
prieš

lamente.

Prieš bombas šaukia, bet jas gamina

nemoka, taksų išeina po 545 
dol. Iš jų 241 doleris išleidžia
ma krašto gynybai

Jaunų j y krikščionių darbininkų 
tarptautinis kongresas Romoje

• Budapešto sušaudytas ka
talikų kun. Laszlo Mindszenti, 
pirmas po sukilimo, apkaltin
tas, kad pas jį buvę laikomi 
sukilimo metu ginklai. Sušau
dyti taip pat du jaunuoliai: 
Zsigmond Sipos, 23 metų, ir 
Jozsef Erdesz, 30 metų.

e Kapoje, Olandijoje, buvo 
sukviesta keturiolikos vąlsty-

mažėjo 300,000, bet jų. yra dar 
3 milijonai '.

o Pragyvenimą* brangsta 
jau. septintas mėnuo. Liepos 
mėn, pabrango tik pusantro 
procento, bet tai sudaro 1,3 
milijono dolerių priedo tiem 
darbininkam^ kurie turi sutar
tis, kad jų Warb»ai “keliami, 
kai kyla kainos.

Amerikos spaudai dėl - to 
draudimo reiškiant nepasiten
kinimą, Valstybės departamen-

1,400,000 m 
dentą rinks 
galįs būtį išnaktas. Jis turįs 
daug šalininkų ir gerbėjų, 
“atstovų, > kurieįb ligi šiol pa
taikavo, mokėdamas iki 200 
doL į savaitę auginimo ir ap
rūpindavo cadi&ais” — rašo 
NYT. fe

Mirė kardinolas 
Giovanni Mercati
Vatikane rugpiūčio 22 mirė 

kardinolas Giovanni Mercati, 
sulaukęs 90 metų. Kardinolu 
buvo nuo 1936. Su jo mirtimi 
kardinolų skaičius sumažėjo 
iki *58. Kardinolų kolegijoje jų 
turėtų būti 70. Pijaus XH lai
kais mirė jau 59 kardinolai. 
Velionis buvo bibliotekų pre-

Valstybės departamentas su
tiko duoti vizas 24. žurnalistam 
vykti į - komunistinę Kiniją 
septyniem mėnesiam.

^ĮK'lurinti 
naują prezi- 
jo 30. Hoffa

ką buvo kalbėję ir dėl ko de
rėjęs!. Hoff ai dėl jo “užsimir
šimo” keliamas kaltinimas at
sisakius liudyti.

UNIJOS PINIGAI LIMPA
' PRIE DELNO

Pinigę savo privačiam biz
niui, Hoffa skolinosi iš unijos, 
jos pareigūnų ir prekybininkų 
— viso 120,000 dolerių be pro
centų.JBiznyje prakišęs 20,- ^klausimu įžangųų. pastebi, kad Tautom, kurių 
000, atmokėjęs 70,000. Geriau 
sekėsi jo žmonai, kuri per 6 
metus transporto biznyje už
dirbusi 125,000. . '

Hoffa prisipažino, kad neiš
vengė areštų ir teismų, bet tai 
buvę smulkūs dalykai”. Jo at
mintis suskaitė 17 areštų... 
Daugiau “nepajėgė”. Bet jisai 
laiko save pajėgiu “apvalyti

atominių bombų bandymus 
dvejiem metam, bet tam tik
rom sąlygom Tai būtų pirmas 
žingsnis į nusiginklavimą. So
vietai nesutinka ir šaukia, kad 
bandymai būtų sulaikyti visiš
kai ir be jokių sąlygų.

vo skiriami atstovų 
kai arba patarėjai. George Me- 
any pirmą kartą paskirtas pil
nateisiu atstovu. Tai laikoma 
unijų vaidmens pabrėžimu. 
Delegacijos pirmininkas palie
ka ambasadorius Henry Cabot 
Lodge, Jr.

Nusikaltimai unijų vadovybė
se sudaro Amerikai nemažą 
rūpestį- Kai Senato komisija 
ėmėsi tuos reikalus tyrinėti, po 
tardymo pasitraukė transporto 
unijos prezidentas D. Beckas, 
lon^negalėjo-^iaaiškiBiL kur 
padėjo 300,00 dolerių unijos pi
nigų, Jo vieton veržiasi vienas 
iš viceprezidentų, James R. 
Hoffa, 44 metų apsukrus vyras, 
kuris žinomas yra tuo, kad uni
jų A susirinkimuose stipriausiai 
atstovam krato rankas, ploja New Yorko nusikaltėliais, ypa- 
per petį ir veda už parankės čiai John Dioguardi (Dio), ku- 
pasivaikščioti”. ris kaltinamas apakinęs žurna-

Praėjusią savaitę senato ko- listą Viktorą Rieseli, nusukęs 
misija jį patį taip pakratė, kad valstybei 20,000 doL mokesčių, 

tam vyrui “atmints užkrito” 111 siautėjęs unijose kaip prievar-

Streiku teisybes 
siekti negalima

NEKLAUŽADOS PASIEKI
KOMUNISTINI KINUĄ

Mtintą po 9 dienų kelionės su 886 ekskursantų, 25 lenkai 
tnuMnte ragpMBo Z3 pasiekė ragtfūSo 22 nebegrįžo į M* 
amermecni Muys, vų. • m* *bu vynocnpues po-
41 taoMte. taute Mytem ftteM mite. Ua* tam '*►

300 dol. pinigais arba 45 die- , 
nos kalėjime- Nors kai kurie Vienoje gauta žinių, kad 
pietiečiai senatoriai su tuo ne- Maskva įsakiusi Vengrijos te- 
------------------------------- -  roristui Janos Kadarui minis- 

_ ' terio pirmininko pareigas per-
Reiltherio siūlymą duoti savo pavaduotojui dr. 

bendrovės atmetė niam Maskvos tarnui, kuris 20

Rusija atmetė prez. D. Ei- Ntvadoje taip pat rugpiūčio 
senbowerio siūlymą sustabdyti 23 susprogdinta atominė bom

ba 1,500 pėdų aukštumoje. Ji 
buvo iškelta baliono. Ugnies 
kamuolys Svieste 40 sekundžių. 
“Baltas grybas” buvo pakilęs 
iki 20,000 pėdų aukštumos, 
bet žemės nesiekė. Kariuome
nė lindėjo apkasuose už 3,500 
jardų nuo nulinio taško.

Unijos atstovas
JAV delegacijoje '

George Maany, AFI-CIO uni
jas pirmininkas, prezidento D. 
Eisenhovverio paskirtas į sąsta- 

Herald Tribūne, parašęs tuo tą JAV delegacijos Jungtinėm 
. ’_" „ F~rišumoš posė-

“turėtų būti įstatymais apsau- džiai prasideda rugsėjo vidury, 
gota nuo tokių 4 asmenų, kaip Ligi šiol iš unijas žmonių tebu- 
Hoffa; darbininkai, kurie mo- vo skiriami atstovų antrinin- 
ka talijai įnašus ir kuriem 
krinta korupcijos ir reketinin
kų skriaudos, tokios apsaugos 
reikalingi”- į

o Dirbanaęię liepas mėn. 
padidėjo 700,000 ir iš viso bu
vo 67,2 milijonai. Bedarbių su-

Respublikonai tikisi iš įsta- -------------------------------------------------
tymo naudos busimiem rinki- ~ ......
mm, ypač iš negru; nes stip- • p<ml“ Klmės
riai kovojo už daug griežtesni kanadiečiai yra Kanados par-

Baltimorėjo suimtas J. Pak- 
torovičius, kurte į JAV įsileis
tas kaip vengras sukilėlte. Pa
aiškėjo. kad jis ne tiktai nebe 
vengras, bet ir sukilime nedaly
vavo. Jis yra raudonosios armi
jos karininkas. Su žmona Se- 

ir dviem mažametėm duk-

Syrijos įvykius komentuoda* mininku Adnan Mendercs. An- ro ministerio Khaled-el-Azm, 
mas Kairys S. Truman pareis- karoję taip pat- lankėsi Irako maskvinin žmogaus Krašte 
kė, kad užsienio politika, kun karalius Faisal ir Jordano— pilna “turistų” iš Rusijos, če- 
vaduojasi dėsniu “palaukti ir* Husseinas, su kuriais taip pat koslovakijos, Bulgarijos ir kitų 
pažiūrėti”, sovietų atžvilgiu' vyko pasitarimai. satelitinių kraštų,
yra pavojinga. Išgavo pasita- * 
rimų 
tesisl

Romoj* rugpiūčio 24 prasi- dęs Kinijon vykti, o prez. D. 
dėjo pirmas pasaulinis jaunųjų Eisenhoweris pareiškęs, kad 
krikščionių darbininkų kongre- jie “savam kraštui tuo nepasi- 
sas. kuris truks ligi rugsėjo 2. tarnauja”. Vienas iš neklauža- 
Susirinko 30,000 atstovų iš 84 dų, atvykęs į Pekteqgą, prezi- 
kraštų. Angluos delegaciją* su- dento adresu drėbtelėjo: “Mes 
daro 1,200, amerikiečių daly- jį greitai sutvarkysime”, o 
vauja 215. Kongreso atidary- Dean Hoxsey iš Los Angeles 
me dalyvavo 5 kardinolai, 45 šūktelėjo: “Aš esu. toks pat 
vyskupai ir 12 ambasadorių. Amerikos pilietis, kaip ir pre- 
Pijus XH, nutraukęs atostogas, zidentas”. B to būrio, kuriam 
kongresą sveikino sekmadienį, vadovauja Rev. Warren Mc 
rugpiūčio 25. Atskirų tautų Kenna, Bostono episkopalas. 
jaunimas pasirodo su savo pro- išsiskyrė 5 “dešinieji”, nesuti- 
gramom. t kę pasirašyti dekUaracįjos už

K.( k..rU Į.nrnm.Į -4--, taKgateendh”. * P»-
Kai kurie laikraščiai pažymi, « Imanti mnau-

kad tai y netiesioginis atsa- “komunistų propagan-
kymas Maskvoje praėjusiam Kiti 36 nasirašė 
“jautimo festivaliui” ’

Didieji anglų laikraščiai, 
kaip milijoninio tinžo darbie- 
Čių organas “Daily Herald” ir 
liberalų “News Croiricle”, ga
li bankrotuoti, nes gamybų 
išlaidos nuo 1939 pakilo šeše- 
riopai, o pardavimo kaina tik 
dvigubo! Iliustruotas laikraš
tis “Picture Post”, kuris turi 
900,000 tiražo, turėjo sustoti. 
Gali laikytis tik tie, kurte turi Zorkies* sovietų atstovas nu
daužau skelbimų. siginkbvimo pasitarimuose

Londone, f vis dėlto paprašė
• CMcagoje išeinąs stambus na|uų paaiškinimų dėl prez- D.

Lodzėj*, Lenkijoje, buvo su- dienraštis “Daily pre- Efeenhowerio pasiūlymo?. •
streikavę gatvių susisiekimo numeratą pakėlė iki 7 centų
darbininkai. Komunistinės vy- šiokiom dienom ir iki 12 centų Slblr* tuo tarpu susprogdin- 
riausybės sudaryta komisija sekmadieniais. ta nauja rusų bomba rugpiū-
rado, kad darbininkų reikalavi- fio 23. Spėjama, ji turėjūsi ga
mai yra teisingi: reikia sutvar- • James E. MUrphy, teisė- tingumo apie K^OOO tonų dina- 
kyti teisingiau naktinis dar- jas Hartford, Conn^ gaunąs mito. Amerikos ekspertai pa
tas, atlyginimas, antvąlandžiai, metam 18,500 dol atlyginimo, rriftė,
aprūpinti darbininkus uitifor- įteikė valstybei ieškinį 71 dol, bomba5. ,___ _..... .______ ___
nu tr kt Tačiau darUntokti kuris jam buvę neišmokėti daug ir stiprių radioalrtyvinių terim deportuoti atgal į Aus-.
esą kalti, kad griebėsi streiko. 1955—1956 spindulių. trijų. sųv.

500_ StrastaM^e riigpiūčio 22 
pradėjo veikti pastatyta -Nato 
radaro stotis.

• Amerikos kariuomenei lė
šas apkarpius ir mažinant, ka
reivių skaičių bei karinesįmo- 
nes, netenka darbo 1,000 civi
linių tarnautojų.

Ugi šiol vizos nebuvo duo
damos dėl trijų priežasčių: 
JAV komunistinės Kinijos ne
pripažįsta; Kinija tebėra karo 
padėty su JAV, nes' Korėjoje 
tebėra karo paliaubos; Kinija 
tebelaiko amerikiečių belais
vius.

metų yra praleidęs Rusijoje. 
Sukilimo metu jis buvo vidaus 
reikalų ministeris, išdavęs Im- 
ry Nagy ir susidėjęs su Kada- bių juristų komisija, kuri svar- 
ru, kurį Maskvos įsakymu da- stė Vengrijos reikalus ir pa

iki 100 dol., kad būtų prtetab- bar nuverčia. smelkė sovietų terorą,
dyta infliacija. Jis žadėjo būti 
nuolaidesnis kitais metate, kai |R ANGLIJOJE 
bus deramasi dėl naujos dar- LAIKRAŠČIAM SUNKU 
bo sutarties. Trys didžiosios 
bendrovės (General Motors, 
Chrysler ir FordJ ‘ siūlymą at
metė, Fordo bendrovės vadų 
pareikšta, kad nuo 1948 metų 
automašinų kainos pakilo 30 
proc., o darbininkam atlygini
mas pakeltas 70 proc. Kainas 
esą keliančios unijos.

RYŠIAI SU NEW YORKO 
PADUGNĖM

Hoffa buvo klausinėjamas, 
kokius ryšius jisai turėjo su

Pilietinių teisiu įstatymo rei- sutinka, bet, manoma, kad 
kalu pasiektas kompromisas. 
Senatas buvo priėmęs pataisą 
kuri reikalavo prisiekusiųjų 
teismo kriminalinėm bylom, 
iškeltom dėl pilietinių teisių 
pažeidimo. Atstovų Rūmai įsta
tymą buvo priėmę be tos pa
taisos. Dabar susitarta daryti įstatymą, 
kompromisą: prisiekusiųjų tei---------------
smo šauktis tik tada, jeigu 
grėstų bausmė, didesnė kaip Kadaras jam pavestą vaidmenį atlikę;

WaH*ris P. Roufftėri^ auto 
darbininkų unijos pirmininkas, 
buvo pasiūlęs didžiosiom auto- 
mobilių pramonės bendrovėm 
sumažinti kainas už mašinas

< Amerikon 188 laivai, 
lėktuvų ir 73,000 vyrų artimo
siom dienom išvyksta į di
džiuosius karo pratimus, kurie 
apims visą Atlantą nuo Islan
dijos salos, Didžiąją 'Britaniją, 
Viduržemio jūrą, Turkiją, Nor
vegiją, vakarų ir pietų Euro
pą, išskyrus Vokietiją. Į. karo 
pratimus dar įsijungia JAV 
laivynas ir aviacija Viduržemio 
jūroje bei jos pakraščiuose. 
Viso susidarys apie 125,000 
vyrų, 230 laivų ir 800 lėktuvų. 
Kitos valstybės išsiunčia šim
tus tūkstančių karių, keletą 
tūkstančių lėktuvų ir 400—500 
laivų. Manevruose bus “naudo
jami” ir atominiai ginklai. Lai
vynas bandys prasiveržti į 

Lebąnonas susirūpinęs per- -------- ------------ r------------------------7“ “priešo vandenis”. Turkijoje,
rusate patyrė, kad jie versmu kaūnynin^r Syrijoje. P™1 Dardanelhį 10,000 JAV fektas.

