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Visų rūpestis 
dėl infliacijos

Prę?. Eisenhoweris rugsėjo 
23 konferencijoje, kurioje da-

“t0™”8 Faabus viršūnę pašte.- Antradieni prezidentas įsa- Išlipusius iš autobuso vaikus 
si iin^žios navote Inflia- kė ragsėi° 24’ kada preziden- kė pasiųsti kariuomenę, l^ palydėjo SO kareįvių iki kiek- 
3ia - kalifo prezidentas - apsaugotų negram laisvę eiti į
uja aaivvjv kanunmene ir nerimti Arkan- aon iVaiVai- to

<yrą jau viso pasaulio reiškinys. 
Infliacija gresia sunaikinti ne 
tik atskirų asmenų santaupas, 
pensijas, draudimus, bet pa
kirsti ir. vyriausybių valstybių 
pajėgumą bei energiją. Jis ra
gino imtis priemonių infliaci
jai nugalėti.

Infliaciją jaučia Amerika, 
-j Prancūzija, Anglija, net ~ ūkiš

kai tvirčiausia Vokietija. Ta
čiau tų priemonių nesuranda 
kaip nuo vėžio.

Anglijos rūpestis
Ūkinę krizę stengiasi išnau

doti darbiečiai vyriausybės 
kritikai. Bet min. pirm. Mac- 
millanas nesutiko patenkinti 
jų reikalavimą pradėti disku
sijas parlamente ūkiniais klau- 

' Simais. •

Prancūzijcs rūpestis
Šiuo tarpu didžiausias Pran

cūzijos rūpestis yra Alžiras. 
Parlamentas tris dienas svars
tė vyriausybės paruoštą Alži- 
ro autonomijos projektą. Ko
munistai ir kraštutiniai deši
nieji nori jį atmesti Jeigu pro
jektas nepraeis, vėl gresia vy
riausybės krizė.

Sovietų rūpesti*
Sovietai paskelbė, kad per

nai priimtą penkmečio planą 
kitais metais atšauks. Jis ne
įvykdomas paskelbus ūkinės 
decentralizacijos planą. Bū
siąs sudarytas naujas planas 
septyneriem metam.

Manevru aukos
Nato didžiuosiuose manev

ruose Atlante prie Norvegijos 
susidūrė viršum vandens 4 
lėktuvai, ir žuvo 10 žmonių.

Žydų Nauji metai
Žydai savo Naujų metų šven

tes pradėjo nuo trečiadienio 
vakaro. Tai jau 5718 žydų 
skaičiavimu metai nuo pasau
lio pradžios. Prezidentas Ei- 
senhoweris paskelbė žydam 
sveikinimą Naujų metų proga.

Raketa vėl susprogo
Aviacijos mėginta rugsėjo 

25 raketa susprogo, pakilusi 
tik 5000 pėdų.

Kaino* kyla
Per metus maisto produktų 

kainos pakilo Amerikoje 3,6%.

Fotografavo saulę
Princeton universiteto as

tronomas M. Schwarzschild 
vadovavo darbam rugsėjo 26 
saulę fotografuojant. Buvo pa
leista kamera su balionu iki 
81,000 pėdų (apie 15 mylių) 
aukščio. Lig šiol tebuvo foto
grafuojama tik iš 25,000 pė
dų.

Ir nusikaltimų infliacija
FBI direktorius Hooveris 

paskelbė, kad per pirmą pus
metį stambiųjų nusikaltimų 
šiemet užregistruota 8,4% 
daugiau nei pernai per tą lai
ką.

• Vokietijoje daugelį mo
kyklų teko uždaryti dėl gripo.

• Turkai jau ištisi mėnesiai 
neragauja savo mėgstamiausio 
gėrimo — kavos. Užsienio va 
liutos Turkijai taip trūksta,

Arijo* influenza
Azijos influenza Amerikoje 

pereitą savaitę buvo užgriebus 
37 valstybes. Labiausiai palies
tos mokyklos. Colorado uni
versitete iš 9,000 studentų pa
guldyti f lovas 670, Fort
Worth. Tesąs, iš 5,400 stu
dentų 700.

Anglijoje esą 60,000 vaikų 
negali lankyti mokyklos dėl 

gos per tuos 12 metų priėmė influenzos. Sheffieldo mieste 
. kad visokį prabangos importą imigrantų 2,6 mil. Tik vienų 

visai suvaržė, tarp jų ir kavą,
* automobilių padangas ir kt. vertimo laisvi".

i

Liūdna Amerikos istorija mažame mieste
Little Rock trijų savaičių PREZIDENTAS ĮSITIKINO, KAD LAISVES NEIŠKOVOSI 

konfliktas tarp federalinės ^GRAŽIAIS ŽODŽIAIS, IR TADA PASIUNTĖ DURTUVUS 
valdžios ir Arkansas guberna- '

kariuomenę ir perimti Arkan
sas tautinės apsaugos miliciją. 
Tai įvyko tokia eile:

Penktadiesį gubernatorius 
atitraukė tautines apsaugos 
milicijos sargybas nuo Little 
Rock mokyklos. Sargybas iš
statė miesto policija. Pirma
dienį į mokyklą atėjo ir ne
griukai. Jie išbuvo mokykloje 
3 vai.. _ _X5 min. Susirinkusi _ _____ _
tūktantinė minia pareikalavo, 250 kareivių 
kad jie dingtų. Riaušėse poli
cija suėmė 50 triukšmadarių.

VAIZDAI Iš GARSIOJO LITTLE ROCK. Žmonės būriuojasi, policija suima ir auto gabenasi 
triukšmadarius.

Kalba apie šnipus Baltijos krantuose
o Maskva rugsėjo 24 pa

skelbė Ivan Serovo praneši
mą, jog esą suimti du Ameri
kos šnipai, pasiekę Latviją. Jų 
pavardės — C. P. Bromberg 
ir jo pavaduotojas L. N. Za- 
rinš. Pirmiau atvyko Į Latvija 
Zarinš. Suimtas jis išdavęs ir 
paskiau atvykusį Brombergą.

Brombergas turėjęs uždavi
nį sudaryti šnipų tinklą Latvi
joje ir kituose Baltijos kraš
tuose, o taip pat išaiškinti, ko
dėl blogai veikia kiti Ameri
kos slaptieji agentai Sovietų 
Sąjungoje. Bronmbergas vo
kiečių okupacijos laikais bu
vęs “fašistų policijoje”, pas-

e Baltuosiuose Rūmuose 
politinę strategiją mokyklų 
klausimu sudarinėja vicepre 
ridentas NLtonas, teisingume 
sekretorius Brownell ir prezi
dento štabo viršininkas Adams

o Respublikonai tikėjosi ar 
timiausiem rinkimam negrų 
balsų už jų palankų negram 
“piliečio teisių” įstatymą. Da 
bar tarp respublikonų reiškia 
ma baimė: ar prarastų balsų 
skaičius nebus didesnis už 
laimėtus. Pastebima.- kad neg 
rai registruojasi balsavimam 
kaip demokratai.

• Amerika nuo karo pabai-

I trečdalis telefonisčių ir 100 
“karo sužadėtinių” įsileido paštininkų turėjo pasitraukti 
115.000. iš darbo.

mokyklą, ir gen. Walker tą 
pat dieną pasiuntė parašiuti
ninkų divizijos 1000 vyrų į 
Little Rock. Mokyklą apsupo 
250 kautynėm paruoštų vyrų. 
Generolas perėmė ir Arkansas 
tautinę apsaugą, kurios yra 
10,000 vyrų, 
jie turi būti 
gom.

_ Trečiadieni

kurios 
įspėdamas, kad 
pasiruošę parei- 

rugsėjo 25 apie
su durtuvais ap- tuvu, kitam kruvinai buvo su

stojo kelią, kuriuo į mokyklą daužyta šautuvo buože galva, 
turėjo eiti 9 juodieji mokiniai. Pirmasis žada skųsti teismui

pa-

kui pabėgęs i Švediją, pasiekęs 
vakaru Vokietiją. Ten buvęs 
amerikiečių verbuotas. Abudu 
su Zariniu buvę apmokyti šni 
pu mokykloje netoli Washing- 
tono. vadovaujant pulk. Kulia.

Jie buvo suimti liepos mė.i.

Diplomatinis
manevras

Amerika rado nepatogu ap
rūpinti Tunisą ginklais. Bet 
ginklus siūlo Tunisui Sovie
tai. Amerika rado tokią išeitį, 
kad Tunisui ginklus duotų Ita
lija, Belgija ir Skandinavijos 
valstybės. Amerika pažadėjo 
tarpininkauti.

o Indija vėl siūlė Jungtinė
se Tautose priimti kom. Kini
jos atstovą. Siūlymas atidėtas 
svarstyti kitiem metam 47 bal
sais. prieš 27.

Išlipusius iš autobuso vaikus

vienos klasės. IŠ 2000 baltų 
vaikų į mokyklą visai nesiro
dė tą dieną 750. Jokio nerimo 
ir demonstracijos tą dieną ne
buvo. Kariuomenės buvo įsa
kyta prie moky] 
asmenim nesird 
vėse. stoviniavo] 
žais būreliais. Į 
kuris nepakah 
paklausė įsakymo dingti iš no, kad _ prezidentas teisėtai 
gatvės, kareivis sužeidė dur- pasielgė, gindamas konstituci

ją. Senatoriaisuskilo. F*ietie- _ 
čiai kritikuoja prezidentą, kad 
jis peržengęs savo teises. 
Šiauriečiai jam pritaria. Pats 
Stevensonas Little Rock įvykį 
pavadino “tautine katastrofa”, 
kurioje prezidentas neturėjo 
kito pasirinkimo kaip tik 
siųsti kariuomenę.

Jos pašaliniam 
lyti. Tik gat- 
gyventojai ma- 
Vieną pilietį, 
tarnai greitai

Kvailas testamentas, dar 
kvailesnis jo Įvykdymas

Anglijoje! Canterbury, tur
tuolė Gladys Procter pereitą 
savaitę mirdama paliko testa
mentą — nužudyti visus jos 
gyvulius, gyvulėlius, nes jais 
niekas taip nemokėsiąs pasirū
pinti kaip ji. Testamento vyk
dytojai su veterinariais ir gy
vulių globos draugijos atsto
vais tą kvailą testamentą rug
sėjo 24 įvykdė, išpjaudami ar 
užmušdami 120 avių, 4 poni 
arklius, 2 karves, 3 kiaules, 2 
šunis, 3 kates, o taip pat viš
tas, antis, žąsis ir kt.
Kada raiks pasukti laikrodžius 
Vasaros laikas baigsis tik spa
lio 27. antra valandą nakties.

.IR JIE LITTLE ROCK ISTORIJOS DALYVI Al... Apuugci
' sekt.. Wll*0nas *lr armijos aekr. Rruckerts turėjo sutarti ir duoti 

}sakymg perimti Arkanus tautinės apsaugos milicijo

vyriausybę ir reikalauti civili
nio ieškinio už sužeidimą.

Teisėta ar neteisėta?
Gubernatorius Faubus pa

reiškė, kad federalinė valdžia 

apsaugos milicijos be guberna
toriaus sutikimo. Spaudos 
klausiamas, kaip jis pats jau
čiasi, atsakė: “Aš jaučiuosi 
taip kaip MacArthuras”, kuris 
buvo prez. Trumano nušalintas 
iš Tol. Rytų kariuomenės va
dovybės.

Prezidento patarėjai išaiški

GUBERNATORIAI 
PAS PREZIDENTĄ

Prezidentas sutiko ateinan
čią savaitę priimti 5 guberna
torius. Jie nori tarpininkauti, 
kad iš Little Rock būtų ati
traukta kariuomenė. Tik pre
zidentas davė suprasti kad to
je delegacijoje nebūtų guber
natoriaus Faubus.

Savaime suprantama, kad 
užsienio spauda daug rašo 
apie šiuos Įvykius. Labiausiai 
džiaugiasi jais sovietų spauda.

Little Rock kova dėl juodų 
ir baltų bendro mokymosi yra 
tik maža kovos dalis. Yra aiš
ku, kad tai kovai vadovauja 
tam tikras užkulisis. Jį šiek 
tiek praskleidžia USNaWR 
žurnalo pasikalbėjimas su vie
nu iš pagrindinių tos kovos 
vadų. Tai Thurgood Marshall

49 metų aukštas, drūtas ad
vokatas negras.
teismuose, jis 
kiekvieną žodį 
Bet jo vienas
kad tai neramios dvasios, 
energingas kovotojas.

Jis gimė Baltimorėje. kur 
jo tėvas buvo įvairių klubų 
patarnautojas. Sūnus atsime
na, kaip tėvas jam vieną sykį 
kalbėjo:

"Jei kas pavadins tave neg
ru, tu turi ne tik mano leidi-

Kai jis kalba 
kalba ramiai, 

pasverdamas, 
žvilgsnis rodo, jie tam

DIPLOMATAI DAUGIAUSIA KALBA 
APIE KONFLIKTĄ DEL SYRIJOS

Tuo tarpu tik propagandinės kalbos ir užkulisinė diplomatija

Syrijos klausimas nuskendo 
tarp žinių apie Little Rock. O 
vis dėlto Syrijos klausimas la
biausiai tebėra aktualus san
tykiuose tarp Rytų ir Vakarų.

PRO DURIS išvarė, įlindo pro 
langą... Svrijos buv. atstovas 
Amerikoje, Farid Zeineddine.

. kuris buvo iš Amerikos^ išva-— 
rytas, dabar sugrįžo kaip dele
gacijos vicepirmininkas prie 
uJngt. Tautu.

Ar Gomuską kvies 
į Ameriką?

e Prezidentas Eisenhoweris 
galvoja pakviesti į svečius 

- Lenkijos kompartijos sekreto
rių Gomulką. Departamentas 
dar svarsto argumentus už ir 
prieš.

e Lenkijos Gomulka pareiš
kė. kad į bet kurias pastangas 
keisti Lenkijos sienas vaka
ruose būtų atsakyta karu. Tai 
Gomulkos atsakymas į Vokie
tijos kanclerio Adenauerio pa
reiškimą. kad sienas su Len
kija nustatys tik taikos konfe
rencija.

TURI MANO ĮSAKYMU JJ SU MI ŠTI
PAVYZDINGA ORGANIZACIJA, KOVOJANTI 

UŽ JUODŲJŲ TEISES AMERIKOJE

mą ji sumušti — ii sumušti 
tu turi mano Įsakymą"—

Taip sykį nutiko, ir Mar 
shallis buvo areštuotas. Tačiau 
tas įvykis neatėmė noro kovo
ti.

Dirbo visokius darbus, iki 
jam pasisekė įstoti į Howardo 
universitetą Washingtone. Ten 
jo profesorius Dean Houston 
stiprino kovos už lygias teisės 
nuotaikas. Sykį nurodė, kad 
negrai pralaimi teismuose, nes 

nėra pasirengę. Ir
Marshallis baigė - teises, pasi
rengė advokato karjerai. Tas 
pats profesorius buvo tuo me
tu ir teisinis patarėjas spalvo
tų gyventojų teisėm ginti są
jungoje. Jis pasikvietė jauną 
advokatą Marshallį į padėjė
jus, o nuo 1938 Marshaliui pe
rėjo visos patarėjo ir tos są
jungos direktoriaus pareigos.

Marshallis samprotauja, kad 
savo teisių negrai turi riekti 
pirmiausia per. teismu*. Jis 
pats jau turėjęs ar ne 22 to
kias bylas ir tik dvi pralaimė
jęs. Kai dabar eina kova dėl 
integracijos mokyklose, tai 
Marshallis mano, jog ji bus 
laimėta per keleris metus. vie» 
nose valstybėse greičiau, kito- 

lėffiau. Kova no tik Ameri- 
Aietuose. Jis nėra paten

tas nė padėtim New Yorke.

se h

KthT,
Vienoj mokykloj Brooklyne^.— 
sako jis — yra mokiniai ir 
mokytojai visi balti. Harleme 
visi mokiniai yra juodi ir mo
kytojai maišyti. Sitai segrega
cijai panaikinti, mano jis, ge
riausia* būda* yra panaikinti 
pirmiausia gyvenemęję vietų

Syrijos reikalu eina 
propagandinė kova

Amerika, Anglija ir Pran
cūzija atsakė į Sovietų rugsė
jo 3 notą. Toje notoje Sovie
tai kaltino Ameriką, kad ji 
kėsinasi į Syrijos nepriklauso
mybę. Dabar Amerika atsakė 

Maskvai, kad neramumus vidu
riniuose rytuose pradėjo Sovie- , 
tai, siųsdami ginklus. O Sovie
tų nota, kaltindama Amerika, 
“ciniškai” iškraipo faktus.

Ta pati propaganda eina 
Jungtinėse Tautose. Anglijos. 
Australijos atstovai kaltino So
vietus dėl Įtęmpiįųo__Syrijoję.
O į kaltinimą, kad Izraelis yra ' 
arabų nerimo kaltininkas, An- 
gijos min. Lloydas priminė So
vietam, kad jie buvo vieni iš 
tų, kurie pasisakė už Izraelio 
valstybės sukūrimą ir kad jie 
pirmieji pasiūlė Izraeliui gink
lus. Tačiau vakariečių siūly
mų šiuo klausimu nepasirodė.

Syrijos reikalu eina 
diplomatinė kova

Arabų Lygos gen. sekreto
rius įspėjo Vakarus, kad jie 
nesikištų į arabų reikalus. O 
Saudi Arabijos min. pirminin
kas puolėsi tarpininkauti tarp 
Syrijos ir Amerikos. Jis įtiki
nėjo Ameriką, kad Syrijos pa
vojus esąs perdėtas ir kad 
Syrija norinti gerų santykių 
su Amerika. Saudi Arabijos 
karalius nuvyko į Syrijos sos
tinę ir ten iškilmingai sutik
tas. Lebanone lankosi Irako 
min. pirmininkas.

Syrijos užsienių reikalų mi- 
nisteris korespondentam taip 
pat pareiškė, kad jis norįs iš
sikalbėti su valst. sekr. Dul- 
les. Tačiau būdinga smulkme
na — Syrija atsiuntė į Jungt 
Tautas savo delegaciją, kurios 
vicepirmininkas yra
prieš kelias savaites išsiųstas 
iš Amerikos kaip nepageidau- 

• Apsaugos sekr. Wilsonas jamas diplomatas.
o Azijos influenza Maskvos įsakė sumažinti aviacijos per Tuo tarpu Turkija griežtai 

radijas vadina Australijos in- sonala 12*7 visuose daliniuo- tebetvirtina, kad iš Syrijos pu- 
’ fluenza. se. sės jai tebegresia pavojus.

asmuo.

Ar integracija turi reikštis 
ir vedybose? Tiesiogiai į tai 
neatsakė. Tik advokatiškai pa
stebėjo, kad tai yra asmeninis 
dalykas, kuriam įstatymai ne
sipriešina.

Savo darbui Marshallis New 
Yorke turi štabą, kuriame dir
ba 5 advokatai. Advokatus tu
ri ir Washingtone, Los Ange
les, Richmonde. Dalias ir kt. 
Prieš bylą štabas posėdžiauja 
ir pramato visą kovos strate
giją. Tokiai planingai kovos 
organizacijai reikia pinigų. 
Viena byla per vyriausieji 
teismą atsieina 50,000—100,- 
000 dol. O mokyklų segrega
cijos panaikinimas —- sako 
Marshallis — jau siekia 200,- 
000. Jis pats ima 15.000 dol. 
metam algos.

Iš kur tas pinigas? Yra 
sukurtas specialus fondas “Le- 
gal Defense and Education 
Fund”, kuris pernai surinko 
351.283 dol. Jis finansuoja tas 
bylas ir pernai turėjo išlaidų 
268.279 dol. Be to. veikia “Na
tional Association for the Ad * 
vancement of Colored People” 
Ji turi 350.000 narių. Pernai 
surinko nario mokesčio ir kt. 
682.906 dol. tik organizacijos 
centras, o filialės dar 250.- 
000. Tas visas kapitalas paleis
tas kovai, šiemet mariau, ka
ita kai kuriose- valstybėse im
ta reikalauti, kad būtų pa
skelbtos aukotojų pavardės. f

Žvilgsnis į šią organizaciją 
padeda suprasti, kaip\galėjo 
nutikti,, kad prezidentai su
keltų ant kojų 10,000 ginklu 
vyrų, kurie padarytų laisvą 
taką į Little Rock mokyklą 
devyniemjuodiem vaikam



KOMUNISTINIAME DANGUJE

LAISVĖS paminklas Rygoje. Statytas nepriklausomos Latvijos laikais.
RESTAURANTS

NEPAVYDĖTINO GARSO ASMENYBE POLITBIURE

SniorgasbordSusitikimas

HOTELS

K and K FABRICS

187 Orchard St., N. Y C

DUODAMA SPECIALI NUO LAIDA UŽ MEDŽIAGASĄ NAME
SIUNČIAMAS f LIETUVĄ

ADOHESS

Kampas Houston St.

Tek* AL 4-8319

ŪSE THIS 
COUPON 

NOWf

4KIMHOUK 
RESTAURANT

Kaune “amerikoniškos medžiagos'

bei.vietinės vilnonės ir maišytos medžiagos, suknelių bei

Sekmadienį Lvove amerikie
ti nustebino St. Marijos kated
ra — ji buvusi pilna per visas 
trejas mišias. Merginos, išėję 
iš bažnyčios, tip pat buvo 
nustebintos klausimu, kur jos

1158 Easl Jersey Street, Elizabeth, N. J<

Sovietinis Chruščiovas 19?? 
taikingai laimėjo Ameriką, ir 
jo įpėdiniui Jakovui beliko* 
padažyti paskubų žingsnį —jis 
nukariavo ir patį dangų. Ten 
prie durų vietoj Petro pastatė 
saugumietį Petrovą, kuriam 
pavedė priežiūrą, kas įsileisti* 
nas į dangų.

