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DERASI ADENAUERIS SU 
PRANCŪkIJOS M1NISTERIU

yra 48,027 — skaičius per dve
jus metus padvigubėjo.

LAvvkENCE BOUL, išbuvęs 
Kinijos komunistu kalėjime 68 
mėnesius, susitinka su savo mo
tina San Franeisco mieste. Jis 
nebuvo Amerikoje nuo 1949 m.

• Valstybės' departamentas 
patenkintas ligšioline naujos 
Argentinos vyriausybės veikla.

nacijai.
Britanija kalbėjo, kad repat

riacija negali išspręsti tremti
nių klausimo.

Amerikos , atstovas sakė, kad 
Amerika griežtai yra priešinga 
bet kokiai priverstinės repat
riacijos formai. Ji turėtų daug 
ką pasakyti ir dėl to, ką Sovie
tai vadina laisva repatriacija.

Įspūdingiausias buvo Ameri
kos atsakymas,, kai komisija 
nutarė paremti prieš metus 
priimtą planą, kuriuo tremtinių 
reikalui skiriama 16 milijonų

Korespondento paskelbtas 
planas prieštarauja ligšioli
niam prezidento Eisenhowerio 
ir valstybės sekretoriaus Dulles 
viešiem pareiškimam. Jie tvir-

šveicarų laikraščiui “Bas- 
ler Nacbrichten” jo korespon
dentas iš New Yorko rugsėjo 
27 pranešė tokių dalykų:

Liepos mėn. ~ prezidentas Ei- 
senhoweris pasikalbėjime su 
Edenu ant keturių-akių pasa
kęs, jog norįs taiką Europai 
užtikrinti ir tam reikalui ga
rantuoti Sovietam, kad jie ne
bus Vokietijos užpulti.

Eisenhoweris esąs pareiškęs,

būstenfios paruoštos iki 1959 
pradžios.

Amerikos atstovas čia pat į- 
teikė pusės milijono dol. čekį.

Sovietai atsisakė mokėti tam 
fondui

Pažymėtina, kad Sovietų Są
jungos vardu už repatriaciją 
kalbėjo Juozas Matulis, lietu-

SOVIETAM AMERIKA 
DUODA PRIVILEGIJAS

Maskva sustiprino savo žmo
nių siuntimą į Ameriką. Da
bar New Yorke koncertuoja 
pianistas Gilels, atvyksta vio
lončelistas Oistrakas. Važinėja 
taip pat delegacija susipažin
ti su butais.

“Journal American” ta pro
ga rašo, kad negalima nieko 
turėti prieš, jei jie atvažiuoja. 
Tačiau griežtai pasisako prieš 
specialias privilegijas, kurias 
valstybės departamentas sutei
kia Sovietų piliečiam. Būtent, 
kai Sovietai ėmė protestuoti 
prieš pirštų nuospaudas vizai 
gauti, tai valst. departamentas 
išsiaiškino duoti jiem diploma
tines vizas, kur nuospaudos 
nereikalingos. Laikraštis rašo, 
kad tai stato kitų kraštų at
vykstančius j blogesnę padėtį.

Lawrence tą pat dieną sako, 
kad “Ženevos dvasia” jau ne- . 
gyva. Ją esą nužudę Sovietai 
O NYT vedamajame antrų 
dieną jau pastebi, kad Stalino 
ekspansijos laikais Vakarų vd* 
stybės stovėjo petys į petį drau
ge. O dabar, “sovietinių šyps
nių ir Ženevos dvasios dienom”* 
—. sako NYT — maĮom, kaip.'lBI 
laisvos Europos, Azijos, Afri
kos ir lotynų Amerikos valsty
bės jau balsuoja drauge su ko
munistų i pavergtom valstybėm, 
kad priverstų tokias demokra
tijas kaip Prancūzija iš JT pil
naties trauktis ir pačias J. Tau
tas pastumtų į neveiklumą.

Taigi “Ženevos dvasia” pa- 
krikdė pačius Vakarus.

• Melenkovas: Jis atrodo ne 
taip kaip foto paveiksluose. 
Jis žmogus su dideliu" šarmu. 
Jis yni rezervuotas, inteligen
tingas, laikomas pagarboje. 
Bet jis yra ligonis”. Jo gyveni
mas dėl širdies neilgas.

Sienos jau tik 
dešimčiai metu

vis. Panašiai kaip pareiškiyią, 
jog pavergtosios tautos jau
čiasi labai gerai Jungi Tauto- 

’se darė lenkas. Tai naujas Mas
kvos triukas, pasisavintas iš 
senųjų kryžiuočių— grobti vai
kus ir juos priversti kariauti 
prieš savo kraštą.

Bet gerai, kad didžioji Ame
rikos spauda net nepastebėjo, 
jog Matulis yra lietuvis.

Anot Chruščiovo, “kinai tai 
nuostabi puiki tauta — ryžių 
saujos užtenka vienam kinui ir 
vienų marškinių užtenka dviem 
kinam”.

Aukštasis komisaras tremti- 
niy reikalam skundėsi spalio 4 
J. T., kad tremtinių programa 
nesiseka vykdyti pilnų tempu. 
Toji programa buvo pernai nu
matyta 4 metam. Jai buvo skir
ta 16 mil. doL Bet vietoj me
tinio mokesčio 4 mil. tebuvo 
gauta tik pusė to. Trečdalį visų 
pinigų skiria Amerika.

Tremtinių daugiausia yra 
Vokietijoje, viso apie 300,000 
kurie reikalingi pagalbos. Prieš 
metus stovyklose. buvo 88,000, 
šiemet 70,000.

Tremtinių klausimas galėtų 
baigtis trim būdais: repatriaci
ja, imigracija, integracija. Re
patriacijai didžiausia kliūtis 
yra pačių .tremtinių nenoras. 
Imigracijai, kliūtis — valstybių 
nenoras priimti; integracijai 
gyvenamam krašte trūkumas 
pinigų jiem įkurdinti.

0 tvirtinimas, kad tokiom 
sąlygom sudarytos sienos truks 
bent 100 metų, yra tiek pat 
tvirtas kaip ir Hitlerio, kad jis 
sukurs reichą tūkstančiui me
tų. Tokiom sąlygom laimėtas 
Europos saugumas virstų ne
saugumu Amerikai, ir to ne
reiktų laukti šimto metų.

nistracijai susilaukė naujo 
staigaus sukilimo. Jie pririšo 
stambiausias Prancūzijos jėgas 
— kaip seniau Indokinija.

senhoweriu. Jūs žinote, kokis 
tai žmogus.

Chruščiovas: O- mum rūpestį 
kelia ne Eisenhoweris, bet Ni- 
xonas.

Adenaueris: Betgi jis tik vi
ceprezidentas.

Chruščiovas: Tokis buvo ir 
Trumanas.

• Indijos atstovas Krishna 
AAenon JT reikalavo, kad būtų 
panaikintas karas visai... Gal 
dėl to, Indija pasiūlė parduoti 
ginklus Egiptui. Viena kalba, 
kita daro. • Bulganinas: Atrodo kaip

nedidelio provincijos miestelio t • Molotovas: Aiškiai prikišu- 
gydytojas. mandagu/, įgudęs so prie žemesnio lygio.

kiečių Telefunken bendrove, 
kad pastatytų radijo stotį 180 
pėdų aukščio. Stotis bus 12

degaulistai gen. Koenig ir Tri- 
toulet.Su jų pasitraukimu vy
riausybė neteks 78 balsų par
lamente.

PIRMININKU
Vokietijos kanc. Adenaueris 

ir Prancūzijos min. pirm. Fau- 
re susitiko Luxemburge. Taria
si dėl Saaro likimo, kaip suma
žinti propagandą prieš jo su- 
europinimą.

Spalio 27 bus Saaro krašte 
balsuojama, ar Saarą sueuro- 
pinti. pavesti tarptautiniam ko
misarui valdyti. Taip buvo susi
tarta Prancūzijos ir Vokietijos. 
Bet pačiame Saaro krašte eina 
didelė propaganda prieš suei- 
ropinimą. Ją ypačiai remia ko
munistai. Jeigu balsavimas pa
sisakytų prieš sueuropinimą. 
tai būtų vėl didelis smūgis Va
karų politikai ir kaip tik Že
nevos konferencijos metu.

• Garantijų sutartį pasira
šysiančios 14 valstybių. Pen
kioliktoji Švedija atsisakiusi. 
Tarp tų 14 bus ir satelitinės— 
Lenkija, Bulgarija, Čekoslova
kija, Vengrija, Rumunija. Bet 
nebus pačios Vokietijos.

• Tai būtų atlyginimas So
vietų Sąjungai už Vokietijos riką labai spaudžia Europos

valstybės. Pačioje Amerikoje 
būtų pagal taip pat varoma Sovietų šali

ninkų propaganda* kad tokia 
politika Amerika padarytų di
džiausią biznį.

sąrašą ir jame nebuvo Nixono. 
Jis nemėgstamas demokratų, 
nes jis 1952 rinkimuose tikino, 
kad demokratai nekovos prieš 
komunizmą. Nixonas buvo ir 
didžiausias kaltininkas, kad 
Hissas iš valstybės departa
mento atsidūrė kalėjime kaip 
Maskvos šnipas. O Hissas buvo 
demokratų patikimas.

Pastarojo žygio Nixonui ne
gali dovanoti nė Maskva. Mas
kvoje tarp partijos boso Chruš
čiovo ir Vokietijos kanc. Ade
nauerio buvo toks pasikalbėji
mas:

Adenaueris: Jūs iš tikrųjų ne
galite nepasitikėti amerikie
čiais. Juk jūs susitikote su Ei-

Maskvos pasikėsinimą atmetė
SOVIETAI REIKALAVO TREMTINIUS GRĄŽINTI, O AMERIKA ĮTEIKĖ JIEMS REMTI 

PINIGUS

AHtahymM 
“Darbininko” Nr. 71 po Fau

ne paveikslu turėjo būti pažy
mėta, kad jis yra Prancūzijos 
■atomam įimk ne JOS Octv*
gacijos JT pirmininkas.

Dulles pareiškė:
Valst. sekret. J. F. Dulles 

spalio 4 pareiškė du kartu 
kreipęsis į Molotovą dėl ginklų 
pristatymo Egiptui. Dulles nu
rodęs, kad sutartis su Egiptu 
dėl ginklų neprisidės prie san
tykių pagerinimo pasaulyje. 
Bet f pridūrė,, nemanąs, kad 
Egiptas nuo savo sutarties su 
Čekoslovakija atsisakytų.
zŽenevos konferencijoje — 

sakė Dulles — visos trys vaka
rų valstybės vieningai reika
laus Vokietijos sujungimo.

Kad Prancūzija visai pasi
trauktų iš Jungt. Tautų, to 
Dulles nemanas.

• Pagal jį 1945 Oderio-Neis- 
ses siena pripažįstama galutine.

PRANCŪZIJOS RŪPESČIAI 
DĖL MAROKO NESIBAIGIA
Prancūzijos min. pirminin

kas Faure pavedė Įgaliotiniui 
Maroke sudaryti trijų asmenų 
sosto tarybą, kuri valdytų Ma
roką vietoj pašalinto sultono

Sovietų Sąjungos delegacija kurinių dešimties metų įvykiai 
Jungt Tautų kultūrinėje — parodė, jog didžioji dauguma 

.socialinėje komisijoje spalio 6- tremtinių yra priešingi repat- 
kalbėjo dėl tremtinių. ’ Siūlė, 
kad Jungt, Tautos įpareigotų 
aukštąjį komisarą tremtinių 
reikalam imtis visų priemonių 
tremtinių laisvai repatriacijai 
pagreitinti Reikalavo pirmiau
sia išplėsti tarp tremtinių pro
pagandą už repatriaciją ir už
drausti tarp jų propagandą 
prieš repatriaciją.

Sovietų siūlymą kitos vals
tybės sutiko šaltai ir su pasi
priešinimu.

Australija pareiškė, kad pas-

Padėtį nuo Ženevos konfe
rencijos iki dabar įvertinda
mas St. Alsop (NYHT) tvirtina, 
kad Ženevos-konferencija, kur 
buvo sukurta “Ženevos dvasia” 
padėties nieku nepakeitė, bet 
propagandiškai parodė pasau
liui, jog Amerika siekia taikos. 
Bet to paties laikraščio bendr.

30%, konservatoriai 23, komu- sau į krūtinę kaip gorite, 
nistai 23 ir vakariečius palai
kanti partija 19%. Komunistai 
dabar dėsią pastangų atkalbė
ti nacionalistus* kad jie neitų 
su vakariečiais | bendrą vy
riausybę.

Indonezija laikoma tiltu iš 
Indokinijos į Australiją.

tino, kad net dabar sudaroma 
padėtis negalima laikyti pasto
via. Jis prieštarauja visai tra
dicinei Amerikos politikai. Ne
turim pagrindo manyti, kad 
jie norėtų apgaudinėti savo 
tautą ir pavergtuosius.

Tačiau į tokią politiką Ame-

Iš tų politikos ženklų, kurie 
pasirodo aikštėn, pagrindinis 
reikalas dabar Rytam ir Vaka
ram sudaryti sau palankesnes 
busimosios Ženevos konferenci
jos sąlygas.

Vakarų ministeriai sudarė 
strategini planą kovoti už Vo
kietijos sujungimą. Vakarai 
vieningai atmetė Sovietų ataką 
prieš tremtinius. Bet

jų jėgas mėgina Sovietai 
susilpninti naujais prasiverži
mais Viduržemio jūros srityje 

ir laimėti sau geresnes po
zicijas būsimose derybose Že
nevoje.

Toje srityje eina pagrindinės 
kovos, kurių tikslas išstumti 
Amerikos, Anglijos ir Prancūzi
jos įtaką iš arabų kraštų, čia 
Sovietai prasiveržė atvirai ir 
viešai, laimėdami Egipto gin
klavimo monopoli, taikstyda- 
miesi laimėti ir kitas arabų 
valstybes.

Sovietų naudai eina kovos 
dėl Maroko, kur ' Prancūzijos 
nuolaidos Maroko krašto admi-

AP skelbia, kad vienas Len
kijos kom. vyriausybės parei
gūnas privačiame pasikalbėjime 

"pareiškęs, jog Sovietai esą pa
siryžę laikyti Vokietiją nesu
jungtą dar bent dešimtį ar pen
kiolika metų. Lenkai prieš tai 
nieko neturi. Jie taip pat suin
teresuoti, kad Vokietija ilgiau 
nebūtų sujungta. Per tą dešim
tį metų lenkai kolonistai galės 
tvirčiau įsigyventi Oderio Neis- 
sės juostoje.

Lenkijoje tebepalaikoma 
stipri neapykanta prieš vokie
čius, kurie sunaikino apie 6 
milijonus lenkų iš bendro 34 
mfl. Lenkijos gyventojų skai-. 
čiaus. Vien Ausschwitzo dujų 

• Formoms sėtojo katalikų kamerose nužudyta "apie 4 mil.
žmonių, tarp jų daug ir ne len-

Kova dėl Alžiro išbloškė 
Prancūziją iš Jungtinių Tautų 
ir grasina nauja vidaus krize.

Kova dėl Kipro salos ištrau
kė Graikiją iš bendro Nato 
fronto.

Kova dėl Saaro turi dar pa
laužti Prancūzijos — Vokieti
jos susitarimą ir suduoti jam 
smūgį visuomenės akyse. Tų 
visų kovų užkulisiuose jausti jr 
komunistų ranka.

Prez. Eisenhoweris. savo arti
mųjų tarpe pareiškęs, kad jo 
kandidatai į prezidentus būtų 
Nr. 1 — teisėjas Earl Warren, 
Nr. 2 — viceprez. Nixonas.

Warren pasakęs, kad jis ne
atšaukiamai , pasiryžęs nebe
grįžti į politiką. Tad daugteu 
vilties yra Nixonul

Nisonas yra 42 metų. Kai 
buvo išrinktas į vicepreziden
tus, buvo jauniausias Amerikos 
viceprezidentas — 39 metų. 
Dabar jis gali būti jauniausias 
prezidentas..- ?

Betgi Nixonas turi konkuren
tų pačioje Kalifornijoje — 
Goodie Night sudarė kandidatų Arafos. Bet pačioje vyriausybė

je du ministeriai pareiškė, kad 
jie pasitrauks, nesutikdami su

STREIKAS SU ŠŪVIAIS
New Castle, Indiana, pašauti 

8'žmonės liejyklos streiko me
tu. Streikas su demonstracija 
kilo, kai fabrikas atleido 25 
tarnautojus, o tarp nestreikuo
jančių padalino šautuvus. De
monstracijos metu streikuojan
tieji padegė namą, kuriame 
buvo susirinkę policininkai. 
Streikas aprimo tada, kai poli
cija iškraustė iš fabriko ir ne
streikuojančius darbininkus, 
tarp kurių rado minėtus gink
las. Dabar eina tardymas, kas 
šovė.

ŠIMTUI METŲ SIENOS BUS PASTOVIOS? 
Skandalingas, bet, laimė, nepatikimas planas Ženevos konferencijai.

sujungimą.
• Šitokiu būdu 

tą departamento planą sienos 
kad jaučiąsis pakankamai stip- pastovios bent 100 metaį.
”” g Pritari^a- Esą valst. sekretorius Dulles 
tarptautiniam susitai •! uui, ku- pareiškęs, kad tokis planas ga- 
ns garantuotų Sovietų Sąjungai dabar nes jokis kitas
jos dabartines sienas. prezidentas negalėtų padaryti

V a 1 s t y bės departamentas -tokio žygio, kokį dabar Eisen- 
esąs planą smulkmeniškai pa- howeri$ daro.

administracijoje; prisistato kaip 
geraširdis tėvelis.

Bet apatinė jo veido dalis; 
gali sustingti Jo kalba gali 
būti brutali. Apie vokiečių be
laisvius jis kalbėjo: "Jūsų ka-

• Vokietijoje sumažėjo sa- mybę 1949. šiemet buvo jos mietis. Iš jo veržiasi jėga ir riai atėjo į Rusiją, ir visi jie
vanoriai.į kariuomenę. Kai ku- pirmi balsavimai. Jų daviniais gaivalingumas. Beveik gali palaidoti po rusiška žeme,
rie atsisako iŠ tų, kurie buvo- labai susirūpinę Vakarų diplo- laukti kiekvienu momentu, kad
užsirašę. matai. Nacionalistai gavo jis pašoks ant. stalo ir daužys

• Lenkų ogzilinis preziden
tas Zaleskis paskyrė naują 
min. pirm. A. Pajaką, buv. par
lamento narį, vietoj Hankes, 
kuris atsidūrė Varšuvoje.

• Iš Prancūzijos vyriausybės 
grasina pasitrauksią jau net 
penki ministeriai. Vis dėl Ma
roko.

• Iš rytų Vokietijos atbėgo 
į vakarus 18.519. Tai tik per 
rugsėjo mėn.

• Prezidentas Eisenhoweris 
serga jau trylika dienų. Jo 
savijauta dabar geresnė* nei 
bet kurią kitą ligos dieną.

Kaip vokiečiui atrodo Maskvos bosai
Vienas iš vokiečių diploma

tų, kuris buvo Adenaurio dele
gacijoje Maskvoje, taip atsilie 
pė apie Maskvos bosus:
• .Chruščiovas: Neišauklėtas, 

bet labai inteligentingas kai-

toulet.Su
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80% returnSPAUDA

on your investment

sį riaušėse žuvo 1000.

Žmonės labai
Įaugus. jS^kį

1951 vasario. 5 jau buvo Can- 
beroje, Australijoje. Neįprastas

su agen
teko laiku nešdintis

LATEST INTEREST RATE FOR 
CNJARTER ENDING SEPT. 30, 1955

on carninz cxtra

cagos “Vilnis” ir Brooklyno

Teūh j&v'buvo fe 
toks...

Po karo, kaip pasakoja Pet* 
rovas, Sovietą Sąjungos val
džia apsižiūrėjo, kad

trys milijonai jos “piliečip", 
pabėgėli?, tremtini?- mieliau 
liekasi karo sunaikintoje vaka
ru Europoje, bet negrįžta į So
vietu Sąjungą. Prie to dar pri- lyg jie yra Australijos saugu- 
sidėjo eilė aukšt? Soviet? Są
jungos pareigūnę, kurie pabė
go į vakar? pasaulį. ;—

Guzenko Kanadoje, Tokaje' 
vas — Britanijoje, Kravčenko 
ir Kasenkina — Amerikoje ir 
daugel kitu. i;

Į tai Sovietų Sąjunga atsakė 
sustiprintu budrumu, priežiūra 
bei sekimu . .. Sekimu sovieti
nių pareigūnų, sekimu tremta 
nių organizacijų bei veiklos. 
Tam reikalui buvo komandiruo
tas ir Petrovas Į Australiją.

Dar 1947 Petrovas buvo at
šauktas iš Švedijos, švedu sau
gumas pradėjo aptikti Petrovo 

. pėdsakus, kurie rodė, kad jis 
varo šnipinėjimo darbą ir pla
čiau. susitikinėdamas 
tais. Jam

United States Government Serirs H Bonds are. new eurrent 
im ome Bomls in dr nominaliom* of $500 to. S 10.000. Be- 
dčemable ai |»ar afler 6 monihs and on onc month's notiie. 
Muture in 9 years, S months and pay an average of 
per anrnim if hcH to maturity. IntereM |»aid scmiannuaHy 
by Trrasury chcrk. Serirs II ntay be purchascd ihęotigh 
anv bank. Aminai limil: $20.000.

