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^'\|gGąyjo, tiek nerimo ir neapy- 
Išalktos. Ji grasina vieną dieną 

• <i^trūkti iš vyriausybių rankos. 
'Minios, kurstomos demagogų ir 

7?sy^imų agentų, rankose jį ga- 
/ ^li virsti skerdynėm.

Tai matydami, anglai šiom 
/ ‘̂dienom buvo priversti pasiųsti 

artumą savo naujus kariuo- 
?< J;'menės dalinius, . kad užkirstų 
" 5 kelią galimam gaisrui. /

atsakin-

“Elgesys su žydais Vokieti
joje ir kituose Europos kraš
tuose yra gėda to elgesio kal
tininkam ir moderniai civiliza
cijai Ateitis nepateisins- nė 

. vieno krašto, kuris neduos sa
vo duoklės žydų vargam ir liki
mui palengvinti. Bet didžiau
sią naštą užversti arabų Pales
tinai tai yra pasipiktinimo ver
tas išsisukimas iš pareigos, ku
ri turi gulti visam civilizuotam 
pasauliui. Jokis moralės ko
deksas negali pateisinti tautos 
persekiojimo tam. kad išgelbė-

priemonės, kuri išvytų arabus 
“iš jų tėviškių. Žydų skurdo ne
galima šalinti tuo, kad kitą ne
kaltą ir turtingą 
tum j skurdą”. .

tautą stum-

Baimę kenčia 
žmonės, kad nehūtę “sumesti 
i jūrą". Bet tam tikrom sąly
gom gali būti metami į jūrą ir 
anglai bei amerikonai.

/ To siekia Maskva. Tos rūšies 
pastangas ji dabar labiausiai 
sustiprinus. Stiprina jas atski
rose arabų valstybėse, labiau
siai Egipte, Jordanijoje, pietų

ir Izraelio

abidvi 
ieškojo

> Jei politikų sąžinė būtų jau- 
< iri, tai jie turėtų prisiimti di

delę dali atsakomybės už esa
mą neramią ir kruviną padėti.

Labiausiai už ją yra 
. gi anglai.

Pirmojo karo metu 
kariaujančios pusės

„ talkininkų. Anglai labiausiai 
buvo suinteresuoti susilpninti 
Turkiją ir sukurstyti prieš ją 
arabus. Britų gubernatorius 
Egipte Henry Macmahon 1915 
rudeni užtikrino pagalbą ir 
ginklus būsimam karaliui Hus- 
.seinui. jei jis sukils prieš Tur- 
•kiją. Užtikrino arabam nepri- 

- klausomybę su visom sritim, 
kurių reikalavo Husseinas. iš- 
skyrus kelis ' ruožus šiaurės 
vakarų Syrijoje.

Po poros metų 1917 lapkri
čio 2 lordas A. J. Balfouras 
užtikrino viešai ir sionistų at
stovam. kad jie gaus “tautinę 
tėvynę Palestinoje”. Anglai, 
gal būt, manė, kad pažadai 
arabam ir sionistam suderina
mi. Kitaip galvojo arabai ir 
žydai. Jie pažaduose matė ki
tą turini, čia ir duotas naujas 
akstinas jų tarpusavio kovai.

Hitlerio rasinė politika ara
bam sukėlė viltis, kad jis Bbs' 
natūralus arabų šalininkas 
prieš žydus. Bet Hitlerio spau
džiami h* persekiojami žydai 
kėlėsi Į Palestiną. Kai jų Skai
čius augo, tai augo ir jų jėga. 

' kuri turėjo sprogdinti Palesti
ną iš vidaus^ Anglai mėgino 
surasti “koegzistenciją” tarp 
arabų ir žydų. Bet jie rado ge
riau nusiimti atsakomybę. Nuo 
-mandato Palestinoje jie 1947 
atsisakė. Susikūrė arabų vals
tybės. Tais pat metais Jungti
nės Tautos padarė pirmą dide-

JCNGTINĖSE TAI TOSE susH-iipinta neramumais Palestinoje. Vir
šuje Jungtini!) Tautu gen. sek r. f>ag llanunarskjoal kalbasi su Syri- 
jos atstovu A. Shukayir, apačioje — Abba Eban. Izraelio atstovas, 
šnekasi su d r. J. Brilcj, Jugoslavijos atstovu.

bų kraštų. <
Tajja yra palankios nuotai

kos ir tarp pačių arabų. Jie 
negali atleisti, kad anglai neiš
tesėjo iki ' galo savo pažadų. 
Jie jaučia kartumo, kad Londo- 
ne ir Washingtone -Izraelio po
litikų rankos pasiekia daugiau 
nei ardbų. Net . tokioje Jordani
joje, kur anglai ilgą laiką pa
dengia savo lėšom pudfc Jorda
nijos biudžeto ir dąr savo pini
gais išlaiko Arabų legijoną, 
kur Amerikos pinigais dau
giausia aprūpinami arabai 
tremtiniai iš Izraelio, paskuti
nėm dienom ^prasiveržė anti- 
amerikinės ir antivakarietinės 
riaušės.

Šventoji Žemė nustojo buvus 
tik arena kovos tarp arabę ir 
žydę. Ji virto kovos lauku tarp 
Rytę ir Vakarę.

Jei anglai skubiai pasiuntė 
naujos kariuomenės, tai dėl 
to, kad jie nenori lengvai šio 
kovos lauko užleisti.

Čia yra didieji naftos šalti
niai.

Tuo tarpu jie anglų, ameri
kiečių, prancūzų rankose. Bet 
jų nori nemažiau ir Maskva. 
Už tat kova bus atkakli.

Ar -iš to ką laimės arabai ir 
žydai? M.

išstumtų doje vė^-pasirodė daugiau žine- 
ius iš ara- lių apie Lietuvą. Jos patvirtina 

ligšiol susidaryta apie Lietuvą 
įspūdį. Ji tik papildo ar paryš
kina naujais vaizdais. .

Negali gauti siūlę
Drauge sausio 11 ta pati 

Norkutė pasakojo apie maitini
mąsi- ir aprangą Lietuvoje:

“Džiaugiamės gaudami nu
sipirkti prastų miltu. Keoda- 
vaus vadinamus “lepioški” — 
tik su vandeniu sumaišytus. 
Kiek aš jų valgydavau — vis 
alkana ir alkana. Kai gaudavau 
tikros duonos, niekad neriek
davau, tiesiog lauždavau ir val
gydavau. Alkanam nėra kada 
riektis ... žmonės • stovi prie 
krautuvių nuo ankstaus ryto, o 
krautuvės teatsidaro 9 vai. 
Žmonės sala. Ateisi vėliau — 
duonos nebegausi... - Drabu
žių krautuvėse pasirinkimo nė
ra. O kaip trūksta siūlų! Jei 
gauni kur turguj siuvinėjimui 
siūlų, tai 3—5 rubliai, už ku
riuos' čia gal 5 c. temokėtum, 
ir už tai policija baudžia —ne
valia pardavinėti juodoj rinkoj. 
Kai pasirodo krautuvėse — su
sidaro tokios eilės, kad net 
muštynės kyla. Duoda tik 3—5 
pluoštelius, ir tai tik su nario 
knygele ... Netgi Vilniuje nė
ra-siūlų krautuvėse”. Ar Lietu
voje gaunami siuntiniai, ku
riuos pasiunčia kas iš Ameri
kos, jai neteko girdėti.

kad jų kilmės žmonės būtų 
įtraukti į demokratų ir respub- 

' likonų nominacijos sąrašus.
Lietuviai demokratai itin rei
kalavo, kad jų kandidatam bū
tų užtikrinta vieta būsimose 
nominacijose. ■■
Dėl kun. P. Bučio atsiminimų

Naujienos atsiliepė dėl vysk.

AR PRIŠNEKĘS MALENKOVUI GALĄ?
Vėl pradeda šnekėti apie 

Malenkovo žvaigždės nusilei
do masto žygi: rekomendavo dimą. Prisimenama, kad tyliai 

praėjęs valymas spalio pabai
goje Gruzijoje, kur buvo šeši 
sušaudyti, galėjęs turėti kiek 
ryšio-ir su Malenkovu. Tiesiogi
nis ryšys buvo tarp sušaudytų
jų ir Beri jos. Kai Berija buvo 
likviduotas, tada buvo likvi
duotas Abakumovas. Po jo 
Gruzijos Rapava likviduotas 
ir kt. Tačiau kreipiamas dė
mesys, kad tiek likviduojant 
Beriją, tiek ir paskutinius Gru
zijos pareigūnus, buvo prisi- 
mintį 1937 didieji valymai. 
Buvo Berija kaltinamas, kad in
trigas sudaręs prieš Ordžoniki- 
dze, tada pramonės diktato
rių; buvo prisiminta, kad tada

^padalyti Palestiną. — dalis žy
dam, dalis arabam. Taip paskui 

\ dalys Korėją, Indokiniją, Vo
kietiją, Europą, Aziją... Žy
dai susigriebė ir paskelbė ne
priklausomybę. Pakėlė ginklą 
'jai apginti Jie laimėjo žemės 
daugiau, nei buvo jiem numa
tyta. Jie susikūrė valstybę, 
ri -šiandien lygi maždaug

?igei Šveicarijos.
Bet Izraelio atsiradimas

.dėjo neužlyginamą bedugnę 
tarp arabų ir žydų. Arabai Iz
raelio lig šiol nepripažino. 
Santykiai ne tik neaprimo, bet 
vis labiau grasiną virsti pasau
linio masto gaisru.

ku 
pu-

pa-

Malenkovas buvo Stalino as
meninis sekretorius.

Dabar vėl akivaizdoje parti
jos suvažiavimo neabejojama, 

kad kas nors bus išjotas iš 
centrinio komiteto. Ir pirštu 
duriama vėl Į Malenkovą. KAip 
tik dabar partijos organas 
“Komunistas” rado reikalo pul
ti Malenkovo mintis apie lite
ratūrą. Pasakė jas 1952, o par
tijos laikraštis kritikuoja da-- 
bar prieš suvažiavimą. Kriti
kuoja ir kaltininkus, kurie bu
vo sustabdę stambiosios pra
monės gamybą, remdami smul
kiąją pramonę, kuri gamintu 
gyventojų reikalam. Čia vėl 
toks kaltininkas buvo savo 
nusikaltimą išpažinęs — Ma
lenkovas.

' Anglų komisaras Arthur G. 
Wanchope Palestinoje dar apie 
1930 kalbėjo, kad Palestinoje 
problemą kelia baimė — žydu 
baimė, kad vieną dieną jie bus 
sumesti Į jūrą; taip pat arabų 
laimė, kad vieną dieną jie bus 
išmesti iš sdvo -žemės.

Tuo tarpu baimė pasirodė 
pagrįsta arabę. Ję apie 900;- 
000 yra išmesti .1 Izraelio. Ję 
(kurdas ir klajojimas turi pa
našios reikimo*, kaip pabėgė
liai ii rytę Europos nuo bolic- 
»»kę.

Jie skelbia ir palaiko gyva 
itminima. kad jiem yra pada
lyta neteisyliė. kurios negali 
ižpilti jokia Jungtinių Taiti v 
kiriama piniginė pagalba.

Dar prieš pat antrąjį pašau
ni karą rašė apie '.santykius vaizdžiai pamačius. Jsiek’ daug 
ienas arabų veikėjas krikščio- ir kaip Įtemptai Amerikoje 
fe, kurio žmona dabar vado- dirbama "*"• ’— •M' '4i-1k

RADAU LIETUVIŠKA DVASIU IR
P. Karvelis, Užsienio ti, darosi aišku, kodėl tenai yra 

Rf siu Tarnvhos valdytojas, tokia didelė gerovė. laibai di- 
gr’ iš kelionės i Amerika, de!» įspūdi padarė ir ta. laisvė. 
F’ os Informacijoms (1956 sam kuria ten kiekvienas turi. Taip 
šio 10> papasakojo savo isnū- pat-kiekvienas, patekės Ame- 
džius ir užsiminė apie kai ku- rion. turi visas galimybes ten 
riuos Lietuvos išlaisvinimą ,lie- 
či ančių s klausimus bei Vokieti
jos ir Austrijos lietuviu -būks- 
tavimą dėl priverstinės repat- 
rijaciiojf. Čia duodame to pasi
kalbėjimo kai kurias ištraukas.

