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PULK. JOHN KNOX ARNOLD pasakota Tokio apie tardymas kom. Kinijoje. Salia jo Daniel 
Sebmidt, kuris dabar patyrė, kad jo žmona ištekėjusi už kito.

URUGVAJUJE MIRĖ DIDIS 
LIETUVOS DRAUGAS

Pavergtos tautos nedaug to
kių nuoširdžių idealistų kovo
tojų laisvajame pasauly turi, 
koks buvo Montevideo mieste 
miręs rašytojas prof. Victor 
Dotti.

Prof. V. Dotti mirė netikė
tai nu<j> kraujo išsiliejimo sme
genyse, dar jaunas ir kūry
bingas. Buvo jis literatūros 
profesorius pirmaeiliuose Mon
tevideo licėjuose, politiniais 
klausimais knygų autorius, no-
velistas, publicistas, įžymus 
visuomenininkas kovotojas an- 
titotalitariniuose sąjūdžiuose.

- Liepos 2į> d. akademinis jau
nimas suorganizavo velionies 
pagerbimą. Buvo perskaitytas 
ir Lietuvos pasiuntinybės Urug
vajuje raštas, įvertinąs velio
nies nuopelnus lietuvių kovoje 
su pavergėjais. Pradėtai orga
nizuoti “Victor Dotti” vardu 
antitotalitarineį bibliotekai K. 
Čibiras — Veraz padovanojo
savo leidinių rinkinį.

Prof. Dotti buvo asmeninis 
bičiulis mūsų pasiuntinybės 
spaudos attache K Čibiro, ku
rio raštus apie Lietuvos trage
diją Dotti plačiai citavo savo 
enciklopediniame veikale apie 
sovietinį komunizmą “La ago- 
iria dėl hombre”, kituose savo 
leidiniuose, radijo paskaitose ir 
salėse. Urugvajaus lietuviai ir 
kiti ilgai nepamirš šio tauraus 
kovotojo viešo žodžio Lietuvos 
labui Vasario 16, Gedulo Die
nos ir kitomis progomis, kai 
jis kalbėdavo ugningai ir kil
niai

Dotti anksčiau buvo kairių
jų pažhįrų, vėliau betgi nusi
stojęs ties, ta urugvajiško libe
ralizmo srove, kuriai atstovau- 

. ja didysis ir Lietuvos laisvės 
bylai daug nusipelnęs dienraš
tis “EI Dia” (Diena). Pastarai
siais laikais nepriklausydamas 
jokiai politinei partijai turėjo, 
reikiamos. laisvės ir plačios vi
suomeninės paramos visas savo 
pajėgas skirti kovai su komu
nizmu ir jo bendrakeleiviu 
“neutralizmu.”

Prof. Victor Dotti asmeny
bės ir idėjų įtaka yra žymi 
Urugvajaus intelektualų, ypač 
a k a d e m i nes jaunuomenės 
sluoksniuose, demokratinių ko
votojų pirmosiose eilėse. Tatai 
įvertino ir šalies senatas, įvai
rių pažiūrų senatorių kalbo-
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Grįžę lakūnai pasakoja apie savo
Amerteoe ;į vienuolika lakū

nų liepos 5 jau buvo atgabenti 
į Manilą, Filipinus, paskui į 
Tokio, San Francisco laukia jų 
šeimos. Jie visi atrodo sulysę, 
bet šiaip sveiki. Skundėsi ki
nų tardymais su kaltinimais, 
kad jie šnipai. Sakėsi, kad 
dar prieš paleidimą jie buvo 
pradėti geriau maitinti, o apie 
paleidimą jie sužinojo visai 
staiga. Ta proga jie pasakojo 
ir, kaip jie pakliuvo į nelaisvę.

KAIP BUVO PAŠAUTI
Jų lėktuvas turėjo 1953. 1. 12 

išmėtyti lapetius šešiose vietose 
šiaurės Kopėjoje. Sovietinis 
Migas užklupo lėktuvą jau 
prie ketvirtos ir penktos vie
tos. O ties šeštąja lėktuvas pa
kliuvo į prožektorių šviesas ir 
buvo stipriai pašautas. Degė 
trys motorai, ir buvo jau pu-

Lakūnus grąžinti Kinijos komunistai sutiko dar prieš derybų 
pradžią Ženevoje. Dabar nori, kad Amerika leistų tikrinti jo
je gyvenančius Kinijos piliečius, nors jie priklauso nacionalinės 
Kinijos žiniai. Tai reikštų kom. Kinijos pripažinimą. Nori taip 
pat gauti sarąšą atsisakančių grįžti į Kiniją.

siau vienuolikta valanda vaka
ro, kai lėktuvo kapitonas įsa
kė visiem su parašiutais iššok
ti. Nusileido vienas nuo kito 
atokiai. Pulk. J. K. Arnold sa
kos, kad jį komunistai suradę kų pančius, 
tik iš ryto. ,

Iš pradžių visi suimtieji bu
vo laikomi karo belaisviais. Tik 
1954 sausio 16 iškilo istorija, 
kad jie esą šnipai.. Tardymas

truko ištisus mėnesius. Pulk. 
Arnoldas sako, kad tik 1954 
spalio 10 jis gavo raštu kalti
nimą, kad jis šnipas, ir 
tos dienos jam uždėjo ant

nuo 
ran-

Kap. Arnold pasisakė, 
kinų komunistai neturi jokios 
teisės reikalauti dėkingumo už 
paleidimą.
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GRĮŽUSI AM LAKŪNUI
Iš 11 grįžusių belaįgrit^ 

vienas susilaukė savo šeimoje 
tragedijos. D.C. Schmidt, išvyk? 
damas į Korėjos karą, patikti 
namie žmoną ir dar negjmųrt 
sūnų. Grįžęs patyrė, kad jer 
žmona yra ištekėjusi už kito, 
nes buvo atėjusi žinia, kadjsu 
lėktuvu ir jos pirmasis vyfąs 
žuvęs. Dabar ir moralinės,jr 
teisinės painiavos. ' -

BULGANINAS ATMETE EISENHOWERIO SIŪLYMUS
Sovietų minisieris pirmi- liko prie kavų jų.

ninkas Bulganinas rugpiūčio 4 
vyriausiajai tarybai pranešė 
apie derybas Ženevoje. Tary
bos (parlamento) sesija specia
liai tam buvo sušaukta.

Bulganinas ^gyrė Ženevos 
konferenciją, kad ji pripažino 
reikalą baigti šaltąjį karą. Ta
čiau

pagrindinius Eisenhowerio 
siūlymus Ženevoje atmetė ir

Atmetė Vokietijos apgink
lavimą, nes jis būsiąs nukreip
tas prieš Sovietus. Sovietų Są
junga norinti pirma išspręsti 
Europos saugumo 
tik paskui svarstys 
sujungimą.

Pripažino nerealiu
werio siūlymą, kad Sovietų 
lėktuvai kontroliuotų Ameri-

klausimą, 
Vokietijos

Eisenho-

Ii būti laikomi Taktinėm pozi
cijom. Amerika tuo tarpu rei
kalavo kontrolės ne tik tiem 
pagrindiniam punktam, bet vi
sai teritorijai. Atominis apsi
ginklavimas, siūlė Bulganinas, 
turi būti Saugumo Tarybos su 
veto teise.

BULGANINAS PASITAISO
Bulganino kalbą užsienio Ko pasirašyti pareiškimą, kad 

spauda priėmė su nustebimu, “galimas daiktas jie perskridę

Kankinimai, kuriuos kinai komunistai 
sugalvojo Amerikos belaisviam lakūnam

Atvykę į Tokio,
lakūnai rugpiūčio 7 papasakojo 
spaudos korespondentam, kaip 
jie buvo tardomi ir verčiami 
duoti tokius prisipažinimus, 
kokie buvo reikalingi Kinijos 
komunistam:

• kad jie buvo perskridę į 
Kinijos teritoriją per Yalu upę;

• kad jie atvykę į Kiniją 
šnipinėtu

Pulkininkas Arnold, vyriau
sias laipsniu iš visų lakūnų, 
pirmasis ir paskui jį kiti suti-

• nevos konferencijos, ir Sovie
tai jau vėl tolsta nuo susitari
mo dvasios. Prezidentas Eisen- 
howeris aiškino nemanąs, jog 
Bulganinas užtrenkia duris to-

sovietines- Amerika ir Rusija 
esą pakankamai didelės, kad 
galima būtų nuo lėktuvų pa
slėpti, kas slėptina, — sakė 
Bulganinas, ir jo kalbą palydė- 
jo susirinkusieji garsiu juoku, limesniam susipratimui. Tada 
Sovietų siūlymas esąs “daug ' ~
realesnis”. Jie siūlo atitraukti 
kariuomenes iš Vokietijos, už
drausti atominius ginklus, 
kontroliuoti uostus ir kitus

Ar dėl to karščiai 
yra kalti?

• Nosis ne keptuvas, kiauši
nienei kepti netinka ... O kaž
koks džentelmenas paleido 
kiaušinį tiesiai į nosį New Yor- 
ko požeminiame traukiny pa
nelei Adrienne. Nespėjusi atsi
peikėti, ji gavo ir antrą jau į
sterblę. Konduktorius sulaikė susisiekimo mazgus, kurie ga- 
duris neatidaręs, prisišaukė 
policininką ir atidavė kiauši
nienės mėgėją. Teisme jis aiš
kinosi kiaušinius nupirkęs 
žmonai, bet nugėręs, įsėdęs ne 
į tą traukinį, pamatęs, kaip 
mergina užsidengė laikraščiu, 
ir tai jam buvę panašu į krep
šį, o jis krepšinio žaidėjas, tai 
ir negalėjęs susilaikyti neįmę- 
tes į jį sviedinio ... kiaušinio. 
Už tą pavykusį metimą turėjo 
sumokėti 25 dol. merginai už 
suknelę.

• Dar kai kam *- peršalta. 
Covingtone vienas džentelme
nas surinko žmonos drabužius 
ir išnešęs j lauką sudegino, 
žmona, tai patyrusi, tą pat pa
darė su vyro drabužiais. Pas
kui abudu susitiko teisme. Bet 
teisėjas tegalėjo juos įspėti, 
kad nedidintų tokiais darbais 
kaitros, nes ir taip jau karšta.

•Prekybinio laivyno kariū
nui Eugene Landy buvo sulai
kytas karininko laipsnio pripa
žinimas. Tuo metu, kai visi jo 
draugai, pakėlė rankas priesai
kai, jis vienas stovėjo išsitiesęs 
ir rankas prispaudęs prie šo
nų. Priežastis jo motina buvusi 
komunistė. Reikalas virto skan
dalu, kurį ištirti pasižadėjo 
laivyno sekretorius Thomas.

Maloni karščių pertrauka
Sekmadienį per vieną vai. 

temperatūra New Yorke nukri
to 17 laipsnių — nuo 91.1 5 
šiandien ir gal artimiausiom 
vai. p. p. iki 73.8 6 vai. p. p. 
Metereologijos biuras sako, kad

ir pats Bulganinas paskelbė, 
kad jis buvęs klaidingai užsie
nio spaudos suprastas; kad jo 
kalba nereiškia, jog Eisenho- 
werio siūlymai nebūsią svars
tomi ir tt.

LAIMINGAS NELAIMINGASIS. Majonm W. H. Maumer, IHc-

tuvas buvo numuštas 40 mylių 
nuo Yalu upės šiaurės Korėjo
je ir jie niekad iš viso nebuvo 
Kinijoje. Arnold pasakė pa
reiškęs ir kitų dalykų, kurių 
jis dabar gėdisi...

Tačiau visi tie prisipažinimai 
buvo išgauti bolševikiškais 
kankinimais. Pulk. Arnold pa
sakojo,’ kaip jį

tardydami sodino į kėdę, ran
kas surišo užpakalyje ir Į 
kiekvieną jo atsakymą “ne“

DŪKTI PAGROBI TtVĄ IR NUGABENO SOVIETAM

Vakarų Berlyno policija pra- kę į vakarų Vokietiją, jie susi
nešė, kad liepos 23—4 iš valęa- tikę su taip pat į vakarus atvy
ru Vokietijos buvo pagrobtas kusia Murau dukterim. Jos pa- 
ir išgabentas į rytų Berlyną dedami, jie surengę vaišes, ku

rtose į gėrimus buvo primai
šyta lųigdomųjų vaistų. Jais 
nugirdytą Murau grobikai au
tomobiliu pervežę į rytinį Ber
lyną. Jo duktė taip pat pabė
go, iš kur buvo atvykus.

Ir tai galėjo laisvai bolševi- 
Jie gąvę už tai po 10.000 DM ir kų agentai padaryti Vokietijo-

Sylvester Murau, buvęs rytų 
Berlyno saugumo policijos ma
joras, prieš kiek laiko perbėgęs 
į vakarus ir apsigyvenęs Darm- 
stadte.

Policija suėmė du vyras,

MOLOTOVAS "DINGOK i W
Užsienio spauda pastebi, kai J: 

Sovietų užsienių reikalų minis- ; 
teris Molotovas sovietų “Prav-^- 
doje” ir “Izvestijoje” dingęs iš- 
paveikslų, kuriuose buvo vaiz- -|| 
duojama delegacija. Tuos-'- u 
reiškinius nori spauda aiškini 
ti kaip ženklą, kad Molotovo 
dienos praeina ir ateis asiHay^ 
kuris atstovaus nebe molcttiri* , 4 
nę “griežtąją” politiką, bet 
dabar sovietų pradėta “švelniu 
žodžių” politiką. 3

__ • • • • • . < ’A
Tai nėra jokis pasmerkimas- ||| 

Molotovui, bet tik taktinis trin- -įį 
kas — atitraukti į užpakalį vie- A 
na figūrą, o išeiti kita. TaipL S 
buvo padaryta ir su Litvinovu ~ 
kuris buvo žinomas bendradar- 
biavimu su vakarų demokrati-

Amerikos kirto jam į veidą.
Kiti kankinimo būdai:
mušė lazdom; ant rankų dė

jo pančius, kurie veržė ir stab
dė kraujo tekėjimą. Tokias 
kančias Arnold sykį Turėjo at
laikyti 96 valandas.

Rišo virvėm kojas, apvyniojo 
nuo pėdę iki kelių ir taip vertė 
stovėti 6 dienas,

bet jau po 30 valandų iš 
skausmo turėjo šaukti.

Nuo fizinio ir dvasinio kan- ____ _
kinimo, nuo blogo maitinimo 0" jį“ išstumtas'^-, 
pulk. Arnold vienu tarpu buvo Moiotovas, kuris pradėję 
netekęs sąmonės 30 valandų. Arijas su Hitleriu, v

Lėktuvas buvo nušautas
1953 sausio 12. Kalėjime be- . • PrendenĮss pasirašė įsa- 
laisvius išlaikė pustrečių metų, kymą padidinti algą valsL sekr. 

___________ .* padėjėjui Hoovernri iš 17,500.
iki 21,000 doL, kitiem vakt

• Amerika savo kariuomenę sekr. padėjėjam iš 15,000 3d. 
iš Korėjos rengiasi artimiau
siu laiku atitraukti į Japoniją. 
Viso jos yra 100,000.' Liks tik 
Korėjos kariuomenė, kurios 
yra 20 divizijų.

• Antra pabėgėliu partija— 
1200 šeštadienį atplaukė į 
New Yorka.

dento rinkimam. Kad nerefltC 
tų po popierius kapstytis, ari 
žmogus balsavo ar ne, bus bal
savusiam nudažomas piršto 
galas. Dažų nebus galima nu
plauti visas 24 valandas.

KAIP AMERIKIEČIAI STATĖ ANT
Vienas laikraštis parašė, kad 

šiemet labai daug amerikiečių 
važiuoja į Sovietų Sąjungą, kad ’ 
pasižiūrėtų, kaip . Rusija buvo 
pastatyta amerikiečių pinigais 
ir amerikiečių inžinierių ran
kom.

Parašė tai su pašaipa, tačiau 
pats jo tvirtinimas apie Ameri
kos pagalbą Rusijai yra teisin
gas. Tai prasidėjo dar tada, kai 
Amerika nebuvo Sovietų Są
jungos pripažinus, kai Stalinas 
paskelbė pirmą penkmečio pla
ną. Tada Amerikos inžinieriai 
pastatė Dniepro upės užtvanką, 
vieną iš didžiausių visame pa
sauly, pristatė plieno ir kito
kių fabrikų. Stalinas pats pažy
mėjo, kad
Amerikos kapitalistai ir Ame
rikos mašinos pastatė du treč
daliu pramonės, kurią Sovietai 
turėjo prieš antrąjį pasaulinį 
karą.