' į'

SAVINGS ACCOI’NTS CORDIALLY
INVITED '<

Petrovo automobili jo mylių, ir 
neatėjo jiem į galvą paprašyti 
atlyginimo. Kai Petrovo žmona 
pradėjo mokytis anglų kalbos, 
jos mokytoja kvietėsi užeiti į 
svečius. Bet instrukcijos sakė, 
kad

su visais reikia elgtis taip,

mo -agentai, kurie taiko iš ta
vęs ištraukti paslaptį. Maskvo
je taip tikrai ir būt?. ‘

Žinojau, kad tai netiesa — 
sakė ‘Petrovo žmona. Bet. aš 
turtėjau sekti kitų budrumą, 
nes aš buvau sekimo pareigū- 
has — “saugumo kapitonas”. 
Leninas buvo mokęs, kad So
vietų Sąjunga, yrą tvirtovė, 
kapitalizmo apsupta ... Petro
vo žmona žinojo istoriją su 
anksčiau atvykusiu iš Maskvos 
pareigūnu Kizlicinu (kuris bu
vo Britanijoje į šnipus įtraukęs 
diplomatus Maclean ir Bur- 
gess). Tas Kizlicinas susipaži-

ir svetimų despotų prievartau
jamame krašte — sugebės nu
sikratyti to mirusiųjų palikimo, 
kuris stabdo ir jvaržo gyvųjų 
karui žygį į šviesesnį Lietuvos 
rytojų”. Tame žodžių chaose 
“Draugo” bendradarbis matė 
DDT pasisakymą prieš religiją 
ir religines tradicijas- kurias 
“komunikatas” vadina “miru
siųjų palikimu”. DDT troški
mą, kad iš jų jaunimas Lietu
voje išsivaduotų, padedamas da
bartinio režimo, “Draugas” pa
laikė bendradarbiavimu su oku
pantu, kuris nori nureliginti 
Lietuvos jaunimą, nes religijos 
atžvilgiu “DDT pažiūros ir sie
kiami tikslai... visiškai sutampa 
su komunistų pažiūra ir jų 
vykdoma praktika”.

Tada “Naujienos”, kad pa
neigtų- “Draugo” tokias išva
das, paskelbė: Draugo bendra
darbis Vidginis

“nustojo kontroliavęs savo 
.liežuvį ir savo protą", “Vidgi
nis neteko proto ir jausm? pu
siausvyros";

Vidginis pripasakojo tiek 
aiškių aiškiausių nesąmonių.”

atsiliepimus kaip archyvinę 
medžiaga. O tokiam atvejui, 
kaip Porkkala. “biuletenis tu
rėjo ekstra laida pirmame pus
lapy visai Amerikos ir Euro
pos spaudai pranešti Lietuvos 
respublikos oficialaus atstovo 
.JAV-se tuo klausimu pareiški
mą ir komentarą".

Teisingai pastebėta- kad nė
ra, kas informuoja anglišką 
spaudą apie lietuviškus-faktus 

,ir> lietuvių spaudos nuomones 
dėl tų faktų, prie kurių gali
ma prikabinti ir* Lietuvos rei
kalus.

Malonu čia iš praktikos pa
tirti, kas yra tos talkos “tole
rancija”, “artimo meilė”, ir 
“naujas klimatas”, nors jis 
kitų akim gali atrodyti ne kas 
kitas kaip žengimas į mirusių
jų palikimą”. *

.MARINI’ karo pratimai Kalifornijoje. Dalyvavo X<HMI vyru divizija, kuri laikoma geriausiai 
ruošta kare pulti priešu. *

^1942 tebėję karas .su Vokiė- atgal į Maskvą. t tai buvo gyvenimas, pasakoja
tįja. Birželio mėn. Petrovas ga- Tik 1951 sausio mėn. jis ga- Petrovo žmona, 
vo naują paskyrimą — buvo vo įsakymą vykti į Australiją«. mainiyūg. ir . j 
perkeltas į Jfe&K#
paskirtas į Sovietu atstovybę 
Stockholme kaip pranešimų 
šifruoto jas, prie slapto NKVD 
rezidento. To rezidento prane
šimai buvo siunčiami į Mask
vą tiesiogiai net be atstovo ži
nios. Tikrasis Petrovo darbas

.— ir buvo
sekti atstovybės tarnautoj 

įu$» neHskirMivt ir paties ats-

T. Žiburiuose rugsėjo 29 At
muš politinėje apžvalgoje su
stoja prie Porkkala uosto grą
žinimo Suomijai. Sumini ‘Dar
bininko” ir “N. Y. Times” pa
sisakymą. kad iš to sovietinio 
gesto nereikia daryti Išvados, 
jog Sovietai traukiasi iš bazių 
svetimuose kraštuose, nes jie 
nesitraukia iš Baltijos ir kitų 
okupuotų kraštų.

Bet dėmesio verta ta proga 
autoriaus tarta pastaba, jog 
reikia informuoti ir angliškus 
laikraščius tokiais aktualiais 
klausimais, ką lietuviai galvoja 
ir savo spaudoje parašo,” To
kio uždavinio neatlieka Lietu
vos atstovybės Washingtone lei
džiamas biuletenis “Lithuanian 
Situation”. Jis tesurenka senus

žemyje pernai išdegusius javus.

Laikraštis tvirtina, kad spe
cialistų apskaitymais esą tose 
vietose derliaus galima susi
laukti. jei bus lietaus, per 6— 
8 metus. Paskui virs tokiom 
stepėm kdip Amerikoje.

Sibiro plėšinių aruodai — tai 
Chruščiovo sumanymas. Jeigu 
jis nepasiteisins, tai bus reika
lingas ir atperkamasis ožys. O 
Tada gali ateiti sunkios dienos 
pačiam Chruščiovui.

kuriuo tuo metu buvo Mada- 
me Kolontai. .

Kolontai buvo vienas iš gar
bingų vardų bolševikų .istori
joje.' Buvusi Lenino artima bi
čiulė ir bendradarbė. Kai buvo 
reikalas užmegsti diplomatinius 
santykius su Skandinavijos val
stybėm, siuntė ją. Švedijoje 
buvo ištarnavusi jau 18 metų. 
Tuo metu buvo jau 72 metų. 
Turėjo ten labai geras pažintis. 
Per jas gaudavo tikslias infor
macijas apie Švedijos gyveni
mą ir siųsdavo į Maskvą.

Bot Maskva ir Kolontai ėmė 
nepasitikėti.

Įtarimą Maskvai kėlė, ar ji 
nepasidavė vakarų gyvenimo 
įtakai, nes ji savo asmeninę 
sekretorę turėjo švedę, šofe
rį taip pat švedą.

Maskva nenorėjo kelti triukš
mą dėl Kolontai ir įsakyti jai 
atleisti švedus tarnautojus. Ji 
padarė tai diplomatiškiau — 
išleido bendrą raštą visom at
stovybėm. kad visi atstovybių 
tarnautojai turi būti pakeisti 
Sovietų Sąjungos piliečiais.

Netrukus Į Švediją atsiuntė 
sekretorę iš Maskvos. Ji buvo 
NKVD agentė ir turėjo slapy
vardį Jelena. Kolontai ją pri
ėmė labai mandagiai. Tačiau 
nenorėjo atsisakyti savo as
meninės sekretorės švedės. 
Jos neatleido ir mokėjo jai al
gą iš savo pinigų. Naujoji se
kretorė pranešinėjo apie Ko
lontai viską, kas pas ją lankosi 
ir ką kalba. Bet nieko kaltina
mo tuose pranešimuose nebuvo 
galima surasti.

Petrovo šefas NKVD rezi
dentas. gavo įsakymą iš Mask
vos slaptai patikrinti Kolontai 
atsiminimus, nes buvo žinia, 
kad juos rašo.

Tuo metu Kolontai visai su
sirgo; jau anksčiau jos deši
nioji pusė buvo paraližiuota. 
Ji buvo atšaukta į Maskvą, ją 
formaliai paskyrė patarėja 
Skandinavijos reikalam.

Nuo tolimesnių tardymų Ko
lontai išgelbėjo amžius ir mir
tis . — 1952 kovo 9 ji mirė ir 
buvo iškilmingai palaidota.

no Australijoje Jd viena rusė 
ir ąavo jos adresą Sydney. Jis 
kreipėsi į Maskvą, ar jgali su ja 
susirašinėti. Maskva* ištyrusi 
visas kartotekas, nieko ypatin
go tos rasės lape nerado ir at
sakė, kad jam nėra reikalo pa
laikyti toliau santykius. Ir Kiz- 
licinas į visus tos rasės laiškus 
neatsakinėjo.

Norint palaikyti su kuo ry
šius reikėjo gauti Maskvos su
tikimą. Šiaip reikia j? vengti, 

' vęngti lygiai ir korespondent?' 
fotografu,

nes jie gali būti saugumo 
agentai. z

Sovietų atstovybė Canberro- 
je buvo kaip tvirtovė, pasiruo
šusi gintis nuo kapitalistinės 
atakos. Kas mėnuo atstovybėje 
susirinkdavo komunistų parti
jos nariai. Tada uždarydavo* 
duris. Sekretorius' oficialiai 
pradėdavo: atidarau susirinki
mą, siūlykite kandidatus i šios 
dienos prezidiumą ... Paskui 
pranešimai apie atstovybės na-^ 
rių politinį ir moralini pasiruo
šimą. Diskusijos. Ir viskas ofi
cialiu tonu, nes visi žinojo, kad 
kiekvieno šios dienos pareiški
mas ir atrodymas bus praneš-, 
tas partijos centro komitetui į 
Maskvą.

(Bus daugiau.)

VALDŽIA 'PRASIMANO 
SAU RŪPESČIŲ

Danijoje vienoje iš Faeroe 
salų gyventojai susijaudino, kai 
valdžia sugalvojo iškelti iš sa
los gyventoją- kuris pasirodė 
neturįs leidimo toje saloje gy
venti. Užuot davusi jam leidi
mą ir gyventojus patenkinti, 
valdžia atsiuntė 150 kareivių, 
kad gyventojai nekeltų sukili
mo. Bet jie nerimo per 4 mė
nesius ir vis reikalavo grąžinti 
jiem gydytoją. Dabar sveika
tos rūmai paskyrė jo vietoje 
du naujus gydytojus. Gyvento
jai dar labiau įsijaudino, ir 
sveikatos ?rūmų pareigūnus tik 
policija išgelbėjo, kitaip gyven
tojai būtų juos prilupę. Vy
riausybė sušaukė specialiai 
posėdi, kad nutartų kas daryti.

Want y bu r intcrrM paid as eurrent 
ineotnt? Inveat in 3$* Scrics H.

Spaudoje nemaža pašųekėta 
apie DDT. Bet visos kalbos ėjo 
prie to DDT iš keistosios, ne
rimtosios pusės. Nors tos trys 
raidės turi reikšti “demokrati
nio darbo talką”, bet spaudoje 
buvo priminta, kad tai senas 
vardas* miltelių, kuriais nuodi
ja vabzdžius... Iš keistosios 
pusės buvo informuojama ir 
apįe DDT steigiamąjį suvažia
vimai Autai, dar prieš suvažia
vimą buvo paskelbta steigėjų 
dekliaracija. Jie kvietė “ap
jungti laicistinį demokratinį 
aktyvą” ir kovoti lygiai prieš 
“klerikalinį totalitarizmą” kaip 
ir prieš bolševikini. Jau po ke
lių dienų vienas iš dekliaracija 
pasirašiusių savo parašą atšau
kia — jis nesutinkąs su dek- 

. liaracija.
Suvažiavimas buvo prie Put- 

ham. Conn., Paknių ūkyje. Da
lyvavo jauni ir seni socialdemo
kratų bei liaudininkų veikėjai. 
Bet spauda jį pristatė vėl iš 
keistosios pusės. “Vienybė” 
apie jį pranešė tokias stambias 
žinias: vienas kalbėtojas skaitęs 
pranešimą

daugiau kaip dvi valandas;
Grigaitis jį pasmerkęs ir 

pranešęs, kad po tokiu praneši
mu jis "niekad nepasirašytų”. 
O dar svarbesnė žinia—tai. kad 
viena iš ten dalyvavusių juod
margių palaižiusi liežuviu die
nos dalyvio pliką pakaušį...

Toki “Vienybės” parašymą 
ėmė atitaisinėti “Naujienos”. 
Girdi- “Vienybė” parašiusi ne
tiesą, nes pranešimas buvęs 
skaitomas

mažiau kaip dvi valandas.
Ir Grigaitis, sakydamas, kad 

po tokiu pranešimu nepasira
šytų, nevartojęs žodelio niekad. 
Atitaisė taip pat ir karvių rei
kalą; jos ten nedalyvavusios; 
jos buvusios atskirtos nuo su
važiavimo tvora ir stovėjusios 
per 15 pėdų. “Tokiose aplinky
bėse, kad žalmargė galėtų lyž
telti p. Tysliavos paminėto de
legato plikę, jai būtų reikėję 
turėti žirafos kaklą ir liežuvį— 
ilgesnį negu tų, kurie tą pasa
ką sukomponavo”.

“Vienybė” nenorėjo tarti 
būtinai paskutinį žodį toje dis
kusijoje apie žmonių ir karvių 
talką ir jau neatitaisinėjo. kad 
ji kalbėjo, sakysim, apie juod
marges, o Naujienos iš jų* pa
darė žalmarges, vadinas, iš
kraipė “Vienybės” svarbius 
pareiškimus ... “Naujienos su
silaukė” už tat progos atitaisi
nėti “Draugą”... Kai amas su
važiavimas išleido “komunika
tą". kuriame kalbėjo apie to
leranciją, meilę, naują atgimi
mą ir pasenusi palikimą. 
“Draugo” bendradarbis Įsižiū
rėjo labiausiai į to “komunika
to” tikėjimą, Jcad “priaugan
čios kartos — ypač mūsų aka
deminis jaunimas, palikęs savų

šveicarų laikraštis “Die Tat” 
rašo, kad Maskva patvirtinusi 
žinias, jog šiemet su plėšiniais 
Sibire labai blogai. Nuo pat 
gegužės nelijo. Išplėštos dirvos 
pavirtusios smėlynais. Derlius 
bus perpus toks, kaip pernai. 
Dar blogiau tose vietose- ku
riose imamas jau kelintas der
lius. Tėn. gali , nesurinkti nė 
sėklos.
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If you’re Holding Savings Bonds 

you bought m 1945; 
reodthis importemt new$

MATULIO NEREIKIA 
“BADERIUOTI"

“Draugo” koresp. S. Narke- 
liūnaitė Jungt. Tautų patalpose 
sutiko sovietinėje delegacijoje 
atsigabentą J. Matulį iš Lietu
vos ir įteikė jam 23 klausimus, 
prašydama kad jis atsakytų. 
Be abejo tuos klausimus Matu
lis pristatė Molotovui ir atsa
kys tai, kas jam bus leista, jei iš 
viso atsakys. Tačiau pažymėti- Pernai kaip tik šiuose plėši- 
na. kad dėl Matulio pasirodė njuose pasėti javai gerai užde- 
labai .jautrūs lietuviški abudu rgję j,e atstoje Ukrainos juod- 
maskvmiai laikraščiai — Chi-

“Laisvė”. “Laisvės" spalių 4 
sakosi nežinanti, kokie tie klau
simai ir ar juos Matulis priė
mė. Tačiau ji jau iš anksto “ži
no”, kad Norkcliūnaitė .“yra 
pasišovusi visaip tą žmogų pul
ti”. Dėl to jau ruošią ir “pa
teisinimą” tam atvejui, jeigu 
Matuliui būtų leista atsakyti. 
Girdi. Matulis pirmininkausiąs 
tarybinei delegacijai, dalyvau
jančiai Unesco. Ten jis turė
siąs daug darbo. “Dėl to nerei
kia jį.baderiuoti”.

Dm you KNOW that your U. S. Savings Ronils will go on 
earning money for you—even aflcr ihey’ve rcachcd thcir 
maturity dale?
Did you know that you can get back a« nuv.h as $1.80 for 
eaih dollar you invested in ihosc Bonds—just I»y Holding 
on lo ihem?

I ntier the presfnt Rond lau the mafurify period 
of Series E Savings Bonds /tas been extendcd 
a jull 10 years. T kere's nothing lo sign—no visit 
to the /ta n L regttired. I on just /told on to yottr 
Bonds and Irt them 
money for you.

With ibis cslended interest period. your Bonds can now 
caru up lo 8Or/c mare than you origmally paid. For ex- 
aniplc. if you invested $37.50 in a Bond in 1915. it‘s worlh 
$50.00 today. Būt if 'you hold it for 10 years-tnorc. it will 
be worlh $67.34—-giving you a net return of $29.’*»l.

Il’s easy lo sec why 3 out of 4 Bond owncrs are kccping 
thcir malured Bonds—and why so many Amcricans arė 
investing in morc through the Payroll Savings Plan. This 
is the plan ihat does your saviiig for you. You just sign up 
at lb« pay oflice where you work and tell the pcoplc there 
vhat you vvant to save cavh |*ayday. Thcy’ll put that 
annnint aside for you beforc you get your check. hen 
enough accumulates, thcy’ll huy a Bond in your name and 
turu it over lo you.

For your future—and the future of America—hold on to 
the maturing Bonds you have. And invest in morc ihrough 
the eonvenient Payroll Savings Plan.

ma<lc on jnr t>efr>re the 101h business day 
i»r Jammry. April. .luly nn<l October and the 3rd 

htmines.« dav of ai! othcr months dravv interest 
Irom the finrt ef such month if Icft to the 

end of the (jimrteijy <iivi<)cn<l period.

THE ZZ a______
KAS TAS ALŽIRAS?

Alžiras yra Prancūzijos kolo-
nija nuo 1830, valdoma iš Pa-
ryžiau.s. Turi 847.500 kv. mylių,
arba 4 kartus didesnė už pačią
Prancūzija. Jame gyvena 9 mil.
arabu ir I mil. prancūzų. H

Nacionalistinis judėjimas jau
kelinti metai kelia nerimą. '
Prancūzai sako, kad jis kursto- nr i i

’ KELEIVIAI Miijn Contlnnrtvt MaHc II <l4arohM Hp*.mas komunistų. Pereitą mene- gamylum) vudjir, wxdi beveik centre nutomoMtte. AntnmeMlk 
višah nKvIlginK nHMlemnn.
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Ką Matulis pasakė ir ką nutylėjo
Matulio buvimo reikalas Sovietų delegacijos sąstate Jung

tinėse Tautose paaiškėjo spalių 5, kai jis Sovietų vardu pra
šneko apie bėglių repatriaciją. Maskvos vardu Matulis pasiūlė 
Jungtinėm Tautom nutarti du dalykus: atverti plačiai duris pro
pagandai bėglių tarpe, raginant juos savanoriškai grįžti namo ir 
Įsijungti į^ socialistinę visuomenę savo kilmės kraštuose, ir su
laikyti priešišką tiem kraštam propagandą. Vadinasi- nieko ne
kalbėkite ir nerašykite, kas yra daroma už geležinės sienos, o 
skatinkite, kad visi, turėjusieji iš ten bėgti, pargrįžtų. Girdi, 
tiems, bailiams bus atleista ir už jų “bendradarbiavimą su prie
šu” karo metu.

Savo rusiškoje kalboje Matulis Lietuvos ir lietuvių vardo 
nesuminėjo, ir gerai padarė. Savo tėvynės vardas, jeigu jį dar 
brangina, būtų turėjęs jam įstrigti gerklėje, nes jis žino dau
giau negu pasakė. Tam yra tokie faktai.

Bolševikam pirmą karta Lietuvą okupavus (1940), Matulis 
buvo paskirtas bolševikinės Lietuvos Mokslų Akademijos nariu. 
Kaip ir kiti tos Akademijos nariai, Matulis praėjo pro komunis
tų partijos kontrolę neužkliuvęs. Jis mažiausiai ir galėjo užkliū
ti, nes dar Nepriklausomoje Lietuvoje rūpestingai skaitė Mas
kvos “Izvestijas” bei “Pravdą” ir žavėjosi Sovietų Rusijos gyve
nimu ir “socialistine statyba”. Bolševikam užėjus, tas savo ži
nias dar patikrino aplankydamas Maskvą. Tačiau iš to savo 
gražaus sapno apie “bolševikini rojų” buvo išbudintas 1941 m. 
birželio 14 d. rytą kai sugrūsti į sunkvežimius lietuviai —■* tė
vai ir maži vaikai — Vilniaus gatvėmis buvo gabenami ir kem
šami stotyje Į prekinius vagonus. Matulis to lyg nelaukė. Atėjęs 
į Akademijos rūmus kartu su jos pirmininku V. Krėve, kuris tu
rėjo vaduoti savo suimtą ir vežama seserį, Matulis pasakė:

"Jei kas anksčiau man būtų sakęs, kad bolševikai gali taip 
daryti, būčiau ta išvadinęs šmeižiku ir melagiu."

Tiem jo žodžiam paliudyti žmonės yra Amerikoje. Tokia 
baisi buvo ta tikrovė.

