Kaip Iš pelkyno išbristi ir 
nepasitikėjimo išvengti?”

Autorius sako, kad geros va
lios neužtenka. Europinis Kul
tūros Centras esą numatęs da
ryti bendrus europiečių su rink
tiniais amerikiečiais susitiki
mus ir panašius skirtngus gal
vojimus aiškintis. Jeigu nepasi
sektų išsiaiškinti Amerikai su 
Europa ir pašalinti nepasitikė
jimą — sako Dennis de Rouge
mont — tai kaip galima sva
joti visos žmonijos susipratimą 
ir taiką?

PADĖKOS 
DIENA

Aplink kalakutą, kalnu 
išvirtusį, visokių stalo gė- 
rpbių perteklius. Aplink jį 
šeimos narių džiaugsmo ir 
pasiteniknimo perteklius.

Tai padėkos diena. Nei 
kas, nei kam čia dėkoja, 
nebežinotum, jei neprisi
mintum pirmųjų, kurie 
pradėjo šią dieną švęsti. 
Pirmieji ateiviai, sukūrę 
sau pirmąją pastogę, pasėję 
pirmąjį grūdą, su nerimu 
laukė pirmojo derliaus. Jį 
sėkmingai suvalę, jautė 
Dievo palaimą ir už ją dė
kojo. Dėkojo kasmet nuo 
1621 metų žinomos šventės. 
Prezidentas Linkolnas nus
tatė (1864) visiems tą pa
čią dieną padėkai — lapkri
čio paskutinį ketvirtadienį.

Praėjo daug padėkos die
nų. Gyvenimas atnešė per
tekliaus, ir jame primiršta 
dėkoti. Jame pasiliko gy
vas tas vienas šeimos narių 
ryšys. Šeimos švente virto 
padėkos diena.

Ne visiems ji nustojo pa
dėkos prasmės. Tie senieji 
lietuviai, kurie patys pabė
go nuo vargo, tebejaučia 
padėką Apvaizdai, kad juos 
atvedė į šį kraštą. Tie nau
jieji ateiviai dėkingi ne tik 
Apvaizdai, bet ir šiai žemei, 
kuri juos priglaudė, ir se
niesiems tautiečiams, kurie 
juos gelbėjo kelionėje j šią 
“laimės šalį”.

“Jeigu ‘Digestkultūra’ pas

— SENOS DIENOS IR MAŽAS PALYGINIMAS

Naujai Hrinktaais prezMrntan <en. Ehw*nhowrrfa sveikinasi su rrs- 
publikonu užsieniu politikos ekspertu <1. F. Dulles. Eisenhovveris pa
skelbė, Jok Dulles jo kabinete bus Valstybės departamento sekretorius. 
Muo metu Dulles yra C4 m. amžiaus ir paskutiniu laiku buvo Eisen- 
bowerfa> patarėjas užsienio reikalams.

Bcrnard von Brentano , ra
šytojas ir publicistas, buvę., 
"Frakfuertcr Zeitung” nuolati
nis bendradarbis, nuo 1933 e- 
migravęs į Šveicariją, dabar iš
leido savo atsiminimų knygą 
“Meilės Šalie!” Joje pasakoja 
apie savo pirmąsias keliones po 
svetimus kraštus. Prisimena ir, 
kaip jis 1927 m. atvyko j Kau
ną:

“1925 pirmu kartu buvau 
Paryžiuje. 1926 Prahoje ir Vie
noje ir 1927 iškeliavau į ry
tus, į Kowno, į Lietuvos sos
tinę, kurią lietuviai vadina 
Kaunas, paskiau į Vilnių... Ma
ne vilio o rytai savo paslaptin
gumu, ir jeigu būtų priklausę 
tik nuo manęs, būčiau rizikavęs 
savo galva ir važiavęs iki Vla
divostoko. Bet tokia kelionė 
mano kišeniui buvo per brangi. 
Apsiribojau Lietuva ir Lenki
ja. Miręs atstovas Oeri Bazely

(Basler Nachrichten politinis 
redaktorius “D.”) sykį man 
kalbėjo: “Lenkija, Lenkijos
valstybės buvimas tai Dievo do
vana Vokietijos ir Rusijos val
stybėms. Nėra gera, .jei galin
gos ir didelės valstybės turi 
bendrą sieną. Abiem kraštam 
geriau, jeigu tarp jų dar kas y- 
ra.” Tatai tiesa...

Kaunas atrodė kaip mažas 
rusiškos provincijos miestas. 
Kai miestą apžiūrinėjau. vos 
prieš keletą metų jis buvo ta
pęs Lietuvos sostine. 1918 m. 
prisikėlusi šalis, kurią Rusijos 
vyriausvbė buvo prislėgusi y- 
patingai sunkiai, buvo maža ir 
neturtinga; tokia buvo ir sos
tinė. Per miestą ėjo vienintelis 
tramvajus, šyvio tempiamas. 
Pirmaisiais nepriklausomos 
valstybės metais jos sostinė bu
vo ne Kaunas, bet Vilnius. Ta
čiau vieną dieną lenkų kariuo

menė pasistūmėjo ir Vilnių pa
sisavino. Vakarų valstybės, ku
rių noras kitoks ir kurios buvo 
pripažinusios Vilnių Lietuvai, 
tylėjo. Vilniaus pagrobimas bu
vo pirmasis smurto veiksmas 
Versalio epochoje, prieš kurį 
Versalio sutarties signatarai 
kapituliavo. O buvo žmonių, 
kurie tai pastebėjo.

Iš Kauno nuvykau į gražų, 
seną, pilną bažnyčių Vilnių.”

Tai anų senų laikų vaizdas 
su jų problemomis Tik jos pa
našios ir į šių laikų problemas. 
Anoj Versalio epochoje, Vil
niaus pagrobimas, kaip mini 
autorius, buvo pirmasis smurto 
veiksmas, kurio negalėjo iš
spręsti Tautų Sąjunga. San 
Francisco epochoj Korėjos ka
ras yra pirmasis smurtui pasi
priešinimo veiksmas, kurio nie
kaip negali užbaigti Jungtinės 
Tautos...

1 ALB. BARANAUSKAS
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Gimnazijos direktorius žio
vauja, klausosi ir žiūri į laikro
dį. Klasėse šešta pamoka. Už 
lango rudi lapai, ir pulkas var
nų triukšmaudamos bastosi 
tuščiuose soduose, o kabinete 
kūrenasi krosnis, šilta ir tylu. 
Ant sienos Basanavičius prisi
merkęs žiūri į tolį, tarsi kovo
damas su snauduliu.

Direktorius pakyla ir deda 
ant stalo portfelį, tačiau kori
doriuje pasigirsta sunkūs žings
niai, ir jis vėl atsisėda. Kažkas 
beldžiasi į gretimas žemėlapių 
sandėliuko duris, atidaro ir sa
ko: “Labą dieną.” Direktorius 
pašoka, išeina į koridorių ir su
sitinka šiltai apsirėdžiusį petin
gą ūkininką su kailine kepure.

— Ponas Butrimas?
— Tas pats. Ieškau direkto

riaus.
— Aš jau seniai jūsų laukiu. 

Prašau j kabinetą.
— A ,tai jūs — direktorius? 

Labas!
— Labą dieną. Prašau sėsti. 

Gal nusimesit kailinius?
— Nieko, aš tik valandžiukei. 

Užbėgau pažiūrėti, kame reika

las: sūnus sako — direktorius 
šaukia, nori susipažint.

— Taip... čia toks reikaliu
kas...

— Gal “Regatą”?
— Ačiū, aš tik ką rūkiau.
— Nieko tokio, prašau paim

ti — bus smagiau šnekėtis. Kur 
čia tie mano degtukai....

— Prašau...
— Ačiū. Kaip jums patinka 

“Regata”? Aš kitokių nerūkau. 
Anąsyk sūnus davė “Aroma”, 
tai negalėjau parūkyt — per- 
lengvi. šiaudai. O jei negaunu 
“Regatos”, tai perku “Nr. 8” 
arba “Select” — tie panašiau
si.

— Ar jūsų sūnus rūko?
— Kodėl? Ne, jis nerūko...
Jis tik man nuperka. Geras 

vaikas, nerūko. Kas mėnesį 
parveža tūkstantinę “Regata”. 
Perkame tūkstantinėmis —kas
dien nevažinėsi į Žolynus, .jei 
pritrūksta. Aš visada rūką ’ tik 
papirosus — prie darbo, lau
kuos, visur. Pypkės negiliu į 
dantis paimti. O kodėl man ne- 
rūkvt papirosų — šiandien v51 
tris bekonus pardaviau!

— Dabar už bekonus, turbūt, 
neblogiausiai moka.

— Už bekonus? O. pone di
rektoriau, kas jums taip sakė, 
tai pamelavo — nieko nemoka!

— Laikraščiuos rašo, kad pa
vyko sėkmingai baigti derybas 
su anglais. •

— Nežiūrėkit laikraščių — 
jie rašo, kas jiems į galvą atei
na. Už bekonus dabar nieko 
nepaimsi, o štai už cukrinius 
runkelius, tai geri pinigai. Jei 
ką gauni, tai tik už cukrinius. 
Šiemet buvau sodinęs penkis 
hektarus, dabar kasa, vešim 
į fabriką.

— Tas cukraus fabrikas labai 
paranku.

— Sakot, paranku? Nežinau, 
koks čia parankumas — kai ru
denį visi pradeda vežt runke
lius, tai taip Išmala kelią į Ma
rijampolę, kad baisu! Purvynas 
— gali rogėm važiuot. Nakčia 
išvažiuoji, nakčia parvažiuo
ji...

Skambutis. Koridoriuje aidi 
žingsniai, bėgiojimas laiptais, 
šauksmai, ir po poros minučių 
gimnazija tuščia. Sargas ati
daro kabineto duris, pasižiūri 
ir vėl uždaro. Direktorius atsi
lošia kėdėje ir delnu trina kak- 
tą-

— Aš jus pasikviečiau, no
rėdamas pasikalbėti apie jūsų 
sūnų.

Butrimas sujuda, nusišypso 
ir sako=

— Nagi, nagi! Tai jis man 
jau sakė, kad norit apie jį pa
šnekėt. Kągi... O, kad jūs būtu
mėt matęs, kaip jis tymais sir
go! Būdavo, per naktį nemie
gu, sėdžiu prie jo lovos, žiū
riu... Visas veid^ raudonas, 
ausys raudonos, rankos raudo
nos... O jam karšta, tai jis vis 
patalus nuslspardo — kaip tik 
aš nematau, tai ir nuspiria į 
šalį. Sakau, vaike, būk užsiklo
jęs—nusišaklysi, ir po tavim! 
Man daktaras sakė, kad turi 
būt užsiklojęs?

— Kada jis taip sirgo?
— O, jis tada buvo vienuoli

kos. Dabar devyniolikos, tai 
prieš aštuoneris metus.

Direktorius kosėdamas žiūri 
pro langą į rudas kaštonų ša
kas.

— Jis, atrodo, neįvertina sa
vo tėvų pastangų ir aukų, ku
rias jie deda, norėdami jam 
duoti gerą išauklėjimą...

Butrimas juokdamasis numo
ja ranka.

— Neįvertina? Kodėl? Aš, 
sako, jus ant rankų nešiosiu, 
jei mane išleisit į karininkus! 
Sako, kai numirsit, parduosiu 
ūkį ir jums ant kapo pastatysiu 
koplyčią J

— Norint stoti į karo mo

kyklą, reikia pirma baigti gim
naziją.

— Tai kiek jam dabar liko 
— iki pavasario. Aštuntoj kla
sėj. Kitą rudenį jau su baltu 
diržu — kariūnas.

— O šį pavasarį — egzami
nai—žinau — pats laikiau, — 
mirktelėja Butrimas. — Ket
virtam skyriuj buvo egzaminai. 
Mokytojas, būdavo, kaip tik su
pyksta, tuoj mums primena. 
Dar trečiam skyriuj, atsimenu, 
vienąsyk kad pradėjo bartis— 
aš jums, sako, šį pavasarį eg
zaminus užtaisysiu, begėdžiai! 
O ketvirtam skyriuj, kai arti
nosi egzaminai, tai, būdavo, 
naktim nemiegu, vis galvoju, 
galvoju... Atsimenu, buvo labai 
šilta tą dieną, gražus oras. Iš 
ryto mus paklausinė jo, paskum 
sako — eikit pabėgiot. Laks
tėm, lakstėm apie mokyklą, o 
vakare mokytojas sušaukė, sa
ko — Išlaikėt visi! Žinoma, — 
Butrimo veidas surimtėja, — 
reikia drausmės, kitaip su jais 
negali. Nebūt jokių egzaminų, 
tai jie visai neimtų į galvą.

Direktoriaus veidas pamažu 
rausta ir, nuleidęs akis, jis sa
ko:

— Jūsų sūnus, greičiausia, 
nebus prie egzaminų visai nė 
prileistas, jei neparodys trupu
tį pažangos moksle. Tačiau 
jums apie tai nėra reikalo pa

sakoti: jūs pats matote jo pa
žymius ir pasirašinėjate jo die
nynus. Smulkesnių žinių 
jums galės duoti atskirų daly
kų dėstytojai. Aš jus pasikvie
čiau dėl kitos svarbios prie
žasties — dėl jo elgesio. Yra 
dalykų, kuriems reikia padary
ti galą, nes mokytojams neį
manoma su juo susikalbėti!

Butrimas nustemba ir pasi
piktina.

— Pone direktoriau, aš nie
kad nebuvau areštuotas, nie
kad teismo nebaustas, niekas 
manęs nematė girto viešoje 
vietoje! Aš užmoku mokesčius 
pirmasis visame valsčiuje, aš...

— Atsiprašiau, ponas Butri
mai, mes dabar kalbame ne 
apie jus — apie jus, kaip žmo
gų ir ūkininką, aš geriausios 
nuomonės. Mes kalbame apie 
jūsų sūnų, šios gimnazijos mo
kinį. štai papasakosiu vieną 
neseną atsitikimą, kad pats ga
lėtume spręsti, ar taip dera elg
tis aštuntos klasės mokiniui ir 
rimtų tėvų sūnui. Ar pažįstat 
peilių tekintoją, kur vaikščio
ja po miestą su tekėlu ant pe
čių?

— Žukauską? Pažįstu, labai 
gerai pažįstu, šiandien jam 
žirkles atvežiau ištekinti.

— Taip, tai tas pats. Vieną
dieną eina jis pro gimnaziją 
pamokos metu. Aštuntoj klasėj 

langai atdari, o prie vieno sė
di jūsų sūnus. Pamatęs tą, kaip 
jūs sakot, Žukauską, jį pasi
šaukia ir per langą paduoda iš
galąsti peilį. Pamokos metu! 
Žukauskas pasistato tekėlą po 
langu ir ima sukt; galite įsi
vaizduoti, kokia muzika! O jū
sų berniukas staiga kai suriks 
nesavu balsu: “Seni, ar nesa
kiau, kad nedėtum ant šmirga- 
lio; ką, tu iš peilio nori ylą pa
daryt?” Klasėje sumišimas, 
juokas, triukšmas; mokiniai 
atsistoja suoluose, žiūri pro 
langą! Mokytojas paprašo lan
gą uždaryti, o jūsų sūnus pasi
priešina: “Lango uždaryti ne
galima — pirma turiu užmokė
ti už tekinimą!”

Butrimą pagauna juokas; jis 
dangstosi bumą ir prunkščia į 
saują, kartodamas:

— Iš peilio—ylą! Cha, cha, 
cha... žinoma, ant šmirgelio... 
peilis, tai ne kirvis! Cha, cha, 
cha, kad jį kur!

Jis atsidūsta, kovoja su at- 
plūstančia nauja linksmumo 
banga, tačiau galų gale susi
valdo ir sako:

— Mano sūnus, tai visai kaip 
aš. Aš pats niekad iš nieko ne- 
siskolinu, tai ir jis nenori me
kam likt skolingas. O Žukaus
kas iš to gyvena — čia jo duo
na. Vargšą žmogų negali palikt

(Nukelta į 4 psL)
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Kaip iš tų rūpesčių išsigelbėti

RUDUO IR NAUJOS MADOS

Suprasti moterį kartais gali
ma, nustatyti jos dvasios diag
nozę, jei ji nesveika, taip pat 
galima; ir receptą jai išrašyti 
galima. Tik kai reikia vaistus 
nupirkti, pasirodo, kad jau sun
kiau. Ir tada visas gydymas su- 
kliūva...

