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KAS ir KUR 
• Iš Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos pranešama, kad rusai nai
kina ne tik žmones, bet ir miš
kus. Miškus kerta ne tik tam, 
kad miško medžiagą išvežtų į 
Rusiją, bet kad ir lengviau būtų 
kovoti su partizanais. 

• Australijoje einąa Įįetuvių 
laikraštis Australijos Lietuvis, 
organizuodamas savo spaustuvę, 
išleido paskolos lapus. Patys 
skaitytojai paskolos lapų nu
pirko už 700 svarų. Spaustuvė 
jau įrengta. 

• Australijoj Geelong, Vic., 
kuriasi graži lietuvių kolonija. 
Lietuviai vienoje vietoje jau 
pirko 250 sklypų namams sta
tyti. Planuojama pastatyti rei
kalingus pastatus ir lietuvių tau
tiniams bei religiniams reika
lams. 

• Vokietijoje, po ilgos ligos, mi
rė advokatas Balys Dirmantas. 
Palaidotas Haslache, prancūzų 
zonoj. «t 

' • Vakarų Vokietijoje dabar gy
vena 11,408 lietuviai. Anglų zo
noj 6,387, amerikiečių — 4,525 
ir prancūzų — 496. Anglų zo
noje stovyklose gyvena 3,192, 
o privačiai — 3,195. 

• Tremtiniai nusiskundžia, kad 
IRO centre Ženevoje tarnauto
jai yra beveik vienos tautybės 
asmenys, kurie labai uoliai prisi
laiko sovietams palankiųjų' IRO 
konstitucijos nuostatų. 

• Australijos federalinė vyriau
sybė rengia fstatymą, kuriuo ir 
naujieji imigrantai bus pašaukti 
privalomai karinei tarnybai. 
• Dr. J. šliupo paminklui sta
tyti komitetas baigė darbą ir 
persiorganizavo j Dr. J. šliupo 
biografijai leisti komitetą. Lai
dotuvėms ir paminklui statyti 
komitetas išleido $2,410* Likutis 
$652 pervestas leidi
mo reikalams. 
• Chicagoje jsikūrusio vaikų 
teatro atidarymas įvyks gruo
džio 2 d., 72 East 11 Theater sa
lėje. 
• Komunistų veikėjas V. And
rulis lapkričio 14 d. teismo buvo 
paskelbtas deportuotinas. Jis dar 
gali apeliuoti į Imigracijos Di
rektorių Tarybą. 
• Kanadoj pradėtas leisti sa
vaitinis laikraštis Laisvoji Lie
tuva persitvarė į iliustruotą mė
nesinį žurnalą. Spausdintumus 
fotografijos būdu. 

• Po ilgos pertraukos pasirodė 
Eglutės 8-asis numeris — už 
rugsėjo mėnesį. 

• Detroite Balfo rinkliavoje su
rinkta $4,400. Rinkliava vyko per 
visą spalio mėnesį. Viešoj rink
liavoj dalyvavo 225 rinkėjai. 
Vadovavo E. Paurazienė. 

• Miškų specialistas Jonas Ba
liukas Argentinos žemės ūkio 
ministerijos paskirtas vadovau
ti miškų $odimij|$Į JPttt&goiūjos 
srityje. . 

• Gydytojas A. Josiukas Toron
to Bandings Institute pakvies
tas padaryti mokslinį praneši
mą džiovos klausimais. 

• Toronte pavergtų tautų komi
tetas rengia mitingą didžiausio
je miesto salėje. 

• Uragvajaus Lietuvių bendruo
menės organizacinis komitetas, 
kurį sudaro visų srovių atsto 
vai, išleido atsišaukimą, smer
kiantį nesantaikos kėlėjus ir 
kiršintojus. Tokių tarpe pažy
mimas Lazdauskas-Toliušis, ra
šąs Naujienose. 