> suyga^ bėt "linkę Vyriausybės sluoksniai mano' marinų darys invaziją į Kartinote F. SpeNmanas
stumtis ten, kur mūsų nusista- ^a(j artimom savaitėm reikia Anglijoje inž. M. J. Brenna ną. Britų salos ir vakarų Euro- rugpiūčio 24 šv. Petro bazili- 
tymas nėra griežtas”. laukti Syrijoje dar vieno žings- suplanavo naują raketinį lėktų- pa bus ginama nuo “atominės koje aukojo iškilmingas a^as,

Loy W. Handerson, Valsty- nio: sovietinės vyriausybės, VU (SR-53), statomą bendrovės atakos”. J minėdamas 25 metų sukakt!
bes departamento ekspertas kuriai kelią ruošia pėrversmi- Saunders— Roe. Lėktuvas gali * Soviotę laivynas, pajudė- kai buvo konsekruotas vysku- 
artimiem rytam, išvykęs į Tur- ninkas gen. Afif Bizri. Prez. skristi 2000 mylių į valandą jęs iš Baltijos, pSaukia į Vidur’ pu toje pat bazilikoje. Jį kon- 

toks komoromisas palis praei- 23 ir 24 tarėsi Shukri al-Kuwatly, kuris grįžo arba tris kartus greičiau už žemio jūrą “vizituoti Albani- sekravo kardinolas Eug. Parei
ti Prprirtentas^ada įstatymo Ankaroie Turkijos prezid- iš Egipto, būsiąs pakeistas5 ka- garsą. Tokiu greičiu skrisda- jos”. Pro Danijos krantus jau ii, dabartinis popiežius, 
nėbevetuotu Celal Bayar if ministeriu pir- mas nuo trinties ore imtų tirp- praplaukė sovietų didieji krei- * šv. Hiacinto 700 metų

ti. Jis tegalėsiąs lėkti 1,500 šeriai — Kutuzovas ir Ušako- mirties proga rugsėjo 17—21 
mylių į valandą- ~ vas. > Romoje įvyksta domininkonų

kongresas, šventasis buvo do
mininkonų kūrėjas Lenkijoje. 
Pijus XII savo laiške dominin
konu generolui pabrėžė, kad

nas vizas pabandyti, ar iš to šv. Hiacintas yra “katalikiškos 
bus kokia nauda. Lenkijos ir domininkonų ordi-

Žurnalistam jau besiruošiant no pasididžiavimas”.
vykti, Kinijos laikraščiai ir ra- NUO KIEKVIENOS GALVOS 
dijas paskelbė, kad JAV “Ly- PO 545 DOLBHUS 
gybės pagrindu” turėtų Įsileis- Amerikoj* kiekvienam as- 
ti komunistinės Kinijos korės- meniui, net ir tam, kurte dar 
pondentus. Valstybės departa- lopšy guli ir jokių mokesčių 
mente pareikšta, kad komunis
tinės Kinijos žurnalistai nebus 
įsileidžiami.

k..rU
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MhmmM <m to, k*d gar |» 
liesti S karto mases žmonių— 
iki 10—20%. Vadinas, jei mie-

e Utah valstybėj, JAV, vie
na? policininkas išrašė pabau
da savo žmonos automobiliui

dėl pastatymo ne vietoje, bet 
prašė jo vardo neskelbti, kad 
būtų išvengta šeimyninių ne
susipratimų.

Abiejose pusėse išsirikiavu
sios jėgos viena į kitą šnairai 
žiūri. Vos tik vienoj pusėj pa
sikelia lėktuvai, tuoj pat ke
liasi ir kitoj. Jei rusai yra tik
ri. kad amerikiečiai jų nepuls, 
tai amerikiečiai niekad negali 
atspėti, ką rusai sugalvos. Vie-

vinimą. Teismas pripažino, 
kad tarpininkė — piršlė yra 
kalta ir turi atsakyti už nuos

tolius. Tačiau nuostolių pritei
sė S jos tik pusę, kita pusė 
tenka jau pačiai merginai.

• Vokietijojprie vienos' au
tostrados pastatytas žuvusiam 
automobilistui paminklas su 
užrašu: “Čia guli vienas iš tų, 
kuris norėjo kitą pralenkti.”

gudriam senienų 
iriaus, Viešpaties

jonai kitokių .gyvių: tšt 
džionių, papūgų ir kit

WE1SS & KATZ, INC 
ItT Orcterd Si. H. T-C

Apačioje matomi vaizdai yra nuimti iš 102,- 
000 pėdų aukštumos, j kurią su balionu buvo 
pakilęs majoras David G. Simona (matomas 
vaizde viršujėj. Jisai ore išbuvo 32 valandas ir 
iŠ Minnesotos skrido į South Dukatą. Aprūpin
tas reikiamais aparatais, jis galėjo išbūti erdvė
je, kur žemės atmosferos tėra tik 1%. Iš tos 
aukštumos fotografavo žemę, kuri vaizduose 
(kaitėjo) atrodo, lyg mėnulio paviršius. Balsvos 
dėmės yra debesy, o no kalnų. Dešinėj* pusė
je fotografija imta šautai tekant. Tufctoje auk* 
tumojė šaulės tekėjimaa matėsi 145 mlri. anks

o Monaco princesė Grace, 
buvusi Kelly, papiktino pran
cūzus, kai New Yorke užsisakė 
keletą porų batų, “prancūziš-

tūvą žiaurioje 
klastingai ir be 
kiną lietuvius, 
neduoda jokios 
kas pagrista smurtu ir melu.

2/Nenorėjau dirbti'su MGB, 
kad per mane galėtų ardyti 
šeimas, atskirti tėvus nuo vai
kų, vaikus nuo tėvų, o vėliau 
juos sunaikinti Sibire ar kalė
jimuose. '

3. Jei aš nebūčiau prisipaži
nęs vakariečiams, kas esu, ir 
atlikęs MGB pavestus uždavi
nius, tai vistiek. praėjus ku-

Tamsta rasi dideli’ pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 
ir Švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei Švarkams. , 

MaiSytos- ir raycninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 
• ivholesaic) kainomis.

ką, kad gyvybei “atsiradus”, 
iš jos “išsivystė” kiti gyvūnai. 
Dabar “Naujienos pasakoja, 
kad ir žinduolių rūšys “atsira
do”. Atrodo, kaž kaip painio- 

‘atsiradimuose”

B I L L’ S
Auto Wrecking, Junk cars 

and Late wrecks 
DE 5-5809

Žmonės.' kurie yra praradę 
tikėjimą i Dievą, turi neramią 
sąžinę, nes vis grįžta prie tų 
klausimų, kurie juos dilgo. Ie
škoma kuriuo nors būdu save 
apraminti. Tada. sakysime, 

‘Šian-

• Paryžiuj* gudrus sukčius 
pardavė 
rinkėjui 
prikeltojo is|mirties, autografi- 
nius laiškus. '.

Didutis pasirinkimas

AUDINIŲ
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustom, suknelėm ir kt 

Audfntei yra angliškos ir etatinės vilnos, 
šfiko ir medvilnės.

licijos, aš pąreiškiau>, kad esu 
atsiųstas TSRS MGB agentas 
į Vakarus atlikti pavestų už
davinių”.. /

“Pasakykite priežastis, dėl 
kurių nusistatėte prisipažinti 
vakariečiams, kad esate TSRS 
MGB agentas?

“Ąš jau 1952 lapkričio mėn. tas nesunaikins rnantr šeimą 
i* — vaikus, tai užaugępateisins 

prisipažinti vakariečiams, kad dabartini, mano pasielgimą ir 
esu Maskvos agentas, nors pasakys, kad aš, tėvas, neno- 
mamtar padaryti buvo griež- rėdamas žu^rti kit^ šeimų 
tai uždrausta iš MGB Priežas- vaikus bei tėvus, teisingai pa

sielgiau prisipažindamas, kad. 
esu rusų agentas.

6. Norėjau perspėti Lietu
voje esančius lietuvius, kad 
lengvabūdiškai nepasiduotų 
okupantui ir neišdavinėtų sa-; 
vo tautiečių saugumo orga-. 
nams. v

7. Kad esantieji Lietuvoj 
lietuviai žinotų 4r pagalvotų, 
kurie eina kartu su okupantu, 
kad apie jų blogus darbus su
žino bei žino Vakaruose.

8- Kad visi lietuviai būtų 
vieningi ir ištikimi vienas ki
tam ir pačiai Lietuvai.

9. Norėjau perspėti tuos* 
lietuvius, kurie galvoja iš va
karų grįžti i Lietuvą, kad ne-

_ „ , ' A. niuo civilizuotame pasaulyje
Bu®. 11 \,eabejoja Iyg autoriui

tų žinomos žmonių abejonės), 
kad žmogus išsirutuliavo (išsi-

“išsivystė įvairesni ir sudėtin
gesni organizmai”. Paskiausiai 
“atsirado Įvairios žinduolių rū-

yra šios:
1. Negalėjau pakelti to, kad 

komunistinė Rusija laiko Lie- 
okupacijoje, 

gailesčio nai- 
alina kraštą, 
laisvės, vis-

tiškais bandymais įrodė, kad 
gyvybė savaime atsirasti nega
li. Dabarties mokslininkai, ku
rie neprieina ligi Kūrėjo, bent

išaiškinti. “Naujienos” pajė- Paskutinę Japonijos salą 
Hokkaido skiria vos kelių my
lių vandens ruožas nuo rusų 
valdomos Sahalino salos. Toje 
saloje, Mandžiūrijoje ir Kinijos 
teritorijoj rusai, ypač Korėjos 
karo metu. įrengė daugybę 
karinių ^erodromų, kuriuos ir 
po karo vis plėtė ir didino. Vi
są pakraštį apstatė radaro sto
tim. galinčiom sekti kiekvieną 
lėktuvą, ir povandeninius lai- Lakūnus seka iš žemės rada
rus. ' . ras ir jiem patarinėja. Jei koks

per daug įsismagina ir lenda 
giliau per sieną, pasigirsta iš 
žemės tėviškas balsas: “Joe. 
saugokis, kad netektų kojų su
šlapti! Rusai keliasi ir artėja 
tavo kryptim!”

Rečiau, bet pasitaiko, kad 
koks Joe ar Ivan sušlampa ko
jas arba nusidegina sparnus. 
Pavyzdžiui, pernai JAV laivy
no lėktuvas Mercator pėr gi
liai įskrido į svetimą padangę 
ir buvo komunistų nukirstas.

Dabartinė rusų oro jėgų 
persvara toj srity yra prana
šesnė savo skaičiumi ir arti
mesnių bazių užnugariu, bet 
reikalui atsiradus; amerikiečiai 
spėtų pribūti su savo superso- 
niniais naujausiais lėktuvais ir 
rusų aerodromus su visomis 
instalacijomfe paverstų į nte-

Prie kokių nesąmonių veda 
netikinčiųjų tikėjimas ir kitų 
įtikinėjimas, jog Dievo nėra, 

Seniau girdėjau tokią paša- ąišku iš šitokio parašymo. Kar-

ateityje mano pavardė būtų Baigdamas atsakyti į klausi- 
minima kaip lietuvių išgama mu^ kreipiuosi į visus geros 

5. Nenorėjau.. kad mana valios žmones, organizacijas 
vaikai ateityje būtu niekinami . vyriausybes prašydamas kaip' išdaviko vaikai Aš nore- Padėti man, kad Maskva; pa
jau' ir noriu tik gero savo vai- rėdymais nebūtų sunaikintą
kamS'bėi Lietuvai. Jėi oktipan- mano šeimą bei atskiri jos na- 
• m v . riai, ...

Kreipiuos^ į TSRS vyriausy
bę ir Į Lietuvės dabartinę val
džią, kad turėtumėte širdį ir 

mano 
nekaltą 
sius”. '(]

Pasaulinį alaus gėrimo re- 
no pardavinėtojai pradėjo kve- kordą “laimėjo” Bavarija. Vie- 

tikėti ir Dievą. Ieškoma tada pinti benziną. Tuo tikisi laimė- nam jos gyventojui išgerto 
išsisukaliojuho, kad save apra- ti daugiau pirkėjų, nes, šutei- alaus teko 1955—56 133 litrai, 
mintų, kaip ir su tuo gyvybės kia didesnio malonumo išlę- Kituose Vokietijos kraštuose 
“atsiradimu”. K. S. pintom nosytėm. vienam gyventojui tik 58 Ht-

■ " “ = rai. Šveicarijoje vienam gyven
tojui tenka 46,9 litrai.

SPOTCASH!
For any old car

Nereikia nė aiškinti, kad a- 
merikiečiai taip pat nesnaudė- 
Hokkaido saloje įtaisė geriau
sius aerodromus ir išrikiavo 
sprausmmius Sabre — 86 ir 
neikintuvus Locked—F8 $hoot- 
ing Star. Be to. radaro antė- 
nas nukreipė Į Sahalino bei ki
tas rusų puses ir nuolatos bu
di parengties stovy.

na pareikšdamas, kad per nu
rodytą vietą privalau pereiti į 
Vakarų Berlyną. Tos pačios 
dienos vakare perėjau vakarų- 
ryfų Berlyno sektoriaus sieną 
ir prisistačiau vakarų polici
jai pareikšdamas, kad esu at
bėgęs lietuvis iš Lietuvos. ir 
paprašiau mane perduoti va
kariečių valstybiniams orga-

JVE2TOS IR VIETOJE GAMINTOS
• Medžiagos vyrų ir moterų eilutėms, švarkams, suknelėms.
• Šilkiniai, rajoniniai, medvilniniai kaspinai, vilnų audeklai.

Vardais ir gabalais. ,
• Didelis spalvų ir pavyzdžiu pasirinkimas. .
• Geriausios rūšys, prieinamos kainos.

• Atsinešk ši skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas* 
SAMl’KL BECKENSTEIN. INC. 
TRYS DIDEUfiS KRAUTUVES

1 rX Drebard St. Orchate St. I3ė Orrhard SU N, V. C. 
<>ICamercy 5-4žt5

Closcd Saturday. open Sunday 9 A. M. to 6 P. 74. 
Privažiavimas: 8 Avė. Ind. Line, Train D iki Deiancy St. Nuo čia 
pėsčiam trumpas kelias, iki Orcbard Su

PIRŠLYS TURI ATSAKYTI

Vokietijos teisme buvo ap
skųstą tarpininkė, kuri priĮur- 
šuri merginai vyrą. Mojpna 
savo būshnajam pasktaino 
2400 markių* irtas dingo- 
Mergina pasiskundė težsnnn, 
kad tarpininkė piršusi jai kaip 
padorų vyrą, o jis, paskiau iš
aiškėjo, buvo dyiejaK metais 
kalėjimo "baustas už dvipatys-

miestą buvau pristatytas prie 
Lenkijos Rytų Vokietijos 
sienos, kur nakties metu, savo 
jėgomis perplaukiau Oderio 
upę. Rytų Vokietijos pusėje 
Varšuvos rusų MGB karinin
kas mane perdavė rytų Berly
no rusų MGB karininkui. Rug
pjūčio 12 buvau atvežtas į 
rytų Berlyną, rusų gyvenama
jame rajone pernakvojau. 13 
d- MGB karininkas parodė ru
sų - vakariečiu sektoriaus sie-

“Mane ruošti pradėjo nuo
1952 m. lapkri^o ir baigė
1953 metu rugpjūčio l^.Tą
dieną paniekiau vakarų Bęrly' 
ną. 1952 m. Vilniuje parašau 
smulkiai savo gyvėnimo bio- 
grafiją. Pagal mano biografiją 
karininkai paruošė netikrą gy
venimo biografiją — legendą,, buvau nusistatęs -laisvu noru 
kurią tiuė jau atnuntinm iš- 
nąokti. MGB karininkai, duo
davo nurodymus "“bei^atari- 
mus, kaip turiu ' elgtis vaka
ruose, kad galėčiau įvykdyti tys, dėl kurių prisipažinau, 
pavestus Maskvos uždavinius. 
1953 m- vasario pabaigoje bu
vau pasiųstas Maskvon ir pri
statytas augštam MGB parei
gūnui. Tais pačiais metais ko
vo pabaigoje Šiauliuose atsi
sveikinau su savo šeima ir 
dviejų-MGB Jkąrinįnkų prižiūr 
rimas, buvau nuvežtas prie 
Lietuvos - Lenkijos sienos. 
Nakties metu. dalyvaujant 
dviem iš Vilniaus MGB kari
ninkams. Lietuvos pasienio 
MVD kariuomenės komen
dantui ir Lenkijos pasienio 
kariuomenės karininkui, mane 
perdavė Varšuvos rusų MGB 
karininkui. Lenkijoje gyvenau 
netikra pavarde ir netikrais 
lenkų dokumentais, kuriuos 
davė MGB. Lenkijoje MGB 
augšto laipsnio karininkai 
duodavo nurodymus bei pata
rimus, kaip turiu elgtis Vaka
ruose, kad galėčiau Įvykdyti 
pavestus uždavinius. Kartu ga
vau slaptus šifrus, pagal ku
riuos galėčiau susirišti su Mas
kvos, Vilniaus bei Vaišu vos “Naujienose” parašoma: 
MGB įstaigomis. dien nė vienas , apšviestas as- jamasi tuose

jnuo civilizuotame pasaulyje ir “išsivystymuose”. Į
Kai kalbama' ir rašoma taip, 

jog susidaro Įspūdis, jog gyvy
bė “atsirado” be jokias pašali-

vystė) ilgų amžių būvyje iš že- nės priežasties, tai apsilenkia- dovus. Bet to nedaroma. Ro
mesniųjų gyvūnų”. ma šu tikros, apšvietos arba dėl? Jie buvo žmonės, o Kris-

Nežinia. kodėl nepasakyta, mokslo dėsniu, kuris sako, kad tus — DieVžiš. Va. čia ano lie- duonos” snalvos
kad “iš beždžionės”, kaip se- niekas be priežasties neatsi- tuvio poeto smegeninėje ir už- a spaivos.
niau buvo rašoma. Antra, taip randa. Prancūzų mokslininkas kliūva abejonė. Tikėsi Kristų, • Londone kai kurie benzi- 
galima ' “ “
“šliupinės apšvietos” ir nepai
sant. kas iš tikrųjų civilizuo
tam pasauly dedasi. Jame i 
tokius klausimus šiandien rim
čiau ir giliau žiūrima.

