
10 CENTŲ

statė

Rytų

gimęs

ŠVIESUS ŽODIS, TAMSUS DARBAS

SGT. M. McKEON. marinas, teismo suole už tai, kad kariniu pra
timu metu kareivius sugrudo i pelkes ir keli iš jų prigėrė.

• Izraelis padarė sutarti su 
Sovietais, kad Izraelis gaus iš 
Sovietų naftos už 18—20 mil,

Amerikos atstovybė Maskvo
je liepos 16 įteikė Sovietam 
notą, kad grąžintų Amerikos 
lakūnus, laikomus Sovietų ne
laisvėje. Minimi notoje lakūnai 
dviejų Amerikos lėktuvų. Vie-

daug
Nau-
Tita

• Kanalą perplaukė tarp 
Prancūzijos ir Anglijos kana* 
dietė Jacųues Amyot, 31 metų, 
per 13 vai. 2min.

• Jugoslavijos Tito paskelbė 
nesirengiąs pripažinti kom. Vo
kietijos.

žodžiai: '‘decentralizacija" 
darbai: centralizacija apie 

Maskva

Marinų seržanto Matthew 
McKeon, kuris. įvedė kareivius 
į balas ir buvo 6 prigėrusių 
mirties kaltininkas, byla prasi
dėjo. Jis kaltinamas uždraus
tame rajone laikęs ir vartojęs 
alkoholį ir dėt jo virtęs mir
ties kaltininku.' McKeon sten
giasi įrodytinesąs kaltas. ;

Mrs. Luce šiais metais ' kaip 
tik vėl buvo atvykusi Į Ameri
ką atsigauti nuo aršeniko ga
ru ir išvyks Į Viduržemio jūrą 
trim savaitėm laivu paplaukio
ti. Paskui grįš į savo buveinę, 
iš kurios pavojus jos sveikatai 
jau pašalintas.

Namai buvo nupirkti Ame
rikos atstovybei 1,948. Italijoje 
Įvykis yra didžiausia sensacija. 
Spaudoje svarstoma, ar dažai 
taip gali apnuodyti žmogų.

vietam, kada jie paskutiniu 
laiku ėmė aštriai kaltinti vai 
stybės sekretorių ir apskritai 
Ameriką siuntimu lėktuvų ir 
satelituose sukilimų kurstymu. 
Tai kaltinimas prieš kaltinimą.

KODĖL TAI DABAR?
Valst. departamentas seniai 

žinojo apie toki lakūnų liki
mą. Bet tik dabar griežtą no
tą Sovietam įteikė. Aiškinama, 
jog laikas pasirinktas dabar, 
kad nota būtų kaltinimas So-

prieš Vakarus ir ypačiai prięš 
Ameriką atveria akis, jog Sta
lino politika tebeina ir tuo su
lėtina entuziastingus Vakarų 
bėgikus į Maskvą. Antra, Ame
rikos pareiškimas, kad vyrus 
dabar pavaduos atominiai gin
klai, yra prisipažinimas, kaČ 
ateities galimam kare atominis 
ginklas neišvengiamas, o tai 
yra taip pat netiesioginis pri
pažinimas, kad jeigu jis būtų 
buvęs pavartotas Korėjos karę, 
tai tokios padėties kaip šian
dien ten jau seniai nebūtų.^

• Amerikos kariuomenės 
Vokietijoje vadovybė išleido į- 
sakymą visiem kareiviam būti 
kareivinėse po 12 vai. nakties. 
Tuo norima sumažinti Ameri
kos kareivių chuliganizmą ir 
banditizmą, dėl kurio paskuti
niu laiku Vokietijoje kilo pro
testai ir reikalavimai, kad ame
rikiečiai iš Vokietijos išsineš
dintų.

mus.
mu.

Tarp garsių žodžių apie da
bartinės Sovietų “kolektyvinės 
vadovybės“ planus buvo labai 
rėkiančiom spalvom skelbiama 
"decentralizacija“. Ji turėjo 
reikšti, kad dalis valdžios iš 
Maskvos perduodama atskirų 
respublikų valdžiai. Iš to opti
mistai darė išvadas, kad atski
ros respublikos gaus ir dau
giau laisvės, virs "titoistinėm“.

Buvo jau rašoma, kad Sovie
tai net grąžins Suomijai iš jos 
pagrobtas Karelijos žemes.

Ką tie “dezentralizacijos“ 
žodžiai reiškia sovietinėje kal
boje iš tikrųjų ir kiek tos vil
tys pagrįstos, parodė Maskvos 
paskelbtas vyriausios tarybos 
(parlamento) nutarimas liepos 
15. Kaip pranešė AP.

Sujungta Vokietija šalia 
ar Vakarų blokų.
Dėl sujungimo Vokietija 

turi tartis su Maskva ir sueiti 
su ja į artimesnius ryšius; už- 
megsti taip pat ryšius su sate
litais;

3. su rytų Vokietijos vyriau-

• Amsriko* senatas pasisa
kė, kad Egiptui nebūtų duota 
pinigų užtvankos statybai be 
specialaus biudžeo komisijos 
pritarimo. Tam pritarė ir val
stybės sckr. Dulles.

• Amerika numato suma
žinti Europoje savo kariuome
nės skaičių. Prezidentas prita
ria, kad ir pati kariuomenė 
būtų sumažinta 800,000.

šaltajame kare paskutinę sa
vaitę pastebima aprimimo ir 
net pasitenkinimo.

* Maskva* patenkinta labiausiai 
tuo, kad baigėsi vakaruose ko
munistinių partijų maištavi
mas, kilęs po Chruščiovo kal
bos prieš Staliną. Nusiramino 
Italijos, Prancūzijos, Anglijos, 
Vokietijos komunistai ir jau 
vėl aklai reiškia ištikimybę 
Maskvai. Nesuminėjo Maskva 
tik Amerikos komunistų.

Nepatenkinta Maskva tik 
Amerikos valst. sekr. Dulles ir 
Vokietijos kancl. Adenaueriu. 
Net grasina, kad su Vokietija 
nesikalbės, kol jos priekyje 
bus Adenaueris.

Amerikoje skelbiamas pasi
tenkinimas dėl Nehru, Tito ir 
Nasserio susitikimo bei pareiš
kimų. Patenkinti Nehru, kad 
jis pirmu kartu pasmerkė ry
tų Europos pavergimą. Paten
kinti Titu, kad jis nepripažįsta 
kom. Vokietijos, ir Nasseriu, 
kad jis atsisakė paskutiniu lai
ku nuo sovietinių pinigų už
tvankai ir pasirinko vakarus. 
Visais trim patenkinti, kad 
trijų konferencijoje jie buvo 
santūrūs ir ragino nelaukti 
trečios jėgos, kuri konkuruotų 
su esamosiom. '

Rytai ir Vakarai patenkinti 
drauge nusiginklavimo reika-

paleisti, 7 bus traukiami į teis
mą. Užmuštų kom. valdžia mi
ni 53,. nors vakarų šaltiniai 
skelbia jų skaičių tarp 200— 
1000. Sužeistų buvę 300, iš jų 
127 dar ligoninėse. Tarp sužei- 

kareivis, 13 
saugumiečių, 5 miesto milici
ninkai. _ ’

Mrs. Clare Booth Luce, 
Amerikos atstovė Italijoje, pa
buvo ten tik vienerius metus, 
pasijuto pavargusi, nusilpusi, 
nervus praradusi. Pajuto, kad 
ir koja nuolat aptirpusi. 1954 
parvyko į New Yorką ir atsi
gulė į ligoninę. Pripažino čia. 
kad ją yra ištikusi anemija ir 
nervų pavargimas. Po dviejų 
mėnesių ji pasijuto geriau ir 
sugrįžo į Romą. Greitai vėl 
ėmė reikštis tie patys ligos 
ženklai. Net plaukai pradėjo 
slinkti, nagai pleišėti, dantys 
klibėti. Ji buvo priversta vis 
daugiau ir daugiau praleisti 
lovoje. Bet juo ilgiau praleido 
lovoje, juo blogiau jai darėsi. 
Rudenį 1954 ji nuvyko į Ame
rikos karo ligoninę Neapolyje.

Gydytojai ėmė teirautis, ar 
jos vaistuose nėra aršeniko. 
S^o tyrinėjimų medžiagą ligo
ninės gydytojai dar pasiuntė i 
Bethesda, Md., laboratoriją pa
tikrinti. Išgalvojo, kad tai jū-

valgydama ar gerdama kavą. 
Tuojau kambarys buvo perda
žytas kitais dažais, kuriuose 
nėra švino, ir pavojus pašalin-

nas.
Antanas Tvarijonavičius, gi

męs 1887, buv. Kurklių klebo
nas.

Juozas Undaris, gimęs 1875, 
buv. Lėsčių administratorius.

Stasys Ūsorius, buv. Kauno 
seminarijos profesorius, miręs 
1955.

Juozas Vailokaitis, buvo iš
vežtas, paskui grąžintas, mirė 
1953.

Pranas Venckus, g. 1898, 
buvęs Kauno seminarijos pro
fesorius, Nuskendo.

Vincas VHčinskis, g. 1868, 
buv. Pakražantės klebonas.

Antanas Vytuvis, g. 1873, 
buvęs Kelmės klebonas, mirė 
1949.

Antanas Zaleskis, g. 1880, 
buv. Joniškio altarista.

5. turi būti sustabdyti ato
minių ginklų bandymai.

Partijos suvažiavime buvo 
aštri kova tarp kairiųjų social
demokratų. kurie reikalavo 
ryšių su rytų Vokietija, reika
lavo atsisakyti nuo nusistaty- 
mo prieš komunistus, ir deši
niųjų; pastarieji laimėjo.

nas buvo sovietų pašautas vir
šum Baltijos jūros 1950 balan
džio 8, kitas 1952 birželio 13 
Sibiro pakraščiuose prie Kam- 
čatkos. Pirmasis turėjo 12 vy
rų, antrasis 10.

Notoje sakoma, kad grįžusių 
iš Sovietų Sąjungos žiniom, 
abiejų lėktuvų žmonės buvo 
pastebėti Sibiro lageriuose. 
Vyrai iš lėktuvo, dingusio vir
šum Baltijos, pastebėti Taišete, 
rytiniame Sibire, o 1950 rugsė
jo mėn. 8 iš jų buvo Vorkuto
je. Vienas karininkas iš antro
jo lėktuvo 1953 spalyje buvo 
ligoninėje prie Narionburgo, 
Magadano srityjer

Šen. Knowlandas senate 
griežtai pasmerkė Sovietų Są
jungos elgesį, priešingą tarp
tautinei teisei. Paragino vete
ranų ir darbo organizacijas 
priimti nepasitenkinimo bei 
pasmerkimo rezoliucijas. Tuo 
pačiu reikalu buvo posėdį su
šaukęs ir užs. reikalų komisi
jos pirmininkas šen. W. Geor-

lais. Nors Vakarai nepriėmė 
Sovietų siūlymo — uždrausti 
atominių ginklų vartojimą, at
sisakyti toliau nuo atominių 
ginklų bandymo; nors Rytai 
nepriėmė Vakarų siūlymo — 
vartotų oro kontrolės apsigink
lavimui, tačiau praktiškai ir 
Rytai ir Vakarai ėmė mažinti 
kariuomenės kiekius ir mažin
ti apsiginklavimo sumas.

Šaltojo karo stebėtojui ten
ka būti taip pat patenkinfam. 
kad Chruščiovo, šepilovo, Gro- 
myko ir spaudos aštrūs žodžiai

• Sovietų min. Sepitovas 
pasiūlė, kad Amerika, Anglija
ir Sovietai atsisakytų toliau nuo 

atominių ginklų bandymo.
• Zorinas, buvęs Sovietų 

atstovas Vokietijoje, paskirtas 
užsienių reikalų min. pavaduo
toju.

• Sovietų raudonojo kry
žiaus delegacija atvyksta į 
Ameriką rugsėjo mėn.

Amerika reikalauja savo lakūnų
KURI# LĖKTUVAI BUVO PAŠAUTI VIRŠUM BALTUOS IR KAMČATKOS

Kariuomenę ir Eu
ropoje sumažins

Valst. sekr. Dulles liepos 18 
spaudai aiškino, kad Amerika 
galės sumažinti savo kariuome
nės skaičių Europoje. Vyrų 
skaičių pavaduos atominiai 
ginklai. Davė suprasti, kad ir 
Vokietijai gali nereikti visų 
jai numatytų 12 divizijų. Rė
mėsi kariuomenės specialis
tais: esą jeigu jie sako, kad 
apsieis su mažesniu vyrų skai
čium, tai jais reikia pasitikė
ti... Vokietijoje Amerika turi 
■250,000 vyrų. Sovietai rytų 
Vokietijoje 400,000.

DAR VIENAS TITO 
PRIEŠAS ATGAILOJA

Vengrijos kom. partijos sek
retorius Matyas Rokosi pasi
traukė. Jo vietoje atsistojo pa
vaduotojas Erno Gero. Rakosi 
prisipažino vykdęs Stalino li
niją ir padaręs partijai 
žalos, kovojęs prieš Titą, 
jasis sekretorius tuojau 
išgarbino.

rininko Jonės daviniai. Netru
kus grįžo atsakymas iš labora
torijos: jūrininkas Jonės yra 
aršeniku apnuodijamo auka.

Įsikišo Central Inteligence 
Agency pareigūnai. Buvo pa
tikrinti atstovybės tarnautojai, 
amerikiečiai ir italai. Nieko Į- 
tartino nerasta. Tada per vie
ną savaitę laiko buvo tiriami 
miegamojo lubų piešiniai. Kri
to i akį piešinių baltos rožės.

Paa;škėjo. kad vasaros ore 
iš tų rožių ėjo sunkiai pastebi
mi nuodingi garai. Tyrinėtojai 
pareiškė, kad Mrs. Luce per 
20 mėnesių nuodijosi šiais ga
rais ne tik kvėpuodama, bet ir

Jurgis Andraįtis, gimęs 
1886, buv. Lenkimų klebonas.

Mykolas Augutis, gimęs 
1886, miręs 1950, buvęs Šilu
vos altarista.

Kajetonas Babrauskas, gi
męs 1886, Vaitkuškio klebo
nas.

J. Bikinas, gimęs 1875, mi
ręs 1956, Jurbarko klebonas.

Antanas Bieliūnas, S. J., bu
vo išvežtas į Sibirą.

Antanas Čepas, gimęs 1864, 
buvęs Šiaulėnų klebonas.

B. Čemevičius,
Antanas Čimielius, Kelmės 

vikaras, sušaudytas.
Jonas Čiuberkis, gimęs 1874, 

buvęs Skaisgirio klebonas.
Povilas Dogelis, gimęs 1877, 

kanauninkas, Kauno bazilikos 
prepositas.

Jonas Gėgžna, gimęs 1890, 
buvęs Žeimių klebonas.

Pranas Janūlaitjs, g. 1874, 
kan., buv. Betygalos klebonas.

Vincas Grušas.
Konstantinas Jazdauskas, gi

męs 1875, kan., buv. Joniškio 
dekanas.

Klemensas Jurkus, gimęs 
1893, buvęs karo kapelionas.

K. Kazakevičius, Bukonių
klebonas. z

Kostas Marma, gimęs 1879, 
buvęs Krakių klebonas.

Domininkas Mikšys, gimęs 
1872, buv. Kauno kalėjimo ka
pelionas.

Vincas Mockus, gimęs 1869. 
buv. Vosyliškės klebonas.

Musteikis.
Julius Paleckis, gimęs 1885, 

buv. Taujėnų klebonas.
L. Povilanis, Vaduoklių kle

bonas.
Kazimieras Pronckiatis, gi

męs 1869, buvęs Kėdainių de
kanas.
' Sf. Rinkevičius, S. J., buvo 
išvežtas į Sibirą.

Mykolas Ruseckas, 
1890, buv. Palonų klebonas.

Adolfas Sabaliauskas - Žalia
Rūta, gimęs 1873, buvęs karo 
kapelionas Kaune.

Sttsys Sarapas, gimęs 1872, 
kanauninkas, buv. Šiaulių de
kanas.

Romualdas Siliūnas, gimęs
1878, buv. Gudžiūnų klebonas.

Leonas Skabeika, gimęs
1876, buv. Lyduvėnų klebonas.

Juozas . Stankūnas, gimęs 
1908, miręs 1952.

Antanas Staišys, gimęs 1872, 
buv. Meškučių klebonas.

Klemensas šovys, gimęs 
1886, buv. Seredžiaus klebo-

.Lietuvoje
Lietuvoje pavasaris buvo vė

lyva?, tik jis atnešė džiaugsmo 
tuo, kad kai kurie iš Sibiro bu
vo sugrąžinti.

Pranešama taip pat apie ei
lę kunigų, kurie jau mirė Lie
tuvoje ar buvo nukankinti Si
bire: - - .

• Alžire per dvi dienas, kaip 
praneša prancūzų šaltiniai, nu
žudyti 341 sukilėliai.

• Kinijos komunistai pasiun
tė į Tibetą 100 didžiųjų tankų 
sukilimui malšinti. Ten sukili
mas eina jau nuo balandžio.

JUNGTINĖSE TAUTOSE ir taip svarstomas auaiciakiarima 
klausimas — sėdi britas A. Nuttinjt. juokiasi amerikietis H. Čabdfc 
Lodge.

vyriausioji taryba nuspren
dė panaikinti Suomiy Karefit* 
jos respubliką ir tos žemes pa
jungti prie Rusijos respuįff- 
kos, kuri yra Sovietu Sąjungo
je didžiausia.

Suomių Karelijos respubli
kos “prezidentas’’ Kuusinen ’/*•
paaiškino ir panaikinimo prie-, 
žasti. —£ įf

Esą per 10. respublikos gy- gfg
vavimo mėty respublikos gy
ventojai tautybės atžvilgiu po- 
sikeitė tiek, kad iiandian 75% 
yra jau rusai, ir tik 25% šuo- 
miai. ' yZ",

Respublikos panaikinimas ir 
prijungimas tiesiog prie Mas* j
kvos Imsią dar naudingas ir 
ūkiniu atžvilgiu, nes supras- j
tinta būsianti administracija.^. |

Tokis likimas yra tos “so- 
vietinės respublikos”, kuri bu* 
vo padaryta iš atplėštos nuo -//Į
Suomijos teritorijos prieš M JŠ
metų. Šitos respublikos tiki- "/
mas rodo, kas yra suplanuota 
per ilgesnį laiko tarpą pada- 
ryti ir su kitom respublikom: X 

vielinius gyventojus Bveiti . 
privežti rusę, ir tada galimo 
daryti nors ir rinktoms, arba 
tiesiai likviduoti pačias “roo* • j
publikas".

