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matinius

Maskva apie naujus vyskupus Lietuvoj

BULGANINAS SAKĖ: VISKAS BUS GERAI

ADENAUERIS?

san

Nurodoma spaudoje du moty* 
vai. Viena, Adenaueris žūt būt

POLITIKA IR KIAUŠINIENĖ. Prez. D. Eisenhoweris, atostogau
damas Denveryje, pusryčiąuja su respublikonu partijos vadais, ku
rių buvo suvažiavusiu iš visų 48 .valstybių.

parapiją . Po 
priimta eilė 

bus paskelbti

Bet dar įsakmiai tai paaiškino 
AP agentūra. Jos atstovas iš 
Bonnos sako, jog

Bulganinas, kaltindamas, kad 
vakaru Vokietijoj esą sulaikyti 
100,000 Soviety Sąjungos pilie* 
čię, galvoje turėjęs "buvusty 
Baltijos valstybių" gyventojus, 
kurie "po antrojo pasaulinio 
karo atsisakė grįžti j Soviety 
Sąjungą" ir dėl kurty vakari
niai sąjungininkai buvo daugel 
kartę atmetę Soviety kaltini
mus, "kad jie laikomi prieš iv

DIPLOMATINIUS SANTYKIUS SUTARTA UŽMEGSTI. BULGA
NINAS TIK ŽODŽIU PAŽADĖJO GRĄŽINTI BELAISVIUS. VAKA
RAI SAKOSI "LAIMĖJĘ", O MASKVA ATEINA SU NAUJAIS 
REIKALAVIMAIS.

• Uosto darbininkę streikas 
baigtas, priėmus ILA sąjungos 
siūlymą sudaryti iš-garbingų 
piliečių komitetą, kuris išnag
rinės skundus.

KĄ LAIMĖJO MASKVOS 
DERYBOSE BULGANINAS?

KODĖL NUSILEIDO

• Gvatemalos raudonasis 
prezidentas Arbenz, kurį suki
limas nuvertė, jau atsidūrė 
raudonojoj Čekoslovakijoje. 
Savieji traukia pas savuosius..

Soviety sddtjąa piiauelė, kad 
į JT sesiją, kuri prasidės rug
sėjo 20,.Sovietų Sąjunga siun
čia delegaciją, kuriai vadovaus 
Molotovas, o tarp kitų jos na
rių abėcėlės tvarka eina: Kuz- 
necov, Malik, Juozas Matulis.

Matulis yra dabar sovietinės 
mokslų akademijos preziden
tas Lietuvoje ir vyriausios* ta
rybos narys.

Negalėdami įkišti Baltijos 
valstybių Į JT,. Sovietai sugal
vojo bent atskirus asmenis kiš
ti. Antra, jiem paskutiniu laiku 
parūpo parodyti, kad visos 
tautos vienodai vertinamos, ne 
vieni rusai, ir dėl to čia dele
gacijoje bus atsiradęs ir Matu
lis, ir Gruzijos, ir Tadžikistano 
ir kt. respublikų atstovai.

Keliauja į Maskvą
• Maskvos pakviesta išvyko 

Prancūzijos parlamento dele
gacija — 20 žmonių. Iškeliavo 
ir Belgijos parlamento delega
cija. Maskvos pakviestas sve
čiuojasi taip pat Suomijos pre
zidentas. Dabar pakvietė ir 
Švedijos min. pirmininką. O 
rytų Vokietijos vyriausybės pir
mininkas buvo tuoj pat iškvies
tas, kai tik išvyko Adenaueris.

Daugiau tam, kad per savo 
atstovybę ir per Vokietijos at
stovybę Maskvoje būtu su- 
megsti laidai maskvinei srovei 
nuolatos leisti, 
darytų įtakos 
daus gyvenimui 
santykiam su 

tuos kanalus

Srovei, kuri 
Vokietijos vi- 

ir Vokietijos 
Vakarais. Per

Maskvoje derybos tarp Vo
kietijos ir Sovietų Sąjungos 
baigėsi rugsėjo 13, ir jau kitą 
dieną Adenaueris išvyko iš 
Maskvos. Išleistas bendras ko
munikatas skelbia, kad
• susitarta^ užmegzti diplo- 

tarp Sovie
ty Sąjungos ir Vokietijos;
• susitarta artimoj* ateity 

eiti prie ekoriominty dorybę Ir 
plėtoti kitus neišspręstus klau
simus, tarp ty ir Vokietijos su
jungimą.

- Sovietų Sąjunga pasižadėjo 
grąžinti vokiečių belaisvius. 
(Bet komunikate apie tai ne
kalbama nė žodžio).

Adenaueris- ir Bulganinas
PASIKEITĖ LAIŠKAIS.

Molotovas atsiveža 
statistą iš Lietuvos

BONNOJE SUTARTIS
SUTIKTA ŠALTAI

Adenaueris . laiške išdėsto 
Vokietijos pažiūras į du klausi
mu:

• kad galutinės. Vokietijos 
sienos bus svarstomos taikos 
konferencijoje;

• kad Vakarų Vokietija lai
ko savo teise kalbėti visos Vo
kietijos vardu.

Bulganinas savo laiške tuos 
klausimus praėjo negirdom.

Sutartis turės būti patvirtin
ta Vokietijos parlameno ir So
vietų vyriausios tarybos.

Audra — paskui giedra. Pa
našiai buvo Maskvoje, šešta
dienio posėdyje buvo audra. 
Paskui ją ėmė ramdyti patys 
Sovietai. Teatras, vaišės iš 
Adenauerio pusės, vaišės iš So
vietų pusės. Ir visur Bulganinas 
taikstėsi būti taikingas ir kal
bėjo Adenaueriui, kad “viskas 
bus gerai". Ir pasirašius sutar
tį jis vėl pareiškė: sakiau, kad 
viskas bus gerai...

Bulganino akim žiūrint išėjo 
“viskas gerai”, nės

SOVIETAI PASIEKĖ, 
KO BUVO NORĖJĘ

Jie norėjo diplomatinių 
tykių su Vokietija. Juos gavo 
be jokių sąlygų.

Kam jiem tie santykiai?
Ne tik tam, kad Bonnoje le

galiai ir viešai atidarytų šni
pų centrą — sovietinę atstovy-

Politikai nustebinti, kad 
Adenaueris nusileido nuo savo 
reikalavimo pirma paleisti be
laisvius, o tik paskui kalbėtis 
apie diplomatinius santykius. 
Aštriausiai prieš paSsakė koa
licijos partija Laisvieji Demo
kratai. CDU susilaikė nuo ko
mentarų, kol neparvyko Ade
naueris. Kas aiškina Adenaue
rio naudai, sako, kad jis turė
jęs gauti iš Bulganino tvirtus 
užtikrinimus, jog belaisviai arti
moj ateity tikrai bus paleisti. 
. Adenaueriui grįžus ir prane
šus, kad jis tvirtai tiki, jog Bul
ganinas žodį išlaikys ir belais
vius bei civilinius kalinius 
grąžins, minia sukėlė Adenaue
riui ovacijas. Tada ir CDU var
du buvo pareikšta, kad diplo
matinius santykius užmezgus 
bus galima tiesiogiai su Sovie
tais tartis dėl Vokietijos sujun-

Jeigu Soviety Sąjungos vy
riausybei svarbu, kad šiuo pra
nešimu būty patikėta, tai ji 
turėtų teisti apsilankyti patiki
mam Suomijos atstovui Taline 
ir Rygoje". :

Tas pats paaiškinimas tiktų 
ir dėl naujausios sovietinės ži
nios apie naujų vyskupų kon
sekravimą Lietuvoje.

Iš Londono agentūra AP pa
skelbė tokią žinią:

“Maskvos radijas šiandien 
(rugsėjo 13) paskelbė, kad du 
nauji Romos katalikų bažnyčios 
vyskupai, dalyvaujant 15,000 
liudininkų, sekmadienį buvo 
konsekruoti Panevėžio kated
roje, sovietinėje Lietuvoje.

Jie buvo pažymėti kaip P. 
Maželis ir Dr. J. Stankevičius. 
(Tuo tarpu laikraštis , “Daily 
News” toje pačioje AP žinioje 
sumini tokias pavardes: Petras 
Maželis ir teologijos magistras 
Julijonas Stepanavičius. Red.).

Radijas sakė, kad Vatikano 
sutikimu konsekravimo iškilmes 
atliko 80 metų Panevėžio vys- • Argentinos Perono Įsaky- 
kupas Kazimieras Paltarokas mu, policija darė kratas kai 
(AP skelbia: Paltorakas). kuriuose parapijose. Suimta vėl

Iškilmėse dalyvavo daugiau karininkų, ir vėl skelbia, kad 
kaip 30 prelatų, kanauninkų ir Peroną norėję nužudyti.

kunigų. Didžioji katedra nega
lėjo sutalpinti visu 15,000 da
lyvių".

Ta pati AP agentūra skelbia 
iš Romos rugsėjo 13:

“Vatikanas patvirtino šian
dien, kad vyskupai buvo Lietu
voje konsekruoti, kaip tai 
pranešė Maskvos radijas, bet 
atsisakė duoti bet kokius ko
mentarus”.

RYTŲ VOKIETIJOS 
SPAUDA SVEIKINA 

sutartį ir rašo, kad Maskvoje 
buvo sulaužytas Bonnos vary
tas šaltasis karas.

MASKVOS LAIKRAŠČIAI 
visai neužsimena apie Bulgani
no pažadus grąžinti belaisvius 
ir kalinius. Plačiai aprašo Bul
ganino ir Molotovo reikalavi
mą Adenaueriui ‘paleisti" 100,- 
000 “Sovietų Sąjungos pilie
čių”, kurie esą prievarta lai
komi vakarų Vokietijoje. Taip 
pat plačiai mini Molotovo rei
kalavimą Adenaueriui, kad bū
tų sustabdyti amerikiečių or
ganizacijų iš Vokietijos leidžia
mi propagandiniai balionėliiai, 
neš jie... trukdą oro susisie
kimą.
• Adenaueris pakvietė Mas

kvos' bosus apsilankyti Bonnoje.

Maskva mėgins nuolatos gun
dyti Vokietiją klausimus spręs
ti tiesiogiai su Maskva, išjun
giant Vakarus.

Per tuos kanalus Maskva 
nuolat ir nuolat spaus, kad 
Vokietija šalintų iš savo terito
rijos antibolševikinės veiklos 
centrus — Amerikos Balsą, 
Laisvosios Europos radiją. Iš
laisvinimo radiją, tremtinių į- 
vairius' komitetus. Eis dar to
liau — reikalaus derybų dėl 
repatriacijos — tremtiniam iš
duoti ar jiem visai nutildyti. 
Kaip Ženevos konferencija, 
taip ir Maskvos sutartis yra 
tik pradžia.

Net nelaukdamas tolimesnių 
derybų, nuotaikos, kad “vis
kas bus gerai" pagautas, Bul
ganinas jau rugsėjo 13 Ade
naueriui kalbėjo apie 100,000 
“Sovietų Sąjungos" piliečių, 
kurie prievarta laikomi vaka
rų Vokietijoje.

žinoma, ką tokios kalbos 
reiškia ir ko bolševikai nori.

• Prancūzijo® vyriausybė pa
vedė savo vietininkui Maroke 
pašalinti iš sultonų Arafą per 
tri§ dienas. O prieš dvejus me
tus patys jį pastatė.

* Povandeniniais 
laivais į ašigalį

Tylom net trijų valstybių 
povandeniniai laivai nori pa
siekti šiaurės ašigalį. Anglai 
perplaukę ašigalį gilumoje 
60-80 metrų. Amerikiečiai tą 
pat padarę atominiu “Nauti- 
liu”. Sovietai — tą pat darą 
mažais, bet greitais povande
niniais laivais. Sovietai jau 
1954 buvo pranešę, kad vande
nyno dugnas apie ašigalį esąs 
nukartografuotas. Pagal rusų 
pranešimus jūrų gylis apie aši
galį retai kur didesnis kaip 
300 metrų, kai kur tik 25-50' 
metrų. Povandeniniais laivais

• H karinio aerodromo Long pro šiaurės ašigali dabar gali- 
Island pakilęs lėktuvas po pen- ma bus iš Atlanto patekti | 
Mų minučių rugsėjo 13 nukri- Ramųjį vandenyną, apsieinant 
to i kapines, žuvo 6. visai be Panamos kanalo.

• Paliaubą komisija tarp Iz
raelio ir arabų valstybių pla
nuoja demilitarizuotą zoną į abi 
pasės nuo sienos per 500 met
rą. Tiki, kad tokiu būdu bus 
išvengta ginkuotų susirėmimų, 
kurie tik per vieną savaitę da
vė 70 aukų.

• Sovietai pasikvietė britus 
tarpininkauti, kad ginčas tarp 
komunistinio Vietminho Indo- 
kinijos šiaurėje ir antikomu
nistinio Vietnamo pietuose bū
tą likviduotas.

• Maskva parodė užsienio 
diplomatam savo atomines dir
btuves, kurios yra 66 myl. nuo 
Maskvos. Jiem sakė, kad su
vartoja dienai 30 gramų ura- 
nijaus, kuris atstoja 100 tonų 
anglies ir pagamina 5,000 klv. 
energijos. Statą kitą stotį, kuri 
turėsianti 200,000 klv.
• Britanija dalį savo kariuo

menės iš Kenya, Afrikoje, jau 
atšaukto. Nuo 1952 ji nužudė 
per 8.000 Mau-Mau.

Švedų laikraštis Suomijoje 
“Hufvudsbladet” paskelbė, kad 
Konstantinas Paets ir Karlis 
Ulmanis, buvę Estijos ir Lat- 
vfjbs prezidentai, kurie buvo 
išvežti 1940 į Sovietų Sąjungą 
po 15 metų ištrėmimo gavo 
leidimą grįžti namo. Laikraštis 
tą žinią remia pareiškimu vie
no sovietinio atstovo, vardo ne
mini, kuris buvęs tarpparla
mentinės unijos kongrese Hel
sinkyje. Tas sovietinis atstovas 
pasakęs, kad abudu preziden
tai gyvena vienas Taline, kitas 
Rygoje.

Šveicarų laikraščio nDie Tat” 
redakcija, šią žinią skelbdama,

gimo. Tačiau ir pačioje CDU 
yra nepasitenkinusių.

VVASHINGTONAS PRITARIA
Valstybės departamento pa

reigūnai pareiškę, kad Adenau
eris laimėjęs mažiau, negu jis 
buvo manęs. Bet diplomatiniam 
santykiam užmegzti pritaria ir 
tiki, kad tai nesusilpninsią Va
karų busimojoj užsienių reika
lų konferencijoje, kuri prasi
deda rugsėjo 27.

LONDONE ŽIŪRIMA 
SU ĮTARIMU

Ar Sovietai ir Vokietija ne
ims spręsti Vokietijos likimo 
savitarpyje be vakarinių sąjun
gininkų.

Kitą dieną valstybės depar
tamentas oficialiai pareiškė, 
kad tai “didelis Vakaru laimė
jimas”, nes Sovietų Sąjunga 
atsisakius nuo savo ligšiolinės 
politikos Vokietijos atžvilgiu. 
Oficialiai ir Britanija pareiškė 
savo pasitenkinimą, kad So
vietai sutiko grąžinti belaisvius.

EISENHOWERIS PIRMYN
Europos spauda rašo, kad 

prezidentas Eisenhpweris pa
skyręs nabją sau patarėją, ka
riam pavedęs ištirti Vakarų 
prekybos su Rytais klausimą, 
Amerikos ūkinių gaminių per
tekliaus pardavimą komunisti
nėm vyriausybėm, kultūrinius 
santykius ir žmonių pasikeiti
mą tarp Rytų ir Vakarų.

Pažymėtina — NYT jau 
nepirmas sykis apie Baltijos 
valstybes kalba kaip apie buvu
sias former.).

Bulganino akimi tai “viskas 
gerai". Ar tai gerai Adenauerio 
akim, ar tai gerai Vakarų akim 
— paaiškės tik vėliau. Bet vo
kiečių delegacijos vienas as
muo pareiškė, jog buvę “pa
daryta viskas, kas tik galima".

Kad Adenaueris nusileido — 
aišku. Bet neaišku,

KODĖL JIS TURĖJO 
NUSILEISTI

Kunigy Vienybės metinis 
seimas įvyko rugsėjo 13 Scran- 
tone, Pa. Jį globojo kun. Jo
nas Baitusevičius-Boll, lietuvių 
šv. Mykolo parapijos klebonas 
ir ALRK Susivienijimo dvasios 
vadas.

Po pamaldų šv. Mykolo baž
nyčioje posėdžiai ėjo Casey 
viešbutyje. Pradėjo Kunigų 
Vienybės pirmininkas kun. 
Petras Katauskas iš Chicagos. 
Vadovauti seimui buvo pakvies
ti preL J. Balkūnas ir’ kun. J. 
švagždys; sekretoriauti — kun. 
St Raila iš Tomaųua, Pa., ir 
kun. K. Baldys iš Amsterdamo, 
N. Y.

Seimas išklausė eilės praneši
mų: Vienybės centro valdybos, 
apskričių pirmininku, ALRK 
Federacijos, Ateitininkų Fede
racijos, Skautų Sąjungos, Mė
lynosios armijos ir kt.

Referatus skaitė kun. dr. V. 
Gidžiūnas, 0FM, kalbėjo apie 
“Ateitininkus ir 
pranešimų buvo 
nutarimų, kurie 
spaudoje vėliau.