Amerika reikalinga Sovietų 
Sąjungai ir dabar

dol. pastatyti eilę cemento fab
rikų, grūdų efevatorių. malū
nų ir kt; visoje Rusijoje.

Tais pačiais metais Henry 
Ford pasirašė sutarti už 30 mil. 
dolerių pastatyti automobilių 
dirbtuves prie Nižnij Novgoro- 
do, dabar vadinamo Gorki. Tos 
dirbtuvės buvo skirtos ^paga
minti per metus 140,000 auto
mobilių. Tai didžiausios auto 
dirbtuvės Rusijoje.

kojų sovietus: 1
Northern Railroad” preziden-. 
tas, 15,500 mylių išvažinėjo ptt 
Rusiją, inspektuodamas gefe 
žinkelius ir taisydamas Rusijos 
transportą.

Thomas D. Campbell, kuris 
buvo didžiausias pasauly kvie
čių augintojas, buvo pakvfee- 
tas į Maskvą, kad AmerikosiM* 
todus pritaikytų Rusijos javų

jos metu Sovietai ypatingai pa*

ūkfcd. 7-S
Vienas Detroito inžinierių 

pastatė Sovietam traktorių 
fabriką Stalingrade, kitą Urato 
kalnuose CeliaUnske. Magm- 
togorske milžiniški Stalino p&> 
no fabrikai taip pat Amerikai 'M

nom.

kos mašinų už 114 mil. dol. du kartus, anglies puctročė 
Rušlja tada pasiūlė eilei Ame- karto. "t
rikos inžinierių ir kitų specia- Vėliau amerikiečiai jau nž- 
listų sutartis, mokėdami taip buvo pageidaujami. Kai kurte

1926 Amerikos biznieriai 
susilaukė užsakymų iš Sovietų. 
Hugh L. Cooper gavo užsaky
mą sukonstruoti ir pastatyti 
Dniepro užtvanką (ją vokiečiai 
paskui susprogdino), čia pasta
tyta jėgainė galėjo duoti 2,5 bi
lijonus kilovatų elektras, be
veik pusę to, ka Rusija turėjo 
iki tol.

1929 MacDonald Enginee- 
dng Company iš Chicagos ga
vo užsakymą už 110 milijonų

bire.

USNaWR, duodamas tat

kreipiasi į Ameriką, kai £uan 
yra bloga, ir iš jos gauna visto.

Tuo metu Amerika neturėjo 
diplomatinių santylžų su So
vietais. Bet laivai plaukė ir 
lėktuvai skrido iš New Yorko 
į Odesą ir kitus uostus ar ae
rodromus su Amerikos maši
nom ir amerikiečiais techni
kais. . __ ------------- -------___

SkaHiuoįMne, kad X000 a- vietai pasidarė tokie šveM, 
merikleBę iRrbo tais 1930 Ru- tai esąs lenkias, kad Amerika 
sijoje, Ir 44 firmos turėjo su vėl jiem reikalinga — raitoto* 
Rusija sutartis. ga suoratostan žemės Ūkto Jr
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HtROKO TAMITA (d.). <|WnuM atominei bomboj kritu* j Hiro- 
1955 m. VugpHftio S, sulaukė jau 10 mėty: ji laikoma vie- 

nientcliu k&dikiu išlikusių gyvu, kurie t«| dieną gimę.

liūdnos ži-

Jie visada

kai aš pa-

SPAUDA

kariuomenę iš Austrijos.

kruvina is-

t.o, ką kronistai

dautų ši “genijų” ir toHau ali

nei vie- 
pasiima 

metu ir

bendrovė, 
vienas ki-

“Vytautas”. To- 
Vytauto yra di- • 
jam prilygsta?” 
“yra tik vienas

‘Raudonoji Žvaigždė", So-
kariuomenės’ laikraštis

naktį, 
išsiun-

Kremliaus storuosius mūrus 
statė italai specialistai XVI

nutiko; tik, dc-’ 
nebyliai nekalba

pamišęs, 
tenka 

jau 
Ru- 
ne-

1 -«» Vos tik grįžo iš žygio, kai 
X karininkas jam pasakė karo 
į Tai buvo griežčiausia pa-

V.’hcn you sign up for Payroll Savings 
your pay oflicc. you name an amount 

(n fcw dollars or as much as you want i. 
Evcry payday, bcforc you can gct your 
handš on it. Ihat moncy iš aufomatically

siplovė ir paprašė 
čiausiai sujungti 
ninku.

Bet ir čia buvo 
nios. Vokiečių kariuomenė tu
rėjo padėti italams, savo sąjun
gininkams, kurie Įklimpo Bal
kanuose. Buvo jau pridėjęs 
karas su Jugoslavija. Karas su 
Sovietų Sąjunga buvo atidėtas.

— Bet mes vistiek greit ka
riausime, — aiškino jam kari
ninkas. — Jau yra ir naujos 
datos nustatytos. Turi kuo grei
čiausiai vėl keliauti.

Greit jis išvyko į Estiją. Lat
viją ir Lietuvą parnešti pasku
tinių aerodromų ir kariuome
nės išsidėstymo davinių.

(bus daugiau)

savcd out and invcsted in U. S. Scrics 
E Snvings Bonds. Now. thcsc Bonds 
cam such good intcrcst that in 9 ycars, 
8 months. thcy pay you bark $4 for 
cvery $3 you’vc put in. No wondcr tlie 
moncy pilės up fast!

Declare Your Financial

vietų
rašo, kad Amerika .atitraukda
ma
turi agresinius tikslus, jeigu tą
kariuomenę palieka Italijoje. 
Ir taip rašoma po “nuoširdu
mo” Ženevoje.

vokiečių sargybų būstinėje. Bu
vo visas kruvinas ir atrodė lyg 
sužeistas. Tai buvo svetimas 
kraujas. Jis numetė paltą, nu- 

kuo grei- 
su jo kari-;Gegužyje turėjo prasidėti vo- 

kiečių — sovietų karas. Vokie
čiai jau buvo nustatę, kad so-

- vietai patys puls . Vokietiją.
- Šiems įvykiams norėjo užbėg
ėti už akių, patys anksčiau pul- 
uti. Taip tikėjosi sumažinti nuo-

išsau-- -stalius ir, svarbiausia, 
goti Rytprūsius.

Štabai dirbo dieną ir 
_Tad ir Matą tuč tuojau 
1-.tė atgal į kraštą parnešti nau- 
: jų žinių. Pervedė per sieną ir- 

•gi su kitų pagalba. Grįžti jis
• -turėjo su kitu žvalgu. Jei rei-

• kės, taip būsią geriau prasi
mušti per sieną.

- Lietuvoje visi pasienio keliai
- buvo tiesiog užblokuoti, miškai

• .ir krūmai pilni kariuomenės. 
-Dviese vistiek prasiskverbė vi
sai arti sienos, bet Čia juos pa

sistebėjo sargybos. Susitikti su 
ė jomis, rodyti dokumentus bu- 
1 vo neįmanoma. Turėjo jiedu 
įkinkius ir slaptus pranešimus.

Mato draugas tuoj metėsi į 
krūmus. Jo staigus judesys iš

sidavė. Sargybos iššovė pavojaus
- signalą, paleido ir raketa į jų - 
•'•pusę, nes jau buvo vakaro 
"prieblanda, šoko ir Matas į
- krūmus. Beliko tik su ginklu 
greit prasiveržti iki sienos.

~~ Kai jiedu išbėgo iš krūmu, 
priešais pamatė aikštelę. Jos 
pakraštyje skubėjo kitos sargy- 

.„bos, išgirdusios .šūvius ir iš- 
vydusios raketą. Jiedu tuoj at- 

. sigulė ir paleido ugnį. Anoj pu
sėj aikštelės skubančios sar
gybos tuoj sugulė ir pradėjo

v šaudyti. Žvalgų užpakalyje šau
dė ir pirmosios sargybos, davė 
tiesiai į krūmus. Jie artėjo.

' nes šūviai darėsi vis garsesni. 
^ Priekyje esančios sargybos da- 
„,re perbėgimą. Vieną pakilusį

, AL. GLUOSNIS

. jami architekto Pietro Antonio 
M Solario. kuris buvo pakviestas 
' \ -.pagražinti carų miestą. ’Archi- 

. taktas, matyt, suvokė puikiai 
j'i; rusų dvasia ir jiems statė ati- 

~ tinkamus, tamsius ir niūrius 
. rūmus. Amžių būvyje ten daug 

šiurpių įvykių 
ja, tie mūrai

JĄ; ’ ir nekalbės. 
-X- •' Užtenka ir

vogčiom yra užrašę, kad žmo
gus imtųsi jais baisėtis ir pra-

■ dėtų plaukai ant pakaušio sto
tis.

Nenutrūkstama žiauryl ių 
.pynė prasideda 1581 m'., kai

buvo svetimas kraujas 
sargybinį staiga pašovė. Kas į 
jį pataikė, sunku pasakyti, gal 
-žvalgai besigindami, o gal 'pa
tys sargybiniai. Jis krito ir nu
sirito į griovį, kuris ėjo išilgai 
aikštės. Kiti, išvydę savo kri
tusį draugą, pradėjo trauktis į 
kairę, kur buvo krūmų uždan
ga. Juos tikriausiai gąsdino ta 
šūvių daugybė, atkreipta į 
juos.

Užpakalyje esančios sargy
bos, lyg suglumo. Ir juos iš
gąsdino šūvių tankumas. Jie 
pritildė savo ugnį. Pasinaudo
dami mažu atslūgiu, jiedu nu
sprendė prasiveržti pro aikšte
lę, prisidengdami grioviu. Pa
sileido bėgti.

Bet tuo metu krūmus pasie
kė* užpakalinės sargybos ir 
pradėjo juos vytis per aikštę. 
Kairėje krūmuose pasislėpu
sios sargybos atidarė, ugni 'ir 
davė tiesiai į visus bėgančius. 
Bėgusieji sargybiniai sugulė. 
Kol sargvbos susijungė, jiedu 
pasistūmėjo pirmyn. Draugas 
bėgo pirmas grioviu, jis per
šoko nušauta kareivį ir dūmė 
tolyn. Bet tuo metu vėl pra
pliupo šūviai, vėl šokosi juos 
vytis. Matui atėjo viena mintis. 
Jis pribėgo prie nukauto karei
vio, ji užsivertė ant savęs, pats { , 
prisiplodamas į griovio giluma.

Sargybos vilnim pradėjo bėg
ti pėr aikšte. Pasiekę žuvusį ka- 

.reivi stabtelėjo, bet greit paži
no, kad ten savas, ir nuskubė
jo tolyn. Prabėgo jų visos eilės. 
Tada Matas išlindo ir pasileido 
priešinga kryptimi. Dabar ge
riausia atsiplėšti ir dingti, nes 
riėmesys buvo visai kitoje pu
sėje.

Vėl Įniro į krūmus, dahgsty- 
damasis, vingių vingiais metė
si kuo greičiausiai prie sienos. 
Ten buvo visai tuščia. Prasi
veržė pro spygliuotas vielas ir 

‘ sugriuvo, taip buvo išvargęs.

Šeimininkės gamindavo na
mie valgį, vadinamą mišrainę. 
Visokių gerų daiktų sumaišy
davo, žiūrėdamos, kad skonis 
būtų geras.

Panašią minčių ir temų miš
rainę randam dr. J. Deveikės 
rašte “Sugretinimų mėgė
jams”, paskelbtame Laisvosios 
Lietuvos liepos 28 nr. Ten su
gretinami komunizmas ir na
cionalizmas ir sakoma, kad tai 
tas pats, carizmas ir bolševiz
mas — irgi tas pats; Vlikas ir 
smetoninis režimas — irgi "yra 
tas pats"...

Šis stambių ingredientų mi
šinys užpilamas gausiu pada
žu — pasipiktinimu, kad ku
nigai politikuoja, sumaišo Die
vo ir Cezario dalykus. Po to 

__ . _ gausaus padažo dar klaustukai 
Kai atsipeikėjo, jau gulėjo skaitytojui: pasakykit, “kas

Jonas Žiaurusis geležim i smil
kinį užmuša savo vyriausi sū- 

šimtmečio pabaigoje, vadovau- - nu, taip pat Jono vardu.
Toliau išlenda 

t.orija apie Borisą Godunovą ir 
apsimetėlį Dimrtrijų, davusi Į- 
kvėpimo Puškinui parašyti to 
paties vardo dramą ir kompo
zitoriui Musorgskitri pritaikyti 
muziką.

Iš Puškino dramos sužinome, 
kad Dimit rijus. Jono Žiauriojo 
jauniausias sūnus, ištiktas epi- 
leptikos smūgio, krito ant pei
lio ir nusidūrė: sužinome, kad 
jo brolis Fiodoras, 
jaunas miršta ir sostas 
giminaičiui Borisui, kuris 
ir anksčiau jo vardu valdė 
siją. Dabar Į sceną išeina

GEN. GUSTAVO ROJAS PSNILLA, K oi umbros prezidentas (k.), 
sveč'joso pas Ekvadoro prez. Jose Maria Velaseo Ibarra,

AR TAI VASAROS KARŠČIŲ ĮTAKA RAŠYTOJAMS?

tikras, apsimetėlis Dimitrijus. 
Po ilgesnės klastingos kovos ir 
intrigų, staigiai mirus Bori
sui, jam pasiseka triumfališ- 
kai Įžengti į Maskvą ir įsikurti 
Kremliuje.

Tačiau nei jam Kremlius ne
neša laimės. Tiesa, jis šiuose 
tamsiuose mūruose išsikėlė sau 
šaunias vestuves, bet neilgai 
trukus po jų, kunigaikščio Ba
zilijaus Sčiuiskio vedami Bori
so sėbrai 
įslenka naktį į jo miegamąjį ir 
jį patį nuduria lovoje, 
nespėjusį išviešpatauti 
nerių metų. Sostą 
ščiuiskis. Po keturių
jį ištinka tradicinė Kremliaus 
gyventojų nelaimė: jį išmeta 
pro langą.

Po to Rusijoj ilgesnį laiką 
buvo suirutė, kol carų sostan 
neatsisėdo Mikolas Romanovas, 
pradėjęs naują Romanovų di
nastiją. tėužsibaigusią bolševiz
mo revoliucijos metu. Paskuti
nis tos giminės caras buvo Ni- 
kalojus II, nužudytas netoli E- 
katerinenburgo miestelio.

Neminint dar daugybės kru
vinu faktų ir “ramios” Stalino 
mirties. Kremliaus sienos ma
tė paskutinę didesnę kruviną 
sensaciją

-. kraugerio Berijos sušaudymą.
Nors tas gudruolis buvo ir 

įsivedės savo darbo kambary 
“elektriška magišką aki”, kad 
galėtų sekti ir kontroliuoti vi
sus Kremliuje vykstančius ju
desius. tačiau tai negelbėjo 
prieš Kremliaus prakeikimą.

Dabar ten sėdi nauji ponai, 
bet ar ilgai? Seniau rusai, di
džiuodamiesi savo Kremlium, 
sakydavo: "Už Maskvą dides
nis tik Kremlius, o už Krem
lių tik dangus aukštesnis.” Da
bar ne tik pavergtų kraštų 
žmonės keikia Kremlių, bet ir

buvo senojoje Lietuvoje di- ; 
džiausiąs lietuvis?” Ir pati au
torė atsako: 
liau: “kas po 
džiausiąs, kas 
Ir vėl atsako:
vardas — A. Smetona”.

Savaime įdomūs ir platūs 
klausimai susimaišė tame pada
že’, ir mišrainė gavos “neska
niai pakvipus”, kaip tai autorė 
sako apie mūsų gyvenimą.

Bet jeigu sugretinimus ji 
mėgsta pateikti kitiem, tai juos 
dar galima pratęsti. Pvz.:

Toje pačioje L. Lietuvoje 
birželio deportacijų minėjimą 
Paryžiuje, ji piktinosi, kad 
pranešimą apie Lietuvą darė 
“žmogus, kuris 1939 metais ru
denį jaudino skaudžiai lietu
višką visuomenę, nes. esą. išga
benęs į vakarus ne tik žmoną, 
bet ir baldus". Ir tai vis gel
bėdamas savo kailį.

Liepos 28 kitas žmogus, ku
ris per sieną išbėgo į vakarus 
ir ne kitokiais sumetimais, jai 
rodos jau pats didžiausias Lie
tuvoje — Vytautas Antrasis. 
Autorė ta pati, veiksmas tas 
pats, bet vertinimas jau skir
tingas. Negi naujas mėnuo 
kaltas dėl tokio .skirtingo ver
tinimo?

