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AMERIKOS KATALIKU

rezo-

AR SPAUDIMAS SATELITAMS BUS SUMAŽINTAS?

DULLES PASILIKS?

Amerikos galingiausias atomas
betgi pažymėjo, kad su spren
dimais reikia -dar palaukti.

PIJU XU lanko jaunoj Amerika. Kai Bostono delegacija aplan- 
kėPijv XII, jos jauniausias •‘atstovas” David Stonehani užsikabi
na popiežiui ant kaklo.

Ar tuo norima kelti bylą, ai 
nukreipti žmonių akisnuo 
ūkines gerovės ir asmens 

laisvių nebuvimo?

laukdami Maskvos nuolaidų

komunistų par- 
komiteto

Londono spaudoje buvo taip 
samprotavimų, kad lengviau 
bus susitarti dėl nusiginklavi
mo. Uis. reik. min. Ltoydas

komi- 
“anti-

šai, kad suduotų paskutinį |w Uj(> Veogrijos

S°vielų partijos lyderis 
Chruščiovas liepęs 6 kalbėjo 
Leningrade miesto 250 metų 
sukaktyje, labiausiai kaltinda
mas Malenkovą. Jam prikišo, 
kad 1949 jis buvęs vienas iš 
organizatorių Leningrado va
lymų, kuriame buvo likviduoti

netiesa, jog 
mai reiškia 
priešingai.
ženklas stiprumo, kuris susi

ir asmeninio valdymo bei nau
dojimo dabartiniuose kolcho
zuose.

tautinių respublikų ūkį. Jie 
buvo pavadinti didžiarusių šo-, 

ir drau- 
tautybių

buvo atme- 
partijbs ir 

neįžvelgė 
naujų sąlygų, naujos padėties, 
sustabarėdami konservatyvio
se pažiūrose ir darbo meto
duose bei fermose, kurios ne-

TRl'MANO skaitykla Metate ladfprndrarr, Ma., įtarkavę* prr- 
zHeatas atidavt daug dokumentu. Alldaryim matyti R kairės 
dešinėn: vyr. teisėjas Eari Warrrn. buvęs pm. Herėert Hoover, 
skaityklos fondo pirmintakas Basil OTonnor Ir bures prre. II. 
T romanas.

Rytojaus dieną Maskva pri
dėjo, kad pirmieji trys paša
linti ir iš vyriausybės — ku
rioje buvo min. pirmininko 
pavaduotojai, o Varšuvos šal
tiniai paskelbė dar, kad jie 
esą namų arešte, tik šepilo- 
vas esąs laisvas. Pranešta taip 
pat, kad pašalinti planavim0 
vadai M. G. Pervuchinas ir

Kiek žuvo per savaitgalį
Savaitgalis gana laimingas 

— žuvo mažiau, nei buvo nu
matyta. Ligi sekmadienio — 
psrmadienio vidurnakčio pri
skaičiuota keliuose žuvus 414. 
Buvo numatyta 535. '

Vieningai priimtoje 
Uncijoje Malenkovas, Molot°-

KONFLIKTAI TARP KON
GRESO IR VYRIAUSYBĖS 
Kongreso užsienių komisija 

pereitą savaitę nubalsavo, kad 
prezidentas tūrėtų—nutraukti 
sutartis su tais kraštais, ku
riuose Amerikos piliečiai yra 
perduodami ne amerikiniam 
teismui. Komisija taip nutarė 
atsižvelgdama į kario Girard 
bylą Japonijoje. Apsaugos se
kretorius Wilsonas pareiškė, 
kad jei vyriausybė vykdys nu
tarimus. tai Amerika turės 
savo kariuomenę atitraukti iš 
visų kraštu.

Šen. John F. Kennedy para
gino, kad Amerika stotų už 
Alžiro nepriklausomybę. Vals
tybės sekr. Dulles atsakė, kad 
Amerika simpatizuoja visiem 
laisvės siekiantiem, bet Alžire 
yra sudėtingas klausimas.

Pasaulio dėmesys tebėra nu
kreiptas į naujus valymus So
vietų Sąjungos viršūnėse. Jų 
eiga dar nesibaigus. 
CHRUŠČIOVAS KONKUREN

TUS PAŠALINO IR APSI- 
.. STATĖ PATIKIMAIS ~ 
Liepos 3 Maskvos, radijas

paskelbė Sov. 
tijos centrinio 
liuciją — 

pašalinti iš 
toto ir į* prezidiumo 
partinę grupę": G. M. Malen
kovą, L. M. Kaganovičių ir V. 
Molotovą, o taip pat pašalinti kos pieno, 
iš partijos sekretorių prie mi- gamybą proporcingai gyvento- betinka komunizmo pažangai, 
nėtos ____ _  ____
prisidėjusį D. T. šepilovą/ hių” politikai Sibire; priešino- 

Tokia rez°liucija buvo pri- si biurokratijos ir centraliz- 
imta staigiai sušauktame posė- mo panaikinimui, 
dyje, trukusiame birželio 22— 7. Molotovas, palaikomas

Malenkovo ir Kaganovičiaus, 
priešinosi atgaivinti santykius 
su Jugoslavija; priešinosi tai-

Bomba buvo “nuvalyta” .nuo 
atominių radioaktyvinių dul
kių, dėl kurių pavojingumo 
tiek daug triukšmo buvo su
kelta. '■1

• Soristy Sąjunga atmetė 50 metų. ’ dymo zonos, gyventojus prikėš . • Kinšjaatšaukėsavo mė-
Amerikos siūlymą pasikeisti te miego. Buvo matyti ir IPnimą įvesti lotynišką raidy-
radijo ir televizijos transliaci- • Maskva įspėjo Ameriką, Los Angeles už 300 mylių. Per n3 vietoj kinų raštaženklių. 
jom. kad naujų ginklų pristatymas 3 mylias nuo sprogdinimo vie-

į pietų Korėją esąs “pr»voka- tos apkasuose buvo pasislėpę
• Kinijos komunistai pa- cinis” paliaubų laužymas ir 2000 marinų, kurie sprogdini- lodymai prie sienos su Sy- 

skelbė pritarimą Maskvos j- kad'visa atsakomybė už tai mą visi atlaikė ir tuojau gate- rija liepos 7 truko pustrečios 
vykdytiem valymam.

(Švemikas Leningrade kal
bėjo, kad jie buVo padarę net 
pasitarimus tam reikalui.).

Rezoliucijoje iškelti tokie 
kaltinimai, kurie vidaus gy
ventojų akyse ir prieš užsienį 
už visas negeroves atpirkimo 
ežiais padarytų tuos pasmerk-

8. Visi trys prasilenkė su 
partijos linija; pasiliko pyto 
senų supratimų 
kuriuos partija jau 
tusi; atsiliko nuo 
krašto gyvenimo;

nusiginklavimo srity; tas nuo
laidas turi daryti Vakarai.

vadinosi Molotovo vardu, dar
bininkai kreipėsi į Sovietų 
vyr. tarybą (parlamentą), kad 
pakeistų jų fabriko vardą.

tūrinę ir ūkinę 'pažangą tauti- kos sutarčiai su Austrija, kuri 
nėse respublikose. prisidėjo prie santykių atlei-

5. Priešinosi naujai planavi- dimo; priešinosi ^atstatyti nor-
mo sistemai, kuri kolchozuose malius santykius su Japonija, 
pažadintų iniciatyvą. )

Priešinosi sumanymui nuo 
šių metų pabaigos panaikinti 
valstybines prievoles nuo kcii- 
choztninku individualiai valdo
mu sklypeliu.

6. Priešinosi partijos pa
stangom per keleris artimiau
sius metus pralenkti Ameri-

sviesto ir mėsos

'antipartinės grupės" jų skaičiui. ^Priešįnesi “plėši- atmesdami tai, kas yra .gimę 
iš pačios realybės ir sugesti
jų, kurias davė sovietinės pa
žangos ir viso socialistinio 
fronto interesai.

Vidaus problemose ir užsie
nio politikoje jie yra sektan
tai ir dogmatikai; jie eina prie

marksizmo-leninizi 
tiškai ir sustingus

Pažymėtina, kadprezoliucijo
jelabiausiai kal^fetmas Molo
tovas. Žukovo laikraštis “Kre
snąją zvezda” kaleno jį “išda
vimu”: esą jis sjjpninęssovie- 
tų ginkluotos pajėgos atsparu
mą prieš “imperialistus”.

Visoje Sovietų Sąjungoje 
dabar eina mitingai prieš pa
smerktuosius. f

vinizme kurstytojais 
gingų santykių tarp 
ardytojais.

Koks jų likimas — 
nios.

Dėl jų likvidavimo 
mi Malenkovas ir Berija, kurie 
tada ėj° ranka j ranką. Bet 
tai buvo padaryta ir su Stali
no pritarimu. Po Stalino mir
ties valdžia teko trijų “kolek
tyvui” — Malenkovui, Berijai, 
Molotovui. Malenkovas dau
giausia pasidarbavęs Berijai 
likviduoti. Tarp kitų paskelb
tų Berijai kaltinimų buvo mi
nimas ir Leningrado valymas. 
Dėl to valymo buvo paskiau 
likviduotas Abakumovas su sa
vo trim bendrininkais. Lenin
gradas atsirūgo ir Malenko-

Rezoliucija pripažino, 
kova dėl valdžios ėjo Sovie
tuose per visus trejus metus 
nuo Stalino mirties. Dabar

Molotovas, Malenkovas, Ka
vas ir Kaganovičius vadinami ganovičius taikstėsi nušalinti 
“antipartine grupe”. Jai pa- Chruščiovą, bet pastarasis už- 
skelbtų kaltinimų eilėje pažy- bėgo už akių.
mėtini šie:

mirties) tiesiogiai ar netiesio
giai priešinosi partijos pa
stangom atitaisyti pagal Leni
no supratimą tautybių politi
ką, kuria buvo iškreipęs “as
menybės kultas”.

3. Priešinosi Lenino taikin
gai koegzistencijai tarp tautų 
su “skirtingom socialinėm si
stemom;” priešinosi tarptauti
nei įtampai atleisti ir draugiš- „ . . 
kuinui tarp Sov. S-gos ir kitų v^kU,; w*’et,n,s **
pasaulio tautų vykdyti.

4. Priešinosi partijos pa 
stangom greičiau plėtoti,kul

Maskvos radijas į tai atsakė, 
kad Vakarai bus nusivylę.

KUO IŠVALYTIEJI 
KALTINAMI?

svarbūs partijos veikėjai.
Dėl Leningrado valymų per

nai Chruščiovas buvo kaltinęs 
Staliną. Likviduojant Berijos 
vietininką Abkumovą, taip pat; 
buvo primintas Leningrado 
valymas.

