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Jungtinių Tautų Stebėtojai
Duoda Neteisingą Raportų

100 Stebėtojų Lebanone Išdavė Pirmų Raportų ir Aiškiai
Apsimelavo; Jie Tik Dalį Sienos Matė, Bet Reiškia 

Nuomonę, Kad Lebanone Vyksta Pilietinis Ka
ras; Jie Mažai Kų Matė, Bet •Raportuoja.’

Jungtinių Tautų saugumo viršininkai nori gauti leidi- 
taryba nutarė pasiųsti j Le- mą iš sukilėlių lankyti jų 
banoną „stebėtojus” prižiū- užimtas sritis ir jų laikomą 
rėti Lebanono ir Sirijos šie- sieną, o gal ir kokiais kitais 
ną, kad per ją Nasseris ne- sumetimais pirmas JT ste- 
siųstų savo karių ir ginklų į bėtojų raportas išėjo nepa- 
Lebanoną. Iš 172 mylių ii- našus j tiesą.
gurno sienos JT stebėtojai;
galėjo prieiti tik prie 18 my-' „
lių, o kitų sienų jie visai ne- trCJl. ttP (rūUllC
matė. Tie stebėtojai “stebi”. Lankėsi AlŽlire 
tiktai dieną ir tiktai prie di- y
džiųjų kelių, todėl jie negali Pereitą savaitę Prancūzi-matyti, kas per sieną atvyk- . . . . . . ...ste į LebanoS, ir kas ten ko- ->os """Eterių pirmininkas 
kius ginklus gabena ar ne- Senerolaa de Gaulle tns die- 
gabena. Bet nieko nematę P8? la"kesl Pro™.c.1-
stebėtojai visvien išdavė sZ W ,Jls aPlanke suk,lellų 
vo pirmąjį raportą ir jame
prisipažįsta nieko nematę,
het tas iiems nekliudo reik- _ ___ ___ _
šti nuomonę, kad Lebanone Y!slš,ką P0“"!®

SENI IR NAUJI MII ŽINAI

Jungtinių Amerikos Valstybių kare laivyno oavandeninis laivas Triton, kuris 
rugsėjo mėnesį bus baigtas statyti. Jis bes varomas atomo jėga. Tai bus di
džiausias pasauly povandeninis laivas. Agnioje kairėje matome dešimto šimt
mečio Vikings laivų pavyzdį. Tekiais laivais plaukė dešimtame šimtmetyje, 
šitas laivas padarytas pagal anų senųjų laivų pavyzdį, tik pridėta šiokių tokių 
naujoviškų patogumų. Juo 7 asmenų įgi a siesis: «s Norvegijos atplaukė ; New 
Yorko uostą per 20 dienų. Apačioj dešinėj karo sprausminis lėktuvas Boeing 
707, kuris iš Seattle, Wash„ į Bostonų atskrido per 4 vaL 16 min.

Bus Derybos Su Rusais Dėl 
Apsaugos Nuo Puolimo Iš Pasalų
Amerikos Vyriausybė Sutiktų Derėtis Dėl 

Netikėto Puolimo; Tokį Pasiūlymų Prez.
Pirmas Darė; Chruščiovas Pasiūlymų P 

Ir Siūlo Amerikai Tartis Tuo Klausimu.

Nuo

dažniausiai lankomas sritis 
ir visur kalbėjo į vietinius 
gyventojus žadėdams jiems

ir

Devyni Amerikiečiai 
Laikomi Įkait ais

Rytų Vokietija vis dar 
laiko devynius amerikiečius 
karius nelaisvėje. Tie kariai 
turėjo nusileisti lytinėj Vo
kietijoj dėl gazolino trūku
mo. Pereitą savaitę vokiečių 
komunistai leido tiems ka
riams pasikalbėti su užsie
nių spaudos atstovams. Tar
pe žurnalistų vienas buvo iš 
Vakarų. Amerikiečiai ka
riai papasakojo, kad jie tuoj 
po nusileidimo buvo suimti 
vokiečių ir perduoti Sovietų 
Kariuomenei ir tik vėliau ru
sai amerikiečius vėl grąžino 
vokiečiam, kurie dabar juosĮ—21--

vyksta pilietinis karas, kad 
didelė dalis maištininkų esą 
Lebanono piliečiai. Apie 

Įp kišimąsi į Lebano
no karą stebėtojai nieko ne
matė ir nieko nepraneša, o 
Egipto ir Sirijos spauda šau
kia, kad JT stebėtojai “iš-

ūkišką gerbūvį. De Gaulle 
sakė, kad vietiniai gyvento
jai dalyvaus šį rudenį Pran
cūzijos konstitucijos pakei
timo balsavime ir turės tas 
pačas teises, kaip ir visi ki
ti Prancūzijos gyventojai. 

Alžyro prancūrai šį
baltino” Nasserį ir pripaži- kartą gen. de Gaulle pasiti- 
no, j°g Lebanone eina karas ko gana saitai, nes genero- 
tarp vyriausybės ir opozici- ^^ nepriėmė jų programos 
jog i dėl Alžyro “integracijos” į

Prancūzijos gyvenimą. Bet
Toks raportas yra tik pa

sityčiojimas iš bešališkumo
ir žmonės spėlioja, kodėl gen. de Gaulle vyriausybę. 
JT stebėtojai tokį raportą 
skelbė.

nėra abejonės, jog prancūzų 
kariuomenė Alžyre remia

Kairo radijas be pertrūkio 
šaukia Lebanono gyventojus 
nuversti teisėtą šalies val
džią. Egipto diktatūra prieš 
sukilimo pradžią ir sukili
mui prasidėjus siuntė gin
klus ir karius į Lebanoną 
“sukilimą” daryti, bet JT 
stebėtojai, nieko nematę, 
skelbia miglotą raportą ir 
reškia savo nuomonę, kuri 
yra paremta nežinia kuo. ,

Anglijos, Prancūzijos ir 
Amerikos diplomatai vieto
je visi neabejoja, kad maiš
tas Lebanone yra sukeltas 
Nasserio agentų. Sukilime 
dalyvauja ir vietos opozici
ja, daugumoje tai yra mago- 
metonys arabai, kurie norė
tų nuversti jiems nepatin
kamą vyriausybę, bet pro
pagandą už sukilimą, gink
lai ir sukilėlių žymi dalis 
yra atėję ar atsiųsti iš Egip
to ir Sirijos.

Lebanono vyriausybė nu
rodo, kad sukilėliai turi ka
nuolių, prieštankinių ginklų 
ir kitokių pabūklų, kurių jie 
galėjo gauti tiktai iš užsie
nių. To visko stebėtojai ne
užginčija, bet visvien jų ra
portas yra toks, kad gaunasi 
klaidingas įspūdis, lyg visas 
sukilimas būtų tik Lebanono 
vidaus reikalas.

Kokiais sumetimais JT 
stebėtojai skelbė tokį aiškiai 
vienašališką raportą gal pa-

Haivajai Tuoj Nori 
Visų Valstijos Teisių

Pereitą savaitę senatas 
nubalsavo suteikti Alaskai 
valstijos teises. Dabar Ha- 
wajaj subruzdo reikalauti, 
kad dar šiame kongrese ir 
Hawajų saloms būtų suteik
ta valstijos teisės. Abejoja
ma, ar kongresas besuspės 
šiais metais priimti į Uniją 
ir Hawajų salas, bet mažai 
kas abejoja, jog naujame 
kongrese, kuris susirinks po 
Naujų Metų, Hawajų salos 
gaus valstijos teises.

DR. P. GRIGAITIS

A.L.T. Centro sekretorius,

aiškės vėliau. Gal stebėtojų darbu našų.