Į*oūdžiai i< Amerikos
• - JAV ir Kanadoje teko bū

ti pirma karta. labai dideli i- bo, parodžiusi pasišventimo ir 
spūdĮ man padare visos JAV 
tautos nepaprastas Įsijungimas 
darbu i gamybinį procesą. Aki-

pasrreikšti... ■
Kiekviename didesniame 

mieste sutikdamas nemažus 
lietuvių būrius, pasijusdavau. 

’ tartum būčiau patekės į antrą
ja musu tvynę. Buvau nuste
bintas, kiek mūsų išeivių se
nesnioji karta yra 'dėjusi dar-

G^njai būsimą 
uždangų* pravėrimą

Tėviškės Žiburiuose sausio 
Al. Gimantas rašo, kad Lie
tuvoje smarkiai esąs išolites 
girtavimas; gyventoju didžioji 
dalis tebesilaiko religinių tra
dicijų. lanko bažnvčias, mote1 P- Bučio atsiminimų, kurių 

gabalas buvo pacituotas “Dar
bininke” Vilniaus seimų dar
bų aprašyme iš “Tėvynės Sar
go” 1948 Kr. 4. Naujienos sa
ko, kad ten vysk. Būčys pra
silenkęs su tiesa, kur jis pasa
kojo apiė P. Grigaiti. Esą: Gri
gaitis veikęs ne šakių, bet 
Marijampolės ap; sėdėjęs ne 
Kalvarijos, bet Suvalkų kalė
jime; pabėgęs ne iš ligoninės, 
bet tiesiai iš kalėjimo, ir ne 
žiemą, bet vasarą; ne automo
biliu, bet dviračiu; nuvykęs ne 
i Berną, bet Į Berlyną, o i 
Berną atvykęs tik vėliau iš 
Amerikos...

Už tą vysk. P. Būčio pasako
jimą anie Grigaitį kibo prie 
Grigaičio kom. “Vilnis”: va. 
girdi kaip tave išdirbo Būčys, 
o tu teisinai kunigus, kad jie 
dalyvavę 1905 judėjime ir t.t. 
Tai tau atsimokėjimas ... To
kios rūšies lietuviškų komu- 

veikė- nistų priekabės rodo, kad ko
munistai niekaip negali at
leisti Grigaičiui, kad jis neina 
su lietuviškų komunistų “liau
dies frontu”, o yra Įsijungęs i 
kovą prieš komunistų smurtą 
Lietuvoje ir pasaulyje .. . Pa
skutinių laikų lietuvių komu
nistinė spauda gausiai kabinė
jasi ir prie “Darbininko” pra
vardžiuodamas! ir plūsdamasi 
maskviniu tonu.

Ta pačia proga ir “Vienybė” 
atsiliepė. Ji nurodė, kokie ne
tikslūs esti atsiminimai. Tik 
tatai nurodydama, pati Vieny- 
mo keliu: ji skelbė, kad tai bu
vo atsiminimai... “Darbinin- 
bė nuėjo dar didesnio netikshi- 
ko”, nors Darbininke buvo aiš
kiai pažymėta, jog taip rašo 
Tėvynės Sarge 1948 Nr. vysk. 
P. Būčys, Vilniaus seimo pre
zidiumo narys. Bet tokie ne
tikslumai “Vienybei" nenau- 
jiena.

rystes -ima bažnyčioje. Pai
kumo lietuviam rodą kai kurie 
žydai, kurie ne vienas esą d*»- 
bar valdžios pareigose. Esą ži
nių. kad sovietinė valdžia ren- 

praverti bent kiek už-

tarp Vilniaus ir Kauno
keliai. O iš Lietuvos

giantis
danga. Remontuojama auto
stradą 
ir kiti
ateinantieji laiškai jau pasitai
ko vokuose su Lietuvos vaiz
dais. Esąs tarp lietuvių nenasi- 
tenkinimas iš vakaru siunčia
mom lietuviškom radijo prog
ramom. Nepasitenkinimas įvai
riu vadovavusiu ar bandžiusių 
vadovauti atžvilgiu, kad kritiš
kom valandom tauta palieka
ma buvo viena.

Mirė Sibire Žvironas
N. Lietuva sausio 11 prane

ša, kad Sibire esąs miręs prof. 
Antanas Žvironas, kuris ten 
buvo išgabentas antrosios oku
pacijos metu. Žvironas buvo 
uolus socialdemokratų 
jas.

Ir lietuviai nori į valdžią
Sandara sausio 6 rašo, kad 

Chicagos lietuviai susirūpino

AMERIKAI ATEINA MIRTIM PAVOJAI IŠ VIDAUS
Žurnalas “Look” paduoda 

išgąstingą statistiką: Ameriko
je yrą 900.000 divorsuotų mo
terų. Kiekviena šešta moterys
tė baigiasi divorsu. Kas trvs mi
nutės anuliuojama viena mote
rystė; tik 46% moterysčių išsi
laiko septynerius metus. Kri
tiškiausi moterystės metai yra 
tretieji ir ketvirtieji.. Divorsų 
skaičius kasdien didėja.

“Herald Tribūne” aprašo 
vienos ponios divorsą Nevado-

KONSULAS MINUTĖS 
PAMALDĄ SKIRIA TAIKAI

Amerikos gen. konsulas • 
Montrealy Herve J. L’Heu- 
reux, kai tik ateina vidudienis, 
nutraukia darbus ir viena mi
nutę skiria tyliai maldai už tai
ką.

Taip meldžiasi jis ne vienas. 
Septyniolikoje šalių yra jau 
5000 grupių, kurių nariai daro 
tą pat ir tuo pat laiku.

Minutės maldos už taiką idė
ja buvo paskelbta prieš septv- 
neris metus. L’Heureux iškėlė 
ją Amerikos Legijono suvažia
vime Manchestery. N. H. Sako
si, kad būdamas valstybės de
partamento pareigūnas Euro
poje ir Afrikoje, matęs, jog 
tenai amerikiečius laiko kapi
talizmo. materializmo ir pra
bangaus gyvehimo atstovais-. 
Jam tad atėjusi mintis parody
ti visame pasaulyje, kad ameri
kiečiai yra dievobaimingi ir 
taikingi. '

NUOŠIRDUMU
kartos pasišventimo Šiandien 
galima atlikti didelius lietuvy
bės išlaikymo ir mūsų tautie
čiu vienijimo uždavinius ...

Tiek senesnieji, tiek ir nau
jieji ateiviai, visi yra gražiai i- 
sikūrę ir pamiršę tremtyje iš
gyventus vargus. JAV ir Kana
doje turįpie labai dideli inte
lektualinių pajėgų išteklių, ku
ris. be abejo, suvaidins lemia
mą vaidmenį išlaikyti laisvaja
me pasaulyje esančius lietuvius 
mūsų tėvynės patriotais ir pa
rengiant jauną kartą darbui 
lafeyoje I-ietrrvoje ...'

lankydamas lietuvių koloni-
sudėjusi auku. sukurdama 
šimtais skaičiuojamas Įvairias 
organizacijas. spaudą, labai jas. įsitikinau, kad Amerikos 
gausias lietuviškas parapijas. jr Kanados lietuviams daromi 
mokyklas ir įvairias Įstaigas, priekaištai, esą. jie tesirūpina

(Nukelta i 3 nsl »vfeų. kas tik gali dirb- Tik dėl mūsų senųjų Išeivių

je, parodydamas dėl kokių 
naivių priežasčių jjęrsiskiria- 
ma. Ji teisme kalbėjo: — Ma
no vyras .niekados nepadeda 
vietoj kaklaraiščio. Visada val
go duoną prieš eidamas prie 
stalo. Visur pribarsto nuorū
kų. Rytmetį plauna burną gar
galiuodamas. Taip kad neduo
da man miegoti.

Apie vieną Hollyvvoodo 
žvaigždę sakoma: “Ji taip daž
nai mainanti vyrus, jog nebe
galinti jų atsiminti. “Nevario
je, Reno mieste būna 2314 di- 
vorsų į metus, v

Moterystė, kuri yra šventas 
dalykas, tapo iš juoką.

Divorso reiškinys yra kartus 
laicistinio auklėjimo, gimdymo 
kontrolės teorijų ir sąžinių iš
tuštėjimo pasėka, žurnalai, fil- 
mos. laikraščiai, radijas, tele
vizija, teatras ir knygos kas
dien liaupsina divorsą. Jau 
projektuojama Įvesti pradžios 
mokyklose lyties auklėjimo 
pamokas.

Visi šie dalykai yra mirtini 
smūgiai Amerikai. Tai kirmi
nas. Įsimetęs visuomenės šir
dyje, nešąs mirti.

A prominent banker telis you why-

By Mr. Fred S. FJoresce 
President, RepuHic National Bank 
Dalias, Teras, and President, 
American Bankers Associatioa

Most of us American* are eaming more now 
than ever before. Būt when money comes 

easy, we have a tendency to let it go just as 
easily. If we’re wise, we'll be šute and save part 
of every paycheck and invest it for out own 
future benefit.
Kere are three good reasons why U. S. Senes E 
Savings Bonds inake a good foundation stone 
for any invest ment progrant.

• Yon're snre of your principai in Saringt 
Bonds. lt isn’l snbjcct to markei llnetna- 
tions, and can be rcadily conrrrtrd to cath.

• You're snre of your retumu >n Saringt ■ 
Bonds. Yonr dorėm meni įnarantecs yon 
oh arerage interrsl of .1% per year.eont- 
ponnded scmiannnally, nhrn yonr Bonds 
are held to malnrity.

• You're snre of thcfntnrc irhen y o h tnrrH 
in Saringn Bondf. There’t nothinį liks 
thc feeling of seenrilg that a backlog of ai 
leatt S montlm’ liring.ej’ptnfet in safa, 
snrt U. S. Sarings Bonds trill bring yon.

I sincerely recommend to f>\eryon* of my feilow 
ritizens that he ,talk with hm banker «r invest- •
mcnt counador about making U. S. Savinas

For the big things 
in your U fe, be ready with 

U. S. Savinas Bonds



Praėjusiu metų sdio mėn.

rims skirtingą žurnalo numerį
• — __ - t — - -__ 1 ? ___

gali dirbti.

tiktai infonpuoja skaitytojus,

nius, aktualius, kasdienos rė-
religmės, kultūrinės iki madų

tytojui pastovios medžiagos,

daug po 20 minučių vaikai nu- 
rimo. Tada ji švelniai paėmė

Pirmiausia' — gerai tvarko
mas žurnalas yra sarus spau-

fi vistiek verdą, žodžiu, prie 
kiekvieno darbo, nežiūrint

Pirmajam numeriui 
rinkta formulė iš principo at
rodo visai gera. Žurnalas sten-

mus, juos nagrinėja iŠ pągrin- tKrt>IUKOinei virtuves recep- 
— — ■ tų. Yra “Mergaičių kertelė”,

kurioje tikimės daugiau rasti 
jauniausios mūsų kartos straip-

■’fe negalėdavo jų nuvaryti į to- tartim laidas vaiko jaus- 
-vas. Ji buvo bekrintanti { visiš

ką nasimimmą, kai vieną gra
žų vakarą jai švystelėja mintis:

L timai dainuoti
» ■ • —

dainuodami nuėjo į miegamąjį. 
“Mama”, kalbėjo aštuoniame- 
tis berniukas, “kadangi dabar 

ar nepadainuotume dar mes 
Tyli naktis, šventa naktis?”

Šitam aštuoniamečiui švelni 
nuotaika ir tyli daina priminė 
Kalėdas ir jų giesmes. Ir tik
rai amerikoniškos Kalėdos iš
siskiria iš kitų metinių švenčių 
savo ypatinga pakilia nuotaika 
ir giedojimo gausumu. Sako
ma, kad Kalėdų laike daugiau 
prigiedama, negu vėliau per 
visus metus. Kalėdų metu gies
mė skamba visur: krautuvėse 
ir gatvėse, įstaigose ir namuo
se. Ir gieda visi ar turi kas 
balsą ar ne, sugeba ar nesuge
ba. Niekas nesipiktina, jei ku
ris nepaima gaidos ar išeina iš 
tono.