Tas Leningrado primintas 
valymas yra vienas iš epizodų, 
kurie rodo, kaip bolševikų va
dai ėda vienas kitą, kad patys 
būtų paskui taip pat suėsti.

Istorija išsiveržė aikštėn 
1948. Leningrado partijos še
fas buvo Andrei ždanovas. Jis 
buvo komunistų * ‘ ideologas, 
kandidatas į Stalino įpėdinius.

Europą ištiko karščiai
Londone liepos 6 siekė iki 

90 laipsnių, didelė drėgmė. 
Prancūzijoje karščiausia buvo 
Retame — 98 laipsniai, bet ir 
Paryžiuje 97. Autrijoje 95— 
98. Italijoje tiek pat Prahoje 
125,6.

pirmininkas, pavaduotojai A 
L Mikojanas senasis bolševi
kas, ir J. J. Kuzmin ir Kosy-

Amorikos spaudoje R. Dru* sijungė Į politbiurą. kai buvo 
mmondas (NYKT) teigia, kad vykdomi didieji valymai? Ar 

sovietiniai valy- ne Mikojanas, Vorošilovas ir 
režimo silpimą: Chruščiovas patvirtino tuos 

mano jis. tai yra valymo sprendimus? Kaip jie 
dabar gali išvengti atsakomy- 

telkia Chruščiovo rankose, bes už tuos nusikaltimus: 
Drummondas tiki, kąd Chruš
čiovas gali būti paslankesnis 
ir laisvesnis dabar režimui sa
telituose sušvelninti, lengviau 
sukalbamas dėl Vokietijos su
jungimo ir nusiginklavimo.

J. Alsop mano, kad jėga yra 
Žukovo rankose.

O Žukovas laiko savo užda
viniu išlaikyti klusnumo ir sa* 
tolHus. Nėra medausiu pagrin
do manyti, sako Alsop , kad 
Chruščiovas kitaip galvoja nei

Kur mokosi Amerikos kunigai
Bolgijoje prie Louvaino ka

talikų universiteto veikia 
scholas- Amerikos kęlegija. Jai šiemet 

sukako 100 metų. Per tą laiką 
joje buvo paruošti apie 1000 
kunigų. T?en 'mokėsi ir vysk. 
Fulton J. Sheen.

o Chruščiovas nori pakelti Amerikos galingiausia ato
minė bomba buvo susprogdin
ta liepos 5 Nevarioje. Ji buvo 
stipresnė 5 kartus nei karo 
metu numestosios Japonijoje, 
o tos buvo 20,000 tonų dina
mito stiprumo. Bomba buvo • Argentina nutraukė dip- Žukovas. Priešingai, |is grei- 

o Amerikos abidvi partijos susprogdinta orė, prikabihta tematinius santykius su Vene- čiau žiūri Žukovo akim.
jau dabar susirūpinusios kan- Prie barono, 1500 pėdų aukš- zuela. kuri nesutiko t pašalinti NYT vedamajame sako, kad 
didatais į prezidentus. Abidvi Šviesa ir trenksmas buvo iš savo teritorijos buv. Argen- jeigu Chruščiovas nori suda- 
dabar numatančios į preziden- tokie stiprūs, kad Las Vegas tinos diktatoriaus Perono. ryti bylą trim išmestiesiem, 
tus jaunus žmones, tarp 40— mieste, už 65 mylių nuo ban- ’ , „ tai tokis žygis yra desperad-

atmeti M metų. ’
su tuo patikės, klausia laikraš- coty reikalauja konstitucijos 
tis. Klausia taip pat. ar ne reformos, kuri vyriausybę p*'- 

o Izraelis paskelbė, kad su- y°^‘lovas (dabar preziden- darytų pastovesnę.
tas) buvo dalyvis teismo, ku
ris nužudė Tuchačevskį ir ki- e Fsrdjos žemės drebėjime 
tus raudonosios armijos vir- pagal Kasįrfjos jūrą priskai- 
šūnes. Ar ne Chruščiovas į- Čiuota 2000 žuvusių

1. “Antipartinė frakcija" 
stengėsi- pašalinti partijos iš
rinktus organus.

2. “Antipartine grupė” per 
trejus metus (nuo Stalino

Kovą dėl valdžios laimėjo 
Chruščiovas, remiamas marša
lo Žukovo. Chruščiovas apsi
statę naujais patikimesniais 
žmonėm partijos prezidiume 
ir vyriausybėje. Prezidinme iš

- Pijus JKIKfiįįnoįę___
Cinerama firma padarė fil

mą, iš popiežiaus Pijaus XH 
privataus gyvenimo su jo suti
kimu. ,

Po visų gandų, kad valst. 
sekr. Dulles pasitrauks iš pa
reigų, nelaukdamas preziden
to kadecijos galo, dabar U. S. 
N. a. W. R. paskelbė, kad Dul
les pareiškęs prezidentui pasi- 

-Egiptau vM pradeda liksiąs pareigose iki jo preži- 
Egiptas ir arabų valstybės dentavimo pabaigos.

pradėjo propagandą, kad Izra
elis neturi teisės į Elath uos
tą. Taigi jis negalįs naudotis savo prestižą lankydamasis su 
nė Aųabos įlanka. Bulganinu dabar Čekoslovaki

joje. Rudenį jis darysiąs pa- 
• hritly aliarmuoja pagau- stangų pasimatyti su preziden- 

sėjus' jaunimo nusikaltimus: tu Eisenhoweriu.
automobilių vagystės, karines 
prievolės dokumentų padirbi
nėjimas, įsilaužimai. Svarbiau
sia, kad tai vis jaunimas “iš 
gerų namų”.

Tarp naujai į narius iš kandi
datų perėjusių labiausiai pa
žymėtina marš. Žukovas ir 
Furtseva. Vyriausybės viršū-

Bet tie kaltinimai parodo 
taip pat, ko labiausiai siekia 
Sovietų Sąjungos žmogus. Bū
tent:

laisvės tautinių respublikų 
ribote; vkinūs, kultūrinės lais
vės; laisvės atskiro asmens

let”. Tačiau jį reikia sveikin
ti, jei iš jo padarys tarptauti- 

politbiuro narys Leningrado valonas. Dabar

nunuody- smūgi, o gal ir norėdamas su- žmoghKfiia;; i«n
daryti Malenkovm bylą.

Partijos rezoliucijoje labiau ir grąžinti tūkstančius depor- 
kaltinamas Molotovas. Moloto- tuotųjv; laisvės žudikai turi 
vas buvo puolamas ir Žukovo, būti suimti ir Kadaro režimo 
Bet Malenkovas Chruščiovui atstovas išvytas iš Jungi. Tau- 
yra pavojingesnis — jis 10 tų. Jei Rusija atsisakytų pasi
metu jaunesnis už Chruščio- traukti iš Vengrijos, Jungtinės 
va. Jį tad reikia labiau inaikin- Tautos tuojau pat turi ją pa
ti. šalinti iš savo organizacijos.

Vengriją mum nieko naujo 
nepasakė, — rašo “The Tab-partiniai vadai — ūkio plana- ja pramonę ir tuo silpninęs 

vimo šefas Voznesenskis, par- karinį pajėgumą, bet neoficia- 
tijos sekret°rius Kuznecovas, jj-j jam buvo prikišamas ir 

Sovietų Chruščiovas, šverni- Jauniausias i 
kas, Žukovas ir kt mitinguose Kosyginas ir kt. 
įsismagino kaltinti Malenkovą. 1948 rugsėjo i Ždanovas 

. . ,. . Molotovą ir Kaganovičių la- staiga mirė (buvęs
a kia zmomškesntu gyvenimo bjausiaj už valymus, vykdytus tas?) Keli mėnesiai po jo mir-

sąlygų, asmenines iniciatyvos stabno laikais. Malenkovą pa- ties buvo suimti jo šalininkai
skelbė artimu bendradarbiu Voznesenskis. Kuznecovas. K°- 
buvusio saugumo šefo Ježovo. syginas ir daugelis kitų. 1949

Stebėtojai spėja, kad po ši- paskelbta jiem byla. Buvo kal-
Kitaip sakant, siekia visos tokių kaltinimų galima byla, tinami * tuo, kad jie 

sistemos pakeitimo. kurios rezultatas turi būti ūkinėje srityje kėlę didžia-
Rezoliucija, prašnekdama mirties bausmė. rusių laimėjimus ir smukdą

užsieniui. labiausiai dem°n- _—g-™ 
struoja koegzistencijos norus 
ir, jeigu buvo Sovietuose pa- si
reiškimų ar darbų, dėl kurių 
užsienis netikėjo Sovietų nuo- X >i
širdumu, tai kaltė sumetama m1
pasmerktiesiem, kaip tai nese- '
niai buvo daroma Stalinui, o ;

tenkanti Amerikai.



DARBININKAI

Palaistyta, anot Jeffersono

Kokią pramonę siūlo Lietuvoj

ŠUS

th a "wdį'*'«<9

tL Tai užtruko ilgiau,nei jis 
manė. Tuo metu amerikiečių 
kariuomenė pastojo kelią sky
rium žygiuojantieji daliniam 
ir juos susėmė. O po pagrindi
nių armijų susidūrimo spalio 
17 anglų gen. Burgyonne su 
savo 5000 vyrų pasidavė ame
rikiečių gen. Gatės.

Šita , pergalė. išjudino Amė 
rikes laisvės kovotojų drau
gus. Tarp |ų gpusiąusi buvo

patriotų ir tironų krauju, nau
jai gimusi Amerikos valstybė ? 
išaugošiandien4 paaągalin- 
giausią valstybę pasaulyj. Per 
fnm rypibin* dįę j^ntns metų

“Tiesa” paskelbė nuotrauką 
storiausios pušies Lietuvoje. 
Jos neapglėbia nė trys vyrai.

Prancūzija sutiko su simpa
tija Amerikos nepriklausomy
bės dekliaradjos paskelbimą, 
nes tai reiškė jos priešininko 
Anglijos susilpimą. Prancūzija 
neoficialiai davė amerikiečiam 
ginklų. O atskiri prancūzai 
vyko savanoriais į Ameriką 
kariauti su anglais. Garsiau
sias ir įtakingiausias iš tų sa
vanoriu buvo markizas Lafaye- 
tte, kuris Amerikoje sumaniai

kovoti už laisvę buvo ir K Lie
tuvos kilęs gan. Tadas Kos
ciuška.