Pačioje “L. Lietuvoje” ver
tas dėmesio ir kitas raštas “su
gretinimų mėgėjams”. — Štai 
liepos 15 str. “Dvasinis bank
rotas” buvo piktinamasi, kad 
"Mes lengva širdimi... puola
me ne idėią, bet asmenį... Aiš
ku, tą darbą gali atlikti kiek
vienos žmogus be didesnio sta
žo ir žinių... Ir taio kertame 
šmeižtų kibiru, dažniausiai ano
niminiu ženklu prisidengę (tai 
rodyty, kod vis yra sąžinės li
kučiai ir tokioje galvoje, jei 
bijomasi viešumon parodyti sa
vo tikrojo, mizerijos pilno vei
do...).

"Ir tąja slapukų — riterių 
dvasia persiskunkusi beveik 
visa mūsų spauda, ypač srovi
nė".

Liepos 28 “Laiške iš Vokieti
jos” pasirašytame B. P., jau ra
šoma tame pačiame laikraštyje 
dėmesio vertu stilium:

"Sugriebęs į savo rankas Vil
ko'vadovybę, dr. Karvelis per 
savo trijų metų valdymo laiką 
įtraukė Vliką į tokias nešvan
kios "kombinacijas", jog jau 
žemiau smukti nėra kaip. Ko
kia bus šio genialaus Vliko 
smukdytojo tolimesnė karjera, 
mes nežinome. Dabar jis sklei
džia gandus, jog jis norįs iŠ 
Vliko užsienių reikalų “minis- 
terio” vietos pasitraukti ir ap
sigyventi Bonnoje. matomai, 
“ambasadoriaus" vietai užimti. 
Manome, kad jis- tiktai brangi
nasi ir nori pasiekti, kad be- 

palys rusai, nes žino, kad visi smogenė vilkinė dauguma mal- 
vargai iš ten išeina. “ ' ~

Amerikietis su rusais nesusikalba
“Faktai, — sakė Miša, — 

faktai yra svarbiausias daly
kas”. Ir visi iškilmingai jam 
pritarė.

Pagaliau mėginau kitus klau
simus. “Amerikoje, — sakiau, 
— jei susirinktų vienoj vietoj 
tuzinas amerikiečių ir kalbėtų 
apie politiką, tai jie tuojau gar
siai susiginčytų. Ar jus kada 
taip pat susiginčijat vienas su 
kitu?” Miša ir čia turėjo atsa
kymą: “Mes visada žinom tie
są. Dėl to mums nereikia vie
nam su kitu ginčytis”. Ir vėl 
visi jam iškilmingai pritarė.

Alsopas pasidarė išvadą, kad 
tie žmonės pasiutusiai savim 
pasitiki. Kas labiau bolševikus 
pažįsta, pasakys: tie žmonės ne
turi Teisės kalbėti kitaip, nei 
kalba oficiali spauda.

kotis tėvynės labui... Kada šis 
siaustantis nešvankus ‘'kombi
natorius" bus paskelbtas poli
tiniu bankrotininku?”

Ar šių žodžių autorius yra 
tas, kuri liepos 15 L. Lietuva 
pavadino "mizerijos pilnu vei
du", nežinia. Taip pat nežinia, 
ar tai vasaros karščiai taip iš
mušė iš- pusiausvyros tuos ra
šytojus iš Europos. Bet jeigu 
Europoje taip pagyvėjusi ma
da taikintis prie bolševiku, tai 
šio laiško iš Europos autoriui 
prisitaikinti prie tos dvasios 
nebūtų sunku, nes komunistiniu 
- nacistiniu žargonu rašyti jis 
jau moka.

NYKT bendradarbis ’Stewart 
Alsop važinėja po Sovietų Sa- 

* * jungą. Dabar tokia mada. Jis 
pasiekė Dniepro upę. Su savo 
vertėju plaukė laivu. Po pus
ryčių jame išsikalbėjo su jau
nu rusų inžinierium, paskui 
susirinko daugiau..

Aš paklausiau. — sako Al
sop, — kas šiom dienom Ru
sijoje yra žmogus Nr. 1. Jie iš
sisukinėjo nuo atsakymo, ir 
paskui jaunas vyras, šypsoda
masis ir rodydamas baltus bal
tus dantis tarė:
“O Nr. 1 jūsų krašte yra ne 
Eisenhoweris, bet Morganas 
ar Fordas, ar ne taip?"

Jo sąmojis buvo pritartas vi
sų kitų garsiu juoku.

Kai aš pasakiau, kad, saky
sim, jungtinė auto darbininkų 
sąjunga politikai turi daugiau 
įtakos negu Fordo 
tai jie sukikeno ir 
tam mirktelėjo.

Jie žinojo geriau, 
žino geriau.

Kiekvieną kartą, 
sakydavau ką, kas nesutinka su 
jų įsivaizdavimais apie Ameri
ką, jie sukikendavo ir vienas 
kitam mirksėjo.

Vienas senyvesnis vyras, 
jausdamas mano susierzinimą, 
norėjo sušvelninti padėtį, sa
kydamas: “Prieš jūsų papras
tus darbininkus mes neturime 
nieko, tik draugingumą. Mes 
nepasitikime tik jūsų valdžios 
klika, kuri pelnosi iš karo”.

Atsakiau, kad mes taip pat 
jaučiame draugiškumą rusų 
liaudžiai, bet atsižvelgdami į 
Jaltos sutarčių laužymą. Berly
no blokadą, Korėjos agresiją, 
mes turime pagrindo nepasiti
kėti Rusijos valdančia klika.

"Nuostabu," — atsakė seny
vesnis vyras, "aš to anksčiau 
niekad negirdėjau".

Bet kai pradėjau kalbėti apie 
Korėją, buvau tiesiog sunaikin
tas. Miša, jaunas vyras minėjo 
“dokumentus”, kad įrodytų, 
jog
Korėjos karą pradėjo 'interna
cionalinis avantiūristas' John 
Foster Du lies.

NETEKOME K. GRANTO
Liepos 24 d. Toronte mirė 

ii- palaidotas Vilties Kalno ka
pinėse buvęs Kauno valstybi
nės operos solistas ir įvairių o- 
perų aktorius Kostas Orantas. 
Tai dar jauna mirties auka, ku
riai, likiminiu sutapimu, suka
ko lygiai pusė amžiaus — 50 
metų jo laidotuvių dieną.

Velionis buvo gimęs Rygoje, 
Latvijoje. Lietuvoje ilgus me
tus darbavęsis Kauno valst o- 
peroj. Išeivijoj K. Orantas su
sirgo sunkiai bepagydomu ko
jų venų išsiplėtimu, kas jį iš
laikė ilgą laiką ligoninėj, o ir 
išėjusį iš ligoninės padarė ne
darbingu. Venų išsiplėtimas 
jam ir mirties pavojų atnešė, 
nes susidarė širdies trambozas 
ir nuo to mirė.

Toronte gyvendamas a.a. K. 
Orantas laikė dainavimo studi
ją. kurioje paruošė visą eilę 
naujų lietuvių dainininkų — 
solistų.

Liko nuliūdusi žnjona, dirba 
'Volkovo baleto studijoj kaip 
lektorė.

Tebūna lengva, Tau, Kostai, 
nors svetima, betgi drauginga 
mums Kanados žemė. Mirtis 
per- anksti Tave išplėšė iš mū
sų tarpo. Pr. Alšėnas

Tie šame old story is happcning around 
you cvery day. Thc man with the 
ready cash is thc man with thc powcr. 

Whilc6thers dickcr and hųnt for moncy, 
you step in and buy—ustially at’a louer 
priec. While others pay out intcrcst, you 
receive intcrcst.

Do You Have Cash Pover?
THė way to gct cash power has been Rcmembcr. whcn you jom Payroll S.iv- 
staring you in thc face for ycars: the 
Payroll Savings Plan. It’s onc of thc 
world’s surest, easiest means of amassing 
big funds of moncy. For csample. do you 
know that if you put just 37.50 a weck 
intb thc Plan. in 9 years, 8 months. 
you’ll have $4.277 cash? Hcrc’s why:

ings, you’re stirti ng to mnke moncy tetik 
moncy. And you’re huilding cash po\wr 
that will hclp you make cvcn mote in 
the future. It’s thc survst rond to Iman
čiai indcpmdcni'c. Take that rond now. 
Sign for Payroll Savings today! <lf 
you’rc self-,cmploycd. start your oun 
plan hy investing regularly in Boiuls 

’vhcrc you hank. )
Z/ you ivant your intcrcst os eurrent in- 
rome. asJt your bankcr aboul 3% Senes 
H Ronds that. pav intcrcst semtannuoHy 
by Trcasury chcck.



KURSŲ PRADŽIA

$6.00
$6.50
$3.50
$6.50

Savo metu komunistai buvo pritraukę į savo eiles daug va
dinamųjų progresyvių žmonių, kuriem tačiau neatidengdavo sa
vo slaptų konspiratyvinių tikslų. Stengiasi ir toliau juos savo 
spauda veikti, nors iš jų eilių išstojo, kaip ir ta siuėvja. Antra,

LIETUVIŲ KALBA
Lietuvių kalbos klausimu dvi 

• paskaitas skaitė dr. A. Salys, 
Pennsylvanijo's universiteto 
profesorius. Pirmoje paskaitoje

Haif year . 
Foreign —

Laikraštį tvarko Redakcine Komisija. Vyr. red. S. SužTedelis

BEŽDŽIONĖS NUOTYKIAI
MIC H Al L ZOŠČENKO

pajuokiama bolševikinė tvarka:

va sava marksistinį tikėjimą,

bet nepalieka gulėti išsitiesusi 
kaip žmonės, kurie papratę

sodo nagu "socialistiniame ro
juje". Vieno dalyko tiktai bol-

tom!"? (Vertimas* imtas iš 1947 
m. “Žiburių”, leistų Vokieti
joje).

vą, išlipa. "Lukterk manęs čia, visai nesidomi morkų kaina, ir, 
mažyte”, sako jis, "aš tuoj at- ' 
eisiu.”

Bet mūsų beždžionė nebuvo

Ltotuvaičię Smry InsKtutes, 
kurį sudaro atstovės keturių 
kongregacijų (kazimieriečių, 
pranciškiečių, Nekalto Prasidė-

LIETUVIŲ LITERATŪRA.

Lietuvių literatūros dėsty
mo klausimais kalbėjo A. Su-

• Chicaga rugpjūčio 4 iškil
mingai atšventė savo 125 metų 
sukaktis.

• Austrijos policija pranešė, 
kad bėgliai iš kom. Jugoslavi
jos labai pagausėję.

jimo ir Nukryžiuotojo Jėzaus 
seserų), Brocktono vienuolyne 
pravedė savaitės lituanistinius 
kursus parapinėse mokyklose 
(tirtančiom'seserim. Kursų ve
dėja buvo sesuo M. Imelda, 
CJ.C., sekretorėmis — sesuo 
M. Juozapina, O.S.F., ir sesuo 
M. Paulė, korespondente se
suo M. Hyacinta, C.S.C.

Kursuose dalyvavo 30 Nu
kryžiuotojo Jėzaus seserų, 10

žiedėlienė ir A. Skrupskelienė.
Pirmoji prelegentė iškėlė 

Itoiuvię literatūros auklėjamą
ją reikšmę. Lietuvių' grožinė 
literatūra dailioje formoje vaiz
duoja lietuvių tautos būdą, 
nuotaikas, išgyvenimus, gam
tovaizdžius, kurie ir formuoja 
tautinį nusistatymą ir padedą 
jaunimui lietuviškai apsispręs
ti A. Sužiedėlienė savo paskai
tą pailiustravo ištraukomis iš 
lietuvių rašytojų raštų, atkreip
dama dėmesį į skaitinius, ga
limus panaudoti klasėje ir net 
mokykliniuose pasirodymuose.

A. Skrupskelienė aiškino me
todus ir priemones lietuvių 
literatūrai dėstyki. Prelegentė 
nurodė, kad šiuo metu lietuvių 
k. ir literatūros dėstymo tiks
las turėtų būti išmokyti moki
nius: 1. taisyklingai lietuviškai 
kalbėti; 2, taisyklingai sklan
džiai skaityti; 3. reikšti raštu 
savo mintis taisyklinga, tikslią 
vaizdinga lietuvių kalba. Tam 
tikslui ypatingą dėmesį dar 
reikia kreipti į mokytojų pa
ruošimą, sudarant sąlygas pa
gilinti jų kalbos mokėjimą. Be 
to, reikia Skaitymui knygų, pri
taikytų vaikų pajėgumui, su 
žodynėliu ir pastabomis.

Sesuo Gabrielė Marija, C.J.C., 
su gimusiais Amerikoje 6 mo
kiniais pravedė 20 min. gra
matikos pamoką lietuviškajam 
papildiniui išmokti Seselė nau
dojosi anglų kalba paaiškini
mams ir žodžių kortelėmis, iš 
kurių mokiniai sudarinėjo sa
kinius su papildiniais. Rezul
tatai buvo geri.

Literatūros pamoką pravedė 
sesuo Regina Marija. C.J.C. Pa
mokai pasirėmė “Devyniabro- 
lės” pasaka, kuriai turėjo ilius
tracijas ir išrašytus sunkiau 
suprantamus žodžius. ’

Sesuo M. Paulė (Putnam, IgS 
Conn.) supažindino kuršę daly- 
ves su “Eglute", nurodė, ką ga- t j 
Įima joje rasti pamokoms ir 
mokyklų vakarų programoms. įl
“Eglutė” didina ir mokytojų Į'"
vaikišką lietuvišką žodyną, ku 
ris būtinas klasėje. “Eglutę” 
galima panaudoti kaip priemo
nę paskatinti vaikus ne tiktai 
daugiau lietuviškai skaityti bet 
net rašyti, bei geresnius jų ra
šinėlius nusiųsti į Eglutės re
dakciją. (B.d.)

pagriebusi visą jų pundelį, grįž
ta tuo pačiu keliu, kuriuo atė
jusi, nepaprastai patenkinta 
savo pirkiniu. Ko gi jūs norite? 
Tai beždžionė, niekas kitas kaip 
beždžionė, kuri nesupranta, nei

tant. Bobutė jau vos nepradėjo 
kukčioti.

Bobutė sako: “Ypatingai ne
malonu, kai kažkokia uodeguo
ta afrikoniška baidyklė gyvena 
jūsų kambary. Ji neturi žmo
gaus veido. Aš jos bijosiu. Ji 1 
užšoks tamsoje ant manęs. Ji 
suvalgys mano saldainius. Ne, 
iš tikrųjų, aš atsisakau gyventi 
po vienu stogu su beždžione. 
Viena iš mudviejų turi vykti į 
zoologijos sodą. Argi būtinai 
tai turiu būti aš? Ne, pagei
dautina, kad tai būtų ji o aš 
pasilikčiau savo bute.”-

Alioša atsako bobutei: "Ne, 
bobutei, tu neprivalai eiti į zo
ologijos sodą. AŠ garantuoju, 
kad ji daugiau nieko nevogs. Aš 
ją išauklėshi, kaip žmogų, iš- 
mokysiu vartoti šaukštelį ir 
gerti iš puoduko arbatą; kai '
dėl šokių, tai bobuL neįmano
ma gi jai uždrausti užsikarti 
ant lempos, palubėje, o iš ten 
ji gali, žinoma, užšokti ir ant . 
tavo galvos, bet svarbiausia, J

-jei tai įvyktų, nenusigąsk. Tai j
pratusi Afrikoje daryti viso- 
kias piruetes.”

Kitą rytą Alioša išeina mo- 
kyklon. Jis prašo bobutę pri- .
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PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams.... ........  $6.00
Brooklyn, N. Y. ____    $6.50
Pusei metu...... ........... ......... $3.50

Užsienyje ................ .............- $6.50 pranciškiečių, 2 kazimierietės
ir 2 Nekaltojo Prasidėjimo se-

Kadangi jo motina komuniste
Praėjusią savaitę vienoje jūros akademijoje (Kings Point, 

L. L) buvo išleistuvės. Visam būriui jaunų. vyrų suteiktas jūrei
vio laipsnis, jie prisaikdinti. Priesaikos neleista duoti tiktai Vie
nam (Eugene W. Landy iš New Jersey),- kadangi jo motina tu
rėjusi ar tebeturinti ryšius su komunistais.

