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tai yra padaryta

vos Peron draugija”, 
mo ministerija.’’

jos policija taip pat šūviais 
ėmė sklaidyti demonstrantus.

dailininkų eilei, 
į save užsienie- 
Velionis, baigęs
Mokyklą (1924),

Komunistai įsake 
artistam tylėti 

Kongreso komisija prieš- 
amerikinei veiklai tirti šią sa
vaitę tyririėjo komunistų in
filtraciją tarp artistų. Iš pa
kviestų 11 artistų nė vienas 
nesutiko atsakinėti. B jų 8 
prisidengė penktuoju konstitu
cijos papildymu, klausiami a-
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Lenktyniuoja rodydami geros valios ženklus

munistų partijoje 1945—7. Jis 
suminėjo ir 7 pavardes kitų 
komunistų. Jis taip pat pasisa
kė, kad šiemet kovo mėn. jis

mą iš Kinijos. Kinas vis sujo
ja prie reikalavimo, kad Ame
rika grąžintų Kinijos studen-

nistai, bet peronistai ir pats 
Peronas.

Msgr. G. J. Schultheiss dar 
pridūrė, kad benzinas bažay-

AMERIKOS IR KOM. KINIJOS 
DERYBOS BE VAISIŲ

Ženevoje tarp Amerikos ats-

Kard. Spellmanas, grįžęs iš 
pietų Amerikos su amerikiečių 
e k s k u rsija eucharistiniame 
kongrese, dabar pareiškė, kad 
Argentinoje dėl katalikų baž
nyčių deginimo kalti ne komu-

• Komunistinė Kinija pasiū
lė naują konferenciją Korėjos 
klausimui. Pietų Korėja ją at
metė. Dulles pareiškė, kad ko
munistai lig šiol nesutinka da
ryti rinkimų Korėjai sujungti 
JT priežiūroje.

DVI KONFERENCIJOS PARODYS, KO GALIMA LAUKTI IŠ 
BOSIMO KETURIŲ UŽSIENIŲ REIKALŲ MINISTERIŲ 
SUSITIKIMO: SOVIETŲ IR VOKIETIJOS, AMERIKOS IR 

KINIJOS KOMUNISTŲ

Kitą dieną indai surengė de
monstracijas įvairiuose mies
tuose pašoje Indijoje, protes
tuodami prieš portugalų žiau
rumą ir reikalaudami, kad 
Nehru žygiuotų i Goa. Įsiveržę 
Į Portugalijos konsulatą, ten 
pakabino Indijos vėliavą. Indi-

kė, kad studentai turi kųsvę jš- 
važiuoti, kada, tik nori.^

Bendrą nuomonę lig šioLte-;J|| 
priėjo vieną — susitikti kitų 
kartu. ' f w

SUSITIKS IR TRYS DIDIEJI
Prieš užsienių reikalų minis- 

terių konferenciją numatoma^ 
kad Amerikoje susitiks Amen- -/J 
kos, Anglijos ir Prancūzijos 
ministeriai pasitarti. • -įj

Keturių ministerių konfe- 
rencija įvyks spalių 27. , yJ|B

Indijos min. pinn.Nehru rei
kalavimas, kad Portugalija ati
duotų jai koloniją Goa, kurią 
Portugalija valdo 400 metų, 
sukurstė indų nacionalistų bū
rius paremti min. pirmininko 
reikalavimą. Jie surengė “tai
kingą demonstraciją” į Goa. 
Portugalų policija sutiko įsi
veržusią minią per sieną šū
viais. Nušauti buvo 21 ir apie

dalindami parodos 
tuos lapelius pri

simetė Prancūzijos siūlymą klijuodavo iŠ apačios prie pro-

vo kariuomenę 640,000 vyrų. 
Tai skelbia kaip Sovietų prak
tišką įrodymą, kad jie nori tai
kos.

Vaisi sekr. J. F. Dulles žinią 
priėmė su pasitenkinimu. Ta
čiau nuvertino jos reikšmę, 
esą negalima patikrinti, kiek 
tas paleidimas bus vykdomas, 
nes Sovietų Sąjunga vis atsisa
ko pranešti, kiek ji kariuome- 

taikos reikalui Pereitą savaitę nes turi. Atsisako taip pat nuo 
posėdžiavusi' tokia 7 valstybių 
konferencija propagandoje bu
vo palankiai sutikta.

Eisenhoweris vėl pasiūlė 
rengti kitą tokią tarptautinę 
konferenciją 1947—8. Pasiū
lymas taip pat palankiai sutik
tas net Sovietu.

Reikšdamas iniciatyvą, Ei- 
senhoweris pasiūlė paskelbti 
viešai Ženevos konferencijos 
protokolus. Bet šis pasiūlymas 
jau šaltai pramtas buvo ir ang
lų ir prancūzų.

SOVIETAI ATSILYGINO 
KARIUOMENĖS MAŽINIMU 
Jie pranešė, kad sumažina sa-

tarptautinės kontrolės .
Dulles mano, kad ir po to

kio sumažinimo Sovietai vis 
tiek turės didžiausią kariuome
nę. O pati Amerika yra ka
riuomenę jau' anksčiau iš 
3,500,000 sumažinusi iki 
900,000.

SOVIETŲ RANKOSE 
PRASIDĖS DERYBOS 

SU ADENAUERIU
Vokietijos kanc. Adenaueris, 

Maskvos kviečiamas, ten vyk
siąs apie rugsėjo 9. Jis prane
šė Maskvai ir pasitarimo punk
tus: diplomatinių santykių at
naujinimą, prekybinės ir kultū-

—Airijos laisvės armijos vy- 
rai, kurie pakartotinai užpuolė 
anglų ginklų sandėlius.

Prancūzijoje -J:
— neramumai Moroke.

Vokietijoje
— pasirengimas Adenauerio į 

kelionei Į Maskvą. —

Azijoje
— Indijos “taikos invazija” |i

į Portugalų Goa; Pietų Korėjos M
“taikos demonstracija” prieš W
paliaubų komisijos komunis- 
tus; kom. Kinijos siūlymas da- 
ryti naują konferenciją Korė- Jį 
jos reikalui.

rinės sutarčių sudarymas. Jas 
sudarius, negrįžtų su visai 
tuščiom rankom, jei ir nebūtų 
pasiekti svarbiausi Adenauerio 
tikslai — Vokietijoj sujungi
mas ir karo belaisvių grąžini
mas.

. Maskvos “Pravda” betgi 
kietai pasakė, kad Vokietijos 
sujungimas tegalimas tik su
darius Europos saugumo sutar-

Connie prarado savo 
Pęnnsylvanijoje. Tačiaa -jfe 
.pridarė Žalos už 10 ma-k'^tto- 
nių dėl jo žuvo 43.

KAS AKTUALIAUSIA KITUR

9 

tovo Johnsono ir kom. Kinijos 
atstovo Wang Ping-nan bgtfti-3 
septyni posėdžiai Visuose s^Sr-

siuntė jai vestuvinę dova
ną.

Amsterdamo laikraštis 
“De Tėlegraaf ’ dabar pra
nešė, kad tai buvęs tik 
Chruščiovo pokštas. Esą 
Amerikos atstovas Bohlen 
Maskvoje negalėjęs patirti 
nei kada nei už jo ištekėję* 
si Žukovo duktė; negavęs 
net patirti, ar Žukovas Ir.- 
viso dukterį tari.

Santykiuose tarp 
ir Vakarų 

šiuo meta, tik maži įvykiai “di
džiųjų” konferencijos dvasioje. 
Ten abidvi pusės lenktyniavo 
savo taikingus norus demOns- 
truodamos. , Iniciatyva • buvo 
Eisenhourerio rankose, ypačiai 
kai jis pasiūlė tarpusavio kari
nių bazių kontrolę lėktuvais.

AMERIKA INICIATYVĄ 
PALAIKĖ IR PO ŽENEVOS 
Ji siūlė tarptautinę atominių 

specialistų konferenciją, kad 
pasidalintų atominės energijos 
paslaptim su kitais bendram

Orai vis nežada nieko gero
Metereologijos stotis mano; 

kad Diane New Yorko nepa- 2 
lies. Tenkinsis tik 35 mylių vė- 
jais ir ketvirtadieni lietum bei ' -j| 
rūkais.

Bet tuo tarpu jau Atlante 
prie pusiaujo (13 laipsnis ft- 
vio ir 42 laipsnis pločio) vėl 
susidarė gilaus oro spaudimo - j|| 
sritis, iš kurios gali kilti nau-

durtame 1954 metų “Aiduose”. 
Ta proga jo darbais buvo ilius
truotas ir vienas to žurnalo nu
meris.

J PETRAS KIAUL&NAS
Rugpiūčio 15, aprūpintas šv. 

Sakramentais, New Yorke mi
rė Petras Kiaulėnas, dailinin
kas ir architektas.

Petras Kiaulėnas priklauso 
tai lietuvių 
kuri atkreipė 

•fe čių dėmesį.
Kauno Meno
Romos Meno Akadem. (1936) 

ir Paryžiaus universiteto archi
tektūros skyrių (1942); meni
ninko pašaukimui buvo pilnai 
pasiruošęs. Jo tapybos darbai 
ypač išsiskyrė pauju spalvi> 
pajautimu. Visconti meno gale-' 
rija Paryžiuje Kiaulėnas pa
verstus iškabino drauge su 
garsiųjų impresionistų kūri
niais, o.Chardin galerija suren
gė jo darbų parodą.Tuo pačiu 
laikotarpiu prancūzų meno 
kritikas Maurice Scherer apie 
šį mūsų dailininką parašė mo
nografiją.

Petras Kiaulėnas ir 1946 
Amerikon atvykęs gyveno me
nu, vis ieškodamas naujų at
žvilgių spalvai bei kompozici
jai. Nors ilga liga ir silpnino 
fizines jėgas, tačiau dailinin
kas tik pabaigos išsilaikė kūry
binėj nuotaikoje. Tuo laikotar
piu jis itin nupiešė daug ver
tingų paveikslų.

Pernai labai palankų žodi 
apie Petro Kiąulėno meną ta
rė Gordon Brown, Rtmter ko-

Šį sezoną ketvirtas uraganas 
Diane prasidėjo rugpiūčio 9 
prie Puerto Rico, dar nesibai-. 
gus Connie. Jis judėjo 100 my
lių greičiu apie savo “aki”. 
Rugpiūčio 18 pasiekęs sausu
mą ties šiaurės Carolina, susil- 
po iki 84 mylių. Tačiau buvo 
pakankamai stiprus, kad su
pūstu potvynius ir užlietų gat
ves.

no, kad paskutiniu laiku kaž- 
keno povandeniniai laivai dau
giau kaip penkis sykius pasiro
dė Švedijos vandenyse prie 
Stockholmo. Sovietai pareiškė, 
kad tai ne jų. Bet jie buvo sa
kę taip pat, kad jie nenušovė 
nė Švedijos lėktuvų, švedai 
sustiprino pakrančių apsaugą.

5000 MYLIŲ BE SUSTOJIMO
Amerikos dvylika sprausmi- 

nių lėktuvų rugpjūčio 17 paki
lo iš Sturgate aerodromo, prie 
Londono, ir be sustojimo nusi
leido Austine, Tex. Per lovai. 
48 minutes padarė 5118 mylias. 
Tai rekordas. Ore du kartu bu
vo papildyti benzinu.

• Buvęs prezidentas T roma
nas -pažadėjo aktyviai kovoti 
už demokratų kandidatų į 
prezidentus 1956. Grasino pa- 
kursiąs respublikonam praga- *~ 
riuką.

• Vokietijoje Gehleno saugu
mo organižacija perėjo į vy
riausybės rankas ir yra tiesio
ginėje Adenauerio priklauso
mybėje. Anksčiau ji tarnavo 
amerikiečiam, kurie jai mokėjo 
per metus 6 mil. dol. Organiza
cija turinti 4000 agentų.

Petras 'Kiaulėnas mirė jau
nas — buvo gimęs 1909. 1 .10. 
Paliko liūdesy žmoną, dukrelę, 
seserį ir gausų būrį bičiulių bei 
gerbėjų.

MIRĖ MIŠKININKAS
MEČISLOVAS JAMEIKIS

Rugpiūčio 10 Rockforde, III., 
mirė Mečislovas Jameikis, Lie
tuvos. miškininkam žinomas 
kaip pažangus tos srities spe
cialistas, o visuomenei buvo ži
nomas tuo, Kad nuolat sielojosi 
Lietuvos reikalais ir visuome-

■ nės gyva mintimi.
Gimė Subačiuje, gimnaziją 

1924 baigė Panevėžyje, Dotnu
vos akademiją 1929, paskui 
dirbęs kaip girininkas ir pa
čioje ministerijoje.

Akademijoje buvo vienas iš 
ateitininkų korporacijos “Algi- 
manto” kūrėjų. Tremtyje daly
vavo miškininkų draugijos va- 
dovaujamuos organuose, uolus 
“Girių . Aido” bendradarbis, 
vietos Alto skyriaus pirmiąįp- 
kas.

Tas vienas iš šviesiųjų žmo
nių tremtyje gyveno 53 metus. 
Paliko žmoną, sūnų Saulių, jau 
studentą Urbanoje, h* dukterį 
Dalią, baigusią vidurinę mo
kyklą.

MIRĖ RAŠYTOJAS 
THOMASMANN

Rugpiūčio 12 Šveicarijoje 
mirė vokiečių rašytojas Tho- 
mas Mann nuo širdies smūgio, 
susilaukęs jau per 80 metų.

1929 jis buvo apdovanotas 
už literatūrą Nobelio premija. 
Nuo hitlerizmo išsikėlė į Ame
riką, gavo jos pilietybę. Bet po 
karo grįžo į Europą, rodė savo 
palankumą rytinės Vokietijos 

, komunistiniam režimui daugiau
* nei vakarinei Vokietijai; kai 

kurie vokiečių laikraščiai net
, atsisakė nuo jo kaip vokiečių 

rašytojo. Pereitais metais jis 
su vakarų Vokietija susitaikė.
Bet gyveno savo viloje Svekari- tas jo pirmas didelis kūrinys nuvykęs į F. B. L ir papasako- sudaryti vyriausybę, neįtrau- gramos, priklijuodavo taip pat

Bent Nixonę pasiys 
į Maskvą

Prezidentui Eisenhoworiui 
politiniai patarėjai pareiškę 
kad būtų nepopuliaru prieš 
rinkimus, jeigu Amerikoje 
lankytųsi Maskvos bosai. Tai 
gali pakenkti rinkimam. Už 
tat į Maskvą siunčiamas vice
prezidentas Nizonas. Jis pirma 
lankysiąsis artimuose rytuose, 
o iš ten į Maskvą lapkričio 
mėn.

Bulganinas pareiškė, kad jis 
pakvietimo į Ameriką nega
vęs, tačiau jis tikisi ją aplan-

ARGENTINOJE ATSINAUJINA KOVOS IR PASLAPTYS 
dabar pati galės nuspręsti, už 
ko ji tekės. Laukiama, kad ji 
pasiskelbs tekanti už kap. P. 
Townsendo.

• Irgi tėvai... Canastota, 
N. Y. teismas nuteisė tėvą ir 
motiną po pusę metų kalėji
mo už tai, kad juodu surišo 
vaikams rankas, primušė ir 
išėjo į pasilinksminimą. O pri
mušė už tai, kad vaikai pasi
ėmė iš šaldytuvo mėsos. Mer
gaitė buvo 5 metų, vaikas 4. 
Abudu atiduoti dabar į prie
glaudą.

• Skraidanti močiutė... 
B. A. Freeman, iš Tampa, Fla„ 
mirė 108 metų. Ištekėjo 16 me- 

pie savo santykius su komu- tarėjo 18 va^; Jųl5 pati 
nistais ar savo veiklą. Komiai- Pagyveno. “M 
jos pirmininkas susidarė Įspū- savo *®3.5
dį, kad jie yra iš šalies spau
džiami tylėti.

Rugpiūčio 17 beQd dvylikta
sis liudininkas George Hali, ra
dijo ir televizijos aktorius, su- 

Laidotuvėse tarp vainikų bu- laužė tylą ir pasisakė buvęs ko
vo rytinės ir vakarinės Vokieti
jos prezidentų atsiųsti. Bet nie
kas nesiuntė iš Amerikos.

Į lietuvių kalbą buvo išvers

Staiga atsirado Argentinoje Maskvos žemės ūkio paroda, o peronUty partijoje Maskvos ginklai

of 
Labor” vadovybė atmetė Sovie
tų kvietimą atsilankyti Mas
kvoje. Ji pareiškė, kad tokia 
kelionė “tik patarnautų tota- 
listinei diktatūrai, kuri nors 
atsiprašinėja Belgrade, nors 
šypsosi Ženevoje, savo tautai 
neleidžia naudotis pagrindi
nėm žmogaus teisėm”.

Iš Italijos atvyko į Wa*hing- 
toną 17 italų liudininkų byloje 
dėl Amerikos majoro Holohan 
nužudymo. Italų teismas už 
akių buvo nuteisęs nužudymo 
kaltininkus Amerikos leite
nantą Icardi, dabar Pittsbur- 
ghe, ir seržantą Dolce, Ro- 
chestery.

Argentinoje vis neramu. 
Rugpjūčio 15 buvo suruoštos 
katalikų ir studentų demons
tracijos prįeš Peroną. Vyriau
sybė apkaltino, kad prieš Pe
roną rengiamas atentatas. Esą 
surasta daug ginklų. Studentai 
prieš tokį kaltinimą surengė 
naujas demonstracijas, šimtai 
suimtų.

O dėl ginklų tai mus pasie
kė iš Argentinos kitokios ži
nios.

Esą atvažiavo į Argentina du 
Sovietų laivai su žemės ūkio 
paroda. Atvežė daug traktorių, 
motorų, žagrių, sėklų, kailių 
anglies, kalkių ir kt. Paroda 
lankoma dovanai ir truks pusę 
metų. Ją prižiūri keliolika vy
rų ir moterų rusų. Kažkas at
spausdino keliolika tūkstančių 
lapelių ant klijuojamo popie-

104 gimimo dienas praleido 
lėktuve.
• Sovietų komisarą* Austri

jai gen. V. P. Sviridov nustojęs
metus . riaus su užrašais:
Laiko- "Žiūrėkito,

vsrgų".
nauių Keli vaikai.

malonės ir gavęs 25 
koncentracijos lagerio, 
mas Vladimire.
• Maroko laukiama

susirėmimų, kai sultonas Arafa^ programas.

to protestavo Argentinos val
džiai. Buvo suimti keturi vai
kai. Juos ištardė, paėmė para
šą, kad daugiau taip nedarys 
ir paleido. '

Bet ryšium su ta paroda įdo
mesnių dalykų aptiko kariuo
menė. Padariusi kratą peronis- 
tų partijoje, rado jos patalpose 
dėžių su užrašais, kad tai že
mės ūkio gaminiai, iš Sovietų 
Sąjungos siunčiami į žemės 
ūkio parodą. Jas atidarę rado 
kulkosvydžių ir kitų ginklų. 
Ginklus kariuomenė konfiska
vo.