• Chicagoje įvyko Jono Bren 
zos, laimėjusio Cook apskrities 
iždininko rinkimus, pagerbimas. 
Kalbėjo L. šimutis, A. Rudis, 
St. Pieža, A. Olis ir kt. A. Olis 
papasakojo, kaip jam pavyko J. 
Brenzą išstatyti kandidatu ir 
pasidžiaugė, kad jo 
laimėjo. 

• Dailininkas P. Osmolskis nu
piešė lietuviškų kalėdinių svei
kinimų atvirukų. Išleido Gabija, 
340 Union Ave., Brooklyn 11, 
N. Y. 15 atvirukų su vokais 1.00 
doleris. 

• A. Škėmos įsteigta dramos 
studija Brooklyne rengiasi vai
dinti A. Keturakio komediją 
Amerika pirtyje. Režisuoja V. 
Žukauskas. 

• Lapkričio mėnesio Aidų nu
meryje rašo: V. čižiūnas — 
Tautinės sąmonės ugdymas ir 
išlaikymas emigracijoje; T. Dr. 
Kl. žalalis — Literatūriniai 
šventraščio žanrai; prof. E. 
Fraenkelis — Apie kalbininkus, 
tyrinėjusius lietuvių kalbą; Dr. 
J. Grinius — Menas ir mokslas 
lietuvių tautos tarnyboje. Gro
žinės kūrybos pateikė H. Na-
gys, P. Andriušis, V. Kazokas 
ir P. Stelingis. 

PAS DANTISTĄ 
> m 

Apžiflr§jo mano dantis, 
pakrapštinėjo kažkokiu ins
trumentu ir pareiškė: 

— Galima būtų pataisyti, 
bet ar verta? Geriau iš
trauksiu, nes numatau, kad 
jis vistiek pages. Žinai, 
Tamsta, Teksase yra -mies
tukas, kur žmonės turi juo
dus dantis, bet mano drau
gas dantistas negalėjo ten 
pragyventi, nes tie juodi 
dantys negenda. Nuo vieti
nio vandens juos aptraukia 
juodumu ir lyg užkonser
vuoja. Juodi, bet visada svei
ki. Tas mano draugas turėjo 
išsikelti į kitą vietą, už 10 
mylių, kur dantys pas visus 
balti, bet darbo jis turėjo 
iki valiai, čia, matai, yra vi
sokių vietų... 

— Ai!!! 
— O, tai nieko, tik dar 

daugiau išsižiok, dabar pa
žiūrėsime į kitus. 

Supratau, kad vieno dan
ties pas mane jau nėra. 

--r Bakai, Arizonoj klima
tas geras... Taip, dykuma, 
sausa, bet dabar jau daug 
vietų pravesta irrigacija ir 
auginama apelsinai, citrinos, 
f y gos, ananasai. Valdžia ten 
buvo suradus lygumoj tikrą 
rojų. Puiki augmenija, sau
lėta, paukščiai čiulba, gėlės 
žydi, niekad nelyja. Ir pasta
tė už 50 milionų ligoninę bu
vusiems kariams. Ligonių 
plaučiai taisėsi, bet pradėjo 
ateiti iš viso krašto gydyto
jų pranešimai apie susirgi
mus drugiu. Ir vis sirgdavo 
tie, kurie buvo gydęsi toj 
rojaus ligoninėj. Valdžia dar 
kartą patyrinėjo ir paaiškė
jo, kad iš senų senovės indė
nai lenkdavosi tos pasakiš
kai gražios vietos, nestaty
davo ten savo palapinių, va
dindami tą žemės rojų vel
nio slėniu. Todėl nebeliko 
nieko kito, kaip tik uždaryti 
tą ligoninę ir pastatus par
duoti kaip laužą, ką valdžia 
ir padarė. Taigi ir Arizonoj 
yra visokių vie ... 

— Ai!!! 
— Nieko Tamsta, šito šak

nys sveikos ir visas jis svei
kas, tai tokie sunkiau duo
dasi ištraukiami. V ištiek ka
da nors būtų pagedus. Nieko, 
tamsta, nėra amžino. 

