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Fordas nespėja gamini naujų automobilių

pradėjo vienas.

nustebo mbky

pranešta apie tikrojo re- 
vtzoriajs atvykimą. Į šeduvpe 
'notarinę mokyklą atvyko ne

4. A. KARALIUS 
Shenandoah, Pa.

nusigręžęs nuo jų, nuskubėjo 
savais keliais, kodėl gi nepaieš
koti būdų dabar to jaunimo dė
mesį į save atkreipti, pagelbs- 
tint jam?”

mylių tolumd atsėjo .26c. 
vieną toną, o gelžkeliu prista
tymas atsėjo $1.42 už toną už 
kiekvieną šimtą (100) mylių. 
Miestuose reikėjo- dar pridėti 
po $1.00 už toną anglies parda
vinėjimo tarpininkams.

anglies angliakasys kontrakto- 
riuš gavo 30c. į valandą, reiš
kia $2.70 į dieną, o paprastas 
darbininkai — kontraktoriaus 
pagelbininkas (labor) gavo 18 
centų į valandą ir už 9 valan
dų darbo dieną 
dien

— Kaip? — nustebo moky
tojai — o iš kur jūs žiifote apie 
mūsų darbą? Jūs tik pamokas

Pirmą šių metų pusmetį For
do automobilių pardavimas bu
vo trečdąlht didesnis, negu 
1862, o mndtvvšimių — ketvir
čiu, nors pasitaikė streikų ir 
gamyba dH modelių keitimo 
buvo žymtaizufetinto. «

Stripeikaitė pradėjo iškil
mingai skaityti aktą. Vienu, 
dviem sakiniais buvo išanali
zuotos pamokos. Toliau sekė 
klasių vadovų darbas, pionierių 
organizacijas darbas, pedago
gų tarybos darbas...

Kodėl gi tik apie planus pa
rašyta, o ne apie patį darbą? 
— stebėjosi mokytojai, — pla
nas dar nepasako apie darbą. 
Klausimo inspektoriai tarėsi 
neišgirdę.

Toliau pagal aktą sekė mo
kytojų kvalifikacijos kėlimas. 
Drg. Stripeikaitė išskaičiavo, 
kas baigė aukštąjį mokslą, kas 
mokosi neakivaizdiniu būdu. 

‘“Žilėnas, iįlėniepė, Kazakevi
čiūtė — studijuoja savarankiš-

• Tūkstantis kunigų dirba 
apaštališkąjį darbą pogrindyje 
Ukrainoje Jcaip praneša Vati
kanas. žmonės jų neišduoda, 
nors policija graso ir ieško. Ku
nigai yra unitai — katalikai 
rytų apeigų.

Bet*autorius aiškina, wkad su
sivienijimų sustingimas ir ne
noras daryti pažangos, atsi
naujinti, kaip to reikalauja 
naujos gyvenimo sąlygos, at
baido jaunimą ir visuomenę 
4aro abejingą tiem susivieniji
mam.

atsiliepę 
anksčiai 
jiems.

Direktorius nieko neatsakė. 
O mokykloje pasiliko viskas po 
senovei. Švietimo ministerijoje 
taip pat Nemokšiškų pasipū
tėlių aktas niekeno ministeri
joje nebuvo perskaitytas, nie
kas nepastebėjo, jo perlų. 
vis dėlto reikėtų tą aktą pasi
skaityti. Gi tada mokykloms, 
iš ministerijos darbuotojų ap
silankymų būtų didesnė nau
da”. (“Tiesa” 1953, Nr. 27).

namiem priešam: partiniai fa
natikai, siaurapročiai, krikde
mų blokas ir jiem ištikimi tar
nai iš pačių skautų kelia intri
gas, daro provokacijas, varto
ja šmeižtus...' dvasios vadai 
eina politrukų pareigas ir tri
na rankas ... stengiasi parem
ti ateitininkus ir parsidavė
lius ...

tais, drįsta tai skelbti laikraš
tyje, bet "nedrįsta išlįsti iš už 
krūmo ir pasirodyti akis į akį. 
Tatai vadinas, vadovaujasi 
“garbe ir riteriškumu”.

Kai jie charakterizuoja at
skirus puolamus asmenis — 
priešskautiškas, veda prieš- 
skautišką politiką,-siekia val
džios, Augsburgo “Višinskis” 
— taip ir prisimeni raportų 

prieštarybiškas, prieš-

esama tos “tiesos’ 
me vaizduojant skautų praeitį 
Lietuvoje. Bet čia galėjo ją ir 
nežinoti. Jaū keisčiau su ta 
narsiųjų skautų “meile”. Kas 
tai per meilė artimui, matyt iš 
žodžių, kuriuos mėto savoeta-

Naųjienose liepos 20 “lais
vojoj tribūnoj” redakcija pra
neša gavusi “skautų vyčių” at
sišaukimą; jį atsiuntęs redak
cijai vienas skautas, prašyda
mas paskelbti laikraštyje.

Atsišaukime kalbama, kaip 
skautai buvo Katalikų Bažny
čios persekiojami Lietuvoje; 
kaip jie prašė švietimo minis
teriją ir kariuomenę globos; 
kaip tada skautai išaugo ir vir
to svarbiu postu “jaunosios 
kartos auklėjime”. Tremtyje 
jie vėl persekiojami “partinių 
katalikų, ateitininkų bei kape
lionų”, kurie nori uždėti skau
tams savo kontrolę. Jie, skau
tai vyčiai, ginsią ’Šavo nepri
klausomybę ir demaskuosią 
kiekvieną “parsidavėlį” kaip 
skautų priešą. Tame atsišauki
me jau ir demaskuoja vyr. 
sktn. A. Saulaitį, sktn. Rudį,

Prie “Draugo” svarbių išve
džiojimų galima tik būtų pa
stebėti, kad L. IK. K. Susivie
nijimas paskutinėje konferen
cijoje šitai suprato ir priėmė 
eilę rezoliucijų 
steigimo jaunimui, dėl vadovė
lių išleidimo. Bet reikia dar 
naujo ir svarbesnio žingsnio 
pirmyn'— nutarimus įvykdyti.

Pasiruoškite. Lankysime pamo
kas.

— Kas jie? — klausinėjo su
sirūpinę mokytojai ir direkto
rius.

O susirūpinti, tiesa, buvo ko. 
Ketvirčio pažąngumas mokyk
loje — aiškiai nepatenkinamas- 
Mokomasis personalas su rim
tais trūkumais. Klius, — gal
vojo direktorius.

Šiek tiek mokytojus surami
no dar dviejų žmonių atvyki
mas. Tai buvo-rajono švietimo 
skyriaus inspektoriai Kurila ir 
Stripeikaitė. Vis drąsiau, — 
galvojo mokytojai, — čia pa
žįstami, o be to, žmonės geri, 
perdaug dažnai į mokyklą ne- 
landžioja, o jei ateina, tai trū
kumuneranda.

— Kas tie žmonės

mėtina, kad savarąnkiakpm* 
studijoms pasirinias
žas veikalas, o antrafzad sa
varankiško mokytojų moky
mosi kontrolė nevykdoma__ ”

Atleiskite, gal nenugirdo
me. Juk tai... t

— Taip ir parašyta: “... stu
dijoms pasirinktas labai mažas 
veikalas”. Atkreipkite į tai dė
mesį.'

— Prašau nenutraukti skai- 
įsiki-

$15.35, rice
$11.35

ja, kad jie pasitrauktų iš 
skautų.

Jeigu tas “atsišaukimas” ne
būtų skautų vardu leidžiamas, 
praeitum jo nepastebėjęs kaip 
pro neišauklėtų jaunuolių iš
daigą. . Bet atkreipti dėmesį, 
kaip tik dėl to, kad tai kalba
ma vardu skautų, jaunimo or
ganizacijos, žinomos su idealis
tiniais auklėjimo principais.

Idealistiniu jaunatvišku pa
tosu ir iškilmingumu atsišau
kime pradedama: “Brolybės 
rankomis apkabinkime lietuviš
kosios skautijos kamieną, ku
rį išaugino šventoji Lietuvos 
žemelė”. Ir toliau idealistiniai 
žadai: “Dalykus spręsim skau
tiškai : vadovaudamiesi tiesa,1 
meile, garbe ir riteriškumu”.

Šypsnys ima, Tcai^ste}5i> kiek 
išauki-

AUSTRAUUOS UtKTUVNEtIS “1VDNMV" pirm* Įtart* po praiJuM* k«r* apianki JAV,- atplauk
damas j Baitimor*. Jis dalyvavo Ah*HJm karalloaio Elžbietos karūnacija* Iškilmėse. Liktuvnoti* 
turi 1,263 žmonių įgulą ir yra 19,000 tonų talpos.

stilių 
liaudiškas.

Kai skaitai šitą atsišaukimą, 
atrodo, kad už šio atsišaukimo 
pasislėpusių riterių dar už ant
ro krūmo stovėjo kuris “dė
dė”, pirmojo krūmo ritierius 
pakurstęs, apšvietęs ir padrą
sinęs. Tai tik rodo, kaip tos 
krūminės veiklos riteriams sve
timi skautijos auklėjimo idea-

tymo dėl smulkmenų 
šo drg. Butanavičius.

— Prašau .toliau... Aktas 
buvo perskaitytas. Pabaigoje 
pasiūlymai: direktoriui aplan
kyti 6, o mokslo dalies vedė
jui — 8-10 pamokų per savai
tę... išaiškinti nepažangumo 
priežastis ... kiekvieną pamo
ką panaudoti komunistiniam 
auklėjimui — ir iki 1953 me.tų 
kovo 1 d. rajono liaudies švie
timo skyriui patikrinti Šeduvos 
vidurinės mokyklos darbą ...