Caro imperialistiniai apeti- į 
tai “kolektyvinėje vadovybėje* į sfi 
padidėjo.

Vokietijos socialdemokratų sybe nesišnekėti;
suvažiavimas Miunchene nu- 4. Vokietijos karinės tarny-

partijos politinius sieki- bos įstatymas turi būti pakeiš- 
su kuriais jie eis į rinki-

Poznanėje teisia ir 7 kunigu
Poznanės sukilimo bylai die

na dar nepaskelbta. Tačiau 
Lenkijos kom. valdžia paskel
bė, kad suimtų esą 323, kurie 
kaltinami puolę viešuosius pa
status, kiti 66 plėšikavę, o 
taip pat 33 paleisti iš kalėjimo stųjų buvo 31 
nusikaltėliai. f Tarp suimtųjų 
buvo 20 kunigų. Iš jų .13 .esąPER 26 MĖNESIŲ BUVO NUODIJAMA ARŠENIKU

Pažymėtina, paslaptį išaiškinus atstovybės namuose kilo gaisras



Gailius] iškeliavo

KAS KAM RŪPI

SPAUDA

žvilgiais. Viena.

A YEAR

THE
A. VIKTORO GAILIAUS.

0PEN EVER* ĄFTERNOOH 
ANO EVENING

Lietuvių Fronto Įgaliotinis Tremtyje ir 
Amerikos lietuvių Fronto Bičiuliai

REDUCED RATES 
FOR GROUPS

buv. Lietuvių Fronto atstovo Vlike. ankstyvą mirimą 
apgaili ir nuoširdžią užuojautą jo žmonai, sūnui ir tau
tiečiams iš Mažosios Lietuvos reiškia

timųjų akyse.
Trečia, f
iš vokiškosios mokyklos gau

ta® - tvarkmgumas, sistomingu- 
MM darbui dirbti-febai pritiko 
prie *GaW»avs ■ lietuviško cha* 
rafctorfe ir fe krištolinio skai- 
stumo dysvior. ’

• Izraelis apkaltino Jorda
niją, kad ji rengia “fedajus” — 
teroristus. Nuo balandžio pa
baigos jie surengė 99 inciden
tus pasieny.

į- j. Viktorai Gailiu* — jau am- 
atilsį. Mirė liepos 7, su- 

įl plaukęs nepilnų 63 metų. Pa- 
Pfullingene, tame Vo- 

ę JŪetijos miestelyje, kur ilgus 
..metus' išbuvo prisiglaudęs VU-

KAS KONGRESUI LABIAU 
IR MAŽIAU RŪPI

Graikam kelignė į Maskvą
Sovietų ministėris Šepilovas 

iš arabų atvyko į Graikiją. No
rėjo laimėti graikų palanku
mą ir pakurstyti juos kovoti 
su anglais. Siūlė ūkinę pagal
bą. Kvietė atvykti į Maskvą. 
Bet graikai atsakė, kad jiem 
tie dalykai nerūpi ir net atsi
sakė nuo bendro komunikato 
apie Šepilovo apsilankymą.

Rusėm Anglijos mados
šešios anglų merginos — 

.manekenai nuvyko į Maskvą 
pademonstruoti vakarietiškų 
madų. Savo ( drabužius demon
stravo draugėm Chruščiovie- 
nei, Mikojanienei, Vorošilo- 
vienei ir kitom Maskvos graci-

tas. Toliau Sovietų Sąjunga 
sudarytų su naujais satelitais 
sutartis, ir artimesni ąr\ toli
mesni santykiai tarp Baltijos 
satelitų ir Maskvos jau pri
klausytų formaliai nuo tų su
tarčių.

iš fronto pervesti į adminis- 
traciją — Gailių ir Zaunių. 
Bet kuopos vadas negalėjo į- 
satymo įvykdyti, nes Gailius 
kaip Uk buvo tųų metu kauty
nėse. Kai įsakymas Gailių pa
siekė, Tado jį sužeistą ranki
nės granatos ir dar peršautą 
per krūtinę. Nuo tada be ke
lių šonkaulių likęs, sveikatos 
nebegalėje atgauti ir visą gy
venimą kentėjo, nors to nie
kam nedemonstravo.

Su Vliko 
blausiai susiję* V. Gailiaus pa
skutinis ' tremties gyvenime

Knowlando 
reikšti, kad 

pasilaikys 
politikos neįsileisti kom. Kini
jos į Jungt. Tautas. Tačiau te
kis skirtingų politinių nusista
tymų žmonių paskyrimas į 
delegaciją gali reikšti ir norą, 
kad jie būdami delegacijoje 
būtų atsakingi už pačią politi
ką ir mažiau turėtų progos 
reikšti kritiką. Prieš Hoffmano 
paskyrimą šen. McCarthy rašė 
prezidentui laišką ir žadėjo ko
voti, kad senatas jo netvir
tintu.

Kaip tyliai pozityviai V. 
Gailius gyveno, tai tyliai, jis. ir 
pasitraukė iš šio gyvenimo . .. 
Po darbo parvykęs atsigulė, 
ir žmona rado po nakties jį, 
anot Ievos Simonaitytės, jau 
iškeliavusį... J. B.

Ramus, lėtas, lygus charak
teris. Nežodinga, atsargi, ap
galvota kalba. Ją tardavo tik 
iš' būtino reikalo, kitiem už 
akių neužbėgdamas ir. neužsi- 
mesdamas su .savo nuomone. 
Ramus, šiltas pažvelgimas, ly
gus santykiavimas tiek su 
“mažesniu”, tiek ir su “dides
niu” ūž save kėlė kitų pasiti
kėjimą juo.

N-ėbuvo tai parlamentinės 
aplinkos ir minios žmogus. Tai 
greičiau kabineto, kanceliari
jos žmogus, kuris ne šūkius 
mėto, bet darbus dirba —vyk
do su dideliu atsidėjimu, šą-

SEN. KNQWLANDAS IR KITI 
NAUJI JT DELEGACIJOJE ‘ 
Prez. Eisenhoweris paskyrė 

tarp 12 Amerikos delegacijos 
narių Jungtinėse Tautose ir 
šen. Knovlandą, Humphrey, 
E. Bunker bei P. Honmau. 
Knowlandas žinomas kaip aš
trus komunizmo , ir kom. Kini
jos priėmimo į Jungt. Tautas 
didelis priešas. Humphrey 
visai kitokios politikos šali
ninkas. Kiti du žinomi dau
giau kaip biznio žmonės. Spau
da spėliojo, kad 
paskyrimas turis 
Amerika ir toliau

Viktorą 
monaiti 
Gailius 
viškoje

Ką tai reikštu formaliai 
ir gyvenimiškai?

“Formaliai dalykas galimas, 
pasiremiant Sovietų konstitu
cijos 17 paragrafu. Lietuvos 
“augščiausioji taryba” turėtų 
nutarti, kad ji išsijungia iš So
vietų Sąjungos, taip kaip “ji” 
nutarė i Sovietų Sąjungą Įsi
jungti. Tuomet ji veiktų šalia 
Sov. Sąjungos kaip Lenkija. 
Čekoslovakija ar kitas sateli-

siliepęs apie Ameriką dar 
1952. Esą jis tada rašė:

“Bacilom apkrėsti vabzdžiai 
buvo išmėtyti Į gyvenamas vie
tas ne tik Korėjoje, bet ir Ki
nijoje ... Bačnyčia negali pra-

Savo politinėse pažiūrose 
Gailius, teisininkas, buvo jau 
praaugęs vadinamą vietinį pa
triotizmą, kuris verčia valsty
bę skaldyti į regijonus. Nors 
kilęs iš M. Lietuvos,

jis jautėsi esąs vieningos, 
nedalomos Lietuvos sūrius ir 
te prasme jam nebuvo “didlie
tuvių" ir “mažUetuvię" klausi
mo. Jam visi tebuvo lietuviai.

Jeigu kiekvienas žmogus 
šalia savo tarnybinio darbo 
turi dar kokią “silpnybę” li
kusiam laikui praleisti, tai V. 
Gailius ja irgi turėjo — laisvu 
laiku jis su šliaža sudarinėjo 
vokiškai lietuvišką žodyną. 
Antrą jo laidą V. Gailius jau 
paruošė vienas tremtyje, žo
dyno darbas ypačiai tiko jo 
kruopščiam c h a r a k teriui. 
Tremtyje jis taip pat išvertė 
į vokiečių kalbą Jurgio Jan
kaus “Velnio balą”, kurią pas
kui L i t e r atūriškai stilizavo 
Alexander Baldus.

jai prikiša Vakarai. Jau dabar 
prancūzų dienraštis “Paris 
Soir”, skelbdamas satelitinimo 
gandą, palaikė tai “nepriklau
somybės suteikimu”.

Antra, MaS^W'-darytų iš to 
fakto logišktis' žygius: siektų, 
kad Baltijos satelitinių valsty
bių komunistiniai režimai bū
tų Vakarų pripažinti. Tada lo
giškas tolimesnis žygis — siū
lyti Baltijos valstybes i Jungti
nes Tautas. Tuo būtų laimėti 
trys papildomi balsai Maskvos 
naudai.

Trečia, laimėjus pripažinimą

eiti tylom pro kančias Korėjos 
gyventojų, kurie yra naikina
mi plėšikų užpuolimais ir de
moniškais šitų pabaisų prama
nytais būdais”.

Tas pats autorius apie popie
žių kalbėjo, kaip apie “Ameri
kos imperializmo agentą".

Tai žodžiai ortodoksų met
ropolito Nikalojaus. Jis buvo 
Amerikos svečias.

žiningųmuįA krunįĮįfenm;
- šia prasme jis buvo didelė 
parama tom organizacijom, 
kuriose jis dirbo — vis kaip 
tikrasis “reikalų vedėjas”.

Ga lius darbų nesirinko — 
kiekvienas darbas jam buvo 
lygiai priimtinas ir kiekvieną 
dirbo su tuo pačiu atsidėjinąu, 
tiek gubernatoriaus, tiek ir 
registratoriaus. ■

Nuostabiausia, kaip jis galė
jo būti toks darbingas, atsi
žvelgiant i jo sveikatą — i

jis buvo nuo pat pirmojo 
karo visą laiką invalidas, pa
liegėlis žmogus.

Tai buvo karo padarinys ... 
Kai 1914 vokiečiai supo Kau
ną, Gailius buvo pirmose kau
tynių linijose. Vokietijos aukš
toji vadovybė, rengdama Lietu
vos okupacijai administrato
rius, davė įsakymą du vyrus

Kongresas paskyrė kelių 
statybai 26,5 milijardus, bet 
atmetė 1,6 milijardus mokyk
lų statybai. Prieš mokyklų 
statybą balsavo didesnė dalis 
respublikonų. Kai Kongresas 
buvo sumažinęs užsieniui rem
ti sumas, prezidentas specialiu 
atsišaukimu kreipėsi Į Kongre
są. kad persvarstytų ir pridė-

Lietuvos gyventojas
— gimęs Pagėgių Berštinin- 

kuose (1893. 8. 27) ir giliai sa
vo šakąis Įleidęs toje žemėje. 
Jei čia ėjo kova tarp dviejų 
tautybių, tai nuo mažens V. 
Gailius buvo lietuvis patriotas. 
Dar gimnazistas dalyvavo jau
nimo organizacijose ir Giedoto
jų Draugijos chore. Kai 1918 
buvo sudarytas pirmas Mažo
joj Lietuvoj politinis organas 
krašto valiai reikšti — “Prū
sų Lietuvos Tautinė Taryba”. 
— tai jos vykdomajame orga
ne randam tris žmones —

Gailiu, Erdmoną Si- 
if Joną Vanagaiti, 

tuo būdu buvo lietu-, 
pusėje. Oponentai šiai 

lietuviškajai pusei, vokiečiai
ar vokietininkai, negalėjo sa
kyti, kad Gailius nereiškia 
vietinių gyventojų valios. O tas 
argumentas tada buvo svarbus. 
Ir Į Klaipėdos direktorijos 
pirmininkus 1923 Gailius ga
lėjo būti patvirtintas kaip tik 
dėl to. kad jis buvo vietinio ki
limo. o tuo tarpu antras kan
didatas Dovas Zaunius atkri
to. nes jis buvo iš užnemunės.

Antra.
V. Gailius buvo baigęs tei

sės mokslus,
kuriuos jis studijavo Kara

liaučiuje. Heidelberge ir Ber
lyne. Tuo metu, kada Mažosios 
Lietuvos veikėjų su tokiu išsi
lavinimu buvo maža. Gailiaus 
kvalifikacijos buvo labai svar
bios savųjų, o dar labiau sve-

Katalikų savaitinis, laikraštis 
iš India- 

atstovais” nos prisimindamas Sovietų 
iš Baltijos dvasininkų atsilankymą, pasa- 

respubiikų tai gali daryti, nors ko, kaip vienas iš jų buvo at- 
formaliai Lietuvos “respubli
ka” turi net užsieniu ministe-

SAVINGS ACCOl’NTS CORDIALLY 
‘ 1NV1TED

jom. Draugės Mikojanienė, Vo- 
rošilovienė ir kt. žavėjosi pa
rodytais kokteilio, vakariniais 
ir kitais drabužiais bei mados 
niekeliais, bet nepirko nieko. 
Jos pamatė, kad šiuose Vaka
rų apdaruose jos negali “ko
egzistuoti”. To neleido ne jų 
politinė linija, bet jų kūno li
nijos. Dručkėm rusėm netin
ka atgabentos vakarų lieknos 
mados.
Vokietijos socialdemokratam 

laisvė
Tik 24 valandos buvo praė

ję nuo Poznanės sukilimo pra
džios, kai Vokietijos parlamen
to socialistų vadas Ollenhaue- 
ris skaitė ilgą raštą, siūlyda
mas artėti prie Maskvos ir 
tolti nuo Vakarų. Reikalavo, 
kad Vokietija būtų laisva nuo 
Vakarų, bet nesirūpino, kad 
būtų laisva nuo Rytų. Nesirū
pino ir Adenaueris ta socialis
tų kalba, nes jos metu skaitė 
sau laikraštį. Tik rūpinosi Ma
skvos atstovas Zorinas, galvo
damas, kaip bus su ateinan
čiais Vokietijos parlamento 
rinkimais.

Lenkijai susiartinimas 
su Prancūzija

Susprogus Prancūzijos mi- 
- nisterio planui suartinti Ame

riką su Maskva, buvo susprog
dintas ir kitas jo planas — su
siartinti Prancūzijai su kom; 
Lenkija. Suplanuota Lenkijos 
min. pirm. Cyrankiewicz kelio
nė į Paryžių susprogo po Poz
nanės įvykio.
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Į Laisvę Nr. 10 (47) rašo: 
“Uusi Suomi” laikraštis balan
džio mėn. paleido žinią, kad 
Sovietai gali Baltijos valstybes 
paversti satelitais. Žinia nuėjo 
per švedų, vokiečių ir net pran

cūzų spaudą. Lietuvių spauda 
pažiūrėjo i ją skeptiškai. Ta- 

Gailius buvo tikras Mažosios čiau lietuviui pagristai parups 
tai. kiek tas .dalykas būtų gali
mas.

JUOZAS GRABAU
REAL ESTATE BROKER

Tarpininkavimas perkant ir parduodant.nekilnojamą turtą 
patalpų bei butų nuomavimas: parūpinimas paskolų 
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Sąžiningas ir greitas patarnavimas.
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FHESH MKTERPOOL 
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?Gailius buvo Vlike Lietuvių 
v t Fronto atstovas, buvo Vliko 

reikalų vedėjas, buvo įvairių 
^jarnybų bendradarbis, buvo 
''Tautos Fondo valdybos pirmi- 

7 ’rankas iki pirmosios Vliko se
sijos jau Amerikoje. Buvo taip 

%•' pat Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus reikalų vedėjas ir valdys 

?.'■ bos narys, Vokietijos bendruo
menės vicepirmininkas.

’ ” Ankstesnis Viktoro Gailiaus 
. gyvenimo laikotarpis buvo 

taip pat sutapęs su tarnavimu 
Lietuvos valstybiniam gyveni
mui nuo pat nepriklausomybės 

" pradžios...
■1.-, Tik pasitraukęs iš vokiečių 

kariuomenės po pirmojo pa
saulinio karo. V. Gailius ėjo 
visokias Lietuvos valstybinio 
gyvenimo pareigas —nuo 1918 

.jis Įėjo i diplomatinę tarnybą: 
1920—22 Lietuvos atstovybėje 
Berlyne spaudos skyriaus ve
dėjas, nuo 1922 Lietuvos at
stovas Vokietijoje, nuo 1923 
Lietuvos atstovas Estijoje.

Klaipėdos kraštą prijungus 
prie Lietuvos. 1923 jam buvo 
pavesta sudaryti antrąją Klai
pėdos krašto direktoriją. Jai 

7ir pirmininkavo iki 1925. Nuo 
„ 1925 buvo “Klaipėdos žinių" 

ir “Memelzeitung vyr. redak
torius. Nuo 1926 Klaipėdos 
krašto direktorijos juriskon
sultas. uosto reikalų vedėjas. 
Klaipėdos seimelio narys, 1938 
—1939 Klaipėdos krašto gu
bernatorius.

- - Tiem ir kitiem darbam V. 
-Gailius buvo tinkamas trim at-

“Formaliai viskas Sov. Są
jungoje sudaroma sutartimis 
numatoma ktonstitucijomis. Ta
čiau tiek prie Stalino, tiek 
prie Chruščiovo vienu keliu 
eina konstitucijos ir sutartys, 
priešingu pats gyvenimas. Juk 
ir dabar pagal sovietinę kon
stituciją “kiekviena sąjunginė 
respublika turi teisę betarpiš
kai susisiekti su užsienio vals
tybėmis, sudarinėti su jomis 
sutartis, keistis diplomatiniais « “Our Sunday Visitor’ 
ir konsulariniais atstovais” nos prisimindamas 
(18 par.). O kuri

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

(vestuvių. krikšt\Tių, gimtadienių. Įvairių pobūvių ir pan.)
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

KONIGIN INSTITUTE
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0repare your child for a successful 
chool year by enrotting trim in- a

32-50 86th Street
Jaekson Heights 

(Just north of Northern Blvd.) 
ILinois 8-0808

siektų Maskva iš Baltijos val
stybių t diplomatinių bei konsu- 
liarinių postų užsieniuose iš
mesti nepriklausomos Lietuvos 
atstovus ir Įstatyti sate- 
tinius atstovus. Pasilengvintų 
taip pat sau kovą su tremti
niais emigrantais^ j kąd likvi
duotų šitą galifigą' propagandi
nę priemonę...”