Nenorėtume manyti- kad ir likęs antrajai bolševiku okupa
cijai ir lietuvių trėmimams dar baisiau nasikartoius. Matulis, 
ne “bailys” to nežinotų. Jis gerai žino dabartine Lietuvos pa
dėtį, bet gerai žino ir Maskvos jam duota šauklio uždavinį — 
vilioti kitus Į raudonąjį buči. Dar vos tik karui pasibaigus nasi- 
daręs Lietuvos Mokslu Akademijos pirmininku, jis jau rašė at- 
sišaukima į lietuvius tremtinius, kad jie grižtų. Jei kas paklau
sė ir grižo, Matulis galėtų Jungtinėm Tautom geriau papasakoti, 
koks ištiko juos likimas, užuot teberagines grįžti.

Taigi, Matulis įtrauktas į Sovietų delegacija Jungtinėm 
Tautom ne kaip mokslininkas ekspertas atominės energijos 
klausimam svarstyti, ko buvo laukiama, o kaip viliūgas savo 
krašto žmonėm Į nelaimę traukti.

"Dažniausiai girdime ir skai
tome apie susirenkančius posė
džiauti politikus. Bet kai kada 
susirenka ir istorikai, kurie ty
rinėja mirusių politikų darbus; 
mat- istorija yra mirusi politika. 
Istorikai ją budina,, kad ji 
mums prašnekėtų. Bet kad'jie 
imtųsi graborių darbo ir laido
tų dar gyvąją politiką, kuri 
pati mums šneka, tai jau ne
paprastas ir/retas dalykas. O 
šiemet taip atsitiko tarptauti
niame istorikų kongrese Romo
je. Čia buvo norima palaidoti 
gyva Lietuva... Kaip tai galė
jo būti?

SVETELI, PRAŠOM 
UŽ STALO!

Dešimtasis | tarptautinis isto
rikų kongresas šiemet (rugsėjo 
4—11) posėdžiavo Romoje. Su
važiavusių buvo 1800 dalyvių 
ir geras priedas svečių. Bet li
gi šiol nei dalyviu nei svečiu 
nebuyo Sovietų. Tiktai po Že
nevos konferencijos jie pradė
jo visur skverbtis ir save rody
ti — gražų ponaitį be ragų ir 
nagų. Antra vertus, šėtonas 
visada rangosi kryžiaus pa- 
unksmėje. Kol istorikų kongre
sai buvo kituose miestuose, So
vietų ten nebuvo. Tačiau jie 
atskubėjo (net 24!) į Amžinąjį 
miestą, kuriam šviečia šv. Pet-
ro bazilikos kryžius- ir juo la
biau, kad Vatikanas taip pat 
pirmąjį kartą dalyvavo.
‘ šeimininkai italai labai nu
džiugo tokio nebuvėlio svečio 
sulaukę. Kaip toje lietuvių pa
sakoje, ateina kipšukas, ponai
čiu apsirėdęs į vaišes, ir šei
mininkas puola prašyti: “Pra
šau, sveteli, už stalo”! O paskui 
iš postalės pasirodo arklio ka
nopos ...

DRAUGAI PASIRODĖ 
GAURUOTI

Komunistinių kraštų delega
tai (Jugosląvijos Tito atsiuntė 
net 74 žmones) atvyko su pro
pagandiniais leidiniais, kokia 
pas juos “pažanga” istorijos 
moksle padaryta, kaip jie visa 
“objektyviai ir teisingai” išaiš
kina. Bet kai rusai A. L. Sido- 
rovas paskaitė savo pranešimą, 
tai pasirodė, kad jo “istorine 
tiesa” nevisi buvo sužavėti, 
švedas N. Ahnlundas pastebė
jo, kad Sidorovas apsilenkia 
su tiesa, kai tvirtina, jog ligi 
Sovietų laikų Pabalty nebuvę 
j o k i $ istorijos tyrinėjimų. 
Mums tai suprantama: bblše- 
vikams nieko ten “nebuvę” li
gi jų atėjimo ...

Vokiečių istorikas W. Hofer 
atkreipė dėmesį, kad Sovietai 
dokumentus falsifikuoja. Nuro
dė pavyzdžiu Molotovo ir Ri
bentropo susitarimą Maskvoje

Baltas vardas juodoje lentoje
Lietuva ir lietuviai istorikŲ kongrese Romoje

1939 m. rugpjūčio 23. Sovietai 
jį nutyli arba iškraipo. O iš jo 
aišku, kad praėjusio karo prie
žasčių reikią ieškoti Kremliuje.

Šveicaras prof. Thieme pata
rė Sidorovui “klasių kovą” is
torijos moksle padėti į muzie
jų. Mat, bolševikai ir istoriją 
tempia tiktai ant “klasių ko
vos” kurpalio. “Jų istorijos 
mokslas yra tik propaganda 
p5gal marksistinę liniją” — 
pareiškė H. Jablonowski. Ame
rikietis istorikas R. Pipes reika
lavo, kad būtų leista lankyti 
Sovietų Sąjungos archyvai, jei 
jau kalbama apie bendradar
biavimą.

Tos pastabos Sovietų at
stovam nebuvo malonios (mat, 
ne Kremliuje jie kalbėjo!). Ne
malonios jos buvo ir šeiminin
kam italam, kurie iš paskuti
niųjų meilinosi “svečiam iš 
anapus”. Ir kitų kraštų atstovai 
derinos į tą “Ženevos dvasią.”

TOKIOS VALSTYBĖS NĖRA
Vienų diskusijų metu užsira

kė kalbėti dr. J. Deveikė-Nava- 
kienė. Juodoje lentoje jos var
das buvo įrašytas baltom rai
dėm- o prie jo ir — “Lituania”. 
Pašoko rusas S. D. Rybakovas 
ir pareikalavo, kad “Lituania” 
būtų, ištrinta. Kol kiti Susipra
to, ko jis nori, Rybakovas pats 
pribėgo ir “Lituania” nutry
nė, pastebėdamas, kad “tokios 
valstybės nėra”.... Kai dr. J. 
Deveikė-Navakienė norėjo Ry
bakovui italų spaudoje atsaky
ti, jos laiško nedėjo. Gražių 
dalykų pasitaiko demokrati
niam pasaulyje, kur ir cenzū
ros “nėra”... •

MOKSLININKAI AR VAGYS?
Kongreso metu buvo ir paro

da. Sovietai buvo išstatę tris 
lietuviškas knygas: monografi
ją apie Laurą Stuoka-Gucevi
čių, Vilniaus albumą (be Trijų 
Kryžių kalno), Lietuvos istori
jos šaltinių vertimus. Taigi, 
matykite ir skaitykite, kaip 
“mes Lietuvos praeitimi rūpi
namės ir ją keliame”:, sprog

dindami net senus paminklus 
— baltuosius Tris Kryžius. Kas 
ten iš kitų kraštų gali žinoti, 
kad Vilniuje taip barbariškai 
padaryta'

Tačiau galima - buvo visiem 
sužinoti, kaip bolševikai barba
riškai elgiasi savo koncentraci
jos stovyklose. Tokios knygos 
parodoje irgi buvo išstatytos. 
Sovietų delegatai bandė jas 
pašalinti, kaip tai daro vagys: 
stengėsi pagrobti. Per italų 
laikraščius, leidžiamus deši
niųjų, tas incidentas nesma
giai ir negardžiai nuskambėjo. 
Tada rusų delegacijos pirmi
ninkė A. M. Pankratova parei
kalavo, kad jos būtų pašalintos. 
Tartasi jas tik “į kampą kur 
nežymiai nukišti”, bet jos vi
sai dingo. O kongreso pradžio
je komiteto pirmininkas italas 
prof. Ferrabino gražiai kalbėjo 
apie “mokslo laisvę”... Atleis
kime jam nežinojimą lietuviš
kos patarlės (jis juk ne tauto
sakos profesorius): “viena kal
ba, o kita daro”.

ŠV. KAZIMIERO BAŽNYČIA Vilniuje, Jėzuitų statyta; Vilnius buvo jų re- 
liginės ir kultūrinės veiklos židinys.

JĖZUITŲ NUOPELNAI IR ®
"NUOPELNAI" PIRMININKO

Vieną paskaitą skaitė prof. 
dr. Zenonas Ivinskis. Jisai Ro
mos archyvais pasiremdamas f
nušvietė jėzuitų nuopelnus 
Lietuvos katalikybei. Nurodė 
ir jėzuitų atliktą Lietuvoje kul
tūros darbą. Faktai buvo pa
remti ne “klasių kova”- o do
kumentais. Paskaita skaityta 
vokiškai ir tuojau išversta 
prancūziškai. Sovietai norėjo 
neleisti tokios paskaitos, kuri g
lietė Lietuva ne “Sovietų glo- ;
boję” ir kėlė katalikybės nuo
pelnus, bet buvo jau seniai pa
skelbta, kad tokia paskaita 
bus, o jos santrauka išspaus
dinta. Išleisti nebuvo kaip, bet - 
leisti Sovietų atstovam triukš- ■ -'J 
mą kelti tai jau pasirūpino . 4 
pirmininkaujantis italas prof. 
Cantimori (apie jį sakyta, kad 
jis kompartijos narys’).

Po paskaitos Z. Ivinskį pa
sveikino lenkų žymus istorikas 
prof. O. Haleckis, ir norėjo 
gauti žodį, bet negavo atsakyti 
net į priekaištą, padarytą jo 
paties paskaitai. Negavo žc- •»
džio nė dr. Z. Ivinskis atsaky
ti komunistam, iš kurių kalbė
jo net du: Sciucovas ir Lesno- 
dorskis. Jie šaukė, kad tai 
“propagandinė paskaita”. Ir 
čia išlindo kipšuko ragai ir na
gai ...

KAS KĄ UŽGAVO?
Kai Sovietų atstovai pliauš

kė niekus ir žėrė į akis netiesa, 
kitus užgaudami, pirmininkau
jantis pastabų nedarė. Kai kal
bėjo dr. Z. Ivinskis, tai prof. 
Cantimori daužė pieštuku į 
stalą. Kas jam nepatiko? Ogi 
toks dr. Z. Ivinskio sakinys:

"Ir šiandien, kai raudonasis 
tvanas užlieja Lietuvos laukus, 
lietuvis išvysto rezistenciją 
prieš iam svetimą dvasia la
biausia todėl, kad jis yra kata
likas".

Sakykime, kad tas sakinys , 
dar nepriklauso istorijai, bet 
nepatiko komunistam ir kitas:

"Iki Maskvos universiteto 
Įkūrimo XVIII amž. viduryje 
Vilniaus akademija yra buvusi 
vienintelė aukštoji mokykla 
rytu Europoje".

Pirmininkas prof. Cantamori 
pasakė Z. Ivinskiui, kad'ir čia 
buvo “Sovietų užgavimas”. ži
noma- kur nebus: istorija liu
dija, kad Maskvos universite
tas jaunesnis už Vilniaus jėzu
itų akademiją ir dar į jos sta
tutą nusižiūrėjęs. Bet ką pa+i 
istorija “užgauna”, tas tikriau
siai ją bus iškreipęs ir melą 
skelbęs. Sovietai yra tokie.

Klausytojai, kaip buvo aišku 
iš jų laikysenos, palaikė pre
legentą dr. Z. Ivinskį; kiti la-

J. DOBILAS

Baįoriūno ir Jievutes
SUSITIK IM A S
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Gal Jievutė ir nemiegojo, gal 
ji svajojo apie Petriuką, kaip 
jis apie ją, betgi jo jai artumo, 
matyt, ji nebus nujautusi, ir 
jis nieko daugiau negirdėjo, 
kaip tik tą patį svirplių čirški
mą. Ta pati tyla, tas pats ra
mumas, ir gana. Tiesa, vienu 
tarpu tas tylumas valandėlę 
buvo užgautas: pro trobelę ei
nančiu keliu kažkas dardėda
mas pravažiavo. Bet kokios ir 
kiek iš to atėjusiam naudos? 
Teko Petriukui tik gultis že
mėje ir prisiglausti prie tvo
ros, kad pravažiuotojas jo ne
pastebėtų. Paskui atsikėlęs jis 
jau suspėjo sau prikaišioti: 
“Kam aš čia -stoviu, kaip bepro
tis? Juk ji nežino, ir neišeis 
manęs pasitikti”. Betgi jis sto
viniavo ir truko. Grįždamas, 
kol akys siekė, nuolat atsigręž
damas, jis vis į ten dairėsi, net 
grįžęs iŠ savo sodo žiūrėjo, ten 
toli tematydamas didelį juodą 
šešėlį.

Viskas pasisekė laimingai. 
Dargi ir šuniukas nesulojo: 
taip pat, kaip vakar, žiovauda
mas ir smagus saviškį pasitiko. 
Petriukas atsigulė ir gardžiai 
i š s i miegojo. Krūpčiojimas, 
sielvartas, baimė ir didelis su
sijaudinimas, — viskas, ką jis 
paskutinėmis dienomis išgyve
no, jam išėjo į gera. Jis trupu
tį nusiramino.

-o-
Atėjo sekmadienis. Sugrįžęs 

iš bažnyčios, papietavęs ir pa
miegojęs, išėjo Petriukas pasi
vaikščioti. Tėvai buvo sode. 
Motina jieškojo tėveliui galvą. 
Petriukas taip pat įsuko į so
dą ir tuojau, žinoma, prie vyš
nių. Begurgdamas saldžias 
uogas, jis keletą kartų metė 
akis į tėvelius, ir anų elgesys 
jam pasirodė įtartinas. Motina 
kažką patylomis šnekėjo, o tė
vas, nė žodžio nepratardamas, 
kartkartėmis kilstinėjo galvą 
ir žiūrėjo Žmonai į akis, tar
tum norėdamas įsitikinti, ar iš

tikro jo žmona šitaip šnekėtų. 
Paskui. Petriukas liuobėsi kar
tu su tėveliu, jiedu net apie 
ūkį sušneko, bet priekaištų jo
kių nebūta. Petriukas gerai 
pažino keistą savo tėvo būdą, 
betgi vistiek truputį nusira
mino.

Atėjo metas eiti -vakarie
niauti. Petriukas, išėjęs iš klė
ties- atrado savo tėvą sėdint 
ant akmenų prie prieklėčio. 
Dabar jiedu ėjo kartu. Kelda
mas koją ant pirkios priebu
čio pirmutinio laipto, tėvas 
stabtelėjo. Tas reiškinys Pet
riukui įstrygtelėjo į akis, ir 
jis pažvelgė į savo tėvą, kuris, 
Įbedęs*į sūnų akis, linksėjo 
galva, o jo veidas buvo jau 
kitoks, negu visados: per tą jo 
piktumą ir nuožmumą lyg kad 
ir sublykstelėdavo koks užuo
jautos spindulėlis. “Drigantas-” 
— buvo išgirstas seno tėvo 
balsas. Petriukas išsigandęs 
prisišliejo prie priebučio stul
po, o tėvas, savo pasakęs, įsis
kubino į vidų.

Tai buvo jau antras kartas, 
kada senas tėvas į savo sūnų, 
sakant, iš širdies prašneko. 
Pirmutinio karto reikia jieško- 
ti tame laike, kada senas tėvas 
po ilgo sunkaus sunkaus ir 
neišsakomai skrupulingo tyri
nėjimo ir mėginimo, galop, pa
baigtinai įsitikino iš jo sūnaus

nieko nebūsiant, ir tada su 
tokia pat veido išraiška jis bu
vo savo sūnui pasakęs: “Išgle
bėlis!”

Dar kartą, tretįjį senas tė
vas į savo sūnų atsiliepė, bet 
jau iš tikrųjų nuoširdžiai. Tai 
buvo tėvui mirštant. Atsitiko 
taip, kad kunigas, davęs Bajo- 
riūnui paskutinius Sakramen
tus, po keleto dienų- važiuoda
mas pro šalį, užsuko jo aplan
kyti ir rado ligonį visai silpną. 
Tėvas tuojau pradėjo mirti. 
Bet, susigraudinęs neišsako
mu Dievo gailestingumu, tą 
sunkiausią valandą jam kunigą 
atsiuntus, mirštantysis sukaupė 
visas jėgas ir jau iš tikro grau
dingai. skundžiąsis ir nuošir
džiai ištarė keletą žodžių sūnui 
ir žmonai, ragindamas juos 
Bažnyčios klausyti. Tų tėvelio 
žodžių Petriukas per visą savo 
gyvenimą nebeužmiršo. Visa
dos kartodavo jis juos susijau
dinęs. o kai į senatvę — net 
su ašaromis.

Per vakariene buvo labai 
nesmagu. Petriukui valgymas 
nė maž nelindo. Kada jis. pa
žvelgęs į motina, pamatė jos 
raudonas užverktas akis. į du
benį net ir šaukšto pataikyti 
nebegalėjo: viskas jam iš nagų 
krito. O. sunkus buvo tas va
karas ir turėjo neišsakomai di
delę įtaką visam Petriuko gy

venimui. Po vakarienės jis ne
spėjo į klėtį nueiti, kai šit pri- 
durmais atkiūtino ir jo motina. 
Valandėlę ji nieko negalėjo 
pasakyti, kaip tik: “Vaikuti 
vaikuti vaikut!”

Iš karto Petriukui baisiai 
šiurpuliai lakstė per kūną, 
paskui jis visai past.yro. betgi 
nė žodžio neištarė ir nesiaiški- 
no. “Vaikut! — tarė žliubsėda- 
ma- bet šiek tiek atsigavusi 
motina: — Kokią sarmatą tu 
mums padarei, kokią- Naktimis 
į svetimus namus ... Ką žmo
nės pasakys? Kaip mums akis 
žmonėms parodyti?.. Po jo- 
tnarkus liminadais vaišini. . . 
Vaikut! vaikut! vaikut! Kad 
nors būtų kitokia, dabar . .. 
služ ... služ ... služ-melnin- 
kė . .. Vaikut! vaikut! vaikut!" 
Dejuodama ji nenustojo glos
tyti sūnaus tai viena, tai abiem 
rankomis, o tas tebestovėjo pa- 
styręs. Paskui jis pagavo moti
nos ranką, suspaudė ja. pasi
kėlė sau prie lūpų ir taip pri
silietęs turėjo.

Tai buvo baisus vakaras. 
Petriukas ilgai neužmigo. įki
šęs veidą į pagalvį, net apsi
verkė. Rot užmigęs miegojo 
gerai. Kada kitą ryta apsitai
so5 jis išėjo į prieklėtį, jo 
akims atsivėrė visai naujas 
pasaulis. Buvo, teisybė, graži 
diena. Betgi tokio šviesumo.

tokio giedrumo lig šiol dar jis * 
nebuvo matęs. Tartum kad jis* 
būtų buvęs iš naujo gimęs ar-5 
ba būtų buvęs gyvenęs kurj 
nors urve ir dabar staiga kaž-J 
kokiu stebuklingu būdu įšlin-3 
dęs iš po žemių, — šitaip da-$ 
bar jam atrodė. Jievutė ištrūko* 
jam iš galvos, jau jam gavusį 
iš tėvo “drigantą”. Dabar ir* 
pats stebėjosi, kaip jis galėjęs^ 
įsimylėti tą mergelę. “Ir eik* 
tu man. bėgiok paskui... per* 
naktis ... fe!" — nusikratė Pe-* 
triukas. /

Jis nustojo net pas tėtulėnąg 
Giedutį lankytis ir vengė sa-| 
vo draugų. Nuo tos ano vakarop 
baisios scenos motina sūnui* 
pasidarė dar lipšnesnė, net ir* 
tėvas kiek tiek suminkštėjo. *

Šitaip praslinko nemaža lai-* 
ko. Petriukas subrendo ir iš-* 
augo vyras. Tėveliai pasenėjo. 
Jie ėmė kvaršinti sūnų, kad 
jis vestų. “Petriuk, apsigal
vok". — kalbėdavo motina. 
— "Petrai, tu žiūrėk, pagal
vok!" — jei prabildavo tėvas. 
Tokie pasakymai sūnui nuo
lat ausis jau ėmė pasiekti.

Karta, sugrįžus iš bažnyčios, 
per pietus motina išgyrė kaž
kokią Oną DulbyČią: esanti ne 
pliuškė. Čuini. tyra, labai pro
tinga mergaitė.

Petriukui dingtelėjo į galvą 
motinai staigmeną padaryti:

bai atvirai reiškė solidarumą. 
Kongreso vadovybei buvo įteik
tas ir protesto raštas, dėl var
žymo kalbėti O. Haleckiui ir 
Z. Ivinskiui.

KAIP LIETUVIAI
Į KONGRESĄ ATKELIAVO
Pavergtųjų kraštų istorikai 

kongrese galėjo dalyvauti, pri
tapę prie kitų kraštų atstovų. 
Dr. Z. Ivinskis buvo Italijos 
atstovų sąraše, o dr. J. Deveikė
— Prancūzijos. Lenkų istorikai 
tremtyje irgi tokiu būdu pra
ėjo į kongresą. Vieni ir kiti 
juodoje lentoje, kurią kongrese 
budriai saugojo komunistai ir 
besimeilinę jiems italų atsto
vai. rašė savo pavergtų tėvynių 
baltąjį vardą. Gali jį trinti, kas 
nori. bet. jis liks, kaip lieka is
torijai faktai.

jis nuvyko ir užsirašė su Ona 
Dalbyčia. Sugrįžęs apie tai pra
nešė motinai ir paprašė jos 
palaiminimo. Ta net kauptelėjo.