Tokią mintį sukelia Dr. A. 
Šerkšno rūpestingai parašytas 
straipsnis “Aiduose" apie “mo
terį šių dienų rūpesčiuose”, su 
kuriuo verta arčiau susipažinti.

Autorius iškelia, kad moder
niajai moteriai tenka nuolat rū
pintis, perdėtai rūpintis. Tas 
rūpinimasis pakerta žmogaus 
nervus, išstumia iš dvasinės pu
siausvyros, o iš čia — ir ligos su 
daktarais.

E kur tie rūpesčiai? Pirmas 
jų šaltinis — tai moters asme
ninė ateitis. “Kažin ar pasi
seks t" Suprantama, ar pasiseks 
ištekėti — tas klausimas daug 
daugiau jaudina moterį nei vy
rus, ar jiems pasiseks vesti. Kai 
dar prisideda motina ir artimie
ji su patarimais, kaip daryti, 
kad pasisektų, moteris gali ne
tekti savim pasitikėjimo, pasi
justi menkavertė su visu kar
tumu sau ir kitiems.

Ištekėjimo netikrumas verčia 
moterį ieškoti profe
sijos, kad ji galėtų išgyventi iš 
savo darbo. Daug pastangų su
dėjus, kad įsigytų profesiją, 
paskui ištekėjus turi arba mes
ti profesiją ir liktis šeimininke 
arba imtis profesijos ir užleisti 
namus. Ir vienas ir kitas atve
jis ją kankinaa, pripildo neri- Tad kas daryti? Autorius 
mo. graužftnosi. Autorius pas- duoda sveiką patarimą — mo- 
tebi, kad mergaičių ugdymas ir 
joms kalimas, jog jos turinčios 
būti tik geros žmonos, turi iš
tekėti, kad neištekėjimas ne-

SVARBUS POKALBIS

(Atkelta iš 3 psl.)

nežymiai 
krūtinę, 
man šian-

ant juoko — kas uždirbta, reik 
atiduot

— Visai tai labai gražu ir 
teisinga, tačiau ne pamokos 
metu ir ne klasėje’

Juokas dar kartą 
sudrebina Butrimo

— Bet Žuksukas 
die nė neužsiminė — šnekėjom 
kokią valandą, cha, cha, cha! 
Mano sūnaus, matyt, ivsai nepa
žįsta. Aš dar jį paerzinsiu, sa
kysiu — per tave mano vaikas 
į bėdą pakliuvo, cha, cha, cha!

Direktorius paremia galvą 
ranka ir žiūri į vieną tašką iš
vargusiomis akimis. Už lango 
aptemsta, ir kartais į stiklus 
suduoda stambūs lašai. Mieste 
bokšto laikrodis išmuša trečią 
valandą. Direktorius atsidūsta.

— Gaila, kad neturiu dau
giau laiko pasikalbėti mums a- 
biems rūpimais klausimais — 
aš dar be pietų. Jus tik prašy
čiau kreipti šiek tiek daugiau 
dėmesio į jūsų sūnaus elgesį ir 
charakterį. Galite nesunkiai į- 
s i vaizduot i. kaip jaučiasi mo
kytojas klasėje, kai jūsų sūnus 
pamokos metu padaro preky
metį. Kaip galima norėti, kad 
toks mokinys sektų pamoką ir 
būtų pažangus, .jei jis trukdo 
mokytojui dėstyti?

Butrimas nusižiovau’a, su
neria ant krūtinės rankas ir 
mąsto.

— Taip... žinoma, aš supran
tu. Bet pagalvokit, pone direk
toriau — ką aš galiu išmanyti 
apie tą visą gimnazijos tvar
ką? Aš pats buvau tik pra
džios mokykloj. Ten tvarka ki-

♦ 

garbė, įkala joms pagrindą 
drebėti dėl to klausimo: ar pa
siseks? Plėtimas minties, kad 
moteris gali būti tik žmogus, 
gali būti specialistė ir nebūti
nai ištekėti veikia raminamai.

Kitas rūpesčių šaltinis — tai 
pramoninio gyvenimo moteriai 
primestos formos, nors jos ir 
nesutinka su moters prigimtimi 
ir norais. Jai pasakyta, kad ji 
turi patikti — o ji ir pati nori 
patikti. Bet jai dar pasakyta, 
kad ji gali patikti tik šiomis 
formomis ,tik šiose dekoracijo
se ir šiose spalvose. Ir nori ne
nori, ji virsta tų formų ir jų 
reikalavimų auka, ‘‘šių dienų 
moters legalizuoti papročiai, 
kaip rūkymas, savo laikysenos 
ir manierių nekontroliavimas, 
distancijos tarp jaunuolio ir 
ir jaunuolės išnykimas, meniš
kojo skonio pametimas — tai 
keliai, kurie privedė šeimą prie 
šiandieninio chaoso. Pačias 
kraštutiniausias ribas yra pa
siekusios moterys, nepaisančios 
šeimos nesuardomumo. Divor- 
sai šiandien jau yra tapę bend
ro papročio dalyku.”

Trečias rūpesčių šaltinis — 
rūpesčiai dėl vaikų, dėl vyro, 
dėl ekonominių reikalų. Net e- 
konominiams trūkumams mo
teris jautresnė nei vyras. Ji 
nori pasiekti kuo daugiausia 
šeimai saugumo, kad nereiktų 
drebėti dėl rytdienos. Tačiau 
besirūpindama saugumu ir tik
rumu, praranda saiką ir nebe
žino, kur gana ir kur reikia su
stoti.

tenai išsivaduoti, kaip minėta, 
iš minties, kad tik ištekėjusi 
moteris gali būti gyvenime rei
kalinga ir prasminga; išsiva- 

tokia: motina, būdavo, atnešus 
paduoda man pietus pro langą, 
per jomarką mokytojas išeida
vo į turgų, palikdavo mus vie
nus visą dieną... Aišku, gimna
zija — ne juokai: čia už mokslą 
reikia pinigą mokėti. Teisybė. 
Bet jūs geriau žinot apie tą vi
są elgesį ir tvarką. Imkit ir pa
sakykit jam šitaip: tėvas liepė, 
klausyk! O jis manęs bijo, kaip 
ugnies. Ir, sakykit, neprileisim 
prie egzaminų, cha, cha, cha! 
Bet aš čia taip užsisėdėjau, o 
jūs dar be pietų... Einam, pone 
direktoriau, su manim į Mies
to Klubą! Aš visada ten valgau 
pietus, kai atvažiuoju į mies
tą. šiandien mačiau, lange pa
rašyta — “Kaldūnai”. Paimsim 
krupniko...

— Ach, ką jūs! — susirau
kia direktorius, nurydamas sci
lę. Jis pakyla ir velkasi paltu 
Butrimas stovi vidury kabine
to.

— Tai eisim, pone direkto
riau?

— Ką pagalvos mokiniai, 
matydami mus einant į klubą?
— nedrąsiai ginasi direktorius.

— Kas mokiniams darbo? 
Einam valgyti pietų — kas čia 
nuostabaus ‘ Baikos. Tai pra
šom, ponas direktoriau... Pa
imsim kaldūnus, grybų sriubą. 
Jums patinka grybų sriuba?

— Nieko sau, — šypsosi di
rektorius, dėdamasis ant galvos 
skrybėlę. — Vieną minutę — 
užrakinsiu duris... Dabar ga
lim eit.

Jie abudu lengvai atsidūsta ir 
eina valgyti grybų sriubos ir 
kaldūnų.

duoti iš pramoninio gyvenimo 
formų ir grįžti prie tų, kurios 
dera jos prigimčiai; išsivaduo
ti iš per didelių rūpesčių, ku
riais rūpinosi Morta, ir grįžti 
prie Marijos pasitenkinimo.

Tik visa nelaimė, kad šitas 
išganingas ir teoriškai sveikas 
siūlymas negali būti praktiškai 
vykdomas visu gyvenimo pla
tumu; kad moteris ir su geriau
siais norais atsiduria tarp ap
linkos vilkų ir yra verčiama su 
jais kaukti, kol tas nelemtas 
“stailas” neperdirbtas.

MAŽA MOTERIS DIDELIAM PANTEGONE
Ar paliks ji ten ir toliau?

Kai keičiasi prezidentai, pa
sikeičia ir ministeriai, o šali
mai jų atsisėda ir nauji sekre
toriai. JAV ir savo ministerius 
vadina sekretoriais, o jų padė
jėjus — pasekretoiiais. Daž
niausia jie būna vyrai, retai 
kada moterys. Tačiau didžiaja
me Pentagone, kur Apsaugos 
Departametas turi savo būsti
nę, tos karinės įstaigos pasek- 
retore yra moteris — Anna 
Rosenberg. Apsaugos sekreto
rius tikrai pasikeis, o kaip bus 
su ta maža moterim? Kokios 
bus jai pareigos paliktos? Jei 
liktų tos pačios arba labai arti
mos, tai rodytų, jog Ike nebus 
pamiršęs jos nuopelno iš pra
ėjusio karo. Bet apie tai atidė
kime šio straipsnio pabaigai. 
Dabar pažiūrėkime, kas ji to
kia?
Tėvas bankrutuoja, o duktė 

iškyla
Dar prieš pirmąjį pasaulinį 

karą gyveno Budapešte, Veng
rijos sostinėje, toks ponas Le- 
dereris, kuris su imperatorium 
Pranciškum Juozapu visokių 
reikalų turėjo. Vienas ju buvo 
toks, kad tam ponui reikėjo iš 
šalies susiskolinti pinigų. Ki
taip jis negalėjo imperatoriaus 
užsakymo atlikti. Prekės buvo 
užpirktos, o imperatorius ėmė 
ir pakeitė savo žodį. Paprastą 
žmogų teisman paduotum už 
sutarties laužymą, bet karalių 
negi kiši į kalėjimą. Už skolas 
būtų tekę Ledereriui pasėdėti, 
jei jis nebūtų išmovęs į Ame
riką. Čia atsivežė ir dešimties 
metų Anną.

Po septynerių metų ji ištekė
jo už inž. Juliaus Rosenbergo 
ir susilaukė sūnaus Tomo, šei
ma jos buvo vyriška, kaip ir ji 
pati, bet dėjosi su kovotojoms 
už lygias moterų teises. Kartą 
ji klausėti.kaip misteris Hagen, 
demokratas, New Yorke žmo
nėms įrodinėjo, kad jis tinka 
būti kongresmanu. “Kodėl jūs

E. W*lk«*r (stovi) ir M. G. Johmton Korėjoje vykdo tyrimus, kaip 
karas veikia karius. M’alker pareiškė, kad jos specialus tikslas ištirti 
žmogaus fizinę padėtį prieš mūšį ir po mūšio.

Prez. Trumana* Baltuosiuose Rūmuose įteikia aviatorių paUžy- 
ntėjimo ženklą Prancūzijos pres. Auriol margiai Jacqueline. M pran
cūzė sprausminiu lėktuvu laimėjo pasaulin) moterų skridimo rekordą, 
pasiekdama i valanda 50® myliu greiti.

kreipiatės į piliečius ir užmirš
tate pilietes?” — aštriu balsu 
nutraukė jo kalbą. “Susi
čiaupk!” — atkirto jai kandi
datas į Kongresą. Žmonės ėmė 
prunkšti, o Anna jam atšovė: 
“Jei tokie jūsų metodai, tai 
toks jūs ir inteligentas”. Po 
mėnesio ji buvo Hageno rinkė
jų štabe ir tą žmogų pravedė į 
Kongresą. Kartu pati išplaukė 
į gilesnius politinius ir biznie
riškus vandenis.

“Geležinių kelnių” 
sekretorė

įsteigusi Nevv Yorke, Madi- 
son Avė., darbo biurą, ji vyku
siai tarpininkavo tarp darbda
vių ir darbininkų, kai tie vieni 
prieš kitus pasišiaušdavo. Kar
tą buvo iškviesta net į Čikagą. 
Rado ji ten abi šalis įkaitusias, 
piktai besiginčijančias ir dū
muose paskendusias. “Praver
kite, ponai, langus!” — buvo

MOČIUTE MANO

Močiute mano,
Širdele mano.
Atplauks šiandien laivelis 
Iš Lenkijos bernelis.
Mergele mano,
Jaunoji mano,
Sėsk į juodą laivelį
Į mano vežimėlį.
Tu nematysi,
Mano mergele.
Nei močiutės gailiai verkiant, 
Ir tėvelio žėlavojant.
Tik tu matysi,
Mano mergele,
Maružes liūliuojančias.
Nendružes siūbuojančias.
Tu negirdėsi.
Mano mergele.
Sesučių dainuojančių. 
Brolelių šūkaujančių.
Tik tu girdėsi,
?4ano mergele.
Gegužes kukuojančias. 
Karvelius burkuojančius.

jos pirmas patarimas. Kiti pa
tarimai kivirčius užgesino. An
na vis labiau populiarėjo. Ji 
uždirbdavo jau arti 100,000 
dol. į metus, tvarkydama Ro- 
ckefellerio, Macy, Rheingold ir 
kitų stambių firmų reikalus. Gi 
dar prieš tai ji buvo atkreipusi 
prezidento Roosevelto dėmesį 
ir jo įsiūlyta sekretorė gen. 
Hugh Johnsonui.

Tam generolui, pravardžiuo
jamam “žmogui su geležinėm 
kelnėm”, 1934 metais buvo te
tekęs sunkus uždavinys: orga
nizuoti viešuosius darbus, kai 
Amerikoje siautė nedarbas. Jis 
skundėsi prezidentui, kad iš jo 
plano nieko gero neišeina. Roo- 
seveltas pažadėjo jam duoti į- 
gudusį padėjėją. Kai vieną ry
tą pas generolą atėjo nedidelio 
ūgio, dailiai pasidabinusi mo
teris, generolas beveik įsiuto. 
Paskui jis pakeitė savo nuomo
nę. “Kai mašina jau pradėjo 
suktis, jūs atimate jai aliejų” 
— pasakė skirdamasis su ta 
kerėjančia moterimi, kuri pasi
rodė kietesnė už jo “geležines 
kelnes.”

Eisenhowerfai sutaiso tankus
Antrasis pasaulinis karas tą 

vyrišką moterį buvo įsukęs į 
ginklavimo darbus. Per savo 
darbo biurą ji buvo apsiėmusi 
duoti darbininkų karinės reikš
mės fabrikams, tarp jų ir vie
noms ginklų remonto dirbtu
vėms New Yorko apylinkėje. 
Vieną dieną pas ją ateina kariš
kis ir paprašo 600 mechanikų. 
Jie reikalingi sutaisyti tan
kams, sudaužytiems Tunise, 
Afrikoje. Anna Rosenberg ne
turėjo nei vieno laisvo mecha
niko. Ji patarė paimti keturius 
sunkvežimius ir paleisti juos 
New Yorko gatvėmis su užra
šu ant sudaužyto tanko: “Ry
toj Eisenhoweriui reikia šio 
tanko! Kas gali sutaisyti? Už
sirašyti galima čia pat.” Kitą 
rytą buvo jau 1200 mechani
kų’... Pasirodo, reikėjo ieškoti 
geros minties, o ne žmonių. 
Patraukli mintis pritraukia 
žmones, kaip magnetas.

Kaip toliau bus su ta įmagne
tinta moterim?