— O kam švietimo skyriui 
vėl tikrinti mūsų darbą?klau

sė mokytojai rąjono inspekto
rių.

— Negalima... inkognito ... 
Mes jiems tik padedame... 
vadinasi, pas jus yra atvykusi 
brigada.

Visi keturi vizitatoriai pra
dėjo atkakliai lankyti pamokas 
ir raustis bylose. O mokyto
jai taip ir nežino, kas jų pa
mokas lanko...

— Na, kaippamoka 
gino iš pradžių klausti viena 
mokytoja, bet sutikusi šaltą^ 
vizitatoriaus žvilgsnį, pakarto
tinai klausti nedrįso.

-- Gal jūs pasakysit,' ar 
daug pamokoje trūkumų, — 
kreipėsi mokytoja į labiau pa
žįstamą rajono liaudies švieti
mo skyriaus inspektorių. Aš 
taip jaudinuosi... čia nepažįs
tami...

Nevalia. Uždrausta. Čia 
jums ne paprastas tikrinimas, 
čia svečiai iš aukštai... iš Vil
niaus ir, prisilenkė prie ausies, 
pridėjo:

— Iš ministerijos...
— Koks įspūdis susidarė 

mano klasėje? — paklausė vie
nas klasės vadovas.

— Truputį gal nedrausmin
ga, netiesa? .

— Įspūdis? — atrėžė vizi- 
mes čia ne įspū-r 

džiais dalintis atvykome. Mes 
iš ministerijos. .. prašau duo
ti auklėjamoji darbo planus!

Klasės vadovas-klusniai pa
davė planus ir nutilo.

Penkias dienas vizitatorių 
brigada lankė pamokas ir rau
sėsi įvairiuose popieriuose. Ste
bėjosi rūsčiai paslaptingais 
svečiais mokytojai, stebėjosi 
klasių vadovai, stebėjosi ir 
baiminosi patš-direktorius. Su 
niekuo nepasikalba, nepasita
ria, o tik rašo, rašo... Paga 
liau direktorius neiškentė ir 
paprašė nurodyti trūkumus ar 
bent savo atvykimo tiksią.

— Auklėjamąjį darbą tikri
name, — pareiškė vizitatoriai- 
šiandien sukvieskite pedagogų 
tarybos posėdį.

— Kokią paskelbti dieno
tvarkę?

— Jokios nereikia. Sužinos 
ir taip, kokių mes čia jūsų dar
belių'suradome ... >

Įvyko posėdis. Mokytojai 
laukė, ką pasakys paslaptingi 
svečiai...

— Taigi
— mes iš švietime ministerijos. 
Aš Butanavičius, o jis, — pa
rodė į draugą. — lagūnas. Mes 
esame ministerijos *įnspekto- 
riai ir tikrinome' mokomąjį- 
auklėjamąjį darbą jūsų mekyk-

Jeigu tokiais žodžiais rodo
ma meilė, tai kokiais gi turi 
pasireikšti tų meilingų skautų 
neapykanta!... Bet šalia “mei
lės”, jie vadovaujasi ir “gar
be” bei “riteriškumu”. Kolid- 
dami konkrečius pavardėmis 
minimus asmenis- vadindami 
juos šmeižikais ar šmeižtų pla
tintojais, krikdemais, intrigan-

tų patenkintas Fordo prekybi
ninkų pareikalavimas, Visi For3 
do fabrikai, kurių, čia priskai- 
toma 16, ^įri* pilna norma, o 
reikštai esant bus dirbama šeš
tadieniais ir antvalandžiai.

Fordo gamtaių dideli* reika
lavimas priklauso nuo žemos 
kainos tiek naujų, tiek vartotų 
automobilių, nes jie taip greit 
tai eina iš pardavėjų į varto
tojų rankas, kad vos įmanoma 
silsošĮi juos pagaminti.

Šras žinias paskelbė L. W. 
Smead, Fordo Divizijos parda
vimo menedžeris.

(Skelb.)

DtFrelkta ŠvtatŠzM skyriuj* 
komandiruotes pažymėti.

Inspektoriams išvykus, di
rektorius, pamalęs, kad pavo
jus praėjo, pagaliau įgavo drą
sas ir viešai supyko.

— Biurokratai... Rausias, 
rausias popieriuose, o paskui 
apibendrina ir daro išvadas. 
Jokios paramos, jokios pagal
bos iš Jų nesulaukėme. Dar 
klaidina, revizoriai..., — py
ko direktorius.

— Draugas direktoriau, —" 
kažkas, — o ko jūs 

to nepareiškėte...

$1.62. Šian- 
paprastas angliakasys 

darbininkas gauna $2.50 į va
landą. Reiškia, paprastas dar
bininkas, išskaitąnt federalius 
mokesčių*, gagčrib$l&17 į die
ną. Pagal paskutines sutartis, 
darbo diena yra skaitoma 7 va
landos. Be to,'angliakasy s, su
laukęs 60 metų amžiaus, iš dar
bo atleidžiamas ir gauna 100 
dol. į mėnesį pensijos. Kasyklų 
savininkai “Pensijos Fondan” 
moka 50c. nuo tonos anglies. 
Pernai (1952) turėjo, sumokė
ti nuo 39,000,000 tonų arba vi
so $19^)00,000 doį bet kai ku
rie kasyklų savininkai nėra su
mokėję. ) Angliakasių, kurie 
gauna po $100.00 į mėnesį pen
sijos šiandien yra virš 10,000. 
Vadinas, pepsijoms minėtas 
fondas išmoka virš 12 milijonų 
dolerių į metus. Didžiuma gau
nančių pensijas yra ligonys, 
sergantieji angliakasių liga — 
“miners asthma”. Pensijos fon
das ligoniams apmoka gydy
mosi išlaidas. Tam reikalui 
fondas išmoka arti 3 milijonų 
dolerių į metus.

Tas viskas skamba gražiai. 
Bet, kas iš to, kad per pasta
ruosius kelis metus anglių ka
syklos, kurios dar dirbamos, 
dirbo tik po dvi bei tris die
nas savaitėje. Mažėjant anglių 
produkcijai ir didėjant pensi
ninkų skaičiui, atrodo, kad 
Pensijų fondas gan greit išsi
sems. Visa tai rodo angliakasių 
ir kietorioz anglies industrijos 
padėtį ir neaiškią ateitį.

..... ■ Fordo automobiliais ir sunkve-
\ žirniais taikosi toj pačįoj aųkš-

" ■ - metais susilygins su 1950-jų

■ rtr paskutiniuosius šių me- 
mėnesius Fordas* mano

laukdami AALIAUBV.vtaHamaHtoaM* fcėrM misąs, • kiti stovi išsilaikyti automobilių ir sunk-
“be kai Icorsjtoetol Ir tottM M komunistais kanjasi. vežimių gamyboje taip, kad bū-

atsūga TtW lr mokytojų, komjaunuo
lių organizacijų sekretoriais, 
nei su pionierių vadovu, neį pa
galiau su direktoriumi. Nepa
sižiūrėjote ušktaainioutarbo...

— Niekai! Mugu irtoip vis
kas aišku. Prašau, drauge Stri- 
peikaite, skaitykite tikrinimo

chestnut anglies kamuoja
15.85, buck —$10.25, rice —

$8.25, barley — $6.25. Prista
tymas sunkvežimiais nuo vie
nos mylios iki dviejų —po 
$1.50 iki $2.00 uįjįpną, o gel^- 
keliu
kiekvieną 100 mylių. Miestuo
se, kurie yra už 100 mylių, 
prie minėtų kain
dėti dar po $2.00 nuo tohos 
anglies pardavimo tarpininV 
kams. Tad šiandien anglies kai
nos už 100 mylių nuo kasyklų 
yra tokios : chestnut tona $20.- 
95, buck
13.85, barle;

Darbininkų uždarbiai
Nuo 1902' metų, po penkių 

su puse mėnesių streiko, ang
liakasių alga ir darbo sąlygos 
pradėjo pagerėti. Darbininkai 
1903 metais naujoje sutartyje 
su darbdaviais išsiderėjo 9 
valandų darbo dieną ir 10c. 
prie $1.00 atlyginimo. Pagal 
1903 m. kontraktą kietosios

Kietosios anglies darbininkų 
padėtis, žiūrint ateities, yra 
netikra. Buvo laikai, kada ang
lies naudojimas tyrėjo didelę 
reikšmę JAV gyvenime. Ang
lis šildė namus, suko dirbtu
vių ratus, traukė geležinkelių 
traukinius, stūmė jūfų laivus. 
Šiandien anglies nąudojimas 
tiems reikalams pasidarė per 
brangus ir mažiau praktiškas. 
Anglį pakeičia dujos, alyva ir 
elektra. Anglies pareikalavi
mas kasdien mažėja, anglies 
kasyklbs ' užsidarinėja ir ang
liakasiai lieka be darbo. Jie 
keliasi* kitur jieškoti darbų.

Darbininkų skaičius
1903 metais kietos anglies, 

rajone dirbo 150,483 angliaka
siai. Jų tarpe apie 20,000 lie
tuvių^ Anglies į metus iškasė 
74.607'000 tonų. Aukščiausias 
produkcijos laipsnis pasiektas 
1917 m., kada anglies iškasta 
100,445,974 tonos. Šiandien 
1953 metais kietosios anglies 
industrijoje dirba apie 63,000 
darbininkų, \lietuvių 
10,000. Pernai jie iškasė 39,- 
000,000 tonų anglies.