Ar sovietai planą vykdys?
“Komunistinė Chicagos “Vil

nis” gandą apie Baltijos vals
tybių vertimą “liaudies demo
kratijomis" pavadino “nepa
matuotu ir nelabai logišku“. 
Bent laikraštis nemato, kokia

(Nukelta į 5 psl.)

Ką tai duotę Baltijos 
kraity gyventojams?

“Vardo pakeitimas neduotų 
jokių politinių laisvių, kol Bal
tijos kraštuose bus laikoma 
raudonoji armija ir sovietų 
slaptoji policija. Jokie demo
kratiniai rinkimai tokiose są
lygose neįmanomi. Jokios su
tartys ar konstitucijos nega
rantuoja piliečiams laisvių, kol 
smurto priemonės yra sveti
mos valstybės rankose.

“Pavertimas satelitu ūkinių 
sąlygų piliečiui nepagerins, 
kol Baltijos kraštai bus palikti 
ūkinėje priklausomybėje nuo 
Maskvos, kaip ligšiol yra...

“Išeidama” iš Sov. Sąjungos, 
respublika tos ūkinės priklau
somybės netektų. Tačiau reikia 
skaitytis su faktu, kad Mask
va sugeba tą pačią padėtį iš
laikyti sutarčių pavidalu. Tai
gi gyventojams jokio palengvi
nimo. jeigu nebus ryšiai su 
Maskva atleisti ne iš vardo, 
bet iš esmės ..."

Ką laimėty Maskva?
“Maskva, skelbdama Baltijos 

valstybes satelitais, laimėtų sa
vo propagandai — parodytų, 
kad ji tikrai decentralizuoja 
valdžią ir "grąžina laisvę”, at
sisako nuo kolonializmo, kurį

AMONIU IR LORDŲ 
TĖVYNĖJE

Karališkųjų Anglijos marinų 
v. jivybė savo marinam išda
vė oriegalves: karininkam di- 
d<>- •=. linines. prikimštas 
p anksnų; puskarininkiam di
deles, linines, prikimštas jū
ros žolių; eiliniam mažas mai
šines. prikimštas irgi jūros žo-
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tuo

Lietuvių konferencija su senatoriais

nume

IGNAS ŠEINIUS

SUNKIOJI VASARA

paversdavo 
plakatuose 
nukreiptų

Iš knygos 
RAUDONASIS TVANAS'

metu. Keitėsi valdžios, keitėsi 
ir žmonių sijojimas: kas vieną 
dieną buvo persekiojamas, ki
tą dieną jau pats persekiojo, 
jei liko gyvas. Vienų laisvė ki- 
tiem nešė priespaudą.

Sakytume, apie mūsų dienas

Gerasis James, matyt, atspė
ja mano mintis ir nusuka šne
ką kitur:

— Rodos, dar tau nepapasa
kojau apie Merkio pasikalbėji
mą su Stalinu ir Molotovu, 
kai jis buvo Maskvoje? Viena 
įdomi smulkmena. Neklausk, 
ar teisybė, tikėk, kad žinia

paklausė Kremliaus viešpa
čius, kodėl jie dabar pradėjo 
nuo Lietuvos, o ne kaip pernai 
rudenį — nuo Estijos ir Latvi
jos. Stalinas atsakė tiek pat 
atvirai: “Lietuva arčiausiai Vo
kietijos. Mums įdomu pažiūrė
ti, kaip ji nurys paruoštą kar
čią piliulę”. Vokietija nurijo 
nei neprisimerkus.

Aš nieko nesakau. Ką gali 
žmogus pasakyti, kai jau po 
visam?

už valdžią (kaip paskui mokė 
Marksas), bet dėl to, kad ima 
kastis ' •.

žmonių pažiūros j laisvę.
Sakysime, prancūzų Didžio- būtų kalbėjęs.0 kaip prancū

zas, galėtų savo tautos politi
kus pamokyti ir po šimto me
tų. Tocųueville dar anuomet

tas. O jei skubėtum, turėtum 
pats sukti griovin ar mėginti 
važiuoti laukais.

Visą kelią bolševikai trak
tuoja mus labai mandagiai 
Ar ne du kartu Woodersono 
ranka buvo pusiau kilsterėjus 
i skrybėlę — raudonųjų karių 
pagarbai 4

—Gal Maskva nemano eiti 
toli, gal ji nelies Lietuvos ne
priklausomybės — Jis daros 
truputį optimistiškas. — Gal 
norėta tik, Mongolijos pavyz
džiu, sustiprinti karinius ir po
litinius saitus? Jei tik tiek, tai 
gal ir nebūtų dar taip beviltiš
kai baisu...

Bet po valandėlės,, mums į- 
siritus vienon augštumon ir 
pamačius priešais vieškelį, 
kimštai prikimšta, raudonųjų 
pėsčių ir važiuotų pėstininkų 
ir tankų virtinę po virtinės, Ja
mes Wooderson pradeda kiek 
kitaip galvoti

— žinoma, jei tikrai norimą 
santykius su kaimynu išugdyti 
ir pagerinti, neinama jo kraš
to okupuoti.

— Mums rodoma nepapras
to mandagumo turbūt tik to
dėl kad dar ir dabar norima 
lietuviams pūsti į akis dūmus 
— sakau. O gal stačiai todėl, 
kad Raudonojo Kryžiaus ženk
las yra raudonos spalvos. ;

(Bus daugiau)

vo priverstas įsibraunančių 
bolševikinių jėgų vadui pa
reikšti savo . apgailestavimą. 
Apie visa tai ąš, žinoma, nega
lėjau telegrafuot savo laikraš
čiams. Apie generolą Vitkaus
ką reikėjo pasakyti, kad jis pa
sitiko raudonąją kariuomenę 
jau prie sienos ir pasveikino ją 
atžygiuojant.

Tai išgirdęs, nudžiungu, kad 
radosi lietuvių, kurie pasiprie
šino vyriausybės parėdymui, 
nesutiko, kad Lietuva geru 
noru leistų save supančioti.

— Reaguota ir kitur, — pa
sakoja jis lygiai taip akimirks
niui nudžiugęs, kaip ir aš. — 
Devintas pulkas Marijampolė
je jau buvo išsiruošęs skubiai 
žygiuoti prieš bolševikus. Vy
riausybei ir kariuomenės va
dovybei buvo didelio vargo, 
kol pavyko pasipiktinusius ka
rius suvaldyti. Ar aš pasako
jau apie vyriausybės posėdį, 
įvykusį šeštadienį anksti rytą? 
Kaip ir reikėjo laukti, posėdis Kitais žodžiai, reikėjo žiūrėti

visiškai sustoti ir palaukti, kol 
bolševikai duos mums kelią. 
Mus kiek nustebina jų manda
gumas. Kai-tik koks raudonas 
karininkas pastebės, kad sto
vim ir negalim pravažiuoti, iš
šoka šalikelėn ir įsako, kad be
matant būtų praskirtas kelias. 
Susimaišę, susikibę tankai ir 
sunkvežimiai plėšias! per ke
lio vidurį į abi puses, jei irto 
dar maža — verčiasi į griovius, 
bet kelias turi būt mums duo
tas!

James Wooderson užimpo
nuotas:

— Nieko panašaus dar nesu" 
matęs! Jei taip atsitiktų Ame
rikoj ar net Anglijoj, žmogus 
turėtum su savo automobiliu 
stovėti ir laukti, kol kariuome
nės daliniai ramiai sau priva
žiuos, ar kol paskutinis sunk
vežimis ar tankas bus patais}’-

prieš krašto vyriausybę; darbi
ninkų susirinkimus paversdavo 
politiniais mitingais. Visą tai 
daugelyje kraštų dėjosi nes 
tai buvo bolševikinis frontas 
priešo užnugaryje. Bet jei sa
koma, kokiu saiku kitam sai- 
kėjl tuo pačiu bus ir atlygin
ta, tai sovietinis režimas jau 
atlyginamas. Pas bolševikus 
dabar persimetė jų pačių var
toti metodai Reikia tankų, 
kad atlaikytum, ir reikia me
lo, kad pakaltintum užsienio 
agentus. Kas kitur siunčia 
agentus, juos įžiūri ir pas save.

mus sustabdyti ir pažiūrėti, ką 
turim kišenėse. . .

Sutariam žymėti pastabas 
atmintyje. Skaitysim, kiekvie
nas sau judančios ir sugedu
sios traukos vienetus, ir paly
ginsim gautus duomenis vė
liau. Jei jis Kaune nuspręstų 
grįžti Vilniun, tai norėdami 
pažvejoti gausingesnės medžia
gos, pasistengsim grįžti atgal 
kitu keliu. Pažiūrėsim.

Ogiau negaliu palaikyti to 
Tik neilgai mes važiuojam paties greičio. Kartais turim 

beveik vieni Nuo Rykantų vis 
daugiau ir daugiau privejant 
ir pralenktam bolševikų sunk
vežimių vir tankų.' Toks pat 
vaizdas, kaip nuo Vilniaus iki 
kryžkelės. — Trakų kryptimi 
iš ten tikrai nemažai pasuko 
raudonųjų dalinių su savomis 
riedmenimis. — Ir čia juda tik 
kokia pusė visos motorinės 
traukos. Kita pusė išsibarsčius 
palei griovius ir padirviais. 
Taisosi

— Bolševikai atsigrūdo iki 
čia be mūšio, o atrodo, lyg jau 
būtų pusiau sumušti, — paste
bi Wooder^n. Tai taip pat į- 
domi smulkmena. Turiu pasi
žymėti!

— Palik, James, plunksną 
ramybėje! — patariu. Nepai
sydami _ Raudonojo Kryžiaus 

tikra. Būdamas drąsus b* žih-_ vėliavėlės ant mūsų automobi- 
geidus vyras, - Merkys stačiai lio, raudonieji gali užsimanyti

Iš už geležinės sienos galima 
būtų rėkti, kad tai streiko lais
vės varžymas. Unijų iš anksto 
atsakoma: “Streikas turi, būti 
tvarkingas ir taikus”. Vienu 
žodžiu — kultūringas, kaip 
dera laisvam krašte.

buvo labai dramatiškas. Juk 
mirties pavojun buvo pastaty
tas Lietuvos likimas ne tik 
kaip valstybės, o drauge ir 
kaip tautos. Niekas iš vyriau
sybės narių negalėjo sutikti, 
kad Lietuva pasidarytų Sovie
tų Sąjungai priklausoma, nes 
bet kam lengva įsivaizduoti, 
ką tai reiškia, bet klausimas 
lietė kaiką daugiau. Reikėjo iš
spręsti, kuriuo keliu einant, 
lietuvių tautos ateitis būtų 
daugiau apsaugota. Preziden
tas Smetona ir drauge su juo 
krašto apsaugos ir švietimo mi- 
nisteriai laikėsi įsitikinimo, 
kad pasiremiant galiojančia 
spalių 10-tos 1939 metų nepuo
limo sutartim, kuri neleidžia 
Sovietų Sąjungai kištis į Lietu
vos vidaus reikalus, reikėtų 
atmesti bolševikų ultimatumą 
ir su ginklu rankoje ginti val
stybės nepriklausomybę. Mini- 
steris pirmininkas Merkys, pa* 
laikomas kitų, ministerių, iš 
kitos pusės, įtikinėjo, kad for
mali teisė šiais laikais nedaug 
ką sveria. Pasipriešinus gink
lu, lietuvių tauta būtų atiduo
ta visiškai raudonųjų sauvalei 
“Tuo atveju, jie nepasitenkin
tų apiplėšę visą kraštą, o grei
čiausiai ištremtų visus Lietu
vos gyventojus Sovietų Sąjun
gos gilumos”, pabrėžė jis.

šis pasitarimas daug padėjo 
š.am dideliam laimėjimui pa
siekti. (Alto informacija ir 
tik dabar prisiųsta klišė).

“Pagal seną tradiciją mūsų 
diplomatai tebasMcia Vokieti
jos suskaldymo. Galėjo tai bū
ti mūsų uždaviniu, kol už Vo
kietijos pečių buvo Lenkija ir 
barberinė Rusija. -Ar tai tiaMh 
ir dabarčiai? Mūsų interesas 
dabar yra siekti sąjungos su 
Vokietija, kad apsigintume nuo 
Rusijos".

Rašyta 1850 metais! Taigi 
kur tik rusus užkliudė, visur 
dūrė: jie kovoja su žmonėm, 
jie kovoja prięš žmonių civili1 
zaciją, jie švaistosi kardu, jie 
namie laikosi teroru. Dabarti
nė Rusija — naujųjų amžių re
voliucijos ir dvasinės krizės 
padaras.

Apie patį autorių galima tiek 
pasakyti kad jis gimė 1805 
Normandijoje iš kilmingų tė-

Prašau nepamanyti, kad tie 
žodžiai nugirsti ir nurašyti iš 
antibolševikinės prop agan- 
dos. Jie politinei propagandai 
iš viso nepriklauso, nes pri
klauso tiesai Tai žinojo žmo
nės dar prieš šimtą metų, kai 
tie žodžiai buvo parašyti. Skai
tykime toliau.

"Amerikiečių užkariavimai 
vykdomi arklu, o rasų —- kar
du. Auga dvi galybės, kuriom, 
atrodo, Apvaizdos yra lemta 
pasaulio likimą turėti savo 
rankose".

Mes, žinoma, dabar kiek pa
taisytume tuos žodžius, kurie 
amerikiečius liečia. Arklai iš
purenę daug -Amerikos dyky
nių, pakeisti traktoriais. Su
kultūrintas kraštas gamina do
lerį, kuriuo Amerika yra ga
linga. Rusai ir po šimto metų 
tebesiremia kardu, o pilvas jų 
vis tebekurkia duonos. Bet tie
sa, kad tai yra dvi politinės 
galybės; kurios varžosi dėl .pa
saulio likimo. Gaila, kad anas 
autorius neišpranašavo, koks 
tas likimas bus: man, tau ir 
kiekvienam kitam. Kas laimės: 
Amerikos kūryba, ar Rusijos 
destrukcija? Arklas ar bomba?

Prašau man atleisti, — pa
sakytų A!exis Tocųueville, — 
negalėjau zgi žinoti, kad pasi
gaminsite ir atomines bombas.

vii, kurie tik per plauką išven
gė revoliucininko Robespierro 
gintinos; buvo skatinamas 
mokytis karininku, bet tapo 
advokatų; lankėsi Amerikoje: 
parašė knygą apie “Amerikos 
demokratiją” (1835), kuri bu
vo Prancūzų Akademijos pre
mijuota. Paskui buvo parla
mento nariu ir trumpai užsie
nio, reikalų ministerių (1849). 
Prieš mirdamas (1859) parašė 
dar knygą “Senasis rėžimas ir 
revoliucija” (1856), knyga -la
bai greitai paplito ir labai greit 
buvo užmiršta. Dabar Tocųue
ville veikalai vėl pasidarė po
puliarūs. (Veikalas apie revo
liuciją išleistas vokiškai Stutt- 
garte 1942, Keosler leidyklos, 
su Carl J. Burckhardto įžan
ga). S. Suž.

Lenkijos įvykiai parodė, kad 
vergijoje darbininkai jau kelia 
galvą, nors juos tankais pasi
tinka. Pittsburgho streikas ro
do, kad tarp užsienio darbinin
kų komunistai vieno kovos 
fronto netenka: tų pačių strei
kų, kuriuos ilgai kurstė visuo
se kraštuose. Dabar mažiau 
apie juos išgirstame, nes dar
bininkai savo kailiu patyrė, 
kad komunistam visada rūoi 
tik politinis streikas, o ne dar
bininkų reikalai. Streikus ko
munistai tuojau 
kovos barikadom; 
įrašydavo šūkių,

kad dar daugiau nepablogintų 
jau ir taip blogos būklės, ku
rion lįetuvių tauta atsidūrė 
Kremliaus agresingos politikos 
dėka. ._

— Ateitis parodys, kuri iš 
šių dviejų nuomonių buvo 
daugiau pagrįsta, —sako Woo- 
derson, kiek patylėjęs. Asme
niškai prezidento Smetonos 
visdėlto pasielgta teisingai, ap
leidžiant kraštą. Bolševikai ne
pakenčia žmonių, kurie jiems 
oponuoja, ar oponavo. Jie nie
ko nepamiršta.

Susimąstau ir aš. Asociaci
jos keliu prisimenu, ką anks
čiau bolševikams nemalonaus 
buvau parašęs. 1934 metais, 
po kelionės Sovietų Sąjungon, 
be to, iš Lietuvos nepriklau
somybės kovų prieš bolševi
kus ... Mintys skrenda į šeimą 
Stockholme....

— Bet ką bemąstyti, ; kai 
kartą pasirinkimas jau padary-

PROPAGANDA PRIEŠ 
ADENAUER|

Vokietijoje opozicija išleido 
atsišaukimą, kad. Adenaueris 
būtų pašalintas iš vyriausybės, 
o jo vietoje būtų išrinktas da
bartinis finansų ministeris 
Schaeferis, taip pat CDU žmo
gus iš Bavarijos, kuris kelis 
kartus susikirto savo politika 
su Adenaueriu. Bet ir bavarai 
atsakė, kad jie rems Adenaue
rio vyriausybę, kuri planuoja
ma pertvarkyti paliekant 
Adenauerį priekyje.
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Gyvą palikimą ir lyg tų au
dringų laikų simbolinę atmintį 
sudaro jo anūkas, John Giel- 
gud, vienas pačių žymiausių 
šių dienų Anglijos dramos ar
tistų.

— O jo brolis Lewis ilgesnį 
laiką buvo Raudonojo Kry
žiaus Lygos generaliniu pase- 
kretorium, taip pat neblogai 
garsindamas lietuvio vardą.

James Wooderson parodo, 
kad jis neblogiau informuotas 
už mane. Jis tęsia toliau:

— Šį kartą Lietuva pasida
vė rusams be mūšio. Negalė
čiau pasakyti, had be jokio šū
vio. Mano žiniomis būta susi
šaudymų. Keliose vietose, šiau
rėje ir pietuose, lietuvių pasie
nio sargybos pasitiko raudo
nuosius įsiveržėlius šūvių spie
čiais. Taip pat juo® pasveikino 
ir vienas karo dalinys ties Va
rėna. Būta abiejose pusėse su
žeistų ir užmuštų. Kariuome
nės vadas gen. Vitkauskas tra

sios revoliucijos iškelta laisvė, 
sujungta dar su brolybės ir ly
gybės šūkiais, jau davusi ne
kokių pasekmių. Tocųueville 
pavyzdžiu paėmė . Ameriką. 
Jam rodėsi, kad Amerikoje, 
susitelkusios masės ž m o nių 
taip susilygino, kad toje lygy
bėje atskiram žmogui laisvė 
pradingsta, žmogus spaudžia
mas viešosios nuomonės:

“Ateis laikas, kai Amerika 
turės 150 milijonų žmonių, ku

rie turės vienuodą nuomonę, tą 
pačią kalbą, tą patį tikėjimą, vie
nodus papročius ir gyvens vie
nodai sulyginti Tai. žmogų 
slėgs. Bet Ameriką slėgs vieša 
nuomonė, o Rusiįą — teroras".