Atemantiem dvejiem metam 
mrirtkta nauja valdyba: pirmi
ninkas kun. Juozas Čepukaitis, 
šv. Andriejaus parapijos klebo
nas Philadelphijoje, sekreto
rius kun. dr. M. Ražaitis New- 
town, Pa. ir odininkas kun. T. 
Narbutas iš Brooklyno.

Seime dalyvavo apie 50 ku
nigų. Stipriausiai buvo atsto
vaujami Amerikos rytai, o silp
niausiai pati Scrantono apylin
kė. Kaip ir kiekvienais metais 
dalyvavo vysk. V. Brizgys, preL 
Ig. Albavičius iš Chicagos, 
preL Pr. Juras iš Lawrence, 
prel. J. Balkūnas iš Brooklyno, 
prel. I. Kelmelis iš Newarko, 
kun. J. Miliauskas iš Wilkes- 
Barre, kun. J. švagždys iš 
Brocktono, kun. J. A. Karalius 
iš Shenandoah, Pa., ir kt vei
klieji Amerikos lietuvių parapi
jų kunigai Taip pat dalyvavo 
iš Romos atvykę pret L. Tula- 
ba ir kun. dr. J. Vaišnora, MIC.

Seimas pasveikino apaštališ
kąjį delegatą Amerikoje arkiv. 
H. Cigogniani, švenčiantį-50 
metų kunigystės jubilėjų, 
Scrantono vyskupą; arkivys
kupą J. Skvirecką ir prel. M. 

v Krupavičių, susilaukusį šiemet 
70 metų.

MASKVOS ŠNIPAI 
AUSTRALIJOJE

Australijos valdžios komisi
ja paskelbė raportą, kuriame 
kaltina Sovietų Sąjungą orga
nizavus šnipinėjimą Australijo
je. šnipinėjimo centras buvo 
Sovietų atstovybė. Komisija 
dirbo 10 mėnesių, tirdama do
kumentus, gautus iš Petrovo, 
buv. Sovietų atstovybės trečio
jo sekretoriaus, pabėgusio nuo 
Sovietų su žmona.

• Uraganas HHda dar nenu
rimo, ir jau susidarė naujas — 
love 300 mylių nuo Puerto Ri- 
co ir 1400 mylių į rytus nuo 
MiamL

norėjo išgelbėti belaisvius. 
Vardan jų pasitikėjo bent Bul
ganino žodžiu juos paleisti ‘ * 
Neminima, kiek jų gali išeiti į 
laisvę. Vokiečiai kalbėjo apie 
100,000, Bulganinas minėjo, 
kad yra tik 9626 “karo nusi
kaltėliai”. Jais gal ir malonės 
Bulganinas apmokėti laimėtą 
sutartį.

Antra, Adenauerį laužė eiti 
Į nuolaidas... Ženevos dvasia. 
Turėjo taikytis prie tų, kurie 
Ženevoje pradėjo naują politi
ką. Maskvoje Adenauerio dele
gacijos narys Blankenhornas 
buvo skirtas kasdien palaikyti 
ryšius derybų metu su Vakarų * 
atstovais. Aišku taip pat, kad 
Adenauerio nuolaidos buvo ne 
be jų žinios, o gal ir padik
tuotos. Ypačiai dėmesio buvo 
vertas kaip tyčia sekmadienį 
piktas NYT straipsnis prieš 
Vokietiją: ir jame pasakyta tas į 
pat kaip ir Bulganino: Vokieti- J 
jos sujungimas tai vokiečių 
pačių reikalas...

prideda tokį paaiškinimą:
“Šita Hufvudsbladet žinia 

skamba labai nepatikimai. O 
kadangi nenurodytas nė šalti
nis, tai neįmanoma patikrinti.- 
Daug didesnė yra galimybė, 
kad abudu Baltijos valstybių 
vyrai, kurie buvo deportuoti 
1940, jau seniai yra žuvę. Pa
gal iš Rusijos pabėgusių Bal
tijos tremtinių pranešimus Ul
manis ir Paets jau prieš geroką 
laiką yra mirę. Bet kadangi ir 
dabar kaip anksčiau Estijos ir 
Latvijos' sienos griežtai ati
tvertos net nuo Rusijos h* į 
abudu kraštus (taip pat į Lietu
vą) jokiam užsieniečiui nevalia 
įžengti, tai rusų pareiškimai 
tuo reikalu neturi didelės ver-
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JAV motery p-bėse pirmau
ja Mrs. Vines. Mrs. Gresser ir 
Miss Kellner.
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Britanijoje, Olandijoje. Japoni- pirmąjį Didįjį karą buvo iš
joję. Šveicarijoje ir ruošiamas verstas į lietuvių kalbą.
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frc>m the first cf jrtirh month tf left to the 
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organizacija sustiprino dėmesį 
tolesnio pramonės vykdymo 
klausimais.

... Pažangioji technologija 
įsisavinama lėtai. Kai kurie

mes
jei mes 
Reikalų

gyv. 422 Menahan S t r., Ridgewood, Rrook’yn, N, Y. 
Skambinti tel. HYacint 7-4677

JEI TAVE KARS, 
TAI VERKSIU,

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

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

Jums geromis sąlygomis padarys

išleisti Prancūzijoje. Skandi
navų kraštuose. Turkijoje. 
Graikijoje. Egipte. Irane. Sia
me, Indijoje. Hong-Konge ir 
kituose Azijos kraštuose.

Juo vertėtų susidomėti ir lie
tuviams vertėjams bei knygų 
leidėjams. Autoriaus adresas: 
Monrovia. Box 266 Corona. Ca- 
lifornia.

Pastaba. Upton Sinclair ne
maišyti su Sinclair Lcwis. kuris 
buvo pirmasis amerikietis ra
šytojas. gavęs 1930 Nobelio 
premiją. Sinclair Levvis mirė 
1951 m. sausio 10 d. Romoje.

Uptori Sinclair, gimęs 1878. 
mums įdomus ir kitu atveju. 
1906 m. jis išleido romaną 
"The Jungle" iš Chicagos sker
dyklų gyvenimo, kur pagrindi
niai veikėjai yra lietuviai: Jur
gis Rudkus, Antanas Rudkus. 
Ona Rudkienė. Elzbieta. Jonas,

AR TAI PALENKS 
SOVIETUS?

Izraelio min. pirm. Ben Ku
rion. socialistas, nori įtraukti 
i vyriausybę kairesnius už save 
prokomunistus Mapam partijos 
narius. Jie laikosi panašios po
litikos kaip Italijos Nenni so-,

Maskvos 
bus pa

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui—Woodhavon, Richmond 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
Ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluose
— greitai ir gerai.

’ J. P. MACHULIS
REAL ĖSTATE & INSURANCE

8656 85th Strrrt, Woodhaven 21. N. Y.

SAVINGS BANK
Incorporated 1860

IS RROAI>WAV »« ftKf’Fi’RD AX K
.it Av> nu>

cialistai. Tikisi, kad 
nusistatymas Izraeliui 
lankesnis.

Upton Sinclair nori padėt pavergtiesiem
UPTON SINCLAIR žymus 

Amerikos rašytojas, norė
damas padėti pavergtiesiems, 
pasiūlė Pavergtosioms Eu
ropos Tautoms savo romano 
“lanny Budd Grįžimas" verti
mo Į pavergtųjų Europos tau
tu kalbds teises nemokamai. 
Jis pageidautų gauti tik išleis
to vertimo bent vieną egzemp
liorių.

Romanas “The Return of 
hnny Budd” gaunamas Viking - 
Press, kuri tą veikalą išleido. 
Romano didvyris Rinny Budd 
yra pabėgėlis iš komunistinio 
pasaulio. Veikalas vaizduoja jo 
pabėgimą ir komunistų klastą, 
žiaunimus ir baisų gyvenimą 
koifiuriislinėje vergijoje.

Veikalo kritikai labai aukštai 
vertina ši Sinclairo romana. 
Nors dar neseniai išleistas, jis 
yra susilaukęs didelio pasiseki
mo ir jau buvo išverstas ir iš
leistas Italijoje. Argentinoje. Ona ir t t. Romanas dar prieš

Tel. EV. 8-9794

M. and Z. AUTO COLLISION WORK$
LIETUVIŲ SPECIALISTŲ 

COLLISION IR AUTO TAISYMO D-VE
Atliekami visi collision, dažymo ir mech. taisymo darbai.

Darbas atliekamas picini ir- sąžiningai.
J. MALDUTIS, namg tel HY 7-S*47 »37 GRANO STREET
Z. ŽALIAUSKAS, n»mų teL GL. «-M59 BROOKLYN, .N. Y.
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Duokite Kruglovui ordiną
Anglijoje paskutiniu- laiku 

žinomi bent 7 atsitikimai, ku
riuose aukos buvo lenkai, čekai, 
ukrainiečiai, lietuviai... Mi- 
chael Bazyock buvo rastas lau
kuose pakartas 1949; kitais me
tais netoli tos pat vietos rastas 
pakartas ir Vaclov Šilko; Ire
na Toloczko buvo rasta nužu
dyta keistom aplinkybėm po 
nepažįstamo apsilankymo; Tė
vas Henry Borynski, 42 metų, 
pusantro tūstančio lenkų ka
pelionas Bradforde iš savo gy
venamos vietos dingo be pėdsa
ku.

Bet nukreipkim akis nuo 
Maskvos agentų aukų į pačius 
agentų tinklo mezgėjus. Mas
kvos saugumo bosus bei orga
nizaciją.

Tinklas milžiniškas. Aukštų
jų pareigūnų, išmiklinto, iš
treniruoto “elito” esą 10—12.- 
000; kitų pareigūnų, vadovau
jančių sekimo darbui — 250,- 
000. O jų priverbuotų agentų 
skaičius dešimteriopai didesnis. 
Priskaitant komunizmo sekėjus, 
kurie bolševizmui mielai pasi
tarnauja iš simpatijų, skaičius 
pakyla iki 750.000. O kur dar 
komunistų partijos nariai, ku
rių Italijoje ir Prancūzijoje 
skaitoma milijonais. Tai šnipų 
agentų armija, kokios neturi nė 
vienas kitas, kraštas. Prieš kele
lis metus jam per metus buvo 
skiriama 140 mil. dolerių me
tam, Dabar ta suma būtų ja'u 
per maža. -i

Tos organizacijos pačioje vir
šūnėje yra Sergei Mikiforovič 
Kruglov. Jis buvo paskirtas vi
daus reikalų minjsteriu po 

Stalino mirties 1953 kovo mėn. 
Bet po metų dalis pareigų iš jo 
paimta ir perduota jo buvusiam 
pavaduotojui A. I. Serovui taip 
pat ministerio titulu. Tokiu bū
du

saugumo priekyje yra dabar 
du žmonės, juodu vienas kitą 
kontroliuoja.

Ši tvarka buvo įvesta po Se
rijos nužudymo. Bijojo toliau 
sutelkti visą saugumą vienose 
rankose.

Kruglovas nuo seno buvo ži
nomas kaip tikras čekistas — 
policininkas ir daugiau nieko. 
Jis jokių ambicijų paimti val
džią į savo rankas neturi. Di
džiausias jo siekimas buvo tap
ti ministerio pavaduotoju. O 
gavo dabar daugiau. Jis vykdo 
policininko pareigas nemirkte
lėdamas.

Jis pats 1937 didžiojo valy
mo metu ‘sulikvidavęs maršalą 
Tuchačevski,

raudonosios armijos štabo 
viršininką, sykiu su kitais sep
tyniais generolais. Jis buvo 
neatskiriamas Molotovo ir Sta
line “telochranitel” — saugo
tojas. 1944 jis lydėjo Molotovą 
į San Francisco, į pirmą JT 
posėdį, ir FBI agentai šaipėsi, 
kad Kruglovas po savo skver
nais nešiojosi du didžiausius 
revolverius. Jis saugojo Staliną 
Jaltos, Teherano paskui ir Pot
sdamo konferencijose.

Ištirpę nuo simpatijų Stali- , 
nui ir Sovietam, britai ir ame
rikiečiai norėjo Potsdame ap
dovanoti ką nors už vaišingu
mą. kurio jie patyrę ten Pot
sdame. paklausė Molotovą, ką 

jie turėtų čia ordinais papuošti. 
Molotovas su ironišku šypsniu 
pasiūlė: “Duokit ordiną Krug
lovui,mūsų saugumo šefui, jis 
tuo bus patenkintas”. Lordas 
Ismay prisegė Kruglovui pati 
aukščiausią. ordiną, kokį tik 
britai dalina. Ir Trumanas pri
dėjo amerikoniškąjį už nuopel
nus atžymėjimą.

Gavęs ordiną, Kruglovas pa
klausė britų žurnalistą Coo- 
kridge, kuris mokėjo rusiškai, 
ką reiškia tas užrašas britų or
dine: “For God and the Em- 
pire”. Kai britas paaiškino, kad 
tai už nuopelnus Dievui ir Im
perijai, Kr ūgio vo šypsnys pra
siplėtė ir jis pasakė:

"Spasibo, horošo, očen 
rošo — ačiū, gerai, labai 
rai"... , '

Kruglovas pažįstamas ir 
tuviams. Jis atvyko į Lietuva 
ir pats vadovavo, kaip liudijo 
rusų pulk. Burlickis, kovai su 
partizanais ... Pažįstamas ir jo 
“draugas” Serovas, kuris savo 
garsia deportacijom instrukci
ja. pagarsėjo jau visame pasau
lyje.

-0-

Štai dar pora kitų, mažesnių 
už Kruglovą ir Serovą, jo val
diniu, dvieių deoartamentų vir
šininkai. Maskvoje taip sutvar
kyti reikalai, kad abudu tuodu 
viršininkai yra formalioje Kru- 
glovo valdžioje. Tačiau Malen- 
kovo laikais juodu informuoda
vo Malenkovą tiesiog, apeidami 
savo viršininką ...

širmojo skyriaus viršinin
kas vadinasi Bogdanovas. Jis 
atsakingas už visa šnipų orga
nizaciją. Bet

jo vardas niekad nepasirodo 
Sovietų spaudoje.

Jis yra apdovanotas paties 
Lenino ordinu. Bet ir tada apie 
apdovanojimą nebuvo paskelb
ta. Iš Rusijos jis buvo išsiųstas 
sykį — Stalinas pavedė jam iš
tirti aplinkybes, kuriom buvo 
žuvęs Hitleris. Jis ištyrė, sura
šė raportą. Bet ir tas raportas 
niekad nebuvo paskelbtas ir 
sovietų spaudoje nebuvo apie jį 
net kalbama.

Antrojo departamento virši
ninkas rūpinasi teroristų orga
nizavimu. Jis vadinasi Paniuš
kinas. Jei lauktum, kad jis bus 
panūiręs. paslaptingas, žudiko 
žvilgsniu tipas, tai labai apsi
riktum.

Tas teroristų organizatorius 
pats šarmantiškiausias, gražių 
manierų, mokėjimo elgtis ir 
patikti žmogus. Tai tikras ar
tistas ar diplomatas.

Paniuškinas toks ir buvo. 
1939 jis buvo Sovietų atstovas 
Kinijoje prie Chiang Kai-sheko 
valdžios. Valstybės atstovas, 
bet iš tikrųjų tai saugumo 
agentas. 1944 jo vardas dingo 
iš spaudos. Tik 1947 jo. vardas , 
išplaukia jau kaip Sovietų Są
jungos atstovo ... VVashingto- 
ne. Ir čia jis buvo vertinamas 
kaip meiliausias diplomatas, 
kokius tik kada Sovietai atsiun
tė į Ameriką. Buvo tik žinoma, 
kad jis nuolat serga viduriais. 
Jam ir juoda duoną siuntinėjo 
iš Maskvos (o gal tik duonos 
vardu ten kiloki dalykai buvo?) 
Bet ta liga nekliudė jam priė
mimuose suryti, ištisas lėkštes 
ikros,.. Netrukus betgi jo at
stovybės keturi tarnautojai i- 
kliuvo — perdaug jau atvirai 
varė šnipinėjimo darbą. Jie bu-’ 
vo paskelbti “personae non 
gratac" ir turėjo išvažiuoti. 
1952 buvo atšauktas ir pats ma-

.tanusis diplomatas Paniuškinas 
ir jo patraukli žmona Ekateri- 
na. Tik po kelių mėnesių pa
aiškėjo, kad jam pavedė didesnį 
postą — jį padarė viršininku 
saugumo skyriaus, kuris orga
nizuoja kituose kraštuose tero
ristus ... *

Diplomatas, , šnipas, teroris
tas — Sovietuose tas pats. Kur 
tik Sovietai atsiunčia savo di
plomatus, jau sukasi ir šnipų 
lizdas.

MISS AMERICA 1955: Sharon K. Ritehie. 18 metų K Denverio, 
prie savo “karūnos” gavo dar 50.000 dol. ir stipendija mokslui.