Reiškia, jau dviejų dantų 
nebėra. 

—• Jei nepakenti skausmo, 
tai galima apmarinti ir nie
ko nejausi. 

— O, aš galiu pakęsti, ne
labai skauda! — o tuo tarpu 
pagalvojau: — Tu tik ir 
trokšti, mane apmarinti, o 
paskui išlupinėsi man visus 
dantis. Bedančio nė žmona 
į namus neįsileis! 

— Dar šitą galima būtų 

ištraukti, — sako dantistas. 
— Toks pageltonėjimas su
kelia gedimą. Aš tamstai pa
tarčiau ilgai nedelsti... 

— Ne, daktare, šiandien 
jau neturiu laiko. Gal kitą 
kartą. 

— Tai skiriu tau pasima
tymą penktadienį šituo lai
ku. 

— Gerai, šituo laiku. 
Prisipažinsiu, kad tasai 

penktadienis buvo lygiai 
pernai šituo laiku. 

Bijau... ' 
Esu bailys! 

V. Skinka 

' ' * .y 
i. 

SVARIAUSIA VIRĖJA MIESTE! 

Electric C aoking Proves Boon 
To Busy Homemakers In Holidays 

The holiday season for most 
homemakers is the busiest time of 
the year. What with shopping, en
tertaining and preparing special 
meals, it seems there's just never 
enough time for all the things that 
need to be done. Not so for the 
lucky homemaker who cooks elec
trically. 

The modern electric range en
ables you to prepare appetite-
tempting meals for family and 
guests, and still have plenty of 
time for other duties. 

Accurate, automatic control of 
heat is the answer. You simply 
pop a complete oven meal intp thfe 
electric range, set time and tem

perature controls and go on with 
whatever you want to do. The 
elect l ie oven turns on at the time 
you set, shuts off when the meal 
is cooked. Meat or fowl cooked 
in an electric range will not dry 
out, so there is no need to waste 
time basting, no need to peek, no 
need to be in the kitchen at all. 

The modern electric range saves 
time in other ways, too. Electric 
heat is clean as sunshine. Bottoms 
of cooking utensils can't smudge. 
Kitchen curtains and walls stay 
clean longę •, Is it any wonder 
homemakers say that the holiday 
season is brighter when you have 
an electric range? 

I 

Pasirinkit 

E l e k t r i n ę  v i r t u v ę  D A B A R  
/ 

Kam lauti to malonumo, kurį duoda modernios 
elektrinės virtuves švara ir žvilgąs grožis? 

Jokia kita virtuve neduos jums įžymios vertybės. 
Jokia kita virtuve neatliks jums tiek gera už tokią 
pigią kainą. 

Elektra virti yra lengva, greita, patogu, saugu. 
Automatinis kontrolės įtaisas atpalaidoja jus nuo 
budėjimo virtuvėj. Tiksli šiluma užtikrina norimą 
rezultatą kiekvienu metu. 

Apsirūpink daugeliui metų ge-
resniu, lengvesniu, švaresniu vi-
rimit Pasirink elektrinę virtuvę s a deoi dui ^ 
jau dabar. 

A L W A Y S  A T  Y O U R  *  S E R V I C E  T  
I N  T H E  B E S T  L O C A T I O N  I N  T H E  N A T I O N  

T E N  O ' C L O C K  T U N E S  
GARSIAUSIOS ARIJOS — #— ŽYMIAUSIOS ŽVAIGŽDĖS 

Penkias dienas per savaitę — nuo pirmadienio iki penktadienio 
i Rytais 10:00 — WICA ir WGAR 0 Vakarais 10:00 — WHK 

PALAIKYKIME TUOS 
kurie skelbiasi DIRVOJE! 

Pakvietimas užsirašyti Lietuvių Naujienas. 