Kalėdų laikas kaip tik ir pa
rodo, kokią jaukią ir malonią 
nuotaiką bendras giedojimas 
gali sukurti, o ypač šeimoje. 
Kiekvienas “muzikas” ir “so
listas” šeimoje tam kalėdiniam 
giedojimui sukaupia visus savo 
sugebėjimus, nežiūrint koks 

netobulumus

ŽADĖJO MOTERIMS LAISVĘ, BET ATNEŠĖ VERGUI

Rusės mokys kompartijos

kviečius, tai mano, kad

terėjęs pervėrė dėdę Pranciš-

Belaisviai pasakoja, kad ru-

prie krautuvių, kuriose nevi-

terims jau apkartęs toks sun-

įtakos savo (yrai, o motina —

nusijuokė
be ir tebeakelbia, bet žmonėm

(komunistinio jaunimo organi
zacijos} narės slaptai lanko

ja ir viso kraSto atsparumas. 
Vienas itik belaisvis yra išsi-Kovrigina, sveikatos komisarė, 

ir istorijos profesorė Ona NL

mums 
tikrai"

Antanui: “Nuo sausrų perdžiū
vo dėdės Pranciškaus galvos 
šulai,-tai dabar po lietaus gal 
kiek subrinks

mni bolševihi bando pašalinti, 
smugdydaiu moterų moralę.

Moteriška širdis prasiveržia

Grįžę belaisviai pasakoja, 
kad jie sutiko daug rusių mote-

Chruščiovas vėl pasuko į sun
kiąją pradTonę, o moteris dar 
prispaudė savo “plėšinių” po
litika.

Nė viena moteris neįeina į 
aukščiausį kompartijos prezi
diumą nei į centro ar atskirų 
respublikų komitetus. Tik dvi

ciam, bet (fe neapykantos ko
munistam.

Bolševikai gerai žino savo 
krašto moteli nuotaikas. Jie

namo, jau bus sausas, nesirū
pinkite! Man nereiks pavargė-

širdies, nors buvo uždrausta 
belaisvius užjausti ir jiems pa-

DELIGHTFUL RECIPES 
OF FOREIGN FLAVOR

from the four comers of 
the worki. 124-page book

“Cha, cha, cha... Norėčiau 
paklaust, kur dabartės jūs šie
nelis — dar paupiuose, ar jau 
Rausvėje?” Dėdė Pranciškus

kaip pernai dėdei Jokimui!” 
Dėdė Jokimas trenkė iš burnos

džių malkos: obelis, kriaušė, 
slyva ir vyšnia. Vinkšna (ehn) 
laikoma prasčiausiu židinio 
kuru.

Sovietų Rusijoje. Tai liudija iš 
Sibiro ir kitų vietų grįžę vokie
čių ir italų belaisviai.

urtizi

užda-

kasdieninio gyveninio dalis. Ji

balansuotam

l

nuotaikos vardan.
Bot šventos praeina ir gies

mės nutyla.
Jas pakeičia radijo ir televi

zijos aparatų riksmas, jų nuo
taikas nustelbia kasdieniniai 
reikalai ir darbai ir 11 mėne
sių praeina be jokio giesmės 
ar dainos entuziazmo. Šį faktą 
amerikiečių šeimos gyvenimo 
ir vaikų psichologijos eksper
tai labai apgailestauja, nes jau 
seniai pastebėta, kiek ir ką mu
zika reiškia šeimos ir ypač 
vaikų gyvenimui ir dvasiniam 
išsivystymui. Aiškindamas mu
zikos reikšmę auklėjimui, vie
nas mokyklų ekspertas rašo:

“Muzika, kaip ir visi menai,

(Atkelta iš 3 psl.) 
• 9 

nų, kuriuose maudėsi žvirb-

Ties kaminais visur jau sukosi

metu užgesinusios ugnį, šeimi- 

luose ar mokyklų orkestrėliuo
se padeda išsivystyti sutartino 
bendradarbiavimo dvasiai Pa

vaiko laisvalaikio užėmimas”.
Visos šios, eksperto pabrėž

tos vertybės taikomos mokyk
lai tačiau jos lengvai gali būti 

perkeltos į namus ir šeimą.

g |

Nekiekviena rusė moteris, 
tur būt, žino Lenino pasaky
mą, kad “kiekviena virėja pas 
mus galės valdyti valstybę”. 
Ar rusės moterys yra kada 
nors to norėjusios, reikia abe
joti, bet kad dabar jos pačios 
savęs negali' ‘valdyti taip, kaip 
norėtų, yra daugiau negu aiš
ku. Jokioj kitoj valstybėj mo

bes vaikus mokyti vartoti kokį

Kiekvienam dienos ar metų* 
laikui, vienokiai* ar kitokiaisa- 

atatinkama dąina. O vaikai dai
nuoti mėgsta! Greičiausia ir 

kada suaugęs pradeda dainuo
ti spontaniškai be jokių 
anksto prisirengimų, nutarimų 

dėti . Vienas vokietis belaisvis 
pastebi, kad jos teikė pagalbą 
ne vien dėl savo moteriškos 
širdies, bet ir nekęsdami bol
ševikinio režimo, čia verta pri
siminti, kad ir rusų kapitonui 
Kochlovui, kuriam buvo duo
tas Įsakymas Vokietijoje nužu
dyti rusų emigrantų vadus, pa
tarė to nedaryti jo žmona.

majai kovai su tikėjimu. Jos 
slaptai krikštija savo vaikus, 
moterų' daugiausia yra dar at
virose bažnyčiose, jos naikinan
čios antireliginę literatūrą. Tai 
daro ne kokios sęnutės, augu- 
sios dar krikščioniškoje dvasio-

h®t jaunos moterys ir mer- kaltelės tokiai bausmei. Tada 
prabilo į jas Chruščiovas. Vie
noje savo kalboje pasakė:

Mes švenčiame jūsų savano-

moterų kaulus užklos pusny
nai

su auklėjimu. Bet lietuviai 

ma prijungti dainą, kuri, nuo
taikingai ir su įsijautimu dai
nuojama, vaikus greit pagauna.

Daina suartina šeimos na
rius, sukuria bendrą malonią 
ir pakilią nuotaiką^ kuri jau pa
ti savyje yra didelis visos šei
mos turtas. i

•'-'.■.'i

Vedybos ant pliko akmens

Kai kurie vokiečių belaisviai 
liudija, kad jie dar susitiko su 
žmonėmis, išvarytais plėšti dy
kumų ir akmenynų. Pirmiausia 
bolševikai siuntė Sibiro žemės 
“įsisavinti” kalinius ir vyrus, 
sugaudytus okupuotuose kraš
tuose. Paskui eilė atėjusi ir 
moterims bei mergaitėms. Jas 
tebesiunčia žemės plėšti ir šei
mos kurti. Paskelbus tokią pro
gramą, pasigirdo moterų bal
sai, kad jos nėra kokios nusi- 

ukia. Jūs

pastoviai gyventi.
. Tūkstančiai mergaičių ir jau
nų moterų, atplėštų net nuo 
savo vaikų ir vyrų, buvo išsiųs
tos į Sibirą ... “medaus mėne
siui” ant pliko akmens. Ta “lai- 

naudotl Jo įtaka fili būti ne
lauktai pozityvi j) mauda —- 
didelė. ' t ,'

Antra, lietuvės moterys turi 
daug joms specifinę o tautai 
svarbių, problemą kaip antai 
lietuviškas vaiku ir jaunimo 
auklėjimas, (klausimas, kuris 
mūsų sąlygose pais vienas pa
teisintų žurnalo pasirodymą) 
kitų tautų Įproa. vertinimas 
ryšium su lietuvskaJsiais, pa
galiau, moters išsilaisvinimo 
kryptis ir jos reali vertė dabar 
— klausimas, kuris paliečia so
ciologiją, psichologiją, ekono
minius mokslus ... Įžvelgus 
tokį platų darbo kuką, tur būt, 
kiekvienas sutiks, k:ad 
moterų žurnalas buvo 
reikalingas.

“Moteries” redakcijos 
vinys nelengvas, Kad žurnalas 
tikrai atliktų sau p.askirtį, jis 
turi nagrinėti, atnešti ir apim
ti tremties moto problemas, 
neužmiršti lietuvij moterų, gy
venančių įvairiuose kraštuose, 
o žurnalo redaidja gi prikal
ta Kanadoje. Norėtųsi raginti, 
kad susidarytų hip galima di
desnis bendradataį būrys, ku
ris nesvyruodamas siųstų glė
bius medžiagos ir informacijų 

se atsispindėtu maišu moterų 
gyvenimas, rūpesčiai, klausi
mai ir pageidavimai. “Pašto dė
žutė” galėtų tošiai išsiplėšt 
per du, tris puslapius. Ji ga
lėtų pasidaryti skyrius, kuria
me moterys dalintais savo idė
jomis, bendrauta tarpusavyje, 
o redakcija pasigautų gijų, 
kurios ją tampriai surištų su 
skaitytojomisjij'ų, be kurių

vo žinoma tik pasiuntinė Šve
dijoje — Kotelaj, bet ir ta Į 
nemalonę įkrito. Bolševikų pa
siuntinybėse užsienyje nerasi 
moters atsainesnėse pareigo
se. Sakoma, moteriškai širdžiai 
mažiau pasitikina.

Rusijos unmrsitetuose mer
gaičių skaičius mažėja. Oficia
liai yra mokslo lygybė, bet pa
ramos ir stiprijų daugiausia 
gauna vyrai.

nes tas rėžta eina prieš jų 
prigimtį. Dar 1918 metais pa
prasta darbininkė kėsinosi nu
žudyti Lenino, bet įšovė tiktai 
į ranką ir nubarą. Kita moteris 
1919 metai Kurske mėgino 
nudėti Trock b«t ir jos šūvis 
nebuvęs taikus. Praėjusi) ka
ro metais Medikai siųsdavo 
ruses užfronte vilioti ir žudy
ti vokiečių toininkų. Daug jų 
tuojau pasidre į nelaisvę ne 

riausieji šeštadienio mokyklos 
rašiniai galėtų joje rasti vie
tos. Pasigendame tiktai I-me 
numeryje sociologinės medžia
gos, ypačiai kad veik visoje 
mūsų spaudoje ši sritis naš
lauja. Įdomu būtų žinoti, ir 
reikalinga, kaip Įsijungia mū
sų moterys į svetimų kraštų 
gyvenimą, kokį daugiausia dar
bą dirba, kokius mokslus eina, 
kokiomis priemonėmis ir t.t.

Apžvelgiant paskirus straip- 
snius, visų pirma metasi j akis 
jiems visiems bendra ypatybė 
— tai schematiškas jų paruo
šimas. Reikėtų su tuo smarkiai 
kovoti. Schematiškai nubrėž
tam straipsnyje mažai ko pa
sisemsi. Gerai nesusipažinęs su 
negrinėjamu klausimu, auto
rius nejučiomis linksta Į bend
ras frazes, šūkius, kurie taip

PRAKTIŠKI PATARIMAI

Baltinių lyginimas
1. Išdžiovinkime baltinius vi

sai sausai ir tada sudrėkinki
te; šlapių siūlių lyginimas yra 
įkyrus darbas. K_

2. Vartokite tokią drėkini
mo priemonę, kuri drėkina ly
giais, smulkiais lašais; per 

ir energiją.
3. Drėkinkite skalbinius šil

tu vandeniu ir įvyniokite Į 
plastiką, kad skalbiniai grei
čiau ir visi lygiai perdrėktų.

4. Sudrėkintus skalbinius 
sulankstykite lygiai tvarkingai 
ir lengvai; kietai susukti skal- 
bniai tik dar labiau ir giliau 
susiraukšlėja.

5. Lyginant turėkite po ran
ka šlapią skudurėlį ar kempi
nę greitam sudrėkinimui iš
džiūvusių vietų, ar per klaidą 
lygintuvu padarytų raukšlių.