Ji atėjo iki Pentagono ir at
sisėdo Apsaugos pasekretorės 
kėdėje. Buvo kilęs dėl to šioks 
toks triukšmas .turėjo teisintis, 
ar netarnauja dar kam kitam, 
ir buvo teisinama kitų. Savo 
pareigose paliko. Kas rytas 7 
vai. atvyksta į Pentagoną, pa
sidabinusi pagal naujausias 
Paryžiaus madas ,ir vėlų popie
tį išvyksta, sūnaus Tomo auto
mobiliu. Viename tik Pentago
ne jos klauso 1200 kariškių ir 
civilių, o už Pentagono ji sie
kia milijonus. Jei dabar gy
ventų Austro-Vengrijos impe
ratorius. kuris jos tėvą suban- 
krutijo, jo nebaugintų Ameri
kos karinė jėga, o greičiausia 
Kalėdoms pasiųstų sveikinimo 
atviruką, kad jos kelią pakrei
pė į Pentagoną, čia taip aukš-

Gamta rudenį nepaprastai 
graži ir spalvinga. Tiesiog akys 
raibsta nuo to raudonumo, gel
tonumo. Tačiau rudeninio sezo
no mados paprastai pasižymi 
spalvų ramumu, kuklumu—vy
rauja juoda ,ruda, pilka. Todėl 
ne viena moteris, eidama pirk
ti rudeninių drabužių, galvoja: 
“nusipirksiu juodą suknelę,” ar 
“išsirinksiu konservatyvišką 
pilką kostiumėlį.” Tačiau, pa
žiūrėjus į krautuvės persiren
giamojo kambario veidrodį, ji 
pamatys save raudonoj sukne
lėj ar gelsvam švarkely. ar 
karamelės spalvom np'iauste... 
Negerai? Neskoninga? Priešin
gai — naujojo madų sezono .'iš
kis kaip tik ir yra

Spalva! Spalvos!
Šio rudens madose ypač daug 

vietos skiriama naujajam 
spalvos siluetui: viena spalva 
nuo galvos iki kouų, pradedant 
skrybėlaite ir baigiant batu
kais. Moteris, dėvinti tokį vie
nos spalvos “ilgą brūkšnį”, at
rodo aukšta, laiba, rūpestingai 
ir elegantiškai apsirengusi. No
rint išlaikyti tokį vienos spal
vos siluetą, reikia vengti kito
kios spalvos diržų, skepetėlių, 
šalikėlių, pirštinių, — kontras
tas palauš spalvos liniją. Todėl 
tie visi “priedai” turi būti arba 
lygiai tokias pat spalvos, arba 
giminingos: batai, rankinukas 
ar pirštinės gali būti kiek tam
sesni. Juoda spalva, net ir tuo 
atveju, kai derinama su raudo
na ar žalia, spalvos linijos ne 
perlaužia, todėl juodas dirželis 
ar batukai visiškai tinka.

Šalia vienspalvinio silueto 
turi savo vietą ir dvispalvinis, 
kur vienos spalvos linija nu
laužiama tik vienoj vietoj: pa
vyzdžiui, šviesiai melsva skry
bėlaitė su karamelės spalvos 
apsiaustu ,ar gelsvas švarkelis 
su juoda suknele, skrybėlaite, 
pirštinėmis. Jokiu būdu netai
komas kitos spalvos dirželis, 
rankinukas ar pridedama kur

Darbai ir gyvenimas
• Ada Karvelytė - Dubaus- 

kienė Kolumbijoje, pradėjusi 
bendradarbiauti spaudoje' dar 
“Lietuvoje”, vėliau tremties į- 
vairioje spaudoje, spausdinusi 
savo eilėraščius, dabar rengia
si išleisti eilėraščių rinkinį.

• Birutė čiptenė — daininin
kė solistė, aktyviai dalyvauja 
Medelline (Kolumbija) įvairiuo
se kultūriniuose parengimuose, 
lietuviškose pamaldose, radijo 
valandėlėse, minėjimuose. Vo
kietijoje ji gyveno Dillingene ir 
taip pat aktyviai dalyvavo kon
certiniuose parengimuose.

• Sofija Grigaliūnienė, pia
nistė, Kolumbijoje dirba kaip 
muzikos mokytoja ir aktyviai 
dalyvauja lietuvių kolonijos 
rengiamuose koncertuose kaip 
akompaniatorė ir solistė.

• Birutė Vaitiekūnaitė, iš
raiškos šokio šokėja, spalio 26 
d. Hamiltone, Kanada, suren
gė šokių koncertą. Ji yra lan
kiusi Danutės Nasvytytės Iš
raiškos šokio studiją Kaune, 
tęsė jas Vienoje 3 metus pas 
prof. R. Chladek. Šokėja yra 
koncertavusi Austrijoje, Vokie
tijoje ir Montrealyje.

• S. Skudienė Hamiltone ati
darė moterų salioną, kur atlie
ka plaukų sušukavimus.

• Elena Vaitkevičiūtė Švei
carijoje baigė Zuericho univer
siteto medicinos fakulteto o- 
dontologijos daktarės laipsnį.

• Dail. Juzė Katiliūtė - Sta
niulienė spalio mėn. Ženevos 
Rath meno galerijose buvo su
rengusi savo tapybos darbų 

tose pareigose moters nėra dar 
buvusios. Ar išliks ji, prezi
dentams ir sekretoriams pasi
keitus. netrukus sužinosime.

L. Kn.

skepetaitč: tai perlauš Uniją.
Kostiumėliai, suknelės šį ru

denį siuvami taip pat ir iš dvi
spalvių audinių, kuriuose vie
na bet kuri spalva juodai at
austa. Ypač madinga tokia su- 
juodinta raudona, kuri plačiai 
vartojama kostumėliams, ir de
rinama aroa su raudona arba 
su juoda. Žalia taip pat grįžta 
į madų sceną, šio rudenio žalia 
yra neryški, su pilkumo atspal
viu.

Skarelės, šalikėliai, kurie 
paprastai visuomet būdavo ryš
kūs .margi, kontrastinės visai 
aprangai spalvos, šį sezoną jau 
derinami su paltu ar švarkeliu, 
— tos pačios spalvos. Rankinu
kai taikomi prie pirštinių, šiek 
tiek už jas tamsesni.

Šiais metais išpopuliarino 
megztukus, šį kartą randame 
jų visokių: ilgų, trumpų, išsiu
vinėtų, papuoštų blizgučiais ar 
karoliukais. Nepaprastai platus 
spalvų pasirinkimas. Megztu
kai bus nešiojami ryte, dienas 
metu ir net vakare, nes jie iš
siuvinėti karoliukais, papuošti 
kailiu, tinka net ir prie bali
nių suknelių.

Sijonėliai šiek tiek ilgesni — 
12-13 colių nuo žemės. Labiau 
užakcentuojamas ilgas, laibas 
siluetas, siauri sijonėliai dažnai 
užpakaly užkvolduojami, ta
čiau platūs popietiniai ir vaka
riniai sijonėliai dar vis madoj. 
Skrybėlaitės labai mažutės, be
veik tik skrybėlaitės sugestija, 
batai dar aukštesni, mažesni 
kaklo iškirpimai. Apsiautuose 
naujausias mados žodis — pa
mušale, kuris pliusuojamas, su
raukiamas ir labai ryškios 
spalvos.

Dideli megzti šalikai nepa
prastai madingi. Jie taip pat 
taikomi ir ir prie gatvės ir prie 
vakarinių draabužių. Suknelės 
papuošiamos net kailiuku, ku
ris iki šiol buvo paprastai var
tojamas tik apsiaustų papuoši
mui. A. B. .

parodą, vienoje salėje išstaty- 
dama 20 darbų. Dailininkė yra 
baigusi Kauno Meno Mokyklą 
1940 m., 1942 m. — Vilniaus 
Meno Akademiją.

• Elena Vasyliūnienė, smui
kininko Izidoriaus Vasyliūno 
žmona, dažnai rašo ‘Kolumbi
jos lietuvyje” pedagoginiais ir 
meno klausimais.

• Elena Kuprrvičiūtė, smui
kininkė, gyvenanti Argentinoje, 
vėl vyksta gastrolėm į Europą. 
Ją kviečia DANIEL koncertų 
rengimų organizacija. Gruo
džio 28 d. ji turi koncertuoti 
Paryžiuje.

• Liucija Zaikienė su savo 
Tautinių šokių Grupe pateko į 
filmą, kuris po keletos mėnesių 
bus užbaigtas sukti. Filme bus 
pavaizduota per 50 tautų įvai
rūs tautiniai šokiai, jų tarpe ir 
trys lietuviškieji. Filmas turės 
mokslinį pobūdį ir bus rodomas 
įvairiose Amerikos mokyklose. 
Liet, moterų veikla Vokietijoje

Nors nekokios gyvenimo są
lygos, bet tremties moterys vis 
juda, kruta. Vėlinių dieną bu
vo įsteigtas Pabaltijo Moterų 
Tarybos Lietuvių Atstovybės 
skyrius Schleisshcime (prie 
Muencheno). Erinkta valdyba 
iš šių moterų: pirmininkės —M. 
Žiaugrienės, sekretorės — M. 
Antanaitienės, iždininkės —S. 
Šimaitienės ir Matiukienės — 
laisvo valdybos nario. Valdyba 
pasiryžo, kiek sąlygos leis, iš
judinti moteris visuomeninei 
veiklai ir gerinti bei palaikyti 
kultūrinės ir lietuvybės sąly
gas.

Šveicarijos moterys
Šveicarų katalikių moterį) 

organizaieja šiais metais šven
čia savo 40 metų sukaktį. Ta 
proga Einsideln įvyko jų suva

žiavimas.
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KAI BROLĮ Į REKRUTUS GAUDE
VINCAS PIETARIS

(Pabaiga)
— Na, tai tu čion ant šieno 

gavai nors pasilsėti ir išsimie
goti’ — pertraukiau.

— Kur tau! Ar tai taip gali 
daryti tokiame padėjime, kaip 
mano? Pirmiausia aš pažiūrė
jau, ar nėra ko ant šieno. Pas
kui, neradęs nieko, turėjau pa
galvoti ir apie tai, kad mane 
ir užmigus nerastų. Na, aš ir 
įsikasiau į šieną ties kampu. 
Pro plyšį sienoje aš sau čion 
turėjau gana oro kvėpuoti, o 
manęs iš niekur nebuvo maty
ti ir, užmigus, nelengva buvo 
rasti. Taip, ar tu žinąs, aš čion 
ir permiegojau visą dieną arti 
pavakarių. Pabudęs aš ir suma
niau, jog man čion būtų ge
riau ir pasilikus. Aš 
pats nežinojau, pas ką 
esu, tai neatmins nė Žilinskas, 
kur esu, ir neras. Apsižiūrėjęs 
gerai, jog nieko nėra kieme, be 
šeimininkės ir menkų suvis 
vaikų, aš nulipau nuo daržinės 
ir nuėjau į pirkią. Žmonai aš 
išpasakojau viską, kaip su ma
nim ėjo, ir pridėjau: “Dabar 
žinote viską, kas aš ir iš kur. 
Jeigu galite, tai leiskite man 
pas jus pabūti kelias savaites, 
kol susveiksiu visai ir kol nu
bos Žilinskui manęs ieškoti. 
Mano tėvas jums už mane išly
gins.” Moteriškė sutiko su vis
kuo, tardama sau viena, jog 
pasakys savo vyrui. įgraudinusi 
aną niekam apie mane nė žo
džio nesakyti, ir jeigu pats su
tiks. tai ji mane ir laikys. Pats 
šeimininkas pasirodė taipogi 
geras žmogus ir, kad kokioje 
dėtoje neišsitartų, jis nepaklau
sė, nei kas aš, nei iš kur, nei 
kame pas juos būsiu. Taip aš 
pat šituosius žmones ir gyve
nau per du mėnesius, dieną gu
lėdamas daržinės šiene, o naktį 
valkiodamasis po laukus.

Kasdien šeimininkai man at
nešdavo pavalgyti du sykiu per 
dieną, ir su valgiu, kaip matai, 
man nebuvo bėdos, bet su gėri
mu turėjau aš nesvkį daug 
vargo. Po pietų, būdavo, užsi
manai gerti, o čion reikia lauk
ti nakties, tai kai kada, būda
vo .ir labai sunku iškęsti iki 
nakčiai.

— Ar Žilinskas neieškojo ta
vęs ? — paklausiau aš.

— Kur neieškos! Kaip pasiu
tęs griozde visur, garsindamas, 
kad ne jis bus, jeigu jisai ma
nęs neras. Išgriozdė po kelis 
sykius mūsų namus. Griozde ir 
pas Ievutę, apieškojo visu tetų 
ir giminių ir gerų mano pažįs
tamų namus. O aš tuo tarpu 
gulėjau sau šiene. Ir nubodo gi 
man ir išsiilgau visų... Paga
liau neiškenčiau. Sutemus gerai 
sykį, jau rudeniop, patraukiau 
namų link. Tėvas su motina gu
lėjo visados klėtyje, užsistūmę 
stūma. Parėjęs namo pabarški
nau aš į klėties duris. Girdžiu 
— motina jau pakilo ir. nema
tydama dar manęs, suprato jau 
viską.

— Tuoj, tuoj vaikeli! — tarė.

Na, viskas ir namie gerai ė- 
jcsi. Pasišnekėjau su tėvais, 
pasimačiau su broliais ir sese
rimis. Ir motina buvo jau be
vejanti mane atgal naktį. Bet 
aš buvau labai tavęs išsiilgęs, o 
tu dar mažas buvai ir miegojai 
seklyčioje. Bandžiau aš tave 
pabudinti ir šiaip ir taip, 
nieko vienok neiškirtau. Ėmiau 
aš prašyti motinos, kad duątų 
man nors su tavim, kada pabū-- 
ti. pasišnekėti. Motina, žinai, 
motina, ir leido. Tai kone pa
kliuvau! Iš ryto, kaip tik tu pa
budai, tuojau tave išvedė ant 
takelio. Išvedusi motina klau
sia tavęs: “Kas ten ties kluo
nu do per žmogus.” O aš nuo 
kluono ėjau į pirkią, gavęs gan
dą, jog tu pabudai. Tu rėkti: 
“Kazys. Kazys!” ir veržtis pas 
mane. Tiek tik gerai buvo, jog 
Simukas manęs neišdavė. Ir 
baisu ir juokai buvo. Motina 
kalba tau, jog tai žmogus taip 
sau ,ir traukia tave į pirkią, 
kad riksmo nebūtų ir girdėti, o 
tu rėki, ‘‘Kazys” ir veržies pas 
mane.

Dieną aš prasislankinavau 
po namus, o kai tik sutemo — 
mano ir pėdos atšalo. Ryto
jaus dieną Žilinskas buvo pas 
mus ir darė vėl kratą.

Po kelių dienų aš atsilankiau 
namie ir vėl ir, dabar jau apri
mus truputį, iškeliavau pas Ie
vutę.

Taip bepasakojant broliui, 
mano vaizduotėje sukilo seniai 
užmiršti jaunystės paveikslai. 
Sausas, senyvas Žilinsko vei
das su aštriais rėžiais; žmonių 
minia, pripildžiusi mūsų na
mus, motina ir sesers verkian
čios... Sėdžių aš verkiančios 
Petronėlės sterblėje. Žilinskas, 
lydėdamas pro mane surištą 
brolį, užkalbins, matai, mane 
mažą ir paiką, nieko nesupran
tantį vaiką.

— Traukis šalin, šunie!—ga
vo nuo manęs.

Linksmame jo veide pasiro
dė piktumas, užkaito jis, bet 
ką daryti su mažu valku. 
Turėjo trauktis šalin, kaip šunį 
mušęs, o visi žmonės pasileido 
juokais!

Toliau atsiminiau, kaip išsi
ilgęs brolio, pamačiau aš jį ties 
kluonu. Rėkiu aš ir veržiuosi 
pas jį. o motina mane laiko ir 
draudžia.

— Cit! Rėksi, tai nematysi 
Kazio! — tildė mane motina. 
— Išgirs Žilinskas ir paims vėl 
jį-

— Tai kaipgi man vadinti 
Kazį? — paklausiau aš per 
verksmus.

— Vadinki “žmogum”, —at
sakė motina.

— Na, tai gerai, mamule,— 
tik tegul dabar žmogus ateina 
pas mane, aš jau jo labai išsi
ilgau!

Nutildžius mane, motina da
vė broliui žinią, kad ateitų.

Brolis nesykį Jankė namus, 
pagaliau ir sugrįžo, bet aš jį vis 
dar vadinau “žmogum”, laiky
damas žodį, duotą motinai.

Susfeiekinro nelaimė* vl» palieka daug nelaimingu. Čia matome 
Byron Šeimos iš Seattle penkis iš aituonlų vaikus, kurie liūdi susisie
kimo nelaimėj žuvusiu abieju savo tėvų, šeimos reikalais dabar tenka 
rūpintis vos 14 m. šuvusiuju sūnui Beverly.

PASAULIO LIETUVIŲ ARCHYVAS 
ERDVIOSE PATALPOSE

Kaip anksčiau buvo praneš
ta, Pasaulio Lietuvių Archyvas 
įsikūrė šv. Kazimiero Akademi
jos patalpose. Kadangi akade
mijos patalpos buvo labai ank
štos, tai buvo gauta vienoje 
klasėje vieta pasistatyti spin
toms. Pradžiai vietos užteko, 
bet gausėjant istorinės medžia
gos kiekiui, didėjo spintų skai
čius ir kėlė patalpų klausimą.