Laikraščių reporteriai pasigavę tokią žinią, iššniukštinėjo, 
kad Eug. W. Landy mokėsi labai gerai, buvo drausmingas, uo
lus, pasirašęs net kelis ištikimybės pasižadėjimus. Dar sužino
ta, kad du jo broliai turi atsakingą darbą* vienas Raritano arse
nale, kitas Westinghouse bendrovėje. Jų motina, siuvėja, pasi-, 
pasakojo, kad į komunistų partiją įstojusi 1937 metais, mirus 
vynu, “dėl slėgusius ją vienatvės ir įdomumo”. Ji nežinojusi 
apie jokią konspiratyvinę veiklą; tai buvęs tik draugiškas susi
ėjimas, nes ji esanti progresyvių pažiūrų. Tačiau 1947 ar 1948 
metais iš kompartijos išstojusi, nes sūnus ketinęs namus palikti, 
jei ji tebelankysianti tuos komunistinius pobūvius. Komunisti
nis laikraštis “Daily-Worker” jai tebesiuntinėjamąs, bet ji tik 
retkarčiais į jį tepažvelgianti Ji sutinkanti už savo praeitį sėsti 
net kalėjiman, kad tik jos sūnui nemalonumų nebūtų,

Tokia ta nedidelė istorija, kuri jau sukėlė triukšmo. Pora 
senatorių kreipėsi į Jūros departamentą, kad sprendimą atmai
nytų ir dėl motinos kaltės neskaudintų jos sūnaus, kuris norįs 
būti šiam kraštui ištikimas jūreivis.

Kokias išvadas mes galime iš to padaryti?

spauda sudaro vaikams nemalonumų. Kas šiuo atveju atsitiko 
su Eug. W.» Landy, gali atsitikti ir betkuriam lietuviui, kurių 
tėvai savo durų neuždaro maskviniam laikraščiam, kaip “Lais
vė” ir “Vilnis”, arba lanko jų organizuojamus pobūvius. Rodos, 
gana aišku, kad Maskvos agentai, dengdamiesi visokiais var
dais ir gražias akis rodydami, dirba šio krašto pražūčiai. Visai 
pagrįstai JAV įstaigos nuo to gaivalo valosi.

Bet viena nemaloni išvada ir pačiom JAV įstaigom. Ves
damos kovą su komunistais, jos ir nepastebi, kaip pasiduoda pa
čių komunistų metodam. Tik bolševikai plačiai praktikuoja baus
mę vaikam už jų tėvų praeiti; siekia net ir tolimesnes gimines 
persekioti. Tai yra nehumaniški keršto ir teroro metodai. Anoji 
juros akademija, be abejo, jokiu kerštu nesivadavo, tačiau jos 
atsargumas nuvedė per toli. Ji pasidavė komunistiniam žmogaus 
vertinimui, nes jam pritaikė ne jo paties matą, o jo motinos, už 
kurios veiksmus vaikai neatsako.

kyklont Pagal tai jis paruošęs 
ir įteikęs L.S.L projektą pro
gramos, kuri galėtų tikti para
pinėm lietuvių mokyklom.

Dr. M. Gimbutienė savo pa
skaitoje "Lietuva priešistori
niais laikais" nušvietė pačią 
žiląją lietuvių tautos praeitį, 

pavaizduodamas tai dokumen-^ paįvairindama paskaitą origina- ' 
tais ir iliustruotom .knygom. 
Be to, paaiškino, kaip naudo
tis jo sudaryta ir kursų proga 
atspausdinta programa lietu-

Kursai buvo pradėti liepos viškajam patriotizmui ugdyti. 
23 Nukryžiuotojo Jėzaus sese
rų koplyčioje, Brocktone, iškil
mingomis mišiomis, kuriąs au
kojo ir pamokslą pasakė prel. 
Pr; Juras. Savo pamoksle jis 
iškėlė seserų . mokytojų atsa
kingumą, kuris yra susijęs su 
vaikų auklėjimu, kad jie būtų 
tikrai naudingi visuomenei, 
Bažnyčiai, savo tautai ir val
stybei.

Po pietų visos kursų dalyvės įžymesnius asmenius. 
buvo nuvykusios į Putnam, 
Conn., kur dalyvavo vasąros 
mergaičių stovyklos užbaigimo 

•- iškilmėse, apžiūrėjo pastatytą
naują Nekalto Prasidėjimo se
serų koplyčią ir aplankė Ma- 
rianapolį. . -

Liepos 25, pirmadieni. kur- 
sų paskaitos pradėtos Nukry
žiuotojo Jėzaus seserų viršinin
kės motinos M. Anunciatos 
sveikinamąja kalba. Ji taip pat 
paskaitė raštu sveikinimą ALRK 
Federacijos pirmininko dr. A. 
Damušio, kuris, iškėlė gyva rei
kalą paskubinti lituanistinių 
dalykų programų paruošima ir 
prašė seseris atkreipti dėmesį 
į "Eglutės”, platinimą pradinė
se mokyklose.

/ LIETUVOS ISTORIJA-
' Kursuose žymią dalį užėmė 
paskaitos iš Lietuvos praeities. 
Jas skaitė S. Sužiedėlis, Pr. 
Pauliukonis, dr. ‘M. Gimbutie
nė ir M. Avietėnaitė.

S. Sužiedėlis pirmoje kursų 
paskaitoje "Lietuviai tarp kitę 
tautę ir kraštu" apibūdino lie
tuvių tautos charakterį, kaip 
jis reiškėsi istorijos vyksme ir 
santykiuose su kaimynais bei 
kitom tautom. Pagrindiniu lie
tuvių tautos bruožu nurodė 
žmoniškumą, priminęs dar iš 
XI amžiaus Adomo Brėmeniš- 
ki'o charakteristiką: tai žmoniš- 
kiausi žmonės — homines hu- 
manissimi. Tasai bruožas išli
kęs iki mūsų dienų. Su lietuvių 
žmoniškumu yra susijęs jų iš-

kilimas praeityje, bet kartu ir 
skaudūs jiems tekę smūgiai 
Paskaitoje nurodė, kaip tąjį lie
tuvių žmoniškumą teisingai pa
vaizduoti mokiniam.

Antroje paskaitoje S. Sužie
dėlis kalbėjo apie "Vaizdines 
.priemones istorijai dėstyti",

Programoje aptariama, kas yra 
patriotizmas, patriotizmo žadi- 
dinimas ir priemonės lietuviš
kajam patriotizmui stiprinti. 
Duoti paaiškinimai apie Lietu
vos valstybinius . ir sritinius 
ženklus, religinius ir dorinius 
simbolius, vėliavas, himnus,, 
tautines šventes, reikšminges
nius paminklus, skulptūras, 
paveikslus, legendas, dainas ir

žvelgti į klasės tautinę sudėtį. 
Jei klasę sudaro veik ištisai 
nelietuvių kilmės mokiniai, 
reiktų juos, nemokant pačios 
kalbos, bent palankiai lietu
viškai nuteikti: papasakoti, kas 
ta lietuvių tauta, ko*kia senoviš
ka jos kalba. Kur mokinių dau
gumas lietuvių kilmės ir mo
kyklon dar atsineša lietuviško 
kalbinio turto, ten būtinai dės
tyti lietuvių kalba, ir mokiniai 
iš pradinės mokyklos tūrėtų iš
eiti lietuviškai raštingi. To. sie
kiant, mokytoja visomis gali-

liais istoriniais žemėlapiais ir 
iškasenų fotografijomis.

Nfc Avietėnaitė savo dviejose 
paskaitose "Lietuvių tautos 
bruožai" davė gausiai medžia
gos jiems pažinti iš lietuvių žy
gių praeityje, svetimšalių atsi- momis progomis santykiuose su 
liepimų, įvairių raštų, okupaci
jų metų ir lietuvių reiškimosi 
Amerikoje bei kituose kraš
tuose.

mokiniais privalo vartoti lietu
vių kalbą. Rašto mokyme tai- 
kintinas fonetinis metodas. Tu
rint klasėje žymų tremtinių 
vaikų skaičių, lietuvių kalbos 
mokymas galima žymiai pa
spartinti ir išplėsti. Pradedan
tiems reikėtų dviejų elemen
torių: vieno mažai lietuviškai 
besuprantantiems, kito dar
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Pr. Pauliu ko nis kalbėjo te
ma "Lietuves istorijos ugdo
moji reikšmė". Savo kalboje 
jis nurodė, kada imta domėtis 
istorija kaip mokomuoju ir 
auklėjamuoju dalyku, pabrėžė 
įvairius momentus iš Lietuvos 
praeities, kuria galima atsirem
ti tautiniam ugdymui, priminė, 
kiek lietuvių tautos istorija tu
rėjo reikšmės mūsų tautiniam 
atgimimui. Atsakinėdamas į 
klausimus, prelegentas dar su
pažindino su Lietuvos istorijos 
programa, kuri buvo nustatyta 
Nepriklausomos Lietuvos mo-

jis kalbėjo apie lietuviu kalbą 
apskritai, nurodęs jos vietą 
tarp kitų kalbų ir išsiskyrimo 
kelią iki dabartinės lietuvių 
kalbos. Prof. A. Salys paste
bėjo, kad lietuvių kalba turi 
pirmaeilės reikšmės lyginama
jai kalbotyrai, o būdama labai 
priesakinga, skirdama priegai
dės ir išlaikiusi pirmykštę bal
sių kaitą, yra ir viena iš raiš
kiausių pasaulio kalbų.

Antroje paskaitoje "Lietuviu 
kalba pradinėse mokyklose",
dr. A. Salys nurodė, kad jos kusieji rašybos dalykų visai 
mokant visuomet tenka atsi- tautai nenustatinėja.

laisvai lietuviškai kalbantiems. 
Ypatingas dėmesys atkreipti
nas į lietuvišką maldą ir žo
dinį lietuvių kalbos mokymą 
vaikų darželyje.

Pašnekesio metu į iškeltą 
klausimą, kad dabar yra ne
maža painiavos su lietuviu ra
šyba, prof. A. Salys buvo tos 
nuomonės, kad reikėtų laikytis 
tos rašybos, kurios buvo laiko
masi iki karo, kol bus galima 
lietuvių tautai savo žemėje ki
taip susitvarkyti; svetur išvy-

M. ZOŠČENKO, žymus rusę Karo pradžioje, kai fašistai 
humoritfas, už tį savo rašinį bombardavo tą miestelį, viena 
buvo “išvalytas" ir papeiktas, bombų krito tiesiai į zoologijos 
nos kompartija piurė jo, kad čia sodą ir sprogo, pridarydama 

didžiausio ir kurtinančio 
triukšmo. Tada ir žuvo vienu 
smūgiu trys gyvatės. To ne
galima būtų pavadinti, man at
rodo, apgailėtinu įvykiu, bet, 
deja, Žuvo ir strausas. Kiti žvė
reliai išliko sveiki ir, kaip sa
koma, jie išgyveno daugiau bai-

čiausia ji galvoja: “šitaip tai 
jau ne! Jei čia mėtomos bom
bos, tai aš protestuoju.” Ir ji 
dumia sau, pasakojama, lyg jai 
šunes kulnis kandžiotų. Prabė
gusi visą miestą, ji suka į pla
tų kelią, tvirtai nutarusi ap- be reikalo tik nusikamuojama, tą, uodeguotą vietoje norma- 
leisti tą vietovę. Ko gi jūs no
rite? Tai beždžionė, ne žmo
gus. Beždžionė nesupranta, nei 
kas, nei kur, ji neranda pras
mės likti mieste. Maža bež
džionytė dumia ligi apalpimo.
Nuovargio palaužta, lipa į me
di praryja vieną musę ir kele
tą vabzdžių jėgoms palaikyti ir 
užmiega ant šakos.

Pravažiuoja kariškas sunkve
žimis. šoferis pastebi mūsų ' kooperatyvą, tikėdamasi ten ką 
mažą beždžionytę ant medžio, nors rasti. Ten parduodamos 
Nustebęs prisėlina, uždengia kaip tik daržovės — morkos, 
žvėrelį apsiaustu' ir pasiima į ridikai, agurkai, šuolis, ir štai 
savo sunkvežimį. “Geriau pa- Begalinė eilė. Ne! Ji nestovės džionytę. Bėždžionė greitina sa- 

Kai dėl beždžionės, to mažo dovanosiu kuriam savo drau- eilėje, ji nestumdys žmonių, vo šuolius. Ji bėga, h*, be abe- 
. .. . . galvoja jis, “nei leisiu jai ji krautuvėje. Ir ką gi ji mato? jonės, galvoja sau: “Vaje, vaje!

nugaišti nuo bado, šalčio ar * kad prieitų prie stalo. Papras- Aš suklydau apleisdama zoolo- 
kitų nepriteklių.” Ir jis bež- čiausiai ji prieina pardavėją gijos sodą! ^š buvau visai ra- 
džionės kompanijoje važiuoja per visų pirkėjų galvas. Pa- mi narve. Reikia kuo greičiau-, nytę mušti, o vis tai dėl pu- 
sau toliau. Privažiavęs Borise- siekusi stalą, mūsų beždžionė šiai grįžti į zologijos sodą!* siau nukąsto saldainio, kurį

Ji toliau dumia, bet šuo jau arbatą begerianti bobutė buvo 
jau čiumpa jai už kulnų, dar padėjusi ant lėkštės, o beždžio- 
momentas — ir jis ją pagaus, nytė pačiupo ir įsidėjo į bur- 
Bet dabar beždžionytė šoka ant ną. Ko gi jūs norite? Aišku, ________ r___  ____ ¥ r
tvoros tuo metu, kai Šuo ją jau beždžionė —, ne Žmogus. Žmo- žiūrėti beždžionę. Bet bobutė 
yra begriebiąs, bent už užpą- gus, jei jau jis ką vagia, neda- nesiima šios pareigos. “Tik to 
kalinės kojos, ir sudrožia jam rys to matant ir žinant bobų- man ir betrūko", galvoja ji

padaro, ji buvo labiau už vi
sus įsibauginusi. Jos narvas 
sprogimo metu buvo nutrenk
tas ant .žemės, ir viena narvo 

Pietų miestelyje buvo zoolo- sienelė lūžo, o mūsų beždžio- 
gijos sodas. Nedidelis tas zoo- nytė buvo išmesta į parką. Ji 
logijos sodas! Jame buvo vie- krenta kniūpščia ant takelio, 
nas tigras, du krokodilai, trys 

. gyvatės, viena zebre, vienas
strausas ir beždžionė — pa- prie karo veiksmų. Visai prie- nusiteikusi laukti. Ji prasi* 
prasta, maža beždžionytė. 2i- šingai. Ji tuoj lipa ant medžio, spraudžia pro sudužusio lango 
noma, ten buvo ir kitokių ne- nuo medžio ant tvoros, paskui skylę ir pasileidžia klaidžioti

rietusi, mandagi, kaip paveiks
las. Nustebę praeiviai, savaime 
aišku, puola ją vytis: ne taip 
lengva ją pačiupti Ji vikri, ta 
mūsų maža beždžionė, ir jud
ri ant savo keturių rankučių;

verčiant ją bėgti kaip kiškį.
Uždususi, pavargusi, ji, aiš

ku, ir alkana. Bet kas gi gali-, 
ma mieste valgyti? Nėra nie
ko valgomo gatvėse; pagaliau, 
pavyzdžiui, ir eiti į valgyklą ar 
kooperatyvą su ta uodega ne
įmanoma! Ji neturi pinigų, ne
turi jokių teisių nuolaidom 
gauti, neturi maisto kortelių: 
košmaras! Vis dėlto ji įeina į

tuvėje nustebimai, protestai, 
maišatis. Pardavėja, kuri svė
rė ridikus, vos nealpsta iš su
sijaudinimo.

Tiesą sakant, pamačius staiga 
rankos tolume kažką plaukuo

lauš pirkėjo, galima ir iš tik
ro nusigąsti. Juo labiau, kai 
klientas nesirūpina užmokėti 
už prekę. Publika puola gau
dyti beždžionę. Pastaroji du
mia, morką grauždama. Ji gar- 
džiuojasi, nesuprasdama viso 
reikalo. Pirma bėga vaikai pas
kui suaugę, o juos visus vejasi 
švilpdamas milicininkas. .

Ir štai, prašau, iš už kampo 
ir šuo prisideda prie visos kom
panijos. Ji s toks akiplėša, kad 
net lodamas ir plyšdamas ban
do savo dantimis nutverti be

šuo pradeda gailiai unkšti ir 
grįžta namo, pakabinęs nosį. 
"Ne, piliečiai ,to jau nebus”, 
galvoja jis. “Aš beveliju ra
miai namie miegoti, o ne jums 
beždžiones gaudyti ir patirti to
kių nemalonumų.” Taigi šuo 
pabėga, o mūsų beždžionytė pa
bėga į kiemą. Kieme kaip tik 
tuo metu berniukas, vardu A- 
lioša Popovas, kapoja malkas.

lioša Popovas, labai mėgsta 
beždžiones. Visą savo gyveni
mą svajojo turėti bent viena 
beždžionę. O ji štai čia, kaip 
kokiais burtais!
- Alioša nusivelka švarką ir 
užmeta ant beždžionytės, ku
ri tupi susirietusi prie laiptų. 
Po to jis nuneša ją pas save, 
duoda* jai valgyti liepia gerti 
arbatos. Beždžionė sužavėta, 
bet ne visai. Aliošos bobutė ne
jaučia jai jokios simpatijos. Ji
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Laiškas apie-Braziliją

S. S.

Įspūdžiai iš Eucharistinio kongreso

Stato mendelj

kari- 
ran- 

prieš 
kad

nėra. Varguomenės vaikai 
mokslus baigia su 11 metais.

saulutė <įar 
nupiauti ru- 

jau sausi.

