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Potvynių nu

PASAKOJA, KAIP IŠSIGELEeJO NUO POTVYNIO
žmonesžuvo

ma-

Muša komunistai liko

KARO PĖDSAKAI

nas

New Yorke tarp lietuvių po
litikų leidžiamas gandas, kad 
tautininkai ir laisvės kovotojai 
iš Vliko pasitrauksią; tada pra
dėsiąs veikti paskelbtasis tauti
ninkų keturių grupių centras. 
JO pasirodymas esąs reikalin
gas ir “Nepriklausomybės Fon
dui” pateisinti.

jos triukšmu sukliudė Saaro 
min. pirmininkui Hofmannui 
mitingą. Vokietininkų ir ko

munistų suorganizuotose de
monstracijose ir susirėmime su 
policija buvo sužeista 31.

SAARO KRAŠTE 
SUŽEISTA 31

Moroko riaušėse

PRINCESĖ MAEGAKET (dešinėj) susilaukė 25 metu. Kairėj 
karalienė Elzbieta.

VAMOUd PAKILO f PĖDU Trratan, N. J.j «* u®f« rGmai ka- 
ral Atminti*

Prasidėjo agitacijos dėl spa
lio 23 balsavimo, ar Saaro 

kraštą sueuropinti, kaip buvo 
susitarta tarp Prancūzijos ir 

Vokietijos. Vokietininkų parti-

. Bevalant nuo griuvėsių ir 
dumblo gatves bei namus, 

žuvusių jau rasta 184.
Vienoje Pennsylvanijoje jų 

priskaityta daugiau kaip 90, o 
policija mano, kad ten bus žu
vusių nemažiau kaip 150.

Daugel darbininkų neteko 
darbo. Vienoj tik Connecticut 
valstybėje bedarbių per 30,000.

Policija tebevaržo judėjimą Į 
nukentėjusias sritis.

- pasakojo 
ji su savo 

Brodhead 
kaip aukš-

Buvo atkirstas susisiekimas 
su Bostonu, Pocono kalnuose

• Princesė Margaret susilau
kė 25 metų amžiaus. Dabar ji 
gali pasirinkti pati, už ko ji te
kės. Ji pareiškė neoficialiai, 
kad ji netekėsianti už kap. P. 
Townsend. Karalienė Elzbieta, 
jos sesuo, kuri yra sykiu ir an
glikonų bažnyčios galva, jos 
nelaimintų tekėti už divorsuo- 
to vyro.
• Londone kariniai ekspertai 

sovietų karines pajėgas taip 
vertina: po to, kai Sovietai su
mažins savo kariuomenę 640,- 
000, kaip jie pažadėjo, jie tu
rės viso 4,1 milijoną; Ameri- 
l^>s ir Anglijos drauge kariuo
menė yra 3,75 mil. dydžio; tai
gi 150,000 mažiau nei Sovietai.

• Vokietijoje suimti keturi 
vokiečiai, bolševikų šnipai.

• Vokietijos kanc. Adenau- 
eris atsisakė bet ką pareikšti

Amerikos rytinės-šiaurinės 
valstybės neturėjo tokių potvy
nių, kokiais baigėsi uraganas 
Biane. Iš ketvirtadienio į penk
tadienį pratrūkę debesys pra
plauto lietum iki 14 colių per 
para (Conn.). Didžiosios iš 
šiaurės į pietus tekančios upės 
Delaware, Susųuehanna su sa
vo intakais pakilo, bet Atlan
tas jų vandenų nepriėmė. Dia
nos vėjų įsiūbuotos bangos 
varė vandenį atgal pro upių 
žiotis į viršų. Ir vandenys už
liejo kelius, paplovė geležinke
lius, griovė užtvankas, nušla
vė namus, sprogdino vanden
tiekius, užpylė kasyklas, nu
traukė šviesą, nuplovė dirvas, 
užklupo žmones daug kur nak
čia, nepasiruošusius.

• Ženevoje posėdžiauja tarp
tautinė konferencija kovai su 
jaunimo nusikaltimais. Daly
vauja 60 valstybių. Sovietai 
dalyvauti atsisakė.

Mrs. Johnson, — 
vaikais nuėjo prie 
upelio pasižiūrėti, 
tai pakilo vanduo. Paskui grįžo 
prie savo “bungalow”.

— Potvynį prie Stroudsbourg, Ketvirtadieni 
Pa., kur buvo 37 moterys ir vai
kai baptistų stovykloje, kuriai 
vadovavo Davis, papasakojo 
viena moteris, kuriai pavyko 
išsigelbėti, tokiu būdu:

Nuostoliai. skaičiuojami bili
jonais. Žmoniųauku jau žinoma 
184, bet jų skaičius pakils, 

kai dabar vandenys nuslūgs 
ir bus matyti, kokių lig šiol 
nebūtų nuostolių pridarė van
denys.

Nukentėjo Šešios valstybės— 
Pennsylvania, Connecticut,* 
Massachusetts, New Jersey, 
New Yorkas, pietų Carolina., 
Labiausiai Pennsylvania sritis. 
Ūžlietos kasyklos. Scranton 
miestas liko be vandens, su- 
sprogus vandentiekiui. Stroud
sbourg vasarvietės po vande
niu. Už 5 mylių nuo šio miesto 
buvusioje Davis stovykloje, kur 
buvo 37 moterys ir vaikai, ne
liko nei 14 namų nei žmonių. 
Putnam, Conn., vandenys paki
lo 8 pėdas ir šimtus namų vi
sai sugriovė. Apie 400 žmonių 
prisiglaudė bažnyčioje ir kito
se viešose patalpose. Vande
nys susprogdino magnezijaus 
fabrike katilus; kilo gaisras, ir 
per visą naktį magnezijos lieps
nos švietė apylinkėm. Seymour, 
Conn., žmonės turėjo žiūrėti, 
kaip

banga užsirito Į kapines, iš
vartė antkapius, išplovė ir ne
šė su savim grabus.

Prie Uzbridge, Mass., trūko 
užtvanka, ir vandenys užpylė 
visą Woonsocbett, R. I., mies-

Po pusės valandos vanduo 
užgriuvo “bungalovv” kaip 
siena. Kažkur, matyti, buvo su
laužyta užtvanka. “Bungalow” 
namelis suiro kaip dėžutė. Su 
vaikais ji nubėgusi prie tvirto 
namo, kur gyveno Davis su 37 
stovyklos nariais. Pakilome į 
pirmą aukštą; iš ten vanduo 
suvarė į antrą aukštą, paskui 
ant stogo. Vanduo vis kilo. 
Nieko nebuvo galima daryti. 
Staiga namas sujudėjo ir pa
biro. 40 žmonių sukrito į van
denį ir griuvėsius.

VLIKo NUTARIMAI
Eltos Informacijos pranešė 

apie Vliko posėdį Reutlingene 
rugpiūčio 12 ir jame priimtus 
nutarimus.

Buvo tamsu, — sako Mrs. 
Johnson; girdėjau tik vaikus 
šaukiant pagalbos. Bet ką ga
lėjau gelbėti, kada pati nepajė
giau su vandeniu kovoti. Sken
dau vis giliau ir giliau. Pasku
tinėm jėgom plėšiausi į viršų. 
Kažkas man nukrito ant gal
vos, ir netekau sąmonės. Kai 
atsigavau, buvau viršum van
dens tarp dviejų sijų įsisprau-

Komunikate minimas praplė
timas reiškia tai, kad buvo no
rima į VT Įtraukti socialdemo
kratų atstovą J. Glemžą, bet so
cialdemokratai su tuo nesutiko.

Toliau Eltos Informacijos 
praneša: “Teigiamai buvo iš
spręstas ir kitas musų visuome
nę jaudinąs klausimas — Vliko 
amerikinė misija”. Tai reiškia, 
kad nutarta Vliko sesiją daryti 
Amerikoje. Dėl laiko ir kitų ap
linkybių Vliko pirmininkas su
sitars su Vliką sudarančių gru
pių atstovų pasitarimo prezi
diumu. Į sesiją Amerikoje vyks 
Vliko pirmininkas ir du VT na-

Eltos Informacijos praneša, 
kad į vakarus yra atėjės komu
nistų valdžios iškeistas didelis 
Vilniaus albumas, pavadintas 
“Vilniaus, Architektūra iki 
XX amžiaus pradžios” 1955. 
194 iliustracijos, giliaspaude.

Knygoje rodomi tie pastatai, 
kurie yra išlikę iki mūsų die
nų. Esą iš 188 pastatų, kurie 
buvo laikomi meno paminklais, 
sugriauta ar sužalota buvo 81. 
Tačiau, kaip iš nuotraukų 
tyti, visi svarbiausieji likę 
niaus istorinis veidas 
karo nesužalotas.

Radaras gelbes nuo 
auto katastrofų

muša jau ir 
nacionalistai

Moroke rugpiūčio 21 sukako 
dveji metai, kai prancūzai pa- 
šalino sultoną Mohammed Ben | 
Youssef, palankų nacionalistų 
sąjūdžiui. Buvo laukiama tai f
dienai neramumų. Jie ir įvyko, ;
apimdami net Alžirą.

Prancūzai malšina sukilimą : 
tankais ir lėktuvais. Žuvusių 
jau priskaitoma 765. Gatvėse 
pilną lavonų. Net moterų ir / 
vaikų. Kai kurie buvo gyvi su
deginti, kiti sukapoti dalim.

Amerikiečių., aviacijos bazės, 
didžiausios už Amerikos ribų, 
nebuvo paliestos. Amerikiečiai ’ 
buvo įspėti nesirodyti iš na
mų.

Tarp žuvusių rasti ir trys 
spaudos atstovai. _

Kovos dar tebeina.

negalint drąsiau parodyti Vil
niaus menui rusų įtakos, auto
rius Jurginis stengiasi bent 
tvirtinti, kad Vilniaus meno 
paminklai tai tik pačių • lietu
vių. Lietuvoje augusių padaras.

Stengiasi nutylėti ' taip pat 
viską.

DAR TRIM PABOV1JO
Sovietai paleido dar tris ame

rikiečių kareivius, prieš sei
neris metus ar paskiau dingu
sius iš Vokietijos.

• Rungtynes laimėje... 
Ouebecke 54 metų Deschenes, 
per 6 minutes išgerdamas 40 
uncijų alkoholio. Bet jis ap
lenkė kitus varžovus ir tiro, kad 
po valandos jau buvo negyvas.

• Balta vėliava suplėvėsavo 
viršum Uri kantono, Šveicarijo
je, kalėjimo, nes jis “išdžiūvo”, 
nebeliko nė vieno kalinio.
• N. Jarsey ii zoologijos sodo, 

kai užliejo Delaware vandenys, 
su kitais gyvūnais, dingo ir kro
kodilas.

Pietų Korėjoje padėtis nenu
rimsta. Minios demonstracijos 
reikalauja, kad paliaubų komi
sijos nariai komunistai lenkas 
ir čekas iš Korėjos išsinešdin
tų. Juos gina Amerikos sargy
ba. Prieš denpnstrantus varto
ja ašarines bombas, o demon
strantai atsako buteliais ir ak
menim. Dabar korėjiečiai nu
krypo prieš savo tautiečius, ku
rie tarnauja amerikiečiam.' 
Rengia demonstracijas prieš 
juos ir sutinka akmenim. Ame
rikiečių sargyboš turi dabar ko
rėjiečius ginti nu© korėjiečių 
vėl ašarų bombom.

Taip auginamas įtūžimas 
prieš amerikiečius.

Kuriom aplinkybėm Trys Kry
žiai dingo, knygoje nepaaiškin
ta. Viršum šv. Stanislovo ka
tedros nebėra didžiųjų skulp
tūrų — kryžių laikančios šv. 
Elenos, Šv. Kazimiero ir šv. 
Stanislovo.

Aiškinimuose mėginama nu
tylėti

VILNIAUS RYŠYS SU 
VAKARŲ EUROPOS MENU

Nekalbama ne tik apie vokie
čių, bet net italų meno įtaką. 
Mėginama iškišti, kad rusiška 
— bizantiška architektūra vys- 
čiusis Vilniuje, tik jėzuitai ją 
sustabdę (nors iš tikrųjų ir 
pravoslavai statė Vilniuje ne 
bizantines, bet gotines bažny
čias. taigi vakarų įtakoje). Bet

matyti iš nuotraukų.. Tušu iš
degę riogso Pašto, buv. kardi
nolo Jurgio Radvilos rūmai 
priešais šv. Jono bažnyčią. Su
griauti keli mūro namai prie 
šv. Kazuniero bažnyčios Di
džiojoje gatvėje. Jų vietoje pa
statyti nevykę moderniški na
mai.

Iš komentarų prie paveikslų 
patiriame, kad 1944 nuo karo 
veiksmų nukentėjo Vilniaus 
Gedimino pilies bokštas. Jis 
buvo 1948 restauruotas pigai 
senąjį 1937 restauracijos pro
jektą ir dabar atrodo taip kaip 
ir prieš karą. Nukentėjęs yra 
šv. Kazimiero bažnyčios pryša- 
kis; kairysis bokštelis nuot
raukoje matyti be stogo. Nu
kentėjusi yra taip pat šv. Ko

trynos bažnyčios apsida ir 
bokštai; nukentėjęs šv. Dva
sios barokinės cerkvės kupo
las, kuris 1952 restauruotas.