Anglies kainos
1903 metais pagamintos kie

tosios anglies vadinamos chest
nut, tona kainavo $4.50, pea — 
$2.10, butk ir rice — $1.10. 
Parvežimas bei pristatymas į 
namus nuo vienas iki dviejų

Drauge liepos 21 Vytautas 
Seirijis kalba apie lietuvių 
draudimo organizacijų rūpes
čius. Mini, kad narių skaičius 
juose mažta, o didinti nesise
ka. Jaunimas į juos nesideda, 
nes jo viena finansinė, draudi
mo veikla nepatrauksi. Prime
na, kad L. R. K. Susivieniji? 
mas, o taip pat S. L. A., yra 
numatę ir kultūrinius uždavi
nius — “gelbėti ir lietuvybės 
išlaikymo darbe”. Kultūrinia/ 
uždaviniai kiekvieną labiau 
įpareigotų prisidėti. Tai pa
brėždamas, autorius kalba:

“Regis susivienijimams ne
būtų sunku kasmet paskirti 
stipendijų lietuviui studentui, 
finansucfti vertos knygos išlei
dimą, ar kokiu nors kitu būdu 
parodyti konkretesnį gestą. 
Jėigu jau kartą jaunimas nuo 
susivienijimų atsikabino ir,

RAMIAM POILSIUI ATOSTOGAS PRALĖKTI atvykta* į r,; 
BUTACSKU CKI, koris yrs katamose tik J valandų fcetto atMeme t 
■ao New York* miesto. Svei£z* erų, namie caminamas maistas, jj 
ivarūst ir ntatoaks kambariai.

Tarp įvairiausiu ppmogu Čia rasite Badmintoną, galėsite pasi- i? 
vaikži(oti gražiame puiync, pamėtyti pasaga arba gėrėiis televizija & 
bei gardžiuotis užkandžiais. į;:

Už kelių žingsniu Svaras uj>e1is atsivesinimui ir greit automobiliu ijt 
pasiekiamas geras parrfarys. Sekmadieniais parūpintas susisiekimas B< 
bažnyčion. i;

Kadangi visu norinčiu neįmanoma sutalpinti tuo pat laiku, tai vie-J B- 
- tos rezervavimas turi būti susitartas S inksto. (atikas įkaitomas B 

nuo ieštadienio popiečio ligi kito'šeštadienio vidurdienio. Savaitinis 
mokestis *30. Vietą užsisakyti telefonu: Terrlngton MM arba rašant: fe

• BŪT A N’S B
B. F. D. L ML BemC Terrington, CeML

m į ■nzmnr
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mo negalim, mes nepakenčiam,

Kaip reikėtų iškelti ir ugdy-

KULT0R1NE KRONIKA

Studija

Emils Skujenieks—musų tautos bičiulis

NAUJI LEIDINIAI

dar dau-

šia studiją tema “Lietuvių tau
tos problema”; Studija apims 
lietuvių tautos problemą psi-

gusiųjų teatru Chicagoje ir 
teikti jam visokeriopą pagal-

kūrinių 
mieste

zidįumo narys. Buvo svarsto
mi aktualūs nuolatinio Chica- 
gos Lietuvių Teatro steigimo 
reikalai. Taip pat nutarta Jau-

nerašo?
čia reikia 
sugebėtų 
j senųjų

atųralios gijos, ne- 
giamosios grandies, 

ip sėkmingai ir taikliai

kai saviškų keliu, kuriuo nėra 
jau kas nors ėjęs.

t

Tiesa dabar- papūtė vėjelis, 
nešąs lyg ir lietuviško žmogaus

Ar tą *giją galima būtų 
sumegsti?

negu į gilias filosofines prob- žės mčn. 30 d. Iš lietuvių pu-
lemas. s®8 dalyvavo Ą. Gučiuvienė —

Jis gimė 1903 m. birželio 26 sopranas ir vyrų choras "Li- 
tuanįa”, vedamas V. Šimkaus.

ir su skaudumu

interesuota globa, paremta ne 
mokymų, ū* n

šilimos
maa vilioja, nes ten talento pri-

Tam pirmiausiai zulins jau iš spaudi, jaunimas ten juos 
jaunimo bent barzdomis išau
gusiems reikia išmokti vienas 
į kitą ir į vienąp kito darinis 
išmokti daugiau žiūrėti su nuo- gebės, o jaunimą atkasti iš po 
taika paieškoti, ne vien to dr nedrąsos griūvėsiu ir sutelkti 
provokuoti ne vien tą, už ką apie savo spaudą, 

skaldomos. Skerdykla, 
rūšies p bebūtų ir kie- vo teisingai kalbėta, atrodytų, 

no vardu tebūtų. laikoma ir 
puoselėjama, yiaąda, kelia pųo-

jau tikrai mokės susirasti in 
gal kaip iš tikros vietos kal
bančius ir labiau vertinti su

ANTANAS MIŠKINIS

DAINA APIE SAULĖTUS NAMUS

yra tos nuneš augalas, kuris

betarpsta, glaudžiam ir nyksta.

i, bet pasitikė
jimo globa patiėg talento esme 
atspėjamu kelių.

Tos pagarbos talentui 
turėjom nepriklausomoj Lietu
voj. Toj atmosferoj augo pir- 

riklausomybės spie
čius B is, Aistis, Miški
nis, Santvaras, Grušas, o jų 

• užkrėtime brendo antrasis — 
NiMūnąs, Bradęnas, Mačernis, 
Baronas, Paskui viskas stai
ga sustojo.

Iš to sustojimo ir klausimas 
hito, kaip čia su mūsų rašyto
jų prieaugliu.

•Argi būtų -tikrai atėjęs toks 
aptemimo laikas, kad nebe- 

ghnsta, talentai?
Gali būti ir taip, bet aš pats 

'tokiai nelaimei netikiu. Visą 
tremties metą turėjau ryšio su 
jaunimu, ir jis nebuvo nei 
ptokščiagalvis, nei be širdies; 
ųe sykį atrodė, kad užginki ir 
neabejotinį talentą, bet at- 
sktoisti nesisekė, nes tam sklei- 
dimuisi vis trūko šilumos.

Buvo laikas, kada 
berno kultas buvo nešamas į 

mūsų literatūrą
Kominterno potvar- 

), bet po* bolševikinio val- 
ikbtarpią tas bernas 

ir nelaūk-

šnekėti su savos literatūros 
kūrėju kaip su žmogum, kuris 
dirba savo paties nujautimu, 
kuris kenčia ir svyruoja ir mė
gina duoti ko geriausia, ką jo 
talentas leidžia duoti, lygiai 
kaip ir kiekvienas tautos kiek-

dairant per petį, kaip jis atro-
skatinti. Tokį darbą girdėti 
gražiai dirba Aloyzas Baronas 
Chicagoje. Galėtų dirbti kas 
nors kur nors, kur vienoj vie
toj mokyklose yra susitelkę 
didesnį būriai jaunimo, bet 
ypač daug

galėtų ir turėtų padaryti 
jaunimo laikraščiai

Jie turėtų būti ne senių prira
šomi jaunimo pasiskaitymai, 
bet pačių jaunimo tribūnos. 
Dabar gi randi joj vis tuos pa
čius vardus, kurie atėjo prieš 
dvidešimt metų ir nepasitrau
kė ligi šiol. Žinoma, jie para
šo ir stipriau, ir geriau, ir tu
riningiau, negu parašytų pas-

Iš vįao to, jeigu Ugi Kol bu-

mėginti savais žingsniais vaikš
čioti, nors mums kartais ir at
rodytų, kad tie žingsniai ne į 
tą pusę kreipti, bet jie vistiek 
bus jaunimo žingsniai, jauni-* 
mo, kuris savo ateitį ir kurs 
ir gyvens. Jų žingsniai nebega
li būti mūsų žingsniai, kąip jų 
dienos nebegali būti mūsų die
nomis.

Į saulę Šaipėsi lelijos.
Regėjos — visos iš dangaus.
O asai čia, žalioj šalyje, 
Iš nuobodumo pavargau.

Prisiminiau čigonės burtą 
(Kartas bei rankų būrimus), 
Kad aš turėsiu didį turtą, 
Statysiu saulėje namsu.

Maniau sukursiu didžią meilę, ’ 
Nebus palangėj sutemos; C~\ 
Tadą bus gražios mano eilės 
Statysiu saulėje namus.

kažinkaipnepraš
tas šokte įšoko į vi
monės pačias viršūnes. Taip 

-__saldu paridarevisfrą sudirbti.
Bene pirmon sudirbiaėjįmo ug- 
nin tada pateko Santvaras už 
Kaimynus, kai Pulgis, skver
nus pasileidęs, vanojo net vei
kalo neskaitęs ir nematęs, nes 
tokių dalykų pridėliojo, tokių 

. situacijų prikūrė, apie kurias 
autorius vargu ar ir pagalvo-

' Ir tas berniškumas vėliau 
nuėjo beveik per ‘ kiekvieną 
pakilesnį leidinį. Kaip toj pa
sakoj: tik kas kištels galvą iš 
olas, tuoj kaukšt plaktuku į 

ykaktą ir kito laukia. Nustota 
svarstyti, kas ką davė, bet 
kiekvienas pasišovė reikalauti, 
kąd būtų duota tas, ko jis nori,

išlindo, 
sunku būtų atspėti, /tars gal 

turėjo 
eųtos 

totalistinės vergij Gal ne
laimingoj jų j j pamesta 
sugebėjimas net kuriančiam

A. Galdikas Narna pri« St Naųr

ifur-pripažinti atskirą, kito-
<ą veidą, negu $ turi pa

švęstas ar ir tik pasišovęs ver
tintojas. Ir dažniausiai tik pa
sišovęs, nes be savo nuosavos 
koncepcijos, o tik deklaruojąs 
jau kitur į madą įėjusias. To
ji atmosfera yra smarkiai su
laikiusi ne vieną seną talentą 
ir užtverusi kelius naujiems.