“Naujienose” dar pasakoja
ma. kad gyvybė ant šios že
mės “atsirado”, tartum ji bū
tų buvusi kur “pragaišus”. Iš 
tos gi “atsiradusios” gyvybės

; Ameribaę sveikatas valdybos 
paMgūtata dr. Lerėy E. Btir- 
nes paaišĮuno. kad epidemijai 

■palankiausias Amerikoje laikas 
yra ruduo, kada orū atšala— 
spalis lapkritis.

, Pati Azijos inflnenzi nekub 
.‘Krianti« nuo pažįstamos in- 
fludizos ar gripo. Kol labora- 
torija nepatikrina, gydytojui 
ešą ^unku net'pasakytL^ar tai 
yra jau Azijos inftaėnza. Toji 
liga esanti, palyginti, lengva. 
Ji užeinanti staiga, pakamuoja 
3—5 dienas ir palieka žmogų 
apsupusį dar keltom dienom, 
nes su ja pakyla karštis iki 
102—104 laipsnių. Jos kiti 
ženklai esą — skauda raume
nis, verčia kosėti, skauda ger

okos Angeles, Mrs. M. Feyn- į.
man išsiskyrė /savo vyru 
dėl to, kad jis (tieną ir nakQ~ 
spręsdavo matematikos proble
mas. Bet to neužtenka, kad 
naktim neimtų miegas, viena 
ranka rašydavo, kita mušdavo • 
būgną.

e New Yorko muitininkai 
aprūpinami elektroninėm a- 
kim, kurių pagalba galės maty
ti daiktus ir žmones kiaurai. 
Nėra ko per daug sarmatytis. 
Savo žvilgsniais varstys tik į- 
tartinus bagažus ir žmones, o 
tie* tipai nesigėdija nieko.

e Anglai iš naminių gyvūnų 
labiausiai mėgsta .kates. Jų 
turi 6,500,000, toliau seka 4 
milijonai kanarėlių, 1 milijonas 

du milt
inų, bez-

sustoja ties ta paslaptimi ir sa- vn • • T 1’ n *'
ko: mes dar nepajėgiame to U<U* V1CU3 S1CH3 I OlllDllOSC KyJllOSC

Dažnai pasitaiko, kad ištisos 
eskadrilės švaistosi ore pagal 
tą nematomą sieną.. Kartais 
tyfia ar netyčia įskrenda į 
svetimą padangę ir galvatrūkš- 
čiais neria atgal, gardžiai juok
damiesi iš besitaikstančio juos 
vytis priešo . Juoko gal ir yra, 
bet išdaiga pavojinga; abeji 
pasiryžę ne žirniais apsibarsty-

REIKALINGAS PINIGO? 
$30 iki $50 cash 

Laužas; sudaužyti autamobi- 
: Ižai ir sunkvž. taip pat 

senų modelių kuto.
R. & R AUTO WRECKING 

31-15 125th SL Flushing 
Diena ir naktį 

Hl *5-3231,

tą skaičiau vieno “didelio poė- 
to” (lietuvio) rašinį, kuriame 
jis užsimena ir apie Kristų. 
“Nežinia, ar toks Kristus dar 
yra kada buvęs”? — statė 
klausimą. Kai visas civilizuotu 
pasaulis žino Kristų buvus, 
bent istorinį asmenį, nuo kurio raudonųjų žuvyčių 
skaičiuojąmas laikas, tai tam 
poetui kyla' abejonė. Tokiu 
būdu gailina būtų paneigti ir 
visus buvusius poetus bei val-

Korėjos kare amerikiečiai 
lakūnai savo Sabrus, lyginda
mi su pranašesniais rusų Mi- 
gais. buvo pavadinę “grabais”. 
Bet to nepaisant, komunistų 
Migai krisdavo kaip musės, 
nes amerikiečiai lakūnai buvo 
žymiaf geresni ir techniškai 
geriau paruošti. Rusai to nega
li nė dabar užmiršti.

Taip atrodo žemes paviršius 
iš 102,000 pedy aukštumos

mų jos palydovų — komplika
cijų: pneumonijos, bronchito, 
ausų ar nosies uždegimo.

Su inflūėnza kovojama skie
pais. Jų bus pakankamai paga
minta apie metų pabaigą. Skie
po viena dozė atsiris 1—1.5 
doL Tuo tarpu pirmiausia jais 
norima aprūpinti tas produk
cijos šakas, kurios tarnauja 
viešajam masiniam reikalui;

' Kad atsispirtų figai, esą pa- 
tariama *tai,-kas patinama ap
skritai sveikataiišlaikyti:

gerai pastisoti,. valgyti die
tiškai, ypačiai daug vartoti 
skysčių, plauti rūpestingai ran
kas, O epidemijos metu veng
ti mmios.

Jei ji pagauna, tai siūlo im
tis bent įprastinės priemonės 
temperatūrai sumažinti.

JUNK CARS WANTED

>*R1E CITY SAVINOS BANK
ATDARAS KCTVIRTADIĖNIAIS IKI P VAL. VAKARO 

MOsų kainos vyrų drabetiams prasideda nuo »J0 už pilnų eihrtų
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ti barbarai

jungos

kytojas “Raganos” (Kadunia) 
klubo Didžiojoje Sodo gatvėje 
(Bolšaja Sadovajaunca). Yra 
dar garsus pusnuogių mergina 
klubas “Laumžirgis” (Streko- 
za> Meščianskaja gairėje, ir 
dar koks dvideSmtis kitų pa
našių klubų.

mu, pridengta “tcultftringų” 
papročių. Tokių barbarų yra 
politikoje, dėl kanos šiandien 
daug sunkiau gintis nuo už
puolimo, negu kitados nuo už- 
pludusių vandalų ar hunų, kai 
jie žygiavo skersai ir išilgai

simboliu 
statomas 
savaitės

dekoltuotus drabužius, pasku
tinės Paryfiaus mados, šilko ir 
aksomo, persimetusios bran
gius nėrinius arba sidabrines 
laputes. Visos tvyskėjo. Nė 
vienos nemačiau be papuošalų: 
perlinių karolių, deimantinių 
žiedų, brangių apyrankių, laik
rodžių, segtukų.

■ Alotarys idufae te gafvėįe
“Mano labiausiai pa 

traukė' moterys, —- pasakoja 
tasai žurnalistas. — Jos. atro
dė elegantiškai, išsMnbWdnq 

mu, suktybėmis, godumu, parfumuotos, juodai dažytais

to satinu, grindys nuklotos 
persiškais kilimais. Ctaraštero 
pokyliai priminę arabiškai 
“1001 nakties” pasakas su vi
su jų blizgesiu Kiekvienas 
svečias buvo aptarnaujamas 
atskiro 'tarno, Vaišės trukusios

CMtinciią ir barbarija nėra| 
priešybės, kurios negalėtų su-< 

—tilpti po vtea® stogu arba vieJ 
name žmoguje. Žmogui barba-; 
raš nėra tik tasai, kuris ateina < 
iš šalies griauti aukštesnės] 
civilizacijos, kaip kitados ma-’ 
nė graikai. Graikam barbarai 
buvo žmonės “barzdoti”, žeme
snės kultūros, gyvenę šalimai Romėnų imperijos, 

graikų pasaulin- Tedų barbaro i
supratimą pasisavino ir rome- Kovos su barbarija

“Iškilus | Kremliaus viršū
nes Nikitai Chruščiovui, —ra- 

į • šo žurnalistas, -— jva<lfivauja- 
I mos klasės prabanga dar pa- 
p-~.— skatinama? Gtauščiovo pobn- 
L kis prabangai yra visuotinai ži- 
L nomas. Dar būdamas Stalino 

patikėtiniu Ukrainai gyveno 
Lomanovskio gatvėje, ąpsista- 

p tęs visokiais luksusiniais daik- 
I tais. Kai kurie baldai buvo pa

imti iš caro rūmų, buvusių ne* 
toli Petrapilio, v Carskoje Selo; 
atsigabenta iš muziejų- Chruš- 

• čiovo valgomasis galėjo sutal
pinti 50 svečių ir dar buvo 
vietos dideliam paauksintam

ves Grigm fiburo B0 3 vai. 
Mfafas, faTpadMgė pragra- 
ma ir pradėjo krikti naktinė 
bolševikų buržuazija. Ką jinai 
tame klube veikė?

gydytojai ir gailestingosios se- ispanus, nes mus bolševikai 
serys prižiūrėdavo ir sužeistuo- laikė karo belaisviais, o lietu
sius ispanus. Vienas ispanų pa- viai ir kiti pabaltiečiai gyven- 
reiškė: “Ispanai norėdavo, kad daro kaip civiliai, priverstinai 
juos gydytų lietuviai ar latviai Įkurdinti. Tačiau jų gyvenimas

Savo įdomų pasakojimą, p> 
remtą konkrečiais faktais, žur
nalistas Ch. A. Leybrune bai
gia šiais žodžiais:

“Slaptasis naktinis gyvena
mas, grubiai paneigia komu
nistinius principus ir įstaty
mus. Naktinių klubų lankyto
jai galėtų būti nutremti Sibi
ran ilgiem metam ir priversti
niem darbam. Tačiau naujoji 
buržuazija (“privilencija”) lei
džia sau apeiti įstatymus, ir 
dėl to naktiniai klubai laikosi 
ne vien Maskvoje, bet ir ki
tuose Rusijos miestuose”.

tr vvm. . - 
. . MMNUN«IIATOS KMHA

. v - .RM.iui llll
P«Ml mėl\ , r,
UtriMyie . ■----- -------

MDAKCiNe KOMISIJA. Vyr. "A S.
iMtrijaf refefcdj* t*too mvo nuitlMi, NunrtnH KfUi

ši prabanga labai rėžėsi į 
akis tam, ką matei kasdieninė
je aplinkoj: moteris gatvėje 
arba prie darbų, kur jos vel-

maišus, plytas, semia akmens 
anglis”...

Klube visai kitas vaizdas, 
kokius gali matyti betkuriame 
vakarų didmiestyje, užėjęs į 
prabangios klasės klubą. Pasi
rodo, jį turinti ir toji šalis, ku
ri skelbiasi “proletarine”, “be 
luomų”, “be kapitalistų”.

žurnalistas dar pastebi, kad 
ten būta merginų: sumoki iki 
2,50 dol už valandos šokį, pa
vaišini, kartu paklausai ir pa
žiūri naktinės programos — 
kupletų, muzikos, baleto gaba-

mėnesių. Savo vergijos metais 
jie sutiko nemaža Sėtuvių, ku
riuos pažinę “tiktai iš gerosios 
pusės, nes lietuviai buvę geri 
žmonės”. *

Su lietuviais jiem pirmiau
sia tekę susitikti,, kai lietuviai

Sovietų komjaunimo sekre
torius paskelbė įspėjimą jauni
mui, kad jie kritiškai sutiktų 
tai, ką jie girdėjo iš kapitalis
tinio jaunimo”kongreso Mas
kvoje. O ko tas rusų, jaunimas

“Eltos informacijų" bendra- mums nebuvo didelių sunku- 
darbis Madride turėjo progos mų ir su kalba, nes per mėne- 
issikalbėti su dviem jaunais si ar du lietuviai mus supras- 
ispanais — Sr. Aeeyedo ir St davo jau ir ispaniškai- E to 
Rodriguez, praėjusio karo be- mes darydavome išvadą, kad 
laisviais, kurie pateko bolševi- lietuviai yra nepaprastai gabūs 
kam į rankas 1943 metais prie svetimom kalbom. Vėliau ture* 
limeno ežero. Ę Sovietų Są- jome progos patirti, kad žiauri 

okupanto ranka juos išbarstė 
po plačią Sovietų Sąjungą, to
li nuo jų mažos tėvynes. Jų, 
lietuvių, surasdavome visur, 
prie Baltosios jūros ir Kryme, 
prie Smolensko ir Azijos plo
tuose. Norilske ir Karagandoje 
jie gyvendavo laisviau už mus

nai, perdavę jį kitom, tautom, jr pavyzdžiu dažnai 
kurios save skyrė nuo barbarų Augustinas, Mos 
aukštesne civilizacija. Musų šventasis .Jis gyveno tpis lai-

- -Jaškam toks jjąrbaro suprati- kada graikiškojo suprati- 
Į)ar|)araį griuvėsiais vertė 

visa, kas buvo kurta graikų ir 
romėnų. Pats šv. Augustinas 
mirė tų barbarų apsiaustas. 
Tačiau nemirė naujai gimstąs 
krikščioniškas pasaulis, kuriam 
plėsti tasai didysis šventasis 
aukojo savo gyvenimą ir savo 
raštus, siūlė gintis Dievo pili
mi.

Dievą buvo suradęs po klyst
kelių, pamatęs, kad barbarų 
puolamam pasauly buvo jau 
sugriuvusios dorinės atramos. 
Ką bereiškė graikų ir romėnų 
statydinti miestai ir pamink
lai, kai po jais telkšojo morali-

žmogaus, kai jį užvaldo žemie
ji potroškiai. Juos apvaldyti 
reikia aukštesnės dvasinės 
kultūros, sttiprios dvasios, ku
ri labai bendru žodžiu vadina
ma žmoniškumu. Žmonišku-

Kaip rusas mokė Švedijos komunistą
Ar daug darbininkų Vokieti

joje turi savo motociklus?
Kiek kambarių turi Ameri

koje kvalifikuoto darbininko 
šeima? 

y

.. i- - Kiek atsieina pragyvenimas 
lų, tartum iš Paryžiaus nakti- ..„t. WpU” ,darbininko šeimai Italijoje? #
nio lokalo. Na, dar užkandi ka* Kaip atrodo akordinio darbo

mas, kuris mus skiria iš kitų ^’i^sug^ę tetarai iš <1°^ ,‘P^kų”£užgeri kOTesP° sistema Švedijos pramonėje?
gyvų būtybių, reikalauja gyvu- __ fa^nės kurie jau vodkos brangaus, užsieninio Jis pasakoja, kad visokiose Kiek kaštuoja sviestas Dam-
linius polinkius palenkti aukš- nebevaldė savo žemųjų patrau- diskusijų grupėse festivalio joje? / ______ ____ ___________
tesniem tikslam. Tai pada- fa. Išeidami Grigas su savo sve- dalyviai iš vakarų buvo iki į- m nete_ oaraarai, nes Jie noro aaugsą- noro nepaprastai sirarmis. Jie
ryti vadinamas “laukinis žmo- Paliko pinigo tiek, kiek vi- kyrumo kamantinėjanti klausi- .. kctioniiu. - žmingesm ir gerte mus at- turėjo gyventi neapšūdytuose
gus”, sente laikytas barbaru, dutinis darbininkas uždirba mais. Reikėjo būti sykiu so- 5*®^' . * jautė, kaip kiti. Su lietuviais barakuose, nudribę ir alkam,
ir tai gali nesisekti vadinama- s^nas vįs^ per dvi savaites. ciologu. ekonomistu, įmonės Ypatingai blogai jautėsi to- ------- ----------------- -------------------------- Jie turėdavo kasdien vaikščio-

džiu, kaų> E barbariškojo misi- _ h ir šeimininku kad kių klausimų ugny vakarų ko- ti toli j darbą, kas ypač sunku
jam ’kidtūrmgam Žmogui . teiktino Žukuos gali pakilti Ar polkija negaudo. spęoanstu munistai, kurte norėjo čia pro- “Brolyti, visa, ką. kalbėjai, . buvo moterims"
Kai jisai savęs neapvaldo, ja- iki šventojo aureolės. Jo raš- Grigas aiškino, kad ji “pri- galėtum patenkinti sovietinių pagandos pas^emtį Buvau yra gražu ir gera, bet tavo - Sr. Acevedo prisimena, kad

mas yra pasenęs- žmogus'"bar
baras yra ir tasai, kuris žudo, 
siautėja ir tvinksta, pasiremda
mas pačia civilizacija. Civiliza
ciją jisai palaiko ir dargi ple
čia, bet neišsilaiko dvasios kul 
tūroje ir smunka žemyn. Pro 
civilizacijos lukštą tada prasi
veržia barbarija.