Vieną dieną pasibeldė į var
tus, ir Petrovas pro langelį, 
aptvertą spygliuotom vielom, 
pamatė vyrą su balta barzda. 
Petrovas tuojau pradėjo anke
tos klausimus atvykusio socia
linei padėčiai patikrinti:

“Kas buvo tavo tėvas?” 
“Pramonininkas”.

a year 
DIVIDEND

Generolas Marshall. pagarsė
jęs savo planu pokarinei Euro
pai atstatyti, būdamas dar lei
tenantu. susitiko savo būsimą 
žmoną už kelių namų nuo jos 
gyvenamos vietos šeimyniniam

Ten amerikietis lankytojas nu
ėjo į turgavietę ketvirtadienį. 
Ten taip pat būrelis draugiš
kai nusiteikusių žmonių. Bet 
vienas taip pat įkyriai klausi
nėja: ‘'Kodėl tu atėjai apsi
niaukusią dieną, kada yra ma
žiau pardavėją ir kainos, yra 
brangesnės?".

prię stalo rezervuota vieta ir 
meniu, išrašytas penkiom kal
bom. Buvo jam suorganizuota 
eilė pasikalbėjimų — su kom. 
jaunimo sekretorium, su Mol
davijos partijos sekretorium ir 
kt. Nepasisekė betgi susitikti 
su Oresti Makaru. Tai ukrai
nietis, kuris Amerikoje buvo 
tapęs Amerikos piliečiu ir pe
reitą gruodį repatriavęs į Uk
rainą. Dabar, sakė, jis Lvovo 
politechnikos instituto profe
sorius ir Sovietų pilietis.
. Jis buvęs "perdaug užimtas", 
kad galėtų pasimatyti su ame
rikiečiu korespondentu. Be to, 
jis "nebesidomĮs politika", pa
aiškino palydovas.

Iš aprašymo nematyti, kad 
tame latvyje būtų bent pėdsa
kai to natūralaus pasiilgimo 
Latvijos ir latvių, kokio paro
dė tokiu pat būdu treniruotas 
lietuvis generolas žemaitis 
Lietuvos ir lietuvių atžvilgiu. 
Bet pastarasis ir negavo visiš
ko Maskvos pasitikėjimo.

Aini, go home
Anglijos darbo partijos-kai- 

rysis sparnas surengė demon
straciją su reikalavimais, kad 
Anglija nutrauktų atominius 
tyrinėjimus ir kad amerikie
čiai nešdintųsi namo.

ZONE_______STATE

• Bulgarijos kom. vyriau
sybės pirmininkas Zivkov pa
reiškė noris diplomatinių san
tykių su . Amerika. Jie- buvo 
nutraukti Amerikos, kai Bul
garija išvijo Amerikos atsto-

$S.5e—SS.75-r4M.ee cteily 
su se—sie.s3-szi.ee w«*Hdy
\V«M'kiy rntes Mlnimtim 

siny 4 wp«’kx. Writv or apply 
"v. in p^rson

susiorgani
zavę. turi savo agentus kituo
se miestuose, iš kurių prekes 
pristato savais “moskvičiais” 
— automobiliais Vienos ta
kios “parduotuvės” štabe mer
ginų viliotojų brigadai vado
vavo Mudničenko. laisvo elge
sio mergina.

The Baltic Review Nr. 11 
skelbia Alfred Berzins infor
macijas apie latvį, kuris yra 
“išrinktas” į Sovietų komunis
tų partijos centro komiteto 
prezidiumą nariu antrininku. 
Autorius kelia klausimą, kodėl 
Maskva pasirinko šiam vyriau
siam organui vieną iš 24 žmo
nių visai Sovietų Sąjungai di
riguoti ląyi'

The VLLLANOVA Restaura n♦

Famous for Italian Cuisine 
Over 1/4 Century on W. 46 St.

New York
1750 NORTHERN BLVD.. 

ROSLYN. L. L
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Complete Dinners from S4 
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DINERS CLUB 
BANQUET FACHJTIES 
Open Daily from 3 p.m.

Closed Monday

Atejti apsiniaukusią dieną
Amerikiečio įspūdžiai iš Rygos ir Lvovo

ALBKRT HOTVX 
In Gierimich VUlagr 

SS Kast lWh Stnrt
Near VVashington Square Park 
One bloek from Fifth Avė

SINGLE MEN OR WOMFA
New1y fumished roomn. 
share a bath. \vall-to wa!1 

rer;>c:-.ng. sttting room. ar- 
ranp’mrnt. felephonc in 

every room.

sLstato mergina. “Ko jūs nori
te pirkti?” — paklausia. Jis 
pasako, o mergina atsako, 
kad jos brolis buvo sau nusi
pirkęs. Broliui surasti reikia 
eiti i senamiesti. Pilietis nuse
ka paskui. Ten tarpvartėje 
senyva moteris — “įrodo”, 
jog medžiaga esanti tikrai

Tamsta rasi .Julei) pasirinkimą vilnoniu medžiagų vyrų kostiumą 
■liūtėms, suknelėms bei švarkams

(3% reguloms %% extra) declared for the quorteriy periochjnd- 
ing September 30, 1957. Dividends are PAID OUARTERLY.

MoMy Depotited On Or Before O C T O B E R 14 
WHt Eam Dividends From O C T O B E R 1

Pagal maršrutą, patvirtintą 
vyriausybės agentūros sekma
dienio vakarą amerikietis lan
kytojas pasirodė Rygoje jauni
mo šokių' vakarė. Merginos 
stipriai aptemptom suknelėm 
ir vaikinai, ne vienas atlapais 
apikakle, šoko orkestrui gro
jant. Moteris, padorumo sau
gotoja, žiūrėjo, kad šoktų ne- 
perdaug susiglaudę...

Šokių vietoje vienas inžinie
rius pasisakė, kad jis pirksiąs 
automobilį. Jis Įtrauktas į lau
kiančių eilės sąrašą. Tame są
raše jo numeris 6.043. Taigi 
jis gausiąs automobili po 5^-6—išmokusios-melstis. jei valsty- 
metų... Vidutinio amžiaus vy
ras sakėsi sumokėjęs už Įėji
mą 8 rublius, kad galėtų pasi
žiūrėti jaunimo: jis pats nešo
kąs. nes tik prieš pusmeti pa
laidojęs savo žmoną.

Kitą dieną amerikiečio va
dovas norėjo suorganizuoti 
pasikalbėjimą su katalikų ku
nigu. bet nepasisekė jo surasti.

AUTONOMIJA VIETOJ NE
PRIKLAUSOMYBĖS

Prancūzijos vyriausybė iš
vengė krizės, kai parlamen
tinių partijų lyderiai šiaip 
taip susitarė dėl Alžiro. Jie 
sutarė, kad reikia duoti au
tonomijas atskirom Alžiro 
provincijom pagal etnografinį 
principą. Tokių būdu tose 
provincijose, kur europiečių 
daugiau gyvenama, jie galės 
geriau apsaugoti-savo teises. 
Tačiau partijom sutarus, dai
ne viskas pasiekta. Reikia 
dar gauti tam arabų pritari
mas, o jie reikalauja visiškos 
nepriklausomybės.

pasišokime. Kaip įprasta, pasi- 18
sūlė palydėti. Vietoj vedęs X 
stačiai, su ja klaidžiojo po visą X 
miesteli. Pagaliau mergina pa- X 
klausė: “Matyt, ponas leite- X 
nantas nesate iš čia. jei nepa- X 
žįtate gatvių?" Marshallas at- X 
sakė: “Panele, jei nepažin- X 
čiau miestelio, ar būtu įmano- X

118-125-130 ORCHARD ST„ X 
cor. Delartcey. NYC. (JR 5-4525 X 

krautuvė.*- kdlbnnm rusiškai, lenkiškai ir ukrainietiškai y. 
KRAUTUVtS ATVIROS KASDIEN. IR SEKMADIENIAIS. IŠSKYRUS X 

ŠEŠTADIENIUS. NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO X
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas >

1'a.sūtskit jiem vilnor.es atlaikas snkncIJm. eilutėm, apsiaustam
Muitas ui vilnones .atlaikas y ra rr.-ž- sais. n< už pasiūtas sukneles 

Vilnones tnedžiafis iš niiniti ir atlaikas p»«'ioni prieinamtausioni kainom 
visam mieste jums siūlo " stambios krautuvės

Vilnonas Medžiagos Lietuvon
Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius 

LIETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE 
UKRAINOJE IK I ŽKARPACIO RUSIJOJE!

bėję uždraustas viešas tikėji
mo mokymas. “Bažnyčioj”, bu
vo jų atsakymas.

Už poros blokų tuo pačiu 
metu buvo kita minia prie Le
nino statulos. Ji stebėjo ten 
triračių jaunimo lenktynes. 
Periki tuzinai jauniklių. 3—6 
metų, aptaisyti šventadieniš
kai, po tų lenktynių priėmė 
"geriausius linkėjimus jų spor
tinės karjeros pradžiai”, o po 
trumpo - laiko jie gavo savo šo
koladinius prizus.

Įspūdžiai baigiami: Ameri
kietis mano, kad naujienos 
Rygos šokių salėje ir Lvovo 
dviračių lenktynėse tam tikra 
prasme yra reikšmingesnės 

restorane nei oficialios kalbos Maskvoje.

ir švarką m;
Maigytos ir raveiunės medžiagos pardv.otlamns gricži

paltų medžiagos, šalkos.

Mes parduodame geriausios rūšies pigiausiomis karnomis

Sovietų Sąjungos viršūnėse 
yra atstovaujamos tos valsty
bės. kurių prijungimo prie So
vietų vis nepripažįstama; dary
ti Įspūdį ir pačiuose Baltijos 
kraštuose, kad pačiose viršū
nėse jie “atstovaujami”. To 
paties tikslo turi ir siunčioji- 
mas Į užsienius tokių “atsto
vų” kaip Paleckis ir Matulis.

Kelionė iš Rygos į Lvovą, 
lėktuvu. - Paslaugus vadovas 
paaiškmo. kad paprastai lėk
tuve yra tik. keli kieti suolai. 
Bet pagal specialų Įsakymą 
amerikiečiui keleiviui buvo 
duotas patogus krėslas. Lvove 
jo laukė jau kitas palydovas 
ir automobilis.

Specialiai žemos kainos tiem, kurie 
siunčia audinius į užsienį
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Didelis pasirinkinuK

AUDINIV
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknclcm ir kt 

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilno>.
šilko ir medvilnės.

Kalnberzins Maskvoje išmo
ko nesikišti į tarpą, kai komu
nistų lyderiai kovoja dėl val
džios. Jis buvo stalinistas, da
bar jis chruščevininkas. Jis 
tik įrankis Maskvos rankose. 
Retai jis ir pasireiškia prezi
diumo kalbose. . A Maskva pasirenka tik tokius

Iš to, kaip autorius jį atvaū- visiškus renegatus, išsigimė
lius.

LUNCHEON 
COCTAILS 

D I N N E R 
OPEN 

EVERY DAY

rė jos švarą, agresyvus vaiki
nas ėmė kalbėtis, kodėl ameri
kietis fotografuoja turgavietę 
pirmadieni, kada yra mažesnis 
judėjimas nei kitom dienom. 
Vaikinas nenurimo ir šaukėsi 
minios ir milicininkų, kad jie 
sutrukdytų “šmeižikui"’ jo dar
bą... Panašiai nutiko ir Lvove. Informuoja autorius ir apie 

tai. kas yra tas Maskvos pasi
rinktas žmogus. Gimęs 1893 
netoli Rygos ir išėjęs komunis
to aktyvisto kelią. Kai Latvi
jos nepriklausomybė buvo pa
skelbta. Janis Kalnberzinis bu
vę-jau komunistas ir pabėgo Į 
Rusija. Maskvoje ėjo partijos 
mokyklą, paskui akademiją ir ma sukinėtis aplink, nepraei- 
du kartu buvo Maskvos at nant pro tamstos namus”, 
siųstas slapta i Latviją komu
nistinės veiklos organizuoti. 
1939 Latvijos policijos buvo 
suimtas ir atsidūrė kalėjime 
Atėję 1940 bolševikai turėję 
progą ji išlaisvinti. Buvęs pro
kuroras. paskui Sovietų užsie
nių reikalų ministeris. I^atvi- 
jos prijungėjas prie Sovietų 
Višinskis paskyrė Kalnberzins 
l^tvijos komunistų partijos 
sekretorium, nors toje partijo
je tada tebuvo 350 žmonių. 
Kalnberzins ir dabar yra Unt- 
vijos kompartijos sekretorius 
ir sykiu pakeltas Į Sovietų 
kom. partijos prezidiumą.

A TO A R A S K ETVIRT A DI E.N IA1
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 9.50 už pilną eilutę

“O motina?”
“Pirklio duktė”.
“O tavo žmona?” 
“Aristokratė”.
“0 ką tu dirbai, ir iš ko gy 

venai?”
“Man užteko kapitalo, is 

kurio galėjau gyventi”.
“Aš daug važinėjau ir kele

tą knygų parašiau”.
“Tai buržuazijos atstovas. 

Blogai, labai, blogai. Nema
nau, kad tave galima būtų įsi
leisti. Betgi savo vardo dar 
nepasakei”.

“Aš vadinuosi Karolis Mark
sas”, atsakė pasenęs žmogus.

įgudusio laikraštininko akis 
mato- smulkmenų, iš kurių jis

v ir. skaitytojas gali daryti išva
das. Nebūtinai tokias, kokių 
nori oficialios įstaigos ir jų 
aiškinimas... Mas Frankel 
(NYT), Amerikos laikraštinin
kas, aplankęs Rygą ir Lvovą, 
pažino dabar tuos miestus į- 
jungtus į Sovietų Sąjungos 
gamybos ratą. Gamybą organi
zuoja jame atgabenti iš kitur 
žmmičs.

Aplankė Rygoje saldainių 
fabriką^ “LMmą’-.-Yabrikas pa
statytas dar 1936. Bet dabar 
jo direktorius yra Aleksandr 
G. Petrov, Maskvos treniruo
tas specialistas. Jis pramokęs 
jau latviškai. Petrovas pasako
jo, kad fabrikas pagamina kas
dien po 20 tonų šokolado. Tai 
sudaro 5‘» visos Sovietų Są
jungos gamybos. Fabrike dir
ba 1000 darbininkų. Tarp jų 

"’“^:70% moterys. Petrovas kalbė- 
4 jo. kad pagal Maskvos planą 

fabrikas gauna žaliavas, uogas 
ir vaisius, iš rytinės pietinės 
Sovietų Sąjungos. Pakeliui uo
gos bei vaisiai kartais sugenda 
— pasakojo Petrov. — tai at
siliepia šokolado kiekybei. Šo
koladas esąs geras, bet per ei
lę metų jis patyrė, kad galima 
dar geresnį padaryti. Bus ge
riau dabar, kai sumažinta cen
tralizacija ir bus leista panau
doti ir vietines žaliavas. Ir 
galima būsią pagaminti šoko
lado, koki latviai mėgsta .

Petrov vyresnysis inžinie
rius yra jauna moteris, taip 
pat Maskvoje treniruota. Ji ti
kėjosi taip pat. kad nereiks da
bar kreiptis į Maskvą ir laukti 
mėnesius, iki bus leista mašiną 
pirkti ar pasitaisyti.

Moteris dėliojo šokoladą i 
dėžes ir siuntė nežinomiem 
•tartam i rytus. Dėžėje po n.aUHC ameriKOlllSKOS medžiagos Kovoje dėl valdžios - sako davo. atrodo, kad

* . pusantro sv a V autorius — Chruščiovas kalti- tai to paties tipo komunis* Tai darydama, ji siekia pas-
TOK Tai kaštuoja 48 ruWius. T1esoje Kandžiui ap- amerikoniška. Kaina 800 rub- „„ saV0 konkurentus iškreipus tas kuo Ir MmHM. A kutinta litu dvieju tikslu.

• ■’52r*S \r'i.‘af “5- »*»™aayęs Pilietis pati- Unino mokslą apfe tautybes; j. komu. demonsUti. kad
mra^rkt.. p ton .<Mk 10 Kaune Atvyksta, sako, pilie- na. jog medžiagos kaina nei Kad irodytų tiĮirąjį teni. Wi(„ ir
"į"**”- .k. .. , , ' ’S “ , r..'a'°S m«lz,aB°si nu- daugiau nei mažiau kaip 250 „i2ma Chruščiovas pasiūlė bekomprimisinio M^kv., pa-

Kai amerikietis aplanke Ry- sipirkti. Stovi prieš audimų rublių. t kandidatų i partijos pro-
gos centrinę turgavietę ir gy- krautuves langą ir dairos. Pri- Korespondentas aprašo, kad zidlfuma asmenis iš Ukrainos.

spekuliantai gerai Gudijos. Turkestano. Gruzijos. 
Karelijos ir Baltijos valstybių. 
^Faktas, kad Latvija-lira cent
rinė iš trifę Baltijos valstybių, 
gali iš dalies paaiškinti, kodėl 
Janis Kalnberzins buvo paim
tas tokiam postui".

SUPEKIOR PIECE(;<MM)S GORI’.
Urmo (wholesalci bei smulkmenų (refail) importuotos
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Tremties metais Vokietijoje 
ir Amerikoje pasirodė visa ei
lė atsiminimų, surašytų nepri
klausomoje Lietuvoje buvusių 
atsakomingų žmonių. Kai ku
rie ir dabar lietuviškoje visuo
menėje užima nebe eilines pa
reigas.

Atsiminiu autorius tenka 
sveikinti už tai, kad nenorma
liom gyvenimo sąlygom paro
dė ryžto užfiksuoti savo išgy
venimus bei patyrimus. : Tai 
sudaro medžįagą kad ir neto
limos dar mūsų praeities tyri
nėjimam. Kai senieji mūsų 
tautos, veikėjai ir nepriklauso- 

Ruduo grįžta su senais rūpesčiais
Ruduo grąžina gyvpbę vasa- Neveiklumas yra menko vi- iš gyvųjų tarpo, nusinešdami 

ros karščių prislopintam vi- suomeninio susipratimo, kul- ir savo liudijimus, tai kiekvie- 
suomeniniam judėjimut Prasi- tūrinio nesubrendimo ar indi 
deda posėdžiai ir pasitarimai, 
suvažiavimai ir susirinkimai, 
vakarai ir koncertai, rinklia
vos ir vajai Pirmosios tokio 
pobūdžio žinios jau pasiekia 
laikraščius, kurie vasarą tera
šė, kas ir kur atostogavo. Net 
didesni vasariniai sąskrydžiai, 
kaip vyčių tolimoje Kaliforni-

ifORKER (Thte CooyriflM) By FRANCISCAN FATNERS 
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Atsiminimai ir praeities tikrove
2. Nevertėtų atsiminimuose 

pabrėžti savo didelių diploma
tinių gabumų ir ypač savo 
pranašumo pramatyti būrimus 
įvykius. Kai jau esame po į- 
vykių, nedaug kas tuo patikės, 
jei nėra patiekiami anuo metu 
rašyti memorandumai ar kito
kie pareiškimai. Antra vertus,

stovėjo prie valstybės vairo, 
juo turi pajusti ir didesnę at
sakomybę prieš tiesą, nes jo 
atsiminimai bus vertinami 
kaip autoritetingo žmogaus ir 
jiems telkiama didesnė doku
mentinė vertė.

Ligi šiol pasirodžiusiųjų at
siminimų autoriai beveik visi 
yra buvę aukštose pareigose ir 
nemažai nusipelnę lietuvių 
tautai. Kitados esu reiškęs ne

jaunesniųjų imdavo nei iš šio 
nei iš to juos žeminti. Šian
dien irgi gerbiu, tuos žymius 
lietuvius, bet negaliu nepa-

v'>
PR. PAULIUKONIS

išireiškimų forma, tenorėčiau 
pastebėti, kas butų, mano su
pratimu, vengtiną Savo atsimi
nimus berašant.

1. Pirmiausia kliūva atsimi
nimų genaologijos ~per* smul
kus savo šeimos narių ir sa* kam šiandien atrodo, kad būtų 
vo giminės aprašymas, kas buvę kitaip,• tai skaitytojui, 
buvo daroma jau atgyventais tuos įvykius išgyvenusiam, ga- 
monarchų laikais, išvedant ka-

vidualaus charakterio prastos 
žymės, žmogus gali būti ap
sukrus sau, bet nepaslankus 
bendram darbui. Tai galime 
vadinti egoizmu bei nejautru
mu visuomeniniem rūpesčiam. 
Bet antra vertus, mūsų visuo
menėje, kurioje dabar prasi
kiša naujai atkeliavusieji, yra 

joje ar šokėjų ir jaunįmo Chi- jiemaža Jšsilaviiiusii^ žmonių, 
cagoje, buvo susieti su vasaro
jimu. Rudens ir žiemos darbai 
pinasi kartu su kasdieniniu 
triūsu: vakarais po darbo ar
ba laisvais savaitgaliais. Ypač 
tiršti pasidaro sekmadieniai.

kurie nepajėgia nugalėti nau
jų gyvenimo sąlygų. Jie nuga
lėjo jas įsikurdami, kai kurie 
geriau negu Lietuvoje, bet ne
įstengia įveikti dvasinio slėgi
mo, kuris tebelaiko juos izo
liacijoje. Tai pasekmė kiekvie
nos emigracijos, laisvos ar 
priverstinės.