— Aš gi tau neliepiau tos.
— tarė ji nustebusi ir į sūnų 
žvelgdama.

— Liepei neliepei. — atsa
kė Petriukas: — O dabar jau 
po visam. Gausi Dalbyčia. .

— Taip gal ir nieko mergai
tė. tik ta jos pavardė tokia,— 
pridėjo Bajoriūnienė.

(Pabaiga.)
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DRAUGIJA ATLIEKA ŠIUOS PATARNAVIMUS

paminėti ir Lietuvos protes
tantai liuteronai, jų 1952—53

patalpose, 1515 S. 50, Cicero, I1L 
Bus svarstomi šie klausimai:

gyv. 422 Menahan Str., Ridgewood, Brook’yn, N. Y. 
Skambinti tcl. HYacint 7-4677

Lietuvių, Enciklopedijos re
dakcija ieško žinių apie šiuos 
asmenis: U Janušytę, A. Jasiū- 
ną, Ą. Jiešmantą, V. Jocaitį, 
Mf Jonaitį/J. Jurginį, dail. A. 
Jankų, A. Janulį, Jenerį ir V. 
Jomantą, akt Jaskevi&ųtę, O. 
Juodytę ir Jukną, rež. K Jura- 
šūną ir K. Juršį, teis. Jackevi- 
čaitę, A. Jakobką, M. Itomlens- 
kį, A. Jučą, vet. K. Jašinską, 
gyd. N. Indrašių, Jacevičiūtę, 
M. Jasulaitienę, A. Jurgutį ir 
Vyt Juškį, inž J. Jankauską ir 
J. Janickį, archit. A. Jokimą, 
geri. Jackų, gen. Juodišių, Sei
mo narius M. Jakštaitį, J. Jakš
tą, B. Jakubauską, Jarą, Idzelį, 
Josiuką, Jakimavičių. Ir dauge
lio kitų asmenų atveju būtų 
pravartu gauti daugiau žinių, 
negu redakcijai yra pasisekę jų 
surinkti. Todėl visi turintieji

wish Newsletter” rašo, kad Iz
raelio valstybėje nuo pat jos 
įsikūrimo (1948) į krikščiony
bę žydų perėjo daugiau nei vi
sam kitame r 
ir Ameriką, 
viename tik 
yra daugiau 
valstybėje, 
blausiai esą nutolę 
religinių tradicijų ir nuo sina
gogos lankymo.

čia nė vieno. O užrašyti “bene- 
ficiary” Lietuvėje palikusį nė
ra galimybės, ries Amerikos 
valdžia neišleidžia pinigų už

“Herder— Korespondenz’ 
rašo, kad visame pasauly žy
dų esą 8 mil.

m. buvę 60.000. Paminėtas taip 
pat ir Maironis ir jo kūryba.

Visi 10 tomų “Der Grosse 
Herder” kaštuoja 430 vokiškų 
markių. Galima įsigyti paleng
vintomis sąlygomis, tarpinin
kaujant rašančiam šias eilutes. 
Naujas abonentas, įmokėjęs 
dabar 12 dol.- gauna 1, 2, 3, 4. 
5 ir 10 tomus. Po to jis turi 
mokėti kas mėnuo po 4 dol., 
ir jis gaus likusius iš eilės išei
nančius tomus. Kokiu. keliu 
mokėti abonentas gali sužirio- 
ti pas Dr. J. Januškevičių, 213 
Fairview Št., Riverside, N. J.

guogio pinigus^ vėjas gaudo! 
Mat, kol jis nevedęs—vis dar 
jaunas. Ištikus nelaimei -ar 
mirčiai, kada žmogui nieko ne
bereikia, jo gyvybės apdraudos 
suma tūkstančiais įplauktų į 
Lietuvos atstatymo fondą, o ne 
į kačių ar šunų šelpimo drau
giją- - , '

Be to, Lietuvos atstatymo

ko, gyd. F. JanuŠio, gyd. J. 
Jarašiaus, prof. A. Jurgeliūno- 
inž. J. Indriūno, inž. Vi. Jako- 
vickio, prof. PI. Jankausko. Pa
naudojus klišėms padaryti, at
vaizdai bus grąžinti.

Be to, ieškomi adresai šių 
asmenų: Stp. Jakubicko, M. Ja- 
sėno, pik- Jakučio, kun. L. 
Jankaus-Jankausko, K. Jacevi
čiaus, inž. J. Jankausko, Jasiu- 
kaičio ir St. Juzėno.

žinių apie L-J raidžių asmenis, 
dėtimis Enoktopedijon, prašo
mi ligi š. m. lapkričio 15 d. sa
vo žinynus pasidalinti su re
dakcija.

Jieškomi atvaizdai šių asme
nų: rašyt. K. Jakubėno, K. Jan
kausko ir K. Jasiukaičio, kan. 
V. Jarųlaičio, kun. K. Jasėno, 
kun. St Jokubausko, A. Jaku- 
čionio, M. Januškevičiaus, prof. 
K. Jablonskio, prof. T. Ivanaus-

Ši Lietuvių Taupymo ir Skolinimo Draugija, įsikūrusi prieš 30 metų, 
šiandien pasiekė aukšto finansinio lygio ir įgavo didelio , visuomenės pasiti- 
gauti paskolai (morgičiui) namams įsikėjimo.

Metai iš metų finansiškai stiprėdama, draugija jau turi virš milijono 
dolerių aktyvo (Assets), yra FEDERAL HOME LOAN BANK OF NEW YORK 
narys, o taip pat kiekvieno taupytojo pinigus yra apdraudusi ligi 10,000.00 
FEDERAL SAVINGS and LOAN INSURANCE CORPORATION. Todėl ši lietu
viška finansinė įstaiga yra satfgi- vieta taupyti ir prieinamomis sąlygomis 
gauti pasiūlai (morgičiui) namams įsigyti.

fondas galėtu vykdyti ir jo pa* 
skutimą vatitą, kad 'dalį pinigų, 
ar ne* far visus* išmokėtų jo pa
silikusioms Lietuvoje giminėm* 
jei jie bus gyvi ir surasti. Tai 
būtų įaip pat abipusiškas pasi- 
tamavimas —- pūgai atsidur
tų Lietuvoje ir patektų tiems, 
kuriems jis norėjo.

Į tą kategoriją, atrodo, gali
ma būtų prašyti įsijungti daug 
geros valios žmonių, kurie tu
rėtų sunkumų surasti sau mie
lą palikuonį. Ir aš tikiu, kad 
šią mintį pravedus, pagarsi
nus ir paraginus neužmiršti 
Lietuvos atstatymo fondo savo 
gyvybės draudimuose, tas Jon- 
das išaugtų į žymią pajėgą ir 
surinktų be ypatingų prašy
mų ar aukų mūsų tautiečių 
besimėtančius pinigus į stam
bias stirnas.

Jei ši mintis, patiktų kitiems 
laikraščiams, aš nepriešįngas, 
kad jie persispausdintų.

Bet kaip tokį fondą išugdyti 
ir praturtinti? Aukos, nario 
mokesčiai? To dar per maža. 
Be to, tos aukos ir taip jau 
daugeliui įgrįso.

Noriu iškelti mintį, kuri ne
tik aukos nereikalauja, o prie
šingai — tarnauja paties aš
mens interesui ir jis gali būti 
įrašytas aukso raidėmis kaip 
Lietuvos atstatymo fondo na-

- • Centro Valdyba rugsėjo 17 
posėdyje paskyrė 500 doL “Eg
lutei” paremti.
-- • Kristaus Karaliaus šventė 
Federacijos raginama kuo iš
kilmingiau paminėti. Ta proga 
prašoma atlaikyti pamaldas su 
pritaikytu pamokslu, paraginti 
žmones gausiai eiti prie komu
nijos, kviesti organizacijas da
lyvauti pamaldose su • vėliavo
mis. Surengtoje akademijoje 
paskaitą skaityti apie katali
kų akciją, iškelti Kat. Akcijos 
fondo mintį .Tuo reikalu pra
vesti bažnyčioje rinkliavą. Su
rinktos ąukos bus panaudotos 
jaunimo stovyklom įsigyti bei 
jaunimo spaudai remti. Aukas 
siųsti Federacijos iždininkui: 
Rt. Rev. Msgr. I. Albavičius, 
1515 S. 50 Avė.* Cicero, III.

• Kunigų Vienybės seimas 
priėmė rezoliuciją — kiekvie
na lietuvių parapija metuose 
padaro rinkliavą ALRK Federa
cijos Fondui. Tokią rinkliavą 
patariama padaryti Kristaus 
Karaliaus šventėje.

• Federacijos Tarybos posė
dis įvyksta lapkričio 5 d. 10 Į TeL APplegate 7-0349

pasauly, įskaitant 
Nors Amerikoje, 

New Yorke, žydų 
nei visoje Izraelio 
bet čia žydai la- 

nuo savo

• Amerikos dirbančiųjų 5% 
yra per 65 metų^ amžiaus.

• Iš Airijos į Ameriką tik 
per 1846—60 metus • įvažiavo 
2 mil.

• Grojančių dėžių- (Juke- 
boxes) iš Amerikos daugiausia 
dabar importuoja Vokietija — 
pernai už 10 mil. dol.

• Vokietijoje yra 138,800

JUOZAS GRABAU
REAL ESTATE BROKER

Tarpininkavimas perkant ir parduodant nekilnojamą turtą 
patalpų bei butų nuomavimas; parūpinimas paskolų 

(mortgidžių) ir t.t.
Sąžiningas ir greitas patarnavimas. r

227 BEDFOED AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y.
TeL STagg 2-7524

šingai, būdamas gyvas ir su
laukęs senatvės,

jb atrastų krūvą pinigę, .ku
riuos buvo sutaupęs, mokėda
mas už gyvybės draudimą,

• ir galėtų juos pasiimti ar 
geležinės uždangos . «a“u iĮ.j?s “

• galvos. Tokiu budu jis tikrai
Kad taip koks viengungis pasitarnautų sau, nes vien- 

užrašytų “beneficiary” savo 
gyvybės draudime “Lietuvos 
atstatymo fandui” ar “Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenei” — jis 
atliktų tik savo garbės pareigą 
kaip lietuvis, įrašytų save auk
so raidėm į Lietuvos atstaty
mo knygą. Tuo jis nedarytų 
jokios medžiaginės aukos ir

už televizijos aparatą reikia 
mokėti mokesčių 5 DM.

• Virginijoje, norint paska
tinti miškų atželdinimą, kiek
vienam žvejotojui ar medžioto
jui su leidimu išduodamas ir 
pakutis sū 12 medžių sėklų, 
sykiu nurodyta ir, kaip jas rei
kia į žemę įsodinti.

• Iowa valstybėj viename 
reštorane ant stalo stovi ir 
elektrinis duonos grūzdintu- 
vas; kiekvienas valgytojas pasi- 
grūzdina pagal savo norą.

tarnyba paragino vyriausybę 
nepasitikėti Sovietų politikos 
“New Look” nei “Ženevos dva
sia”; pasisakė prieš kom. Kini
jos priėmimą į JT; pareiškė, 
kad katalikų kunigo neįsileidi- 
mas į Maskvą atstovybės reika
lam priešingas 1933 sutarčiai, 
kuria Amerika pripažino So
vietų Sąjungą.
• Katalikę dienrašt. Belgijoj 

“La Nation Belge” parduotas 
dėl piniginių sunkumų.

4 Kai Lietuva kelsis, o ji kelsis 
vėliau ar anisčįau, tai iš mū
sų ji pareikalaus didelės pa
galbos.-Laukinio bolševiko nu
tryptas kraštas bus ne tik su
stojęs progresuoti, bet ir atsi
likęs kokia 50 ar 100 metų. 
Tai visi mes žinome ir jaučia
me. Todėl, “brolyti, — sako 
vynas kitas; — aš nemanau 
grįžti į tas (tykumas”. OKI — 
amerikoniškai tariant Varu ta
vęs niekas nevers. Bet kai Lie
tuvos Nemunas išneš bolševiki
nį ledą ir sužaliuos Lietuvos 
pievos ir laukai, pakvips tau 
jos žiedai* ir tu eisi klupsčias, 
mušiest į krūtinę, bučiuosi jos 
žemę. Klajojo žydai po pasaulį, neturėtų jokių nuostolių. Prie- 
bet nei turtai nei kapitalo \
valdžia- jų nepatenkino. Prade- 
jo ieškoti užuovėjos, kampo,— ■ į
ir arabų tyruose nori atkasti * ■ i
smėlio užneštas tėviškes. Tai j
pavyzdys mums. i i

Todėl Lietuvos atstatymo / 
fondas, sukurtas be partijų, ŪO ■ 
srovių ir nesutariančių veiks- Į
riių, būtų mūsų kelias pradėti ■ ' i 1
praktiškai ruoštis tai valandai. I
Tai būtų mūsų moralinė parei- M I
ga besidžiaugiant laisve ir H Ii
duotomis galimybėmis bent I i x
dalimi prilygti mūsų partiza- / I
nę kraujo aukai ir mūsų vargs- |
tančię brolių skurdui ir aša- I 1'

pinigų
UETUVOS ATSTATYMO PANDAS AR PLB FONDAS' IR KAIP JĮ ĮKURTI

• Laisvosios Europos radijo
ar Amerikos Balso religinių vai- ryto šv. Antano parapijos televizijos aparatu. Kas mėnuo 
transliacijų Lenkijoje, Čeko- ’
Slovakijoje, Vengrijoje klauso 
apie 50—60 procentų gyvento
jų. Taip iš ten pranešama.

• Amerikos lenkai švenčia
spalio 11 kaip Pulaskio dieną.
Tai bus 176 sukaktis nuo mir
ties lenkų generolo, kuris ko
vojo už Amerikos laisvę.

• Vokietijoje rengiami 20
kunigų ir vienuolių šokti su 
parašiutais, jei kur būtų reika
lingi greito patarnavimo.

• Amerikos vyrų katalikų

340 BIDGEWOOD AVĖ.

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

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

Darbas atliekamas prityrusio techniko, pripažinto 
BCA Instituto, New Yorke.

Darbe vatandoa: kaaffien nuo * vaL ryto.Bd 8 vaL rak. 
liti nMMTIiinlaie nuo • vaL ryto Bd • vaL vak.

Visi, turbūt, esame skaitę 
j šio krašto spaudoje, kaip vie-
5: . nas ar kitas mirdamas yra už-

, rašęs tūkstančius dolerių ka
čių ir šunų ligoninei. Atrodytų, 
kad tie žmonės nieko geresnio 
negalėjo sugalvoti, arba žmona 

- bei giminės per gyvenimą taip 
įkartėjo, kad gyvulėliai tapo 
meilesni...

1. Priima taupymus (indelius)
2. Duoda pirmų morgičių paskolas namams įsigyti
3. Keičia čekius
4. Priima gazo bei elektros bitas (sąskaitas)
Už indelius moka dividendą 2,5% metams. Dividendas išmokamas 

dukart per metus.
Draugijos raštinė nūosavuose namuose:

24 Davis Ave.( Keamy, N. I.
Telefonas: KE 2-7260

lietuviai, nors ir' nesame 
tokie dideli kačių bičiuliai, bet 
dažnai pinigėlį numetame ten* 
kur nereikia. Dažnai palieka 
banko ir atitenka valdžiai, ar
ba čiužinyje ar pagalvyje bū
na surastu

Kiek dejuoja viengungių, 
kurie norėtų apsidrausti gyvy
bę, bet neturi kam turto palik
ti. Lietuvoje giminių pilna, bet

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

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

Jums geromis sąlygomis padarys

BANGA
BROOKLYN, N. Y

Naujas “Der Grosse Herder” tomas 
t

šeštasis “Der Grosse Herder” 
enciklopedijos tomas jau pasi
rodė. Jis apima nuo žodžio 
Luksor ir baigiasi Paderborn, 
turi 1580 skilčių. Kaip ir visi 
tomai, taip ir šis pasižymi gau
siomis iliustracijomis, didelė 
dalis spalvotų. Kiekvienos ša
kos mokslininkas net amati
ninkas ras čia reikalingų žinių. 
Daug vietos skiriama muzikai, 
laukinėm tautom, 19 amžiaus 
charakteristikai. Įdomu paste-

Kultūros Instituto artimiausi bėti, kad kalbant apie Liuterį, 
darbai, Federacijos skyrių dar
bų kalendorius, konstitucijos 
pakeitimo projektas, įvairūs 
klausimai. Fed. Tarybą sudaro: 
visi centro valdybos nariai, ka
talikiškų laikraščių redaktoriai, 
centrinių organizacijų pirm, 
bei sekretoriai, vienuolynų at
stovai, , katalikiško veikimo pa
tarėjai

• Per maldos ir darbo žygio 
vajų surinkta 4,600 dol. Geriau" 
šiai pasirodė Federacijos sky
rius Detroite.



Persitvarkė pranciškonų vienuolyno vadovybė

Tėv. J. Gailiušis, O. F. M.

są, išduotą Lietuvos pasiunti
nybės Maskvoje, prailginęs jį 
buvo Chicagos ir New Yorko

nesusigaudė pasas išduotas Ma
skvoje, o prailgintas Ameriko-

14 kartų atskirai, 
bendrai Jo sveika-

tardytojai surado dar visokiau
sių “ligų”, prikišo jam šnipi
nėjimą, kalbėjimą prieš val
džia.

Turauskas.
Po pietų 3 vai. toje pat mo-džiai susipainiojo. Nors

Be jokių kaltinimų komunis
tai vengdavo pagriebti Bet kal
tinimų visada lengva surasti 
Nereikėjo ilgai laukti ir kun. 
P. Urbaičiui 1951 m. sausio 8 . Be to, jis turėjo Lietuvos pa- 
d. važiavo kažkur dviračiu, o 
policiją sekė iš paskos.

Vienoje vietoję pravažiavo 
kažkokį judėjimo ženklą ir 
taip sulaužė važiavimo taisyk -

Urbaičio byla di- 
jis 

buvo sulaužęs tik kažkokias 
judėjimo taisykles, bet kad 
būtų “stipriau”, komunistai

leidžia.
Kun. P.

AMŽINOJI 
AUKA

| Ką tik išėjo iš spaudos

200 puslapių, iliustruota. 
Tai pirmas didesnis ban
dymas lietuvių k. duoti gi

lesni šv. Mišių aukos 
supratimą.

KAINA — S2.00

Gaunama "Darbininko* 
administracijoj.

MIŠIOS.
JŲ ESME, 
vaisiai. 
MALDOS
IR APEIGOS

mėnesines 
nelaimingo 
Pageidau- 
informaci-

• J. Bieliūnas Venecueloje 
turi importo įmonę "Europą”, 
kuriai vadovauja A. Diržys. 
Tai yra viena iš didžiausių Ve- 
necuelos lietuvių įmonių.

gumi.
L. Mickevičiūtė mus pra

džiugins savo sodriu kontraltu, 
kuriuo taip didžiuojasi Wor- 
cesterio lietuvių' kolonija.

Visiems akampanuos dirigen
tas prof. V. Marijošius. Tai bus 
tikra meno šventė, kokių re
tai pasitaiko Hartforde.

Taigi, visi į Hartfordą spa'- 
lių 8—9 d. Visų laukiame!

Korp.

kų Federacijos posėdis su Fe
deracijos vado S. Sužiedėlio žo- tum -po melsvuoju Italijos dan- 
džiu.

Pirmos dienos programa 
baigsis T. L_ Andriekaus. O. F. 

-M., konferencija bažnyčioje ir 
pasilinksminimu salėje. Jauni
mas turėtų nepraleisti gražios 
progos susitikti, susipažinti, 
susidraugauti, čia'pat prie var
tų stovirttis ruduo teprimena: 
“jaunystė ne amžina”, bet ją 
galima padaryti amžina dvasine 
jaunyste. ,

Spalių 9. sekmadienį, 10 vai. 
šv. Trejybės bažnyčioje vysk. 
V. Brizgys aukos mišias ir pa
sakys pamokslą, giedos Water- 
burio choras, vadovaujamas A. 
Aleksio; pamaldų metu ateiti
ninkai bendrai priims komuni-

pastatymb. Vaidinime dalyvau
ja pajiegiausieji trupės aktoriai. 
Dekoracijas ir rūbams eskizus 
piešė Dail. Kazys Jatužis. Vei
kalą režisavo Rež. Jonas Bra
zauskas. Pastatymui vadovau
ja Akt. Viktoras Vaitkus.. Spa
lio mėn. 23 dieną šis veikalas 
bus vaidinamas Nevv Yorko 
lietuviams, o vėliau Nevarke. 
VVorcesteryje, Philadelphijoje 
ir Baltimorėje. a.b.

• Anglijos liet, skautę sto
vyklom ją užbaigiant, atsilan
kė skautybės įkūrėjo sūnus — 
lordas Baden Powell. Savo kal
boje jis prisiminė kelionę į 

“Lietuvą 1933 m. kartu su savo 
tėvu ir gausiu anglų skautų, 
vadų būriu. Dar ir dabar ma
loniai prisimenąs nuoširdų pri
ėmimą Palangoje. Jis išreiškė 
viltį, kad lietuviai anksčiau ar 
vėliau vėl galės grįžti į savo 
laisvą tėvynę. Jam po kalbos 
buvo įteikta lietuviška juostelė 
su skautiškais ženkliukais.