Jaunimui reikia ko siekti, 
o mūsuose siekti nebėra ko. Juk 
šiandien gyvųjų tarpe neturi
me nė vieno rašytojo, kurį bū
tų verta pasiimti net kad ir 
pačiam pirmajam pavyzdžiui, 
kad ir nedidelei, bet stipriai at
ramai surišti save patį su tuo

Karaliaus Mindaugo Institutas Melboume 
ir kaip nepritruktumėm žodžių 
teisintis dėl sukurtos situaci
jos, vieno jauno asmens žodžiai 
pasiliks visada teisūs.

vienas kūrėjas, kuris nori eiti 
savo nuosavu keliu, bet ne jau 
už sienos pramintuoju. Tai jau
nimo kartai, kuri brendo visuos 
tinio pa&eigimo užgulime ar 
nebus jau per vėlus susigriebi- 
mas, o tai, kuri lukštenusi jau 
visiškai svetimoj mokykloj, 
dar sunkiau užsikabinti, nes 
n 
beturi; 
kuri 
išm

Trapibto istorija
“The Seven Storey Malin

tam” yra viena iš populiariau
sių knygų Amerikoje. Jos au
torius Thomas Merton, Naujo
sios Zelandijos tapytojo ir ame
rikietės sūnus, pasakoja toje 
knygoje, kaip jis nerado pasi
tenkinimo nei Prancūzijoje, nei 
prie Rheino, nei New Yorko 
bohemoje, nei komunizme. Ne
pasitenkinimas jį atvedė į vie
nuolyną, pas trapistus.

Kentucky valstybėje tas jo 
vienuolynas, ir apie savo gyve
nimą jame Mertonas pasakoja 
kitoje pačioje gražiausioje sa
vo knygoje “The Sign of Jo
nas”

Tos knygos pagarsėjo ir at
neša į vienuolyną neramumo. 
Kai' Merion atėjo, vienuolyne 
buvo 70, dabar yra *270 vie
nuolių ir vis nauji kandidatai 
veržiasi ir nauji interesantai 
laiškais bombarduoja. Kartais 
jis pagalvoja apie naujus dar 
griežtesnės tvarkos vienuoly
nus. Ir kam tai? Tam, kad jis 
susirastų savo vietą pasauly.

Daug kartu vyšnios žiedus purtė.
Daug upės nešė sūkurių.
Tik asai vis nė kokio turto, 
Namų ir nieko neturiu..

Jaučiu — tai skamba laiko dainos.
Žinau — tai ūžia ežerai. 
Tik -mano meilė neateina 
Dienom, naktim nei vakarais.

Žiūriu — tai žydi pįrmas sniegas 
Sidabro žiedu po mbdžių. 
Gilias naktis kiete^-pramiegu 
Ir nieko nieko negirdžiu.

Ir aš sakau— nereikia nieko. 
Vienam taip gera vakare. 
Tegu ir vakarą apsniega, 
Tai man gražu bus pažiūrėt!

Moterų Leksikonas” lei
džiamas Šveicarijoje. Apįe lie
tuvių rašytojas ir lietuvę mote
rį literatūroje informacijas pa
rūpino prof. J. Eretas. Jis taip Tiim^’featrą sujungti su suau- 
pąt parašė apie Baltijos kraš
tus leidiniui “Europa Aeterna”, 
kuriame norima iškelti Euro
pos dvasįos palikimą.

• Lietuvių Teatras Chicago
je vėl organizuojamas. Kultū
ros Taryba buvo sušaukus'po
sėdžius, kuriuose dalyvavo Lie
tuvių Teatro Chicagoje valdy
bos nariai, Jaunimo Teatro at
stovai ir Kultūros Tarybos pre-

ą Prof. K. Pakštas rašo geo
grafinę lietuvių tautos 3 tūks

tančių metų apžvalgą, 
turės 50 žemėlapių.

O DaiL J. Rimšos 
paroda Buenos Aires
atidaryta liepos 13 d. ir truks 
iki rugpiučid i d. Joje išstaty
ti 24 naujausi dailininko kūri
niai.

• V. Krėvės “žentą”, auto
riaus 70 metų sukaktį minėda
mi, suvaidino Sao Paulo Lietu
vių Savišalpos, ir Kultūros Ben
druomenė “Lituania”.

• Baitų koncertas įvyko . 
Adęlaidėje, Australijoje, gegu-

Broliškos latvių tautos rašy- 400 eilėraščių ir tris scenos 
tojas Ehaaila Skujenieks, kuris .veikalus. Savo kūryboje labiau 
birželio 26 d. atšventė 50 metų yra linkęs į lengvą humoristi- 
sukaktį, yra Lietuvių Rašyto- nį kaimo buities vaizdavimą, 
jų Draugijos narys nuo 1930 
m. Jis Latvijos pilietis,'sava
noriu gynęs Latvijos nepri
klausomybę, taip pat tarnavęs 
ir Lietuvos kariuomenėje. Jis 
gavęs išsimokslinimą Latvijo
je, mokytojavo Lietuvoje.

Šitą duoklę abiem tautom jis 
pratęsė ir visuomeniniame gy
venime ir literatūroje. Jis vie
nas iš uoliausių Lietuvių, Lat
vių Vienybės idėjų skleidėjų. 
Tremtyje atgaivino šią veiklą 
ir ją perkėlė į Ameriką. Jo 
pastangomis įkurtas ne vienas 
skyrius, išleistas visas pluoš
tas biuletenių, prirašyta strai
psnių. Jis yra Lietuvių Latvių 
Vienybės garbės narys.

Lietuviškoje spaudoje Skuje
nieks pradėjo reikštis jau 1922 
m., latviškai — metais vėliau. 
Ir čia eina ta pati vienybės 
idėja. Pirmiausia lietuvių kal- 
bon jis verčia Rainio eilėraš- 

chologijos ir filosofijos švie- čius, o Vėliau" vertė iš lietuvių 
soje, kur bus paliesta Lietu- kalbos. Į latvių kalbą jis yra d. Bauskėje. Pirmojo pasauli- 
vos politika ir menas.

Kun. Pr. Vaseris, Instituto 
narys, be bendrų kultūros fi
losofijos darbų šiais metais dar 
rengia išsamią studiją apie Lie
tuvos bažnytinės provincijos 
metropolito arkivysk. J. Skvi
recko asmenį ir darbus.

Br. Zumeris, Istorijos sekci
jos' vedėju, sukėlęs susidomė- _____ ___ ___________ ____
jimą savo praeitais metais pa- įūrinių, Yra išvertęs V. Ramo- 
skelbta istorine studija “Ty
linti tauta”, dirba prie naujo 

, veikalo, kuriame palies lietu
viškojo jaunimo klausimus. Be 
to jis renka medžiagą apie lie
tuvių tautos revoliucinį - tauti
nį aktingumą amžių bėgyje.

Be Šių' individualinių studi
jų Institutas nu 
visą eilę moksli

kutiniųjų klasių gimnazistas, 
bet ar jie taip rašė, kai prade- . 
jo reikštis, o jaunimas jaučia
si, kad už jį rašo kiti, kad vis
tiek geriau neparašys kaip Ma
ceina, Girnius, Grinius, Vaičiu
laitis ar Brazdžionis, tai ką Čia 
ir bemėginti.

Tokia nuotaika kelia pasivu- 
mą, kurio rezultatai ir šiuos 
klausimus iškėlė ir 
giau kels.

Betką daryti, kad 
Čia patarimo nėra, 
redaktoriaus, kuris

Gal būti. Turėtų būti galima, senuosius nuvaryti

MelboUrne, Australijoje, vei
kią Karaliaus Mindaugo Insti
tutas. Jis suorganizavo visą ei
lę viešų paskaitų. Instituto di
rektorium yra P. V. RauHnai- 
tis ir sekretorium A. Vaičaitis, 
sekcijų vąįkėjais — kalbos ir 
literatūros — A. Semribas-

jęs neabejotinį talentą mėgi
nau įkalbėti padirbėti rimčiau, 
man labai paprastai atsakė: 
“jeigu jas tokrBrazdžkmis ne
bemoka parašyti mūsų kritikai Zubras, kultūros meno — A.

Vaičaitis, teisės ir sociali
nių mokslų — P. V. Raulinai-Nusikratėm rankas nūo savo 

literatūros, nuo savo didelių tis. Pagal priimtą statutą In- 
žmonių, viską sumaišėm var-

■ dan kažin ko į nejaukią košę, 
kuo gi jaunimas beužsidegs.
Būtų įdomi anketa surinkti šio
kius tokius davinius iš buvusiiį 
tada jaunų žmonių, kokias nuo
taikas sukėlė kad ir Balio Sruo
gos recenzija, kurioj Putiną 
vadina Rūpintojėlio dainium.