Tokie faktai nurodo, keno 
įtakoje yra peronistų partija, 
nors Peronas iŠ jos pasitraukė; 
nors proraudonasis vidaus'rei
kalų ministeris buvo priverstas 
pasitraukti ir iš Argentinos 
dingti.

Raudonasis juokdary*? —*

Ženevoje Chruščiovas pa
ėmė už rankos Eisenhoweri 
ir pasakė išduosiąs Žukovo 
šeimyninę paslaptį: esą 
škuir dienom ištekanti jo
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Aplankyk dabar

metu žvalgybos 
įsakymą buvu- 

parengti Rusijos

tietis sulaikė. Jis neįleido vo-j 
kiečių karininkų,' kurių tarpe 
b#¥Q generolas,' žvalgybos sky
riaus viršininkas. ", “ •

sricė. Didžioje 
lėlė surijo Vi

tai. kad 
atvažiavo

Apie tuos pačius * grįžusius 
iš Urugvajaus rašo ir Australi

jos Mūšy Pastogė!

LAKSTĄS ČIUŽINYS — ancta Krėstas patogu monoplanas kyla 
nuo tomto. Kuo Muiinys pripildytas, kad kiltu j orą, neskelbiama.

LAUKIMO HMhYS (121

tija turėjo lig šiol laisvas ran
kas ir jas laisvai visiem davė.

........__________________________

• Pirmasis važiuojantiem 
automobiliu kino teatras, vadi
namas Drive-in-Movie, atsira
do 1933 netoli Amden. N. J. 
1941 buvo tokių kinu teatrų 
tik 160; dabar per 2000 visoj 
Amerikoj.

• Vienas Louisiahos univer
siteto inžinierius surado, kad 
plytos, padarytos iš ryžių ankš
čių pelenų, galinčios apsaugoti 
nuo atominių spinduliu. Tuose 
pelenuose esą 94,5% silicijaus. 
kuris gerai izoliuoja nuo spin
dulių.

• Ilgiausią tėstamenta Ame
rikoje paliko Benjamin Frank- 
lin. Testamento buvo 40 pus
lapių ... O ilgiausias sienas iš 
visu JAV turi Michigano vals
tybė — 3,121 mylia.

• Serumo išradėjas Salk, 
kad savo studijom užsidirbtų 
pinigų, atostogų metu šoferiavo.

Bet netrukus kanc. Adenąueris 
vyksta j Maskvą. Maskva nori 
atnaujinti diplomatinius santy
kius su Vokietija. O tada bus 
ir naujas kanalas Maskvai 
spausti visiem emigrantam ir 
patiem vokiečiam, "keliautiem 
balsą prieš bolševizmą. Laiko 
iki tų santykių užmezgimo liko 
nedaug. Ir jei kas liko nesutvar
kyta su Vokietijos vyriausybe 
dėl tremtinių padėties ir san
tykių, tai paskutinis laikas.

— Matote, ką padarė parti
ja! Jį paniekino mūsų žygius, 
— skundėsi karininkai.
, Tada paaiškėjo koks didelis 
trynimasis tarp partijos ir ka
riuomenės. Karininkai norėjo 
padėti .švelninti. Visus žvalgus, 
kuriu susitelkė Kaune nema
žas būrelis, jie ypatingai glo
bojo, vaišino, vedžiojos! po vi
sokius restoranus.

Vieną vakarą keli civiliai — 
žvalgai — ir keli karininkai 
ėjo Į buvusią Lietuvos karinin
ku ramovę praleisti vakaro, 
šiuos puikius rūmus jau buvo 
užėmę partiečiai ir ten gerai Į- 
sitaisę. Prie durų vienas par-

ar politiniai pabėgėliai yra są
mokslininkai. primena, kad na
cių metais eilė vokiečiu politi
kų taip pat buvo emigrantai 
svetur ir jų kai kurie buvo 
taip pat. gestapo ar jo agentų 
svetur likviduoti. Tada vokie
čių emigrantai būtų laikę tie
siog neįtikimu reikalavimu, 
jeigu ju buvimą svetur tų 
kraštu valdžios organai ar gy
ventojai būtu laikę pavojingu 
vietos gyventojam vien dėl to. 
kad juos persekiojo nacių ges
tapo.

Jeigu jau skelbiama. — to
liau sako tas pats laikraštis. 
— kad bus reikalinga emigran
tu politikus griežčiau prižiūrė
ti. tai reiktu paskelbti atsi
šaukimą Į vakaru pasauli, tie
siog “karo žygį už laisvę”, kad 
miliionam^ai 
liečiu, netek

Laisvė, maskvinė, persispau
sdino iš savo draugės Chicagoj 
“Vilnies” tokią žinią:

“Vienas vilnietis šiomis die
nomis gavo laišką iš Montėvi- 
deo, Urugvajaus sostinės.

“Laiške pranešama, kad visa 
eilė Urugvajaus veikėjų ren
giasi važiuoti į Tarybų Lietuvą. 
Laiške suminėta vardai Rasiko, 
Lekavičiaus ir, Lapinsko, ku
rie per daugelį metų darbavo
si progresyvų (komunistų “D”.) 
eilėse.

“Pernai kaip žinoma, Urug
vajų apleido ir išvyko apsigy
venti Lietuvon Antanas Vaivut- 
skas, dirbęs prie laikraščio 
“Darbas”. Neseniai Lietuvon 
išvyko Valonis, Kibirkštis ir 
tūli kiti. Jie palaiko ryšius su 
savo tautiečiais Urugvajuje ...

“A. Vaivutskas dirba prie 
žurnalo “švyturys”. Jis yra au
torius visos eilės straipsnių 
apie Rojaus Mizaros kūrybą”.

“T.aisvės” redaktoriai -nuo 
savęs priduria: “Dabar gera 
proga daugeliui dipukų, kurie 
nėra nieku prieš liaudį prasi
žengę ... grįžti Lietuvon”...

kieta kumštis 
grupėm, iom 
bus griežčiau 
rasi net už

gautosiomis iš P. Amerikos 
žiniomis, iš Urugvajaus į ‘pla
čiąją* tėvynę išvyko jau kelioli
ka šeimų ir pavienių lietuvių 
komunistų. Tarp vėliausiai iš
vykusių buvo ir vienas iš tur
tingiausių kolonijos raudonųjų^ 
R. Valionis. Iš anksčiau išvyku- 
siųjų yra jau ir įdomesnių at
garsių. Kolonijoje plačiai kal
bama apie senojo T. laiškus, ku
riuos iš ‘tėvynės’ jis atsiuntė 
vienam kitam draugui. Juose 
nelaimingasis prisipažįsta jau 
išsigydęs iš Montevidejuj jį 
apnikusios ligos (komunizmo); 
giminių negalėjęs aplankyti 
nes jie gyvena už 5,000 kilo
metrų, ir esąs toks laimingas 
kaip P. Y., Urugvajuje jau se
niai mirę du elgetos lietuviai. 
Tačiau įdomiausia tai buvusios 
‘Darbo’ redaktoriaus Vaivuts- 
ko žmonos laiškutis motinai ir 
broliui... Prieš porą metų 
grįžęs Lietuvon jis dirba pro
pagandinį darbą Vilniuje,... 
Bet jo žmonelė kažkuriuo būdu 
į Urugvajų giminėms atsiuntė 
dramatišką laiškutį. Sako, “mes 
esame jau žuvę, bet gelbėkite, 
jei galima, bent mūsų sūneli.” 
Prašo, kad giminės jį atsiimtų

turime, tą pati priešą 
kuri pražudys ir 
skiečių kariuome-

sus sąrašus. Jie baigė savo po
kylį lyg kažkokias pakasynas 
ir išsiskirstė nuliūdę.

— Taip,,viskas Baigta. Mūsų 
pastangos* nuėjo niekais. Kas 
Lietuvą išvaduos, kas grąžins 
pamintą laisvę? Kas?

Matas nuėjo. liūdnas Laisvės 
Alėja. (Galas)

Generolas išsikeltojo ir per- 
širdęs trenkė partiečiai i vėl

inu, kurį gauni iJ Fordo 
Trigger-Torąue jėgos!

Slovakų veikėjo černako nu
žudymas Vokietijoje kaip pra
neša Eltos Informacijos, rado 
didelio atgarsio. Jo laidotuvėse 
dalyvavo Vokietijos užsienių 
reikalu ministerijos atstovas. 
Bavarijos CSU atstovas dr. 
Hundhammeris ir kt. Užuojau
tos telegramų Slovakų tautinei 
tarybai atsiuntė kanc. Adenau- 
eris. Vainikus atsiuntė minis- 
tenai Oberlaenderis, Kraftas.

‘ “Tačiau ta pačia proga Miun
cheno dienraštis “Sueddeutsche 

•_ Zeitųng” liepos 7 paskelbė Im. 
; Birnbaumo vedamąjį straipsnį, 

kuriame prikišama, kad

Vokietijos vyriausybė nesi- 
iminti priemonių savo pilie
čių saugumui užtikrinti ir už
kirsti kelią reiškiniam, kurie

Jeigu Mizara, Bimba, ir kiti 
raudonieji tiki tuo, ką jų laik
raščiai “Laisvė” ir “Vilnis” pa
rašė apie grįžusių laimę, tai 
jie patys turėtų tuojau susi
krauti rakandus ir važiuoti pas
kui tuos iš Urugvajaus. Ypačiai 
tai tiktų Bimbai Mizarai ir kt. 
“Laisvės” redaktoriam, kurie 
skundžiasi kad čia Amerikoje 
jų laikraštis gyvena didelę kri
zę, turėjo net susimažinti Te
gul gi važiuoja taip pat Vilniu
je prie “švyturio” dirbti, kaip 
tas laimingasis Vaivutskąs ir 
paskui rašo laiškus į Ameriką. 
“Dabar yra gera proga... 
grįžti Lietuvon”.

Jeigu jie nęvažiuos, tai bus 
aišku, kad jie tiki ne savo Mas- 
kvine “Laisve” ir “Vilnim”, o 
lietuviškos “Mūsų Pastogės” 
aprašymu arba tiki kad jie yra 
prieš liaudį prasižengę”...

buvo apėmęs 
ir rengėsi sukili- 

sugebėjo.

A Naudokis nuosavybes ek
- stra pasididžiavimu, kurj 

duoda Thiinderbird sti 
liūs!

į Montevideo. Motina mirė, bet 
prieš mirtį dar buvo su dukters 
laiškučiu nuėjusi į SSSR konsu
latą pasiskųsti Vaivutskienės 
brolis raudonųjų lietuvių klu
be pakėlė triukšmą, vadinda
mas juos apgavikais. Liūdni ar
ba neaiškūs kitų grįžusių laiš-

Tuo pačiu 
skyrius gavo 
sius žvalgus 
žvalgybai. Jie turį didelę prak
tiką, pažįsta rusus.

— Kuriems velniams. — at
sakė Matas. — Kas mums Rusi
ja, ne mūsų tėvynė!

Vokiečiai karininkai sutiko, 
kad tikrai lietuviams nėra jo
kio intereso. Galėjo juos jėga 
priversti. Tačiau anas antausis 
prie ramovės durų nepraėjo 
veltui Partietis įskundė gene
rolą, ir šį nubaudė — išėmė iš 
žvalgybos skyriaus ir perkėlė į 
fronte veikiančią diviziją. Ge
nerolas pasijuto baisiąi įžeistas 
ir pažemintas. Tiesiog įsiuto 
prieš partiją.

Tada sušaukė visus savo ka
rininkus ir visus buvusius 
žvalgus ir liepė surengti didžiu
lį balių. Kai buvo kiek sutižę, 
generolas prie visų akių į ugnį 
įmetė žvalgų sąrašus, visą me
džiagą, kuri galėjo juos išduoti.

— Keliaukite Į savo kraštą 
ir dirbkite. Niekas jūsų kaip 
žvalgų nežinos, nesuseks ir
niekas nepasinaudos. Kitaip
mes negalime padaryti Jei 
reikės, mes vieną kitą pažinsi
me ir susirasime. Jei nereikės, 
taip viskas ir ŽUS- visos mūsų 
pastangos žus. Žinokite, kad 
mes visi 
— partiją, 
Lietuvą, ir >

Generolas iį 
tyloje židinio

Jūsy dabartine mašina nie
kad nebus daugiau veria 
.kaip mainant!

A Naudokis ekstra patogu 
nui einančiu iš švelnaus 
Ąngię-Poised važiavimo!

A Naudokis ekstra malonu

Didis džiaugsmas apėmė vi
sus: Lietuva išlaisvintą, suda
lytą vyrUusyliė. M*- 
tas gi turėjo, atsigulti. į ligoni
nę ir gvdyti savo'žaizdas. Jis 
ir ten džiaugėsi, kad vieną kar
tą jo ir jo draugu sunkus dar
bas štai ątpešė laisvę. Džiaugė
si kad jis iškentėjo kalėjime 
ir neištarė nė žodžio. Ligoninė
je jį surado vokietis kąrįnįn- 
kas. Ir jįs lygiai džiaugėsi, kad 
Lietuvą išlaisvinta nuo oku
pantų..

Mato pirmas klausimas buvo, 
•r pasiekė kv porifęlis ąu do
kumentais.

Taip. Ne tik portfelis, bet ir 
žinia, kad jis suimtas, kari
ninką pasiekė pačiu laiku. Pa
sirodo, kad jis laiptuose ana
me dideliame name sutiko lie
tuvį atsargos karininką. šis 
tuoj spruko į vieną liūtą, pa
laukė, kol išeis rusai, paskui 
pažiūrėjo, kas iš tikrųjų portfe
lyje yra. Tada jį perdavė po
grindžiui, kuris 
visą kraštą 
mui. Pogrindis jau 
perduoti į Vokietiją.

Matą sujaudino ir 
vokietis karininkas 
specialiai jo ieškoti.

Kai jis sustiprėjęs ir pasvei
kęs išėjo iš ligoninės, Kaunan 
jau buvo atsikėlęs visas žval
gybos skyrius. Bet tuo pačiu 
metu prigūžėjo ir begalės par
tiečių. šie gi sulikvidavo laiki
nąją vyriausybę ir pradėjo pa
tys kraštą tvarkyti.

Tai buvo staigmena patiems 
vokiečiu karininkams.

mainydamas i
J *

Fordą Dabar!

ardo sugyvenimą sų kitais 
kraštais. O užkirsti galėtu jau 

" ita>, kad emigrantam turėtų 
būti uždrausta Vokietijoje po
litikuoti _

Ir šis ir kiti pabėgėliu laik
raščiai atspausdino fotokopijas 
grasinamų laiškų, kuriuos

/
“Juodosios Rankos“ organi

zaciją siuntinėja Įvairiem slavų 
emigrantų veikėjam.

Evangelikų "Christ und 
Welt“ Nr. 28 daugiau žinių at
skleidžia apie patį černaką. 
Esą černakas jau seniai bijo
jęs ir laukęs panašaus atenta
to. Jis sakydavęs neisiąs pana
šiu siuntiniu atsiimti. Jei šį 
karta vis dėlto ėjo. tai siunti
nys turėjo būti pasiųstas iš la
bai patikimo žmogaus. Žinia,, 
kad jb žmona ir sūnus likę Če
koslovakijoje. Todėl nesunku 
galėjo bųti jos pabraižą žino
miem “specialistam” suklasto
ti ir pasiusti pragaro dovaną.

Amerikiečių pasiryžimas ša
lia čekų skyriaus Laisvosios 
Europos siųstuvo Įsteigti ir slo
vakų skyrių, kuriam vadovauti 
buvo numatytas Čęrnakas, Pra
hoje ir Bratislavoje buvo sukė
lę visą paniką.

Bolševikai ar tik nebus mė
ginę šiam atentatui panaudoti 
čeku ir slovakų nesutarimą, 
apkaltinti, kad nužudymas esąs 
tarpusavio emigrantiniu grupių 
kovos padaras ir sukurstyti to
kiu būdu vokiečių policija bei 
vakaru valstybių saugumo įstai
gas faktiškai "bent kuriam lai
kai paraližuoti antikomunisti
nių kovotojų veiklą. O dalis 
vokiečių pasidavusi gundymui 
nekaltus apšaukti kaltais ...

Reagavo ir patys egziliečiai 
ir atskiri vokiečiai.

Tačiau reikia skaitytis su 
tuo, kad emigrantų veikla gali 
būti suvaržyta ir Vokietijoje. 
Ne dėl černako nužudymo. Ne. 
Dėl bcųdros vakarų linijos po 
Ženevos konferencijos. Vokie-

Jus galit TAI PUIKIAI ai 
likti — pinigus taupant su 
tvarkvti — DABAR!

negalėjo pasij

_ _ nttoširažiai d&'Scr^
būtu sudaryta reikalinga eg
zistencija ir jie nesijaustų kaip 
išskirtieji. Sovietai pasinaudo
dami palankiom sąlygom, ver
buoja agentus savo tarnybai 
pažadėdami jiem dovanoti baus
mes ar primokėdami porą mar-

per mūsų VASARINIUS BANDWAGON 

PASIRODYMUS

' Panašios prasmės buvo emi
grantam įspėjimas Bavarijos 
vyriausybės vardu ...

Prahos komunistinis radijas 
su pasitenkinimu pacitavo 
šiuos laikraščio žodžius. Ta
čiau pačioje Vokietijoje jis su
silaukė neigiamo atgarsio.

“Rheinischer Merkur", kuris 
laikomas neoficialiu kanc. Ade
nauerio organu, atsiliepdamas 
dėl ano laikraščio ir Bavarijos 
vyriausybės įspėjimų, su pa
juoka sako, kad

“koegzistencijos“ su bolševi
kais šalininkai nori glostyti tig
rą, tartum tuo būdu galėtų su
naikinti jo plėšrumą ...

Nelaukiama, sako laikraštis, 
nei tardymo pabaigos. Užmirš
tama. kad prieš kiek laiko bu
vo išneštas į orą, mėgindamas 
sustatyti pragaro mašina vienas 
Hamburgo komunistas. Už
mirštama apie Chochlovo atsi
minimus ir jo misiją prieš 
emigrantus. Visa tai užmiršta
ma. o težiūrima, kad nebūtu 
pažeista “koegzistencija”. Esą 
koegzistencijos apimtom sme
genim sunku suprasti, kad rv- 

' tu slaptosiom tamvbom nėra 
sunku vieną ar kita iš * savo 
agentu taip pat pasiųsti kur 
reikiant ir kaip emigranta. Už 
tat parodoma 
emigrantinėm 
grasinama, kad 
prižiūrimos ir 
draustos; emigrantai plūstami 
kaip “politiniai . sąmokslinin
kai”. Taigi lauk emigran”is! 
Kaip jie gali leistis komunistu 
nužudomi arba išsprogdinami! 
Kaltininkais apšaukiami ne ko
munistai. jei nuo ju teroro ne
kaltai nukenčia vietiniai gy
ventojai. bet kaip tik tas žmo
gus. kuris turėjo būti komu
nistų sunaikintas... Tačiau

kas glosto tigrą, — Įspėja 
“Rheeinischer Merkur“ — tas 
turi neužmiršti, kad ir pats 
••ii būti jo auka.