Nuo 1778 amerikiečiai turė
jo daugiau vilčių karą laimė
ti, ypačiai kai prancūzų laivy
nas blokavo Anglijos prekybą 
ir pristatymą. Jų nuotaiką pa
kėlė, kai 1778 anglai buvo, pri
versti pasitraukti iš Philadel- 
phijos. Bet tik naujos kovos 
— ir vėl spalyje (19) 1781 
buvo karo pabaigos ženklas. 
Amerikos ir Prancūzijos jung
tinės jėgos sumušė prie York- 
town anglų kariuomenę.

Kai žinia apie šitą anglų 
pralaimėjimą pasiekė Europą, 
Anglijos vyriausybė pasitrau
kė, karalius paskyrė naują vy
riausybę, kuri pradėjo dery
bas su Amerikos sukilusiom 
kolonijom. Jos baigėsi tik 
1783 taikos sutartimi, kurioje 
Anglija pripažino 13 Ameri
kos valstybių nepriklausomy-

vadovavo, laikomas Amerikos 
laisvės kovų herojum. Jis tu
rėjo įtakos išjudinti ir Pran
cūzijai, kad ji oficialiai stotų 
prieš Angliją' Amerikos nau
dai.

Prancūzijos karalius Liudvi
kas XVI oficialiai ilgą laiką 
nesikišo į karą ir laukė. Grį
žęs į Prancūziją 1779—80 La- 
fayetteįtikinėjo lcąralię, kad ~ 
stoty Amerikos pusėje ir to
kiu būdu .priartintų karo pa
baigą. Karaliaus vyriausybė 
palankiai., priėmė Benjaminą 
Frankliną, sudarė su juo pre
kybos sutartį ir tarpusavio pa
galbos sutartį, ligi bus pripa
žinta Amerikos nepriklauso
mybė. 1

Ją Maskva gerai paminėjo, iš
trenkdama iš valdžios Moloto
vą, Malenkovą, Kaganovičių 
ir jų šalininkų tūkstančius. 
Tuo iškilmingai parodė, kad 
revoliucija Sovietuose tebevyk
sta, teberydama savo vaikus. 
Tie, kurie valė kitus, dabar 
patys išvalyti. Viršūnėje iškilo 
mužikas Chruščiovas. Revoliu
cija betgi eis ir toliau. _ _ ___
~~Briiks~dabar Įauktikadair Maskvai nemalonus Vengrijos tais 
kas išvers iš viršūnių Chruš- įvykių priminimas, tai dabar

Chuščiovas su Bulganinu galės 
pakartoti pernykštę komediją 
— tada sakė, kad dėl visų šu
nybių kaltas išsigimėlis Stali
nas. Taip sakė, tačiau jo šuny
bių nesiėmė atitaisyti. Dabar 
galės ir Jungtinėse Tautose 
aiškintis, kad dėl visoko kalti 
tie keturi gerų santykių su 
Vakarais sabotažininkai, bet 
ar imsis jų skriaudas atitaisy-

Hudson upės liniją. Turėjo to-
kiu būdu atkirsti Naująją An- H
gliją nuo kitų kolonijų. Gene-
rolas pasiekė Hudson upę ir n
sustojo, laukdamas maisto
naujų dalinių, kad galėtų to- M
liau žygiuoti į pietus. Bet ge- pjpt
nerolas nepažino Amerikos
geografijos, blogai apskaitė, WASrt/NGTONAS 1789 fcalMrtUa-ėėtora priesaką kaip ptnnaris JAV 
kada toji pagalba turės atvyk- paridenta*.

ciovą.
Dabartinis valymas skirias 

nuo ankstesnių, vykdytų Stali
no ir po Stalino, tik vienu da
lyku—kai valė Stalinas ir Be
rija, juos tvirtai ėmė NKVD; 
dabar už Chruščiovo nugaros 
stovėjo maršalo Žukovo divi
zijos. Tačiau visais laikais re
voliucija vykdoma smurto 
priemonėm. Tuo visi pasikei
timai komunistiniame režime 
skiriasi nuo demokratijos, ku
rioj asmuo įjungiamas į val
džią ar išjungiamas laisvais 
rinkimais.

Pereitą kartą rašydami apie 
Divizijas ir Palaiminimą, dar 
neturėjom žinių apie sovieti
nius valymus. Tie valymai tik nes

Tarp tų svetimųjų, kurie 
savanoriais vyko į Ameriką

visur nutyli, kur jis pradingo
Dar 1940, kai tik atėjo bol

ševikai, tuojau buvo išleista 
knygelė, kurioj buvo suminėta 
tik vieną vienintelį kartą Z, 
Aleksos Angariečio vardas. 
Tik dėl to vardo knygelę tuo
jau pat vėl išėmė iš apyvartos. 
Dabar jau kitaip. Alinus

ta®a sBoovoti savo ir priošo krauju. 
** Ir įmini buvo pramatyti, kuo 

tos kovos baigtis.
Viena iš tokių kovų, kurios 

prislėgė laisvės K kovotojų dva
sią, buvo prie New Yorko. An- 
glų gen. W. Howė pasiūlė 
New York© gynėjam, kad ka
ralius jiem dovanosiąs, jei jie 
laisva valia padės ginklus. Ne
priklausomybę paskelbus, jau 
buvo pbr vėlu kalbėti apie ph- 
sidavimą. Wąshingtohas siūly
mą atmetė. Bet Wašhingfond 
18,000 vyrų nebuvo pajėgūs 
atsispirti v 30,000 anglų. Wa- 
shingtonas tai jautė, bet jautė 
taip* pat, kad be kovos jis ne
gali atiduoti New Yorko. Jis 
pasipriešino. Nesėkmingai. 
Vadai pasirodė nepriaugę to
kiem uždaviniam. Ir tik drąsiu 
žygiu Washingtonas išgelbėjo 
savo kariuomenę, mažais luo- 

r__ j___perkeldindamas ją / iš
Brooklyno į Manhattaną. Gen. 
Hovve ar nesusiprato ar nega
lėjo pasekti paskui ir Washin- 
gtono armiją likviduoti. Tai 
būtų buvęs didelis smūgis, nes 
vargiai ar kongresas Imtų ga
lėjęs suorganizuoti tokia liau
ją kariuomenę.

Naujas ir dar .didesnis smū
gis buvo 1777, kai anglų gen. 
Howe paėmė Philadelphią ir 
pats kongresas turėjo bėgti. 
Didelėj desperacijoje Washing- 
tono kariuomenė turėjo pra
leisti žiema Valley Forge. šal
dami, badaudami, kraujuoda
mi, patriotai rodės esą visai 
pralaimėję.

Bet atėjo naujas didžiausias 
laimėjimas visoje karo dėl ne
priklausomybės istorijoje. Lai
mėjimas, kuris pasuko karo 
ratą Amerikos naudai...

Anglijos gen. Burgyonne 
nuo Kanados gavo uždavinį 
užimti ežero Champlain ir

‘Amerikoje. Tačiau Amerikoje 
liko nepajudintas nepriklauso
mybės deUiaradjoje išreikš
tas tikėjimas,

kad vyriausybė yra ir turi 
būti žmogaus laisvių saugoto
ja. No tik tę žmonių,. kurie 
gyvena Amerikoje, bet ir visų 
kitę žmonių.

Liko gyvas ir tvirtas tikėji
mas Apvaizda. Išreikštas dek- 
liaracijoje jis tebėra gyvas 
Amarticoje ir dabar oficialių 
p^reigūiių išpažinimuose ir 
veikioje.

Tie žodžiai, kuriuos Benja
minas Franklinas pasakė karo 
metu, būdamas Paryžiuje, a- 
pie Amerikos reikšmę kitam 
pasauliui, tebėra gyvi, aktua
lūs ir šiandien. Gal net aktua
lesni dabar nei tšda. O jis 
kalbėjo:

/Tironija yra taip įsigalėjusi 
kitoje pasaulio dalyje, kad ga
limybė surasti azylį Amerikoje 
tiem, kurie myli laisvę, suke
lia visuotinį džiaugsmą”.

Ji yra Telšių miškuose Sedos 
girininkijoje.

Mini sukaktis
“Tiesa” paminėjo 50 metų 

susilaukusias dainininkę E. 
Jurkūnienę ir artistę Gražiną

Pradėjo Alekso Angariečio 
"kultą"

“Tiesa” dar neseniai pa
smerkė “tautinius komunis
tus”, kaip komunizmo ereti
kus. Bet ta pati “Tiesa” dabar 
rašo apie gausius minėjimus, 
kuriais pagerbiamas “tautinis 
komunistas” Zigmas Aleksa 
Angarietis, sulikviduotas Stali
no Berijos laikais 1936—1947. 
Minėjimuose iškeliami jo nuo- 

sumažmti elektros ryšio spe- komunizmui Tačiau
cialistų naudai Taip pat jis 
siūlo elektrotechnikos inžinie
rių paruošimo laiką .pratęsti 
’ki 6 metų vietoj ligšiolinių 5.

Kauno politechnikos institu
to elektrotechnikos fakulteto 
prodekanas doc. V. Nešukaitis 
kviečia Lietuvoje plėsti tokią 
pramonę, kuri reikalauja ma
žai žaliavų, bet daugiau kvali
fikuoto darbo. Tokia pramone 
jis laiko elektros matavimo 
prietaisus, automatikos, ryšio 
ir kai kurių elektromechani- 
mių medžiagų gamybą.

Šiuo metu elektrotechnikos 
fakulteto kvota esanti tokia: 
radiotechnikos specialistai 25, 
elektros stočių ir tinklų speci
alistai 20. Nešukaitis mano, 
kad radio specialistų ruošiama 
per daug, ir šią kvotą siūlo

Pripažįstama taip pat, kad 
valymai labiau pateisino tuos 
Amerikos politikus, kurie ne
siskubino bėgti su ištiestom 
rankom į Maskvos koegzisten
cijos glėbį. Jų atsargumas ir 
laukimas pasirodė teisingas, 

vargiai būtų Maskvos 
labiau patvirtino pereitą kartą viešpačiai taip susipiovę, jei 
skelbtą mintį, ' kad be teroro keliom savaitėm anksčiau 
komunistiniame režime daros Amerika būtų pasiskubinus 
vis sunkiau ir sunkiau išlaiky- rašytis Maskvai palankias nu- 
ti partijai vienybę. Kai tik so- riginklavimo sutartis ir t.t. 
vietinis režimas atleidžia tero- Maskvos naujas valymas te- 
rą ir duoda šiek tiek laisvės, bus specialiai liepos 4 proga 
jis pats irta brąškėti. Tai pa- Chruščiovo “dovana” Ameri- 
rode Vengrijos {vykiai. Ir ko- kai už visus paskutiniu metu 
mumstimam režimui tenka knlinjimns O T jetnvos žmo- 
vėl suvaržyti visokius laisvės nėm tebus paguoda bent ta, 
pragiedrulius. kad į- Malenkovas, kuris pla-

Reikėjo smurtu užčiaupti navo Baltijos kraštuose valy- 
burnas patiem sovietiniam bo- mus, buvo išvalytas taip pat 
sam, kurie geriau išmano apie birželyje (29).