, Talentai, jeigu jų yra, žino
ma, .nenunyks. Nenoriu būti 
blogu pranašu, bet ši tremtis 
gali vėl duoti ne vieną Milašių, 
Baltrušaitį, • Mickevičių, nes 
jaunimui tokios sąlygos susi
daro, p platuma* ir pripažini- cijai. Ak Zembris - Zubras ruo- zacijos paskait

stituto tikslas yra: tirti lietu
vių mokslą, literatūrą 
turą, dirbti aukštojo

ir kul- 
mokslo

i nariai, 
rėmėjai.

Instfartą sudaro jo 
korespondentai • ir j 
šiais metais Instituto nariai 
daugiau dėmesio kreipia į in
dividualines studijų sritis. Di- 

* rektorius P. V. Raulinaitis ruo
šia mokslinę, studiją lyginamo
sios teisės srityje, ir apie pre
kybines bendroves. Tai -bus 
medžiaga teisinei iš okupacijos 
išlaisvintos Lietuvos organiza-

to suruošti 
populiari- 

■Iboume.

' išvertęs špie 15 lietuviškų ro
manų, 5 didelius scenos vei
kalus' ir nesuskaitomą kiekį 
smulkesnių dalykų. Vien trem-

* tyje jis yra vertęs apie 25 lie

• ŠVYTURYS — Neperiodinis 
“Sekmadienio” priedas, nr. 2, 
rotatorium spausdinamas Mcl- 
boųpne, Australijoje, 52 psl. 
Turinyje sutelkta gana įdomių 
straipsnių, beletristikos, poezi
jos. Redaguoja kun. Pr. Vasc- 
rįs ir Bronius Zumeris.

LUX CHRIST1 — Biuletenis 
kunigams, liepos-rugsėjo nr. 
Laidžia ALRK Kunigų Vieny- 

’bė, redaguoja kun. St. Yla. 
Numerys: straipsniai, pamoks
lai, parapijų istorija, žmonės 
ir darbus, kronika, knygas, 
jumoro skyrius.

VYTIS, nr. 7 — liepos mėn. 
Turinyje: Alfa Sušinskas — 
Organizacinis draugiškumas; 
Elena J. Girdis — Ar pakan
kamai dirbame Lietuvai?; Ig
nas Sakalas rašo apie a. a. 
Koalą Žeromskį, vyčius sen
draugius, tęsia vyčių istoriją 
ir Lt.

* nto karo metu, vokiečiams įsi
veržus į Kuržemę, jo tėvai 
1915 m. persikėle į Lietuvą ir 
apsigyveno Biržų apskrityje. 
Išmokęs dietų viškai,'mokslus

tuvių autorius. Jis pastoviai eina Latvijoje, pradžioje Baus- 
latvių literatūrą aprūpino ge/ kėje, vėliau Rygoje. Grįžęs į 
riausiais lietuvių, literatūroą Lietuvą, ketverius metus dir

ba kaip mokytojas Biržų ap- 
•skrityje įvairiose vietose. Bū
damas kaime, gerai susipažino 
su lietuvių kalba, jos dvasia. 
Taip Lietuva tapo jo an
tėvynė. J Latviją jis grįžo 
1928 m. ir visą laiką gyven 
Rygoje. Dirbo kaip žurnalis
tas, literatas, rašydamas latvių 
ir lietuvių spaudoje.

_ šiuo metu Emils Skujenieks 
gyvena Ctevelande ir taip pat 
bendradarbiauja abiejų broliš
kų tautų spaudoje.

.A. D.

vertęs Bęrn. Brazdžionio, In- 
čiūros, Vaičiulaičio ir Aisčio

no “Kryžius” ir dabar baigia 
versti “Dulkės raudonam sau
lėleidyje”. Labiausiai pasise
kusiu savo vertimu jis pats lai
ko Inčiūros eilėraštį "Tėviš
kę” kur vertėjas yra pagavęs 
ir perdavęs visas autoriaus 
plonybes.

Latvių literatūrai jis yra da
vęs du novelių rinkinius, apie 
50 apysakų, vieną poemą, apie

leisi

etai* viršeliais, 371 psl.,

Gaunamas:

PAMINIMU)" APMIK*.

truktyn >1, K. T.

Ml N. MT. VU»S

puikiai ACULATA spaudos 

mažasis maldynas

Sv^ka Marija

i®’ -Or-Hu*-. įflSĮft..
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TelepiMme: DMKBOKN 24M1S 
TO-PLAGE HEU» WANTED ADN. 

Ask For Ar! Taker

savąjį JI. v

.T
 J Help Wante<l Malė

susitelkę senieji ateiviai dzū-

metų kalbėjo Lietuvoje. Susiti-

žavingą^ Dzūkijos kraštą. Dsn-

to. štai ką man*vienaą apyse-

tų laisva Lietuva, tai visclek

Be to, jie labai vaišingi ir ge
ri dainininkai. Didžiuojasi ne 
tik dzūkiškomis dainomis, bet 
ir savu dzūku muziku Jonu Ta- 
mulioniu. Sako, jei ne mūsų 
“Vanagaitis”, tai gal būtum už
miršę tas gražiąsias ir skam-

nas Tamulionis dažnai lanky
davo mūsų kolonijas, koncer
tuodavo vienas ir savo choru, 
tuo paskatindamas ir kitus iš- 

' mokti daugiau naujų dainų.
Tad malonu ir man prisimin- I 

ti tą lietuviškos dainos bei mu
zikos žadintoją išeivijoje. Ta- 
mulionį (Tamulevičių) pažinau 
Lietuvoje. Jis tuomet gyveno ) 
Marcinkonyse, gana sunkiose < 
sąlygose. Jo tėvai buvo seni, J 
tai jam reikėdavo visus ūkiš
kus darbus dirbti. Dirbdamas S
nuolat mėgdavo dainuoti. Ki
taip sakant, su daina keldavo 
ir su daina guldavo.

Vilniaus vyskupas j Marcin
konių bažnyčią paskyrė klebo
nu veiklų kunigą A. Petrulį, ku
ris tuojau parsikvietė vargo
nininku muziką Žilinską. Ži
linskas ėmė organizuoti bažny
tinį chorą. Berods, Tamulionis 
pirmuoju prisirašė prie choro. 
Vargonininkas greit atkreipė

- dėmesį į Tamulionio stiprų te
noro balsą ir patarė jį lavin
ti. Tačiau sunkios gyvenimo 
aplinkybės'neleido jam to vyk
dyti. Beūkinmkaudamas nusi
pirko iš kaimo muzikanto ar
moniką ir pradėjo vakarais 
mokytis groti. Po kelių savai
čių choristai labai nustebo, kad 
Tamulionis geriau groja negu 
senieji muzikantai. Vargoni-

annomja. Pramokęs nsturrmo- - kalbus-aerirpo <
riją, greit išmoko gnrti ir vaiS ciatybę darbo ieškoti. Praritio-

bažnyčią groti ir giedoti gą- nomig dirbdavo, vakarais 
dzinkų (rytinių valandų). BoA lanki angių kabos kursas ir 
kiek laiko jis susilauki neti- ims munkąs profenorhis md-
kėtos staigmenos.

ūkininkavimą perleido broliui, 
pats pradėjo lankyti įsteigtą

kyklą ir kartu pas vargoni
ninką Žilinską mokėsi muzikos. 
Bet ir vėl kliūtis. Žilinskas iš-

gus. Tamulioniui susidarė di
delių sunkumų. Nori mokslą 
tęsti toliau, bet kitur išvykti 
neturėjo lėšų. Na, bėt vargais 
negalais gavęs keletą rublių iš

( Jonas Tamulionis

timą į Nashua lietuvių parapi- 
jjo»\šjL_Kazimiero bažnyčios

organizavo stiprų bažnytinį 
chorą su kuriuo dažnai ėmė 
lankyti lietuvių kolonijas ir 
duoti jiems lietuviškus kon
certus. Be to, turėdamas gra
žų balsą -daug kur vienas kon
certuodavo. ' Būdamas geras 
akordionistas suorganizavo iš 
6 asmenų orkestrėlį, be kurio 
Nashua nei vienas lietuviškas 

/piknikas neapseina. Virš tris
dešimt metų dirbdamas jis čio
nai labai išpopulerėjo. Turi 
įdainavęs daug plokštelių. ’

Klebono ir jo rūpesčiu prieš 
du metu bažnyčioje įrengti 
nauji modemiški vargonai, ku-

AMčLniKOŠ SKAUTU JĄMBOREE Kalifornijoje buvo Sutraukusi 50,- 
000 skautų- Šiomis dienomis ji pasibaigė. Palapinės jau nuimamos.

VYRAI—VYRAI .
Galite sustoti dairęsis ir eiti darban šiandien 

' MUMS REIKALINGA
SANDELIUOSE DIRBTI VYRU PAKAVIMUI 

IR AUTOMOBHJU BEI SUNKVEŽIMIŲ 
PAKROVIMUI

Norint kasdien sumokama pinigais. Nuolatinis darbas arka 
jūsų laisvadieniais. Priimami tik rimti vyrai. Geras pradi
nis mokestis ir po 8 vai. viršavalandžiai. .Kreiptis:

Workman for Woukmen
601 W. Washisgton fchd.

t į

mamos ir brolio jis irgi nuvy
ko į Daugus pas Žilinską mo

kytis. Rubliai greit išsibaigė. 
Brolis, negalėdamas skirti dau
giau lėšų, patarė jam vykti 
Amerikon. Brolio patarimą pri
ėmė ir palikęs savo gimtąjį 
kraštą 1912 metais išvyko už 
jūrių marių laimės ieškoti. 
Sunku jam buvo skirtis su na
miškiais, gražiuoju sodu, smė
lėtais Marcinkonių kalneliais, 
žavingomis pušaitėmis, o la
biausiai su kaimo jaunimu ir 
bažnytiniu choru.