• K. K a rėčka šiam numeryje 
iškelia įddfnią mintį, kaip suda
ryti Lietuvos atstatymo fondą. 
Jis yra Life Insurance atsto
vas, Darbininko 63 nr.. rugsė
jo 20 rašė apie gyvybės ir 
sveikatos draudimus, kaip ga
lima gauti pensiją senatvėje, 
aprūpinti šeimą nelaimės at
veju ar užsitikrinti 
pajamas ligos ar 
atsitikimo atveju, 
jantieji smulkesnių 
jų. gali jas gauti pas straipsnio 
autorių: K. Karechka, Mutual 
of Nevv York. Empire State 
Building. 350 5th Avė.. New 
York 1. N. Y. Tel.: OXford 
5-0900. res. OLimpia 7-4228.

- • "Garsas" rugsėjo 29 įžan
giniame paminėjo Darbininko 
40 metų sukaktį. Trumpai ap
žvelgęs istorijos bruožus, jis 
rašo: “Per 40 metų Darbinin
kas yra išvaręs plačią vagą ke
liant darbininkų sąmonę, gaivi
nant lietuvių religinę ir tauti
nę dvasią, ir energigai kovojant 
už Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę”.

“Garsą” leidžia LRK Susiv. 
( Amerikoj, redaguoja Matas Zu- 

jus.
• Aušros Vartę parapija 

Neto Yorke spalio 16 mini 50 
metų sukaktį. Parapijai šiuo 
metu vadovauja kun. J. Gurin- 
skas, jo padėjėju yra kun. J. 
Parancevičius.

U rau^|įB«iot Kinijos grįžo ir lietuvis (4) z
• 1 • \ « • • - ■ - 7'. ■ ... ’■> ?"

Tu Amerikos snipas
. ■■ ... - ... .:. V.r . -

MAMO DVVMlfcS, Chicagojr priet nw-fn« nprmrljnv MWh H- 
MdrDH. -miaukė J»n vtrnrrtu. ntetų.

• Vasario 16 .gimnazijos 
1954—55 metinės pajamos ir 
išlaidos suvestos 300.000 DM 
sumoje. Didžiausioji pajamų 
dalis yra rėmėjų būrelių įnašai 
ir aukos — 268:000 DM. Iš jų 
per Balfa gauta 121.000 DM, 
betarpiai— 85.000 DM. maisto 
produktais — 31.000. DM ir in
ventorium 30.000 DM. Maisto 
produktų didžiausia dalis gauta 
per Balfą.

• Manau, Vokietijoje, kadai
se buvo didelė lietuvių tremti
nių stovykla. Šiuo metu Hanau 
Liet. Bendruomenei priklauso 
198 asmenys. Iš jų apie 100 
gyvena Hanau mieste ir apylin
kėse. kiti — Frankfurte, Kasse- 
ly. Giessene- Marburge. Lim- 
burge ir kit. Į naują LB valdy
bą išrinkta: A. Survila. VI. 
Puniška ir V. Sutkevičius.

SUIMA UŽ JUDĖJIMO TAISYKLIŲ SULAUŽYMĄ. KALĖJIME “PRAPLAUNAMI 
SMEGENYS”. ŲETUVIŠKAS PASAS, DUOTAS MASKVOJE,-PRAILGINTAS 
AMERIKOJE. BUO, KAD NENUMIRTŲ KALĖJIME. IŠTREMIA.

jau suhntę.
Nusivedė į policiją. Pirmiau

sia reikalavo prisipažinti, kad 
jis kaltas, sulaužęs judėjimo 
taisykles, bet kunigas neprisi
pažino. Tada įkišo į kalėjimą.

Kalėjimai buvo visi pergrūs- 
ti. Pradžioje mažam kambary
je buvo 26. Vietos buvo tiek 
maža, kad naktį gulėdamas ne
galėjai apsisukti ant kito šono.

Kalėjime pirmiausia “pra- 
plaujami smegenys”. Praside
da ilgiausi tardymai, reikalau
ja išduoti kitus, kas ką kalba 
apie valdžią, kas klausosi už
sienio radijo.

Visiems kaliniams rengiamos 
tam tikros "rekolekcijos" — 
skaitomos paskaitos, kur nuo
lat kalamos didžiosios valsty
bės nuodėmės: klauseis radijo, 
skleidei gandus ir t.t.

Tačiau šitų nuodėmių sąra
še nąminima vagystė. Ji vals
tybei yra antraeilė, trečiaeilė 
nuodėmė.

Kalėjime kankindami nori 
išgauti bet kokį prisipažinimą, 
kad būtų pagrindo paskui iš
tremti. šiaip jie nenori, kad 
svetimšalis kalėjime numirtų, 
nes tai kenktų jų propagandai. 
Kai nuo kankinimų susilpnėja 
sveikata, paprastai tuoj ir iš-

klauso Sovietų Sąjungai
Tačiau policija' bijojo jį ir 

pasilikti: kažkoks baltasis dar 
matys jų darbus, dar jo reika
lai užsitęs, susipainios, ir ko 
gero dar. numirs Kinijoje.

Taip jam ir leido išvažiuoti 
konsulatuose™Ir čia'tardytoji 1951 m kovo 23 d-

į Hong-Kongą, kur pirmiausia 
pasilsėjo, išsigydė nuo maliari
jos. Po poros mėnesių jis iš
plaukė į Italiją. Čia nukeliavo 
į saleziečių gimnaziją, kur bu
vo mokytoju. Į Ameriką atvy
ko gimnazijos reikalais ir gimi
nių aplankyti.

Tai buvo viena iš tų istorijų, 
kurios ir dabar dar vyksta Ki
nijoje. Dar ir dabar ištremiami 
amerikiečių ir kitų tautų mi
sionieriai. Pirmiausia komu
nistai nori išstumti kitos rasės 
žmones, kad jie nematytų ir 
nebūtų liudininkų, ką jie ten 
daro. Kadaise Kinijos misijose 
dirbo apie 7000 svetimšalių 
kunigų, dabar jų buvo likę apie 
30.

“VENECIJA” AMERIKOJE y i(i»rė,' luū Janpet vėtra pradėjo skandinti miesteli, (Tampico. Me_ 
vicoje'. ■ . •'Tai aišku, kad Amerikos 

šnipas!
Kalėjime išlaikė tris mėne

sius, tardė 
vieną kartą
ta jau buvo nusilpusi- sirgo 
maliarija. Tąda jam pasakė:

— Manau, būsi supratęs, 
kad mes teisingi, tavim nepa
sitikim.

Jį išleido iš kalėjimo ir liepė 
tuoj išvažiuoti į Hong-Kongą. 
Prieš pat traukinio išėjimą 
vėl prisistatė policija. Dabar ji 
buvo susigaudžiusi, ką reiškia 
jo pasas.

— Tu lietuvis, o Lietuva pri-

Pagal vienuolinę tvarką, kas 
treji metai patikrinama lietu
vių pranciškonų veikla ir, rei
kalui esant, padaromi pakeiti
mai. Toji teisė priklauso Ordi
no vadovybei,- kurios centras 
yra Romoje.
' Toks patikrinimas arba vizi

tacija įvyko ir šiemet. Ordino 
įgaliotas atstovas Tėv. Tomas | 
Plassmannas, Šv* Bonaventūros | 
Kunigų Seminarijos rektorius | 
Buffale, šį pavasarį vizitavo J| 
lietuvių šv. Kazimiero pranciš- 1 
konų provinciją, susipažinda
mas su jos vidine bei išorine 
padėtimi. Jam patiekus atitin
kamą pranešimą, Ordino vado-

vybė parinko lietuviams pran
ciškonams valdybą. Provincijo
lu ir antrajam trimečiui palik
tas Tėv. Jurgis Gailiušis. Jam 
patarėjais duota Tėv. Justinas 
Vaškys, Tėv.' t Viktoras Gidžiū
nas, Tėv. Pranciškus Giedgau-

Ed. Turauskas ir P. Karvelis kalbės Hartforde
Spalių 8, ateinantį šeštadie- Jisai suteikia tikintiesiems drą- 

nį, J. E. vysk. V. Brizgys teiks sos, ištvermės ir dvasinio stip- 
SutvirtiAimo sakramentą šv. rūmo malonę išlaikyti tikėjimą 

ir skleisti jį plačioje visuome
nėje, kovoti už savo religinius 
įsitikinimus ir aukštesnius ide
alus. Ateitininkai tokiu idealu 
turi Kristaus siekimą. Jau 45 
metai- kaip -jų siekia, kad 
Kristui, kąip visų Tautų Valdo
vui, būtų teikiama tinkama pa
garba ir Dievui priklausanti 
vieta mūsų tautoje.

Šiems" laikams tai labai reikš
minga, nes gyvename tokias 
dienas, kai ateizmo banga pla
čiai ritasi per visą pasaulį. Kas 
Dievą tiki, negali likti pasyvus 
stebėtojas, o turi būti aktyvus 
kovotojas už krikščioniškus gy
venimo idealus. Ateitininkų 
suvažiavimas šaukiamas tai 
minčiai stipriau pabrėžti.

Spalių 8 d. šv. Trejybės pa
rapijos mokykloje 11 vai. bus 

ateitininkų

Trejybės lietuvių parapijos 
bažnyčioje. Pamaldos 10 vai. 
Jomis prasidės ir rytinio JAV 
pakraščio ateitininkų suvažia
vimas paminėti 45 metų orga
nizacijos sukakčiai. '
, Yra reikšminga, kad to suva
žiavimo pradžioje bus teikia
mas Sutvirtinimo sakramentas.

Parapijos vakarienė
Spalio 2 d. pavakare šv. Al

fonso parapijos lietuviai iš vi
sų Baltimorės miesto kampų 
jau buvo pripildę vakarienės 
salę. Atvykusius įžangos žo
džiu pasveikino parapijos kle
bonas, prel. Mendelis. Jis pri
minė, kad šios vakarienės pel
nas, kiek jo bus skiriamas pa
rapijos mokyklai išlaikyti. Ir 
ne tik pagrindinai parapijos 
mokyklai bet ir šeštadieninei. 
Dviejų parapijos mokyklų nė
ra, yra tik dvi jos dalys; mo
kyklos namai su visais jos įren
gimais tarnauja abiem. Tad kas 
atsilankė į šį pasivaišinimą,

svarstyta, kaip padėti Vokieti
joj esantiems lietuviams at- I 
vykti į JAV. Pirmininkės EI.
Armanienės nuoširdus kvieti

mas sudaryti afidavitus rado j 
gyvo atgarsio: jau pačiame su
sirinkime 10 tautiečių paėmė 
afidavitų blankus ir pažadėjo 
po vieną šeimą iš Vokietijos iš
kviesti. Be to, susirinkusieji 
pasižadėjo su tuo pačiu prašy
mu aplankyti savo kaimynus 
ar pažįstamus. Kvietimo raš
tus paruošti pasižadėjo padėti 
skyriaus pirmininkė ir adv. N. 
Rastenis, kas tos pagalbos pa
prašys.

. , . . Rudens Baifo skyriaus vaka-
lygiu budu palaiko tiek vieną, rą nutarta ruošti lapkričio 
tiek ir antrą. Prelatas nuošir
džiai dėkojo visiems darbinin
kams, kurių darbštus pasiau
kojimas leido šiai vakarienei 
įvykti.

Parapijos vakarienė čia ren
giama ne tik tafn- kad būtų 
gauta šiek tiek pajamų bend
riems reikalams. Nemažiau 
svarbu duoti parapijiečiams ge
ros progos susieiti, arčiau su
sipažinti ir bendram būry pasi
linksminti. šios dienos susitel
kimas tai patvirtino. Šešias 
valandas svečiai praleido labai 
smagiai nusiteikę ir, atėjus 
laikui, nenoriai, bet patenkinti 
skirstėsi. Su atsilankiusiais vi
są laiką praleido prel. L. Men- 
delis su savo kunigais padėjė
jais.

Balto skyriaus susirinkimas
įvyko rugsėjo 25 d. ^Lietuvių 

Svetainės mažojoj salėj, šis 
susirinkimas buvo tuo ypatin
gas, kad. palyginus su netoli
ma praeitim, susilaukta daug 
dalyvių.

Su dideliu susidomėjimu

mėn. Vakaro programoje bus 
meninė dalis ,loterija ir pasi- 
linksminęnas. Visą programą 
manoma atlikti vietinėmis pa
jėgomis. Visas pelnas, žinoma, 
eis tremtiniams lietuviams Eu
ropoje šelpti, čia lar primin
ta, kad šiais metais Baifo. Cent
rui mūsų skyrius pasiuntė 
$400.00.

Išvykus į Chicagą uoliajam 
skyriaus sekretoriui J. Laukai
čiui, jo vieton išrinktas Lažai- 
tis.

švč. Vardo Draugijos 
konvencijoj,

kuri vyko Pittsburghe, Pa., 
rugsėjo 28. 29, 30 ir spalio 1 
d.d.- dalyvavo ir šv. Alfonso pa
rapijos delegacija, kurią su
darė: kun. J. Antoszevski, J. 
Mitchell (Mičiulist, J. Kašins- 
kas, J. Galkas, R. Di Stefano ir 
F. Grossi. Mūsų delegacija bu
vo didžiausia iš visų Baltimo
rės parapijų. Pranešimą apie 
konvencijos darbus , delegacija 
padarys artimiausiame draugi
jos susirinkime. J. M.

dasir Tėv. Placidas?—tBarisa. 
Naujoji provincijos vąldyba- 
rugsėjo 28—30 dd. susirinkusi 
Kennebunkporte, Maine, vado
vaujant tam pačiam vizitato
riui, aptarė visus reikalus, ir 
nustatė gaires ateinantiems tre
jiems metams. Ta pačia proga 
buvo padaryti ir kai kurie pa
keitimai vienuolynuose bei jų 
įstaigose.

Lietuvių pranciškonų veikla 
nuo pat įsikūrimo pradžios 
reiškiasi religinėje — tautinė
je dirvoje. Prieš 15 metų atvy
kę į šį kraštą, jau dešimtmetis, 
kai jie gavo teisę tvarkytis sa-

varankiškai. Tada buvo įsteigta 
lietuvių pranciškonų šaka — 
Šv. Kazimiero provincija. Per 
tą, palyginti, neilgą laiką jos 
veikla gražiai išsiplėtė, apim
dama beveik visas lietuviško 
darbo sritis. Ypačiai jinai žy
mi spaudos bare ir pastoracinė-

I je bei organizacinėje dirvoje.
Dažnos misijos ir rekolekcijos atskiri posėdžiai 
parapijose, gausūs pefijodiniai sendraugių, studentų ir moks- 
ir neperijodiniai leidiniai bylo- leivių. Sendraugių posėdyje 
ja apie šios vienuolinės organi- kalbės iš Vokietijos neseniai 
zacijos našumą. Praėjusio tri- atvykę dr. P. Karvelis ir Ed. 
mečio darbotvarkėje svarbią 
vietą užima ir lietuvių pranciš
konų perimtoji Prisikėlimo pa
rapija Toronte, Kanadoje. Per 

. toki trumpą laiką iškilę para
pijos pastatai, kuriem finansinė 
parama didžiąja dalimi plaukė 
iš šv. Kazimiero provincijos, 
yra ne mažas laimėjimas. Atei
nančio trimečio programoje 

[ - • pirmą vietą užima lietuviškos
mokyklos steigimas. Dabarti
nėse aplinkybėse, tai nelengvas 
užsimojimas, bėt didžiai nau
dingas ir būtinas.

Lietuviai pranciškonai savo 
darbą Amerikoje ir Lietuvoje 
galėjo išvystyti ir tęsti tik savo 
tautiečių palaikomi ir remiami.- 
Tos paramos, Dievui padedant, 
jie tikisi ir ateityje, šį rudenį 
pradėdami naują savo darbuo
tės trimetį — naują veiklos ba
rą. L. A.

ją, po to bus bendri pusryčiai.
Po' pietų Bushell Memorial 

salėje (Hartfordo teatre) 3 v. 
bus

akademija —t koncertas.
Kalbės prof. K. Pakštas, ku

ris šiuo metu Wašhingtono 
sluoksniuose prieina ir tokius 

1» asmenis- kurių pavardės nevi- 
siems žinomos, ir Ed. Turaus
kas. atvykęs iš Prancūzijos ir 
plačiai išvažinėjęs pokarinę 
Europą, ir kiti.

Bet kas nesidomi kalbomis, 
kas ir apie ką kalbėtų, turės 
retą progą išklausyti _ geros 
muzikos ir dainos programos. 
Koncerte dalyvauja tenoras 
St. Baranauskas, koiitraaltas 
L. Mickevičiūtė ir pianistas A. 
Kuprevičius.

Dar. taip neseniai skaityda
mas laikraščiuose apie A. Ku
previčiaus nepaprastą pasiseki
mą Pietų Amerikoje, nevienas 
pagalvodavo: “Kad tai bent 
kartą išgirstume jį skambinant 
pianu”. Hartforde bus tam ge
ra proga.*

Čia bus progos išgirsti ir lie
tuviška Mario Lanza — St. Sa

kykloje bus bendras Ateitinin-, ranauską. kuris turi malonų ir 
galingą balsą, subrendusį tar-

VATERBURIO TEATRAS KARTOJA “VARPŲ GIESMĘ”
Waterburio

šį sezoną pradeda P. Vaičiūno 
drama. Varpų giesme. Pereitą 
pavasarį puikiai praėjusi vei
kalo premjera, sutraukusi ne
paprastai daug publikos ir ne
mažo susidomėjimo susilaukusi

lietuvių teatras Bostone, ši meniškai pastatyta 
istorinė keturių veiksmu dra
ma, vietos visuomenei pagei
daujant. š. m. spalių mėn.. 16 
dieną parapijos salėje bus kar
tojama. Kadangi- artimose kai
myninėse lietuvių kolonijose, 
veikalas negalės būti vaidina
mas dėl sceninių sunkumų, to
dėl ši proga bus vienintelė, 
nuvykti IVaterburin ir pažiū
rėti šio puošnaus ir meniško 
dar nemačiusiems vaidinimo.

Mirus
j

VLADU MELYMUI,

Mėlynių šeimai gilaus liūdesio valandoje reiškiame nuo

širdžią užuojautą

VLADAS IR NIJOLĖ AUDĖNAI
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SCHOOLS
WE CATER FOR AXY OCCASSION

REAL ESTATE

N'AZARKTH ACADEMY. Torre^-tele

SCHOOLS
BUS OPPORTUNITY

viena*

Ident: SHter G—-tr-de Fr--n?e.
90 Stndente r Conr*< Ja—11-ne to R.

TO PLACE, 
YOUR AD

CALL LO 3-7291
CANCEL OR CŲANGE

SCARSDALE. Reduced for clearance 
6—room ranch. $22.508. Xear ca- 
tholic schools and churches.

141 Lyons Road 
Scarsdale, N. Y.

SCarsdale 3-9899.

OTR I.AOY OF THE ANGFTJs

YONKERS NO TOPS IN V ALFE 
SPLTT LEVELS $16,969 IT. 2 and 3 
bdrm komes, large plote, excel. 
neighbrhd. Xear catholic schools & 
churches. Odeli Av. exit on Saw 
Mill River Pkwy. 2 blocks vest of 
pkwy to Odeli Ar and Etvflle PI. 
Model open wkdars. 9—1. Sat and 
Sun 11—5. Miehael Sellati Ine. Kdr. 
BE 7-6669.

HARDVVARE & variety store, Red 
Bank, N. <J. Will also sėli bldg. with 
4 apte above str if intrstd. For teis
ines* asking $29.500. For building 
and teisines* asking $38.800.

RE 6-2715.

D* v; $80 for Diocesan residente; 
$lflo outeide Diocese.

ST. LAWRENCE ACADEMY’
42 E. 84 St., Xew York City

BU 8-3981.
A private Elementorv and Hi-h 
School for Gir’s and Bovs. Kinder- 
garten Through Grade 5.

Its Cousin’s Ben’s for
Fine Food

Italian-American Favorite* 
Our Specialty

COUSIN BEN’S 
\Vashington & Park Avės.

NLTLEY. X. J.
Nutley 2-9878.

ENJOY a regular “audience with the 
Pope” thru the pages of THE POPE 
SPEAKS—the American ąuarterly 
that beings you the Holy Father’s 
own words in English. • $4 per yr. 
3622—rtth St.. N. E. IVashington 17. 
D. C.

' SETON HALI, INTVERSITY.
SCHOOL OF Nl’RSING. 31 Clinton 

Xewark 2. X. MItchell 2-8500;
Margaret C. Haley. R. X„ B. S.. 
M. A.. Dean; Basic“ collegiate progr- 
am leading to B. S. X.: Degree 
program for Graduate Nnrses.

FAYLEY-FLI.ARD HTGH SCHOOL.
Madison. X. <J.r MA 6-'»486- Domin- 
icaJ Sister* of CaM”f-n. SSsters nf 
Charitv. C«n*-ent St«tion a«»d Sis- 
frr-; of ChrRtian Charitv; Verv Rev. 
Deni“- A. Have«. Direcfnr: Sister Ro

VILLA JOSEPH MARIE
HIGH SCHOOL., Xewtown, Bocks 
Co.. Pa. Xewtown: VVOrth 8-9918; 
Sisters of St. Casimir; Sister La 
Creca Principal; 32 Studente; Tuit- •- 
ion $80; Board $400.