Marksą ir Leniną už bemokslį 
Chruščiovą ar caro _ armijos 
karininką Žukovą. Bet jeigu 
juos reikia nutildyti, kai jų 
mintys nesutampa su partija, 
tai ar galima prileisti mintį, 
kad komunistinis režimas 
duos laisvę galvoti, kalbėti ir 
veikti eiliniam piliečiui??

Naujas valymas neabejoti
nai atsilieps santykiam su Va
karais. Jei santyius su Vaka
rais paskutiniu metu įtempė
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48.
Kažin koks nepažįstamas 

vyras klausė minėtąjį Pešto

smuiko istoriją. Pešto fabri
kantas ir pirklys bu
vo susitarę su policija.- Tad 
jis patvirtino, kad laikraščių 
žinios esančios visiškai tei
singos. Kitą dieną J vienietį 
piritiį atsiklausia kažin koks 
nepaprastai išsipustęs vyru
kas, labai braių^ais sabalių 
kaitintais Jis sakosi esąs ke- 
liautojas menininkas ir pri
duria, kad norėki nusipirkti 
lange išstatytąjį Stradivari
jaus smuiką.

Vengriją. Čia jį buvo įsigijęs 
Lavota, bet po jo mirties jis 
buvo dingęs nežinia kur, ne
palikdamas jokių pėdsakų. 
Ilgai ieškota jo, bet veltui. 
Ir štai dabar kažin koks va
gis juo gerai pats uždirbo ir 
man sudarė progą uždirbti. 
Tai yra kaip tik tas pats gar
susis smuikas, kurto viena

— Ko reikia? — klausia jį visiškai ne luošio, bet tikro, 
mėsininkas. akrobato.

Tačiau jeigu jis buvo akro
batas, tai ir aš buvau už jį 

- neprastesnis. Galiausiai po 
karštos ir sunkios kovos,, turė
jau jį savo naguose surištą, 
mėsininkui padedant.

Direkcijoje paaiškėjo, kad 
sučiuptasis nevydonas besąs iš 
pavojingiausiųjų tarptautinių 
vagių, kuris buvo jau padaręs lė Lidija, visiškai norasiviHc- 
įvairių suktybių kuone visose dama ką daranti, sučiupo aiti- 
Europos sostinėse. dvi policininko rankas ir vir

pančiu iš susijaudinimo balsu

Tasai Lozorius ima pasa
koti, kad jis esąs kaip tik ne
laimingasis muzikas, kurio 
sūnus mokusis konservatori
joje. Sūnui jis pavedęs savo 
smuiką, iš tėvo paveldėtą 
šeimos relikviją. Dabar jis 
išskaitęs laikraščiuose,* kad 
pajotžarga vaikas pardavęs 
tą brangųjį smuiką dešrinin
kui, o tasai vėl pardavęs ka
žin kokiam Vienos pirkliui. 
Juk tai aiški suktybė, tiesiog 
niekšybė! Jis nenorįs tampy
tis po tyismus ir sudaryti

— Tai ką tamsta tenai vei- užsimesdavo dolmaną (tokią
kei? vengrišką striukę) ir dengda-

— Gulėjau ligoninėje. Be- vo raitas per laukus, sunku 
kovodamas su anuo piktada- būtų buvę rasti šaunesnis rai
nu buvau devynis kartus pei- telis. Frakas jį darė neprikiša- 
liu pervertas: dvejetas dūrių mai žavingą; matydamas jį . 
buvo beveik nebeišgydomų, fraku apsivilkusį, niekas nė vo didžių dovanų. Lenktynių 
Tik šiomis dienomis jau tiek manyte nepamanytų, kad tai 
pasveikau, jog pasijutau galįs, esama ne prancūzo.
išeiti į Dievulio pasaulį. kabame apje jaunąjį
..pase- M

grafiene X. X.

nės meno dalykų ir rečiausių 
medžioklės trofėjų, kuriais jis 
buvo išpuoštas. Niekada neim
davo pasigendama jo žymiau
siose lenktynėse; o jo lenkty
nių arkliai daug kaitų gauda-

visti nė Stradivarijaus; čia 
Dniftoplageris, dar branges
nis meno paminklas!

Svetimšalis rifilo už griež
tuvą aštuonis tūkstančius 
nibUų. Bet pirklys juokiasi.

— Gerbiamasis, juk tai 
yra vienas iŠ tų septynių 
smuikų, kuriuos mums pali-

pasaulyje jis garsėjo “kapito
no “Grėnio” vardu.

Buvo kalbama, kad lenkty
nėse jis laimėdavo tokus lažy
bas, į kurias dėtis reikėdavo 
nuostabios drąsos. Niekada jis 
nesilažindavo dėl tokių arklių, 
kuriais visi pasitikėdavo, bet 
dėl tokių, iš kurių niekas nie
kada nesitikėdavo laimėjimo. 
Ir dažniausiai jam tatai pavyk
davo.

Be to, ir kortas lošti jis tu-

me įkišti į turtingųjų škurdei- 
vų tarpą.

Kad jis buvo neturtingas, 
tai visiems žinomas faktas. 
Paveldėtus savo lobius jis jau 
seniai — prieš dridešbntuo-/

— Iš tikro, puikiai buvo su
galvota klasta, — atsiliepė sušnibždėjo: 
panelė Ūdija.

Tur Imti, šis nuotykis ty- 
miai bus padėjęs gauti šį se
niai pelnytą pasižymėjimo ir tarė: 
ženklą. — Panele Ūdija! Šiuo delno . .. ,

— Tačiau jąja aš nesinaudo- paspaudimu aš labiau didžtao- paskutinio
siu, nors ji man ir teikia tri- juosi, negu nuopelno kryžių* 
sę avanso gauti, atsakė Jonas, mi, pakaitintu man ant krūti- 
— Esu pasiryžęs mesti savo nės.
amatą ir pasirūpinti kokios ' Paskui atsisveikino ir išėjo, 
privačios tarnybos. Man siūto. Matarų garUnamarii 
elevatoriaus inspektoriaus vie- Pašnlbšdotiite gs buvo 
tą, o ji kaip tik labiau tinka namas “gražiuoju Diegu* 
mano polinkiams. čiau ir girdėdamas šią f

— Linkiu tamstai laimės, dę, jis risUBcri nepykdavo.
. naujo darbo imantis.

Sulig ta diena eš ėmiau Tad aš • pamačiau, kad tai 
nuo ryto iki vakaro aidėti “manasis“.

, Plepalo kambaryje greta deš- 
rinės.

pesčių (šitaip kalbėdamas 
jis visą laiką kosėjo); jis te
reikalaująs tik, kad tasai 
skerdikas pasidalytų su juo 

aną stebuklingąją varijadją. pusiau tuo, ką jis gavęs iš 
“Les clochettes”. Nė cento Vienos pirklio už brangųjį 
nenuleista nuo pažymėtos smuiką, išskaitęs tai, ką jau 
sumos”. . pirma buvo vaikiščiui sumalto*

Atvykėlis virtuozas ir pirk- Atvirkščiai jisai įtriksfais 
lys kažkaip negalėjo surikai- teismui skundą ir iškalsiąs by- 
bėti ir išsiskyrė. Mums poli- reikalaudamas grąžinti 
rijoje šis įvykis buvo tuojau smuiką, nusipirktą be jo lei- 

dimO. .

— Bijokis Dievo! Rūpinkis 
tamsta bent kiek ir savimi!

Čia Jonas žęmai miMtonkė

cento. Jta trankėsi po pasaulį, 
visur švaistydamas pinigus, it

kštis. Iškeitęs paskutinį tūks
tanti, grižo namo.

Jo dvikovos, per kurias jis , 
pvpttsM sužeisdavo savo 
priešininką, pagarsėjo labai 
plačiai; nepaprastai jis šaudė 
pištalietu, o pats dar niekada

Pfepalri davus ženklą, tuo-

na kažin koks apdriskęs, du

ris! Laimė iš tikro buvo lėmu-

mylėti”.
Prie kurios tik audra prMok-

joje, tiek pačioje sostinėje, jis

otai { policijos direkciją. Sitsi

su smmininau.



RENGIAMĄ

PROGRAMA

Tėvai Pranciškonai, 
Kennebunkport, Maine

Šiemet tą dieną sueina 10 metų nuo Lietuvos 
pranciškonų įsikūrimo Kennebunkporte, Maine

3:00 vai. Iškili 
zaus

' iškilmingas pamatų prakasimas naujai 
gimnazijai.

12:00 vai. Pietūs.

11:00 vai. Iškilmingos mišios Liurdo grotoje. Laiko
Pro, .™-,plas T. Jurgis Gailiais Pamoks- Mcnm ; Tautiniai
Ii sako prel. Pranaškus Juras. Po ^^ros

Onos Ivaškienes. Dainos, — atlieka solis
tas Vadovas Verikaitis iš Toronto, Kana-

Visus kviečiame dalyvauti šioje džiaugsmo šventeje, .. ' 
pasimaudyti Atlanto bangose, paragauti gardžių 
valgių ir gėrimų, pasimatyti su senais pažįstamais

v - 
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BERNIUKŲ STOVYKLA MAINE

OMAHA, NEBRASKA

nas

Šventei Ruošti Komi-

TAMAQUA, PA.

M ****** M8

riam vadovauja Petras Morkū-

Dainos sambūris veikia

valstybės atstatymą. Dėl besi
keičiančios tarptautinėspade* 
ties gali tekti keisti kovos me
todus ir priemones, bet VLI- 
Ko darbas nesustos, iki Lietu
vos išlaišvimmas įvyks.

Lietuvos išlaisvinimas būtų 
pasiektas, jei sovietinis oku
pantas išvestų iš Lietuvos sa
vo ginkluotąsias pajėgas, poli-

va.
Gal tai užtruks. Turime būti 

pasiruošę pakelti tarptautinės 
politikos bangavimus, vilčių

VAC- VERIKAICIO kvartetas K Toronto su pianiste, kuris dalyvaus 
programoj per Lietuviu diena liepos 14 Kennebuukport. Maine.