Kai pastatė mokyklai naujus 
rūmus, vienuolyno vadovybė 
archyvui paskyrė atskirame

Ar paklausysim
‘ los

PITTSBURGH, PA.

Paoekf' mivo tėvu: kitados šio jauno vyro tėvas grafas F. fkrna- 
dotte, karališkosios švedu šeimos nar>s. buvo sukėlęs susidomėjimo, 
vesdamas nekilmingą amerikietę, o dabar jo sūnus veda taip pat pa
prastu preky bininko dukterį K. Glahns.

Marij
Tarp žemės ir dangaus yra 

tarpininkė, kuri supranta žmo
nių reikalus ir vargus šioje že
mėje, bet kuri savo tyru nekal
tumu, gimtosios nuodėmės ne
paliestu, yra mylimiausioji 
Dangiškojo Tėvo duktė, kuri 
savo užtarimu palenkia Jo šir
dį mūsų maldų išklausyti.

Visi esame reikalingi Dievo 
pagalbos. Visi turime rūpesčių 
ir sunkumų, medžiaginių ar 

dvasinių, kartais sielojamės sa
vo artimųjų vargais. Bažny
čios ar .savo krašto, savo tautos 
reikalais. Ir kuo platesnis mūsų 
rūpesčių ratas, tuo labiau jau
čiame savo silpnumą ir esame 
reikalingi pagalbos Iš aukšty
bių. Nesidairykime aplinkui, 
bet jieškokime ten, kur jos ga
lima rasti: skubėkime prie Ma
rijos.

Marija juk pakartotinai pra
šo padėti jai sugrąžinti žmoni
ją prie Dievo. Ji net nurodo bū
dus ir sąlygas kaip tai įvykdy
ti, būtent '■ malda, atgaila, sak
ramentų priėmimu Ir gerais 
darbais. įvairiose apsireiškimų 
vietose ji skundžiasi, kad sun
ku jai sulaikyti savo Sūnaus 
ranką, kuri pasiruošusi bausti 
pasaulį už Dievo pamiršimą ir 
pasidavimą įvairioms nuodė
mėms.

Atsiliepdami į Marijos pra
šymus, naudokimės jos nurodo
momis priemonėmis — melski
mės ir atgailokime savo ir kitų 
intencijomis.

Nekalto Prasidėjimo Vienuo
lyne, Putnam. Conn. laikoma 
novena į Nekaltai Pradėtąją 
Mariją. Noveua prasideda lap
kričio 29 d. ir baigiasi gruodžio 
7 diena.

Visi lietuviai teįsijungia į šią 
noveną išprašymui Iš Dievo pa
sigailėjimo mūsų kenčiančiai 
Tėvynei, mūsų giminėms bei 
artimiesiems. Taip pat ši nove
na laikoma už Amerikos gero
vę, Rusijos atsivertimą ir visos 
žmonijos sugrįžimą prie Dievo. 
Nebus pamiršti ir pavienių 
žmonių vargai ir rūpesčiai.

Norėdami įsijungti į šią no
veną siųskime savo intencijas 
šiuo adresu:

Inrmacuiate Conception 
Convent,

R.F.D. 2, Putnam, Conn.

•1

name buvusią muzikos klasę. 
Kambarys erdvus, su atskiru į- 
ėjimu, patogus, archyvui tinka
mas. Nei už anksčiau turėtas, 
nei už dabartines patalpas vie
nuolynas jokio mokesčio nerei
kalauja. Tai daro lietuvių tau
tos labui.

Pranešdamas tautiečiams šią 
džiuginančią žinią apie puikias 
sąlygas archyvo augimui, reiš
kiu didžiausią padėką šv. Ka
zimiero Seserų Vienuolynui, y- 
pač Generalėms Viršinin- 
kėms: buvusiai Generalei Vir
šininkei Motinai M. Juozapai ir 
dabartinei Generalei Viršinin
kei Motinai M. Teofilei už su
darymą puikių sąlygų archyvo 
augimui.

Vienuolyno vadovybė pasau
lio lietuvių archyvo idėją viso
keriopai remia, archyvą nuo
širdžiai globoja ir tą darbą auk
štai vertina. Dabar priklauso 
nuo kiekvieno krašto bendruo
menės, ar to krašto lietuvių 
veiklos pėdsakų archyve bus 
daugiau, ar mažiau. Vietos yra. 
Galima Išauginti iki tokio dy 
džio, kad archyvas taptų pasau
lio lietuvių Istorijos žinynu.

Dabar archyvinę bibliografi
nę ir muziejinę medžiagą gali
ma siųsti ir didesniais kiekiais. 
Archyvo adresas liekas tas 
pats: Pasaulio Lietuvių Archy
vas, 2601 M. Marųuette Road, 
Chicago 29, III., USA.

Vincentas Lhilevičius,
PLA Direktorius

Proga gerai širdžiai parodyti
šiais metais Pittsburgho Bal

fo skyrius tarp Pittsburgho lie
tuvių organizuoja drabužių, a- 
valynės ir kitų, tinkamų dėvė
ti. daiktų rinkliavą. Aišku, 
pittsburghiečiai norės ir toliau 
išlaikyti savo pagarsėjusį lab
darybe vardą ir gausiai aukos 
įvairius daiktus.

šioj rinkliavoj norima gauti 
daugiau vyriškų drabužių ir 
batų, nes jų visada mažiau su
aukodavo.

Rinkliavos laikas nuo lapkri
čio 23 iki gruodžio 7 dienos. 
Kad būtų patogiau, drabužių ir 
batų priėmimo punktas yra šio
se miesto vietose: Braddock— 
šv. Izidoriaus bažnyčios klebo
nija, Bridgeville — šv. Antano 
bažnyčios klebonija. Esplene— 
šv. Vincento mokyklos salė 
(nešti darbo valandomis), Ho- 
mestead — Jono Grėbliūno 
maisto krautuvė, 1601 McClure 
St., North Side — Dangun Žen
gimo parap. salė ir South Side 
— šv. Kazimiero mokyklos rū
sys (nešti: sekmadieniais po 
sumo6 11 vai. ir vakare nuo 6 
iki 8 vai.; antradieniais ir šešta
dieniais nuo 6 iki 8 vai. vaka
re).
Darbingas Vyčių susirinkimas
Lapkr. 13 d. įvyko vyčių kuo

pos susirinkimas, pirmininkau
jant Pr. Baltakiui ir sekreto
riaujant M. Onaitienei.

Gražią ir pritaikytą paskai
tą apie Lietuvos laisvą gyveni
mą laikė Alekas Krapavičius.

Julija Alešiūnaitė nusiskun
dė .kad vyrai vyčiai per maža

prisideda prie konkretaus 
bo.

Pranas Baltakis pranešė .kad 
sekančiame susirinkime bus 
renkama nauja kuopos valdyba 
sekantiems metams. Sudaryta 
rinkiminė (nominacijų) komi
sija. į kurią įeina: kun. W. 
Karaveekas, Jean Valkauskai- 
tė. Bill Količius. J r., Julija Ale
šiūnaitė, Pr. Baltakis ir Stepo
nas Onaitis.

Susirinkimas pasiūlė suruoš
ti pusiau viešus šokius, trečią 
advento sekmadienį bendrą vy
čių šv. Komuniją ir meno va
karą. Sudaryta ir pramogų ko
misija iš V. Jucevičiaus. K. 
Bazio ir A. Krapavičiaus.

VV. Količius, Jr., pranešė, 
kad reikia ieškoti būdų gauti 
lėšų, kuriomis būtų galima pa
laikyti Vyčių Radijo valandą. 
Tam tikslui bus skiriamas pel
nas ir būsimo vakaro-koncer- 
tėlio.

K. A. Sušinskas pasiūlė, kad 
kiekvienas narys iš eliės kal
bėtų susirinkimuose laisvai pa
sirinkta tema kokias 10-15 mi
nučių. Tai duotų naudos tiek

dar-

CHICAGOJE IR

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Iš Rochester, N. Y., tilpusi 

korespondencija “Darbininke” 
š. m. spal. 24 d. apie mano 
skaudžią nelaimę turi kai ku
rių netikslumų. laibai prašau 
patalpinti šį mano patikslini
mą.

Ten rašoma: “Alf. Dziakono 
vairuojamos mašinos padangai 
sprogus, mašina atsimušė į 
medį." Kadangi ta nelaimė 
skaudžiausiai palietė mane, nes 
jos pasėkoje likau raišas, taigi 
ta klaidinga žinute esu pasipik
tinęs. Teismas, bylą išnagrinė
jęs, pripažino, kad katastrofa 
įvyko ne padangai sprogus, bet 
dėl vairuotojo Alf. Dziakono 
kelionės metu vartojimo svai
ginančių gėrimų.

Korespondentui Sb. patar
čiau nekelti spaudoje tų faktų, 
kurių nežino.

Reiškiu Tamstai tikrą pagar
bą. Juozas Kaributas

iom. mašinėlė keliauja į 
Australiją

Lietuviškų rašomųjų mašinė
lių ženklai visada sudarė nema
ža sunkumų. Kitų kalbų rašo
mosios mašinėlės neturi nosi
nių nei raidžių su “stogeliais.” 
Artimiausios gal būtų čekų ma
šinėlės, bet kur jas gausi, kai 
ten užsėdęs rusas. Kitomis ma- 
šinėlis rašyti gana nepatogu, 
reikia ranka pridėti ženklus, 
arba du kartu spausti klaranė- 
lius. Todėl nemaža lietuvių dai
rėsi ir klausinėjo, kur ir kaip 
galima įsigyti rašomą mašinėlę 
su lietuviškais ženklais.

Hartforde, Conn.,, gyvena 
Juozas Giedraitis ir dirba “Ro 
vai” rašomųjų mašinėlių fabri
ke. Ne tik bičiuliai, bet ir kiti, 
išgirdę, kur jis gavo darbą, 
pradėjo .jam rašyti ir klibinti 
reikalą — “nukaldink” mašinė- 
nėlę su lietuviškais ženklais. J. 
Giedraitis pasiteiravo fabrike, 
ar negalima užsakyti tokių 
mašinėlių. Fabrikui tai sudaro 
nemaža sunkumų, bet J. Gied
raičiui pasisekė fabriko vado
vybę įtikinti, kad tokios maši
nėlės lietuviams reikalingos ir 
kad jis sąžiningai atsiskaitys. 
Taip praeitais metais buvo pa
gamintos pirmos “Royal” ma
šinėlės su lietuviškais ženklais. 
Lietuviškieji ženklai buvo pri-

dėti šalia normalių anglų kalbai 
vartojamų raidžių,

žios mašinėlės pradėjo eiti į 
žmones, visus pradžiugindamos, 
kad turi lietuvišką rašomąją 
mašinėlę, kad nereikia paskui 
ranka dėlioti ženklų. Džiaugėsi 
ir tie, kurie Lietuvoje turėjo tos 
pačios firmos (RoyaO mašinė
les, nes šisai naujasis raidžių 
išdėstymas buvo visiškai pana
šus kaip Lietuvoje.

— Įdomu, kiek jūs per me
tus išplatinote mašinėlių? — 
užklausiau Juozą Giedraitį.

—Per šimtą. Dabar užsakiau 
vėl penkiasdešimt.

— Kur daugiausia pardavė
te?

— Daugiausia nupirko Ame
rikoje, paskui Kanadoje. Viena 
nukeliavo j Vokietiją, o viena 
net į Australiją ir kuo sveikiau
sia pasiekė savo naują savinin
ką. Dabar padarėm naują ma
šinėlių modelį, kur prie visų 
ženklų, vartojamų anglų kal
boje, dar pridėjome lietuviš
kuosius rašmenis. Taip dabar 
be jokio vargo galės rašyti ir 
lietuviškai ir angliškai, ši 
šinėlė ypač bus pritaikyta 
kykliniam jaunimui.

ma- 
mo-

A. K.

Paskirs muzikos 
premiją

Chicagos “Margutis” ruošia
si savo metiniam koncertui, šia 
me koncerte be kita ko bus 
žinelėmis rašyti gana nepatogu, 
pirmą kartą išpildytas premi
juotas muzikos kūrinys. Prieš 
metus Margutis paskyrė 500 
dol. už geriausį lietuvių muzi
kos kūrinį. Kūrinių įteikimo 
terminas baigiasi gruodžio 1 
d. Koncerte taip pat bus pas-

kalbėtojui, tiek ir susirinkimų 
paįvairinimui.

Buvo justi ir matyti, kad da 
lyvavusieji susirinkime (o jų 
buvo 30) buvo juo patenkinti.

Susirinkime kalbėta lietuviš
kai. Ne vienas Iš narių yra sa
vo lietuviškąja kalba žymiai 
{Mižengęs į priekį.

Parapijom vakarkd*
Lapkr. 15 d. Bridgevillčs šv. 

Antano j>arap. moterys suruo
šė šaunią metinę parapijos va
karienę, į kurią atsilankė pa
rapijiečių ir svečių daugiau, nc- 
bu buvo tikėtasi. Tarp svečių 
matėsi kleb. kun. M. Kazėnas 
iš Pittsburgho. S. S. (jis yra 
buvęs čia klebonu), kun. 
Karaveekas ir kiti, 
svečiai išreiškė 
sveikinimus.

Vakarienė praėjo labai gra
žioj nuotaikoj ir davė pelno, 
kuris bus paskirtas parapijos į- 
vairių remontų reikalams.

40 valandų atlaidai
Šv. Kazimiero parapijos 40 

vai. atlaidai bus lapkričio mėn. 
26, 27 ir 28 d. Pamokslus lie
tuviškai sakys kun. Jonas Pot- 
rėnas iš Washington, D. C.

V.
Kunigai 

nuoširdžius

APYLINKĖSE
kelbta nauja muzikos premija.

Parengimai

Lapkričio 22 d. Kunigaikš
tienės Birutės Draugija suren
gė didelį koncertą, kuriamo 
dainavo St. Baranauskas. Lap
kričio 23 d. Stud. At-kų S-ga 
surengė literatūros ir muzikos 
vakarą; dalyvavo Jurgis Jan
kus, Al. Baronas, Vit. Žukaus
kas. Al. Kučiūnas. Pr. Bičkie- 
nė, J. Vaznelis.

Telephone: DEARBORN 2-0819 
TO PLACE HELP WANTED ADS. 

Ask For Ad Taker

Help Wanted—Malė and Feniale

C1TIZENS STATĖ BANK
OF DOWNERS GROVE

WE ARE INVTHNG YOU TO VISIT
OUR NEW HOME

GENERAL BANKfSO
Hours: 9 A. M. to 3 P. M.
( I«xw*d All Day Wėdl*Mday

HOME LOANS, AITOMOBILE, 
REAL ESTATE A F. H. A.

We are members of F. D. I. C.
EDWARD A. VOLBERDING, president. R. C. BROGMUS, E.vecutive 

Vice Pres., R. P. MAKELA, CMhier.
5110 MAIN DOWNERS GROVE 198

LOOK IN YOIR OWN NEIGHBORHOOD — 
WORK NEAR HOME

YOUNG MEN Age24-30
We will train you to learn mechanical operation. 

No experience necessary.
Permanent with opportunity for overtime. 

Pleasant surrounding and people.—Company cateferia 
many other benefits.— Mr. DREWS

DE LUXE CHECK PRINTERS, 1NC
3456 N. Kedzie

BEFORE YOU DECIDF.
Select Your Opportunities in Your Own Neighborhood 

Avoid Cold VVeather Transportą t ion Difficulties
Y OU MG FOMEN

LIGHT PLANT W0RK
No experience necessary. Pleasant surrounding and peoplc. 
Sočiai and athletic activities. You’ll enjoy vvorking here. 

Company cafeteria. Insurance. Many other benefits. 
MR. DREWS

De Luxe Check Pri n terš Ine.
3456 N. KEDZIE

KVIEČIAME TAI PYTI PINIGUS
Šioje Bendrovėje, kur 
jūsų kaimynai taupo 
pelninga; ir saugiai 
nuo 1922 metų.
Dykai dovanėlės su 
naujom sąskaitom.

Tu rtas $5*509,000.00

NT. ASTMOS’V NAVISGA A LOAN A<WX 
lt»7 No. t»tb Conrt. Orro 3a. III.