Už visus nuostolius kaltina
mi “hitleriniai grobikai”, bet 
nutylimi sužalojimai, kuriuos 
1943 padarė rusų bombonešiai 
šv. Petro ir Povilo bažnyčiai 
bei šv. Mikalojaus bažnyčios 
klebonijai — tada buvo užmuš
tas ir Vilniaus lietuvių veikėjas 
kun. Čibiras,

Miesto vaizde iš Basanavi
čiaus gatvės pusės su senaisiais 
pilių kalnais horizonte^

NEMATYTI TRUŲ KRYŽIŲ 
PAMINKLO

• Iš Čekoslovakijos i Vokie
tiją vienas žmogus atbėgo ... 
karste.

• Peronistai Argentinoje vėl 
jaučiasi Įsitvirtinę ir skelbia

Vokietija — Saaro rinkimų galą visokiai taikai su katali- 
riaušėm. kais. .

KAS VILNIŲ RODO 
KATALIKYBES IR APSKRITAI

RELIGIJOS CENTRĄ 
Pirmiausia stengiamasi pabrėž
ti “civilinę statybą” prieš **kul- * 
to pastatus”; pirmiesiem iš 194 
skirta daugiau kaip 100 paveik- ■■■ 
slų. Visiškai neįdėta Aušros 
Vartų koplyčia, ši didžiausia j 
Vilniaus liaudies šventovė. "Nė- 
ra šv. Kazuniero karsto tao 
traukos. Pats Aušros Vartų var
das apžvalgoje pakeistas į Me
dininkų vartus, vietoj “Šv. Odos 
bažnyčia” rašoma tik “Onos 
bažnyčia”, “Jodo bažnyčia”, o 
“Visų Šventųjų bažnyčia” pava- * 
dinta “Bažnyčia Rūdininkų gat
vėje”. Nutylima kapitula, vys- . 
kupo rūmai, nėra daugelio bal
nyčių nuotraukų.

GATVIŲ VARDAM ATIMTA 
SENOJI ISTORIJA

ir primesta naujoji bolševiki
nė: Didžioji ir Pilies gatvės 
pavadintos Gorkio gatvė, Vil
niaus gatvė — Liudo Giros, 
Pylimo — Komjaunimo, šv. 
Jono — Balio Sruogos, šv. Odos 
— Tiesos gatvė. - ? j

“Vilkas, atsižvelgdamas į tai 
kad VUko birželio 6 d. nutari
mas, kuriuo buvo nusistatyta 
praplėsti bendradarbiavimo ba
zę įtraukiant naujų jėgų, nėra 
įvykdomas ir tuo vykdomųjų 
organų atsistatydinimo moty
vam atkritus,'nutarė palikti se; 
nąją padėtį: visus vykdomuo
sius organus palikti tuos pa
čius."

dus. Tamsoje nieko negalėjau 
matyti, bet išgirdau visai arti 
dukterį vis pagalbos šaukiant 
Apsigrabaliojau' ir užčiuopiau 
ją. Abidvi buvom išplautos ant 
griuvėsių krūvos. Pamažu pri
pratau prie tamsos, ir įžiūrė
jau vandenį — jis toks juodas 
ir baisus. Abidvi galvojom, ar 
atlaikysim naktį, bet apie tai 
nekalbėjom.

Kai prašvito, ant kranto pa
sirodė keletas vyrų. Jie pama
tė mus, ir po poros minučių 
priplaukė motorlaiviu.

Jas išgelbėjo. Tik po kelių atkirsta apie "1$ jaunimo sto- 
valandų patyrė,kad buvo iŠ- vykių. Juos ir daug kitų gelbė- 
gelbėta ir antra jos duktė. Bet jo helikopteriai amfibinės 
dviejų sūnų taip ir nesurado. valtys.

Derybos
: nieko nedavė

Viceprezidentas Nixonas, pa
sikalbėjęs su valst sekretorium 
Dulles, pareiškė spaudai, kad 
derybose su kom. Kinija Žene
voje

“pažangos labai maža, bet 
mes vilties neprarandam".

Ten jau ketvirta savaitė ei
na derybos dėl 40 Amerikos pi
liečių, kurių komunistai neiš
leidžia iš Kinijos. Už juos ko
munistai nori gauti teisę į 4000 
kinų, kurie gyvena Amerikoje 
nac. Kinijos pasais.

Pereitą savaitę Kinijos radi
jas skelbė, kad Amerika neno
ri išleisti Kinijos studentų, 
jiem grasindama ir laikydama 
juos kalėjimuose.

Penktadienį buvo pranešta, 
kad Korėjos komunistai nušo
vė Amerikos neginkluotą lėk
tuvą su dviem lakūnais neu
traliojoj zonoj. Amerika įteikė 
protestą.

Komunistai grąžino vieną la
kūną sunkiai sužeistą, kito tik 
lavoną.

KUO KAS DABAR GYVENA dėl derybų su Maskva.
Amerika — potvyniais.
Anglija — princesei Marga- 

retai susilaukus 25 metų.
Prancūzija — sukilimu Afri-

Ateina “revoliucija” auto
mobilių gyvenime ... Išmė
gintas Detroito inžinieriaus 
Carl Rashid padirbtas auto
mobilis su (radaru ir elektroni
ne akim.

Hs), susilaikė nuo balsavimo 5. 
Posėdyje tautininkų ir laisvės 
kovotojų atstovai nedalyvavo.

Pakeistas Vliko statutas, kad 
jo posėdžiuose galėtų dalyvau
ti ne po 1, bet po 3 atstovus; 
tačiau balsuojant jie risi trys 
turės tik vieną balsą. Atlygini
mą už dalyvavimą posėdyje 
gaus taip pat tik vienas grupės 
atstovas. •

Vienas nutarimas paliečia 
bndruomenes — Vlikas nutarė 
B grupių atstovę JAV-ėso su
daryti vyriausią Lokąjturfo su
šauktų pasaulio lietuvių ben
druomenių seimą.

Dirva praneša, kad už šį pa
siūlymą balsavo 3 (M. Krupavi
čius, K. Zaikauskas ir P. Katve-

Radaras pritaisytas autoihobi- 
Jio priekyje ir užpakaly. Kai 
tik pakeliui radaras aptinka 
kliūtį automobiliui, jis veikia 
stabdį, pats automobilis sulėti
na greitį ir sustoja. Kai auto
mobilis važiuoja didesniu grei
čiu, radaro spindulys veikia 
didesniu plotu ir iš didesnio 
atstumo pastebi kliūtį. Kai grei
tis nukrinta iki dešimties my
lių, radaras nustoja veikas — 
kitaip nė į garažą automobilis
tas negalėtų įvažiuoti.

Buvo išmėginta paleisti vie
ną prieš kitą du automobilius 
50 mylių greitumu. Bet jie vie- 

kito nepasiekę sustojo.



£

Milijonieriui nusibodo pinigai
Tai Bernard Baruchas, įhili- 

f jnaiferfus, turis prieš kongreso 
komisiją ' “išdidžiai pasisakė 
esąs “spekuliantas.“. Jam “pi- 
niįgų dirbimas' nusibodo ir už
simanė imtis politikos, bet pir
mose eilėse nenorėjo būti; jis 
pasitraukė į užkulisius ir tapo 
vadinamu “pilkuoju eminenci
ja”, patarėju net septyniem 
prezidentam, demokratam ir 
respublikonam, šiemet jis la
biau išėjo į viešumą su pareiš
kimais ir kreipėsi net į Sovietų 
Sąjungos lyderius.

Apie Baruchą pripinta nepa
tikrinamų gandų, legendų. Vie
niem jis yra Amerikos visaga
lis geradaris. Kai antrojo pasau
linio karo pradžioje Ameriko
je buvo taupomasi su mėsa, tai 
vienas Philadelphijos mėsinin
kas susirūstinusias šeiminin
kes guodė: girdėjau, sakė, per 
radiją, kad į Washingtoną nu
vyko Baruchas. tai per porą 
dienų visi valgysim steikus ... 
Kitiem Baruchas yra masonų 
meisteris, kuris diktuoja visom . 
valdžiom; jis vedąs dvigubą 
žaidimą: žmonių akim einąs 
prieš komunistus, o už akių su 
jais einąs išvien, kad paimtų 
viso pasaulio valdžią į vienas 
rankas.

Tų visų legendų nepatik
rinsi. Bet keletas faktų iš jo 
praeities yra tvirčiau žinomi.

Dienos veidai

Tik 1855 jo tėvas Simon Ba- 
ruch atvyko į Ameriką iš Ryt
prūsių. Nepaisant “numerus 
clausus” žydam Virginijos uni
versitete. jam pasisekė išeiti 
medicinos mokslus ir tapti gy
dytoju. Vedė taip pat tikro žy
diško kilimo Belle VVolfe. Sū
nus Bernardas jau buvo kelc- 
rių metų, kai šeima persikėlė i 
New Yorką iš susmukusio pie
tų Carolinos Camden miestelio, 
kad čia sūnus turėtų progos 
daugiau mokytis?

Kai reikėjo pasirinkti Baru- 
chui profesiją, motina nuėjo 
pas frenologa. kuris iš galvos 
pavidalo spėliojo* apie žmogaus 
palinkimą. Bernardui jis nu
spėjo teisingai., kad jam reikia 
būti ne gydytoju, bet finansi- 
ninku, politiku.

Rooseveltas Žadėjo Baruchą 
padaryti valstybės sekretorių; 
juodu matydavos kasdien per 
kokį šimtą dienų, kai Roesevrl- 
tas įkopė į valdžią. Bet Baci1- 
chas buvo priešingas “Nevv 
Deal” politikai ir darė užkuli
siuose viską, kad sukliudytų 
jos antikapitalistinius užsimo
jimus: Po antrojo karo Roose- 
veltas jau buvo numatęs Baru- 
chą pokarinio atstatymo komi
sijos pirmininku, bet tuo metu 
pats mirė.

Trumano metu valst. sekreto
riaus Byrnes dėka Baruchas ga
vo pavedimą paruošti atominės 
kontrolės planą. Bet Trumą ua 
Baruchas kažkur apibūdinęs 
kaip “šiurkštų, neaptašytą“ 
žmogų. Ir Trumanas to negalė
jęs jam atleisti, nuo 1948 nesi
naudojęs jo patarimais ir net 
jo brolį, kuris buvo Amerikoj 
atstovas Haagoje. atleidęs.

Su Eisenhovveriu Baruchas 
pažįstamas jau per 30 metųf 
Tai buvo po pirmojo karo, ka
da Baruchas skaitė paskaitas 
karininkam apie moderniojo 
ūkio ir karo santykius. Tarp jo 
klausytojų buvo majoras Eisen- 
howeris. Pastarasis žinojo, kad 

Baruchas parašė apie E i šen- 
howeri porą pranešimų, kurie 
nufemė įo karjerą.

Net ir šen. McCarthy važinė
jo pas Baruchą.

Baruchas ir Churchilio bičiu
lis. O Angliją jis tebelaiko vie
ninteliu Amerikai ištikimu 
kraštu. Dėl to Baruchas darė 
žygių išlyginti santykius tarp 
Amerikos ir Anglijos, tarp 
Anthony Eden ir J. F. Dulles.

Kokie jo sumanymai dabar 
dėl Amerikos santykių su So
vietais, nežinia. Tik buvo pa
skelbta, kad jis bičiuliavosi su 
Gromyko. kol tas buvo New 
Yorke, jį lankęs Molotovas. Ir 
dabar paskelbta, kad Sovietuo
se žydų sionistų organizacija 
gavusi daugiau laisvės. Ar tai 
Barucho įtaka? Ar naujai Ame
rikos politikai kelti Baruchas 
taip pat yra prisidėjęs? Klau
simai ilgam bus be atsakymų.

Tam legendariniam žmogui 
šiemet jau 85 metai. Jis kalba- 

olidge. Hooveriui ir dabar Ei- si su kitais tik klausomojo 
sėnhoweriui anarato dėka. M.

Sako, kad Baruchas turėjęs 
ir .daug laimės: Syki jis uždir
bęs 700,000 dolerių tik dėl to, 
kad jis Imto * pažadėjęs savo 
motinai švenčiausią žydam 
dieną ne tik pinigo nepaimti į 
rankas, bet ir telefonu neatsi
liepti ar telegramos neatplėš
ti.

Sako, Baruchas sukalęs 20 ir 
30 milijonų dolerių. Galėjo ant 
tų milijonų krauti naujus jni- 
lijonus kaip Morgan, Rockefe- 
ller. Vanderbilt, Mellon. Gug- 
genheim, Du Pont. Bet pinigus 
dirbti jam nusibodę.

“Pinigas yra niekis. Jų vertė 
— sako Baruchas — priklauso 
nuo to, kam juos suvertoji. 
“Amerikos turtais reikia pagel
bėti pastatyti ant kojų pasau
lio ūki“, 
kalbėjo jis 1933/ <-•

Buvo jaU 45 metų, kai pamė- 
- gino imtis politikos. Jį iš Wall- 

streeto ištraukė į politiką pre
zidentas Wilsonas, pirmojo ka
ro metu pavesdamas jam “War 
Industries Board” vadovauti. 
Greitu laiku jis dešimteriopai 
padidino Amerikos laivyno 
statybą ir tūkstančiai lėktuvų 
buvo paruošti kovai.