Barbaras iš tikrųjų slypi pa
čiame žmoguje. Jisai neateina

Uf < - i
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TURTINGI
SKURDŽIAI

tumai!
kad niekas gyvas nėra matęs 
ašaros jos akyse, kai ji tą dar
bą dirbo, 144 kartus adyti tą

Aukščiausiasis Viešpatie! reikalavusi... Gal šitoks būdas mo.
bus panašus į gerbiamosios ponas Pačatis pakilo iš krės- apdovnnejao tamstą lo- kad atvykusi panelė

1,1 J*1*** f*#’ M siuvyklos jM perkrūdo pri-
nei visa tamstos ymssn vttsu derinti, o antrąkart nutraukė 
savo turtais neįstaayrite atzl- famibsriiiis, praneš-
lyginti. Tai, ką padariau, buvo damaiį kad atvykęs anas poli- 
mano pMga. 1M tdmn » 
ieikatingas joks st?Ma» ne-
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Seser.m kazimierietėm 50 metų
Šią savaitę šv. Kazimiero 

seserys švenčia savo vienuoli
jos 50 metų sukaktį. Tai nema
žas metų skaičius. Nemaža jų 
darbų Įrašyta į Amerikos lietu
vių istoriją.

• Pirmasis šv. Kazimiero sese
rų vienuolynas susiorganizavo 
1907 m. Pennsylvanijoje, Mt. 
Carmel miestely. Nedidelis jų 
būrelis, pilnas užsidegimo, au
go ir didėjo. Po keturių metų 
Chicagos vyskupas James E. 
Quigley pakvietė jas į Chicagą, 
kur jau tacfe buvo susitelkę la
bai daug lietuvių- čia jos įlei
do tvirtas šaknis ir išaugo į
didelį vienuolyną. Dabar šv. 
Kazimiero vienuolija,

turi arti 500 seselių, kuriom 
vadovauja Motina Teofilė.

Jos dirba mokyklose pačioje 
Chicagoje, administruoja tris 
ligonines, turi senelių namus, 
padeda įvairiuose globos dar
buose. Ir kitose lietuvių kolo
nijose jos vadovauja parapi
nėm mokyklom, patarnauja 
klebonijų raštinėse.

Dabar jų centras Marquette 
Parke, Chicagoje. Čia jų dideli 
vienuolyno pastatai, nauja gra
ži Marijos aukštesnioji mokyk
la (High School) ir didelė salė, 
kur vyksta nemaža lietuvių pa
rengimų.

Praeidamas gatve, čia nuo
latos matysi juodus vienuoliš
kus drabužius. Pasibeldęs į 
vienuolyną, toli nenužengsi — 
nuo pasauliečių duris saugo 
klauzūros užrašas. Galėsi ap-

Darbininko redakcija yra 
nuoširdžiai dėkinga žurnalistui
St. Piežai, kuris teikėsi prisiųs
ti čia dedamas seserų kazimie
riečių klišes, mūsų kiek su
mažintas, ir savo raportažą, 
panaudotą šiam aprašymui. 
Klišės ir raportažas tilpo Chi- 
gago American laikraštyje, ku
riame žurnalistas St. Pieža ve
da religinį skyrių. Vienu metu 
jis yra buvęs ALRK Federaci
jos pirmininkas. 

lankyti tik svečių kambarį, pa 
matysi didelę biblioteką, kur 
seselės yra sutelkusios daug 
lietuviškų knygų bei leidinių.

Jų uniforma panaši į daugel 
kitų moterų vienuolių. Galva 
apsupta juodu gaubtu, kuris 
visai dengia' akis į šonus. Jis 
tartum draudžia žvalgytis į 
šalis ir skatina

žiūrėti tik į savo vienuolišką 
tikslą — į kryžių.

Juodojo gaubto vidus baltas, 
ir didelė krūtinė. Tai padaro 
jas panašias į kregždes, kurios 
nuolat siuva ir siuva.

Už visų klauzūrų verda vie
nuoliškas gyvenimas. Jis nėra 
tylus. Jis pilnas darbo ir rū
pesčio. -Skambučio balsai kelia 
vienuoles, siunčia maldai ir

SESUO M. MARUA priklauso orkestrui.

Kun. Antano Miluko archyvo reikalu
Kun. Antanas Milukas,' gy

vas būdamas, turėjo ne tik 
gausią biblioteką, bet ir nema
žą archyvą, kuriame buvo ap
stu medžiagos iš “Aušros” lai
kų.

Tą archyvą mačiusių teigi
mu- jame buvo beveik visų 
aušrininkų nuotraukos, jų laiš
kai ir rankraščiai; be to, buvo 

darbams, poilsiui. O tų darbų 
darbelių — begalės.

Šv. Kazimiero seserys Ame
rikoje vadovauja 42 parapinėm 
mokyklom (iš 8 ChicagojeJ, 
administruoja tris ligonines. ..

Tokiose ligoninėse jos dirba 
visas septynias savaitės dienas. 
Kelias 5:30 ryte, o gula tik 11 
vai. naktį. Kiekvieną dieną 
maldai skiria 5 valandas, o po
ilsiu? tik 1 valandą.

Ligoninėse dirbančios sese
rys gyvena susiglaudusios bent 
kelios viename kambaryje. 
Turi kuklią lovelę, panašią į 
karišką. Užtraukia aplink lo- 
vą uždangą, ir taip susikuria 
savo privataus kampelio įspū
dį.

Pinigų jos neturi. Visa, kas 
leista prie savęs laikyti, yra

kun. A. Miluko užrašai iš įvai
riausių Amerikos lietuvių gy
venimo sričių. Kun. Antanui 
Milukui mirus, tas archyvas, 
esą, nėra dingęs, bet perėjo į 
kitų žmonių rankas, tačiau da
bartinio savininko pavardė ir 
gyvenamoji vieta niekam nėra 
žinoma.

Ruošdamasis išleisti kun. A. 
Miluko monografiją, norėčiau 
joje paskelbti ir dabartinio ar
chyvo savininko adresą ir pa
vardę. Be to, monografijai 
trūksta autentiškos naujos me
džiagos; labai prašau visų, ku
rie turi kun. A. Miluko foto
grafijų, laiškų ir kt. vertingos 
medžiagas, neleisti supelėti, 
sunykti, bet perleisti arba pa
skolinti man.

Ieškau taip pat Shenandoah 
leisto laikraščio “Garsas Ame
rikos Lietuvių” bent vieną egz. 
Man svarbu gauti 1898 m. pra
dėtą leisti “Dirvą”. Man reika
lingas 1903 m. leistas žurnalas 
“Dirva - Žinynas”- Gal kas tu
ri “žvaigždės” komplektų? Pa
dėkite surasti kun. A. Miluko 
anglų kalbon išverstą (kun. A. 
Jusaičio) Lietuvos istoriją (His- 
tory of the Lithuanian Nation).

Dėl sąlygų .susitarsime.
Rašyti: Vlada* Mingėla, 153 

E. Parkhurst PI., Detroit 3, 
Mich.

• Lenkų - amerikiečių kon
gresas paskelbė savo apskaičia
vimus, kiek 1950 m. lenkų bu
vo Amerikoje. Jų manymu 
tais metais buvę Q,372,OOO a- 
merikiečių lenkų kilmės. Dau
giausia lenkų gyveno New 
Yorko valstybėje — 1,230,000; 
Illinois valstybėje — 836,000 
lenkų kilmės gyventojai. Len
kai šiuo metu turi 8 dienraš
čius ir 25 savaitraščius.

būtiniausi daiktai: dantų šepe
tukas- baltiniai ir kiti drabu
žiai. Viršutinių abitų turi tiek, 
kiek reikia jos darbui. Vienuo
lyne reikalaujama, kad kiek
viena seselė būtų švari ir tvar
kinga. Taip ligoninėje dirban
čios savo baltus (ne juodus) 
abitus keičia kas dieną, kad 
būtų švarios.' Kiekvienai lei
džiama laikyti ir savo šeimos 
.nuotraukas.

Jos visada šypsosi, niekam 
neparodo savo nuovargio, bet 
ir jos yra žemės žmonės, ne 
angelai, ne šventieji, tik šven
tumo siekiančios. Jeigu nukel
tame jų galvos gaubtus, tikrai 
turėtume nustebti. Atsisakyda- 
mos pasaulio, jos atsisako ir 
savo gražių plaukų. Jų galvas 
trumpai nukirptos.

Pačiame vienuolyne be gies
mių kartais išgirsi triukšmingą 
orkestrą.

Jos turi savo
ir- puikų orkestruką.

Vakarais dažnai susirenka 
sode prie įrengtos Liurdo sta
tulos ir, pritariant akordeonui, 
gieda giesmes.

Sode pamatysi ir kitokių 
uniformų, kai kurios neturi 
dar galvos gaubtų, nešioja tik 
mažas baltas apykaklaites, ki
tos baltai apsigobusios. Tai jų

instrumentus . rius.

LIETUVIŲ SESERŲ INSTITUTO LITUANISTIKOS KURSAI CHICAGOJE
Lietuvių Seserų Institutas 

kasmet ruošia dviejų savaičių 
kursus lituanistiniam dalykam 
studijuoti. Tokie kursai, patys 
pirmieji, buvo Putname, vė
liau Brocktone, Pittburghe ir 
šiemet suruošti Chicagoje. 
Kursus organizuoja tos vietos 
lietuvaitės seserys, šiemet eilė 
teko kazimierietėm. Be jų kur
suose dar dalyvauja seserys 
prahciškietės, Nekalto Marijos 
Prasidėjimo seserys ir Nukry
žiuotojo Jėzaus seserys.

Ketvirtoji šių' kursų sesija, 
skirta daugiausia lietuvių liau
dies kūrybai pažinti, prasidėjo 
rugpiūčio 18 šv. Kazimiero se
serų koplyčioje pamaldomis. 
Mišias aukojo kan. V. Zaka
rauskas, pamokslą pasakė vys
kupas V. Brizgys. Po to sekė 
kursų atidarymas. Atidarymo 
metu buvo visa eilė sveikini
mų, kalbėjo seserų kazimierie
čių viršininkė motina Teofilė, 
Lietuvos konsulas P. Daužvar- 
dis, ALRK Federacijos pirmi
ninkas inž. A. Rudis ir kt-

FEDERACIJOS PIRMININKO 
ŽODIS

Turiu malonią pareigą ir 
kartu jaučiu didelę garbę ga
lėdamas pasveikinti Lietuvių 
Seserų Instituto ketvirtąją se-
siją Amerikos Lietuvių Rymo 
Katalikų Federacijos vardu. 
Ta proga norisi pažymėti, kad 
Federacija viena iš pirmųjų 
gyvai susirūpino šios rūšies re
ligine ir kultūrine veikla. Fe
deracijos iniciatyva buvo 1950 
Lietuvių Seserų Institutas į- 
steigtas. Instituto žygius

palaimino šv. Tėvas, tais žy
giais džiaugiasi ir jiems linki 
sėkmės bažnytinė vyresnybė ir 
visi taurūs lietuviai,

kuriems rūpi dvasinės ver
tybės, tautinių tradicijų išsau
gojimas ir jų perteikimas ki
tiems.

ALRK Federacijai, pagal po
piežių nurodymus, rūpi, kad 
šalia dvasininkų juo daugiau 
pasaulininkų reikštųsi katali
kų akcijoje ir viešuose religi
niuose aktuose. Stengdamiesi 
pagilinti šią mintį, Federacija 
ėmėsi iniciatyvos

atgaivinti Amerikoje Šiluvos 
Marijos garbinimą.

Su JAV Episkopato, kard 
Stritch, lietuvių dvasinės vy
resnybės ir Lietuvių Kunigų 
Vienybės pritarimu įvedama 
speciali maldų diena, skirta Ši
luvos Marijos garbinimui. Pir
mą kartą ji organizuotai Ame
rikos lietuvių parapijose bus 
bendrai minima rugsėjo 8 d. 
Centrinėms bendrosioms iškil
mėms Chicagoje naujoje Mar- 
quette šventovėje, skirtoje ši- 

įvairūs vienuoliški laipsniai. Į- 
stojusi į vienuolyną, pirmuo
sius šešis mėnesius yra tik 
kandidatė. Paskui ji turi dve
jus metus praleisti noviciate, 
kasmet padarydama laikinus 
apžadus. Tik po septynerių 
vienuoliško gyvenimo metų 
juos daro amžinuosius apžadus-

Iš vienuolyno išvykti leidžia
ma tik kas trys metai vienai 
savaitei, ir tai tik pas savo gi
mines.

Per matus vienuolija augo 
ir plėtėsi. Prieš keletą metų 
jos baigė mokyklos ir salės 
statybą, dabar rūpinasi ligoni
nės praplėtimu. 1937 prie šv. 
Kryžiaus ligoninės buvo pasta
tytas vienas sparnas, bet jo 
dar maža. Dabar rengiasi staty
ti didelę ir modernią ligoninę. 

»
Statybos darbams lėšas 

organizuoja per savo gerada-
Naujai ligoninei žurnalis

to St. Piežos žmona, subūrusi 
400 įvairių tautų žmonių, su
kėlė 1,040,000 dolerių.

Jų sukakties proga linkime 
vienuolijai augti, klestėti, sau
goti ir puoselėti lietuviškąją 
dvasią, kurios taip reikės at
kuriant Pažaislio ir kitus Lie
tuvoje buvusius kazimieriečių 
vienuolynus.

luvos Marijos garbei; vadovaus 
pats kardinolas Stritch.

ALRK Federacija tikisi, kad 
seselės taip pat garbingai ben
dradarbiaus ir per šią šventę, 
dalyvaus visur ne tik pačios, 
bet ir vaikučius paruoš proce
sijai, o patys lietuviai aktyviu 
prie šventės prisidėjimu pla
čiajai Amerikos visuomenei 
pademonstruos, kiek jie yra 
sąmoningi ir kaip reiškiasi Ka
talikų Akcijoje.I - - • 1

Kas yra Šiluva,
lietuviams katalikams neten

ka aiškinti, nes visi tai gerai 
žino- Kiekvienas sąmoningas 
susipratęs lietuvis, atrodo, tik 
pasidžiaugs Šiluvos Marijos 
garbei skirtų religinių — tau
tinių tradicijų atgaivinimu 
Amerikos lietuviuose. Prancū
zai turi Liurdą, Iberų pusiau- 
salis — Fatimą, o Lietuva iš 
seno garsi, kaip Marijos žemė. 
Tarp daugelio Dievo Motinai 
skirtų šventovių

Šiluvos Marija užima ypatin
gą vietą.

Imdamosi ini'ciatyvos atgai
vinti Šiluvos Marijos šventę 
tarp Amerikos lietuvių, ALRK 
Federacija norėjo paskatinti, 
kad tikintieji ne tik aktyviau

ANTANAS RUDIS
ALRKF Pirmininkas

PAIABUS prte Kauno. NeprikJaoMMnoa Uetavo* laikato Ma tavo a*ru kadm>erieMQ vtenoolyna*.
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VAKARINĖ giesmė sode. Akordeonu groja sesuo M. Edita,

reikštųsi įvairiuose viešuose 
religiniuose aktuose ir iš viso 
visuomeninėj veikloj, bet ir są
moningai toliau ugdytų tas 
brangias religines — kultūri
nes vertybes, kurios yra taip 
didžiai reikšmingos tolimes
niam tautos išsilaikymui.

Lietuvių Seserų Instituto 
veikla juo tolyn, juo džiuges
nių duoda vaisių. Tos veiklos 
platėjimu ir gilėjimu pasi
džiaugs kiekvienas sąmoningas 
lietuvis.

Instituto ketvirtoji, šiemeti
nė sesija pirmoj eilei skirta 
tautotyros, reikalams, jos folk
lorui giliau nušviesti.