• CHICAGOJE IR
Illinois gub-Stratton pasira

šė 3 naujus įstatymus, kurie 
pagriežtins bausmes už narko
tikų vartojimą bei jų platini
mą.

Amerikos Lietuvių Bendruo
menės ženkleliai atspausti. Vla
do Vijeikio spaustuvėje. Juos 
perėmė JAV L. Bendruomenės 
apygardos iždininkas M. Mac
kevičius. Ženkleliai bus klijuo
jami nario knygelėn . mokant 
mokestį.

_ ______ _ Ignas Sakalas, L. Vyčių Sen- 
rie kainavo per 10,000 dolerių; draugių ^pirmininkas,—paskutį-

Labai buvau sužavėtas tų 
vargonų muzika, kai Tamulio
nis jais išpildė keletą bažny
tinių kūrinių.

Jonas Tamulionis yra akty
vus visuomenininkas. Priklau
so bažnytinėms organizacijoms 
ir yra LBS darbininkų 65 kuo
pos narys ir daugelį metų bu
vo tos kuopos pirmininku. Ke
letą metų vadovavo BALFo 
vietinį Nashua skyrių. Skaito 
lietuvišką spaudą, o su “Dar
bininku” labai seniai susibičiu
liavęs ir jis yra jo mėgiamiau
sias lietuviškas laikraštis. 
Tremtinius Vokietijoje labai 
atjautė ir juos rėmė. Taip pat 
sudarė vienai šeimai guranti* 
jas, o jai atvykus medžiaginiai 
daug kuo parėmė.

niame kuopos susirinkime iš
rinktas atstovu L. Vyčių suva
žiavime Bostone rugpjūčio 28- 
30 d.

Moksleiviams tarifas susisie
kimu autobusais ir tramvajais 
bus pakeltas nuo 8 c. ligi 10. 
Naujuoju potvarkiu mokslei-

SENIEJI TRAUKIASI
ji^jN. J. Liepos 16 d. 
arija Gustienė - Ta-

H.

ŽINIOS Iš KATALIKĘ PASAULIO
• Dievo Motinos šventovėje 

Liurde įvyko tarptautinis karių 
kongresas, kuriame .dalyvavo 
gausios grupės iš Prancūzijos. 
Vokietijos, Anglijos, Italijos ir 
J. A. Valstybių. Kongreso tiks
las — krikščioniškosios civili
zacijos dvasioje sustiprinti 
nuoširdų viens kito supratimą.

- Vokiečiai ir prancūzai broliško 
susitaikymo ženklan prie kri- 
tusiems kariams paminklo 
JUųrde padėjo gėlių vainiką. 
Jaudinanti vakaro procesija su 
degančiomis žvakėmis rankose 
buvo karštos maldas už v’.so 
pasaulio taiką simbolis.

• Prancūzė Bernadeta David 
po apsilankymo Liurdo Dievo 
Motinos šventovėje pasijuto vi
sai pasveikusi iš nepagydomos 
stinkios ligos. Šiandien ji yra 
visai sveika ir aptarnauja 
tus ligonius Liurdo grotos 
goninėje.

• Anglų katalikų- šeimų 
proc. skaito bent vieną iš pen
kių didžiųjų Aųglijc®~kstalikų 
savaitraščių. Tai neseniai Mos- 
tatavo šio krašto angHkcn\i 
savo kongrese, drauge apgiiA

. lestaudami, kad anglikonų ta’4 
nyčios tikinčiųjų tik 5 procJ 
naudojasi religine spauda. /

• Av. Pijinciškans Salczfe- 
•čio, nv rūsio prieš 300 i

k širdis, saugoma Italijoje,
/ vise esančiame Aplankym 
į reru vienuolyne, kaig^praneša

“L’Osaervatore deUa Domini- 
ca”, paskutiniu laiku ėmė krau-

juoti šviežiu krauju. Stebuklas 
žmonėms padarė didelį įspūdi.

• Katalikų skaičius šiuo lai
ku siekia 472Ljpi Ii jonus, kas su
daro 19 proc. visų žemės ru
tulio gyventojų, kurių priskai-. 
tomą du milijardai 440 .mili
jonų. Katalikų Azijoj yra 31 
milijonas, t y. 2,3 proc.; Euro
poj — 230 milijonų,—39 proc.; 
Šiaurės 4r Pietų Amerikos — 
190 milijonų, Afrikoj — 17 mi
lijonų ir apie 3 mili jonai Okea
nijoj. Prie katalikų pridėjus 
250 milijonų protestąntų ir 200 
milijonų skizmatikų, į Kristų 
tikinčiųjų skaičius pakyla be
veik iki vieno milijardo.

Manchester, N.
Maža ’ Manchesterio lietuvių 

kolonija paskutiniu metu dar 
labiau sumažėjo. Ieškodamos 
palankesnių gyvenimo sąlygų, 
išsikėlė dvi buv. tremtinių šei
mos: Reivydai į Brockton, 
Mass., Pliodžinskai į Cleveland, 
Ohio. Reivydai mano įsikurti 
prekyboje, o Pliodžinskas at
liekamu nuo darbo laiku nori 
pasitobulinti fotografo profesi
joj-

Vietinis žinomas lietuvių vei
kėjas J. Vai aunas neseniai 
darbovietėje griūdamas sun
kiai susižeidė ir\dabar gydosi 
namie? Manchestferiečiai linki 
jam greit pasveikti ir vėl įsi
jungti į veikimą, kuriame jis 
lig šiol vadovavo.

Daugėlai Bedforde (3 mylios 
nuo Manchesterio) . pradėjo 
nuosavų namų statybą.

numirė 
čionienė, sulaukusi 69 m. amž., ' 
gimusi Rumšiškėse, Lietuvoje, 
ir Amerikoje Išgyvenusi dau
giau kaip 50 metų. Velionė bu
vo susipratusi lietuvė ir gra
žiai išauklėjo tris sūnus ir duk
terį, kurie visi 'dalyvauja lie- 1 
tuviškoje veikloje. Sūnus An- ' 
tanas Gustas yra ilgametis : 
Liet. Piliečių- Klubo pirminin
kas. Ji pati iki mirties buvo 
Liet. Moterų Klubo pirminin- ■ 
ke, priklausė šv. Kazimiero pa- . 
rapijai ir SLA 101 kp.

Liepos 18 d. kleb. kun. J. 
Kinta atlaikė už velionę gedu- s 
lingas šv. mišias ir palydėjo 
į kapus. Ant kapo sudėta la- I 
bai daug vainikų ir didelė mi
nia žmonių ten atsisveikino ve
lionę paskutinį kartą. Po lai
dotuvių Piliečių Klube- buvo 
gražios vaišės, kur dalyvavo 
per 120 žmonių.

Velionė Amerikoje paliko 
dar brolį Adomavičių ir seserį 
Mereckienę su šeimomis, o vie
nas brolis šiėmet įx>ra mėnesių 
anksčiau pasitraukė į amžinas- 
U-

Ir taip kasdien traukiasi se
nosios kartas lietuviai iš šio 
pasaulio. Retėja mūsų eilės ...

Jurg. Ežer. I

APYLINKĖSE
viai galės važinėtis papiginta 
kaina ne tik mokslo dienomis 
ir valandomis, bet visą laiką. _

Kun. J. šaulinskas, Rose- 
> lando parapijos klebonas, pa

skyrė bažnyčioje rinkliavą 
Uragvajaus lietuvių bažnyčios 
statymui. Ta proga pamokslą 
sakė Tėv. J. Bružikas, S. J., 
kuris yra minėtos bažnyčios 
statymo organizatorius.

Western gatvė Chicagoje 
“laimėjo” pirmenybę susisieki
mo nelaimių skaičiumi. Per 
paskutinius 3 mėn^ius įvyko 
494 nelaięies. -Paprastai dau- 
giausia nelaimių pasitaikydavo 
State gatvėje.

“Dainavos” ansamblis ato
stogauja nuo liepos 15 ligi rug
pjūčio 16. Po atostogų pradės 
ruoštis naujo muzikalinio vei
kalo pastatymui.

Illinois Lietuvių Prekybos 
Rūmai ruošia golfo žaidimų 
dieną. Išnuomotas Glen Eagles 
Gountry -Club, žaidimai įvyks 
rugpjūčio 19.

Help Wanted Malė
REIKALINGAS PATYRįS 

MĖSININKAS
kaulų kapotojas ir darbininkas 
bet kuriam darbui. Puikus pra
dinis atlyginimas. Darbas pa
stovus. , i

GUGGENHEIM PROVISION 
COMPANY

835 Fulton St, MO 64)364

Help Wanted Malė 
or Female

VYRAI IR 
MOTERYS

bendriems dirbtuvės darbams.

• Geras praiiiįii» atlyginimas
• Puikios darbę sąlygos
• Gydymo programa

Apmokamos šventės ir atostogos
...? Prisistatyti Asmeniškai —

B0DLONG PICKU Co. 
1849 Mairey St

ki- 
li-

80

• Katalikų kongrese (Švei
carijoj) dalyvavo apie 15 tūks
tančių katalikų vyrų. Federali
nės šveicarų respublikos pata
rėjas Escher, kalbėdamas apie 
katalikų pareigas Bažnyčiai ir 
Tėvynei, pabrėžė ko~felnės 
santaikos ir socialinio bendra
vimo reikalingumą mūsų' lai
kais.