Vokiečių pabėgėlių laikraš-

Ir VĖL sutaupyti, kai Vfil 
niainysit... su Fordo t rudi 
cine aukšta pardavimo vep



VLADAS MINGĖLA

NEPRAMATYTA IR ČIA

namus
atrodo toji sąži-

jo gerove.

MACHADO DE ASSIS

tikslią statistiką,
5.600 užsilikusių

Nevisi, rasit, bus atkreipę didesni dėmesį, kad Ženeva, apie 
kurią taip plačiai nušnekėta, ir tebetekama, pakliuvo į tarpą 
dviejų rinkimų: Anglijos ir Jungtinių Amerikos Valstybių. Toje 
rinkiminėje nuotaikoje reikia vertinti ir tariamąjį atoslūgį šalto
jo karo tarp Sovietų Rusijos, Anglijos ir Amerikos.

SSRS 1936 m. konstitucija, str. 
124.”

Okupavus rusams Lietuvą, 
mokyklose buvo įvesta nauja 
tvarka (kaip Rusijoje). Vaikai 
turėjo pranešinėti savo klasės 
auklėtojui apie savo tėvų pokal
bius, apie jų religingumą, ar 
dažnai vaikšto bažnyčion? Reli
gingi žmonės, pagal vaikų pra
nešimus arba ir be to, buvo su
imami ir vežami į Vilnių į Lu
kiškių kalėjimą ir kitus kalėji
mus bei koncentracijos stovyk
las. Vėliau juoš vežė į šaltojo 
Sibiro plotus arba į Kazachsta-

Prezidentui tenka labai atsargiai suktis šioje padėtyje, kad 
būtų ir taikos siekiama ir kartu bet kuriam netikėtumui ruošia
masi. E to ir susidaro, paviršiumi Sūrint, kai kurie vingiai. Gi
liau pasižiūrėjus, jie pinasi aplink savo krašto namų politiką ir

“Piliečių sąžinės laisvei už- 
tikrinti, bažnyčia SSRS atskir
ta nuo valstybės ir mokykla 
nuo bažnyčios. Laisvė atlikinė
ti religinius kultus ir antireligi
nės propagandos laisvė pripa-

Angiijos rinkimai, kaip jau žinome, praėjo dar prieš Ženevą. 
Jie paliko valdžioje konservatorius, juos dar sustiprinę. Tie "kon
servatorių laimėjimai turėjo aiškų ryšį su pažadėta keturių di
džiųjų konferencija. Tą malonę konservatoriam padarė JAV pre
zidentas D. Eisenhoweris, sutikęs savaitei palikti namus ir pavie
šėti Ženevoje. Tai buvo jau po Anglijos rinkimų. Atidus stebėto
jas galėjo lengvai suprasti, kodėl Anglija kai kuriais atvejais Že
nevoje laikėsi kiečiau negu Amerika, kuriai rinkimai dar buvo 
prieš akis. Dabar jie pradeda jau įkarštėti, ir čia ieškokime prie
žasties, dėl ko Sovietam gražios akys rodomos ir lenktyniuojama 
ten nuvykti ir “meiliai” pasikalbėti.

Viskas būtų lengviau, jei Sovietų Rusija negrasytų karu ir 
galima būtų be jokio pavojaus pereiti i taikos periodą: karinę ga
mybą palenkti taikos reikalui ir pradėti plačia prekybą su visu 
pasauliu. Kol to nėra, ir tenka laviruoti tarp taikos ir karo.

$6.00
$6.50
$3.50
$6J5O

Nė vienas politikas taip pat nelaimėtų vesdamas kraštą į 
depresiją, kuri tuojau prasidėtu, jei tik būtų sustabdytas ginklų 
gaminimas. Ginklai reikalingi ir savo krašto saugumui užtikrin
ti, nors kalbos Ženevoje ar kur kitur būtų ir labai bičiuliškos. 
Tuo būdu susidaro tam tikras paradoksas: karo nenorima ir ka-

Kunigas nerimo ir ištempęs 
ausis klausėsi laiptais ateinan
čios pageltos. Viešpatavo visiš
ka tyla. Buvo girdėti tik gat
vės triukšmas: ratų ir vežėčių 
bildesys, vaikščiojanti parda
vėjai, kurie šaukė gatvėje.

Josė Marija baigė ir atsisėdo; 
pasiėmė savo lazdą ir tęsė:

Amerikoje metams 
Brooklyn, N. T. .... 
Pusei metu -----
Užsienyje ---- —

Daugis tų spaudos atstovų 
stebėjosi Sovietų Rusijos val
džios leistąja sąžinės laisve. 
Tuo tarpu tie politvadovai ir 
šiandien šeimininkauja pravo
slavų cerkvėse.
' Tačiau Sovietų Rusija per 38 
metus baisaus teroro nesugebė
jo išrauti iš žmonių širdies tik
rojo Dievo ir pamaldumo. Vie
šai daug kas gal ir nedrįsta 
bažnyčioje rodytis, bet širdyje

jie liko ištikimais Dievui 
savo tikrajam tikėjimui.

Atsiminkim tik tuos laikus, 
kada vokiečiai užėmė didelius 
plotus Ukrainos. Tuoj atsirado, 
dvasiškių, atsirado kažkur pa-- 
slėpti bažnyčios indai, ir ba£3 
nytinė apranga. Kad ir menką;, 
laisvę* vokiečiai davė rusams^ 
bet tais laikais ėmė veikti dau2^ 
gybė bažnyčių ir žmonių pamat*; 
durnas buvo tiesiog nuostatas.^

Tikras tikėjimas vis tiek iš
laisvins žmoniją iš raudonoje^ 
šėtono valdžios, o po to vėl 
spindės laisvė, ne tik politinė 
ir ekonominė, bet ir religinėm*

klausote mano išpažinties. Aš mus, nes mano kančia buvo di- 
nenoriu pabrėžti* kad išėjau iš dėlė ir stalgi; aš mačiau jau sa- 
ten apsvaigęs, pakilusia dra- ve vedusį ir jau su gražiu ku
šla, su Klemencijos paveikslu dOriu. Vienas, du šeši, aštuoni...

aštuoni; galėtų

Ir šiandien bolševikai skel
bia, jog pas juos esanti sąžinės 
laisvė. Esą jie niekad tikinčių
jų nepersekioję. Jie pripažįstą, 
kad “kai kurios” bažnyčios bu
vusios uždarytos, bet tik dėlto,

kad to norėjusi “didelė daugu
ma gyventojų.”

Visur pas bolševikus melas 
ir melaginga propaganda. Bet 
gaila, kad užsieny daugis ją 
tiki

Praėjusio karo metu mirus 
pravoslavų bažnyčios patriar
chui Sergiejui,' buvo paskirtas 
naujas patriarchas Aleksiejus. 
Jis pripažino Staliną (bedievių 
sąjungos garbės pirmininką) vi
sos pravoslavų bažnyčios gaiva 
ir vadovu*. Patriarchas” Alek
siejus dar susitarė su Stalinu 
paleisti iš kariuomenės tūks
tančius politinių . vadovų. Jie 
visi buvo komunistų partijos ir 
bedievių sąjungos nariai. Jiem 
buvo duota galimybė išeiti še
šių mėnesių pravoslavų (orto
doksų) bažnyčios “liturgijos 
ir dogmatikos” kursą. Toji ap
gavikų banda užsiaugino barz
deles ir ilgėlesnius plaukus ir 
ėmė cerkvėse “garbinti Die
vą”. Betgi suvažiavę spaudos 
atstovai iš Anglijos bei JAV

iš to maskarado nič nieko 
nesuprato.

Visiems yra žinoma, kad niekas karo nenori, ir vengia tarp
tautinę padėtį įtempti. Nenori karo nė Amerika-, o ypač plačioji 
jos visuomenė. Ji dar nėra užgydžiusi visų savo žaizdų, kurias 
parsivežė iš antrojo Didžiojo karo ir paskui Korėjos. Ameriką 
nenori daugiau turėti žuvusių ir invalidų, ypač tų pastarųjų, ku
riem iš valstybės iždo milijonai pinigų išleidžiami.

Prezidentas D. Eisenhoweris dėl to pirmuosius rinkimus ir 
laimėjo, kad jis davė pažadą taikiai baigti Korėjos kąra. Kaip

aš bučiavau jos batelių kulnis. 
Jūs nesuprasite, kaip aš buvau 
laimingas! Kitą dieną aš gavau 
juodais kraštais laišką, prane
šantį apie vieno mano dėdės 
mirt| iš Santa Anna do Livra- 

nas jis negrįžo pas Klemenciją, mento. Aš paveldėjau dvide
šimt tūkstančių reisų. Aš bu
vau labai nustebęs. “Ak, aš 
suprantu, — pasakiau Kle- 
mendjai, — jūs viską apleido- 
te, kad būtumėt vėjas šitam

FRANCISCAN FATHERS , 
Reeotercd as second dass matter at Brooklyn, N. T. May 25, 1951, undes 

the Act ot March 3, 1879, originally entered as second dass matter 
at Boston, Massų September 12, 1915.

Jb nelaukė atsakymo, ibb 
NurivnkdamM savo He- traukė ir užsidegė.

Dvasininkas nesiliovė stebė

tis užsiėmė prekyba; aš su vargti. Aš baigiau savo naktinį neramus, vis dėl to turėjo ge- 
jais susipažinau ir dažnai juos 
lankydavau. Akių žvilgsniai, 
rankų paspaudimai, atskiri žo
džiai, vienas sakinys, kitas sa-

Tą akimirksnį Josė Marija 
atsistojo judindamas rankomis 
ir leisdamas savo kūnui krišti.

Kanauninką pradėjo mušti 
šaltas prakaitas.

Po kelių sekundžių Josė Ma
rija susilaikė, atsiduso ir atsi
sėdęs pradėjo pasakoti, bet 
dabar jau daugiau išsiblaškęs, 
suerzintas ir aiškiau pamišęs. 
Jis pasakojo apie nerimą, skau
smus ir nelaimes, tarp kurių

jimu norėdama suprasti, kaip p a v e Įdėjimui?” Klemenciją
reikia tuos abejojimus išblaš- šiuo sykiu neverkė, tet tik po
kyti. Koks yra meilės {rody- siėmė savo skrybėlę ir išėjo, 
mas, kuri ji norėjo jam duoti? Aš išbėgau paskui ją sugėdin- 

_____________________ .___ . Josė Marija atsakė, klausimu: tas ir maldaudamas dovanoji- 
jau apie dvi valandas, daryda- Galėtų pasitaikyti vienas smū- — Ar jūs esate pasiryžus mo, bet ji nenusileido.

SUBSCRIPTION KATES
Domesdc yearly--------------$6.00
Brooklyn, N. Y. ............ — $6.50
Bart year ----------------:____ $3.50
Foreign ________________ $6.50

galėjot skaityti žurnale... Po* 
trijų savaičių mes vedėm. 
Tamsta atsidusote, tartum 
jau būtų galas... Kaip! Da
bar mes dar tik prisiartinam 
prie tragedijos.

Amerikos aviacijos daliniai 
Vokietijoje duoda Vokietijai 
331 mil. dol. pajamų per me
tus, turistai tik 41 mil. Angli
jai Amerikos turistai duoda 64 
mil., o aviacijos daliniai 254 
mil. dol.

čia, moteris, našlė, ponia Kle- 
mencija. Ji turi dvidešimts 
šešeris metus, akys jos niekuo
met neužgęsta. Aš nekalbu 
apie jos didybę, bet apie jos į- 
spūdį — du mažučiai plaukai 
virš lūpų, kaip du teptuko 
brūkšniai, papildo jos išvaizdą. “▼<> galvoje ir su maloniu pa- galėtų būti . _ .
Ji yra duktė vieno pensininko bučiavimu ant lūpų. Khidžfo- būti dešimts, kai kurie silpni, 
profesoriaus. Jos juodi drabu- l .* - • * - ' * ~ .
žiai jai taip pritinka, kad aš projektus mūsų bendram gis, du pinigų stoka, nedatek- padaryti man didelę auką? — Viena diena, dvi dienos, trys 
jai juokais išsireiškiau, kad ji gyvenimui ir nutariau savaitės liūs, ligos, kai kurie iš šitų ne- paklausiau jos. — Klemenciją dienos — viskas buvo veltui gyva
tini išvaizdą našles, nešiojau- pabaigoje prašyti rankos ir po tiesioginių atsitikimų galėtų atsakė teigiamai. Gerai, atsL Klemenciją nenusileido ir ne- Jis negalėjo drąsiai valgyti
čios gėdulą. įdomybė! Aš nu- mėnesio vesti. Aš apgalvojau suardyti šeimyninę ramybę . skirk nuo visų: šeimos, drau- kalbėjo visai. Aš jai pareiškiau figų, bijodamas kirmėlaičių,
vykau pas ją jau įsimylėjęs. Aš tome dalyke smulkiausias de- Visa tai apgalvodamas aš nu- gijos ir eik gyventi pas mane, nusižudysiąs, nusipirkau revol- B žmonių veidų, kuriuos jis
iš anksto žinau, ko jūs norite tales, net savo vaizduotėje su- sprendžiau, kad man būtų ge- po to novidjato mes vešimės, verį, nuėjau pas ją ir rodyda- matė gatvėje, pas tris ketvirtt-
manęs paklausi: dėl ko nesive- stačiau laiftus vestuvių daly- riau nesivesti. Tiesiog negaliu Aš suprantu, kad gerbiamasis mas tariau: štai jb. - dalius išskaitė tik apgavystes,
dėm būdami abu laisvi?... viams. Sugrįžau namo apie vi- atpasakoti jums savo nusimini- kunigas išplėsite akis. Bet dėl Kanauninkas Caldas išbalo, aistras, neapykantą, liūdesį...

durnaktį, bet visos mano sva- mo. Trūksta man MrefiBdmų, tų dalykų KtanoKįja apsiver
kė ir, nors save nužemino, ji 
sutiko. Pripažinkite, kad aš* 
esu vaiduoklis.

— Bet ne, pone...
— Kaip, ne? Jei aš esu vai- 

duoklis? Klemenciją atėjo pas 
mane ir jūs negalite įrivsdzduo-

Prieš revoliuciją Rusijoj 
buvo virš 50,000 kunigų bei 
pravoslavų popų arba dijako- 
nų. Dvasiškių sunaikinimas pa
šoko iki 90% visų dvasiškių 
bendro skaičiaus. 1941 m., pa
gal nelabai 
dar bebuvo 
dvasiškių.

Taigi, taip 
nės laisvė bolševikinio teroro

— Iš tikrųjų, pone
— Bet, dangaus Dieve; Tai jonės išnyko, pasikeitė, kaUw kuriais galėčiau atvaizduoti tos 

tikriausiai yra mano nuotykis keičiasi seno teatro dekoraci* nakties kančią... Jūs dovanosi- 
Mes esame laisvi, mes ųiylimės j<* Ar galite jūs įspėti kaip? te, jei aš užsidegsiu antrą d- 
ir nesivedam. Tai yra čia ta — Nerandu nė mažiausios garėtą?... 
tamsi būklė, kurią aš jums no- idėjos 
rėjau išdėstyti ir, kad jūsų

Paukštis, didelis paukštis, teologija, arba kas ten bebūtų menę aš jpNųjau, kad meūė 
Kad suprastute, kaip šis paly- išaiškintų, jei galėtų. Mes nu- gali gratt pranykti, taip mes jęsis jo gražia 
ginimas yra vykęs, užtenka pa- vykome į Rio de Janeiro vienas dainai matome. Numaudamas žvelgta* į jo i 
pasakoti nuotykius, kurie ma- kitą mylėdami, ^tanradja gy- batas tufe pat atamtatai vie- Mų, Atatppe

jas ten daugiau nesiliejo. Dabar artėja antrieji prezidento rinki
mai, 1956 metais, ir nėra jokios abejonės, kad respublikonai no
rėtų juos vėl laimėti, statydami, gal būt, tą pati prezidentą D. Ei- 
sentowerį. Tačiau Amerikoje nė vienas politikas nelaimės, jei 
aiškiai pasisakys už karą.

Sąžinė laisve Sovietu Rusijoj
gyveninio fikbove

Stalino konstitucija ištisai 
melaginga. Tai nieko nevertas 
popierius, kurio Sovietų Rusijo
je niekas nepaiso. Bet jeigu įsi
gilinsime į čia patiektą Stali
no konstitucijos 124 str., pa
matysime, kad nelygias teises 
turi religijų ir antireligijų šali
ninkai. Kas Sovietų, Rusijos 
gyvenimą pažįsta, kas yra bent 
truputį Rusijoj gyvenęs, tas ži
no jog

Rusijos bedieviu sąjunga yra 
.ypatingoj valdžios globoj, tuo 
tarpu įvairios konfesijos buvo 
suvarytos į pogrindį.

Sovietų sąjunga iš pat savo 
pradžios buvo bedieviška. Pats -švięsąje. 
Leninas metė šūkį: “Religija 
yra tautų opiumas”. Tai reiš
kia, kad bet kokia religija yra 
žmonių proto nuodai Tas šū
kis buvo labai plačiai naudoja
mas visoje Sovietų Rusijos an
tireliginėj propagandoj.

Reikia taip pat atsiminti, 
kad nė vienas “padorus” dar
bininkas ar sovietinis intelek
tualas, o ypač komunistų bol
ševikų partijos narys viešai ne
turėjo teisės lankyti pravosla
vų arba katalikų bažnyčių bei 
kitų konfesijų nat^ų. Kas to 
nepaisė buvo laikomas liaudies 
priešu ir, dažniausia, baigdavo 
savo gyvenimą čekos rūsiuose.

Tiesa, toji Stalino konstituci
ja įsigaliojo tik 1936 m., bet ir 
po to antireliginis teroras ne
siliovė, nesiliauna ir Šiandien.