Bet po karo liktis valstybi
nėje tarnyboje Baruchas nesi
liko. Jis dažnai pasisakydavęs, 
kad

jam kaip žydui bus greitai 
daromi priekaištai, jei jis 
užims atsakingas viešas parei
gas. Jis pasirinko daugiau 
veikti užkulisiuos, ir virto, 
kaip sakyta “pilkuoju eminen
cija.“

Jis buvo patarėjas 3 prezi
dentam demokratam — Wilso- 
nui. Rooseveltui, Trumanui. 
jis buvo demokratų partijos 
šalininkas ir rėmė ją pinkais. 
Bet jis buvo taip pat patarėjas 
ir keturiem prezidentam res
publikonam — Hardingui, Co-

KAUKĘ NUIMA BRITŲ LAIKRAŠTIS

BALIONAS skirtas radaro tarnybai (Vtica, N. Y.)

Stalino režimas išgąsdino 
vakarų pasaulį deportacijom. 

/ Jo agentai užpuldinėjo, grobė 
gyventojus ir, perskyrę šei- 

.. mas, gabeno jos narius į Sibi
rą. Taip kaip ankstesniais am
žiais vergų pirkliai Afrikoje.

Vakarų šauksmas prieš tai 
tūrėjo tiek įtakos, kad dabar
tiniai Sovietų valdovai pakei
tė metodą — verčia gyvento
jus “savanoriškai“ važiuoti į 
Sibirą dirvonuojančios žemės 
plėšti.

Kad “savanoriškai“ važiuotų, 
krašte sudaromos tokios sąly-

praretint nepageidaujamus gy- , 
ventojus, ypačiai naujai oku
puotuose kraštuose.

Šios savo politikos Sovietai 
negalėjo paslėpti net šiom 
“šaltosios taikos” ir broliavi- 
mosi dienom.

Atsargusis ir rimtasis britų 
“The Economist” tą Sovietų 
politiką iliustruoja Besarabi
jos pavyzdžiu.

Chruščiovo akcija, — rašo 
“The Economist”, — laimėti 
Kazachstane ir Sibire naujus 
dirvonus, gal būt, yra užmas- 

gos, jog žmonės savaime kraš- kuotas didelis deportacijos pla- 
te negali gauti darbo.

Tačiau ir Stalino ir Chruš-.
Čiovo tikslas liko tas pats dvi
lypis: ūkinis — paversti Sibi
rą nauju aruodu, politinis —

VASAROS KARŠČIAI IŠTIKO IR
Vasara sunki šiemet ne** tik 

žmonėm. Ir kai kuriuos laik
raščius apsargdino ar tiesiog į 
kapus nuvarė. k

Sustojo ėjęs Amerikos Lie
tuvis, . leistas Worcestery, į- 
steigtas prieš 42 metus. “San
dara“ rašo, kad daroma pa
stangų laikraštį perimti nau
jiem leidėjam ir atgaivinti. 
Tačiau sunku tikėti, kad nau
ji “spaudos mėgėjai galėtųiš- 
tesėti daugiau kaip Bostone 
pasirodęs ir netrukus nutilęs 
“Rytas“.

Vietinio pobūdžio laikratu- 
kųi laikai jau yra praėję, 
jei jie neatsirenria visa lietu
viška mase.

Jį galėtų lengvai atstoti ir 
tokis periodinis žurnalas kaip 
Aidai, > /t

KURIUO ADRESU SIŲSTI 
SKUNDUS

LAIKRAŠČIUS

nas naujose vakarinėse Sovie
tų Sąjungos provincijose. Pa
gal tikrus pranešimus iš Bu
karešto per paskutinius pen
kiolika mėnesių

iš Besarabijos buvo išgaben
ta nuo 500,000 ligi 750,000 ru
munų į kitą Sovietų Sąjungos 
galą. Tai sudaro pusę gyven
tojų tos provincijos, kuri teko 
Sovietų Sąjungai 1940.

Kovo pabaigoje “Sovietska- 
ja Moldavai Moldavijos res
publikos laikraštis tokis kaip 
Rusijoje “Izvestija“, paskelbė 
emigracijos ir darbo jėgos re- 
krutavimo įstaigos direkto
riaus pranešimą. Jame prane
šama apie suplanuotą emigra
ciją iš 22 Moldavijos rajonų į

Dirvoje rugpiūčio 18 rašo- netą, dalis jų ten vąšai neturi 
ma, kad'■> Vokietijoje leidžiama jokio kito darbo, o viso tokių 
Brockhaušo enciklopedija, ap- apmokamų iš Lietuvos iždo 
rašydama Kauną, nesuminėjo 
universiteto ir kitų ' aukštųjų 
mokyklų. Kas dėl to' kaltas? 
Esą, kalti "veiksniai“ su savo 
informacijos įstaiga, kad ne
pajėgia palaikyti su leidykla 
ryši...

Esą. keliolika likusių Lietu
vos karo invalidų skurde. Kad 
jiem nesuorganizuota pagalba, 
kalti dėl to Vliko nariai, į ku-

riuos buvo kreiptasi prieš po
rą metų, bet jie nieko nepa
darę.

Tuos skundus siųsdamas, 
laikraščio rašytojas turi tik 
vieną adresą — Vliko. Bet jis 
skriaudžia Lietuvos * diploma
tus. užmiršdamas jų adresą. 
O jų sričiai minimi skundai 
nemažiau priklauso /kaip Vil
kui. Tam jie turi ir apmokamų 
žmonių Europoje, bent septy- Kazachstaną. Piliečiams, kurie 

sutinka keliauti į nurodytą 
vietą, duodamas nemokamas 
transportas ligi dviejų tonų 
šeimai, duodama premija nuo 
500 iki 800 rublių šeimos gal
vai ir 150 —300 rublių kiek
vienam šeimos nariui.

Bet “The Economist” paste
bi. kad

ūkiškai nėra pateisinama jo
kia ^migracija iš Besarabijos, 
nes joje visada gyventojų bū
davo per maža. Priešingai, ū- 
kiuose. ypačiai derliaus valy
mo metu, visada darbo jėgos 
trūkdavo ir ūkines galimybės 
niekad nebuvo išnaudojamos.

žmonių susidaro apie 20. Ko
dėl jiem headresuoti to infor
macijos darbo?

Ar ne tuo adresu labiau pri
tiktų siųsti skundus ir dėl ka
ro invalidų? Berods, kai ku
rie nusipelniusieji daugiau ar 
mažiau remiami iš Lietuvos iž
do likučių. Ar ne ten pat tu
rėtų priklausyti ir Lietuvos 
karo invalidų reikalas?

Komunistuojanti Laisvė 
Brooklyne susmuko ir dabar 

t leidžiama tik pusės to formato 
[ kaip seniau. Teisinasi. kad. 

nėra pinigų ir net rinkėjų. Esą 
viena savaitė , Laisvei atsiei
nanti po tūkstantį dol. Tikisi, 
kad kada nors atsigriebs. Gal 

r tada, kai vėl sustiprės šaltasis 
karas, tarp ' Maskvos ir Wa- 

' shingtono. Dabar, kai prasidė
jo bičiuliavimašis.

Maskvai nepatogu kolioti A- 
inerikos, tai nė Laisve neberei
kalinga.

Vienybė ankstyvą vasarą 
kaip neteko dviejų puslapių, 
tai lig šiol taip neatsigriebia.

Visai sustojo Knygų Lenty
na. Tai buvo bibliografinis pe
riodinis leidinys, kuriame Ru- 
žancovas ’ rūpestingai sužymė
davo lietuviškus leidinius ir 
straipsnius. Jis laikėsi Vliko 
paraftia. šiemet jier pirmą pus- . .. 
meti Vlikas buvo davęs tam 3 Jei/būsiu paimtas Į nelais

vę. tęsiu pasipriešinimą visais 
galimais būdais. _ Stengsiuosi 
pabėgti ir kitiem pabėgti pa
dėsiu? Iš priešo neprimsiu nei 
pnvilėgiįų nei duosiu garbės 
žodžio. ; rprincipus, kurie saugotu mano 

krašto laisvę. Aš pasitikėsiu

aparato dėka.

4. Jei tapsiu karo belaisviu, 
laikysiuos ištikimai su savo 
draugais belaisviais.. Neduosiu

f

Ką turi žinoti Amerikos kareivis?

PRADŽIA 2 VAL. POPIET.

Jau 21 metų sūnus kaip bir
žos makleris uždirbo daugiau 
nei tėvas.

Jau trisdešimt metu jis bu- 
. vo milijonierius.

Jo pasisekimo spekuliacijoje 
buvo ta paslaptis, kad jis ne- 

: pirkdavęs jokiosakcijos, pir
ma nesurinkęs visu žinių apie 
akcijos firmos pajėgumą it s 
pasitikėjimą^ iki pačių smulk
menų. Faktąi ir faktai ir iš tų 
faktų jau išvadų darymas — tai 

* buvo jo metodas Spekuliacijoje: 
/ Jis taip pat sumesdavo ir akci

jų kainas numušti, paskui jas 
supirkinėti ir vėl dirbtinu bū
du jų. kainą kelti. Jpd/g dėtų 
jau brangiau pardavinėti

%

*

Tikrasis kilnojimas iš Besa- 
Prezidentas rugpiūčio 17 iš- informacijos ir nedalyvausiu rabi jos matyt iš to Moldavijos 

leido įsakymą, kaip turi elgtis akcijoje, kuri būtų žalinga ma- 
Amerikos karys, patekęs į ne- no draugam: Jei esu vyresny

sis. vadovausiu. Jei ne. klausy
siu teisėtų Įsakymų tų. kurie 
yra man viršininkai, ir-juos pa
remsiu. -

' 5. Jei tapčiau karo belaisviu 
ir būčiau apklausinėjamas, esu 
įsipareigojęs pasakyti savo pa
vardę. laipsnį, tarnybinį nu
meri ir gimimo datą. Vengsiu 
atsakyti Į kitus klausimus. 
Riek tiktai galėdamas. Nepada
rysiu nei žodžiu nei raštu pa
reiškimų. nelojalią savo kraš
tui. jo .sąjungininkam ar-jų' 
reikalui. "

6. Niekad -'neužmiršiu. kad 
esu Amerikos * karys, atsakin-

laisvę: / —

1. Aš/esu Amerikos karys. 
Tarnauju karjuomenėje. kuri 
gina manu kraštą ir jos gyveni
mo būdą. Esu pasiruošęs ati
duoti. savo gyvybę ją gindamas.

2. Niekad nepasiduosiu lais
va valia. Jei esu ’ viršininkas, 
niekad neleisiu pasiduoti savo 
.kariam. kol jie turi priemonių 
priešintis. '

reikalui 488 dol. Pranešė, kad. 
nuo antro, pusmečio daugiau 
nebeduosiąs. Ir redaktorius 
pranešė, kad Lentynos daugiau 
nebebus.

Bibliografinis leidinys ge
ras ir gražus daiktas. • Tačiau 
mūsų 'sąlygom tai yra šiokia 
tokia “prabanga

komunikato. Jis rodo, kad vi
si 22 rajonai, parinkti emigra
cijai, yra vakarinėje Dniestro 
upės pusėje, t y.. Besarabijoje 
ir kad '

tik tie rajonai parinkti, ku
riuose didžioj gyventojų dau
guma yra rumunai...

Caro laikais nuo 1812 ligi 
1919 toje provincijoje rumunų 
buvo 90 procentų iš visų gy
ventojų: dabar jų procentas 
jau numuštas iki 60.

Stalino įpėdniai regimai pla- _. 
nuo ja ir toliau mažinti šioje 
provincijoje rumunų skaičių, 
gal būt. _ _ ,

tam, kad ateityje dingtų bet 
kokis pagrindas Rumunijos 
pretenzijai j ši kraštą.

Tokia yra britų laikraščio 
išvada dėl Besarabijos. Ji tin- 

savo Dievu ir Jungtinėm Ame- k a ir dėl kiekvieno kito §ovie- 
rikos Valstybėm. * tų okupuoto krašto.
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SKAUTŲ “DAINAVOS” STOVYKLALietuvių diena Kennebunkporte
yp«* jų daug suplaukė popie- 
♦yi*-

Lietuvių diena čia pradeda
ma iškilmingomis pamaldomis 
Liurdo grotoje. Praeitais me
tais čia buvo laikomos primici
jos, šiemet iškilmingas pamal
das atlaikė

T. Benediktas Bagdonas iš 
Brooklyno, kuris per Žolines 
kaip tik šventė kunigystės 25 
metų sukaktį. •

Tėvų pranciškonų vasarvie
tė Kennebunkporte šiemet bu
vo itin judri: buvo daug vasa- 

. rotojų ir berniukų stovykla, 
prasidėjusi hepos 2 ir pasi
baigusi su Lietuvių diena rug
piūčio 14.