Tenka tik gėrėtis, su kokia 
meile tiek lektoriai, tiek pa
čios sesijos dalyvės imasi na
grinėti įvairias problemas, susi
jusias su religinių ir tautinių 
tradicijų išlaikymu, jų nušvie
timu- bei perteikimu jaunajai 
kartai ir svetimiesiems. Liau
dies dainos, muzika šokiai ir 
žaidimai, tautodailė, apskritai 
folkloras su visais savo at
švaitais atskleidžia,

kokia graži yra lietuvio sie
la, kokia plati lietuviu dvasinė 
kultūra, kokia garbinga ir Įvai
ri lietuviu tautos praeitis.

Visa tai per LSI šią sesiją, 
per jos paskaitas, pratybas, se
minarus, demonstracijas ir dis
kusijas stengiamasi išryškinti, 
kartu rūpinantis palaikyti ir 
perduoti šio krašto gyvento
jams.

Lietuvių Seserų Institutui 
tenka tik palinkėti, kad dar 
gražiau augtų ir stiprėtų lie
tuviškajame pasaulyje, ne tik 
saugodamas lietuviškąją mintį 
tarp auklėtojų ir jaunosios kar
tos, bet ir ją skleisdamas tarp 
svetimųjų.

ALRK Federacija, vertinda
ma pasišventusių lietuvių sese
lių veiklą, džiaugiasi jų atlik
taisiais darbais ir pasiektaisiais 
lietuvybei išlaikyti laimėjimais.

Seserų nuopelnai išugdyti 
gyvai religinei sąmonei, išlai
kyti tautinėms — religinėms 
tradicijoms, kultūrai, kalbai 
yra žymūs ir reikšmingi.

Už seserų parodytąją meilę, 
su tokiu atsidėjimu beugdant 
jaunąją kartą, beauklėjant tau
tos žiedą ir ateitį, priklauso 
joms didelė garbė ir padėka. 
Tatai ALRK Federacija sąmo
ningai pažymi.
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ŠILUVOS MARIJOS ŠVENTE IR MALDOS DIENA
Rugstjo 8 - Marianapolyje -- Thompson, Conn

MARIJOS ŠVENTES TVARKA

svetimtaučių tarpe kaip vie
nas iš geriausių luti:: odininkų.

Vyčių kuopos yra susi jungu
sios | apskri&us. Tos irgi tari 
savo komisijas. i Taip šiais me
tais . .'
daąghutia luišfcy parašo Nww

Yorfco —— Note Jerwy apskriti* 
— 8270, Naujorio* Anglijo*

1340, , CNcagos apskritis es

minis, perėmė vadovauti žmo-

kia visokiausios žinios. Kartais 
tos žinios būna iškraipytos, ne
tikslios, ypač kai liečia Lietu
vos praeitį.

Kun. X Jutkevičius leidžia 
biuletenį (šiais metais išleido 
12), kur suglaustai duoda, visus 
spaudos atsiliepimus ir skati
na vyčius vienaip ar kitaip re
aguoti. Pagal šiuos biuletenio 
nurodymus tuoj vyčiai rašo

biau įsi jungti Į laiškų rašymą.

BFi iwa;a įGUBERNA
TORIAUS DURIS

Ypatingai savo veiklą Lietu
vos vyčiai išvysto ^rięš Vasa
rio 16- šiais metais jau sausio

k ĮSIDĖMĖTINA:
Išpažintys bus klausomos nito 10:30 iki 11:30
Maldininkai galės gauti lengvų užkandžių ir kavos
Lietuviai katalikai iš visų kolonijų kviečiami gražiai pasirodyti per 

šias didingas Marijos iškilmes. <

e Lietuviu 'Žinyno, kurį 
tvarko konsulas ' A. šimutis, 
redagavimo ir rinkimo darbai 
po vasaros atostogų vėl tęsiami 
pilnu tempu. Kas dar neprista
tė Žinynui reikiamos medžia
gos, prašomi paskubėti.

visuomenininkam, kongresma- 
nam, senatoriam ir patikslina 
nuklydimus, dėkoja už Lietu
vos priminimą. Vienu ir tuo 
pačiu adresu taip suplaukia 
daugybė laiškų ir tai daro į- 
spūdį, tai skatina atsakingus 
žmones veikti, reaguoti

Lietuvos reikalus gindami, 
šiais metais vyčiai išsiuntė 15/- 
685 laiškus ir atvirutes (per
nai 13,748). | juos gauta atsa
kymu 3,190 (pernai — 2343).

Nors vyčių konstitucijoje 
reikalauja, kad kiekviena kuo
pa turėtų Lietuvos reikalų ko
misiją, kuri sektų spaudą, ra

ra Detroite, šeštadienį. rugsėjo 
7 d., 7 vai. vakaro ispanų sa
lėje,. 25 St. ir Vemor High- 
way kampas. Vakaro progra
ma, šiais metais ypatingai tur
tinga, bus atlikta jaunųjų me
nininkų, savo meniniais suge-

ĮJęRpjįą 4® tmrių dar yra apie 38, nėap-
sileisti, įsijungti į šią akdją, į- 

loeuiSvv kadi dabar už nuo- kurti savo kuopose Lietuvos 
petan pešteltai į tas komisijos reikalų komisiją, 
garbės ptrinmtakus. Vyfių sei
me Los AflgĄčje, tao reikalu 
buvo padarytas praneštais.

jį muz. Goldmaną ir gražiai 
pasireiškia koncertuose. Vyrus 
solistus atstovaus A. Karaša iš 
Baltimorės ir Detroito konser
vatorijos alumnas Pr. Zaranka. 
A. Karaša daugiausiai yra dai
navęs amerikietiškai publikai 
ir jo pasirodymas LSS studijų 
dienų vakarinėje programoje 
Philadelphijoje nustebino ir 
grieščiausius kritikus. Pr- Za- 
ranką, buvusį Budriūno kvar
teto ir at-kų trio narį, yra 
daug kam tekę girdėti įvairiau-

rius, valstybes "gubernatorius 
ir miesto, burmistrus, primin
dami vasario 16 reikšmę lietu
vių tąutai. Jiems į talką atėjo 
Amerikos Lietuvių Informaci
jos Centras, šis klibinimas val
džios durų davė gražius rezul
tatus.

šiemet 12 guhennatorjy savo 
valstybėse h* 17 burmistrų sa
vo įmestuose vasario 16 pa
skelbė Lietuvos respublikos

merginos, ras. ■
Vienam Amerikos rašytojui 9 

jie nurodė, kad Kosčtaška bu-” 9 
vo lietuviškos kilmės, ne len-' 1 ;'"V,
kas- Ir tas rašytojas dėkojo, |9 ' , i '
kad -jie pataisė- jo klaidą. X. , .

Taip Lietuvos vyčių akcija M \
— rašyti laiškus, nuolat pri- 9 \
minti atsakingiems vyrams ĮĮ /X.
Lietuvos reikalus — yra gra- 1| ll
žus ir labai vertingas patrioti- O 
nis darbas. 9 X.

Už šp didelį triūsą jiems vi- ||| %.
siems, ir garbės pirmininkui j 
ir centro vaidybos pirmininkui . z 'N
ir visiems - tiems, kurie nesi- ■ <"
gailėdami laiko rašė, priklauso *9 ; X
visų nuoširdi padėka. /

Kartu linkime, kad į šią gra- 
žią akciją įsijungtų kuo dau- 9 999H999MI I 9999
giau pačių vyčių, O jų gražiu- ATEfflNESKęuteij-Moje prie Spyglie. Nuotrauka V. Va- 
pavyzdžiu pasektų ir kiti. teta®. . /

vadovavo. Karo metu Jurgai
čiai turėjo Klaipėdą palikti ir 
atsidūrė Schleswig - Holsteine. 
kur suorganizavo seniūniją.

Kalifornijos — 190.
Dabar centro komisijos pir

mininku yra Pranas Vaškas. 
Jis ne tik siuntė laikraščių iš
karpas, bet ir vienas parašė 
362 laiškus. Nuq jo nedaug 
atsiliko kitos veiklios narės:

Kennebunkport, Maine mokslo 
metai - prasideda rugsėjo 9. 
Laukiama atvykstant apie 40 
moksleivių. Mokyklos auklėto
jo pareigom paskirtas Tėy. Ra
išelis Šąkalys, OFM. studijavęs 
šv. Bonaventūros universitete, 

z Naujos gimnazijos patalpos 
pradedamos statyti rugsėjo 
pradžioje. Pirmieji stambesnė
mis aukomis statybą parėmė: 
kun. dr. J. Starkus — $500; 
V. Turulis — $500; kun. J. 
Kinta — $350; A. Delnicki — 
$200; A. Murofski — $100; M. 
Petrauskas — $100; O.-Lau- 
kaitis —$100; M. Lash — 
$100; kun. J. Čeponis — $50; 
kun. L. Budreckas — $50.
e Pranciškonę jjrovincijy va

dovai Amerikoje rugsėjo 4 su
važiuoja į - Kennebunkport, 
Maine, svarbiems pasitarimam. 
Dalyvaus lietuvių, kroatų, ven
grų, slovėnų, slovakų ir bizan- 
tinų provincijolai. Suvažiavi
mui vadovaus specialus pran
ciškonų generolo paskirtas de
legatas.

• Kennebunkporte, Aėe., 
rugpiūčio 16 šv- Antano vie
nuolyno koplyčioje amžinuo
sius Įžadus davė trys prancis^ 
konai klierikai: Antanai Kve
daras. Augustinas Simanavi
čius ir Juozapas Bacevičius.

• Kun. St. Yla ir kun. V. 
Cukuras rugpiūčio 23 laivu iš
vyko ilgesniam laikui į Euro-

Vyresnieji dar gerai prisime
na vasaros metu Lietuvos kai
muose studentų ateitininkų — 
šatrijiečių — ruoštus meno ir 
literatūros vakarus. Tai būda
vo didžioji apylinkės į šventė, 
suvedanti keletas parapijų jau
nimą ir keletą valandų lei
džianti primiršti besiartinančią 
rugiapiūtę. O kaip su panašių .tijūnais jau išaugusių iš mė- 
vakarų reninu čia, Ameriko- gėjiško lygio. Programoje da- 
je? x lyvaus jauna solistė A. Gaiga-

Gausesniam lietuvių skaičiui laite iš Philadelpbijos. operos 
gyvenant išimtinai . miestuose, sol- J. Augaitytės auklėtinė, ne 
teko į juos perkelti ir tradici- vieną kartą dainavusi Pbila- šių kolonijų koncertų metu, 
nias at-kų meno bei literatūros delpbijoje su simfoniniu orkes- Jis. neša ir visos programos • Miunchene, Vokietijoje,

Ai - j • . . . ., . vakarus Norima jaunimui duo- tru ir savo koldratūrimu sop- koordinatoriaus darbo našta, LB apylinkės naujon valdybon
SAS VaMybos. ’ bun Jonas Tautkevi-

vasarą knibždėte knibida. PU- trimis kryptimis. Nuo 2^i 4 0
na jaunimo, gera atostogų Beginei sriėiai buvo pat patranku ir j kurybuą dar- nkaeėių publiką. Na|ole
uo JĄU1UU1V, T0. Aveugmei snuai uuvų sūria 0 pavalgę pavakarius, .sportą- ba brazaitė iš Clevelando, nors ir.................... .....................
nuotaika. Jau .dabar pasiteisina nu dvasios vado pamokslai, sa- vo iki 6 v. Tada vakarienė, lai- ą§iais cac valdvba baizusi komercinius mokslus, Ju°JantM31 jaunieji aktoriai: tiobrytė - Jurgaitienė
Federacijos triūsas, kad įsigijo komi dviem temomis _ doro OTa]aikis. vėUant nuleidimas. mS^J^dr^ LTTuo “Xdi™uSSi '• -iirt

ruošia meno - literatūros vaka- dainavimą ir dramą pas žymą-

TŪKŠTAN^AI LAIŠKU!<

Kiekvienas vytis, pasidėjęs 
amer&enž&oje Raudoje kokią 
žinelę, tuoj ją iškerpa ir siun
čia kun. J. Jutkevičhu. Taip iš

Schleswig Grumby seniūnė. 
, , . h . , . Praeitais metais mirė jos vyras

dentas. Abu aktoriai dalyvauja jonas Jurgaitis, buvęs Klaipė- 
kolegijų pastatymui ir yra dos viršinin- 
svarbius vaidmenis atlikę be- 1923 Uetuvos

mojimų. Ta&au buvo keli, ku- tymo konkursas. Ypačiai pa- Stovyklautojai buvo pasida- diena lietuviškajai visuomenei 
rie nieko nenorėjo ir niekuo brėžtinas meno vadovo Pr. Za- tinę būreliais pagal amžių Y™ žinomas, kaip gabus ir są- 
nesidomėjo. Tie, atsiradus pir- rankos darbas kaip dainų ir Kiekvienas būrelis tarėjo savo amatininkas. Besito-
mai progai, nebeištvėrė, išmo- giesmių mokytojo: stovyklai!- vadovą. Berniukų būreliai va- Gulindamas savo profesijoje, 
vė namo ir ten prie televizijos tojai buvo išmokyti gražiai ir dinosi Lietuvos miestų vardais, baigė Tbe . Canadian Jewelry 
atostogavo. sklandžiai dainuoti bei giedoti pvz. Vilniaus būrelis, Kauno Institute ir gavo laikrodininko

Stovyklos vadovai net sunkesnius dalykus. Tą pa- būrelis, mergaičių — būreliai diplomą. Šiandieną jis yra ži-
Stovyklos dvasios vadu buvo tį reikia pasakyti ir apie tauti- Lietuvos upių vardais. nomas ne tik lietuviu, bet ir

kun. Ignas Urbonas, komen- nių šokių pamokas: į darbą 
dantų — Vacį. Kleiza, meno įtraukė ne tik mergaites, bet 
vadovu — Pr. Zaranka, mer- ir berniukus. Vadovavo sesuo 
gaičių programoms vedėja sese- Paulė
je Paulė, berniukų vadovu — Ideologinei sričiai buvo ski- 
Ąrtaas Lralevičius, mergaičių namas Ateitininkų Federacijos 
vadove — Audronė Stakytė. Tarybos pirmininko dr. Ad. 
Jaunučiai turėjo .savo . atskirą Pamušto pranešimas ir pačių 
vadovą — Aleksandrą Šatą, stovyklautojų referatai. Apie 
jaunutes — Angelę Katelytę. lietuvišką būdą kalbėjo ir St. Daug dėmesio buvo skiria- 

Sportui vadovavo — berniu- Barzdukas. ma jaunučiu darbeliams: mer*
karas Pov. Zumbakis, mergai- Warka gaftės siuvinėjo, puošė lėles,
tems Vida Krištolaitytė. Stovykla kėlėsi rytais 7 vai., berniukai lipdė iš molio, piau-

Programa po pamaldų, pusryčių tuoj pra- stinėjo- Šiam reikalui Ą. Šatas
Be poilsiavimo gražioje gam- dėdavo pamokas, pasikalbėji- buvo atsigabenęs specialiai įsi- rius, savo krautuvėje laiko į- __   

toje stovyklai buvo skiriama mus. Prieš pietas buvo daina- gytą piaustomąją mašiną. vairių puošnių dalykų tinkamų vrrAvi&

Instrumentalinę programos 
dali išpildys, pianistė D. Papie- 
vytė, Hartfordo konsęrvatori- 
jos studentė, nepersenimisiai pirma vadovavo vyras, o jam 
laimėjusi Illinois valstybės pia
no konteste pirmąją vietą. Ji 
paskambins keletą klasinių kū
rinių ir akomponuos solistams.