• Nacių hitleriainkų pėdo
mis nusekė Lenkijos komunis
tai, kurie istoriniuose veikaluo
se. nenorėdami minėt Kristaus, 
ėmė rašvti, kaip ir Hitlerio 
“mokslininkai”, ne "preš Kr’s- 
tų” ir “po Kristaus”, o "prieš 

-mūsų•erą" ir “mūsų eroje”.
Bet kada gi, prasideda ta “mū
sų era?" Jau. nuosekliau būtų 
rašvti "prieš Beriją” ir "po 
Berijus”.

OI ANE CON«rAWC£, 4 mtaų - mergaite M Narguette,'•4ica, susu gusi 
valku-MfalythmH, Sauna kraujo tran*fūzijq (gamma globulin>, kuria 
Oafcar a9kmhs*al gydoma polio liga.

Help wanted Female

MERGAITE* - 
MOTERYS Į

20 - 45 'l
DIRBTI NETOLI NAMŲ

NESUNKUS DARBAS. JUS BEMO
KANT PRADINIS ATLYGINIMAS 
$1 00 VAL. PRIE SVARAUS, IMDO- 
MAUS IR LENGVO DAfcBO MUSU 
SVARIOJE IR'MALONINE ĮMO
NĖJE SU PUIKIOMIS OALIMYBt- 
MIS KILTI ŠIAME AUKŠTOS KO- 

KYBfiS BENY.
KREIPKITĖS ŠIANDIEN

FOTO FINISHERS, INC. : 
1736 W. NORTH AVĖ. I

THE LAWRIN CO.
urgently needs

GENERAL FACTORY HELP
We want dependahle men for steady work. Experience not - 

necessafy. — WE WILL TRAIN YOU.
TOP WAGES with opportunity for increašes 

to steady workers.
Occasional overtime at 1*4 over 40 hours

CUffside 4-0440
3080 S. WINCHESTER AVĖ.

Employment Office open Saturday, July 11, 8 a.m. to 12

SPAUSTUVININKAI

RUTULINES PADAVĖJAI 
$255 UŽ VALANDĄ 

SPAUSTUVININKAI PRIE ATSKIROS 
HORIZONTALES [ VERTIKALĖS

$2.75 UŽ -VALANDĄ 
TAIP PAT

CROSS padavimo operatoriai
ĮVAIRIOS DARBININKŲ BENEFIČIJOS 

ĮMONĖ ATVIRA
GERIEMS VYRAMS NUOLATINIS DARBAS
WEBB-LINN PRINTING C O.

511 S. SANGAMON ST.

MEN — 18 - 45
GENERAL FACTORY WORK — OPENING ON 2 SHIFTS

• 7:3« A. M. to 4 P. M.
• Start at 1.92/z per hoar
• After 39 days $1.68'/2 per hour.
• 4: P. M. to 12:39 midnite
• Start at $1.77 per hour
• After 39 days $1.84 per hour

Good working conditions—Uniforms fumished—Cafeteria on 
premises—Free hospitalization & surgical plan—Paid Holidays 
2 Yr High School only Reųuirement — Appfy Personnel Dppt.

KHAFT FOODS Co„ 595 N. SACBAMENTO

IEŠKOMI PRITYRĘ KARTONINIŲ DĖŽIŲ ĮDIRBĖJAI
Prižiūrėtojas spausdinimo ir piaustymo (2 pam.) 
Spausdinimo ir piaustymo operatorius (1 pam.) 
Spausdinimo ir piaustymo operatorius (2 pam.)

• Aukščiausias atlyginimas • Apmokamos atostogos • Veltui 
gyvybės apdrauda • Ligoninės priežiūra • Mokamos 6 Šventės

Susitarimui kreipkitės į Joe Effis.

- fSfsbreMk *,-2383 Flllnrare 2-0502

Help Wanted Female

GENERAL FACTORY WORK — OPENINGS ON 2 SHIFTS

• 7:39 A. M. to 4 P. M.
• Start at SL39 per hour

>• Raiše after 39 pays $1.45 per hoar
• 4: P. M. to 12:39 nridnight
• Start at $131 per hoar
• Raiše in 39 days to $1-58 per hour. ,

Good working conditions—Uniforms fumished—Cafeteria on 
premises—Free hospitalization A shrgical plan—Paid Holidays 
2 Yr High School only Reųuirement — Apply Personnel Dept.

KRAFT FOODS Co. S95 N. SACRAMENTO*

D Ė M E S I 0!
Bendriems raštines darbams padėti 

AUKŠTAS ATLYGINIMAS — PRIEDAS 1 RATOS 
BONO PUANAS. LABAI GEROS DARBO SĄLYGOS 

LIGONINES IR GYVYBES APDRAUDIMAS’ 
TAIP PAT

KAFETĖRTJOS PADAVĖJOS
Rąžyti:

BO3B.K.1N
Rm.914,79 W. Monro* SU Chicago 3,11L



STOBTINĮNKaMS

vieną Siaur. Amerikoje ar Ka-

sporto klubui, norį dalyvauti

: įvykstančiuose IlI-ce Aasr. 
Amerikos Lietuvių Spmrtūtoję 
Žaidynėse iki rugpjūčio 15 d. 
gali registruotis tiesioginiai 
Vyr. Fask’te adresu —

gelwooct 4-5638, suteikti ap.e 
save šias žinias: vardas - pa
vardė, ainžiūs, tikslus adresas 
ir kokiose varžybose (sporto 
šakose) nori dalyvauti. Gyve
nantieji už Chicagos miesto ri
bų, praneša, ar reikės aprūpin
ti maistu ir nakvyne.

Kartu su registracijos žinio
mis siunčiama ir $1.50 sporti
ninko registracijos ir pradmės 
(starto) mokesčiams apmokė
te

Pastaba: Pavėluota registra
cija ar prisiųsta be nustatyto 
mokesčio nepriimama.

Vyr. FASK-tas

Kad būtulinksnuau
— Kaip tu nesigėdi toks gir

tas pareiti namo, — bara žmo
na vyrą.

— Bet bran-bran-brangioji, 
tu pa-pa-pa-pati liepei man 
vartoti raudoną vynuogių sun
ką, kad sustiprinčiau krau- 
krauj-ją.

Nepamiršk užsisakyti 
AIDŲ žurnalo

Margojo pasaulio margosios žinios
• Normalaus arklio plaukų 

priskaitoma ligi 51 milijono.
• Kiek svers 70 kg. žmogus, 

įlipęs į Eifelio bokštą, jei bokš
to aukštis yra'300 metrų? Su
mažėjus žemės traukimo jėgai, 
tokio žmogaus svoris kris 7

• Nuodingų grybų užvalgę, 
mirė šie garsi# pasaulio vyrai: 
imperatorius Jovijanas 364 m., 
pranešu karalius Karolius VI 
14^ im. ir pop- Klemensas 
VIII 1534 m.

• Jei mėnulyje gyventų žmo
nės, jie negalėtų matyti visos 
žemės, nes mėnulis visuomet 
atsigrįžęs ta pačia puse į že
mę. Tai priklauso nuogto, jog 
per tiek pat lajko apsisuka apie 
savo ašj kaip ir aplink žemę.

• Norint padidinti automo
bilių greitį, susiduriama su 
stabdžių problema. Lenktynių 
automobiliuose staigiai stab
dant susidaro stabdžiuose karš
tis net ligi 500 laipsnių.

ta Paprastas peiliukas, kai 
jau geležtė nulieta, dar turi 
pereiti per 70 skirtingas ran
kas, kol yra visai pabaigiamas.

Business opportun
BENZINO (GAS) STOTIS

Gera proga auto mekanikams. Gerai 
įrengta su visais įrankiais ir medžia
ga. Puiki prie didelio judėjimo vieta. 
Duoda geras pajamas. Reta bizniui 
proga tik už $3000. Kreiptis į savi- 
uinką; __ ___

White Plains 8-9074

DISPLAY

CHOCORL’A VIEW HOU8E, 
CHOCORUA, NEW HAMPSHIRE 

For a happy yacation in clear, 
bracing, mountain air, only $33. 
weekly, including excellent meals; 
children half, Also bungalos—spe- 
cial rates for New Yorkers, $35. 
w’kly. Modern conveniences, beau- 
tiful locat’n, ideal family group, 
bathing, fishing, natūrai interest- 
ing sights.—Main White Mountain 
Route 16. Write Choeorua View 
House Choeorua, New Hampshire. 
In New York, Tel: TAlmadge 8-3614

----------- --------- *--------- _____;  •—' • . 
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Help wanted lt ITIH
■MM^^^HmmsmNaoM^MBMas^maaaataatasntammMmNmMMMa^asSmtaaBmmvmmaHmmsamraM^ JOHN DERLU A. m. u

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

Viri Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti

Tel : NB 8-1379 TeL EVergreen 6-5181
KARL EHMER—PORK STORES

FRITYRg

HELF WAWT*M MALE-FEMALE
H I I SIISMBSIĮR*—»■!. I II . ' —

- -------------- * jįju , SIUVĖJOS
UNCU 
įtarimai. Darbas

♦fb pri ęa. 
Siuvyklos bsiMfrv darbų padėjėjas. 

Braižytojas ir raptootojns reikalinga*
Pastovus darbas, sems atlyginimas.

Kreiptis: IANN0NE COAT CO. 
57 Thames St, Brooklyn 

(Thames ir Knickerbocker gatvių 
kampas). TeL: HY 7-4440

laubklton, l. i.
7 KAMBARIŲ NAMAS.