Palikęs savo kraštą, žmogus 
patenka į aplinką, kurioje la
bai mažai ką randa sau arti 
mo arba nieko. Visa, kas lieka 
jam sava, susitelkia jo viduje 
ir jis užsidaro nuo viešumos, 
rūpindamasis tik kasdienos 
darbu ir savimi, daugiau negu 
tai darė gimtajame krašte. 
Dėl to buvę ir veiklūs visuo
menininkai dingsta iš plates
nio akiračių. Retai kada juos 
pamatome susirinkimuose, va- 

, . . karuose ar net lietuviškose pa-
Butų nemažas palengvini- maldose

mas, jei organizacijų vadovai 
mėgintų siekti bent dviejų da- "**
Ivkų: neperkrauti iš eilės vi- Uždarumas nėra įveikiamas 
sų šeštadienių ir ypač sekma- viešu graudenimu ar barimu, 
dienių; antra, gerai pergalvoti kaip bakšnojimas ežio, kuris 
ir dar geriau pasiruošti, negu dar labiau susitraukia, čia 
tuojau ką kviesti susirinki- vienintelė priemonė yra as- 
man ar vakaran. Neparengta . . , .menine pažintis ir kvietimas

Visuomeniniem sambūriam, 
mažai laiko bepalieka nuo kas
dienos darbo. Laisvalaikis yra 
suglaustas į savaitgalius, ku
rie tuo pačiu suglaudžia pra
mogas ir susirinkimus. Dides
nėje kolonijoje susidaro grūs
tis. Visi tai žino ir to išvengti 
negali, nes lietuviškos visuo
menės daugumą sudaro žmo
nės, kurie ■ negyvena nei iš 
pensijos nei iš kapitalo. Lais
vo laiko mažai turi. Jiem rei
kia užsidirbti ir reikia visuo
meninį darbą atlikti.

programa laiką gaišina ir nu
vilia. Mūsų sąlygom norint ką 
gero padaryti, reikia didelio 
apdairumo ir išmintingo sai
ko. Masinis krutėjimas dar ne
rodo, kad daug padaroma, 
ypač tai, kas būtina. Duoda
ma tik pasiteisinti tiem, kurie 
į visuomeninį darbą nesideda.

imtis kurio konkretaus visuo
meninio darbo. Kartais pa
klauso ir įsitraukia — atran
dama nauja jėga. Bet reikia ir 
nuoširdesnės nuotaikos, susi
ėjus didesniam būry, kuriame 
ne taip jau retai labiau susiki- 

Cia yra antrasis mūsų rūpės- virčijama, negu susigyvenama.
Kaip to išvengti?

ka labai mums vertinga me
džiaga.

Atsiminimai, kaip žinome, 
šalia dokumentinės medžiagos 
ir įvairių aktų,

priklauso prie istorijos šal
tinių.

Kai dokumentai, sakytume, 
duoda pagrindinius griaučius, 

-tai atsiminimai juos. ...užpildo- 
spalvingesne medžiaga, at
skleidžia daugiau gyvybės ir 
net padeda geriau suprasti 
dokumentų mintį. Ypač vertin
gi yra prisiminimai tų doku
mentų autorių, kaip kurios 
nors sutarties dalyvių, valsty
bės buvusių vairuotojų, stovė
jusių arti visų įvykių. Daug 
kas įvykius išgyvena, bet ge
rai nežino, kaip jie subręsta 
arba yra subrandinami slaptų 
ar pusiau slaptų pasitarimu. 
Sutartis duoda tik faktus, atsi
minimai gali praskleisti ir už
kulisius.

Dėl šių ir kitų priežasčių 
atsiminimai šiuo metu labiau
siai lietuvių skaitomi. Jie bus 
skaitomi ir vėliau ne vien lie
tuviu. bet ir kitataučių, susi
domėjusiu vienu kitu faktu ar
ba lietuvių tautos išgyventa 
praeitimi. Bet čia susidaro ir 
skirtumas, kaio kas žiūri. ir 
priima atsiminimus. Lietuvis, 
pažindamas savuosius ir savo 
praeiti, greičiau sugebės su
prasti knygos stilių ir autorių; 
daug ką jisai priskirs tik au
toriaus pažiūrom, jo asmeniui. 
Kitatautis vertins ne tiktai pa
tį autorių,

bet ir visą lietuvių tautą.
Dėl to atsiminimų autoriam 

krinta nemaža atsakomybė bū
ti objektyviem ir teisingiem, 
o ypač bešališkiem, kas atsi
minimuose nėra lengva pasi
rinkti. Vis dėlto juo kas dides
nes pareigas ėjo lietuvių vi
suomenėje ir juo aukščiau

ypač į juos žiūrėdamas, kiek 
jie gali pasitarnauti

blaiviam Lietuvos praeities 
nušvietimui.

Nesigilindamas čia nei i at
skirus autorius, nei i jų atsi
minimų faktus, nei Į stiliaus ir

šiu šaknų. Demokratinėje san
tvarkoje ne tiek reikšminga ir 
svarbi kilmė, kiek paties auto
riaus sugebėjimai ir nuveiktie
ji savo--tautai darbai. Gilini
masis į savo šeimos narių ša
kotą giminę ir rūpesčius atsi
minimus ištęsia ir nevieną 
skaitytoją apsunkina. Valsty
bės vyrų prisiminimuose skai
tytojas daugiau ieško to, kas 
lietė visą visuomenę, tautą ir 
valstybę. -

keliu save aprūpinę/ taip, jog 
kiekvienas jų krustelėjimas 
buvo apmokamas iš iždo dien
pinigiais, kelionpinigiais ir už 
posėdžius, ar paprastas ūkinin
kas, niekur nedemonstravęs 
savo patriotizmo, bet pardavęs 
vienintelj bekoną, kantriai 
mokėjo valstybės . mokesčius, 
kad išlaikytų tautos vadus. 
Galima būtų priskaičiuoti labai 
daug panašių palyginimų. 
Kiekvienas sąmoningas lietuvis 
yra didelis patriotas, kai jis 
aukoja savo dalį tautai, auko
ja, kiek išgali, nors dėl to ne- 
pasipuošia jo krūtinė garbės 
kryžiais ar nuopelnų žymeni
mis, nors spauda nieko nepa
rašo,

4. Kelti savo politinės gru
pės nuopelnus ir niekinti kitas

Ii atrodyti dar kitaip. Netinka 
atsiminimuose per daug ir sa
vo asmenį pabrėžti.

. 3. Atsiminimai gali užgauti 
eilinių tautiečiu patriotizmo 
jausmus, kai per daug iškelia
mi- paties -autoriaus nuopelnai -e’
savo tautai Patriotizmas yra 
labai jautrus dalykas, neleng
vai duodasi ir įvertinamas. Ge
riau nekelti klausimo, kas tau
tai daugiau nusipelnė, ar ta
riamieji tautos vadai, turėję 
po kelias tarnybas ir įstatymų

.všsC’A-- •'

klysta, kas nedirba. Nei viena 
politinė mūsų grupė, kuri tu
rėjo progos pasireikšti valsty
biniame gyvenime, klaidų ne
išvengė. Gal viena atliko dau
giau kuriamojo darbo ir pa
rodė daugiau valstybinio susi
pratimo, kita mažiau. Dar la- 
biauatsiminimam nepritinka 
su įsikarščiavusiu--pykčiu nie>r 
kinti savo politinį priešą, var
tojant net demagogijos prie
mones.

5. Kai buvęs aukštas valsty
bės autoritetas atsiminimus 
grindžia savo mokiniu prisi
minimais ir kai kurių žinotinų 
faktų dėl tam tikrų sumetimų 
nebeatsimena, tai jis nuverti
na savo atsiminimų reikšmę. 
Nepriklausomos Lietuvos gy
venimas dar nėra taip toli nu
riedėjęs, kad nebūtų gyvų liu
dininkų ir nebeprisimintų, kas 
buvo. Dėl to autorius nemalo
niai nuteikia, kai nori įvykius 
pavaizduoti ne taip kaip iš- 
tikrųjų buvo.

6. Stebiuosi, 
aukšto intelekto

kad kai kurie 
asmens ir bu

vę žymūs pareigūnai mėgsta 
savo atsiminimus paįvairinti 
“pranašiškais sapnais". Savo 
laiku Kaune buvo sukėlę gar
daus juoko vieno laikraštuko 
interview su kortų metėja, ku
ri pasigyrusi. kad buvęs mi- 
nisteris pirmininkas ir užs. 
reikalų ministeris Aug. Volde
maras, prieš vykdamas į Žene
vą ginti Lietuvos reikalų, užė
jęs pas ją “kortų išminties” 
atsiklausti.

7. Dar senieji romėnai sa
kydavo, kad niekas negali bū
ti teisėjas savo byloje. Tai pa
stebi ir vienų atsiminimų au
torius. Gerai, kad pastebi, bet 
nebūtų pro šalį nei vienam at- 
siminimų autoriui savo knygą 

AR PRISIMENI 'Nežinomojo Kareivio paminklą—Karo muziejaus sodelyje Kaune? Paminklas bcMevikų duoti kam kitam paskaityti, 
nuverstas. / kol ji išvys pasaulį.
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ligi mamos gimtadienio — pa
sakė tėtis.

Aš ir vėl pralaimėjau.
— Bet juk galima iš anksto 

numatyti: darysime ar ne? —

dinti iš to skaitymo miego, tai 
gerai patraukiu ūž peties, nie
ko nesakęs.

— Ar negirdi, tave mama

pralaimėčiau. Visa išeitų Juo
zo naudai.

Mamos darbą atlikau: par
nešiau visa, ko ji prašė. Net

šaukia? — priėjęs pajudinau nepasirodžiau, kad buvo pikta
pagalvojęs pasakiau, tarsi pats visai juokais už alkūnės. eiti, nes ne man priklausė. Ta-
žinodamas, kad dar labai daug 
laiko turime.

— žinoma, galima — ra
miai pritarė tėtis, gal tik no
rėdamas vėl pasijuokti iš ma-

• nęs.
Daugiau nieko nenorėjau sa-

— O tu negali už mane at- čiau nieko. Ateitis parodys, 
siliepti? — paklausė jis. kurio viršus. Jis gal bus visai

— Tave šaukia, ne mane, — pamiršęs, tačiau eis kada nors 
atsakiau linksmai. mano vietoje.

— Juozai — garsiau patar- Visą laiką mama buvo ne- 
tojo mama. kalbi ir susimąsčius. Negalė?

— šį kartą Jonas gali nueiti jau suprasti, kas čia nutiko. . 
. — pasakė jis gar- Gal tėtis jai ką negero pasakė?

niekas nesiseka. Išėjau į vii- šiai. — Aš noriu baigti skaity- Tačiau jis atrodė, kaip visuo- 
tuvę pas mamą. ti, o jis visai nieko nedaro.

— Juozuk, — pasakė ramiai — Gerai, — pasakė mama—
mama, — nueik į krautuvę! Tu skaityk, tegul jis eina. 
Man Čia reikia dar kai ko pie- žinoma, mama visuomet 
tums parnešti. tavo pusėj, — pasakiau. —

— Dabar tik apsidairiau, Kai man reikia mokytis pamo
kas, tai niekas nemato, o kai

savose mintyse, tačiau jos su
kosi tikriauia apie vieną ir tą 
patį reikalą: jie galvojo apie 
tą pokalbį, o mes — kas buvo 
kalbama. Tačiau nei vienas 
neišdrįsome klausti ar užsi
minti. Pastebėjau, kad ir Juo
zukas apie tai galvojo. Dabar 
ir jam parūpo. Kažin ar būtų 
parupę, jeigu būčiau prieš tai 
nieko kalbėjęs? Jam visa ge
rai.

Po pietų tėtis nėjo, kaip pa
prastai, skaityti laikraščių, 
bet atsisėdo ir žiūrėjo pro lan
gą. Maniau, kad pradės kalbėti 
su mumis, bet jis tikriausiai 
nė nepastebėjo* tam pačiam 
kambaryje. Na, ir kas čia pa
sidarė? Kiekvienas tik slankio
ja iš vieno kambario į kitą.

Greitai prie mūsų prisidėjo 
ir mama. Ji nekalbino tėčio, 
nieko ir mums nesakė. Juozu
kas daugiau nebeskaitė kny
gos. Visai kitam kambary pa
liko. Ir jis dabar sėdėjo drąu-

priėjęs mane patraukė už 
plaukų. Na, bet kas čia to
kio. Kartais aš jį dar ne taip 
patraukiu.

— Matai, mama, — pasa
kiau. — kaip jis kartais pešio
ja mane? Juk aš net priėjęs 
nebuvau. —

— O kas nosį rietė? — pa
klausė.

— Tai manai, kad man ne
galima nei juoktis nei suraukti 
nosį? — į

— Žinoma, kad negalima.—

pasakiau, nes mama man buvo 
taip sakius.

Staiga tėtis prapliupo visu 
garsu juoktis. Ko jis taip juo- kyti, nei klausti, šiandien man į krautuvę, 
kiasi?—pagalvojau? — Matyti, 
ką negero pasakiau. Tur būt, 
jau žinau... Aišku, tik dėl to. 
Ir kaip galėjau pamiršti, kad 
tų didžiųjų žmonių rankos ne
ilgėja? Juk nei tėtis hėi ma
ma daugiau neauga. Pagaliau, 
kur jie nuaugtų, — pamaniau kur Juozas buvo. Jis ramiausiai 
ir net nusišypsojau, — Tada tebesėdėjo savo kambary, į- jis tik šiaip sau skaito, tai ne

gali net į krautuvę nueiti.
— Visai man be ginčų, — 

pasakė griežtai mama. — Jei
gu liepiau, tai ir eik.

Nieko nepasakęs išėjau. Ar 
vertėjo dar ginčyti? Vis tiek 
nebus tiesa mano pusėj. Na,

— Aš nežinau, — pasakė 
motina, tarsi baigdama pasikal
bėjimą su tėčiu. — Apie tai 
nebuvau galvojus — pridėjo.

Man vis tiek nebuvo aišku, 
apie ką ir kam ji kalbėjo. Aiš
ku tebuvo, kad dar sakė tėčiui.

Nuėjau pamažu į tėvų kam
barį, kai tėtis vienas paliko. 
Nuėjau lyg šiaip sau, bet iš 
tiesų norėjau ką nors išgauti. 
Tėtis mėgino naujus baltinius, ____ . ____ _______ _________________ B
kuriuos buvo tik ką parsinešęs nei pro duris neįeitų, žinoma, smeigęs akis į knygą. Nežinau,
iš miesto. Mane tai stebino, tėčiui neišsidaviau, kad su- kaip jam ir nenuobodu visą
Negi pirko nežinodamas, ko- pranta savo klaidą. Ar gi galiu laiką skaityti, tarsi ten būtų

surašyta; ko niekada - nebūtų
— Ruošime mamai . gimta- matęs nei girdėjęs, arba kas

dienio vaišes? — tyliai, Visai būtų jį pririšęs prie knygos.
nors pardavėjas sakė, kad to arti priėjęs staiga paklausiau. Na, jeigu reikia, tai, žinoma, ...

perskaitau pamokas h* aš. Ta- bet kai aš užaugsiu, tai tada
nustebo tėtis. čiau ne daugiau. Juk mokyto- bus ir mano tiesa! Tada ir aš

Ak, vėl ką nors nereikalingo ja žino, kiek reikia skirti per- galėsiu kitiems pasakyti, *kad
Aš ištiesiau jo vieną ranką, išsitariau? Tariau man rūpėjo, . “

paskui sulenkiau. Lygiai taip, ką jie galėjo kalbėti, žinoma, visokių skaitymų prisigalvoti, riu ir be jokių atsikalbėjimų. 
kaip vieną kartą padarė ma- jeigu Juozukas būtų kiek gud- ” Ir dabar Juozukas net nepa- Žinoma, mama nėra tokia, 
ma, norėdama pasitikrinti, ar i

met. O gal dar net linksmes
nis? Kalbėjo, dvigubai daugiau, 
negu paprastai. Mama, atro
do, vis kažką galvojo, nelinks
ma. Net ir man pasidarė ne
jauku ir gaila mamos. O tą 
liūdesį jai atnešė tėčio pasikal
bėjimas, grįžus iš miesto.

Kažin ko jis ėjo? Paprastai 
eidavo daug vėliau. Tiesa, net 
kelis kartus žiūrėjo į laikrodį. 
Tur būt turėjo kur nors būti 
sutarta laiku. Kodėl aš pir* ge su mumis tylus, 
miau apie tai nepagalvojau! - 
Juk einant į krautuvę baltinių 
pirkti, nereikia laiko skaičiuo
ti. Krautuvės visą dieną dirbą. 
Čia kažkas kito.

skaityti. Kam dar čia daugiau būtų daroma taip, kaip ai no- O gal mama ir nebuvo liūd
na, gal tik susimąsčius? Tik — Pavargau pietus bevirdama, 

, , kitokia, negu kasdien. Dėl to tai dabar noriu kiek pailsėti,
resnis, tai jis iš mamos visa judėjo. O gal jis negirdėjo, kaip kartais pasirodo. Ji tik man ir pasirodė liūdna.

nebus man per maži. sužinotų. Tariau jam niekuo- kaip paprastai? Jis dažnai nie- tuo metu moka garsiau ką pa- Tėtis taip pat kažką galvojo,
— Dabar dar geri, bet ru- met nesvarbu. ko negirdi skaitydamas. Dėl to sakyti. Paskui vėl gera. Jeigu nes visi tylėjo mevalgydami

denį rankovės bus trumpos—

kių reikia? Juk negalima taip pasirodyti, kad klydau
pinigą vėjam mėtyti.

— Man rodosi per maži,

paties dydžio, kaip paprastai 
perku, — paaiškino, tarsi bū
čiau klausęs.

— Gimtadienio vaišes?

< — Tu tokia liūdna, mama,
— pasakiau priėjęs ir įsikibau 
į ranką. —Gal tau ką skauda?
— paklausiau.

— Oi. ne, — atsakė ji liūd
nai ir pabučiavo man į veidą.

mano mažyti, — pasakė.
Mačiau, kaip Juozukas pasi- 

žiūrėjo j mane, o aš jam atsa-
— Juk dar visa pusė metų nieko nesakau. Kai aorta paša- aš taip galėčiau, tai visuomet pietus. Visi buvome paskendę kydamas pakreipiau nosį. Jis

nusijuokė.
— Pažiūrėsime. — pasa

kiau. tačiau Šiandien kariauti 
nenorėjau.

— Kodėl judu tokie negeri 
Šiandien? — paklausė mama 
abu apkabindama. Jonukas iš 
ryto nenorėjo manęs klausyti, 
o dabar ir Šis didysis nori 
muštis.

— Mes tik žaidžiame, — pa
sakė Juozukas.

— Geri žaidimai tampyti 
broliuką už plaukų, — pasakė 
mama, šį kartą mane užtarda
ma.

— Aš ir tave už plaukų pa
tašysiu. žaisdamas. — pasa
kiau. o jis garsiai nusijuokė.

Tuo metu tėtis, atrodo, atsi
budo iš savo galvojimo ir. pa
sižiūrėjęs į mus. nusišypsojo. 
Aš tuoj ir nubėgau šalia tėčio. 
Mačiau, jam patiko.

(Bus daugiau*
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Kur žmonėm už aukas nedekojama
kanoja nusileidome liepos 

2, Marijos Aplankpmo šventė
je, 5 vaL iš ryto. Aerodrome 
maloniam mūsų nustebimui 
pasitiko šv. Kazimiero lietuvių 
kolegijos dvasios vadas kun.

Keletas prisiminimų K kelionės 
po Europą (3>

vieŠbutyje. Liepos 3 mus tei
kėsi priimti šventasis Tėvas 
audiencijoje. Audiencija truko 
daugiau kaip valandą. Po į- 
prasto maldininkam/ žodžio, 
kurį pasakė šešiomis kalbo
mis, popiežius nulipo nuo savo

angliškai kalbantis vadovas yra 
buvęs italų. armijos ' karinin
kas. Jis tmvo paimtas į nelais
vę Tobruke, Afrikoj, ir nuga
bentas į Indiją kaip karo be
laisvis. Per penkis nelaisvės 
metus išmoko anglų ir vokie
čių kalbas. Lodigiano mieste
lyje Šv. Pranciškos gimtasis 
namas dabar priklauso tam 
seserų ordinui, kurį šv. Pran
ciška įkūrė. Prie namo stovi 
gražus šventosios biustas. Na
mo vidus yra užlaikomas ly
giai toks, koks jis buvo 1850 
m., šv. Pranciškai gimus. Mes

parapijoje. Man buvo džiugu, 
kad Kristaus Vikaras tokia gi
liame amžiuje yra dar toks 
guvus ir sveikas.

Pabuvę dar porą dienų Ro
moje, taikėmės važiuoti trau
kiniu į Loreto, bet vysk. V. 
Padolskio ir preL L. Tulabos 
dėka, liepos 6 išvykome auto
mobiliu, pakeliui sustodami 

— Caseia ir Tolentino. Pirmąjį

tyrinėjimai linksta patvirtinti 
seną tikėjimą, kad šventieji 
Nazaretą Namai, angelų buvo 
pervešti į dabartinę savo vie 
tą Loreto miestelyje, Italijoj.