• Berniuku stovykla Alp®- 
se, Italijoje, ruošiama nuo lie
pos 15 iki rugpiūčio 20. Sto
vyklą ruošia ir jai vadovauja 
tėvai saleziečiai.

darbus, o taip 
vertiname šalpos 
ir pavienių as-

iki šiol žinių nėra pasiųsta.

Kol tai įvyks, palankiai žiū
rime i kiekvieną pagerėjimą 
pavergtame krašte, kurs padė
tų* lietuviams išsilaikyti dvasi
niai, medžiaginiai ir kultūri
niai.

• Stasys Urmonas su žmo
na gyvena Vienoje. Austrijoje. 
Jis. yra labai daug keliavęs, 
lankęs daugelį pasaulio kraš
tų, kalbėjęs su daugeliu žy
mių žmonių bei laikęs pas
kaitas apie Lietuvą.

Parapijos vasarinė — ato-

ir jei krašte būtų užtikrinti 
laisvi rinkimai, per kuriuos 
žmonės be baimės galėtų išsį- 
rinkti tautos atstovybę, suda
ryti teisėtą vyriausybę ir pa
sisakyti, kokios santvarkos 
nori.

• Mokytoju Sąjungos cent
ro valdyba rengiasi išleisti 
metraštį, kuriame liūtų "pavag' 
zduotas tremties metais ir da
bar veikiankios lituanistinės 
mokyklos.

jusios pedagogės I. Motuze- 
vičiūtės, garsaus ateitininkų 
vadovo Vaclovo Kleizos, A. 
Saulaičio, G. Naujokaičio, 
stengiasi berniukus atgaivin
ti dvasia ir kūnu. Viskas bus 
stengiamasi pravesti tikro
je patriotinėje, žinoma ir ka
talikiškoje dvasioje. Bus įvai
rių pramogų, iškilų, progra
mų, pasilinksminimų, pamo
kų. Bent po vieną kartą Į sa
vaitę bus rengiami įspūdingi

j firma dabar taip suorganizuota. kad ktefcvimaa .siuntinys is- 
siunCianias per 2-3 dienas ir adresatu pasiekia per 6-8 savaite 
Oro paštu siuntiniai pasiekia adresatą per 6-8 dienas

Galima siųsti nauji ir dėvėti drabužiai, maisto pioduktai. vais
tai. siuvamos maAinos. akordionai ir t.t

Garantuojame gavėjo pasiraAvtų kvitų.
Firnp atidaryta kasdien. Sekmadieniais nuo 9 vai ryto iki 6 

vai. vak. defttadicniai nuo 9 iki 4 vai. po pietų.

ar tai liestų senas ar naujas 
problemas. Tačiau, nęapleisi- 
me gyvybinių Lietuvos intere
sų nei teritorinių, nei politi
nių, nei ekonominių, nei kul
tūrinių.
Manome, kad nesusipratimai 

su kaimynais ateityje bus len
gviau sprendžiami negu tai 
buvo praeityje. Pasisakome už 
integruotą Europą, kurioje 
sumažėtų suverenumo, presti
žo ir interesų aukštos sienos. 
Tikime, kad, tarptautiniai klau
simai apjungtoje Europoje bus 
lengviau reviduojami.

Todėl remiame Europos in
tegravimą, o taip pat sritinių 
federacijų steigimą.

r Pirmoje eilėje -vertinsime 
kiekvieną pastangą, kuri; ves į

džiaga apie Lietuvą ir jos kul
tūrą. Bendrojoje dalyje bus 
adresynas ir kolonijų aprašy
mai. šios dalies redagavimą 
dar sutrukdė, kad- keletas ko-

Laetuvos išlaisvinimas galė
tų įvykti karo arba suirutės 
sovietiniame bloke pasėkoje, 
arba taikiomis priemonėmis.

Karas šiandien laikomas 
pasauline katastrofa,. kurios 
visi stengiasi arba visai išven
gti, arba galimai atitolinti. So
vietinio bloko pairimas tam 
tikromis aplinkybėmis, kaip 
parodė Lenkijos ir Vengrijos 
pavyzdžiai, yra galimasir gali 
turėti Lietuvos išlaisvinimui 
toli einančias pasekmes. Tai
kiomis priemonėmis tarptauti- 

jiius nusikaltimus ir neteisy
bes atitaisyti reikia daug pa
stangų ir laiko. Juo labiau, 
kad laisvieji Demokratiniai 
Didieji, o taip pat Jungtinių 
Tautų Organizacija stokoja 
ryžto padaryti tarptautiniais 
klausimais drąsius ir teisingus 
sprendimus ir juos vykdyti. 
Sovietų Sąjungos pavergtų 
kraštų, jų tarpe ir Lietuvos,

_• Hudson, Mass. Si maža 
lietuvių kolonija jau baigia iš
nykti. Jaunimas ištautėja, o 
senieji išmiršta. Birželio 19 
mirė Ona česnienė, 83 m., o

gerus
ir glaudų bendra

anksčiau mirė Statkienė 79 
m... D. Kerdukienė 66 m., Sta
sys Jankauskas 66 m.. A. šiau- 
linskas 64 m., Zigmantas La
zauskas 78 m. Visi buvo kilę 
iš Vilniaus krašto. Kiek anks
čiau mirė Antanas Kriaučių-, 
nas 85 m., kilęs iš Kėdainių, 
Veronika Zanaviūtė. 45 gimu
si ir augusi Hudsoųe, gerai 
kalbėjusi lietuviškai.

• Kun. V. Pupinis, S.J., yra 
Vatikano kongregacijos dele
gatas rytų bažnyčios reikalam 
Austrijoje. Anksčiau jis gyve
no Salzburge, ėjo tos koloni
jos lietuvių seniūno pareigas 
ir uoliai vadovavo rusų pasto
racijai. ’Dabar jis savo įstaigą 
perkėlė Į Vieną.

vynės iaisvinųno darbui VU- 
kas Wcąd neišsižadės nei sa
vo įsipareigojimų tautai nei 
savo tautinių principu, nei 
tikslo — Lietuva turi būti lai
sva ir nepriklausoma x

Sveikinsime' Lietuvos .mažu
mų Mgu ir įe gi-

darbų. Dideli darbai visada 
pareikalauja daug aukos ir 
plačiosios visuomenės para
mos. Todėl ir šios stovyklos 
atidarymo proga yra prašo
ma, kad ypač tie, kurie ne
galės į atidarymo šventę at
vykti, prisiųstų savo nors ne
didelę auką, kaip ženklą, kad 
visiems rūpi jaunimo lietu
viškas auklėjimas. Aukų lau
kiame šiuo adresų: Kun. Bro
nius Dagilis, 3664 Trumbull 
Avė., Detroit 8, Midi.

tuose, Vengrijos
spręsti šaukiama nepaprasta Pasišventėlių dėka per me- darymo šventė, į kurią kvie- 
Jungtinių Tautų pilnaties se
sija ir tąja proga Sovietą pa
vergtos tautos užtikrinamos, 
kad jų laisvinimo reikalas nė
ra ir nebus pamirštas.

rėjo progos patarnauti vieš
niom sesėm. Draugovės išky
lai vadovavo draugininke Ina 
Nenortienė. Dabar Norwoodo 
skautės ruošiasi vasaros sto
vyklai, kuri įvyks Camp Kir- 
by rugpiūčio gide.

Tad VUKas budi ir laiko prausyklomis, elektra ir ki- 
savo pareiga visą laiką visiem tais patogumais laukia sto- 
priminti, kad Lietuvos paver- vyklautojų. Spyglio ežerėlis 
girnas tebėra skaudus faktas, laukia jaunimo krykštavimų,
kad jis yra viena iš kliūčių šilai ir kalneliai lietuviškos
teisingai, -pastoviai ir visuoti
nai taikai pasaulyje pasiekti 
ir kad tas Sovietų Sąjungos 
tarptautinis nusikaltimas nega
li būti užmirštas, kol skriauda 
Iras atitaisyta ir Lietuva lais-

CHapel 7-5164 
LOS ANGELES. Caiif.. 121 So. Vermont Avė.. DU 5-6550 
PHILAbELPHIA 23, Pa., 832 No. 7th St. Tel. WA 3-1747

Lietuvos tapti išlaisvintos Lietuves vy 
CliVphįto megzti riausybe. Išsilaisvinusi lietuvių 

IBS » ggįĮr Lietuvos tauta, atgaudama krašto pe- 
Mfe: V^kiedais, priklausomybę, pati sudarys
ir kitais. Siekdami ben- vyriausybę ir pasirinks san- 

kovą prieš komtmizmą tvarką, kuri užtikrintų visiem 
-- laisvę, teisingumą ir demokra-

Melboume. Australijoje. Jis 
dažnai rengia koncertus. Salia 
jo yra ir jaunimo choras, ku-

Taip pat nevėlu ir žinyną už
siprenumeruoti. Iš anksto už
siprenumeravusieji ji gaus už 
penkis dolerius kietais virše
liais. vėliau — 6 dol. Infor
macijas ir prenumeratas pra
šoma siųsti Mr. A. Simutis. 41 
W. 82 Št.. New York 24. N.Y.

jungs i musų pastaių^ ijė&F- 
vai laisvę atgauti ir jos nepri
klausomai 
čiai kurti.

Aukštai 
santykius 
darbiavimą su Amerikos Lie
tuvių Taryba ir per ją su vi
sa JAV lietuviškąja išeivija, 
kurios darbas ir įnašas 1918 
metais nepriklausomai Lietu
vai atkurti, nepriklausomybę 
išlaikyti, o Lietuvai okupaci
jai patekus ir vėl ją į laisvę 
išvesti, buvo ir yra milžiniški.

Remsime Lietuvos diploma
tus ir jų pastangas Lietuvos 
suverenumo teises ginti, o 
taip pat jų diplomatines akci
jas Lietuvos: laisvės bylojer •

Bendradarbiaujame su Lie
tuvos Laisvės Komitetu, kurio glaudesni trijų Pabaltijo tau- 
įnašas į Lietuvos laisvinimo tų ir valstybių bėndradarbia- 
darbą yra žynius ir reikšmin- vimą.

VUKas, organizuodamas ir 
vesdamas Lietuvos laisvinimo 
kovą, neturi jokių pretenzijų

kovoti lietuve® išiaissmą

poilsiui ir sportui. Parko sa
vininkai mielai globoja skau
tus. Skautės buvo patenkin- 

daugumas vengia metinių tos dienos o Bičių 
susirinkimų, kad nepatektų skilfc šeimininkės, tu- 
į valdybą, nes tada reikia pa
dirbėti. Bet žmogus nedirb
damas rūdyja. Tinginiavi
mas ne tik nieko neduoda, 
bet jis visa atima. Mes gi per 
daug rūpinamies geresnių į- 
sikūrimu ir nebenorime pri
sidėti prie svarbiu reikalu.