6. Pradėkite lyginti skalbi 
nius, kurie reikalauja vėsesnio 
lygintuvo (šilkas, nylon, ray- 
on); sutaupote laiką lygintu
vui kalstant, vėstant ir vėl 
kalstant.

7. Jei galima, lyginkite me
džiagą išilgai lygiais, lėtais ju
desiais; medžiagą išlygina karš
tis ir laikas, o ne jūsų raume
nys.

Kuras židiniui
Jūs turite židinį savo namuo

se? Mėgstate jį pasikurti ir 
prie jo pasėdėti šaltais žiemos 
vakarais? Tinkamiausias kuras 

. židiniui šiame krašte yra: bal- 

riešutas (hickory). bukas 
(beech). baltasis ir juodasis 
beržas, cukrinis klevas ir rau
donasis ąžuolas, šių medžių 
malftos duoda daugiausia šilu
mos. Linksma ir traškia lieps-

straipsnis “Moderni motina ir 
jos santykiai su vaikais”, nu-

nai, — staiga tvarkomas ryšu
lis, sakiniu: jog vaiko ir moti
nos santykiams pagrindų rei
kėtų ieškoti abiejose sistemo
se ir suderinti tai kas abejose 
vertinga ir... sudie. Kaip su
derinti? Kas vienoj ar kitoj 
sistemoje yra vertinga? — taip 
skaitytojas ir nesužino. Nė ke- 
letos bibliografinių žinių nepri
dėta, kur šiuo klausimu besi- 
domiančios skaitytojos galėtų 
rasti daugiau žinių. To, man 
atrodo, reikėtų vengti. Atsi
minkime “Motelis” yra žurna
las, pasirodantis tik 4 kart į 
metus. Ir viena ir kita reika
lauja medžiagos svarumo. Kai 
kurie svetimtaučių kultūri
niai žurnalai geriau pasitenki
na išspausdinę vieną švarią ir, 
žinoma, aktualiu klausimu stu
diją, nei prisirankiojusios nuo
trupų, kurių vieta būtų dien
rašty ar savaitrašty. Ir, mano 
galva, nelabai jos klysta ... 
Tiek dėl schematiškumo.

Pasigęstume taip pat konkre
čių , dabartinių sąlygų iššaukia
mų problemų. Lietuviškoj švie
soj galėtume nagrinėti įvairių 
kraštų sąlygas, į kurias pateko
me, lyginti jų gyvenimo būdą 
su mūsišku.

Kadangi “Moteris” katalikiš
kas laikraštis, kodėl nepasi
kviesti dvasiškį kuris nagrinė
tų kasdieną iškylančius religi
nius klausimus?

Baigdama, norėčiau primin
ti jog šios kelios kritiškos pa
stabos tikrai ? nenorėjo suma
žinti žurnalo svarbos. Anaip
tol! “Moters” darbas tik pra
dedamas. žurnalo kokybė vi
suomet priklauso nuo bendra
darbių grupės. Talkininkauki
me visos!

Pastaba dėl žurnalo apipavi
dalinimo. Nors nesu dailiojo 
meno žinovė, bet man taip no
rėtųs kitokio “Moters” virše
lio. Viskas jame yra: ir balta 
ir mėlyna — Marijos spalvos 
ir lietuvė su nuometu, ir juos
ta, ir tarsi tautiškas ornamen
tas ... Bet viską išvardinti žo
džiais tai dar toli gražu ką nors 
pasakyti dailėje.

Dar viena smulkmena: būtų 
geriau straipsnius pasirašinėti, 
arba tikrąja pavarde, arba pa
stoviu slapyvardžiu.



nebus pilnas.DETROIT, MICH.

P. Natas.

CHICAGO, ILL.

KEARNY, N. J
Religious Vocations

sau

HELP W. FEMALE

HELP W. MALĖ

PUNCH PRESS
POLISH & BUFF

parapijos Hours 8 to 4:30 P. M.

Good starting rate.

Plūs Bonus, free Insurance

vau 213 W. Schiller.

BETTER SCHOOLS BUILB NEEDED IMMEDIATELY

P AID HOLIDAYS AND VACATION

Paid Health and Accident and Life Insurance.

Apply. write or wire Joseph Torok
Fizinio auklėjimo komitetas praneša

Sibley Machine & Foundry Corp.
SOUTH BENO, IND.

misija vei-

FASKm

maloniai kviečia i ruošiamą

Šurum-Burum ”- Juokų, Dainų ir ŠokiųVakarą

prieinama kaina.
TeL CHapel 0-1877

gimęs
kaime. 

Panevė- 
atvvko

Liberal Employee Benefits 
r Scholl MFG. Co.

išsiuntinėtos 
padaliniams, 

paskelbtos

TELEPHONE:
DEABORN 2-0819 

TO PLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR ADTAKER

yčiu, sutiko šviesą veikėją, 
-i- Sveikas! tarė jamui.
— Hai!—- atsakė anasai 
ftmas Toks ištraukė kažką 
kišenės ir tarė:
— Va, tau!
— Kas tatai būtų? — pa
tose šviesusis.

TOP WAGES — STEADY JOBS

Rimtas argumentas nesijuokt;
Moteris parėjo namo su nau

ja skrybėlaite. Vyras sutiko ja 
su šypsniu, kad ir vėl nauia 
skrybėlaitė. Moteris įsižeidė ir 
pareiškė: “Visai nėra ko čia 
šaipytis; pasižiūrėk tik į sąs
kaita“.

Parduodamas elext: inis ial 
dytuvas tik dviejų metų se
numo — už pušy kainos. Ge
ros firmos ir tvariai užlai

komas atrodo lig naujas. 
Kreiptis Tol. EX 2-2410 

. nuo 7—9 v. v. \

1. Remdamasis pravesto re
ferendumo daviniais sportinės 
vadovybės rinkimo reikalu, 
FASKas skelbia naujo Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Komiteto 
šiaurės Amerikai rinkimus 
slaptu, korespond. būdu.

2. Rinkimams pravesti suda
ryta ir patvirtinta rinkiminė 
komisija sekančios sudėties: 
Dr. Alg. Nasvytis, pirm., Al. 
Laikūnas ir K. Paulauskas,' na
riai. Komisijos adresas —1380 
Ansel Rd., Cleveland 8, Ohio.

3. Rinkimai bus pravesti pa
gal išdirbtas ir priimtas taisyl?

Immediate openings for 
STENOGRAPHĖR 

(With Calculator experience) 
- Permanent position in 

Merchandise Mart with 
GENERAL MOTORS 

Starting salary $270 to $290 
per month 5 day week 

Call Mr. Williams for ap- 
pointment SUperior 7-9212

BETTER COMMUNITIES gaį, jr dabar veikia. Jo žmona

Vaidlonių 
parapijoj.
Amerikon

č. Sasnauskas mirė 
sausio mėn. 6 d. Pet- 
Jo palaikai 1936 m. 

Voiciekausko pastan-

Stasys Klimaitis, senas Drau
go skaitytojas, žinomas lietu
viškų organizacijų steigėjas ir 
veikėjas, nesenai išėjo pensi
jon. Jis 1916 met. Rochestery 
suorganizavo pašalpinę Lietu
vos sūnų ir dukterų draugiją 
ir 1919 metais Gudyno postą 
ir tais pačiais metais šiai lie
tuvių amerikiečių karių orga
nizacijai pirmininkavo, 1923 
m. Uticoj suorganizavo teatra
lišką draugiją, kuri parengė 
nemažai lietuviškų vaidinimų 
ir 1924 metais lietuvių piliečių 
klubą. Taip pat Uticoj buvo 
suorganizavęs Vilniaus vadavi
mo s-gos skyrių ir lietuvių sa
višalpos fondą, kuris sėkmin-

metų susirinkimas įvyko 
šio 9 d.

Buvo prisaikdinti 
valdybos 
pirm. P.
J. Belza, 
Mėlynis, 
Alicks, iždin. 
tvarkdarys A. Leonard ir teisių 
patarėjai Ch. Paulis ir A. Sal- 
vest.

Susirinkimas išryškino kai 
kuriuos pagrindinius ateities 
uždavinius, būtent: katalikų 
akciją, jiaujų narių verbavimą, 
ypač jaunimo, Naujosios Baž
nyčios Fondui pažadų ištesėji
mą ir kt. Susirinkimas praėjo 
gyvoje ir jaukioje nuotaikoje. 
Buvo ir kuklios vaišės.

Didinama kultūrinė veikla
Lietuvių bendruomenės Ke- 

amy - Harrison apylinkės kul
tūrinei veiklai dabar vadovau
ja Albertas Arminas. Tai talen- 
tinga ir stipri pajėga, galinti 
pagyvinti ir sustiprinti kultūr- 
nį veikimą šioje apylinkėje.

Kiek iš šios bendruomenės 
apylinkės valdybos užsimojimų 
matyti, pirmoje eilėje lietuvių 
kultūros puoselėjimo platfor-

Vaclovas Verikaitis davė tik 
rai gražų ir pilną koncertą. Jo 
stiprus baritonas daugelį žavė
jo. (Mes lietuviai aplamai te- 
pripa žįstam operinius daininin
kus). Viena kita ausis vienok 
pasigedo skambesnio pianissi
mo. Atrodo, kad solistui dar 
reikėtų padirbėti, kad stiprių
jų ir tylesniųjų tonų spalva 
nebūtų taip skirtinga. Ypač tai 
jutosi pirmose liaudies dainose.

Džiugu, kad V. Verikaitis sa
vo repertuare turi daug nau
jesnių lįaudies dainų (4 pirmo
sios buvo iš V. K. Banaičio 100 
dainų), tačiau ne visur jam pa
siseka pagauti dainos charakte
rį. Mūsų paprastutės liaudies 
dainos reikalauja ne tiek balso 
technikos, kiek nuotaikos, šir
dies. Verikaičiui geriausiai se
kasi dramatiškas dainavimas. 
Tai geriausia buvo galima justi 
arijoje iš oratorijos “Samon” 
— G. F. HandeL Didėlio pasi
sekimo susilaukė ir Figaro ari
ja. Po jos solistui teko bisui 
padainuoti dar tris dainas. Prie 
koncerto pasisekimo prisidėjo 
ir puikus akompaniatorius 
Emil Debusmann, kad ir pa- 
klerusiu pianinu akomponuo- 
damas.

Koncerte dalyvavo ir šokėja 
Gražina Memėnaitė, pašokusi 
porą šokių. Baletas be dides-

Sausio 7 Detroito ‘ lietuviu 
sporto klubas minėjo savo 
penkmeti. % v. p. p. Hoty Re- 
deemer salėje įvyko krepšinio 
rungtynės. Rungėsi: 1. Detroi
to LSK Kovas — Clevelando 
LSK Žaibas (jauniai) ir 2. Det
roito LSK Kovas — Rocheste
rio LSK — Sakalas (vyrai). 
Abejas rungtynes detroitie&i 
pralaimėjo.

Vakare ispanų salėje įvyko 
penkmečio- apšnekėjimas ir 
Vadovo Verškaičio koncertas.

Kalbėjo keli asmenys, Vieni 
pabėrė istorijėlių, .kiti pažadu, 
treti net filosofijon pasuko. 
Ačiū tiems, kurie šnekėjo 
trumpiau, nes ir taip jau visa 
valanda pradžia buvo pavėluo-

N. C. R. 3100 Operator 
Some experience necessary. 
Near West Side Co. Offering 

steady position. 5 day wk. 
40 hrs. Pleasant vvorking 

conditions.
Morgan Sach & Door, Co. 