Sieninis Kalendorius 1951 m. Free 
Skaityk ir garsinkis Lietuvių Naujienose, paveiksluotas 

32-jų puslapių mėnesinis žurnalas, (steigtas 1938 m. r> 
Prenumerato8 kaina 1 metui $2.00; 3 metams $5.00. Adre»uok: 

LIETUVIU NAUJIENOS 
332 N. 6th St., Philadelphia 6, Pa. 

GYVENIMO SUČIUPTAS 
J. švaistas 

( Tęsinys iš pereito numerio ) 

Ji pažengė porą žingsnių nuo te-
tefono ir pasiliko belaukianti. Girdėjo 
tik vyro žodžius: "Aš. Taip, aš. Hm ... 
Ne. Negaliu. Gerai. Tuoj astvykstu." 

Telefone tuo tarpu skambėjo: "Oli
via Mardvin. Iš San Fiancisco. Atsi
meni? Tuojau noriu pasimatyti! Aš 
pakelsiu viešą skandalą, jeigu neatvyk-
tum. 126 West Irving Avenue. Laukiu." 
Tvirbutas padėjo telefono ragelį ir su
stingo pakrikusio j pozoj. Jo veidas bu
vo išbalęs, o galva nuleista. 

Žmona tuojau paklausė: 
— Kas čia per moteris? Ko ji nori? 
— Iš Telephone Company... 
Helen nusišypsojo su didele ironija. 
— Visai nepažįstamas man balsas! 
— Nauja operator, — teisinosi vy

ras vis dar nusisukęs. 
— Labai man keista; atostogos ir 

šaukia... 
Tvirbutas atsigręžė, pakėlė galvą 

ir gana erzliai pasakė: 
— Na, užtiko namie ir šaukia. Ko

kia tu priekabi. Argi aš dabar žinau, 

kodėl. Vienu žodžiu, laukia ir turiu 
nuvykti! 

Vengdamas tolesnių klausinėjimu 
skubiai išbildėjo iš namų. Tvirbutienė 
pasiliko smarkiai sukrėsta. Aiškiu ne
pavykusiu melu tebeaidėjo jai vyro pa
siaiškinimas. Ir toji liga jo visai fal-
šyva dabar pasirodė. Rytinis įtarimas 
skaudžiai pasitvirtino. Kad čia kas ne
gera vyksta, slepiama, ji aiškiausiai 
nujautė. Bet kas, šito suprasti neįsten
gė. Gerokai pasikankinusi nutarė at
verti viską motinai ir drauge išgvil
denti. 

* * 

Vos tik Tvirbutas išlipo iš auto
mobilio ir priėjo prie durų nurodytu 
adresu, tuojau pasitiko jį liekna, grak
šti, tamsaus veido, moteris. 

— Na šit, mano mielas ... Nesiti
kėjai, Peter? čia tau nepaprasta staig
mena. Maloni, ar ne, prisipažink da
bar? 

— Savaime suprantama! 
Užsimaskavo Tvirbutas dvipras

miu atsakymu. Jis dėjosi linksmas, pė-
tenkintas. Olivia meiliai paėmė jį už 

rankos ir įsivedė į svečių kambarį. 
— Čia aš apsistojau pas savo pa

žįstamus. Dabar visi išėję. Likausi tik 
aš ir vaikai. 

Švelniu skaidriu tembru skambėjo 
jos balsas. Veide žaidė nuoširdžiai pa
traukli šyj)sena. 

Tuo metu triukšmingai įšovė dai
lus kokių penkerių metų berniukas. Jis 
griežtai pareikalavo: 

— Mama, aš noriu ice cream! Visi 
vaikai perka. >•' 

— Še, nusipirk ir tu, — padavė Oli
via porą daimų ir išleidusi uždarė duris; 

Po to aštriu žvilgsniu perskrodė 
Tvirbutą ir pasakė: 

— Tai tavo sūnus. Kaip tau pa
tinka? Matei, koks panašus į tave? 
Kaip lašas vandens į lašą. Tuo tarpu 
aš jam nieko nesakiau, kad tu esi jo 
tėvas. Arba, kitaip sakant, kad jojo 
tėvas tebėra gyvas dar... >' 