MILANAS
Milaną būtinai turėjome pa

siekti sekmadienio naktį, lie
pos 7, nes pirmadienio rytą 
buvo numatyta aplankyti šv. 
Pranciškos ~Xarier^Cabrini, _ -
pinuos Amerikos pilietės ka- jos pamaldžių tėvų
nomzuotos Katalikų Bažnyčios: rtegamąjį, fotoj^ją kunigo, 
gimimo vietą. Loreto apleidę, 
laikydamiesi Adrijos jūros pa
kraščio, pravažiavome Rimini, 
Bologna, iki pagaliau pasiekė
me Milaną. Pirmadienio rytą 
nuėjome su preL Tulaba į šv. 
Ambrozijaus bažnyčią ir atlai
kėme Mišias. Antradienio rytą 
abu nuėjome į Duomo, Milano

antrąjį šv. Nikalojus.
CASCIA IR TOLENTINO

{ Caseia atvažiavome, aplan
kėme vienuolyną, kuriame gy
veno ir 1457 m. mirė Sv. Rita. 
Mūsų vadovas, augustinijonas 
kunigas, parodė mums “bičių 
skyles’ vienuolyno sienoje. 
Sios bitės kiekvienų metų 
Kančios sekmadienį pasirodo 
ir gegužės 22, šv. Ritos dieną, 
pranyKsta. Mes taip pat matė
me vynuogių medį, kuris buvo 
nuvytęs ir atgijo Sv. Ritos pa
klusnumo Įrodymui. Ta vynuo
gė vis dar veda saldžius vai
sius. Mes niateme pirmąjĮ kar
šią, Kuriame šventoji ouvopa- 
iaiuoca ir aisiKiaupeme pasi- 
meisa pne negenuanao Šven
tosios Kimo stiKimiame karste, 
kuris dabar padėtas naujoje 
bazilikoje, pastatytoje švento
sios garbei

Po trijų valandų kelionės 
iš Caseia, pasiekėme Tolentino. 
čia apianKeme garsiąją augus- 
uuijouų vieuuOHO, SV. INIKaiO 
jaus šventovę. Jis gyveno Ali 
amžiaus pradžioje, tačiau jo 
dorybių ir šventumo palikimas

prie šv. Karolio Barromeo 
karsto.

LODIGIANO
Lodigiano yra Šv. Pranciš

kos Cabrini gimtinė. Mūsų

kuris ją pakrikštijo, jos krikš
to metrikų nuorašą, ir taip 
pat kambarį, kuri ji naudojo 

/ kaip klasę savo pirmoms mo
kinėms. Sode matėme 
kurioje rašoma apie 
džius, pasirodžiusius jai 
tant. Iš namo nuėjome 
nyčią, kuri buvo pradėta sta- 

_lytil946, šventosios kanoni
zacijos metais. Bažnyčios lan
gai vaizduoja atskirus švento-

• sios gyvenimo įvykius. Paveik
slai vaizduoja daug žinomų as
menų, su kuriais Šv. Pranciš
ka Cabrini bendravo.

lentą, 
balan-

į baž-

TORINO
Po pietų nuvažiavome į To- 

rino, apie 90 mylių nuo Lodi
giano. Norėjau ten aplankyti 
trijų šventųjų šventoves, kurie 
gyveno tame pačiame mieste 
ir tuo pačiu laiku, šiandien jie 
visi trys yra pasiekę altoriaus 
garbės. Visi trys buvo kanoni
zuoti. Mintyje turiu Šv. Joną 
Bosko, saleziečių steigėją, šv. 
Juozapą Cottolengo, Dieviško
sios Apvaizdos namų steigėją, 
ir Šv. Juozapą Cafasso, semi
narijos profesorių, pasižymė
jusį dideliu Švenč. Sakramen
to garbintoju. Šių trijų šven
tųjų kūnai ’ ilsisi garbingose 
šventovėse.

Norėčiau turgtįir laikoir 
vietos, kad galėčiau papasako
ti jums apie mūsų apsilanky
mą Dieviškosios Apvaizdos na
muose. Praleidome daugiau 
nei 2 valandas, kur yra dau
giau nei 10,000 ligonių, ku
riuos aprūpina daugiau nei 
2,000 seselių iš šešių skirtin
gų vienuolijų ir 40 kunigų. 
Kasdien čia ateina 40 gydyto
jų, kurių tarpe yra ir garsiau
sių Torino specialistų. Mūsų 
sesuo— ‘ — -
ji atėjo į šiuos namus būda
ma 16 metų, ir jau 40 metų 
praleido tarnaudama ligoniam, 
įstaiga neturi jokių kitų išsi
laikymo priemonių, kaip tik 
begalinį pasitikėjimą Dievo 
Apvaizda. Jei kas duoda sese
rims auką, jos niekados nedė- 

' koja aukotojui, bet pasako 
Deo gratias. Prieš išvykdamas 
įš Torino į Milaną, atsiklau
piau prie Šv. Domininko Savio 
karstą ir meldžiausi už Balti- 
morės jaunimą ir mūsų šalį, 
nes didysis Šv. Domininko Sa
vio šūkis buvo: “Geriau mirti, 
negu padaryti mirtiną nuodė
mę”.

Į AUSTRIJĄ IR-VIENĄ
Antradienį, liepos 9, mūsų 

malonus vadovas ir kelionės 
draugas turėjo grįžti Romon, 
kai tuo tarpu mes išsiruošėm

finis vienuolyną, kur matėme 
austriškas laidotuves. Mayer-

nuolyną,seniau buvusius kara

žtavome ir Badeną, žinomą sa
vo šiltomis maudynėmis, oku
pacinės rusų valdžios vyriau
sią būstinę, išsilaikiusią iki 
1955 m. Mūsų vadovas labai 
gerai kalbėjo angliškai ir pran-

* Ketvirtadienį, liepos 11, bu
vome garsioje ispanų karališ
koje arklių treniravimo mo
kykloje. Po to praleidome kiek 
laiko Šv. Petro ir šv. Augus
tino bažnyčiose, o vėliau ap
žiūrėjome karališkųjų rūmų___

daugi visą laiką grėsė lyti, 
dienos . keliones užbaigėme 
5:30 ir pradėjome, rengtis ke
lionei į Salzburgą. (b.d.)

Pranešimas
GIDEONO Šulinys, 83 pėdų atkastas už 8 mylių nuo Jeruzalės, 

Šulnys yra iš biblinių laikų.LDS nariams
Metinis Connecticut apskri* 

uiu spėriausių, musų Tiem, kurie siunčia siuntinius Lietuvon
- vadovė pasisakė, kad ferencija jvyksta Waterburyje

a —t,------ o------------------- Labai svarbus pranešimas
visiems tautiečiams, kurie 

siunčia siuntinius j Lietuvą, 
arba į kitus kraštus

1. Artinantis žiemai, prak
tiškiausia dovana, norint padė
ti savo artimiesiems, neabejo
tinai, yra medžiagos kostiu
mams ir paltams. Prašome į- 
sidėmėtL kad per mus galite 
užsisakyti tris aukštos kokybės 
angliškas vilnonės medžiagos 
kostiumams, arba paltams po 
3Į^» jardo kiekvieną, ir tos 

tys medžiagos kailiuos tik 50 
dolerių. Į šią kainą įeina visi 
mokesčiai ir pristatymas oro 
paštu. Tai yra iki šiol negir
dėtas pasiūlymas ir mes nuo- statymo laikas labai greitas, 
širdžiai patariame pasinaudoti Siuntiniai pasiekia Uetuvą per 
šia reta proga. Medžiagų pa- io dienų. Jūs galite užsisakyti 
vyzdžiai išsiunčiami kiekvienu per mus viską, kas tik Jums

šv. Juozapo par. senosios mo
kyklos patalpose. Tą pačią die
ną 9 vai. ryto bus šv. Mišios 
už gyvus ir mirusius narius.

Tikimasi, kad šiemet, kaip 
ir kitais metais, atsilankys 
gausus būrys ne tik iš veik
laus Hartfordo bei Waterbu- 
rio, bet ir New Haveno bei 
New Britaino. Būtų tikrai džiu
gu, kad ši didelė ir buvusi 
veikli lietuvių kat. darbininkų 
organizacija ne nyktų, o to
liau gyvuotų, kaip anais lai
kais kada, kan. F. Kemėšio 
užkurtas aukuras švytėjo liet, 
darbininkų širdyse.

Pasibaigus suvažiavimo po
sėdžiams, dalyviai bus pavai
šinti skania vakariene.

Ant. Paliulis

pareikalavimu ir mes duodame 
pilną garantiją, kad Jūsų ar
timieji gaus tik tas medžiagas, 
kurias užsakote. Priešingu at
veju pinigai bus tuojaus sugrą
žinti. Siuntiniai pasiekia gavė-

2. Mūs vaistu skyrius yra 
medicinos daktaro priežiūroje. 
Jei neturite recepto, prašome 
parašyti smulkiau apie asmenį 
ir jo negalavimus ir galite bū
ti užtikrinti, kad pausite gerą 
patarimą, kuris Jums bus su
teiktas nemokamai- ’ ų

3. Visų rūšių maisto siun
tinius, siunčiame iš Švedijos. 
Kainos yra prieinamos, o pri-

jaudamas Vienuolyne ir šian
dien. į

ŠVENTIEJI LORETO NAMAI
Atvykę į Loreto, prie šven-

LORETO mažyti koplytėlė bazilikos viduje

Balto šokių vakaras Lindrn, N. J.
Balfo vakaras

REIKALINGAS pačių sudarytus siuntinius.
geras žmogus be šeimos, mo- Rašykite lietuviškai ir Jūs 

NEW HAVEN, CONN. vainoti mašiną, suprantąs gausite nuoširdų lietuvišką at-
Kun. Jonui Riktoraičiui pa- apie vandentekius, šildymą bei sakymą.

gerbti pokylis įvyksta rugsėjo elektrą, praktikuojąs katali
kas ir turįs geras atestacijas.

į aerodromą. Įsėdę į italų lėk-. 
tuvą, nuskridome į Zuerichą, 
Šveicarijoje, o iš ten išskrido- 
me į Vieną. Vienoje pirmiau- 

L šia aplankėme šv. Stepono ka
tedrą. Pasirodė, kad katedros 
zakristijonas 3 metus pralei
do Jungi Valstybėse kaip karo 
belaisvis. Jis žinojo šį tą apie 
mūsų šalį ir truputį kalbėjo 
angliškai..

Per pirmą savo ekskursiją 
- po miestą apžiūrėjome pagrin

dinius Vienos paminklus: ro
tušę (City Hall)r Šv. Karolio 
bažnyčią, Parlamento rūmus, 
Nemaža laiko praleidome ka
pucinų bažnyčios kriptoje, ap
žiūrėdami karalių Habsburgų 
kapus. Iš ten nuvažiavome į 
Schoenbrun, lietuviškai — 
“gražiojo šaltinio” pilį. Tai 
yra austrų karališkoji vasaros 
rezidencija. Vien tik pilies 
pirmą aukštą apžiūrėdami su
gaišome daugiau negu valandą. 
Pilies sodai yra labai gražūs 
ir atviri lankytojams.

Po priešpiečių, išvažiavome 
į Vienos miškus. Šis vardas 
pra klaidinantis. “Vienos miš
kai” apima visą žemutinę ir 
kalnuotą Austrijos dalį. Tai 
buvo puiki, valandą užtrukusi 
kelionė autobusu. Pakely ap
lankėme cistersų švento Kry-

Kun. Jonui Riktoraičiui pa-
AMERICAN &FOREIGN

miero vyrų klubo patalpose, Darbas prie vienuolyno namų.
106 Williams St. Visos vietos Smulkesnių informacijų klaus- <Out of Wet J
jau užimtos. ti adresu:

28, šeštadienį, 7 v. v. šv. Kazi*

Regina Paeis Benedictine
Motery Sąjungos narės rug- sisters, Waltece Rd., Bedford, 

sėjo 29 dalyvauja rekolekcijo
se pas Nek. Prasidėjimo sese
ris Putname. Conn. šiais me- 
tais kuopa mini 40 metų gyva- |

New Hampshire.

Hartford 14, Conn.
Teist. Chapel 64773 
Antanas Ustjanauskas

Direktorius

. vimo sukaktį.
Pranas Ralis pašauktas at

likti karinę tarnybą. Tėvai K. 
ir M. Raliai gyvena 17 Pardee 
Street. N. H.

Lietuvos Vyčiui Radijo Programa
TnutsHunj* H stiprios radijo stoties WLOA. 1S5« kyle-ycles 

KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:«l VAL.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkis adresu:

KNIGHTS OF LITHUANTA ULOA 
BRADDOCK, PA.

FALU VACATIONS

FOR YOUR GOOD HEALTH 
SPEND SOME TIME JTT THE

!
Norite geros—meniškos fotografijos

Sarafoga 3pa
and the 

Hotal Russell 
šaratoga Springs, N. Y. 

Pleasant Living 
Catholic Management .

PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIU PROGŲ 
(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.) 

NUOTRAUKŲ: norite atnaujinti seną fotografiją?
. Jums geromis sąlygomis padarys

Free Parking VYT. MAŽELIS
Tel.: Saratoga Springs 

29 or 4381
gyv. 422 Neaabaa Str^ Bi^cesrood, Brvoklpi. N. Y. 

Skambinti tel HYacint 7-4677

Agota Liudvinaitienė, Eugeni
ja Cemaskienė, Mikas Klimas, 
Vladas Tursa, Bronius Baub
lys, Jonas Kasauskas ir Juozas 
Prapuolenis. Greitu laiku tiki- 

koloni-

Lombardijos, šiaurinės Italijos 
Jų tarpe buvo daugiau nei 800 
ligonių neštuvuose ar kėdėse. 
Visą savo kunigiško gyvenimo 
laikotarpį troškau grįžti į Lo
reto. šią garsią šventovę lan 
kiau dar., studentu būdamas. 
Jau tada norėjau ten paaukoti' 
šv. Mišias, bet visos tinkames
nės valandos buvo skirtos 
Lombardijos maldininkų kuni
gams. Mes abu su preL Tūla*
ba sukilome prieš penkias. Lindeno Alto, Balfo ir Ben-
Kai atėjome, bazilika dar bu- druomenės skyriai spalio 5 d.
vo uždara • tačiau aikštė prieš 7:30 vai. vakare Lietuvių «Lais-
ją buvo pilna tikinčiųjų lau- vės parko svetainėje, 340 Mit-
kiančių, kada galės įeiti. chell Avė., ruošia labdaringą’ masi aplankyti visus

Kai pradėjau prie altoriaus Sokhl vakar? su linksma me- jos gyventojus ir iki Balfo va- j 
laiptelių melstis, visa žmonių programa. Bendrovė sa- karo vajų užbaigti.

Gerai eekatl biznis
Lindeno plastiko žaislų fab- ' 

rikantas Edvardas Džiapas 
praplėtė biznį vėl nauju fab
riku, kuriame darbo gaus 400 
moterų. Tai jau antras Džiapo V 
žaislų fabrikas Lindene. Džia- i 
pas lietuviškai visuomenei ži- h 
nomas, kaip darbo garantijų 1 į 
imigrantams davėjas ir geras i, 
lietuvis, nors. pats lietuviškoje i,

kiančių, kada galės įeiti.

grupė man atsakinėjo. Kaip vo Pa*aIPaS vakarui aukoja 
galėdamas stengiausi įsijausti Pat į ^įew ^ersey
į mano buvimo čia reikšmę. 
Negalėjau nejausti pasikarto- 
jant Įsikūnijimo * Paslapties ka
da tariau iškilmingus konse
kracijos žodžius. Po šv. Mišių 
vieno labai malonaus tėvo ka
pucino vedami (šventovė yra 
kapucinų priežiūroje) galėjo- *os- 
me stebėti dabartinę baziliką. Balto vajus ______,___ _ _
Tarp kita ko galiu paminėti, _ Šiuo metu lankosi gyvento- veikloje aktoriai ir nedalyvau- 
kad paskutiniai archeologiniai jų butuose ir aukas renka: ja. J. Prapuolenis

LB jaunimo orkestras savo 
vakaro Uždarbį 'aukoja Balfui. 
Tikrai gražus jaunuolių pavyz
dys lietuviškąja! visuomenei. 
Kadangi vakaran įėjimo auka 
tėra tik vienas doleris, tad 
rengėjai tikisi gausios publi- Vėl teko pastebėti, kad kaikurios neatsakomingos firmos, skelbiasi priimančios dovanų siuntinius persiuntimui 

į S. S. S. R.
Jaučiame savo pareigą pranešti visiems tokių siuntinių siuntėjams, kad visi taip vadinami agentai ir subagentai

uždaryti ir siuntinius dabar galima siųsti tik per oficailias autorizuotas firmas, kurios turi Inturisto. Maskvoje, duotus ' , 
leidimus. , r i

Apsaugojimui jūsų giminių Lietuvoje interesus ir jus pačius nuo perdėto mokėj i motįj vairių rūšių tarpininkams, 
pasitikrinkite, kad firma, kuria siunčiate jūsų

VISI ATEINA! SPALIO-OCTOBER 5 VISI ŠOKA! DOVANŲ SIUNTINIUS | LIETUVA. S. S. S. IU *

Labdaringas Šokių Vakaras
LIETUVIŲ LAISVES PARKE 

340 MITėHELL A VENTE, * 
LINKSMA MENINE PROGRAMA

siunčiate per atsakingą firma, turinčią neabejotiną reputaciją.ir kuri turi teisę priimti tokius siuntinius.
Mes esame tame biznyje daugiau dvidešimties penkių metų, kariu patys džiaugiamės dešimtimis tūkstančių pa^

i tenkintų klijentų. Kiekvienas siuntinys, atneštas ar atsiųstas į bet kurią mūsų įstaigą, kurių sąrašas patiekiamas žemiau, 
išsiunčiamas

TIESIOG | & S. S. B. BE JOKIŲ TARPININKU

LINDEN, N. J.

Rengia ALTAS, RALFAS ir LIETUVIŲ BENDRUOMENE
GROJA NEW JERSEY JAUNIMO ORKESTRAS

Pradžia 7:30 v. v. Auka tik 1.00

Tai sutaupo laiką ir pinigus, nepareikalauja jokių ypatingų mokesčių ar pelno.
Galite siųsti naujus drabužius, medžiagas, avalynę, odas, maisto produktus, vaistus ir t.t.

GLOBĖ TRAVEL SERVICE
(Parcel Department)

716 Wnlnut St. 4102 Archer Are. 6446 Mfchigan Avė. 1165 K. 7Jrt St.
• Philadelphia 6, P«. • New York 23, N. Y. • Chkago 32, Iii. • Dvtruit 10, M k h. • Clcveland 3, Ohio

FRemont 6-6399 TAahmote 5-7560 UTah 1-0807LOmbard 3-3455 LYceum 6-0900

EUuRIdif. Room 10 
409 E. RroadvrVy • 

Italon 27.
ANdrjv S—$764
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Praėjusoji vksara buvo at
nešusi. maloniausi klimatą 
šiaip jau nuskriaustai Chica- 
gai. Nebuvo didelių karščių 
su drėgme, temperatūra nei 
karto, berods, nepasiekė 100 
laipsnių. Tik lietus žmonėms 
gerokai įkyrėjo liepos mėne
sy bent tris kartus skendo Chi- 
caga vandens jūroje. Spaudo
je matėm nuotraukų,

Pipynė, Maskvoje

didesnės spaudos pompos, 
Chicagon suvažiavo ir posė
džiavo L. Bendruomenės val
dyba ir tarybos nariai. * Tas 
suvažiavimas gal būtų buvęs 
ir nepastebėtas lietuvių masė
se, jei ne staigi žinia, kad su
važiavimas nutarė

viešai spaudoje skelbti pa
vardes tų, kurie Lietuvos val-

gątves plaukioja laiveliai
ir kaip gražiai pasirėdžiusios 

damos, automobiliui vandens

suliĮHisios ant vos bekyšančio 
autdnobilio stogo, šaukiasi 
pagalbos, kad policija ar ug
niagesiai paimtų jas į saugią 
vietą. Taigi, buvo dienų, kada 
ne žmogžudžiai ir plėšikai, 
bet vanduo siautėjo Chicagos 
gatvėse ir rūsiuose.

Teko nugirsti, kad nemažai 
lietuvių tų potvynių metu tu
rėjo medžiaginių nuostolių. 
Prieš kuri laiką sužmojau dar 
vieną žinią iš potvynio dienų. 
Žurn. J. Vaidelys visą gyve
nimėlį rinko archyvinę medžia
gą ir mūsų spaudos komplek
tus, ir jau buvo susidėjęs

nemaža archyvą, kuriame 
buvo apstu medžiagos iš Lie
tuvių išeivijos visuomeninio 
bei kultūrinio gyvenimo.

Bet štai ankstyvą pavasarį 
jam buvo sulaužytos abi ran
kos. Kai potvynio metu van
duo srovėmis ėmė ūžti Į jo rū
sį ir naikinti archyvą, jis su
laužytomis rankomis negalėjo 
nieko pakelti ir taip vanduo 
sunaikino brangią išeivijos 
lietuvių gyvenimo istorinę me
džiagą.