'Nebyli*’ Tarė: Goldfine Aiškinasi J. F Dulles Tarėsi
'Tamsta Meluoji9 Del Savo Dovanų Su Gen. de Gauūe
' ______ i -------- i ------

Londone turistams yra ro-i Bostono biznierius BJ Amerikos valstybės sek- 
domi gvardijos sargybiniaį Goldfine pereitą savaitę rotorius John Foster Dulles 
prie Whitehall. Sargybiniai pradėjo aiškintis atstovų lankėsi Paryžiuje pereitos 
gražiose uniformose blizga, rūmų komisijoj dėl savo do- savaitės gale, kur jis tarėsi 
bet niekada nekalba, dargi vanų prezidento padėjėjui su Prancūzijos ministerių 
jei turistai bando juos pra- S. Adams^ii ir kitiems vai- ‘pirmininku gen. de Gaulle. 
kalbinti. dininkams. Virš dienos lai- Prancūzijos vadas ir valsty-

Praeitą savaitę vienas tu- ko Bemard Goldfine skaitė bės sekretoriui pakartojo 
ristų vadovas atvedė prie 2 $ rašt0 savo parodymus ir prancūzu nusistatymą jsigy- 
sarevhiniu 34 amerikiečius ® tą pal odymų ati odė, kad ti atominių įlinkių, bet Ame Stera ir pradėjo jiems J® 3™ nekalusias šutvė-rikos valstybės sekretorius 
pasakoti, kad sargybinių ba- rimas pasaulyje, kurs nieką- nurodė, jog Amerika nega
lai todėl taip blizga, kad jie da J01™5 malones is jokių lės duoti prancūzams infor- 
yra iš patentuotos odos, o valdininkų neprase ir nie- macijų apie tų ginklų gamy- 
brizgilai yra iš nerūdijančio kam net nemane duoU kyšių, bę, nes Amerikos įstatymai 
metalo. Vienas sargybinis Lada komisijos nūnai draudžia tą daryti, 
nebeapsikentė tokiais me. pradėjo Jj apklausineū, pa- Šiaip jau kitais klausi- 
lais ir pasakė turistų vado- siroflė, kad jis davęs dovanų mals tarp gen. de Gaulle ir 
vui: “Tamsta esi melagis!”|33-inw valdiningams “bied- John Foster Dulles pneite

n,- „ darbininkams”, kaip pne pažiūrų vieningumo,
Goldfine sako, kurių skai- nore plačiau apie tas pažiū- 

pne artą prab o. Tunstei ~ . Baltojo Namo tar- ras nepranešama. Valstybės 
proga įsgi o ir areivių . kongreso sekretorius nuvežė genero-

nuomonę apie gvardijosA5ams ,ui de GauUe prezide8nt0 Ei.

Klrekis už kllbė^r™?- sekretorius- Dovanos siekė «'nho"erio pakvietimą at- 
gyboje kalėjimo negavo, jis 
tik buvo išbartas.

Rūkoriai Miršta 
Greičiau Už Kilus

Amerikos viešosios svei
katos tarnyba praneša, kad 
cigarečių rūkymas žymiai 
pagreitina žmonių mirimą. 
Stebėjimas 200,000 karo ve-

nuo $25 iki $150. vykti į Ameriką, kada lai-
Visas dovanas ir net “pas- kas jam bus patogus.

kolintą” S, Adams divoną ..... .
Goldfine nurašė į biznio iš- Kubo* Sukilėliai

1 -i sumaži- PaĮeį$ Amerikiečius
no savo mokesčius. Apie

Kubos maištininkai, ve
dami Fidel Castro, buvo pa-

daugelį išrašytų, bet neįka- 
suotų čekių Goldfine atsisa
kė liudyti, nes esą tie čekiai'gavę 47 amerikiečius ir 3 
neturi nieko bendra su aiš-,kanadiečius. Dabar jie jau
kinamu klausimu.

Šį antradienį Goldfine tę
sia savo liudijimą, bet jau

teranų parodė, kad rūkan- po pirmųjų dviejų jo liudiji- 
tieji cigaretes daugiau mirš-įmo dienų spauda ir politi-
ta nuo tokių ligų, kaip plau 
čių vėžys, žarnų žaizdos, 
įvairios širdies ligos ir kt

Stebėjimas parodė, kad 
rūkantieji cigarus ar pypkę 
mažiau kenkia savo sveika
tai, negu rūkantieji cigare
tes. Tiktai labai dideli ciga
rų rūkoriai gadina savo 
sveikatą taip pat, kaip ir 
cigarečių rūkoriai. Kenk-

kieriai dar garsiau reikalau
ja, kad S. Adams trauktųsi 
iš savo vietos.

Per Šventes Žuvo 612

rte iki šio, neką didžiausi* ARo smingiausias yra cigarečių
rūkymas.

Per ilgą švenčių savaitgalį 
visame krašte žuvo 612 as
menų, iš jų-353 žuvo nelai
minguose atsitikimuose ke
liuose, o kiti įvairiose kitose 
nelaimėse. Ypač daug yra 
nuskendusių per Šventes.

ir lamo oe jumu pagriiiuū.
Vokiečių komunistai lai

ko amerikiečius kaip kokius 
įkaitus ir už.jų paleidmą no
ri išgauti bolševikiško.reži- 
mo pripažinimą rytinėj Vo
kietijoj.

Atomų Ekspertai 
Tariasi Ženevoje

Liepos 1 d. Ženevoje pra
sidėjo Sovietų bloko ir Va
karų valstybių atominių ek
spertų posėdžiai. Iki pat po
sėdžių pradžios nebuvo tik
inimo ar rusai sutiks tartis, 
ar varys tik propaganda, 
kaip to galima buvo laukti 
iš paskutinių Chruščiovo pa
sisakymų.

Pasitarimai vyksta, kaip 
tai buvo sutarta ir rusų mok
slininkas Fiodorov pabrėžė, 
jog pasitarimų tikslas yra 
tik išaiškinti, kaip geriausiai 
sekti atominius sprogdini
mus, o atominių ginklų ban
dymų uždraudimas yra vy
riausybių reikalas.

Egipto diktatorius šiomis 
dienomis lankosi pas Jugo
slavijos diktatorių Tito. Pas 
juos derėtis atvyksta ir grai
kų užs. reikalų ministeris.

JUOZAS RAJECKAS

paleido 5 amerikiečius iri 
laukiama, kad tuoj pat pa
leis visus pagrobtus civilius 
ir kariškius Amerikos pilie
čius.

Kubos sukilėliai aiškina, 
kad pagrobdami amerikie
čius jie norėję įrodyti, jog 
Kubos rytinėj dalyj jie yra 
šeimininkai, o ne diktatorius 
Batistą. Be to, amerikiečių 
buvimas tarpe sukilėlių juos 
šiek tiek apsaugo nuo bom- Nepriklausomos Lietuvos atstu*

Pereitą savaitę Sovietų 
diktatorius Chruščiovas at
siuntė prezidentui D. D. Ei- 
senhoweriui pasiūlyma de
rėtis dėl techniškų priemo
nių, kaip apsisaugoti nuo 
netikėto puolimo.

Tokį pasiūlymą prez. Ei- 
senhoweris neseniai darė ru
sams, bet rusai į tai nieko 
neatsakė, o dabar Chhruš
čiovas Eisenhowerio pasiū
lymą siūlo kaip savo ir kvie
čia pasikalbėti. Deiybos eitų 
dėl kontrolės priemonių, 
kurios padėtų apsisaugoti 
ar iš anksto įspėti ruošiamą 
puolimą iš pasalų. Savo laiš
kuose Chruščiovui preziden
tas Eisenhower balandžio
25 dc &. m. ir vėliau uretrų-— -------
žės 24 d. siūlė tartis dėl ap
saugos nuo netikėto puolimo 
ir prezidentas net siūlė įves
ti oro kontrolę prieš galimą 
netikėtą puolimą šiaurės 
srityje, bet Chruščiovo tie 
pasiūlymai nesuviliojo, iki 
jis dabar pats tuos pasiūly
mus daro.