Vasario 16 gimnazija jau Tautinių šokių šventėje 
6 metai auklėja mūtų jauni- C^goje su Onos Ivaškie- 
mą, kuris vėliau pakeis retė- n€s dalyvavo: Rimvi- 
jančias inteligentų kartas, Liutkevičius, Adelė Tu
si ffimnaziia ir ios darbas mattė, Danguolė Duobaitė ir * rlieUy Mataitytė. Ruošdami?-

laisvės ryžtui paremti. Tad | PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA |
toną repeticijoms. | SIUNTINIAMS PERSIŲSTI | |

SSSR. LIETUVA. LATVIJĄ. ESTIJĄ, |
UKRAINĄ IR KITUS KRAŠTUS |

tus laiko gražūs, bet lauki- čiami visi lietuviai.
niški plotai tapo jaunimo , . ___ ____ _____ ______
stovykla, šiandien didžiulė Stovyklos Įkūrimas yra (Romanas Drukteinis, Alfa Bjči £kutis par^ lankyti Northeastera univer
sale, virtuvė ir du nameliai, ™?as į UeĮ«- Mikėnaitė ir Kazys Palšiu- 4
kiekvienas su 60 lovų, su • akclJOS >“«>• Gaila, kad Į susirinki-

** Harhn niHoli Harhoi meodo atvykO tik Šeštoji dalis
narių. Teko nugirsti, kad

lonijų redaktorių neištesėjo 
pažado surinkti žinias apie sa-

mišių tarnautojai bu- NEW YORK CITY 78 Second Avė.. Tel ORchard’4-1540 
DETROIT 12, Mich.. 11601 Jos. Campau Avė.. TO 8-0298

• Pasaulio Lietuvių Žinynas, 
rengiamas A. Simučio, pasi
rodys rudenį, žinyne bus di
delė angliška dalis, kur bus 
sutelkta visa informacinė me-

sutvarkytas, tinka sitetą Bostone.
Lilija. Kašėtaitė baigė Bos

tono kolegijoje gailestingų 
seselių mokyklą ir ligoninėje 
atliko reikalingus praktikos 
darbus. Vida M. šimenaitė 
baigė Smith kolegijoje Nort- 
hampton istorijos mokslus. 
Baigė labai gerai. Amerikie
čių mokslo draugijos išrink
ta The Thi Beta Kappa nare. 
Kolegijoje ji buvo katalikų 
studentų Newman klubo vi
cepirmininke ir iždininke.

Norwoodo lietuvių parapi
jos vyčiai liepos 7 ruošia savo 
tradicinį pikniką Grape Ar- 
bor

Dalyvaujame
Pavergtų Europos Tautų Sei
mą ir jo didžius, darbus^ paver
gtoms tautoms laisvinti.

Kviečiame visą lietuviškąją 
išeiviją remti VLIKo darbus ir 

... .. jiems talkinti, o tam pat taLislmsvinimo reikalai buvo ati- z ■ * T-Z T1 -

įteikė Lietuvos vėliavą Apsilankė
Birželio 17 d. šv. Petro Ir Prel. L. Tulaba birželio 25, £ 

Povilo Moterų d-ja turėjo sa- lydimas kun. L. Pečiukevi- '! 
vo paskutinį susirinkimą čiaus, aplankė mūsų parapi- 
prieš vasaros atostogas. Po ją. Svečias iš Romos kalbėjo- j > 
jo su atitinkamomis ceremo- si jaunimo reikalais. Į > 
nijomis p. Svank įteikė di
džiulę lietuvišką vėliavą drau- Sv. Petro ir Povilo bemiu- 
gijos pirmininkei M. Waice.
Ta proga buvo išaiškinta vo išvykę autobusu vtenos 
lietuviškos vėliavos istorija ir <“ — -
spalvų reikšmė. Taip pat bu- vestas pasikalbėjimas 
vo įteikta ir nauja Amerikos ' pašaukimus: Motinų d-gijos

mes, jei pe tai daro.

Santykiai Sįi ukrainiečiais 
bus pągįyinti, riekiant su jais 
glaudesnio bendradarbiavimo.

Sveikinsime kiekvieną san-

Maine valstybė, kuri žie- pranciškonai, padedami gai
nios metu gana apmirusi, va- senybių, kaip didelio auklė- 

-saromis^atgyja ar prisipildotojo -Ant. Masionio, išgarsėk 
gyvybe, ši valstybė juk yra 
žinoma kaip atostogų šalis, 
į kurią iš visur, bėgdami nuo 
karščio, dulkių bei triukšmo 
ir ieškodami tikro poilsio, 
skubą visi, kurie tik išgali.

Ir pranciškonų sodyba Ke- 
nnebunkporte vėį prisipildė 

; įvairaus amžiaus ir luomo 
žmonėmis. Ypač visų dėmesį

* atkreipė vasaros stovykla, 
kurioj šiais metais stengiasi

Kad padėtis krašte gerėtų, 
darysime laisvajame pasaulyje 
ir per f^ptautinės 'ofganizačF 
jas viską, kad sovietiškojo 
okupanto saiwąliavuną\ir ne
teisėtus veiksmus sustabdytų, 
o taip pat sulaikytų lietuvių 
tautos žudymą, persekiojimą, 
trėmimą, laikymą priverčiamo
jo darbo stovyklose; Sibiro 
tremtyje ir jos visokiariopą 
išnaudojimą; Visada ir visur 
reikalausime, kad ištremtuo
sius Sovietų Sąjungon okupan
tas grąžintų Lietuvon.

Reiškiame padėką visiems, 
kurie moraliai ir medžiaginiai 
remia VLIKo 
pat aukštai 
organizacijų 
menų pastangas dosniai sušei- 
p^_toyyn®j^y®rgstaųaųs tau
tiečius ;/ ir Sibiro trerhtmįus. 
Ieškome būdus sumažinti 
Sovietų plėšikišką muitų si
stemą, kad vargstančiųjų šalpa 
nesudarytų okupantui sava
naudiško pasipelnymo šaltinį.

VLIKo Prezidiumas

• Dr. J. Mačernis dėsto fi
losofiją San Salyardor Filoso
fijos fakultete. Buenos Aires, 

Walpole. Norwoodietis Argentinoje.

višką kryžių prie parapijos 
bažnyčios, šiai minčiai visi iš JAUNIMO VEIKLOS Jie čia naudingai praleis lai- 
pritarė. Bostono skaučių Birutės

Vasario 16 gimnazijai rem- birželio 17 surengė Norwoodo gimnaziją šiemet
ti būrelis birželio 23 turėjo Wlą j Bird son Inc. par_ baigė: Henrikas Valentinas, 
visuotiną susirinkimą, kur Norw(XXie Iškyloje daly- Petras Glebus ir Chas J. Tre- 
buvo išrinkta nauja valdyba vavo Norwoodo skaučių- čiokas. H. Valentinas ryžtasi

mūsų tautos nelaisvės me
tais neleiskime užgesti moks
lo židiniui, Padidinkime jos 
rėmėjų skaičių ir neužmirš- stogų mokykla prasideda tie
kime savo pažadų — nario pos 9 d. nuo 9:30 iki 11:30 v. 
mokesčio! Visi lietuviai kviečiami siųs-

Klaustukas ti savo vaikus į šią mokyklą.

vo kolonijos organizacijas ir 
visuomenės vadus. Dabar dar 
nevėlu pasiųsti informacijas 
apie organizacijas, apie kurias

Birželio trėmimų minė ji- Omahos ateitininkai sen
inas iaet. Bendruomenės rū- draugiai ir jaunesnieji birže-

-dedamf ate«3aL Nors, kaip tik P66*"1 atlai- lio 23 suruošė pikniką gra- būti tikrai pavyzdinė tvarka, laužai įvairia programai
dabar, paskelbus Jungtinių kytos mj®os yisas nukanr žiame parke. Linksmai pra- programa ir kultūra. Prityrę berniukai išvežami į įvairias
Tautų Organizacijos specialios . kintus, išvežtus ir kankina- leidę keletą valandų, pasikal- vadovai — tėvai bei klierikai vietas iškylauti.
komisijos raportą apie Sovie- tuvos laisvei mus lietuvius. Po pamaldų bėjo ir organizaciniais reika
lų žygdarbius tautinę revoliu- Siekdami laisvinimo žygius buvo trumpas minėjimas pa- lais. Kleb. kun. J. Jusevičius
dją Vengrijoje užgniaužiant, paspartinti ir atsižvelgę būsi- rapij'.os salėje. iškėlė mintį pastatyti lietu
vis© laisvojo pasaulio akys 
vėl kreipiamos į Sovietų nusi
kaltimus okupuotuose kraš-

klausimui

dainos aidų.
Liepos mėn. 14 prasideda 

pirmoji mergaičių stovykla. 
Jai vadovauja sesuo Paulė 
iš Putnamo (ten ji jau 10 
metų vadovavo vasaros sto
vykloms) ir trys Nek. Prasi
dėjimo vienuolyno seserys.

Liepos 28, užbaigiant pir
mąją mergaičių stovyklą, į- 

priartėjimą, bet taip pat jų. vyks jaunimo stovyklos ati- 
atitolimą ir vis tuo pačiu ryž
tu ištverti ir laimėti

Visus sunkumus pakelti, iš
laikyti nepalūžtamą viltį, iš
tverti viską, kol tikslas bus 
pasiektas, būti susiklausę, ryž- 
tmgi ir vieningi — vieningi 
pastangose ir veikloje, kaip 
vieningi esame dėl siekiamo 
tikslo — Lietuvos laisvės.

Toji vienybė turi apimti vi
są lietuvių tautą tėvynėje, 
tremtyje ir išeivijoje. Kiekvie
nas Uetuvis. kur jis bebūtų, 
turi likti ištikimas tautai ir 
Lietuvai. Lietuvis lietuviui vi
sur ir prie visų aplinkybių 
yra brolis. Ir lietuvio, ir tau
tos. ir tėvynės išdavimas yLa 
tolygiai smerktini.

Lietuviai pavergtoje tėvynė
je ar Silūro tremtyje tuo pa
čiu jausmu turi vienas kitam 
padėti ir vienas kitą gelbėti, 
kad išsilaikytų. Visa lietuvių i- 
šeivija vienu balsu turi liudy
ti pasauliui pavergtos lietuvių 
tautos skriaudą ir šauktis tei
singumo Lietuvai.
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VACAT1ONS

DISPLAY

SUMMER RENTALS

CRUISE ON A -YACHT

SCHOONER CRUISES

Menders
GRiPSHOLM RESTAURANTADYMUI VILNOS

INC.