Tik pažiūrėkime į skaičius, 
kurie byloja a{de cariųės Rusi
jos ir Sovietines Rusijos reli
ginį būvį. Kartais valdžia grieb
davosi labai griežtų priemonių 
prieš tikinčiuosius, o ypač prieš 
dvasiškius. Kartais, bent trupu
tį, tas teroro vadžias atleisdavo. 
Caro Rusijoj, prieš revoliucija, 
buvo 46.457 bažnyčios, sinago
gos, cerkvės ir kt. maldos na
mai. 1938 m. pradžioje jų beli
ko tik 17,000, tuo tarpu 1941 
m. tas skaičius sumažėjo iki 
4,219 visų bažnyčių. Dažniau
sia tie architektūros vertingi 
paminklai — religijos ir Dievo 
namai — buvo paversti sandė
liais, garažais ir arklidemis... 
Bolševikai stengdavosi išnie 
įtinti altorius bei šventųjų re
likvijas. Policija ir “bedievių pietų KORfclOA Aodentts ■imuwiwiu|i kad H pfeUats K«re>i MK« Hvyta
sąjungos” nariai uoliai Žiūrėjo, Bnbu komisija, kurios dtatas yre proboSerikita*. > - .

kad piliečiai nerodytų religi
nio aiolumo bei pamaldumo. 
Teroras * nesiliovė. Rusijoje 
buvo apie 1,500 didelių vienuo- "ReHgtįa — tai partija“ 
lynų — jie visi buvo panai- 
yjjtj. aiškino bolševizmo ideolo

gai Tuo tarpu bolševikai — 
vienuoliai buvo išvežti į So- komunistai turi savo komunis- 

tovky bei Sachalino salę kon- tų-bolševikų partiją, kuri valdo 
centreciįos stovyklas arba iš-x ir “atstovauja” visų pakraipų 
žudyti.

ras manieras.
Koks velnias galėtų būti šis 

jau, kad papročiais ir .sutari- žmogus?
mu galima būtų viską išsaugo- Josė Marija tęsė istoriją, sa

kinys... buvom susimylėję ti, betgi aš turiu pripažinti, kydamas, kad ištisasješias dfe- 
ir pilni pasitikėjimo. Vieną kad mūsų temperamentai ne- 
vakarą ant laiptų mes pasikei- atitiko. Ką dažyti su dviem bet negalėdamas atsispirti jos 
tėm pirmais bučkiais... Dora- temperamentais nesutinkan- laiškams ir jus ataroms, sarai- 
nokit man tą smulkmeną, Tė- čtas, ir neišskiriamais? Tačiau tės pabaigoje jb nuėjo ir išpa- 
ve, įsivaizduokite, kad jūs aš atmečiau visus tuos galvoji- žino jai viską, vbką.

Ji klausė su didžiausiu atsidė-

Josė Marija kelias sekundes Jb gyveno baimėje, turėdamas j 
jam rodė revolverį ir įsidėda- vieną kūdikį aklą arba pusiau 
mas į kišenę tęsė toliau: nebylį, džiovininką arba bude-

— Aš įleidau keftą. Persi- M Jie nei vieną dieną negalė- 
gandus ji mane nuginklavo ir jo sėsti pietų, kad jo nevargin- 
dovanojo. Mes nutartose pade- tų liūdėsys arba kokie nors 
ryti vestuves. B savo pusės aš žmonos barniai. Pabudę jame 
pastačiau sąlygą: valstybės M- prityrimas ir baimė buvo nuga* ' 

neatsi- ti su kokiu dfiaūgnnu aš ją pri- bliotekai aukojo 20 tūkstančių, lėti. Jb išpažino kunigta, kad

partijoms bei žmonėms. Leni
nas kartą pasakė: jokioms ki
toms partijoms bei organizaci
joms Sovietų Rusijoje nėra vie
tos. Kartą Leninas išsireiškė, 
— kitokios partijos ar kitę pa* 
saulėžiūrv žmonis gali gyvuoti 
tik kalėjimuose. >

Keli pavyzdžiai, kaip bolševi
kai stengėsi išrauti tikėjimą iš 
žmogaus širdies ir jo sielos.

— Mano silpna vaizduotė... 
Aš manau, kad jūs gyvenote, 
kata paukštis, mušdamas spar
nais, prbištas už kojų...

— Puikiausiai! Taip- Jums 
trūko vaizduotės! Bet jūs ra
dote puikiausį išsireiškimą: tai 
toks aš esu!... Paukštis, dide- 
1b paukštis, mušąs sparnais.

Ir Josė Marija atsikėlęs pra
dėjo mosuoti savo rankomis, 
kaip sparnais. Jo lazda nukrito 
žemėn; jb į tai nekreipė dėme-

VVinston Churchill savo kny
goje “Aftermath” labai atsar
giai apskaičiuoja (1924 m.), 
kad ligi tol Sovietų Rusijoje 
buvo išžudyta 28 pravoslavų 
patriarchai bei vyskupai ir 
1,219 popų (kiek nukankinta 
katalikų kunigų iš viso toje 
knygoje nutylima). Bet tie skai
čiai nieko bendro neturi su tik
rove. šio straipsnio autorius, 
buvęs revoliucijos (1917 m.) 
laikais Rusijoj ir matęs tas 
baisias žmonių žudynes, gali 
patvirtinti, jog dažniausia visi 
kunigai tavo išgaudyti ir čia 
pat, gatvėj nužudyti. Lavonus 
nuogai išrengdavo ir kraudavo 
j vagonus — kažkur išveždavo.

Tarptautiniais įstatymais n»r- 
statyta, kad kiekviena vaistyti 
turi teisę į jos krantus plau-. 
nančius vandeniu, Vandenų 
juosta, siekianti tam tikrą nuo
tolį nuo kranto, vadinama 
teritoriniais vandenimis.

Teritorinių vandenų plotis 
būdavo įvairiai skaitomas ir 
atskirų valstybių savaip su
prantamas. Olandas Bynker- 
shoenk paskelbė teoriją, kad 
valstybė gali tik tiek vandenis 
-savintis, kiek sausumos pa
krančių pabūklai gali siekti ne
prašytus svečius. O tuo metu 
neblogos olandų patrankos te
įstengdavo nušauti tik apie 3 
mylias.

Olando mintį pasigriebė ita
las abatas Galiani ir išreiškė lo
tynišku posakiu —

Ibi finitur terrae domintum 
ūbi finitur armorum vis — 
ten baigiasi žemės valdžia, kur 
baigiasi ginklų galia. Galiani 
1782 m. pasiūlė teritoriniais 
vandenimis laikyti taip pat 3 
mylias, kas yra likę ligi šian
dien.

Šiandien "armorum vis" — 
moderniausios artilerijos, rakę- 
4os, lėktuvai ir kiti išradimai— 
bemaž siekia visur, todėl ir te
ritoriniai vandenys turėtų ne
egzistuoti, arba turi būti išras
tas vandenims savintis kitoks 
mąstąs. Tiesa, vandenų pasida
linimas ne tiek jau svarbu. 
Taikos metais niekas nenori ki
tam po pat nosim žvejoti, o ka
ro metais niekas Įstatymo ne
paiso. Lenda, kur gali pralysti.
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ir įstaigas su įvairiom degini*

BURMOS HYGIENA
kazimierietės mus

pa-

ANTRASIS GYVENIMAS
(atkelta iš 3 psL)

Mitais ir rotuše “BelUje Gulbe” H

KUN. VYT. PIKTURNOS

žmones katalikus, 
kaziinrerietes buvo

MIŠIOS, 
JŲ ESME, 
VAISIAI, 
MALDOS 
IR APEIGOS

j 
Ii

sikalbant su žymiais Urugva
jaus ir kitų , valstybių atsto
vais.

Svečiai apsigyveno naujoj 
lietuvių jėzuitų rezidencijoj,

likučius to, ko ugnis nespėjo 
sutirpinti — monstracijas, kie-

lovų galus.
Perono valdžia dabar pasi

siūlė bažnyčias atstatyti. .
Kardinolas atsisakė Perono 

pagalbą priimti.

sunaikintus arkivyskupijos ad
ministracijos rūmus ir hierar
chijos gyvenamas vietas. Ar
chyvui, knygos, drabužiai —

r

Graži moteris yra rojus 
akim, pragaras sielai ir Skais
tykla kišeniui. — Italų muzikas 
Rossini.

truputį melo. — F. M. Dosto
jevskis.

Reikia turėti prieš akis visa
da ne tai, kas yra “sena" ar 
kas yra "nauja", bet tai, kas 
yra “amžina”. — Richard Deh- 
mel.

DIDELIŲ ŽMONIŲ 
MAŽI PASAKYMAI

Kad tiesa atrodytų labiau pa-

‘Čia turėjęs mirti Peroną?“..
Liepos 31. šiuo momentu 

laivas palengva traukiasi nuo 
Argentinos pakraščių. Argenti- 
mečiai nuo kranto mojuoja 
mums “Sudiev”, o mes jiem 
nuo laivo denio. Paliekame 
juos, daug išgyvenusius pasku
tinėm dienom, ir vežamės tik 
įspūdžius, kuriuos patyrėme 
tris dienas praleidę jų sostinė
je Buenos Aires.

Buenos Ayres, kai atvykome, 
mus sutiko vienas iš Tėvų Ma
rijonų kun. J. Margis. Apsitai
sęs civiliai. Taip dėvi visi ku- 
eigai, persekiojimui prasidė- 

. jus. Pasitiko taip pat dvi seselės 
kazimierietės — S. M. Dilecta 
ir S. Camille.

Kaip malonu sutikti lietuvius 
- UŽ4/480 mylių nuo New Yor*

krauti vienoj vištoj. Būsiąs da
bar čia įtaisytas muzėjus.

Mūsų laivas dabar suka į 
šiaurę, į New Yorko pusę, kurį 
pasieks rugpiūčio 16... Pas
kutinius žvilgsnius mėti į Ar
gentiną, ir lieka vaizduotėje 
tas gražus kraštas — žalias, sau
lėtas, švarus. Miestai ir mies
teliai pažangūs, žmonės aukšti, 
sveiki, kultūringi; katalikų 
čia skaitoma 75%. -Sako, kad 
ūkiškai kraštas pažangus. Bet 
žmonės prislėgti ir gyvena ne-

dą Argentina buvo pasiaukoju
si Kristui. šiandien kardinolas 
be katedros, be pastogės. Pasi
sakė teturįs tai, kuo apsivilkęs; 
jau 80 mėtų senelis, prisiglau
dęs Little Company of Mary 
seserų ligoninės.

Užėjome į krautuvėlę nusi
pirkti medalikėlių iš Argenti
nos. Savininkas katalikas klau
sinėjo, kas girdėti apie Argen- tikrume, baimėje. Tada tik 
tiną kitur. Ir kiti

teiraudavosi apie Argentiną

1955 m. rugpiOH* 19 d. no. 59

VYSK. V. BRIZGYS LAIMINGAI IŠVENGĖ NELAIMES
- . - ■ ‘ ; . • ’ > • . J w ' A ' . fc . ’ — X . • ?

Pakeliui į lietuvių centrą 
akys pagavo griuvėsius, išde
gintas katalikų bažnyčias. La
biausiai nukentėjo 11 miesto 
centre didžiųjų bažnyčių, tarp 
jų ir katedra. Tai Perono kerš
tas po nepavykusio epizodo jį 

.'išversti iš valdžios. Peronas 
_ raštu davęs įgaliojimus naikin
ti bažnyčias. Pasakojama,

kad grupės po 50 vyrų įsi-

Tai buvo birželio 16 apie 7 
vai. vakaro. Vakaras buvo 
tamsus ir lietingas. Niekas ne
sitikėjo tokios barbarybės. Ne- 

' pasirengė ginti.
Mano plunksna per silnna 

kad išreikščiau įspūdį vaikščio
jant po katedros griuvėsius,

išstovėjusią šv. Pranciškaus 
bažnyčią pati valdžia ėmėsi 
iniciatyvos atstatyti. Bet atsta
tyti vienuolynui, kuris prie tos 
bažnyčios sudegintas, Tėvai 
Pranciškonai taip pat atsisakė 
su Perono valdžia bendrai 
veikti. Ir čia tebguli išvartyti 
altoriai, statulos, kryžiai, išplėš
ti tabernakuliai Zakristija vi
sai išdeginta; ant sienų prira
šyta pagiežos šūkių.

Tuoj po sukilimo vienu tar
pu buvo suimti visi kunigai. 
Su jais ir mūsų Tėvai Marijonai 
arčiau centro. Vienuolės kar- 
melitės turėjo apsigyventi pas 
privatinius 
Pas seseles 
kratos .

Seselės
pristatė kardinolui Costello. 
Kardinolu jis buvo pakeltas 
1934, tuoj po Eucharistinio 
kongreso Argentinoje, pirmu
tinio tarptautinio Eucharistinio 
kongreso pietų Amerikoje. Ta-

yra varžoma, neparašo.

Aplankėme Rozados rūmus, 
• kur dirbo Peronas. Bet dabar 
i ten nedirba. Ten sukilėliai nu- 
- metė iš lėktuvo bombą, ir ji 

kiaurai pro stogą nulindo į rū
sį. Mudvi su viena sesele iš- 
drįsome ir čia pasižiūrėti, kur 
dirbo Peronas ir kur jis galėjo 
mirti. Sargas pasižiūrėjo į mus, 
įleido, parodė ir viską paaiški
no. Taip, tebestovi skylė nuo 
stogo iki rūsies grindų per pa
tį rūmų vidurį. Sutriuškintas 
ir stalas, kur Peronas dirbo. 
Sutriuškinti baldai dabar sū

supranti, kaip gražus kraštas 
netenka savo grožio, kai jame 
žmogus neturi laisvės.

Mažu laiveliu iš Montevideo 
atvežė į mūsų laivą mūsų mal
dininkų ekskursijos vadą kardi
nolą Spellmaną, kuris likosi 
Urugayuje.

Iš protesto prieš Perono 
žiaurumus kardinolas Spellma- 
nas atsisakė kelti koją į Argen
tiną.

Jis buvo pasiuntęs Argenti
nos kardinolui užuojautos žodį.

Mudvi su S. M. Regina išli- 
psim iš laivo netoli Sao Paulo 
miesto Brazilijoje, kad aplan
kytume mūsų seseles, besidar
buojančias Brazilijoje. New 
Yorką pasieksim kiek vėliau.

Mums buvo didelė garbė ir LAUKAS U MONTEVIDEO 
džiaugsmas, kad į mūsų toli- " 
miausią Pietų Amerikos lietu
vių koloniją po Eucharistinio 
kongreso atsilankė garbingi 
svečiai: vysk. V. Brizgys, prel. 
Ignas Albavičius iš Cicero UI., 
prel. Jonas Balkūnas iš Maspe- 
to, N. Y. ir prel. Vladas Tula- 
ba iš Romos. Be to, dar atvyko 
iš Čilės kun. Jonas Kardaus- 
kas. Tik gaila, kad svečiai pa
taikė į labai šaltą laikotarpį, 
kuris gerokai juos privargino. 
Nors Urugvajus 'dar įeina į 
šiltųjų kraštų zoną, bet jis ga
na toli nuo pusiaujo ir dėl to 
žiemos mėnesiai — birželis, 
liepa ir rugpjūtis — gana šal
toki. '

Vysk. V. Brizgys buvo priim
tas Urugvajaus užsienių reika
lų ministerio, JAV ambasadorių 
ir apaštališkojo nuncijaus.

Lietuvos ministeris pietų 
Amerikai Dr. K. Graužinis su
ruošė diplomatinę arbatėlę, į 
kurią be užsienių reikalų mi
nisterio dar atsilankė įvairių 
valstybių diplomatai. Labai 
malonioj- ir draugiškoj nuotai
koj praėjo keletas valandų be-

kasdien laikė neseniai pasta
tytoj Marijos širdies bažnyčioj 
šv: mišias, o šv. Igno šventėj, 
liepas 31 d., sekmadienį, vysk. 
V. Brizgys atlaikė iškilmingas 
pontifikalines mišias ir pasakė 
pamokslą. Buvo gražu pasižiū
rėti, kai daug žmonių artinosi 
prie Dievo stalo, o vyrų cho
ras gražiai giedojo šv. mišias 
lietuviškas giesmes. Jo Ekselen- 
cija teikėsi pašventinti vyčių 
organizacijos vėliavą ir du nau
jutėlius šoninius altorius, vie
ną dedikuotą švenč. Jėzaus 
Širdžiai, o antrą — šv. Juoza
pui. Didysis altorius jau buvo 
ankščiau Montevideo arkivys
kupo A. Barbieri pašventintas.

Vysk. V. Brizgį ištiko “lai- 
minga” nelaimė. Vežant ligonei 
Konst. Jusienei, bažnyčios di
delei geradarei, šv. Komunija, 
iš šoninės gatvės išlindęs sunk
vežimis smarkiai trenkė į kun. 
Jono Giedrio S. J. vairuojamą 
seną automobiliuką nustumda
mas jį į šalį. Sutrenktas vysk. 
V. Brizgys greitai atsigavo, ir 
kun. J. Giedriui truputį sužei
dė ranką.

Po sumos liepos 31 įvyko
Svenč. Marijos širdies bažnyčia. parapijos Salėje po bažnyčia 1Š- 

- ■ kilmingi pietūs pagerbti atvy
kusioms brangiems svečiams. 
Taip pat tai buvo tradiciniai 
kolonijos Onų pietūs. Prasidė
jo prakalbos ir sveikinimai. Vi
si gražiai ir turiningai kalbėjo, 
o prel. V. Tulaba net sugraudi
no klausytojus, kai pradėjo pa
sakoti, ką jis girdėjo iš vieno 
grįžusio iš Sovietų nelaisvės 
italo, kaip lietuviai kenčia Ru
sijos vergų stovyklose.

Nuaidėjo smarkus rankų 
plojimas, lydimas “ilgiausių 
metų”, tos dienos soleniząntui 
prel. Ignacui Albavičiui po to, 
kai parapijos, klebonas kun. 
Jonas Bružikas S. J. pranešė, 
kad tarp svečių yra du dideli 
naujos bažnyčios fundatoriai: 
preL Ignas Albavičius ir prel. 
Jonas Balkūnas. O prel. Ignas 
Albavičius savo vardinių proga, 
be ankstyvesnių aukų, dar įtei
kė 300 dol. šv. Ignaco langui 
bažnyčioje įtaisyti.

Pirmadienį, rugpiūčio 1. 
brangūs svečiai išvyko j Argen
tinos sostine Buenos Aires. 
(I. B.).

AR MOKI TINKAMAI NAUDOTI DANTŲ ŠEPETUKU?

venime jam nepadėjo patyri- 
o priešingai — jį pražudė 

nuskriausdamas ligi kraujo...
Jis kartą gulėdamas sapna

vęs...
— Apie ką jūs manote aš 

sapnavau?
— Aš negaliu įspėti...
— Aš sapnavau, kad velnias 

man skaitė Evangeliją. Priėjęs 
tą vietą, kur Jėzus kalba bukų 
lelijoms, velnias kelias jų nu
skynė ir padavė man: “Imk 
jas, — tarė jis, — tai yra šv.