Amerikos vyriausybė ruo
šia atsakymą į Chruščiovo 
pakvietimą ir žada pritarti 
tam sumanymui juo labiau' 
kad tai yra pačios Amerikos 
pasiūlymas.

Chruščiovo p a siūlymas 
derėtis, pagal Amerikos ži
novų nuomonę, nereiškia, 
kad Maskvos diktatorius pa
sidarė kodėl tai sukalbame
snis. Bet Chruščovui svar
bu šiuo tarpu pasirodyti su- 
kalbamesniu, nes paskutinių 
dienų įvykiai stipriai pa
kenkė Maskvai propagan
dos fronte. Ypač Vengrijos 
1956 metų sukilimo vadų 
nužudymas parodė pasau
liui, kad Chhruščiovas yra 
toks pat tarptautinis bandi
tas, kaip ir jo buvęs bosas 
Stalinas . . .

Amerikos atsakymas į pa
skutinį Chruščiovo pasiūly
mą bus paruoštas jau šio
mis dienomis. Po to gal greit 
prasidės ir derybos, jei ru
sai nesugalvos kokių nors 
kliūčių toms deryboms pra
dėti. Mokslininkų pasitari
mai Ženevoje dėl atominių 
sprogdinimų sekimo Žene
voje kol kas vyksta be kliū
čių ir “eina sėkmingai”.

Venecuela
Kongresmoną Porterį

Kongresmonas Porter iš 
Oregon valstijos dabar lan
kosi Venecueloj, kur minios 
žmonių jį pasitiko labai iš
kilmingai ir draugiškai.

C. O. Porter Pietų Ameri
koje yra žinomas kaip vie
nas iš griežčiausių P. Ame- 

bardavimų ir yra primini- vas Waskingtone Juozas Kajec* rikos diktatorių kritikas ir 
mas Amerikai, kad ji ne-įkas dalyvavo Amerikos Lietu- ypač jis kelia viešumon Do- 
remtų Kubos diktatūros nei vių Kongrese Bostone ir paša- minikonų respublikos dikta- 
ginklais, nei duodama jai Iki kongreso ir banketo daly- toriaus Trujillo visokias šu- 
ūkišką pagalbą. :viams gražias turiningas kalbas, n vbes.
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Lenku kapituliacija ?
Nužudymas Vengia jos vadų—Imre Nagy, gen. Pal 

Maleter, Joszef Szilagyi ir Miklos Gimęs ir nuteisimas 
kitų vengru tautos sukilimo vadų sukėlė pasaulyje dideli 
pasipiktinimą. Vengrų vadai buvo nužudyti Maskvos dik
tatorių Įsakymu, o gal net juos patys rusai ir nužudė, nes 
iki šiol dar niekas ūkiai nežino, kur vengrų vadai buvo 
kalinami, kas juos “teisė”, jei iš viso teisė, ir kas buvo 
budeliai, kurie juos sušaudė.

Po visą pasaulį ėjo protestai dėl vengrų vadų nužu
dymo. Buvo protestuojama prieš žudymą žmonių, kuine 
nei Maskvos diktatūrai, nei Maskvos pastatytai Vengrijos 
lėlių valdžai nebegalėjo būti pavojingi ir buvo protestuo
jama prieš žudymą žmonių, kurie buvo pagauti apgaulės 
būdu — pažadant jiems laisvę ir paskui tuos pažadus su- 
mindžius i purvą. Toks elgesys yra barbariškumas ir pa
saulis neslėpė savo pasišlykštėjimo Rusijos valdovais, ku
rie tokias žmogžudystes Įsakė ar patys įvykdė.

Visam pasauliui protestuojant, Lenkijos Gomulkos 
valdžia ilgą laiką tylėjo ir pagaliau, kai pasisakė, tai ne
mažai nustebino žmones. Lenkijos Gomulka grižo Į val
džią veik tuo pačiu metu. kada vengrai griebėsi ginklo 
ir bandė nusikratyti rusiškos armijos okupacijos. Lenku 
ir vengru judėjimas prieš stalinizmą ir preš rusų toms 
tautoms primestą vergiją vyko lygiagrečiai. Poznanės 
darbininkų sukilimas 1956 m. birželio gale rado didelio 
atgarsio Vengrijoj, o Vengia jos rašytojų ir inteligentijos 
protestai prieš Rakoszi ir Gero žiaurų šeimininkavimą, ra
do atgarsio Lenkijoj. Lenkijos spalio mėnesio pasiprie
šinimas rusams buvo tiesioginė priežastis vengrų demon
stracijų. kurios dėl komunistinės politinės policijos pro
vokacijos virto visos tautos sukilimu prieš rusus. Kai ven
grai griebėsi ginklo, juos širdingiausiai suprato ir pagal 
išgales jiems padėjo lenkai, kurie patys tik per plauką 
išvengė panašios kruvinos pirties.

Bet kai Gomulka prabilo apie vengrų tautos vadų nu
žudymą, jis pasmerkė vengrų tautos sukilimą, pasmerkė 
I. Nagy politiką ir dabai- naujai iškilusiame ginče tarp 
Rusijos ir Jugoslavijos Gomulka visą atsakomybę už gin
čo atnaujinimą suvertė ant Jugoslavijos. Tik dėl Imre 
Nagy’ ir jo draugų nužudymo Gomulka pasisakė neturįs 
davinių spręsti, kiek tas nužudymas yra pateisinamas . . .

W. Gomulkos pasisakymą pasaulis įvertino, kaip 
lenkų kapituliaciją prieš Maskvos budelių reikalavimus. 
Maskva nori patempti vadeles ir visus komunistų valdo
mus kraštus ima griežtesnėn kontrolėm Kaip 1948 me
tais, taip ir dabar Jugoslavija stovi Maskvos diktatorių 
gerklėje lyg įstrygęs kaulas, kurio jie nei nuryti, nei is 
spiauti negali. Bandymas susitaikinti su Jugoslavijos dik
tatorių pasibaigė nepasisekimu — Jugoslavijos komunistų 
diktatūra sutiko remti veik visą Sovietų Rusijos užsienių 
politiką, bet viduje ji ir toliau nori pasilikti laisvę pati 
spręsti, kokią politiką vesti. Ir užsienių politikoj Tito ne
norėjo Įsikinkyti galutinai Į Maskvos vežimą, kad nenu
trūktų jam naudingi ryšiai su Vakarais. Maskvos akyse 
tatai yra didelis prasižengimas. Lenkijos komunistinis re
žimas vidaus politikoje vis dar seka savuoju “lenkišku” 
keliu, bet užtat užsienių politikoje lenkai seka aklai Ma
skvos nurodymus. Bet ir toks paklusnumas Maskvai at
rodo nepakankamas. Kai pasaulis protestavo prieš ven
grų vadų nužudymą, Maskva reikalavo, kad Lenkija tei
sintų Maskvos diktatorių žmogžudystes ir spiautų visam 
pasauliui Į veidą. Gomulka, savo pasisakymu, tą ir pada
rė, nors dėl Nagy ir draugų nužudymo Gomulka atsipir
ko ar bandė atsipirkti Piloto role.

Kaip rusai privertė lenkus jiems nusilenkti? Pasau
lio spaudą rašė apie rusu koncentruojamą kariuomenę 
prie Lenkijos sienų. Rusai ir pačioje Lenkijoje turi ke
lias savo divizijas, kurias bet kada gali paleisti Į “ven
griškas skerdynes”. Todėl rusai visada gali “paspausti” 
lenkus. Bet ši kartą gal ne tiek kariškas grasinimas, kiek 
ūkiškas spaudimas privertė lenkus klauptis prieš Maskvą 
ir spiaudyti į savo gerus kaimynus vengrus ir Į Jugosla
viją, kurios politikai Gomulka pritarė 1948 metais, dėl ko 
jis ir staliniško kalėjimo gavo ragauti.