Meno vakaro tikslas parody
ti Detroito lietuviškajai visuo
menei, kad mūsų jaunimas dar 
uoliai seka lietuviškosios kul-

stovyklavietę, nes ji daug kam vės ir Kristaus asmenybės.
suteikė gražią.atostogų vasarą. Taip pat religinio pobūdžio bu- Vakarais būdavo speciali

Moksleiviai ateitininkai sto- vo ir du vakarąi: Lietuvos kan- programa: lietuvių tautosakos 
vyklavo nuo liepos 28 iki rug- kinių vakaras ir Marijos garbi- Įaužas> Fausto Strotios smuiko 
piūčio 10. Registruotų stovyk- nimo papročių vakaras stovyklautojų pianino kon-
lautojų buvo 114- Jaunimas Tautinei sričiai buvo skirta cer^as’ giesmių vakaras, tauti- r ' ., . . tuviu dramos pastatymuose. I. _;ollcVKįC iooiinHnizi
daugumoje pozityviai nusitei- eilė paskaitų ir pačių stovyk- nių ir kitokių šokių vakaras, Vytautas Zubrickas yra vie- dovanoms: laikrodžiai, auksi- vaidini
kęs, paklusnus drausmei ir lautojų referatų. Buvo sureng- Otavos kankinių vakaras, ta- nas iš nedaugelio naujųjų a- mai bei deimantiniai žiedai. mįus vaidmenis nSiento nS
tvarkai, be vargo traukiamas tas Maironio mirties 25 meta lentl* vakaras, Maironio minė- teivių, kuris savo jaunatviškos ^ervaai. įvairus papuošalai no o A 2emai. ^o pasiemo policiją Klm^
į visokius stovyklos darbus, sukakties minėjimas, pravestas m0’ būrelio Pasirodymo vaka- energijos dėka įsijungęs į De- puošia jo krautuves vitriną. _ ^-aterburio dos krašte ir jai ilgesių laiką
pats turįs iniciatyvos ir užsi- deklamavimo ir dailiojo skai- ras‘ trinto profesionalų tarpą, šian- Net radijo ir televizijos apara-

-— - J - ...................... - tų galima pas jj gauti.
Šiomis dienomis Vytautas su 

žmona išvyko atostogauti į 
Brooklyn. N. Y., pas Antaną 
ir Viktoriją Dėdinus. Korusp.

mečiui Mažosios Lietuvos vei
kėjui. rugpiūčio 6 suėjo 90 m. 
Jis pamokslus sakė lietuviškai 
ir taip prisidėjo prie Klaipėdos 
krašto lietuvybės išlaikymo 

tūros kūrėjų keliais. Išgirdę Tremtyje jis buvo Kielio apy- 
jaunuosius solistus, aktorius, linkės Balfo komisijos pirmi- 
pianistus. mūsų vyresnieji gal ninku, 
kritiškiau žiūrės į beviltiškus • Lunkai Chicagoje organi- 
skundus dėl jaunųjų nejautru- zupja savo tautinį muziejų, 
mo lietuviškiems reikalams, pavadinę Polonijos vardu. Or- 
Laukia jie tad tiek jaunųjų, ganizacinio darbo ėmėsi Lenkų 
tiek vyresniųjų atsilankymo! Romos Katalikų Sąjunga. Mu-

A. Guč. ziejun norima surinkti visa
prieinama medžiaga, kuri vaiz- 

• Motery Sąjungos 27 sei- duotų lenkų tautos istoriją ir 
mas įvyko Cicero. III., rugpiū- gyvenimą Jungtinėse Ameri- 
čio 19—22. kos Valstybėse.

Vasari^ 16 šenate 24 senato
riai pasakė kalbas apie Lietu
vą, o kongrese — 71 atstovas. 
Visos kalbos patalpintos “Con- 
gresional Record”. - Amerikos 
36 laikraščiai įsidėjo vedamuo
sius ta proga. Philadelphijos 
kuopa gavo audienciją pas gu
bernatorių, kuris tada paskel
bė savo proklemaciją.

Lietuvos garsinimas senate, 
kongrese ir Amerikos spaudoje 
šiemet labiausiai pasisekė.

Vyčiai taip pat prisidėjo 
4>rie Lietuvos deportacijų įpi- 
nėjimų, šv. Kazimiero šventės,

Būreliai gavo taškus už 
drausmę, pareigų atlikimą, 
sportą, dalyvavimą programoj. . Atvykęs iš Winds<v, Kana- 
Daugiausia taškų surinkusiam dof, 1955 atidarė modernišką 
būreliui rytą buvo įteikiama “ Vitu” Jeweler krautuvę. — 
pereinamoji dovanėlė — tauti- 5666 West Fort gatvėje ir. su- 
nė vėliavėlė. Tas skatino jau- man.ai besiversdamąj bizniu, 
nimą lenktyniauti. dažnai paremia lietuvių kultū

rinį gyvenimą. Vedęs energin
gą lietuvaitę Elena Brokaitę. 
augina dukrelę Birutę. Priklau* 
so LRKSA su visa šeima.

Būdamas sumanus biznie-



Bara*. Sale vestuvėm*

Ten pat po valandos prasi-

J u ozas Andriušis

HIGHLAND LAKE HOUSE
GREELEY, PA.

ta savo influenza?

PIENO ŪKIS

and Booklet

GARDENING SERVICE

A pu m a rimui Ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

šeimos stitiumi-švarūs^am- 
bariai. Šviežios daržovės.

?35 ir daugiau. Kat. bažnyčia 
arti; Telef. FReehold 7718

Don • Pandergast -

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

Jūs esate namuose str kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Michigan Farm Sūrio. Sis sūri* jau per ilgus metus gaminamas 
Joną ir AngeHnos Andriuliu ir jų šeimos, Fountain, Midi.

gaitės i 10 ir 13). Skambinti 
telf. BO 8-7744 po 10.30, 

vai. išryto. : J

ANY GARDEN PROBLEM 
8OLVED

— Šv. Pranciškaus parapijos 
sodalietės, kurioms vadovauja 
kun. AL Janiūnas, išleido laik
raštėlį, skirtą Naujosios-Angli
jos sodalėms. Laikraštėlis iš
siuntinėtas dešimčiai parapijų. 
Sodalės ruošiasi važiuoti į 
Brocktone vykstančias uždaras 
rekolekcijas rugsėjo 13, 14 ir 
15 dienomis.

Informacijos reikalais iŠ ank
sto prašoma kreiptis į Juozą 
Navasaitį. 61 Rykert Avė.. St. 
Catharines. OnL, tei. MU 5-

Maloniam atsigaivinimui. gerom 
atostogom, visokiems sausumos ir 
vandens sportams. Puikūs vokiški 
ir amerikietiški valgiai. Tik $38 
savaitei liepos ir rugpiūčio mėn. 
Pavasario—rudens 'kaina $33. Ne
toli kat bažnyčia. Tek 317.

Eroest Bttter. B. D. 1, 
CatsldU la, N. Y.

gis. kalbėjau aiškiai, nebe taip, 
kaip partininkai kalba apie 
vienybę. O dėl išsprūdusio žo- 
jdžio tai nesigraužk! Žodis —

Bus oro atmaina. 
Iš ko sprendžiate? 
Mano mazoliai dega.

Organizacijos ir svečiai pra
šomi M anksto registruotis ir 
užsitikrinti nakvynę

Jack Tatarko.
Phone BOlton 5041
Special Sept. rates.

KINAS JAKUBAUSKAS 
(34 N. Denisen Street, BaRteare, Md. TeL L«agwaad S-ŽCBt

TALARSKI
FUNERAL HOME

Garsus astronomas sėdi prie 
moderniausio teleskopo ir ste
bi dangaus kūnus. Po gero 
pusvalandžio jis sako savo asi
stentam:

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose, 
prieinama kaina

TeL CHapel 6-1377

THE HEALY
139 South Kentocky Avė., 

Atlantic City
Tuoj paėjus nuo pasivaikščiojimo 
tako. Pradedant $2.50 asmeniui 
per diena; du vienam kambary.

Privačios maudynės, šaueris, 
vanduo, elevatorius i gatvę.

Veltui maudymasis, televizija, 
platus, atviras porčius. Ideali vieta, 
-^-Valgiai-amerikietiškam ir euro- - 

pietlškam stiliuje. Informacijos 
-duodamės raštu dėl kainu.

Telef. 4-0931 Thomas A. Healy;
Chvner, Mgt. 2 blokai nuo 
šv. Mikalojaus bažnyčios.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
384 Maple Avenae, Hartford, Conn

Ponas Toks, {gandintas dak
tarų pranešimo, kad visos Ji* 
gos prilimpa susikimšus, nuta
rė nebeiti į susirinkimą lietu
viškumai puoselėti, o geriau 
gatvėje pasižmonėti ir prasivė
dinti. Nelaimėt ir čia jis alkū
ne stuktelėjo praeinančiai po
niutei, bet greitai susigriebė ir 
tarė:

— Nepalaikyk už flirtą! No-

Lietuvos — Vasyliūnus. Prel. . . ............
tuto patalpose bus iškilmingas 
aktas ir koncertas, kuriame da
lyvaus Alice Stephens ansamb
lis iš Chicagos, sol. St. Bara
nauskas ir aktorius H. Kačins
kas.

-09 Jamaica Avė.
VIrginia 7-4477

počius pažįsta Lavvrence iš se
niau: prieš dvidešimts metų 
čia pradėjo vajų Prisikėlimo 
bažnyčiai Kaune statyti.

— Smuikininkas Izidorius
Vasyliūnas sų savo sūnum Vy
teniu baigia ruošti naują 3ių 
metų koncertinę programą, 
kurią sudarys šeštoji Beetho- 
veno sonata A dur, eleginė 
Kazio Viktoro Banaičio sonata 
D moli ir Griego sonata C 
moli. V. S.

GEORGE GALONAS
HM Canltt, Detrott. Mleh. Td. T. O. I-Tttt

ne galvijas, už ragų nenutver
si. Blogiau, kad jau būčiau nu
ėjęs nuo čia iki ten, o tamsta 
man sutrukdėt brangu laiką. 
Spausk į namučius, kad influ- 
enzos šaltam ore nepagautam.

Draudimo reikalais, taksy (Income 
Tax) paruošimui, noloriniy doku* 
menty tvirtinimui '

svečiai sutiko būti Niagara 
Pails miesto galva E. M. Havr- 
kins, parlamento atstovai John 
Smith ir EIlis Mo.-ningstar, Vel- 
lando miesto burmistras Mc- 
Crae, Ljetuvos'ministeris V. 
Gylys, Vliko pirmininkas dr. 
A. Trimakas, JAV LB Centro

NEW RICHMOND
Kentocky Av^ First from walk 

Ocean vievv rooms. Laigė veranda, 
T^Moder^air^nditicmed Rest
aurantsElėvatoi\ Private baths 
& running water. Walk to Cath.

- < church.
For summer

$2.50 per person up. VVrite for 
Free Hotel literature. W. F. .

Kneller, Own„ Mftr. Phone At
lantic City 5-0151. Free bathing.

Ali year vacation spot in the 
Poconos. Modem *rooms with 

running vvather, ideal location 
for hunting season, adjoins 
catholic church. write for 

special hunting season. Rates

Block to Ocean. Free Parking. 
Restaurant. Private baths. 

Double room $5 to $12 daily; 
$30 to $60 wykly. 

Ocean bathing privileges. 
Catholic ovvnership. 
Fred J. Erichsen. ' 
Ownership—Mgt.

ies, linens. Day, Week, Montb 
or Season. 200 ft. away boat- 
ing center, dining, dancing 
spots, 10 minutes to heart

■ of Atlantic City, % hr. away 
from Atlantic City Track.

Open all winter at low prices. 
Television, Free Parking.
Tol-: Atlantic City 2-9858

SYLVAN LODGE &COTTAGES
Mountaių Home, Penna.

Geresnės klasės, nebrangios kainos 
atostogų vieta Poconose. Sportai,

Kainos iki Darbininkų dienos $40.
Atdara iki spalio 15. Rugsėjo ir 

spalio mėn. kainos žymiai pigesnės. 
Prašyk knygelės “L”.

Netoli katalikų bažnyčios.
CReaco 2391

Efficiency apts.
DECĄTUR

yra burtai 
MAINĖS FALLS 1, N. Y.

REIKALAUKITE TIK MICH1GAN FARM SŪRIO
Jeigu abejojate, paprašykite pamčginimoi. Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek fšpopuliarinot .Miehigan Farm Strf, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame, ir toliau jums gaminti tik 
pati geriausią sūrį.

THE HOMESTEAD
NarrevAorg, N. Y. TeL 12 .R. 15

Gražioje vietoje. Nuosavybė priei
na prie pasaulyje garsios berniukų 
skautų-stovyklos. Moderniški kam- I 
bariai, šaueriai. -plaukymas, spor
tai. Vokiškas ir amerikitetiškas 
cirimb stffius. "Netoli- -kat.-bažmat 
čios. Suaugusiems $36 ir daugiau, 
vaikams $20, $7 per diena, žemos 
kainos rags. ir spalio. Frieda A. 
Henry Winter_ -

HOUSEKE&ER ' ' ' * 
Massapeųua. Care 2 small
children of working mother.
BeautifulTanch kauše- Ali 

apląnces. Sleep in 5 nights. 
Lincoln 1-3173. 

or ivrite Box 21, Room 830, 
11 W 42 St, NYC.

Rugsėjo 2, Darbo šventėje, 
bus lankomos žymesnės Niega- 
ros apylinkės.

— Prel. Pr. Juras, Bostono 
arkivyskupo R. Cushingo įga
liotas, priėmė Nukryžiuotojo 
Jėzaus seserų įžadus jų vie
nuolyne Brocktone. Prelatas 
aukojo šv. Mišias ir pasakė 
šioms iškilmėms pritaikytą 
pamokslą. Iškilmėse dalyvavo 
daug svečių iš įvairių vietovių.

Parapija ruošiasi iškilmin
gai atšvęsti 8 rugsėjo Šiluvos 
Marijos šventę. Specialiose pa
maldose dalyvaus draugijas.

— Pirmininkaujant kun. Al. 
Janiūnui, šv. Pranciškaus pa
rapija suruošė pikniką parapi
jos naudai. Piknikas įvyko rug
piūčio 25 Palangos miškelyje. 
Pikniką parėmė ir. bažnytinis dės sporto rungtynės, kuriose

•K A|AR ET A S

VYT. BELECKAS savininkas

Lietu vi y diena' ~ 
Kanadoje

Kanados lietuvių šventė Nia
garoje prasideda rugpiūčio 31, 
šeštadienį, 10 vai. Coūegiate- 
Vacational instituto patalpose, 
Epwort Orele, Niagara Falls, 
Ont. Prasideda lietuvių paro
dos atidarymu. Parodoje daly
vauja ir Kanados lietuviai dai
lininkai.

MOOSE HEAD HOTEL 
Under new management 

<Md Forge, N. T.
European ' or American Plan.

Comfortable rooms, Excellent food 
Cocktail Lounge. Snack Bar 

Located in center of all 
sports activities

Write for illustrated folder 
Louisa Stevens Yocum. Mgr.

Valdybos pirm. St. Barzdukas« 
Kanados Krašto Valdybos pir
mininkas V. MeHus ir kt.

parengi mani*, susi 
marns4 ętc

Otto Winkter Jr. 
Murdock 5-2326

On Lake George, Bolton Land- 
ing, N- Y. Mdin Lodge, 

Housekeeping and non-house- 
keeping cabins. Directly on 
lake. Ali sports. Daily speed 

boat trips (free). Near 
Cath. church. Helen and

parduodamas su visu invento
rium, pastatais ir karvėmis. 
Nuo Hudson, N- Y. miesto 4 
mylios, prie kelio į Albany ir 
prie Hudson upėš.

Kreiptis telefonu:
Mr. Charlss Saurusaitis, 
Dial 511 HUdson 1-7567.

nū įvairūs dokumentai
Įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama aatomobiUaL 

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

Žavi vieta pačiuose Catskill 
, k a I n u o k e

TRAI VS END LODGE ,

Nėar Cath. church- Open all 
year. Reduced Rates after 

Labor Day 
Mrs. JCFrazer

Phone FReehold 7716
Earlton, Greene County, N. Y.

Route 31 - Earlton,' N. Y.

JOHN BUliRNA 
TeL GvoveMI 8>77I8 

MEAN STEHART -X . •
4316 Ns. tart BU FMtKt P* . M OlMMMM tattlt

2zsmKža
RABD0 J

LIBTUVį MDŽIOH

JULIUS MALDUTIS 
savmiiikas

kokių vaistų nuo azijatinės H-' 
gos: suplotą žirniuką, miltelių 
ar skiepų?

— Aš? — paklausė nustebu
si ponia.

—- Taip, taip, — patvirtino 
ponas Toks. — Kaip jau gali 
pastebėti, kalbu su tamsta ir 
teiraujuosi vaistų nuo tas pa
siutusios pažandės. Pasiteirau
ti juk galima?

— Galima tai galima, bet 
aš netarta, — įtikinėjo sumi
šusi ponia. — Ar tamstai tų 
vaistų tikrai reikia?

— Manai, kad aš jau turiu 
influenzą?

—- jj. aš neturiu patvirti
no ponia.