Stovykla savo darbus baigė 
specialia programa

Rugpiūčio 13 vakare pamiš
kėj, kur stovi padaryta scena, 
susirinko stovyklautojai, vasa
rotojai ir svečiai. Programą 
pravedė stovyklautojas A Sau- mavičius, apibūdindamas su-

i-.j.-.-..- j_. fcafctuvįjinką. Mišias giedojo
Bostono šv. Petro lietuvių pa
rapijos choras, vadovaujamas 
Jeronimo Kačinsko. Choro so
listas Barauskas iš Brocktono 
pagiedojo solo vieną giesmę.

Tuoj po pamaldų
pašventintas lietuviškas kry

žius,
kuris pastatytas netoli Liur

do grotos, pakelėje į vienuoly
ną. Kryžiaus planus padarė 
arch. J. Mulokas; iš kedro me
džio išpjaustė J. Ambrozaitis ___
(iš Waterburio).. Kryžiaus šo- ' Pamaldas, kryžiaus šventini

mą ir programą užrekordavo 
“Amerikos Balso” vienas re
daktorių — P. Labanauskas. 
Ta pačia proga jis padarė įvai
rių pasikalbėjimų, kuriuos pa
naudos transliacijoms į Lietu-

laitis su įvairiais žaidimais, dai
nomis. Pabaigoje T. Jonas Ado
mavičius, stovyklos globėjas 
ir vadovas, tarė atsisveikinimo 
žodį, padėkojęs patiems berniu
kams už darbą, susiklausymą, 
visiems vadovams, mokytojam.

Stovykloje buvo išrinkti 
tvarkingiausi stovyklautojai:

A. Saulaitis, G. Naujokaitis ir 
P. Ąžuolas, kurie mažiausiai 
kalbėjo angliškai ir pavyzdin
gai laikėsi nustatytos tvarkos. 
Jiems įteiktos piniginės dova
nos. A Saulaitis ir G. Naujokai
tis laimėjo lietuvių kalbos ra
šinio pirmą premiją. Kartu bu
vo išdalytos premijos už spor
tą, . geriausią tvarką ir t t. 
Sportui visą laiką vadovavo Vy
tautas Vygantas, parodęs dide
lį rūpestingumą ir įdėjęs ne
maža darbo. __ ______

Savaitgalio oras nebuvo pa
lankus. Lietus ir tiršti rūkai 
gąsdino žmones, tačiau sekma
dienis nors ir nebuvo giedras, 
bet nelijo ir buvo patogus pik- 
nikauti.

Tad į tradicinę Lietuvių die
ną suvažiavo nemaža žmonių,

čią valandą garsiakalbiai vėl 
sušaukė visus į aikštę prie 
Liurdo grotos,

kur vyko pikniko programa.
Bostono lietuvių parapijos 

choro solistas Baranauskas pa
dainavo solo, o choras, vad. J. 
Kačinsko, išpildė keletą dainų.

Malonią staigmeną sudarė 
stovyklos berniukai, kurie į 
aikštę įžygiavo apsirengę tau- 
taiais drabužiais ir dviem gru
pėm, vyresniųjų ir mažesniųjų, 
pašoko keletą tautinių šokių. 
Juos parengė Ona Ivaškiehė iš 
Bostono. Per savaitę laiko ji 
sugebėjo juos apvaldyti ir pa
lenkti šokio judesiui.

Pabaigai su maršo muzika, 
su trim vėliavom atžygiavo 
Bostono liet, parapijos orkes
tras — “benas”. Jaunas jis, 
vos prieš keletą menesių susi
organizavęs, pradžiai pagrojo 
Lietuvos himną, toliau išpildė 
amerikoniškus maršus ir dai
nas. 7

nuošė yra keturios medžio sta
tulėlės: Sopulingoji Dievo Mo; 
tina, šv. Pranciškus, šv. Kazi
mieras ir šv. Jurgis. Statulas 
išdrožė D. Cibas iš Bostono. 
Kryžius pastatytas liepos vidu
ryje, Lietuvių dienos proga jį 
iškilmingai pašventino prel. vą. 
Pr. Juras ir ta proga pasakė 
pritaikytą žodį.

Vos pasibaigus pamaldom, 
tuoj užvirė piknikas. Prie dau
gybės ptalų vyko įvairūs laimė
jimai. Vieni pietavo kiemelyje, 
girkšnojo alutį, kiti po medžiais 
poilsiavo ir užkandžiavo. Tre-

įtikusios valandos buvo skir
tos karštam piknikavimui, įvai
riems žaidimams, pasikalbėji
mams, maudymuisi. Vakare 
svečiai išsiskirstė, išsiveždami

HMM* PR. JLTtAS kalta i Lietuva. Greta stovi praucUkonu provincijolas T. Jurgis GuffiuMs.

PIRMOJI MEILE
(Atkelta iš 3 psL) 

tą, tačiau jis nė vienu žodžiu 
neužsiminė apie vilos šeiminiu- Vakare •vėl sėdėjau po tuo 

medžiu. Netrukus ji atėjo prie 
manęs, Užsivilkusi deginančiai 
rausvą rūbą, ir gražino man 
dienoraštį.

— Leiskime meilei padaryti 
gyvenimą amžiną, — pasakė ji, 
giliai atsidususi; jos akyse su
žvilgo ašaros. Dangus buvo 
liepsningai raudonas. — AŠ 
esu tokia nelaiminga, — nusi
skundė ji iŠ visos širdies.

—Manyje jūs sukėlėte neri
mą...

— Ne, jūs negalite būti to
kia nelaiminga, kaip aš. — at
sakiau jai, šaltai nusišypsojęs.

— Tylėkite, dėl Dievo meilės, 
tylėkite — sudraudė ji mane.

Aš stipriai spyriau į medį ir 
sutaršiau savo plaukus.

— Prakeiktas pasaulis! — 
šūkterėjau iš visos gerklės.

Ji pakėlė ašarotas akis į dan
gų ir manęs maldavo:

— Bėkite iš čia toli, taip to
li, kad tik žvaigždės galėtų 
mane matyti... Bėkite nuo šių 
tingių ir piktavalių žmonių...

Labos nakties, Joneli!
— Labanakt, mano ponia! 

— tariau suiūišęs. — Gal ry
toj vakare?’

— Kas fino?...

kę
— Ar ponia nėra kur išėjus? 

— paklausiau netekęs kantry
bės.

Sodininkas papurtė galvą. 
Paskui jis valandėlę patylėjo, 
apsidairė, ar kas iš šalies ne
klausė, ir man pakuždėjo Į au-
sį:

— Man rodos, ji bus. Įsimy
lėjusi.

— Įsimylėjusi?
žmogutis linktelėjo galva.
— Visą dieną ji sklaidė kaž 

kokį prirašytą sąsiuvinį ir vis 
klausė kažin kokios grafaitės, 
kas yra gyvenimas. "Tai tiktai 
unksmė, tik prabėgąs ’ sapnas, 
kartojo ji, — ir tiktai meilė 
gali padaryti jį amžiną”. Ar tai 
iš jūsų?

Aš patraukiau pečiais, ne
dėtas. Paskui, lyg nieko nedė
tas, paklausiau:

— Kas ji per žmogus?
Žmogelis išskėtė rankas ir 

stipriai prasižiodė:
— Ak, tos moterys, moterys! 

Jei tiktai norite ,mano nuomo
nę žinoti, tai aš pasakysiu: man 
visos jos lygios.

— Suprantu, — atsakiau. --- 
Ar nežinote, kada ji Išeis?

Deja, jis nežinojo.

Lietuviškas kryžius Kennebunkporte.

NUOŠIRDI PADĖKA

Rugpiūčio 27 — rugsėjo 4 
East Woodstock, 3 mylios nuo 
Putnam, Conn. bus skautų ir 
skaučių stovykla New Yorko, 
New Jersey, Hartfordo, Water- 
burio ir Worcesterio skautų 
vienetam. Anksčiau numatyta 
New Yorko — New Jersey sto
vykla Jonaičių ūkyje neįvyks.

Stovyklaujama bus palapi
nėse, kurias parūpins atskiros 
vietovės; lovutes pasirūpina 
patys skautai individualiai.. 
Stovyklos ūkis bus bendras 
skautams ir skautėms; maistą 
gamins skautų mamytės. Sto
vyklos mokestis vienam asme
niui 14 dol., savaitgaliui — 5 
doL

Vienetai į stovyklą atvyksta 
.pilnoje stovyklinėje aprangoje 
ir tvarkingose uniformose. Kas 
turi vėliavas, jas taip pat atsi
veža. Be to, kiekviena vietovė 
privalo turėti savo sanitarą ir 
pirmosios pagalbos reikmenis.

Stovykloje bus pravesti litu
anistinių dalykų ir skautiško 
pažangumo konkursai ir rotato
rium leidžiamas laikraštėlis.

Darbo dienomis stovyklą 
lankyti bus galima tiktai nuo 
5 iki 8 vai. p. p. Savaitgaliais 
tėvai galės paimti savo vaikus 
už stovyklos ribų tik savo at
sakomybe.

Iš toliau atvykusieji galės 
pernakvoti i šalia stovyklos. 
(Stovyklos vadovybė). x

Čikagos jūrų skautės šiuo 
metu stovyklauja P. Basčio že
mėje, Pewaukee ežero pa
krantėje. Stovyklai vadovauja 
D. Lukošiūnaitė, T. Avižiūtė ir 
D. Kundrotaitė.

Prof. M. Biržiška — Kap. 
“Vytis" garbės narys

Liepos 24 d. Los Angeles 
skyriaus skautų Korp! Vytis 
iškilmingoje sueigoje buvo 
įteiktos spalvos ir kepuraitė 
naujajam korporacijos garbės 
nariui . prof. M. Biržiškai. Ne
priklausomybės akto signata
ras metų metus buvo šviesos 
žiburys besimokančiam jauni
mui. Tas ypač buvo ryšku Vil
niuje, kur gimė lietuviškoji 
skautija. Prof. M. Biržiška bu
vo Vilniaus gimnazijos direk
torius, kada 1918 m. toje gim
nazijoje pradėjo veikti mūsų 
skautai. Jis juos globojo ir ska
tino tolimesniam darbui. Jis ir 

. iki šiai dienai jaunimui skiria 
labai daug dėmesio.

šia proga buvo paminėta ir 
filisterio inž. J. Milvydo mir
tis. Jis prieš 14 metų žuvo par
tizano mirtimi Kaune.

Iškilmių programai vadova
vo Korp! Vytis Los Angeles sk. 
pirm. fiL inž. V. Petrauskas.

Lietuvių diena Kennebunk
porte, Maine, ir šiemet praėjo 
su labai dideliu pasisekimu. 
Svečių buvo iš įvairių vietovių.

Labai dėkojame Jo Prakilny
bei prel. Pr. Jurui už naujojo 
kryžiaus pašventinimą ir ta 
proga pasakytą labai gražų pa
mokslą. Savaime aišku, reiškia
me brolišką padėką ir T. Be
nediktui Bagdonui už atlaiky- 
mą savo jubilėjinių Mišių pas 
mus, T. Jonui Adomavičiui Už 
pamokslą.

Visiems dalyviams iš arti ir 
toli reiškiame giliausią padėką. 
Ypač norime nuoširdžiai padė
koti mūsų didiesiems priele- 
liams, autobusų organizato
riams, kurie Įdėjo tiek daug 
darbo ir pasišventimo. Autobu
sai buvo iš Bostono (net keli). 
Brocktono, HaverhilĮ, l/rarell, 
Nonvood, 
cesterio.

Didžiai 
parapijos
vadovui kompoz. Jer. Kačinsku) 
už labai puikiai pagiedotas 

| mišias ir atliktą dainų progra- 
1 mą. Labai dėkojame tos pat pa

rapijos orkestrui ir jo vadovui 
kun. A. Kneižiui už išpildyta 
programą.

Nuoširdžiausiai dėkojame 
poniai Onai Ivaškienei už jos 
labai pasišventusį pasidarbavi
mą, parengiant mūsų vasaros 
stovyklos berniukus šokiams, 
kurie visiems taip labai paliko.

Didi padėka priklauso ir 
mūsų mielosioms šeimininkėm, 
iŠ Worcester, Mass kurios pa
ruošė tokius gardžius pietus 
piknikui.

Buvo daug pasišventusių 
žmonių, kurie savo darbu pri
sidėjo prie puikaus pikniko 
pasisekimo. Labai labai visiems 
dėkui.

Ypatingai dar norime pami
nėti Bostono tretininku vado-

Aš ilgai būrėjau ton pusėn, 
kur ji nuėjo.

Praslinkus keliom dienom, 
sodininką sutikau mieste. Jis 
vilko ant pečių bulvių maišą. 
Prikalbinau jį užeiti į smuklę 
ir suvilgyti gomurį. Man labai 
rūpėjo išpešti iš jo ką nors 
daugiau apie tą moterį, kuri 
taip nelauktai ir stipriai įsibro
vė į mano gyvenimą.' žmogu
tį aš dar palydėjau iki namų.

— Sakykite, kas ji per žmo
gus? — paklausiau kelyje.

Sodininkas sustojo vietoje.
— Tikras biesas! — atsakė 

jis man rūgščiai. — Niekas jai 
neįtinka, niekas negera. Ji dvi
dešimtį kartų verčia daryti tą 
patį. Turtinga, bet šykšti kaip 
pintis. Tikra raganta, po per
kūnų!