Lenkijos ūkiška priklausomybė nuo Maskvos yra 
faktas, kurį visas pasaulis žino. Kai lenkai ieškojo ūkiš
kos paramos Amerikoje, jie gavo nuotrupas, kurios nie
ko nepakeitė Lenkijos padėtyje.

Žmonės stebisi, kodėl “Sovietų imperija” laikosi. Ji 
laikosi ne tiktai todėl, kad Maskvos čingizehanai visada 
yra pasiruošę “atskalūnus” skersti, bet ir todėl, kad Va
karuose nėra noro ar nėra smegenų tą imperiją ardyti. 
Todėl ji ir laikosi.

9^9. BOSTON

ATOMO MOKSLININKAI IŠVYKSTA

čia matome Amerikos moksluiinkus, išvykstančius į 
atominių ekspertų konferencijų, kuri jau prasidėjo 
Šveicarijoje Ženevos mieste. Konferencijos tikslas ap
tarti, kaip geriau sekti atominių bombų sprogdinimus. 
Iš kairės Į dešinę: Herbert Coville, prriridtnto pataria
mojo komiteto atstovas; dr. Ernest O. Laumoce, Ka
lifornijos universiteto radijacijos laboratdrijos direk
torius; dr. James B. Fisk, Bell telefonų bendrovės la
boratorijų atstovas ir dr. Robert F. Bacber. Kaliforni
jos universiteto profesorius.

zų karas. Tame kare Ameri
kos kolonijos padėjo Angli
jos karaliui mušti prancū
zus ir Į tą karą amerikiečiai 
kolonistai buvo net įtraukę 
indėnų gimines kautis už 
anglus — prieš prancūzus. 
Svarbiausiai gal dėl indėnų

Kas savaite
49-oji valstija

ziia atsisakė nuo visos mil- f?“ iZ ^ra Goldfine dovanos ir do"
žiniškes ir net dalinai pran- k vanėlės P°nui S* Adams,
cūzu jau apgyventos Kana- ga p ą U J Kiek jis tų dovanų davė?
dos. Bet tose taikos dervbo- auga’rt . „ * . fnri 1q Ar jis dovanas nurašė kaip
se anglai buvo linkę imti i, ?1U° J??u A*“"J* “biznio išlaidas” ir tuo su- 

i vietoj visos Kanados Marti- b% maži_no.. ^vo. mokesčius?
niųue ar Guadeloupe saląj^i mvietos’ten žmonėmsJy- K?dal ?S 6valst.esl d°van°- 
Karibų jūroje. Tos salos 5, T .. , ® mis k4 mainais uz tai garnį ir vietos ten žmonėms y __ ______ _______
tais laikais buvo garsios cu- Fa dek* ®et vo? Tokie klausimai malami
■kraus ir romo gamintojos ir '^A, ^dės^loo’ooo^ ?paud?je’ kaip didžiuliai
paeito jos buvo aukštai verti- ? 7 ; lvyKiai*i____ ’ «__________ x vaistuos gyventojų siųs inarnos. Prancūzai pasilaikė Srmtoi Murzinos putos iškyla j

i- t„.Amerikos senatą du senato- yj^ų jr per žmonės kar-
riu, arba lygiai tiek pat, tais nebemato svarbiųjų jvy- 
kaip ir didžiosios valstijos kjų Goldfine “dovanų biz- 

New Yorkas, Kalifornija, njg»» su Adams turės 
Pennsylvamja, Illinois ir vi- reikšmės rinkimams ir pa
šos kitos. Į atstovų rumus dės kai kara ikopti j kong.

resą, bet čia ir baigiasi to

romo ir cukraus salas ir su
tiko geriau atiduoti anglams 
visą plačiąją Kanadą su jos 
giriomis, lygumomis, kal
nais, raistais ir su 80,000 
prancūzų gyventojų . . . 

Prancūzai tada išmainė

Alaska 49-oji žvaigždė

ATOMINIS KLUBAS
Ar Prancūzija bus priim

ta Į “atominį klubą”? De 
Gaulle vyriausybė tą klau
simą iškėlė pasitarimuose 
su Anglijos vadu MacMillan 
ir, be abejonės, iškelia pasi
tarimuose su Amerkos vals
tybės sekretorių John Foster 
Dulles’ų.

Prancūzai mano, kad jie 
vienu ar kitu būdu turi Įsi

gyti atominių ginklų, bes 
kitaip iie negali skaitytis 
lygūs kitiems didiesiems. O 
tie didieji mano, kad juo 
mažiau tokių atominių bro
lių, juo saugiau, nes mažiau 
yra pavojaus kad kas nors 
pirmas paleis tuos ginklus Į 
darbą.

; Taip tas reikalas dabar ir 
:kabo. Atrodo, kad jis kabės 
tol, kol prancūzai nutars 
patys a-ginklų pasigaminti.

Birželio 30 d. 1958 metų 
Amerikos senatas nubalsavo 
64 balsais prieš 20 priimti 
i Amerikos valstijų skaičių 
naują narį—Alaską. Atsto
vų rūmai jau seniau buvo 
nubalsavę suteikti Alaskai 
valstijos teises. Prezidentas 
Eisenhower, be abejonės, Įs
tatymą pasirašys ir tada be
liks tik patiems Alaskos gy
ventojams nubalsuoti, ar jie 
nori gyventi atskiroj valsti
joje, ar gal nori dar ir 
toliau pasilikti Jungtinių 
Amerikos Valstybių terito
rija. Nėra veik jokios abejo
nės, kad Alaskos gyventojai 
didele dauguma pasisakys 
už gyvenimą Alaskos valsti
joj, o ne Alaskos teritorijoj.

Nauja valstija yra 49-oji 
mūsų federalinėj respubli
koj. Amerikos vėliavoj turė
sime 49 žvaigždes. Nauja 
valstija bus pati didžiausioji 
Amerikos valstija savo plo
tu ir pati mažiausioji savo 
gyventojų skaičiumi. Alas
kos plotas siekia 586,400 
ketviitainių mylių ir yra 
daugiau negu du kartus di
desnis už Texas valstijos 
plotą. Buvusi didžiausioji 
Texas valstija dabar nebe
tenka savo pirmos vietos di
dumo atžvilgiu. Kaip žino
ma, pati mažiausioji Ameri-( 
kos valstija yra Rhode įsi-: 
and, kurios plotas siekia tik 
1214 ketv. mylių, bet užtat 
gyventojų žvilgsniu ta ma
žytė valstija nėra jau tokia' 
maža, ji viršija visą eilę ki-' 
tų valstijų. Pati mažiausioji 
Amerikos valstija turi be
veik keturius kartus dau
giau gyventojų negu pati di
džiausioji valstija Alaska.

Alaska yra nupirkta val
stija. 1867 metais Amerikos 
valstybės sekretorius Sew- 
ard susitarė su Rusiojs ca
ro valdžia ir už 7 milionus 
200 tūkstančių dolerių nu
pirko iš rusų visą Alaskos 
žemę. Tais laikais buvo ne
maža žmonių, kurie tokį 
žemės pirkimą skaitė kvai-' 
lybe (“Sewardo kvailybė” , 
jie vadino tą pirkinį), nes 
kaina atrodė didelė, o Alas
kos vertė atrodė labai men
ka. Kur tai šiaurėje platy-: 
bes girių, lygumų, kalnų, 
nepereinamų raistų — ko 
verta toki žemė? Ir kam mo
kėti 7 milionus gerų dolerių 
už niekam nevertus žemės 
plotus?

Bet Sevvard į reikalą žiū
rėjo kitaip. Jam svarbu bu-,

vo išprašyti rusus' iš Ameri
kos kontinento, kad jie čia 
neįkurtų savo kariškų bazių, 
neatsiųstų kolonistų ir kad 
kada nors negręstų Ameri
kos saugumui. Be to, žemių 
platybės su giriomis, upė
mis, kalnais, lygumomis
ir balomis Sevvardo akvse *
turėjo nemažą vertę jei ne
tuoj pat, tai kada nors atei- 

c?__ u..._____vyje. ccw<uu uin u iinugua, 
kuris mokėjo žiūrėti Į atei
tį ir ta ateitimi pasirūpino.