MOfTNT ALOYSH’S n viov- rn» . 
LEGE. Cresson. Pa.t S>s»ers of Merey 
of the l’n'-m- Sist-r M’—- M*— 
lene. RS.M. PresMenf? s;«t«r m-.. 
rv Ana-. R.S.M.. Dean- JS7 Sto-1_ 
ente; Hieh Sehool ond 
college conrse: Com—•e-e>«»» «--d
Fine Arte. High School $6’9: College

ACADEMY. 1379 Enfield St„ En-

ASSUMPTION. AFADEMY Of The. 
Ravenhill. 3480 West -e
Lane. Germantovn. Pbi'»'ie»M»ia. 
Pa.. GErmantown 8-39*” r Re!’-^--* 
of the Assnmotion; M*4her Me-’e 
Veronica. Snnerior: ?.xo Studente: 
Pre-Schoo’ throngh Hi«rh 
Board and Taition $1,000 to $1.200.

AXXHURST COLLEGE. S. Wood- 
stock. Box 569. Pntnam. Conn.: Pnt- 

8-4977: Danghter* of the Ha’v

zareth; Sister Theo. Dorsetta. Prin- 
cinal: 376 Studente: Gr»de* 9—12; 
B'iarrlir’" enrl Dev; Ttntion 9»50; 
Board $600 fui tinie $500 p*rt time.

r field. Conn.: Felvnan Steters of St. 
Francis. S'ster M. Viterbia. Princip
al ;120 Studente; Day.

ŽINIOS IŠ CLEVELAND, ORIO
sėjo 25 d. gražioje masonų au
ditorijoj buvo sėkmingas. Ja \ 
džiaugėsi ne tik lietuvei- bet . 
įvertino ir svetimieji. Pvz.

EDEN HALL, Hardine a"'1 Co-’ntrv 
D*v Scb-»ol of, the He*rt»
Tcrresdsle. Phitedrlnhis 14. P».. 
OR 3-3918: Reliąiow* of the S»cre<i 
Hcart; Mother Florence Ashe. 
Stmerior; I-A Studente; Gra-nmar 
and Hieh School; Board and Tnition 
$1,400; Day Studente. $300 to $566.

162 METU A. i?;- Sutntnervill š 
. . (Lumberton, X. <J.) jaučiasi

aukščio. Aparatą iškėlė raketa. «lar Visai Kerai. Ji negeria, rū
ko cigarus tik po v-algio ir 

t r daug vaikščioja pesųias.

laiku. Kun. Petras Jonaitis —

Ruokis — ‘ į šv. Juozapo, Uttle 
Falls, N. Y.; kun. dr.. Juozas 
Grabys — Our Lady of Mount 
Carinei, Schenectady, N. Y.; 
tam. Jonas Grigonis — "Our 
Lady of Grace Retreat House, 
Sčbenectady, N. Y.; tam. Al
fonsas Petraitis — šv. Marijos- 
Frankfort, N. Y. ir kun. Krivic
kas—šv. Petro ir Povilo^ Frank
fort, N. Y.

šv. Kazimiero per. molcyk£į
šiemet yra 148 vaikučiai, iš« 
kurių 14 yra ‘ tremtiniai. t Mo
kyklai vadovauja seselė Koro- 
nata, padedant seselėms Krizos
tomai, Bronislavai ir Imaku- 
liatat Seselė Bronislava yra 
tremtinė, dar neseniai atvyku
si iš Lietuvos. Visos seselės 
kasdien moko visus mokyklos 
y a i k u čius lietuvių kalbos. 
Tremtinius gimnazistus lietu
vių literatūros pamoko vikaras.

Klebonija yra pagrindinai at
remontuota. Virš 50 metų tu
rinti klebonija buvo tikrai rei
kalinga atnaujinimo, šią vasa
rą pertaisytas ir naujai įreng-

- tas jos vidus, o šiuo metu bai
giami išlaukiniai darbai. Ne
trukus visi parapijiečiai turės 
progos pamatyti ir pasidžiaug
ti naujai atremontuota klebp-

- nija.
Vyčių jaunuoli^ kuopa bus 

steigiama spalio 10 dieną į- 
vykstančiame susirinkime. Am
sterdamo lietuviškasis jauni
mas tikrai susidomėjęs jaunųjų 
vyčių įsteigimu ir, tikimės, gau
siai įstos.

Šv. Antano nuolatinė novena 
pradedama spalio mėnesį. Visi 
šv. Antano gerbėjai gausiai 
renkasi į šio žymaus šventojo 
savaitines pamaldas. Jaunasis 
mokyklos choras gražiai pagie
da jų metu.

T. Benvenutas Ramanauskas, 
OEM trumpai apsilankė Am
sterdame “Aidų” ir “Darbinin
ko” reikalais. Jis išsivežė daug 
gražių įspūdžių. Kęst. B.

Stouffhton. Mass.
Lietuvių mokykla dėl polio 

epidemijos šiemet savo darbą 
pradėjo kiek vėliau — rugsėjo. 
24. šiais metais mokyti sutiko 
sesuo Gonzaga, dirbusi jau per
nai, ir sesuo Rūta. Mokyklą 
globoja P. Savickienė ir J. 
Overkienė. Į pirmąją pamoką 
atvyko: Nijolė Poškaitė, Arvi- 
das Poškus, Billy Hogan, Paul 
Reiny, Billy Reilly, Edvardas 
Palaima- Elzbieta Savickaitė, J. 
Savickis, Danny Reilly, Jere- 
miah Hogan, Antanas Juknevi
čius, Sheila Hogan, Maureen 
Reilly, Regina Miller, Marilyn 
Miller. Pasigedom C. Overkos, 
trijų Gili, dviejų Valentukevi- 
čių ir keletas, kitų. Gal užsi
miršo, gal dar ateis? Laukiame.

Enzinionė su dviem savo sū
numis — Adolfu 19 ir Vaite
liu 22 metų — atvyko iš Vokie
tijos ir sustojo pas Poškiene. 
Atvykusioj! buvo tik ką po 
apendicito operacijos. Jų at
vykimu rūpinosi P. Januškie
nė, tarpininkaujant liuteronų 
bažnyčiai. Atvykusiems linki
me susirasti gerą darbą ir lie- 
^HVių visuomenėn veikliai įsi
jungti.

Mi.

rudeni turi švente ir jos metu “poete” mergaites, lipdami per 
langus, a jos apmėto žaliais kiaušiniais...

Lietuvių radijo klubo vaka
re rugsėjo 24 d. pirm. J. Stem- 
pužis svečiams pristatė valdy
bos išrinktuosius garbės na
rius: J. P. Nasvyti (jo iniciaty- dienraščio “Plain Dealer” rė
va buvo pradėtos lietuviškos 
transliacijos), muz. Alf. Mi
kulskį (jis tvarko muzikinę 
transliacijų dalį), B. Auginą 
(per kelerius metus iki savo li
gos jis tvarkė programą) ir K. 
P. Šukį (Amerikoje gimusį" lie
tuvį, pradžioje davusį angliš
kus tekstus). Taip pat garbės 
nare pakviesta ir Agota Navic
kienė, gausiomis aukomis re
mianti radijo klubo veiklą (pa
skutinė jos auka — $100). Pa
gerbtiems buvo leista viešai 
pasisakyti, ir šia teise pasinau
doję Nasvytis bei Navickienė. 
Abiejų kalbos pasižymėjo vyku
siu sąmoju.

Vakaro programą atliko vieš
nia solistė iš Chicagos M. Krip- 
kauskienė ir poetas B. Auginąs. 
Šokiams grojo Statlerio viešbu
čio šokių orkestras^ Atsilankė 
daug svečių. Apskritai vakąras 
praėjo iškilaus stiliaus ženkle. 
Pelno davė taip pat gražaus — 
apie $500.

Lietuvių Amerikos piliečių 
klubo vakarienė spalio I su
traukė pilną salę svečių, dau
giausia senosios emigracijos 
lietuvių, kituose lietuvių pa
rengimuose beveik jau nebepa- 
sirodančių. Vakaro programai 
vadovavo F. Baranauskas. Pats 
pirmasis kalbėjo miesto meras 
A. Celebreeze, iš lietuvių — 
Dirvos redaktorius B. Gaidžiū- 
nas, J. Urbšaitis, buv. Dirvom 
red. K. S. Karpius ir kt. Pagal 
amerikonišką paprotį buvo iš
šaukti ir pristatyti visi klubo 
direktoriai ir tarnautojai. Ma
lonu, kad iškilmės buvo pra
vestos lietuvių kalba (išimtis 
tebuvo tik miesto meras). Paste
bėtina, kad klubo vadovai pa
sirodė esą atsiriboję net nuo 
tokių bendrinių lietuvių orga
nizacijų kaip Alto,' Balfo, Ben
druomenės: jų sveikinimai pro
gramoj nebuvo numatyti.,

Aid. St«mpuži«nė* pasirody
mas “Hofmano pasakose” (ji 

' dainavo Micklaussės rolę) rug-

cenzentaę rašė, kad solistė sa
vo vaidmenį atliko gerai ir jos 
duetas garsiojoj barkarolėj 
skambėjo patraukliai. Kitame 
dienrašty— “Cleveland Press” 
-r- apie solistę buvo pasakyta,, 
kad ji “yra tikrai augantis ta-’ 
lentas”. Po operos Mikulskių 
rezidencijoj įvykusiame pobū
vy solistė buvo pagerbta drau
gų, o muz. Alf. Mikulskis ir dr. 
Z. Sabataitis įa prisiminė ir 
šiltesniu žodžiu.

Įvairios žinios:
— Clevelande saleziečių gim

nazijos reikalai lankėsi tėvas 
Petras Urbaitis.

— Spalio 2 d. įvykusiame 
studentų ateitininkų draugo
vės susirinkime buvo išrinkta 
nauja valdyba: J. Puškorius, 
D. Bartkutė, V. Kasperavičiū- 
tė, L. lešmantaitė ir D. Staniš- 
kis (valdybą pirm, išsirinko 
Puškorių).

— Balašaičiai. auginą dukre
lę. susilaukė ir sūnaus.

— Emilija ir Jonas Garniai 
atšventė "vedybinio gyvenimo 
40 metų sukaktį.

— Universiteto ligoninė, pa
tikrinusi sergančio Z. Jankaus 
sveikatą, ją nerado tokia bloga, 
kad reikėtų jį guldyti į ligoni
nę. Toliau jis bus gydomas at
skirų atsilankymų proga.

— 'N. Balčiūnaitė išvyko į 
Washingtoną D. C. studijuoti 
raštvedybos.

— Studentų sąjungos sky
rius ir šiais metais rengia vie
šą Naujųjų Metų sutikimą.
•— Visi trys Balfo skyriai 

aukų rinkliavą * vykdo spalio 
mėnesį. Rinkėjai lankvsis na
muose. SP.

• Texas ri ba taikintas i-s 
statymas, ’cv»is ’rr dė po 'Vi
dunakčio dainucū po langais 
serenadas.

MVTER CARPE* TtVKRN. Ine

• Viena firma Hirton, Tex., 
paleido j rinką d»r :s. kurie 
pradeda skambėti, kai žmogus 
jau perdaug privalgo.

• Anglijoje viena 20 metų 
moteris nusižudė, suvalydama 
patefono plokštele — visokių 
kvailių pasauly pasitaiko.

'VT REI .ECK AS savininkao

BaraiųS A LR vestu vėma. 
pa rengi manus Kusirin* 

ki įnamių Hc.
IMS MAMSON ST RROORLY* Ti % %

Tol EV M8SS (Prie Poreot Avė stotie*i. KMgewooo

ODOS PRIEŽIŪRA

Kodėl žiemą dantimis kalename
štai dar neseniai visi leipo-

me nuo karščio, skubėjome j 
pajūrius, kur atsikvėpėme tik 
išsirengę ir išsimaudę. Dabar 
£i nei iš šio, nei iš to ištraukėm 
rudens drabužius, užtęmpėm 
net megstuką. Jau šalta. * . 
- ,|r kodėl vasarą turim lieti 
prakaito/upelius, o žiemą.— 
neapsieiname bo kailinių?

Visas mūsų organizmas, kaip 
filosofai pasakytų “aš”, yra į- 
vymotas į odą. Gaila, kad ne į 
popierių, nes tada gal nereikė
tų prakaituoti. Oda, tas mūsų 
apvalkalas- yra gyva, todėl ir 
išdarinėja visokius pokštus: čia 
pašiurpsta, čia. apsilieja pra-> 
kaitų. Jei žmogaus organizmas. 
neturėtų šitos dangos, būtų 
tikrai riesta: vasarą jis sukep
tų, o žiemą pavirstų ledu. Oda 
lyg stogas dengia visą organiz
mą ir jį saugo nuo, išorės tem
peratūros svyravimų, žmogus 
yra it termuso butelis, kur 
nuolat palaikoma pastovi tem
peratūra. Gali lauke ir stipriai 
kepinti saulė ar pūsti šiaurys, 
mūsų vidaus temperatūra svy
ruoja labai mažai. O kai ji 
pradeda jau kilti, tai blogai, — 
tenka Šauktis “gaisrininkų”— 
gydyt°jU» kurie karšti užgesy- 

' tų. - .
Vidaus pastovią temperatūrą 

padeda išlaikyti tik oda, kurt 
yra lyg mūsų termostatas.

Kai užeina vasaros karščiai, 
oda pirmoji stoja kovon, kad 

' jie nekliudytų organizmui 
veikti. Visi jos kapiliarai išsi
plečia ir įsileidžia daugiau 
kraujo, širdis tada smarkiau 
tuksena, varo kraują iš gilu
mos į paviršių. Su krauju kar
tu išnešama ir vidaus šiluma, 
kuri per odą išspinduliuoja. 0 
jei to neužtenka, kad tempe
ratūra susireguliuotų, tada 
oda praveria savo “dureles”, o 
jų odos paviršiuje yra begalės, 
ir paleidžia prakaitą, šis gi 
garuodamas ir"" sumažina kūno 
temperatūrą.

Bet jei lauke /vis šutina ir 
oda net prakaituodama nesu
spėja kovoti su karščiu, tada 
reikia būtinai “atsišaldyti”. lįs
ti į vėsų vandenį ar kur pavė
syje išsitiesti, nes kitaip ištiks 
karščio smūgis. Oda pralaimė- 

• jo kovą su karščiu, ir jei nie
kas nesuteiks pagalbos, tada 
bus mūsų šaunaus organizmo 
ir mūsų “aš” mirtis.

Bet dabar prakaitavimo se
zonas pasibaigė. Kas atsitinka 
su oda, kai ją paglosto šaltis?

Pajutus organizmo priešą 
šaltį, oda pirmiausia susitrau
kia, uždaro visas “dureles” ir 
šalčio, kaip nekviesto svečio, 
neįleidžia. Iš odos kraujas va
romas į vidų, kad jis vaikščio
damas neatšaldytų organizmo. 
Tada mus apkloja “žąsies oda”, 
kuri mažiausiai atiduoda šilu
mos aplinkai. Protarpiais ir 
šalčio apgulimo metu oda vėl 
atidaro’ kraujo indus ir krau
ją įsileidžia, nes ir jai reikia 
pasistiprinti sunkioje kovoje, 
reikia sušilti. Tada kažkaip 
lengviau atsikvepiame.

Jei šaltis dar labiau spūsteli, 
mes pradedame dantim kalen
ti, drebėti Tai jau tikras skam
butis. kad oda viena neįveikia 
šalčio. Jai reikia talkos ir ji 
pasišaukia - raumenis, šie gi 
drebėdami . sukelia šiluma ir 
trukdo šalčiui įsiveržti i vidų. 
O jei dar dantim kalensim. rei
kia vilktis kailinius arba kuo 
greičiau sprukti šilton trobon. 
Jei Šaltis - didėja ir mes odai 
nepatalkiname- tai pradės nu-

širdies veikimą. Jei ji sveika 
ir normali, tai jos indai- išsi- 
plėsdami ir susitraukdami, ge
riausiai sutaria'SU širdies vei
kimu ir jai talkininkauja.

Jos paviršiuje yra begalės 
nervų, kurie perduoda žinias' 
iš išorės į vidų ir gauna įsaky
mus iš įvairių “centrinių”, šis 
nervij tinklas tik tada .gerai 
veikia, kai oda yra normali ir

* gerai prižiūrima.
Tad, perkentę šilumos se

zonus ir pasitikdami kitą prie
šą šaltį, ateikime odai į pagal
bą, kad mūsų organizmas bū
tų sveikas. Dr. A šaltis.

šalti atskiros kūno dalys, o vė
liau ir visas organizmas. Tada 
prasideda ligų ligelės!

Jeigu oda tokia paslaugi, ir 
saugo mūsų “aš”, tai reikia ją 
pagerbti, reikia tinkamai pri
žiūrėti. Nereikia jos per daug 
lepinti, nuolat pridengti dra
bužiu, nes tada ji išsigąs ir 
lengvo šalčio. Reikia ją užgrū
dinti.

Iš kitos pusės negalima ir 
visai pamiršti, kad ji apsideng
tų “pelėsiais ir kerpėmis”. Ji 
yra irgi gyvas organizmas, nuo
lat prakaituoja, ir tuo padeda
iš organizmo pašalinti nereika- • Didžiausias žemės plotas, 
lingas dalis. x pakliuvęs į fotografiją, yra

J« oda nelepinta, tai ir 200,000 kv. mylių. J^buvo nu- 
ži«na reikia prakaituoti, nes fotografuotas ts 100 mylių 
tai sveika.

Kai sėdim rankeles sudėję, 
netriūsiame, tai ir prakaito ne- 
išliejame. Nuo to nukenčia tik 
mūsų organizmas, — jis ap
sunkinamas. Kas dirbdamas, 
sportuodamas arba pirtyje su
prakaituoja, tas gali pastebėti, 
kaip gaivinančiai veikia prakai
tas. Žinoma, suprakaitavus, vė
liau reikia nusiplauti.

Oda draugiškai paremia ir

VVeek End Oct. 7-9th 
RETREAT FOR 

YOUNG WOMEX 
Regina Coeli Retreat House 

132nd Street, Bouleyard 
Belle Harbor, Long Island 

Write or phone 
Mensignor Aloysius F. Coogan, 

Vocation Director
31 E. 50th St.: PLaza 9-1400

Or Sister Anthony: 
NEptune 4-6200 at the retreat house

x Fee $15.06.

We Snecializ.e in Bringing 
Your Rel/tives From Enrope 

Authorized and Bonded Agency 
For Steamship and Air Lines

MAIX OFFICE RATES
TROY TRAVEL AGEXCY’

GEdney 9-6107,
6123 4th Are.. BTilyn 20, X. Y.

Drafts—Travelers Cbechs 
Foreign Exchange—Xotary Public 

Honeymoons & Vacations Arranged
HEMPSTEAD. Our Lady of Loret- 
to and St. Laudislaus parishes. Va
rant. $10,000. 150x68 comer plot, 
metai fence. residential section. gar- 
age. full basement, ste*ni oil best, 
sunporch. living room, full dining 
'room, bedroom. kitehen, pantry. 
bathroom on first floor, ’nd f>«w>r— 
one bedroom, 2 small rooms. \Va1k- 
to station. A. Ziminski, 153 Cornell 
St. IVanhoe 3-8622.

VniHon 8*50: Rm»-» «««. and In
cidentai Fee* S1C.9; for nommonly.

Chi*»n<»o. IH.

TE1.EPHONF.-
DE4RBARV •’lisi!*

TO P1.ACF
HELP TVANTED

FOR ąp T’.KFR

TALARSKI
FUNERAL ROME

LAIDOTI VIV DIREKTORIAI
3M Maple Avenue, Hartford, Conn.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose.
prieinama kainą.

TeL CHaprl 6-1377

HELP W. MALĖ

PRES S-MAN 
COMBINATION 

SIMPLEX MAJOR 
Good rate and year around 
wofk for competent man.

Applv:
J. S. PALUCH COMPANY 

1600 W«st Winn«flMc
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skambink telefonu:
GLenmore 5-7068

CANCEL OR CHANGE

DISPLAY

DISPLAY
311

bus

WE BUILD NEW HOMES
CARPENTER—BUILDER

Contracting, Alterations, Repairs

DANZA

ai the chureh of
VACATIONS

DISPLAY

HELP WANTED FEMALE

BUS. OPPORTUNITY

ir jos

p-bęs 
Sovietų

DOBBS FERRY 5-bedrootn House 
/Dining romm, Idtehen, Bving room.

CALL LO 3-7291

Tink* 4 teimom, kampini*, gulimu 
gyventi arba kitam, 'kam naudoti. 
Puiki vieta, geram stovy, žudomas 
aliejum karštu vandeniu, grindys 
ąžuolinės, plytinis 2 mašinom gara
žas. Kraustytis tuoj pat. Prašo $25.- 
500. Tel. NEw Rochelle 2-2725 arba 
NEw Rochelle 6-4872.

St. Francis Hospital and 
School of Nursing 

25 East Hamilton Place 
Jerscy City, New Jersey.

HEMPSTED, W. Brick bungalow, 7 
rooms, neivly decorated. Conven- 
ient to all trans, schools, near ca
tholic institutions. Extras, $14,800. 

;Owner, TV 6-5304.