PRIEŠAKINĖ TECHNIKA, BANDITAI IR SKUNDAI
Nors amerikiečiai, pamatę 

sovietų “priešakinę techniką 
žemės ūkyje, juokėsi. Vilniaus 
Tiesa” neatsidžiaugia ja. Vie
name paskutiniųjų vedamųjų 
“Tiesa” .tvirtina, jog valstybė 
nemaža technikos davė,” pa

vyzdžiui Ariogalos rajonui. Ta
čiau šio rajono vadovai ir Be
tygalos bei Pernaravos Mašinų 
Traktorių Stotis iki rugpiūčio 7 
dienos tepasirūpina suremon
tuoti tik 12,5 proc. kombainų; 
nebaigtos tvarkyti ir javų ker-. 
taniosios mašinos. (Alytaus ra
jone tuo metu rugiapiūtė buvo 
jau pasibaigusi!) “Tiesa” mano, 
kad tokia padėtis, nenormali. Ji 
kaltina žemės ūkio ministeri
jos ministerio pavaduotoją drg. 
Konivščinski, kuris yra atsakin
gas už visų MTS darbą. Jo sky
riaus pasiteiravus,-nebuvo gau
ta duomenų kiek MTS yra pa
sirengusi derliui nuimti. 0 
“Tiesa” jau kovo mėnesį pradė
jo rašyti apie reikalą pasiruošti 
"derliaus nuėmimui”. Tokia 
tiesa apie tvarką, kurią prime
tė lietuviams ūkininkams oku-

AR IR JOS NORITE BOTI LIETUVOS GRARORIAIS?
. Garse rugsėjo 8 paskelbtas 

Vyčių seime paskaitytas kun. 
J. C. Jutkevičiaus raportas dėl 
laiškų Lietuvos reikalu. Jis 
nuoširdus, rodo didelį kovos 
pasiryžimą ir gali būti dauge
liui pavyzdys. Jį pakartojame:

Iš Danijos buvo pasiųstas 
prašymas į Maskvą lietuviškų 
knygų. Maskva šitaip atsakė 

pantai kaip Koniviščinski.
GINZBURG NELIEČIAMAS
Korespondentai Misevičius ir 

Dovainis skundžiasi, kad Uk
mergės rajono vart. kooperaty
vo valdybos pirmininkas yra 
pilietis Ginzburg. kuris daug 
kartų buvo sučiuptas speku
liuojant ar globojant speku
liantus. Ukmergės rajono vykd. 
komitetas net viešai papeikė 
jj ir prašė “Lietuvos Vartotojų 
Kooperatyvo Sąjungos Valdy
bą" Ginzburgą pašalinti, “čia 
įvyko nelauktas dalykas”, rašo 
“Tiesa”. “Nereikia daugiau 
mušt' Ginzburg. Jis neblogai 
dirba” — paaiškino LVGSą- 
jungos vadovai..."

BLOGAI ĮSISAVINAMA 
“PAŽANGIOJI 

TECHNOLOGIJA"
Žinovai tvirtino, kad viena 

Maskvos “meilės vakarams" 
priežasčių /buvo noras techniko
je prisivyti Vakarus. Kad tai 
teisybė, liudija tarybinė Lietu
vos spauda. “Tiesa” rašė: “Pas
taruoju metu Vilniaus partinė

rašytojams: “Lietuvos daugiau 
nebėr ir jos kalba neužilgo bus 

' pilnai užmiršta.” Pagalvokite 
truputį apie tą atsakymą: Lie
tuvos daugiau nebėr..

Jei mes snausime, 
indiferentais būsime, 
nepaisysime Lietuvių 
Komisijos skatinimo, tai iš tik
ro Lietuva bus užmiršta, dau
giau nebus ir tada mes amžinai 
būsime kalti, kad leidome Lie
tuvai mirti. Tada visas* pasau
lis galės sakyti, kad Sovietai 
pergalėjo lietuvius..

Ar norite, kad pasaulis taip 
sakytų? Ar norite būti Lietu
vos graboriais? Ar norite bū
ti jos nelaimingų žmonių iš
davikais? Jei ne, tai prisidėkite 

• prie komisijos darbuotės. Tu
rėkite daugiau lietuviškos dva
sios ir dėkite pastangas, kad 
galėtume Sovietus supliekti ir 
kad Lietuva galėtų gyvuoti kaip 
ir kitos laisvos tautos pasau
lyje”.

SENAS VINCAI, 
NESIGINČYK!

Vilnies raudonosios, skaity
tojas Senas Vincas rugsėjo 9 d. 
susirašinėja su vienu iš redak
torių L. Joniku ...

Senas Vincas skaitė “Vilny
je” korespondenciją apie Veisė
jų kolchozus ir pasipiktino — 
ėmė nebetikėti: “kaip ten gali
ma išauginti iš vienos kiaulės 
po 18 paršelių, kadangi pati 
geriausia ... kiaulė turinti tik 

miesto įmonių gaminami staty
biniai mechanizmai; prietaisai. ’ 
elektrotechnikiniai aparatai at
lieka nuo geriausiųjų pavyz
džių. gaminamų “didžiojoj tė
vynėj”’ ir užsienyje. Antai, 
elektrinių skaitiklių gamykla 
išleidžia pasenusios konstruk
cijos gaminius. Nevykusios pla
taus vartojimo skalbimo maši
nos konstrukcija. Yra tobules
nių patefonu, negu tie. kuriuos 
gamina Vilniaus “Elfos" ga
mykla ...”

dvylika spenelių”...
Tokiu nepasitikėjimu sovieti

nei spaudai nebuvo patenkin
tas vienas iš redaktorių L. Jo
nikas. Jis prikirpo Senam Vin
cui, kad nekritikuotų ir nemo
kytų kaip kiaules auginti. Val
džia ten geriau žino.

Tada užkilo Senas Vincas, 
pametė kolchozą ir kiaules su 
12 spenelių ir 18 paršelių ir 
čiupo L. Joniką, 
kad tai ne iš karto 18 paršelių 
atsivedė, o “per metus”. Per 
metus ... Senas Vincas žinojo, 
kad tokio žodžio toje korespon
dencijoje kalbant apie kiaules 
aiškiai nebuvo. Vadinas, Joni
kas juos įspraudė, sušiuleriavo. 
Tai Senas Vincas ir paskelbė: 
jei L. Jonikas suras anoje ko
respondencijoje apie kiaules 
“per metus”, tai Senas Vincas 
už savo išsišokimą netik atsi
prašys, bet ir pabaudą sumo
kės: 35 dol. į klubą ir dar rū
kytų lašinių paltį pridės. O jei
gu Jonikas to “per metus” ko
respondencijoje neras, tada 
“už literatūrinę šiulerystę bei 
šlovės nuplėšimą, pats L. Joni
kas iš savo locnos kišenės tu
rės sumokėti 35 dolerius už 
mane ... Duodu prieteliukui 
L. Jonikui visą mėnesį surasti 
viršminėtoj citatoj — “per me
tus”.

L. Jonikas, nelaukdamas nė 
jam skirto termino, atsakė. Jis 
suradęs anuos baisiuosius žo
džius, tik ne sakiny apie kiau
les, bet ankstesniame apie kar
ves, ir dabar reikalauja pinigų 
ir lašinių ...

Senas Vincas turi žinoti, „kad 
raudonajam skaitytojui nevalia 
ginčytis: jis turi aklai klausyti, 
nes bus nubaustas, nors teisy
bė ir jo būtų.

Drauge rugsėjo 12 V. Bgd. 
vedamajame tarp kitko taikliai 
apibūdina laicistų pažiūras į 
katalikybę ir tikinčiuosius:

“Dauguma laicistų kataliky
bę šiandien galį pakęsti tik 
persekiojamą. Jiems Bažnyčios 
idealas yra katakombų laikai. 
Katakombų beteisis krikščionis 
dar jiems yra šiaip taip priim
tinas. Jie kartais nubraukia 
kokią ašara ir už dabar perse
kiojamus tikinčiuosius totalisti- 
n’uose kraštuose. Bet vos tik 
persekiojimas liaujasi, jie tuoj 
pilnu įtarinėjimu žvilgsniu se
ka kiekvieną kataliko darbą, 
žiūrėdami, ar tik jis negamina 
kokią sprogstamą medžiagą".
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dar pamatyti, tačiau tas man
5

čiau vieno: man dažnai atrodo,

žįsti per daugelį metų ir stai
ga pasakoma, jog tai netiesa? 
Gal aš ir pati tuo netikėčiau,
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Sf. Bandukes, LB Valdybos 
- pirmininkas, atsilankęs Naw 

Yorke, rugsėjo 10 Apsiraiškimo 
parap. salėje padarė praneii- 
mą, kurio'santrauką čia deda
me. (Red.) '

By---------
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fteeotered as second class matter at Brooklyn, N. Y. May 25, 1951, under 
the Act of March 3, 1879, originally entered as second class matter 
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ir nurimtam, jeigu kas tvirto gaus, jau kitą dieną atmetamas, 
ranka laikytų, bet vėjas pasu- fr dabar įsitikinau. Tik dabar, 
ka savo kryptį ir atsibundi iš kuomet man pačiai tai nutiko.

Buvau pažadėjusi savo nau
jiems tėvams niekam savosios

ATVYKIMO TIKSLAS
New Yorke man rūpėjo pa

sitarti su Bendruomenės Tary
bos nariais, atsilankyti lietu
vių laikraščių redakcijose, pa
galiau susitikti su New Yorko 
lietuviais, kurie* davė Lokui na
rius, išvedusius Bendruomenę į 
normalų jos veiklos kelią. '

Bendraomenei, kaip Žinome, 
yra būdingos ypačiai trys žy
mės: 1) kad ji visuotinė, 2) kad 
ji lietuviška ir 3) kad ji demo
kratiška. Pastarasis bruožas 
įtaigoja Bendruomenės gyveni
me išlaikyti ypačiai gyvą de
mokratinę dvasią; visi lietuviai 
gali dalyvauti Bendruomenės 
organų rinkimuose, tad orga
nams svarbu įsiklausyti ir į rin
kikų balsą — būtent į jų pagei
davimus, sugestijas ir rūpes
čius. Tik tuo būdu Bendruome-‘ 
nės tikslai ir siekimai gali tapti 
visų lietuvių tikslais ir sieki
mais. šitais sumetimais lankiau
si Chicagoje, tais pačiais sume
timais šiandien prisistatau ir 
New Yorke. Man didžiai malo
nu padėkoti Bendruomenės 
New Yorko -apygardai, šį pasi
matymą suorganizavusiai No-

Kartais ir gana išmintingi ir aukštai visuomenėje iškilę žmo
nės neskiria to, kas yra tik paviršiuję ir kas yra viduje. Dėl to 
pasitaiko; jog “ežio nemyli, kad duria, nors jis nieko nedaro blo
ga, o katę paglosto, nors ’ji nagus paskui parodo”. Tai paprastų 
Lietuvos kaimo žmonių (Dusetų apylinkės) priežodis dar iš senų 
laikų. Jis taikliai pasako, kad simpatijos bet kam nereikia sieti 
su tuo, kas mums iš viršaus pasirodo malonu ar nemalonu, duria 
ar glosto.

Kai kurie Amerikos senatoriai, kurie buvo nuvykę “viešna-
gėn” į Sovietų Sąjungą, pasirodo, tos kaimietiškos išminties pris- rėčiau, kad jis Bendruomenės 
tigo. Galimu manyti, jog tai atsitiko dėl to, kad jie negavo vizos 
po Lietuvą pakeliauti ir užsukti bent į... Dusetų apylinkę. Rasi, 
ten būtų pasimokę, jog katė nagus tebeturi. \

Taigi viešėjo Sovietų Sąjungoje 11 dienų šen. William A. 
PurteU, respublikonas iš Connecticut, ir parsivežė įsitikinimą, kad 
Sovietų Sąjungos kailis labai švelnus. Jis nepastebėjęs, kad “Ru
sijoje būtų bent koks nepasitenkinimas”. Priešingai, “aš nelau 
kiau, — pareiškė jis žurnalistam, — kad žmonės būtų taip susiža
vėję savo vyriausybe”.

Po tokio pareiškimo, mums rodos, pačiam šen. W. A. Purtei], 
vertėtų pagalvoti, ar jis gerai padarė, pargrįždamas namo iš ša
lies, kur visi taię labai sužavėti Ar negeriau būtų buvę savo vieta 
JAV senate pakeisti į vietą Sovietų Sąjungos vyriausioje taryboje? 
Ten visi “patenkinti”, o čia kartais pasigirsta nepatenkintų bal
sų ir pačiame JAV senate. Deja, yra didelis skirtumas tarp bol
ševikiško pasitenkinimo ir amerikietiško nepasitenkinimo. Gaila, 
šen. W. A. Purtei! to nepastebėjo: jis tematė pablizgintą bolševi
kinės katės kaili

Lankėsi Sovietų Sąjungoje ir William O. Douglas, JAV Aukš
čiausiojo Teismo teisėjas. Jis keliavo po Sovietų Sąjungą 6 sa
vaites ir turėjo incidentą tiktai prie Stalinbado, kur buvo vos ne- 

• suareštuotas* ir W. O. Douglas parsivežė “kiškio pyragą” pa
reiškęs, kad jisai visur patyręs “gerą valią ir nuoširdžias simpati
jas Amerikai”. Mes neabejojame, kad pati rusų tauta, geros va
lios turi, bet ji yra piktas katės naguose, ir tų aštrių nagų W. O. 
Douglas taip pat nematė.

Toje “medaus kelionėje” po Sovietų Rusiją tiktai šen. Alexan- 
der Wiley, respublikonas iš Wisconsin, nebuvo sužavėtas katės 
kailiu. Jis pareiškė: “visa rodo, kad Kremlius tiktai jėgą pripa
žįsta, ir siekia palaidoti atlanto paktą”. Katė meilinasi, kad ga-

PAVANDENIUI

stitucijos ir draugijos (pvz. 
Lituanistikos Institutas, Rašy
tojų Draugija ir kt.), kviečiami 
bus lietuvių mokslo bei meno 
darbininkai ir mokslą bei me- - 
ną remią asmenys. Jos narių 
skaičius — ne daugiau kaip 
25. KF Valdybą rinks KF Ta
ryba iš 3—5 narių. Valdyba eis 
Tarybos prezidiumo pareigas 
(šauks Tarybos posėdžius ir 
jiems vadovaus), ugdys ir tvar
kys KF iždą, vykdys KF Tary
bos nutarimus, skelbs KF apy
skaitas ir apskritai rūpinsis vi
sais KF reikalais. Atskirose vie
tovėse galės veikti KF skyriai, 
kuriems priklausys vietos kul
tūrininkai ir lietuvių kultūros 
rėmėjai. Kur tokių skyrių ne
galės būti, ten veiks KF įga
liotiniai. Kiti paragrafai numa
to KF lėšas, santykius su Bend
ruomene ir kt. Vienas paragra
fas taip pat sako, kad KF pra
deda veikti pagal Bendruome- 

ir kt organai Deja, pirmąją- nės Valdybos priimtus laiki- 
me Bendruomenės Valdybos 
posėdy jau buvo užsiminta ir 
apie jos praplėtimą bent dviem 
naujais nariais. Bet Valdyba 
čia ką tedarys tik su pačiu 
reikalu gerai susipažinusi

KULTŪROS FONDAS
Jo nuostatai jau buvo priim

ti rugsėjo 3 Bendruomenės Val
dybos posėdy. Pągal juos KF 
tikslas bus remti ir skatinti tau
tinę lietuvių kultūrą: padėti 
kultūrininkams bei jų viene
tams ir organizuoti kultūrinį 
gyvenimą. Už svarbiausius kul
tūrinio lietuvių gyvenimo lai
mėjimus bus skiriamos premi
jos, teikiamos subsidijos, pagy
rimo lapai ir kt. Pagrindiniai 
KF organai bus jo Taryba, Val
dyba, skyriai ir įgaliotiniai. 
Taryba bus sudaryta atstovavi
mo ir kvietimo būdu: atstovau
jamos bus mūsų kultūrinės in-

ir santykiai su Kultūros Fon
du;

nariui kultūrinei informacijai
— kultūrinės informacijos 
(ypačiai anglų kalba) organiza
vimas, kova su klaidinga bei 
tendencinga informacija ir pro
paganda laikraščiuose, žurna
luose, enciklopedijose ir kt. 
leidiniuose, informacinių leidi
nių organizavimas bei rėmimas, 
kultūrinės informacijos komi
sija (ar biuras).

Tai našta, uždedama ant 
Bendruomenės Valdybos pečių. 
Ar ją pakelsim? Sunku į tai 
atsakyti. Viena tėra aišku, kad 
nešim. Jos sunkumas ir lengvu
mas taip pat* priklausys ir nuo 
talkininkų. Tie talkininkai — 
tai Kultūros Fondas, švietimo 
Taryba, Informacijos Komisija

tai nors daugumo lietuvių. To
dėl apylinkės tebedaro daugiau 
naujos organizacijds skyrių, 
o ne tikros ir natūralios lietu
vių bendruomenės įspūdį. Ir 
Tarybos rinkimai rinkikų skai
čiaus atžvilgiu toli gražu nebu
vo įspūdingi

3) Patyrimas rodo, kad Ben
druomenei tikrai realiai ir nuo
širdžiai tedirba palyginti tik 
nedidelis lietuvių skaičius. Dau« 
giau turime stovinčių nuošaliai 
ir tebežiūrtačių, kas gi iš tos 
Bendruomenės bus. Taip pat ~___
entuziazmą, užsimojimus ir pa- jf’įtš Valdyl

~ darbo vaizdas.
Taigi pirmininkui atitenka 

vadovavimas, atstovavimas, 
bendruomeninė . informacija 
(jai išleisti du “Bendruomenės 
žinių nr., kurios siuntinėja
mos mūsų spaudai ir radijo va
landėlėms);

vicepirmininkui — pavadavi
mas,administracija (seniūnijos, 
apylinkės, apygardos, rajoniniai 
suvažiavimai ir kt), valdybos 
ūkio reikalai;

sekretoriui — protokolai, raš
tinė, kartoteka, archyvas-

iždininkui — piniginiai do
kumentai ir atskaitomybė, tau
tinio solidarumo įnašai, nario 
knygelės ir ženkleliai valdybos 
turtas;,

nariui švietimo reikalams — 
mokyklų ir mokinių, pamokų 
lentelės ir programos, vadovė
liai, jaunimo skaitiniai, jauni
mo, sporto ir kt. organizacijos 
(santykiai su jomis, darbo de
rinimas ir kt.,), santykiai su 
Švietimo Taryba;

nariui kultūros reikalams — 
lietuvių mokslo, meno ir apskri
tai kultūrinės veiklos reikalai

siryžimus šaldo abejingumas, 
nesidomėjimas, bet kurių parei
gų ir darbo vengimas. Net ir 
tas tautinio solidarumo doleris 
teateina tik po didelių pastan
gų, kai normaliai jo nė prašyti 
nereikėtų!