Tuo tarpu mes priėjome vi
los vartelius. Langas buvo pra
viras, iš jo sklido piano garsai.

— Kodėl niekada nesimato 
jos vyro? — paklausiau tyliai 
to žmogaus. — Ji našlė?

— Gaila, bet taip nėra, — 
atsiduso sodininkas.

— Tai kas jos vyras?
— Aš... — numykė žmoge

lis, lyg ir atsiprašydamas.
AŠ nukūliau tolyn it įgeltas, 

o iŠ paskos su nakties tamsa 
mane vijosi Chopino garsai.

kurievaujamus Ausikaitės, 
surengė stalą. Be jos labiausiai 
pasidarbavo Gaiiiūmenė, Ple- 
chavičienė. Labai didens dėkui. 
Nuoširdžiai dėkojame ir Rudo
kienei iš Lewislono, Maine, už 
stalo surengimą. Be to, buvo 
daug įvairių loterijų. Visiems 
leidėjams labai dėkui.

Dėkingi Pranciškonu.

Čikagos Jūrų Budžiai
J. Merkelis, J. Baltramonai- 

.tis, A Krikštolaitis, J. Maci
jauskas ir P. Vadopalas baigė 
amerikiečių jūrų skautų vado
vų kursus ir gavo valties vadų 
teises, šie valčių vadai gali sa
vanoriškai vesti laivus Michi- 
gano ežere. Instruktorių tarpe 
šalia amerikiečių buvo ir j. 
psktn. A. Levanas.

‘'Dainavos" stovyklon

norintieji vykti vilkiukai rugp. 
23, antradienį, renkasi skautų 
būkle (195 Grand St.) ir atsi
neša tėvų leidimus stovyklauti. 
Sueigą šaukia vyr. sL Alg. Alk
sninis.

bažnyčios išmestas ir tikinčių
jų nepriimtas.

RAUDONA ŠVIESA 
BLIZGA BALTAI

Waterbury ir Wo:

dėkojame šv. Petro
Bostone chorui, jo

MUSŲ LAIVAS PLAUKIA RYGON
(atkelta iš 3-psI.) 

viską Rusijai. Kai norėjome ši 
tą sumedžioti lauktuvių ir iš
leisti savo kelis rublius, kad 
kišenėje nesitrintų, nieko doro 
nesuradome nusipirkti.

Man teko vienoje kavinėje, 
prieš Operos rūmus, išsikalbėti 

'su vienu scenos tarnautoju. Iš 
jo kalbos supratau, kad ir 
Operoje ir Dramos teatre tebe
statomi rusų veikalai. Universi- ' 
tete visur prikarstyta taip pat 
rusų — kompartijos lyderių. 
O jei eisi Dauguvos tiltu, įsuk
damas Į jį nuo šv. Petro baž
nyčios, tai suskaityti 36 pa
minklus (balvonus). iš kurių 
28 tenka rusam. Dažniausia 
sutikti gen. Begramjaną, vado
vaujantį Sovietų karinėm pa
jėgom Baltijos kraštuose.

TOKIO PASTORIAUS 
NEREIKIA

Rygoje man neteko matyti, 
kad kuri bažnyčia būtų pavers
ta teatru ar sandėliu, tačiau 
tikintieji turi sunkumų iki au
sų. Parapijas ir kunigus jie tu
ri patys išlaikyti, mokėti dide
les duokles ir atlaikyti Ubai 
stiprią ateistinę propagandą. 
Teologijos fakultetas universi
tete uždarytas, religijos dėsty
ti mokyklose neleidžiama, o 
jaunimui ir šiaip ginama jos 
mokytis ir religinę praktiką at-

tikinėti. Jie tai daro tiktai po 
visų darbų, išnaktėmis. Suau
gusieji, ypač valdininkai ir 
partiečiai, taip pat uoliai seka
mi, kad neturėtų “religinių 
prietarų”. Tačiau kai bolševikai 
evangelikam liuteronim pasky
rė “vyskupus" pastorių Gusta
vą Turs, jis buvo iš evangelikų

Mes prabuvome Rygoje išti
są savaitę. Kai ten palikome 
žibalą, atvežę iš Stettino, o pri
sikrovėme medienos, mūsų 
laivas atsikabino nuo inkaro
Dauguvos upėje ir pasuko į ma
rias. Vėl uostas sušvito ir. pro
žektoriai pylė šviesas į dangų. 
Jos buvo baltos, bet netikros. 
Gudrūs Sovietų technikai vir
šum Rygos moka paleisti baltas 
šviesas, paslėpdami jose raudo
nąją šviesą; pridėkime — kru
vinąją.

Dėmesio jaunimui
Lietuviai Pranciškonai, norėdami labiau išplėsti tau- 

tinę-religinę veiklą už tėvynės ribų ir taip pat paruošti 
didesnį skaičių savo kunigų išlaisvintai Lietuvai, kvie
čia čia gimusį ir iš tremties atvykusį lietuvišką į jau
nimą stoti į PRANCIŠKONŲ ORDINI.

Kandidatai į kunigus tari būti baigę bent pradžios 
mokyklą (Grammar School). Baigę vidurinę mokyklą 
(High School), jeigu jie yra mokęsi lotynų kalbos, tuo
jau siunčiami į naujokyną, po kurio prasideda filoso
finės ir teologinės studijos pranciškonų seminarijoje. 
Norintieji po šventinimų galės dar gilinti studijas Ro
mos ar Washingtono universitetuose aukštesniam 
mokslo pažymiui gauti. VISAS MOKSLAS YRA VIE
NUOLYNO LĖŠOMIS.

Kandidatai, kurie nenori būti kunigais, priimami i 
brolius. Jie yra įvairiuose darbuose kunigų pagalbi
ninkai ir pilnateisiai Ordino nariai. KANDIDATAMS 
Į BROLIUS JOKIO YPATINGO MOKSLO NEREI
KALAUJAMA.

Pranciškonai Jungtinėse Amerikos Valstybėse ir Ka
nadoje tari 6 savo vienuolynus, 2 parapijas, spaustu
vę, leidžia S laikraščius, dirba pastoracijoje, dalyvauja 
visuomeninėje veikloje’ir ruošiasi steigti šv. Antano 

kolegiją.

Mielas jaunime, jeigu Dievas tave šaukia į vienuo
lyną ir nori pasišvęsti didesnei Jo garbei, mūsų tau
tos gerovei bei savo sielos išganymui, tuojau rašyk 
pranciškonams klausdamas platesnių informacijų šiuo 
adresu:

Very Rev. Jurgis tiailtašis, OFM 

Frandscan Fathers

Kennebunk Port, Maine
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Vilniaus mieste reikėjo Vilniaus ieškoti Į IŠ VISUR

no keliolika domininkonų. Nu-

(ligi mūsų laikų) vėliau kabojo

jO-

• VILNIUS PIRMĄJĮ KARTĄ SULAUKIA PRIEŠO • MAS 
KOLIŲ IR KAZOKŲ ORGIJOS • VILNIUS DEGA DVI SA
VAITES • CARAS IŠSIVEŽA RADVILŲ RŪMŲ GRINDIS
• KUR YRA VYTAUTO DIDŽIOJO KARSTAS? • AUKSAS 
IR SIDABRAS MASKVOS TURGUJE.

Caras Aleksiejus, 1655 metų 
kovo mėn. išvykęs iš Maskvos 
pas savo didelę kariuomenę, ku
ri buvo jau arti Gardino ir Vil
niaus, liepos mėn. pabaigoje pa
siekė Lietuvos sostinę. Rusų ka
riuomenei vadovavo Chovans- 
kis; šeremetjevas buvo kitame 
ruože.

Lietuvos hetmanas Jonušas 
Radvila bandė dar spirtis ir Vil
nių ginti su 5000, lietuvių ka
rių, bet maskolių ir kazokų tva
nui nebuvo vilties atsilaikytu 
Sudeginęs per Nerį tiltą, Jonu
šas Radvila pasitraukė į Kėdai
nius.

Rugpiūčio 8 Chovanskio mas- kolonomis, grindimis, daugybe 
baldų, labai retų. Maskva apie 
visa tai neturėjo ligi šiol 
kio supratimo”...

VILNIUJE NEGALIMA 
PAŽINTI VILNIAUS‘

“Tas plėšimas truko tris 
ras. Paskui kilo gaisras. Jis Vil
nių rijo 17 dienų, paVertė ji 
griuvėsiais. Likę dar gyvi mies
to gyventojai išsislapstė miš
kuose ir pelkėse”.

Kiti ano meto raštai pažymi, 
kad tai buvo rusų karo vado 
Chovanskio darbas. Jis sudegi
no ir išgriovė miestą, išplovė 
nespėjusius pabėgti ar gerai

koliai ir kazokai įsiveržė įVil-
. nių. Lietuvos sostinė pirmą kar

tą savo istorijoje pateko į prie
šo rankas. Jei kas tai būtų sakęs

. / Algirdui, kuris savo kalaviju ki
tados kapojo Kremliaus pilies 
vartus, jis nebūtų galėjęs to su
prastu Dar sunkiau buvo supras
ti rusų elgimąsi. Kai lietuviai 
valdė didelius Rusijos plotus,

■ jie ten žmonių nespaudė ir ne
žudė; priešingai^ jie palikdavo 
jiems .net jų pačių tvarką ir 
kunigaikščius. Tuo tarpu rusai 
elgėsi žiauriai ir nežmoniškai.

Štai kokį vaizdą mums rodo
anų laikų žinios, trumpai su- ... .

____ trauktos H. Moscickio veikale užsislėpti- gyventojus, nukanki-
“Vilnius” (Wilno, 1924. 21—24 
p.).

GATVĖS PILNOS LAVONŲ

“Baisus siaubas gulė ant 
miesto, — liudija to laiko žmo
nės. — Kas galėjo bėgo į miš
kus arba į užsienį. Vilniaus su 
šv. Kazimiero relikvijomis išsi
skubino į Karaliaučių (— iš 
tikrųjų, į Rožanus); taip pat ir 
vienuoliai su Aušros Vartų 
Dievo Motinos paveikslu. Vil
niaus gyventojai ruošėsi gintis 
miesto vartuose, namuose, vie
nuolynuose. bažnyčiose, cerkvė
se. Bet trūko kariuomenės ir 
vadų”.

“Rugpiūčio 8 iš ryto priešas 
pasiekė miestą. Jį apsiautė sar
gyboms, kad jau niekas neiš
bėgtų. Buvo duotas ženklas 
pulti, prasidėjo ataka ... Ka
zokai puolė miesto vartus ir 
prasiveržė į gatves. į namus; 
prasidėjo skerdynės. Jie tem
pė žmones iš’ namų, nusilakė,
ir tam girtam svaiguly žudė . 
nelaiminguosius. Netrukus gat
vės pripildė suniokotų lavonų, 
nuogų, trypiamų baloje. Kas 
dar buvo kiek gyvas, kankinosi 
tarp suverstų griuvėsių... Sa
koma, viena diena buvo išžudy
ta 25.000 Vilniaus gyventoju".

CARAS ĮJOJA | VILNIŲ
“Rytojaus dieną caras iškil

mingai įjojo į Vilnių, pasitiktas 
maskolių klyksmo. Jis paliepė - 
nuvalyti gatves— sumesti la
vonus į namų rūsius. Taip pat 
jis įsakė apžiūrėti bažnyčias, 
ar neras ten palaidotų tų, ku
rie kada nors bėgo nuo caro ir 
glaudėsi Lietuvoje; jų lavonai 
buvo iš grabų išvilkti ir sutryp
ti. Pasileidę kareiviai pra
dėjo baisų plėšimą. Jie grobė 
krautuves, laužėsi į namus, 
sandėlius, brovėsi į bažnyčias 
ir vienuolynus, nuiminėjo iš 
bokštų varpus, plėšė vari.iius 
stogus...

“Negalima aprašyti paimto 
grobio pinigais, sidabru, auk
su, brangakmenimis, daiktais. 
Apie tai teko patirti būnant 
Maskvoje, jos krautuvėse ir. 
prekyvietėse. Mat Vilnius buvo 
turtingas miestas ir nuo amžių 
priešo neliestas. Teko nustebti, 
pamačius Maskvoje sidabrinius

DAR ^GALIMA ĮSIGYTI pavieniams pirkėjams
f platintojam* nesiunčia mc <lčl mažo t. rimo kiekiui

V. AUGUSTINO

LIETUVOS VAIZDŲ ALBI NĄ
Puiki .dovana svetimtaučiams įvairioms progoms, tiems, kurie 

laetuvos nėra imatę. be to, ir mačiusiems gražus prisiminimas
KAINA — $5.00

680 BUSHWICK AVĖ. BROOKLYN 21, N. Y,

daiktus, įrankius, sidabru ap
kaltas dėžes, vežimus... Jų žudytųjų vienuolių paveikslai 
vertė nukrito dėl tų daiktų
gausybės... Pats caras pasiė- Domininkonų /bažnyčioje. Be 
mė septynias taures iš Radvilų 
rūmų; jos buvo padengtos auk
su. Nugabeno jas Maskvon 
drauge su marmurinėmis rūmų

pa-

SENIEJI Subačiaus vartai Vilniuje. Pieš. Smulsevičiaus.