V Rašto gėlės; pats Saliamonas, 
tu jį žinai, su visa savo pra- 

J banga negali jom prilygti. Sa- 
i > liamonas yra išmintis. Ar tu 

žinai, kas yra tos lelijos, Jose 
Marija? Tai yra tavo dvidešimt 
metų.“ Aš jas mačiau ir stebė
jausi; jos buvo taip gražios, 
kad jūs negalite įsivaizduoti. 
Velnias jas paėmė ir padavė 
man. Aš nežinau, k^ jums sa-

kyti; bet kaip tik aš norėjau 
jas pauostyti ten pamačiau bai
sią ir šlykščią gyvatę. Aš sušu
kau ir numečiau gėles. Tada 
velnias atidarė savo milžinišką 
gerklę ir suskambėjo baisus 
juokas: “Jose Marija, tai yra 
tavo dvidešimts metų.“ Tai bu
vo juoko skambesys kaip ...

Kramtymas yra svarbi virški
nimo sistemos dalis, šį uždavinį 
atlieka dantys. Mums rūpi iš
laikyti dantis, kaip galima il: 
giau sveikus, o tai daug pri
klauso nuo to, kaip mes juos 
prižiūrime.

Mes plaunam rankas prieš 
kiekvieną valgį, o dantis vatom 
su šepetuku po kiekvieno val
gio. Jei kartais būtų labai ne
palankios Sąlygos išvalyti dan
tis su šepetuku po valgio, tai 
praplaut gerą gurkšnį vandens 
ir ją paskalauti, pasistengiant, 
kad vanduo praeitų pro visus 
dantų tarpus; tai pakartoti tris 
kartus, šis metodas, nors ir 
primityvus, bet šiek tiek leis iš
plauti maisto likučius iš burnos.

Dažnas smaguriavimas tarp 
pagrindinių (pusryčių, pietų, 
vakarienės) valgių labai apsun
kina burnos švaros palaikymą, 
tuo pačiu labai dideliu nuošim
čiu padidina dantų gedimą. 
Ypatingai saldūs minkšti daik
tai, kaip saldainiai, “šaldykre- 
mis”, šokoladas, įvairūs tortai, 
saldieji pyragai, saldūs ir rūgš
tūs skysčiai dantis gadina. Pa
vartojus ką nors iš šių skanės
tų, būtinai reikia išplauti burną.

Cukrus ir krakmolas burnoj, 
skildamas į smulkesnias savo 
sudedamąsias dalis, gamina 
rūgštis, kurios tirpina dantis. 
Statistika rodo, kad sumažintas 
cukraus suvartojimas karo me
tu per pus sumažino dantų ge-

Atettfaf. Spsosft-

Jose Marija juokėsi dreban
čia gerkle, velnišku juoku.

Staigiai jis nutilo, atsikėlė ir 
pareiškė, kad jis atvertomis 
akimis mato prieš save žmoną, 
persigandusią ir suveltais plau
kais. Klemencijos akys buvo 
malonios, bet jis pasakęs, kad 
malonumas slepia blogybę. Ji 
puolusi po kojomis ...

Tuo momentu Jose Marijos 
veido išraiška buvo taip gąs
dinanti, kad kunigas pakilo, ir 
pradėjo trauktis, visas išbalęs 
ir drebėdamas.

“Ne, vargše! Ne, tu man ne
pabėgsi!“ — murmėjo Jose _____
Marija, artindamasis prie jo. . Tam "tikras įkraus’ir

Jo akys pradėjo klajoti. Ku- --------- - -
nigas traukėsi, traukėsi...

Tuo tarpu ant laiptų pasigir
do batų ir durtuvų bildesys.

Vartė J. P.

krakmolo kiekis yra reikalingas 
žmogui, bet turėtų būt varto
jamas pagrindinių valgių metu. 
Labai patartina kiekvieną val
gį užbaigti bent nedideliu ga-

balelių ne per rūgščiu vaisiu 
ar keliom uogom arba kad ir 
morkom ar kitom daržo/?m, 
kurios aplipusius su minkštu 
maistu dantis bent šiek tiek 
nuvalo ir dantų smegenis 
masažuoja. x

Gal kas pasakytų, kad 
niau žmonės nė šepetuku ne
vartojo ir burnos . neplovė, o 
geresnius dantis turėjo. Bet at- 
siminkim, koks rūpus jų t* ais
tis buvo. Svarbiausia, kad se
niau žmonės nevartojo tiek 
daug cukraus, minkštų saldžių 
pyragų, saldžių gėrimų, saldai
nių, “šaldykremio” ir kitokių 
saldumynų. Rūpus maistas ne
aplipdavo ant pačių dantų ir 
masažuojančiai veikė pačią 
danties aplinką, vadinamą dan
tų smegenimis. Masažas yra la
bai svarbus kraujo apytakai į 
dantų smegenis pagerinti. Tuo 
pagerinama danties ir jo ap
linkos mityba.

Tinkamas dantų šepetukas ir 
tikslus jo vartojimas atlieka 
du svarbius uždavinius, būtent: 
nuvalo visus dantų paviršius 
bei jų tarpus ir masažuoja dan
tų smegenis. Dantų valymo ir 
dantų smegenų masažavimo 
priemonės susideda tik iš še
petuko ir tikslaus jo vartojimo, 
šepetukas turi būti su trumpa 
galvute, kurioj yra šešios š?re- 
lių eilutės išilgai ir dvi skersti. 
Seraliai yra kieti vienodos (pu
sės inchio) ilgio, šepetuko 
rankenėlė tiesi ir gan ilga, Sera
liai vienoj išilginėj ašy su gal
vute. šios formos šepetukas

vadinasi Py-co-pay. Galima 
gauti vaistinėse. Suaugusiems 
būna didesni ir dažnai turi gu
minį kūgelį ant rankenėlės ga
lo. Kūgelis vartojamas tam tik
rais atvejais tarpdančiams jau
dinti, bet tik su dantisto nuro
dymu. Vaikams šepetėliai var
tojami mažesni (tos pat Pyco- 
pay rūšies).

šepetuką visada vartoti sau
są. šepetukas niekad į nededa
mas įYarštąVandenį. Seną še
petuką pakeist nauju, kai mere
liai suminkštėja.

Mėginsiu aprašyti teisingą 
šepetuko vartojimą, nors apra
šymas be pademonstravimo var
gu ar bus visiems suprantamas. 
Pirmiausia reikia nuvalyti dan
tų krantymo paviršius, šven
čiant ir spaudžiant šepetuku. 
Tada valomi kiti dantų pavir
šiai. šepetuko šeraliai prideda
mi prie dantų atsargiai, kad 
nesužeistų smegenų, lygiagre
čiai su danties išilgine ašim, 
atsukant į danties šaknį, šepe
tėlis paspaudžiamas 45° kam
pu su išilgine danties ašim ir 
rankenėlė pajudinama. O jei 
krūminiai, tai, šepetuko ranki- 
hėlė judinama pirmyn ir atgal. 
Seraliai tik palinksta, bet ne
sijudina iš pirminės vietos. Be- 
tęsiant šį judinimą, šepetėlis 
palaipsniui nutraukiamas prie 
dantų kramtymo paviršiaus. 
Tai reikia pakartoti tris ar ke
turis kartus. Taip dalimis nuva
lomi visi dantų paviršiai, tarp- 
dančiai. Prie pirmos progos at
silankę pas savo dantistą, pa
prašykit pademonstruoti jums 
šį valymo metodą.

Dažnai teiraujamasi, kokios 
dantų pastos reikia vartoti. 
Šių dienų pastos turi panašią 
pagrindinę sudėtį, tik pagal 
kvapą jos skiriasi. Taigi, kiek
vienas pasirenka pagal savo 
skonį. Pasta nėra svarbus dan
tų valymo priedėlis, o dides- 
niai šeimai — tik bereikalin
gos išlaidos, nes vaikučiai daug 

* tos košelės 'išvartoja, o dantu
kų vistiek tinkamai nenuvalo 
ir dantų smegenų nepamasa
žuoja. Bendrai, odontologijos 
mokytojų nuomone, tam tikras 
skiedinys vartojamas su šepetu
ku teisingu būdu yra mažiau
siai kenkiantis dantims ir gin- 
gyvai (dantų smegenys) ir duo
da geriausius rezultatus.

Skiedinys susideda iš lygių 
dalių valgomos druskos ir so- 
dium bicarbonato, ištirpintų 
vandeny.

Svarbiausia reikia tinkino 
šepetuko ir teisingo jo vartoji
mo.

Netinkamai ir per retai va
lonų dantys praranda savo 
blizgėjimą ir natūralią išvaiz
dą. Danties paviršutinis sluogs- 
nis, vadinamas emaliu, turi tik 
vieną procentą organinių da
lių, tuo tarpu kiti 99% suda
ryti iš neorganinių kietų da
lių, kas duoda danties pavir
šiui perlo išvaizdą su baltu ar 
gelsvu atspalviu.

Visada švarūs dantys—aukš
tos kultūros pažymys, o lietu
viai jau nuo seno priklauso 
prie kultūringųjų tautų.

Dr. Elena Vilčimkianė.

Užsisakyk “Šv. Pranciškaus
VARPELĮ"

Ką tik išėjo iš spaudos

AMŽINOJI 
AUKA

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

lesnį šv. Mišių aukos 
supratimą.

KAINA - $2.00

Gaunamą "Darbininko" 
administracijoj.



DARBININKAS

Kas buvo Kėdainiuose sutarta su švedais?

Skautiški žaidimai

KVIETIMAS

AR TAI PRANAŠYSTĖ

1955
Piknikas įvyks JAUKIOJE VIENUOLYNO SODYBOJE, 261 Thatcher Street, Brockton, Nass

nužudytas su visa šeima (Eka- 
terinburge 1918 liepos 6/. Die
vas, sakoma, nežiūrįs laiko nei 
kieno rankomis bausmę vykdąs.

siaube, kurį rusai su savim ne
šė į Lietuvą, Lietuvos hetma- 
nas kunigaikštis Jonušas Rad
vila šoko pagalbos ieškoti pas 
švedus. Jų karalius Karolis X

atžymėtas Įdo- 
ir Nepriklau- 

taikos sutartis

Visi Naujosios

POTVYNIS buvo užliejęs PhiladeJphijos gatves, kai Connie vie
sulai buvę prapliupęs Hetjuni.

išteka šių profesijų merginos: 
1. siuvėjos, 2. slaugės, 3. lėk
tuvų palydovės, 4. raštininkės.
5. studentės, šios paskutinės 
kartais tik dėl to ir mokosi.

įsitikinti, kad joms labai reikalinga k< 
į pastatyti. Visus kviečia ir visų lai

Kėdainių sutartis buvo pasi
rašyta Jonušo Radvilos, 2e-

praleido prie banguojančios jū
ros Įlankos. Beveik be paliovos 
skambėjo lietuviškos dainos. 
Tik gaila, kad atsilankiusiųjų 
buvo nepakankamai daug. Ma-

Keista ligoninė
Los Angeles mieste atsirado 

nauja ligoninė su užrašu. “A- 
merikos šeimos reikalams" Jo
je tebus gydomi tik pradedą 
nesugyventi vyras su savo žmo-

paskelbta, kad Jonas Kazimie
ras, nedavęs Lietuvai jokios pa
ramos, daugiau nebepripažista- 
mas didžiuoju Lietuvos kuni
gaikščiu. Juo skelbiamas Šve
dijos karalius Karolis X Gus
tavas. Tai reiškė, kad ir unija 
su Lenkija naikinama, o suda-

dės atsiimti Lietuvos žemes, 
kurias užgrobė caras Aleksie-

rumas, deja nėra ištirtas.
Ano meto' bajoras Povilas 

Vadeiša, prisiekęs liudijo Vil
niaus vysk. Jurgiui Tiškevičiui, 
kad šv. Kazimieras net tris me
tus pasirodęs. Buvę taip. Kaž
koks jaunikaitis, lengvai praė
jęs sargybas ir atsistojęs kam
baryje prieš Seremetįevą, rusų 
vadą. Jaunikaitis jam taręs: 
“Esate Dievo rykštė manajai 
tautai, bet ji atgailaus ir jos 
bus pasigailėta; už jūsų gi ne
dorus darbus Dievas taip su
spaus, kad nė už Uralo neišsi- 
gelbėsite”. Pasakęs, išėjęs ir 
daug kas jį matę. Vadas buvęs 
labai sujaudintas, o garsas apie 
tai plačiai pasklidęs. .

Jei tuos tariamus žodžius 
(jie vis dėlto anuo metu užra
šyti) taikysime Romanovų di
nastijai, kuriai priklausė caras 
Aleksiejus, leidęs savo kariuo
menei siautėti, tai paskutinis 
caras Mikalojus Romanovas tik
rai nerado išsigelbėjimo nė 
prie Uralo, kur buvo bolševikų

mų, atminties ir kitų galių la
vinimas; 2) Programiniai žai
dimai; 3) Skautiškų kliūčių 
lenktynės ir 4) Naktiniai žaidi
mai.

skautininkų B. Mantvilos ir K. 
Dineikos puikiai paruoštas kny
gas — “Žaisk" ir “Skautiški 
Žaidimai".

Tremtyje ir išeivijoje skau
tai ir kitos jaunimo organizaci
jos labai pasigedo panašaus tu
rinio knygų. Akademinio Skau
tų Sąjūdžio žurnalas “Mūsų 
Vytis", pritariant‘ Seserijos ir 
Brolijos vyriausiems skauti
ninkams. šiomis dienomis išlei
do antrąją “Skautiški Žaidi
mai" laidą.

Šios knygos Įvade gvildena
ma: a) kodėl vaikai ir jaunuo
liai žaidžia; b) žaidimų reikš
mė; c) kaip pažinti vaikus; d) 
vaikų žaiidybiniai reikalavi
mai; e) žaidimų vedėjas ir f) 
žaidimų higiena. Antroje dalyje

Karalius Jonas Kazimieras 
šaukė bajorus Seiman, Gardi
nau, bet mažai kas iš jų atvy
ko; jie neįvertino didelio Lie
tuvai pavojaus. Tada ir pats 
karalius išvyko Lenkijon, pa
likęs Lietuvą savo likimui.

Nuo tolimesnės rusų invazi
jos 1654 metų pabaigoje Lie
tuvą tegynė sunki, šalta žiema. 
Po pusantro šimto metų tas si
biriškas šaltis gins Rusiją nuo 
Napoleono, o po trijų šimtų 
metų — nuo Hitlerio. Rytų Eu
ropos erdvėje ir šaltis yra gink-

FBOGRAMOJE: 10 vaL pamaldos • 12 vaL pietus vienuolyno valgyk
loje • 2 eaL Brocktono miesto orkestro (bene) koncer
tas • 4 vai. tautiniai MtiaL dalyvauja O. Ivaiktones 
tautinio šokhi grapo ii So. Bostono • 0 vaL leidai ir

=____ PIRMOJI RUSŲ INVAZIJA į LIETUVĄ (2) - ----------

• “AMŽIN0S SUTARTYS” SENIAU IR DABAR • RUSAI VI
SADA JAS LAUŽO • GINKLAS, PRIEŠ KURĮ NEATSILAI
KO NE NARSIAUSIAS KARO VADAS O PRANAŠYSTE 
APIE ROMANOVŲ DINASTIJOS TRAGIŠKĄ GALĄ o KAS 
BUVO KĖDAINIUOSE SUTARTA SU ŠVEDAIS PRIEŠ 300 
METŲ? O “BROLIAI” IR “IŠDAVIKAI” • KODĖL NEBUVO 
NUTIESTAS TILTAS PER BALTIJĄ’

Gustavas buvo jau privertęs 
pasiduoti Lenkiją (1655 liepos 
25) ir įžengęs į Varšuvą. Len
kijos ir Lietuvos karalius Jo
nas Kazimieras, gelbėdamas sa
vo gyvybę ir asmeninį turtą, 
su aukso, dėžėmis buvo iškūres 
i užsienius. Pačios Lietuves 
švedai tuo tarpu dar nebuvo 
palietę, švedų generolas Mag
nus de la Gardie su savo kariuo
mene lūkuriavo Rygoje. Į jį 
buvo kreiptasi, siūlant kartu 
išeiti prieš rusus. Magnus tada 
įžygiavo į Lietuvą, bet tuo tar
pu rusai jau užėmė Vilnių ir 
Kauną. Jonušas Radvila su sa
vo štabu įsikūrė Kėdainiuose. 
Čia 1655 rugpjūčio 18 su šve
dais buvo sudaryta

KĖDAINIŲ SUTARTIS, 

kuria Jonušas Radvila siekė 
Lietuvą vaduoti iš užpludusių 
nelaimių tvano, ypač Maskvos 
grėsmės.

Kėdainių sutartimi, kuriai 
šiemet sueina 300 metų, buvo

• PUTNAME, cugpidCĮb 21, 
šventinama vienuolyno koply
čia. Iškilmės prašidėda 11' vai. 
Koplyčia šventins vysk. Bėr- 
nard Flanagan, iškilmingas mi
šias aukos prel. Pr. Juras, pa
mokslą sakys vysk. V. Brižgys. 
Po pietų 3 vai. bus noviciato 
šventinimas, Kryžiaus keliai, 
palaiminimas Švenč. Sakramen- 
tu. Kryžiaus kelių pamėldoihs 
vadovaus vysk. B. Flanagan. Po 
pietų 4—4 galima bus novicia-. 
tą aplankyti. Kviečiami daly
vauti visi lietuviai, ypač vie
nuolyno geradariai ir rėmėjai.

• Ateitininkai Chteagoįe lap
kričio 5 ruošia didžiulį koncer
tą. Programoje dalyvaus solistė 
Aldona Stempužienė iš Cleve- 
lando ir solistas Vaclovas Veri 
kaitis iš Toronto. Koncerto pel
nas skiriamas Ateities žurnalui 
paremti.

• Italijon iš New York©' 
rugpjūčio 9 laivu “Satutnia” iš
vyko lietuvių saleziečių gftnaa- 
zijon mokytis Kęstutis Norvai
ša iš Bostono, Liudas Reivydas 
iš Brocktono, Algis Savulkmis 
iš Lawrence ir Povilas Vaišvila 
iš Chicagos. Juos išlydėjo sale
zietis kun. D. Battistello vie
toje kun. A. Sabaliausko, kuris 
liko JAV tęsti savo darbo.

• Andrius Gasiūnas, Mel- 
boume, Australijoje, paskirtas 
vyriausiu inžinierium mechani
kos skyriui didelėj sunkiosios 
pramonės firmoje “Kelly & 
Lewis”. Inž. A. Gasiūnas gim
nazijos mokslus baigė Lietuvo
je. Šiauliuose, inžineriją studi
javo Lietuvoje, Kaune, ir švei-

Nekalto Prasidėjimo. Vie
nuolyno. Putnam. Conn. 
Marijos garbei skirtosios 
koplyčios statyba baigta. 
Šventinimo iškilmės įvyks 
rugpjūčio 21 d. 11:00 vai.