Tiesą bankininkai sako, kad 
pinigus - namuose laikyti ne
saugu ir kad juos reikia nešti 
į banką. Tokią tiesą turėtų 
paskelbti ir išeivijos lietuvių 
archyvo vedėjas Liulevičius, 
nes, pasirodo, gamtoje yra jė
gų, kurios kimba ne tik į pi
nigus, bet ir į senus, pageltu
sius popierius.

patenkintas, pasidžiaugė, kadį 
tą mokyklą

šiais metais, susirinko 400 
mokinių

ir pastebėjo, kad jo duktė 
dar tik parengiamojoj klasėj 
drauge su tais, kurie lietuviš
kai dar silpnai skaito. Klau
siau ar parengiamojoj klasėj 
yra ir “dypukų” vaikų, kurie, 
lietuviškon gimnazijon atėję, 
dar sunkiai lietuviškai skai
to? .

... Taip, — aiškino .inž. Ru
dis, — ten visi vaikai iš trem
ties, išskyrus manąją.

žiūrėsim, ar kartais trečios 
kartos Amerikos lietuvaitė ne
pralenks naujai atvykusiųjų.

Adv. Antano Olio, Juozo

aukštuosius mokslus, bet da- 
- -fear savo sūneHų ir dukrelių 

neleidžia j lituanistines mo- 
kyklas.

O, Dieve brangiausias, kaip 
’ sujudo sukruto žmonės Chica

goje po tos žinios- Pats girdė- 
’ jau, kaip vienas ponas parau

dęs aiškinosi, kad, girdi, Bolevičiaus, kun. J. Vyšniaus
ko, muz. Alice Stephens ir ki
tų Amerikos lietuvių pavyz
džiai rodo, kaip, norint, gali
ma puikiai išmokti- - lietuvių 
kalba.

Paskutinė didelė lietuvių 
šventė, į kurią suplaukė neto
li 10000 žmonių (tą skaičių, 
spaudos žmonėms teiraujantis. 
patvirtino budintieji policijos 
pareigūnai), buvo

Šiluvos Dievo Motinos pro
cesija,

kuri įvyko rugsėjo 8 d. Chi
cagoje ir kurią organizavo

“Draugo” redakcijoj dirbąs jo 
pažįstamas Aloyzas Baronas ir 
jis prašysiąs Barono, kad, atė
jus juodajam sąrašui, jo pa
vardę kaip nors' likviduotų” ~

Tuo tarpu prieš savaitę Į 
rašančio šiuos žodžius butą 
buvo atsilankęs JAV gimęs ir 
augęs lietuvis, ALRK Federa
cijos pirm. inž. A. Rudis. Vos 
svečiui pro duris Įėjus, tuoj 
spaudžiau ranką ir kračiau ją 
labiausiai už tai, kad jis savo 
dukrelę, trečiosios kartos A- 
merikos lietuvaitę leidžia i

Mnltlpl* arleroata 'manlfesta ttaelf 
ta diaornnize4 funrtionlns of the

Būdavo prieš 3—4 metus, 
kaip tik vasaros šiluma imda- _

MULTIPLE SCIEROSIS?

Dept. L 095. Dcįiver 20. Col.

vo siausti, taip ir nešdavosi 
žmonės iš Chicagos Į Sandūnus. 
Wisconsino ežerus ar kur ki
tur Į gamtą. Paskutinės dvi 
vasaros buvo kitokios. Ne 
mes iš Chicagos bėgom, bet 
kiti pas, mus važiavo vasaroti. 
1956 ir 1957 m. vasaromis 
Chicagoje buvo atšvęsti ketu
ri didieji išeivijos lietuvių gy
venimo įvykiai:

Kultūros kongresas. Dainų 
šventė, Jaunimo kongresas ir 
Tautinių šokių šventė.

Tos milžiniškos ir visuotinės 
lietuvių šventės daug ką trau
kė į Chicagą — Į pasaulio lie
tuvių nevainikuotąją sostinę. 
Stebėdami tų švenŠų dalyvių 
gausingumą, chicagiečiai pri
ėjom išvados, kad su Chicaga 
vargu gali konkuruoti New 
Yorkas ar Toronto ir vargu ar 
pasaulio lietuvių kongresas, 
kitais metais šaukiamas New 
Yorke. dalyvių skaičiumi ga
lės pralenkti Chicagos lietu
viškų įvykių masę. Dargi chi
cagiečiai. ruošdami kokią di
desnę šventę, nesibijo 15000 
dol. išlaidų sąmatos, nes. pa
tirtis rodo, kad tokia suma 
grįžta su procentais.

Rugsėjo pradžioje tyliai, be

ALRK Federacija, vadovauja
ma inž. A Rudžio. Kažin ar 
kada nors Lithuanian Plazą 
Chicagoje buvo užtvenkusios 
tokios minios žmonių, kaip 
tos procesijos mptu? Dešim- 
tūkstantinė minia su kardino
lu Stritch ėjo žaliomis Lithua
nian Plaza gatvėmis iš Marijos 
mokyklos kiemo Į naująją Ši
luvos Dievo Motinos šventovę, 
išsitiesdama kelių blokų ilgyje, 
akivaizdžiai bylojo visiems, 
kokios didelės ir gyvos yra 
Amerikos lietuvių katalikų 
gretos ir kokia nuoširdi mūsų 
pagarba stebuklingajai Šiluvos 
Dievo Motinai.

Dabar ruduo jau vaikštinė
ja Chicagos „gatvėmisVėl 
grįžta gyvenimas į sales, Į po
sėdžių kambarius, i repeticijų 
patalpas. Tikėkime, kad ir 
žiemos sezono metu Chicagos 
lietuvių kultūrinis gyvenimas 
suspindės naujais Įvykiais. 
Mūsų akys ir lūkesčiai, pasto
vaus teatro Chicagoje nebetu
rint, krypsta į lietuvių operą.

Chicagos vyrų choras šią žie
mą -stato "Faustą'.

Tikimės, tai bus didžioji 
žiemos dovana Chicagos lietu
viams, kaip kad pereitą pava
sarį buvo “Rigoletto”. kurios 
spektaklių nenustelbė ir neiš
dildė jokie kiti įvykiai.

Kitame reportaže pakalbėsi
me apie Chicagos gangsterius, 
žmogžudžius ir baisias žmog
žudystes. kurios kartojasi Chi
cagoje.

45 METAI
Praeitą sekmadienį, rugsėje 

22, Švč. Trejybės Hartforde 
klebonas pręl. Jonas J. Ambo
tas minėjo 45 metų sukaktu 
kaip yra tos parapijos* klebu- 
nas. Jis parapijai ėmė vado- ’ 
vauti 1912, pakviestas vyskupo 
John J. Nilan. Pirmas lietu
viam pamaldas atlaikė rugsėjo 
15 dabartinės bažnyčios vietoj 
stovėjusioj mažytėj koplyčioj 
kuri yra nukelta Ir įjungta į 
seserim gyventi pastatus. ,

Prel. J. Ambotąs atvyko š 
Lietuvos turėdamas 21 metus. 
Buvo apsistojęs Chicagoj. Ku
nigų mokslus ėjo Detroito ir 

-- Bostono seminarijose. Pirma
sis jo paskyrimas buvo St. Ma- 
ry’s parapijoj Norwich. Conn. 
Tuoj vyskupas paskyrė jį or
ganizuoti šv. Juozapo parapi
ją, kurią sudarė veik vieni 
lenkų kilmės žmonės. Iš čia 
pavesta jam kurti lietuvių pa
rapiją. kurią puikiai pastatė 
ant kojų ir prie jos Įsteigė tais .darbais.

Lenkų - lietuvių draugija Įsi
steigė Londone. Tikslas palai
kyti ryšius ir siekti Lietuvos 
ii Lenktos laisvės. Iš lietuvių 
draugijos steigėjais pasirašė; 
V. Akelaitis. K. Barėnas, R. 
Baublys, P. Duoba, S. Nenor
tas. F. Neverąvičius, T. Vidu-

Viijinskas. Laikin u» 
išrinktas lenkas H. 
sekretorium —- R.

gimnaziją. Tai. vienintelė para
pija visoj .arkivyskupijoj, tu,-, 
rinti savo 
mokinių.

Prel. J. Ambonas * 1939 pa
keltas į prelatus. Nors jam ne 
pirmoji jaunystė — eina 89 
metus amžiaus ir 57 savo ku
nigystės. bet jaučiasi dar stip
rus ir giedriai žiūri į ateitį bei 
gali pasidžiaugti savo nuveik

gimnaziją su 400

BALTIMOR&S žinios
Kalėdojimas

Alfonso parapijos kuni-

DIEVO MOTINOS statula nešama Marijos šventoje rugsėjo 8 Chicagoje

MIRĖ DOSNUS AUKOTOJAS - KAZ. MICKUNAS
NORVVOOD, MASS. palaidotas Norvvood Highland 

kapinėse, bet nei žodeliu nepri
siminė apie bažnytines apei
gas. Išeitų, kad palaidotas be 
bažnytinių apeigų. Kam tas 
sąmoningas klaidinimas ir ne
malonumai giminaičiam? Kam 

vas suteikia jam amžiną ramy- bijoti pasakyti, kad tas ar anas 
palaidotas su ar be bažnytinių 
apeigų? Aš manau, kad "San
dara“ nesibijotų dėti kores-

Rugsėjo 3 atsiskyrė su šiuo 
pasauliu Kazimieras Mickū- 
nas, sulaukęs 77 m., gyv. 153 aukojo $500, o statant vienuo- 
Winslow Avė.. Norwoode.

Iškilmingos laidotuvės buvo 
rugsėjo 6 šv. Jurgio bažnyčioj 
su trimis mišiomis: prie di
džiojo altoriaus kleb. kun. F. 
Norbutas, prie šoninių — kun. 
J. Svirskas ir kun. A. Janiū
nas iš Lawrence. Taip pat baž
nyčioje dalyvavo kun. P. Jaki- “Sandaroje” rugsėjo 13 d., pondenciją tokią, kokią jai pa- 
tnavičius, SJ, misionierius iš 1957 m. nr. 37 koresponden- rašo. Čia laikau kaltu vietinį
Grand Caymon salyno, bei di- tas. rašydamas apie Kazimiero korespondentą, kuris, matyt,
delis būrys žmonių. Po pamal- Mickūno laidotuves, mane nu- pats bijo bažnyčios ir vengia
du karstą nulydėjo į Norvvood stebino, kai rašė, kad velionis ją minėti, žvalgas
Highland kapus.

Velionis paliko liūdėti duk
terį Marijoną ir sūnus Antaną 
ir Kazimierą su šeimomis bei 
du sūnaičius. Antanas turi 
vaistinę prie VVashington St. suotinis tėvų susirinkimas įvy- 
Jis yra taip pat bažnyčios ko- ,k?_ 
lektorius.

A. a. Kazimieras priklausė 
šv. Jurgio parapijai ir aukomis 
remdavo jos reikalus. 1949 
m. statant paminklą pagerbti 
žuvusius parapiečiųs paskuti
niam kare, velionis su šeima

lyną vėl paaukojo $500 bei į- 
taisė bažnytinius reikmenis.

Kilęs buvo nuo Velionos, 
Antakalnių kaimo. Tegul Die-

bę. o giminaičiam reiškiu gi
liausią užuojautą.

'‘Sandara" nustebino

H ARTFORD, CONN

Šv.
gai parapiečių lankymą pra
dėjo rugsėjo 18. Lankymas, 
arba kaip -įprasta vadinti ka
lėdojimas. parapiniam gyveni
me yra gana svarbus reiški
nys. Jo pagrindinis tikslas yra 
palaiminti namus, paskui gi 
surašydinti parapiečių statisti
ką. Maršrutas ir laikas paskel
biamas bažnyčioj. Ta proga 
duodamos aukos skiriamos pa
rapinei mokyklai.

Ateitininkų _
susirinkimas įvyko rugsėjo 

15 po 8:30 vai. mišių mokyk
los kambariuose. Rinkosi jau
nieji. moksleiviai ir sendrau
giai. Buvo išklausyti praneši
mai iš vasarinės veiklos. Kun.

Pugevičius

iš Chicagos šventės, ir pasi 
linksminti su šiuo darbščiu 
jaunimu ir su visais tais, kurie 
darbu ar pinigu pagelbėjo ben
druomenės apylinkei, sten
giantis sukuopti pakankamai 
kapitalo grupės kelionės išlai
doms padengti.

šiame parengime šokėjai 
pademonstruos pačius naujau
sius šokius, kurių ne tik Bal- 
timorėje. bet ir kur kitur var
gu kada nors esam matę, ša
lia programos atsilankiusieji 

(Nukelta Į 6 psl.)

BRIDGEPORT, CONN

40 valandų atlaidai
Rugsėjo 8. Marijos gimimo 

šventėj, mūsų choras pasigar- 
susirinkimą sino Šiluvos Marijos giesme.

paįvairino, papasakodamas į- gi rugsėjo 17 iškilminga pro- 
spūdžių iš kelionės po Europą, cesija buvo užbaigti 40 vai. at- 

Šv. Vardo draugijos laidai, kurie praėjo maldingo 
svarbus susirinkimas įvyko pasisekimo ženkle. Pamokslus 

rugsėjo 17 vakare Calvert Hali sakė tėv. Pijus šarpnickas. 0. 
mokykloje. Buvo pateikti įvai- F. M. iš Kennebunkport. Me.: 
rus pranešimai, aptarta naujų procesiją tvarkė kun. P. Pranc-
narių suradimo reikalas ir kit. kus; choras, vad. A. Stanišau 

buvo sko. gražiai giedojo. Sekma
dienį klebonas kun. J. V. Kaz
lauskas viešai padėkojo cho-

giris ir J. 
pirmininku 
Zabielski, 
Baublys.

• Jonas
laimėjęs bėgimo rekordą, Pa- 

—ryžiuje buvo įveiktas vengro 
1 Cegliedi, kuris greitakojį lie

tuvį aplenkė puse sekundės 
(1.500:3.50.5).

( • B. Šlepetytė - Venskiene
ir G. Vaitiekūnaitė - Kaneb, 
pirmoji iš Paryžiaus, o antroji 
iš Amerikos (Worcester, Mass t, 
lietuves katalikes atstovaus 
pasaulmiąine ..katalikių motųrų : 
kongrese Romoje šio mėn. pa
baigoje. <

• Romualdas Vt (džius su 
pagyrimu imagna eum Įaudė) 
baigė Georgetowno universi-

i tete \Vashingtone užsienio tar- 
i - nybos mokslus. Gimęs Lietu

voje 1932, gimnazijos moks
lus išėjęs Vokietijoje Stuttgar- 
te. Dabar Columbia universi
tete ruošiasi daktaro laipsniui.

• Kun. V. Atkočius, mari
jonų Amerikoje provincijolas, 
paskirtas šios kongregacijos 
tarybos nariu, išvyko šeše- 
riem metam į Romą.

• Dr.. K. Girtautas nuo šių 
mokslo metų pradžios pradėjo 
dirbti Misericordia kolegijoje. 
Wilkes - Barre. Pa.: dėstys 
vokiečių kalbą ir literatūrą. 
Anksčiau dirbo prie Hardvar- 
do universiteto 
kolegijoje. Paskutinius metus 
praleido moksliniam tyrinėji
mam Vokietijoje, kur buvo 
baigęs aukštuosius mokslus. 
Amerikon atvyko 1950.

• Ateitininkų Studentų Są
jungos naujoji valdyba Chica-

Newtono

goje pasiskirstė pareigomis:
pirm. Arūnas Liulevičius. vi- 
cepirm. Romualdas Kriaučiū-

Pagrindiniu kalbėtoju 
pasionistas kun. K. Buckley 
šv. Vardo vyrų draugija šv 
Alfonso parapijoj gyvai reiš- rui. procesijos mergaitėm ir 
kiasi. visiem parapiečiam. kurie pri-
Rudeninė parapijos vakarienė sidėjo prie atlaidų pasisekimo.

bus spalio 6. sekmadieni. Choro koncertas
Jos rengimui vadovauja kun. Spalio .19 choras ruošia kon- 
A. Dranginis, padedamas pa- certą. Be paties choro, daly- 
rapinių organizacijų bei pavie- vaus solistas Stasys Liepas, 
nių vyrų ir moterų. Kvietimas Koncertan atsilankyti kviečia- 
ir bilietai visiem išsiuntinėti, mi tik vietiniai lietuviai. 
Jei kas nebūtų gavęs, prašo- bet ir iš artimenių ir tolimes- 
inas užeiti«4 kleboniją ir pasi- nu vietovių.
imti. Po gardžių valgių bus šo- Po koncerto bus šokiai.
kiai. grojant Jono -Ijekevičiaus grojant Al Veaver orkestrui 
orkestrui. Koncertas vyks šv. Jurgio pa-

Baltimorės jaunimui, raPU055 svetainėj. 443 Park 
lankančiam nekatalikiškas 

mokyklas, rekolekcijos vyko
Avė. O.

nas. sekr. Angelė Katelytė ir
Povilas Žuinbakis. ižd. Felik-
sas Palubinskas, referentas
organizaciniam reikalam Jur
gis Štuopis. užsienio sk. vad. 
Ignas Budrys ir spaudos bei 
inf. sk. ved. Džiugas Staniškis
(Clevelande). Naujoji valdyba 
jau išsiuntinėjo pirmąjį ap
linkrašti.

• Nauįosios Anglijos ALRK 
Federacijos apskrities valdy
bos posėdis Įvyko Rrocktone. 
seserų vienuolyne. Posėdyje 
dalyvavo kleb. kun. J. Vaite
kūnas. Vincas Kudirka. Jonas 
Beinortus. Jurgis - -Vėrsiaekas. 
Benediktas Jakutis. Suvažiavi
mas nutarta kviesti lapkričio 
17 ar 24 Brocktonc arba Wor- . 
cesteryje. geriau dar išsiaiški
nus datas ir vietas.

• Benediktas Jakutis, LDS 
Centro Valdybos narys, gyve
nąs Medford. Mass. po opera
cijos grižo iš ligonines ir 
sveiksta namie.

rugsėjo 25—27 d.d.
Susituokė

rugsėjo 22 šv. Alfonso baž
nyčioj Jonas Jonča su June 
Galjour. Moterystę palaimino 
kun. J. Antoszevvskis. Pokylis 
buvo priemiesčio Arbutus le
gionierių salėj.

Stasys Benderis,

Lituanistines mokyklos vi- nortienė. A. Skrupskeliene ir
E. šerkšnienė. 

|domu. kad dalis vaikučių 
(pv. M r. Pinkau duktė) visiš
kai mažai moka lietuviškai, 
jau 3-čios kartos lietuviukai, o . 
mokyklą lankys.

Už mokslą tėvai mokės tik 
po $10.00 metams, nežiūrint. 
___  ___ j iš šeimos lankvs

rinkusieji tėvai maloniai pade- mokvkla
kojo gausiais plojimais. Pandos prasi(lės rugsėjo

28 liet, parapijos mokykloje kare. Po gedulingų 
jBroad ir Capitol Avė. kam
pas) 9—12 valandą. Visais
smulkesniais reikalais galima 
pasiteirauti telefonu: CH
6-7741

Hartfordo ir plačios i.pylin- ■ Bendruomenės apylinkė, 
kės vaikučiai mielai laukiami. nors ’

ir 
klebonas prel. J. Ambotas pa
sidžiaugti. kad dar yra kas rū
pinasi lietuvybe. Klebonas pra
šė daryti, -kas galima, lietuvy- . 
bei stiprinti, o iš savo pusės 
pažadėjo mokyklos patalpose . .....
ir visokią kitą paramą. Susi- vaiku

Buvęs tėvų komitetas-su V. 
Nenortu atsistatydino, nes kas 
mėt vis kiti eilės tvarka įeina 
tam darbui aukotis. Išrinktas 
naujas komitetas, kūrį sudaro 
J. Dragūnevičius. J. Giedrai
tis. T. Janukevičiuš. Norkūnas 
ir J. Pilvelis.

Giius

BEDFORD, N. H.

Seselės benediktinės, kurios 
čia neseniai Įsikūrė, rugsėjo
28. šeštadienį, šventina sava 
Įrengtą koplytėlę, šventinimo 
apeigas atlieka Manchesterio 
vysk. Mattheu F. Brady.

Naujo vienuolyno adresas:
, Benedictine Sisters. \Vallace 

senesniosios kartos lietuvis. Hd.. Bcdford. N. H.
beeinant jam i darbą rugsėjo *

• Juozas Kariggan su žmo
na Ona Jakutyte, gyvenantieji 
Fichburg. Mass, atostogauja 
Floridoje.

17. buvo mirtinai sužeistas 
pravažiuojančio sunkvežimio. 
Išgulėjęs dieną universiteto o newąrk*e atidarytas ofisas siuntiniams gabenti į 
ligoninėj, mirė rugsėjo 18 va- o 

„ ' ' „I pamaldų Jį 
palaidotas rugsėjo 21 Holy Re- !• 
deemer kapuose. • •

ligoninėj, mirė rugsėjo

Jonas Obelinis

endruomenės palangėse 
endruomenės apylinkė. ’; 
dar nepakankamai išsila- J ■ 

pojusi šioje lietuvių kolonijoje. ;; 
ši rudenį pati pirmoji pasi- ;Susirinkimas nutarė, kad da-_________________

bar bus ne 3 grupės, kaip iki 
šiol, o 4 grupės, nes galės ge- ( .. . - — 
riau vaikus paruošti ir priimti korespondencinio suvažiavĖ
net visiškai nemokančius lio- mo prezidiumas nutarė regis-
tuvių kalbos. Taip pat bus dir- travimosi laiką ir siūlymą kan- joj salėj,
bama šeštadieniais ne po dvi. didata i sąjungos valdomuo- grindinis parengimo tikslas- -
o po tris valandas. Mokytojau- sius organus pratęsti ligi spa- |>abūti šit tdŪHniu šokių gim
ti sutiko B. Jneėnienė, K. Ne- lh| L

skelbė ruošianti susibūrimą. ;’
o Lietuvių Skautų Sąjungos Sis ankstyvo rudens * vakaras ’

Įvyks rugsėjo 28. šeštadienį. 7 ;; 
vai., lietuvių svetainės didžio- ;;

85 Hoilins SI. Pa- ;;

po, pasveikinti ją. sugrįžusią J

LIETUVIU DĖMESIUI!