Kadaise rusai buvo įsikū
rę ir Kalifornijoj. Jie iš šal
tos Alaskos buvo nusileidę 
į saulėtą Kaliforniją, ten 
buvo įkūrę vieną pastovią 
koloniją ir turėjo savo tvir
toves. Kalifornija 19-ojo 
amžiaus pradžioje buvo is
panų valdoma, bet šalia is
panų ten bandė kurtis ir ru
sai ir reikėjo daug Ispani
jos, Amerikos, Anglijos ir 
net kitų valstybių pastangų, 
kol i-usai buvo išprašyti lauk 
iš Kalifornijos (1834 me
tais). Rusų buvimas Kali
fornijoj visiems “akis rai
žė” ir visi jautė pavojų, kad 
Amerikos vakarinėj dalyj 
gali įsikurti svetima ir sti
pri galybė. Sevvard tą pat 
numatė dėl rusų buvimo 
Alaskoje ir pasirūpino juos 
iš ten išpirkti lauk.

Kad Amerika pirko Alas
ką, dėl to nėra ko stebėtis. 
Bet kodėl rusai ją pardavė? 
Į tą galima duoti tik vieną 
atsakymą—jie tą darė dėl 
savo neišmanymo. Rusų žu
vininkai Alaskoje tais lai
kais taip uoliai naikino jū
ros šuniukus (seals) Alas
kos vandenyse, kad tų žvė
riukų nedaug bebuvo likę. 
Rusų medžiotojai Alaskoje 
irgi tarėsi jau iššaudę ir iš
gaudė brangiųjų kailių žvė
riukus Alaskoje, todėl jiems 
atrodė, kad Alaska mažai 
vertės beturi. Panašiai gal
vojo ir neprotinga caro val
džia. Todėl už 7 milionus 
dolerių Rusija sutiko atsi
sakyti nuo didžiulių žemės 
plotų Amerikoje ir “rusišką
ją Ameriką” pardavė.

Kad kartais ir protingi 
žmonės nepajėgia pažvelgti 
toliau į ateitį, nėra jokia 
naujiena. Priminsime kitą 
kiek panašų pavyzdį irgi iš 
Amerikos kontinento, kuris 
rodo, kad ne visiems yra 
lemta pažvelgti į ateitį.

1763 metais pasibaigė il
gai trukęs anglų ir prancū-

Alaska galės siųsti tik 1
Į “jautT? kalakutą/’ o^gąrsus J^ITnTvS Verm°n‘ svarba,
prancūzų rašytojas ir filoso- 1 *. ‘ ....... ., , <
fas Volteris tada anie Ka- ? *?a mdzinh>Ka Alaska portugjijo, diktatūra 
nada kad tai “kp tun tlek gyventojų, kiek
Hos varsnos ” Worcesterio, Mass., miestas. Jau 30 metų Portugalijoj

Daba’* nereikia būti filo- Jei kaimyninis Wor- valdo jėzuitiškai veidmaniš-
sofu kad suDratus ioe Ka- cester siųstų į senatą du se- ka diktatūra, kurios prieša- 
nada vra ateities ’ kraštas natoriu, galim įsivaizduoti, kyj stovi geras katalikasPanašUi* ir^i naTdavl koks triukšmas kiltų, bet kai Salazaras. Kas 7 metai ta 
Alaska “už Dinacus” ir tuo Vermontas, Nevada ir Alas- diktatūra vaidina preziden- 
narodl kad caro vJau<v- ka dar0’ reikalas tik kai to “rinkimM” komediją ir 
bes ministerių tarpe’ nebuvo ka,]a s“kelia abejonių. nevai tai leidžia opozicijai 
šiek tiek pranašesnės galvos. Alaska, «?v° ' alstijos tei- išstatyti savo kandidatą.

• sės. Bet kaip bus su Wash- Pereitą menesi prezidento i k • ° kainą Alaska jau ington, D c., piliečiais, ku- rinkimuose opozicijos kan-
.a a!,s^1?iai apmokėjo. Lu pilietinių teisių vis didatas gen. Delgado nuste-
siol 1S Alaskos Amerika yra j____dar neturi?

Goldfine &. Adam*

bino jėzuitiškus diktatorius 
tuo, kad jis nežiūrint visokių 
gąsdinimų, teroro ir perse-

gavusi virš biliono dolerių 
visokių gėrybių. Rusai tarėsi 
rišnaikinę veik risus jūrų šu-
niūkūs, kurių kailiukai yra Amerikos 9 lakūnai lai- 
brangus, bet kai Amerika komi rytinėj Vokietijoj lyg R . ^*nymu Salazaras 
ainarkė tų gyvulėlių me- kokie įkaitai Bolševikai no- JįJ1 mokęs ir dabar 
dziojimą (uždraudė juos n šantažu (blackmail) pn- lis ąkelbįa kad H ė t 
nakinti Pribiloff salose, ka- versti Ameriką pripažinti į,. Liraf?da jie atsiveda ir augina sa- 'rusiškų lėlių T-al&J toje 

Įvo vaikus) tų šuniukų vėl Vokietijos dalyje. Kelios ’ -imanti rinVimne 
' prisiveisė ir Amerikos žuri- dešimtys amerikiečių pa- P- _*.• ♦ , ?pinkai jų jva sugaudę už grobti Kubos sukilėlį
vuš 300 milionų dolerių! ^ bon iš Amerikos^au-Streikas vra krinJtat

Alaska v,eną laikotarpi ■ Paaa^“ las” ir žada žiauriai streikus
įbuvo pagarsėjusi savo auk- jokios pagalbos Kubos dik- t . .. pana«i« su. Po1 Ameriką pasklido ži- Utūrai, nors Amerika jokios u dtoatto TVriTa- 
Įnia, kad Alaskoj ir Kanadoj pagalbos Batistai ir neduo- • namndai nra-
Įprie Klondaikos upės, atras- da- 9 Amerikos lakūnai pa- nuoeū|ta daug aukso. To aukso ieš- teko į rusų nelaisvę, kai jų de™ 
koti pakilo tūkstančiai žmo
nių ir per porą metų Alas
kos aukso turtai davė daug 
milionų dolerių pajamų. Tuo 
“aukso drugiu” buvo apsi- 
krėtę tada ir kai kurie lietu
viai ir man Brooklyne teko 
sueiti vieną toki aukso ieš
kotoją lietuvi, kuris porą 
metų su draugu trankėsi po 
Alaskos paupius ieškoda
mas progos staiga praturtėti 
ir pagyventi “kaip žmogui 
pridera.” Reikia tikėtis, kad 
drg. Peterson savo Įspūdžius 
iš Alaskos aukso ieškojimo 
prietykių aprašys mūsų 
spaudoj.

Alaska turi visokiausių 
žemės gelmių turtų. Jau at
rasta ir eksploatuojama ten 
anglis, auksas, aliejus, eina, 
varis, cinkas, platina ir vi
sokios kitokios gėrybės. Bet 
viskas tai yra tik pradžia.
Alaskos girios jr jos upės 
yra milžiniški turtai, kurie 
dar veik nėra pradėti išnau
doti. Vėliau gali pasirodyti, 
kad Alaska yra ne tik di
džiausioji Amerikos valsti
ja, bet ir pati tuitingiausio- 
ji. Ten tik reikia darbo ran
kų ir darbo.