Šventins Jo Ekselencija 
Vysk. Bernard Flanagan. 
Ši lietuvių geradarių pa
statytoji šventovė teikia 
džiaugsmo Vienuolijos sese
rims ir Lietuvių visuome
nei.
Kviečiame visus lietuvius ir 
lietuvaites dalyvauti šven
tinimo iškilmėse ir kartu 
padėkoti Dievui už Jo ma
lones bei patirti dvasinio 
džiaugsmo.
Iš galinčių aukoti koply-

maičių vysk. Parčiausko, Vil
niaus vyskupo įgaliotinio kai 
Bialozoro (pats vyskupas Ju>' 
gis Tiškevičius jau buvo pabė
gęs į Karaliaučių),-lauko beį
mano Gansiausko, kunigaikš
čio Boguslavo Radvilos ir apie 
1000 bajorų. Kitiem buvo duo
ta teisė vėliau prisidėti.

“IŠDAVIKAI" PASIELGIA 
BROLIŠKAI

Kėdainių sutartis lepkų bu
vo labai puolama, o ją pasira
šiusieji vadinami išdavikais, 
ypač Jonušas. Radvila. Dar ir 
Lietuvos nepriklausomybės lai
kais kai kurie lenkai stebėjosi, 
kad lietuviai ta “išdaviką” iš
kėlė, pasirinkdami jo vardą 
gusarams; buvo toks Jonušo 
Radvilos gusarų pulkas. Len
kams “išdavystė” reiškė ir te
bereiškia unijos nepripažinimą. 
Bet kaip tą “brolišką uniją” 
anuomet suprato lietuviai ir 
kaip lenkai, parodo pati Kėdai
nių sutartis. Toje sutartyje su 
švedais lietuviai įrašė sau teisę 
neišeiti prieš Lenkijos karalių 
ir lenkus, nors švedai su jais ir 
kariautų. Tuo tarpu lenkai sa
vo kapituliacijos akte (Ujscie, 
1655), kuriuo irgi . pasidavė 
Švedijos karaliui, dėl lietuvių 
galvos sau nekvaršino. Lietuva 
buvo pamesta visiškam savo 
likimui.

KVIESTI DRAUGAI, 
TAMPA PRIEŠAIS

Švedai buvo pagarsinti vi
sam kraštui kaip draugai, atėję 
lietuvių vaduoti iš didelės ne
laimės. Tam buvo ir Kėdainių 
sutartis surašyta. Tačiau Karo
lis X Gustavas nieko neatsakė, 
sutarties netvirtino. Jis jautėsi 
galįs vienas susidoroti ir su 
Lenkija, ir su Lietuva, ir su 
rusais. Jo generolas Magnus 
de la Gardie pradėjo Lietuvo
je šeimininkauti lygiai taip, 
kaip ir kitas kuris priešas

Švedai nesuprato ir neįverti
no lietuvių pastangų atsipa
laiduoti nuo slavų (rusu ir 
lenkų) įtakos ir pradėti naują 
istorijos vingį — nutiesti drau
giškumo tiltą per Baltijos ma
rias. Tas tiltas nebuvo pastaty
tas. Lietuva pasijuto visa oku
puota. Tai buvo pirmas kartas 
Lietuvos istorijoje.

Trys šimtai metų mus skiria 
nuo to pirmojo tvano Lietuvo
je. (B. d.).

tyt, ne vieną sulaikė namie 
lietingas oras, trukęs lig vidu
dienio, ir nemalonūs atsimini
mai uragano, kuris tik iš vaka
ro čia siautė. Tačiau neatvy- 
kusieji apsigavo, nes po pietų 
oras buvo puikiausias.

Mūsų mirusieji
Jonas Dragūnas, sulaukęs 64 
metų amžiaus, staiga mirė dėl 
širdies atakos rugp. 12 d. Už 
jo sielą šv. Alfonso bažnyčioje 
atlaikytos gedulingos pamal
dos. Vęlionis turėjo savo siu
vyklą, kurioje daugumas darbi
ninkų buvę lietuviai.
Andrius Žiūras, ilgai ir sunkiai 
sirgęs, mirė rugp. 13 d. Palai
dotas taip pat iš šv. Alfonso 
bažnyčios. P. K.

Užėmę didelius Lietuvos val
stybės plotus ir radę-juose ka
talikų bažnyčias, maskoliai jas 
vertė tvartais ir plėšė, lygiai 
kaip mūsų laikais. Kai užėmė 
Polocką, kur * buvo pastatyta 
šv. Kazimierui koplytėlė (ant 
Dauguvos kranto jo pasirody
mui Lietuvos kariuomenei pri
minti), ji buvo sunaikinta, o 
šv. Kazimieras Maskvos archi- 
rejaus “ekskomunikuotas”.

Ryšium su tuo yra susijęs ir 
vienas pasakojimas, kurio tik-

Lietuviai su Maskva kariavo 
nebe vieną kartą — ištisus am
inis.. Ilgi Kazimiero laikų 
(1449) lietuviai spaudė Mask
vą, vėtau Maskva ėmė per
sverti prieš lietuvius. Tačiau 
1634 metais, kai 15.000 lietu
vių ir lenkų supliekė 100.000 
maskolių, caras Mykolas Roma
novas, pradėjęs naują Rusijos 
dinastiją, buvo priverstas tai
kytis. Buvo sudaryta amžinoji 
Potanovos sutartis. Lietuvos ir 
Lenkijos karalius Vladislovas 
Vaza atsisakė siekti Maskvos 
sosto (Maskvos bajorai jį buvo 
caru išrinkę), o Mykolas Ro
manovas pasirašė neliesiąs Lie
tuvos valstybės sienų, kurios 
ėjo dar visai netoli Maskvos.

AMŽINOJI TAIKA 
SULAUŽOMA

Retai kada istorijoje “amži
noji taika” yra buvusi amžina. 
Ir Potanovos taikos sutartis 
teištvėrė 20 metų. Caras Alek
siejus Romanovas ją sulaužė, 
kai 1654 metais su didele ka
riuomene perėjo Lietuvos vals
tybės sienas.

čia gali būti 
mus sutapimas- 
somos Lietuvos 
su Sovietų Rusija tetvėrė apie 
20 metų. Sutartį sulaužė irgi 
maskoliai, tiktai raudonieji.

Gintis nuo rusų ir 1654 me
tais lietuviam buvo sunku. Lie
tuvių kariuomenė buvo negau
si, ir dar jos karo vadai nesu
tarė: Lietuvos hetmanas Jonu
šas Radvila riejosi su lauko 
hetmanu Gansiausku. Masko
liai nesunkiai užėmė Vitebską, 
Polocką, Mohilevą, Mozyrių. 
Tiktai viena Smolensko tvirto
vė, toliausiai | rytus nusikišusi, 
išsilaikė 4 mėnesius.

TVANAS DIDĖJA

Kai šaltoji žiema nuslinko, 
maskoliai1 atslinko dar giliau Į 
Lietuvos žemę, priartėjo prie 
Gardino ir Vilniaus. Tame

Uraganas Connie 
smarkiai nuteriojęs N. Caroli- 
nos ir Virginijos pakraščius, 
nuo Washingtono, D. C., pasu
ko tiesiog į Baltimorės miestą. 
Rugpjūčio 14 d. 7:30 vai. iš ry
to per mūsų miestą ritosi pats 
uragano centras, jo akis. Ura
ganas jau buvo netekęs daug 
jėgos, dėlto ypatingos grėsmės 
nesijautė. Tačiau aukštai paki
lusi jūra ir ligi šiol čia niekad 
nematyto smarkumo lietus 
(per naktį prilijo netoli 8 co
lių!) ypač uosto rajone, padarė 
milijoninių nuostolių. Iš lietu
vių šiek tiek nukentėjo Mikalo- 
jūnas, kurio sodyboj išveista 
su šaknimis keliolika medžiu.

Šv. Alfonso par. mokykla 
naujus mokslo metus pradeda 
rugsėjo 6 dieną. Tai paskelbda
mas per rugp. dienos pamaldas, 
prel. L. Mendelis kvietė visus 
lietuvius leisti vaikus Į šią mo
kyklą, nes ji yra vienintelė lie
tuviška mokykla šiame mieste. 
Reikia tikėtis, kad neliks nė 
vienos lietuviškos šeimos, ku
ri savo vaikus siųstų į nelietu
višką pradžios mokyklą. Labai 
nemiela ir visai nesuprantama, 
kad vienas kitas, net iš naujų
jų ateivių, vaikus leidžia į sve
timtaučių mokyklas, tuo būdu 
jau iš anksto pasmerkdami 
juos neabejotinam nutautėji
mui.
Lietuviškosios Radijo Valandos 
vedėjai Albertas Juškevičius ir 
Kęstutis Leskauskas, rugpjūčio 
14 d. suruošė gegužinę (pikni
ką) Mikalojuno sode, norėdami 
gauti bent kiek pelno tos va
landos reikalams. Buvo paruoš-, 
ta užkandžių, šaltų gėrimų, gro-

canjoje.
Skautų vadovams ir viene- ________ 

tams padėti “Skautų Aidas" 
1934 m. Kaune buvo išleidęs



REAL ESTATE

VINTER GARDE* TAVERIN. Ine

VYT BELECKAS. savininką*
sump pompa.

AUGUSTINOG. L TUc linin frnoktjm 
„ Arti mokyklos Ir «u«irtekimo 
Kasdien atidaryta nuo 1:00 p.M.

ENGINE LATHE 
BOEING MILL 

g-- eiUfAulffTT

CLERC - TYPISTS 
TYPISTS IBM 

ELECTROMATIC

37 Sheridsn A ve. 
Brooklyn S, N. N.

Tel. APplegate 7-7083
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DAR GALIMA ĮSIGYTI pavieniams pirkėjams
(platintojams neslunčtame dėl mažo u rimo kiekio)

KAINA — 95.00

PYOTT FOUNDRY 
MACHINE CO. 

328 N. Sėtnąamon 
MO 6-0294

ALBERT MAIER, Ine.
Perk Store

Fetnstes Schweinefleisch A Wurst- 
waren, En gros und Detali.

1927 Washington Avenue 
TRemont 8-8193 Bronx 57, N.Y.

Tel. EV. 8-9794

M. and L AUTO COLLISION VORKS
LIETUVIŲ SPECIALISTŲ 

COLLISION IR AUTO TAISYMO D-V£
Atitekami visi coRHnm, dažymo Ir mech. taisymo darbu.

/DARBININKAS’
no •uoHwicnAvr

LIETUVOS VAIZDŲ ALBUMU
Puiki dovana svetimtančiama trairtoma progoms. tiems, kurie 
Lietuvos nėra mate, be to, ir maėiuatenui gražus prisiminimas

Bara&|SAL£ vestuvėms, 
parengimams, suariu* 

kimamsų elc.

TO WORK?" 
Immediate Opening for 

SKILLED 
MACHINISTS 

TURRET

Mušt have tools, ' read and speak 
some English. Good transportation. 
Near Lake SL, Mihraukee Avė. 

and N. Saagamon bus at door.
PYOTT FOUNDRY

ligi tamsos 
145M S. Green St. 

Parėksimo Agentai'

liejau* Mldymas. tlle vonia, spalvok 
Rengimai, beržo kabinetai — pui 
klos dekoracijos — didelė srutin*'

KACJAS S MIEGAMU pLTTfNV*

Pilna* rūsys -- piasterio sienos, a-

Pennsylvanijos gubernatorius 
George Leader 15 d. rugpjūčio 
f Lakewood Park, Pa. atvykti 
negalėjo, bet mielai sutiko at
siusti savo įgaliotini Mr. Wil- 
liam D. Thomas (State Secret- 
ary of Property and SuppHes).

Po sustrtnkimo Lietuvių 
šventės ttfininkas kun. K. Ra* 
kauritM pakvietė visa komitetą 
ptMTllSUlU SCrMiOraS nuttl 
vtigyKtoje.

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

St. Francis Rospital and 
School of Nurstag

25 East Hamilton Pteee
Jersey City, New Jersey.

WELL BOTU) 
SHELL HOMES
• RANCH
• CAPE COb
• SPLIT LEVEL
• COTTAGES

Visit modets <m display at 
Well BuiH Sales Co.

of Mereer County 
R«rt« », neit to Food Fafr 
2163-2111 Nottingham Way 

Trenton, N. J.
Phone JU 7-6415

Open Tuesday Throagh Friday 
1» A. M. te 4:36 P. M.

7 P. M. to 9 P. M. 
Saturdsv 19 AM. to 4:39 P-M.

CLOSED MONDATS

& ARB1N ĮįiKAŠ

CLEVELAND, ORIO

DISPLAY

VI 9-8300

SUMMER RENTALS

Petrikonienė ir M. Moc-

. Ne? Tam yra visokį žinių JOHN J. LINK, Ine.

Ticket $5.50
Ali Reservations to be in before

ICE, ESSO FUEL OIL. UCENSED
AND INSURED.

Chicago, III

DISPLAY

MERGAITES.

LONG BEACH, Bell-Air Court 
BoardwaJk - New York Avė. išnuo
mojama, puikiai apstatyta, naujas 
pastatas, ir 2 Ve apart, kamb.. 
prie pat okeano. Sezonui arba vi
siems metam. Žingsnis i kat_ bažn. 
ir mok.

CLearwater 9-4014 
New burner imtallations 
953 Post Road, FairfieM.

futbolas, 3:30—5 lengvoji atle
tika.

Iškilmingas žaidynių baigi- Be abejo, ir jiems bus parodyta 
mo aktas ir dovanų įteikimas reikiamo dėmesio.

A. SCHWAB & SON
Pork Store & Mest Market į 

Erstki. Fleischvcaren u., Provisions. 
Aile Arten hausgemachte Wurst- 
waren — Wholesale und Retail. 
801 Seneca Avė.. Erke Putnam Avė. 
Brooklyn. N. Y. Tel. HE. 3-5828.

TRI-MOTOR Auto Service
Oven Boked Paint Shops, 

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

money by čutting 
24-hour emergency 

Automatic deliv-

FOR RENT—Five room house, 
complctely fumished; modern 
screens, venetian blinds, high 
•levation. Price $250.00, until 
Oct. 1. Near Cath. church. John 
G. Winans, Leeds, N.Y. Tel. 
CAfskilI 938 W 2

TO PLACE, 
TOURAD

CANCEL OR CHANGE 
CALL LO 3-7291

DEARBORN 2-0819 
TOPLACE 

HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKER

227 BEDFORD AVĖ. BROCttLTN 11, N. Y. 
TeL STagg 2-7524

MLGBIMAGE TOST. ANTHONY 
SHBINE

OUTSTANDING OPPORTUNITY 
for 

Office workers

DRY ICE
FOB P1CNICS AJJD ALL OCCAS- 
IONS. OPEN A. M. TO 12 
MIDNIGHT. WE ALSO SELL ICE

gy v. 422 Meaabaa Strn Ridgewood, Brooklyu, N. Y. 
Skambinti tel. HYadnt 7-4677

“LAPES SĄŽINE” OMAHOJE

»»»»yx>oo ooe eoeee »»»»» aeee 
HELP WANTED FEMALE

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

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

Jums geromis sąlygomis padarys

JUOZAS GRABAU 
REAL ESTATE BROKER

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

(mortgidžių) ir t.t.

DOWNSVTLLE RESERVOHC (4

Excellent starting salary. VVorking 
conditions best!
5 D*y Week.

Paid Vacattons. Transportation at 
door, near. Lake St.. Mihvaukee 

Avė. and North Sangamon bus

OCEANSIDE, NEW YORK 
SUNDAY, ACGUST 28, 1855 

Sponsored by the Mother’s League

HOROWITZ « MANTZ, Ine.
Tool Beadgnarters For 

the DO-IT-YOURSELF fans 
Cotne in and lenrn how far your 
doBar ean go.

LEHIGH 4-1488
23H 3rd Avė. (cora. 125 St), NYC.

We will clean adjust your furnace 
oil burner, make an efficiency tęst 
and adjust as foilows: Draft, temp- 
erature. CO2 and smoke tęst. We 
wiD save you 
your oil bfil, 
repair service.
ery of Esso fuel oil.

GET THE BEST

III; Ponas'Toks įslimpino į dide- 
BS Mų namo tarpdurį, pasibeldė į 
B jdurininkės durų langelį ir ne- 
r kantriai laukė rezultatų.
H'' — Ko geidžiate? — pasitei-
O ravo išsikišusi galva. , 
L Nepalsukykite už provo- 
1^. žariją,-—' atsiprašė ponas Toks.

-Aš' tik norėjau paklausti, ar 
čia kartais negyvena , visuome- 

||L nės veikėjas ponas šnypštys?
- Net'—- atsakė durininke, 

fc' ~ Tokios pavardės neteko 
nugirsti.

E , — Ačių už tikslias žinias, —
šūkterėjo Toks ir, striksėda- 
mas aukštyn laiptais, pridūrė: 

pt. “Jį rasiu trečiam aukšte.” 
L5 ' — Ne! — rėkė užkandama 
gfe. durininke. — Jo nerasi trečia- 

' me aukšte!
ii J Tai gal ketvirtam? — ne-

atlyžo ponas Toks. ’
/ ,— Ką čia ketvirtam! — ožia- 

g * vosi durininke.
||į .2“'— Tai gal ant stogo? Bet 

veikėjas šnypštys ne kaminas.
k. Ką jis ten veiks ant stogo? — 
fe stebėjosi Toks.

 Sakiau, kad* nė pirmam, 
Eį’ antram, nė po stogu, nė
fe ant stogo jokio šnypščio nėra, 
g Jis visai čia negyvena? Kiek 

kartų tamstai tai reikia sakyti? 
— tūžo durininke.

įpr — Man?! Užtenka vieno 
karto. Turiu ausis neblogas ir 

? toji po kepure dar neatsikabi- 
BUsL — ramiai dėstė Toks. — 
fik pat pradžios aš sumezgiau, 
kad minėtasis čia negyvena.

August 26th.
Phone WAhrat 2-746S

ATVYKAU SU JUMIS PASITARTI
Bendruomenės pirnfininkas 

St, Barzdukas rugpiūčio 6 d. 
lankėsi Chicagoje. “Atvykau su 
jumis pasitarti”, — pirminin
kas nusakė savo apsilankymo 
tikslą. Pasitarti su tarybos na- 

' riais, apygardos ir apylinkių 
valdybom, kultūrininkais ir 
Lietuvių -Bendruomenės eili
niais nariais, kurie savo balsa
vimu prisidėjo prie Lietuvių 
Bendruomenės įstatymo į jai 
skirtas vėžes.

Per 150 idealistiškai nusi
teikusių bendruomenininkų su
plaukė į Lietuvių Auditorijos 
salę pasiklausyti pirmininko 
žodžio, pasikeisti mintimis, pa
miršę varginantį karštį ir sa
vaitgalio poilsį.

Šis faktas rodo, jog bendruo
meninė mintis stiprėja ir tam
pa kūnu.

jg _ — .. ------ Chicagos apygardos valdy- -
i * infonDU°ja bos pirmininkas dr. J. Bajer-
fe ątehf apie taL kas nutiko, kas 
f nenutiko, kas galės nutikti.