Kur tada tikrą laisvę rasti? 
Ogi šv. Augustino žodžiuose: 
ūbi spiritus, ibi libertas. Kur 
yra dvasia, ten yra laisvė.

Nepasidarykime išvados, kad 
Tocųueville buvo demokratijos 
priešas. Jis rašė:

“Aš visada žiūriu į respubli
ką, kaip valdžios formą, kuri 
geriausiai išlaiko pusiausvyrą, 
vis dėlto ji mažiau teikia lais
vės negu konstitucinė monar
chija”.

Autorių reikia suprasti. Jam 
buvo iki gyvo kaulo apkyrėjęs 
minios valdymas revoliucijų

Nevienam, rasi bus kritę į 
akį du streikai: Poznanėje ir 
Pittsburghe. Pirmasis nuaidėjo 
per visą pasaulį, nes įvyko 
vergijoje, aptyško .krauju ir 
pareikalavo daug aukų. Antra
sis, vykstąs laisvėje, rodos ir 
nejaučiamas, bent tų, kurie 
dėl jo dar neprarado darbo, 
nors jau prarasta 700 milijonų 
dolerių. Bet ką reiškia doleris 
prieš žmonių aukas? Dolerį ga
lima bus vėl užkalti o žmogui 
gyvybės negrąžinsi

liesa, ir Amerikoje streikai 
vieną kitą gyvybę nusineša; 
bet ne dėl to, kad prieš darbi
ninkus kas su tankais išeitų, 
kaip savo metu buvo Berlyne, 
p neseniai Poznanėje. Ameri
koje aukų pareikalauja pačių 
streikininkų išsišokimai. Jų 
buvo daugiau, kai prie streikų 
savo nagus prikišdavo komu
nistai Nuo komunistinio ele
mento apsivaliusios unijos tam 
užkerta kelią. Jos streikus 
kreipia į tikrąjį jų tikslą — 
pasiekti geresnių darbo sąly
gų ir didesnio atlyginimo. Ko
munistai juos kreipia į demon
stracijas, bet tik kituose kraš
tuose. Jų pačių valdomuose 
jokios demonstracijos nelei
džiamos. Poznanės darbininkų 
demonstracija buvo kruvinai 
užgniaužta. * ■
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"AmorifcMSai kovoja su kliū
timis, kurias įietn stato gam
toj 'rusai kovoja su žmonėm. 
Hnnhįi grumiasi su dyku- Bet...kardas visada buvo ir 
mom, antrieji su civilinei- paliks fizinės- jėgos simbolis. 

Ar Kristus nėra įspėjęs: visi 
kurie ima kalaviją, nuo kala
vijo ir žus. Koks skirtumas —- 
žūti nuo kalavijo ar nuo bom
bos? Į tą grėsmę jus atvedė 
revoliucija”.

Skaitytojas, tikiuosi supras, 
kad tie žodžiai nėra įš Tocųue
ville lūpų, bet mintys teisin
gos. Tačiau žodis “revoliucija” 
buvo jo pasakytas ir.parašytas.

‘REVOLIUCIJA YRA KRIZE"
%Taip ją aptarė Tocųueville 

savo knygoje, pasakodamas 
prisiminimus ir įspūdžius iš 
1830—1848 metų revoliucijų 
Prancūzijoje. Jo dienas dar sie
kė' Didžiosios r e v o Ii ucijos 
(1789) pasekmės,. Tocųueville 
visai gerai suprato, kad su re
voliucija yra susijusi

visuomeninės tvarkos ir žmo
nių pasaulėžiūros krizė,

o tokie dalykai greitai ne
praeina. Savo knygoje ir pasa
koja, kad naujiem laikam lem
ta gyventi po

revoliucijų ženklu.
Didžioji prancūzų revoliuci

ja buvo tik pradžia, ir ją seks 
kitos. Seks teroras, žudymas 
žmonių ne kitos klasės, pries
paudą tikėjimui, bus krikščio
niškos kultūros tradicijos nai
kinimas.

Revoliucija, anot Tocąuevil- 
le, kyla ne.dėl klasių rungties

Negalima būtų sakyti, kad 
komunistinių agentų Amerikos 
unijose būtų visai nusikratyta. 
Nuo pikto šąšo nėra taip leng
va išsigydyti Užtat griebtasi 
priemonių, kad komunistų pro
vokacijos streikų metu neturė
tų dirvos. Streikai turi palikti 
tik tuo, kuo jie yra: tik darbi
ninkų ir darbdavių ginču ir 
sąspyriu. Visa kita turi būti iš
jungta. To siekia Amerikoje 
pačios unijos.

Plieno streiko metu paskelb
tos gana būdingos taisyklės 
darbininkam, išėjusiem strei
kuoti. Jiem draudžiama pasi
gerti, rinktis į masines demon
stracijas, griebtis prievartos 
veiksmų prieš Įmonės adminis
traciją, nestreikuojančius dar
bininkus bei tuos, kuriem bū
tinai reikia dirbti, kad įrengi
mai nesugestų. Piketuose ne
leidžiama rašyti šūkių, kurie 
neturi nieko bendro su strei
ku. Vietos unijų vadovai turi 
padėti palaikyti tvarką val
džios žmonėm ir policijai, o 
ne kliudvti.

Prieš tris savaites, birželio amendmento reikalu. Iš kairės 
27, Jungtinių Valstybių kapito- dešinėn: šen. Hubert H. Hum- 
liuje prie vaišių stalo. įvyko phrey (dem. iš Minnesotos), 
lietuvių pasitarimas su grupe Alto narys inž. Antanas Rudis, 
žymių senatorių šen. Douglas šen. Wayne Morse (iš Oregon),

Alto pirm. L. šimutis, šen. Ja- 
mes H. Duff (resp. iš Pennsyl- 
vanijos), šen. William Langer" B (resp. iš No. Dakota), vysk. B Vincentas Brizgys, šen. Paul

douglas (dem. iš Illinois),B .Alto sekretorius dr. P. Grigai
tis, šen. Herbert H. Lehman

, įdėm, iš New Yorko) ir šen.^B McNamara (dem. iš Michi-
■ gan). Pietuose ir konferencijoj 

dalyvavo ir šen. William F. 
Knouland (resp. iš Kaliforni-' 
Jos) sen- *J°hn F- Kenncdy 
tdem. iš Massachussetts) ta
čiau iš pasitarimo jie išėjo— B anksčiau, todėl nuotraukoj jų

B ir nesimato. Kaip žinoma. šen.,B Paul II. Douglas amendmemas
„ skirti pavergtųjų tautu laisvi

nimui $20,000,000 Senato ple- 
užgirtas birželio 29 d.
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Vienuolių Pranciškonų mokyklos Lietuvoje

GIMNAZIJOS

švietėjai,

TOMO žiūraičio,

MB1JA I LAISVĘ

metu

puse gyveno 
išlaikomame ben-

prie Vil- 
prie savo 
pirmąsias

Visiem ateitininkam sendraugiam

veltui neleido, bet meldėsi, 
mokino vaikus ir valdė parapi-

pastatę Trošku- 
parapijos baž- 
ją pranciško- 

bažnyčiai 
Troškūnų

galėtų įvykdyti, 
Amerikoje reikia 
prieauglio, dėl to 
Kennebunk Port, 
atidaro lietuvišką

AS Fondas veiks
Federacijos Val- 

telks lėšas

savo zemesmąsias ir 
niąsias mokyklas ir 
akademiją.

Pirmieji Lietuvos 
susilaukę naujų talkininkų, iš 
savo pozicijų nepasitraukė. Pa
grindinė pranciškonų misija 
yra apaštalavimas šviečiant ir 
kultūrinant paprastus žmones, 
dėl to jie ir Lietuvoje kreipė 
ypatingą dėmesį į valstiečių 
švietimą, nors negalima saky
ti, kad jie būtų apleidę bajo; 
rus. Mokyklų tinklo plėtimu 
rūpinosi visos trys pranciško
nų ordino šakos: konventua- 
lai, observantai, Lietuvoje ber
nardinais vadinami, ir refor
matai.

tai nėra 
ASF Val- 
savo ap- 
į visus

Senovėje žmonių švietimu 
beveik išimtinai rūpinosi vien 
Katalikų Bažnyčia. Ne kur ki
tur, kaip tik vienuolynuose, 
buvo išsaugoti ir senųjų am
žių kultūros palaikai ir seno
vės klasikų, graikų ir romėnų 
garsieji veikalai. Prie bažnyčių 
ir vienuolynų viduramžiais iš
augo gražiausios mokyklos, vė
liau virtusios pirmaisiais uni
versitetais. Vadinasi, Bažnyčios

m. šv. Pranciškaus 
atidarė šv. Antano

• Anglijos lietuvių skautų 
vienetui, kuriam vadovauja 
vyr. si. J. Alkis, pavesta lietu
viam skautam atstovauti tarp
tautinėje skautų stovykloje 
Škotijoje. Skautai ten stovyk

laus liepos 25 — rugpiūčio 3.

KNIGHTS OF LITHl ANIA WLOA 
BRADDOCK, PA.

Knyga gaunama “Darbininke” ir pas platintojus. Kaina $2.75.

X ŽEMESNĖSĖS MAŽESNIŲ
JŲ BROLIŲ MOKYKLOS 

žemesniąsias ano meto vie
nuolynų ir parapijų mokyklas, 
mūsų laikų terminu, galima 
pavadinti pradžios mokyklo
mis. Kiek pranciškonai turėjo 
tokių mokyklų, neturint po 
ranka reikiamų šaltinių, tiks
liai pasakyti negalima. Tačiau 
su pagrindu reikia manyti, 
kad mokyklos veikė kuone 
prie visų vienuolynų, o Lietu
voje pranciškonų vienuolynų 
skaičius apie 1800 metus buvo 
nemažas. Vieni observantai jų 
priskaitė virš 50. Antra tiek 
galėjo turėti konventualai. 
Tik vieni reformatai, neturė
dami savos provincijos Lietu
voje,. teturėjo vieną konventą 
Smalėnuose. Prileidžiant, kad 
mažesnieji vienuolynai mokyk
lų neturėjo, ano meto pranciš-

buvo tik apie 200 ateitininkų 
sendraugių. Tuo tarpu ateiti
ninkų sendraugių JAV ir Ka
nadoje yra apie 700.

Aš Fondo Valdyba, pasitikė
dama, kad nuo šiol visi ateiti
ninkai sendraugiai savo parei
gą uoliai atliks ir savo įnašus 
Aš Fondui sumokės, nutarė 
įnašų mokestį sumažinti iki 3 
dol. ir ateitininkiško mokslus 
einančio jaunimo šalpos naštą 
paskirstyti visiem ateitininkam 
sendraugiam. Ta našta bus vi
siems lengvesnė ir sudarys rei
kiamą sumą ateitininkiškam 
jaunimui paremti.

Mes nuoširdžiai tikime, kad 
visų bendras darbas ir gilus 
reikalo supratimas mums pa
lengvins eiti pasiimtas parei
gas ir sudarys galimybes atlik
ti tuos uždavinius, kuriems Aš 
Fondas yra skirtas.

šis aplinkraštis yra siunčia
mas visiems ateitininkams sen
draugiams ir studentams, Atci- 
tininkiškas solidarumas reika
lauja, kad į Aš Fondo Valdy
bos prašymą atsilieptų visi 
ateitininkai sendraugiai ir savo 
įnašais paremtų mokslus ei
nančio ateitininkiško jaunimo 
šalpą.

Priimkite mūsų gilią pagar
bą ir nuoširdžią padėką už vi
sokią parama mūsų darbe.

AŠF Valdyba

Ateitininkų Federacijos Val
dyba 1955 gruodžio 9 d. posė
dyje, kartu su Ateitininkų šal
pos Fondo Valdyba, svarstė 
ateitininkų šalpos reikalus ir 
nutarė Ateitininkų šalpos Fon
do veiklą priderinti prie nau
jos Ateitininkų Federacijos 
Konstitucijos Str. 36—42.

Tame pačiame posėdyje 
Ateitininkų Federacijos Valdy
ba, pasiremdama At-kų Fede
racijos 40 konstitucijos str., 
sudarė ir trejiems metams pa
tvirtino naują Ateitininkų šal
pos Fondo Valdybą tokios su
dėties: prel. J. Balkonas — 
Fondo valdytojas, dr. B. Radzi- 
vanas — valdytojo pavaduoto
jas, P. Minkūnas — sekreto
rius, Z. Jurevičius — iždinin
kas, P. Vainauskas —valdybos 
narys. ASF Valdyba 1956 vasa
rio 28 d. priėmė-A. š. Fondo 
viklos statutą, kurį Federaci
jos Valdyba 1956 kovo 6 d. po
sėdyje patvirtino. Fondo Val
dyba savo kadenciją pradėjo 
balandžio 1 d.

Nuo šiol 
Ateitininkų 
dybos žinioje ir 
mokslus einančiam paremti 
ateitininkiškam jaunimui, ku
ris veikliai pasireiškia lietuvių 
katalikų visuomenėje. Visos 
katalikiškos visuomenės rūpes
tis turi būti ateitininkijos šir
dis -vr mokslus einantis kata
likiškas jaunimas. Mokslus ei
nančio katalikiško jaunimo ei
lėse bręsta ateities veikėjai 
ASF Valdybos, kartu ir visų 
ateitininkų sendraugių uždavi
nys, rūpintis ir sudaryti sąly
gas visiems ateitininkams stu
dentams bei moksleiviams tęs
ti mokslus, juo labiau tiems, 
kurie dėl lėšų stokos turėtų 
palikti universiteto suolą ir ei
ti dirbti į fabriką. ASF nariais.

darbą paremti ir 
ir moraliai.
bei moksleiviai 
norį gauti iš ASF 

finansinės para
rtos. prašymus siunčia Aš 
Fondo valdytojui: pr>»l. J. Bal
konas, 64 - 14 56th RcL, Mas- 
peth 78, L. L, N. statuto 
numatyta tvarka.

Nario mokesčius ir kitus 
Fondui įnašus visi nariai pra
šomi siųsti Aš Fondo iždinin
kui: Z. Juravičius, 472 Clavt* 
land St„ Brooklyn 8, N. Y.

Ateitininkų Šalpas Fondas 
per savo veikimo laiką nuo 
1948 m. yra sušelpęs per 30 
studentų ateitininkų JAV, Ka
nadoje, Vokietijoje bei Pietų 
Amerikoje. Tam reikalui yra 
išleidęs apie 10,000 dol.

Iki šiol Aš Fondo nariais

pagal naują Aeitininkų Fede
racijos Konstituciją, tampa 
visi ateitininkai sendraugiai. 
Fondo nariu gali būti taip pat 
kiekvienas ateitininkas ir kiek
vienas katalikas AŠF statuto 
numatyta tvarka.

Be to, Aš Fondas gali turėti 
garbės narių (mecenatų). Juo 
gali būti kiekvienas fizinis ar 
teisinis asmuo, paaukojęs fon
dui ne mažiau kaip penkis 
šimtus dolerių arba jų atitin- 
kmenį kita valiuta. Gi Fondo 
nariais rėmėjais gali būti taip 
pat kiekvienas fizinis ar teisi
nis asmuo, paaukojęs Fondui 
ne mažiau kaip šimtą dolerių 
ar kita valiuta. Fondo Valdyba 
ateitininkams sendraugiams ir 
kitiems Fondo nariams nustatė 
metinį mokestį 3 dol. Fondo 
valdyba mano, kad 
nepakeliama pareiga, 
dyba šiuo pirmuoju 
linkraščiu kreipiasi 
ateitininkus sendraugius ir vi
są katalikišką visuomenę, pra
šydama jos 
materijaliai

Sudentai 
ateitininkai, 
mokslui eiti

ŽODIS IR GYVENIMAS 
Religinci-tautinei rimčiai

•‘Tomo Žiūraičio knygą skaitai kaip kokį romaną-.- Mnms kren- 
ta j akis autoriaus rašymo meistriškumas bei kūrybinis sintetišku- 
mas: dainiaus, išminčiaus ir karžygio” t Pvof. Dr. A. Ramūnas >

“Autorius prasikasa pro šimtmečių dulkes ir senąsias tiesas 
sugyveniminą" (Sal. Narkeliūnaite*.

"T. žiūraičio knyga yra nauja teologija, naujas žodis moder
niam žmogui" (Kun. Dr. A. Baltinis*.

"Vikriai parašyta knyga (A. Rimydisi
"Naudinga knyga:" (Kan. M. Vaitkus*.
"Daugiau panašios vertės knygų" iD. Penikas*.

Knygai įvadą parašė Prof. Dr. A. Maceina.
Viršelis dail. V. K. Jonyno.

kyklą. 1809 m. kunigaikštis 
Zubovas ant vienuolyno žemės 
pastatė medinius namus, kurie 
sutalpindavo per 200 mokslei
vių. Tačiau, kaip visur, taip ir 
čia po 1831 m. sukilimo į mo
kyklos tvarkymą pradėjo kiš
tis rusų valdžia, o vėliau ir pa
čią mokyklą atėmė iš pranciš
konų.

Po 1863 m. sukilimo buvo 
panaikinti visi vienuolynai, iš
skyrus Kretingą. Iš šio vienuo
lyno ir atėjo naujas pranciš
konų atgimimas. Tuoj po di
džiojo karo Kretingos pranciš
konai vėl ėmė rūpintis žemai
čių švietimu ir savo kandidatų 
auklėjimu.

Dar a. a. E., Jeronimas Peč- 
kaitis prie Kretingos vienuoly
no buvo įkūręs moksleivių 
bendrabutį, o pačiame vienuo
lyne atidarė mažają seminari
ją kandidatams į klierikus 
rengti. Tačiau jam mirus, žuvo 
jo globojamas bendrabutis ir 
seminarija, bet nežuvo mintis 
turėti savo kolegiją su val
džios gimnazijos teisėmis.