O kodėl Alaskoje tiek 
mažai gyventojų? Mažai 
todėl, kad ir visa Amerika, 
palyginus, yra labai retai 
apgyventa. Švedija, Norve
gija, Danija ir Suomija, ku
rios turi maždaug panašias 
gamtos sąlygas, kaip ir 
Alaska, turi apie 18 milionų 
gyventojų. Ir visi. Skandina-

/v

transporto lėktuvas mikrvpo ‘smUrtU
nuo kelio į Sovietų Rusijos ę senumui-
teritoriją Užkaukazyje. Na, **
o Lebanone eina “pilietinis

vijos kraštų gyventojai gy
vena neblogai. Kada nors ir 
Alaska gal turės tiek pat gy
ventojų, kaip Skandinavija. 
Ir kodėl ne?

Žinia apie senato nutari
mą suteikti Alaskai valstijos 
teises, visoj Alaskoj sukėlė 
didelio džiaugsmo. Visuose 
to milžiniško krašto mies
tuose ir kaimuose žmonės 
šventė įvykį triukšmingiau, 
negu seniau švęsdavo Lie
pos Ketvirtąją.

Su Alaskos įėjimu į Uni
ją ir Hawajų salos garsiau 
belsis į duris ir reikalaus sau 
tų pačių teisių..

Alaska yra pirmoji mū
sų federalinės respublikos 
dalis, kuri neturi tiesioginių 
sienų su visu kraštu. Hava
jai tuo atžvilgiu būtų antro
ji. Be to, Havajai rasiniu 
žvilgsniu griežtai skiriasi 
nuo viso krašto. Hawajuoee 
virs 90% gyventojų yra 
spalvuoti žmonės—japonai, 
kinai, hawajiečiai, korėjie
čiai ir kt ir tik maža dalelė 
yra baltieji “kaukaziečiai”. 
Su Alaska ir labiau su Ha
vajais Jungtinės Amerikos 
Valstybės išeis iš kontinen
to ribų ir plės savo įtaką į 
tolimas užjūrių sritis.

Per 30 metų salazarinės 
diktatūros Portugalijos eili
niai žmonės pasidarė žymiai 
biednesni, o turtingesnieji 
pasidarė žymiai turtingesni. 
Tai visas tos jėzuitiškos dik
tatūros pasiekimas.

<
Rusai aiškina

Jugoslavijos d i k t atūra 
kaltina Maskvą, kad ji su
laužė sutartį tarp tų dviejų 
valstybių dėl davimo pasko
los Jugoslavijai. Sutartis 
buvo pasirašyta tarp dviejų 
valstybių ir rusai ją vienaša
liškai nutraukė. Toks elge- 
sys valstybių santykiuose 
nėra nei gražus, nei labai 
garbingas, nors rusams tai 
yra įprastas dalykas.

Rusai pasijuto užgauti Ti
to kaltinimo ir dabar pas
kelbė savo pasiaiškinimą. 
Chrušciov aiškinasi, raitos ir 
kraipos, kaip kepamas un
gurys ir vis nori įkalbėti 
kam tai, kad jis sutarties ne
sulaužęs.. Pinigų neduoda, 
bet sutarties nesulaužė! Tai 
Chruščiovo dialektika ...

Chruščiovas gali aiškintis, 
kiek tik jam telpa, o Jugo
slavija žino, kad ji 285,000- 
000 dolerių nematys, kaip 
savo ausų. Jugoslaviams su
tartis sulaužyta. Tai aišku ir 
visam pasauliui, tik Chru
ščiovas plepa, kad Sovietai 
sutarčių nelaužo ...

J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu (lyveni
a

mas KAS SKAITO. RAŠO

TAS DUONOS NEPSAlO

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Baisiųjų dienų minėjimas , padėką Balfo vadovybei ir 

_. . .. i visiems jo rėmėjams. Balfo
. 10 .m* 14 Man jos į gegužinės svečiams buvo
Auksinusios mokyklos au-|, įstatyti 11 metų išbuvę Si- 
ditorųoj, Chicagos Lietuvių Į,įr0 katorgoj Emilis ir Emi-
Taryba suruošė 1941 metų 
baisiojo birželio 14 ir 15
dienų komunistų pradėtų ir Ameriką — Chicagą. Bal- 
dabar tebevykdomą lietuvių’rpmimo. lietuvvbės išlai-

lija Anskaičiai, kurie per 
Vokietiją laimingai pasiekė

•tautos žudymo paminėjimą 
Paminėjimą atidarė pirmi
ninkas Povilas Gautys tai 
dienai pritaikyta kalba. Su
giedotas Amerikos himnas. 
Invokacijas perskaitė kata
likų ir evengelikų kunigai. 
Pagerbta atsistojimu bolše
viku nužudyti ir dabar žu

fo rėmimo, lietuvybės išlai 
kymo ir Lietuvos laisvės rei
kalais Į minią trumpais žo
džiais kalbėjo: Dr. Petras 
Daužvardis, kun. L. Jankus, 
kun. šantaras, Nora Gugie- 
nė, Vyt. Kasniūnas ir kiti. 
Prisiminta neseniai miręs 
geras lietuvis, adv. Antanas 
Olis, kuris, pats Lietuvos ne-

domi lietuvių tautos kanki- jnatęs, sielojosi iki mjrties
niai. Toliau dienos rimčiai 
•ir susikaupimui pritaikytą 
kalbą pasakė konsulas dr. 
P. Daužvardis. Politinę pa
dėti nušvietė “Naujienų” re
daktorius dr. Pijus Grigai
tis. Kalbėjo G. Galva. Bu
vo ir meninė dalis, kurią 
atliko solistė p-lė Stankaity- 
tė; p-lės Kirvaitytės vado
vaujamas jaunų mergaičių 
kanklininkės pagrojo ir pa
dainavo kelias liaudies dai
neles ir vyrų “Gintaro” 
kvartetas, kuris savo gerais 
balsais publikai padarė 
rimto Įspūdžio, žmonių bu
vo prisirinkę beveik pilna 
auditorija.

Programai pasibaigus bu
vo sugiedotas Lietuvos him
nas. Iš paminėjimo žmonės

Lietuvos reikalais. Jis nors 
buvo tautininkų partijos 
žmogus, bet sukalbamas. 
Taip pat kun. Antanas Su
gintas, kuris vaikščiodamas 
iš buto Į butą yra surinkęs, i 
pasiuntęs ir dabar teberen-1 
ka tūkstančius dolerių Va-! 
sario 16 gimnazijai Vokieti- ‘ 
joje.

Bare pristigo gėrimų, o 
virtuvėje valgių. Suvažiavę 
alkanieji viską ištuštino, o 
kas pasivėlavo, tie turėjo 
grįžti namo ištroškę ir iš
alkę. Taigi, Balfo geguži
nė pasisekė kuo puikiausiai. 
Suskris fašistai

Chicagoje vegetuoja fa
šistinė organizacija, kuri 
vadinasi Lietuvos Atgimi-

JIE PLANAVO SAVO MIRTIES KELIONĘ

Viršuje milžino Boeing KC-135 sprausminio tankerio 
lakūnai planuoja kelionę iš Westover, Mass., lėktuvų 
stovyklos į. Londoną. tikėdami tą kelionę atlikti grei
čiau kaip iki šiol. Deja, lėktuvas sprogo tik pasikėlęs 
ir visa 15 vyrų įgula žuvo. Apačioje matome lėktuvo 
likučius — tekinius.