GRAŽIOS DIENOS ATEITININKŲ VASAROS STOVYKLOJ MARIANAPOLY
K. SKRUPSKELISLiepos 30 apie 100 mokslei

vių ateitininkų suvažiavo į Ma
rianapolį dviejų savaičių sto
vyklai. Susirinko iš visur ir į- 
vairaus amžiaus, daugumas jau
nesni, bet visi pasiryžę šį laiką 
naudingai praleisti.

Kun. J. Vaitiekūnas, Provi- 
dence lietuvių parapijos klebo
nas savo vikarui kun. Vac. Mar
tinkui sudarė sąlygas jam va
dovauti šiai stovyklai.

Stovyklos vadovas sudarė la
bai sumanią vadovybę iš: kun. 
V, Paulauskas — dvasios va
das, kun. J. Grabys — meno 
reikalų vadovas, stud. K. Pliuš- 
konis —- komendantas ir stud. 
D. Banaitytė mergaičių vadovė. 
Kai K. Pliuškonis po pirmos 
savaitės turėjo išvykti iš sto
vyklos, jo pareigas perėmė 
kun. J. Grabys. Vadovybei tal
kino ir patys stovyklautojai: L. 
Keturakytė. D. Pareigytė, B. 
Duobaitė, R. Giedraitis. A. Gai
galas, S. Leimonas ir K.Ukrup- 
skelis.

Tėvams marijonasm leidus.
stovyklos programa vyko 

Marianapolyje.

to, miestą rusai užkrėtė epide
mija. “Vilniuje reikėjo Vilniaus 
ieškoti” — sako anų laikų ap
rašinėtojas.

“Šitokio skaudaus sukrėti
mo Vilnius dar niekada nebu
vo matęs, — rašo dr. A. Šapo
ka (“Vilnius lietuvių gyveni
me”, 1954). — Nuo 14 amž. pa
baigos priešo jis nebuvo matęs 
net prie savo vartų, o dabar isi- 
veržusios caro kariuomenės ir 
nesuvaldomų Chmelnickio ka
zokų buvo visas išplėštas ir su
naikintas. Daug kas buvo iš
vežta į Maskvą, net paties caro 
Aleksiejaus ir jo generolų Įsa- karsto neaptikta, bet ir neleis

ta jo pagrindinai ieškoti. Len
kams geriau sakyti, kad jis vi
sai žuvęs. Nors yra lenkų, ku
rie įrodinėja, kad Vytauto 
karstas turis būti •> neliestas. 
(B. d.)_____

kymu. Nustebinti didžiūnų 
rūmų puošnumo, tokių Įrengi
mų dar nematę, maskviečiai iš
vežė į Maskvą ne tik jų baldin. 
bet ir židinių bei krosnių kok
lius, marmuro palanges, pa-

Berniukai nakvojo čia pat. o 
mergaitės — Nekalto Prasidė
jimo seserų vienuolyne. Mūsų 
šeimininkai sudarė mums tik
rai patogias sąlygas ir darė vis
ką, kad tik stovykla gerai pa
vyktų.

Ir virtuvė buvo gera. Stovyk
lautojus skaniai valgydino P. 
Valiukonienė, sūnaus padeda
ma.

Jokia ateitininku stovykla 
nepseina be paskaitų.

Ir ši pasižymėjo; ypatingai i- 
domiomis paskaitomis. Jos bu
vo iš įvairiausių sričių: mokslo 
ir religijos, krikščioniškasis 
apaštalavimas, Lietuvos įdomy
bės, charakterio ugdymas, 
mandagumas ir kit. Be to. pa
tys moksleiviai skaitė savo re
feratus. Jie visi buvo puikiai 
paruošti: ypač pažymėtinas S. 
Leimono referatas: "Kokios 
aš pastebėjau jaunimo ydas",, 
laimėjęs pirmą premiją.

Iškalbos konkursą laimėjo R. 
Janušauskaitė. Dvi premijos 
buvo paskirtos jauniesiems mo
ksleiviams — A. Sužiedėliui ir 
L. Baškauskui. o už žinių pa
tikrinimą geriausią pažymį ga
vo V. Lušytė.

Buvo nemažai ir linksmava- 
karię ir kitokių parengimu.

Per pirmąjį vakarą stovyk
lautojai susipažino vienas su 
kitu. Toliau džiaugėsi gražiais 
filmais, vaizduojančiais mūsų 
gimtąjį kraštą, Vokietijos sto- 
vykias, ir garsųjį Liurdą. Tą visus berniukų bėgimus.

puošalus ir net parketą. Kas 
dar .nebuvo išplėšta, buvo su
naikinta 17 dienų siautusio 
gaisro ... Miestas buvo tiek su
naikintas, kad net pats caras 
negalėjo rasti jame vietos ir 
apsigyveno už miesto įrengtoje 
stovykloje. Tai buvo didžiausias 
sukrėtimas, kokį tik kada nors 
Vilniui teko pergyventi" (28 p).

DINGSTA VYTAUTO 
KARSTAS

Maskolių siaubui artėjant, iš 
Vilniaus greitomis buvo išvež
tas tiktai šv. Kazimiero karstas. 
Kiti Lietuvos kunigaikščių kars
tai buvo suslėpti pačios Vil
niaus katedros sienose ir rūšy
se, arba ir kur kitur. Kai už
trukusio karo metu (jis truko 
6—7 metus) mirė Vilniaus 
vysk. Jurgis Tiškevičius ir 
daugybė prelatų, su jais dingo 
ir žinios, kas ir kur slėpta. Tik
tai 1931 metais Vilniaus ka
tedrą . remontuojant, buvo ap
tikti karstai didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Aleksandro ir Bar
boros Radvilaitės; Vytauto 

brangią katalikams vietą foto
grafavo pats kun. V. Paulaus
kas ir įdomiai aiškino stovyk
lautojams vaizdus.

Kiekvienais metais stovyk
lautojai praleidžia vakarą

pas Putnamo seseles.
Šiais metais šis vakaras 

vo skirtas šv, Domininkui 
vio paminėti. Atitinkamą pa
skaitą skaitė kun. J. Grabys. o 
vėliau seselės skaniai pavaiši
no.

Ateitininkuos 45 metu sukak

bu-
Sa-

savo paskaita paminėjo Atei
tininkų Federacijos vadas S. 
Sužiedėlis, o Bostono kuopa 
atliko įdomią programą, vaiz
davusią ateitininkų 
pradžią. įdomiai praėjo

literatūros bei mano vakaras.
Stovyklautojai skambino, pia

ninu, deklamavo, dainavo, kiti 
skąitė savo kūrybą, dar kiti šo
ko tautinius šokius.

Ypatingai naudinga buvo 
religinio susikaupimo diena.
Ji išsiskyrė iš kitų savo paki- 

la ir rimta nuotaika. Kun. V. 
Paulausko pamokslo nuteikti 
stovyklautojai dalį dienos pra
leido visiškoje tyloje, o vakare 
visi kartu ėjo Kryžiaus kelius, 
kurie yra išdėstyti gražiame tė
vų marijonų sode.

Stovyklautojai neužmiršo nė 
sporto. Čia ypač pasižymėjo 
Klemas Budreckas. laimėjęs

ŽOLINĖS ŠVENTĖJE popiežius Pijus NU kalba rožančių savo va
saros rezidencijoje. Priekyje vaikutis iš našlaičiu prieglaudos.

ATSILIEPKIM MARIJOS PRAŠYMAM
Kai 194£ metų spalių 31 d. 

popiežius Pijus XII paaukojo 
pasaulį Nekalčiausiajai Marijos 
Širdžiai, jisai taip pat įvedė ir 
N. M. Širdies šventę sekmadie
nyje po Žolinės (rugpjūčio 15). 
šiemet toji šventė visam pasau
lyje buvo švenčiama praėjusi 
sekmadieni — rugpiūčio 21. 
Labai daug žmonių meldėsi ir 
ėjo šv. Komunijos, prašydami 
savo kalčių atleidimo, taikos 
ir atsivertimo Rusijai. Ameri
kos lietuviam ta diena dar liko 
atmintina tuo, kad rugpiūčio 
21 Putname buvo pašventinta 
Marijos šventovė — naujoji 
Nekalto Prasidėjimo seserų 
koplyčia. Tame vienuolyne taip 
pat yra Nekalčiausios Marijos 
Širdies statula, paties popie
žiaus Romoje pašventinta, ap
keliavusi Amerikos bei Kana
dos lietuvių kolonijas ir lau
kianti laisvo kelio į Lietuvą.
’ Nekalčiausios Marijos Šir
dies šventė praėjo, bet kas tą 
dieną nesuskubo pasimelsti ir 
Marijai pasiaukoti, tai gali pa
daryti oktavoje ligi rugpiūčio 
28 d. Mūsų pareiga būtų tai pa
daryti ir atsiliepti Marijos pra
šymams Fatimoje. Norime čia 
juos priminti. Dievo Motina 
dar 1917 metais prašė:

Per visą stovyklos laiką bu
vo leidžiamas juokų laikraštė
lis “Surūdijusi špilka", kurią 
redagavo S. Leimonas ir K. 
Skrupskelis.

Per dvi stovyklos savaites 
Marianapolį aplankė nemažas 
svečių. Tarp kitų nepagailėjo 

savo laiko ir jaunimą aplankė 
Ateitininkų Federacijos dvasios 
vadas T. V. Gidžiūnas, atvykęs 
iš Kanados, kan. M. Vaitkus." 
prof. B. Vitkus, A. Bendorius. 
M. Galdikienė, kun. Jonaitis, 
kun. V. Balčys. St. Lūšys, dr. 
J. Leimonas. A. J. Vasaitis. 
kun. Steponaitis, parėmęs sto
vyklą materialiai, ir daug kitų 
svečių bei tėvų. Atsilankė ir 
pats T. T. Marijonų generolas 
iš Romos, pasidžiaugęs, kad 

priglaudžia 
lietuviškąjį

pasidžiaugęs, 
kūrimosi lietuviai marijonai 

ir gražiai globoja 
jaunimą.

Stovyklautojai 
dėkoja T. T. Marijonams, ypač 
Tėvui Kuprevičiui ir Tėvui Pet
rauskui. leidusiems pasinaudo
ti stovyklos patalpomis. Tėvui 
Vaišnorai, stovyklos vadovybei.

nuoširdžiai

Mielajam idėjos draugui ir bendradarbiui

JONUI PUŠKORIUI, 
jo mylimam Tėveliui mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ S.JJl NGOS 
DVASIOS VADAS IR CENTRO VAIDYBA

1. neįžeidinėti daugiau Vieš
paties ir daryti atgailą; 2. įves
ti Jos Nekalčiausiai širdžiai 
permaldavimo pamaldas; 3. ei
ti bent penkis pirmuosius šeš
tadienius šv. Komunijos; 4. 
prašyti atsivertimo Rusijai; 5. 
kasdien kalbėti rožančių.

Gera būtų, kad visos lietu
vių šeimos, kurios tiems Dievo 
Motinos prašymams dar yra 
abejingos, bet labai laukia Lie
tuvai išsivadavimo ir tikros pa
sauliui taikos, pasistengtų Ma
rijos balsui atsiliepti. Tai hera 
sunku, bet didžiai mums reika
linga. nes visą žmoniją Dievas 
laiko viena šeima ir už vienų 
kaltes deda atgailas ir baus
mes visiems, net ir nekaltiems. 
Nekaltųjų ar mažiau kaltųjų 
prašymai Dievui yra dar sva
resni. Jo pasigailėjimui permal
dauti. Rūsčius laikus gyvena
me — tai supraskime. >

Primintini čia ir popiežiaus 
Pijaus XII žodžiai, kuriuos jiš 
pasakė Nekalčiausios Marijos 
Širdies šventę įvesdamas:

“Mes norime, kad pasiaukoji
mas N. M. Širdžiai būtų pada
lytas visų. — netik kiekvienoje 
vyskupijoje, parapijoje, be* ir 
kiekvienam šeimos žydiny. nes 
taip darant, mes tikime, alel
yje kils daugiau gausių malo
nių ir dangiškų dovanų ... Ir 
mes iš visos širdies teikiame 
palaiminimą tiems, kurie pa
ktus mūsų raginimui. ,."

Suraginkime patys save Įsi
gyti N. M. Širdies paveikslą 
savo namams, pasiaukokime 
prieš jį. pažadėdami vykdyti 
tai. ko Dievo Motina iš mūsų 
prašo, kad žmonijai ateitų pa
lengvėjimas ir tikra laisvė vi
soms tautoms. Kitais gi metais, 
aš manau, galėtume N. M. slh.- 
dies šventėje dideliais ouriais 
susirinkti Putname, naujoje 
koplyčioje, prie Nekalčiausios 
Marijos širdies statulos, melsti 
Dievą laisvo jai kelio j mūsų 
tėvynę. K. M. V.

Karo teismas išteisino Mrs. 
Romola Abidin. kuri buvo kal
tinama nužudžius savo vyrą. 
Teismas pripažino ją tai pa
darius ginantis ir ginant savo 
vaikus.

ypač kun. V. Martinkui. vi
siems paskaitininkams. Put na
mo seselėms ir visiems kitiems, 
kurie padėjo suorganizuoti to
kią Įdomią stovyklą, o taip pat 
ir visiems ją aplankiusiems.