Už kalnelių už aukštųjų,
Kur saulelė teka, 
Žemėj meilės ir šventųjų

Ba jau mano dukrelės iai pa
vargo, 

Brenduosius rugelius bepiauda
mos. 

Iš kalnelio klonelin neboda
mos,

Cliicago, III
C7 7

ramon

nuoti.
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HELP WANTED FEMALE

Klause sailė dienos darbelio IŠ VISUS

LIETUVOS LAUKŲ MADONA*

traukė 300 dol. ir 1200 crui- 
serių (braziliškų pinigui; ki
tam prapuolė 40 dol. O vieną 
vakarą netoli mūsų laivo 
vienam svetimšaliui numovė... 
kelnes.

Nebuvo kur jam dėtis: teko 
laive pinigus rinkti ir parūpin
ti jam 5 poras kelnių, kad dar 
vienas pavogus, liktų atsarga.

Dėl tokių Įvykių nereikia

tūs. Kiekvienam krašte ir 
kiekvienam didesniam žmonių 
susibūrime pasitaiko žmonių 
menkos moralės. Tą reikia vi
sada žinoti.

• Lietuvoje gegužės 17 mirė 
Juozas Bieliūnas, solistas, mu- 
zikas, aktyviai prisidėjęs prie* 
Lietuvos operos kūrimo ir bu- 
vęs radijofono direktorius; pa- 
skutiniu laiku buvo muzikos 
mokytoju.

• Vilniaus dramos teatre iš -į 
senesnės kartos dirba Siparis, 
Jukna, Lukošius, Vaičiūnienė, 
Kaune — Kubertavičius, Lau- 'į 
cius. K. Petrauskas ir A. Sodei-
ka mokytojauja Vilniaus vals- 
tybinėje konservatorijoje.

• Augsburge, Vokietijoj, bu
vo švenčiama šv. Ulricho 100Q 
metų sukaktis. Iškilmėse daly
vavo ir lietuviai,, vadovaujami 
kun. A. Bungos. šv. Ulricho ka
tedroje pirmą kartą nuskambė
jo lietuviškai “Sveika Marija’' 
ir giesmė “Marija. Marija”. Pa
maldose dalyvavo 8 tūkstan
čiai žmonių. Lietuva buvo pri
minta kaip kenčianti šalis.

• Brocktone ir šiemet lie
tuviai ruošiasi programai prie 
lietuviškos bakūžės, čia kas
met rugsėjo mėn. būna šios a- 
pylinkės išgarsėję “ferai”. Lie
tuviškoji bakūžė yra prie pat 
tos parodos vartų. Ji pastaty
ta 1937 metais.

Ol’TSTANDING OPPORTUNITY 
for 

officc workers

Liepos mėnesio 
smarkiau kaitina, 
giai mendeliuose 
“kaip parakas”. Prasideda ren
gimasis vežti rugius į kluoną. 
Visų pirma iššvarina kluoną, 
paskui iškaišo pelu no šakutė
mis ir šventintomis žolėmis, 
kad pelės naudas nekapotų. Pe- 
lūnas liaudies tarpe savo kar
tumu. o šventintos žolės šven
tumu turi gaįią ginti nuo vi
sokių blogybių. Atneša taip pat 
iš pirkios “gaspadorių". kurio 
nededa kartu su visais pėdais, 
bet laiko atskirai.

metu brazilai džiaugėsi, kad 
visiems maisto užteko, kad van
dens nepritrūko. Jie viskuo su 
svečiais dalijosi ir šiaip buvo 
labai paslaugūs. Kai būrys ame
rikiečių mieste paklydo, brazi
lai išlipo iš autobuso ir užlei
do svečiams savo vietas, kad 
juos nuvežtų kur reikia.

Dal. Stančikaitč *

NAUJAS S MIEGAMI PLYTINIS

Pilnas rūsys — plast erio sienos, s- 
liejaus Šildymas, lilc vonia, spalvoti 
įrengimai, berto kabinetai pui
kios dekoracijos - - didelė srūti nė 

sump pompa.

<1. I. Tik »l7t5.S« |nwkėjv»
Arti mokyklos ir susisiekimo 

Kasdien atidaryta nuo 1:00 P.M.
ligi tamsos

UStM S. Green St. 
Pardavimo Agentai:

• “Laisvė", komunistinis I 
laikraštis, leidžiamas Brookly- 
ne, pataria nesiųsti į Lietuvą 
pinigų, nes “kiekvienas siun
čiantis pinigus siunčia rizikuo
damas juos pamesti”. Tačiau 
ta pati “Laisvė” agituoja už 
grįžimą į Lietuvą. Vadinasi, pi
nigus saugokite, kad jie ne
pražūtų. bet savo galvos galite 
nesaugoti!

• Marijos šventovė Putname 
šventinama rugpjūčio 21 d. Ap-

TELEPHON’E.-
DEARBORN 24819 

TOPLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKEB

CLERC - TYPISTS 
TYPISTS IBM 

ELECTROMATIC
Excellent starting salary. Working 

conditions best'.
5 Day Weck.

Patd VacHtkins. Transportation st 
dooi. near Lake St.. Mlhnnokec J

Avė. and North Sangnmon bus - 
at dtfor.

PYOTT FOUNDRY . 
MACHINE CO.

REGISTERED
NURSES

also ; J
Licensed Rrectkal

NURSES
Pleasant working conditions.

Good pay. Good housing. ??
Applv. vvrite or wire k-
ADM1NISTRATOR

Rio de Janeiro mieste kon
greso metu sutikau daug lietu
vių. Jie gausiai dalyvavo pa
maldose ir visuose parengi
muose. sudarė gerą, kultūrin
gą įspūdį. Jų buvo atkeliavusių 
iš įvairių kraštų. Vietinei lie
tuvių kolonijai vadovauja jau
nas energingas kun. F; Jaku
bauskas ir kun. Janilionis.

Tuo tarpu tik tiek. Šiuo me
tu mūsų laivas artėja prie 
Montevideo, kur ketinu palei
sti šį laišką. Čia pabuvus, gal 
teks dar nuplaukti iki Argenti
nos.

Motina M. Aloyza,OSF.

I 

eigos įvyks 11 vai. ryto. Bus 
šventinama Nekalto Prasidėji- 
mo seserų vienuolyno koply
čia ir novicijatas. šventins vys
kupas Bernard Flanagan, Nor-
wich vyskupijos ordinaras^ Vi- \ 
si. norintieji dalyvauti iškilmių 
pietuose, prašomi pranešti iki 
rugpiūčio 15 d. Taip pat at- 
vykstantieji iš toliau prašomi į 
pranešti, ar reikės nakvynės, 
kad vienuolynas galėtų iš ank
sto pasirūpinti. Visais reikalais 
kreiptis adresu: Rev. Motber 
Superior. Immaculate Concep- 
tion Convent. RFD 2, Putnam.
Conn. i

Šeimininkas pasikinko arklį, 
persižegnoja ir važiuoja į lau
ką pirmą rugių vežimą par
vežti. šeimininkė laukia prie 
kluono su staltiese, kunpje bu
vo Velykose suvynioti Šventini
mui valgiai. Kai vežimas susto
ja prie kluono durų, ištiesia 
staltiesę tarp paskutinių ark
lio kojų ir pirmutinių ratų 
taip, kad tik vežimas perva
žiuotų per staltiesę. Pervažiuo
damas vežimas su rugiais per 
šventintą staltiesę įgauna stal
tiesės šventumo savybių, ku
rios gina rugius nuo visokių 
piktybių, o šiuo atveju — nuo 
pelių. (S. N.)

. f “Oi, žinau aš vienų kraštų 
mūs šalalėn Lietuvon, dzidzį * 
vargų, sunkių naštų tysia ji 
dziena dzienon”, — dainavo ki
tados Liudas Gira, kai dar ne« 
buvo parsidavęs bolševikam ir 

, tikrai mylėjo savo gimtąjį 
kraštą — Dzūkiją.

Tai buvo pats neturtingiau
sias ir labiausiai apleistas Lie
tuvos kampelis net ir Nepri
klausomybės laikais. Nemaža 
Dzūkijos dalis buvo patekusi po 
lenkais, kuriem paprastų žmo
nių reikalai nerūpėjo. Kita 

. Dzūkijos dalis ėjo visu aklo
sios sienos ruožu. Tas ruožas 
buvo apmiręs ir sustingęs, nes 
per aklą demarktiniją nebuvo 
jokio judėjimo. Mažai kas Čia 
buvo daroma ir kultūrinėm į- 
staigom kurti ar įkurtom išlai
kyti.

Bolševikam Lietuvon atėjus, 
pirmom dienom Dzūkijoje' bū
vu nemažai raudonųjų dėl anos 
“sunkios naštos ir dzidzio var
go”. Bet greitai buvo apvilti. Parugėmis, pabarėmis 
Dzūkai yra atviri, paprasti, tie- Vaikštinėjo šešuras su kepure, 
sūs žmonės; jie greitai .kitam Saulala, motula, ryteliuosna, 
patiki, bet kai juos prigauna, 
baisiai įširsta ir tiesiai kertą į 
akis. Kirto jie bolševikam žo
džiu į akis ir kartais pagaliu 
į sprandą; dėl to jų nemaža iš
vežta į Sibirą.

Dabartinė bolševikinė tvar
ka dzūkus dar pamokė, kad 
laisvės dienomis ir ant “pies- 
ko” viskas augdavo geriau ne
gu dabar derlingame kolchoze. 
Mat, žmonės mylėjo savo že
melę, savo prakaitu ją laistė, 
dirbo sau, nesuvaryti kaip gy
vuliai į bandą. Tiesa, ta jų že
mė buvo smėlėta, vietomis tik 
grikius auginusi, bet “dziedo- 
vanos” dzūkai dar prisirinkda
vo iš šilų: grybų ir uogų.

Tik tos duonos kasdieninės 
vis būdavo mažoka, ypač prieš 
rugiapiūtę. Užtat ir išeidavo 
“piauc rugių” senoviškai — 
pjautuvais ne dalgėmis, kad 
nė viena varpa nepražūtų. Bu
vo išlaikę ir senoviškus rugia
piūtės papročius, kuriuos, ma
nome, seniau į Amerika atvy
kusieji dzūkai dar gerai prisi- 
mena.

Dainuoja jos ne tik - poilsio 
metu, bet ir darbą dirbdamos. 
Kaitriai saulutei bekaitinant 
dirba, nuo kaktos varva prakai
tas, o iš krūtinės veržiasi dusli 
daina, kurioje yra dar labai 
daug senovės palikimų: 
Klausė saulė dzienos darbelio, 
Ar daug pripiovėt, ar daug nu- 

piovėt. 
Nei daug nei maža, šimtų va

lakų, 
šimtų valakų, du šimtu kapų. 

Arba:
Parugėmis, pabarėmis 
Vaikštinėjo tėvulis be kepurės. 
Prašinėjo saulaly be kepurės.
Saulala, motula vakaruosna, to- _ Taip buvo seniau Dzūkijoje, 

limuosna, laisvės laikais, kada tėvulis ne 
tiktai pats vaikščiojo po savo 
žemelę be kepurės ir žiūrinė
jo, kaip darbai einas, bet pats 
dirbo, triūsė kiek galėdamas, 
kad ir ant “piesko” augtų duo
na. Ir ji augo, žmonės linksmi 
buvo, dainavo, šventes šventė 
ir nuostolio neturėjo. O dabar?

Dabar kolchozuose arba 
maskoliškuose dvaruose vaikš
to dykinėdamas kažkoks šešu
ras (kolchozo pirmininkas) 
vaikšto su kepure, nes jam nie
ko švento nėra, ir tik žiūri, 
gena, kad daugiau padarytų 
Maskvos aruodui. O to daugiau 
nėra... žmonės pailsę, iškan
kinti, palaužti ir pavergti. Jau 
ir darbo dienų neužtenka, dirba 
ir šventėse, nes “šventė valsty- 

'bei nuostolį neša”. Ką gi be
pročiui sakysi? Jis nenori ma
tyti, kad nuostolį neša - rusų 
vergija. Dar caro laikais tei
singai vysk. Antanas Bara
nauskas dainavo:

ankscyvuosna 
Ba do mano martelės nepailso, 
Retuosius rugelius bepiauda- 

mos, 
Iš kloneljo kalnelin nešioda- 

mos.
Kaip žinia, rugių piovimo 

darbas yra sunkus ir monoto
niškas. Moterys,, savo mažais 
pjautuvais bepiaudamos, pails
ta. Kreipiasi jos tada daina Į 
beplaunamus barus.
Bėklr, bareliai, galan valako, 
Tai ty jūs rasit raitelių pulkų. 
Visi raiteliai valgo ir geria, 
Cik vienas raitelis nei valgo, 

nei geria.
Nei valgo, nei geria, mergely 

daboja.
Duo man, Dzievuliau, ščieslyvų 

dalely, 
Ščieslyvų dalely, razumnų mer-

Kur greitai piauna, trumpai pa
stovi.

Gaida rugiapiūtės dainų yra 
monotoniška, pratęsiama — il
ga. Sako žmonės, kad šia gai
da dainuojant galima iššaukti 
iš miško vėją.

Eucharistinis kongresas jau 
pasibaigė. Liko tiktai brangūs 
prisiminimai ir gilūs įspūdžiai. 
Man didžiausi įspūdį padarė ty
lusis Konsekracijos nįomentas 
ir Kryžiaus kelių apvaikščioji
mas. Rodos, ir dabar regiu 
aukštai iškelta altorių, tarp 
dangaus mėlynės ir neužmato
mos minios suklupusių maldi
ninkų, o viršum (altoriaus ke
liamą Ostiją. Tai nužengia 
Kristus! Aš karštai meldžiausi: 
“Viešpatie, atleisk savo tau- „_ _____.___ „ „
tai, kurią^gtjjirkai brangiu sa-jL įeį tautų gyvenimas kaip kry- 
vo Sūnaus krauju”. Taip mels-1 žius?

tis mane pamokė vienas vokie
tis kunigas, kuris lietuvius la
bai užjaučia.

Lietuviai ėjo ir Kryžiaus ke
lius. Jiems teko maldas kalbė
ti prie Trečiosios stoties - 
Kristus pirmąjį kartą puola po 
kryžiumi. Kiekvienos tautos at
stovas nešė 8—9 pėdų medini 
kryžių. Giliai jaudinantieji bu
vo tie Kryžiaus keliai su kry- 

. žiais. Ar nėra ir visas žmonių

Dzūkijos smėlėtose apylinkė
se bematant skuba bręsti ru
giai, žadėdami vargo žmonėms 
skanios, šviežios duonos, ku
rios jau beveik kiekvienam ū- 
kininkui trūksta prieš rugia
piūtę. Vieną gražią dieną atsi
liepia šeimininkas į savo šei
myną taip:

— Nu, bobos, surinkit piau- 
tuvus, reiks ryt rugiai jau pra
dėt piauc.

Ryte keliasi moterys anks
čiau, negu visuomet, iškūre
na pečių, pavalgo pusryčius, o 
į skepetą įsideda gabalą duo
nos ir lašinių (jei turi), ąsotį 
vandens ir eina į lauką rugių 
piauti. šiai dienai, vadinamai 
prapiovų diena, priduodama 
daug pagarboš. Atėjusi į lauką 

' šeimininkė supiauna pirmą pė
dą, suriša jį rūpestingai, gra-

: žiai ir atideda į šalį, šis pėdas 
vadinamas yra “gaspadorium”. 
Vakare sustato pėdus į mende- 
lius (gubas). Po pirmais ketu
riais mendeliais deda po ak
menuką, kad pelės nekapotų 
šiaudų. Mat, sakoma, grūdai pa
sidarys kieti, kaip akmenukai 
ir pelė dantis sulaužys, o grūdo tai po vakarienės ir pašokama, 
neįkąs.

Vakare šeimininkė neša 
“gaspadorių” namo. Įėjusi į 
pirkią taria:

— Tegul bus pagarbintas Jė
zus Kristus.’

— Ant amžių amžinųjų. A- 
men.

Tada ji neša pėdą į svarbiau
sią namų kampa už stalo, vadi
namo “pakūcia”, ir ten jį pa
stato. “Gaspadorius” stovi pa- 
kūcioje visą laiką, kol rugiai 
būva lauke.