4) Pagaliau . piniginiai Ben
druomenės, ypačiai jos centro 
organų, ištekliai yra daugiau 
negu skurdūs.

Esu beveik tikras, kad iškel
tieji Bendruomenės sunkumai 
kaikam bus gera proga pašū
kauti: žiūrėkite/ ar nesakėme, 
kad iš Bendruomenės nieko < 
nėra ir nieko nebebus!

Tepasukau ja, r kam tai malo
nu. Mums gr- Bendruomenė, 
šaukianti visų sutelktinėmis 
jėgomis gelbėti lietuvio dvasią 
ir individualybę, išlaikyti am
žiais sudėtas tautos vertybes, 
atiduoti tautinį įnašą pasauli
nei kultūrai, yra didelė .idėja, 
kuriai negaila dirbti, aukotis ir 
ryžtis. Nes nežinome nė vienos 
didelės idėjos, kuri nebūtų susi
dūrusi su sunkumais. Todėl 
sunkumai mūsų negąsdina. Mes 
neužmerkiame prieš tikrovę 
akių, bet kartu žinome, kad tik

reikalui būtų ko naudingiausias. 
Tad susipažinkime su tuo, kas 
jau yra daroma, pasvarstykime, 
ką reikėtų daryti.
ŽVILGSNIS f BENDRUOME

NĖS PADĖTĮ
Bendruomenės Valdyba, ofi

cialaus pranešimo duomenimis, 
iš Loko perima apie 60 apylin
kių ir 10 veikiančių apygardų. 
Taip pat įvykdyti Bendruome
nės Tarybos .rinkimai, išrinktas 
Garbės Teismas, Kontrolės Ko
misija ir kt. organai, rugpjūčio 
23 patvirtinta ir Bendruomenės 
Valdyba. Vadinasi, organizaci
niai Bendruomenės pagrindai 
jau padėti, tačiau patys Ben
druomenės rūmai dar nepasta
tyti Bendruomenė Amerikoje 
dar nėra tuo, kuo ji galėtų ir 
turėtų būti. Apie jai atitenkan
čius uždavinius vis dar daugiau 
tik kalbame, o darbai tebestovi 
prieš akis. Be to, reikia paste
bėti- , J

1) Bendruomenė vis dar ne
beturi visų sutartos, priimtos 
ir vykdomos savo veiklos pro
gramos.

2) Organizaciniu atžvilgiu 
Bendruomenė dar labai toli iki 
jos visuotinumo idealo.

Jos apylinkės vis dar nebe
pajėgia suteikti, jei jau ne visų, Aukštaitijos gamtovaizdis.

Bendruomenė tesudarys tą jė
gą, kuri rimtai įstengs spirtis 
tautinio išnykimo grėsmei Tad 
į Bendruomenę dedame viltis, 
iš jos laukiame stebuklo!

BENDRUOMENĖS VALDYBOS 
DARBO PLOTAS

Bendruomeniniam darbui 
teks vadovauti Bendruomenės 
Valdybai, kuri Bendruomenės 
Tarybos balsavimu buvo pa
tvirtinta rugpiūčio 23. Pirmojo 
posėdžio Valdyba susirinko 
rugsėjo 3. Iš pareigų pasiskirs-

Nuotrauka V2 Augustino.

merktomis šakomis į upės van
denį. Keista, kai dabar pagal
voju, kad per visą laiką aš dar 
turėjau kažkokį atminimą, kad 
ne čia aš priklausau, nors to 
niekam neparodžiau. Aš nore-, 
jau tik vieną žinoti, kaip jie ten 
visi gyvena ir bent vieną kartą nepažįstame ...

nuosius nuostatus, kuriuos ga
lutinai tvirtins jau Bendruome
nės Taryba.

Jau yra numatyta, kad Bend
ruomenės Valdyba artimiausia
me savo posėdy svarstys KF 
suorganizavimo reikalą, kon
krečiai — KF Tarybos narių 
kvietimą, čia taip pat reikia 
pastebėti, kad vengiant bend
ruomeninių organų pertekliaus, 
KF ir Kultūros Taryba pada
ryti vienu organu (ir nelogiška 
būtų, jei vieni tik pinigus rink
tų, o kiti juos tik dalintų!).

KITI BENDRUOMENĖS 
VALDYBOS SPRENDIMAI
1) Pasaulio Lietuvių Bend

ruomenės Seimo reikalu priim
tas toks nutarimas:

JAV LB Valdyba rugsėjo 3 
d. posėdyje apsvarstė Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Seimo 
šaukimo klausimą, ir priėjo 
prie šių išvadų:

1. Tautiniams siekimams bei 
uždaviniams vykdyti Seimo 
šaukimo reikalas yra pribren
dęs ir neatidėliotinas.

2. Seimą šaukti Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, kur gy
vena daugiausia lietuvių.

3. Todėl natūralu, kad Sei
mo parengimo ir sušaukimo 
darbą pasiimtų JAV Lietuvių 
Bendruomenė, kuri šiam tiks
lui sudarytų specialų Komitetą.

4. Vliko Vykdomoji Taryba 
yra kviečiama šiuo reikalu tal
kinti: išsiuntinėti visoms Bend
ruomenėms specialią anketą 
dėl šio JAV Lietuvių Bendruo
menės Valdybos siūlymo, kar
tu atsiklausiant. ir dėl pačios 
Seimo programos, laiko bei at
stovavimo būdo.

Šis Bendruomenės Valdybos
(Nukelta į 5 psl.)

draugių, tačiau jos nėra turtta- o gal jau seniai nugriautas ir 
gos. Jų tėvai yra paprasti žmo- toje vietoje jau gyvena man vi
geliai todėl jis mano tokiai sai nepažįstami žmones. Bet 
draugijai netinkąs. man tai nesvarbu. Mano at-

Kuomet pasaldau panašias mintyje paliko toks vaizdas, 
pastabas tėvams, jie tam nei kokį jį mačiau paskutinį kartą 
kiek nepritarė. Jie mano, jog uždarydama duris. Jis niekaip ma patį didžiausią gyvenime 
puikesnio vyro aš niekuomet • negali pasikeisti ar dingti visai žingsnį. Juo labiau, kad gerai 
ir niekur nerasiu. Man priešta
raujant, jie priminė mano kū
dikystės dienas aname paupio 
miestely ir pasakė dar, kad ten 
panaši laimė man niekuomet 
negalėjusi nusišypsoti Jeigu 
aš nors kiek gerbianti juos, tu
rinti šiek tiek paklausyti, nes vienas juk turime nusikalti sau 
jie linkį man laimės. gyvenimą, todėl niekas negali

Atsidaviau likimui Juk kartais sėdėti rankas nuleidęs.
Iki šiol aš niekuomet nebu-

vakar man padovanojo sužie
duotuvių žiedą. Rudenį turiu 
pradėti naują gyvenimą. Bet... 
Vakar galutinai nusprendžiau, 
kad su tokia paslaptim niekada 
negalių būti laiminga, pradeda*

tų. Tačiau labai dažnai matome 
vaikščiojančius žmones, sutin
kame juos kasdien ir drauge jų 

Nepažįstame, 
nes jie būna visai kitokį mūsų 
vaizduotėje negu iš tikrųjų. 
Tik mes tuo netikime.

Ėjo prie galo mano mokslo 
dienos. Turėjo prasidėti tikra
sis gyvenimas, kuriame per tiek 
metų rengiaus. Susipažinau 
jauną daktarą, kuris taip pati
ko mano globėjams. Tiesą pa
sakius, aš jį pažinau jau daug 
seniau, tik dabar mes pasida- ilgai svyruoji ir palinkus Įta
rėme draugai Su juo retkar- guoji tartum nendrė ir niekaip vau maniusi kad taip greitai 
čiais susitikdavome. Ar aš jį negali nurimti Tik didesniam keičiasi mintys, lyg lapų ^at
mylėjau? Dažnai dabar dar vėjui pakilus, nulinksti į tą pu- vos metų laikotarpyje. Niekuo-

iš atminties.
Laukiu, kas bus toliau, nors 

nieko gero nesitikėjau ir nenu
jaučiau. žinojau, kad vieną 
kartą turės kas nors įvykti. Juk 
pasitikėti vien tik likimu taip 
pat butų labai klaidinga. Ktek-

pažinau savo sužadėtinio būdą.' 
Dar prieš pradėdama šį pasako
jimą žinojau, kad tai gali iške
liauti pet toliau negu keturios 
ausys girdi ir gali būti labai ne
malonu mano globėjams, su
žadėtiniui Man?... Gal ir 
man, nes štai iš daktaro dukre
lės pasidariau paprasta, netur
tinga mergaitė, kuri už maišelį 
saldainių sutiko kažkokius po
nus vadinti savo tėvais. Tik nie
kas nežinojo kaip dažnai aš 
jausdavaus tokia vieniša ir visų 

klausiu pati savęs, bet atsaky- šią, į kurią esi tvirčiau supama, met netikėjau, kad vienos die- apleista. Gal būtų buvę daug 
ką darysi užlipęs. Net negalvo- reiktų panašius išpažinimus mas taip ir kybo ore. Gal ga
ji, kam ten iš viso lipti. Tik 
užlipęs sustoji, apsidairai ir 
klausi pats savęs, ką dabar da
rysi. Tuomet pajunti nuovargį 
ir atsidusęs atsisėdi. Poilsį tei
kia medžiai švytruoją savo ša
komis lyg rankomis, apdengto
mis didžiulėmis skaromis.

Tik dabar aš pradėjau pa
justi, kodėl aš čia esu. Tik da
bar pamačiau, jog tik čia yra _ _________ _____
mano tikrieji namai. Buvo gai- rus netikėtų. Juk ar gi neatro- minties. Jis yra išdidus. Kar- viso nežinau, ar dabar ten kas daVo, jog aš jų duktė.

ir ten žydinčias ievas. O tas la kažko. Gal tų ievų žydinčių do stebuklas, kai vienaip gal- tais man rodos, jog jam petin- gyvena. Gal tas senas, apsama- Ir štai mano mokslo dienos dvilypio žmogaus jis nemėgsta, 
man pamiršti buvo sunkiausia, pavasariais, o gal gluosnių su- voji apie žmogų, jį, rodos, pa- ka keletas kitų mano mokslo nojęs namas jau visai apleistas, pasibaigė. Jaunasis daktaras

Pabaigusi vieną mokyklą, buvo tuoj atkalbėta ir iš galvos 
Po kelių metų mes persike- ėjau į kitą. Jie džiaugėsi, kad 

man visa taip puikiai sekasi, o 
' aš niekuomet nenorėjau jų už
gauti, nors man kartais taip 
liūdna čia būdavo, aš taip kaž
ko ilgėdavaus. Galbūt tai būda-

lėme į kitą miestą. Kodėl, aš 
niekuomet nežinojau. Tik bu
vo aišku, jog turime iš ten iš
keliauti. Ponia sakė, jog Čia ir 
man būsią linksmiau. Vasarą 
mes galėsime praleisti daug lai
ko prie upės.

Kartais nori, kad tik kažkur 
toliau galėtum nukeliauti, kad 
tik kitur nuo tų visų matytų 
žmonių, ir niekaip negali su
prasti kodėl nes jie visi yra 
tau savotiškai brangūs, tik 
jauti, jog tai turį įvykti. Tik 
kai pradingsti iš ten, ir akys 
daugiau neregi visų įprastų 
matyti veidų, svaja tartum pe
teliškė atlekia atsiskyrus nuo 
tavęs ir aplanko juos.

Jie man buvo geri, tikrai ge
ri tie* naujieji torai. Nieko ne
gailėjo. Gal dėl to, kad dau
giau vaikų neturėjo. Tik viena 
man buvo griežtai uždrausta— 
prisiminti savo senąjį namelį

norėta išvaryti. Aš neturėjau 
i teisės nei ant savo motinos ka

po nunešti puokštę gėlių, kai 
sužinojau ją esant mirusią. Da
bar kai pagalvoju, gal nebū- 

■’ čiau niekuomet anų, paliktųjų 
vo šiaip sau ilgesys, retkarčiais namų taip ilgėjusis, jeigu man 
aplankantis kiekvieną, o gal nebūtų tai uždrausta. Gal nuė- 
dėl to, kad aš nemačiau tų vei- jus ten būčiau ir pamačius', kad 
dų, kurie man buvo brangūs aš ne ten priklausau, bet dabar 
nuo kūdikystės dienų. aš tų uždraustųjų namų labai

Pradėdamas lipti į kalną, ilgėjaus.
dažniausia visai nepagalvoji, Gal iš viso dabar man ne-

ir

Sustojl bet nurimti negali Gal nos nuosprendis to paties žmo- geriau jeigu aš būčiau galėjus 
tikėti tuo, ką sakė mano globė
jai ir ką turėjau kartoti aš pati. 
Jie man davė puikų gyvenimą, 
baigiau aukštąjį mokslą, bet 
tarp tų visų knygų lapų, ku- 

istorijos nepasakoti, ir niekas riuos perverčiau, laimės nebu- 
šiame mieste nežinojo daugiau 
nieko, vien tik tai, ką pasako-

pasakoti, jeigu būčiau sutikus lėčiau jį mylėti, jeigu nejaus- 
su visutuo, ką man primesti 
norėjo nutekėdama , gyvenimo jog jis myli mane tik dėl to, 
srovė, jeigu aš būčiau tekėjus kad mano dabartiniai globėjai, 
pavandeniui ir nebūčiau norė- kuriuos jis tėvais vadina, yra 
jus susilaikyti už mažo šipulė- turtingi. Jis trokšta kažkokios 
lio, plaukiančio nors ir pasro
viui ar nebūčiau norėjusi nusi- „ . . . .  r .__   ,
tverti už pilkšvo debesio. Būtų kyti ar apie tai kalbėti. Bet jis vau suprasti Gal dėl to, kad jo mano globėjai ir aš pati,
visa palikę kaip ir buvo. Gal -to nejaučia, o gal mano, jog ši vandens juosta mane jungia Daktaras ir ponia, dabartiniai
niekas ir nežinotų, o prasita-

garbės ir dažnai pasako tai, 
ko iŠ tikrųjų visai nereiktų sa-

miego. Palinkusį petį skauda ir 
išsitiesi Tuomet tvirto! pasipur
tai ir teška! atramos.

Dažnai ateidavau čia prie 
upės. Kodėl, nei pati negalėda-

niekas nesupranta tos slaptos su gimtaisiais namais, nors iš mano tėvai, visiems tepasaky-

vo. Ne. aš jos niekuomet nesu
tikau, nes. tikiu, ne ten ieško
jau.

Sužadėtinis galįs supykti ir 
pasitraukti, nes jausis užgautas 
ar net apgautas. Gali sakyti jog

(Bus daugiau)



Šiluvoje

•s yra mylimos ir

ŠILUVOS koplyčios altorius.
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Pra
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ir už gabu-

kimo klausimas Bendruomenė
je iškyla visu aštrumu, ir arti
miausias Bendruomenės Valdy
bos uždavinys bus prieiti prie

ĮNINKĄS

BELGIE.

TIES PINIGŲ KLAUSIMU
Visi sumanymai ir užsimoji

Leonas Norkevičius 
Meelberg 83 b. Paal (1)

AMŽINOJI 
AUKA

IS VISUR

• Kun. F. Jucevičius, Pary
žiaus lietuvių kapelionas, per
sikelia i Kanadą ir apsigyvens 
Montrealyje. Jo vieton i Pary
žių atvyksta kun. Petrašius.

• Paštas dabar visur var® \p 
akciją, kad gyventojai, rašyda-
mi laiškus ar siųsdami siunti- 
nius, neužmirštų po miesto \ « 
vardo pridėti ir pašto zonos 
numerio. Kai zonos numeris 
praleidžiamas, paštui sudaro .;-j| 
daug sunkumų surasti adresa- . e 
tą.

• Eglutės 7 gr., po vasaros 
atostogų jau pasirodė. Laikraš- 3 
tėtis skiriamas vaikams, reda- 7 
guoja Pr. Naujokaitis, iliustruo- ~ 
ja P. Osmolskis. Metams kaš- 
tuoja 3 dol. Užsakymus siųsti . 
Eglutė, Immaculata Conception ?? 
Convent, R. F. D. 2, Putnam, 
Conn.

• Balfo viešoji rinkliava 
Chicagoje įvyksta rugsėjo 18 d.

• Girios Aidą leidžia Lietu
vos Miškininkų Sąjunga. Išeivi- 
joje, redaguoja prof. J. Kup- 
rionis. Greit pasirodys 1 (13) 
nr.