Tvirbutas pasijuto parblokštas. 
Visiškai apstulbęs, jis tylėjo. Jokio žo
džio neįstengė surasti, kad ką nors 
tuojau atsakytų. Jį pritrenkė neišven-* 
giama ir sunkiai įvykdoma atsakomy
bė. Drauge pašoko ir džiaugsmas. Iš
karto atsipalaidavo nuo skaudžiausiai 
įžeidžiančio pasmerkimo. Šiuo momen
tu jis beveik neabejojo, kad ir Billy jo 
sūnus. Tik vis dėlto kokia klaiki pai

niava staiga susinarpliojo apie jį. Ir 
kaip visa tai dabar sklandžiai, be di
desnio savos šeimos sukrėtimo, be 
skandalingos viešumos apgalėti. Prieš 
jį atsistojo rūsti nuoga tikrenybė. Be 
jokio pasigailėjimo veržėsi ji garsiai 
prabilti. 

—. Sėskit, Peter, ko stovi dabar. 
Tau gal labai keista, kaip aš suradau 
tave? Vėliau apie tai... Duok dabajr 
pasidžiaugti, pakankamai į tave pas|? 
žiūrėti. Gal nebeteks daugiau... 

— Kodėl taip manai? — tolimu ai
du atsiliepė jo žodžiai. 

— Aš tai geriausiai ma$au, bčt k$ 
tu dabar pasakysi? 

Aš... Na ką gi aš? Taip staigu 
taip netikėta... 

Ai, Peter, Peter... Tu mano myli-
miausias ir pirmasis mano gyvenimo 
pavasario džiaugsme ... 

Jos balsas pasidarė graudus. Iš
kankintu ilgesiu nuskambėjo jame pa
laidotos viltys, laimės sutemos. 

— Kiek jau metų! Ir kaip visa ta| 
toli, toli... Bet tu, turbūt, atsimerų 
dar, ką? Atsimeni — San Franciską, 
tu Navy first sergeant, puikus karys, 
Jūsų laivynas Pacific ocean puola ja
ponus, bet tau sekasi. Tu vis uoste ap
mokai naujokus. Kai tik laisvas, tuo
jau skubi pas mane. Mes džiaugiamės 

ir apsvaigdami gaudom savo laimę. 
Paskum ir tau teko išplaukti... Bet 
kokie meilūs laiškai... Aš jų laukda
vau, kaip ligonis sveikatos. Daug ža
dėjai ... Oi kaip daug tu man esi pąž£-
dėjęs. Ir staiga nutrūko viskas. Beveik 
iki šios dienos. Pamanyk, Peter... Aš 
tikrai pagalvodavau, kad tu žuvęs. 

Tvirbutas nusitvėrė paskutinį žo
dį ir tarytum atsigavo. Jį# pradėjo 
kurtį. 

t* Tavo mintis visai teisinga buvo. 
Aš vos-ne-vos išlikau gyvas. Pačiu fanr 
tastiškiausiu būdu. Mūsų laivą sutor-
pedavo japonai. Vienas iš paskutiniųjų 
atsidūriau vandenyje. Ilgai kamavausi, 
fietekau sąmonės. Kai atsipeikėjau li
goninėj, nei vieno savo daikto nebera
dau. Dingo ir tavo adresas... Pe to, 
aš ir atmintį buvau praradęs. 

— Vargšas... Dabar pasakyk tu 
man, Peter, visai atvirai: ar jau buvai 
vedęs, kai rpane pažinai, ar vėliau ve
dei? 

Toks staigus ir netikėtas klausi
mas vėl užčiaupė jam burną. Pradėjo 
blaškytis ir mikčioti: 

—  N a .  > .  k a i p  č i a  p a s a k i i į f c y * .  J e i 
gu juridiškai žiūrėti, taip, vedęs. Bet 
aš turėjau jau išsiskirti ir 
ma sakyti, buvo jau pradėta. 

/ 