Atgaivintos šv. Kazimiero 
provincijos vadovybė, matyda
ma mokyklos reikalingumą, 
jos statybos reikalams tvarky
ti ir mokyklai kurti, paskyrė 
jauną energingą T. Augustiną 
Dirvelę, kuris per trumpą lai
ką surinkęs-nemaža aukų Ame
rikoje ir Lietuvoje, greitai pa
statė gražius pastatus ir 1932 

šventėje 
kolegiją

programą, paskui rusų kalbai 
dėstyti atsiuntė savo mokyto
jus, o vėliau, vis labiau neap
kęsdama pranciškonų, atėmusi 
iš jų mokyklą, ją suvalsiyoino.

8. DOTNUVOS MOKYKLA
Septynioliktojo amžiaus ga-' 

4e ir Dotnuvoje įsikūrė pran
ciškonai. čia jių gavo medinius 
namus ir griūvančią medinę 
bažnytėlę, bei, uoliai besidar
buodami, prasigyveno ir XVO 
amž. pabaigoje ^pasistatė mūri
nę bažnyčią ir vienuolyną.

Stipriau įsikūrę vienuoliai 
pradėjo rūpintis, ir krašto švie
timu. 1796 m., gavę iš Švieti
mo Komisijos leidimą, atidarė 
trijų klasių mokyklą, kuri vė
liau įsigijusi gerą vardą, tapo 
pilnateise šešių klasių "gimna
zija. Mokykloje kasmet mokėsi 
per 250 moksleivių, kuriuos 
mokė patys vienuoliai. Sukili
mui praėjus, Dotnuvos pranciš
konai, kitų mokyklų patyrimo 
pamokyti, ntnorėdami įsileisti 
į savo mokyklą rusų valdžios 
skiriamų mokytojų, patys pra
dėjo mokyti rusiškai. Vis dėl 
to 1832 m. liepos 15 dieną, 
atvykęs Kėdainių mokyklos 
direktorius, P. Jurkovskis, už
darė mokyklą ir daugiau ne
leido jai veikti.

9, KRETINGOS PRANCIŠKO-
' NŲ MOKYKLA

I Kretingą 1602 m. pranciš
konus parsikvietė Karolis Kat
kevičius. Jis jiems penkiolikos 
metų bėgyje pastatė gražią 
mūrinę bažnyčią ir vienuolyną. 
Pranciškonai, įsikūrę Kretin
goje, atidarė savo mokyklą, 
kuri, pasak Valančių, prilygo 
kitoms parapijinėms žemaičių 
vyskupijos mokykloms.

Be šios mokyklos, švietimo 
Komisija 1775 m. prie vienuo
lyno atidarė trijų klasių mo
kyklą, kurioje be pranciškonų 
mokytojavo ir anuo metu už
darytos jėzuitų vienuolijos na
riai. Šitoje mokykloje mokslas 
aukštai stovėjo. Kad mokykla 
gerai laikėsi, galima spręsti ir 
iš didelio mokinių skaičiaus, 
nes kasmet ją lankydavo apie 
300 jaunuolių. Tik gaila, kad 
ši mokslo įstaiga pačiame savo 
žydėjime, cįėl 1790 m. Kretin
goje kilusių riaušių, buvo už
daryta. Sukilime dalyvavo ir 
mokyklos auklėfiniai, todėl Kretingoje, 
vyskupas Masalskis paprašė Pirmaisiais metais 
Švietimo Komisiją mokyklą iš 
Kretingos iškelti, ši,' paklau
siusi vyskupo, 1893 m. mokyk
lą iškėlė į Telšius ir pavedė ją 
pranciškonams.

Netekę aukštesniosios mo
kyklos, Kretingos pranciškonai 
ir toliau nenustojo rūpintis 
žemaičių švietimu. XIX amž. 
pradžioje jie vėl prie vienuo
lyno atidarė trijų klasių mo-

veikė tik 
II, III ir V klasės, o sekantį ru
denį jau buvo šešios klasės. 
Tais pačiais metais kolegija 
gavo ir valdžios gimnazijos 
teises. Prieš pirmąją bolševi-
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RETA NAUJIENA,
Kad įvairių pažiūrų rašytojai pasirodžiusią knyga vispusiškai skai
tytojui rekomenduotų, tai —

kų okupaciją gimnazija išleido 
4 abiturientų laidas. Kasmet 
ją lankydavo apie 200 mokinių, 
kurių didesnė 
vienuolyno 
drabūtyje.

Tiesa, ši 
lo įsaiga 
1940 m.

kernų mokyklų skaičius galėjo 
svyruoti tarp 80 ir 100.

X AUKŠTESNĖSĖS 
MOKYKLOS

Be pradžios mokyklų, Ma
žesnieji Broliai turėjo nemaža 
ir aukštesniųjų gimnazijų. Jų 
kursas buvo išeinamas per tre
jus ar šešerius metus. Tokios 
pranciškonų mokyklos veikė 
Smalėnuose, Kaune, įvijoje, 
Minske, Pastoviuose, Troškū
nuose, Telšiuose, Dotnuvoje ir 
Kretingoje, čia suminėtos auk- 
štesnėsės pranciškonų mokyk
los, toli gražu, dar nėra visos, 
nes man nėra žinomos kon- 
ventualų mokyklos, kurių jie 
irgi turėjo,

4. REFORMATŲ MOKYKLA
SMALĖNUOSE

1839 m. du dvarininkai, 
parsikvietę iš Lenkijos Mažes
niuosius Brolius reformatus, į- 
kurdino juos Smalėnuose, Su
valkijoje,. netoli Seinų miesto, 
čia, naujai įsikūrę vienuoliai, 
atidarė savo mokyklą. Mokyk
la buvo keturių klasių ir joje 
mokslas buvo gana gerai pa
statytas. Ją lankė tos apylin
kės valstiečių ir bajorų vaikai 
ir mokinių skaičius kasmet vis 
augo.

Bet po 1863 m. sukilimo mo
kyklai atėjo sunkūs laikai. Ru
sijos caras Aleksandras n 
1864, lapkričio 8, išleido vie
nuolynus varžantį įsakymą. 
Įsakymui Įsigaliojus, kaip visi, 
taip ir Smalėnų vienuolynas, 
pradėjo nykti, užsidarė ir jo 
išlaikomoji mokykla. Pagaliau 
1875 tn. rusų valdžia prievar
ta uždarė vienuolyną ir ten 
dar buvusius 13 vienuolių £- 
gabeno į Lenkiją. Taip išnyko 
tas vienintelis pranciškonų 
ihokslo židinys Suvalkijoje.

5. KAUNO, ĮVIJOS, MINSKO 
IR PASTOVIŲ MOKYKLOS 
Nėra pakankamai žinių, ko

kios mokyklos veikė Kauno ir 
įvijos vienuolynuose. Iš Sadok 
Barącz Lietuvos bernardinų 
aprašymo atrodo, kad šios mo
kyklos buvo skirtos jaunų vie
nuolių mokslinimui, nes Kaune 
buvo filosofijos studijos, o 
įvijoje dvasinės retorikos mo
kykla. Nedaug ką galime pasa
kyti ir apie Minsko pranciško
nų mokyklą, kuri laikėsi Lan- 
kastro programos. Tą patį ga
lima pasakyti ir apie Pasto
vių vienuolyno šešių klasių 
gimnaziją.

6. TROŠKŪNŲ MOKYKLA
Vladislovas ir Ona Sakalaus

kai 1696 m., 
nuošė medinę 
nyčią, pavedė 
nams. Gaisro metu 
sudegus, 1786 m. 
pranciškonai pasistatė naują 
mūrinę šv. Trejybės bažnyčią 
ir vienuolyną.

Nuo pat vienuolyno įsikūri-

pranciškonų moks- 
neilgai tegyvavo.

ją sunaikino bolšę.vi- 
kų okupacija, bet ir per tą 
laiką ji atliko didelę misiją. 
Ji išauklėjo daug religingų 
jaunuolių. Patiems pranciško
nams ji davė daug kandidatų, 
kurie ‘šiandieną, būdami kuni
gai, darbuojasi tiek bolševikų 
okupuotoje Lietuvoje, tiek čia 
Amerikoje.

šiandieną Lietuvos pranciš
konai pergyvena * sunkius lai
kus. Jų mokslo židinys bolše
vikų sunaikintas, o jie patys— 
išblaškyti po platų pasaulį. 
Tačiau šv. Pranciškaus vaikai 
nenusimena. Jie žino, kad pa
saulį valdo Dievo Apvaizda. 
Atėjus laikui, Jis pašalins en
gėjus, sugrąžins visus išblašky
tus Lietuvos vaikus, o tada ir 
pranciškonai vėl atstatys savo 
vienuolynus ir atidarys mo
kyklas, kad šviestų savo tėvy
nės vaikus ir gydytų juosė ko
munizmo padarytąsias žaizdas. 
Kad tai jie 
jiems čia 
lietuviškojo 
šį rudenį 
Maine jie 
mokyklą.

1793 m., Švietimo Komisi
jos paraginti, Telšių pranciš
konai atidarė trijų klasių mo
kyklą. Mokinių skaičiui nuo
lat didėjant, pritrūko mokyk
lai patalpų. Todėl ant vienuo
lyno žemės 1798 m. savo lėšo
mis vienuoliai pastatė naują 
mūrinę mokyklą ir nupirko 
reikalingas mokslo priemones, 
Dešimčiai metų praslinkus, 
mokykla tapo pilna šešių kla
sių gimnazija, kurioje be kitų 
dalykų buvę dėstoma ir heb
rajų kalba.

Per visus 1831 sukilimo me
tus mokykla buvo uždaryti, 
bet sukilimui pasibaigus, mok
slas vėl prasidėjo. Tačiau po 
sukilimo rusų valdžia ptadėjo 
kištis į mokyklos tvarkymą. 
Pradžioje pakeitė tik mokslo

mę pradžios Troškūnuose vei
kė gerai sutvarkyta, vienuolių 
vedama parapijos . mokykla, 
kuri 1830- m. buvo pakelta į 
šešių klasių gimnaziją. Tačiaus 
šios aukštesnėsės mokyklos 
veikimas nebuvo ilgas, ’nes 
1834 m. rusų valdžia, norėda
ma mokslą einantį jaunimą su- 
xusmd, .atėmė ją iš vienuolių 
ir, perkėlusi į Panevėžį, atida
rė savo valdišką gimnaziją.

7. TELŠIŲ MOKYKLA
Apie 1620 m. Povilas Sapie

ga Telšiuose įkurdino pranciš
konus ir iš Zigmanto UI išrūpi
no jiems šiokius tokius užra
šus. Laikui bėgant vietos žmo
nės pradėjo jiems pastatyti 
puikią mūrinę bažnyčią ir vie
nuolyną. Čia apsigyvenę vie
nuoliai, anot Valančiaus, laiko

IAISVES VARPAS
Nau josios Anglijos Lietuvių
Kultūrinė Radio Programa

WBMS, 1090 kilocycles 
BOSTON 15, MASS.

Sekmadieniais
12.30 iki 1:00 vai. pietų metu

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS 
31 Bunker Av».

BROCKTON 4, MASS.
Tel. Brockton 8-1159-R.

oausieji mokslo židiniai.*

1. PRANCIŠKONAI — 
LIETUVOS ŠVIETĖJAI

Kaip kitur, taip ir Lietuvo-' 
je, pirmosios mokyklos atsira
do prie vienuolynų. Iš istorijos 
žinome, kad pirmieji Kristaus 
mokslo skleidėjais Lietuvoje 
buvo domininkonai ir pranciš
konai Domininkonams išny
kus, krikšto metu ir kurį .lai
ką po krikšto religiniame ir 
kultūriniame Lietuvos gyveni
me beveik išimtinai figūruoja 
tik pranciškonai Jie rūpinasi 
Lietuvos švietimu 
niaus katedros ir 
vienuolynų atidaro 
mokyklas Lietuvoje.

Ilgainiui greta pranciškonų 
Lietuvoje įsikūrė ir kitos vie
nuolijos. Iš naujai įsikūrusių 
vienuolių į mokslo sritį ypa
tingą dėmesį kreipė jėzuitai, 
kurie greta pranciškonų kūrė 

aukštes- 
Vilniaus



Giedrios iškilmes prie marių
KENNEBUNKPORT, ME.

linksmy-

KL.EB. Kl'N. M. KEMfcŽIS su baigusiais 8 skynu mokiniais.

laimėjimų
parke po

Šiemet tėvų pranciškonų šv. 
Kazimiero provincija mini 25 
metų sukaktj. Sukaktis vėliau 
bus atžymėta atskiru leidiniu,, 
kurį rengia T. Viktoras Gi-

veiklą Lietuvoje ir čia Ameri
koje, kartu padėkodamas vi- 

_ ... . . -sienas už dosnias aukas, kurios
ižalino pranciškonus sekmin- 

° gai veikti. Pabaigęs pamokslą,
dar trumpą padėkos žodį tarė 
angliškai.

Mišių metu gražiai giedojo 
Waterburio šv. Juozapo para
pijos choras, vad. muziko prof. 
A, Aleksio.

Po pamaldų prasidėjo 
tradicinės pikniko

IS VISUR 1

žvelgta ir visa Lietuvos pran
ciškonų istorija, jų veikla nuo 
seniausių laikų. Dabar gi, lie
pos 15, Kennebunkporte su
rengta

_  graži ir įspūdinga Lietuvių 
diena.

Iškilmės pradėtos iš vakaro 
pamaldomis Lurdo grotoje, 
kur pamokslą pasakė T. Kęs
tutis Butkevičius. Žmonių jau 
buvo prisirinkę apie 200, jų* 
tarpe iš Waterburio šv. Juoza
po parapijos choras.

Sekmadienis nešė gražią 
saulę, puikų pajūrio orą. Tad 
nuo ankstaus ryto skubėjo au
tomobiliais vienas po kito į 
gražią vienuolyno sodybą. Pro 
vartus lindo sunkūs autobu
sai, išleisdami daugybę svečių.

Vienuolyno koplyčioje nuo 
ankstaus ryto vyko pamaldos. 
Čia 9 v. primicijas laikė Liud
vikas Vėželis, šiemet baigęs 
pranciškonų seminariją ir į- 
šventintas kunigu.

11 vaL Lurdo grotoje buvo 
iškilmingos pamaldos, 
skirtos sukakčiai paminėtu 

Pamaldas laikė pats provincio- 
las T. Jurgis Gailiušis, asista
vo: T. Pranciškus Giedgaudas, 
T. Paskalis Sabas, T. Eugeni
jus Jurgutis. Pamokslą pasakė 
T. Benediktas Bagdonas, prisi
mindamas sukaktį, tuos asme
nis, kurie plėtė pranciškonišką

Sa t e 1 i t a i
(Atkelta iš 2 psl.) 

iš to būtų nauda. Tačiau prisi
pažįsta, kad dabartiniais lai
kais “viskas galima, kiek keis
ta tas šiuo moriientu mums
neatrodytų”... Mums rodos, — 
rašo Į Laisvę — kad Baltijos
valstybių satelitinimas priklau
sys nuo tolimesnių Maskvos 
santykių su Vakarais, konkre
čiai su Amerika. Vakarų pro
paganda prieš Maskvos Urani
ją, prieš kolonializmą, prieš 
laisvės užgrobimą padarė Mas
kvai įtakos tiek, kad ji buvo 
priversta skelbtis naikinanti 
koncentracijos lagerius, darbo 
žmogaus prirakinimą prie dar
bovietės, naikinanti centraliza
ciją, duodanti religinės lais- 
tvės... Tuo ji nori laimėti Vaka
rų pasitikėjimą. Ar tai Maskva 

' daro nuoširdžiai, ar tik taip 
kaip Vengrijoje geležinę už
dangą naikina, kitas klausi
mas. Bet Maskva nori, kad 
Vakarai tikėtų tuo, ką ji skel
bia. Amerika lig šiol dėl visų 
tu tikrų ar tariamų pasikeiti 
mų Maskvoje laikėsi santūriai. 
Bet jeigu Amerika didins lais
vės reikalavimus, o

pietūs, žaidimai, 
traukimai. Susėdę 
medžiais, vešlioje vietoje ar 
kieme prie stalų, čia užkan
džiavo ir šnekučiavo, kol 3 v. 
garsiakalbiai sukvietė visus į 
aikštę ties Lurdo grota, čia 
buvo speciali Lietuvių Dienos 
programa.

Pradžioje kalbėjo T. Jurgis 
Gailiušis, provinciolas, phsi- 
niindamas dosnias Amerikos, 
lietuvių aukas tiek Lietuvoje 
nepriklausomais laikais, tiek 
čia Amerikoje. Dėkojo už visų 
nuoširdumą ir kartu žadėjo, 
kad pranciškonai. visom išga
lėm dirbs Dievui ir Tėvynei. 
Tiems tikslams šiemet ir stei
giama .

liatuvtška p r a n c tškoniška 
gimnazija, '

kad ji kuo daugiau žmonių 
parengtų persekiojamai oku
puotai Lietuvai.

Toliau programai vadovavo 
- T. Gediminas Jočys, lietuviš

kai ir angliškai supažindinda
mas su dainomis ir tautiniais 
šokiais.

Waterburio choras, įsitaisęs 
eglaičių pavėsyje, vadovauja
mas muziko prof. A. Aleksio, 
padainavo keletą dainų. Pra
dėjo galinga “Jau slavai suki
lo”. Pabaigai su visais pikni- 
kautojais sugiedojo “Ilgiausių 
metų” tėvams pranciškonams.

Antrąją programos dalį su
darė

vaikų stovyklos pasirody-

mas.
Nors berniukų stovykla vei

kia tik savaitę, bet Ona Ivaš- 
kienė, atvykusi iš Bostono, 
juos išmokė tautiniu šokių. 
Maršui grojant, vaikai, pasi
puošė tautiniais drabužiais, į- 
žygiavo į aikštę. Išsiskirstę į* 

. vairiom grupėm pagal amžių 
ir visi kartu, palydint muzikai, 
pašoko tautinius šokius, atli
ko ritminius judesius.

Programa truko visą valan
dą. Tada vėl piknikavo* suko 
laimėjimo ratus. Buvo čia ir 

lietuviškų knygų kioskas 
ir naujas, Liet. Enciklopedi- 

jos išleistas Lietuvos žemėla
pis, išskleistas ant eglaitės. 
Jaunimas šoko. Tik vakare jau 
besiskirstančią publiką išbaidė 
lengvas lietus.

Piknikas praėjo itin gražiai 
ir nuotaikingai. Žmonių buvo 
apie 3000 iš įvairių vietų. Bu
vo net iš New Yorko specialiai 
atvykę į pikniką. Atskiri auto
busai* atvažiavo iš Brocktono, 
So. Bostono, Haverhillio, Nor- 
woodo, Lowellio, Waterburio.