• A. L. Mokytojų Sąjungos 
Centro Valdybos pradėta lietu- į 
viškų JAV mokyklų registraci- j 
ja tebetęsiama. Prašome visus • 
mokytojus, kurie dar nespėjo 
suteikti žinių apie savo mokyk- 7 
las. kuo greičiausiai siųsti 
Centro Valdybos sekretorei E.. 1..^ 
Vilimaitei. 5610 So. Winchester 
Avė., Chicago, III. Reikalauja
ma: mokyklos pavadinimas, ad
resas. mokytojų ir mokinių 
skaičius. Tikimės, kad mokyto
jai Centro Valdybos sumany
mus parems, nes visa tai daro
ma jų darbo sąlygoms paleng
vinti.

• Hartford, Conn., Rugsėjo 
18 d. 1 v. p. p. šaukiamas LDS 
6-tos kuopos svarbus susirin
kimas. Be kitų dalykų bus ren
kami atstovai į Conn. apskri
ties suvažiavimą. Nariai prašo
mi dalyvauti.

• Leonas Norkevičius, kilęs
iš Telšių. Žarėnų gatvės, paieš
ko artimųjų ir pusbrolio Juozo - 
Petkevičiaus. Rašyti: • 7.^

BALTIMORES ŽINIOS
Klebono laiškas parapijai

Pasibaigus vasaros laikui, 
preL L. Mendelis į parapijiečius 
kreipėsi laišku. Jame nužymė
ti rudens sezono svarbiausieji 
parapijos darbai. Parapijos va
karienė įvyks spalio 2, jos pel
nas skiriamas parapijos mo
kyklai, išlaikyti. 40 valandų at
laidai bus spalio 16,17 ir 18 d.; 
pamokslus sakys svečias kuni
gas. Tradicinė y austrių puota, 
vadinama Oyster Roast, paskir
ta lapkričio mėn. 13 d. Ypatin
gai pabrėžtas priklausymas pa
rapijos dvasinėms draugijoms. 
Apie jas Prelatas sako: “Drau
gijos yra, galima sakyti parapi
jos gyvybės kraujas. Tik pagal
vokite, jei ne vaikučiai, kurie 
lanko mūsų parapijinę mokyk
lą; jei ne šv. Vardo vyrų drau
gija, jei ne sodalietės ir Ro
žančiaus Draugijos moterys, 
tai sekmadieniais mūsų bažny
čia būtų tuščia. Draugijos su 
savo bendra komunija, joms 
skirtais sekmadieniais; mokyk
los vaikučiai su savo gražiu 
giedojimu daro mūsų bažnyčią

30 narių. Nutarta išvažiuoti ir 
suruošti dešrelių (Hot-dog) kepi
mą State Forest. Tai įvykę 
rugsėjo 11d. Jaunimas žaidė, i 
dainavo ir. žinoma, užkandžia
vo. Dalyvavo ir tėvų.“ Numato
ma ir daugiau įdomių parengi- . 
mų.

Parapijos sodalietės
rugsėjo 2 d., po mėnesinės 

šv. Komunijos susirinkusios į 
parapijos salę, apsvarstė ru-’ -7 
dens veikimo planus. Nutarta 
artimiausiu laiku išvykti į Ca- 
ledonia Parlęą. Pa. Si ekskursija" 
turėjo įvykti birželio mėn. bet 
numatomas savaitgalio išvažia- 
buvo sutrukdyta lietaus. Vėliau 
numatomas išvažiavimas į New - 
Yorką. I. M.

ŽODIS MUSŲ SPAUDAI
Baigdamas savo pranešimą 

Chicagoj, kreipiaus į lietuvių 
spaudos žmones. Paskutinį sa
vo žodį jiems ir čia palikau.

Malonūs Bičiuliai! Jūs esate 
tie, kurie kasdien arba bent kas 
savaitę kalbate šimtams ir tūk
stančiams mūsų tautiečių. Jūs

gyvu kūnu, tikru dangaus at
spindžiu. Kviečiu ir raginu vi
sus priklausyti prie bažnytinių 
dvasinių draugijų.” Pagalios, 
galintieji giedoti kviečiami pri
sidėti prie bažnytinio choro, 
kurio pirmininku yra Jurgis 
Galkauskas, žinomas Baltimo- 
rėje dainininkas. Choro repeti
cijos prasidės rugsėjo 22 d. ir 
bus kiekvieną ketvirtadienį, 
7:30 vai. vak.

Mokykla sugrįžo į darbą
Kaip ir visos katalikiškosios 

mokyklos Baltimorės arkivys
kupijoje, šv. Alfonso parapijos 
mokykla pradėjo mokslo darbą

• rugsėjo 6 d. Mokiniai su sese
lėmis mokytojomis 8 vai. atėjo 
į bažnyčią išklausyti šv. Mišių, 
kurias mokyklos intencija au
kojo prel. L. Mendelis, mūsų 
mokyklos globėjas ir rūpinto
jas.

9 vai. klasėse jau čiauškėjo 
mūsų mažasis jaunimas. Patik
rinus atvykusiuosius, rasta, kad 
Į mokyklą grįžo toks pat skai
čius, koks buvo ir pereitų me
tų pabaigoje, 240 mokinių. Lau
kiama. kad atvyks ir daugiau, 
nes dėl įvairių priežasčių ne 
visi paskirtu laiku suspėjo. Iš 
atvykusių skaičiaus yra 119 
berniuku ir 121 mergaitė. Tau
tybės atžvilgiu mokinių sudėtis 
šitokia: 121 mokinys, kurių abu 
tėvai lietuviai, 28 mokiniai iš 
mišrių šeimų ir 91 mokiniai 
nelietuviai. Seselės mokytojos 
pasiliko tos pačios, išskyrus se
serį Edmondiną, kuri perkelta 
viršininke į Custer, Mich.; jos 
vieton atkelta sesuo Cor Maria 
iš Gary, Ind.

Tremtinių vaikų šiais metais 
atvyko 87, trimis mažiau kaip 
pernai. Tremtinių vaikų galėtų 
būti aiškiai daugiau. Bent 10 
šeimų savo vaikus siunčia į 
nelietuvių mokyklas. Paprastai 
teisinasi: toli nuo mūsų mokyk-

• los gyveną, esą vargas mažes
niuosius kasdien į mokyklą pa
lydėti ir važinėjimai daug pi
nigo kaštuoją. Vienasis trem
tinių net prikaišiojo: girdi, pa-

Ką tik išėjo iš spaudos

MIŠIOS. 
JŲ ESME. 
VAISIAI.

j MALDOS
I IR APEIGOS

supratimą.

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

lesni šv. Mišių aukos

i Gaunama “Darbininko” 
i administracijoj.

KAINA -- $2.00

Šiluva yra nedidelis ženiaiti- 
jos miestelis. Jame gyveno .apie 
1500'gyventojų. Bet Šiluva pa
garsėjusi kaip stebuklinga vie
ta ir savo, didžiausiais šilinių 
atlaidais, kurie ten kasmet 
rugsėjo mėnesio 8—15 dieno
mis būdavo. Į tuos atlaidus su
važiuodavo šimtatūkstantinės 
žmonių minios iš visų Lietuvos 
kampelių. Vienų kunigų į tuos 
atlaidus atvažiuodavo per 200, 
kurie maldininkams išdalinda
vo apie 60.000 komunijų.

. Šiluvos bažnyčia pastatyta - 
1775 metais. Du kartus ji bu
vo gaisrų apnaikinta, bet vėl 
atstatyta. Bažnyčios didžiajame 
altoriuje yra stebuklingas Die
vo Motinos paveikslas, kuris 
ilgą laiką žemėse užkastas bu
vo. Bažnyčios vidus išpuoštas 
įdomiomis skulptūromis. Kaip 

.bažnyčia, taip ir naujoji koply
čia maldininkų buvo gausiai 
lankomos ir mėgiamos.

Padavimai sako, kad Lietu
voje besiplečiant kalvinizmui, 
katalikų bažnyčia Šiluvoje buvo 
panaikinta ir jos vietoje įkurta 
kalvinų, Katalikų kunigai, no
rėdami išsaugoti nuo sunaikini
mo bažnytinius daiktus: rū
bus, paveikslus ir kitus daly
kus, užkasę juos į žemę. Bet 
praėjus 70—80 metų,, toje vie
toje piemenėliams pasirodžiusi 
Dievo Motina, verkusi ir sakiu
si, kad kitados šioje vietoje bu-

vęs garbinamas Jos sūnus, o 
dabar čia gyvuliai ganomi. 
Apie tą įvykį išgirdęs ir vienas 
aklas senelis, kuris nuvedęs 
žmones ir parodęs vietą, kun 
buvę užkasti bažnytiniai daik
tai. Atkasus skrynią, įvykęs 
stebuklas — aklasis senelis 
staiga praregėjęs.

Toje vietoje, kur pasirodžiu
si Dievo Motina, buvo pastaty
ta medinė koplytėlė, o prieš 
pirmąjį pasaulini karą, pagal 
paruoštą architekto Vivulskio 
projektą, pradėta statyti di
dinga — moderni mūrinė kop
lyčia. Nepriklausomybės metu * 
ji buvo baigta ir įrengta. Vi
dury koplyčios ant didoko ak
mens, kur tada pasirodė Die
vo Motina, pastatytas puikus 
altorius ir pastatyta didžiulė 
Marijos statula.

Šiluvos apylinkės gana miš
kingos, bet, nėperprasčiausios. 
Tik už 8 kilometrų yra šaunūs 
Dubysos krantai. O prie Lyda- 
venų miestelio buvo turistų 
mėgiamas aukščiausias Lietu-, 
vos tiltas per Dubysą. Jis turi 
45 metrus aukščio ir 570 met- ' 
rų ilgio. Nuo tilto vėrėsi ža
vūs Dubysos krantų vaizdai, 
kurių groži taip puikiai apdai
navo mūsų didysis dainius — 
Maironis. P. B.

x MARUOS paveikslas Šiluvos bažnyčioje.

RUDENS SAULĖTI RYT| APLANKOME BROCkTOAĄ
Rugsėjo 5 dienos rytas tikrai 

buvo saulėtas, kai į vienuoly
no kiemą ‘rinkosi lietuviai tra
diciniam piknikui. Rodosi, die
na buvo “užsakyta”, rinktinė. 
Tą dieną, kas pažįsta Nukry
žiuotojo Jėzaus seserų gyvena
mosios vietos -ramybę, galėjo 
nustebti nepaprastu judėjimu. 
Žmonės plaukė visais keliais ir 
telkėsi vienuolyno sodybom 
Už tylių vienuolyno sienų, 
gelstančioj rudens žalumoj, 
atsivėrė “margas pasaulis” ...

Ta rudens šventė buvo pra
dėta šv. Mišiomis mažoje se
selių koplytėlėje. Mišias atliko 
vienuolyno kapelionas, kun. J. 
Švagždys. Pamokslą pasakė 
vienuolyno geradaris ir nuola
tinis globėjas prel. Pr. Juras. 
Po to prasidėjo piknikas.

Pikniko nuotaika visada yra 
savotiška. Žmonės suvažiuoja 
iš tolimiausiųjų vietovių, kad 
susitiktų pažįstamų, 
lankytų mielas seseles, kad pa
būtų gražioje gamtoje. Būta 
svečių .net iš Chicagos iš New 
Yorko, neskaitant artimesnių 
vietovių. Iš dvasiškių atsi
lankė prel. Pr. Juras, prel. Pr. 
Strakauskas, kun. dr . A. Bu
činys, kun. J. Vaitekūnas, kun. 
A. Abračinskas, kun. A. Janiū
nas, kun. A. Baltrašiūnas. kun. 
P. Sakalas, kun. M. Vembrė, 
kun. J. žuromskis, kun. A.

Kneižys, kun. A. Kontautas, 
kun. V. Valkėvičius, kun. J. 
Svirskis, kun. prof. St Yla, kun. 
Vainauskas, Tėv. Gediminas 
Jočys O. F. M. brolis Povilas,
O. F.M. brolis Banys, M.I.C., 
kun. A. Jurgelaitis, O. P., kun. 
J. Naudžiūnas, kun. J. Stepo
naitis, kun. M. Tamulevičius, 
kun. E. Sviokla, kun. S. Sau- 
lėnas, kun. V. Martinkus. Pik
nike galima buvo taip pat su
tikti “Draugo” redakcinės ko
misijos narę dr. O. Labanaus
kaitę, Balfo sekretorių St. Lū
šį su ponia, A. Kneižv dr. Pr. 
Galirų, dr. P. Kaladę, A. Vasai- 
tį, Ivašką ir kt. Pikniko popie
tinėje programoje dalyvavo at
silankęs Brocktono mayoras 
C. G. Lucęy. =

Kad sesei 
gerbiamos, rodo suvažiavusios 
seselių rėmėjos, kurios kaip į- 
manydamos vaišino svečius, 

kad ap- juos linksmino ir stengėsi su
rinkti medžiaginę paramą se
selių numatytajai statyti kop
lyčiai. Brocktono šv. Kazimiero 
parapijos rėmėjų gildą su sa
vo vedėja ponia O. čęsniene 
turėjo savo puikų stalą, taip 
pat stalus turėjo So. Bostono 
šv. Petro parapija, vadovavo
P. Neverienė; Stoughtono sta-. 
las — S; Raila. Lavvrence Pily- 
pienės žinioje, Brightono Pak-

štienės, Waterburio Kazlaus
kienės ir kt. Mantautų, Baš- 
kauskų ir kitų padėjėjų dėka 
buvo įrengta lietuviška kavinė. 
Dar buvo rankdarbių, loteri
jos, lėlių, tortų ir kitokį stalai. 
Pikniko organizacija buvo kuo 
puikiausioji.

Popietinėje pikniko progra
moje dalyvavo Brocktono mies
to ir So. Bostono šv. Petro pa
rapijos orkestrai ir 0. Ivaškie- 
nės šokėjų grupė.

Pikniko rengimo komisijos 
pirmininkas buvo I. Monkevi
čius, sekretorė J. Jakovonytė 
ir iždininkas M. Tumonis.

Susirinkę praleido dieną ma
lonioje lietuviškoje aplinku- 
moję, besidžiaugdami seselių 
mielu ir "nenuilstamu darbu. 
Net nesinorėjo namo skubėti.

BENDRUOMENES VALDYBOS DARBAI
Atkelta iš 3 psL 

nutarimas siunčiamas Vliko 
Vykdomajai Tarybai ir skelbia
mas viešumai.
2) 1956 m. Chicagoje įvyks-* 

tanti Dainų šventė bus visais 
atžvilgiais reikšmingas kultū
rinis įvykis lietuvių gyvenime. 
Jo proga į Chicagą suplauks 
daug žmonių. Tad Bendruome
nės Valdybai atrodo būtina jį 
išnaudoti ir platesniam kultū
riniam reikalui — Amerikos 
Lietuvių Kultūros Kongresui. 
Dėl tokio Kongreso sušaukimo 
sąlygų ir galimybių kreipiamasi 
į Chicagos apygardos vaidybą. 
Toliau bus pradėtas ir paties 
Kongreso organizavimo darbas.

3) Bendruomenės Valdyba
rugsėjo 3 posėdy taip pat pasi- daugiau, štai kodėl pinigų tel- 
sakė ir už pagalbos organizavi
mą nukentėjusiems nuo uraga
no potvynio rytiniu JAV lietu
viams. Tam tikras atsišauki
mas jau parengtas ir išsiuntinė- jo svarstymo ir išsprendimo, 
tas lietuvių spaudai ir radijo 
valandėlėms. Valdyba visus 
kviečia prie šios akcijos akty
viai ir energingai prisidėti.

4) Vėliau bus imamasi ir 
kitų darbų, kurie laukia savo 
eilės.

mai pakibs ore, jei Bendruo
menės centrai negaus lėšų. Be 
pinigų nieko nepadarys Kul
tūros Fondas, be pinigų nepa
judės švietimo Tarybos darbas, 
be pinigų neatliks savo uždavi
nių ir Informacijos Biuras. De
ramės su Lietuvių Studentų 
Sąjunga dėl jų žurnalo “Uthu- 
anus” leidimo. Bendruomenė 
mato, kad Šios rūšies mūsų lei
dinys turėtų būti ir didesnis, h* 
aktualesnis, ir puošnesnis, ir 
dažnesnis. Studentai iŠ Bend
ruomenės norėtų gauti pradžiai 
(metams) bent $1,200.00 (iš 
tikrųjų reikėtų bent dvigubai 
tiek). Iškyla ir kitų gyvų reika
lų. Chicagos apygarda jau da
vė $800.00 Dainų šventės reika
lams, bet taip pat reikės daug ir klausi tada: kodėlgi toks ša-

taip miela buvo rugsėjo rapijos mokykloje perdaug lie- 
saulėtoji diena Brocktone. tuviškai mokiną! Ir taip kalba 

net tokie tėvai, kurie inteli
gentais save vadina. Carinės 
Rusijos priespaudos laikais 
mūsų beraščiams tėvams mo
kykla niekuomėt nebuvo perto
ji. nebuvo paranku savo vaiku
čius į mokyklą pavėžinti, o lie
tuvių kalbos mokykloje jie trok
šte troško, už jos Įvedimą į 
mokyklą kovojo ir džiaugėsi, 
kad ji mokykloje gauna vietos. 
Kai matai mūsų lietuvius, iš
varytus iš gimtojo krašto, bet 
neleidžiančius savo vaikų į sa
vą. lietuvišką parapijos mokyk
lą. tiesiog turi rausti iš gėdos 
prieš anų priespaudos laikų mū
sų tėvelius.