— Ko neturite? —paklausė 
lyg nenugirdęs ponas Toks.

— Nagi, tos karštligės.
— Tai puiku! — šūktelėjo 

džiaugdamasi*? ponas Toks- — 
Neturėti ligos, ypač karščiuo
jančios, reiškia būti sveikam, 
o su sveiku galima sveikai ir 
pasikalbėti. Taigi, grįžtam prie 
reikalo, norta pasitikslinti, 
kad aš ne influenzos, o tik vai
stų nuo jos iš tamstos norė-

ROCK COVE LODGE 
AND LOG CABINS

MICHIGAN FAR.M CHEESE DAIRY. INC. 
Vieninteliai ši« sūri* gamintojai FOUNTAIN, .MICB.

— Na, matai! — bambtelėjo vedėja — sesuo Cecilija. Įsi- ..... x.. _. .. „ _
poną; Toks - kalbėdama su rašt. aDie l20 vaiku Kai kurie Balk“n“- t,lt E“-
f- rase apie ižu varnų, nai Kūne ropos EvangeUkam pamaldas

liuteronų bažnyčioje laikys 
Lavvrence lankėsi kan F. kun. dr. M. Kavolis. Po pamal-

— Tamsta juokiesi. Vaisti- i05 seserys — sesuo Andrėja Rugsėjo 1, sekmadienį, 12 v. 
nėję tik vaistų gali gauti, ne 
liga. sesuo Benedikta ir mokyklos Antano bažnyčioje, 570

Portage Rd., aukos prel. J.

įvairu? sportai. Elegantiška šokių salė su geru orkestru. 
Kainos labai žemos. Rašyk prašydamas iliustruotos 

knygutės, rezervuokte vietos.
Puikiausia namų stiliaus virtuvė .w 3 gausiais valgiais 

per dieną, liuksusiniai kambariai su privačioms vonioms- 
Didžiausias N. Y. vaht. mąud. baseinas.

Arti katalikų bežnyčtaK

FOR YOUR GOOD HEALTH 
SPEND SOME TIME AT THE 

Saratoga Spa 
and the

Hotel Russell
Saratoga Springs, N. Y.

Pleasant laving 
Catholic Management 

Free Parking 
TeL: Saratoga Springs 

20or.4381 ' -

No Matter Wbat Your Garden 
Problem We Can Solve It, 

Permanant LawTM,'Started Now, 
R*o*onaMr Prices, Phone Now 

AS 8-8899 Bus RA 8-2828 Home
RANNYN OAKDEN CKNTRR

92ĮI Monitauth Avė. 
Margatev Atlantic City, N. J. 
Beautifully furn. 2 rms. kit- 
chenette and bath. All utilit-

protingu, m pati imsi ateiti } net « kitų miestelių.
protą. Įsitikinsi, kad liga ir 
vaistai yra skirtingi dalykai. —-____ ' . ___ _
Gauti vieną, nebūtinai reikalin- Kapočius iš Chicagos. Jis buvo P^edamas vainikas prie 

turėti kita . n t ii a i i.- Kario paminklo Viktorijos par-ga tureti totą. pre] p svečias. Aplanke ke
— Aš to nė nenorėjau šaky- jr savo buvusius parapiečtas iš

ti. — mikčiojo ponia. — Man Lietuvos _ vasyliūnus. Prel. Vakare 6 vaL minėto insti‘ 
tik taip sau žodis išsprūdo. Pa- _ , ... , . .galinu aš negaliu £ susigau- Jur° naudojosi
dyti, ko Čia tamsta prikibai su dar kun. Paškevičius iš Ro

mos, kuris nuvyko į savo dar-
— Kad tamsta nesusigaudai, bovietę Norwich. Kan. F. Ka-

tai ne mano reikalas. Aš, re- •_______ -

Greitas ir sąžiningas patarnavimas.
Kreptis: šiokiadieniais 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.

Šventei gautas sveikinimas 
iš Kanados ministerio pirmi
ninko J- Diefenbakerio. Asme
niškai atvyks teisingumo mi- 
nisteris E. D. Fulton. Garbės



Merrick, Ii&mediaiėiy

DĄY

nirmariipni

Lietavią Amerikos Filiečią Klab»s

THE FANSHAW

m lietuvių 
‘ratas bus 
rugpjūčio

VOKIŠKI HI-FI "BLAUPUNKT' apa.a^ 
vietiniai Hl—Fl fonografai ir stipri ♦ •

SOuth Dranga 
80040

L Lietuvių visuomeninių organizacijų (nekonrania* 
uniųl susiiinkinranu* leidžiu nMU<toti> pu taip* mik- i> 
mokamai

lide.t nuolaida

• PAINTING
• SIDING
• PATOS

ULE WORK 
o ROOFING "
• STONE FRONTS

HOME OWNERS DEAL DIRECTLY WITH FIORE 
BROTHERS OM ANY JOB "
AND SAVE ON THE SAl

NOMONĖY DOWN, UP TO 7 YEARS TO PAY

DARBAS ATLIEKAM XS PRJ
. PRIPAŽINTO RCA, NEW YORKE

DARBO VALANDOS: KASDIEN nuo 9 vai. ryto iki 7 v v

SKAITYK VARPELĮ. Įdomus 
naudingas, iliustruotas, mėne
sinis religinis žurnalą* 
tams tik $2.00. Rąžyk: 

Franciscan Fathers 
Kennebunkport, Me.

GARANTUOTAI TAI*' » 
o TELEVIZIJA 

' « AM—FM RADIO 
e AUTO RADIO 
o HI-FI

x’i».Hnavu . į numest r; ' F. VI

Lietuvos konsulato 
ieškomi asmens BARGAIN IN SCHCEVUS,

KR.,,, J- 
twW ■ Oi fe

Tamaštdtytė - Survilienė, 
Ona, iš Akmenės.

Ulevičmtė - Žalnieraitienė, 
Marijona, duktė Jurgio.
. Urbonas, Petras, sūn. Stepo-

5 room house, with porch, an- 
tomatis stove, oil heat, 1 x 10 
dėre of land. Main Road, near 
Stores and all transportation, 

Near catholic'church, ideal for 
couple oh pension. $5500.

Will accept terms, act ųuick, 
ehance of a lyfetime.

Carroza Realty Service 
Schcevus, N. Y- Tel 3411

HABTSDALE — $28,444.
Sacred Heart Parish * 

Steplnac and Maria Regina H. S. 
Cape Cod, 4 bedrooma, 2 baths, 

laigė plot, .žuUy landscaped, 
school and commuter bus at 

corner, apptiances, wall to wall 
carpetlng, alum. stonas, screans,

Vaičaitis, Jurgis, žmona An
tanina, ir sūnus Antanas. - 
Vingienė - Kūlbokaitė, Mag

dalena, d. Kazio, iš Skriaudu
čių k., Marijampolės ap. vyras 
Vingilis, Kazimieras, ir"<iukte- 
rys Marija ir Ona, gyveno 
Grand Rapids, Ifidt

Žalnieraitienė . - Ulevičiūtė, 
Marijona, duktė Jurgio.

Zitikis, Balys ir Vladas, iš 
Utenos apskričio.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi at
siliepti: Ccmulate General of 
Lithuania 41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

RELIGIOUS GOODS
S®@®®€Xg@®<2)®@gXS)©@®^

nepavyko, jis j baigmę nepate
ko, nors užbėgimuose laikas 
nebuvo prastesnis kaip 3:46. 
Baigmėje airis Delany parodė 
3:41.2, antruoju buvo vokietis 
ir trečias australas Landy. Vi
sų laikas prastesnis, negu da
bartinis Pipynės. Šiemet Pipy- 
nė pagerino 1500 m rekordą 
iki 3:43.3, Varšuvoje.

Balčaitis, Stanley, gyvenęs 
Kenošha, Vis.

Bandžius, Boleslovas', sūn. 
Petro.
Butkus, Aleksandras ir Pran

ciškus.

Beaęhway Steak House 
Spedal THURS^ FRL, SĄT^ SUN. 

fhĖt mkenon $l» 
HAIJ* LARGE CUKKEN $LS6

SERVED WTTH SWEDISH HASHED BROWN POTATOES 
SALAI). PUMPERNICKEL BREAD, BUTTER. 
World*s Best Steak House—Nationally Known 

DANU and HOULYWOOB, FLORIDA

2. Pobūviam*, toksuua, vaKuvtaM ar teatp sventenn 
nuomoją už prieinamą kabą.

3. Geriausi ir Įvairiausi giriniai p^huaiomia kaino-

P ART OF E VERT AMERICAN^ 
SAY1NGS

- U. S. SAVINOS BONDS!

Pieno ir vištų ferma ant 99 m 
puse akru žemės. Gražus 8 kamb. 
namas, garaže* tvartai 27 galvi
jam, vandeniui ir pienui betonai, 
3 vištų namukai, mašinų įrengi
mai. Namas atnaufintas. Kaina 

$9,995. Box 494. Bainbridge. N. Y. 
x Bainbridge 4268

Ultra-modern 16-year brick, 
semi-detached, 2-family custom 

buūt; oil, subvray, garage; 
$160 rent plūs 6-rooms, 3-bedroom 

lukury apartament. Bargain! 
Only buyers with $10,000 cash 

need apply. Owner, 
NE 9-1509, or aee outside: 

39—25 56th SL

602 S0. BroMhray 
YonkorąN. Y, YO 54394 .

Mro. E. Edward Wandš, Prop., T. Edv. W8nd> Jr^ Mgr- 
Yonkers geriausias restoranas ir Cocktadl Lounge, 
žinomas per visą žemyną. 2 parengimų kambariai

FRANKUN SQUARE L. t, N. T. 
Namas (randi) 7 kambariu, 3 

miegandėfi, jritoai {rengtas, rūsys, 
aliejaus šildymas, sklypas 95x100. 
Tiktai žingsnis Hgl susisiekinio, 
krautuvių, kataliku bažaydoB ir 
parapinės mokyklos. Norint įver

tinti, reSdaapaūurėtt 
Prašoma $22,000. 

IV 1-1764

Wby Ad yoa edArate dne Labor Dayf 
Becauae of the good dnogi yonr job 
makes poeeUe for yoa and your family? 
Niee hodrf Cu? Al fttede < fabar-

We teedeam tate 
jlaSiyofmMael / •

One of the bM o< dnm b db F^toB 
nMviog* wwv
yvu. THi pbn mabn <•*&$ fcr tba 

wv wWK VmSyo
Ton dnąly a card in 4e paynl 
efice vbea yos vedu jfct
amount H UMtj jos Tfem 
emonst b Mt ariie for jau aulemeli 
criy. Wbaa dme’e neoeąh, a U. S. 9w- 
fagę Bood b btąijht la yxw namo tad 
riem ioyek. '

North Argyle Netoli Lake George 
2 AUKŠTU PLYTINIS KOL 

19 kambariu, granito- pamatas, 
marmurinis židinys, 16 akru, 

garažas, platus porčius, 
arkliams tvartas, gražus vaizdas, 

kiti pastatai.
Upelis {dinas upėtakiu- « 

Ideali vieta rekolekcijoms ar kat. 
institucijai. 12 myliu Lake George, 

24 myfios Saratoga, papėdėje 
Adirondacks kalnu ant Rt. 40. 

Labai pigiai 
greitam pardavimui

Ura. A. Rogers, Nertfa Argyle 
RED 2, N. T. Td. Argyle 8468

Mani fer Gonple ■
In Bensnnhgrajt Are* in Brooldyn, 
Near Sdįraray, Good lease, Moder- 

tte Rent, Dottė TTO0 Węek 
Saotfbfng for $760*

- -. - -.Mtįe

• HEATTNG
• IRON W0BK
• DORMERS
• MASONRY
e KITCHENS

3 bedrooms, sewerš, carpeting, 
fui dining room, stodcade fence, 

lot 60x120, reacreatlou room. 
Low *taxes. Near cathoUc cburdi 

and parochial sdwoL 
Plūs extras. Sdd by owner 

$19,900. • HUnter 2-7922,

BANGA TELEVISION SERVICE
340 Ridgewood Avė., Brooklyn 8, N. Y. 

Tel.: APplegate 7-0349

vedimu rūpinasi jaunas Ro- H
chesterio Įdubas Sakalas,* o 
daugiausia darbo krinta ant ||
pečių Grybausko, Armono ir 
Saladžiaus. Bus futbolo, leng- |||
vosios atletikos, plaukymo bei 9
teniso varžybos, į kurias tiki
masi snljmlrH dirielin skaičiaus 
mūsų jaunimo. E New Yorko sakramento, 
vyksta apie 20 sportininkų, i®- mgpaae 28 «b 
LSK. veža fu&oto knmaiidą ir I*"*“*
keletą lengvaatlečių.

D^pesio centre be abejo ir 
vėl bus futbolas. Toronto Vy
tis, sėdinti meisterio soste jau 
ilgus metus, vargiai duosis j- 
veikiama. .Reikia pripažinti, 
kad torontiečiai verti to titu
lo. O kaip su vicemeisteriu — 
New Yorko LSK? Dar pernai 
pralaimėjęs baigmėje, šiais 
metais gidi ir to nepasiekti. 
Chicaga ir Detroitas yra lai
mėję savo lygos pirmenybes 
pareitą sezoną ir užkopę į auk
štesnę klasę. Jie, be to, atvyk
sta iš paties pirmenybių Įkarš
čio, tai bus formoje. Negalima 
būtų to pasakyti aj^ New 
Yorką. Sezonui pasibaigus dar 
gegužės mėn., mūsiškiai netu
rėjo nė vienų padores&ų rung
tynių, gi pasiruošimo darbai 
nevyksta sklandžiai- Bet... vil
tis yra gera paguoda, o spėji
mai kartais vėjais nueina.

Lengvoji atletika, atrodo, 
bus geriausiai atstovaujama 
Bostono Dainavos klubo. Jam 
priklausąs rutulio stūmikas 
Jurgėla turi geriausių vilčių 
pirmajai vietai. Neblogai gali 
pasirodyti ir New Yorko LSK 
jaunieji eštafetininkai (4x100).

ROCKVIUE CENTRE 
OPPfMTUNErr 
CENTER HALL,

spacious livta$ and dining rooms; 
eat-in kltchen, laundry, alvatory, 

sun-porch and <^en porch; 6 bed- 
rooms, 2 baths, 2 ėar garage, 

corner pfot. $25/XKL 
91 Hempstead Avė. 

Call RO 6-4292.
Five minute walk to parochial 

school and, R R Station.

Kniška, Viktorija, ir jos vai
kai Kęstutis ir Michalina, vai
kai Viktoro.

Two btock* frem štotfon.
Canter Hafl, 9 ytsn Cjd.

2 story colpnial, * będrootn*
" bėautiful property, 100x100,

fini&ed basement, 
carpeting, escellent eondttton.

j$25įflO^L-

J. Pipynė pasaulinėj* klasėje
Jonas Pipynė (Vilnius), lai

mėdamas- Maskvoje tarptauti
nėse varžybose 1500 m bėgi
mą per nuostabų laiką (3:41.- 
1), vos pusė sekundės nuo pa
saulio rekordo- (vengro Rozsa- 
volgyj 3:40.6), ir drauge įveik- Oksas, Bronius, Mykolas ir 
damas abu pasaulio rekordi- Petras, sūnūs Jurgio, iš Butkū- 
ninkus: minėtą vengrą ir čeką nų. k., Panevėžio ap. 
Jungvirth, vienu mostu įkėlė Pakalnis, Petras, sūnus Mo
savo vardą į pasaulinio garso tiejaus. 
bėgikų eilę, šis mūsų tautie
čio patiekimas verčia ir mus 
kiek daugiau pasidomėti 1500 
m. bėgimu ir jo pasekmėmis.

Dabartinė Pipynės pasekmė 
stovi aukščiau olimpiadų lai
mėtojų. Štai palyginimai: 1924 
garsusis suomis Paavo Nurmi 
1500 m įveikė per 3:53.6, pa
našų laiką pasiekė suomis Lai
va 1928, Lbvelock iš N. Zel. 
1936 prabėgo per 3:47.8, šve
das Erikson 1948 — 3:49.8, 
1952 J. BartheU Lux. — 3.45 -

Dar vienas sporto klubas
Senokai veikęs Worcesterio „ _ . , ,

skautų sporto klubas įsiregis- . Kulakauskas. Juo^s, Povilas 
travo Faske. Po Bostono Dal- «■ Vladas, suu. Teodoro.