JOSEPH F. GRIBAUSKAS. Sekretorius
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MSGR. J. ABBO APIE LIETUVĄ OMAHA, NEBR.
PATERSON. N. J.

Kaip jau buvo “Darbininke” 
rašyta, minint Patersono lietu
viams savo parapijos 40 m. su
kaktį, iškilmėse dalyvavo ir 
buvęs Vatikano Pasiuntinybės 
Lietuvoje gen. sekretorius 
mgr. John Abbo. Ta proga gar
bingasis svetys pasakė kalbą, 
kurioje iškėlė savo labai šiltus 
prisiminimus iš Lietuvoje pra
leisto laiko.

— Joks kitas pakvietimas— 
kabėjo mgr. J. Abbo — nebū
tų suteikęs man tiek džiaugs
mo ir sužadinęs tokius malo
nius atsiminimus, kaip iš kun. 
Kintos prieš kelias dienas gau
tas pakvietimas būti šį vakarą 
su Jumis, mano mieli Lietuvos 
broliai ir seserys.

Vėl girdėti Jūsų labai seną 
kalbą, žiūrėti lietuviams ir lie
tuvėms į akis, vėl klausytis Jū
sų nuostabių dainų, kalbėti apie 
miestus ir kaimus, apie upes ir 
miškus, apie bažnyčias ir kop
lytėles ten, kur aš buvau taip 
daug kartų laimingiausiame 
mano gyvenimo laikotarpyje, iš 
tikrųjų man reiškia daug dau
giau, negu Jūs galite įsivaiz
duoti; tai tikrai dovana, už ku
rią aš Jums visiems esu nepa
prastai dėkingas.

Lietuva — pats tas vardas 
toks mielas, poetiškas ir toks 
melodingas pripildo mano širdį 
meilės ir nostalgijos.

— Lietuva — ten aš atvykau 
gražią 1937 m. popietę ir tą 
patį vakarą aš ją pamilau, kai 
pamačiau jos žmones, susirin
kusius prieš Karo Muzėjų Kau
ne vėliavos nuleidimo apei
goms.

Kitoje Nemuno pusėje leido
si saulė; kariai stovėjo ramiai; 
minia buvo tyli .bet savotiškai 
gyva ir mistiškai įtempta; ve
teranų orkestras — atsigrįžęs į 
horizontą, už kurio buvo šven
tasis Vilniaus miestas — švel
nia: grojo Jūsų tautos himną:

LIETUVIŲ 
TARPE

• Kun. Ign. Valančiūnas, 
Philadelphijos. Pa., lietuvių šv. 
Kazimiero parap. klebonas, 
pop. Pijaus XII pakeltas į pre
latus, titulu Right Reverend 
Monsignor.

• Kun. V. Bagda na virius, 
MIC. Žurnalistikos Instituto di
rektorius. po pasisekusio Vyrų 
koncerto, suorganizavo spaudos 
konferencija su choro dirigen
tu Br. Jonušu.

• Leonardas šimutis, muzi
kas, lapkričio 16 d. Lietuvių 
Universteto Klubo susirinkime 
Chicagoje skaitė paskaitą apie 
lietuvių muzikos kilmę ir jos 
raidą.

• K. Gineitis, buvęs Lietuvos 
konsulas Chicagoje. žada rašy
ti savo atsiminimus.

Lietuva tėvyne mūsų ...
Po to sekė dienos, mėnesiai 

ir metai, ir aš turėjau progos 
geriau pažinti kraštą ir žmo
nes. Kiek kart aš buvau Jūsų 
bažnyčiose ir mačiau lietuvius 
taip karštai besimeldžiančius. 
Kiek kartų aš dalyvavau šven
čių paraduose, kur Jūsų jauni 
vyrai ir moterys būdavo apsi
rengę linksmais, spalvingais tau
tiniais drabužiais. Kiek sykių 
aš ėjau į prieglaudą, netoli 
pranciškonų bažnyčios ir va
žiavau į Zapyškį ar Kulautuvą. 
Kaip dažnai aš važiuodavau į 
Pažaislį ir ten, pačiame miško 
pakrašty, sėdėdavau vienui 
vienas, klausydamasis vėjo ir 
žiūrėdamas į bėgančius vande
nis. Kaip dažnai aš sustodavau 
ties Jūsų kai vari jomis ir kry
žiais, lyg prikaltas Jūsų Rū
pintojėlio paslaptingo liūdesio!

Ir pagaliau kiek draugų aš 
susiradau senoje Jūsų tėvynėje. 
Aš niekur nesutikau žmonių 
taip draugiškų, taip mandagių, 
taip tikinčių. Vėlai vakare, 
grįždamas į Kauną iš pikniko 
ir ekskursijos, aš stovėjau ant 
laivo denio, klausydamasis lie
tuvių dainuojančių savo liau
dies dainas — viena jų ir da
bar tebeskamba mano sieloje— 
“Du broliukai kunigai” —klau
sydamasis lietuvių kurie man 
su pasididžiavimu pasakojo di
dinguosius epizodus iš savo is
torijos: kaip Lietuva 1410 m. 
garsioj kovoj nugalėjo milžiną 
— Teutonų Ordiną, arba, kaip 
Vytautas Didysis išplėtė Lie
tuvos ribas nuo Bugo iki Ok- 
ros, nuo Baltijos iki Juodųjų 
Jūrų ir sudarė neperžengiamą 
ribą mongolų ordoms.

Kodėl, dažnai per paskuti
niuosius 12 metų aš savęs klau
sdavau. kodėl tokia senos ir di
džios civilizacijos tauta, tauta 
tokia kilni ir graži turėjo tapti 
tokio žiauraus ir negailestingo 
likimo auka? Iš tikrųjų, žmo
nės pasiekė pačias blogio gel
mes. sutepdami ir išprievartau
dami tokį tyrą kūną, koks yra 
neužmirštamoji Lietuva.

Bet Lietuvos siela yra nesu
tepta ir nenugalėta, nepalauž
ta ir nepalaužiama. Aš su vil
timi š‘ vakarą galvoju apie vie
ną būdingų lietuviškų statulų— 
šventą Jurgį, žudantį slibiną. 
Aš galvoju apie tai. kaip apie 
simbolį greitai įvyksiančių da
lykų ir prašau Dievo išklausyti 
mano ir Jūsų maldų. Ne tradas 
bestiis animas confintentes ti- 
bi.Pakilk, Viešpatie, ir išvaduok 
lietuvius iš laukinio žvėries, lie
tuvius, Viešpatie, kurie visada 
Tave tiki ir Tavim pasitiki.

Ačiū.

Netekome parapijos 
geradario

Mūsų parapija neteko didelio 
savo geradario Juozo Virbicko. 
Kai 1924 m. nedidelio būrelio 
žmonių, vadovaujant kun. G. 
Mikulskiui, buvo pastatyta mo
kykla .susidarė stambi skola. Ir 
J. Virbickas, tuomet jau senes
nio amžiaus žmogus, atėjo pa
rapijai į pagalbą, jos piniginę 
naštą žymiai palengvindamas. 
Jau nebegalėdamas dirbti sker
dykloje, jis tik už valgį ir pasto
gę, neimdamas jokio kito atly
ginimo, visą laiką tuos namus

Norwood, Mass.
Vykdoma drabužių rinkliava

Žiuo metu Vokietijoje ir ki
tur Europoje yra likę keletas 
tūkstančių nelaimingų mūsų 
tautiečių, kurie dėl ligos ar kitų 

‘ priežasčių negalėjo išemigruoti 
ir kitur įsikurti. Jiems šelpti vi
si lietuviai aukoja, nes tai visų 
mūsų pareiga.

Nuo kitų šioj srity neatsilie
ka ir Nonvoodo lietuviai. Tuo 
ypač rūpinasi vietos BALFo 
skyrius ir kleb. kun. F. Norbu- 
tas bei vikaras kun. P. šaka
lys. Kadangi dabar eina drabu
žių ir avalynės rinkimas, to
dėl jie prašo visus, kas dar tu
rimų paaukoti drabužių neat
nešė, juos tuoj atnešti, kad 
galima būtų laiku pasiųsti j 
Balfo centrą, o iš ten tremti
niams j Europą. Auktojams 
vargstanti tremtiniai bus labai 
dėkingi.

rūpestingai tvarkė ir prižiūrė
jo. Tuo jis sutaupė parapijai 
nemaža lėšų ir palengvino ku
nigams, atpalaiduodamas juos 
nuo reikalo tiems dalykams 
rinkti iš parapijiečių pinigus.

J. Virbickas buvo gimęs Kal
tinėnų parapijoj. Bet likęs ank
sti našlaitis, turėjo eiti pas ki
tus tarnauti. Jis su malonumu 
pasakodavo, kaip vysk. M. Va
lančius jam suteikė Sutvirtini
mo sakramentų. Taip pat jis 
prisiminė ir Kražių skerdynes, 
kur jam pačiam teko maty
ti. I Ameriką atvyko 1901 m. 
ir visą laiką, ligi mokyklas bu
vo pastatyta, dirbo skerdyklo
je. Buvo nevedęs. Laidotuvė
mis rūpinosi jo sesuo Eikienė. 
Dieve, atlygink jam už gerus 
darbus.

Visas tonas drabužių
Nuo tremtinių šelpimo pra

džios kun. J. Jusevičius kas me
tai po visą Omahos miestą ren
ka jiems drabužius. Šiais me
tais jų surinko daugiau, kaip 
2000 svarų (toną). Skautės

Tel. EVergreen 8-1805

VINCAS VAIČIŪNAS 
Grocery and Butcher Store 
Ten pat išnuomojami kambariai 
vienam vyrui, apšildomi ir ap
tarnaujami.
38 Grand SL. Brooklyn 11. N. Y.

tuos drabužius gražiai sudėjo' 
į dėžes, o Bendruomenės val
dyba pasiuntė Balfui. Kleb. 
kun. Jusevičius deda visas pas
tangas, kad žiemą Europoj li
kusiems tremtiniams bent ne
reikėtų šalti.

Hatford, Conn.
Šv. Jono Evangelisto Draugijos 

nariams
Padėkos Dieną, lapkr. 27, 9 

vai. ryto įvyks šv. Jono Evan
gelisto Draugijos metinės mi
šios už mirusius ir gyvus drau
gijos narius. Valdyba prašo vi
sus narius dalyvauti. Po mišių 
rengiamas draugiškas pobūvis 
mokyklos name. švč. Trejybės 
Klubas leido tą dieną naudotis 
jų kambariais. Ačiū jiems. Na
riai kviečiami dalyvauti su šei
momis.

Gruodžio 7 d. 1 vai. po pietų 
šaukiamas šv. Jono Evangelis
to Draugijos priešmetinis susi
rinkimas. Bus renkama valdy
ba ir aptariami kiti svarbūs 
reikalai. Visų narių pareiga 
dalyvauti.

Dr-jos reporteris

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 

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

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Menahan Str., Ridgewood, Brooklyn, N. Y.

Skambinti tel. HYacint 7-4677

Real Estate
FLUSHING, 149-49 45th AVĖ. Open 
for inspection-Immed. occupancy, 2 
new custom built, solid brick—2 story 
detached 2-family homes. Reasonably 
priced. 41Ą-31/, large rooms. with ter- 
race and gara^.
NE. 9-2273 FL. 9-8626

HICKSVILLE—Builder etae out. 
Severai new ranch type models to be 
sold immediately at terrific sacrifice, 
3 bedrooms, full basement, separate 
dining. Area, knotty pine, science kit
ehen, 60x100 plota—25 yrs mortgage. 
VA or FHA. »11,196. Hicksville 3-1233

ROCKVILLE CENTRE, 118 Marvin 
Avė. Beautiful new Cape Cod style 
model house, lst floor 19x12, Living 
rm., Fireplace, dining room; 7x15 
kitehen, 12x14 Master bedroom, other 
bedroom 10x11; attached garage, ex- 
pansion attic, hot water, oil heat.

Prie* *183*9. Robert M. Stewart, 
Builder, 23 N. Park Avė. RO 6-3339— 
6-5746.

Vyčiai suruošė vakarą
Lapkr. 1 5d. Runeberg salėje 

vietos vyčiai suruošė vakarą, 
kuriame buvo gražiai pasilinks
minta. Be vietos jaunimo buvo 
daug svečių ir iš aplinkinių ko
lonijų. Tokie vakarai labai 
naudingi, nes padeda lietuvių 
jaunimui suartėti ir palaiko jo 
lietuvišką dvasią. P. J. L

ALOIS B. SCWARTZ. M. D.
(Buvęs Fuenfkirchen Gimdymo Pagalbos Poliklinikos vedėjas)

Gimdymo pagalba ir moterų ligos, 
gydymas hormonų liaukų išsiliejimų atveju.

Priima: 12—3 vai. pp.
7—9 vai. pp. ir susitarus

907 SENECA AVĖ., kampas Myrtle Avė., Ridgewood,
Tel. HE 3-9694 BROOKLYN 27, N. Y.

Tel. EV 6-6138
M and Z AUTO COLLISION WORKS

Lietuvių specialistų collision ir auto taisymo d-vė 
Bodies and Fenders straightened -- Completr auto painting 

D U C O ReDnishing
Atliekami visi collision, dažymo ir mech. taisymo darbai.

TEPIMAS IR POLIRAVIMAS
Darbas atliekamas pigiai ir sąžiningai

J. Maldutis Z. Žaliauskas
1506-16 JMyrtle Avė. Brooklyn, N. Y.

Tarpe Gatės Are. ir Linden St.

Display

BUILDING MATERIAL 
FOR BALE

N AILS
ALL TYPES BUY RIGHT

JOIN OUR NEW CHRISTMAS CLUB NOW

..

Latest 
Interest 

Rate

į

o Credited and 
Compounded 

Quarterly

★
★
★
★
★

On
A Year

Regular Savings Accounts

Interest starts the first of the month 
on sums from $25. to $10.000.

Deposits made on or before January 10. April
July 10. and October 5 will draw interest from the 
first of such months if left to the end of the 

ąuarterly dividend period.

5,

SAMNGS BANK
135 BR0ADWAY at BEDFORD AVĖ 

539 Eastern Parkway at Nostrand Avenue
Your Deposits in This Bank Are Fullv Insured 

Up to $10.000.
Member Federal Deposit Insurance Corporation ,

HILLSDALE. N. Y.—**7.906. (Co- 
lumbia Co) on Route 22, west side, 
3Dį miles, north intersection Route 
23. Main house, 2 guest cottages, 2 car 
garage-barn. 4 aeres, 50x100 pond. 
Main house, 7 rooms, very large, one 
3-room<barn red),cottage just :eūe<-o- 
rated; both have all conveniences. 
Septic system, new well just installed 
supplies water to both. One 4-room 
cottage only water and elecric. Pond 
5 ft. deep in center. Slight improve- 
ment would produce beautiful coun- 
try estate with income. Al) rented 
now. Inspection see Irene Rheinstrom. 
iiealtor, Hillside, N. Y. Phone U4».

LEVITTOWN
Sodyba su 6 kambarių namu. 2 baigti 
kambariai viršuje. Dviguba apsauga 
nuo triukšmo. Arti Pool Stores. Par
duodama dėl persikėlimo. Su baldais 
ir be baldų—baldai tik 2 metus var
toti. Tai galima įvertinti tik pama
čius. Ateik pažiūrėti pats. Veik tuo
jau. Savininko telf. LE 9-361*

Help wanted—Malė and Femaie
REIKALINGI AVEI8AVIMO 

DARBININKAI
Reikalingi šveisavimo darbininkai 

“Are”, “vviring assemblers”, ”pipe fi- 
tters” įrankių fabrikui, pastovus dar
bas, labai geras valandinis atlygini
mas, įvairūs firmos palengvinimai.

TOPFER EOUIPMENT CO. 1 J« 
Centrai Avė., Clarit Tounship, Rate- 
way. N. J.

Reikalingi mechanikai ir 
PMKj5jai

“Sheet Metai” fabrikui. Firma teikia 
lengvatų darbininkams.

Geros darbo sąlygos.
FALSTROM CO. 

Pamaic, N. J.
TH. PRemott 7-6914

(1SM)

LEMPU DIRBTUVEI REIKALINGI 
“Lampshade Body” specialistai 

ir “Trimmers”.
Būtinas darbo patyrimas. 