Katalikiškojo jaunimo būrelis 
taip pat pradėjo savo poatos- 

toginį veikimą. Susirinkimai 
Sus kas penktadienis. Pirmas 
Įvyko rugsėjo 1 d., dalyvaujant

Jautėsi ir seselių nuoširdu
mas. Jų tariamos atostogos 
baigėsi, tik tariamos, nes šią 
vasarą seselės turėjo rimtų 
darbų ir seselės vėl vyks į savo 
mokyklas auklėti ir mokyti 
mūsų vaikus.

Už seselių pasišventimą ir 
didelę meilę jaunimui pikniko 
susirinkimai tėra tik šešėlis pa
dėkos, kurią turėtų atiduoti' 
kiekvienas iš mūsų. S. J.

Padėkime nukentėjusiems nuo potvynio
Praūžęs uraganas palietė ir 

Jungtinių Amerikos Valstybių 
lietuvius: nevienas žuvo van-

• / 
dens sriautuose, nevieno van
dens srovės nusinešė namus, 
daugelis neteko turto ir t. t. 
Taigi turime nemaža savo tau
tiečių, kurie, nebetekę betku- 
rios atramos, turi pradėti gy
venti iš naujo.

Gražu, kad nukentėjusiems 
į pagalbą tuojau atėjo Ameri
kos vyriausybė, Amerikos Rau
donasis Kryžius ir kt. Bet būtų 
dar gražiau, jei ir lietuvis lie
tuviui artimo pagalbos ranką 
ištiestų.

Todėl Bendruomenės Valdy
ba kreipiasi į visus Bendruome
nės organus — seniūnijų, apy
linkių bei apygardų valdybas, 

votiškai keistas mūsų gyveni- Į lietuvių parapijas, į lietuvių 
mas, kai savi įvykiai sutinkami draugijas, organizacijas bei klu- 
tylėjimu, o tokios Azijos žinioms 
atiduodamas pirmasis puslapis!
Brangūs Bičiuliai, daug dėme
sio skirdami svetimiems įvy
kiams, nepagailėkite savo dė
mesio ir geresnės vietos ir lie
tuviškiems įvykiams bei rūpes
čiams.

galite kelti susidomėjimą arba 
nuo jo atgrasyti. Jūs veikiate 
žmonių nusistatymus ir suda- 
rinėjate nuotaikas. Jūs galite 
paskatinti prie darbo arba nuo 
jo sulaikyti. Jūsų širdies ypa
čiai reikalingas kultūrinis mū
sų gyvenimas.

Bet ar susilaukia jis reikia
mo Jūsų dėmesio? Gerai, kad 
Jūs pranešate pvz. apie tai, kaip 

" indai priešinasi džiovos“ Skie
pams, kad čarlie Caplin Pietų 
Amerikoj garsesnis už Kristų, 
kad sovietai paleido iš nelais
vės vokiečių princą ir t.t.. o pro 
kultūrinio mūsų gyvenimo įvy
kius neretu atveju praeinate 
visai negirdomis. Pavyzdžių ga
lėtų pateikti ir Bendruomenė.

bus ir Į visus lietuvius: suor
ganizuokime aukų rinkimą pot
vynio pa liest iesiems-

Atskiroap vietovėse šiam tik
slu* galėtų būti skiriamas koks 
vienas sekmadienis. Padaryki
me tai neatidėliodami, kol pa
galba yra labiausiai reikalinga. 
Daugiausia duoda, kas laiku 
duoda. Tesuplaukia visų mūsų 
aukos i krūvą iki spalio 15 d.

Aukas prašome siųsti Bcn-

druomenės Valdybos iždinin
ko vardu: Julius Staniškis.
7513 Lawnview Avė., Cleve- 
land 3. Ohio.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba.

Sidabrinis vedybinis jubilėjus
Klemensas ir Antanina (Pu- 

paiaigytė) Kašėtai, gyv. 16 St. 
John Avė., rugpjūčio 30 minė
jo 25 m. vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Jų garbei banketą 
rugsėjo 4 suruošė sūnus, duk
tė, giminės ir artimieji drau
gai. Į banketą atsilankė apie 
100 žmonių iš Brocktono. Bos
tono. Walpolc, Norwoodo ir iš 
kitų vietų. Jubiliatus sveikino 
kleb. kun. F. E. Norbutas, kun. 
J. Svirskas. jų sūnus ir duk
tė bei daugelis svečių. Pupa- 
laigienė visų dalyvių vardu 
įteikė gražią dovaną. Ponai 
Kašėtai gražiai padėkojo vi
siems dalyviams, rengėjams ir 
dovanų Įteikėjams.

Klemensas Kašėta gimęs No- 
čios parapijoj. Lydos apskrity. 
Amerikon atvykęs 1914 m. Jo 
žmona Pupalaigytė gimusi dar lanko
Bostone, bet jauna išvežta Lie- school of nursing ir yra mer-
tuvon ir grįžusi po pirmojo pa- gaičių sodalicijos narė,
saulinio karo vėl į Ameriką. Žvalgas

Jų vedybas palaimino 1930 m. 
rugpjūčio 30 šv. Jurgio baž
nyčioj Norvvoode kun. Anta
nas Mėšlys.

Abu Kašėtai yra geri para
pijiečiai ir susipratę lietuviai, 
priklauso LRK Susivienijimo 
81 kuopai. Kl. Kašėta yra pa
laipinės šv. Jurgio draugijos 
pirmininkas ir šv. Vardo drau
gijos narys. . Būdamas jaunes
nis, gyvai reiškėsi vietinėj 27 
vyčių kuopoj ir parapijiniam 
šv. Cicilijos chore, daug 
darbuodamas vargonus 
giant

Kašėtai užaugino sūnų 
ną. kuris šiais 
Bostono kolegiją 
mus paskirta 1100 dol. vertės 
stipendija mokslui pagilinti 
Pranas aktyviai dalyvauja kat. 
organizacijose. Duktė lallian

Bostono kolegijos
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HELP W. MALĖAPIE KONJAKU VIRTINIUS IR
Reportažas iš Chicagos

HELP WANTED FEMALE

skai-

DISPLAY

YOU ARE NEEDED AT

ADMIH

TALARSKI WIRERS

1 Btock Ea»t of Cicero•ROOKLVN 21, N. V.

“tarpvalstybinių” 
Kybartai po sun-

esan- 
žinia.

Šis susitikimas, prabėgęs paki
lioje nuotaikoje, juntamai pri-

SAN FRANCISCO mieste “areštuotas” šuva, kuris buvo i&nokytas 
gatvėje pardavinėti heroiną ir savo šeimininkui parnešti pinigus.

kurios iš- 
iš seniau- 
Chicagoje

Nine Tuesdays 
Beginning Sept. 13th

alėjoj 
kaip 

prancūziško

TAUTOS ŠVENTES
MINĖJIMAS MIUNCHENE

f Miuncheno ^lietuviai Tautos 
šventės minėjimą surengė rug
sėjo 3 d. Į jį atsilankė arti 200 
lietuvių iš pačios Miuncheno 
apylinkės ir daug svečių iš 
Memmingeno. Gautingo ir net 
tolimo Kaiserslauterno miesto.

Minėjimą atidarė Miuncheno 
LB Valdyos vicepirm. J. Bara- 
sas. Pasveikinęs dalyvius ir pri
minęs Tautos šventės prasmę, 
pakvietė lietuvių darbo kuopų 
kapelioną kun. B. Dubiną skai
tyti paskaitą, kurios pavadini
mas skambėjo:

"Lietuviu tautos / didybėje 
glūdinti tragiką".

Prelegentas, gyvai kalbėda
mas ir vaizdžiai dėstydamas 
mintis, stengėsi išryškinti Vy
tauto Didžiojo laikų Lietuvos 
didybę ir garbę ir po jų prasi
dėjusi didybės smukimą. To 
smukimo priežasčių reikia ieš
koti priešo neįvertinime ir tar
pusavio nesutarime. Prelegen-

SANDĖLIŲ DARBAMS 

VYRAI

FALL NOVENA

in Honor of the
INFANT JESUS OF PRAGUE

Oran ... Dght... Sitting work tai Snūdi Parts Division 
of onr modeim, wHl Eųuipped plaut

FINERAL ROME 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ŠUO Maple Avrnue, Hartford, €onn.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai Įruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

Td. CHaprl 6-1377

Popierio gaminiai 
Geras pradinis atlyginimas 
Draudimas, Ligonių kasa 

Apmokamos atostogos. 
Pensija ir kitos privilegijos 

Pastovus viduj darbas. 
40 vai. 5 darbo dienos 
Proga viršvalandžiam 

ir karjerai
Reikalinga bent angliškai suprasti

TELEPHONE.-
DEARBORN 2-0819 

TOPLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKER

dvasinių vertybių, 
plaukia iš kvartalo, 
sios ir didžiausios 
lietuvių kolonijos.

Almis Drulia

Daugelis Chicagos lietuvių 
Halsted gatvę, tarp 31 ir 35 
bloko pietuose, vadina antrąja 
Laisvės alėja. Kur kitur, jei 
ne į Halsted gatvę pirmiausia 
atkeliavo “patriotiškasis” “Bal
tos meškos” alus. Kur, jei ne 
Halsted pašonėje, prisiglaudusi 
lietuviškiausia Chicagoje Litua- 
nicos gatvė su seniausia lietu
vių šv. Jurgio bažnyčia. Čia 
yra J. Karvelio, Terros knygy
nai, Lietuvių auditorija, “Dai
na”, D. Kuraičio automobilių 
prekyba “Milda”, M. Morkūno 
spaustuvė ir begalės kitų lietu
viškų prekyviečių bei įmonių? 
Visa tai susispietę aplink Hal
sted gatvę ar pačiame Hal- 
stedte. Antai, aną lietingą šeš- 
tądięnį ir Amerikos Dėtuvių 
Bendruomenės pirmininką St. 
Barzduką su dr. Bajerčiumi su
sitikau bežingsniuojančius nuo 
Halstedto Dtuanicos link. Tur
būt, nepatikėsi, skaitytojau, 
kur jie žingsniavo0 O gi “San
daros” redaktoriui vizito pada
ryti ... Keista, kad lietuviškiau
sioj Chicagos dalyje prisiglau
dusi savaitraščio “Sandara” 
redakcija skelbia mirtiną kovą 
Lietuvių Bendruomenei, kuri 
tetrokšta, kad ir antrojoj Lais
vės alėjoj dar ilgai girdėtųsi 
lietuvių kalba ir kad pačiai 
“Sandarai” su kasdieniniais lai
dotuvių varpais nemažėtų 
tytojų gretos ...

Antrojoj Laisvės 
čiose smuklėse, 
daug išgeriamą 
konjako ir vokiško alaus, val
gyklose gaunami lietuviški ce
pelinai ir virtiniai. Tai vis 
ženklai, kad visur sukiojasi lie
tuviai. Bene nuo 1951 m., ka
da Halsted pašonėje įsikūrė M. 
Morkūno spaustuvė . ir knygų 
leidykla “Terra”, be virtinių, 
cepelinų ir kitų gėrybių, ėmė 
rodytis ir lietuviškos knygos. 
Kažkada kažkas rašė “Darbi
ninke”, kad “Terros” lietuviš
kų knygų vitriną turėjo saugoti 
net gen. Eisenhoweris ... Bet 
reikalai pasitaisė. Generolas 
taip apsaugojo lietuvišką kny
gą, kad “Terra” pajėgė atidary
ti gražų knygyną pačiame Hal- 
stedte, kur iš dviejų vitrinų į 
praeivi žvelgia skoningai išleis
tos lietuviškos knygos ir sve
timtaučiui skelbia lietuvių tau
tini gyvumą.

• Vokietijos užsienių reikalų 
ministerijoje suimtas vienas pa
sų skyriaus tarnautojas, bolše
vikų agentas. Tardoma ir dau- 

” giau.
Prancuziįbs lėktuvai išmėtė 

lapelius, įspėdami Maroko na- 
; cionalistus, kad prancūzai bet
įy kurį naują sukilimą sutiks re-
‘kį- presijom.
rj/.. ■

.

DAR GALINA ĮSIGYTI pavieniams pirkėjams
i platintojams nesiunčiame dėl mažo t. rimo kiekio)

V. AUGUSTINO

LIETUVOS VAIZDŲ ALBUMĄ
Puiki dovana svetimtaučiam* įvairioms progoms, tiems, kurie 
Lietuvos nėra matę, be to, ir mačiusiems gražus prisiminimas

KAINA — $500

AMERICAN VISCOSE CORP.
111 N. Canal

11 ankstas

"tai tragiką, kuri kartojasi ir 
šiais laikais".

Kun. B. Dubino paskaita bu
vo palydėta šiltais plojimais. 
Akademinė minėjimo dalis už
baigta Tautos himnu.

Meninę minėjimo programą 
atliko Miuncheno Valdybos pa
kviesti inžinerijos kuopoj vyrai 
iš Kaiserslauterno. ši kuopa, 
energingo Įeit. J. Baltrušaičio 
vadovaujama, jau ne kartą yra 
pasižymėjusi savo gražiu įnašu 

į Vokietijos lietuvių bendruome
nės gyvenime. Ir šį kartą jie 
nepabojo ilgos kelionės į Miun- 

|| cheną. Jų choras, muziko Faus- 
-■ to Strolios diriguojamas, pa- 

dainavo Miuncheno lietuvių 
g,, publikai eilę lietuviškų dainų. 
Z' . Klausytojai buvo tiek sužavėti 

geru išpildymu, jog nesiliovė 
prašę “priedo”.

Choro garbei Vyšniauskaitė 
padeklamavo Maironio eilėraš
tį “Tėvynės dainos”.

Po meninės dalies sekė jau- 
< _ kus pobūvis. Jo metu vietiniai 

^lietuviai turėjo progą užmegzti 
glaudesnius ryšius su svečiais.

sidėjo prie tautinio nusiteiki
mo sustiprinimo.

Rugsėjo 4 d. Miunchene, 
Karlsfeldo bažnyčioje, buvo at- 

, laikytos šv. Mišios. Jų metu 
Kaiserslauterno kuopos vyrai 
pagiedojo lietuviškų giesmių.

Po pamaldų svečiai atsisvei-
7 kino, ir. Miuncheno lietuviai 

dar ilgai mojo ranka kelio to
lumoj dingštantiems tautie
čiams. skambia lietuviška dai
na praturtinusiems pasilikusių-

' jų pilką kasdienybę. (ELI).

viškesnis ir lietuviai stipriau 
jungtųsi vienybėn, prekybinin
kas J. Karvelis sumanė prikelti 
ir Halstedtan sugrąžinti šviesųjį 
kanauninką Tumą-Vaižgantą ...

Vaižgantas “Mano Testamen
te” rašė:

"Lietuvą ir lietuvius mylė
jau, bet sentimentus jiems jau 
iškalbėjau savo raštuose, pra
šom pasiskaityti, ir bus vistiek, 
ar aš tebesu ar nebesu."

Kadangi Vaižgantą iš karsto
Vytauto Didžioje bažnyčioje .kos lietuviai, nepamirškim tų 
Kaune prikelti ir ji kartu su 
Jakštu bei Maironiu pavedžioti 
po tremties spaudą tegalėjo J. 
Gailius, tai J/ Karvelis sumapė 
gyvą Vaižgantą sugrąžinti

Grandinėlė Columbus mieste
Kaip jau buvome pranešę, 

lituanistinės vysk. Valančiaus 
mokyklos tautinių šokių šokė
jos su savo vadovu L.. Sagių 
priešaky rugpj. 27 gastroliavo 
Ohio valstybės sostinėj — Co
lumbus mieste, kur vyko di
džioji mugė. Grupė šoko 3viem 
atvejais — šeštadieni ir sek
madienį (šiuo atveju šokių ir 
kitos programos pažiūrėti buvo 
atvykusi ir valstybės guberna
toriaus Fr. Lausches žmona, 
kuri sfi mūsų jaunosiomis šo
kėjomis taip pat nusifotografa
vo). Malonu pastebėti, kad 
Columbus lietuviai šokėjas pa
gerbė — joms įteikė gėlių, 
šiaip jos buvo globojamos (ve
žiojamos, valgydinamos, apnak
vindintos ir kt.) Ohio valsty
bės vyriausybės rūpesčiu.

Malonus programos papildy
mas buvo J, Kazėno jaunųjų 
akordeonistų orkestras, kurį 
sudarė 7 asmenys ir kuris gro
jo tautiniams šakiams.

Programos z Ii’ i tebuvo 
pakviesto - stipri >si s grupės— 
vokiečiai, ukrainiečiai, “indė
nai” (jų šokius Šokanti grupė). 
Malonu, kad jų sha’čiuje esa
me ir mes.

Mirė Z. Amšiejtatt
Rugpjūčio 27 d. 9 vai. vak. 

po sunkios ligos mirė Zofija 
Amšiejienė, Baifo 55 skyriaus 

’ pirm. Viktoro Amšiejaus žmo- 
Kad Halsted būtų dar lietu- na. Buvo sulaukusi apie 60 mė-

ŽINIOS IŠ PHILADELPHIJOS, PA.
' Philadelphijoje jau tradicija 

virtusi ketvirto ji Dėtuvių die-
L na — šaunus piknikas — ren

giama ateinantį sekmadieni, 
rugsėjo 18 Eddington Parke 
(pas Babulą). Bendruomenės 
Valdyba ir Lietuvių dienos ren
gimo komitetas daro viską ga
lima, kad tinkamai pasiruoštų

t šiai visų Philadelphijos ir apy
linkių lietuvių šventei. Tikima
si kad, pasibaigus atostogų se-

* zonui, daugumas lietuvių iš 
miesto ir iš plačių apylinkių su
važiuos pabendrauti, pasimaty
ti, ir pasilinksminti.