— Sėdi tai sėdi, informuoja 
C. tai informuoja, — dėstė kiek 

atlyžusi durintekė. — Bet ką 
aš tamstai daugiau galiu pasa
kyti, jei nieko nežinau apie 
veikėją šnypštį.

*— Nieko! Visiškai nieko,—

ens, 2-car garaže, snring water. 
Near Cath. charch. $7,500. B. Par- 
dee, RD. I. DeLaneey. N. 
Phone Andes 2764.

of St Siraon’s Mission 
. , 507 South $inth Street 

Condūctetl by the Frandscan ‘ 
Sisters of the Atonement 

Buses leave St. Simon's Mision at
7 A. M. Aug. 28th, 1955

čius trumpu žodžiu pasveikino 
pirmąjį rinktą Lietuvių Bend
ruomenės pirmininką, atsilam 
kiusius tarybos narius ir visus 
gausiai susirinkusius bendruo
meninių reikalų svarstyti kul
tūrininkus.

JAV Liet. Bendruomenės 
pirmininkas savo pranešime

Mahanoy City, Pa.
Lietuvių šventės pirm. kun. 

Leonas Pečiukevičius pakvietė: 
Monsgn. St. Dobinį, kun. P. 
čėsną, kun. K. Rakauską, kun. 
J. Neverauską, kun. J. Lukšį ir 
kun. J. Ceoonį j g?'utinį-Lietu
vių šventas koi itc'o pasitari
mą. Susirinkimas įvyko Scraf- 
fords Hotel patalpose. Kun. P. 
Cėsna atidarė susirinkimą mal- k """""" 1'1' ■' •1 rT| 
da. Buvo nutarta vis-. Lietuvių | Stephen Bredes jr f 
šventės pelnas padalinti trims | v -
seselių vienuolynams, būtent: t 
šv. Kazimiero, Nukryžiuotojo | 
Jėzaus ir Šv. Pranciškaus. Kun. • 
Leonas Pečiukevičius pranešė, * 
kad dėl susidėjusių aplinkybių -

pareiškė savo nusistatymą po- 
į .; nas Toks. — Veikėjas, jei čia 
į negyvena, jei jo garsas nesie

kia kelių blokų, jei, nevertas 
kilnaus enciklopedinio vardo, 
toks veikėjas gali būti užmirš- 

r tas. Supranti?
— Suprantu. Bet užmirštas 

veikėjas gali keršyti. Kas jis 
toks? .
. — Tai ponas šnypštys. Bet 
nesuk sau dėl jo galvos. — Im
damas keršyti turęs pasiskar
denti, ims veikti, išeis visuo- 

/ menėn ir garsas sklis, poetiš
kai tariant, išskėstom burėm 

Į plauks. Tokiu keliu visi užmirš- 
I- - tieji veikėjai sąve primena ir 
gi sutaupo daug lėšų kultūros pa-

* Binkiui, nes savaime atpuola 
reikalas įamžinti vario pamink- 
lų užmirštą veikėją. Ar aišku?

, ■ — Aišku, ačiū! — nuolankiai 
b etarė durininke.
Et — Lik sveika! — atsisveiki- 

no ponas Toks ir nulingavo na- 
mo, pats vienas po nosim bum- 

X bedamas:
— Eh, žmonės dar toli nuo 

g ' sveiko protavimo. Reikia pa- 
: dirbėti, oi dar reikia ...

- .*

ROBERT M. GOODWIN 
Bus. Service 

771 Perk Avė. 
" Bloomfield, Conn.

Charter Buses, Phone: 
CHapel 2-9428

DALYVAUS 150 SPORTININKV IŠ JAV IR KANADOS
Sporfo žaidynės Ha pat

Jos vyksta šeštadienį ir sek- - 
madienį, rugpiūčio 20 ir 21 
Jos vyksta pas mus — Cleve- .• 
landė. Jose žada dalyvauti apie 
150 sportininkų iš įvairių JAV 
ir Kanados lietuvių kolonijų.

Žaidynės pradedamos šešta
dienį 2 vaL po pietų sportinin
kų paradu Patrick Henry High 
School stadione Arlington Avė. 
(prie E. 123 gatvės tarp Super- 
ior ir St Clair Avė., prieina 
Superior autobusai). Toliau 
ten pat arba šalimais esančiuo
se aikštynuose lengvoji atleti
ka ir lauko tenisas. Žaidynių 
dėmesio centre žada būti fut- 
bolo turnyras, kuriame daly
vaus 4 komandos: New Yorko 
LSK, Toronto Vytis, Chicagos 
Futbolo Klubas ir Detroito LSK 
Kovas. Futbolo turnyro pradžia 
4 vaL Latin Field aikštėje (East 
Blvd. ir Woodstock Avė. kam
pas).

Sekmadienį 10 vaL sportinin
kų pamaldos, 12—5 vai- lauko-vaizdžiai nurodė Lietuvių Ben

druomenės tikslas, reikšmę ir 
sudarytosios valdybos darbo 
planus. Plačiau sustojo ties 
Kultūros Fondu. Jo reikšmė di
delė. Kultūros Fondas turi būti 
lankstus, < gana savystovus, bet 
jis turi priklausyti Lietuvių 
Bendruomenei. Labai svarbus 
švietimo reikalas, švietimo rei
kalų neatidėliokim į šalį. Kiek
vienais metais ruoškime lietu
viškosios spaudos mėnesį. Pir
mininko pranešimas sukėlė 
gyvas diskusijas.

Daugiausia sustota ties Kul
tūros Fondo reikalais.

Kai kurie kalbėtojai kėlė 
mintį, gal Kultūros Fondą rei
kėtų laikyti savarankišku vie
netu. Išvadoje sutarta, jog LB 
Kultūros Fondo vardas yra pri- 
imtiniausias.. Knygų Įeidami 
labai karštai parėmė^pinmnžh- 
ko mintį ruošti spaudos mėne
sį kiekvienais metais. Vienin
gai pabrėžta, jog neplatinti lei
diniai, leidžiami okupuotoje 
Lietuvoje, kurie paskutiniuoju 
metu pradeda įsigalėti Chica- 
goje.

Vakare suruošta arbatėlė. 
Vėl pasikeista įvairiomis min
timis, iškelta naujų sumany
mų.

Veiklusis Lietuvos konsulas Mi _ L Lepniakovaitės ir dai- 
dr. P. Daužvardis visą laiką iinink0 v. Vijeikio, šviesų de- 
nuoširdžiai dalyvavo pasitari- riniai — P. Mikalausko, kos- 
muose, ir savo dalyvavimu ir' 
svarbiu žodžiu labai sustiprino 
bendruomeninio darbo reikš
mę.

JAV Liet Bendruomenės 
pirm. St. Barzdukas, lydimas 
dr. J. Bajerčiaus ir T. Blinstru- 
bo, aplankė Lietuvos konsulą 
dr. P. Daužvardį, lietuviškų 
laikraščių redakcijas ir lietu
viškųjų radijo valandėlių lei
dėjus.

Omahos Lietuvių Jaunimo 
Teatras, vedamas G. Veličkos, 
rugpiūčio 6 d. pasirodė visuo
menei, pastatydami Alės Rūtos 
“Lapės sąžinę”, prologo ir 4- 
rių paveikslų vaidinimą. Šio 
veikalo pastatymas truko sep
tynerius mėnesius. Režiso- 
riaus G. Veličkos, talkininkų 
ir artistų ištvermė suteikė kul
tūrinę prošvaistę omaluškiams. 
Tai buvo perlas, kuris yra je- 

nitne. Gausus Jalyvių būrelis, 
nors jau labai ribotas virstąs 
Omahoje, artistams nesigailė
jo gerai paploti. Lituanistinės 
mokyklos tėvų komitetas va
dovus apdovanojo gėlių puokš
tėmis ir mielais žodžiais reiškė 
padėką, šios programos rengė
jai buvo šie: dailininkas:—B. 
Šulskis, šokių vadovė — I. To- 
tilaitė, choro vadovė — E. Gu- 
tauskienė, akompaniatorė — 
T. Kinsellienė, kostiumų eski- 

įvyks sekmadienį 6 vai. vak. 
Slavėnų salėje St Claire Avė.

Clevelando lietuvių visuome
nė visur kviečiama ir mielai 
laukiama.

/
Studentu ateitininkų iškilmės
Studentai ateitininkai, prieš 

pradėdami stovyklauti, porai 
dienų dar užsuka į patį Cleve- 
landą. šeštadienį (rugsėjo 3) 3 
vaL po pietų jie rengia ekskur
siją laivu po ežerą, o 8 vai. •- 
vyksta linksmavakaris nauj. pa
rapijos salėje. Sekmadienį ^rug
sėjo 4) 10 vai. pamaldos su 
bendra komunija nauj. parapi
jos bažnyčioj, 2 vai. po pietų 
— popietė kultūriniame lietu
vių daržely, kur lietuviškos dai
nos valandėlę praves Ciuilio- 
nio ansamblio meno vadovas 
muz. Alf. Mikulskis. Vakare 6 
vaL slovėnų salėje studentiškas 
meno vakaras, kurio programoj 
dainos, baletas, muzika, kūri
nių skaitymas ir kt Mūsų stu
dentai taip pat kviečia visur 
atsilankyti lietuvių visuomenę.

tiumų pagaminimui vadovavo 
— E.
kienė ir dekoracijų ir scenos 
techniški įrengimai — J. Deks- 
nio, J. Damijonaičio, V. Sede
ravičiaus ir J. Jablonskio. Dide
lė padėka priklauso veikėjams, 
kurie pasipuošę naujais kostiu
mais savo gražia vaidyba būrė 
ir vedė į pasakų pasaulį daly
vius. KLM

Nauios vestuvės
Rugpiūčio 27 10:30 vai. šv. 

Jurgio bažnyčioj susituokia Al
dona Bačiulytė ir Edvardas 
Bliumėntalis. Rugsėjo 17 10:30 
vai. šv. Jurgio parapijos bažny
čioj žiedus sumaino Nijolė S. 
Žydavičiūtė su Donatu M. Bal- 

> čiūnu, mokytojo P. Balčiūno 
sūnumi.

Sunkiai serga
Jau ilgesnis laikas, kaip la

bai sunkiai serga Telyčėnienė, 
Alf. Telyčėno žmona. Taip oat 
sunkios ligos prispaustas ii' 
Puškorius, moksleivių ateitinin
kų sąjungos .centro valdybos 
nario Jono Puškoriaus ir kitų 
jo seserų bei brolių tėvelis. 
Abiejų ligonių padėtis yra kri
tiška.

Prof. Pr. Skardžius'
Westem Resęrve universitete 
išėjo bibliotekininkų mokslą ir 
gavo diplomą.

Kostas Žukas
yra 143 Vasario 16 gimnazijos 
rėmėjų būrelio naujas vadovai.

SP Since their foundation, in 1856, the 
Brothers of Mercy Have been help- 
ing the unfortunate.

Nursing men and boys, ridi and 
poor, regardless of race and creed, 
in their own homes.

Conducting homes for the aged 
and infirm.

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

Ule Brothers of .Mercy need 
you. For more complete Infor
mation conceming a vocatkm with 
us, write:

Reverend Brother Provincial
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Deposits made on or before the lOth business day 
of January, April, July and October and the 3rd 

business day of all other months draw interest 
from the firat of such month if left to the 

end of the quarterly dividend period.

in Historic
Route 30.

11 rooms

Route
Large
Small

Catskill, N. Y. 
to be comfortable.

ROMAN CHARKOVVSKI 
R. F. D. L Box 350 
F*rmingdale, N. J.

MAID-MEN ROCHELLE. Sleep in. 
3 children in family to be looked 
after occassionally. Own room and 
bath. $40 per week. Mušt speak 
english and have reference.. 
NE 6-2338 O—l P. M.

and <>th*>r vrorkr nt »rt. Apply to. -----
MOTHEh PRIORESS, 14Wt and W«<t Sts., 
Union City. N. J.

Kltehon, Bodroom and Bath. Mald Sarviea 
OlalMa, Sllvvrwara, Radis, Toastsr, Iron

3-7291 
CHANGE

RESTFUL, quiet vacation on dairy 
farm: swiming, TV, coutry style 

food. $35 week Adults; children 
reasonable, 60 mi. NYC. Near Ca
tholic church. Open during Sun- 
day. Write for Booklet “L” Walter 
Illenberg, Rock Tarėm, N. Y. Tel. 
Maybrook 4815.

ELMONT. 5 H-room brick bungal- 
ow, coraer 60x100, 2 Hocks trans- 
portation, schools. Stores; Venetion 
blinds, storai conbination windows. 
doors, cyclone fence all around bark 
entrance to basement, 5 IĮ years oM. 
Near catholic institutions. $15,500. 
FLoral Park 2-1014.

A ouarterly dtvMrnd at the ahove rate is an- 
tiripated for the anarter beginning July 1, 1855 
baaed on the continuanee of satisfactory earn- 

Ings.

v - DELICATESSEN
Large growing Long Island town. 

Owner’s._ death forces sale.
$28,000, 

Long lease: $6000 
includes stbck.

1252 Merrick Rdz 
Lindenhurst 5-5680

FIRST 8HOWTNG 
SpUt Lev«4s — $17,980 
Ney — CnrtapBu^

267 3rd Ava, Aabury Park, N. d.
• Btecfc te Ona* — TeL PR 5-1715
• Enropeea Ptea $18 Up Weekly
• Wtth DeMeioos Meah, $48
• 'IteeRy laeafed
• Alsa Tai s Įlipa Ptan—ExeeEent

Food. Near Holy Spirit Cath. 
Chnrch. Writo for Booklet *L’.

Open in September
A. D. MeTighe, Owner; B, M-

CONNECT7CUT. DAVIS FARM. 
Offere Bert. Quiet, Oomfort and 
gaad fOad. to refiaed ipiertr. Near 
Latoe. Bathtag, and Catholie Cfa. 
Wgite fog booMrt “L’ or phone: 
Kentw*lker (Conn.) 7-8801. P. D. 
New Presto*, Conaeetteut.

SEA FOOD, STEAKS, SHOPS 
Fouatain Service - Breakfast 

Lunch - Dinners 
OPEN 24 HOURS 

Shore.Road & Ocean Driveo 
(Just Over the Canal) 
COLD SPRING, N. J.

(Near Cape May)

S&ĄLL FARM, garage, 3 buildings, 
impts., heat, phone service, elec- 
tricity, mali delivery; one acre of 
lawn and Moters; 3 uells; 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 NEwton 6-1076M, 
after 5 P M.

LAKE HUNTINGTON. 160 acres, 
5 buildings, exeellent for catholic 
eamp or retreat bonse, very reason- 
abty priced, location in catholic 
are*. Phone: MO 6-2475 or IL 6-1023

SMALL FARM. 4 acres, Hen bonse, 
10ę0 cbickeh, 2 car garage, all fan- 
provements. $11,560. Also other

GRAFiON. New house, 3 rooms, 6 
acres,. large

KENWOOD LODGE, New Milford, 
Conn. On U. S. Rte 7. Call long 
distance New Milford, Conn. ELgin 
4-7917, or write. Bungalow & cabin 
resort supervised day camp, 70 mi. 
from N. Y. Reserve now for your, 
vacatn by wk or season. Ali modern 
also new 2-3-4 rm bungalovvs, free 
boatg, fishg, swimng in private 
lakęs, . all athletic-social facilities, 
washer, dryer. S. Levenstein, Dept.

SPRING LAKE HOTEL 
E. D. Thorne

Telephone GIbson 9-6890 
Bloek from Ocean Boardwalk, 

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

Modified American Plan 
Near Church. Home Cooking

EAST kISHyciLL, N. Y.——$100 down 
bny 3 acres of weodland, lo- 

eated off Beekman Road, near 
Parkway. Sixty minutes from N. Y. 
City. Full pricę $1050 — Balance. 
Ea^y monthly payments. Phone 
owner Poughkeepsie 2-2552 or write 
Box 5, Hopewell Junctien, N. Y.

SMIIYTS ADARE MANOR 
Box 52 Puriing NY. 
TeL: Cairo 6-2467 

Hot-Natursl swknming pool. 
Lawn sportą Good American 

home style meals. 
Innerspring mattresses.

CoM wMer, hicyrlev, 
horses. Near ViHage and 

cathnHr ehureli. Reasonable 
rate*. Open dūrinu sept.
Write for booklet “IT

BARNEGAT—Development or fartn- 
ing, 22 acres. mostly cleared; ideal 

seven-rocm house, fųrnished; screen- 
ed porch; immediate occupancy. 
Route 9, three minutes to parkway. 

Near Catholic Church. 
ORange 4-4003.

HOLTSVTLLE. 6 rooms, custom 
built, fine condition. modern and 
all inprovements, hot water. oil, 2 
car garage. fireplace, fine location, 
bus Service, plot 75x250, a bargain 
at $12500. Near catholic chnrch and 
catholic schooL Mortage arranged. 
Charles P. llrich, Route 25, Center- 
each. Ronkonkoma 9-9157.

* Swdii«
Tgrpzoniaėse rungtynėse Go- 
teborge dalyvauja 21 meisteris. 
JAV atstovauja Arthur B. Bis- 
guier. Rusai atsiuntė Keresą, 
B. Spasskį (laimėjo jaunių pa
saulio p-bes), E. Gelerį, Petro- 
sianą, Hivitzkį ir Bronštamą. 
Kiti: Unzicker, Stahlberg, Sza- 
bo, Najdorf, Pilnik ir t t.

JONĖS 
DANCE STUDIO BALLROOM 

Pre-Teen and Teen Age Class Just 
Started Small aduft groups or try 

our $1.00 private guest lesson. 
GI 7-0221

Early Reservations Reąuested 
Near Cath. Church. Spedal Sept 

Rates
New Dining Room, Cocktail Lounge 

New Dance Floor 
Fnn for All

Send for Free Booklet T,*
BOB CRONIN'S

Queen Village Country Club 
WARRENSBURG 12, N. Y. 

Phone 2691

200 ACRES improved building, ideal 
for larming or hunting elub; 30 
miles from Scraaton. H. T. HowelL 
South Gfhsen, Pa.; Susquehanna 
County; Jackson tiBA.

FOS SALE—Approx 26’/- acres. 
including large houSe, cottage & 
bara, ideal for development or 
country Hving, within walking dist 
of Central High Schl A bus. S55000. 
Near catholic institutions. Telephone 
Suffern 5-0202.

HAND - DEE DRIVE - IN 
RESTAURANT

Home Cooked Food Ąt Its Best

SOL'ND BEACH, HRNISHED 
BCNGALOVVS, MODERN, NEAR 
BEACH, STORES, BLS, $35 WKLY 
UP. NEAR CATH. CHURCH. 
PHONE SHOREHAM 4-2921.

AR0W Nursing Home (new)— 
Flushing, Nursing care for ag- 
ed, cronics, convalescents. In- 
spection invited. INdependence 
3-7337.

We Enjoy Children & Fatnilies 
THE ELIDA

Rooms $25 wpek up. Pvt. baths 
running water. Coffee shop. 