2287 Blue Island Avė.
Vlrginia 7-6600 

Mr. Zettlemoyer

Rūkant negalima
Karininkas supyko sutikęs 

naujoką ir išbarė:
“Tai negirdėta dar pas mus: 

tamsta eini pro mane su ciga
rete dantyse, šypsaisi žiūrėda
mas į mane ir nesveikini”.
. “Klausau, pone leitenante. 
Bet sveikinti negaliu. Puskari
ninkis mum sakė, kad negali
ma rūkant sveikinti karinin-

Du zuikius begaudant, daž
niausiai nėr vieno nenutveria
ma. Taip buvo šį kartą ir su 
sportininkų vakaru. Kai minė
jimai maišomi su koncertu, ne 
visi žmonės ryžtasi atsilankyti 
Beveik 
certas. 
manė, 
dainų

visada nukenčia kon- 
Ir šį kartą daug kas 
kad solistas tik keletą 
padainuos, o didžiąją 

programos dalį užims 5-čio mi
nėjimas. Daug uolių parengi
mų lankytojų tą vakarą sulai
kė ir tą dieną pasitaikiusios 
dvejos vestuvės; taip publikos 
buvo apgailėtinai maža, kai

moję stovi — šeštadieninė mo
kykla, kuriai pagyvinti yra su
keltos visos jėgos. Iš vienos 
pusės klebenamos durys tų lie
tuvių šeimų, kurios turi mo
kyklinio amžiaus vaikų, kad 
leistų juos į lietuvių šeštadie
ninę mokyklą, iš kitos pusės 
ieškoma lėšų mokyklai išlaiky
ti. Darbas, atrodo, varomas 
pirmyn ir pasekmės to triūso 
paaiškės greitu laiku.

Kitas labai svarbus kultūri
nis veiksnys šioje kolonijoje, 
tai stengtis daugiau jėgų į- 
traukti į scenos meną, nes kur 
vaidinimas — ten pilna žmo
nių. Miela ir malonu kiekvie 
nam lietuviui būti tokiuose pa
rengimuose.
' Ligi šiol gražiai veikęs šios 
apylinkės kultūros būrelis, dėl 
praretėjusių eilių, buvo lyg 
nutolęs nuo savo uždavinio. Ti
kimasi, kad naujasis kultūros 
vadovas A. Arminas drauge su 
valdybos nariais: pirm. A. Ka- 
čanausku, vice. .pirm. dr. St. 
Skripkum. sekretorium A. Vit
kausku, ižd. A. Pietariene ir 
nariu V. Bioševu pastūmės šį 
ir kitus apylinkės bendruome
nės reikalus.

naujosios 
pareigūnai, būtent: 

Velevas, vice. pirm, 
protokolų sekret. J. 
reikalų vedėjas J. 

Stadolskis,

Sausio 6 d. suėjo 40 'metų 
nuo mirties mūsų tautos didžio
jo muziko ir kompozitoriaus C. 
Sasnausko.

Ta proga už jo sielą Sopulin
gosios Dievo Motinos bažnyčio
je buvo laikytos gedulingos 
mišios. Mišias atlaikė atvykęs 
kun. Atkočiūnas, MIC, iš Cla- 
rendon Hills, UI.

Muz. 
1916 m. 
rapilyje. 
kun. L. 
gomis buvo parvežti ir palaido
ti Lietuvoje. C. Sasnausko at
minimui klebonas kun. L. Voi- 
ciekauskas savo lėšomis įdėjo 
langą naujoje bažnyčioje.
Pradėjo darbą nauja valdyba

Lietuvių Katalikų Bendruo
menėj Centro ir Lietuvių šv. 
Vardo draugijos pirmasis šių

Paremkite šį “Rūtos” Ansamblio 1-ji parengimą, kurio tikslas — sukelti pinigų bent dalimi padengti Ansamblio 
narių išlaidoms vykstant j Chicagoje ruošiamą Dainy Šventę — Liepos <July> 1 d.. 1956 m.. *

prieš 4 metus mirė. Sūnus Ro
bertas praeitais metais baigė 
Georgetown, Washington DC 
universitetą ir šiuo metu kaip 
leitenantas atlieka karinę prie
volę. Stasys Klimaitis Roches
tery buvo labai veiklus orga
nizatorius šv. Jurgio lietuvių 
parapijos ir bažnyčios statybos.

Ir šiuo metu Stasvs Klimai
tis sielojas visais lietuviškais 
reikalais Yr kuo tik gali prisi
deda prie lietuviškų reikalų.

Stasys Klimaitis sako, kad 
dabar išsipildžiusios jo svajo
nės. Turėdamas kiek daugiau 
laiko, daug skaito ir vėl gyviau 
pradeda dalyvauti vietos lietu
viškame gyvenime. Tenka pa
sidžiaugti, jog Stasys Klimaitis 
neseniai užsisakė L. Enciklope
dija ir J. Tumo — Vaižganto 
raštus.

Stasys Klimaitis yra 
Lietuvoje, 
Troškūnų 
žio apskr. 
1911 metais.

les, kurios bus 
visiems sporto 
sportininkams 
spaudoje.

4. Rinl :mj.iė 
kia nuo 123G sausio

Tai pilietybes popieriai, 
—atrėžė ponas Toks, — ku- 

rie mane įgalina būti lygiu 
Tamstas ir nevet geresniu už 
Tamstos vaikus, kurie pridirbo 
ižkados, lipdydami kramtomą
ją gumą po bažnyčios suolais. 
Tuo tarpu ašai, ponas Toks, 
nebuvęs amerikoniuku, tapau 
amerikonu ir dar gavau pre
zidento pasveikinimą.
t ,s— Jap, — tarė veikėjas, — 
bet kas iš to?

— Niekas, — atkirto Toks. 
— Tačiau tamsta manai, kad 
tai^ negalima, kad kažkas ne
tvarkoj?

— NąuĮę metų sutikimą 
rengė Rochesterio Liet. Ben
druomenės skyr. vald. Daug 
svečių matės iš Toronto ir ki
tų Kanados vietų.

— ,Ant. Liepa po sunkios 
operacijos grįžo namo ir jau 
vaikšto. Taip pat pn operacijų 
gerai jaučias agr. Ona Pupi- 
ninkienė ir Vladas Saunoris. 
Serga EI. ščiukienė. 1

— Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimas yra rengiamas 
Vasario 12 dieną, sekmadieni, 
parapijos salėje, šventėn su 
pranešimu atvyksta Mikas Vai- 
dyla, Sandaros redaktorius, Ai
to iždininkas.

šv. Jurgio

Experienced men to oper 
ate small Punch Presses 
Experienced cut Buffers 

on small items

SEKMADIENI, SAUSIO (JAN.) 22, 1956 
ŠV. JURGIO DRAUGUOS SALtJE

180 NEW YORK AVENUE •' NEWARK. N. J.

SPORTO KL “KOVAS* PENKMETIS 
jaht,

Dažnai ' skundžiamės mūsų 
jaunimo nutautėjimu, nesido- 
mėjimu lietuviškais reikalais. 
Kai tas jaunimas susiburia į 
lietuvišką vienetą, kai jis savo 
šventę švenčia ir kviečia pa
klausyti lietuviškos dainos, ar 
visi ateiname? Tokios mintys 
lenda penkmetį minint Ką 
mastysime dešimtmečio pro-

— Ne. — teisinosi veikėjas. 
f — Tai kodėl tamista taip 

spoksai į mane?
— Aš į tamsta pažiūrėjau 

įtartinai, — kalbėjo tasai, — 
kadangi mano smegenys neiš^ 

t v neša, kaip gali būti lygus man 
^ 3 '- ir net pranašesnis už mancr 
r ■ vaikus, kuriems neleidau nei 

virtuvėj kalbėti lietuviškai. 
? ■ idant ištarimą neapgadintų?

— Broleli mano, tamsta gali 
priklausyti tam slauniam įpa- 

> . reigotinam klubui, bet ^negali 
' juoktis iš mano popierių, ku

rie valdžios išduoti!
— O kas juokiasi? — pasi

teiravo.
— Tamsta, — atkirto ponas 

Toks. — Jei nebūčiau parodęs 
savo popieriaus, būtum manės, 
kad ašai esmi atkakęs dypuku 

&- Germany. Iš esmės imant, 
tokiu atkakau, bet dabar esmi 

5 sulygintas. Aišku?
— Aišku. Atsiprašau, —aiš- 

?: kinosi tasai. — Bet aš negalė
jau įskaityti tamstos ajinčių. 

- Su tuo turi sutikti!
— Netaušk nieku. — kantry

bės netekes užriko ponas 
[■ Toks. — Tamsta nori iš aiš- 

Jcaus dalyko padaryti neaiškų. 
Aš galiu pabrėžti tik, kad ma
no popieriai yra tvarkoj ir ne- 

/ - vet juos- imdamas, nepakeičiau 
pavardės, pasilikau kokiu bu- 

ponas Toks .

Konferuoja —- Akt. ALF. PETRUTIS
Programos pradžia 5 vai. p. p.

MRS. M. HANNA MAGEF, 
(Baltimorr, Md.), 1M m*W, 
sakosi niekada nebuvusi |»« 
gydytoja.

Ansambliui vadovauja — ALG. KAČANAUSKAS
Po programos — šokiai įėjimas $1.25

pradžios mokykla Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimą 
rengia Vasario 16 dieną. Pro
gramoj: tautiniai šokiai, pasa
kojimai apie Lietuvą ir kt. Mo
kyklai vadovauja seselės liet, 
pranciškietės.

— Lietuvių Spaudos kioske 
priimama Draugo,' Darbininko. 
Aidų, Ateities, Eglutės, Liet. 
Dienų ir kt. liet, laikraščių 
prenumerata.

šiuo metu L. Enciklopediją 
užsisakė Stasys Klimaitis iš Uti- 
cos ir Feliksas Mackevičius. 
Rochester, N. Y.

— Nedidelė Rochesterio žy
dų bendruomenė lapkričio mė
nesy žydų šaipos reikalams su
rinko 706,597 dol., kiek dau
giau, kaip 1954 metais. (1954 
m. surinko 691,000 ) šiai ak
cijai vadovavo vyriausias Ro
chesterio žydų rabinas F. Ber- 
stein, kuris yra žydų sionistų 
organizacijos viešųjų reikalų 
skyriaus pirmininkas. Sb.

TALARSKI
Fl’NERAL ROME 

lAIDOTUVIU DIREKTORIAI
Maple Arenue, Hartrurd, <’«mn.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai. IruoAtoae patalpose.

. SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Lietuvių bendrovė OVER- 

SEAS CARGO CO., atstovau
janti didelę anglų firmą HAS- 
KOBA Ltd . Londone, siunčia į 
LIETUVĄ ir kitus kraštus 
siuntinius su vilnonėmis me
džiagomis. maistu, avalyne, 
vaistais irkit. 100% garant. — 
(H^has draudimas. Visus reika
lingus mokesčius sumoka siun
tėjas. gavėjui mokėti nieko ne
reikia. Siuntiniai siunčiami iš 
Londono. Anglijos tad labąi 

: greitas pristatymas.
Prašykite mus į LIETUVĄ 

siunčiamų gėrybių sąrašų:
OVERSEAS CARGO CO.
4426 S. Reėkwelt St., 

CMcago 32, UI.
TeL: YArds 7-4337

PITTSBURGH, PA.

Balfo skyrius sausio 29, ren
gia banketą su linksma ir Įdo
mia programa. Banketas įvyks 
šv. Kazimiero parapijos salėje, 
South Side, 6 vai. vakare.

Balfo valdyba nuoširdžiai 
dėkoja visiems taip gausiai'au
kojusiems rūbų vajaus metu.

Taip pat nuoširdi padėka 
tenka B. Puzinkevičiutei, L. ir 
E. Nosaitėms, K. Puzinkevičiui, 
A. Paleckui, J. Bosui, V. Jano
niui, P. Baltakiui, J. Skemun- 
driui, kurie padėjo tuos rūbus 
sutvarkyti ir juos supakuoti.

Gruodžio 11 d. įvykęs Pasau
lio Lietuvių B-nės susirinki
mas, gausus dalyviais, praėjo 
pakilioj ir darbingoj nuotaikoj.

Susirinkime kalbėjo kun. V. 
Budreckas, išsamiai apžvelgda
mas bendruomenės tikslus, 
prasmę ir jos reikalingumą.

Skyrius tikisi išplėsti savo 
veiklą ir bandyti pritraukti kuo 
didesnį skaičių narių. K.B.