Programoje, kuri yra numa
tyta pradėti 2 v. p. p., kalbės 
Detuvos gen. konsulas New 
Yorke J. Budrys, o meninę

' programą atliks Phifedelphijos
. liet, meno ansamblis.

Bendr. Balso sunkumai
B. B. turėjo “atostogas” — 

t. y. tylėjo liepos mėnesį. Nuo 
rugpiūčio pradžios jau vėl gir
dimas kas sekmadienį — 3:30 
p. p. iš stoties WDAS, banga 
1480. Pati stotis yra jau įkur
dinta nuosavame pastate, va-

VAIŽGANTU
mums jo raštuose. Ačiū asme
niškai Vaižganto parapijiečio 
J. Karvelio iniciatyvai, Vaiž
ganto monografijos lapai jau 
bėga per spaustuvės mašinas 
ir greit pasirodys. Po to išeis 
20 tomų Vaižganto raštų. Kaip 
žinia, jau daug Vaižganto ger
bėjų raštus iš anksto užsipre
numeravo.

Kai visų chicagiečių akys 
krypsta į Halsted pašonėje gy
venantį Chicagos miesto bur
mistrą Daley, ir mūsų lietuviš
kasis kvartalas pasilieka dėme
syje. Tik mes, plačiosios Ameri-

tų. Gimusi Kupiškio parapijoj, 
į Ameriką atvyko 1913. 1929 m. 
ištekėjo. Priklausė Balfui, tre
tininkėms, Moterų Sąjungos 36 
kuopai, Labdarybės draugijai. 
Palaidota rugsėjo 1 d. Kalvari
jos kapuose. Be vyro, iš kitų 
artimųjų liko puseserė Em. 
Gudienė, gyv. Philadelphijoj. 
Velionės populiarumą rodė jos 
laidotuvės: į kapus lydėjo apie 
50 automobilių. SP.

LIETUVIS ATIDARĖ 
BRANGENYBIŲ KRAUTUVĘ 

NEW HAVEN, CONN.

Kazys Bagdonas padarė lie
tuviams nemažą garbę — jis 
miesto centre, 81 Congress Av., 
erdviose patalpose atidarė 
brangenybių krautuvę, pavadin
damas ją “Lituanica Jewelry”. 
Gatve kasdien praeina tūks
tančiai žmohių, ir visi stebisi 
gražiu krautuvės įrengimu. 
Parduodami įvairūs laikrodžiai, 
brangenybės. Krautuvės telefo
nas LOcust 2-9052.

New Havene gyveną 30 lie
tuvių biznierių turėtų sudaryti 
komitetą, kuris paremtų radijo 
valandėlę. Anksčiau tokia va
landėlė yra buvusi. Dabar turė
tų parodyti gražų pavyzdį mū
sų visuomenės veikėjai.

Sesuo Edviga, pranciškietė. 
šiomis dienomis vėl išplaukė 
atgal į Lyon, į Prancūziją. Ji 
svečiavosi pas savo brolį Joną 
Guldupi.

karinėje miesto dalyje. Jos ga- SPORTAS 
tingumas yra keleriopai padi- 
dintas, ir galima girdėti jau 
bent 70 mylių nuo Philadelphi
jos. Del stoties pajėgumo padi
dinimo yra taip pat pakeltas 
mokestis už pusvalandį — de
šimčia dolerių. 0 besiskelbian
čiųjų yra sumažėję, taip, kad 
bendr. valdybai pačios progra
mos finansinis išlaikymas su
daro daug sunkumų.

Aukštesnioji Lituanistinė 
mokykla

Jau senokai Philadelphijos 
lietuviai veikėjai rūpinosi į- 
steigti šalia šeštadieninės pra
džios mokyklos tau) pat ir aukš
tesniąją šeštadieninę lituanisti
nę mokyklą. Po daugelio panfo- 
šiamųjų darbų bendr. Kultūros 
Taryba pagaliau nutarė steigti 

. tokįą mokyklą, kuriai patalpas 
mielai sutiko duoti šv. Kazimie
ro parapijos kleb. prel. I. Va- 
lanriunas. Kult. Taryba išdirbo 
pačias gaires šiai mokyklai, o 
jos veikimo datos ir smulkesnė 
programa bei mokytojų sąsta
tas bus paskelbti visuomenės 
žiniai kiek vėliau.

Visas lietuviškasis jaunimas 
prašomas atkreipti dėmesį į 
šią naująją instituciją. Ypatin
gai tėyai prašomi paraginti sa
vo vaikus. Aukštesnioji litua
nistinė mokykla kviečia visus: 
baigusius pradžios mokyklas, 
baigusius šešt mokyklą, lan
kančius high schools, taip pat 
ir studentus, kuriems tikrai 
trūksta žinių iš daugelio litua
nistinių dalykų.

Trumpos žinios
Rugsėjo 2 dieną mirė Chro- 

metal bendr. darbų vedėjas 
Stasys Dumša, gyv. 5018 Ditt- 
man gatvėj. Palaidotas rugsė
jo 7 d.

Aleksas Vaškelis, bedažyda
mas namą, nukrito nuo kopė
čių ir gerokai susižeidė.

Dėtuvių studentų skaičius 
šiemet smarkiai padidės, nes 
didelis būrys pernai baigusių
jų aukšt. mokyklos pradeda 
studijas. A K.

TENISO varžybose (Foresž HiHs, L L) laimėjo pir
mas vietas amerikietė C. Gabies ir anglė P. Ward.

7 SERVICES
7:15, 8 & 12:15 with Mass

2, 5:30, 7:15 & 8 p. m.
INFANT OF PRAGUE SHRINE 
323 East 61st St. (betueen Ist 

and 2nd Avės.) Manhattan.

Seneliai—Piemenėliai
Daug kas pagalvos: — keis

tas tas rašeiva — kam čia se
neliai, kam piemenėliai? O man 
kaž kodėl prisimena nesenai 
išbraidyti tremties sportiniai 
keliai. Kiek čia tie nenuoramos 
sportininkai visokių rungtynių 
išsigalvodavo! štai, vienoje sto
vykloje susidaro Laisvės alė
jos ‘šlifuotojų” nenugalimas 
penketukas, kuris laikinosios 
sostinės vardu negailestingai 
laužo “provincijos” krepšinin
kų ragus; kitoj vėl, žiūrėk, že
maičiai krepšinio aikštėje žūt
būtinėje kovoje pliekia Aukš
taitijos atstovus. O. vienoje 
Hesseno stovykloje (nesakysiu, 
kad tai buvo Kasselis) prieita 
net prie 
rungtynių: 
kios kovos pralaimėjo Lietu
vos rinktinei.... Išnaudojus vi
sų miestų, sryčių ir tarmių pa
vadinimus nuėjo dar toliau. 
Štai, garsiojoj Schwaebisch 
Gmuend stovykloje (ji tikrai 
viskuo buvo garsi) sugalvota 
padaryti futbolo rungtynes tarp 
žinomų tuo metu futbolo spe- 
cų ir futbolo atžalyno, — 
gimnazistų bei stovyklos jau
nimo. žiūrovų įdomumui ko
mandos buvo pavadintos “Se
neliai” ir “Piemenėliai”. Ir kas 
išėjo? Judrieji gimnazistai ne
išsigando “žvaigždžių” (o jų 
pavardės ir dabar dažnai spau
doje minimos). Savo jaunatviš
ka energija, nuoširdžiu darbu 
ir vaikiška ambicija “Piemenė
liai” sukirto savo varžovus

Tai buvo dar tremties lai
kais. Tačiau tas pats įvyko ir 
čia, New Yorke. Deja, tai nebu
vo lietuviški piemenėliai, kurie 
sukirto senelius: jaunieji Blau- 
Weiss Gottsche, kurie priklau
so tik Lygos klasei, negailes
tingai išjuokė Oberlygos at
stovus — Lietuvių S. K. vienuo

likę net 7—0. Ir jei labiausiai 
norėtum rasti mūsų vienuolikės 
gretose nors Vieną mažą pasi
teisinimą savo menkyste, mė- . 
gintum ieškoti gerosios meda
lio pusės — nieko nerastum. 
Pasivyti kamuolį trūksta ne
laimingo paskutinio ' žingsnio, 
trumpos sekundėlės, ir noro 
kovoti už lietuviškas spalvas, 
trūksta ... lietuviškumo. Jei 
penki komandos žaidikai dar 
jaučia tą pareigą — tai kitiems 
ji yra svetima.

žinoma, čia negalima kaltin
ti nei klubo vadovybę, nei ko
mandos tvarkytojo. Čia kalti 
mes patys, kurie dar iš anų 
laisvės laikų likome sportiniam 
gyvenimui nejautrūs. Tai nėra

(nukelta į 8 psl.)

NEREIKALINGA
PATIRTIS

Urgentiy Needed!
Registered Nurses • 

For 3 Shifts
3 P. M. to 11 P. M.
7 A. M. to 3 P. M.

11 P. M. to 7 A. M.
In very modern new Hospital 

Permanent positions.
Apply in person 

COMMUNITY
MEMORIAL 
GENERAL 
HOSPITAL

Willow Springs Rd. at ūlst St 
La Grange, UI.

Phone:
FLeetivood 2-1200 
Mr. J. G. SMITH 
Between 9 and 4

•DARBININKAS’
MO BUSHWICK AVĖ.

ASSEMBLERS 
SOLDERERS

Apply at
4159 NO. KNOX AVENUE



DISPLAYDISPLAYDISPLAY

VEDA K. MERKIS XXX»OC5CM3C30«XXX*'«3£XX36X3£XXXXXXXXX

BIBLE SALESMEN!

GREEN AGRES

MERGAITES...

off

WE BUILD NEVV HOMES
CARPENTER—BUILDER VACATIONS

Contracting, Aherations. Repairs
meisteriui DANZA S A. 7-4263,

MARYMOUNT COLLEGE

DISPLAY

$1.00 Pestpaid
Siusk pinigus ar money orderį:

BUS OPPORTUNITY
DIRECTORY OF SCHOOLS

RELIGIOUS VOCATIONS

HOLY FAMILY ACADEMY

REAL ESTATE

Sister Mary Norcen. RNBS
HOHis 54176Orange 4-7700

WEST HEMPSTED U L

l’LMrr 8-8825

(OLI-EGE MIKERICORDIA. Dailu, Prnnsylvania. A RrsMrattal and Day

MOUNT ST. JOHN ACADEMYKuily Accredited. Addrrss the Dean.
vilu rrroxxoR GLADSTQXE. N. J. FARMS

FL »4M2

at Route 
to Green

WIN YOUTH 
FOR CHRIST

by the New York, State Baard of llegente and the Middle Atlantic States 
Ansociation of Secondary Schools and Colleges. A high school that offers

ACADEMY OF.THE SACRED HEART OF MARY, Sag Harbor, L. L For 
Girls only. TeL 5-0087; Mother Thornas, Principal; 225 Studentą; Element-

527 Lexington 
Room 504. PL

MOUNT ST. MICHAEL. A Country Boarding and Day School For Bovs 
Within N. Y. City Limite Conducted by the Marist Brothers. VVrite for 
Catalogue or phone 4300 Murdock Avė. Bconx, N. Y. (66) Fairbanks 4-1400.

LACORDAIRE SCHOOL, Upper Montclair, N. J. Ideal school for girls, 
Small classes, Sisters of St. Dominic, Montclair 2-10248. Accredited by Mid- 
CoUege Prep. and Elementary Departs. Music, Athletics, Drama, Typing, 
dle State Assoc.

HOLY NAME HOSPITAL. Sehool of Nursing. Teaneck. N. J. Conducted by 
the Sisters of St. Joseph, Newark. Applicants mušt be beteveen the ages of 
17 and 30. Classes now forming. Send for Catalogue to Director of Nurses. 
Telephone 7-3070.

SACRED HEART OF MARY ACADEMY 1833 Marmion Avė. Bronx 60 N. Y. 
Telephone TBemont 8-2829. Conducted by the Religious of the Sacred 
Heart of Mary. High School For Girls.

GEORGIAN COJJRT COLLEGE, Lakewood, N. J. Lakewood 6-0940; Sisters 
of Mercy; Sister Marle Auna, President; Sister Mary Giovanni, Dean; 
250 Studente; A. B., B. S. Degrees; Day and Resident; Tuition $500; Board 
and Room $750. Address. Secretary.

Avė (48—49 Sts.) 
9-2256.

For Information. Contract: 
THE VOCATIONAL DIRECTOR 
Boyhaven, West Newbury, Masž.

EUZABETH SETON SCHOOL, 1001 North Breadnay, Yonkers 3, N. Y. 
ReaMent PopRi, YOnken ■' 0 4000; Sehool, YOnkers 0-5000; Sisters of

CALDWELL COLLEGE, CaldweH, N. J. A four-year Liberal Arte College 
conducted by the Sisters of St. Dominic, AcerecHtod by Middle State Asso. 
Humanities, Sciences. Business, Music, TeachOr Training, Liberary Science, 
B. B. S. degrees. Associate in Arte, in Gen. Secretarial, Catalogue: 
Registrar, CaldveU, N. J.

GOOD COUNSEL COLLEGE. White Plains, N. Y.; Sisters of the Divine 
Compassion; Mother M. Dolores, President; Sister NL Cyril. Dean; 250 
Studente; B. A. and B. S. Degrees; Pre-Medical, Teacher Training; Bus
iness Education; Day and Boarding; Tuition and General Fee $450; Board 
and Room $635.

advance commission 
mušt speak 

Apply betvveen 5—8

ST. MARY*S VELLA ACADEMY TABLE BOCK — SLOATSBURG, N. Y. 
Boarding School for High School Girls Ačademie and Commerdal Courses 
Affiliated wtth the University of the State of New York. Conducted by the 
Sisters Servante of Mary Immactdate Address Sister Soperior Telephone 
Number Sloatsburg 32378. ,

BAY SHORE Sale, frame house, 
50x176, 4 bedrooms, 2 kitchens, 2- 
car garage, solid cement. Anchor 
fenced all. around. Completely 
furnished including 2 TVs. GE 
dishwasher. Near catholic instttu- 
tions. 47 Redington St., Bay Shore 
7-5412.

IN THE CLASROOM
IN THE SHOP
ON THE PLAYGROL'ND

BAYONNE. N. d. Telephomes HE 6-4447. FF, 9-7341
A Day High School for GIRLS. Conducted by the Sisters of St. Joseph 

Courses Academic and General with CommendaI Subjects.

AS A
BROTHER OF CHARITY

ACADEMY OF OUR LADY OF. THE BLESSED SAOUMENT. 
Broadlea, Goshen, N. Y. Goshen 476; Sisters ot St. Dominic of Blauvelt; 
60 pupils; day and boarding school; eellege preparatory and commerdal 
courses; outdoor activities; short distance from New York City.

CHĄMINADE
MINEOLA. LONG ISLAND 

A high school for boys taaght by MARIANISTS. A high school that

College for the Highrr Education of Wonicn. Conducted by the JUsters of 
Mercy of the Union. Incorporated Under the lnw<< of the State of Peim.

SELL CATHOLIC CHRISTMAS 
CARDS

ALL SOULS HOSPITAL 
SCHOOL OF NURSING

ST. MARY'S SCHOOL 
OF NURSING 

135 South Onter St. 
ORANGE. N. J. 

Conducted by the Sisters of

CHINCHILLAS, 10 PAIR
Very reasonable 
196 Charles St.

Staten Island21. N. Y.
GL. 8-0511, GL. 8.2967

TeL: Long Rraneh 6-4M34.

MARY IMMACULATE 
HOSPITAL

NEW YORK CITY z
Conducted by tffe Religious of the Sacred Heart of Mary. Four years 
Liberal Arts. B. A; B. S. Degrees. Accredited Information. Secretary:

Marymount College. 221 East 71st SL, N. Y. C.

Director of Nnrsrs 
JA 6 6400

WEST \VILDWOOD ROOFING. Geo. T. Frame. Jr. A Sons. “A Roof for

HOLUS—St. PncaTs paristi.
8I44MO 8 rooms, .V/j baths, 2 car 
garage. Many cxtm parish Gramar 

and High Schooh nearby. Call

DIRECTORY OF DiSTINCTIVE 
SCHOOLS AND COLLEGES

CATHOLIC — DAY — BOARDING — VBJTJBKS BOYS — GIRLS

ACADEMY OF NOTRE DANIE. Tyngsboro-on-the-Merrimack. Mass. 
Resident and Day School for Girls. Elementary and High School Denart- 
m e n te. Conducted by Sisters of Notre Dame of Narnur. Adress: SISTER 
SUPERIOR. Academy of Notre Dame. Tyngsboro. Mass.

DOMINICAN SISTERS OF THE 
PERPETUAL ROSARY

Cle»rter*<f. Omtemptetivė Community 
Forming a Gliard of Honor for Mary, by 
recitatten of the Rosary every hour day 
and night. Siete,-* als<o chant the Divine 
Office. Are ensrag»d in making Vestmenta 
and other workf> of art. Applv to: Rev. 
MOTHER PRIORESS, 14th and W«st St*., 
Union City, N. J.