SSSR. UKRAINĄ. LIETUV Ą. LATVIJĄ. ESTIJĄ IR KT KR ISTI S ?
vaistus ir 1.1.

Mtnnėianir mai*(o prodnktm. nauju* ir dėvėtu* drabužiu*.
SIUN0NIAI SIUNČIAMI VALANDŲ BECiYJE

Si'iniciut įteikiamas pašto pakviln\ imas apie išsiunim ...
Siuntiniai p: i,lamini gavėnii 7 S *a\ šiėiu

Siuntiniai.' ahinCinini ori''paštu. ptii-Litom-. T-lh viien»» 
Siuntėja* ęannn amncniAku.<t ęav»\»o pakvitavimu'*
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Ofu<as atdara* kasdien nuo 9 \ ai, fi \ .->l ' \an.

Šeštadieniais nuo 9 vai. • >».. n i vai po p elu
Rctkalnakitr katalogu. RaSyki!9 rusiškai ai ha angliškai 

Netoli Penn-tvlvaiujos gel?.k<9i<» staiio* N<nvark« .
Virinte galite saWi pigiomis kainomis medžias^ 

drabužiams. odų ir kitokių daiktų siuntiniams
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CATHOUC COLLEGES
Wl\TI-K U. 1RDEN T AVER*

mani

EVergreep 8-9794

M. and Z. Collision Works

INDRĖ PALIOKAITĖ

BALTIMORES ŽINIOS

kreiptis pas

NAZARETH COLLEGE of Roches-

,LUdlow 6-2525. Sister of
Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina

mi įvairūs dokumentai.
kun

teris.

norite keptos.

Woodhavėn> 21
moteris.

MICHIGAN FARM SURIS
Fountain. Michigan

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO

lyn 21, N. Y.

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis

TETEK LISAUSKAS
jis labiausiai reikalingas. Tei.Jnr wHIADA^HI? VICTOR ABECTNAS

Tel. RA .1-1242
JONAS JAKUBAUSKAS

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS

STANLEY METRICK

wnHsouo 
FOAM 

RUBBER

Šventė užsibaigė gražiu pa
silinksminimu vyčių salėje.

‘LnGRANDSTREET
BKOOK1.YN H, N. Y.

Adom M9h* Ittc 
•MM MM 3b 
duKū&'t.

Vienas iš didžiausiu darbu,

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

KMM2

B4M4V num

ST. DOROTHY ACADEMY,
1200 Hyland Blvd., Grasmere 5, 

Statgn Island; EL 1-0939; Sisters 
of St. Dorothy; Mother Jane Sil- 
vėstris, Principal; 420 Students;

Boys and Girls; Primary and 
Grammar; Piano Lessons: Foreign 

Languages Lessions; Day; $100.

SOMor 
2CHAIRS 
SfcMt

MOKINA st/trimis vaikais (Mount Veroon, N.-.Y.) susirūpinusi, 
kad jų tėvas kapt. George French už Šnipinėjimą nuteistas iki 
gyvos galvos. Seimą apie io nusikalt'mą nežinojo. JULIUS MALDUTIS 

savininkas

Chicagoje studentų ateiti
ninkų draugovė įsikūrė 1950 
m. Pradžioje ne didelis idea
listų būrelis, metams bėgant, 
augo, didėjo.

Kiekvieną rudenį, kai sau
lės spinduliai nebebūna tokie 
kaitrus, studentų draugovė 
švenčia savo metinę šventę. Ir 
kaip nešvęsti? Juk kas rudenį 
didėja draugovės šeima, didė
ja veikliais jaunuoliais kurie 
pasiryžta eiti at-kų idealų ke-.

me, nei pardavinėjame.

ATKREIPKIME DĖMESĮ 
| SANTAUPAS!

Dauguma mūsų dirbame ir 
stengiamės dalį uždarbio su
taupyti ateičiau Tuo pačiu visi 
pastebime, kad uždirbtojo bei 
taupomojo dolerio perkamt ji 
galia sparčiai mažėja.

Prez. .Eisenhoweris savo kal
boje Pasaulinio Banko nariam 
aiškiai pripažino, kad Infliaci
ja Amerikoje bei visame pa
saulyje įgauna rimtą pobūdį.

Tinkamiausias sutaupų aj- 
ginimas yra investacijos. Mes 
siūlome jums Mutual Funds, 
kurie per eilę metų yra įrodę 
pasisekimą. Informaciją lietu
viškai bei angliškai siunčiame 
be jokių įpareigojimų.

Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimui. Jūsų skonis Jums 
pasakys Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms 
kad 
visų 
patį

, A R_V HHX-€»ELEGE,
4380 Main St, Buffalo 26, N . Y.; 
Circle 3600; Sisters of St’ Francis 
pf Penance and Cristian Charity; 
Sister M. Angelą. President; Sister 
M. Georgia. Dean of Studies; 388 
students. A fully accredited liberal 
arts coliege for day and resident 
students which grants B. A., B. S. 
and B. M. de.grees in the following 
fields of concentration: art, Eng. 
lish language and literature, mod- 
em languages, music, history, soč
iai studies. sociology, mathematics, 
biology. chemistry and secretarial 
Science- Hospital affiliation for 
training in X-ray or medical tech- 
nology and medical record librar- 
ianshio. Tuition $500; room and 
board $650: for women only.

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS 1NS. CO.. Hartford.
Connecticnt j

vių pritarimas ir gausesnis da
lyvavimas bendruomenės apy
linkės darbuose. V. S.

Sveikinimų buvo daug. Svei
kino visi prezidiumo nariai. Vi
sų linkėjimai buvo, siekiant 
“Visa ' atnaujinti Kristuje”, 
nešti ir gyvą lietuvišką dvasią 
ir uždegančiais žodžiais kelti 

Raštu 
Brizgys ir 

P. Daužvar

CHANG 
3-7291

6::4 N. prnison Street.-Balt imorr, 3145’ TeL Longwoo<l 6-2622

kad ateiti- 
šeima ir 
atsilankęs

IMMACULATA COLLEGE, įmina- 
culata. Pa.: Malvern 2201; Sisters, 
Servants of the Immaculate Heart 
of Mary: Sister Ana«ta«ia Maria, 
Dean; 600 Students: A.B., B.S., 
B.M. Degrers in Pre-t^ediėine. Pre-

Jūs tiek LApopuliarinot .Michigan Farm Sūri, kuris paliko 
mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
geriausių sūrį.

TO PLACE, 
YOUR 

CANCEL CR
CALL LO

Posėdis parodė, 
ninkai yra didelė 
džiugu, kad buvo 
nemažas skaičius vyresniųjų.

Šiemet, rugsėjo 15. sekma
dieni, šventė prasidėjo gražio
je Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje, kur dalyvauta mi
šiose ir pasistiprinta dvasiš
kuoju penu.

Antroji šventės dalis, iškil
mingasis posėdis, vyko Marijos 
gimnazijos patalpose. Įnešus galės pasilinksminti ir, bešo- 
vėliavas ir sugiedojus at-kų kant nuvargę, atsigauti bufete. 
himną, pirmininkas Jurgis Rengėjai tikisi didelio skai-

Ormiclimo reikalais, taksu (Income 
Tas) paruošimiii. neturimu doku* 
inentii tvirtinimui

09 .l;i;.!aica Avė
Vlrginia 7-447"

1883 MADISON SI BROOKLYN 27, N. Y
To*. F.V M6X« (PrU t*«*r«o* A«r.

TALARSKI
FUNERAL HOME

Jūs esate natnuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Michigan Farm Sūrio, Sis sūri* jau per ilgus metus gaminamas 
Jono ir Angelines Andriulių ir jų šeimos. Fountain, Mich.

Amžius
Adresas

KING MERRIT & CO. INC.
Foreign Language Dept. 

391 Grand Avenue
Englewood, New Jersey 

P®!.: WHitehall 4-2220 (N.YJ 
—LOweU 7-0100 (N.

— Seniai reikėjo taip sakyti 
ir nekvaršinti man galvos. O 
čia

jaunimo pasiryžimą.
sveikino vysk. V.
Lietuvos konsulas

jam 
naują skaitytoją

Ponui Tokiam, augusiam 
lietuviškos mitybos įtakoje, 
pakvipo naminė duona. Nieko 
nelaukdamas spruko pro duris 
ir atsidūrė prie pirmos kepyk
los durų. Įėjęs rado ne tiek 
pudruotą, kiek miltuotą .vidu
rinio amžiaus moterį.

— Norėčiau juodos nekep
tos duonos, — paprašė.

— Ko? — lyg nenugirdusi 
pasiteiravo moteris.

— Rodos aiškiau negalėjau 
pasakyt, bet galiu "dar paant
rinti: geisčiau nekeptos...

— Nekeptos? Mes tokios 
neturime. Kartais pasitaiko ne- 
dakepti, bet tada...

— Atsiprašau,. — nutraukė 
ponas Toks, — nesu sveikatos 
inspektorius ir neatėjau duon
kepių tikrinti. Matyti, iš viso 
nebūsiu pataikęs f kepyklą:

— Kaipgi? Tamsta esi ke
pykloje. Mes turime visokios 
duonos ir priedo dar bobutės 
sūrį, bet tamsta kažinko nori.

— Na. kiekvienas nori, ko 
jis nori. — neužsileido ponas 
Toks. — Bet valia dar man 
paklausti, jei jau esu tikroje 
vietoje, ar tamsta duoną ke
pate?

— Žinoma.
— Vadinasi. . kepate jau 

keptą?
* — Kaip tai keptą? — pasta

tė akis moteris. — Ji būna 
dar nekepta, kai imame iš 
duonkubilio ir dedame į pečių.

— Aš taip ir galvojau, kad 
su moterimi iš pirmo žodžio 
nesusišnekėsi, — pastebėjo po
nas Toks. — Vadinasi, turite

zuelos Zubinienė. Sendraugių 
S-gos pirm. K. Kleiva, Studen
tų S-gos pirm. V. Kleiza, Stu
dentų Chicagos skyriaus pirm. 
J. Kregždys, Akademinio Są
jūdžio pirm. A. Mickevičius. ' Verta pažvelgti ir į tolimes- 
At-kų Studentų pirm. A. Liu- nius bendruomenės užsimoii- 
levičius. Moksleivių At-ku Va- mus, bent į tuos, kurie numa- 
karų apygardos pirm. A. Šatas tyti šiems metams. Valdyba 
ir Studentų Santaros atstovas, yra užsibrėžusi suruošti antrą

Užėmus garbės prezidiumui pasilinksminimą advento išva- 
vietas, priartėjo iškilmingas karėse, kur šalia šokių ir ge- 
momentas, kada draugovės>■ ros muzikos dėmesį patrauktų 

bufetas, įvairūs ir įdomūs savo 
lietuviškais užkandžiais ir link
sma programa. Pačiam adven
te tikimasi suorganizuoti dvie-

CNtvpraetic te noted fbe R» tffeo- 
tironam ta brtagtag roHof to ouf- 
ttnn from mota typM of head- 
*chM — tactoūtaf agonUdng mt> 
grabo. Conoult your local chiro- 
JNvctor and wrtt« todag for furthor 
Infomstlon regardlng teadaches, 
thatr eaoaaa and hoar they ean bo 
grvrantod and nUered. Atoo aak

- OUR LADY OF MERCT 
ACEDEMY

SyOsaet, Long laland, New York 
Day and Boarding Sckool for Giria 
Affiliated with the State Univers- 

ity Grades 7 through 12 
Fireproof building on beautiful 
126 aere eanipus, 30 ndles from 

New York City. Bus Service from 
Jamaica and other points on the 

Island. Bus also meets train at 
SyosseL

School Seasions 10:00 a. m.- 
3:40 a. m. Conducted by the 

Sisters of Meręy.

e««t of a n<w NvMio room 
by ittioo AOAais

i(f» . . a 
braotf n«w leokl Oor erafta- 
m«n—backed Vr ovtr M

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

JOHN SMIRNA
Tel Grovehill 6-7783

ir nekeptos. Prašau man atrėž
ti gera luistą.

maišėsi moteris,

Law. IJbei^l Arts. Home Econo- 
niics. Business: Tnitinn $500; Board 
and Room $SOO - $900: for ivomen 
onlj’. ’ t

lAIDOTUATU direktoriai 
386 Maple Avenue, Hartford. Conn

deivą? Nei iš bronzos, nei iš 
gipso dabar neapsimoka. Grei
tai jie atsiduria Mongolijoje. 
Iš duonos kas kita. Paskui gali 
sutrupinti ir žvirblius palesin
ti. Bent nauda”.

— kaipgi aš tamstai rėšiu, kad 
ji dar nebekepta. Mes ją vadi
name tešla.

— Kiek reikės, 
tur.

GEORGE GALŪNES 
I4IM Caniff. hrlroit. Mk-h. Trl. T. O. 8-

Bet, — sulaikė poną Toki 
ką gi tamsta da

rysi iš tešlos? Daug reikia?
gausiu ki- 

užpykęs atkirto ponas 
Toks ir išmovė iš kepyklos.

Eidamas po nosim banbėjo: 
“Ką darysiu? O kas kam dar
bo? Gal pats kepsiu, gal kli
juosiu mūsų visuomenės kul
tūrinius ir politinius suaižėji- 
mus. o gal lipdysiu kokį va-

— Vadinki kuo nori, nors ir 
marmalyne, bet jeigu turi, tai 
ir rėžki.

šeima padidėjo 13 narių. 
Draugovės vicepirm. Romas 
Kriaučiūnas, perskaitė šias 
pavardes: Elena Brazytė, Ig
nas Budrys. Giedrė Griskenai- ju Lietuvos - teatrų aktorių re
lė, Janina Katelytė, Povilas čitalį. Kas programą išpildys.
Kilius, Nijolė Krištolaitytė, kol kas tegul lieka paslaptimi. 
Saulė Liulevičiūtė. Marytė Be šių parengimų numato- 
Meškauskaitė, Birutė Mituzai- ma suruošti bent keletą paš
te, Dalia Noreikaitė, Irena Va kaitų lituanistiniais klausimais, 
laitytė, Alicija Žilevičiūtė ir Tačiau jei iš pasilinksminimų 
Povilas Žumbakis. Jie susi- galima tikėtis bent šiek tiek 
kaupę, pakerta nuotaika bu- pelno (ne visada viltys išsipil- 
čiavo vėliavą ir Kristaus ir vė- dol>, tai paskaitų organizavi- 
liavos akyvaizdoje tarė žo- mas, kaip ir kiti būtini darbai, 
džius, kurie juos įpareigojo neturint sava ’ at lpų ir jas 
visa gyvenimą eiti Kristaus nuolat nuom’io’ >11 surišti tik. 
mokslo ženkle.- eiti kilniais su išlaid nis. Štai kodėl ben- 
ąteitininkų idealų keliais. Po druomenės apylinkė kviečia 
priesaikos jiems buvo įteikti baltimoriečius gausiai daly- 
studentų at-kų ženkleliai. rugsėjo 28 pasilinksmi

nime. kurio metu gautas pei- 
■ nas bus sunaudotas ten. kur

daugybei darbų ir išlaidų, susi
jusių su jais, niekad negalima 
net patenkinamai sutvarkyti.

Planai ateičiai

reaguojama ir jiems pritaria
ma. tačiau metiniai susirinki
mai nelankomi, solidarumo

Įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, 
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 ligonines 
išlaidas

laukiančių valdyba, yra dides
nis lietuviu subūrimas apylin
kėje. Iki šiol parodytas dėme
sys nebuvo pakankamas. Nors 
i atskinis valdybos darbus

LITUANUS 
lankia talkos — surask
už 1

ANNHCRST COLLEGE
Four-year Liberal Arts College 
for women—South VVoodstock, 

C5hn. B. A. program in languages, 
TNCUFD1NG UTTITANIAN, 
sočiai and natūrai Sciences, 

mathematies, business.
Teacher training on secondary 

level. A. A. program in 
secretarial studies.

For Information wnte: 
The Registrar 

Box 569, 
Putnam. Conn.

“turiu, neturiu; kepu, 
nekepu", lyg kokiam Jungtinių 
Tautu susirinkime. Mes esame 
žmonės paprasti ir paprastai 
susikalbame. Sudiev!

Prieš akis pasaulio Lietuvių 
seimas New f Yorkę. Kadangi 
atstumas nuo Baltimorės yra 
nedidelis, būtų labai nepato- 

štuopis atidarė posėdį, pakvie- ,«aus dalyvių. Šių vilčių pa- gu, jei šiame seime dalyvau- 
sdamas jam vadovauti Balį grindas — tautinių šokių gru- tų tik vienas kitas. Pasiruoši- 
Lukoševičių, o sekretoriauti Pės populiarumas baltimorie- mas seimui
Angelę Katelytę ir Audronę ėių tarpe ir, be to, juk tai pir- didelių darbų, kuriam taip pat 
Stakytę. Į garbės prezidiumą mas vakaras po vasaros. Daly- reikalingas geresnis susiorga- 

Raibužis. v^i savo atsilankymu pagelbės nizavimas ir drausmė. Tikima- 
S J. viešnia iš tolimos Vehe- ir apylinkės finansiniuose rei- si. kad valdybos rūpesčius pa

kaluose, kurių, esant tokiai lengvins nuoširdus visų lietu

si. Joseph. Fev. Mother Helene, 
Pres. Sis?«*r Rase Angelą. Dean. 
491 Studens: Liberal Arts and 
Science . Art Music. Nursing. Soč
iai work." Speach correction. Speech. 
Medical Technology education, Sec
retarial. Science A.B. -B.S. degree. 
Tuition & General Fee $550. Rcom 
& Board $700. For vvomen cnly.

mokest’s mokamas labai šykš
čiai. šios valdybos užsimoji
muos numatoma surinkti bent 
dvigubai solidarumo mokesčio, 
kiek iki šiol buvo surenkama, 
ir metiniame susirinkime susi
laukti daug gausiau dalyvių.

MICHIGAN FARM (HF.ESE DURY. INC.
Vieninteliai šk» snrie gamintojai FOUNTAIN. 31ICH.

REUPHOLSTER

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose, 
prieinama kaina 

TeL CHapel 6-1377

• -
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® SPORTAS
VVorcesterio varžybose

Pereitą šeštadienį ir sekma
dienį Worcesterio lietuvių Vy
tis pravedė tinklinio ir krepši
nio turnyrą. Suvažiavo apie 100 
sportininkų. Vyties pirminiu 
ko Stasio Prapuolenio visi 
buvo gražiai priimti ir varžy
bos pravestos puikiai. Jos vyko 
Maironio parke.

Krepšinio varžybose dalyva
vo šeši vienetai. Pirmose rung
tynėse VVorcesterio lietuviai, 
karo veteranai, kad ir senste
lėję, įveikė dar žalią Bostono 
Dainavą. Worcesterio Vytis 
nesunkiai sudoroja Hartfordo 
Grandį. Trečiose rungtynėse 
dėl patekimo baigmėn kovojo 
mūsų meisteris, Brooklyno 
LAK, su VVaterburio Gintaru. 
Brooklyniečiai, turėję vargo 
pirmame ketvirtyje, bet vėliau 
užtikrintai laimėjo 71:46. Ne
pasisekė waterburiečiam, iš 
karto ant atletų užšokusiems 
ir dėl to gavusiem tik trečiąją 
vietą. Gintaras skaitytinas se
kančia jėga po LAK. Baigmėn 
taip pat pateko VVorcesterio 
veteranai, įveikę Vyti.
LAK - VVorcesterio Veteranai 

107:61 (40:23)
Priešžaismyje susitiko VVa- 

terburio Gintaras su VVorces
terio Vytim. Laimėjo Gintaras. 
Po to išėjo žaisti LAK su ve
teranais. Ir vėl pirmame ket
virtyje atletai vos persvėrė 
19:14. Bet vėliau aiškiai domi
nuoja pranašesni mūsiškiai. 
Toliau atletai sukalė virš šim
to taškų. LAK sąstate žaidė: 
Bačanskas I — 23, Vyšnius— 
18. Kuryla ir Keskonis po 15, 
Kidžius — 14, Daukša — 12, 
Bačanskas n — 6, čilčius —4 
šiaip jau. po vasaros pertrau
kos atletai nieko ypatingo ne- 

~ parodė. . . . ' ■ ,
Tinklinis atitenka Hartfordui

Hartfordiečiai išstatė net du 
tinklinio vienetus — Pirmasis, 
laimėjęs turnyrą dėka Grajau
sko ir Miniuko, pasirodė jau 
apšlifuotas. Bostono Dainava

RUTH EISENHOVVER, prezi
dento brolio Miltono duktė, da
lyvavo regatos rungtynėse Wa- 
shingtone.

nelabai begalėjo pasipriešinti.
Gerai pravestos varžybos 

sutraukė per mažą žiūrovų. 
Sekmadienį baigminių rungty
nių metu vos apie pora šimtų 
tesuskaičiavom.

^ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

Brity Chess Magazine, rug
sėjo nr. mini P. Tautvaišą, pa
sidalinusį trečią vietą su H. 
Berlineriu ir Popel, VVestern 
Open pirmenybėse, Milwau- 
kee.

Australijos Chess World, 
birželio nr. skelbia Vakarų 
Australijos pirmenybių lentelę 
iš kurios-matome, kad P. Šal
kauskas laimėjo trečią vietą 
tose p-bėse: 1. P. M. Foster 
su 8H-%, 2. VV. Leonhardt 7 
tš., 3. P. Šalkauskas 5% tš., 
viso 10 dalyvių. Šalkauskas i- 
veikė: R. Lilly, O. Rotbergs, 
T. VVismore, K. Sheard ir E. 
Staunard, o su J. Rush sulošė 
lygiom.< k <

Boston Sunday Globė, rug
sėjo 22 d. įdėjo Kazio Merkio 
laimėtą partiją iš N. Raymon- 
do, loštą Grand National ko- 
resp. pirmenybėse, “Globė” 
pabrėžia, kad Kazys Merkis 
yra “One of the premier cor- 
respondence players in the 
country...’

Futbolas
Mūsų futbolininkai, pradėję 

pirmąsias pirmenybių rungty
nes, susilaukė ir pirmojo pra
laimėjo. Stipriem German - 
Hungarians pralaimėta 2:4. 
Kondicijos stoka, o taip pat ir 
vidurio saugo Arenso klaidos 
leido priešininkui pasiekti 4 
Įvarčių. Negelbėjo ir geras 
vartininko O’Brien žaidimas. 
Gražys ir Butrimas buvo mū
sų Įvarčių vyrai.

Rezervinei, atrodo. patinKa 
dviženkliai skaičiai. Jau trečią 
sekmadienį German-Hungar- 
ians rezervinė LSK apkūlė 
10:0!

Šį sekmadieni LSK žaidžia 
su SC New Yorko Throggs 
Neck stadijone mūsų pirmoji 
komanda dar niekada nėra 
pralaimėjusi, todėl ir šį kartą, 
lauksime pirmųjų taškų. Re
zervinės pradeda 1:30 vai. o 
pirmosios — 3:15 vai. Atletas

Motery pasaulio komandi
nėse pirmenybėse, Olandijoje 
pirmą vietą laimėjo Sovietų 
moterys (Olga Rubtsova ir Ki 
ra Zvarkina) su 10^o*5Vh tš., 
Rumunija taipogi 10%, Rytų 
Vokietija 10, Vengrija 8%, 
Bulgarija 8, Jugoslavija 7%. 
Anglija 7, V. Vokietija 6 ir 
Olandija 4. JAV moterys Į 
baigmę nepateko, bet paguo
dos varžybose jos buvo pir
maujančios.

Baltijos klubo New Yorke 
naują valdybą sudaro: A. Ran- 
kis — pirmininkas, J. Vilpi- 
šauskas — vicepirmininkas, E 
Staknys — sekretorius, J. Pa 
miljens — iždininkas, H. Allik 
— turnyrų vadovas.

Rugsėjo 27 d/ 8 v. v. prade
damos klubo pirmenybės pre
liminarinėmis varžybomis, ku
riose tikimasi apie 15—20 da 
lyvių. E lietuvių jau Įsirašė 
A. Ratas, M. Slapšys, S. Tro-

VOCATIONS

Brothers of S t. Paul
Esate 15 ar 35 metų, jeigu norite tarnauti Kristui vienuolyne, kvie
čiami stoti pas šv. Povilo brolius. Jie aukojasi skelbti Dievo Žodžiui 
spauda, radijo, televizija, scerja. Su tuo modernišku apaštalavimu su
jungta malda, darbas, studijos ir poilsis. Broliai neskiriami hamų 
ruošos darbam. Rašyti:

Rev. Father Superior, 2187 Victory Blv., Staten Lsland 14, N. Y.

janas ir I. Vilpišauskas. Preli
minarinės bus lošiamos šešių 
ratų šveicarų sistema. Varžo
vai užėmę pirmas šešias vietas 
Įgys teisę dalyvauti galutinia 
me čempionato turnyre kartu 
su pernykščiais laimėtojais A 
Rankiu, P. Žirniu, J. Pamil- 
jens, H. Allik, E. Stakniu ir 
R. Ditrichs.DOMINIC AN SISTERS OF THE PERPETUAL ROSARY’ 

Kontempliatyvinis vienuolynas teikia garbe Marijai recituodamas 
rožančių kas valandą dieną ir naktj. Seserys taip pnt gieda Divine 
Office. Jos siuva dar Uturginius drabužius ir atlieka kitus meniškus 
darbus. Rašyti:

Revered Mother Prioress. 14th and VVcst Sts. Union City, N. -J.
H. W. FEMALE

HOUSE KEEPER
5 Day week, Sleep in or out, 

Lynbrook. L. I. References.
Phone Lynbrook 9-5354.

Parish visitors of Mary Immaculatc
Seserys Misionierės lavina katechetės, Trained ir ruošia profesona^ 
les specialiem darbam. Central Ma&sion House: 328 West "1 St 
New York 23. N. Y. Novitiate: Marycrest Convent, Monroo, Orange 
County, N. J. Teirautis raštu nemokamos informacijos.

SISTERS OF REPARJ4TION OF THE CONGREGATION OF MARY 
Jaunos moterys, kurios norėtų tarnauti Dievui, rūpindamosios varg
šais ir draugiškumu. Rašyti: N.-:

Rev. Mother Mary Therese, St Zita’s Vilią, Monsey, N. Y.
H. W. MALĖ ■ FEMALE

NURSES—R. N. 
Malė or Female

Neu ly organized small research 
\vard, exclusively. Excellent pay- 

educatlonally stlmulating, interest- 
ing and pleasant working condit- 

ions. HO 4-7500. Ext. 280. 
Greedmoor Institute For 
Psychobiologlc Studies.

Oueens Village 27, N. Y.

T h e Franciscan F a t h c-r-s
Jauniem vyram ir berniukam specialios galimybės mokytis j kuni
gus. Pinigų stoka nėra kliūtis.Priimam! ir kandidatai j brolius. Dėl 
informacijos rašyti: .mm mm
Fr. Stephen, T. O. R_, Franciscan Preparatory Seminary, P. O. Box 
289. HolHdaysburg 2, Pa.

A c t i v c C a r in e 1 i t c s
Karmelio Karalienė, gal būt. nori jus apgaubti savo specialiu mei
lės ženklu — savo škapleriais. Jei nesate linkę mokyti arba globoti 
senelius ir ligonius, tai yra daugybė kitų galimybių jūsų talentui. 
Mergaitės nuo 15 iki 35 metų iš gerų katalikiškų šeimų, jaučiančios 
religini pašaukimą ir norinčios uždaraus gyvenimo, skirto Kristui ir 
Marijai, kviečiamos stoti pas karmelites. Teirautis raštu arba kreip
tis asmeniškai J: fiimmmmm
Mother Angeline, Tcrcsa, St. Tcresa Mothcrhouse. Avila on the liūd
nom Germantown. N. Y.

t

NURSING HOME

CONVALESCENT AND 
RĘST HOME

For Elderly People 
Excellcnt care. Good food

Rcasonable rates, 
Day and Night Service 
Beautiful Surroundings 

For More Information Phone 
East liampton, L. I. 4-1303

Kandidatai j kunigus arba brolius 
Fl*3llCl SCHIl maloniai laukiami ir prašomi ra-

r syti:
■ n | Father Leo. T. O. R., Director of
1* cll-iiei’S Vocations. Monnt Asais! Monastery;

Ix>rett*>. Penmylvania.

DAUGHTERS OF ST. PAUT. 
Missionarica of the Catholic Edltion

(Press — Radio — Cincma)
I Girls. who desjre to spread the word of God by writing,pjrlntlng,

lllustrating and dlstributing Catholic Literaturc ąd<iare^\
| interested in doing sočiai nork. Write for furthcr information t<)
) Mother Superior. /

78 Fort Place, Staten lsland. N. Y.

SICK OR HELI, 
ELDERLY PEOPLE

Cnn be cared for in nurses 
home at rcasonable rates.

Visits by priests and sisters 
regularly. For mote 

informntfcn
Phone MO 5-7749

DISPLAY
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YOU ARE INVITED
to join with the Sisters of Repar- 
ation of the Congregation of Mary 

in making a monthly novena in 
Honor of the Miraculous Infant

Jesus of Prague. A Novena will be 
held in the Convent Chapel from 
the first to the ninth of every 

month. Send your intentions which 
will be placed. at the Shrine of 

the Infant Jesus during the
Congregation of Mary 

143 West 14th St.
New York 11, N. Y. 
sent upon reąuest. -

John Krauss, Ine.
11709 Liberty Avenue

(Retail Store)
Richmond Hill

MĖSA
ir

DEŠROS

VENETIAN BLINDES

VENETIAN BLINDS
Custom Made Blinds ..............  $4.80
VVashing, with tapęs, cords .... 2.75 
Repainted vvith tapęs, cords .... 3.95 
Coraices .................................. 1.98
Shades .................................. 2.58
Table Pads (6 ply) .............. 11.95
Radiator Covers ...................... 14.95
Folding Doors .......................... 6.95
Aluminum Screens ............... 3.50
Storm Windows ...................... 15.95
Storm Doors .......................... 39.50
HYacinth 2-8167 CLoverdaie 9-8664

FOR SALE MISCEL.

BUMPER POOL TABLES

Used—Good Value 
$50 and up, Excellent condit- 

ion, For Your Recreations 
Room, 4 Side Play With 2 
Or 3 Pockets. Cost up to 

$400 in 1956. Call 
Henderson 5-4986. (N. J.)

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti

G Lenmore 2 — 6916

SKAITYK VARPELĮ. Įdomus 
naudingas, iliustruotas, mėne
sinis religinis žurnalas. Me
tams tik $2.00. Rašyk:

Franciscan Fathers 
Kennebunkport, Me.

REAL ESTATE REAL ESTATE

ST. RAYMOND’S PARISH
Lynbrook — Within 2 blks, 

of St. Raymond’s school and 
Church, 4 bedrms., liv. rm., 
din. rm., kitehen; 1% baths, 
glass enclosed porch, full bas- 
ement, attic with finished 
room, sreena, storais. <$15,500. 
Call LYnbrook 9-8861.

ST. MARGARET'S PARISH 
IN PEARL RIVER, N. Y.

Ideal for children. Quiet 
Street. 6 rooms. 3 bedrooms. 
Near schools. Full basement. 
Gas-steam heat, screens, sform 
windows and awnings, garage, 
city sewer. A. Raffo. 151 Mar
tin PI.

ST. EDVVARD's PARISH 
IN SYOSSET, L. L, N. Y.

6 rms. split, 2 baths, play- 
room, laundry, basement, 
sheltered patio, all appliances, 
walk to church, station, Stor
es. Early occupancy. $22,000. 
WAInut 1-5078.

IN LADY OF LORETTO 
PARISH

4 bedrm. custom brick Cape. 
135x100 fenced plot, 2 baths, 
2 car garage, fireplace, play- 
room. with bar, eat-in kit
ehen, many extras. Mušt be 
seen. Immediate occupancy. 
Desirable location. $20,990. 
IVanhoe 6-5569.

CATHOLIC SCHOOL

I mmaculata Junior College,
4344 Wisconsin Avė . N.W., Wash- 

ington 16. D. C.. Woodley 6-0040: 
Sisters of Providence of St. Marv 
of the VVoods, Indiana.; Sister Mary 
Jnan. President: Sister Teres' 
Al-yse. Dean; 170 Stu'e”t : T'v 
vear transfer and te ’m'nal coursfs: 
Dąv St'.ident $500; Board & Tuition 
^1.200-51.400.

SCRANTON, UNIVERSITY OF, 
Scranton, Pa.. Diamond 7-3321- 
Jesuit; 2.045 Students; Very Rev. 
John J. Long, S.J., President; Rev. 
William G. Kelly. S.J.. Dean; Rev. 
Edvrard Spcnga. S. J.. Dean of 
Graduate Division: A.B.. BS, M.A 
M S —,c'<-ccs: nre-Mc 'ical ~r 
Dental pre-Legal. prė-Engineer’nr 
Engiish Classics, Ilistory, Eeo o 
mies. Polit'.cal Sc:ence. Sočio! gy. 
Education, Psychology. Biology. 
Chemistry. Physics. Mathematics. 
Electronics. Accounting and General 
Business Majcrs; Day and Evening: 
Graduate Division in Education and 
Histcrv: Branch General R.O.T.C.; 
Tuition $550: Fees $65: VVomen ad- 
mitted to evening graduate schools

Catholic Schools and Colleges
CALDWELL COLLEGE, Caldwell, N. J.

A four year Liberal Arts College eondueted by the Sisters of St. 
Dūminio Accredited by Middle State Asso. Humanities, Sciences, 
Business, Music, Tgacher Training. Library Science. B. S. degrees 
Associate in Arts, in Gen. Secretarial. Catalogue: Registrar 
Caldvvell, N. J.

ORATORY SCHOOL, Catholic Preparatory for Boys. 14 Bedford 
Road. Summit, N. J. CRestvievv 3-1085. Accredited all Sports. Priests 
and Laymen: Rev. John J. Bain, Principal; 200 Students. 8th Grade 
through High School; Boarding and Day Sch.

ALBERTUS MAGNIS COLLEGE. 700 Prospect St.. Nevv Haven. 
Conn. STatc 7-1196. Dominican Sisters: Sister M. Luise. O. P.. Pres. 
Sister Thomas Albert, O. P. Dean of Studies. Sister Mary Patricia, 
O. P. Dean of Students. B A. Degree Day summer Session. Tuition 
$150, Board $850 — Fec all students SUK) plūs.

DUCIIESNE RESIDENęE SCHOOL. 1 East 91 St., N. Y. C. SAcra- 
mento 2-4745. Rgligious of the Sacred Ilearl. Mother Margret Sheo. 
Pres. 35 Students. Regular Taborai Arts course plūs speeialized vo- 
cational training — Junior College training. $2100.

LADY CLIFF COLLEGE. Highland Kalis, N. Y. Franciscan Sisters, 
Sister M. Jane Thomas, President. Sister M. Immaculata Dgan — 
B. A. Degree, 175 Students, Day and Boarding — Tuition $450. 
Room. and Board $750. Address Registrar or phone Highland Falls 
6-2060.

GEORGIAN COURT COLLEGE. laikevvood, N. J. Sisters of Mercy. 
Mother Marig Anna, President. Sister Mary Giovanni Dean . 250 
Students. A. B.. B. S. Degrees. Day and Boarding. Tuition $550. 
Board and Room $800. Address Secretary or phone LAkevvood, 
(N.J.) 6-0940.

ST. LEONARD HIGH SCHOOL. 26 Brevoort PI.. Brocklyn 16. N. Y. 
NEvins 8-9023, Franciscan Brothers: P.rothcr Aquinas. O. S. F., 
Principal; 390 Students; Connncrcial; Day; Tuition $300.

GWYNEDD-MERCY JUNIOR COLLEGE. Gvvyncdd Valley. Pa.; 
Sisters of Mercy; Mother Mary Bernard, President: Sister Mary 
Grcgory, Dean; 156 Students; Tuition $100; Room and Board 
$1.000-$ 1,200.

LA SALLE ACADEMY. 41 East Second St.; Ncw York 3. GRam- 
ercy 5-8940; Christinn Brothers; Brothcr A. Charles. F. S. C., Prin
cipal; 800 Students; High School; Day; $250.

ST. JOHN’S PREPARATORY SCHOOL. 82 Lcwis Avė.. Bmoklvn 6.
N. Y„ GTx»nmore 2-0700; Vincentian Fathers; Rev. John T. Nclson.
C. M.. Hcadmast.er; 1,200 Students; High School; Day; $300.

NOTRE DAME COLLEGE OF STATEN ISLAND. Grymes Hill, 
GIbraltar 7-4343; Sisters of Congregation of Notre Datne: Mother 
St. Egbert. President; Mother St. Mary Camline. Dean; 300 Stu- 
dents; B. A„ B. S.. B. S. in Education, Commerce Degrees; Day. 
Tuition $500; for women only. Full.v Accredited.

HUNTINGTON — Large 6 rm. 
Ranch on % aere. 14x16 
porch, wall to wall carpeting, 
near Northern State Pkwy, 
Catholic church and parochial 
school. $17,900. HAmilton 
7-3365.

ST. FRANCES DeCHANTAL 
PARISH

In Wantaugh, L. L
Nevv Large Cape Cod. 2 complete 
baths, 2 bedrooms on first floor, 
attic suitable fop 5 more rooms, 
extra large 2 car garage with attic 
plot 70x105, choice location, 1653 
Hannington Avė. Owner„ Builder 
Sunset 5-1142.

ACREAGE AND HOME SITES IN 
PEEKSKILL, N. Y. AREA

Home Sites and Acpeage on beau- 
tiful mile long private Lake. 54 
foot, 3 bedroom Ranch. From 
$4990. Shell construction. In Peek- 
skill and Yorktown Heights Route 
No. 6 vicinity. Sites extra. Dj-ive 

; out — Take Tacomic State Pkwy
Exit Route No. 6. Left to Barver 

i St. — Follow signs.
Tacomic Lakęs Estates

19 Main St.
White Plains, N. Y. 

WH 9-3400

ST. RAYMONDS PARISH
Lynbrook, Charming 7 room 
Colonial. Large living room 
and full sized dining room.

Newly decorated, convenient 
to R. R., shopping and paroch

ial school. LY 9-3565

Beechhurst — Frame stucco 
Ist floor—liv. rm., din. rm., mo- 
dern kitehen, dishvvasher, la- 
vatory, porch; 2nd floor — 3 
extra large bdrms., bath, 3rd 
fl. — 2 additional bedrms.: 
beach rights. Near St. Luke’s 
and Holy Cross High School. 
$22,000. Call FLushing 9-8678.

HUNTINGTON — Large 8 
rm. split with 3 bedrms., rec- 
reation rm. and 2 kitehens, 
fireplace. wall to waft carpet
ing, 12x19, enclosed porch. 
On 14 aere, near Northern 

' $tate ‘Pktvy., Cath. church and 
; Parochial school. $24,900.

HAmilton 7-2113.

fO PLACE,
YOUR AD

CANCEL’ OR CHANGE
CALL IO 3-7291

REAL ESTATE

ACREAGE & HOME SITES 
NEAR GRAYMOOR 
GARRISON, N. Y.

Home Sites and Acreage on beau- 
tiful mile long private Lake.

54 feet, 3 bedroom ranch. From 
$4990. Shell construction. 2 Milės 
from Graymoor-Peekskil Route 
No. 6 Yorktown Heights. Sites 

extra. Drive out — Take Taconic 
State Highway exit RL No. 6 left 
to Berger St., right on Berger St.

Follow sign.
Taconic Lakęs Estate

19 Main St—WH 9-3410 
VVhite Plains, N. Y.

Long Branch, N. J. 
136 Franklin Avė. 

PARDUODAMA
Sklypas 100x200 pėdų, namas su 

dviem mažais butais ir 7 miegam., 
gyv. namas valgomasis, didelė 

virtuvė. Kieme mažas dviejų šei
mų namas. Aliejaus šildymas.

Pakenčiama kaina.
Skambinti A. Boselli 

AR 1-1497

Glen Cove $27,500
RANCH HOMES

Custom built at development pric* 
es 3—5 bedrms., 2 and 3 baths, 
playroom, 2-car garage, % aere 
wooded plot. In Catholic area.

Nevv Woods Estates
Dij-ections: North on Glen Cove 
Rd. into Glen Cove: right on 
School St., left on Doris Lane, 
left on Nevv Woodg Rd. Phone: 
ORiole 6-1228.

VALLEY STREAM, STATE PARK 
.AREA. Center Hali. 5 bedrm. col- 
onia.1 home, features 24’ living rm. 
vvith logbuj-ning fireplace, sun rm., 
banquet-sized dining rm., large 
kitehen vvith breakfasjt nook and 
1-: bath on first fl. 4 bedrms. and 

• bath vvith stall shovver up plūs fin
Dveysized knotty pine bedrm. on 
3rd fl. Full basemt. oil heat, 2 

: car att gar. 65x106 nicely land-
scaped plot. Close to all facilities 
and Cath. institutions. Extras. Pri. 
ced at $23,000. Call ovvner LOcust 
1-1245.

!
I wick Avė. Brookh n 71 *1 v.

No Dovvn Payment on Monument ...» Take 24 Months to Pay

ONUMENT

KingsbridgeBooklet (CN) on Reguest

ROAD NEVV YORK

CORPORATION

7-5678 or 5679

RESTAURANTS
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Barra’s for Banąuets and Weddings 
COMPLETELY AIR CONDITIONED

3900 Liberty Avė. UNion 3-6758
North Bergen UNion 3-9739

Consult Eanųuet Mgr. & Bridal Consultant Mrs. Barra

NEW BRONXWOOD INN.
CATERING TO VVEDDINGS, BANQUETS AND PARTIES 

Ralph and Lucille Porco, Mgr. OL 4-2400
3821 Bronxvvood Avė., 2 blocks East \Vhite Plains Road at 220 St.