KAS NAUJO BROOKLYNEnoje. &
Sinkauskas. Vincas, Juozo sūil? 
gimęs Forest City, Pa. * _____________
Slavickas. Jonas. Juozas ir Vh-jMfaa i^ūnu, Darių-Cirėn, nė aukojo po $2. Po <1: W. 
cas, ir seserys Anelė bei Mag-, p Seaman, C. E. Sharpet,
dalena Ostrožlienė. šeštadieni, liepos 12 d. 6 A. Kaupai, J. Kreivėnas, A.
’iic-penaitis, Jonas. : vai. vakaro Lietuvių Piliečių vinskūnas, V. Abeėiūnaa,
Tumosa, Mykolas, Mykolo sūn., t Klubo salėj Brooklyne bus smulkiu 45 ct.
iš Netičkampio k., Marijampo- minima Dariaus-Girėnoskri- c t a 135 kuoDOS nariai'

dimo per Atlantą 25 metų (philadelphia, Pa.) po f 1 
sukaktis. Kalbės Vienybes aukojo: V. Botyrius, Z. Jatt- 
redaktorius J. Tysliava ir kt. kauskas, G. Valaitis, K. 
Meninę dalĮ atliks solistė j)auknys ir R. Stankienė. 
Lena Stankūnaitė, muz. J. už aukas nuoširdžiai. d£- 
Stankūnas, abu iš Linden, kojame. •
N J- . | Paminklo Komitotoz

Visi kviečiami dalyvauti. į ______
Aukos Dariaus-Girėno Antanas Krasnickas
paminklui sužeistas peiliu <

Kaip žinoma, paminklas birželio 27 d apie U y»J.
jau pastatytas, bet dar ga- ,vak- ! J?**0 
minami lakūnė bronziniai ? 4?2 Grand St. uag,® at
vaizdai, kurie bus prikal-, ~ *^2

Juknevi-

les apskrities.
Vaitekūnas, Adolfas. 
Vaitkevičiene, Vinco 
viaus teta.

antinas, Antanas, Antano s., 
iš Jodaišiu k., Pabiržės vals.
\ enckutis, Antanas, Eduardas 
ir Paulius, gyveno Philadelphi- 
joje.
Vilimą vičius. Jonas, g. 1925 m. 
Pivoriškės k., Daugėliškio vai., 
.•Švenčionių ap., buvo Vokietijoj, 

i Zaranka, Pranas, Antano sūn. 
žižytė, - I.engertaitė, Stasė, iš
^.etinių km., Ukmergės apskr. u.z-uur, .v .
Znzcvičius, Antanas, Antano s., I ti. prie paminklo ir už juos tieoVs1

skirstėsi su liūdesiu širdyse,' mo Sąjūdžiu ir retkarčiais 
kad didžioji lietuvių tautos; pasirodo jo organas “Lais- 
dalis žudoma, kankinama iri voji Lietuva”.
ašaromis vilgomi veidai.

Joninių laužas

Birželio 21 d. vakare Spai- 
čio darže — pušyne buvo 
uždegtas tradicinis Joninių 
laužas, kurį uždegė vaidila 
su dviem vaidilutėmis, su
kalbėdami vakarui pritaiky
tą senovės lietuvių vaidilų 
maldą i Praamžių. Iškylą 
surengė Vilniaus ir Mažo
sios Lietuvos draugijos. 
Laužui degant sklandžiai 
programai vadovavo akto
rius p. Račkauskas. Progra
mos pabaigai, kuri užsitęsė 
iki vėlaus vakaro, sugiedo
tas Lietuvos himnas. Prie 
laužo susirinkusieji buvo 
filmuojami, tad kada nors 
save pamatysime ekrane. 
Toliau sekė dainos, šokiai ir 
vaišės iki ankstyvo ryto. 
Žmonių buvo privažiavę ga
na daug. *
Balfo gegužinė '

Birželio 22 d. Įvyko Bal
fo Chicagos skyriaus gegu
žinė Bučio darže. Į šią ge
gužinę Balfą moraliai ir ma
terialiai paremti suvažiavo 
tokia mūsų tautiečių gausi 
minia, kaip niekados. Vien 
mašinų buvo priskaityta 
virš 600. Buvo suaukota ver
tingų dovanų, kurias laimė
jo laimingieji. Iš estrados 
buvo kreiptasi Į lietuvius, 
geros valios žmones nepa
miršti ir toliau Balfą parem
ti, kuris rūpinasi šelpimu 
Sibire, Vokietijoje ir Lietu
voje Į vargą patekusius tau
tiečius. šiai programai va
dovavo p. Račkauskas, ypač 
iškeldamas lietuvybės, kal
bos, papročių ir kitų gero 
lietuvio privalumų išlaiky
mą. Kreipėsi Į motinas šiuo 
būdingu pasakymu: “Ne
duok, motina, vaikui duonos 
tol, kol jis jos nepaprašys 
lietuviškai”! Toliau išreiškė

Numatoma Chicagoje su
šaukti to Sąjūdžio “didelį” 
suvažiavimą, Į kurį suskristi 
žada iš Vokietijos, Anglijos 
ir kitų pasaulio kraštų At
gimimo Sąjūdžio (kiti va
dina Išgimimo Sąjūdžiu) 
šulai. Tam “didžiam” susi
rinkimui numatoma pakvie
sti pirmininkauti ir sekreto
riauti p. p. Mariakas ir Lak
stutis, gyvenantieji Chica
goje.

Tad, vyrai, nesnauskite, gal 
kada, kas nors ir jums už 
paslaugą atsilygins.

L. Topelis

Konsulatas įieško
Atkočiūnas, Jurgis.
Babina. Petras.
Balandis, Albinas ir Algirdas, 
Danieliaus sūnūs, iš Skuodo v. 
Balčius ir jo sesuo, Konstanti
no ir Pranės Micevičiūtės vai
kai, gyvenę Mičiūnų km., Lei
palingio vai.
Barusevičienė, Barbora.
Beita, Petras, Mykolo sūnus. 
Bugienė, Juzė ir duktė Gražina. 
Čepulis, Izidorius, Mąteušo sūn. 
Damulis, Jonas ir Stasys, iš Ši
lalės.
Daniulaitis, Paulius, Augusto s. 
Dankevičius, Konstantinas, Pra
no sūnus.
Daukša, Stanislovas, iš seniau 
atvykęs Amerikon.
Dovydaitis, Juozas ir Vincas, 
Juozo sūnūs, iš Ropinės km., 
Eržvilko v., Tauragės apskr. 
Dukavičius, Juozapas, ir dukte
rys Juzefą ir Petronėlė. 
Grigaliūnas, Jonas, Benedikto s. 
Gudaitis, Jonas, iš šakių apskr. 
Guzulaitis, Juozas, Liūdo sūn., 
g. 1924 m. Juodrarūdės k., Vi
šakio Rūdos vai., Marijampolės 
apskrities.
Juknevičius, Jonas, Kazimieras 
ir Stasys, turi seserį Sofiją. 
Juknevičiūtė, Elena, iš šiaulai- 
čių k., Šiaulėnų vai., atvykusi 
Amerikon pu patėvį Praną

Dambrauską.
Kačinskas, Jonas, Juozas ir Vin
cas, Felikso sūnūs.
Kasparaitis, Karolis, ir jo sū
nūs Mikas ir Petras.
Kievinas, Bronius ir Povilas, 
Jono sūnūs.
Kučinskis, Petras, Pranas ir 
Stanislovas, .Ignaco sūnūs. 
Kunigienė (Kunigas) - Bura- 
gaitė, Marcelė, ir jos sesuo Oš- 
kinienė, Leokadija.
Legeraitis, Motiejaus Legerai- 
čio sūnūs ir dukterys, kuris bu
vo kilęs iš Pagerniavo k., Barti
ninkų vai., Vilkaviškio ap., ir 
gyveno Čikagoje, 7231 South 
Champlain Avenue.
Mardosienė, Stefa, iš Kelmės. 
Miniotas, Jonas.
Navickas, Feliksas, iš Girės k.,

Luokės valsčiaus.
Oškinienė - Bugaraitė, Leoka
dija, ir jos sesuo Kunigienė 
(Kunigas), Marcelė.
Ostrožlienė - Slavickaitė, Mag
dalena, jos sesuo Anelė, ir bro
liai Slavickas, Jonas Juozas ir 
Vincas.
Partaukas, ar Partauskas. Ig
nas, Juozas ir Petras, Petro ir 
Onos sūnūs, iš Kelmės parap., 
Raseinių apskrities.
Paškevičius, Jokūbas, Kazio s. 
Pašukonis, Jonas, Tomo sūnus, 
kilęs iš Dzūkijos.
Racevičius, Pranas, ir jo sūnūs 
Benius ir Ignacas.
Samoška, Antanas, Motiejaus s. 
Simonaitis, Juozas (Jose Simo- 
net), statybos technikas ar in
žinierius, gyveno Kuboje, Hava-

yveno Rockford, Illinois.
Ieškomieji arba apie juos ži

bantieji prašomi atsiliepti:
< onsulate Gen. of Lithuania

41 Wtst 82nd Street 
New York 21. N. Y.

PHILADELPHIA, PA
Mano padėka

Birželio 3 d. mirė mano 
brangus vyras Steponas 
Ūselis, pirmojo pasaulinio 
karo veteranas, kilęs iš Ni
kelių kaimo, Švėkšnos vals., 

i palikęs liūdinčius ne tik ma
ine, bet dar sūnų Steponą, 
marčią Viktoriją, dukterį 
Anastaziją , žentą Kennie, 
5 anūkus ir broli Mateušą 
Lietuvoje.