Pusiau baigtas rūsys ir pastogė (3 
mieg. kambariai), 1’4 vemtos, tele-» 
vizijos prietaisai ir žaidimų kam
barys. Didelė moderni virtuve, nau
ji kilimai, "tlle” stogus, garažas, 
švirkštas. Kiemelio p’ 40 X 100 
Patogioje vietoje visais atžvilgiais. 
Savininkas apleidžia miestą ir ati
duoda už prieinama kainą.
Pamatyti galima — 131-96 mth St., 
arba pašaukti savininką:

LA 8-2330

OZONE PARK
Dailiai apmušta* šeimai bungalow 
tipo namas, 414 kambarių, be to, 
beveik baigta 2 kamb. pastogė ir 3 
kamb. su vonia tinkamas Ifaiosnuoti 
skiepas. Garažas, plytų panašumo 
geras stogas, aliejinis šildymas, au
tomatinis karštas vanduo ir dveji 
įėjimai. Skalbimo mašina ir kiti 
priedai. Kiemelis sutvarkytas ir 
40 X 100. Arti prie visų patogumų, 
gerą aplinka. Tikrai geras pirkinys 
—tiktai $16,500 , 
Kreipkis l savininką pamatyti ir 
įvertinti — Tel:Vlrginia 8-2203

Užsakykite ‘Eglutę” adresu: 
Eglute, RED 2, Putnam, Coen.

262 Mott St. N. Y. C. 
(prie Houston St.)

siuvėjos
suknelėm pageidaujamos. Unijos 
siuvykla, pastovus darbas. B—-auto
busai sustoja prie siuvyklos durų.

Kreiptis: 
T. & R. DRESS

5 South Seveath Avenue.
Mt. Vernon MO 7-9692

REIKALINGOS SIUVĖJOS , 
su patirtimi draperijos siuvime. Nuo
latinis darbas, aukštas atlyginimas, 
malonios darbo aplinkybės.

Kreiptis: 
CENTURY INTERIOR 

1104 Bedford Avė. 
Breeklyn 

Tel. NE 8-4096 •

PAGEIDAUJAMOS SIUVĖJOS 
siūti dalimis marškinius, darbas akor
dais ir pastovus. Aukštas atlygini- 
mas geros darbo aplinkybės___ ___

Kreiptis:
PAUL8 SKIRTS

5214 3rd Avė., Brooklyn 
TeL: HY 2-4276

SIUVĖJOS MOKANČIOS SIŪTI 
BLIUSKELES

Ištisinis arba dalinis darbas. Pasto
vus darbas, geras atlyginimas.

Kreiptis: 
.ACTIVE BLOUSE 

40 W. tat Street
Mount Varnon 

TfeL: MO 7-9894

DARBININKES
patyrusios ir nepatyrusio*. Pastovus 
darbas. Geras atlyginimas. Puikios 
darbo sąlygos. Kreiptis:

TOWNBROOK CLOTHE9 CORP.
19 Hope St, Brooklyn, N. Y.

69-38 Myrtte Avė.

136-59 Rooaevelt Avenue

68-38 Forest Avenue 
Ridgevvood, N. Y.

66-64 Woodside Avenue 
VVoodside, N. Y.

MAIN STORE
6292-10 MYRTLE AVĖ. GLENDALE 27, N. Y.

PARDUODAM NAMUS «
Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Richmond Z 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius t 
ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluose < I
— greitai ir gerai ;;

J. P. MACHULIS
REAL ĖST ATE & INSURANCE ! i

8656 85th Street. ' Woodhavėn 21, N. Y.
Tel. Vlrginia 7-1896 7 ;;

NEW YORK

TeL EVergpeeų 7-4335 |

Stephen Aromiskih Į
(Armakauskas) Į

Graborhis-Bafeamuotojas |
Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė. .
Brooklyn, N. Y. i

185-34 Horaee Hardtag Bhrd 
Freah Meadaws, FluaUnjr

t19-17 Jamalce Avenue 
Queans VlUaga, N. Y 

179 Reckaway Avenue
Valley Stream, N. Y.

fenu, N. Y.

White'Ptain*, N. Y.

BOSTON, MASS.

S. Baracevičins ir Sūnus 
FUNERAL HOME 

254 W. Broadvvay 
' South Boston, Mass 

JOSEPH BARACEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorių* 

Tel. SOnth Boston 8-2590

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEB8TEB AVĖ.

Amerikos^ 
greičiausiai parduodamas konvertibilis
Fordo Sunliner yra "aukščiau- _
sias žemųjų” pasididžiavimas!
Ir jo stogas pats savaime už- ___S
sidaro paversdamas į patogų, 
uždarą automobilį vienu aki- 
mirksniu. Tai vienintelis že- 
moe kainos konvertibilis' V-8 •
jėgos ir dar pasirinkimas iš 3 
didžiųjų bėgių.

MOTERYS 
nuo 20 iki 26 metų 

patyrusios ir nepatyrusio* dirbti prie 
vokų (envelope) mašinų. Pastovus 
darbas. G^pi apmokamos ir lavina
mos. Turi mokėti angliškai skaityti 
ir rašyti. Kreiptis: 

BERLIN and JONĖS
601 W. 26th St. (7 aukštas), N.Y.C. 

Telef. WA 4-4440

TU. STagg 2-5S4S '

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių Direktorius

GEBOS SIUVĖJOS
mokančios siūti skrybėles. Pastovus
darbas geras atlyginimas. Kreiptis::

MISS ANNE HATS * ’
42 West 39th 8t., N. Y. C. (Rm. 408)

M. P. Baltas — Direktorių* 
Alb. Baltrūnas—Balton 

ReBcalu Vedėjas 
660 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.
NOTARY PUBLIC

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas dieną ir naktį 

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 4-4434

3 Best Sel leis!
DARBININKES

patyrusios siūti sportinius rūbus ir 
marškinius. Pastovus darbas. Geras 
atlyginimas. Kreiptis:

KISMET SPORTWEAR
246 W. 35th St„ N. Y. C.

JAUNA MERGAITE
virtuves darbui ir prie stalų Pasto- 
vus darbas. Gera alga ir geri arbat
pinigiai (tips). ijalonioe darbo sąly
gos. Kreipus:

BOB’S RESTAURANT
99 Morgan Avę., Brooklyn, N. Y. 

TeleL HY 7-9618

J. B. SHALINS-
ŠALINSKAS 

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Pąrkw*ta Station) 
Woodhaveo, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliaci-

TeL Vlrginia 7-4499

ZALETSKAS
FUNERAL HOME 
564 EAST BKOADWAY 

South Boston, Mas*.
D. A. ZaletokM, F. E. Zaletakaa 

Grabortai ir Baiaamuatojai 
Patarnavimas diena ir naktį 

Koplyčia šermenims dykai. 
NOTARY PUBLIC 

TeL 80 8-9315 
SOuth Boston 8-SSS6

Amerikos gražiausias 
šio tipo automobilis
Vėl ’63 Fordo Victoria yra Amerikos 
"geriausiai apsirengęs” automobilis. 
Kaip visi ’53 Fordai, to Crestmark kū-

_______DARBININKES .
mokančios dirbti su Singar ir Merrow 

į mašinomis, patyrusios gaminti mote- 
• riškus mezginius ir megstukus. Pui

kios darbo sąlygos, geras atlygini
mas. 35 valandų darbas. Yra Lunch- 

. room darbininkėms ir Air C^idttion.
Kreiptis:

Knrtwear Hobby Mills, Ine.
30-10 41*t Avs^ Long Island City 
At Queens Plaza TeL ST 4-7822

•ISPANIŠKAS DZINGEUS

EVergreen 8-9770

Joseph

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

R.O1—Kvepiančio Džiugelio 
y I ] šaknis turi padavimų
< nuo senovės, kad Dzin-
' Jtf / gelis buvo vartojama 

nuo išpūtimų', dusi n 
troškulio, neatgavtmo 

~ kvapo, nuomario, para-

darni ant “foam-rubber” sėdynių su 
“non-sag” spyruoklėm. Priekiniai kelio 
sukrėtimai (tie labiausiai jaučiami) su
mažinami Ugi 80%.

Užsisakykite
Darfiatihiį dar šiandien

0o*Ds|ngslto takai* yra ftcal aprū
kyti ligonio korataut tr pati ligoni 
suskutus takota darytis arbata ir 
gerti, sutryniu takais laaMyti i tabe 
ką — rūkysi Ir dMaugstasl maloniu

kvotorta svaro $100.
ALEXANDER’S CO

Vedėjas

Ltetuytfca duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py < WINTER GARDEN TAVERN. Ine.

< <
<

VYT. BELECKAS, savininko

Amerikos populiariausi StationWegons •
Fordo medinių rėmų Country Sųulre yra "dviejų parei- H- 
gų’* grošb, kuris per 3 minutes iš 8 keleivių automobilio . H 4 _
pakeičia | sunkaus pakrovimo vežimą. Fordas duoda dar .
du "greito pakeitimo artistus"... 2 durų 6 keleivių H M W M M
Ranch Wagon ir 4 dorų 8 keleivių, vieno metalo, ■ ’■ m l W ■
Country fledan. , M

■»- -r -J

Stephenl
Baras, SALE vestuvėms,

BrooMyta 8, Jf. Y.
TsL APptegMS 7-7083

Ūmams, etfc,
1883 MADI3ON RT.

•> .Z‘
I

BROOKLYN 37, N. Y.