SCANDIA MILLS

DAY WORKERS

5 minutės nuo vandenyno. Priva- 
. tus pliažas (mafiauša 2 sklypai 
pirkti). Mokesčiai tokie žemi, kaip 

$250 per savaite. 1% vaL nuo 
N. Y; miestą. City innits Shiriey,

& $25 mo buys 4 acres, all grass- 
land Southern Dutehes Panoramic 
views 2 nai Taconic Ptavay, 75 nu. 
NYC-FuRprice $1650. C. Miller 
Verbank. N. Y. TeL Millbrook 2571 
or in NY Mamaro&eck 9-4326.

(3pacw
’hrubs t

GREENWOOD LAKE YICTNTTY
NR. FRANCISCAN MONASTE- 

RY & CHURCH. Log cabins. AU mo
tiem conv. private lake, beach and 
boating. By season, monthly or se- 
mi-monthly. Call Giueck, WHitney 
3-2661 or Lake phone, West Mil- 
ford 4-7651. /

the vrarid, 3 andl^ <® the 
housemalds day offc T

in Astoria, L. L, N. Y.
3 family, brick, oii, 6 clean rooms 
and garage on title lots of built- 
ins, modernized kitchen, blinds, 
screens, some storms, comices, 

2—3 rm. apts. on 3ąd floor. St 
Joseph’s parfesh. $&,000? Gali 

RAvehswood 8-7986. Ali day Sat 
weeksdays after 5 o’dock.

201 K. PINČ AVK—NEAR BEACH 
Rooms and Apartmanta. Rot and 
Cold Shovrera. Private Bath.'Bathlng 
Privitegas. **ne Parktag. Near 
Catholie Churdh.

MRS. M. STOUT. Prop. 
Phone Wlldwood 2-5744

MOCNJAINS
—2 family nevriy shingled frame 
house, 2 car garage, modern con- 
veniences on 2% acres, situated 

bot. Hunter and Windham. Route 
296 in resort area. Near Catholie 

tastitutkms Sacri. $8^00
RA 9-9971

5. Pirmftnyhfoe gali daly? 
vauti kiekvienas pabaltietis, 
tačiau jo dalyvavimas tad bu? 
ti aprobuotas atatinkamos tau
tybės sportinės vadovybės. 
(Lietuviams — FASK-to). Da
lyvių siraiAins neapribojamas.

6. Pirmenybės bus grynai 
indiviriiiaHnin pobūdžio ir jo
kie taškai ar kitofce komandi
nio principo atžymėjimai pa
skiroms tautybėms nebus su
teikiami.

5 ^maa

Sbuildtags. All furneshed and 
equipped, on 34 acres. 32 bed

rooms, large kitchen with facūit- 
ies, dining room seats 175. Large 
pool (self-filtering), stream—te

kėsite. Ideal for summer camp or 
resort. Many other properties. 

Let us teow yaar įranta 
George Spagnete, 
Maribore, N. Y.

ST. MARY*S PARZSH 
ROSELYN, L. L 

St^Mary's Church and School.
10 yr. old 2 story Colomal, park- 
like dead-end Street; school bus 
comės to door, 25 ft living rm. 

with fireplace, built in bookcases, 
wall to wall carpeting, large 

eat-in kitchen and dinette, powder 
rm. 3 large bedrooms, tile bath, 
25 ft. all purpose family roonMit- 

tacdied garage, atractive tree-lined 
plot. Firm $18,950. 84 Browers 

Lane, ROslyn 3-3273.

BOSĄ DEL MONTE
R. J. Žaros Bros. Prop. 
Telef. HAines Falls 586 

Elegantiška ir puiid užeiga Cat- 
skills kalnuose. 3000 pėdų aukštu
moje. Gera virtuvė, tvark<xna sa
vininko. Pamėginkite, kad tikėtu
mėte. Tris kartys duodama gau
siai valgyti. Kambariuose yra šil
tas ir šaltas tekantis vanduo. Vi- 

sok* pasilinksminimai; juos praves 
garsusis HELLUNKER BERNE: 

piano Akordeono speciajalistas.
P. O. Box 138 Haines Falls, 

Greene Co., N. Y.

fadng beaužiM Sunset Lake, 60 
rooms; some with private bath. 
Running water in eąch room. Of- 

fering a plėasant sojburn with 60 
spacious rooms to piek frorn 
AMERICAN AN EUROPEAN 

PLAN. Five minutes to Catholie 
church. 404 5th Ave^ ASBURY 

PARK. DIAL 11 then PROSPECT 
4-4732

CANCKLOaOUNGC 
cam. totnn

' Channmg 3 bedrooms year 
round kome; near beach; Hv- 
ing room wta fireplace raised 

dining asea, kitara, batb. * 
mtomatk heat: garage 

$12,500
Suiųmer rehtals avallaiMe.
Harrioite Lusier, RoaBot*

Sparto Thoatra Centro, Rt. 15 
Sparta, N. X Next MuDers 

Deticatesseo. Pbone:
Lake Mebawk 8405-3481

Apostatic Week: June 30-July 6 
Third Order W«ek: Jubr 7-July 12 
Family Vįfeek-A: July 22-July 26 
Family Waek-B: Auguat 5-August 9 
Liturgical Week:.. Aug. 11-Ąug. 16 
PLAN YODR VACATION NOW!

Contact:
—Fr. Ljųnbert-F. Yore^ Q. Caig^

Pictjiresąue setttngs. High in the 
tree tops. Charming because oC its 

departurė firam the run of min 
pianning. 7 rooms, 2 baths. AU 

on one floor, induding a specta- 
eular thlrty-eight foot Itvtng

NEW MOTEL ON LAKE 
Montauk-New booking new motei 
on lake. 1 and 2 units, fully equip- 

ped efficiencies. $85—100 week. 
Brochure. Call Flushing 3-8542 
Monday thru Friday, 6—9 PM 

or write Martha Greene, 
Broker, Montauk.

3 bedrooms,—1H baths, 2 car 
garage, plaster walls 1/b fireplace, 
TV rm. formai <fining ratu, custom 

eat-in kitchen, didnrasher, w/wDISHWASHERS
For Catering, 

Top Pay 
Perlowtta Ageney 

1S5 Norfolk M.

struggles and vlctories of life, we find scenes recalling the act- 
Ivities of Christ and Ris Appostles, arai we find evidence of the 
pricsts perse\ering and vvhoiehearted efforta of the-formatlon of 
his soul and that of hls people, despite all difficulties. The se- 
cond dominant thought ta that the prlest, living and breathing 
tn Christ, mušt convey his life and splrit to others In shepherd- 
ing the flock of Christ. ih this splrit the authir added a section 
dealing with the importance of Cath. Actlon.

Paper editlon: $3.50 per copy; Cloth edltion: $4.25 per copy.

"Briįjitwaters - Owner Sacrifing 
«B^M, 2 BA.TH RANCH 

Wife is aiudous to jota transfer- 
red husband has reduced price 

$4;000 to effect immediate sale on 
this 3—year-old custom-built 

center JhaB Ranch. Large living 
room with fireplace, spacious din
ing room, step-saving kitchen, 3 
bedrooms down, 3 bedrooms up. 
. Open porch, attached garage. 
Conveniently located on 100x150. 
In St- Patrick’s parish,.3 minutes 

to beach. Numerous extras. Excel- 
lent terms Give—away price. 

$22,000

Registracijos lapai gaunami 
kiekviename lietuvių sporto 
klube, sporto apygardų buvei
nėse arba tiesioginiai FASK-te 
aukščiau minėtu adresu.

FASK-tas

Send for ilhistrated folder. 
llth season

GREENVILLE, N. Y.
Namas su baldais ir kitais rei

kalingais dalykais pusei mė
nesio ar sezonui Skambinti: 

INdependence 3-6709.

1. Galutinai susitarus , su 
JAV-bių latvių ir estų sporto 
vadovybėms bei Kraados Pa- 
baltiečių Ąx»to Federacija 
nutarta 1957 m. š. Amerikos 
Pabaltiečių Lengvosios Atleti
kos ir Plaukymo Pirmenybes 
pravesti JL m. rugpiūčio 3—4 
d. Clevelande.

2. JAV-bių bei Kanados Pa
baltiečių Sporto Federafijų 

^bendru pavedimu pirmenybes 
vykdo FASK-tas per specialiai 
sudarytus vykdomuosius orga
nus — organizacinį bei varžy

čių komitetus.
3. Lengvtmos Atletikos Pir

menybių programa:

GLEN HAVEN HOTEL 
KENNEBUNKPORT, MAINE

Vacaton Joys at Moderato Rates
Centrai location of Mainė’s loveTest 

beiudi»s. stunmer theatrės. artist colo- 
nies. Swimming. sun bathing. deep sea 
fishing. all sports. Near churches.

Excellent food. cocktail lounge, In- 
door recreation. Elevator. Opera June 
15. Special Club Plan Rates—Write

JOHN H. BAKER, Manager

Long Eddy—200 acres, 7 room 
house and other buildtags. Lake- 
Frcnt, 125 miles from N. Y. C.

$25,000. Mušt be seen.

The Author in writing these 125 meditatlons for secular priests 
was guided by twa thoughts. The first and leedlng throught was 
that the prlest through reading and reflectlon, mušt become 
firin in his- determinatlon to seek perfection and to be led by the 
motto “My life in Christ”. In these meditatlons we find the

m. 800 m. 1500 m. 3000 m. į 
tolį, į aukštį, trišuolis, su kar
timi, rutulys, diskas, ietis, 
4x100 m. estafetė.
i Moterims: 60 m. 100 m. i

it will pay you to contract 
Bay View

— Ką gi vėl pasidarei? — 
niršta teisėjas, pamatęs pažįs- 

50 yd. -krūtine,čO tarną.kišenvagį. — Juk dabar 
jau 20-tas kartas, kai aš tave 
turiu teisti.

— Bet aš nekaltas, — teisi
nasi šis, — kad tamstos taip 
ilgai nepakeičia.

tolį į -aukštį, rutulys, diskas, 
ietis, 4x60 m. ėst.

4. Plaukymo Pirmenybių 
programa:

Vyrams: 100 yd. laisvu sti
liumi, 400 yd., 1. st., 100 yd. 
krūtine, 100 yd. nugara.

Moterims: 50 yd.. 1. st., 100 
yd. l. Jst., į _ .. . .
yd. nugara.