■ 4^

nafltintojaiT ir ši davė dS^kovai su ,

-o- brovėliais. ‘
Praeitų mętų gruodžio 6 d. Sakoma, ka<j iv žyalgęi pa- 

Darbininke (Nr. 87) buvo ži- stebėti ir šv. Petro Bazilikoje . 
nutė, kad termitai užpuolė “—■*** 
Italijoje, netoli Venecijos, Ona- 
go miestą, ir pusė miesto gy
ventojų neteko pastogės. Kas 
tie tokie banditai, kurie slapta 
užpuola miestus ir juos su
griauna? Tai savotiška skruz
dėlių rūšis, kuri iš vidaus grau
žia. visus pastatus.

Ję didelės kariuomenės puo
la Europą iš piety. Baisi iy in
vazija nukreipta j Balkanus, j 
Italiją, Ispaniją, Rrancūziįą.

Iki šiol termitai gyveno tik 
troDikiniuose kraštuose ir ten 
naikino palmes, negrų name-' 
liūs. Dabar užsimanė paragauti 
Europos statybos. Niekas neti
kėjo, kad jie gali atkeliauti į 
Europą, kur klimatas jau nė
ra toks palankus. Kai jie buvo 
pastebėti Europos pietuose, ži
nia žaibu perlėkė per visus 
kraštus, per muzėjus, kated
ras, didžiausius rūmus ir visus 
išgąsdino: ar jų nepavers griu-

siasi, greit jie gali išaugti į ... . .. ..
milžiniškas armijas. kėm. Moka jie tirpdyti ir stik-

Kai jų kolonos buvo pastebė- lą ir šviną, pamažu prasikala ir 
tos Hamburgo uosto aukštojo
je dalyje, miestas griebėsi 
griežtų priemonių. Tuoj sude
gino visus termitų paliestus 
namus, kvartalą apvedė grio
viais, pylimais ir liejo visokius 
nuodus, bet netrukus termitai 
vėl iškilo už miesto, atkeliavę 
giliais požemiais.

Jų yra ir Paryžiuje bent 
trijose atskirose dalyse. Pra
džioje norėta nuodyti, pilant į 
žemę vaistų, bet tuoj susilai
kyta. ar tuo nepakenks žemei, 
ar ji pati nepasidarys nuodin
ga žmogui.

Romoje.
Žinia' nugąsdino architektus 

ir visus sargus. Jie' padarė 
“medžioklę”, bet. nieko nepas- ■ 
tebėjo. Pačioje Italijoje jų 
knibždėte knibžda bent keltose 
vietosė. Ypač daug jų šiaurėje. ■ 

. Viena kolona, kaip skelbė, laik
raščiai, prasiveržė iki Veneci
jos, o kita šeimininkauja Flo
rencijoje. Čia juos rūko dū-' 
mais, bet ir tai mažai gelbsti. 
Italijos vyriausybė, susirūpinu
si kad nežlugtų meno verty
bės, paskyrė 780 milionų lyrų 
kovai su termitais '

Blogiausia, kad šių banditų 
negali pastebėti Jie gyvena 
visiškoje tamsoje. Tvarkosi pa
našiai kaip ir skruzdėlės, vy
riausia jų valdovė — karalienė, 
didžiausia bendruomenės dalį 
sudaro “darbininkai” ir “karei
viai”. Šie pastarieji tik sergsti 
savo bendruomenę nuo užpuo
limo, o visas “blėdes” daro 

vėsiais. Termitai greitai vei- darbininkai. Jie savo žnyplėm 
sukerta medį ir paverčia jį dul-

JAMB, S meta gorila, atvežta 
iš • Pittsburgho, Bronxo zoologi
jos sode susirgo, bet nesiduoda

keitimai, nei vandens srovės.
Turi jie ir savisaugos instik- 

' tą, — kai kokį pastatą sugrau
žia iš vidaus tiek, kad jis* gali 
sugriūti, tada termitai su visu 
savo turteliu išsikrausto kitų 
tvirtovių užimti.

Pastebėti juos gana sunku, 
nes jie niekada neišlenda lau- 
kan; Jei kartais kur sienoje pa
daro nedidelę skylutę, tuoj pat 
ją ir užtaiso, kad neatkreiptų 
savo priešų dėmesį.

per storą betono sieną. Mėgina 
prieš juos paleisti vandenį, 
sprogdinti dinamitu, bet nie- Iki šiol dar nesurasta jokių 
ko negelbsti. Jų šeimų lizdai ' efektyvių kovos priemonių, kas 
yra taip giliai žemėje, kur ne- galėtų jų veržimąsi sustabdyti, 
siekia nei temperatūros pasi- A. Duras.

Ten termitų priplaukė gana 
tirštai ir ne vieną gražų mauru 
statybos paminklą sugraužė iš

"IDEALŪS VYRAI"
Vienas Amerikos laikraštis 

išėjo su gana įdomiu klausimu: 
“Koks turėtų būti idealus vy
ras?”
, Į šį klausimą atsakė operų 
ir filmų žvaigždės, studentės, 
įstaigų raštininkės ir šimtai ki
to-

Buvo rimtų ir nerimtų atsa
kymų. Priminsime tik du pre
mijuotus. Pirmasis vienos ak
torės. kuri taip rašo:

“Mano svajojamas vyras tu
rėtų būti turtingas; su vargšu 
nežinočiau ką daryti.

“Iš estetinio požvilgio: 'norė
čiau aukšto, liekno, elegantiš
ko, kalbaus, truputį banguo
jančiais ir labai juodais plau
kais.

“Nenorėčiau sportininko: 
sportas augina raumenis, kas 
sudaro pavojų moteriškei

“Turėtų visada rengtis ele
gantiškai ir pagal paskiausią 
madą. Aišku, norėčiau, kad bū
tų ir gražus. Be to, kad būtų 
kantrus ir nepavydus”.

Antras atsakymas vienos 
studentės, kuri atsako taip:

“Mano vyras turėtų būti ar
tistas, poetas. Turėtų akis tik 
dėl manęs. Vargas, jei žiūrėtų 
į kitą moterį! Niekados netu
rėtu vienas išeiti iŠ namų, ne
turėtų skaityti knygų, kurių 
nebūčiau aš pati pirmiau per
skaičiusi. Kad negertų ir nerū
kytų ir rengtųsi kukliai, taip 
kad neatkreiptų kitų moterų 
dėmesio.

“Neturėtų Šokti, ir tai su
prantama be paaiškinimų. Vi
sada butų su manimi. Tik tokį 
norėčiau turėti vyrą, nes tada 
tikrai būčiau laiminga.”

DARBINI N K A S

21NIQ$ APIE dutiniškus indiionus. O kadan-
NEBUVUSIUS ĮVYKIUS ' gi tamstos giminė tamstą siun- 

A-jfmn —J tė, tai tamsta ėsi aukščiau už 
, . vidutiniškus ir atrodai protin-Kames ky»> algos stovi vię- „ . *7

toj. Ranlas susirūpinęs kreipias 6 _*• ~ ‘
j saĮp ►nelę: “Mums ‘‘Jūs klystate”, sausai atsakė 

Ar negalėtum indijonas. “Mano giminė daro 
tu savę'sųfe^es pati siūtis?” 

Žmonelė buvo sujaudinta ir, 
atmetus į užpakalį garbinius, 
ieškojo išeities: “Tai neįmano
ma, bet palauk — aš pamėgin-
siu pati siūti tau kostiumus”.

; Diplomatija meilėje
“Brangioji, esu pasiryžęs vi

są savo turtą sudėti prie tams
tos kojų”, sujaudintai kalbėjo 
jis jai. .

“Aih, “koketiškai atsiliepė 
•ji,” argi tavo turtas tik toks 
mažas?”

“Taip, bet prie tavo kojyčių 
jis atrodys didesnis”.

Mamos pavyzdžiu
Motina klausia septyniolika

metę .dukterį, kur ji taip vė
lai buvusi Duktė pasiaiškino: 
.“Buvau pas senelę, norėjau pa
siteirauti iš jos, kada tu su
grįždavai namo, kai mano me
tų buvai”..

Taftas ir indijonas
Velionis senatorius Taftas 

nebuvo anekdotų mėgėjas. Bet 
šitas anekdotas buvo pasakoja
mas kaip tik jo:

Vieną dieną jį senate aplan
kė indijonas, kuris savo gimi
nės vardu prašė duoti indijo- 
nam savivaldą. Taftas ėmė 
aiškinti, kad vidutiniškas indi- 
jonas nėra pakankamai priau- 

• gęs savivaldai.
“Tai jūs mane laikote kvai

lu?” tiesiai paklausė indijonas.
“Jokiu būdu, — aiškinosi 

Taftas, — aš kalbėjau apie vi-

LDS narių vaikams, kreipkitės 
pas savo kuopos valdybą, kuri 
visus prašymus su savo pasta
bomis pasiųs komisijos pirmi
ninkui šiuo adresu:

Rev. Jonas Vaitekūnas, 350 
Smith St., Providence, R. I.
Komisija, peržiūrėjus prašy
mus, su savo pasiūlymais per
duos Centro Valdybai.

Vincas J. Kudirka, pirm.
Antanas F. Kneižys, sekr.

LDS Centro Valdybos pranešimas
LDS seimai nutarė, kad kas

met visi nariai privalo užsimo
kėti mokesnius, būtent, 50 c. 
Centrui ir 50 c. kuopai. Tik už
simokėję nariai laikomi pilna
teisiais nariais. Tačiau minėtą 
nutarimą išpildė tik mažas pro-

Daug blogiau yra Ispanijoje, centas narių. Centro Valdyba 
pasiuntė kuopų raštininkams, 
kurių adresus turėjo, knygas 
“Žodis darbininkui” ir LDS 
konstitucijas. Tą darbą atliko 
Centro pirmininkas Vincas J.
Kudirka. Kai kurių kuopų raš- ■ 
tininkai pranešė, kad knygas 
gavo ir išdalino nariams nemo
kamai. Daūguma visai nieko 
neatsakė ir nepranešė, ką pa
darė su knygomis.

Kuopų raštininkai prašomi 
prisiųsti visų narių, užsimokė
jusių ir neužsimokėjusių, var
dus ir adresus ir taip pat pra
nešti valdybų narių vardus ir 
adresus.

Narių mokesnius siųskite če
kiu ar pašto perlaida— Money 
Order. Išrašykite LDS Centro 
iždininkės vardu Blanche Ka
pochy ir siųskite sekretoriui— 
A F. Kneižys, 50 Cottage St., 
Norwood, Mass.

Tikimės, kad visi LDS nariai 
išpildys seimų nutarimus. Jei
gu norite gauti daugiau infor-, 
macijų apie LDS organizaiiją, 
seimų nutarimus, tai rašykite 
Centrui sekretoriaus adresu.

Praeitas LDS seimas įsteigė 
Labdarybės ir "Stipendijų sky
rių ir išrinko iš trijų narių ko
misiją. kuriai pavesta rūpintis 
LDS organizacijos nariais ir jų 
šeimomis ir buvusiais nariais ir 
šeimomis. Į komisiją išrinko 
kun. Joną Vaitekūną iš Provi
dence, R. L, pirmininku: na
rius — Praną Razvadauską iš 
So. Bostono ir Bronę Mičiūnie- 
nę iš New Britain, Conn. Tad 
kuriems reikalinga pašalpa ar 
stipendija mokslus einantiems

LDS CENTRO VALDYBA

Garbės Pirmininkas
J. E. Arkivyskupas 

Richard J. Cushing, D. D.
Dvasios Vadas

Kun. Pr. A. Virmaūskas 
50 Flaherty Way

So. Boston 27, Mass.
Pirmininkas

Vincas J. Kudirka
37 Franklin St. - 
Norwood, Mass.

Vice Pirmininkai 
Vladas Paulauskas
Juozas Glavickas

Sekretorius
Antanas F. Kneižys 
50 Cottage Street, 

Norwood, Mass.
Finansų Sękrotorius 

Nell. Mes kūnas * 
*91 Congres Avė.
Waterbury, Conn.

Iždininkė
Blanche Kapochy 
409 W. Broadway 

So. Boston 27. Mass.
Labdarybės ir Stipendijų

Komisija
Kun. Jonas Vaitekimas 

350 Smith Street 
Providence, R. I.

Pranas Razvadauskas 
Bronė Mičiūnicnė 
Revizijos Komisija 
Danielius Averka 

Benediktas Jakutis

taip pat kaip - ir baltieji* ne
siunčia į senatą pačių protin
giausių žmonių”.