Pastovus darbas bei geros darbo 
sąlygos

GREYSTONE.
315 E. 165 St., CY 3-5577

< REIKALINGA LEMPU FABRIKUI 
DARBININKE, sustatvmo, pergamen
tų papuošimo bei stiklo pritaikomo 
specialistė. Geras atlyginimas, pato
gios sąlygos. Town and County studio, 

. 964 2nd Avė., PL 9-7606.

BUY from TAPCO
163-02 Northern blvd. Flushing, N. Y.

FLUSHING 8-4487

DANIELSEN’S 
FISHING TACKLE

482—7?nd SL Bklyn
Right off 5th Avė. Open San. TE. *-4*82 

ROD — REELS ‘
Full line of eųuipment 
Live and bottled bait 

MODEL AIRPLANES

Dolls! AD makes and aižęs!
Shop early! Ūse our Lay-A-Wav plan!

EXPERT DOLL REPAIRS 
Doll Clothin. Shoes. Wigs. etc.

FLATBUSH DOLL SHOP 
and HOSPITAL

2247 Choreli Av. nr. Flat. Av.
BU 4-1320

Ask for Mr. Leo

REIKALINGOS MERGAITES
patyrusios prie sintetinių akmenų 

(rhinestones A nailheads) ; geras at
lyginimas, pastovus darbas.

CH 4-1037

JEWELRY PASTERS — 
COSTUME JEWELRY 

Kreiptis tik toms, kurios turi specialų 
federalini namie dirbti pažymėjimą.

Tel. LO 5-1867

SKALBYKLOJE REIKALINGA 
MARŠKINIU SKALBĖJOS 

Reikalingas patyrimas. Pastovus dar
bas, geras atlyginimas, puikios darbo 
sąlygos. Kreiptis: 1846 Westchester 
Avė., Bronx, N. Y., arba skambinti: 

UN 3-2228

REIKALINGOS DARBININKES
Knygų rišyklai prie naujausios riša
mosios mašinos ir stalo darbų, pajė
gios skubiai dirbti. Vispusiškas paty
rimas būtinas. Nuolatinis darbas. Pui
kios darbo salvgos. Geras atlyginimas.

GLOBĖ BINDER BA 7-27*2

Seimininkių Dėmesiui:— Lietuviš
koje Klebonijoje reikalinga šeimi
ninkė. Dėl sąlygų prašom rašyti šiuo 
adresu: St. Casimir’s Rectory, 119 
Temple St., Nashua, N. H.

Licensed Nurses 
Home

TOOLMAKERS
INTERNAL & EXTERNAL 

GRINDERS
5 days — 471/, hours week 
Paid Vacations & Holidays 

STERUNG TOOL A DIE CO.
251 New Jersey Railroad Avė.

Mitchell 2-0384 Newark, N. J.

TOOLMAKERS
Steady Work 

Insurance, Pension Plan 
Good Working Conditions 

P. R. MALLORY 
Tarrytown 4-4500 Mr. Knecht

REIKALINGA SIUVYKLAI DARBI
NINKE. Patyrusi berniukams kelnes 
siūti. Pastovus darbas — geras atly
ginimas. Puikiausios darbo sąlygos. 
Kreiptis: M.4N. SPORTWEAR, 280 
E. 138 St., Bronx, N. Y. arba skambin
ti: LU 5-5915

LAYOUT MAN — BLACKSMITH
On structural steel. Good pay. 

Steady Work.
GLEN COVE

Welding and Iro n Works 
Eastern P*rkway, Farmingdale.

Te). FArmingdale 2-1197
(18M>

L.I.

YOUNG MEN
FOR LOUD SPEAKER FACTORY 

90c an hour to start; advancemenL 
ATLAS SOUND CORP.
1449 39th St., Brooklyn

REIKALINGA KIRPĖJA 
mokanti gerai kirpti moteris — su
augusias ir vaikus. Nuolatinis geras 
atlyginimas. Darbo valandos: 9:30— 
5:30.

Kreiptis tel. Manhasset 7-0629

REIKIA PATYRUSIO BONAZ 
OPERATORIAUS

‘fine plain" ir "drop” segimui — prie 
geresnės kokybės darbų. Nuolatinis 
darbas. Geras altyginimas. Puikios 
darbo sąlygos.

Tel. WI 7-8660

REIKALINGOS SIUVĖJOS MAŠINO
MIS, patyrusioso prie draperijų. Ang
lų kalba reikia mokėti žodžiu ir raštu. 
Nuolatinis darbas. Geras atlyginimas. 
Puikios darbo sšlygos.

ECONOMY DECORATORS
513 E. 6th Str. Telef. GR 5-3163

ATSIMINIMAI
RADIO VALANDOS
SESĮAHENIAIS

5 30 ■■

JACKJSIUKAS

Stephen B rėdės Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avė., 
Brooklyn 8, N. Y. 
Tel. APplegate 7-7083

■;žj
WE NEED THE SPACE! 
OWNER MUŠT SACRIFICE

— R E F R I G E R A T O R 8— 
used. for commercial purposes. ideal 
for delicatessen. We also have wall 
rases, Freezers. Reach-in-Box and 
Pepsi-Cola Boxes. TEMPKITE CO. 
EV 8-8883. 118 Normnn Avė- Bklyn. 
N. Y. Open daily 9 -5.30 PM.

18h Licensed Nursing Home 
CALHOUN NURSING HOME

Announcing opening of new, modern 
nursing home; beautiful, homelike 
surroundings. Reasonable rates.

24-hour nursing service
72* SL Mark’s Avė. SL. 6-4299

(>l i» I ► TOI 111 \

1964 WHITF ST.
hillside.n.J

7 1 L
WĄV E RLY
6 3525i

A. ANDRIUŠKEVIČIUS 
LAIKRODININKAS 

Čia parduodami ir taisomi 
laikrodžiai, žiedai, 
auskarai ir kiti puošmenys ’tei 

brangenybės. Kreipkitės:
485 Grand St. Brooklyn II, N. Y.

ISNUOMUOJAM1 
KAMBARIAI 

vienam vyrui; apšildomi 
aptarnauti. 72 Ocean Avė.,
Jersey City, N. J. Kreiptis 
ten pat pas Mrs. O. Vaitke
vičius arba j Brooklyn, N. 
Y. tel. EV 8-1805.

444444
apyrankės, į

444444

ir

i

ENTRAORDINARY VALUES BY 
KAZMAK VENETIAN BLIND CO.

23" to 36"—64 long *2.95
23" to 36" —72 long $3.85

Also finest Ouality Custom made. 
COME IN & CONVINCE YOURSELF 

477—7th Avė. cor. Prospect Avė.
Tek SOuth 8-2286 Bklyn. N. Y.

A B R A M S
228 Broadway. Brooklyn, N. Y.. (kam
pas Roebling St.), pirmiau buvo 391 
Grand St., Brooklyn. N. Y., kuris jums 
maloniai patarnavo per 30 metų, 

skelbia
PRIEŠŠVENTINI ISFARDAVIMA

pilnai aptarnaujanti vyro* ir moteris. 
Geriausios vilnos paltai ir kostiumai, 
naujausio šilko suknelės ir kt. Dydis 
12—20: 36—50. Ateikite su šiuo skel
bimu ir gausite 10% nuolaidos. Mes 

kalbame lietuviškai. Tel. EV 8-6656

Business opportun
Investuokite i MUTUAL FUNDS. Ir 
formacijų reikalu kreipkitės j atsto 
va: ALFONSAS MAŽEIKA, c/o In. 
Haupt & Co. 111 Broadway. room 515. 
New York 6, N. Y. Members Nev 
York Stock Exchange Tel. WO 4-600

BUSINESS CONNECT1ONS

MANUFACTURER with large facili- 
tiew or parties who are capable of 
building a large factory to manufac- 
ture one of the world's newest revo- 
lutionary locks. A great opportunity 
to earn a tremendous gross. Manufac- 
turer wlth large facilitiea or eųuiva- 
lent apply only. LE 4-3752. Bos L 752, 
Rm. 10, 11 W. 42nd St. NYC.

KEPYKLA IR KRAUTUVE
Gera proga nusipirkti kepykla su 

krautuve ir visais moderniniais Įtaisy
mais. Kepykla gerai žinoma, nes biz
nyje virš 35 m. Yra trvs sunkvežimiai: 
taipgi turime gerą skaičių biznierių, 
kuriems pristatome duoną krautuvė
se. (Large route). Dėl daugiau infor
macijų, prašome rąžyti: MODERN 
BAKERY, P. O. Bos 123. EHntoetk- 
port St.. Elizabeth, N. J.

NIE2EJIMO ODOS
. . . SAK-SAK OINTMENT 

Nauia mostis. nauiai sudaryta 
pagal vėliausio mokslo sunraf- 
mo, stebėtinai preitai gelbsti 
nuo ODOS IŠBftRTMO NTE- 

DEDFRVTNTfT - 
PUČKTT. taip pat labai 
nno PILĖS raudonoji r^’a 
(hemorihoidai) ir dėl n ežė f- 
mo kojų (athlete’s footV Hal 
bandeie visokius tai dar išban- 
dyg geriausius. Užtikrinam pa 
sėkmes, ar pinigus grąžinam 
Kaina $3.00.

DECKEN’S PRODUCTS
P. O. Box 666 
Newark 1, N. J.
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BOSTONO žinios »

PAVYKUS CHORO KONCERTAS
Vienerius metus intensyviai 

dirbęs, Bostono Lietuvių Vyrų 
choras, vadov. komp. Juliaus 
Gaidelio, lapkr. 16 d. So. Bos
tono Aukštesniosios Mokyklos 
dieniojoj auditorijoj surengė 
savo pirmąjj koncertą.

Tasai koncertas, tai nekas
dieninis įvyks šio miesto lietu
vių kultūriniame gyvenime. Ir 
patsai faktas, kad tokis choras 
Bostone gyvuoja — vertas at
skiro ir nuoširdaus įvertinimo. 
40 vyrų iš Bostono ir Brockto
no, nežiūrint, kad visi yra ap
sikrovę sunkiais kasdieniniais 
darbais, susijungė į tą muziki
nį junginį, vedami tik šios kil
nios minties: dainuoti ir ugdyti 
lietuviškąją dainą. Jų pasiry
žimas tikrai gražus, tad ir ne
lengvą bandymų metą jie nu
galėjo. Lapkričio 16 d. Lietu
vių Vyrų choro surengtas kon
certas buvo tikrai vertingas, 
gražus, jis ne vieną nuoširdų 
klausytoją pradžiugino savo 
muzikine kultūra.

Bostono Lietuvių Vyrų cho
ro siela — komp. Julius Gai
delis, talentingasis komp. J. 
Gruodžio mokinys. Jisai yra ne 
tik choro dirigentas, bet ir 
kompozitorius. Tai, žinoma, ne
įprastai skamba, bet kitaip šiuo 
metu išsiversti beveik neįma
noma. Gana gausi ir turtinga y- 
ra mūsų mišriųjų chorų litera
tūra, o vyrų choran^s mes tu
rime tik kelioliką neblogų ka
riškų žygio dainų bei maršų, 
gal dar kelioliką suharmoni
zuotų liaudies dianų. Tai ir vis
kas. Aišku, to nepakanka, kai 
reikia surengti rimtesnį vyrų 
choro koncertą. Kiti tokių cho
rų dirigentai bandydavo tas 
spragas lopyti verstinam dai». 
nom (žinoma, esmėj tas nėra 
bloga), o Julius Gaidelis bent šį 
Kaną to išvengė. Keletą liau
dies dainų jis naujai suharmo
nizavo, keletą visai naujų dai
nų sukūrė. Atskirai atžymėti- 
nos Daina, daina, Milžinkapių 
varpai (žodžiai Pr. Lemberto), 
Šaltyčius ir Mes kaip sakalai 
(žodžiai P. Vaičiūno). Visos 
tos dainos yra savaimingos, ori
ginalios, parašytos su įsijauti
mu į vyrų balsinę medžiagą, 
dvelkia gilia kūrybine mintimi, 
nors savo kompozicine techni
ka bei naujumu nėra lengvos, 
todėl jas gerai atlikti galės tik 
pajėgesni vyrų chorai. Mistiš
kai skamba melodingieji Mil
žinkapių varpai, o su žinomu

Šaltyšium J. Gaidelis iškopė iš 
tradicinio lietuvių liaudies dai
nų balsavimo. Jo šaltyšius jau 
nėra posminė daina, o vientisas 
ir išbaigtas kūrinys, teisingai 
suprastas ir tikrai efektingas. 
Neabejotina, kad naujieji komp. 
J. Gaidelio darbai greitai suras 
kelią į lietuvių širdis. Čia ten
ka tik atžymėti tą malonų fak
tą, kad Bostono Lietuvių Vyrų 
choras ne tik su meile dainuo- 
jo lietuviškąsias dainas, bet lai
mingu sutapimu turėdamas sa
vo dirigentu komp. J. Gaidelį— 
ugdo ir savo lietuviškųjų dai
nų repertuarą.

Lapkr. 16 d. savo koncerte 
Bostono Lietuvių Vyrų choras 
padainavo šešioliką dainų. Po
rą ar trejetą pakartojo, o kon
certo pabaigoj, klausytojams 
prašant, padainavo dar du lie
tuviškus maršus. Ypač gražiai 
skambėjo J. Gaidelio Daina, 
daina, Balnok, tėveli, K. M. 
Čiurlionio Ant kalno gluosnis, 
St. Šimkaus Jau atėjo rudenė
lis, J. Strolios Namo ir Tylus 
buvo vakarėlis, liaudies daina 
Tyliai, tyliai. Žinant, kad Bos
tono Lietuvių Vyrų choras tik 
vienerius metus tedirbo, ži
nant, kad tai dainos mėgėjų 
choras — reikia pripažinti, kad 
jis darniai, su įsijautimu ir pa
jėgiai atliko ir minėtas sunkes- 
nąsias J. Gaidelio dainas Mil
žinkapių varpus ir Šaltyčių.

Komp. J. Gaidelis chorui va
dovavo aiškiu mostu, jautriai, 
išryškindamas atliekamo kūri
nio muzikinį turinį. Ir jo vado
vaujamas choras savo balsais 
yra tikrai pajėgus. Gražiai 
skamba abeji tenorai, sodrūs 
baritonai ir bosai. Balsai išly
ginti, jaučiama muzikinė frazė, 
grynas ir gražus piano, tvir
tas forte. Ir komp. J. Gaideliui, 
ir jo vyrų chorui tenka palin
kėti, kad jie neprarastų ryžto, 
kad juos lydėtų pasisekimas ir 
troškimas dar daugiau laimėji
mų pasiekti.

Bostono Lietuvių Vyrų cho
ro koncertą praturtino ir paį
vairino žinomoji pianistė Julija 
Rajauskaitė, ir Metropolitan 
Operos solistas Algirdas Bra
zis. Abu solistai klausytojų 
buvo nuoširdžiai sutikti ir įver
tinti. Alg. Brazis net kelis kar
tus buvo šaukiama bisuoti. Y- 
pačiai gražiai jis padainavo a- 
rijas iš Traviatos, Sevilijos 
kirpėjo ir Fausto. Algirdas 
Brazis yra tikrai didelė mūsų

ŠAUKIAMAS LDS NAUJOSIOS ANGLUOS APSKR.
SUVAŽIAVIMAS

Liet. Darb. Sąjungos Nauj. Anglijos apskrit. metinis suvažiavimas 
įvyks Siu metų lapkričio 30 d. Nashua. N. H.. Sv. Kazimiero lietuvių 
parapijos salėje Temple str.. 1 vai. po pietų. Visos kuopos malonėkite 
atsiusti savo delegatus, nes suvažiavipias yra labai svarbus. Jame bus 
delegatu iš praeito seimo raportas, o taip pat ir ateinantiems me
tams valdybos rinkimai.

LDS Naujosios Anglijos apskr. Valdyba 
Dvasios Vadas Kun. J. Bernatonis 
Pirmin. Vladas Paulauskas 
Sekrt. Tomas Versiackas

PARDUODA NAM^ 
IR VALGOMŲJŲ — MfiSOS IR KITOKIU 

PRODUKTU KRAUTUVU
Namas dviejų aukštų—krautuvė ir antrame aukšte yra 5 
kambariai gyvenimui; 3 automobiliams garažas. Krautu
vėje yra vyno ir alaus sandėlis. šią krautuvę laikė per 40 
mėtų tas pats savininkas. Lietuvių apgyventa vieta ir tik 
15 mylių į pietus nuo Bostono. Namą ir krautuvę parduo
da už $30,000; vien krautuvę—už $15,000. Pardavimo prie
žastis—liga. Dėl platesnių informacijų rašykite:
, MR. A. F. KNEI2YS, 50 Cottage St., Nomood, Mass.

vokalinė pajėga. Subtyliai ir 
jautriai jam akompanavo J. 
Rajauskaitė.