366 Planedomc Roed 
Manhasset, L I- N, Y.

INBUNTEB, M. Y.
At burgate price due to III health 

forced. to arti lovely 9-room house, 
2 baths. Enclooed porch. Property 
comprisea 63 atras, taciudes wm- 
mėr bungaloe, bara, out bufld- 
ings, near catholie Institutlons, 

Asktag $20,000. Phone: 
Elgln 1.7340 (Staten Island)

ratod brkdt Gaorgian njaidsnrn 
Mato floor; center haD, Bvtagroom, 
<fining raL, sun rm. modern IdbdMU, 
paneled breakfast rm. powder rm. 
& landry. 2nd floor: 4 Mrnsu, 2 
baths, pins nuTs rm. A bath; sreeaa

Center of Town 
Abdve towne Shop 
1307 THIRD AVĖ., 

SPRING LAKE, N. J. 
' GIbson 9-5796

Dešrable 6 rooms; sun porch, hot 
water heat, brass plurhbtag; gar

age. All improvements. Owner 
leavtag. Priced fra quidc sale. 

Walk to Catholie diurtA.
$15^00. GI 2<0S9

HOME IN BEAUTIFUL GOSHEN
GOSHEN—8 rooms plūs 3-room 

extėnsion apt. Separate entrance. 
AU improvements. Large lot. Fine 
location, walk to Catholie Church. 
$12,000. Owner. MU 8-3351 (N.Y.C.)

A HAVEN FOR IXDERLY 
PEOPLE

Gracious living, city conforts, 
individus! care, eycellent food, 
home-like surroundings, single 
and double robms. $35 vveekly. 

Write or phone. 
London Hill Hotel 

Jackson Mills, N. J. 
TeL Lakewood 6-2255

6 room split, level brick and 
shtagle, 3 bedrooms, 2 baths, 

large rooms, plaster walh» fm- 
ished basement, garage walking 

cBstance to churches, sho^ng 
area and all trtasportation. 

Mušt seil owner betag transferėd, 
asking $21,900. Mušt be seen.

T. Dalyvių registracija at
liekama užpildant x atatinka- 
mus registracijos lapus ir juos 
prisiunčiant iki š. m. liepos 25 
šiuo adresu: '

__ _________________$19.95 
VVESTMONT MOTORS, INC. 

TY 2-0100 With Idtchen privilages, by week 
month or season, all rooms over- 
looking bay—reasonaMe prices.

» flįįd gįf tUb.
įbBBtalB* atreeta; 
^BįĮpįyedfor. 1 bk>ck 

takto? and Svtaun. 
to houses worship,

1 lafom. taką
Fairview ir Wnriac PL 
(prieš Pirate stimol No. 9) 
Kryptis: Šiaurėj ant North .

Broadway ir ant Ashhurton Avė. 
suktis i dešine Park Avė.; ant 
Park Avė—Į kairę i Fairview 

Avė. Qd Wartag PL

$450 Mo.
ME »-«895

4 bedrocans, 1% baths, finfcdied 
basement, many extras, convient 

to everythi^ mušt be seen. 
Priced right PR 5-1649.

9 room, large frame 3 baths, 
insulated, excellent condition, oil,, 
garage, taxes $530, plot 50x100, 

walk to R. R. station and catholie 
church. Asking $25000 with furni
tūra and other Household applianc-

5 year <Hd centre bąli custom 
ranch, 3 bedroom% 2 baths, plūs 
maid's Kom, wall to wall carpet

ing, aluminum screens and storms, 
extenstve lanscaping, oversize 

plot. Large fully eųuipped kitchen 
and lasmdry. Cloae to Catholie . 

church and buses. Price $29,900.
Call ROckville Centre 6-0082

Algirdas Bielskus, 
Speadway-Overiook St. East 
Cleveland 12, Ohio (Telef. 
Ll 1-4612) ,

GEKMANTOWN, n. y.
New 3 bedrm Randi, house with 
full ceilar, attached garage, oil 

he&te, fireplace. on aere lot, near 
Catholie institųtions and Hudson 

Rtver, 2%

sailing schooners 
on Long Island 
Sound. Weekends 
from į25.00;
weekly from $65.

ROCKVILLE CENTRE N. S. — 
Large 4 bedroom older house in 
good condition ,on <juiet tree-lined 
Street, landscaped, plot 50x150, gar
age, extras; near aU conveniences. 
$17350. RO 4-7266.

IN BBOOKLYN, N. Y.
UBGALt 2 FAMIL,9 BOO9BS 

Eudid Avė. Vfctaily, new heating 
and plumbin& 2 beth, tree toed 

near cathoHc tastitutions, and 
subway, Sacrificing for $1X500. 

m 7-4366

BAIVTEW EMPLOYMENT 
AGENCY •

M AIDS COOKS- COIJPLES

THE ONLY TRUE WEALTHIS A RETURN TO HEALTH 

HIGGINS RETRĖAT

WANTAGH 
Large brick front Cape Cod. 4 
large beefrooms, cabtaet Itaed 

' kitchen, Duch dormer; Bvtag 
room and dining area, 2 full baths, 
refrigerator, washing mashine, all 
aluminum combinAtion windows 
and scrėens, 2 aluminum Agora, 
m car garage. new lawn and 

shruba, capped rali fence, 7 
years old. $15390. Castle 1-1728

SPRING REFRESHER COURSE 
For Patrons of Santa Maria Parish 

Straight Special
• 5 Quart» of Top Grade Oil

Mrs. Nora Kelly 
556 Beach 130 St. 

Belle Harbor, N. Y. 
GRanite 4-8524

LOURDES BOSARY
Imported from France

The only erose eontatatag water 
from the fountain of the shrine 
of saint Bernadette at Lourdes 

Hold in your hands this wonder- 
ful Cross which contains a flasket 

of Water from the miraculous 
Fountain of Lourdes, for you to 
keep or to give as a never to be 

forgotten gift.
Send 2.00 now (No C. O. D.) 

Salisfaction guaranteed or 
money back.

BOMAIN, DEPT. L.
21 Ormand Avė, Oaklyn, N. J.

TeL GRaad Gorge 5329 N. Y. TeL Florai Perk 4-1681
Enjoy yourself in the Western Catskills. Fun for everyone in 
the recreation hall. Swimming in our beautiful natūrai poof. Fi- 
shing and all sports. Churches nearby. Hot and cold running 
water in all bedrooms, delicious home-cooked meals ta our din
ing room overlooking the Manorkill F&ns. Cocktail lounge on

opprarouTY 
eozr HOMK

MOLY NAME PAKESH
Fresh Meadows victaityTleld- 
stone fn»t, 6 rooms, 2 baths, 

detached garage, expanskm room, 
attlc, full baaement. Price.

$26,700. Near Catholie <*urch andA Private Residence for the Care and Treatment ot the Neuro
ne, the Nervous, the Deprcssed and Tirad, of Body and Splrit. 
Psychlatrist on call. Masses and Sacraments Avallable. Sympa- 
thy and Understanding — Mild Hydrotherapy and Excerdse Ad- 
ministered by a Registered Nurse.

29 Huntlng Lane, East Hampton, N. Y. v

BMiDQWN j.-.--1 
Near putoto apd parotiriąd achopiet 
ahnĮytng ceatt’er and erraient (rans- 
prati^ion.

LINCOLN HOMĖS r
N. Magnotta SU Otf VashtogtoD 

4vą» Fgari BtaR N. Y. . 
paari Rtver 54232 or , 
Gmgray (N. J.). 24J351 

DIRBCnONS: G. VL BkMga and 
Route 4 to Kte4(ūaBMKk BmuL 
North on KtoderlF»mtek Rd., «tr&- 
becr.r-.e-: N Pearl St. Pearl R-ves 

.to !e >d end. Turit left to Magno i 
St. and right to Model Hosne^ 

Another Project of 
LtDcdha. Hoaae Const. Co.

ĘuĮidera for OrarJ25 Yeara. _

WE ARE IjOOKING FOR 
Auto mechanics who tako prMc in 
fheir work and have the abiliiy 
to turn out quality jobs. If you 

meet the above raquirementa you 
wlll receive top wages, 5 day 

wcek, vacation with pay. hospi- 
(alization and other benefits.

RAMCH MOTORS INC.
201 Bay St. Tompkinsvillc. 

S. i.. N. Y.

WEEKLY and 
weekend eruises 2 
beautiful 90-fL

porch, modern bath, afi on one 
floor, above fun ceBar wžth gasage 
on ground levei Insulabed, Įtarti- 
wood floocs. Hot Air Fttrnace.ęlec- 
tridty, gas, hot water, phmie. Ex- 
cettent mat lt ^ystan — 110 feet 
deep vrett. Automatic jet vrader 
pump ta eellar. One aere tend, 
pine groove. cn H!ghway 9. 100 ft. 
frontage, good for aay bmiyst 
Bargain price $7.06000, eanh dpwn 
$3500. Owner transferred. Can be 
occupied Jone IsL

2 FAMILY OOTTAGES 
Adams Cornera—ai Kastuk Cot- 

tages. Modern 3 and 4 rocan 
bungafove&i EAČH IDEAL FOR 
2 FAMILIES. AU sports, pool, 

casfno, day camp. Taconic Pkwy 
to Shrub Oak. left to MU1 St, 

to Adams Corners.
z LAkeiand 8-2880

Yard
59 miles from N. Y. C. Reasonable 
priced. Will accept terms from 
right person. Well established. 
Chance of a lifetime. Mr. Primavera 
Campbell Hali, N. Y. HAzel 7-2754.

324 EAST 5TTH STREET 
NEW YORK 22, N. Y.

FINEST SWEDISH SMOĘRGASBORD
Luncheon—Cocktails—Dinner

Air Cooled PL 9-6260

Savininkai F A G Ybrantino 
Catsidn, N. Y.

TeL CMakm 887 M1
Elegantiška užeiga, erdvi (100 ak

ru) gražiuose Catskill kalnuose. 
1260 pėdu aukštumoje. Amerikos 
italu virtuvė. Trys gausXs valgiai 
per dieną. Kambariai su vandeniu, 
šiltu ir šaltu bei šildomi. Maudyk
lės. $42 ir daugiau savaitėje. Viso

kios pramogos. Specialios kainos 
savaitgaliams. Siunčiama veltui 
brošiūra. Privačios kabinos, su 
šaueriais. Plaukymo baseinas. 

Netoli kataliku bažnyčia.

PrttiarėtojM, nudmame* apie Šei
myninius namus Brooklyne, gau
na, apart algos, dar nemokamai 
gyvenamos kambarius. Dieną 
skambinti tetf.: OX 7-4868,