TO PLACE, 
YOĮJR AD

CALL LO 3-7291
CANCEL OR CHANGE

DISPLAY

PERFECT!

! Atkinson, N. Y. Times 
“Glowing!" Her. Tv. N.

Circle in the Sųuare, 5 Sherid- 
an Sųuare (7 Avė. & W. 4 St.)

■ Res. OR 5-9437. Closed Mon. 
Eves. Incl. Sun. 8:40. Mats. Sat. 
and Sun. 2:40.

COLUMBUS
HOTEL r-

formerly Knights of Coltunbus 
Hetel,- Pacific _Ave„ Opp. St.

Nlcholas Churcb

ATLANTIC CITY, N. J.
SPECIAL RATES 

$3.00 and $4.00 Per Day 
Restaurant — Grill

DIR. OF. CATHOLIC SCHOOLS

ALBERTUS MAGNUS COLLEGE, 700 Prospeckt Street; New Ha- 
ven, Conn, STate 7-1196; Dominican Sisters; Sister M. Lucia, O. 
P., Presidentį Sįster Francis dė Sales, 0. P., Dean; 250 Studente; 
B. A Degree; Day; Summer Session; Tuition $400; Board $800; 
Fees for all Studente $100 plūs.

LEIDYKLA PAŠVAISTĖ 
išleido naujus religinės muzikos kūrinius 

ADORAMUS TE — mišriam chorui ir 
BENEDICTUS — moterų chorui. 

Parašė 
JULIUS ŠTARKA

Abu kūriniai išleisti viename leidinyje. Kaina $1.50. 
Gaunami knygyne LAIMA, 335 Union Avė., 

Brooklyn 11, N. Y.

Paulius Gaubys

Portretas, vestuvės, vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir 
t. L Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau

kos, taip gi aliejiniai portretai
P. Gaubys foto srity dirbąs nuo 1926 m. (Lietuvoje, Ber
lyne ir Amerikoje) darbą Jums padarys tikrai greit, gerai 

ir pigiau nei kas kitas.

85—27 88th St. . Woodhaven 21, N. Y.

(BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)

Tel.: VI 6-2164

po 6 vai. vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

Visais draudimo reikalais kreiptis 
į draudimo atstovo

JUOZĄ ANDRIUŠĮ
LICENSED INSURANCE BROKER

Baigęs tam mokslus ir išlaikęs valstybinius egzaminus.
Įvairiose draudimo Jstajgose apdraudžiama automobilini, 

namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairiu 
rūšių atsakomybės bei pavoglmorSave galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės 
išlaidas. .

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO., Hartford, 
Connėetlcut

Greitas ir sąžiningas patarnavimas.
Kreiptis: šiokiadieniais iki 8 vai. vak., šeštadieniais iki 6 

vai. vak.

HEMPSTEAL L. I. %
Block irom parodus!

Srhnnl and High Scbool 
7 rooms (3 bėdinoms) 

Double lot, Doublt Garage 
3,tire places 20 x 14 T. V. 

and reacreation room: 
Walk to LIRR and Buses
Mušt be seen, to be ap-

Asking 22000 - This is 
it -Phone IV 64032

William J. Drake-
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

| Stephen Bredesjr,
ADVOKATAS

37 Sheridan Avė.
| Brooklyn 8, N. N.

TeL APplegate 7-7083

SCHOLES BAKING, Ine. j
V. Lukas — vedėjas | 

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

Lietuviška duona — geriausia’ 
duona. Mes kepame duonas, py-} 
ragus ir pyragaičius pagal visų! 
skonį. Tortai, ypatingai pyragai} 
vestuvėms, krikštynoms ir kito-1 
kioms iškilmingoms progoms. Už-į 
sakymai išpildomi kogeriausiai. Į

Išvežtajame j krautuves “S t 
privačius namus. }

UŽSISAKYDAMAS DARBI
NINKĄ 1956 METAIS TURĖSI 
MALONUMO IR TOLIAU SEK
TI ĮDOMIAS IR PATRAUKLIAS 
PONO TOKIO IŠDAIGAS.

Ramunes
- Ramunię arbatą vi- 

j sada yra gera gerti.
Ramunių šviežių 
žiedų pusė svaro 
kainuoją $1.25.

A J/ Liepos žiedų arba- 
ta geriama prakai- 
t a v i m u i sukelti, 

pūslės, inkstų ir persišaldymo 
ligoms gydyti. Liepos žiedų 
pusė svaro — $1.25.
Pupalaiškis (kartusis) vartoja
mas gydyti kepenims, škorbu- 
tui, geltligei, reumatizmui ir 
kirminams išvaryti. Pupalaiš- 
kių lapų pusė svaro — $1.25. 
Trejanka tinka pašalinti įvai
riom vidurių piktybėm. Tre
janka — 75č.

Visa kartu gali gauti už pri
siųstus $4.00.

ALEXANDER'S CO. 
-414 Broactyay

South Boston 27 Mass.

B ARASE VIČIES ir SONtBr
FCNĘBAl. BOKI!

254W.Broadįray C 
South Maus

JOSEPH BARACEVIČIU8
Laidotuvių Direktorius /
T«l. ANdrew &-2590

WAITKUS
F UNEBA I* H O M E 

197 Webster Avenne 
Cainbridge, Mass.

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojaa 
NOTAKY PUBLIC

Patarnavimu diena 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 laukite: TeL TR 5-4434

NEW YORKAS

EVergreen 8-9770 j

Joseph Garszva : 
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avė. 
Brooklyn, N. Y

| Tel. STagg 2-5043 /

1 Matthew P. Ballasf
? (BIELIAUSKAS)

M. P. BALLAS—Direktorių:
ALE BALTRONAS-BAT.TOn

Reikalu Vedėjas
660 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC «
TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

*423 Metropolitan Avė.
Br oklyn, N. Y.

J.B. SHALINS f
ŠALINSKAS t

Laidotuvių Direktorius * 
84-02 JAMAICA AVĖ. ' 

(prie Forest Parkway Station) ?
Woodhaven, N. Y. 5 

Suteikiam garbingas laidotuves. J 
Koplyčios nemokamai visose? 
miesto dalyse; veikia ventiliadjA.%

TeL Vlrginia 74499 '

Tel. APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 
BANGA

34» BUM3EWOOD AVĖ. BROOKLYN, N. T.

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radlo, 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Richmond Hill, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

Darbas stlkėrsims prilyrsito techniko, pripažinto

WINTER GARDEN TAVERN Ine.

KABARETAS
VYT. BELECKAS savininkas



Jo

atveža į New Yorką, į

Naujos

bet ir restoranui, kaip

pastan- 
pritarė.

(sausio
Velionis

SUSl- 
kultūrin-

laidojimb apeigas.
Naujos Kalvarijos

J. Klubas perinamas labai 
takiose sąlygose,. Valdžia grą-

ŽINIOS.

Malūkienė (gruo-

NEW YORKO Icarginola* Fr. Spellman Vokietijoje Aplankė automo
bilio katastrofoje susižeidusi kap. Th. C. Hines iž Gvaldė, Tex.

Sausio 28 d., šeštadienį,
ŠVIESOS Sambūrio New Yorko skyriaus rengiamas

Pagaliau lietuvių Amerikos 
rato, 
iame

s
Big

Įinkszna komedija, 
fortą Bostone su 

Jdeliupasi%kimu. Dabar Bo-

Režisuoja A. Gustaitienė, de-. 
koracijos dailininko V. Vizgir- 

_ dos. Svarbiausią vaidmenį vai- 
~ dina Henrikas Kačinskas. Prieš 

vaidinimą bus paskelbtas lai
mėjęs Darbininko dramos kon
kursą ir jam įteiks 500 dol.

-premiją.
y- Darbininko vakaras vyksta 
šv. Antano parapijos .salėje, 
715 Leonard St. Brooklyne. Šo
kiams groja Joe Thomas or- 

? kestras.

Tėvynės Sargo
naujas — 2(12) nr. — jau at

spausdintas ir siuntinėjamas 
skaitytojams. Rašo: dr. D. Ja
saitis — M. Krupavičius visuo- 
.meninkas, politikas ir kovoto
jas; kun. K. šaulys — Nepa- 

■ keičiamas seimo kalbėtojas; J. 
; Aistis — Katalikų Bažnyčia 
: okupuotoje Lietuvoje; S. Su

žiedėlis — Gudų dvejopa in
vazija; dr. V. Viliamas — Lie
tuvos seimai ir jų grupinė di
ferenciacija; P. V. Raulinaitis 
— Liet. Darbo Federacija; M. 
Krupavičius — Iš želigowskio 
prisiminimų; J. Mulokas — 
Žemės ūkio atstatymas išlais
vintoje Lietuvoje; St. Dzikas— 
Bendruomenės kelias JA Vals
tybėse; ryškieji veidai, įvykiai, 
mintys ir kįt .

Darbininko dramos

sausio mėn. numeris šią sa
vaitę baigiamas spausdinti ir 
kitą savaitę išsiuntinėjamas 
skaitytojams.

Dail. A. Galdiko
parodą labai gražiai įvertino 

“N. Y. Herald Tribūne” ir sa
vaitinis dailininkų žurnalas 
“Art News”. Paroda baigiasi 

, sausio 21 d.

Vasario, 16 gimnazijos 3 rė
mėjų būrelio Brooklyne 

1955 m. apyskaita
Būrelį nudarė 20 nuolatinių 

ir keletas pripuolamai parėmu
sių gimnaziją savo smulkiomis 
aukomis. Dirbantiems dolerį į 
mėnesį duoti yra labai lengva, 
o vis dėlto atsiranda įvairių 
atsikalbinėjimų. Pasirodo, kad 
sunkiausiai duoda tie, kurie 
patys gerai uždirba. Jei atsi
rastų dešimts tūkstančių mūsų 
tautiečių, kurie nesigailėtų do
lerio kas mėnesį gimnazijai, 
pamatytume tikrą stebuklą.

Minėtas 3 būrelis gimnazijai 
pasiuntė 256 doL Laiškais pa
siųsta 42 dol., per Balfą — 
214 doL buvo užsakyta gim
nazijos rėmėjų ženklelių ir iš 
T. klubo gauta 
čiui.

Šie būrelio 
po 12 dol.: J.
bartas, S. Kontrimas, V. Kati
nas, J. Steponaitis, S. Danise- 
vičius, V. Norvaišaitė, J.»Jan- 

' kus, M. Jankauskas, Ed. Lelei- 
va, A. Jurgėla, A. Kondrotas, 
J. Krušinskas, D. Klinga, V. 
Stasiūnas, J. Bukys, K. Buivy
das, P. Norvydas. P. Kyrius ir 
S. Apolianskas po 11 dol. P. 
Klonis 6 dol. P. Mackevičius 
5, J. Andrius — 3 dol. K. Lie- 
gus 2 doL S. Volskis ir J. Vaiz- 
geris po 1 dol.; viso 256 dol.

Žengdami į 1956 metus, ti
kimės, kad trečias būrelis gy
vuos ir uoliai rems gimnaziją 
— lietuviškąjį židinį.

Pr. Narvydas.

MIRUSIEJI
Po gedulingų pamaldų šv. 

Petro parapijos bažnyčioje pa
laidoti:

Paulina Haugh (lapkričio 
28),* 28 m. amžiaus. Velionė 
gyveno 25 F^verell St Dor- 
chester. Nuliudime paliko vy
rą, sūnų, tris seseris ir tris 
brolius. Palaidota Naujos Kal
varijos kapinėse.

Povilas Miškinis (lapkričio 
28), 69 m. amžiaus. Velionis 
gyveno 223 N. St., So. Boston. 
Nuliūdime paliko žmoną, du 
sūnus; vieną dukterį ir pen
kias seseris. Palaidotas Nau
jos Kalvarijos kapinėse, i

Petras Tarosas (lapkričio 
30), 72 m.)-amžiaus. Velionis 
gyveno 40 Mill St, Dorehester. 
Nnliūdimė paliko žmoną, du 
sūnus ir vieną dukterį. Palai
dotas Bostono miesto kapuose.