• Povilas Pakarklis mira 
Vilniuje liepos 28. Jis buvo ki
lęs iš Smilgių km., Kupiškio 
valsčiaus. Gimnazijoje ir Kau
no universitete mokydamasis 
buvo ateitininkas, paskui dėjo
si su liaudininkais. tautinin
kais, voldemarininkais ir paga
liau nuėjo su bolševikais. Pir
mosios bolševikų okupacijos 
metu buvo teisingumo komisa
ras. Pabėgęs į Sovietų Rusiją, 
ten dirbo juridiniuose institu
tuose, o sugrįžęs su bolševikais 
— profesoriavo Vilniuje ir bu
vo Mokslų Akademijos istori
jos skyriaus direktorius. Jis 
buvo išėjęs istorijos ir teisės 
mokslus. Sirgdamas šaukėsi 
lietuvių amerikiečių, kad jam 
prisiųstų vaistų. Su Povilu Pa- 
karkliu nueina > praeitin dar 
vienas lietuvis inteligentas, ku
ris savo gabumus. energiją 
ir pagaliau sveikatą paaukojo 
Lietuvos priešui.
• Vokietijoje, Bonnoje, rug- 

piūčio 5 ir 6 įvyko lietuvių, • 
latvių ir estų studentų šuva- • 
žiavimas. Suvažiavime daugiau
sia kalbėta apie senosios ir 
naujosios kartos skirtumus. 
Jauniesiems nepatinka senųjų 
“apdulkėjimas" ir dabinamasis 
senais nuopelnais. Ta pačia 
proga įvyko ir atskiras vienų 
lietuvių studentų Vokietijoje 
suvažiavimas rugpjūčio 7.

• Šveicarijoje, Zueriche, 
rugpjūčio 5—7 įvyko Lietuvių 
Bendruomenės Europoje pirmi
ninkų ketvirtasis suvažiavimas. 
Buvo atstovaujami lietuviai 
Vokietijoje. Šveicarijoje, Itali
joje. Prancūzijoje; pranešimus 
prisiuntė Belgijos ir Danijos 
lietuviai. Suvažiavimą aplankė 
Vliko pirmininkas M. Krupavi
čius ir prof. K. Žalkauskas.

Jie atstovaus Lietuvą

Rugp. 18—28 prie Niagaros,
Kanadoje. įvyksta 8-ji pasauli
nė skautų jamboree. Jon su
važiuoja apie 20.000 skautų iš 
56 kraštų. Lietuvos Skautų 
Broliją šioje jamborėje atsto
vaus: T. Rudžiauskas. G. Stan
kaitis. A. Vazalinskas. H. Ren- 
kys. R. Urbonąs — visi iš Mon- 
trealio; V. šernas iš Toronto. 
R. šliažas. L. Venckus. A. Kriš
čiūnas. L. Leonavičius. E. Ja
kulis ir A. Tamošiūnas — visi 
iš Bostono; G. Bluzas ir K. Dai
nora iš Niagaros. Svetimšalių 
dr-vės adjutantas bus V. Piečai- 
tis iš Montrealio. kapelionas — 
kūn. St. Kulbis. S. J. ir vertė
jas — ps. Ą. Banevičius iš Bos
tono. šie jaunuoliai su kitų, 
skautų pagalba sutelkė įvairių 
spausdinių apie Lietuvą bet 
rankdarbių lietuviško meno pa
rodėlei. Bostonietė O. Ivaškienė 
juos išmokė tautinių šokių.

Ką tik išėjo iš spaudos

KUN. VYT. Pikturnos

AMŽINOJI

MIŠIOS. 
JŲ ESME. 
VAISIAI. 
MALDOS 
IR APEIGOS

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

lesnį šv. Mišių aukos 
supratimą.

KAINA $2.00

Ga u narna "Darbininko' 
administracijoj..



SPORTAS
LIETUVIŲ SPORTO KLUBAS
PRADEDA NAUJĄ SEZONĄ
Lietuvių Sporto Klubo pir

moji vienuolikė, birželio 5 d: 
laimėjusi New Yorko valsty
bės taurę, iki šioliai atostoga
vo, tačiau artėjant 1955—6 
metų sezonui šio mėnesio 28 d-, 
sekmadienį, 4:30 vai. po pietų 
susitinka su Vokiečiu Lygos 
čempionu German Huugarians 
draugiškoms rungtynėms Me
tropolitan Ovai aikštei*. Prie- 
žaismyje 3 vai. p. p. susiki js 
rezervinės.

Sekančios prieš sezoną drau
giškos rungtynės
elektros šviesų šeštadi viio va
kare rugsėjo mėn.* 10 dieną 
savoje aikštėje “New E'armers 
Ovai” prieš Blau-Wei$s Cott- 
schee.

Tačiau labiausiai norėčiau 
atkreipti dėmesį į rugpjūčio 27, 
šeštadienį, rengiamą metinį

Lietuviu Sporto Klubo pikniką,. 
Polish National Hali, Jamaica, 
N. Y.

Pikniko pradžia 1 vai. p. p.
Esu tikras, kad dėliai blogo 

oro ar stokos laiko nevisi gali 
ateiti į futbolo aikštę žiemos 
metu ir paremti savo atsilanky
mu sportininkus, tačiau į pik
niką ateiti turėtų būti kiekvie
no lietuvio pareiga, pareiga pa
remti savo atsilankymu vienin
telį sporto klubą, kuris dvejus1 
metus iš eilės laimė ja New 
Yorko valstijos čempionatą ir 
žaidžia aukščiausioje lygoje, 
garsindamas lietuvio vardą.

Ne paslaptis, kad didžiau
sias Lietuvių , Sporto Klftbo 
priešas yra doleris. Jūsų malo
nus atsilankymas į pikui xa, 

futbolo rung
tynes yra klubo egzistenc:»*js 
pagrindas.

Todėl tikiu, kad New Yorko 
lietuviai supras L. S. K. svarbu 
darbą ir gausiai susirinks pasi
džiaugti su sportininkais pikni
ko metu šį šeštadenį — rug
pjūčio 27 d. Vyt. Beleckas

įvyks prie parengimus bei

3©8 svarus-

TO PLACE, 
YOUK AD 

CANCEL OR CHANGE 
CALL LO 3-7291

VACATTON8 FARMS

Acreage for Sala

MAID WANTED

DISPLAY

Montauk Highway 
Atlantic 1-811*

in Historic
Route 30-

11 rooms

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..

24M ACRES improved badding, ideal 
it farmiac huatinc elub; 3* 
mitas from Seranton. H. T. Howell, 
South Gibson. Pa.; Susąuehanna 
County; Jaekson MR2.

ALONZO STABG (Stockton, 
CaL), futbolininkas, atšventė 
93 savo gimtuves.

i ' ROBERT M. GOODWIN 

Bus Service 
771 Perk Avė.

DKaKTiiWw/ LoOVUlo 
f Charter Buses, Phone:

CHapėl 2-9428

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

Nursing men and bdys, rich and 
poor, regardless of race and creed, 
in their own homes.

Conducting homes for the agec 
and infirm.

Operating ferms and perfornv 
ing other duties: cookmg. mainten 
ance, ete.

The Brothers of Mercy need 
you. For more complete Infor
mation concerning a vocation with 
us, write: i

Reverend Brother Provindal

< VERNON. 218 E. 18th Avė. 
NOBTH W1LDWOOD

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

| Stephen B rėdės Jr.:
ADVOKATAS I

37 Sheridan Avė. ’
| Brooklyn 8, N.. N. £ 
” Tel. APplegate 7-7083 Z

t-*’*-***-* 
d» ■M • * * * *ra * ra ra ra ra ra ra ra

į SCHOLES BAKING, Ine. J 
I V

V. Lukas — vedėjas | 
į 532 Grand St, Brooklyn, N. Y.» 
J Tel. EVergreen 4-8802 
I Lietuviška duona — geriausiai 
j duona. Mes kepame duonas, py-*
• ragus ir pyragaičius pagal visų*
• skoni. Tortai, ypatingai pyragai { 
| vestuvėms, krikštynoms ir kito-) 
I kioms iškilmingoms progoms. Už-.į
• sakymai išpildomi kogeriausiai. Į

Išvežtajame j krautuves ♦
• privačius namus.

DISPLAY

MASON WORK, 
REPA1RING

Al MASONS: experts in sidewalks, 
driveways, retaining walls, water- 
proofing, brick stoops, patios ga- 
rages, drains replaced and repair- 
ed, also repairing chimneys and 
■f i rprtl q cpę

ALL WORK GUARANTEED 
Call any time

OR 5-3325 or HU 5-9129
Free estimate Ask for Joe

MES STATOME BETKUR, TAIP 
PAT ANT

JŪSŲ NUOSAVO SKLYPO 
visokio stiliaus namus pagal 

Jūsų pasirinkimą
ir atliekame visų rūšių • statybos 
darbus. Taip pat galime padėti už
baigti Jūsų namą ir sutaupyti $$$ 
Turi 14 prizus laimėjusių modelių 

Kainos nuo $6,495
Mažos išsimokė j imo ra tos. Jūsų 
sklypas atstoja įmokė j imą iš anks
to. Nėra geresnės statybos jokia 
kaina. Reikalaukite pilnos infor
macijos, apie mūsų planą ir nemo
kamos brošiūros “L” 50.

Pavyzdžius galima pamatyti 
kasdien

AMERICAN HOME 
Construction Co., Ine.,

19 Main St., White Plains, prieš 
N. Y. C. stotį. WHite Plains 8-8202.

Jericho T-ke, Smithtown Forest 
8-9000

Tel.: MU 8-3410 ,
Visas 24 valandas kasdien.

For Real Country Living f 
Before You Buy, See 

“KINGSLAND ESTATES”
• 1955 Blne Ribbon PaneI of Qua- 
lity Homes • "Room Split Level 
Homes — (3 bedrooms) • In Pic- 
turesųue Boonton’s Top Residential 
Area • Vreeland Avė. (Near Knoll 
Country Club)

BOONTON, N. J.
Exelusive Sales Agents:

Petėr R. Barna Agency—Ėst. 1937 
1128 Main Avė., Clifton, N. J. 

PRescott 7-4533
Boonton Avė. (Taylortown) 

Montville, "N. J. 
St. Brendan’s Paristi 

Clifton, N. J.

PILGRIMAGE TO ST. ANTHONY 
SBKINE

OCEANSIDE. NEW YORK 
SUNDAY, AUGUST 28, 1955 

Sponsored by the Mother's League 
of St. Simon’s Mission 

. 507 South ninth Street
Condueted by the Franciscan 

Sisters of the Atonement 
Buses leave St Simon’s Mision at

7 A. M. Aug. 28th, 1955
. Tlcket $5.50

Ali Reservations to be in before 
August 26th.

Phone WAlnut 2-7063 
for reservatfon.

e

JOHN J. LINK. Ine. 
FREE—ONCE! 

For new oil accounts
We will clean adjust your furnace 
oil burner, make an efficiency tęst 
and adjust as follovvs: Draft, temp- 
erature. CO2 and smoke tęst. We 
■will save you money by eutting 
your ai bill, 24-hour emergency 
repair service. Automatic deliv- 
ery of Esso fuel oil.

GET THE BEST
ESSO OIL BVRNERS, ESSO SERV
ICE, ESSO FL’EL OIL. LICENSED

AND INSUKED.
FAIRFIEJLD 

CLearwater 9-4014 
New burner installattans 
953 Post Road, Fairfield.

HAND - DEE DEIVE - IN 
RESTAVRANT

Home Cooked Food At Its Best 
Specializing in

SEA FOOD, STEAKS, SHOPS 
Fountain Service - Breakfast

Lunch - Dinners 
OPEN 24 HOURS 

Shore Road 4t Oeean Drive 
(Just Over the Canal) 
COLD SPRING, N. J.

(Near Cape May)

1950 Chevrolet’ 4-door, fully

REAL ĖST ATE

HEMPSTEAD, W. 4»/2-yr. Cape Cod, 
7 rms, 4 bedrms, plaster walls, fin- 
ished rec. rm, broadloom carpet- 
ing, landseaped, fenced, many ex- 
tras. Near catholic institutions, 
schools, shopping, RR 2 blocks, 
$16,500. IV 6-4771.

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

TRI-MOTOR Auto Service
Oven Baked Paint Shops, 

Collision & Painting
1332-36 Atlantic A v. (nr. Nost randi 
Brooklyn 16. N.Y. Tel.: NE 8-8361 
& ST 9-9686. Estimates cheerfully 
given at your honie.
Es wird auch Deutsch gesprochen!

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

A. SCHWAB & SON
Pork Store & Mcat Market 

Erstkl Fleisch\varen u. Provisions. 
Alle Aiten hausgemachte Wurst- 
waren — Wholesale und Retai!. 
801 Seneca Avė., Ecke Putnam Avė. 
Brooklyn. N. Y. TcL*HE. 3-5828.

AROW Nursing Home (ne* 
Flushing, Nursing care for 
ed, eronies, convalescents. 
spection invitod. INdepende 
3-7337.