Visa rengimo darbo našta 
teko
' T. Jonui Dyburiui, vienuoly
no viršininkui

— gvardijonui. Jam talkino 
patys vienuoliai ir daugelis bi
čiulių, kurie mielai atskuba 
pranciškonams Į talką. Pikni
ką ir visas sukaktuvines iškil
mes filmavo Vytautas Augus
tinas iš New Yorko.

Nors daugybė svečių išsi
skirstė, bet vienuolyno sodyba 
šiuo metu knibždėte knibžda. 
Čia

vyksta berniukų stovykla.
Apie 90 berniukų čia žai-

JIE VISI EIS Į AUKŠTESNES MOKYKLAS
Birželio 23 pamaldomis bu

vo baigti mūsų parapinės mo
kyklos mokslo metai. Pamoks
lą pasakė tėvas J. Bartkus, be
nediktinas. Po mišių nuo alto
riaus kun. M. Kemežis visiems 
įteikė diplomus. Geriausiai 
baigę iš 22 mokinių gavo do
vanas. Marytė Murowski .net 
150 dol. tęsti mokslui. Kitos

ELIZABETH, N. J.

JAUNESNIŲJŲ SKAUČIŲ 
STOVYKLA ,

Stovyklavimo laikas artina
si. Rytinis rajonas šiais me
tais organizuoja dvi stovyklas: 

džia. maudosi, sportuoja. Iš į- vieną skaučių , ir vyr.. skaučių, 
vairių Amerikos ir Kanados 
vietų suvažiavo kelios dešim
tys vasarotojų. Yra pastatyta 
nauja vila, kad svečiams būtų 
erdviau ir patogiau. Svečiais 
rūpinasi T. Petras Baniūnas. 
Gražus pajūris, saulė ir pušy
nai kviečia poilsiui į šią jaukią 
pranciškonų sodybą.

dovanos buvo iš Elizabetho vy
čių, Šy. Vardo draugijos ir P. 
T. A. .draugijų.

Iš trtmtinių baigė Gilanda 
Bartytė, Aldona Kvietkauskai- 
tė ir Raymondas Ragauskas. 
Jie baigė ir lietuvių kalbos 
kursą. Jie visi toliau eis aukš
tesnes mokyklas.

Tėvai dėkingi klebonui M. 
Kemežiui už rūpesti ir vargą 
mokyklą išlaikant.

— Liepos 18—26 dd. įvyks-

ta novena prie šv. Onos, 
mokslai bus sakomi vakarais. 
Novenai vadovaus tėvas Ma- 
žukna, marijonas.

— Liepos 6 d. Warinanco 
parke kun. M. Kemežis atkal
bėjo invokaciją susirinkusiems 
paminėti Amerikos Nepriklau
somybės šventę. Dalyvavo virš 
6000 žmonių minia.

— Elizabethe atostogas pra
leido atvykęs Tėvas Bagdona
vičius, marijonas, nes čia gy
vena jo tėvelis ir dvi seserys.

N. M.

Pa-

• Lietuvos žemėlapis jau
išėjo iš spaudos. Išleido Lietu- 7s||| 
vių Enciklopedija, žemėlapis , 
yra devynių spalvų, vaizduoja J|||| 
Lietuvos aukštumas, kalnus, 
žemumas, ežerus, upes ir ke- 
liūs. Jame sužymėti Lietuvos JSBĮ 
miesteliai, bažnytkaimiai ir.s^^^ 
didesnieji kaimai. Prie žemėla- 
pio pridėtas vardynas su 'žemė-t^O# 
lapio paaiškinimais ir 7000 '-’Wg 
vietovardžių. Žemėlapis išleis- 
tas dviejų formų: sulanksto- 
mas, knygelės pavidalo, ir ,/g| 
sieninis.

• Vidūno vardo 1000 dole- 
rių premiją už geriausi 1956— 
1957 metais parašytą ■ veikalą 
apie Mažąją Lietuvą telkia 
Mažosios Lietuvos Bičių lių 
Draugija, kurios Centro Valdy- 
ba yra Kanadoje. Kas norėtų 
prie premijos prisidėti, aukas 
siunčia V. Peteraičiui (5155 Mm' 
Bourbonniere Apt. 6., Montre-
ai, Canada).
• Vokietijos 7 lietuviai skau M 

tai išvyko į prancūzų skautų ~ 
stovyklą (jambore) prie Nicos. 
Ten jie atstovaus Lietuvių 
Skautų Brolijai.

• Lietuvos Skautu Brolija 
turi įsteigusi Jamborės Fondą 
paremti skautam, kurie vyksta 
Lietuvai atstovauti kituose 
kraštuose.

IŠ BENDRUOMENES GYVENIMO
JAV ir Kanados LB centri

nių valdybų sudarytasis komi
tetas pasaulio lietuvių seimui 
šaukti darbą jau pradėjo. Sei
mas taip pat turės sutapti su 
kuriuo nors dideliu kultūriniu 
įvykiu, kad jis, be grynai orga
nizacinių uždavinių, taip pat 
turėtų ir reprezentacinių bei 
demonstracinių lietuvių kultū
ros tikslų. Centro Valdyba sei
mo klausimus svarstė liepos 7 
d. posėdy ir priėmė kai ku
riuos siūlymus, 
mi PLB Seimo

• • Lietuvių 
yra pasiūlyta

Maskva suoti visas tas kultūrines be
matys, kad Baltijos susatelini- tuvių institucijas, kurios ligi 
mas gali padėti Amerikos pasi- šiol laikėsi Alto parama. Prie 
tikėjimo laimėti, jeigu Maskva 
išzonduos, kad Amerika gali 
pripažinti Baltijos komunisti
nius režimus ir tolesnius to 
pripažinimo padarinius, tai yra 
didelio pagrindo manyti, kad 
Maskva šio triuko imsis.”

kurie pateikia- 
Lokui.
Bendruomenei

pasiimti finan-

tokių institucijų priklauso Pa
saulio Lietuvių Archyvo dar
bas ir A. Ružancovo redaguo
jamos “Knygų Lentynos” lei
dimas. Abiejų institucijų dar
bas grynai kultūrinis, tad na
tūraliai turętų įeiti į Bendruo- organizuoti.

menės uždavinių sritį. Sutikus 
remti Lietuvių Studentų Są
jungos leidžiamą biuleteni 
“Lituanus”, svarstant paramos 
klausimą Pasaulio I ’ 
Archyvui ir “Knygų Lenty
nai”, JAV LB Centro Valdybos 
finansinė našta didėja. Ryšium 
su tuo suaktualėja ir finansi
nių Bendruomenės reikalų 
tvarkymas. Centro Valdyba 
bus pajėgi tiek, kiek rūpestin
gai bei sąžiningai savo įsipa
reigojimus jos atžvilgiu atliks 
apygardos ir apylinkės.

• Centro Valdyba liepos 7 
posėdy Lietuvių Studentų Są
jungos anglų kalba leidžiamam 
biuleteniui “Lituanus” remti 
vėl paskyrė $300.00. Taip pat 
paskolinta $100.00 JAV LB 
Finansų Komisijai, vadovauja
mai W. M. Chase (gyv. Hart
forde, ConnJ, Tautos Fondo 
pasų ir ženklelių vajui rudenį

BCV Inf.

antrą — jaunesniųjų skaučių.
Jaunesniųjų skaučių stovyk

la įvyks Putname, rugpjūčio 
18—25. Vietovės, kurioms dėl 
atstumo bus Įmanoma atvežti 
savo jaun. skautes, kviečia
mos ta stovykla pasinaudoti.

Gyvenama bus bendrabuty
je, maistą parūpins Nekalto 
Prasidėjimo seserys. Jaunes
nės skautės turės savo dienos 
stovyklą miške, kur bus pra
vesti visi užsiėmimai ir žaidi 
mai vadovių priežiūroje. Lie
tui lyjant, naudosis patalpo
mis.

Rajono vadeivės. vyr. sktn. 
Lietuvių, e Putvytės pavedimu, šiai Sto

vyklai vadovaus pask. Leono
ra Michaelytė. Viršininkės pa
vaduotojos pareigos pavestos 
vyr. sk. Dianai Papievytei.

Kviečiame visus tėvelius pa
sinaudoti šia proga ir leisti sa
vo jaun. skautėms patirti tą 
džiaugsmą, kuris kyla iš arti
mo bendradarbiavimo su kito
mis sesėmis gražioje gamtoje.

v. s. Diana Papievytė

Važiuokim Pu t na man į pikniką
Putnamo . seselės, pačios 

degdamos kaitria tėvynės mei
le, laiko lietuvišką židinį, ku
ris kasmet vis galingiau ima 
liepsnoti. Seselės kasmet subu
ria daug lietuviško jaunimo į 
savo sodybą. Didelis būrys

STOVYKLA MARIANAPOLY »
Pasirengimai moksleivių 

ateitininkų stovyklai Mariana- 
poly vyksta sėkmingai. Sto- -.J 
vykios vadovybėje, be jos orga- 
nizatoriaus kun. Vacį. Martin- 
kaus, dar dirbs Albinas Gra* W 
žulis. Elona Marijišiūtė, Nijolė 
Mekytė, Jadvyga Barūnienė ir 
vyr. virėja Stanislava GofeiT 
sienė.

Numatoma arti 100 stovyk
lautojų. Vietų dar yra ir gali
ma dar užsiregistruoti. Priima
mi ir neateitininkai, lietuviš
kai kalbantys nuo 8 iki 18 me
tų.

• Atitaisymas. Kultūros kon
gresą aprašant. Darbininke 
dviem atvejais (liepos 10, Nr. 
49) paminėta, kad A. Rinkū- 
nas, pakviestas i kongreso dar
bo prezidiumą ir turėjęs skai
tyti paskaitą švietimo sekcijo
je, nebuvo j kongresą atvykęs. 
A. Rinkūnas buvo darbo pre
zidiume ir paskaitą skaitė.

tvirtą lietuvi, 
nėra lietuviškų 
nėra ’ lietuvių, 
ateina mums i

piknikas bus 22 liepos, prasi
dės pamaldomis. Važiuokime 
visi į tą pikniką, dalyvaukime 
pamaldose, kartu visi giedoki
me “Pulkim ant kelių”, o mū
sų maldos visų tos pačios už 
tėvynę, už kenčiančius brolius

mergaičių gyvena pas seseles ir seses, už priaugančią kartą, 
apskritus metus: lanko ten ne- kuri yra pagrindas mūsų tau- 
toli esančias mokyklas. Be to, tos. 
kiekvieną vasarą seselės su
ruošia mergaitėms stovyklą. 
Kur tik eini, ten mergaičių 
būrys sukinėjasi.

Kas iš mūsų augino ir te
brangina vaikus, tas gerai ži
no, kaip sunku svetimam kra
šte išauginti 
Ypač ten, kur 
mokyklų, kur 
O čia seselės
pagalbą. Ir,reik pripažinti, kad 
jos per mėnesį padaro dau
giau, negu mes per metus.

Seselių darbus Dievas laimi
na. Pernai seselės pasistatė 
naują koplyčia. Savo didumu 
ir išvaizda ji panaši daugiau į 
parapijinę bažnyčią. Koplyčia 
turi 10 langų, su labai įdomiais 
vitražais: — kiekvienam lange 
yra skirtingas Dievo Motinos 
paveikslas — Aušros vartų, Ši
luvos, žemaičių Kalvarijos. 
Pažaislio ir kiti. Koplyčia mo
derniška. graži, pačių lietuvių 
projektuota, pačių lietuvių sta
tyta.

Seselių ruošiamoji šventė— dinį.

Po pamaldų pietūs. Dažniau
siai mes valgom tos pačios šei
mininkės pagamintus valgius. 
Jie atsibosta. Imi ieškoti įvai
rumo: užeini į kiniečių valgyk
lą. nusiperki itališko pyrago. 
O šį kartą mes valgysime tik
rai lietuviškus pietus.

Šventė bus baigta mergai
čių paruošta programa. Šimtas 
lietuvaičių, vadovaujamų po
nios Marijošienės. pon. Pet- 
kaičio ir kitų padėjėjų, išpil
dys gražią programą. Progra
ma bus gražioj pievoj.

Į pikniką privažiuoja žmo
nių iš visos Amerikos, net iš 
Kanados, čia sutinki pažįsta
mų metais nematytų. Gera iš
sišnekėti su draugais, kurie 
Tave supranta: daug sužinai, 
daug sau prisitaikai, daug sa
vo klaidų pataisai. Ir žinoma 
įspūdžių lieka ilgam laikui.

Važiuokime visi į tą šventę, 
padėkime seselėms išlaikyti 
šviesiai deganti lietuviška ži-

V; S.

Stovyklos mokestis abiem 
savaitėms 37 dol. asmeniui, 
vienai savaitei —’20 dol. Sto
vyklaujant keliems iš vienos 
šeimos, daroma nuolaida. Sto- 
vyklon suvažiuoti liepos 28 d. 
pietums, o pabaiga rugpiūčio 
12 d.

Stovykloj bus įdomi ir jau
nimą auklėjantį programa: pa
skaitos. pačių stovyklautojų 
referatai, sportas, maudyma
sis. pasilinksminimai.

Užsiregistruoti ir smulkes
nių informacijų teirautis pas 
stovyklos organizatorių kun. 
,Vacį. Martinkų. 350 Smith St. 

Providence 8. R. I.

SALISBURG, MD.V • r-v*- <
Juozas Ančiukaitis mirė lie

pos 5. Baltimoreje. Po gedu
lingų pamaldų šv. Alfonso baž
nyčioje palaidotas miesto kapi- -Ą. 
nėse. Velionis gimimu šuva!- : " 
kietis. Buvo geros širdies žmo
gus. atjautė sergančius, ku
riuos mielai lankydavo ir šelp
davo.

Paliko nuliūdime dukrą Oną 
ir du sūnus — Juozą ir Myko
lą. A. K.

LIETUVIŲ SUSIARTINIMO ŠVENTĖ

PIKNIKASLIEPOS 2 2 D.

N. P. SESEBŲ SODYBOJE, 

PUTNAM. CONNJ

11:00 vai. Mišios ir procesija 
12:30 Pietūs ir pikniko pramogos

4:30 Šimto mergaičių atliekama programa 
5:30 Jaunimo šokiai

Visais keliais liepos 22 diena vykstam į Putnam, Conn.!



KOD^L LOZORAIČIO NEKVIEČIATAUTINE SĄJUNGA?
philadelphia. pa.

CHICAGO, ILL.

DISPLAY

ŽINIOS IŠ LOS ANGELES

HELP W. FEMALERADIJO KLUBO DARBAS REMIAMAS
CL E VE L AND, OHIO

Opportunity to secure your future!

Nelaikykite Sutaupytų Pinigų Namie!

HELP H’ANTED FEMALE

maloniai kviečia atvykti į

1447 S. 49th Ct., Cicero 50. III.

JUOZAS GRIBAUSKAS, VedėjasAtidarą kasdien.’Uždara trečiadieniais

• WILL TRAIN • 
JUNE GRADUATES

Tel. TOwnhall 3-8131 - 8132

Kad paskatinus jus pradėti taupyti mūsų keturiolikos milijonų ($14,000,000.00) 
£ dolerių stiprioje ir lietuvių tvarkomoje įstaigoje ... per liepos mėnesį bus duodamos 
X Šios dovanos mūsų taupytojoms:

Tik gandai
Paryžiuje kažkokie gandone

šiai paskleidė žinią, kad Eife
lio bokštas esąs pakrypęs ir 
galis griūti. Inžinieriai turėjo 
daug darbo, kol gandus panei
gė. Rado viską tvarkoj. Vėjui 
pučiant bokštas tesvyruoja tik 
18 cm.

7933 Clayton Blvd., St. Louis, Mo. 
(indude phona numbor)

Pradėjus kalbėti apie minis- 
terio atvykimo laiką, bendruo
menės pirmininkas įsmeigia 
akis į šeimininką. Tyla, šeimi
ninkas nedrąsiai paprašo balso 
ir klausia, kaip ministerio

kų žmones. Pirmasis pareiškia, 
kad jo grupė prie min. St. Lo
zoraičio kvietimo nesidės. An
trasis sako, kad jis jokiai poli
tinei grupei neatstovaująs, 
nors tokiu dažnai palaikomas. 
Abu pasitarę prašo perduoti 
posėdžiaujančiai valdybių ben- 

(Nukelta į 8 psl.)

Min. St. Lozoraičio kvietimo 
atsilankyti kreivės jaudina 
philadelphiečius. Kaip ir kiek
vieną svečią, o juo labiau sa
viškį, philadHphiečiai dides
niu ar mažesniu būriu sutinka, 
priima ir išleidžia. Taip, ro
dos, turėtų būti ir šį kartą. 
Bet tos nelemtos kreivės...

Keturi iš septynių LB Phi- 
ladelphijos apylinkės valdybos 
narių sėdėjo prie stalo. Buvo 
paprašytas atsisėsti 'šeiminin
kas — taip pat valdybos narys. 
Mat, turi įvykti Bendruomenės 
valdybas posėdis. Sėda prie 
stalo ir kukliai pasiteirauja, 
ar visi valdybos nariai pakvie
sti, nes ir jis pats tik dabar 
apie posėdį tepatyrė. Valdybos 
sekretorius, kurio pareiga pa
sirūpinti kvietimais posėdin, 
atsako, kad vienas sloguoja ir 
atvykti atsisako, bet ministe
rio kvietimui pritaria, o kitas 
paprastai posėdžiuose nedaly
vauja. Suprask, kam jį ir kvie-

į, Prancūzijoj, Avignono mies
te, vieno teisėjo sekretorius 

-buvo didelis teatro mėgėjas. 
Jis niekad nepraleisdavo vai- 
dinimų. Kartą taip reikalai su
siklostė, kad dėl darbo jokiu 
būdu negalėjo j vaidinimus et 
tL Dėl šio nelemto įvykio taip 
jis susikrimto, kad nusprendė 
nusižudyti. Prieš mirtį padarė 
tokį testamentą: “Kaukuolę 
padovanoju teatrui ir noriu, 
kad ji būtų vartojama statant 
Šekspyro “Makbetą”. Vis buvo 
geriau kad ir taip būti teatre, 
negu. gyventi be teatro.

VoldeSai paskelbė

VELTUI (nemokamai) LAIKRODĖLIS, RANKOGALIŲ SAG- 
TUKAI, PLUNKSNA ir PIEŠTUKAS, atidarantiems naują ar

Atidaryk Taupomą Sąskaitą šv. Antano Taupymo B-vėje, 
kur jie bus saugūs ir atneš augščiausią dividendą visoje Chi 

cagoje nuo mėnesio pirmos dienos, jei pasidėsite 
pinigus prieš 10-tą dieną.