Dzūkės moterys mėgsta dai-

nės eitų Dievo,įsakymų ke
liais...

Reikėjo matyti, su kokiu 
švelnumu ir meile buvo elgia
masi su ligoniais. Kariai, 
ninkai kilnojo juos savo 
kom, vyskupai klaupėsi 
juos; skautai prižiūrėjo, 
nebūtų jiem troškulio.

Būtų neteisinga nepaminėti 
ir daugelio nežinomųjų aukų 
kongreso reikalam. Pvz. didžia
jai monstrancijai suaukota 140

Kiekvienas ūkininkas skuba 
kuo greičiausiai nupiauti ru
gius, nes atsilikti nuo kaimynų 
yra gėda.

Beskubant prisiartina ir pa
baigtuvių diena. Talkininkės ir 
piovėjos pina šeimininkui iš 
gražiausių; pilniausių rugių 
varpų vainiką. Atėjusios pio
vėjos namo, sustoja prie durų 
ir laukia, kada išeis šeiminin
kas. šeimininkė kepa “stačio
ką” (paucienę su lašiniais). Pra
sideda linksma vakarienė, plo
vėjos valgo, geria ir dainuoja. 
Jei kartais pasitaiko “muzika”,

Eucharistinis kongresas Rio 
de Janeiro mieste jau baigėsi 
prieš porą savaičių. Bet įspū
džiai pasiliko ir vis iš naujo 
atgyja atskirais gabalais, epi
zodais. Jų paliko brazilam, ku
rie nevengė pareikšti savo nu
stebimo. jei pamatė ką jam 
neįprasta, pvz., kunigus vaikš
čiojant nesutanuotus. Jų pali
ko ir iš visur suvažiavusięm. 
Štai tokis niekur kitur nema
tytas vaizdas — ligonių ir svei
kųjų bendravimas maldoje.

Tūkstančiai ligonių buvo at
gabenti autobusais į aikštę. Ki
ti atriedėjo vežimėliais; dar 
kiti atkrypavo pasiramsčiuoda
mi ramentais. Visi jie atvyko 
paaukoti savo maldų ir pagar
binti šv. Sakramento. Stojos 
visiška tyla, kai 18 vyskupų ir 
prie kiekvieno iš jų po du ku
nigu teikė ligonims palaimini
mą. Tylios ceremonijos metu 
buvo paskaitytas pasiaukojimas 
ligonių iš Kanados, šiaurės A- 
merikos, Ispanijos, Argentinos, 
Portugalijos, Luxemburgo. Ai
rijos. Tie ligonys siuntė kon
gresui savo dvasinę dovaną — 
pranešė, kiek jie išklausė mi
šių, sukalbėjo rožančių, kiek 
kartų priėmė komuniją kon
greso intencija, aukojo savo 
kentėjimus. Brazilijos ligoniai 
atėjo taip pat su savo maldos 
pasiaukojimo dovanom. Jų pa
skaitytoje maldoje buvo sako- 
ifta, kad jie atėjo ne sveikatos 
ieškoti, bet jungti savo kan
čias su Kristaus kančia.

Aklieji aukojo savo tamsy
bes,’ kad žmonės geriau matytų 
tikros tiesos šviesą.

Kurtieji aukojo savo vienu
mą, kad žmonės geriau Išgirs
tų Dievo balsą.
Nebyliai aukojo savo tylą, kad 
žmonės drąsiau išpažintų Die
vo vardą.' 2000 jaunimo, o pažiūrėti prisi-

Paralyžiuotieji aukojo savo rinko per 50.000. na, ir mažiau; Varguomenės
negalėjimą vaikščioti, kad žmo- Rfoianeirivtit dėl to daug. Tačiau kongreso

Žinoma, dideliame Rio de 
Janeiro mieste, kur dar suplau
kė minios iš toliau, pasitaikė ir 
nesvetingų reiškinių. Mus jau 
laive įspėjo, kad saugotume sa
vo kišenes arba jas... užsiūtu
me. Vienam neatsargiam mal- 

Brazilija taip pat vadinama dininkui iš kišenės vagišiai iš- 
Kryžiaus žemė. Ji tikrai gražiai 
kongresą priėmė ir pravedė. 
Kai kas sako, kad brazilų tikė
jimas paviršutiniškas, negilus. 
Bet kas gali ištirti tikėjimo gi
lumą ar negiiumą? Kongreso 
metu brazilai pasirodė labai 
nuoširdžiai tikį bet jiems dva
sios vadovų stinga. Antai, di
džiulėje Sao Paulo arkivysku
pijoje . .. ... .
per penkerius metus tik vie- manyti, kad visi brazilai graibš- 
nas jaunuolis buvo įšvęstas į 
kunigus ir jis buvo lietuvis.

Parapinių mokyklų taip pat

lio lietuvių klebonas, mc . na Aloyba 
taip pat lietuviai -y jūrininką.

BRAZIL laivu j Eucharistini ’.ongres^ keliavo kun. J. Skslandis. Lowel- 
ir sesuo Regina. Darto rūbuose yra

kilogramų auksuoto sidabro.‘56 
brilijantai, deimantai, 1029 ki
tų brangiųjų akmenų. Mažajai ir paskui eina dirbti arba dy- 
monstrancijai paaukota 8 kg 
gryno aukso, 5,696 brilijantai. 
deimantai, 184 perlai. Dauge
lis atidavė savo vestuvinius Ko
dus ir brangias jaunų dienų 
dovanas.

Kongreso metu kat. darbi
ninkų jaunimas surengė spor
to stadijone, kuris esąs di
džiausias pasaulyje, simbolini 
vaidinimą — “Darbininkas ir 
Eucharistija". Vaidinimas pa
rodė darbo ir darbininko vertę 
— jis pratęsia Viešpaties kūry
bą. Vaidinime dalyvavo per

kinėja gatvėje. Privatinės mo
kyklos retos, o valstybinių mo
kyklų sistema netobula. Tam 
kraštui dar daug reikia apšvie
tus. Bažnyčia čia daug galėtų 
padėti, jei daugiau rastųsi mi
sionierių.

Kraštas yra didelis, neaprė
piamas. turtingas. Dievo apdo
vanotas. bet dar žmogaus ran
kų neįdirbtas. Tiktai miestai 
auga, statosi ir gerą vaizda su
daro. bet žingsnis nuo jų - ir 
atsiveria skurdas, šeimos tė
vas uždirba apie 12 dol. i savai
tę. kai kur tik 1 dolerį į die-
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VISI Į LIETUVIŲ DIENĄ - PIKNIKĄ

JOHN HOB18 Mt(Gtendale, Cal.) tikisi, kad jų sūnus 
kunigas, ii kurto gavo laiiką, būsiąs kiniečių komunistų paleis
tas ii nelaisvės. >

mation conceming a vocation with 
us. write:

Kennebunkport, Me., tradici
nę Lietuvių dieną, ruošiamą 
tėvų pranciškonų, rugpiūčio 
14, iš Worcesterio vyksta ne
mažas būrys :lietuvių. . %

sŽmogui jąbąi ma|ai. 
^kad iaf nors būtų per daug. 

; Sakysime, įsismagino saulė kai- 
tinti po 100 laipsnių, ir žmo
gui prakaito jau per daug. Ga- 

Jtiipa sakyti, žmogus vienu van- 
_d£niu pavirto: vanduo nuo jo 

. paties liejasi, vandenyje jis 
.per dienų dienas mirksta ir vi- 
jsįoią vandeningą gėrimą į save 
ima. Nereikia aiškinti, kad dėl 
to visai praskysta ir žmogaus 

?: smegenys. »
. - Turėdamas tai galvoje, sura

šiau čia nerimtus dalykus, ku- 
t riėm suprasti daug proto ne-

PAUL JOHNSON, advokatas, 
tretį kartą bando prasimušti į 
Missisšippi gubernatorius; jis 
yra demokratas^ ”

- TOPLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OB CHANGE 
CALL LO 3-7291

Negali tylėti, o dar labiau

šeštadieni, , liepos 30, buvo 
paminėta 14 seserų pranciškie- 
čių reikšminga sukaktis — 50 
ir 25 metų įžadų.

Iš ryto naujoj koplytėlėj Įvy
ko iškilmingos pamaldos, daly
vaujant daugeliui apylinkių pa
rapijų ir iš tolo atvykusių ku
nigų ir giminių. Mišias aukojo 
kun. Albertas Bernotas, klebo
nas iš Irons, Michigan. Since their foundation, in 1856. the 

Brothers of Mercy have been help- 
ing the unfortunate.

Our Lady of Grace 
1945 Union St., Schenectady 9, 

New York 
offers

A LONG RETREAT 
Augusi 15 to 21

An Ideal Vacation for Body 
and Soul 

Address Ret. Sec.
Phone: Schdy. 2-6644

DRY ICE
FOR P1CNICS AND AIX OCCAS- 
IONS. OPEN S:SS A. M. TO 12 
MIDNIGHT. WE ALSO SEIX ICE 
CREAM AT WHOLESALE PRICES. 

AMERICAN BAR ICE-CREAM 
125-12 84th rd. Kew Gardens. U.. 
N. v. vi a-ssaa

Gyvenimas nestovi vietoje, 
ypač lietuviškasis Naujosios 
Anglijos gyvenimas. Visi ku
riasi, plečiasi, statosi. Taip ir 
seselės lietuvaitės Putname. Jų 
sodyboje jau išaugo nauja kop
lyčia.

Tos' koplyčios joms reikėjo, 
nes išsiplėtė jų darbai. Čia va
sarai' suvažiuoja šimtinė mer
gaičių. Mokslo metais gyvena 
bendrabučio jaunimas. Čia at
vyksta iš artimųjų lietuvių ko
lonijų atskiros grupės mergai
čių ir moterų atlikti uždarų re
kolekcijų.

Koplyčios fondo vajus buvo 
pradėtas prieš 5 metus, o pati 
koplyčia pradėta statyti prieš 
2 metus. Dabar ji beveik baig
ta ir rugpiūčio 21 bus iškilmin
gai pašventinta. Suvažiavę į iš
kilmes, Tamstos turėsite pro-

iš Kenosha, Wis.; seselė M. 
Carmelita, Shenandoah, Pa.; 
seselė M. Geraldine, Tamaųua, 
Pa.; seselė M. Theophane, Ke
nosha, Wis.; seselė M. Amabi-

Jtus siųskite adresu: Mrs. M. 
Paulukonis, 32 Arthur St., 
Worcester 4, Mass., ar c/o St 
Casimir’s Rectory, 41 Provi- 
dence St., Worcester, Mass. 
Tuo pačiu adresu kreiptis ir 
dėl informacijų.
- Apšvietos dienoje, rugpiūčio 
14, per pamaldas giedos Lilija 
Mickevičiūtė. Po pietų 2 vai. 
bus paskaitos aktualiais lietu
vei moteriai klausimais. Kalbės 
kun. V. Cukuras, M. Galdikie
nė ir Mrs. Dale Murray iš Chi- 
cagos. Meninėje dalyje — St. 
Stanelienės parengtas vaizde
lis iš Lietuvos gyvenimo, A. 
Vedeckienės solo ir K. Palevi- 
čiūtės solo akordeonu. Vakare 
vaišės. Apšvietos diena rūpina
si M. židžiūnienė. St. Stanelie- 
nė, A. Irlikaitė, A. Garsienė ir 
E. Pauliukonienė.

kiškės. Be to. vienas langas 
skirtas Marijos apsireiškimui 
Šiluvoje. Iš lauko pusės dar bus 
Šiluvos apsireiškimo Marijos 
statula iš marmuro.

Koplyčios altorius puošiasi 
stilingu kryžiumi, dailininko 
Varnelio projektuotu ir skulpt. 
Maziliausko Įvykdytu. Už jo 
ant sienos išpiešti Kristaus 
kančios ženklai. Tai yra labai 
būdinga lietuvių liaudies reli
giniam menui, kuriame prie 
kryžiaus dedami Įvairūs atski
ri kryžiaus kančių' simboliai, 
žodžiu, naujoji koplyčia bus y- 
patingas ^lietuviško religinio 
meno paminklas ir religinių 
Lietuvos šventovių atvaizdas.

’ Koplyčia pastatyta Amerikos 
lietuvių aukomis, prisidedant 
ii* kitų kraštų lietuviams. Au
kotojų eilė buvo didelė ir kai

Penkiasdešimt metų jubilia
tė buvo Motina M. Baptistą, ki
lusi iš Panevėžio, buvusi pir
moji generalė viršininkė ir da
bar einanti generalės ekono
mės pareigas.

Dvidešimt penkių metų jubi
liatės buvo: seselė M. Barbara

Protect Your Life and Property 
Ali Types of Fire Extinquishers Re- 
filled and sold. Spėriai Prices to 
Churches, Paroehial Schools. * We 
Serve Ali Industries, Stores and 

Homes.
Reliable Fire Extinquisher Co.

786 3rd Avė., Brooklyn, N. Y. 
Write to Dept. ‘L’, or phone Mr. 
'L* at ST. 8-9122.

ROBERT M. GOODWIN
Bus Service

771 Park Avė. * 
Bloomfield, Conn.

Charter Buses, Phone:
CHapel 2-9428

> Tradicine JBoąhtotorio lie- 
tuvių diena, kuzi įvyko liepos 
24 sutraukė ypatingai daug 
lietuvių. 'Ten buvo galima su
tikti kone iš visų JAV ir Ka
nados miestų. Lietuvių dienos 
Šventę* atidarė dr. Vladas Le- 
levičius, Alto ir Balfo skyr. vi- 
cepinn., gi Jonas Morkūnas 
miesto vicemerą ir Monroe 
anglų kalba pristatė svečius: 
County šerifą Skiner, kurie ne 
tik gražiai pasveikino gausų 
lietuvių susibūrimą, bet ir 
Balfo reikalams įteikė pinigi
nes aukas. Kun. Jonas Bakšys 
savo sveikinimo kalboje ragi
no neprarasti lietuviško take
lio ir lietuviškos vienybės, ku
rie veda į Tėvynės išlaisvinimo 
vieškelius.
' Dainų ir šokių pynę labai 

gražiai parengė Stasys Ilgūnas 
ir Andrius Cienienis. Išpildė 
tautinių šokių grupės ir choro 
dalyviai Labai gražiai tautinių 
šokėjų grupę papildė svečias 
iš Čiurlionio ansamblio Henr. 
Jonsonas. Dainų ir šokių pynė 
visiems labai patiko ir todėl 
reikia tikėtis, kad ją dar kar
tą išvysime salės pastogėje.

Po to įvyko šokiai ir vaišės. 
Čia buvo progos susitikti su se-

Conducting homes for the aged 
and infirm.

M. Marcellirie, Grand Rapids. 
Mich.; seselė M. Hildegarde, 
Vandergrift, Pa.; seselė M. Phi- 
lomeną, Vandergrift, Pa.; sese
lė M. Evangelistą, Detroit, 
Mich.; seselė M. Vincenta, Ro- 
chester, N. Y.; seselė M. Con- 
solata, Port Carbon, Pa.; ir se
selė M. Petronella, Chicago. Il
linois.

nai nematytais draugais ir pa
žįstamais.

Rytinis Rochesterio dienraš
tis Democrat and Cronicle, ap
rašydamas lietuvių dienos pa
sisekimą, labai teisingai pažy
mėjo, jog Rochesterio mieste 
esąs Schuetzen parkas uždary-’ 
tas su iškilmėmis. E tikrųjų 
garsusis Schuetzen park, bu
vęs vokiečių nuosavybė, šiuo 
metu jau yra parduotas ir ne
užilgo prasidės medžių iškir
timas. Schuetzen parke dau
giau kaip 50 metų, gausios Ro
chesterio tautybės vasaros me
tu rado puikią vietą savo pik
nikams ir kitokiems parengi
mams. Pastaruoju metu šis 
parkas buvo gerokai apleistas. 
Dejnocrat and Cronicle lietu
vių dienos aprašymą papuošė 
nuotraukomis tautiniuose rū
buose Joanos ir Reginos Stan- 
kaityčių, Nijolės Avižienytės, 
Vidos Viliūnaitės ir Vytauto 
Grėbliūno.

Lietuvių dieną rengė Balfo 
skyrius, kuriam vadovauja Pet
ras, Norkeliūnas; jis daugiausia 
rūpinosi ir lietuvių dienos pa
rengimu. Pelnas yra skiria
mas Vokietijoj likusiems lietu
viams paremti.

Skautų stovykla prasidės 
rugpiūčio 6 d. ir truks apie 2 
savaites. Stovyklą rengia vie-

padaryta viskas naujai ir lietu
vių rankomis bei aukomis.