Lapkr. 16 d. koncertą suren
gė Bostono Lietuvių Vyrų cho
ro valdyba, vadov. p. Mon- 
kaus. Kadangi vyrų choras jau 
buvo šen bei ten pasirodęs, tai 
ir populiarumo Bostone jisai 
jau turi. Didžiulė salė klausyto
jų buvo beveik pilna. Visas 
koncertas praėjo pakilioj ir 
šventiškoj nuotaikoj. Savo vė
liavom jį pagerbė Stepono Da
riaus legionieriai, vadovaujami 
p. Romano, o pradedamąjį žo
dį tarė Lietuvos konsulas Bos
tone adv. A. A. Shalna. Žino
ma. solistai ir komp. J. Gaide
lis buvo apdavonoti gėlėm.

Mat. L.

Išėjo “Vytis” 10 Nr.
Turiny: vysk. V. Brizgys — 

Vytis kovotojas, Alf. Šulins
kas — Organizacijos galybė, 
Kun. Jutkevičius — Mes dirba
me Lietuvai, L. Dambriūnas— 
Gimtoji kalba, Phyllis Grendal 
— Convention Highlights, J. 
Daumantas— Partisans behind 
the iron eurtain, Vyčiai veikia, 
Sportas.

“Potvynis” Bostone
Lapkr. 20 d. Columbus Avė. 

Roxbury Crossing rajone spro
go vandentiekio pagrindinė da
lis ir sukėlė toje vietoje savotiš
ką potvynį — gatvės buvo pil
nos vandens ir automobiliai vos 
galėjo važiuoti.

Naujas Diepholzo gimnazijos 
rėmėjų būrelis

Bostono ateitininkai sen
draugiai sudarė būrelį remti 
vieną Diepholzo gimnazijos mo
kinį. Būrelio nariais yra: kun. 
A. Abračinskas, T. Aleksandra
vičius, K. Baranauskas, B. 
Brazdžionis, V. Girniuvienė, J. 
Jakulis, P. Kaladė, A. Ketura
kis, V. Kulbokienė, S. Leimo- 
nienė, B. Martinkienė. K. Mer
kis, K. Mockus, P. Pauliukonis, 
R. Petronienė, J. Petronis, M. 
Šimaitis, St. Šmitienė, kun. M. 
Vembrė.

Gerb. adv. K. Kalinauską
SLA Nauj. Anglijos apskritis 

gruodžio 14 d. rengia adv. K. 
Kalinausko pagerbimą jo išrin
kimo į SLA pirmininkus pro
ga.

Gubernatorius Dever
baigęs savo pareigas, sausio 

mėn., pradės verstis advokato 
praktika ir pareiškė, kad neži
no, ar kada vėl grįšiąs į akty
vų politinį darbą.

K. Balta
baigia ekonomines studijas 

Northesatern u niversite.

V. Kubilius
numato šiais metais baigti 

technikos studijas Northeas- 
tem universitete.

Muz. J. Gaidelis
studijuoja Nevv England kon

servatorijoj ir šiais metais nu
mato gauti magistro laipsnį.

J. Vaičjurgis, buv. Lietuvos 
kariuomenės karininkas, pra
dėjo studijas Northesatern uni
versitete.

NAUJA GYDUOLE
Alexander’s Nauja 
Maistinga Gyduolė 
yra mišinys riešu
tų, uogų, šaknų, ir 
lapų; ji yra varto 
jama nuo visokių 
nerviškų ligų ii

nerviškų galvos skaudėjimų, 
nuo šalčių ir lytiško silpnumo, 
greito pavargimo, gera nuo in
kstų (kidneys) ir dėl visokių 
vidurių nesveikumų — ištver
mingas maistas ir stimuliuojan
tis tonikas. Nežiūrint kokia li
ga sirgtumėt, šitame mišiny y- 
ra pastiprinimų. Vartojama ar
batos formoje. Svaras $8.00. 
pusė svaro $4.00, ketvirtis sva
ro $2.00.

Prisiunčiam į namus.
ALENANDER’S CO.

414 West Broadway, 
South Boston 27, Mass.

Latvių Nepriklausomybės 
iventė

įvyko lapkričio 16 d. Hiber- 
nian Hali, Roxbury. Lietuvių 
vardu sveikino garbės konsulas 
adv. A. šalna.

lietuvių Enciklopedijos 
prenumeratoriai

Enciklopedijos įgaliotinis dr. 
Br. Mickevičius, kuris dirba 
Lithuanian Real Estate agency, 
545 E. Broadway. per vienų sa
vaitę užrašė šiuos pirmuosius 
Bostone Lietuvių Enciklopedi
jos prenumeratorius: J. And
rių, J. Dačinską, J. Gimbutą, 
Al. Girulytę, Al. Ivošką, F. 
Kiršą, J. Koncaitį, Br. Mickevi
čių, J. Okunį, VI. Sirutavičių,

H. Treinį, J, Vembrę, AL Viz- 
gaitytę ir M. fcįbinskienę. Ma
noma, kad Bostone bus surink
ta. mažiausia 400 prenumera
torių.

Našiių metinį balių
rengia Sandaros Moterų Klu

bas. lapkr. 30 d. Lietuvių Audi
torijoj, 372 W .Broachvay, So. 
Boston. Pradžia 6 vai. vak. šis 
balius yra metinė našlių šven
tė, kurioje kas metai renkama 
našlių karalienė ir karalius bei 
jų palydovai. Taip pat bus pa
gerbta seniausia ir jauniausia 
našlių pora. Visi našliai gaus 
garbės dovanėles.

Baliuje kviečiami visi daly
vauti. Bus smagios vaišės ir 
gros geras orkestras.

MIELAS LIETUVI
Šiandien, kada Lietuvių Tauta išdraskyta ir išblaškytą po 

visą pasaulį, kada iš lietuvio širdies norima išplėšti Motinos kal
bą ir šventas mūsų Tikėjimas, mes lietuviai, gyvenantieji Win- 
nipege, kad išsaugojus Šventą savo Tikėjimą, Gimtąją kalbą ir 
visa, kas mums brangu, nutarėme įsigyti savo LIETUVIŠKĄ 
BAŽNYČIĄ.

Ši Bažnyčia bus vienintelė Kanados viduryje: nuo Toronto— 
Hamiltono 1200 mylių ir iki Pacifiko vandenyno 1500 mylių. To
dėl čia galės rinktis žmonės iš plačios Kanados prerijų, miškų, ka
syklų ir atgaivinti savo sielą.

Darbą jau pradėjome, bet mes esame nedidelė kolonija ir 
vieni tą didelį darbą nepajėgiame atlikti, todėl kreipiamės į JŪSŲ 
GERĄ, LIETUVIŠKĄ ŠIRDJ ir prašome JŪSŲ parartas. Gal 
būt per Jūsų tą auką ne vienas ras Dievą savo širdyje, ne vienas 
gal liks Ištikimas savo Tėvynei. Todėl Jūs išgeibsite Sielą Dievui 
ir Lietuvį Tėvynei.

Jeigu Kristus žada Dangaus Karalystę už paduotą vandens 
stiklinę, juo labaiu Jis suteiks Amžiną laimę už išgelbėtą Sielą.

Už Aukotojus bus meldžiamasi ir prisimenama šventose Mi
šiose. Visų Aukotojų vardai bus įrašyti į kronikinę Aukso Knygą 
ir paskelbti spaudoje.

Aukoję 100 dolerių ir daugiau, bus įrašyti į paminklinę len
tą, aukos sumos didumo eile.

Aukojusiųjų 500 dolerių, bus pakabinti portretai prie bažny
čios esančiose patalpose, kurie amžiais liudys apie Jūsų duosnią 

•širdį ir lieuviikų reikalų meilę.
Aukas prašome siųsti per savo pažįstamus arba tiesiog šiuo 

adresu: Rev. J. Bertąsias, 191 Austin St., Winnipeg, Man. Cana- 
da. Arba bankan: Lithuanian Mission, Building Fond, Acct. No. 
7406, The Royal Bank of Canada, 11/1272 Portage—Edmonton, 
Winnipeg, Man. Canada.

Gavus Jūs auką, tuoj klebonas Jums asmeniškai praneš apie 
aukos gavimą ir Jūsų vardą su aukos suma paskelbs spaudoje.

Už jūsų auką reiškiame didžiausią padėką ir prašome Vieš
paties Dievo, kad Jums atlygintų už Jūsų gerą širdį.

Telaimina Jas Viešpats Dievas, suteikdamas Jums sveikatos 
ir palaimos Jūsų darbuose.

KU. JUSTINAS BERTAŠIUS,
Winnipego R. K. Lietuvių Parapijos Klebonas.
VINCAS JANUŠKA,

Lietuvių Bažnyčios įsigijimo Komiteto Informacijos, 
Apgarsinimo ir cet. narys.

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVĖ.
Cambridge, Maso.

PRANAS WAITKI S
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsam uoto ja*

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas dienų ir naktj

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

tos pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EAST BROADWAY
O. A Zsletakaa, F. E. Zaletakaa 

Oratoriai Ir llataMnootoJal 
Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC

Patenkino B r oc k t o n i cc i u s
PER 50 METU, TEIKDAMA ANGLIUS IR ALIEJŲ.

Parduodame 
LEDĄ-ANGLIUS-COKE-ALIEJU-OIL BURNERS 

BROCKTON ICE & COAL CO.
27 LAWRENCE ST., BROCKTON, MASS.

Telefonas 189
___________ ___________ _ ______ 1

Lithuanian 
Furniture Co.

MOVEB8- 
SO 84618

i INSURED and BONDED | 
Į Local and Long Distance MovertĮ

326-328 W. Broadw*y
SO. BOSTON, MASS.

BeUbolo “didytia wni»“ Connh* Mark piauna jo »<) metų sukak
čiai paminėti ^įrengtam pobūvy tortą. Buvęs anksėiau beisbolo mr 
nedteris. nors jau Kilios senatvės sulaukęs, tebėra Philadelphijos Ath- 
leties pirmininkas.

ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

Gligoric, Stahlberg ir Szabo. 
giai surinkę taškų tarpzoninėse p- 
bėse su rusu Auerbachu. būtent j*o 
121/, taško, gali patekti taip pat j 
1953 m. Pasaulio kandidatų pirme
nybes, Šveicarijoje, kitų metų pava
sarį. FIDE. atrodo, palanki tam.

The Cheaa Correspondrnt. pasku
tiniam numery, skelbia K. Merkio 
laimėjimus iš 1950 GRAND NAT1O- 
NAL turnyro <2-ras ratas) prieš 
Rob. Simpson ir Dr. Bernsdorf. R. 
Simpson yra Amerikos Expert klasės 
žaidėjas iš Annapolis, Md.

Montrealio lietuviai, turėdami sa
vo eilėse stiprių žaidėjų, kaip Ignas 
Žalys <1950 Montrealio meisteris), 
I. Stonkus < Montrealio Premier Re.

ly-

serves 2-<>s vietos laimėtojas* ir kt., 
deda pastangų sudaryti savo koman
da ir dalyvauti Montrealio miesto 
tarpklubinc.se pirmenybėse. Būtų 
gražus pasitarnavimas lietuvių šach
matininkų vardui.

Futbolo rungtynės 
ketvirtadienį, lapkričio 27 d. 
vai. p.p. žaidžia LSK-Ein-2

tracht. Rungtynės įvyks Eint-
racht Ovai (37th St. and 20
Avė., Astoria, L. I.)

Skaitykite ir platinkite kultū
ros žurnalą “Aidus”

ĮSTOK 1 Mr sv 1953 M.

KALĖDINI KLUBĄ
Įstok dabar, kad 1953 m. Kalėdos būtų linksmesnės!

Jnešk mažą sumą kas savaitė, pradėdamas dabar! Kitų 
metų pabaigoje gausi didelį švenčių čekį, kuris tikrai iš
spręs visas kalėdines biudžeto problemas. Jstok -šiandien!

ESSEX Savings Bank

Išmokėjimas 1953 m. lapkričio 16 d.

(Lietuvos Vyčiu Radijo Programa
TRANSLIUOJA Iš STIPRIOS RADIJO STOTIES

WLOA
1550 KYLOCYCLES i !

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ — nuo 1 30 iki 2:09 vai.
<» Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, ; j
; [ kreipkitės adresu: ; [

KNIGHTS OF LITHUANIA W L O A
; ’ BRADDOCK, PA.

LIETUVIŲ RADIO VALANDOS PROGRAMA į
WEMX—1230 kiloeycles—Marhieheto-Salem, M»m. Z

Kiekvieną šeštadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio įvyksta Lietuvių 
Radio Valandos programa. Lietuviškos liaudies dainos, muzikos, daly
kėliai, kalbos, sveikinimai, pranešimai plaukia oro bangomis į visų 
klausytojų namus.

Jeigu norite ką nors pasveikinti ar paskelbti, tai siuskite savo pra
nešimus paštu arba asmeniškai priduokite programos vedėjui ANTA
NUI F. KNEI2IUI, arba skyriuose šiais adresais:

LITHT ANTAN RADIO HOLR
M Cottage Street, —Nomood. Mara.
Skyrius: LITnt'ANlAN FURNITURE CO. J

W. Rrnaduay —So. Boston 27, Mara. \
A. Ir O. IVAŠKAI

Telefonai: NOnvood 7-1449 ar SOuth Boston 8-4<518

A. J. NAMAKSY 
Office Tel. SO

REAL ESTATE & INSURANCE
409 W. BROADWAY 

So. Boston, Mass.

ROCKTON, MASS.

BROCKTON SERVICE
Oil Burner and Hratlng Senlre

520 M AIN STREET BROCKT1
Tel. 2608

Skaitykite Ir platinkite 
“DARBININKĄ”

RES. 37 ORIOLE STREET
West Roxbury„Mass.

Tel. PA 7<M02..M

Mes instaliuojame visokios rusies 
į-7 žibalinį (aliejumi) šildymą. Nereikia 

nešioti pelenų semtuvo. Nemokamai 
apskaičiuojame, kek kainuos.

tarpklubinc.se
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DARBININKAS GRAŽUS BALFo KONCERTAS

Iš ALTO SUVAŽIAVIMO
Dvi dienas New Yorke užtru

kęs Amerikos Lietuvių Tarybos 
suvažiavimas peržvelgė visą 
ligšiolinę veiklą Lietuvos lais
vinimo srityje ir nusistatė nau
jas gaires ateities darbui.

ALTui vadovauti visos ketu
rios didžiosios lietuvių politinės 
srovės nusprendė perrinkti 
tuos pačius savo atstovus ir tą 
patj Vykdomąjį Komitetą, pa
reikšdamos jiems padėką už 
ligšiolinį darbą.

Tuo būdu ALT Vykdomąjį 
Komitetą sudaro: L. šimutis— 
pirm., adv. Ant. Olis—vicepir
mininkas, Dr. P. Grigaitis — 
sekr. ir M. Vaidyla — ižd.

ALTo valdyboje yra: vice
pirmininkais: V. G. Abraitis, J. 
Grigalius, prof. Aleksis, adv. J. 
Kalinauskas, Dr. A. Montvidas, 
P. I. Pivaronas, J. Buivydas, 
W. M. Kvietkus, A. S. Trečio
kas ir Dr. M. J. Vinikas.

ALTo narių sąstatas paliktas 
tas pats su mažais papildymais.

Priimta visa eilė rezoliucijų 
Lietuvos laisvinimo reikalu, dėl 
genocido, dėl VLIKo ir Lozo
raičio veiklos konsolidavimo ir 
dėl visos eilės kultūrinio pobū
džio darbų, kurie turi pagrindi
nės svarbos Lietuvai: Pas. Liet. 
Archyvo. Bibliografinės Tarny
bos ir “Lietuvių Enciklopedi
jos.” Taipgi nutarta ateinan
čiais 1953 m. sušaukti Ameri
kos lietuvių kongresą, dėl ku
rio vietos dar nenusistatyta.

Specialiomis telegramomis 
pasveikinta prezidentą Trun.ci
ną ir naujai išrinktąjį prezi
dentą gen. Eisenhowerį.