SEWING MACHINE 
OPERATORS 
Experienced

Good starting rate 
plūs pay for piece work 

5 day week
8 to 4:30 P. M.
Near North Side

Scholl MFG. Company 
213 W. Schiller

Men-Women for Added Income. Reliable man or 
women for the area to handle world f amous

Lietuvių radijo klubo buvi
mą Clevelando lietuviai gyvai 
jaučia: kiekvieną penktadienį 
jis į mus prabyla oro bango
mis mūsų gimtąja kalba, jo 
dėka nuolat grožinė lietuviška 
daina ir giesmė, per jį išgirs
tame ir lietuviško gyvenimo 
naujienas bei aktualijas ir tt. 
Radijo klubas patarnauja Ben
druomenei, Altui, organizaci
jom, kai kuriomis progomis 
jis prisimena ir paskirus as
menis. Jis visados siekia, kad 
jo transliacijos būtų,gyvos, į- 
vairios, įdomios, nuoširdžios. 
Tiesa, ne visada tai pavyksta. 
Bet nesunku suprasti kodėl: 
transliacijų našta išimtinai gu
la ant paties radijo klubo pir
mininko J. Stempužio pečių, 
o jis susiduria su tais pačiais 
sunkumais, kaip ir daugelis 
mūsų — duoną turi užsidirbti 
fabrike, augina' šeimą, pritrūk
sta laik<\

Kad radijo klubo darbas yra 
vertinamas ir branginamas r— 
parodė liepos 14 dienos vaka
ras: i jį atsilankę tikrai daug 
ir gražių svečių.
. Ir gyvų svečių: jie suvalgė 
ir išgėrė visa, ką tik šeiminin
kai buvo pateikę.
Vakaro programą atliko Čiur

lionio ansamblio vyrų choras, 
sudainuodamas ketvertą dainų. 
Ir chorą, ir jo vadovą muz. Alf. 
Mikulskį klausytojai palydėjo 
džiaugsmo katutėmis. Vieta 
nors brangi, bet maloni ir jau
ki: čia pat ežeras, daug erdvės 
ir gamtos, tad miela pabuvoti, 
su pažįstamu susitiki, žodžiu 
kitu pasikeisti. Radijo klubas 
susilaukė, ko tikėjosi: ir mora
linės, ir materialinės paramos. 
Geros jam sėkmės!

Juozas Jarašiūnas mirė lie
pos 3 d. po sunkios ligos, eida
mas 51-uosius metus. Jis buvo 
Kretingos miškų urėdijos 
šventosios girininkas. Velionis 
gimė 1906 m. sausio 27 d. 
Meškalaukio kaime. Joniškio

PIKNIKĄ-GEGUZINĘ*
kurią rengia

Lietuvių Bendruomenės Los 
Angeles apylinkė rengia di
džiulį pikniką liepos 29, sek
madienį, tikrai puikioje pikni
kų vietoje—-prie gražiojo Lake 
Enchante. Nė viena lietuvių 
grupė ten dar nėra turėjusi 
savo pikniko. Tai tikrai ideali 
piknikams vieta su visais įren
gimais: sporto aikštėmis, šo
kiams vieta, maudymosi basei
nu, mažiesiems karusele ir kt. 
Lake Enchanto yra prie Holly- 
wood — Ventura Freevvay. 
Apylinkė pramačiusi duoti ir 
lietuvišką programą.

Budriūno kūrinių koncertas
Los Angeles apylinkė ruošia 

1957 metų pradžioje komp. Pr. 
Budriūno kūrinių koncertą. 
Koncerto programą * atliks jo 
paties vadovaujamas šv. Kazi
miero lietuvių parapijos cho
ras ir viena solistė iš rytinio 
pakraščio. Be savo kūrybinio 
darbo, Pr. Budriūnas yra ak
tyviai įsijungęs ir į visuomeni
nę lietuvių veiklą: 1955 metais 
vadovavo LB vietos apylinkei; 
aktyviai jungiasi į Kalifornijos 
lietuvių respublikonų veiklą.

Vyčių seimas Los Angeles
Lietuvos vyčių Los Angeles 

kuopa (133) jau pasisiūlė Cen
tro Valdybai suruošti 1957 me
tų visuotinį suvažiavimą Los 
Angeles mieste. Rytinių pa-

GEORGE L. DECKER, JR. 
I N SU R A N C E 

135 SOUTH LA SALLE ST.
CHICAGO 3. ILLINOIS 

FRanklin 2-7300

HELP W. MALĖ

Clerical Posiftons a$ 
STĖNOS AND TYPISTS

Permanent openings with 
Fast Growing Company. 

Pleasant Associates.
Company Benefits — Good 
Starting Salaries — 40 hr. 
wetk — Time and one half 

for overtime.
apply 

PERSONNEL ...
Combined Insurance Co. 

of America 
5316 Sheridan Road 

Tel. RAvenswood 8-1000

Vokietijoj gaisrininko žmo-. 
nai gandras atnešė dvynukus. 

| Čia dar nieko naujo. Miestelio 
taryba susirinko posėdžio pa
kelti nelaimingam tėvui algą. 
Protokole užrašė posėdžio 
sprendimą: “Vienbalsiai visi 
'pareiškiame, kad dviejų kūdi- 
kių išlaikymas kaštuoja bran- 

* giau nei vieno, todėl jo tėvui 
r padidiname algą”. Tiesa aiški 

ir neginčytina.
Pravartu ir tokia knyga

Amerikietis kino artistas 
.William Powell jau kelinti 
metai rašo knygą “Mane ima 
nuobodulys”. Knyga bus anto- 
logija, kurioje tilps pasaulinės 
literatūros patys nuobodžiausi 
skirsneliai.

Be apgaulės
Paryžiuje prie vieno kino 

iškabyta tokio turinio iškaba: 
“Afrikos vidury.- Filmas suk
tas be jokios apgaulės. Kur 
paveikslai dreba, žinokite, kad 
artistai ir operatoriai taip pat 
drebėjo”.

Rezervuota norinčiom tekėti
Kino artistė Ruseli pataria 

merginom: “Kai jums atrodo, 
kad jau vyras peršasi, bet dar 
nesat visai tikros, staigiai iš- 

•- vykit mėnesiui pas tetą į kai
mą. Jei jo intencija tikra, tai 
už dviejų savaičių gausit nuo 
jo laišką su pasisiūlymu.”

Moteriška kalba

GILLETTE BLUE BLADES 
AND 

RED BLADES (THIN)

kraščių vyčiai su džiaugsmu 
sutinka šią žinią ir jau dabar 
apsisprendę vykti 1957 metais 
suvažiaviman į Hollywoodą, Ca- 
lif. Kuopa siunčia keletą dele
gatų į šių metų suvažiavimą 
Chicagoje. Be to, kuopa pradė
jo leisti anglišką žinių biulete
nį, spausdinamą spaustuvėje, 
vietos vyčių reikalais, o taip 
pat ateinantį į taiką visiems 
tiems lietuviams, kurie lietu
viškai jdu nebeskaito ir nebe
supranta. “The Knights of Li- 
thuania News” išeis kas mėne
sį, tvarkys L. Valiukas ir Lau
ra Juciūtė. Laura Juciūtė yra 
Chicagos lietuvaitė, • 1956 me
tų pradžioje atvykusi į Los 
Angeles ir labai aktyviai įsi
jungusi į vietos vyčių veiklą. 
Būdama Chicagoje, buvo vie
nos vyčių kuopos pirmininkė; 
čia yra kuopos sekretorė.

Sveikino lietuvius 
respublikonus

Susiorganizavusius Kalifor
nijoj lietuvius respublikonus 
sveikino prez. D. D. Eisenho- 
wefis, viceprez. R. Nixonas, 
respublikonų partijos centro 
pirm. L. Hali, šen. Wm. F. 
Knovvland ir eilė Kalifornijos 
kongresmanų. Kalifornijos lie
tuviai respublikonai (Ameri
can - Lithuanian Republicans 
of California) šiuo metu atlie
ka paskutinius susiorganizavi- 
mo darbus ir pasiryžę aktyviai 
įsijungti į šių metų rinkiminę 
kompaniją. Vadovybę sudaro: 
pirm. L. Valiukas; vicepirmi
ninkai — C. Lukšis ir T. J. Vis
girdą; sekretoriai— J. Kojelis, 
B. Skirienė ir S. Wilkaitė 
(VVilkas) ir ižd. G. Rudelis.—

D. D.

kia tos visų lietuvių vienybės. 
Jos veikla ir uždaviniai yra 
kultūrinio pobūdžio. Min. St. 
Lozoraičio lankymasis yra po
litinio charakterio, ir jo kvie
timas Philadelphijon būtų Al
to ar apolitinių grupių reikalas. 
Jei L. Bendruomenė jį kvies
tų, jį kištųsi į nesavo reikalą. 
Sekė siūlymas L. Bendruome
nei susilaikyti nuo min. St. 
Lozoraičio kvietimo, paliekant 
šį reikalą politinėms grupėms. 
Bet min. St Lozoraičio kvieti
mui pritaria valdybos nariai 
dėstė, kitaip. Min. St. Lozorai
tis nesąs politinis asmuo. Jei 
jis kalbės apie padėtį Lietuvo
je, argi jo pranešimas bus tik 
politinis? Jis bus kultūrinis. 
Jei L. Bendruomenė kvietė 
dr. P. Karvelį, kodėl negali 
pakviesti St. Lozoraičio?

Sutariama atsiklausti politi
nių grupių atstovų. Jei atsi
rastų kas ministerį kviečia, 
šis veiksmas L. Bendruomenei 
įkristų. Jei kvietėjo kito ne
atsirastų, tai turėtų padaryti 
L. Bendruomenė, bet jau tu
rėtų šiokį tokį pasiteisinimą. 
Greitomis atžymimos keturių 
politinių grupių asmenys — 
krikščionių demokratų, vals
tiečių liaudininkų, soc. demo
kratų ir lietuvių fronto bičiu
lių. Posėdis nutrūksta, veikia 
telefonas. Vėlyvą sekmadienio 
popietę pavyksta pasiekti tik 
krikšč. demokratu ir liaudinin-

papildant jau esamą taupymo sąskaitą $5,000.00. VELTUI 
ŽIEBTUVĖLIS, PLUNKSNA IR PIEŠTUKAS atidarantiems 
naują ar papildant jau esamą taupymo sąskaitą $2,000.00. 
VELTUI STIKLINĖ PELENINĖ atidarantiems naują ar pa
pildant jau esamą taupymo sąskaitą $50.00 ar daugiau.

. Iš visų pagrindinių pasaulio 
kalbų prancūziškoji yra pati 
vikriausia, atseit — per trum
piausią laiką galima daugiau
sia pasakyti. Ne be reikalo ji 
buvo ir dalinai dar tebėra dip
lomatinė kalba. Ją patartina 
išmokti visom moterim. O ko
dėl? Nė aiškinti nereikia.

Motoriškai vertinant
Prezidento Eisenhowerio sū

naus mergaitė žaidė su savo 
seneliu — prezidentu. Po kiek 
laiko prezidentas išsitiesė so
foje ir užsnūdęs ėmė knarkti. 
Po valandėlės jis apsivertė ant 
šono ir nutilo. Mergaitė nubė
go pašaukti savo motiną Saky
dama: “Mama, eik pažiūrėk. 
Diedukui motoras užgeso!”

LIEPOS 29 SEKMADIENI, 
KASMOČIAUS SVETAINĖS SODE

89-91 Steamboat Road, Great Neck, L. L, N. Y.
Programoje dalvvayja VYRŲ CHORAS, vadovauja muz. MYKO

LAS CIBAS, akordeonistas VYTAUTAS DAUGIRDAS IrLINKSMTE- 
JI DAINOS BROLIAI.

Po programos ŠOKTAI, grojant žinomam Vic Sandėri orkestrui, 
įvairios dovanos ir kt. Veikia bufetas- užkandinė.
Pikniko pradžia—3 vai, p.p. Programos pradžia—6 vai. p.p.

JOJIMAS - 11.25

valsč., Biržų aps. ūkininko šei
moj. Baigęs Šiaulių gimnaziją, 
miškininko mokslus išėjo Pa
nevėžio miškininkų mokykloj. 
Karinę prievolę atliko 5-jame 
D. Lietuvos Kunigaikščio Kęs
tučio pulke A. Panemunėj. 
Buvo aktyvus šaulių Sąjungos 
ir Vilniui Vaduoti Sąjungos na
rys ir pareigūnas. Į Ameriką 
atvyko .1949 m. spalio 19 d. ir 
sėkmingai čia kūrėsi. Maža te- 
sirodydamas viešumoj, šiaip 
gyvenime turėjo nemaža bi
čiulių. Labai dar troško gyven
ti ir norėjo grįžti dirbti Į tėvy
nę. Amerikoj pasiliko liūdinti 
žmona Ona, sūnus Emanuelis, 
duktė Liuda, brolis Petras, 
Lietuvoje — sėsuo su šeima. 
Gausaus būrio artimųjų, 'bičiu
lių ir pažįstamų palydėtas, ve
lionis liepos 7 buvo palaidotas 
Kalvarijos kapuose. Bendrad- 
radarbių vardu atsisveikino P. 
Balčiūnas.

Pikniku šiemet nedaug te- 
rengiama. Turbūt dėl to, kad 
motorizuoti lietuviai pradėjo 
jais mažiau tesidomėti ir kad 
šiemet retas sekmadienis apsi
eina be lietaus. Užtat ateinan
tį sekmadienį, liepos 22, visi 
rengiasi vykti į Balfo 55 sky
riaus Kamėnų sodyboj rengia
mą pikniką, kurio ir tikslas 
gražus ir kuris žada visokių į- 
vairybių. Rengėjai kviečia vi
sus ir sako: iki pasimatymo!

Skautę 30 berniukų liepos 
14 d. išvyko į Pilėnų tunto 
stovyklą netoli Hambden mie
stelio. Stovyklos viršininkų 
yra vyr. sktn. V. Kizlaitis. Sve
čiai lankytis kviečiami šešta
dieniais nuo pietų ir sekma
dieniais. Stovykla truks iki lie
pos 29. .

Juozas Kijauskas liepos 7 d. 
šv. Jurgio parapijos bažnyčioj 
susituokė su Irena Valdukaity- 
te. Vestuvių pobūvy St. Niekei 
salėje atsilankė daug svečių.

kvietimo reikalas posėdžio 
darbotvarkėje atsirado. Sekre
torius imasi aiškinti. Liepos 
13 L Banko patalpose buvo 
susirinkusi grupė žmonių — 
Tautinės Sąjungos pirmininkas 
Jonys, iš romuvėm^ ir inžinie- 
rių inž. Jurskis, iš teisininkų 
Stikliorius, iŠ biznierių Kaniu- 
šis, dar Bachas dalyvavo ir jis 
pats. Prof. Puzinas buvęs pa
kviestas, bet neatvykęs. Svars
tant ministerio pakvietimo į 
Philadelphiją reikalą Stiklio
rius pareiškė, kad geriausiai 
tiktų jį kviesti Lietuvių Bend
ruomenei.

Kilo diskusijos, ginčai, ko
kių. nėra buvę nuo L. Bendruo
menės įsikūrimo. Buvo pareik
šta, kad philadelphiečiai, kad 
ir būdami skirtingų srovių, iki 
šiol tarpusavy ^gražiai sugyve
na. Partinio susiskaldymo lyg 
ir nejaučiama. Min. St. Lozo
raitis yra skaldantis veiksnys 
lietuvių gyvenime. Jei jis su
gebėtų susiderinti su kitais 
veiksniais, galėtume džiaugtis 
lietuvių vienybe.

Lietuviu Bendruomenė sie-

Never before sold through a single modern merchandis- 
ing dispenser. The modern method of selling merchand- 
ise today. An unusual opportunity to secure your future., 
Will not interfere with your present employment. To 
ųualify you mušt have $1.399 cash available for inventory 
and the necessary time and investment.

• INCOME STARTS IMMEDIATELY.
• BUSINESS SĖT UP FOR YOU.
• NO SELLING OR SOLICITING.

The company will extend financial assistance for full 
time if desired. This opportunity is offered to a depend- 
able person who is interested in his or her future.

Ali cash busines — Depression proof — No credit risk.
For personai interview in youncity ivrite:

VENDOPAK CORPORATION

NEW REPORT 
■ArflE REVEALS AMAZiNC 

RESEARCH
PROCRESS IN

CANCER
Seni to4ay fvr thi» frce repwt «h»t 

dudlensea charcea tint there
ha* been ^M» h»»reciable procres* 
atainst caacer aarins the paat 2* 
yeer*. Leara *be facts ahM* caaeer, 
how to prereat it, how to aveU vręat 
treataent—tint i> aften wer*e tina 
the disessel

This report esplaiin in simple laa- 
nage vhat caacer is, hew it .a**'1* 
an4 >prfHr rtu! lww csiicer ssfferer* 
are gaaranteed reŪef! Write today for 
free proof of resaKs an4 reperts of 
progress against many proHen discases. 

Spears Chiropractic Hospital 
DEPT. 1095 DENVER 20, COLO.

TOP NOTCH
STENOGRAPHER

WHO HAS SECRETARIAL ASPIRATIONS
REQVIREMBNTS: Stv>rthnn<i wor<1s Įw>r minute. —Typing -fiO per

mmjite. Fort y hour week.
BENEFITS:

• 24 w«»rkinit rtayr paid vac.-»ti,»n
• S paid hoHdšys p> r year
• GenvfrtU!* siek leave. r>-tirement plan. h.->-pital and inmirance pnocratn

PHONE MR. C K OREW — tOLVMBVS 1-12TS
— Izm'mI Office of —

SANDIA CORPORATION
A autotidiery of the Weptern Electric Company. ra<a<*d la rvsrareh 

and development of noclear sreapona

Future only once in a lifetime for a Career wėman interested 
in diversified and fascinating details.

SECRETARY
RF.QV1REMENTS: Shorthand. 90 words per minute; typinir 60 words P*r 

minute. Forty hour treeic.
BENEFITS;

• 24-working days pairi vacation
• 8 pairi hoiidavs per year
• Generous siek leave. retirement plan. hospital & free Insurance 

prosram.
For Personai Contact phone Mr. C. E. Orew COlumbvs 1-1271

lz>cal Office of
SANDIA CORPORATION

A Suh.-drfisiry <<f the Wentern Electric Company. engaKed in re^eateh and 
deyelopment of nuelcar weapow».

ALBUQUERQUE, NEW MEXtCO



REAL (STATE RESORTS

VACATIONS

VISKAS PRIE AUSIES!

SU.MMER RENTALS

W!NTREX

20th & Beach Avalon, N. J.

DISPLAY

Woodhav«n 21, N. Y.