Koplyčiai planus parengė 
arch. Kriščiukaitis iš Bostono, 
statybos darbus vedė inž. Au- 
gustinavičius iš Clevelando, 
jam talkino Ignas Malinauskas. 
Vidaus išpuošima atliko dail. 
Varnelis, padedamas dail. Dau- 
gilos; abu iš Chicagos.

Pati koplyčia nėra didelė, 
nors ir ne taip jau maža: tal
pins apie 150—200 žmonių. Iš 
lauko ji atrodo kukliai, iš vi
daus puošniai. Svarbiausias da
lykas — tai didžiųjų Lietuvos 
Marijos šventovių Įamžinimas. 
Jos atvaizduotos dešimtyje 
spalvotų langų, čia į mus kal
ba stebuklingais Dievo Moti
nos paveikslais: Pažaislis, 2em. 
Kalvarija, Šiluva, šv. Jonas Vil
niuje, Krekenava, Aušros Var
tai. Trakai, Pivašiūnai, Kazo- kurių aukos tikrai gausios:

3:00 — Lietuvių dienos prcgrama: t
Dainos — Šv. Petro parapijos Bostone choras, vad. komp.,Jer. Kačinsko
Tautiniai šokiai, dainos. Įvairūs sportiniai žaidimai — atlieka vasaros stovyklos berniukai. Šokiam vadovaus 
Ona Ivaškienė.

Stasiui 
autentiš- 

i Kybartų aktų; ir tai rei- 
abai apgailėti.

tos skaučių ir skautų draugo
vės. Manoma, kad stovyklaus 
apie 50 skaučių ir skautų. Sto
vyklos pasisekimu daugiausia 
rūpinas Stasys Ilgūnas, Vyte
nis Draugelis, Dalė Podelytė^r 
R. Viliūnaitė.

Susituokė Zosė Zagartavičiū- 
tė su Hamiltone gyvenančiu 
Kaziu Kučinsku. Abu jaunieji 
yra veiklūs' ir susipratę lietu
viai — tremtiniai

Irena Arlauskaitė susižieda
vo su torontiškiu Edvardu 
Punkriu. Irena Arlauskaitė yra 
veikli Rochesterio lietuvių ben
druomenės ir skaučių draugo
vės narė bei svarbi vietos cho
ro dalyvė. Edv. Punkris — 
veiklus Toronto lietuvių ben
druomenės narys.

Teresė Daudienė, veikli ir 
susipratusi senosios kartos lie
tuvė, rugpiūčio 1 d. išėjo pen
sijon.

Juozas Dirsė vis dar serga, o 
taip pat šiomis dienomis susir
go ir LRKS kuopos sekretorius 
Vincas Apanavičius.

-Dar nevėlu užsisakyti L. En
ciklopediją ir visus 5 tomus L. 
Spaudos kioske atsiimti. Lieti^ 
vių Spaudos kioskas, kuris yra 
šv. Jurgio lietuvių parapijos 
pradžios mokyklos raštinėje, 
šiuo metu galima gauti laisva
jame pasaulyje visas išleistas 
lietuvių kalba knygas bei žur
nalus. Sb.

TRI-MOTOR Auto Service 
, Oven Bakcd Paiiit Šbops, 

ColUsfon Jt Patattac

11:00 — Iškilmingos Jubilėjaus Mišios — T. Benedikto Bcgdono. buvusio provincijolo sidabrinis kunigystės jubilėjus
Lietuviško naujai pastatyto kryžiaus pašventinimas

12:00 — Pietūs

Kam ko trūksta
** Amerikos 32 milijonam ka
talikų trūksta savo katalikiško 

2 -dienraščio, nes iš nekatalikiš- 
kųjų sužinos dar ir tai, ko 

f- jiem dar daugiau trūksta.
~ Vliko švietimo komisijai 
trūksta lėšų išleisti Virgilijaus 

_‘2Eneidai”, iš kurios galima bū
tų sužinoti, kad lietuvių prose- 

^' neliai paeina ne iš romėnų, 
įjęaip seniau buvo skelbiama, o 

senųjų graikų. Tai labai 
* reikšminga propagandai už 
‘i Lietuvos išlaisvinimą.

Diplomatijos šefui 
Lozoraičiui trūksta

Išminties perlai
‘ ' Kai du džiaugiasi, trečias er- 
=~»nasi. Pavyzdžiui^ du didieji 
-^po Ženevos konferencijos 

* džiaugiasi, o pavergtieji erzi- 
nast
.. Stiklas yra permatomas^ Ga- 

k* Ii būti permatomi ir žmonės. 
. -. Tačiau geriausiai matoma pro 

durų skylutę.
** ,: Kas atlyginamas daugiau ne- 

vertas, mano, jog jis dar 
rUžtugiau vertas. Sakysime, jei 

5 . kas pagerbimo proga gavo 
< Pontiacą, jis galvoja, jog buvo 
<1 vertas Cadillaco.

Jei tos lengvos mintys padės 
Kai kam sustiprinti karščių me
lų praskydusius smegenis, jau
siuos visai patenkintas.

Žv. BePestogis

Operating farms and perform- 
ing other duties: cooking, mainten

1332-36 Atlantic Av. (nr. Nostrand) 
Brooklyn 16, N.Y. Tel.: NE 8-8361 
& ST 9-9686. Estimates chėerfully 
given at your home.
Es wird auch Deutsch gesprochen!

Nursing men and boys, rich and 
poor, regardless of race and creed. 
in their

MOTERŲ SĄJUNGOS SEIMAS
Moterų Sąjungos metinis 26- 

sis seimas Įvyks rugpiūčio 14— 
18 dd.‘ Worcester, Mass. Seimo 
rengimo komisija \ uoliai dar
buojasi, kad galėtų gražiai pri
imti viešnias —atstoves.

Jei mūsų Worcesterio mies
tas negali pasigirti prabanga ir 
dideliais patogumais, jei mes 
neprilygstam Chicagos ar kito 
didrhiesčio lietuvių ištekliui ir 
puošnumui, tai tą spragą steng
simės užpildyti lietuvišku sve
tingumu. x

Worcesterio 5-tos kuopos są- 
jungietės stengsis, kad visos at
stovės jaustųsi kaip namie ir 
grįžtų į savo kolonijas kupinos 
gražiausių Įspūdžių. Norime, 
kad šis seimas būtų našus sa
vo darbais ir įeitų Į Sąjungos 
istoriją savo gražia ir rimta 
nuotaika.

Taip pat trokštame, kad sei
mas nebūtų atstovėms didelio 
nuovargio priežastis. Tam rei
kia ir atstovais iš anksto pri
siruošti. Tuomet seimo darbai 
eis sklandžiai ir nemažai laiko 
susitaupys. ••

Seimo posėdžiai vyks šv. Ka
zimiero parapijos salėje, kam? 
pas Providęnce ir Waveriy Sts., 
Worcester, Mass.

Rugpiūčio 14, sekmadieni, at
stovės ir dalyvės išklausys šv. 
Mišių 9,45 Vai. ryto šv. Kazi
miero bažnyčioje. Popiet 2 v. 
posėdis ir kalbos pobažnytinėj 
salėje. Vakare 7,30 vai. toj pa
čioj salėje atstovių priėmimas.

Rugpiūčio 15, pirmadienį, 9 
vai. šv. Mišios šv. Kazimiero 
bažnyčioje. Po mišių 10,30 vai., 
salėje pusryčiai, 11 vai. seimo 
sesijų pradžia. Vakare 8 vai. 
koncertas. Dainuos Lilija Mic
kevičiūtė ir sąjungiečių cho
ras. Visi nuoširdžiai kviečiami 
atsilankyti

Rugpiūčio 16, antradienį, 
vakare, piknikas prie ežero.

Rugpiūčio 17, trečiadienį, 
vakare 7 vai., seimo banketas. 
Bilietus prašome įsigyti iš 
anksto, nes salėje nebus par
davinėjami.

Seimui sveikinimus ar laiš- .gos pamatyti, kas padaryta. O

nieko taip nebijo, kaip savo 
geriausios draugės.

— atleidžia tai moteriškai, 
ri į visus vyrus įsimyli, bet 
gali pakęsti tos moters, į 
rią Įsižiūri visi vyrai.

šnabžda “ne”, o juokiasi

HOROWITZ & MANTZ, Ine.
Tool Headguarters For 

the DO-IT-YOURSELF taus 
Come in and learn how f ar your 
dollar can go. '

LEfUGH 4-1488
2507 3rd Avė. (eom. 125 St.), NYC.

The Brothers of Mercy nee<! 
. For more complete infor-

PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNO PARKE, Kennebunkport, Maine
.GARSIAJAME ATOSTOGŲ KRAŠTE. PRIE ATLANTO VANDENYNO

J”“’ Kai kurie vyrai 
.l.nugali visas kliūtis, bet su
stoja prie sijono.

viešai vaidina valdovus' o už 
namų slenksčio vergus.

"L,.dabinasi tomis plunksnomis, 
lųirias moterys išmeta iš savo 
"skrybėlaičių.

vieni, garbės fundatoriai, auko
jo po $1,000, kiti, fundatoriai, 
po $500, dar kiti — po 4, 3, 2 
ar šimtą dolerių. O kiek buvo 
tokių, kurie skubėjo ,. prisidėti 
bent kuklesnėmis sumomis. Au
kotojai. rodos, atliko savo pa
reigą. Atliko garbingai, ir už 
tai jiems didelis ačiū.

Tačiau koplyčios statybos 
fondas ir seserys dar turi vie
ną rūpesti. Pilham koplyčios 

(nukelta į 8 psl.)

Perk Stnre & Mest Market 
ErstkL Fleischwaren u. Provisions. 
Alle Arten hausgemachte Wurst- 
waren — Whol«ale und Retai!. 
801 Seneca Avė- Ecke Putnam Avė. 
Brooklyn. N. Y. Tel. HE. 3-582S.



SKAITYK VARPELI. Įtfcmur,

VACATIONS

Žiauru* vyras
Senjora Melanija Josset, gy

venanti. Meksikos mieste ir jau 
laimingai persiritusi 91 mete
lius, kasdien prasėdi daug va
landų prie veidrodžio: tai rau
donai lupytes dažo, tai kokiais 
tepaliukais veidelius palygina. 
Toks jos elgesys varo iš pro
to vyrą, kuris įsitikinęs, kad 
jo žmonelė dabinasi tam, kad 
į ją žiūrėtų vaikinai Senjoras
Josset ryžtasi reikalą greit iš
spręsti, padegdamas savo žmo
nos kambarį. Melanija tegalėjo 
vyro elgesį apskųsti teismui.

Dar žiauresnė moteris
Paryžiaus atsargos policinin

kui Ernestui Farrere žmona be
miegant pjūklu įpjovė tiek ko
ją, kad jam einant ji lūžtų. 
Taip ir atsitiko. Draugų parga
bentas į namus, jis žmonai pa
kėlė pirtį. Reikalas atsidūrė 
teisme ir, greičiausia, baigsis 
skyrybom.

Reikia čia pastebėti, kad po
licininko 
nes savo 
tarnybos 
pūtuota.

koja buvo medinė, 
tikrąją buvo sužeidęs 
metu ir ji buvo am-

Talentas
Milijonieriaus žibalo pramo

nininko S. A. Williston sūnus 
kasryt skuta tėvui barzdą. Jo 
(įidžiausias troškimas dar kiek 
paūgėti ir atsidaryti savo nuo
savą skutyklą. Talentingas sku
tėjas tėra 13 metų ir jokia ki
ta profesija lig šiol jo nedo
mina.

iš Lakewood, Cal., vandens 
sporto varžybose, kurios įvyko 
Atlantic City, N. J., laimėjo 
antrą kartą iš eilės tarptauti
nes pirmenybes; buvo plaukia
ma 25 mylių distancija. Iš 
moterų laimėjo kanadietė Lies 
Put, iš Montrealio. Ji įveikė 
vokietaitę iš vakarinio Berly
no, Helgą Weiss, kuri turi pa
saulinį Nilo plaukikės titulą.

VACATIONS .
■ *..**»>* (i.H.i.i

Bds dPRMTUNITY

tam* tik $24)0. Rašyk: 
Kennebimk Port, Maine

BUNGALOW8, MODERN, NEAR
TU. PR 5-1715 UF. NEA* CATH. CHURCH

TO PLACE, 
YOUR AD

CALL LO 3-7291.
CANCEL OR CHANGE

Ct^ėtL .-Tįsite f* B«Wet

a.’ ii. i&iig**, o»««; b. m.
NewFifteredPeol

BAR & RESTAURANT
On Route 9 ąm<L fvlly 9quip- 
pod, 3 rm. living quar*ers, in- 
com9 piu* home, low taxes, 
aero* fėvorabte for cabins, 2 
car garago, price $26.000. 
Phone: Garrison 4-3447

ONE-TWO

$34199. Vacant land from $1069. 
Ali property, near cathoHe iaotitut- 
ion*. MANOS AGENCY.
GIBLARTAB 8-9879 .

SPRING LAKE HOTEL 
. Ė'/ D. ■■ Thorne .

Telephone GIbson 9-6890 
Block from Ocean Boardwalk, 

Bathing Beach and Pool.
Spring Lake, N. J. 

Modified American Plan 
Near Church. Home Cooking

VESRNON, 216 E 18th Ate. 
NOBTH 5nLDWOOD 

Beautiful house nr. beach. Room 'for 
2, $20 week; for 3, $25 wk. Reserv. 
for day or wk. Near cath. church. 
Write to Dept. *L’. Reduced Sept 
rates. Phone Wlldwood 2-1651.

Send for booklet “L”

Cairo, N. T. TeL: Cairo 9-2314

KC4

Taupumo sumetimais
Anna Lebin ir Ralph Con- 

dorn buvo jau susižiedavę ir 
ruošėsi vedybom, bet viskas iš- 
taupumo sumetimais, pareika- 
iro dėl apendicito. Vaikinas, 
lavo būsimos žmonos, kad ta 
išsipiautų būtinai prieš vedy-

SUMMER RENTALS

bas savo sveiką apendicitą tėvų 
kaštu. Toji nesutiko, ir visa 
meilė nuėjo vėjais.

LONG BEACH, Bell-Air Court 
Boarckvalk - Nevv York Avė. išnuo
mojama, puikiai apstatyta, naujas 
pastatas. 1’2 ir 2 S apart, kamb., 
prie pat okeano. Sezonui arba vi
siems metam. Žingsnis -j kat. bažn. 
ir mok.

FOR' RENT—Five room house, 
completely furnished; modern 
screens, venetian blinds, high 
elevation. Price $250.00, until 
Oct. L Near Cath. church. John

ALBERT MAIER, Ine.
Pork Store

G. Winans, Leeds, N.Y. Tel.
CAtskilI 938 W 2

Feinstes Schueineflcisch & VVurst- 
waren. En gros und Detail.

1927 Washington Avcrruė
Bronx 57. N.Y.TRemont 8-8193

CARPENTER
GENERAL CONTRACTOR 

Alteratiom and repairs of all kinds

T. O. PESATA 
1368 Putnam A ve., Brooklyn 

GLenmore 6-6123—CAnal 8-1207

DOWNSV1LLE RESERVOIK (4 
mi.) in CatMdll M t*.. 6 rm bunca- 
lou", 4 bedrms. hath, knotty pine 
living rm. modern Heatolator fire- 
place. modern kitehen, all hard- 
wood flobrs, fuJy insulated, ac- 
cessiMe & liveaMe year around. Lots 
of privaey on acre of lavvns & gard- 
er.s. 2-car uaraRc, spring water. 
Near Cath. church. $7^500. B. Par- 
dee, R.D. I. Deljmcey, N. Y„ 
Phone Andes 2764.

G E ItA V IETA 
POILSIUI, SUVAŽIAVIMAMS, SUSIRINKIMAS

SAYVILLE SHORE CLUB
Handsome Avenue Sayvillc, L. L, N. Y.

Viešbutis 100 kambarių, priklausąs lietuvaitei, prie . 
pat jūros kranto. Puikios maudymosi bei sporto sąlygos. 
Pilna įvairių pramogų, šokiai kiekvieną vakarą.. Yra šo
kių, teniso ir golfo mokytojai. Geras valgis, gaminamas 
New Yorko viešbučių specialistų.

Sayville yra 55 mylios nuo Nevv Yorko. Automobi
liais pasiekiamas Southern State Parkvvay arba Sunrise 
Highvvay. Traukiniu — Long Island Rail Road iki Say
ville stoties.* '

Telefonas: SAyvilIe 4-2050

CEDAR ON THE OREAT SOUTH BAY
BLUE FOINT, L I. Box 67
Wonderfut loc*tlon. Whole*ome Fgmily At- 
mofPMre. E«t. 1932. Cgthollc Church nmrby 
(on* block). Bathing Beach. Boatlng. Flėlį- 
ing. Movie* nearby. Only Home-Cooked Meale 
ar* nerved. Rate* 935 up. Reduced rate* 
after Labor Oay. VVrite for Booklet *,L".