Kūlbokaitė - Vingilienė, Mag- Atvežu iŠ Prancūzijos. Kryželiuose 
yra vandens iš Liurdo, stebuklin
gojo, gydomojo šaltfaio, prie ku- -- 
rio klūpojo šv. Bernardeta ir Mr 

dabar yra Marijos šventovė.
Gera turėti sau ir dovanoti kitiem. 

Nepamirštama dovana.
Siųskite $2.00 dabar (No C. O. D.). 

Nepatenkintiem pinigai

Cernauskas, Vincas, sūnus 
Motiejaus. , .

Cesna, Algimantas, ir sesuo 
Irma, vaikai Miko.

Davidavičius (Dawids<Hi), 
Eduardas, gyvenęs Glasgow, 
škotijoje-

Domaševičius, Vladas, sūn. 
Marijono.

Draugelytė, Ona, iš Kaimo, 
dirbusi Spaudos Fondo knygy
ne.

Jocius - Jazbutytė, Magdale
na. '

Kaminskas, Kazys, sūn. Jo
no, gyvenęs Aukšt. Šančiuose, 
Kaune. '

Kiela, Antanas, sūn. Juliaus, 
iš Alančių k.

• ALTERATIONS
• ATTIC ROOMS
• BASEMENT
• BATHROOMS
• GARAGES

ESIIMATES 
FOR FREB 
CALL

Mušt besto 
Reasonabįy prieed. 

2 Dover RiL, Mass^eųua.
PY 8-4126

SOUTHAMPTON
6 rooms, 1 floor, fully insulated, 
gas-fired, forced vrarm air best; 

large lot, fully landscaped, 
detached garage; 1 tdodc from 
parochial school and Sacred 
Heart Church. Write P. O.

Box 1212, Southamptoff or Call 
SOuthainpton 1-2S38.

W1LLIAM J. LOUGHLIN 
RELIGIOUS GOODS

16 Walnut St Wharton, N. J.
Near Dover General Hospital 

' “ Off Ford Avė.
Phone: FO 64607

u ..-¥*<■ T?."'

Kulikauskas (Kelly), Matau- 
šas, ir sesuo Elena, vaikai Ma- 
teušo, iš Tauragės, gyvenę 
Edingurghe, Škotijoje.

Leikus, Kostas, iš Užpalių 
m., Utenos ap., gyveno Sagi- 
naw, Michigan.

Leliuga, Justinas, iš Kretin
gos apskr.

laukus - Jazbutytė, Justina.
Lukoševičius, Antanas ir Fe

liksas, sūnūs Prano.
Okienė, Agnė, ir vaikai Al

binas, Elena, Marija ir Onutė.

navos tai dar vienas naujagi
mis Rytų Apygardoje. Jei susi- dalena, d. Kazio, iš Skriaudu- 
kurtų dar sporto klubai Balti- čių k., Marijampolės ap. vyras 
motėje ir Philadelphijoje, kur Vingilis, Kazimieras, ir dukte- 
lietuviško jaunimo taip pat rys Marija ir Ona, gyveno 
netrūksta, tai Rytų Apygarda Grand Rapids, Mich.
pasidarytų gana stambiu Fasko 
padaliniu. Naujasis sporto klu
bas Worcestery rugsėjo 21 — 
22 jau organizuoja krepšinio 
ir tinklinio turnyrą, į kurį pa
kviesti dar Bostono, Hartfordo 
ir Brooklyno klubai Atletas

Šiemet liepos mėn. 1500 m 
pasaulio rekordą pagerino veik 
vienu metu suomiai ir čdms. 
Turku mieste suomiai Salsola 

Pereitais metais Jonas Pipy- ir Sakmen pasiekė 3:40.2, o 
nė laimėjo Sovietų Sąjungos Pragoję Stanistaw Jungwirth 
pirmenybes 3:484, vėliau 3:38.1. Abu rekordai laukia 
rungtynėse su rumunais Buka- pripažinimo Maskvoje gi Jung- 
reste Pipynė pagerino rekor- wirth baigė antruoju po Pipy- 
dą į 3:44.6. Melbourne Plpynei nės. K- Merkis



NEW YORKAS

Tai šiemet jau 30 metų,

•BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)Dragūnas
VI 6-2164

Daugiau perka 
OLDSMOBILE 
automobilius 
Iš BROGAN

Paleistas apsigalvoti kun. Si. 
Grigaliūnas tuojau paspruko į 
Vokietiją, paskui atsirado Por
tugalijoje, o iš čia atvyko į 
Braziliją, kur buvo paskirtas 
lietuvių kapelionu. Kadangi 
Brazilijoje tuo metu jau darba
vosi kun. P. Ragažinskas, tai 
1943 išvyko į Montevideo, U- 
rugvajų.

jo stadijoną 45,000 rietu. “Mil
žinų” klubo vadovas H. Stone- 
ham,' nuvykęs į San Frandsco 
pasidairyti,. miesto majoro bu
vo labai šiitai sutiktas...- dėl 
numatomų pajamų iš rungty
nių. ' ■ ■■

Pasiteiravus * apie lietuvišką
ją veiklą Urugvajuje, malonus 
svečias taip ją apibudinu: 
1951 metais suruošėme įspū
dingą Vasario 16 minėjimą.

— Darome, ką galime. Dar 
Vėliau teko kurti ir Lietuvių 
Bendruomenė. Pradžioje pirmi-

....

FOTO STUDIJA
P. GAUBYS, savininkas

WAITKUS 
r O N B R A L R O M F 

197 Webster Avenue , 
PRANAS W AITRUS 
laidotuvių Direktoru- 

ir Balsamuo*-3ias

dėstė enkavedistas. —- Paduo
siu parapiečių sąrašą ir reikės 
tik pasakyti, kas prieš valdžią. 
Sykį pas mane ^atvyksi, kitą 
sykį aš pats atsirasiu, tretį 
kartą susitiksime .pusiaukelyj. 
Niekas neturi suprasti ir žino
ti, kitaip — galas”.

GRABORIUS
BAI^AMUOTOJAE

baryje. Taip jau trunka ilgi 
metai, bet taip negali ilgiau 
trukti. Seserys yra pasiryžusios 
statydintis koplyčią, padėti jai 
pamatus kitais metais, kai su 

nuo Marijos 
Liurde ir 350 

metai — Šiluvoje.,Seserys rei
kalingos visų paramos. Jas pa- 
remsime atvykdami į jų Ru- 

nuoširdus priėmimas, bet ir dens šventę.

VESTUVIŲ albumai (mažas — iš 36 nuotraukų 
5x6 inč. dydžio — 40 dol., didelis — 36 nuotraukos 8x 10 
inč. dydžio — 60 dol.; abu tik 85 dol), PORTRETAI VAI
KŲ nuotraukos ir kiti foto darbai atliekami greit, gerai ir 
pigiau nei kitur.

muosetaip pat glaudžiasi kitos 
organizacijos, nagrinėjančios 
tarptautinius klausimus ir su 
jais susijusias painias proble
mas. Nuo 1957 metų čia. vei
kia ir Pasaulinių Reikalų Cen
tras.

Pasaulinių Reikalų Centras 
(World Affairs Center for Un
ited States) -domisi tarptauti
nėm problemom. Jis palaiko

231 Bedford A v©.
Brookiyn, N. Y.

Rugsėjo 8 pavergtųjų tautų 
drangai renkasi didžiulei de
monstracijai prie Jungtinių 
Tautų rūmų. Renkamasi ry
šium su prasidedančia rugsėjo 
10 Jungtinių Tautų sesija, ku- 
rioje bus svarstomi Vengrijos 
sukilimo reikalai. Nėrimą pa
reikšti simpatijos vengrų tau
tai, pasipiktinimą Sovietų Ru
sijos, Jungtinių Tautų nario 
teroru Vengrijoje bei kituose 
pavergtuose kraštuose ir kelti 
balsą už pavergtųjų išlaisvini-

Darbo šventėje, rugsėjo 2, 
pirmadienį visi, kas gyvas, 
mielai laukiami Brocktone. 
Nuoširdžiai kviečia Nukryžiuo
tojo Jėzaus seserų rėmėjai. 
Vienuolyno gražioje sodyboje • kanka šimtmetis 
jie ruošia tradicinę metinę Ru- apsireiškimo 
dens šventę, į kurią visada su
plaukia gausiai žmonių. Su
traukia ne tiktai smagi vieta,

J. B. SHA1.IV> 
balins?-; •.«-

Lafctoniv’.u Direktoi »»>
84-0? 4AMAICA AVĖ

TėL EVergreen 7-4335

Stephen A romiški* 
( ARMAKAUSKAS1

Graborius-BalsamUotojaa 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

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

Vladas ir LiucMkaKoppai
Darbo savaitgalį mini vedybi
nio gyvenimo 36 metų sukaktį 
ir ta proga, kaip ir kiekvienais 
metais, išvyksta atostogauti 
pas Pr. Lapienę į Stouy 
Broock, L. L,

BrooklvD, N. Y 
NOTARY PUBLIC

SUPT. WANTED 
Astoria. Two 7 family houses, 

3 nice rooms pluš $10.00

| tel. STagg 2-5043 J

| Matthew P. Baltas? 
C 'BIELIAUSKAS) *
g F C Ji E B A t H O M E £ 
5 M. P. BALLAS—Direktorių j 
į ALB BALTRONAS-BALTON * 
į Reikalu Vedėjas į

VVoodhavrn, N. 7.
<arbmg»» laMntuv^ 

Koptyėto* nemokama, *Hua» 
miesto dalyje, veikia vrntiliacljs

TeL Vlrginta 7-4499

Dr. V. Vygantas 

atostogas su savo tėvais pralei
džia Los Angeles, Calif.

lis Mene inątitata, PGifofUIphi. 
jos meno muz., San Frandsco 
meno mux, Wadsworth ~ Aite- 
neum — Hartford, Conn. Prie 
kiekvienos nuospaudos bus 
prijungtas Amerikos Grafikos 
Tarybos pažymėjimas ir reko
mendacija meno kolektoriams 
apie litografijos aukštą meninį 
lygį. Parodoje dalyvauja ribo
tas skaičius; . dailininkus kvie
tė Amerikos Grafikos Taryba, ryšius su kitomis panašiomis 
o kūrinius atrinko speciali ju- organizacijomis, siekdamas pa- 
ry komisija. ‘ skatinti "bendradarbiavimą kul

tūros ir politikos srityse, renka 
įvairias , informacijas, regis- 
truoja^^ką patys amerikiečiai 
toje srityje nuveikia.

Centre yra informacinė bib
lioteka tarptautiniais klausi
mais. čia galima taip pat suži
noti, kas reikšmingesnio vyks
ta New Yorko mieste. Kiek
vienam informacija mielai tei

ktinu iš posėdžių eidavo tiesiai 
į sovietų atstovybę. Kai jo tie 
“darbeliai” viešai paaiškėjo, 
pirmininkauti teko man pa
čiam. Dabar esu garbės pirmi
ninkas.

— Girdėjau, kad esate ir 
garbės kanauninkas.

— čia pesusipratimas. Dar 
1933 metais lankydamas šv. 
Žemę, pranciškonam už prie
glaudą atsilyginau daugiau ne
gu jie laukė. Už auką įrašė 
mane į misijų rėmėjus ir išrū
pino kryžių kaip Jeruzalės gar
bės kanauninkui Laikraštinin-

AUTO DEALERS

. Vieną dieną vaišingojo kun. 
Pr. Juškaičio, Čambridge lietu
vių klebono, vasarvietėje užti
kau atostogaujantį x kun. Stasį 
Grigaliūną iš Urugvajaus.

— Sveikas, — sakau, — se
niai besimatėm, bus jau kokie 
trylika metų.

— Keturis dar pridėk, — 
pastebėjo. — Užsieny esu jau 
nuo pirmojo bolševikmečio, 
nuo 1940 metų.

Išsišnekėjus papasakojo, 
kaip bolševikai jį ir senelį kun. 
Juodviršių, Žygaičių kleboną, 
buvo suėmę ir vertę šnipinėti- 
“Pareigos nebus sunkios, —

mą.

- Demonstracijoje kviečiami 
gausiai dalyvauti ir lietuviai.

Demonstracija prasidės rug
sėjo 8 d. 3 vaL po pietų. Vi

sus reikalus tvarko dr. Fabian, 
-431" Riverside Drive; N.-

Mykolas Slapšys 
atostogas praleidžia keliauda
mas po tolimuosius Vakarus. 
Aplankęs South Dakota, liku
sią atostogų dalį praleidžia 
YeHowstone State Parke, Wyo- 
ming.

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, 
šią savaitę išvyksta į mokslei
vių ateitininkų stovyklą Mari; 
janapolin, Thompson, Conn., 
kur praleis porą dienų.

Dalia Karafiūfo, 
prieš metus atvykusi iš Los 
Angeles ir studijavusi N. Y. 
Universitete, šią savaitę vėl 
grįžta į Los Angeles, kur stu- negu iš kitųNew Jersey 
dijas tęs toliau, siekdama ma- pardavėjų
gistrės laipsnio. Gyvendama Tamsta taip pat turėtum 
New Yorke, buvo aktyvi stu- BROGAN COMPANY 
denti, buvo Studentų Ateiti- CADILLAC - OLQSMOBILE 
ninku Sąjungos centro valdy
bos vicepirmininkė, dirbo Atei
ties redakcijoje.

PatarmvimM Aem ir aaktt
Nauia moderniAka knplyAa šer 
tneaima dykai. Aptarnauta C&m 
bridže ir Bostono kolonijas žr*

Taip, įsišventinau 1927 
tęs seseris, kurias uoliai pluša met bus labai įvairi programa, bažnyčia. Tuo tarpu Monteri- balandžio 9 Kaune. MScas 
parapijose ir mokyklose. Dirba daug pramogų, gardžių užkan- deo vyskupas mane paskyrė 
be atilsio, nes vasarą visada džių. Tikriausiai, visiem labai ispanų parapijon (Jėzaus ir 
išnaudoja savo, rekolekcijom patiks lietuviški pietūs ir kai- Marijos švč. širdžių), kad ten 
ir pasitobulinimui. Bet kai miški sūriai. Manome, viskas patarnaučiau ir lietuviam, jei- šią savaitę atvyksta į New 

FI A T susirenka į savo motiniškus patiks, kaip ir praėjusiais nie- gu jų susirastų. Taigi, nuo Yorką ir nuo rugpiūčio 28 iki
iki Sol r+i HOUSER BUICK Ine. namus, jaučiasi didžiai su- tais. Visi kviečiami ir visi 1951 metų ir esu ispanų kle- rugsėjo 28 Elizabethe, N. J., 

gelevičiute. tiu Šiol Kęstutis Autorized Bukk-Fiat Dealer spaustos, ypač koplyčios kam- laukiami. R. fonas- vadovaus Šiluvos atlaidų okta
vai ir pavaduos atostogaujan
čius kunigus.

— Apsigyvenau pas kapuci
nus, — pasakojo svečias. — 
Kapucinai paskelbė, kad bus 
lietuviškos pamaldos. Atvyko 
30 lietuvių, kurie griaudingai 
sugiedojo Pulkim ant kelių, 
šventas Dieve ir kitas giesmes. 1952
Kta setanadieių pasirodę jau jau 25 metų kunigystės sukak- 
6# zmomų. Po kelių sekmadie- j, ap§augė mane “monsig- 
ruu būrys padidėjo iki 100. Su noru” 
ta šimtine apaštalavau, kol at- 
vyko tėvai jėzuitai (1951). Pa 
rapiečių skaičius tada dar pa- esate kunigu.

lietuvai- šventėje — piknike — šie- dvigubėjo, jėzuitai pasistatė ir

Kudžma studijavo Fordhamo 
oniversitete, dabar išvyksta j Quwni
Urbaną, UI., kur studijas tęs 
toliau.

254W.Bit»*ray
Soutn Boston. Mssf 

JOSEPH BARACEWIU>
Laidotuvių Direktoriui.
TsL ANdr«w 82590 " 

******

PROGRAMOJE:

Brocktone, Vienoj
201 Thatcher

11 vai. pamaldos. Šv. Mišias aukoja prel. P. Juras.
Pamokslą sako prel. M. Krupavičius.

12 vai. pietus. Nuo 2 iki 4 vai. muzikos programa. At
lieka Brocktono miesto benas. 4 vai p.p. groja 

Bostono šv. Petro lietuvių parapijos benas.

Rėmėjų skyriai turės savo stalus. Bus įvairių laimėji
mų, skanių valgių ir gėrimų, šokių ir žaidimų.