VI 6-2164

po 6 vai. vakaru, nedarbo dienom visą dieną.NEW YEAR’S CRUISES
Ships MHERE EIME BŪT ON FIRE ISLAND

Tel. APplegate 7-0349

340 RIDGEW00D AVĖ.

SPATAFORA’S TRAVEL BUREAU

Taip patogus prie vasaros rūbų, maudymosi 
kostiumo ar trumpai nukirptų plaukų

OPEN 
THUR8DAY 
EVENINGS 

TIULI

Satumia 
Conte 

Biancamano

(BMT Jamaikos linija, Forest Parkvvay stotis.)

44 State St
W. T. GRANT BLDG

Portretas, vestuvės vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir 
1.1 Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau- 

kos, taip gi aliejiniai portretai
P. Gaubys foto srity dirbąs nuo 1926 m.. (Lietuvoje, Ber
lyne ir Amerikoje) darbą Jums padarys tikrai greit, gerai 

; ir pigiau nei kas kitas.

Onos ir
Pikni- 

skaniais 
Kviečia- 
ir links-

All rooms hot and cold water. Some with private shower. 8 acres. 
Beautiful location. near lake and church. Good meals, home bak- 
ing. Sports. Booklet Bernetta Meszler Prop. '

BEACH LAKE; PA. PHONE 9-949R-1S

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radlo. 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspetlų Woodhaven.
Richmond Hill, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

Dariu atliekamas prityrusio techniko, pripažinto 
BCA Instituto, New Vorka.

Daria rakandoa: IramUrn ano • vai. ryto Bd 8 vaL rak.

Crooning Pines 
On Eeha Lak** In Adlrundacks 

PH. VFARRENSBtUG SI SI
Ali sports on gp>undn. Boa t a. sandy beach. glanl pi nes. cntcrlnin- 
rnent Icd programa. Near churches. golf. Dircct traln and bus 
travcL Scnd for booklet. Kales >42 up.

The Daughters of Mary Help of Christians * 
(Salėsiu Slstera of SL John Bosco) 

AN INTERNATIONAL CONGREGATION
invite \oung ladies under 25 years of age to join in their work 
among childrcn ofthcworking classes. Although the Sisters are 
devoted primarily to teaching, they also do sočiai work and dom- 
įpėstic work. For further Information write:
Rev. Mother Provincini 41 Ward St., Patenon, N. J.

BERKSHIRE
LOOGE

GREIČIAUSIAS BŪDAS SIŲSTI SIUNTINIUS Į LJETUVĄ 
YRA ORO PAŠTAS. MES SIUNČIAME VAISTUS, RŪ
BAMS MEDŽIAGAS IR MAISTĄ GREIČIAUSIU KELIU.

PRAŠYKITE PRISIŲSTI ILIUSTRUOTĄ KATALOGĄ

Are thero the kind of people you want to meet ln the klnd of 
surroundings YOU will enjoy* And nowhere else on Flre Island 
būt herr at The Lionei can you got onr room housekecping apart- 
ment for as little as 5250 per couple for the season — with every- 
thing you want for your varai ion — sivimming, fishing. surf. su® 
and fun. No childrcn permitted, For further Information and our 

unbclicvablc low w rėkly and •nionthly rates call UL 5-6-136 — 
nite NE 9-8591.

The Lionei, Kieme* Beach — Flre Island

LORETTA HOUSE 
228 E. GLENW00D AVĖ,

WILDW00D, N. J.
Hot and cold running water 

in ali rooms. Hot shower.
Across from Catholic Church

MRS. C. WALSH, Prop. 
Phone 2-5100

Ruration Datcs

O R S E S H O E LAKE 
Fricndly and Informal 
2% hrs. via scenic thpuway- 
quickway, 500-acre mount- 
ain estate. Large private 
lake, sand beach. Ali sports, 
fine golf course nearby. 
Tcrrific choice food. E.x- 
cefent orchestra. Cocktail 
lounge. Frce bus to church
es. Rates $45 up. Open 
June 22.

Wrlte now for booklet 
G. L. Ncuhaus, Bethel, N. Y.

Phone Liberty 2123

A Home away from Home
COUNTRY FARM HOME in 
Catskills. Accommodates 12-15 
guests. Ali churches and sports 
nearby. House cooked meals. 

-Rates £25.00 vkly.
Mrs. Vincent Lawrenee,‘x.. ..
No. 2, Jefferson, N. Y. Tek: 
Stamford 6940.

Tradicine SONOTONEKašis

SEA BREEZE
Motei on the Oceau 

Edgewater Avė., Montauk, L.t. 
20 attractive rooms, private 
showers, heat, twin beds, 2 
blocks to church and Stores.

For Reservations Phone:

Tram - Msstssippi pirmeny
bes, kuriose Povilas Tautvaiša 
ir Kazys Jakštas (abu iš Chi- 
cagos) laimėjo pirmas dvi vie
tas, plačiau aprašė Amerikos 
šachmatų federacijos organas 
CHESS LIFE, birželio 20 d. P- 
bėse dalyvavo Iowa, Illinois, 
Indiana, Ohio, Nebraska, Mis- 
souri, Michigan, Minesota ir 
VVyoming valstybių 62 žaidėjau

Ignas Žalys ir P. Kontautas 
laimėjo po tašką 1952 Golden 
Knight koresp. turnyro baig
mėje, skelbia Chess Review 
liepos nr. Žalys įveikė Dorsey, 
o Kontautas—Northamą. 1955' 
G. Knights turnyre Karalaitis 
laimėjo prieš Stetler, Giedrai
tis įveikė McCaroll ir lygiom 
su Seaman, Kripaitis sudorojo 
Stephens.

Massachusetts šachmatinin
kai suvažiuoja vasaros subuvi
mui į Riverside Recreation 
Grounds, netoli Nerumbega 
parko, Bostone, sekmadienį, 
liepos 22 d. Prašo atsivežti 
šachmatus.

Jei nori ką paskelbti 
skambink telefonu:

GLenmore 5-7068
DARBININKE,

39-01 MAIN STREET, FLUSHING, N. Y.
Suite 504. Telephone: FLushing 3-4241

3 rtns., 1 bath — — I 
3 rms.i 2 baths ----------------------
Ali rooms are fully furnished. Located at 
COX NECK R D. and BREAKWATER R D.

FOR RESERVAT.IONS CALL 
DE 5-2060

Eves. VI 9-4847 .

McCANN'S HOTEL
Oceanfront, Between 15th and 16th Avės., 

Belmar, N. J.
EUROPEAN AND AMERICAN PLANS 

Beautiful Air-Conditioned 
Dining Room and Cocktail Lounge 
Tel. MUtual 1-0611. 1-0612, 1-9720

PAT & K. McCANN
Owners and Managers

Seashore and Country Combined. Fishing 
Pier in Front of Hotel. Deep Sea Fishing 
Boats 5 Minutes From Hotel. Near Ali 
Churches. Golf Club 5 Minutes Ride. 
Bathing From Rooms.

THIS SUMMER COME TO 
SEA ISLE CITY, N. J.

Cottages and apartments for rcnt by tiv 
week. month and season.

C. M. SOFRONEV
4201 Landis Avė.. Sea Isle City, N. J.

Tel. Sea Isle City 3-6011

N«W Lletlna Across From <Jolf Course 
IMMEOIATE POSSESSICN. Medford 
Vicinlty. 4 years old. U shapecL log 
conetructlen. 4 bedrooma. cat Kedrai 
living room, 28x18* fully insulated. Oil. 
hot water (baseboard) heating. $19,000 
Owner transferred. Call -for appoint- 
menL Also lota, bullding sites & aere- 
age in lakęs area. Near St.- Josephs 
Partek. CARO LARSEN. Realtor, 
Taupton Lakęs. OLive 4-2518.

Skaitykite "Aidus" 680 Bush- 
wick Avė. Brooklyn 21, N. Y.

Bermuda 105
San Juan, St. Thomaa 

LaGuaira, Curacao 385 
Kingston, Havana

PENN-MAR HOTEL 
AND COFFEE SHOP 

ATLANTIC CITY
137 ST. JAMES PLACE—NEAR BEACH 
Low daily and wėekly rates. Running 
water, shovrers, private baths and' TV. 

Bathing from Hotel. Brick Building. 
Tel. Atlantic City 4-9772

ROBERTE. STASZNY. Mgr.

LAIDOTUVIŲ DIKEKTOKLU
380 Mapie Avenue, Hartford, Conn.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

TeL CHapel 6-1377

Port Au Prince, Cura-
Dcc. 22 Maurctania cao, LaGuaira, Bahia, 

Rio de Janelro, Trini
dadu Barbadoa, Martin- 

k|ue. St. Thomas 750
Niuau

Early rcservatkin advised

1FINTREX AND CQ LTD 
51 Brompton Rd. ' 

LondonS. W 3 
England

2 Beautiful 90-ft, 
< . sailing schooners

f Long Island Sound 
to Block Island and 
retum. Send for 
illustrated folder, 
$75 & up per week 

> Season June 25th to 
—Sept. 15th. Tenth 

Season.
SC HOONER CRUISES 

Box 64, PELHAM, N. Y.

VERSAL ESTATES
SUMMER Renting, Mattituck. L. I. 
Formerfy . ĄSHLĘY ESTATES

Ali seperate apartments from 1 room up 
with separate entrances, private kitehen. 
private baths, private beach on premises 

fishing and sports.
1 rm., toilet 4. sink -------------$25 per week
2 rms. -----------------------------------$56 per week

-$65 per week

Wingdale. N. T. Tel. 3671
70 MILĖS. N. Y. C.

Excellent Food. variPty of 
Tastefully Prepared Dishes 

Horscshoo. Bar—Cocktail Lounge. Modem 
De Luxe Bedrooms. Sports on Premisas., 
10-Mile River for Fishing. Swimming Pool 
Tennis Court. Handball Court on Premises 
Picnic Grounds<—Near Catholic Church.

Golf Nearby
ENTERTAINMENT

$40 up Weekly — Booklet 
SADIE M. FEDERICO. Prop.

**A Home Away From Home" ’ 
OPfN ACL YEAR .
BOSE - WE3UL

Bex 85, Freehold, N- Y, Enjoy your vaca- 
tion in beautiful Catskiil Mts. Spot out of 
’ordinary. Exee|tent food, bot and cold 
running arater in aN rooms. Lawn sports. 
Near aU churches Froe booklet. Cairo 
8-2335. ANNIE < l$URT EIFLER, Props.

MONTAUK HOTEL
Cor. First Avė. & Bond St., 

ASBURY PARK, N. J.
Under New Management

Rates. single room. daily. $2.50. Weekly, 
$15. Double. daily. $5. Weekly. $30. TV in 
lobby. Largo open porch. Near Catholic 
Church. SAL <S. ANN MALANGA, Prop.

Prospect 4-9698

Amerikiečiu greitis
Europiečiai priskiria ameri

kiečiams visokio greičio rekor
dus. Kol iš Amerikos plaukia 
visokia šalpa Ųuropai, ten vis 
plinta aiada kąlhėtl apie juos 
iš blogosios pusės. Amerikie
čių .greitį paskutiniu laiku ap
taria: “Pasakiškai greitas šuo
lis, peršokant iš barbarijos 
laikų į susmukimą, visai nelie
čiant civilizacijos”.

Lord Baltimore
121 S, So. Caroline Avė.,.

Atlantic Citv. N J.
Rooms v.iui m..u.

$2 and up per person.
Air cooled roooms, shower, 

bathing and parking. 
Near Catholic Church

Now under new ownership 
Phone Atlantic City 5-6192

IN SEASIDE PARK, NEW JERSEY

THE OCEAN TIDE HOTEL
IS UNDER NEW OWNERSHIP 
CENTRAL AVĖ. & 2ND AVĖ.

Within a Half Block of the Ocean and Bay 
ENTIRELY NEW FURNISHINGS 
AMERICAN & EUROPEAN PLAN

• EXCELLENT FOOD • ATTRACTIVE RATES 
B. C. VAN BENSCHOTEN

Prop. A Mgr. ' Phone Seaside Park 9-0087

GREENFIELD, MASS.
šv. Onos draugija ruošia di

delį pikniką, kuris įvyks liepos 
29 d., sekmadienį, 1 vai. po 
piet, Franklin County parke. 
Pikniko vieta prie pat įvažia
vimo. Bus pagerbtos 
programa vaikučiams, 
kas bus įvairus su 
valgiais ir gėrimais, 
me visus atsilankyti 
mai laiką praleisti. Svečius su
tiks rengėjos: A. Stepankevi- 
čienė, M. Oguonienė, A. Ta- 
mash ir P. Padlesnienė.

A. Dėdinas

MODERN ROOMS
212 E. Oak Avė., Wildwood, N. J.

DAY, WEEK OR MONTH
Near beach, bus, raitway stations 

and Catholic church. Parking.
MRS. MARTIN Phone 2-5722

Riversea Inu
Golf, Tennis, Surf Bathing 

(on the Premises) 
Pre-Season Rates
American Plan

Write for free Literature
Box B-55. OldSaybrok, Conn.

PIGOTT’S GRANDVIEVV 
HOUSE

32 Grandview Avė.
Keansburg, N. J.
For Reservations

Tel. Keansburg 6-9727 
Block to beach, near Stores, 
church. Bus stop at center.

Childrcn velcomed. Under new 
management. Mrs. J. Pigott, 
Prop.

On the Beach at Avalon, N. J., at the Edge of 
Jersey’s F i nešt Bathing Beach

THE WHITE BRIER LENDŠ ITSELF TO YOUR 
COMPLĘTE RELAXATION AND COMFORT 

Newly Decorated Rooms Ali With Modern "Baths and 
Private Sun Deck

The Beautiful TROPICAL Cocktail Lounge & Green Room Is 
Ideal for Dining Pleasure Overlooking the Ocean 

AVALON 7-3121.
TRYON INN

) NEAR COOPERSTOVVN
Delightful vacation resort in atmosphere 

of charm. Famous for delicious foods. 
graciously served. Friendly cocktail 
lounge. Beautiful mountainous surround- 
ings. Swfmming, movies and churches 
nearby. Reasonable rates. Request bro- 
chure. E. McKone. Cherry Valley. N. Y.

HOTEL BON AIBE
- WILDW<X>O, N. A

231 E. MAPLE AVĖ- CteM to Beach 
AJU roeMa wHb bot 4»d cold running 
watar. Sama witb privata tatha. Bathing 
from botai. Near CathoUc duirch and 
amucamants. ROSELYN HAYES, Prop.

Pbona 2^DM .

TALARSKI
FUNERAL HOME

. MAGNEB’S MANOE
30 E. Mapie Ave~ near Beach, 

WILDWOOD, N. J.
Located near Catholic Church and
Amusements. Mrs. MAGNER, Prop. 

Phone. 2-5039

Brent's Hand - Dee Drive Inn 
RESTAURANT

Spccializing in Sea Food—Steakes—Chops
Fountain servicc — Breakfast — Lunch 

— Dinners —
Open 24 Hours — Week-Ends

SHORE ROAO & OCEAN DRIVE
COLD SPRINO, N. J. 
(Just over the Canal)

Fornier Students of 
St. Mary’s College 

NORTH KAST, PA.
IN THE FALL OF THIS YEAR, WE ARE CELEBRATING THE 
DIAMOND JUBILEE OF THE FOUNDATION OF ST. MARVS 
COLLEGE.

As a highlight of the celebration, we are inviting all our for- 
mer students to retum to the College to hclp us celebrate.

Becausc many former students have changed their address 
since-North East days. we vvould appreciatc it if anyone knowing 
the present address of former St. Mary’s students would drop a 
card to Very Rey. Father Rector St. Mary’s'College North East, 
Pennsylvania informing him of šame.

ARE PARTKT7LARLY INTERESTED IN HEARING PER
SONALIA' FROM ALL FORMER NORTH EAST STUDENTS.

P E T F? S
BAR AND P A C K A G E STORE 

DELICIOUS SANDVVICHES AND A CHOICE OF YOUR FAVOR
ITE REVtRAGES—ALWAYS A COMPLETE LINE OF PACK- 
AGE GOODS—ICĘ COLD BEER.

605 Lafayrtte St. Cape May, N. J.
Cape May 4-4371

TELEVIZIJOS ir KAD1O 1 ALSI MAS 
BANGA

BROOKLYN, N. T.

home-cooked food. Beautiful acenery. 
Autbeatie FARM atmoapbere. Rates: 
$25.00 per -veek.
VIOLET TOMPKINS, Prattevllle, N. Y.

e e . ee ■ » . r e. .y e ■ ,
DSPLAY '

SEE CATHOLIC 
E U R O P E 

AVĖ MARIA, AM-expense Tom* 

$467. 
one week by plane or 

six. woek« by ship <v«ait 7 countriea)
Color folder free

X ' NANCY CAVELLO
22 Pilgrim Ava, Watarbury 

Tel. PLaza 3-3693

REAL ESTATE

GARDEN CITY — Cape Cod. 
brick - and - shingle. 2 bed- 
room, expansion attic. 80x100. 
Beautiful landseape, screened 
porch, attached garage, many 
extras; generous mortgage. 
Pi. 2rl861.

■ -■■■ ■ . ■ - ; ■ ■■ - ■. - -

RESORTS

BAY V1EW LODGE 
556 B. 130 St.

BELLE HARBOR, N. Y. 
Rooms with or without meals 

Farrelly & McGuinness, Props.
GRANITE 4-8595

WESTHAVEN — By-The-Sea 
Ocean and Brighton Avė., Sea
side, N. J. Rooms with or with- 
out private baths; homelike 
atmosphere. Bathing direetly 
from Westhaven. Breakfest 
served. Free parking. Mrs. 
DELLA MAHONEY. Telepho
ne: Seaside Park 9-0226.

CARNEVS HOTEL
On Beautiful Lake George

1 family resort for peace, relax- 
ation and fun. American Plan. 2.100 
ft. private sand beach. Coating, 
tennis, svvimming, fishing. Write 
for Booklet. J. C. Camey, Silver 
Bay N. Y., or Phone Hague 2682.

HAGUE TOWN HOUSE 
ON LAKE GEORGE

Private 200 ft. beach, European 
Cuisinc

American or European Plan 
Near. Catholic Church 
Write for booklet “L” 

Hague, N. Y.

ATLANTIC CITY HOTEL
WILTSHIRE

Virginia’Ave - Opposite 
Steel Pier 

FIRST HOTEL 
from 

BOARDWALK
Elevator, free bathing, restaurant 
Free parking. Television, Spacious 

• lounge, Large open verande . 
A fine ressort hotel. Write for 
free hotel literature. Sensible 

rates prevail.
For reservations ivrite or Ph.

A. C. 5-3203