Justinas Andriušiūnas (gruo
džio 2), 78 m. amžiaus. Velio
nis gyveno 387 West 2 St., So. 
Boston. Nuliūdime paliko sūnų 
ir dukterį. Paląidotas Naujos 
Kalvarijos kapinėse .

Antanas Mileika (gruodžio 
14), 87 m. amžiaus. Velionis 
gyveno 40 Mill St., Dorches- 
ter. Palaidotas Bostono mies
to kapinėse.

Kazimieras Palubinskas 
(gruodžio 15), 77 m. amžiaus. 
Velionis gyveno 22 Greenvill 
St., Roxbury. Nuliūdime pali
ko žmoną. Palaidotas šv. My
kolo kapinėse.

Aleksandras Pavydįs (gruo
džio 19), 66 m. amžiaus. Velio
nis mirė Bedford veteranų li
goninėje. Nuliūdime paliko 
žmoną, sūnų ir dukterį. Pa
laidotas Naujos Kalvarijos ka
pinėse .

Agniotė Lukas (gruodžio 20r, 
66 m. amžiaus. Veikmė gyve
no 313 West 3 St, So. Boston. 
Nuliūdime paliko vyrą, sūnų 
ir dukterį. Palaidota Naujos 
Kalvarijos kapinėse.* -

Viktoras Zicka (gruodžio 21), 
73 m" amžiaus Velionis gyve
no 80 Corbet St, Dorehester. 
Palaidotas šv. Benedikto kapi
nėse.

.Veronika Gudaitienė (gruo
džio 22), 85 m. amžiaus. Velio
nė gyveno 6 Marine Rd., So. 
Boston. Nuliūdime paliko sū
nų ir dvi dukteris. , Palaidota 
Athol, Mąss. katalikų kapuose.

Jonas štikas (gruodžio 28), 
64 m. amžiaus. Velionis gyve
no 1159 Dorehester Avė. Nu
liūdime paliko žmoną, dukterį 
ir du brolius> Vienas brolis yra 
kunigas Jokūbas šlikas, kuris 
ir atliko 
Palaidotas 
kapinės er

Amelija
džio 31), 65 m. amžiaus. Ve
lionė gyveno 253 Gold St., So. 
Boston. Nuliūdime paliko vie
ną dukterį. Palaidota Naujos 
Kalvarijos kapinėse .

Pranas Lukoševičius (sausio 
10), 82 m. amžiaus. Velionis 
gyveno 405 E. 7th St., So. Bos
ton. Nuliūdime paliko keturis 
sūnus ir tris dukteris. Viena 
duktė yra Kazimierietė vienuo
lė Estela. Palaidotas 
Kalvarijos kapinėse.

Juozapas Serafinas 
10), 75 m. amžiaus,
gyveno 159 West 6th St., So. 
Boston. Nuliūdime paliko du 
sūnus. Palaidotas Naujos Kal
varijos kapinėse .

vardas lietuviškoje 
visuomenėje dėl jo buvusios

■ vadovybės paraudimo pašlijęs. 
,3. Klubas paskutiniuosius 

metus veikė su nemažais nuo
stoliais. Pirmininkas S. Gudas 
įsakmiai pabrėžė, kad Klubo

* gerbūvio bus siekiama steng- 
giantis: ~

a) Šalinti bet kokius politi- 
1 nius atspalvius; klubo konstitu

cija nenumato jokių grupių 
skaldymąsi; klubas visų pado- ’ 
riu Amerikos lietuvių įstaiga;

b) Ugdyti klubo narių tar
pusavio bičiuliškumą ir telkti 
klubui naujų narių;

c) Padaryti klubą visų neko- 
muifistinių organizacijų 
rinkimų bei pobūvių 
ga vieta.

Susirinkimas šioms 
goms entuziastiškai 
Ta pačia proga iškilmingai bu
vo prisaikdinti keturi nauji 
nariai: Ričardas Kontrimas, Vy
tas Alksninis, Algis Alksninis 
ir Juozas Sodaitis. Klubas nuo
širdžiai laukia dar naujų na
rių; Klubo nariais gali būti vi
si vyrai lietuviai, kurie dar 
nėra peržengę 45 metų.

Susirinkimas vienbalsiai pri
ėmė pasiūlymą paaukoti bolše
vikų pavergtos Lietuvos laisvi- svarbiausias tikslas: 
nimo reikalams $25.00 besiar
tinančios Vasario 16 proga. 
Auką įteikti per Alto New Yor
ko skyrių.

Nariai, išgėrę tradicinę alaus 
bačkutę, nuotaikingai skirstėsi.

Minijos Alkis.

Susituokė
Sausio 14 d. Angelų Kar. pa

rapijos bažnyčioje susituokė 
Vytaiftas Grabauskas su Elena 
Venyte.

Petras Kričinas ieško Stasės 
Botyriūtės štarienės.

Miliūnas ieško savo sūnaus 
Antano Miliūno gm. 1927 m. 
Šakių apskr. Sutkų km.

Informacija teikia A. Grigai
tis 407 Chauncey St., Brooklyn 
33, N. Y.

. ATVIRAS LAIŠKAS
Lietuvių visuomenei yra žino

ma apie New Yorke veikiančią 
“Neringos” skaučių vietininki- 
ją, kuriai priklauso didelis bū
rys lietuvaičių. Jos visos yra 
tarp 12—17 m. amžiaus. Kas 
šeštadienį renkamės Į skautų 
būklą, kur pašvenčiam valan
dėlę trumpam pašnekesiui apie 
Lietuvą, mokomės skautų Įsta
tų. Bet ne vien mokomės tų į- 
statų, kartu stengiamės kai ku
riuos ir Įgyvendinti. Kalėdų 
gerajam darbeliui savo tarpe 
surinkome 7 dol., kuriuos ski
riame Vokietijoje esantiems 
lietuviams skautams paremti. 
Sueigose taip pat pažaidžiame 
ir padainuojame. Mūsų visų 

kalbėti 
vien lietuviškai, išmokti kuo 
daugiau lietuvių liaudies dai
nų, išlaikyti ir ugdyti lietuvy
bę mūsų širdyse. Mums uždė
tas pareigas stengiamės atlikti 
su skautišku šypsniu, stengia
mės būti drausmingomis ir 
tvarkingomis, kad nebūtumė 
vyresniesiems nemalonia našta, 
bet anaiptol, kad taptume 
drausmingu vienetu ir geromis 
lietuvaitėmis, kuriomis galėtų 
džiaugtis ir mūsų tėveliai, ir 
mokytojai ir pagaliau visa lie
tuviškoji visuomenė.

Tat mielos lietuvaitės, mes 
kviečiame jus visas įsijungti 
į mūsų tarpą ir užtikrinam, 
kad nevien jausitės patekusioS 
tarp savųjų, bet kartu patirsite 
daug jaunatviško džiaugsmo.

Turime prašymą į mažųjų 
lietuvaičių tėvelius. Tai liečia 
lietuvaites nuo 7 m. amžiaus. -------- . - - . - -
Mieli tėveliai, atveskite ir tas spiečiams, kurie suaukojo 497 
mažytes į mūsų būklą, įregis
truokite ir jas į skaučių eiles. 
Mes papasakosime mūsų mažo
sioms sesėms gražių padavimų 
apie Lietuvą, išmokysime jas 
lietuviškų dainų, eilėraščių, 
pažaaisim su jomis. Mes paža
dam, kad visa, ką tik turime 
lietuviško savo jaunose širdy-
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Tikėjimo pamokos
The Paulis Fathers, 5 Park 

St. Boston, kurie teikia katali
kų tikėjimo pamokas nekatali- 
kams, norintiems pereiti i ka
talikų tikėjimą, praneša, kad 
po Kalėdų pertraukos pamo
kos vėl vyks šia tvarka: nuo 
sausio 23 d. visais pirmadie
nių ir trečiadienių vakarais 
nuo 8 vąl., antradieniais ir 
ketvirtadieniais nuo 5:30 iki 
6:30 vai. p. p., o nuo vasario 7 
d. dar ir antradienių ir ketvir
tadienių vakarais nuo 8 iki 9 
vai. vak.

Pasikeitė pareigom
Sausio 10 d. Bostono lietu

vių skautų tuntininkas-A. Ba
nevičius iš eitų pareigų pasi
traukė ir jo vieton rajono va
deiva paskyrė Antaną Leviną. 
A. Banevičius dabar eis ryši
ninko pareigas tarp Amerikos 
lietuvių ir kitų valstybių skau
tų ir rūpinsis Lietuvos atstova
vimu įvairiose valstybėse Įvyk
stančiuose skautų suvažiavi
muose.

Gausiai aukojo
Sausio 8 d. šv. Petro bažny

čioje pamokslus sakė ir aukas 
rinko Bostono diecezijos Tikė
jimo Platinimo draugijos di
rektoriaus pagelbininkas kun. 
W. Glynn. Parapijos klebonui 
atsiustame laiške jis prašo pa
reikšti nuoširdžią padėką pa-

- skutinis posėdis Įvyksta sausio

■s^2-

dol.

Ž--5- 
.Eg:

nariai Įmokėjo 
Ginkus, K. Ky-

IŠNUOMOJAMAS 5 kambarių 
butas su centraliniu šildymu. 
Butą apžiūrėti galima po 6 vai. 
vakaro. Tel: VI9-8623 
8559 88th St. Woodhaven, N.Y.

20 d., penktadieni, redakcijos 
patalpose, šitame posėdyje bus 

-išrinktas premijuojamas veika
las iš 22 konkursan atsiųstų 

.. veikalų.

15 dol. metraš-

“ŽODIS IR GYVENIMAS”

P. O. Box 592
Motuchen, N. J

Kazys Bradūnas,
su žmona, iš Battimorės, lan

kėsi New Yorke, svečiavosi pas 
T. pranciškonus, apžiūrėjo* 
spaustuvę, redakcijas ir New 
Yorko miestą.

T O M O ŽIŪRAIČIO, O. P.

gaunamas pas platintojus, ir pas autorių

Knygai įvadą parašė prof. Dr. A. Maceina.
Kaina 2.75 doL

DIDYSIS METINIS
. f

KAUKIŲ 
BALIUS

GRAND PARADISE SALĖJE
320 Grand St., Brooklyn, N. Y.

REI KALINGA moteris, kuri 
galėtų prižiūrėti vieną senutę. 
Dėl platesnių * informacijų 
kreiptis Tel.: BE 6-7952 araba 
rašyti: Mrs. S. Waitelis, 284 
Bay llth St., Brooklyn 28, N.Y. se — perduosime ir jūsų ma

žoms dukrytėms.
Registracija vyksta kiekvie

ną šeštadienį tarp 1—2 vai. p. 
p. skautų būkle L. A. Susivie
nijimo namuose 195 Grand St.

New Yorko skautės.

Salė kaip pasakoje — linksma meninė dalis — baletas — 
kostiumų paradas ir premijavimas — gėlių šokiai — mu- 

i zikinės staigmenos — linksmos išdaigos.

Šokiams gros JOE THOMAS orkestras

Pradžia 8:30 vaL vak.

Vietas užsisakyti iš anksto telefonais 
EV 7-0463 ir DE 5-1695

Bilietai gaunami Laimos knygyne, pas sambūrio narius.

SAUSIO 29 d., SEKMADIENĮ, ŠV. ANTANO PARAPIJOS SALEJE,
715 LEONARD ST., BROOKLYN, N. Y. (ten, kur praeitais metais įvyko Darbininko vakaras) įvyks

DARBININKO TRADICINIS VAKARAS
Programoje:

Darbininko dramos konkurso premijos įteikimas • V. Karklinio 3 veiksmų 
komedija RAUDONASIS VYNAS. Vaidina Bostono lietuvių dramos sambū
ris, dalyvaujant dramos aktoriui HENRIKUI KAČINSKUI. Režisuoja dramos 
aktore A. GUSTAJTIENE,dekoracijos dail. V. VIZGIRDOS ® Šokiai grojant 
JOE THOMAS orkestrui • Užkandžiai ir gėrimai.

Visi, ypač jaunimas, yra kviečiami dalyvauti šiame parengime.