WELL BUILD 
SHELL HOMES
• RANCH
• CAPE COD
• SPLIT LEVEL
• COTTAGES

Visit tnodeis on display at
WeU Built Sales Co.

of Mercer County 
Route 33, next to Food Fair 
2193-2111 Nottingham Way 

Trenton, N. J.
Phone JU 7-6415

Open Tuesday Throagh Friday 
19 A. M. to 4:38 P. M.

Satorday 1$ A.M. to 4:36 PAf. 
CLOSED MONDAYS

ALBERT MAIER, Ine.
Pork Store

Feinsles Schweincflcisch ■& VVursl- 
waren, En gros und Detali.

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

VACATIONS

farm; swiming, TV, eouttry 
food. $35 week Adnlts; chi

tbaife chareh. Open dorins Sun- 
day. Wrfte for BaokieC “L” Walte 
Dlenbeit, Rock Tavern, N. T. Tel 
Maybrook 4815.

SHERMAN HOUSE
Route 17i 7 mites vest of Rescoe 
Comers. Beaverkill Rfver, Russeil 
Brook. both noted trout streams, 
hunting in season. Excellent Food.
Friendly, courteous »ervice. Ac- 
comodations fer whole ' family. 
Rates you can afford. For inform- 
write for booklet *‘L”. Near catho
lic church. Sept. rates reduced. 
Helen La Navc. Mgr., Roacoe, N. Y.

DOMINICAN SISTERS OF THE 
PEMPETUAL ROOARY

THE CARLISLE GUEST 
HOUSE

Noreen Shea 
Twenty-«ix North Water Street 
Nentucket Island, Mass. Near 
Catholic Church. Write for 
Booklet "L"

Tel4 720 •
7 ____ _______________ __  _

BALSAM SHADE, Eddyville, N. Y.
Telephone: Kingston 1134-J

Ideal apot for your vacation. Famoua for 
German-American cooking. Near Catholic 
Church. Ruoning water in room*. Also 
family accommodation*. Boating, bathing, 
and all lawn sportą. Open durihg Sept. 
Write for Booklet "L”. Rates $33 up.

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

BROOK'S VILLA
234 E. Jtmiper Av^ Wildwood, N.J. 
Hot and cold running vrater iri all 
rooms, also hot and cold enclosed 
shovvers, outside rooms and small 
apts. Free Parking. Mrs. K. Brooks, 
Prop., Ph. WI 2-3732. bįear Cath. 
Church. Write for Booklet *L’. Open 
to Sept 15th.

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 & 
amusemėnts. Near Cath. Church. 
Write for Booklet ‘L’. Elizabeth 
Heenan, Mgr. Phone 2-5226.

We Enjoy Children & Families 
THE ELIDA

Roomš $25 week up. Pvt. baths 
numing vrater. Coffee shop. 

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

Sept. rates. Wr*to «br booklet “L” 
841 Central Avė. Ocean City 8802

SMrnrs adare manor 
Bos 52 Purling NY. 
Tel.: Cairo 9-2467 

Hot-Natural swimming pooL 
Lawn sports. Good American 

home styie meals. 
Innerspring mattresses.
Cold vrater, htayrfes, 

horses. Near VlHage and 
rst.hnlta rbureh. Reasonable 

rates. Open during sept 
Write for booklet “L”

HOTEL BINNS
SARAH J. BINNS .

56 ATTRACTIVE ROOMS WITH 
PRIVATE BATH.

Moderato Rates. Coffee Shop.
Bathing from HoteL Walking Dist- 

anee to Catholic Church. 
Write for Booklet “L” 

WTLDWOOD 2-8061
38*8 Attantie Avė. WUdwood. N. J. 

(One Block from Beach)

FARMS

CONNECnCUT. DAVTS FARM. 
Offers Ręst. Quiet Comfort and 
good food to reflned ąuests. Near 
I^ke. Bathing, and Catholic Ch. 
Wrfte for booklet “L” or phone: 
Kentwalker (Conn.) 7-3801. P. D. 
New Prerton, Connectfcut.

SMALL FARM, garage. 3 buildings, 
impts., heat phone service, elec- 
tridty, mali delivery; one aere of 
lawn and flowers; 3 wells; church 
of all religions in town, school; bus 
1 mile to large lake; selhng on ac- 
coant ot m health; high mountain 
elevatfon. Near Cah. Church. For 
Information call NEvvton 6-1076M. 
after 5 P.M.

REUGIOUS VOCAUONS

SMALL FARM. 4 aeres, Hen house, 
1M8 ehtaken, 2 car garage, all im- 
provements. $11JM8. Also other 
fanus, homes. land.

ROMAN CHABKOWSKI 
R. F. D. L Box 350 
Farmingdale, N. J.

EAST FISHKILL, N. Y.—$100 down 
buy 3 aeres of woodland, lo- 

cated off Beekman Road, near 
Parkway. Sixty minutes from N. Y. 
City. Full price $1050 — Balance. 
Easy monthly payments. Phone 
owner Poughkeepsie 2-2552 or write 
Box 5, Hopewell Junction, N. Y.

BUS OPPORTUNITY

DELICATESSEN 
Large growing Long Island town. 

Owner’s death forces sale. 
$28,000, 

Long lease: $6000 
includes stock. 

1252 Merrick Rd. 
Lindenhurst 5-5680

ICAAm

Home — Large
All Utilities — Paved Road*.

Not a Devetopment. Extra Het* 
Available. Samuel KeneteL Pstriie- 
gue 3-8257 R.

HUNTINGTON. Beverly 
Beautifully 3-acre estate 12-room 
frame house, seven bedrooms, 3 
baths, powder room. living room; 
fireplace, dining 
kitehen, TV room 
open porches, 
sun deck 3-car 
house, stone barbecus greenhouse. 
Immediate occupancy. Near catholic 
institutions, appointment only. 
Call owner: VI 7-4247 or VT 6-0536.

room, modern 
enclosed porch, 2 
breakfast room, 
garage, summer

For DweHing and Suuuner Homes,

BEAUTIFUL OLD COLONIAL 
HOME

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

Charles Lewandowski. 
MLDPLEBURG. N. Y.

M

Doing $1000 weekly, new(kitchei 
modern, located Flushing, N. Y 
Wonderful opportunity for fomily 
Priced at $15,000. “ Call ovvner:

MR. MOR4N
FLORAL PARK 4-8796

CABINET SHOP. POB SALE.
For rent or partnerschip. Ėst 12 
yrs. Wonderful locattan on Main 
artery of Route 110. Chance of 
Hfetime.

376 Walt Whitnam Rd.

REAL ESTATE

LAKE HUNTINGTON. 100 aeres, 
5 buildings, exceltant for catholic 
camp or retreat house, very reason- 
ably priced, location iii catholic 
area. Phone: MO 9-2475 or IL 9-1023

ELMONT. 51-2-room brick bungal- 
ow, corner 60x100, 2 blocks trans- 
portation, schools, stores; Venetion 
blinds. storm conbinattan windows, 
doors, cyctane fence all around bark 
entrance to basement, years old. 
Near catholic institutions. $15300. 
FLoral Park 2-1014.

AMITYVILLE $33300.
Ocean Avė. Vz mile south of Mer
rick Rd. A better home in a better 
location. Good view of Bay—own 
private bulk headed dock. New /3 
bed. split leve), double garage. 
screaned patio.

BARNEGAT—Development or farm- 
ing, 22 aeres, mostly cleared; ideal 

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

Near Catholic Church. 
ORange 4-4003.

Huntington 4-4*63.

WARWICK, (25 min. Mahwah>
Spacious Colonial home, 4 original fire- 

places, 9 rooms. 2 baths, 2 large bedrooms 
first floor, modern kitehen with nook *. 
snack-bar. dishwasher, washing machine, 
L-shaped living room. 27 x 25 with two 
8'/z ft. pietures windows overloking 
beautiful vievvs; fiagstone patios. distinet- 
ively decorated inside & out, steam heat 
oil burner. 80 gal. h. w. heater, salt 
water swiming pool 20 - x40 with filter, 
outdoor barbeque, small barti, 2 aeres 
tavishly landseaped, excellent location. 
Near Catholic church. $35,000. Liberal 
terms. For Information & appointment to

MILLINGTON
g distance to Cath. church 

school, eleetrified 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- 
towne kitehens. 2-car garages, 
“Rec.” rooms. 1% baths. very low 
taxes. etc. You’ll love LONG HTLL 
MANOR. Phone for details.

PARMIES AGENCY
1 Essex Avė. Bernardsville 8-18*8

FREEPORT. Waterfront Luxurious 
New. Brick Shingle Ranch 120, 
bulkhead, beautifully landseaped, 
7’į huge exquisite rooms. pieture 
windows, marble fireplace, 2 tiled 
baths, venetians. 3 track aluminum 
storms. den, kitehen knotty pipe 
bovs’ room. extension attic. wall-to- 
wall broadloom. Reduced from 
$37,500 to $29.900. FR 9-2541. 
In cath. community.

SAYVILLE SHORE CLUB
Handsome Avenue Sayville, K I., N. Y.

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

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

Telefonas: SAyviBc 4-2050

DRY ICE
FOR P1CN1CS AND AU, OCCA8- 
fONS. OPEN «:Se A. M. TO 12 
MIDNIGHT. WE_ALM> BELL ICE

GLENMARY
Route 385 f Catskill, N.
Large cnough to be comfortat 
Small enough to be homelike. One
mile from Catskill vfllage. Near 
catholic church. Concrete swimming 
pool, shuffie board, lawn sportą. 
All home cooklng. Spectal Septemb- 
er rates. Send for booklet "L”.

AMERICAN BAR ICE-CREAM

N. Y. VI 0-88*0

HOROVVITZ & MANTZ, Ine.

the DO-IT-YOtUSELF Tam 
yeurComo In and taarn how far 

dollar can go.
LEHIGH 4-UM

33*7 Jrrf Avė. (enrn. 125 SU.), NYU.

CataUn. N. Y. TeL: CMaktll 882

Ctatatered. Cnntemptatlre Community 
formtng * Guard of ttonor for Mary, by 
recftattan of the Rooary every hour day 
and njght. Siatcra aloo ehaat the Divtnr 
Otnce. Are engaged In maktng Vratmcnta 
and other aorks of art. Appiy to: R«v. 
MOTHEO PRIORĖS*. Htb and Wwt SU., 
Union Ctty, N. J.

SCEDAR
COTTAGE

ON THE GREAT SOUTH BAY 
BLUE POINT. L. L Box 67
Wond«rful location, who«Mome Family At. 
moapboro. tat. 1MR Catholic Church naarby 
fonu Mock). Oaffttao Boaeh, OMtta*. Floh- 
In*. Mevieu nuarby. Only Homa-Cookad MaaU 
aru aervud. Ratas *35 up. Rsducad ratus
after Uabor D«y. Write for Booklot

RANCH $26.900.
Three bcd. 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, St. Martin's Paro- 
chial School. Queen of the Rosary 
Academy.

ONE VVATERFRONT PLOT 
106x220 completely bulkheaded.

Will build suit.
EDWARD BERNAGOZZI 

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

FOR SALE—In New Milford, Conn, 
3 miles on Rt. 129. 6-room modern 
brick home. oil-steam heat. copper 
tubing, oak floors. tile bath. on 3 
aeres beautiful country site. Price, 
$18.000.Also in New Milford, Conn, 
5-room, modern on one aere, bot v 
vrater heat, copper tubing. tile 
bath. Price $12^00. In catholic 
community. For appointmeft call

Torrington. Conn.
Tel.: Hunter 0-768*.

j-j-j- 
Tonikas viduriam *

FOB SALE—Approx 26 S aeres. 
inetuding large house, cottage & 
bara, ideal for development or 
country living. wlthin walking dM 
of Central HIgh Schl A bus. $55000.

Snffern 5-02*2.

SHELTER ISLAND, N. Y.

gyduolė: mišinys 
šaknų, žolių ir sėk
lų. Ji vartojama ar
batos formoje nuo 
šių ligų: skilvio ne
virškinimo, inkstų 
(kidneys), odos id- 
gerklės užkimimo, 
uždegimo, vidurki

$

•u. Write for detaita or phone: 
H. CHIARMONTF. 

SHELTER ISLAND. N. Y. 
Sbeltrr 8-«MI3.

SVMMTT, brick. ranchlstyle. 
102x120. J>eautlful Cromwell Park 
šert. Foycr; large LR, fireplace. 
pirt. wind: DR; modern kit; 3 BR; 
cloaets: tiled bath: porch: gar., full 
base., eonerete foundation. Gas HT.. 
Alum. wind.. screans. storm. wind.: 
Near parodai schools., 24 yrs.. own- 
er. $26950 SumrnM 84kKTW.

bėrimo, 
plaučių 
liuosavimo, pūslės ligų, širdies 
supykime, šiurpuliavimo, per
šalimo, dieglių, reumatizmo, 
bronchito, rožės, riemens de
ginimo, galvos skaudėjimo, są- •- 
narių gėlimo, ir nuo daugelio 
kitų vidurių ligų, šios arbatoa 
svaras kainuoja $4.00.

Alexander’s Co.
414 BROADWAY 1 a