AUTO PARTS. ACCESSORIF.S. AND 
GAS STATION. Mith property and 
Hving ųuarters, Ex<t!lent location on 

Route 25. Priced rifht, Phone:
James Port 2-3904

for a life time selling 
you are a willing worker 
in appearance we will 
for sales \vork in Bronx

CARD AND GIFT SHOP 
217 Boolevard. Dept “L”, 
Hasbrouck Heights. N. J.

MORRISTOWN, N. J.
Conducted —by the Sisters of 

Charity of Convent Station, N. J.

RELIGINIAI ATVIRUKAI 
14 skirtingu progų atvirukai

STAR OF THE SEA ACADEMY
LONG BRANCH NEW JERSEY

Boarding and Day School for GIRLS. Affiliated with the Catholic 
Unh endty — Waahington, D. C. Conducted by Shrtrn of Charity.

mus X SCHOOL OF.
LITURGICAL MUSIC

MANHATTANVILLE COLLEGE 
OF THE SACRED HEART

PURCHASE, N. Y.

MAKE 850 EASY IN SPARE TIME 
Lovely Nevv Religious Cards. Soli 
21 for S1.00. Make 100% profit. 
VVrite for Samples. Excelsior Greet- 
mgs. 99 St. Andrevv Place. Yonkers.

OURLADYOF V1CTORY
SCHOOL OF NURSING

Benedietine Hoopltal Ktarrton, N. Y. Ktaffrton 2-566.

Eveyr Building” Gutter and Flashing — siding — Sheet Metai. Call Vil

ias 6-5440. Ask for Mr. “L”. Delsca Drive, .Green Creck, N. -I.

SAINT MARYX ACADEMY 
LEONARDTOM'N — MARYLAND. Boarding School for Girls Elementary 
and High School. Department*. State AffHatien. Trnrn Moderatr. Apply 
te the DirectorcM*

VVrite or phone Sister Aliec 
Eugenia. R. N. BS. N. ED. 

Jefferson 8-0900
SAINT MARY'S ACADEMY

LAKEWOOD, NEW JERSEY

SCHOOL OF NURSING 
152—11—89 AVĖ 

JAMA1CA 2, L. I. N. Y.

Ckmducted by the Sisters of 
St Domenic. Miss Eilėn C. Stark

>-0187.

COLLEGE MEN
MO MII*

provrmmt*. $11.366. Alno < 
fanm, home*. (and.

ROMAN' CRARKOM'SKI 
R. F. D. L Box 336 
FMmteginte. X. 9.

both, cxeHrwt ceM: ncw <41. g»r 
extm*. Coev. k»w tex. SI3LMM, nror 

catbpnc Imtltollon*. Ounrr:HIGH SCHOOL GRADUATES
OeįUring ta nerve ChrHt in the South M

SEAL ESTAIS

1000 chickra, 2 car garage. aR

school, 2 blocks public school. $13,- 
500.

NEW HYDE P ARK.
CUSTOM BLTLT CAPE COD. , 

FROM 18750
Brick, plastik, full basement, in 

Holy Chost Parish, model at 
1632 Lowell Avė. New Hyden Park 

133 Mineola Blvd. 
PI 6-5775.

HEMPSTEAD. $18.999. Large 4-bed- 
room house. good eonditien ; h/w 
ei’ heat: beautiful shade trees. quiet 
ncighborhoad; ualking distance to O. 
1^ of Ix>retto parish. public ?»nd pa- 
rochial schools; 2-ears garage; plot 
160x125. Will split plot to suit buyer. 
In catholic area. Principais only. 
K. 1-6^16.

Church and school. 4rooms and bath ' 
down. porches, 3 rooms and bath 

upper. full oil unit, screans, venet- 
ians, double garage. plot 50x130 

easily convert. Call nwnrr I.ynbrook 
9-5214.

QUEENS VHJLAGE— 6 sunny rras^ 
spacious living and dining room, en- 
closed porch, Sbedrooms, oil heat, 
garage. bus —door to subways and

THE PELHAMS
“Nice Homes For Nice People” 

30 minutes frem Grand Central.
2 Fine Parishes. Highest Education- 

al Facilities. Ali Listings.
RAYMOND W. MANEY 
“Ive Seen Pe’ham Grovv” 

570 Fovvicr Avė. PE 8-0897

home. Perfcct for small famfly. 
In catholic community. AaMaff 
$26,500. Mušt be seen to be appre- 
ciated. Ow-ncr ntoving. Call week- 
end eves, MII 8-0822.

Tmrmtculate Conccption Mothcr- 
house, Hasitng on Hudson 6. N. Y

FORT VVASHINGTON
>’cw Colonial Ranch. Living room, 
fireplace, dining room, kitehen, 2 
bedrooms. bath, Full dormer op- . 
stairs, garage. basement. in catho
lic area. Reasonably priced.
PO

GARDEN CITY VICINITY
St. Anns Parish. Three bedrooms. 

Finishcd basement. Front and back 
patio, garage. near station and Ca
tholic institutions. Z.,’ 
cludcd. $17.200.
Florai Park 2-03TI.

MUITE PI-AINS, NEAR STEP1NG
IL S. CAPE COD COLONIAL

In sought-after location, 5 rms* 
tiled bath. center hall. flagstone ter* 
race; exp. 2nd. Full basement Lov-

Kanados iachmaty pirmeny
bes laimėjo F. R. Anderson iš 
Toronto, surinkęs 8^:2^ tš. 
R. Siemms 7į4, Dr. Bohatir- 
chuk, L. Joynęr ir L Suk po 7, 
G. Fuster 6l/g, H. Matthai ir 
Povilas Vaitonis po 5, Draxl 
4 Vį, latvis Jurševskis 3‘Zj, M. 
Fox 2*/2 ir R. Raletich 2 tš. 
Pirmenybės vyko Ottawoje. 
Vaitonis laimėjo prieš Boha- 
tirchuką, Draxl, Jurševskį ir 
Raletich. Lygiom baigė su G. 
Fusteriu ir M. Fox.

Montrealio "The Gasette" 
paminėjo, kad Ignas Žalys iš 
Montrealio buvo vienintelis 
Kanados dalyvis JAV “Open” 
p-bėse (iš 156 žaidėjų) ir pasie
kęs 8:4 taškų, dalinosi su H. 
Steiner, A. Dake, W. Lombar- 
dy, H. Berliner, A. Sandrin, R. 
Steinmeyer, R. Martin ir L. 
Remlingęr.

Tarpzoninėse p-bėse, Švedijo
je pirmauja Bronstein su 12:3, 
estas Paul Keres ar-
gentinietis Panno 91/**- Filip, 
Divitsky, Szabo po 9 tš.

Latvis Edmar Mednis (18m./ 
laimėjo New Yorko valstybės 
p-bes su 8:1 taškų (2 lygiom). 
Feustein ir Saudakoff (abu iš 
N. Y.) po 6‘/2-

K. Merkis New England p- 
bėse surinko 4 taškus, įveikęs 
E. Wolk’ą, R. Harris ir G. Bart. 
Lygiom sulošė su B. Gould ir 
J. Trayers. Pralaimėjo N. Eng
land meisteriui W. Suesman ir 
Massachusetts 
Curdo.

So. Bostono 
šachmatininkai
7:30 v. v„ klubo patalpose pra
deda klubo pirmenybes: A ir 
B grupėse. Pirmųjų 3 vietų 
laimėtojams skiriamos dova
nos. Įsirašyti Į A ir B klasių 
turnyrus pas. Kazį Merkį tel. 
AN 8-1282.

$2.M SERVICE CALL 
on any make Television Sėt 
Phone: BE 8-2868. Ask for 

NORMAN ■

PARKWAY TELEVISION 
Authorized Admiral Dealer 

8401 3rd Ave^ Brooklyn. N. Y.
Courses Open to Both 

Men and Women 
Veterans Accepted Under the 

G. I. Bill of Rights 
GREGORIAN CHANT 

GREGORIAN 
ACCOMPANIMENT 

CHOIR CONDUCTING 
UITURGICAL SINGING 

POLYPHONY— 
SCHOOL MUSIC

THEORY—HARMONY ' 
COUNTERPOINT 

and correlative subjects. 
Organ—Piano—Voice •

Write for Booklet “N" 
Telephone: "WHite Plains 6-9600

WOODED HILLS ON THE 
t TOMS RIVER 

Located on Route 7Q 
Half-way between Routes *527 and 
571 wtth quick access to Garden 
State- Parkvvay on super highvvays. 
Large Modestly Priėed Lots. Budget 
Plan Available. Restricted Bathing 

Area. '
BUILD AND INVEST IN ROOM- 

ING OCEAN COUNTY

J»HOTOGRAPHY
U EDDING — CLUB GROUPS 

Anniversary & Children Portraits 
Specializing in Church Activities
— PHOTO-STAT SERVICE — 

LUBECK
220 J/2 E. Main St Bound Brook 
Ask for MR “L”, ELiot 6-3598.

I vili intervievv all ambitious sales- 
minded people regardless of Post 
eperience, 
career. If 
and neat 
train you
and Weschester. Those seleets will 
enjoy a steady income the yęar 
round with reenogation of endeavor 
by. salery inereases and promotion. 
If you are looking for selling ex- 
perience or seeking, take advantage 
of our new 
program. (Applicants 
good English). 
P. M.

L. Pil. D-jos 
rugsėjo 27 d.

DIRECTIONS:
From the "Nocth — turn right off 
the Parkvvay or Route 9 
70. then follow Route 70
Acres. From the West — turn left 

571 at Route 70: or turn right 
off 527 at Route 70.

JOHN G. CORRIGAN
TOMS RIVER. N. J.

Phone for Information Tums River 
-^-2072. Ask for MR “L”.

Pasirink profesiją, kuria galėsi 
didžiuotis ir tuo p^čiu laiku 
tarnausi Dievui ir žmonijai, ši
toji yra katalikška ligoninė, 
pripažinta New Jcrsey slaugy
mo bordo.

St. Francis Rospital and 
School of Nursing

25 East Hamilton Placc
Jersey C'.ty, Ncw Jerscj.

The Men’s. Sodality Of The 
CHURCH OF 

ST. IGNATIUS LOYOLA 
Invites you to hear 

PROF. LOUIS F. BUDENZ 
Lecture on

“The Techniques of <'emniunism'

H0W TO BE HAPPY
Kecp your heart frce from bate, your mind from v.orry. Live simply. cx- 
pect little, give much, sing often, pray always. Fili your life with leve, 
scatter sunshihe, forget self. think of others. Do as you wou!d be dnne by. 
These are the tried links in contentment’s golden chain. ALL MAKES 
SOLD AND REPAIRED. Fountain Pens, Pencils, Desk Sete. Cigarete Light- 
ers. Electric Razors. Work Done on PremisV's by Factory Trained Men. 
ALL WORK GUARANTEED. CLER1C PENS especiaily drsigned for the 
Religious. Work Accepted by Mail. 165 FULTON STREET Off Broadway 
New York 38. N. J. Phones: WOrth 4-0580-0581.

FOUNTAIN PEN HOSPITAL

McKinnon Auditorium, 
St Ignatim School 

51) East 84th St., New York City 
Every Tuesday Evening at 8 P. M. 

September 13 Through November 8
AIJ are vveieomc. Donntion $1.00. NEW YORK FOUNDING 

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

BROTHERS OF’ ME1UV
Since their foundation. in iX56. the 
Brothers of Mercy ha ve been hclp-. 
ing the unfortunate.

Nursing men and boys, rich and 
poor. regardless of racc and crccd, 
in their own homes.

Conducting homes for the aget 
and infirm.

Operatlng tnrms and perform
iną other duties; cooking. mainten
anre. clc.

Tho Brothers of Mercy nce<’ 
you. For moro complelc irrfor- 
mation conccrning a vocation vvilh 
us, write:

Revrrrnd Brother Provincini
Ransom Road, Clarrnec, N. Y.

GILBERT MilOOL Education Nprcfelists. Parį-time Tatoring Dcpt. and 
Reading Clink*. Aftcr school 'and Satuiriays for childrcn attendlng other 
scbooK Kcmcntary and High School subjects. Reading Clink*. Prrparatton 
for Entrancc exams and Regente. (Also full-time Elementary and High 
School. Indivlduallzed pcograms. Sec other ad.) 
341 BRTDGE ST., Do«mtown Brooklyn.

M>VE FTNDS A WAV 
to serve <*hrist and save souH in 
Hospitals, Schools. Dny Nurserics 
and the care of orphans and un- 
dcrprivilcgcd children. Young ladies 
are invitrd to “finrf this w«s”. 

Write to; Vocation Direct r 
Stetcrs of St. Francis

ST. JOSEPH HILL ACADEMY
ARROCHAR PARK STATEN ISLAND 5, N. Y. TeL: SAinf George 7-1904 
Conducted by the Doughters of Divine Charity. Chartered by University 
of the State of New York. Primary and Elementary Dar School for BOYS.

Primary, Elementary, Grammar and High School Boarding and Day 
for GIRLS

ST. VINCENTAS HOSPITAL
SCHOOL OR NURSING

158 WEST 12TH STREET NEVV YORK 11; N. Y.
Approved by Nevv York State Dept. of Education. Accredited by National 

Nursing Accrediting Service. Conducted by Si-sfers of Charyty.
Mt. St Vincent-on-Hudson. Course: 3 Years. Reguiremente: 4 Years 
High School, 1 Year Chen^stry. For Further. Information Apply To: 

Sister Marian Catherina. P. N. Director. School of Nursing.

4 Room Bungalow—Year-Round 
Home — Large — ’/4 Acte Plot — 
All Utilities — Paved Roads.

Not a DevelopmenL Extra Plots 
Available. Samuel Kenetel, Pateko- 
gue 3-0257 R.

HAND - DEE DRIVE - IN 
RESTAUBANT

Home Cooked Food At Its Best 
Specializing in

SEA FOOD, STEAKS, SH0PS 
Forintą,in Service - Breakfast

Lunch - Dinners
OPEN 24 HOl’RS

Shore Road & Ocean Drive 
(Just Over the Canal)

* COLD SPRING, N. J.
(Near Cape May) FLORAL P ARK—Nassau, 2-story 

detacbed slate roof, double garage, 
large plot., fin, bstnt., 3 baths. WaBc 
to worship, schools & R. R. Ideal for 
prof. ūse. Walking distance to ca
tholic institutions. $26-506. 
FL. Pk. 2-3776.

ISLIP GRACE COURT H0.MES 
CordiaJly invites you to inspect 
their new model home on Grace 
Court, South of Maple St. and 1 
block E. of Ocean Avė. Now near- 
ing completion—Prices start at 
$13,000.—Plots over 8.000 sq. ft. 
and nicely wooded. Near catholic 
institutions.
VAL ENTERPRISES, BUILDER 

ROCCO INFANTINO, AGENT 
TEL.: MOHAWK 9-6070

We Enjoy Children & Families 
THE ELIDA

Rooms $25 week np. Pvt baths 
running water. Coffee shop. 

From Snacks to fui! course dinners.
Near catholic church. Reduced 

Sept. rates. B rite for booklet "L" 
841 Central Avė. Ocean City 8802

GARDEN CITY & VICINITY
NEW CUSTOM BUILT 

Cape Cods, Rancbes, Colonials, 
Spbt Levels

Agent at each of these locations
• Jefferson St & Stewart Avė.

• 116 Wilson St. near Clinch
• 34 Fenimore St near Clinch
• VVashington Avė. & Pine St
Other Costom Homes Built to Order 
AUiegro. 133 Mineola Blvd. RI 6-5775 

All in St. John and 
St. Ann parishes.

MOUNT KISCO. 7-room house, 3 
large bedrooms pine-paneled dining 
room, modern kitehen, porch and 4 
patio; 2 car garage. Outdoor fire- 
place. Oil hot-water heating; 166 r 
150, beautifully landseaped. Comp
letely fenced. Hard-top driveway. In 

■ evelusive section. Near cathoBe 
church and parodai school. $20.509. 
Mount Kisco 6-6835.

SMITITS ADARE MAN0R 
Box 52 Purling NY. 
TeL: Cairo 9-2467 

Hot-Natural swimming pool. 
Lawn sporte. Good American 

home style meals. 
Innerspring mattresses. 

Cnld vvater. hicyete*. 
horses. Near Yillage and . 

rathnlie church. Reftsonahle 
rates. Open during sept. 

VVrite for booklet “L"

SHERMAN HOUSE
Route 17. 7 nules uest of Rescct 
Comers. Beaverkill River. Russe.' 
Brook. both noted trout rtrca: 
hunting in season. Excel:ent Food 
Friendly. courteous Service. Ac 
comodations for v. hole- for.';l'- 
Rates you can afford. For inform- 
write for booklet "L". Near catho
lic church., Sept. rates reduced. 
Helen La Nave. Mgr.. Roscoe. N. Y.

6 rooms, paritai tanement, plot 
75x245, near Klcim dept, store L. I. 

RaHroad and a-alking distance to 
catholic school and church. Mušt 

be seen $15.006— M May fair Are.
<1V 1 -33251

FLUSHING, MIBRAV HILI_ 
Income ©f $13.860 pins 5 rooms on 
tltle, house in ncrtlent condition. 
Convtencnt neighterhood. walklng 

distance to catholk school and 
church, principo!, only. mušt be

MT VERNON. IntrraetaU Grabam 
School. Englhh stora,.? roorns. t’į