KENWOOD LODGE. Nevv Milford, 
Conn. On U. S. Rte 7. Call long 
distance Nevv Milford, Conn. ELgin 
4-7917, or write. Bupgalovv & cabin. 
rešbrt supervised day camp, 70 mi. 
from N. Y. Reserve novv for your 
vacatn by wk or season. All modern 
also nevv 2-3-4 rm bungalovvs. free 
boatg, fishg, svvimng in private 
lakęs, all athletic-social facilities, 
vvasher, dryer. S. Levenstein, Dept.

THE CARLISLE GUEST 
. HOUSE 
Norton Shea 

Twonty<six North Water Street 
Nantucket Island, Mass. Near 
Catholic Church. VVrite for 
Booklet "L"

Tel.: 720

BARTHALTS M1LLBROOK 
HOUSE

Round Top, H. Y. Cairo 9-9833 
High in the Catskills.Surround- 
ed by scenic mountain views. 
Concrete pool. Different sports. 
Catholic Church nearby. Run
ning water in all the rooms; 
conventent inside showers. Ex- 
cellent German - Hungarian 
cooking. VVrite for booklet nL"

FOR SALE, Fordham St. Boat Club 
City Island; unrestrięted vvater- 
front property, 193’x365’. 400 ft ri- 
parian rights, dock, 3 floats vvith 
stall arms, Steel locker buiiling 25 
xl04\ 2 apts & Office, stėel shop’ 
building, 40x100, insulated, auto- 
matic heat, 300 ampere service, 
other storage buildings; business in 
operation; price $80,000. Call Ed. 
Hauptner, City Island 8-1480.

RYE - N . Y. 7 room coloMoL * 
Don, patio» largo playroomu. sj: 
2|^ hath*. Near catholic schodL 
and catholic church. . 
125x100. Near beach. Muši be 
seen to be appreciated. Prieed 
right. ’ f-'
MA 9*7026.

DINER—For Bent! Ėst. 20 yrs — 
5 yr. Lease — 6 Days — Business 
Area — Bklyn — 8500 necessary 
for Lease — Wonderful Opportuni 
ty for Live Wire — 
1015 Atlantic Av., Bklyn, MA 2-6464

HOLTSVTUUE. 6 rooms, antom 
buiit, fine conttition, modeni and 
all inprovements, hot water, ęfi, 2 
car garage, fireplace, fine loeation, 
tos service, plot 75x259, a bargabi

cathoHe school Mortage anaagai. 
Charles P. UIrich, Route 25, Center- 
each. Bonkonkoma 9-9157.

To Be Sure of Gooo Food. Good 
Beds, Complete Relaxation, Stop at 

OLD CROCKER HOLSE 
Yarmouth Port, Cape Cod

Prettiest Villagė—Central Location 
Attractive rooms, some downstairs, 
private baths, fireplaces, shaded 
ląwns, near cath. church. Choice of 
Plans. Week End Specials. Write 
for Folder ‘L’. Mrs. Kelley. FOrest 
2-6182.

HOPKIN S INN
200 ft. above beautiful Lake Wa- 
ramaug. Outstanding locai ion, 
homelike atmosphere. Only 2 hrs. 
from New York, Private beach. 
boating, golf nearby, unkjue bar, 
excellent New England cooking, 
outdoor dining. Attractive weekly 
rates. Near cath. church. Write Jbr 
booklet *L’. Open luring Sept. Nevv 
Preston, Conn. UNderhill 8-2198.

SMITH’S ADARE MANOR 
ęor 52 PurUng NY. 
TeL: Cairo 9-2467 

Hot-Natural svrimming pool. 
Lawn sportą. Good American 

home style meals. 
Inneripring mattresses. 
Cold wator. hicyries, - 

horses. Near ViHage and 
raihnlie ehurch. Reasonahle 

rates. Open during sept. 
Write for booklet “L”

COMMISSION BAKERY
Bussines Section. Lake Ronkonko- 
ma, N. Y. Ėst. 10 yrs. Low Rent. 
Good Lease — $36,000 gr. yr. in
come. 6 days. Selling because of ill- 
ness for $2,500. Chance of a Life- 
time. Phone immediately — Ron- 
konkoma 9-9062.

BABYLON—Charming pink house, į 
“chock full’ of atmosphere! l..;acre 
vvaterfront. Beautifully remodeled; 
insuL 4 bdrms, 3 bths, TV rm, 3 * 
screened porches, sundeck. Sedud- 
ed, yet. conv. to cath. church and 
parochial school, sta. & Stores. Easy 
to maintain. Wkdys LA 4-1487; 
wknds MOhawk 9-3733.

VALLEY INN
(Fortnerly Barknv's)

East Durham 9, N. Y. Freehold 7313 
Reserve now Aug. & Sept. Acc. 100. 
Hot, cold water all rooms. Tennis, 
bathing. shflbd. handball, horses, 
basebal, volley bąli, casino, orch.. 
near Cath. church. Send for book
let “L”. VVeekly rates $34 up. Fa- 
miiies Avelcome.

Prop.: A. Kappes

BOS E’S .
ROOMS — APTS. & KEStACRAXT 

166-198 E. Magnoiia Are.
Wildwood, N. J.

Near CathoHe Church. Italian -
American Food. Open. During Sept 

MRS. ROSE DeBELLIS, Prop.

DELICATESSEN
Large growing Long Island town. 

Owner’s death forces sale. 
$28,000,

Long lease: $6000 
includes stock. 

1252 Merrick Rd. 
Lindenhurst 5-5680

‘'VACATIONLAND"
Plan Your Vacation With Us 

Housekeeping Cottages — Cabins 
Swimming Pool

9-Hole Golf Course — 3200 yds.

HOTEL BINNS
SARAH J. BINNS

56 ATTRACTIVE ROOMS WITH 
PRIVATE BATH.

Moderato Rates. Coffee Shop.
Bathing from Hotel VValking Dist- 

ance to CathoHe Church. 
Write for Booklet “L” 

WIL»WOOD 2-8961
8999 Atlantic Are. WBdwood, N. J. 

(One Block from Beach)

HOME mellowed by ūse. Terraced, 
expansive view Palisades, Hudson 
River, desirable neighbrhd, over- 
looking North Yonkers. 4 bednns, 2 
bths, powder, dining & living rm, 
large kitehen. Modern equipment 
and fixtures, oil burner, safe shaded 
play yard for children. Near swixn- 
ming pool schools and CathoHe 
church. $29,000. YOnkers 5-5242.

FARMS LOWER VVESTCHESTER COŪNTY
—: Two 2 Family Houses —:'Adk.

EDGEWOOD VILLA—In the beau
tiful Litchfield Hills. A friendiy 
place for a restful vacation: near 
swimming, sports; excellent meals; 
reasonable. Near Cath. church. 
Write for booklet ’L’. Reduced Sept 
rates. Mrs. G. VV. Decker. Nevv Mil- 
forl. Conn.' Tel. ELgin 4-4259.

Tel. C'Airo 9-225© 
DEEPHAVEN LODGE

JULIA SCHUERMAN. Prop.

Early Reservations Reųuested 
Near Cath. Church. Spėriai Sept. 

į /Rates
New Dining Room. Cocktail Lounge 

New Dante Floor
Fun for All

Send for Free Booklet *L*
BOB CRONIN'S

Queen VTHage Crantry Club 
WARRENSBURG 12, N. Y.

ROUND TOP HOUSE
ROVND TOP. N. Y. CAIRO 9-2773 

NEW FUTERED SWLMMING 
POOL

FIRE PRECAUTION FOR YOUR 
PROTECTION

CONNECTICL’T. DAVIS FARM 
Offers Ręst. Quiet, Comfort and 
good food to refined quests. Near 
Lake. Bathing, and CathoHe Ch 
Write for booklet “L” or. phone: 
Kentwalker (Conn.) 7-3691. P. D. 
New Preston, Connecticut.

to Bus — Can be Bought Separa- 
tely — Beautiful Neigbborhood — 
Near Cath. Institutions.

SPring 7-8186

Phone 201
make. Catholie Cburches nearby. 

Wrfte for Booklet “L” on request.
MBS. N. DAUSEND

SOUTH CAIRO. N. Y.
• A nice Vocation Home for People 
who enjoy a qnie* Home, Airy 
Rooms. Home Cooking. Near Cha- 
tolic Church. Modern. Booklet

SILVER PINE RESORT

STANFORD, N. Y. DAIRY Farm— 
Good Income — 400 Aeres — 60 
Head Cattle — 2 Houses — One 
with 12 Rooms — one with 5 Rms. 
Two Baras — Near Cath. Church. 
Can be Used as Retreat House — 
Sacrifkūng for $45^00 Cash.
Mrs. Marie Crane, Box 956,MSeaciVf

MASSAPEOUA VICINITY
THREE BEDROOM ranch, fieM- 

stone front, % acre, cyclone fene- 
ed. Aluminum stonus and sueen% 
venetians, estate ' electric range,

Cath. church. Prieed low,__$lT,569 
Immediate occupancy. LE*iltown 
9-1969. : <

BERGEN COUNTY (River Ędge)
$21.000. Outstanding 3-bedroom

plot; many structural improvemenLs.

FRANCES APTS.
146 E. Spcncer Avė., Wildw<x>d, N.J. 
Furnished 1-2 Room Apts. Hot and 
cold running water in apts. Free off 
Street |»arking. Bathing from house 
Near Catholic Church. . Write for 
Booklet ‘L'. Reduced Sept. Rates. 
Mr. & Mrs. S. Szųmski. Tel. 2-5137.

Pieasant Valley, N. Y. Tel: 2542 
A modern resort; 65 aeres. Out
door sports. swimming. Featuring 
Italian-American cuisine. Near 
Catholic Church. Write for free 
Booklet ’L’. Open all Year — Fa- 
milies Wolcome .

FLYNN'S HOTEL

Dept. MLn Rezervacijai skambink: 
Fire Island 4-5865

SMALL FARM, garage. 3 buildings, j Near Catholic school and church, bus, 
impts., heat. phone service. elec- * shopping centers. Appliances induded. 
trieily, mail delivery; one acre of 
lawn and flowers; 3 wells; church 
of all religions in town. school; bus 
1 mile to large lake: selling on ac- 
count of iii health: high mountain 
elevation. Near Cah. Church. For 
Information call NEvvton 6-1076M

, after 5 P.M.

1ARNEGAT—Development or tarm
inę. ±2. aeres. mostly cleared; ideal 

seven-rocm house. furnished; screen
ed porch; immediate occupancy. 
"‘oute 9. three minutes to parkway.

BROOK'S VILLA
231 E. Junipcr Av„ Wildwood. NJ. 
Hot and cold running vvater in all 
rooms. also hot and cold enelosed 
shovvcrs. outside rooms and sniall 
apts. Frcc Parking. Mrs. K. Brooks, 
Prop.. Ph. WI 2-3732. Near Cath. 
Church. Write for Booklet ’L'. O|>en 
to Sept. 15th.

BALSAM ’HAhE. F.ddvvm*.. N. Y.
Telephone: Kingeton 1134-J 

Ideal »pot for your vacatlon. Famouc for 
German-Arnerican eonklng. Near Cath*Mic 
Church. Running water in room*. Also 
family accommodationg. Boatlng, bathing. 
and all lawn nnorts. Open during Sept. 
Wrrt« for Booklet "L". Rates $33 up.

CAMPS REAL ESTATE

65 MILĖS Irom N. Y. CM at fcvv

THE HOLT v
205 E. Glenvvood Av. Wildvvood NJ 
Rooms and Apts., Effieiency Apts. 
By day. wcck or monlh. Free Į>ark-
ing. Convcnient to storos, beach & 
amusoments. Near Cath. Church. 
VVrite for Booklet 'L'. Elizabeth 
Hcenan. Mgr. Phone 2-5226.

THE LEADER
2(>9 East Pine Avė.—Near Beach 

Rooms and Apartments, Hot and 
Cold Shovvers. Bathing Privileges. 
Free Parking. 1-2 rm. apts. — $36

night Rates reducel from Aug. 15. 
Near Cath. Church. Write to dept. 
•L’. Mrs. M. Stout, Prop. Phone 
Wildwood 2-5744.

VVISPLAY

RESTFUL. ouiet vacation on dairy 
fc>rm- 'wim’ng, TV. coutrv style 

food. $35 week Adalts; children 
66 n* i. NYC. Near Ca- 

tholic church. Open during Sun* 
day. Write for Booklet "L” Walter 
IHenberr. R^k Tavem, N. Y. TeL 
Maybrook 4815.

years, in Candlewood Lake distriet; 
all outdoor activities, ideal stepping 
stone to larger camp; supervised by

moderate rates. Call Dsnbury, 
Conik, Pioneer 8-6982.

THE MASTICS AND SHIRLEY. L.I. 
For DweHing and Summer Homes, 
Business Properties, Lots and Plots 

Benjamin G. Herrley, Realtor 
Montauk Highvay 

Atlantic 1-8119

Užsisakyk M§v. Pranciškaus
VARPELĮ”

TWO HO1SES FOR SALE

The WYNDMOOR, 295 East Cresw Ave^ WHdwood Crest, N. J. 
25 Comfortable Rooms - Running Water - Near Beach - Near Ca- 
thollc Church. For Advance Reservatlons ,Call Wildwood 2*8894 

$25-S5 weekly.

NORTHEAST
LODGE

Mr. A Mn. John Gant

One in Succasunna. Nevv Jersey. 
new, ranch type. five roęms. bath, 
hot vvater heat (base-board). lot 
80x128. Price $14,000. One bungalovv 
in Lake Telemark. Rockavvay. N.
J., five rooms, bath, garage at-' 
tached, lot 260x120. hot-air heat. 
Price $9,000. CaU after 5 P.M., 
ROckavvay 9-0805 J2. E mest VVit- 
tenbreder. Lake Telemark, Rocka- 
way, N. J.

WARWICK. (25 min. Malnrah)
Spacious Colonial home. 4 origrnal fire- 

otaces. 9 rooms. 2 baths. 2 large bedroom* 
first floor. modern kitehen with nook 4L 
snack bar. d<shwasher. washing machine, 
L-shaped living room. 27 x 25 with turo 
8! 2 ft. pietures windows overloking . 
beautiful views. flagstone patios. diUtinct- 
ively decorated inside S out. steam heat 
oil burner. 80 gal. h. w. heater. Mlt 
water svviming pool 20 • x40 with fittar, '
outdoor barbeque. small bam, 2 aerug 
lavishly landseaped. excellent location. .- 
Near Catholic chureh. 935.006. Liburai .. 
terms. For information A appointmtnt to 
inspect call owner Warwick 56-6629: Evb-. 
nings Warwick 55-371.

MLLLINGTON
Walking distance to Cath. cburch 7- 
& school. eleetrified tralns iyt a 
ncw community epitomizlng roun- 7 < 
try beauty; all custom buiit ntodels -'jį 
available from $19.500 up. Featur- 
ing 150 foot dogwood sites, Yoric- ^7 
towne kitehens. 2-car garage*, 
"Rcc." rooms. l’į baths. very.low 
laxes, et c. You’ll love LONG
MANOR. Phone for detalia • - .--7;

PARMIES AGENCY ‘į. •"

5911 PUiffc Ave^ Dept. "L'

HIGH SCHOOL GRADUATES — COLLEGE MEN 
dggirtng to Mfto Ctirtat In the 8otfth m Prtogtg or Brothers, write to 

FatMr* of thc Oratory, Rook M iii, South Carolina

Harmon Commuting 
48 Min. Grand Central 

CRI GERS PARK HOMES 
$23,900 

CUSTOM-BUILT SPLTT LEVELS 
3 BEDRMS, 21į TILED BATHS 
BEAUT BIRCH CABINET AND 

ALL HOTPOINT KITCHEN 
FINISHED PLAYROOM 

GARAGE 
LOVELY SHADE TREES 

ALL CONVENIENCES 
L0W TAXES

MUŠT ŠEE TO APPRECIATE 
BROKERS PROTECTED 

$21500 30-YR GI MTG
Dtrections: 4 mlles north of Harmon 
sta on Rte 9. Left tum at slgn on 
Laurel HUI Rd to model or any 
pkway to Hawthome Clrcle, then 
Rte 9a. then follovv above.

A. Milano, Buikler A Developer 
CRoton 1-3279 (officc) 
CRoton 1-4601' <homc> 

Near Catholic Institutions

barimo, gerkKs užkiminfe 
plaučių uždegimo, vidumi 
liuoaavimo, pūslės ligų, Mrdfea 
supykinto, šiurpuBavfaaio, pih» 
šalimo, dieglių, reumatizBD^

■