Suvažiavime dalyvavo pilnas 
kvorumas narių. Be to, buvo 
svečių iš įvairių Amerikos kolo
nijų. Sveikinimo kalbas pasa
kė Lietuvos įgaliotas min. Wa- 
shingtone Pov. Žadeikis, gen. 
konsulas New Yorke J. Budrys. 
Lietuvos Laisvės Komiteto 
pirm. V. Sidzikauskas, BALFo

Kunigų Vienybės
centro valdyba lapkr. 20 d. 

New Yorke buvo susirinkusi 
posėdžio, šalia organizacinių 
klausimų buvo tau) pat apsvar
styta ir priimta tikybos progra
ma pradžios ir šeštadieninėms 
mokykloms. Tikybos vadovėliui 
paruošti sudaryta komisija ir 
bus dedama pastangų jį gali
mai greičiau paruošti. Vadovė
lis apims septynių skyrių pro
gramą ir skiriamas visoms lie
tuvių mokykloms .Apsvarstyti 
ir kunigų susišelpimo fondo į- 
statai, kurie bus pasiūlyti pri
imti ateinančiam Kunigų Vie
nybės seimui.

Florence Baganskytė - Tursi, 
gyv. 158 Bradford St., Brook
lyn 8, N .Y. sekmadienį, lapkr. 
23 d. nuvežta į Brooklyn Hos- 
prtal, kur antradienį XI-25 tu
rės sunkią poeraciją. Visus gi
mines ir pažįstamus prašo pasi
melsti.

pirmininkas kan. dr. J. B. Kon
čius ir kt. Gauta sveikinimų iš 
Vliko ir Vykdomosios Tarybos 
pirmininkų.
• Suvažiavimui vadovavo L. ši* 
mutis, sekretoriavo dr. P. Gri
gaitis, padedamas M. Kižytės ir 
Edm. Trečioko. Suvažiavimas 
vyko Nevv Yorker viešbutyje, 
globojamas Nevv Yorko Alto.

(«) 
Literatūros vakaras,

išpildomas trijų didžiųjų žo
džio meninkų: poeto Bernar
do Brazdžiono, rašytojo humo
risto Antano Gustaičio ir dra
mos aktoriaus Henriko Kačins
ko, įvyksta gruodžio 7 d. 
Brooklyne Apreiškimo parapi
jos salėje. Rengia Gabijos žur
nalas. Bilietai iš anksto gauna
mi Gabijos knygyne, 335 Union 
Avė., Brooklyn 11, N. Y. Tel. 
EV 8-6163.

Yra svarbių pranešimų 
tremtiniams

Yra svarbių pranešimų kai 
kuriems tremtiniams. Jie pa
tys, ar kas apie juos žinote, ma
lonėkit atsiliepti į BALF Cent
rą. Reikalingi šių asmenų ad
resai: Juzė Bytautienė, pir
miau gyv. 93 Mill St., Orange, 
Mass.; Elena Kontvainytė, pir
miau gyvenusi 600 West 218 
St., Nevv York, N. Y.; Jūratė 
Bvtautaitė-Pečiūra, gyv. 93 
Mill St., Orange, Mass.; Povi
las Karačinskas. kurio adresas 
buvo Box 203, Frankfort, III.; 
Jonas Vitkauskas, gyvenęs 
Hadley Road. Sunderland, 
Mass.

Patikslinimas
Š- m. spalio mėn. 31 d. “Dar

bininko” 80 nr. sakoma: “Kur
sus ruošia Europos Laisvės Ko
mitetas, susitaręs su Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos Pat. gru
pių darbininkiją atstovaujan
čiais žmonėmis. Lietuvius so
cialistus čia atstovauja K. Bie
linis. o krikščionis darbininkus 
— V. Vaitiekūnas.”

Patariamoji Lietuvių Grupė, 
didžiai dėkodama “Darbinin
kui” už žinios apie Europos 
Laisvės Komiteto organizuo a- 
mums kursus paskelbimą, ma
loniai prašo tą žinią patikslinti, 
kad minėtus kursus organizuo
ja Europos Laisvės Komitetas, 
susitaręs su patariamosiomis 
Baltijos kraštų grupėmis. Pa
tariamoji Lietuvių Grupė tiems 
reikalams atstovauti ir parinko 
minėtus savo narius.
. Patariamoji Lietuvių Grupė

Darbininkų klubo susi
rinkimas

“Darbininko” redakcijos pa
talpose lapkr. 21 d. 8 vai. va
kare įvyko Liet. Kat. Darbinin
kų Klubo susirinkimas, kuriam 
pirmininkavo J. žėruolis. P. J. 
Montvila davė piniginę Klubo 
apyskaitą ir padarė platų pra
nešimą iš Nevv Yorko Lietuvių 
Tarybos ir Balfo veiklos. Nevv 
Yorko Lietuvių Dieną klubas 
turėjo savo stalą, kuriam už
kandžius paaukojo O. Bražins- 
kienė ir N. Johnsonienė. Gau
tas pelnas įteiktas TT. Pran
ciškonams. Iš Nevv Yorko Liet. 
Kalt. Federacijos apskr. veik-

los pranešimą padarė S. K. 
Lukas. Klubo atstovais į sei
melį išrinkti O. Bražinskienė, 
J. žėruolis, N. Johnsonienė ir 
P. J. Montvila.

Lietuvis foto parodoje
Dabar Grand Centrai stoty

je, Nevv York, Kodack firmos 
patalpose, antrame aukšte, 
vyksta tarptautinė foto paroda. 
J ją buvo prisiųsta per 70 tūks
tančių nuotraukų iš visų kraš
tų. Paskirtos 5 premijos ne
spalvotom ir 5 spalvotom nuo
traukom. Pirmoji premija yra 
2,000 dol. Šioje parodoje ran
dame jauną čią gimusį lietuvį 
— Al Pranckevičių (jis po sa
vo darbais pasirašęs Al Franc- 
kevich). Prieš porą metų jis 
pradėjo domėtis fotografija, o 
dabar į tarptautinę parodą pa
teko net 4 jo nuotraukos, ir už 
vieną jis gavo 100 dol. bonais.

Literatūros ir dainos 
vakaras

Lapkričio 29 d. 5 vai. p. p. 
Angelų Karalienės parapijos 
salėse,'Brooklyne, įvyks kūry
binio žodžio ir dainos vakaras. 
Programoje dalyvauja: Vincė 
Jonuškaitė, Al. Vasiliauskas, S. 
Zobarskas, A. Mrozinskas, M. 
Liuberskio vedamas Operetės 
choras ir jaunieji su savo kūry
ba.

Gros Adomo Jezavito orkes
tras.

Po meninės programos links- 
mavakaris su laimėjimais, bu
fetu, šokiais ir žaidimais. Tiks
las — susitelkti naujakuriams 
ir senakuriams, jaukiai paben
drauti bei pasilinksminti.

Pelnas ,jei bus. ski.iamas li
tuanistikai išlaikyti parapinėje 
mokykloje.
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SCHOLFS BAKTNG Ine.
V. Lukas — Vedėjas

582 Grand St, Brooklyn. N. Y.
Tel. EVergreen 4-8802

Lietuviška duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaičius pagal visų 
skoni. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms ir ki
tokioms iškilmingoms progoms. 
Užsakymai išpildomi kogeriau- 
siai. Išvežiojame j krautuves ir
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BALF Didžiojo Nevv Yorko 
vajus pasibaigė. Pabaigtuvių 
koncertas praėjo dideliu pasi
sekimu. Didžioji Battalion salė 
buvo pilna, daugiau kaip tūks
tantis žmonių dalyvavo.

Nuo 4 vaL popiet vos spėjo 
kasoj ir prie durų besiveržian- 
čiuosius į salę žmones praleist. 
Gavę vakaro programas žmo
nės tuoj akimis rijo rengėjų žo
dį, dainuosiąmasias dainas, 
skelbėjus - koncerto palaikyto
jus. Peržvelgę, susipažino vie
nas su kitu, šnekučiavo. Pa
matę aukoms rinkti dėžutę 
skambino kišenėj smulkiuosius.

Laikrodis rodo 5:30. Užgęs
ta šviesos. Atsiskleidžia scena. 
Publika kai nudiegta! Iškilmin
gai sugiedamas Amerikos Him
nas. Vidaus rinkliavos pirm, 
kun. A. Račkauskas atidaro 
programą ir ją vesti kviečia 
Jack Stuką.

Keturi chorai: Angelų Ka
ralienės, Apreiškimo, Viešpa
ties Atsimainymo parapijų ir 
Operetės, ilgoje, bet įvairiai ir 
įdomiai sutvarkytoj programoj 
publiką žavi. Diriguoja pasi
mainydami: Sakas, Dulkė, Vis
minas, Liuberskis. Akompa
nuoja Mrozinskas, protarpiais 
Sakas. Tie keturi chorai dai
nuoja atskirai ir bendrai, su 
savo solistais ir su viešniom. 
Solistės Barbara Darlis ir Ma
rytė Kižytė, chorams prita
riant, savo dainomis programą 
dar praturtino.

Nelaimė. Vajaus pirmininkas 
dainininkas AJgirdas Brazis, tą 
dieną dainavęs Bostone, nega
lėjo, pagal planą, pasiekt Nevv 
Yorko. Tuo laiku dėl miglų 
lėktuvai iš Bostono nelėkė. Al
girdas Brazis turėjo vykti trau
kiniu ir atsirado Nevv Yorke tik 
prieš 12 vai. naktį.

Tarp dainų, buvo kalbų. Kal
bėjo tik iš Europos grįžęs kan. 
Dr. J. B. Končius, Liet. Konsu
las Vyt. Stašinskas, kun. kleb. 
Norbertas Pakalnis. Jonas Va
laitis paprašo aukų. Po salę po
romis pasiskirstę choristai ir 
choristės. Vienas su dėžute au
koms, kitas su pieštuku ir au
kų lapu. Kiekvienu momentu 
skelbiama: Jau turim $500, jau 
$800, jau arti $1,000, jau virš

tūkstančio. Norima pralenkti 
pereitų metų sumą $1,200. Bet 
šiemet publikos mažiau. Spau
džia tą pačią. Pagaliau, išspau
džia su visais pagramdukais 
$1,163.00 ir sustoja.

Visiems aukotojams dėkoja.
Baigiantis programai dėkoja 

visiems dalyviams, koncerto 
pildytojams, aukotojams Komi
teto iždininkas Leopoldas Dym- 
ša. Dėkoja ir BALF pirminin
kas kan. Dr. J. B. Končius.

Vėliau, Jezavito orkestrui 
grojant, prasideda šokiai. Jie 
tęsiasi iki 12 nakties.

Taip, Nevv Yorkas Balfui 
skiria per metus pora savaičių 
ir vieną dieną įtemptai padir
bėt Lietuviams tremtiniams 
Europoje šelpti.

Dan & Paul
Distinctive

HAIR SPECIALIST 
Latest Styling 

9716 THIRD AVENUE 
Tek SH. 5-2130

Tel. OR 4-8033

Dr. Joseph Žabner
AKIU GYDYTOJAS

35 E. 7th St., N. Y. City 
VALANDOS
Treč. ir šeštad. 10—12
Pirm., trečiad. ir penkt. 5.30-7.30

EVergreen 8-9770

231 Bedford Avenue. 
Brooklyn, N. Y

I

TeL STagg 2-5043 

lfatthew P. Dalias 
(BIELIAUSKAS) 

FUNERAL HOME 
M. P. Balius — Direktorių*

Alb. Baltrūnas—Button 
Reikalu Vedėjas

660 Graid Street
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLJC

GRUODŽIO 7 IL SEKMADIENĮ
Jūsų laukia dvi puikios ir neužmirštamos valandos, nes į 
Brooklyną atvyksta trys didieji žodžio menininkai:

Poetas

BERNARDAS BRAZDŽIONIS
Rašytojas humoristas

ANTANAS GUSTAITIS
Dramos aktorius

HENRIKAS KAČINSKAS
Išgirsite visiškai naują ir puikią programą, kuria gėrėjosi 
jau dešimtys tūkstančių lietuvių kitose kolonijose, šis pui
kusis vakaras įvyks

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

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

Telef. Murray Hill 8-8677
12 Shore Lase, Bay Shore, L. L

Telef. Bay Shore 3710

VALANDOS:
Susitarus: antrad.. ketv. ir 
šešt. nuo 4 iki 8 v. v.
Susitarus: pirm., treč. ir 
penkt. visą dieną ir šešt. 
tik ii ryto.

T

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui — Woodhaven, Ric^mond 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (insurance) reikaluose 
— greitai ir gerai

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE A INSURANCE

8656 85tb Street, tfoodhaven 21. N. Y
Tel Vlrginia 7-1896

■>

i

/

WINTER GARDEN TAVERN, Ine. i;
VYTAUTAS BELECKAS, savininkas

BARAS, RESTORANAS, DIDELE SALE SUSIRINKI- < 
MAMS, VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS ;!

VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI
1883 MAD1SON STREET, BROOKLYN 27, N. Y. ![

(Prie Forest Avė. stoties) (RIDGEWOOD) ![
Tel EV. 2-9586 4

New Yorko kačių parodoje ypatingai lankytoju dėmėsi atkreipė 
ii kmklyirifo M. Ward kačių pora — “jaunoji” Cheeter Boi ir ”jau- 
aMT Bed Shoker.

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE
No. 5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y. 

Pradžia 5 Vai. popiet.

Vakarą ruošia literatūras žurnalas
GABIJA

PADĖKOS DIENAI!
DIRBTINIAI PRANCŪZIŠKI KONJAKAI, 

VYNAI IR LIKERIAI
užsienio gamybos bei vietos; taip pat galima gauti ir

KRUPNIKO

Ksavero Strumskio Krautuvė
REPVBUC WINE * UQl'OR STORE

322 Union Avė., arti Grand St.
Tel. EV. 7-2089. <« .

Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aroniiskit
(Armakauskas)

Graborius - Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia 
423 Metropolintan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

Parduodami 
NAMAI 

PIGUS, GERI, GEROJ VIETOJ 
RIDGEWOOD—6 šeimoms mū
rinis namas, šviesūs kambariai; 
CYPRESS HILL 3 šeimoms, tuš
ti kambariai; VVOODHAVEN 2 
šeimoms medinis namas, abudu 
aukštai (florai) tušti pirkėjui; 
EAST NEVVYORK — kampinis 
namas su saliūnu. restoranu ir 2 
šeimoms viršuje tušti kambariai. 
Gera proga, kas nori įsigyti na
mą ir bizni, nes parduodamas ir 
biznis. Vieta gera, lietuvių ap
linkoje.

J. VASTCNAS 
REALTY and INSURANCE 

108-07 Liberty Avė. 
Rictunond Hill 19, LU N.Y.

Tet Vlrginia

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SENUS EDWARD MISIŪNAS 

Savininkai
LIETUVIŠKA UŽEIGA, KUR VISI MYLI UŽEITI 

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

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

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

ir kiti maisto produktai šiose krautuvėse:
69-38 Myrtle Avenue

Glendale. N. Y.

6&-3S Forest Avenue 
RMaewood, N. Y.

136-56 Rooaeveit Avenue 
Flushing. N. Y.

60-04 Woodride Avenue 
Woodride, N. Y.

MAIN
6202-10 MYRTLE AVĖ.

186-24 Horaee Hardine Blvd 
Freah Meadows, Flushing 
219-17 Jamaica Avenue 

Queens Viliūge. N. Y.
176 Roekaway Avenue 
Valioj Stream, N. Y.

43S6 WMte Plairn Road 
Bronz, N. Y.

19 West Post Road
White Patins, N. Y.

STORE
GLENDALE 27, N. Y.

■■ ■ 

Dr. S. Chernoff 
228 — 2nd Ave„ N. Y. C.

(Cor. 14th St.)
Tolei. GRamercy 7-7697

Aštrūs ir choniški susirgimą' 
gydomi pennicilinu. oda, hormo
nai. Kraujo ir šlapumo tyrimai 

Ofiso valandos: kasdien 1O-45-4?

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

William J. Drake
( DRAGŪNAS )

LIETUVIS ADVOKATAS
85-03 WAREHAM PL. 

JAMAICA, N. Y.
Tel. Jamaica 3-7722

Palaikykite ir paremkite tuos 
biznierius ir prekybininkus, ku
rie skelbiasi “Darbininke.”