COLLEGE MISERICORDIA. Dalias, Pennsylvairia. A Residential and Day 
CoBege for the Higher Education of Women. Conducted by-theSisters of 
Merey of the Union. Incorporated U ode r the Laws of the State of Penn. 
FuHy Accredited. Address the Dean.

Interested in spacious Westchester 
living ideal for your young chUd- 

ren? Then come see our lovely 
spacious home sėt on 2 acres 

within walking of catholic institut- 
jons. (urbesline convent. Tona Col- 
lege). Please Phone for appoint 
ment from 9 A. M. to Noon and 

from 1 P. M. to 8 P. M.

Australija. Canberros lietu

HAUSEKEEPER — Oueens (Rodč- 
away Park). Full charge. care, for 
3 children 9—3 for vrorking mother, 
3—4 days. Sleep in or out. Phone 
BElle Harbor 5-3913 or JErome 
6-8810^ ' •

Ema-
Yorke.

HIGH SCHOOL GRADUATES 
desiring

SMinrS ADARE MANOR 
Box St Purling NY. 
TeL: Cairo 0-2467 

Hot-Natural svrimming pooL 
Lnwn sporte. Good American 

berne style meahi.
Irmerspring mattmses. - 

CoM w*ter, Hryries, 
bene*. Near Vfflage and 

catholic rhnrch. ReanonaMe 
rates. Open dūriną sept.
Write for booklet *L”

MACHINE shop for sale, 
private owner. 

Dealers welcome. 
Unusual Bargain. 

HI 6-3154

Don’t shop Around Tonu, CiD 
ROUND TOWN ROOFERS 

Water-Proofing—Exterior Parafiną 
REPAIRS OUR SPECIALI? 

Leafiers, Gutters, Shingling, Siding
Easy Time Payments 
No Down Payment

GEdney 8-6158 
Ask for “Bob”

CHAMIN ADE
MINEOLA. LONG ISLAND

A high school for boys tanght by MAKIANISTS. A high school that 
emphasizes religion and reBgious practices. A high school fully aecredlted 
by the New York. State Board of Regente and the Middle Atlantic States 
Associatton of Secondary Schools and .Colleges. A high school that bffers 
a complete extra-currieular program. A high school that featnres speech 

and speech activfties.

SAINT MARY S ACADEMY 
LAKEWOOD, NEW JEESEY y

Boarding & Day School for GUCLS. Pre. Primary. Primary and Element
ary. Conducted by the Sisters «f Merey. Wrtte for Catalogue “L”

256 Forest Are. Lakewood, N. J.

McKinnon Auditorium, 
St. Ignatius School .

50 East 84th St., New York City 
Every Tuesday Ėvening at 8 P. M. 

September 13 Through November 8 
Ali are welcome. Donation $1.00.

Play. Piano Classics 
Without Lessons 

You Can—It*s Fun with 
“MUSIC MKE MAGIC” 

Send for it now!
Six charming melodies, $1 
K. IRWIN, 1628 E. S9th St.

Dept. “2” 
Brookiyn 10, N. Y..

RICE HIGH SCHOOL, 124 St A Lenox Are. N. Y. 27 N. Y. Conducted by 
the Christian Biothers of Ireland. Gymnaaium, Auditorium, Cafeteria, 
Swimming pooL * ”

in attic. % aere of land. Bock gard- 
en and lily pond. Two-car garage. 

»Near catholic school and chureh.
Asking $28*00. Ovrner Do 8-4030.

Pasirink profesiją, kuria galėsi 
didžiuotis ir tuo pačiu laiku 
tarnausi Dievui ir žmonijai, ši
toji yra katalikiška ligoninė, 
pripažinta New Jcrsey slaugy
mo bordo.

LONDON — NEW YORK!

DOLLY MOUNT 
NURSING HOME 

20 Valley Road, Clifton, X. J. 
Under State License

A ncwly cstablished home that is 
ąuiet, restful and lusurious. Located 
on spacious grounds. For the aK«*d; 
chronically iii; and convalescrnts.

’ 24 Hour Nursing Shff 
Owned and operated by: 

SYLVTA NOUL BOLSTER. R. N». 
MARY BOLSTER VADNAJS, R. N. 

Telephane LAmbert 5-ii<7

LAT1N ORCHESTRAS
Conducted by ArsenyO Rodre- 

ques. Available for weddings — 
Bali Rooms — and all sočiai 
funetions. For Information phone 
Narciso H. Saavedrya 163 E. 116 
St., N.Y.C. TR 6-4037.

. Sol Bostono Liet. PU. D-jos 
šachmatininkai rugsėjo. 27 d. 
pradėjo savo A ir B klasių p- 
bes. Pirmuosius taškus laimė
jo K. Merkis, J. Starinskas, R 
Karosas ir G, Šveikauskas.

The Men’s Sodality Of The 
CHURCH OF 

ST. IGNATIUS LOYOLA 
Invites you to hear 

PROF. LOUIS F. BUDENZ 
Lecture on 

“The Techniqnes of Commnnism’

PRIVATE TEACHING LESSONS 
ĮNDIVIDUAL instructions. Eng- 
lish (Remedial reading, Gram- 
mar and Composition), Math 
(Arithmetic - Algebra). Elemen- 
tary through Junior High. Rea- 
sonable Cost. INgersoll 2-8305.

ST. MICAEL*S COLLEGE, Winoosld Park, Vt RurHngton 4-7451; So- 
ciety nf St Fdmund; 864 Studente; Very Rev. Francis E. Moriarty, S. S. 
E Prerident; Rev. GeraM K. Dupont, S. S. K, Dean: A IL, B, S,, Deg- 
rves: Graduate Wertc for M. A M. 4., M. Ed. Degrees; Two year As- 
sociate fu Aite program; Boarding and Day; Tuitem, Board and Room: 
$1.500—$1,206; Air Force R. O. T. <X; Co-ed Summera.

ARE YOU A
COOK—MAID-NURSE 

HOUSEWORKER -VVArreRSS?
NEED A GOOD JOBT

VISIT THE
FTNNTSH AGENCY
860 MADISON AVĖ. N. Y. C.

BU 8^562
Yott'll be oo glad you dM.

MILFORD, PA -— Colonial bonse 
consisting of 15 rms. and baths, 4 
furn. Ali year business, good lecatr 
apts^ modern, convenient, mostly 
ion. Ideal for retreat bonse COR- 
CORAN HOUSE, 109 Broad St. 
MILFORD 5131.

ST. MABYS HOSPITAL SCHOOL OF NURSING, 
1298 St. Marius Ave^ Brooldyn, N. Y. PResident 4-3666; Conducted by 
Franciscan Sisters of St. Joseph; Sfeter M. S&verine.

Robuden 18 amp.
Robuden 60 tabl.
Serpasil 120 tabl.
.Streptomycin 10 gram.
Terramycin 16 caps.
Vitamin B-l 100 tabl.
Vitamin B-12 100 tabt

HICKSVILLE. Mušt sėli—7-Deluxo 
all brick—split level corner bonse 
nr. Northern State Pkway, 7 months 
old—3 bedrooms—2 baths—2 ear 
gar.—finished recreation room—
many evtras include storms—screens 

—refrg.—washers—Venetians. Est- 
ablished community. exceL sbooftag 
—shools. transp. Near catholic In
stitutions. $21.500. Arrange own 
mortgage. Principais only. 
WE 1-7488.

SADiT MARY’S ACADEMY
LEONARDTOWN — MABYLAND. Boarding School for Giris Elementary 
and High SebooL Depaitments. State Affiliation. Temis Moderate. Apply
to the Directress. ~

OUR LADY OF VICTORY
/ SCHOOL OF NURSING

Bene<fictinė Hospital Kingston, N. Y. Kingston 2-500. Conducted
Sisters of St. Benediet. Oasses start in September Reąuiremente.

Accredited High School Diplomą vrifh two years of Science, 17J4 to 
years of age. Apply now for admission.

Main St.- 
Paterson,

The Brofhers of • Miwy nce<’ 
you. For mere complete Infor
mation concerning a voratlon with 
us; write:

Rrverrnd Brother Pratinėtai 
Ramom Road. ClarAre, N. Y.

CHURCH HANTED
AVould likę to purchase a small 
chureh buiiding in the Bronx or 
VVashington Heights.

A A COLE
203 South 6th St., Newark, N. J. 

MItchell 2-4814

LOVE P'INDS A WAY 
to serve Christ and save wuls in 
Hospitals, Schools, Day Nurseries 
and thc care of orphans and un- 
derprivilcgcd children. Young ladies 
are invited to “find this way”. 

Write te: Vocatlon Directress 
Sisters of St. Francis 

Immaculate Corception Mother- 
house. Kasti ng on Hudson 6, N. Y.

HOUSES FOR SALE PENNSYL- 
»VANIA FIVE Room dweUing. Ali 
conveniences. 2 acreš of ground. 
To etose estate $9^66.W Situite 
at Greeley, Pike County, Pen$t- 
sylvania.

FOUR (4) Room bungalbw- 
breeze-way garage. New. To etose 
an estate. $9^00.00. Situate at 
Millford, Pike. Co^ Pa.

Both Homes in Catholic Amas. 
Thos. A Casey, Broker Matamo- 
ras, Pa.

175 East 68th St.. New York 21. NY„ 
TRafalgar 9-2200; Conducted by 
Sisters of Charity; one year course 
in child care for those who desire 
to be trained as lnfant Care Tech- 
nicians. Courses begin in Septemb
er and February. Studens mušt 
be high school graduates betvveen 
the ages of 18 and 25. For further 
Information, apply to the Director of 
the School.

$8.64
3.04
5.90

10.67
8.70
3.75
4.25
3.18
5.95
4.80
3.68
4.35

$400
7.20
8.40

PHOTOGRAPHY
HEDDING — CLUB GROL PS 

Anniversary & Children Portnits 
Specializing in Chureh Aetivities
— PHOTO-STAT SERVICE-

LUBECK
226^2 E. Main St Bound Brook 
Ask for MR “L*ELiot 6-S5&

MERRICK — Cure of Ars pa- 
rish' and school, 8 rooms, 4 bed
rooms. brick and stone front, at- 
tached garage, 75 x 160, stonus, 
screens, fully landseaped, fire- 
place, walk to railroad, shoppinr. 
$22,060. Near catholic school and 
chureh. Call FReeport 8-5735.

COLLEGE MEN 
o serve Christ in the South ats Priests or Brothers, write to 
Fathers of the Oratory, Rock HiH, SouUi CarolinaBrazilija. Sao Paulo Caieiros 

šachmatų klubo 1955 m. pir
menybes laimėjo lietuvis Ed
vardas Pažėra. Tai nebepirmas 
jo laimėjimas Sao Paulo mies-

ORTHOPEDIC 
SHOES 
for jhe 
CLERGY

ADRIAN’S 
SHOES , 

For the Family

NEW YORK FOUNDING 
HOSPITAL

REMeMRANCE 
CARD COMPANY 

Distributors of Distinctive 
CATHOLIC GREETING CARDS 

for all occasions. 
Specializing in 

Christmas Bos Assortments 
We also supply i 

Churches, Organizations and 
Societies

967 CHANDLER AVENUE 
LINDEN, N. J. 

Dept “L” 
Tel.: HUnter 6-2037

CHINCHILLA BARGAIN
Mušt sėli at onee 3 pair and 

two femaies — for $800 — Mee 
includes all eąuipment James 
O’Sullivan, 5838 Catalpa Ivl, 
Ridgewood, N. Y. HE 3-0588.

WIN YOUTH
FOR CHRIST....
IN THE CLASROOM 

IN THE SHOP 
ON THE PLAYGROUND

AS A
BROTHER OF CHARITY
For Information. Contract:

THE VOCATIONAL DIRECTOR 
Boyhayen. West Nevvbufy, Mass.

RELIGINIAI ATVIRUKAI 
14 skirtingu progų atvirukai 

$1.M Postpaid / 
Siųsk pinigus ar money orderį: 

Patey*s
CARO AND GIFT SHOP 
. 217 Boulevard, Dėpt «L”, ' 
Hasbrouck Heights, N. J.

NEW BOARDING HOME FOR 
the aged at 30- Davis Avė. Rock- 
ville. Large spaeious rooms, also 
private rooms to acconunodate 
couples. Reasonable rates. We- 
phone Rockville, TRemont 5-1011, 
Massack Memorial Home.

t 7 to 10 p, m. 
Menand Wonaen

A distinctive Academic Evening 
School. Classes for Beginners and 
Advanced Students. Time saving in- 
struction. Experiėnced Faculty.
ALL HIGH SCHOOL SUBJECTS 

Chartered by the Board of Regente' 
Approved by the Catholic School 
Board of New York City Accredited 

by the Board of Education of 
New York City.

DR. HERMAN E. MANTEL., 
Principal

L0W TUITION FEES t 
Write or Phone for Booklet CN 

188 & 76tlfŠt, N. Y. 21, N. Y.
BUtterfield 8-4455

The Only Catholic Evening High 
SchooJ in the City of New York1

DOMINICAN SISTERS OF THE 
PERPETUAL ROSARY

Cloistered. Contemplative Community 
torming a Guard of Honor for Mary, by 
recitation of thc Rosary every 'hour day 
and night. Sisters also chant the Divine 
Office. Are engaged in makirig Vestments 
and other vrorks of art. Applv to: Rev. 
MOTHER PRIORESS, 14th and West Sts.. 
Union City, N. J.

NIANHATTANVILLE COLLEGE OF 
THE SACRED HEART, 

Purchase N- Y-: 
WHite Plains 6-96OT;

Religious of tiie Sacred Heart; 
ther Eleanor M. ORyrne, Presklent; 
Mother Cora Brady, Dean; 523 Stud
ente; Art, Classics, Economics, En- 
glish, Hisfory, Math, Modern Lan- 
guages, Muric, Science, Pbilosophy, 
Politieal Science, Psychology, Relig
ion, Šoriai Studies; M. A^ B. A^ B. 
Mus^ B. F. A, B. S. M. Degrees; 
Tuition, Room, Board and General 
Fee for Berideut Studente $2,690; 
Tuition, Luncheon and General Fee 
for Day Studente $1,006; Women 
for all courses, mes and tvomen for 
masto courses.

GENERAL HOUSEWORKEM.
Imrne4Hatefy; rieep tai: SSB-45 

weeklv. Saavedra A<cy. HS B. 11* 
SA $-7190-

SKAITYK VARPELI. Įdomus, 
naudingas, iliustruotu, mėne
sinis religinis žvrmlM. Ma
tams tik $2.00. Rdyk:

St. Joseph’s Guest Home 
Greene St„ New Haveq, Conn.

Phone UN 5-9851 
Rates Reasonable

The Sisters of the Holy Ghoast offer 
board and room to bdšiness women, 
studente and vacation guests. Cent- 
rally located. Daily Mass. Ęxcellent 
tabie. Home comforts.

Information Given on Requėst 
Write for Booklet

BROTHERS OF NIBCY
Since thcir fbundation. in 1856. the 
Brothers of Merey have been hclp- 
ing the unforlunate. .

Nursing men and boys, rich and 
poor, rcgardlcss of rate and crced, 
in Ihoir own homes.

Conducting homes for thc aget 
and infirm.

Operating farms and perforn> 
ing other duties: cooking, mainten

TO PLACE,
YOUR AD

GREAT RIVER. 1VATERFRONT. 
Bulkheaded, 400' Dock — 50 miles 
from N. Y. C. 17 rooms. full attic. 
6 baths, povvder room. 2 car gar
age. almost 5 acres law ns and large 
trees. weekdays PL 3-8477 9 A. M. 
to 5:30 P. M.

SPEAK
French — Spanish — Italian 

German — Russian — English 
Hebrew — Arabic — Greek 

Chinese — Armenian — Swedish 
Portuguese — Polish — Japanese 
DAY AND EVENING CLASSES 

NOW FORMING 
Immediate conversation. Group 

and private lessons. Classes 
for children.

TR.ANSLATION BUREAU 
Free Literature On Reąuest 

EASY TERMS 
The VkUl-Roek SchooF 
of Modern Laagusges 
5 Haynes St.' Hartford 

Tel. CH 7-5696

SULLIVAN COUNTY—Health Res- 
ort; $35.006. Value for $25,006. Bot-, 
ei fully equippe<L accommodates 36 
persons. 5 acres, In Delaware River 
Valley. Pocono Mts. Near Erie Stat- 
ion, Post Office, schools, stores, 
camps, 3 Catholic. Osmer i?’, mušt 
sacrifie, leaving sooh for JFloridfe 
Terms arranged. Idea’ foi* retreat 
house. Write for appointment.

LiHian Coleman, Rep. 
HARRY FOSS AGENCY 

Port Jervis, N. Y.

7.68
5.53
4.42
3.75
9.21
1.53
1.53
3.04
3.20

Vitamin C 100 tabl.
Multivitamin 500 tabl.

Vaistų siuntinėlius pristato
me į visus Europos kraštus, iš
skyrus Rumuniją. Pavyzdžiai 
rodo kaip žemą kainą reikalau
jame:

HOLY FAMILY ACADEMY
BAYONNE, N. J. Triepbeaea HE 6-4447. FE 8-7341
A Day ffick School for GIRIA Coofacted by the Sisters of St. Joseph

LARCHMONT. New jtpHt levei, 7 
rooms, 2 baths. pine TV ftn. bath- / 
ing privileges; mtge $16^68 2S yTs. v 
BuiMer asking $23366. Near po- 
rochial school and catholic chureh. 
TE 4-1558, 5676.

J956 m. sueina 10 metų nuo 
mirties pasaulio meisterio Alek
sandro Alechino. FIDE nutarė 
kįtų metų pasaulio kandidatų 
pirmenybes pavadinti. Alechino 
vardu ir kviesti i ias pasaulio meisterį M. BotriSą, kurio k* P^elbti

dalyvavimas ir užimtoji vieta 
neatimtų turimo pasaulio meis
terio vardo. Į tas p-bes įsikva- 
lifikavo 9 meisteriai: Bron- 
štein, Keres, Petrošiau, Geller, 
Spassky (visi Sovietų), 2 ar- 
gentiniečiai: Panno ir Pilnik, 
čekas Filip ir vengras Szabo. 
Prie jų įjungiamas pr. p-bių 
laimėtojas rusas B. Smyslovas. 
Tuo pat laiku atitinkamom iš
kilmėm bus pagerbti ir kiti 
mirę pasaulio meisteriai: Ca- 
pablanka — Kuboje ir 
nuejis Laskeris — New

Studentę - pasaulio 
Prancūzijoje, laimėjo 
komanda: Taimanov, Spassky, 
Ahtošin, Suetin, Vasiukov ii 
Nikitin su 41 tš. (iš 48). 2 
vieta atiteko Jugoslavijai ii 
trečioji Vengrijai.

Estę š. Amerikos p-bės 
Montrealy spalių 8—10 
Pakviesta 16 žaidėjų: 5 iš JAV 
ir 11 iš Kanados.

Bostono miesto 1955 m. p- 
bės prasidės spalių 12 d., Cam- 
bridge YMCA 7 v. v. Triskart 
Bostono čempiono vardas ir 
pereinamoji miesto dovana bu
vo lietuvių rankose: 1949 m. 
laimėjo Povilas Tautvaiša, o 
dukart—Kazys Škėma (1950 ir 
1951) B klasės Bostono čem
piono vardą ir pereinamąją do
vaną laimėjo: 1950 Petras Kon- 
tautas ir 1951—Jonas Starins- 
kas.

Chicagos Perkūnas spalių 2 
d. turėjo žaibo turnyrą Į kuri 
buvo pakviesti dalyvauti ir ki
tų ęhieagos klubų šachmati
ninkai. Prieš porą mėnesių to
ki žaibo turnyrą laimėjo Alek
sandras Zujus, antroj vietoj 
palikęs žinomą amerikieti An
gelo Sandriną.

; ENRECTORY OF DISTINCTIVE 
SCHOOLS A*N> COKJUE^^. ’ J

ČAShOUC -> DAY ~ BOAKDING £ idUKABT BOY8 - GIRES
COED — ELEMENTABY * U^EPARATOKY

X3CKX96K3t30£3OS30(XK^

ST. JOSEFH HILL ACADEMY
ARROCHAR PARK 8TATEN ISLAND S, N. T. TeL: SAiof George 7-1864 
Conducted tfto Doughters of Dtvtae Cbnrity. Chartered by Unteersity 
of the State et New York. Primary and Efemeatary Day School for BOYS.

Primary, Elementary, Grammar and Sgh School Boarding and Day 
fer GIRLS 1 '

Siunčiant į Rusiją 
užimtas sritis, muitas apmoka
mas iš karto; todėl imama dvi
guba kaina.

Prašoma rašyti angliškai
TRANSGLOBUS EXPORT 

1590 Second Avė.
New York 28, N. Y. 
(REgent 7-7008)

Svnday, 3:30 p. m.—Solemn Eucharistk Proc«$sion 
with visiting parishes participating

Earily reneherf by fx*ng teland Railroad. Kprcial cxcunion rates available. 
For further detali* rontaet: Rev. Antbony F. DrLaura, Paator.