From Snacks to full course dinners.
Near catholic church. Reduced 

Sept. rates. WrU* booklet “L” 
841 Central Avė. Ocean City 8802

MARINE SUPPLY & AUTOMOTIVE 
GAS STATION, top name motor 
and boa t franchises, .large, fast, 
growing North Jersey lake com- 
munity; 100% loc. terrific potential 
excel. income. Other interest comp- 
el sacrifice. $7500 cash req. bal on 
easy terms, long Ise. on pro’ty with 
option to buy. Morreale & Son, Up- 
per Greenwood Lake (at beach), 
Hewitt, N. J.

1950 Chevrolet 4-door, fully 
eųuipped. Fine automobile $395 
1952 Chrysler, 4-dr^ fully 
eųuipped ......................... $1095.
All used cars sold with a 1 
year carlife guarantee.

ATLANTIC PACKARD 
Packard Building 

1050 Atlantic Avė. 
BROOKLYN, N. Y. 

MAin 2-3400

THE CARLISLE GUEST 
HOUSE

HUNTINGTON. Beverly Gardens. 
Beautifully 3-acre estate 12-room 
frame house. seven ,bedrooms. 3 
baths, pouder room, Hving room: 
fireplace. dining room. modern 
kitchen. TV room enclosed porch. 2 
open porches, breakfast room. 
sun deck 3-car garage. summer 
house. stone barbeeus greenhouse. 
Immediate occupancy. Near catholic 
institutions. appointment only. 
CaU owner: VI 7-4247 or VI 6-0536.

CABINET SHOP. FOR SALE.
For rent or partnerschip. Ėst 12 
yrs. Wonderful location on Main 
artery of Route 110. Chanee of a 
fifetimę.

376 Walt Whitnam Rd. 
Huntington Station, L. L N. Y. 

Huntington 4-4069.

5-room. modern on one acre. hot 
water heat, copper tubing. tile 
bath. Price $12,500. In catholic 
community. For appointment call 
Joseph Concannon, 478 Prospect ŠL 
Torrington, Conn. >
TeL: Hvator 8-7880.

Ignas Žalys,
Montreal paskelbtas penktuoju 
iš 3000 Amerikos koresp. žai
dėjų, įvardintų paskutiniam 
“Chess Review” Postai Chess 
Ratings’e (August, 1955): 1. L. 
Stolzenberg, Mich. — 1956, 2. 
L. Weaks, Tennesee 1950, 3. 
Dr. I. Farber, N. York 1920, 4. 
A- Suchobeck N. Y. 1886, 5. 
Ignas Žalys, Montreal, Quebec 
1832. Kiti lietuviai įvertinti 
šitaip: P. Tautvaišas 1630, Ka
zys Škėma 1586, Petras Kon- 
tautas 1514, J. Stonkus 1510, 
J. P. Karalaitis 1352, S. Ra
manauskas 1300, A. E. Gied
raitis 1234, V. Žukaitis 1138, 
G. Namikas 992, R. E. Blasius 
976, R. Racaitis 962, Walečka 
900, H. Kripaitis 900. Iki šiol 
aukščiausį įvertinimą šitam lo 
Šime turėjo Kazys Merkis — 
1902 (1952—54) su “Postai 
Master” vardu. SUMMIT, brick, rahchlstyle. 

102x120, beautiful Cromuell Park 
sect, Foyer: large LR, fireplace. 
pict. wind; DR; modern kit: 3 BR: 
closets: tiled bath: porch; gar., full 
base., concrete foundation. Gas HT. 
Alum. wind.. screans. storm. wind.: 
Near parocial schools., 21- yrs.. own- 
er, $26950. Summit 6-6557W.

SHELTER ISLAND, N. Y.
Year round bungalow, type cot
tage, all improvements, full cellar. 
convient location, mušt sėli, at 
reasonable price. Many other hom- 
es. Write for dcteils or phone i

H. CHIARMONTE u 
SHELTER ISLAND, N. Y. 

Sbelter Island 9-0083.

WESTERN SUFFOLK: B^r Store 
45 miles. Exlusive Norwegjan 
ncighborhood, 3 bedroom randi 
home; 25x25 living room; insulated; 
hot water automatic heat; attached 
garage, near catholic institutions. 

$10.750. Cash $2,750. . ,
Phone A. M. or Evė. ‘

Bay Shore 7-4282

SAVINGS ACCOUNTS CORDIAJLLY
INVITED

Kazys Jakštas
minimi didžiųjų Great Lakęs 
p-bių laimėtojų skaičiuje. P- 
bės plačiai aprašytos “Chess 
Life” liepos 20 d. P. Tautvaiša 
laimėjo 4-virtą vietą (iš 105 da
lyvių) su 5^:1^ taško, Kazys 
Jakštas stovi aštuntuoju su 5 
tš. priešaky Angelo. Sandrin 
(Chicągo), Leo Stolzenberg 
(Detroit) ir kt.

AMITYVILLE $33,900.
Ocean Avė. 'i mile south of Mer
rick Rd. A better home in a better 
location. Good view of Bay—owri 
private bulk headed dock. New 3 
bed. split level, double garage. 
screaned patio.

FRANCES APTS.
146 E. Spencet Avė.. Wildwood, N.J. 
Fųrnished 1-2 Room Apts. Hot and 
cold running water in apts. Free off 
Street parking. Bathing from house 
Near , Catholic Church. Write for 
Booklet ‘L’. Reduced Sept. Rates. 
Mr. & ^rs. S. Szumski, TeL 2-5137.

THE MASTICS AND SHIRLEY. L.L 
For DweMng and Summer Homes, 
Buatnen Properties, Lota and Ploto 

BeRjsmin G. Herrley, Resltor 
Montauk Highway 

Atlantic 1-8118

THE HOLT
205 E. Glenwood Av. Wildwood NJ 
Rooms and Apts., Efficiency Apts. 
By day, week or month. Free park
ing. Convenient to Stores, beach & 
amusements. Near Cath? Church. 
Write for Booklet 'L’. Elizabeth 
Heenan, Mgr. Phone 2-5226.

BROOK'S VIJ.LA
234 E. Juniper Av„ WUdwood, NJ. 
Hot and cold running ,water in all 
rooms, also hot and cold encldsed 
shovvers, outside rooms and small 
apts. Free Parking. Mrs. K. Brooks, 
Prop., Ph. WI 2-3732. Near Cath. 
Church. Write for Booklet ‘L’. Open 
to Sept. 15th.

Norssn Shea 
Twenty-six North Water Street 
Nantucket Island, AAass. Near 
Catholic Church. Write for 
Booklet "L"

FREEPORT. VVaterfront Luxurious 
New. Brick Shingle Ranch 120, 
bulkhead. beautifully landscaped, 
7 S huge exquisite rooms, picture 
windows, marble fireplace. 2 tiled 
baths. venetians, 3 track aluminum 
storins, den, kitchen knotty pipe 
bovs‘ room. extension attic. wall-to- 
wall broadloom. Reduced from 
S37.500 to $29.900. FR 9-2541. 
In cath. community.

VERNON, 218 E. 18th Avė.
NOBTH WILDWOOĮ>

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 WHdwood 2-165L

‘'VACATIONLAND"
Plan Your Vacation With Us 

Hpusekeeping Cptoages — Cabins
Swimming Pool 

9-Hole Golf Course — 3200 yds.

screened porch, large 
waier supply, can be 
$5006. Near catholic 
John Sanders, 73—42 

52d Dr. Maspeth HI 6-1289.

7 rooms — plūs 2 full bath* 
Bribk and shingled, garage, H. W. 

oil heat.
These NEW homes are in one of 
the Finest Sections of Pmnt Look- 
out. Adjacent to Long Beach and. 
Lido with its Million Dollar Beach 
Club, Free school bus service to 
Public and parochial schools. The 
Construction of these homęs are 
not mass jobs būt are built with 
Precision and Care with Custom 
Workmanship. A mortage of $15,000 
is available. These homes Cost Less 
to Carry per year than they would 
bring for a Summer Rentai — See 

Model at: 6 LYNBROOK AVĖ.
LO 8-7767 — LO 8-1339

ROS E’S
ROOMS — APTS. & RESTAURANT 

166-168 E. Magnolia Ąye. 
Wildwood. N. J.

Near Catholic Church. Italiąn - 
American Food. Open Dyring Sept 

MRS. ROSE DeBELLIS, Prop.

1955 KELIONIŲ SEZONAS 
Sekmadieniais Ugi spalio 30 

Bnsai.išein a 
Consolidated Bos Terminai 41st SL < 7lh Avė., NYC. - 9 a. m. 
Tel.: WAdsworth 3-7000—New Jersey skambink MArket 2-7000 

DIALOGINĖS MIŠIOS 11, 12, 12:45 
IŠPAŽINTYS NUO 19 A M, LIGI 5 P.M.

WARWICK, (25 nūn. Mahwah)
Spacious Colonial home. 4 original ftre- 

ptaces, 9 rooms. 2 baths, 2 large bedrooms 
first floor. modern kitchen with nook & 
snack-bar, dishvvasher, washing madine, 
L-shaped living room. 27 x 25 wrth two 
S‘/į ft. pictures w<ndows overloking 
beautiful views. flagstone patios. distinct- 
ively decorated inside & out. steam heat 
oil burner, 80 gal. h. w. heater, salt 
water svvimtng pool 20 - x40 wrth fitter, 
outdoor barbeque, small bara, 2 aeres 
lavishly landscaped. excellent iocatfoul 
Near Catholic church. $35,000. Libęral 
terms. For Information & appointment to

inspect e*n owner Warwiek SS 
Evenings Warwick 55-3791.

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. Chanee of a Life- 
time. Phone immediately — Ron
konkoma 9-9062.

THE LEADER
209 East Pine Avė.—Near Beach 
Rooms and Apartments, Hot and 
Cold Showers. Bathing Privileges. 
Free Parking. 1-2 rm. apts. — $36 
—52 wk. Rooms — $2.00—2.50 per 
night.’ Rates reducel from Aug. 15. 
Near Cath. Church. Write to dept. 
‘L’. Mrs. M. Stout, Prop. Phone 
Wildwood 2-5744.

BALSAM SHADE, Eddyvflle, N. Y. 
Telephone: Kingston U34-J

Ideal spot for your vacation. Famous for 
German-American cooking. .Near Catholic 
Church. Running water in rooms. Also 
family acčommodatlėfo*. Sostinę, bathing, 
and all lawn sports. Open during Sept. 
Write for Booklet “U”. Rates $33 up.

FARMS - HOMES - ACERAGE 
BUSINESS PBOPERTIES 

Teil us what you w*nt, we will get 
it for you at a reasonable price.

TEGELER
JEFFERSONVILLE, N. Y. 

Phone: NO—23

FOR SALE—Ift New Milford, Conn., 
3 miles on Rt. 129, 6-room modern 
brick home. oil-steam heat, copper 
tubing. oak floors. tile bath, on S 
acres beautiful country site. Price, 
$18,000.Ateo in New Milford. ConiL,

CEDAR 
COTTAGE

BEAUTIFUL OLD COLONIAL. 
i HOME

on one acre ground 
Schoharie Valley on 
Completely modernized 
and bath, 2 fireplaces. large garden, 
2 story garage and storage barn. 
All in excellent condition. Suitable 
for Boarding home or other busines 
enterprise. Private . owner. Price 
$14,000 terms, near catholic church.

Charles LewandowskL 
MIDDLEBURG, N. Y.

Sv. Antano novena. Pamoksta*, Palaiminimas — 3 p. m. 
8vč. Sakramento išstatymą* po 12:45 MHN ligi 6 p. m.

ORAYMOOR yra S mylios I šiaurę nuo Peekskill, N. Y. ant Route 
9, anapus Bear Mountain Brldge nuo West Potnt. Sekmadieniais 

užkandini atidaryta. Mašinom pastatyti yra vietos.
Mišios paprastom dienom 11 a. m.

Kitom informacijom rašyk:
Fr. Guardian, S. Graymaer, Garriten 5, N. Y.

ON THE OREAT SOUTH BAY
BLVE POINT, L. I. Box $7
Wond«rfvl loctlon, Who(Mome Family At- 
moapher*. Ėst. 1932. Catholic Church naarby 
(ono Mock). Bathing Baach. Boating, 
ing. Movi** noarby. Only Homo-Cooked 
are aerved. Rate* $38 up. Reduced 
after Labor Day. Write for Booklet 
Phone Mue Poirrt 4-0B66. P. i- KOPP,

HIGH SCHOOL GRADUATES — COLLEGE MEN 
dealring te aerve Clutot In the South a> Prtet* or Brothers, wHte to 

Fathar* of tba Oratory, Rock HIII, South Carolina

Povilas Vaitonis
dalyvąujįa Kanados šachmatų 
p-bėse,’ kurios prasidėjo Otta- 
woje rugpiūčio 16 d. P-bių fa
voritais laikomi 4 Kanados 
tarptautiniai meisteriai: Yanof- 
skis, Andersonas, Vaitonis ir 
Ęohatyrčuk. Daug dėmesio ski
riama kepenų metų British Co- 
lumbia meisteriui latviui Jur- 
ševskiuL

TO PLACE,
YOUR

CALL LO
CANCEL 0R

GLEN MARY 
385 
enough 
enough to be homelike. One 

mile from Catskill village. Near 
catholic church. Concrete swimmtng 
pool. shuffle board, lawn sports. 
All home cooking. Spėriai Septemb
er rate*. Send for booklet "L”. 
ALICE & GED GAFFNEY, Prepa. 
Catskill, N. Y. TeL: Catskill 9$$

SAVINGS BANK
Incorporatod 1980

135 BROADWAT et BEDFORD AVĖ.
539 Eastrrn Parkrrsy at Nostrand Avcniw

Your Dcpoeita irt This Bank Are Fully Inmir.d 
Up to $10.000.

Mcmbėr F,-dera! Dcposlt Insurance Corporation

MILLINGTON
Walking distance to Cath. church 
& school. electrified trains in a 
new community epitomizing coun
try beauty: all custom built models 
available from $19,500 up. Featur- 
ing 150 foot dogwood sites, York- 
toxvne kitehens, 2-car garages. 
“Rec." rooms. I1- baths. very low 
taxes. etc. You’ll love LONG 
MANOR. Phone for details.

PARMIES AGENCY 
1 Essex Avė. BernardsviHe

RANCH $26300.
Three bed. on Mole PI. off Ocean 
Avė., basement with fin. playroom. 
double garage, screened patio. fire
place. built-in stove and oven. St. 
Martin's Parish, SL-Martin's Paro
chial School, Queen of the Rosary 
Academy.

ONE VVATERFRONT PLOT 
106x220 completely bulkheaded.

WiU build suit.
EDWARD BERNAGOZZI 

builder of better homes on Long 
Island for 29 years. Bids given. 
Phone AM 4-0928.

PIZZERIA & BAR
Doing $1000 weekly, new kitchen 
modern, located Flushing, N. Y. 
Wonderful opportunity for fomily 
Priced at . $15,000. Call owner:

MR. MORAN
FLORAL PARK 4-8796

Siza •%a$H — $8.95 — Prapaid
Daferred paymant plsn. $4-75 wtth ordtr. Bal. $2.00 par 

Ntoma. plūs msttite Ch»rgw.
Boaad la Grautae Black Morocco I^ather. OoM SUmprd 
••HOLY BtBIJC,z wlth Rccord piures, the Rnssry. and 
pieturr nf HM Holtaeas Pope Plūs XII. all In color 
DELAKARE VALLEY BOOK A BIbIe HOUSE

Australija
New South Wales rinktinėje 
(telegrafo rungtynėse su Vic- 
toria) lošė buv. Sydnejaus uni
versiteto meisteris Vytautas 
Potašius. Jo partija su A Ru- 
dzitčiu įdėta į Sydnejaus “Chess 
World” birželio nr. Laimėjo 
Rudzitis.

STAR LANE 
APARTMENTS 

227 Eaat Spicar Ava. 
WiMwoed, N. J. 
WIWwood 2-8421

DOMINICAN 8ISTĖRS 0F THE 
PERPETUAL ROSARY

Cloistercd. Crmteniplatlvc Community 
formins a Guard Honor for M^ry. by 
reeltatloh of the Rosary every hoiir day 
and night. S>ters also chant the Dtrtne 
Office. Are enraged In maklng Vcstments

Rav.

• SHERMAN HOUSE
Route 17, 7 miles west of Rescoe 
Comers. Beaverkill River. Russell 
Brook, both noted trout streams. 
hunting in season. Excellent Food., 
Friendly, courteous service. Ac- 
comodations for \vhole family. 
Rates you can afford. For inform- 
write for booklet "L”. Near catho
lic church. Sept. rates reduced. 
Helen La Nave. Mgr., Roscoe, N. Y.

48 Min. Grand Central 
CBUGERS PARK HOMES 

$23,900 
CUSTOM-BUILT SPUT LEVELS 
3 BEDRMS, 2H TILED BATHS 
BEAUT BIRCH CABINET AND 

ALL HOTPOINT KITCHEN 
FINISHED PLAYROOM 

GARAGE 
LOVELY SHADE TREES 

ALL CONVENIENCES 
LOW TANES

MUŠT SEE TO APPRECIATE 
BROKERS PROTECTED 

$21,500 3O-YR GI MTG 
Directtons: 4 miles north of Harmon 
sta on Rte 9. Left turo at sign on 
Laurri Hill Rd to model or any 
pkway to Hawthoroe Clrrie, then 
Rte 9a, then follow above.

A. Milano. Builder A Devcloper 
CRoton 1-3279 (office) 
CRoton 1-4601 (home) 

Near Catholic Institutions

čia yra nauuuė 
Si J gyduolė: mišinys 

šaknų, žolių ir sėk- 
lų. Ji vartojama ar> 
batos formoje nuo 
šių Mgų: skilvio ne- 
virškinimo, inkstų 
(kidneys), odos iš

bėrimo, gerklės užkimimo^ 
plaučių uždegimo, vidurių 
liuosavimo, pūslės ligų, šinfies 
supykinto, šiurpuliavimo, per
šalimo, dieglių, reumatizmo, 
bronchito, rožės, piemens de
ginimo, galvos skaudėjimo, aų- 
narių gėlimo, ir nuo daugelio 
kitų vidurių ligų, šios arbatos 
svaras kainuoja $4.00.

AIexander’s Co.
SKAITYK VAtPELf. (domus, 
naudktgas, iliustruotos, mėoo- 
sinis religinis iumatss. Me
tams tik $2,00. Roiyli:

Keanebuak..Port, Maine

to serve Chrtet and nare Mtuto la 
Hospitab, Schools, Day Nurseries 
and the care of orphans and un- 
derprivileged children. Young tądien 
are invited to "find this way”.

Wrtte to: Vocatlon DirectresH 
Sisters of SL Francis 

Immaculate Conceptlon Mother- 
house. Haatlng on Hudaon 6. N. Y.