Wakefield C a s i n o
4421 tVhitc Plains Rd. Near 238 St., Bronx 70, N. Y. FA 5-9222

CATERING VVEDDINGS & BANQUETS
Fully air-conditioned, ultra modern, private banųuet rooms; ample 

parking facilities. Convenient to Transportation. Capacity 800.
“Let us plan your affaii\ the pleasure is yours, vvork ours”

RALPH rORCA, Prop. JACK FUSARO. Mgr.

$ 6 A & A A A A A A A A A* A A A A A A A' A’:<....................  ......... ........ . ......
< Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas 
:< 1. Lietuvių visuomeninių organizacijų (nekomunis- 

tinių) susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne- 
mokamai.

j©: 2. Pobūviams, šokiams, vestuvėms ar šiaip šventėms
•A. nuomoja už prieinamą kainą.

Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino-

LietuviŠki maisto gaminiai.
Naujai išpuošta šokių salė.

5
‘C; Nuomavimo reikalu kreipkitės į manegerį V. E. Ml-

KALAUSKĄ asmeniškai ar telefonu EV 4-9672
arba pas pavad. K. Vaitaitį

3- 
mis. 

jį 4.

>:

»: »:

J
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_ BOSTON. M8SS.

mokslo tuntus
Maironio šeštadieninė mo

kykla Brooklyne pradėjo nau
jus mokslo metus rugsėjo 14,

Mmvo
NAUJIENOS^

Matini* banketas, 
kurį ruošia Bostono Balfo .sky
rius, bus spalių 20 Lietuvių 
Piliečių Draugijos klube. Pro
gramoje dalyvaus aktorius Vi
talis Žukauskas iš New Yorko.

Pradėjo kalėdoti 
šv. Petro lietuvių parapijos 
kunigai rugsėjo 23.

f BARASEVlčn’Str SCNI’
I F U N E R A L II O M 

254 W. Broadway -
— South Boston. Mass. 
4OSEPH BARACEVIČIU& 

_ Laidotuvių Direktorius
T*L ANdr*w 8-2590

Fordhamo Lituanistikos Institutas

NEW YORKAS

Alek-

Karšt. Patr.

įMisiios
Direktorius

f’irmąjį lituanistikos semest-

Joseph Garszv

vos kunigaikščiais. Mirusioji
i šv. Petro parapijos klebonijo- paliko tris sūnūs — EdvardąRomoje.

LAISVES VARPAS Dragūnas

J. B. SHAL1NS

Kun. V. Dabuiis
Ateitininkų Federacijos gene

baigė pirmąjį, vasaros semestrą 
rugpiūčio 14. Institutą lankė 
16 nuolatinių, tikrų studentų

Viilliam J. Drake-į
ir Antaną Stoughtone, Joną — 
Woipol, Mass, ir dvi dukteris 
— Stelą, nutekėjusią į Canton, 

. 1 — North East-,

dailininkų pasitarimas

V1CTOR RUSSELL apakintas žurnalistas, Nexv York© ligonini e 
aplanko mokini D. Ozerskį, kuriam taip pat buvo išplikintos akys 
vieno jaunuolio nusikaltėlio.

styti Linkime jai greitai pa
sveikti. Mik.

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

lankydamasis New Yorko apy- kalbos, gali būti laisvėje gyve- 
linkėje, sustojo pranciškonų nančio lietuvio vaikas. Ar ne-

Koplyčios nemokamai visose

IVoodhaven, N. Y. s
Suteikiam garbingas laidotuves \

ŠALINSKAS
Laidotuvių Direktorius f 
84-02 JAMAICA AVĖ. ’ 

(prie Forest Parkvvav Stationi 5

miesto dalyse; veikia ventiliacija
Tel. Vlrgmia 7-4499

šv. Petro parapijoje prasideda 
rugsėjo 30, pirmadienį, 7:30 
v. v. Misijas ves T. V. Gidžiū
nas, O. F. M. Pirmoji savaitė

Kunigų Vienybės
Naujosios Anglijos provincijos pavardė*yra bendra su Lietu- 
susirinkimas įvyko rugsėjo 24

mėjams: a. a. Lietuvos minis- i, 
teriui P. žadeikiui ir poniai 
žadeikienei, vysk. V. Brizgiui, yatpz&z.__ oteią, uuu»

I Mass, 'ir Sofiją

vienuolyne Brooklyne'Svečias, 
kaip marijonų vienuolijos cen
trinės valdybos narys, gyveno

G R A B O R 1U S 
BALSAMUOTOJAS

* Tel. STagg 2-5043

| Mattheu P. Balki*/
J (BIELIAUSKAS* į

Stoughtone išgyveno apie 44 
m. Paklausus vieno jos su- 

. naus, iš kurios srities Lietuvo
je motina yra kilusi, jisai at- -----------------------

EVergrėen 8-9770

Naujosios Anglijos lietuvių
Kultūrinė Radio Programa

WHJL, 1430 kilocyd**
Bedford, Mass.

Kun. Vladas Jaskevičius, S. J. 
Lituanistikas Instituto

231 Bedford Avė. i 
Brooldyn, N. Y. I

je. Grižo šį penktadienį.

Lietuviu. Kultūros Klubo

nsmORKS-JOKŪBU 3.

M. P. BALLAS—Direktorius 
ALB BALTRŪNAS-BALTON 

Reikalų Vedėjas
660 Grand Street

i Brooldyn, N. Y 
NOTARY PUBLIC

| Kunigų Vienybės seimą 
kuris šiemet įvyko Philadel- 
phijoje rugsėjo 26, iš New 
Yorko bei New Jersey apylin
kės buvo nuvykęs gausus bū
rys lietuvių kunigų.

Ateitininkų moksleivių 
New Yorko kuopos susirinki

mas šaukiamas rugsėjo 28, 
šeštadienį, 1:00 vaL Apreiški
mo parr mokykloje. Bus ren
kama nauja valdyba. Visi na
rį-' prašomi dalyvauti.

Kun. dr. Rėklaitis 
rugsėjo 17 atvyko iš Romos į 
Elizabeth, iš ten vyksta į Ku
nigų Vienybės seimą, o pas
kui apsistos ilgesniam laikui 
Marianapoly. Spalio _ pradžioje

los patalpose, kleb. kun. Nor
berto Pakalnio globoje.

Susirinko gausus mokinių 
skaičius, bet vietos dar yra 
daug — > ją reikia užpūsti. 
Todėl visi lietuviai vaikučiaiTodėl visi lietuviai ____ ___
yra kviečiami tęsti pradėtą 
mokslą arba pradėti pirmus 
žingsnius.

Kiekvienam lietuviui, esan
čiam išeivijoje, yra brangus __
lietuviškas žodis, nes jis pri
mena varge ir kančiose esan
čią tėvynę. Kiekvienai moti
nai bei tėvui yra brangus jų 
vaikas, todėl yra šventa parei- 

_____ . „ .__  _____ . -ga perduoti jam tėvų bei pro- 
atyyks iš Romos taip pat ir tėvių kalbą. ; ~ __

Tai nėra lengva padaryti ir keletas svečių. Dauguma 
kiekvienam atskirai. Reikia studentų buvo seselės mokyto- 

’ džiaugtis, kad yra įkurta ir jos iš įvairių kongregacijų, 
tebeveikia šeštadieninė mo
kykla. Joje vaikučiai ir jauni
mas semiasi žinių apie Lietu
vą, jos kalbą, praeitį, miestus 
ir žemę. Mokosi žaisti žaidimų, 
šoka tautinius šokius ir bend
ruose suėjimuose lietuviškoje tus universiteto egzaminus ir 
dvasioje linksminasi. Taip pat 
mūsų jaunimas atitraukiamas 
iŠ svetimos 'aplinkos ir, auklė
jamas jų elgesys, drausmingu
mas ir tvarka taip, kaip jų tė
vai ir vyresnieji buvo auklėja
mi Lietuvoje.

Vis daugiau tenka išgirsti 
iš paliktos tėvynės, kaip ten 
branginama lietuvių kalba ir 
visa kas lietuviška. Būtų nusi
kaltimas neatsakyti broliams 
tuo pačiu! Baisu ir pagalvoti,

kun. dr. J. Vaišnora.

Už a. a. Bruno Stoškaus
vėlę LF bičiuliai, New Yor

ko sambūrio valdybos inicia
tyva, užprašė mišias, kurios 
bus pranciškonų koplyčioj, 
680 Bushwick Avė., Brookly
ne, rugsėjo 28 d. 9 v. r. Bičiu
liai ir pažįstami prašomi mi
šiose dalyvauti.

Sv. Mykolo atlaidai
kasmet iškilmingai švenčiami 

lietuvių parapijoje Bayonnėje, 
N. J., kur tas šventasis yra 
bažnyčios globėjas, šiemet at
laiduose pamokslus sakys Tėv. 
L. Andriekus, O. F. M.

Dailininku susirinkimas
Rugsėjo 28 d. 8:30 v. v. pas 

prel. J. Balkūną, Maspethe, 
šaukiamas New Yorko lietuvių 

dėl 
1958 organizuojamos parodos, 
ryšium su LB pasaulio lietu
vių seimu New Yorke. 1__
kviečiami dalyvauti.

Jos nuoširdžiai dirbo per visą 
vasarą. Nors darbas buvo ir 
sunkus, bet darbo rezultatais 
patenkintos pačios seselės, In- 
tituto vadovybė ir lektoriai. 
Visos seselės išlaikė nustaty-

gavo užskaitas. Seselės moky
tojos, pagilinusios lituanistines 
žinias, geriau sugebės jas per
duoti ir mūsų jaunimui, besi
mokančiam pradžios mokyklo
se ar vidurinėse mokyklose. 
Malonu, kad be seselių studi
javo ir keletas civilių studen
tų. Ir jie įgytus kreditus per
kėlė į tuos universitetus, ku
riuose jie studijuoja. Vieni į- 
gijo kreditus kolegijos studi
joms (undergraduate), kiti 

kad kada nors lietuvis sutikęs aukštesnioms studijoms (grad- 
lietuvį, giminaitis giminaitį, vate).

Visi Q gal net brolis brolį — nesu-
sikalbės sava Raiba... Vergijoj paVyįo suorganizuoti tik

Kun. dr. J. SakuviSu,, MIC, tat dėk» mŪsų gertiamųjų rėmė-
............................... — - nei tas, kutis nemoa^ ievų proga Fordhamo uni

versiteto vardu, mūsų buvusių

Atitaisymas
Praeitam Darbininke, rug

sėjo 24, Lašant apie kap. inž. 
Antaną Vaitiekūną, pasitaikė 
klaida. Jo motinos vardas yra 
ne Elzbieta, kaip buvo parašy
ta, o Elena Vaitiekūnienė, gy
venanti 46 Stagg St., Brook- 
lyn, N. Y.

PHILADELPHIA, PA.

Studentų Ateitininkų Drau
govė žurnalui Lituanus parem
ti spalio 5, šeštadienį, 7 v. v. 
šv. Andriejaus par. salėj ruo
šia koncertą. Dalyvauja Gaiga- ratinis sekretorius, organizaci-

• studentų vardu ir visos mūsų 
bus gėda, kad aukščiausius lietuviškos visuomenės vardu 
jausmus būsim išmainę i talpi- nuošwžiai dėkoju mūsų re- 
nį aukso, gardaus valgio šauk
štą?!

Ar vaikas lanko lietuvišką 
mokyklą — tėvų valia. Todėl 
mokykla, nors jau pradėjusi 
darbą, dar kartą prabyla į lie-, 
tuvius tėvus: perduokite savo 
vaikams lietuvišką širdį, lietu
vio būdą, lietuvių kalbą ir mei
lę Lietuvai!

Yra lietuviška mokykla, yra 
pasišventę mokytojai ir pui
kios sąlygos, o mokslo vaisiais 
džiaugsis tėvynė, tėvai ir pa
tys mokiniai. E. R.

laitė, Karaša, Žemaitaitis, Dzi-
kas ir Papievytė.

tautinio Instituto patalpose 
(190 Beacon St.) rugsėjo 28. . 
Susirinkimo pradžia 7:30 vai. 
vakaro. Bus svarstomi lietu
viškojo švietimo reikalai. Kal
bės dr. J. Girnius, L. Čepienė 
ir V. šimėnaitė. Kviečiami ir 
nenariai.v

Baltijos koncertų serija 
pradedama spalių 4, penkta-

■ dieni, lietuvių žymaus pianisto 
Andriaus Kuprevičiaus kon
certu. Koncertas bus Jordan 
Hali, prasidės 8:30 v. v. Tiki
masi, kad šią antrąją Baltijos 
koncertų seriją .. lietuviai gau
siai parems. ,

Kun. B. Rutkauskas, O. P., 
domininkonas, apaštalaująs 
Louisianos valstybėje, rugsėjo 
22—24 lankėsi Bostone.

Dail. Andriuliui
Garney ligoninėje rugsėjo- 26 
padaryta gerklės operacija.

Anglų kalba misijos
šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje bus po dviejų sa
vaičių; misijas ves T. Lukas 
Chabot, O. F. M. •

Rakšnienei, p. Krėvienei, p 
Kačionienei, Tėvam Pranciško- 
nains, kun. M. čyvui, inž. V. 
Mosinskiui, dfT A. Vasiui, inž? 
V. Gruzdžiui, p. Gečiauskams 
ir p. Ramanauskienei.

Iš rėmėjų aukų buvo suda
ryta 16 stipendijų, kuriomis 
pasinaudojo 16 buvusių mūsų 
studentų. Visų mūsų stipendi- 
jatų vardu nuoširdus ačiū vi
siems rėmėjams

Taip pat nuoširdžiai dėkoju 
visiems instituto lektoriams: 
prof. A. Saliui, dr. J. Kazic
kui, vysk. V. Brizgiui, prof. J. 
Brazaičiui, St. Barzdukui, dr. 
A. Vasiui, prof. K. Pakštui, 
prof. J. Puzinui, kun. prof. St. 
Ylai, prof. V. Jonynui, prof.
A. Senui, A. Bendoriui, moti- koncertas įvyksta rugsėjo 29, 
nai M. Teofilei, dr. J. Aisčiui sekmadienį Thomas parko mo- 
ir akt. V. Žukauskui. kyklos salėje; pradžia 3 v. po

pietų.

Bostono vyčiai 
išvvksta į Naujosios Anglijos 
vyčių suvažiavimą, rugsėjo 29 
VVestfield, Mass.

Sodalietės 
rugsėjo 8, šeštadienį, parapi
jos salėje rengia whist party; 
pradžia 8 v. v. ’ -

CYO orkestro

CAMBRIDGE, MASS.

Marijos gimimo šventė mū
sų bažnyčioje buvo iškilmingai ; 
atšvęsta. Mišios ir maldos bu
vo aukojamos už kenčiančią 
Lietuvą.

Liet. Kat. Klubo piknikas 
praėjo sėkmingai- Nutarta šeš- : 
tadienių vakarais rengti ‘‘vhist 
parties”. Būsimu klubo banke-- 
tu rūpinasi valdyba su tam 
reikalui sudaryta komisija.

Jonas Kapočius su šeima iš 
Detroito svečiavosi pas savo 
motiną ir gimines.

Jonas Malinauskas persikėlė 
gyventi į savo naujus namus i 
Roslindale, Mass. 1

Edv. ir Elena Gendroliai, gy- I 
veną Dorchestery, susilaukė 
pirmom dukrelės. Anksčiau jie" ’ 
gyveno Cambridge.

Pranciška Adams buvo ap
sirgusi. Ji jau sveiksta namie.

Susituokė J. R. Beham su 
Jane Alice Pawer; Dr. J. A. 
Galicio su Aldona Strazdaite.

Mirė ir po gedulingų Nek. 
Prasidėjimo bažnyčioj pamaldų 
buvo palaidoti: Silvestras * 
Bruožis, Jonas Mačiukas, Kon
stancija Zdanevičienė,
Sandras Santackas ir J. Raude- 
liūnas.

FCNERAL HOME 
197 Webster Avenue 
PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorių? _ 

ir Balsamuotojas 
Cambridge, Mass. 

NOTARY PtJBUC 
PaUnMvimM <iien« ir naktį

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge Ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus.
Reikale’ šaukite: Tel. TR S-44S4

TeL EVergreen 7-4335 |

Stephen Aromiski*
(ARMAKAUSKAS) 1

Graborius-Balsamiiotojas I 
MODERNIŠKA KOPLYČIA į 

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

SĮpUGHTONO ŽINIOS

• Romana Gediminienė mi
rė rugsėjo 17, palaidota rug
sėjo 20 Hl. Sepulcre kapinėse.

Reikalinga Petnviu parapijos 
klebonijai. Viskas moderniš
kai įtaisyta, darbas lengvas, 
atlyginimas geras, gyvent! 
kambarys patogus.

Rašyti Darbininko 
Administracijai^

dr. J. Kazickui, dr. J. Valiu- 
nui, prel. L. Mendeliui, kleb. X 
kun. J. čepukaičiui, poniai A. | 

M. Cheleden, prel. J. Balkū- 
nui. kleb. kun. J. Starkui, x 
kleb. kun. Martusevičiuf, kleb. a 
kun. J. Gurinskui, kleb. kun. * 
A. Virmauskui. kun. dr. J. | 
Prunskiui, prel. Pr. Jurui, 
kleb. kun. J. Aleksiūnui, prel. 3 
Ig. Albavičiui, prel. M. Krupa-1 
vičiuį, motinai M. Aloyzai, Vin- | 
co Krėvės lituanistikai studi- 

jos reikalais lankėsi Clncago- iuoti stipendijų fondui, p.
Saulaičiui, p. čikotienei,

ANGELU KABAUENES PARAPIJOS

SIETINIS KONCERTAS
į vyksta

SP ALIŲ-OCTO BE R 6
SV. STANISLAVO PARAPIJOS SALfilE

Driggs Avenue ir Newell Street Greenpoint, L. I.

PROGRAMĄ IŠPILDYS:
Parapijos choras, vadovaujamas Myk. Liuberskio
Skautų vyčių oktetas
V. J. Atsimainymo parapijos choras, vadovaujamas Ant. Vismino 
Knklininkas J. Olšauskas, iš Amsterdamo, N. Y.

Progranui vadovaus aktorius Vitalis Žukauskas 
Akompanuos muz. Aleksas Mrozinskas

PO PROGRAMOS ŠOKIAI. * Gros R. BUTRIMO ORKESTRAS 
Bufeto salėje bus gal:ma pasivaišinti

Salė pasiekiama Driggs ir Graham Avė. autobusais bei GG traukiniu iki Nassau stoties

Pradžia 5 vai. vakaro

Visus maloniai kviečiame dalyvauti

sakęs, kad iš ten, iš kur buvo 
moterim, antroji - vyram, “g? i
Misijų metu pamokslai sakomi 8^ Ii?edumnIa:\ Veh“e’ 
9 v ryto ir 7-30 v. v. matyti, žinojusi Lietuvos isto-

’ 3 ' ■ ' riją ir tai pasakojusi savo, vai
kam, užsimindama, kad jos

WORC, 1310 kilocyklM 
VVorcMter, Mass.

Sekmadieniais
8 iki 8:30 vai. ryte

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS
47 Banks St. 

BROCKTON 18, MASS.
Tel. JUniper 6-7209

& • $*štadieninė mokykla pra-
q dėjo mokslo metus rugsėjo 22. 
9 Pirmieji^ atvyko mokytis: P. 
g Gustas, A. ir N. Poškai, A ir 

< N. Fosteriai, J. ir B. Savickiai, 
K. ir N. StatkaL J-aukiame ir 
daugiau.

•" K. Sabaliauskaitė - Fotto* 
rionė, šeštadieninės mokyklos 
mokytoja, birželio 20 Bostone 
buvo sužeista automobilio ne
laimėje. Dar ir dabar vaikšto 
su gipsine apykakle. Tačiau ji 
maloniai sutiko mokykloje dė-

ama
WHIL — 1430 kitocycle* — Medford. Mass.

K»ckvi»*rw .•eekmedienl mm 11 iki 12 vai vidurdieni© Jei norite k* , 
nors pa-šveikintl ar pranešti, tai asmeniškai Iduoklte ar siųskite 
vedėjui ANTANVT1 F. KNTCTŽHTI

O. Ivaškai. 328 W. Broadway, Ir Stasys Jakutis. 496 E. Broedvvay, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė.. Cam
bridge. Masa Telefonai: NOtw«wmI 7-144*: SOoth Bestoa S-4CIR ar 
*-l»4»; Klrkland

FOTO STUDIJA
P. GAUBYS, savininkas

VESTUVIŲ albumai (mažas — iš 36 nuotrauką 
5x6 inč. dydžio— 40 dol., didelis — 36 nuotraukos 8x 10 
inč. dydžio — 60 doL; abu tik 85 dol J. PORTRETAI. VAI 
KU nuotraukos ir kiti foto darKii atliekami greit, gerai ir 
pigiau nri kitur

45—27 Mth St. Woodhevon 21. N Y
•BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis »

ToL: VI 6-2164
po 6 vai vakaru, nedarbo dienom visą dieną

4

_ RKl__ .
RADIJO VAIANDA JKll/oiUS NB 
TUS SKRIEJA PAS KIEKVIENĄ. 
LIETUVI DIDŽIOJO NEVYORKO 
S. J. IRCONN. APYLINKĖJE KU* 
R1S IESKO ATSIGAIVINIMO UE- 
TUVIŠKAME ŽODYJE IR DAINOJE.

DABAR .

NAUJU LAiKU

(S30nUR97.9KBG.nd