Ali parishes are invited to attend thc 
17th PAROCHIAL 

EUCHARISTIC CONGRESS

A C. T. H. 12 amp. 
Cedilanid 80 tabl. 
Cortisone 20 cc 
Cortisone 40 tabl. 
Hydergin 120 tabl. 
Hydergin 12 amp. 
Hydrocortisone 25 tabl. 
Irgapyrin 1x5 amp.
Irgapyrin 100 tabl. 
Kombetin 25 amp. 
Largactil 100 tabl. 
Largactil 10x2 cc 
P. A. S. 500 tabl. 
P. A. S. 1000 tabl. 
Rimifon 1000 tabl.

fON. InterariaT Grabam 
stueeo, 7 roomo. iVį 

batb, exeelent eond: nėw eik gar 
extras. Conv. low tas, $10,006, near 

catholic institutions. Owner:
MO 8-4180

. . . Maybe . . if you are a dreamer.
Būt as the autumn weath<-r tumu the leaves to flame ■ . 

May we invite you to share a few golden hours with us 
At Dorlon’s before our season ends .... October 30th 

T- S. FOR late arrivah come by 10 P. M. and be graciously .served.
, Reservatfon? are not a MUŠT . . . We’JI alvvays" flnd you a nook. 

VVEEK-DAY LUNCHEON—12 to 3 P. M.
TABLE <THOTE DINNERS—UNTIL 10 P. M.

DORLON’S
SHORE HOUSE

GREGORY BOULEVARD NORWALK, CONNECTICUT
JOHN O’SULLIVAN, Mgr. BRADFORD BALLARD, Asst. Mgr. 
Reservation Taken After 11 A. M. Phone—Norwalk, VO 6-1959 
DORLON’S will be CLOSED TUESDAYS throughout the season 
MERRIT PARKWAY EXIT 39 at Main Street. Norwalk. Conn.

upiague, Stiffolk County, Long Island 
W«tlne$day, October Sth to Sunday, October 9th- 1955 

Saturday, Midnight—Solemn High Mass



BOSTON, MASS.

Tonikas viduriam

B '

IŠNUOMOJAMA 8 kambariiai

BatnHBiMBoaaossssmBaootKKKKasosaoontK

Auka į bankietą $5.00. Tik į 
programą ir šokius $1.00. Pro
grama ir šokiai prasidės 8 vai. 
vak.

PARDUODAMAS 4 šeimų na
mas su 4 automobilių garažu 
Williamsburgo sekcijoj. Kreip
tis telefonu STagg 2-1454.

IŠNUOMOJAMI 4 kambariai.
Kreiptis po 6 vai. vakaro.

339 Wilson Avė.
Brooklyn, N. Y.

J. VastOnas 
TeL: VIrgnia 8-2239

Klausykite
^UETLIVOSJTSIMINIMU^

Jutę klebonas 
Prel. Ignas Kelmelis 
Komitetas.

» Prel. J. Balkūno paskaita
New Yorko pirmos apylinkės 

valdybos kviečiamas prel. J. 
Balkūnas, ALB Tarybos garbės 
pirmininkas, sekmadienį, spa
lio 23 d. 4 v. p. p. Apreiškimo 
parapijos salėje skaito, pas
kaitą:

BIRUTĖS SALDAINIŲ
GAMYBOS SEZONAS 

JAU PRASIDĖJO

IŠNUOMOJAMAS Woodhave- 
ne atskiras kambarys su bal
dais; gali naudotis virtuve.

TeL: VIrginia 6-2126.

Pagerbė kleboną
Spalio 4 d., šv. Pranciškaus 

šventėje, šv. Petro parapinės 
mokyklos mokiniai surengė 
gražų'savo parapijos klebono 
kun. Pranciškaus Virmauskio 
pagerbimą. Programos metu 
vaikučiai padainavo daug lie
tuviškų dainų ir suvaidino vai
dinimėlį, kuriame buvo pavaiz
duotas šv. Pranciškaus gyveni
mas.

"WKRPŲ GIESMĖ" — Wa- 
terburio lietuvių scenos mėgė
jų teatro 5 metų veiklos jubi- 
lėjinis pastatymas savo vaidy
ba, dekoracijomis, butaforija 
pralenkia mėgėjų teatro ribas. 
Visi New Yorko ir apylinkių 
lietuviai turės progos ją pama
tyti spalio 23 d., sekmadienį, 
5 vai. p. p., šv. Antano parapi
jos salėje, Greenpoint, L. I. 
N. Y.

Sunkiai susirgo
Pereitą savaitę sunkiai su

sirgę Rita Stakutytė, kuri yra 
žymi Bostono vyčių ir sodalici- 
jos veikėja. Susirgo polio liga 
ir paguldyta Mass. General li
goninėje. Viena ligonės sesutė 
yra Nukryžiuotojo Jėzaus se
serų vienuolyne.

Platina katalikiškas knygas
Spalio 3—24 dd. šv. Petro 

parapijos bažnyčioje. vyksta 
misijos. Jų metu parapijos kle
bonas atidarė kioską, kuriame 
parduodama lietuvių ir anglų 
kalbomis katalikiškos knygos, 
rožančiai ir kitos devocionali- 
lijos.

Edmundas Rudis,
aktyvus vietinės kuopos Vy

tis, įstojo JAV aviacijos tar
nybon ir mokosi pilotu spraus- 
miniu lėktuvu.

Iš dvieję vienas
Nominaliniuose Bostono ma

joro vietai užimti rinkimuose 
iš 4 kandidatų teliko du: dabar
tinis majoras Hynes su 50,950 
balsų ir Powers su 36,407 bal
sais. Lapkričio pradžioj bosto
niečiai galutinai pbsisakys už 
vieną šių, išrinkdami 4 metų 
terminui Bostono majoru.

Apreiškimo parap. bažnyčioje 
spalio 7, pirmą mėnesio 

penktadienį, 7 v. v. prasidės 
šventoji valanda, po jos bus 
laikomos mišios.

V. Rudžiūnas,
atlikęs 4 metų karinę tarny

bą Korėjoj ir Japonijoj aviaci
jos mechanikos skyriuj, Šiomis 
dienomis grįžo namo pas tė
vus.

dėradjos NewYorko apskritis. 
Kviečiami dalyvauti visi lietu
viai katahkai. Akademijoje bus 
meninė programa. Aktorius 
Kazys Vasiliauskas skaitys mal
dą, mokytojai Banaitienė ir 
aktorius Vitalis Žukauskas ruo
šia scenos vaizdelį — gyvąjį 
paveikslą.

bėrimo, 
plaučių 
liuosavimo, pūslės ligų, širdies 
supykimo, šiurpuliavimo, per
šalimo, dieglių, reumatizmo, 
bronchito, rožės, remens de
ginimo, galvos skaudėjimo, są
narių gėlimo, ir nuo daugelio 
kitų vidurių ligų, šios arbatos 
svaras kainuoja $4.00.

Alexander’s Co.
414 BB0ADWAY 

South Boston 27. Mas».

B A L T I C C o.
P. O. Box 96- (337 Union Avė.) 
Brooklyn 11, N. Y., EV 4-1232.

Chicagoje ir m. valst. mūsų 
atstovas D. Jurjonas, 3524 So. 
Halsted St. TeL BI 7-3371.

Rusai Bostone
Po Ženevos konferencijos 

užėjo liga lankytis Rusijoje ir 
kviesti čia rusus. Dabartiniu 
metu Bostone lankosi 10 as
menų, gyvenamųjų butų staty
bos specialistų iš Rusijos. Juos 
pakvietė šios rūšies Bostono į- 
staigos.

Taip pat rusų pianistas Emil 
Gills spalio 23Symphony sa
lėje atliks ' piano koncertą. 
Koncertą ruošia rengėjas A- 
aron Richmond..

Be to, netrukus pradėsime 
gaminti saldainius nauju lie
tuvišku vardu. Dėžutės bus su 
įdomiu vaizdeliu — po pusę 
svaro.

WAITKUS j 
F CNER A L HOME'

197 Wębster Avenue I
Cambridge, Mass. i

• PRANAS VVAITKUS !
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotpjaa 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas diena b- naktį
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos t£* 
pačios ir j kitus miestus. .
Reikale šaukite: TeL TR 6-64S4

Kviečiami į bankietą ir į 
programą visi parapijiečiai, 
draugai ir kaimynai.

Lietuvių veikla .ir jų gyveni
mo sąlygos Pietų Amerikos 
kraštuose.

Kviečiame New Yorko ir apy
linkių visuomenę atsilankyti. 
Studentų, bei kitų kultūrinių 
organizacijų valdybos prašomos 
paraginti savo narius, kad da
lyvautų paskaitoje. Tuoj po 
paskaitos toje pačioje salėje 
įvyksta trumpas pirmos apylin
kės metinis susirinkimas, ku
riame bus renkama nauja val
dyba. Nesusirinkus reikiamam 
narių skaičiui po pusės valan
dos skelbiamas antras susirin
kimas, nežiūrint dalyvių kiekio, 
ir renkama skyriaus valdyba.
ALB New Yorko pirmos apy

linkės valdyba.

Laidotuvių Direktorius Į 
84-02 JAMAICA AVĖ. ! 

(prie Forest Parkway S ta t ton) Į 
Woodhavea, N. Y. J 

Suteikiam garbingas laidotuves^ 
Koplyčios nemokamai visose' 
miesto dalyse; veikia ventiliacija '

Kazimierui Krušinskui,
Krikščionių demokratų * gar

bės nariui pagerbti, jo 75 me
tų sukakties proga New Yorko 
liet. krik, demokratai spalio 16 
Tree Baltic House patalpose, 
New Yorke, rengia minėjimą 
ir pobūvį. Dalyviams atskiri 
pakvietimai išsiuntinėti.

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė. 

Br oklyn, N. Y.

3 rungtynes 
lentelėje iš dešimties komandų 
atsistojo aštuntoje vietoje su 
0:6 taškais. Įvarčių santykis 
2:10 LSK nenaudai. Rezervinė 
komanda vienas rungtynes lai
mėjo, dvejas pralaimėjo: taš
kų — 2:4, įvarčiai — 2:12.

Praėjusį šeštadienį LSK jau
nučiai New Farmers Owal tu
rėjo pirmąsias šį sezoną pirme
nybių rungtynes prieš Ukrai- 
nian S. C jaunučius laimėjo 
pasekme 1:0, tuo išsikovodami 
du brangius pirmenybių tašk- 
kus.

Lietuvių Sporto Klubo Val
dyba praneša visiems savo 
klubo bičiuliams ir lietuviška
jai visuomenei, kad lapkričio 
5 d. 8 vai. puošnioje Grand 
Paradise didžiojoje salėje klu
bas ruošia šaunų ir didelį ru
dens balių, kurio metu gros 
padidintas Joė Tbomas orkes
tras ir dainuos visų gerai žino
mas ir mėgiamas dainininkas J. 
Nakutavičius. Be to, bus visa 
eilė kitų įvairenybių bei tur
tingas bufetas. Yra visai tik
ra, 'kad šiame baliuje bus ir 
visa eilė kitataučių, tad, pagei
daujame mūsų mielas viešnias 
ir svečius matyti vakariniuose 
rūbuose. Tad nepamirškime 
šio baliaus.

— Lietuvių Sporto Klubą -fi
nansiniai, savo aukomis parė
mė Bielskus $15.00 ir p. A. 
Giedrys $10.00. LSK Valdyba 
taria šiems savo bičiuliams 
nuoširdų, sportišką ačių. V.K.

Lietuvių Rartijo Valandos Programa 
perduodama sekmadieniais
WHIL — 1430 kilocycles — Medford, Mas*.

Kiekvienų aekmadienj nuo 11 Iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite kų 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai Iduokite ar siuskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEIMUI — UthuMridb Radi* Hear. M Crt- 
ta<e SL, Nerwood, Mm*. Skyriai: Litlraaaian Farattare C*. — A. ir 
O. Ivaškai, 328 W. Broadway. Ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Markei, 187 Webster Avė., Cam
bridge, Mass. Telefonai: NOnvood 7-1449; SDotk Berto* 8-4918 ar 
8-1949; KMdrtrt 7-8688.

Čia yra . naminė 
gyduolė: mišinys 
šaknų, žolių ir sėk
lų! Ji vartojama ar
batos formoje nuo 
šių ligų: skilvio ne
virškinimo, inkstų 
(kidneys), odos iš- 

gerklės užkimimo, 
uždegimo, vidurių

Po šių parapijos iškilmių 
bus pradėtas vajus .naujai pa
rapijos svetainei ir mokyklai 
statyti.

Iki pasimatymo 60 metų pa
rapijos sukaktuvių minėjime.

Antikomunistinis sąjūdis
Brooklyne spalio 9 nuo 2 li

gi 5 vai. piketuos “Laisvės” 
ruošiamą Mizarai pagerbti po
būvį.

Ateitininkę suvažiavimen
į Hartfordą spalio 8—9 iš

New Yorko vyksta apie 50 
ateitininkų. be apšildymo. Kreiptis: STagg

2-1454.

I LAISVES VARPAS
S NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ
S KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA
| WBMS, 1090 kflocydes Boston 15, Mass.
5 Sekmadieniais J2:30 iki 1:00 vai. pietų metu

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS 
81 Bunker Ave„ Brockton 4, Mass.

? TeL Brockton 8-1159-R.

ji, daug par: pijai nusipelnę.

Bankietui pasibaigus, bus į- 
domi programa, kurią išpildys 
parapijos (šv. Cecilijos) choiis, 
ved. varg. Klemenso Bagdana- 
vičiaus, ir šokiai grojant pui
kiai muzikai.

WEVD 
MĖGOM)

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Railas?

VEDA ANT. BAGDŽ10NAS

♦ Spalio 9 d. 3:30 vaL, savoje 
aikštėje, New Farmers Ovai, 
Lietuvių Sporto ' Klubo pirmoji 
vienuolikė žais pirmenybių 
rungtynes prieš German-Hunga- 
rians S. C., šiuometinį aukšto
sios lygos meisterį. Rungtynės, 
reikia tikėtis, bus įdomios ir 
ne eilinio lygio, nes prieš šį 
techniškai ir taktiškai stiprų 
priešininką išveda Lietuvių 
Sporto Klubas į aikštę naują 
vartininką ir gerai daugeliui 
pažįstamą profesionalų lygos 
centro puolėją Roberts.

Šis sustiprintas ' pirmosios 
vienuolikės sąstatas, reikia ti
kėtis, pakels ne tik žaidimo, 
bet ir mūsų klubo bičiulių vil
tis pamatyti pirmąją komandą 
pirmenybių lentelės • viršuje. 
Ši operacija, savaime aišku, 
kiek sukomplikuos LSK finan
sinę padėtį, bet tai bus galima 
lengvai išvengti, jei į savoje 
aikštėje žaidžiamas rungtynes 
atsilankys kuo .daugiausia spor
to mėgėjų. Tad neužmirškime, 
kad ateinantį sekmadienį, LSK 
aikštėje- New Farmer Ovai mū
są laukia įdomios futbolo rug- 
tynės 1:45 vaL žais abejų klu
bų rezervinės komandos.

Lietuvių Sporto Klubo pir
moji komanda jau turėjo tre
jas pirmenybių pirmojo rato 
rungtynes, kurias visas teko 
pralaimėti. To priežastis yra 
buvusiojo vartininko neteki
mas (paimtas į kariuomenę). 
Taip pat dėl nežinomų prie
žasčių šį sezoną į aikštę neišė
jo ir buvęs LSK centro puolė
jas B. Lewis. Tačiau teko suži
noti, kad jau rasti vartininko 
ir centro puolėjo pakaitai ir 
ateinantį sekmadienį, jau išei
sią į Nėw Farmers Ovai ginti 
Lietuvių Sporto "Klubo Spalvas.

Lietuvių Sporto Klubo pirmo
ji vienuolikė yra pralaimėjusi 

lybių

Pranci&Miy viMHiolyn*
Sę; Brooklyne šiomis dienomis 

, padaryti kai kurie pakeitimai.
Ug štol buvęs vienuolyno vir- 
šininkas Tėv. Juvenalis Liau- 
ba ir Darbininko administraci
joj dirbęs Tėv. Vytautas Bal- 
čiūnas pereiti į pranciškonų 

g vienuolyną St Catharin^, 
Ont, Kanadoj. Į Brooklyną vir- 
šininko pareigom atkeltas 
Tėv. Viktoras Gidžiūnas ^iš 
Toronto, o Darbininko redak- 
ęijon pakeisti Tėv. Modesto 
Stepdičio — lig šiol buvęs St. 
Catharinės vienuolyno virši- 
įlinkas Tėv. Barnabas Mika- 
lauskas. Be to, Darbininko ad- 
ministradjon dirbti . atkeltas 
brolis Povilas Gaidys, kuris 
šią vasarą baigė naujokyną. '

-- - -D*. P. Karvelis, ~ '
l Į . įlfiiko narys, Vyk. Tarybos Už5- 

.rienio Tarnybos .- valdytojas, 
atvykęs ziš Vokietijos dalyvauti 
Pavergtųjų Jungtinių Tautų 
sesijoje, aplankė Darbininko 
redakciją, lydimas Pr. Vainau
sko, Krikščionių Demokratų C. 
Valdybos pirmininko.

jiLįStudentę Valdyba v 
praneša, kad spalio 15, šešta- 

dienį, 7 vai. vak. skautų būste
" (Alliance Hali) Grand St., Broo- 

klyne, šaukiamas visuotinas 
studentų susirinkimas. Dieno- 
tvarkėj numatyta naujos valdy- 

Hp--.; ' bos rinkimas bei kiti reikalai
* Po susirinkimo pasilinksmini- 

mas, į kurį'kviečiamas atsilan- 
kyti lietuviškasis New Yorko

PARDUODAMAS
namas, su neseniai įsteigtu 
alaus, degtinės ir valgių biz
niu. Namas ir biznis geram sto
vyje: pirkėjas galės netik pra
gyventi. bet ir sutaupyti pini
go. Norintieji pirkti kreipki-

BABASEVICIUS ir SŪNUS: 
FUNEBAL H O M E

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEYIČITJS
Laidotuvių Direktor es 
Tel. ANdrew 8-2590 Į

Juozui Vinčai
gyvenimas Bostone taip pati

ko, kad jis mano čia pasilikti 
ir į Chicagą nebegrįžti.

Kultūros Klubo
susirinkimas įvyks spalio 16, 

3 vai. p. p. 190 Beacon St, In
ternational Instituto patalpose. 
Programoje bus dailininko ir 
architekto P. Kiaulėno minėji
mas su pagrindine dail. Vikto
ro Vizgirdos paskaita apie P. 
Kiaulėno kūrybą. Meninėje 
programos dalyje dalyvaus 
smuikininkas Herkulis Strolia, 
kuriam akompanuos muzikas 
Vytautas Strolia ir Valerija 
Barmienė, kuri dainuos lietuvių 
kompozitorių dainas Bostone 
gyvenusių ir gyvenančių poetų 
— Bernardo Brazdžionio, Faus
to Kiršos ir Stasio Santvara — 
žodžiais. Bus atlikta dar viešai 
niekur nepildyta kompozito
riaus Juliaus Gaidelio daina 
Sutemos, St. Santvara žodžiais.

Redakcijoje lankėsi
Atvykę į J. P. Mačiulio lai

dotuves,redakcijoje lankėsi 
Šhūonis iš Detroito, Mich., ir 
KerbeEs iš Amsterdamo, N. Y.

231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y.

jaunimas

6 -Balto Centras , 
šiuo metu turi ypatingai daug 

rūpesčio su darbo ir buto ga
rantijomis, nes 1953 m. imigra- 
cubs įstatymo laikas baigįąsi, p 
lietuviai, esą šiuo metu Vokie
tijoje ir galį išemigruoti, dar 
ne visi turi garantijas:

Gaminame pirmos rūšies Biru
tė^ saldainius dėžutėse po 2 
ir po 1 svarą. Kainos prieina
mos. Gerbiamus lietuviškų 
krautuvių savininkus ir ki
tus mielus vartotojus maloniai 
prašome laiku užsisakyti mū
sų gaminius.

Sekmadienį, spalio 9 d., šv. 
Trejybės lietuviu parapija mi
nės 60 metų sukaktį. 10:30 vai. 
bus iškilmingos šv. Mišios— 
suma už gyvus ir mirusius 
šios parapijos pirmutinius or
ganizatorius ir steigėjus; už vi
sus tuos, kurie šiai parapijai 
priklausė ir priklauso- rūpino
si ir rūpinasi još gražiu gyveni
mu; visokiais būdais ją palaikė 
ir palaiko: rėmė ir remia savo 
patarimais ir aukomis, kad ji 
galėtų dar ilgai klestėti ir 
skleisti tikėjimo šviesą ir tie1- 
tuvybę. Po sumos bus pritai
kintas pamoksiąs ir Libera už 
mirusius šios parapijos narius.

5:30 vaL bus iškilmingas 
bankietas —- vakarienė parapi
jos svetainėje. Rankieto metu 
bus pasakyto? pi įtaikintos kal
bos, pagerbti šios parapijos 
steigėjai — gyvieji ir mirusie-

(BIELIAUSKAS) 
FU N E R AL HOME

M. P. BALLAS—Direktorius 
ALB. BALTRCNAS-BALTON 

Reikalų Vedėjas 

660 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

CASEY STANGEL. New Yorko “Yankees” menedžeris. Jis prieš 
rungtynes rodė, kaip iššluos iš stadiono Rrooklyno "Dodjfers”. o 
apačioje... rodo, kaip jam nepavyko iššluoti. Brooklyniškiai pir
ma karta laimėjo. ' .