Nuoširdžiai dėkoju gimi- 
įnėms ir draugams, kurie ve
lioni palydėjo Į amžino po-

dir reikia lėšų ivo svainiu- Jie užsakė iŠ-
Nuo šių metų balandžio ir geliami pradėjo

tam sqvps cnnrvTlS Ratar-21 d. paminklo statybai au
kojo :

Brooklyne, N. Y. aukojo: 
Liet. Piliečių Klubas $50; 
pc $25: John ir Paulina Ši
mėnai, Juozas Ginkus, Jur
gis ir Marija Diržiai ir Juo
zas Garszva.

Po S10: Liet. R. K. Fede
racijos Apskr., N. Y.; dr. 
Vladas K. Vencius, Ignas

tarp savęs ginčytis. Patar
nautojas Antanas Krasftic- 
kas, pamatęs, kad ginčai ga
li baigtis muštynėmis, išėjo 
iš už baro ir paprašė tuos 
svečius savo ginčą išspręsti 
namie ar teisme, o dabar 
apleisti smuklę. .~

Kai A. Krasnickas tuos 
svečius išlydėjo pro duris, 
tai minėtas svainis peiliu

Kasneravičius V Rice-Ra- Perrėžė Krasnicko šoną. Ka-
P... ’ . , j dangi Krasnickas yra jau-simavicius, Aleksandras . .

Kondrotas, Biliv ir Ona Osi- nas?r. stiprus vyras, Ui 
pauskai, 3. Kuodis, T. Lau- P^gesum*. 1,"™? £ 
čius, A Vikrikas, S. ir S. ats,sestl K""™?* >
Stcekiai, V. Kalvelis, K, b“V9 tam £
Dailidėnas, J. Krušinskas, ?.r,uv«s' buvo

licija, kun suėmė jau į na
mus suspėjusius nueiti “švo- 
gerius”. Krasnickas buvo

M. Akelienė ir SLA 38 kp.;
A. Verbyla $8. į

Po $5: Liet. R.K.S.A. 134;- , . K. kuorą; K. ir S. Rainiai, H. "įgabentu , Green^int h- 
įlsio vietų, ačiū už mišias ir Povilauskienė, J. Bishko, C. g0.nlnę-. Kal ??u?s 
gėlės- į Genis, P. Spūdis, U. Dauno- ra£.au’ J° sveikatos padėtis

Ilsėkis, brangis Steponai, jrienė> S. Petkus, U. Palienė, Krasnickas vra
ramiai Dėdės Šamo zemej. |C. Mitchell, K. Yuodis, E. , Antanas Rrasmcicas yra

Mary Bumbliau,kaitė- ir A DaMinai ir y. Miką- Je"0 ,r
-Uselienė laikas au^na dukrelę ir visi

- ■ ------------- I Po A. Andruškeviėius, S™?na ***»«-
----------------------------J. Patašius, Y. Leiga irt "a Jam ko gre,c,aU pasve,k-

j Volskis. Po $2: Alex. Mro-, 1‘ ...Minskas, D. Klinga, Mrs. 'ris^i^o TaTes^ 
| Kirvelis, Balton, J. Zajan- , įūmSTirtrf
■ kauskas, B. Kuipavicius, S. ,J ‘
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JAU IŠĖJO NAUJA KNYGA ?

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko 
Darbininkų fabrikai Vakaruose: “Proletariato diktatūra” 
įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną,daro
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas 
Yelloustone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt. 
Grand Canyon tarpeklis; įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova, 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis; į
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai:
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė IX) žeme; žuvys lx» akių. . .
Ir daug. daug kitų Įdomybių! Sa gražia k paveikslais. 

Knyga jau išėjo Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 centai.

. “KELEIVIS”
636 East Broadwav So. Boston 27, Mass.

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vaistus iš tikrai Amerikos valdžios 

pripažintus vaistinės

IDEAL PBARKACY
29 Kelly Squ*rc, Worcetter, Maaa.

Jei Jutus reikia vaistų, kreipkitės į registruotą vaistinin
ką Vytautą Skrinską, "Ideal Phartnacy” aavinlnką. Čia iš
pildomi gydytojų rrcepzai ir patarnaujama sveikatos reika
luose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.

Mes siunčiame vaistus VISUR. Turime 
specialinių vaistų nuo džiovos ampulėse, 
raistų nuo aukite kraujo spaudiaio. ano 
reumatizmo, auo širdies ir nervų ligų. 
Vaistai siunčiami VISUR. Rašykit mums 
visais sveikatos klausimais.

VYTAUTAS SKRINSKA. B. S. Reg. Phm.
Ideal Pkanaacy vaiatMa 

ir Netary

tVERYFIftl!
\ -s.--.

eius. Po $1: O. Barloff, 
O. Benevy, J. Jonaitis, A. 
Laukaitis. J. Valakas, A. 
Kenikas, L. Yakštas ir K. 
Krušinskas.

Aukos iš kitur: J. J. Stu 
kas, Hilside, N. J.; Agnės 
Budreckis, Elizabeth, N. J. 

Į ir Jonas Liudvinaitis, Lin- 
Įden, N. J., aukojo po $10. 
i A. Gudonis, Fairlawn, N. J., 
aukojo $3. Povilas Karosas, 
Nevv Britain, Conn., aukojo 
$5. P. Višniauskas, J. Rad
zevičius ir Anelė Lazauskie-

ą

iI

nusikalsti. Dabar jam teka 
ilgai būti už geležinių gro
tų.
Piknikai •

Kiek seniau buvo Lietuvių 
Sporto Klubo piknikas, o 
birželio 28 d. Lietuvių Pi
liečių Klubo. Piknikai vyk
sta Jamaicoje lenkų para
pijos vadinamame darže.

šokiams ir bufetui patal
pa tinkama, bet tas “dar
žas” greičiau primena kon
centracijos stovyklą. Neste
bėtina, kad lietuviai ten ne
mėgsta lankytis.
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PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

So Tarptautine Virtuve, au Stalo Etiketu ir 
Kitomis Inform^cijomia

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. M iehelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti Įvairiausiu* 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyraous ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingi) patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminu;, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,* kw paduo* 
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadvray -t- Se. Boatoa 27, I

DETROIT, MICH.
Vieša padėka 

šv. Antano parapijos cho
ro dirigentui Albertui Ma
teikai, choro valdybos pir
mininkui, Leopoldui Heinin- 
gui, visoms choristėms ir vi
siems choristams, maloniai 
sutikusiems ir nepaprastai 
puikiai attikusiems lietuviš
kąją koncertinės progra
mos dalį šių metų bir
želio 15-tą d. bendrai su la
tviais ir estais rengtame 
BAISIOJO BIRŽELIO pa
minėjime Tarptautinio indtt- 
tuto salėje, širdingiauria 
ačiū!
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Kaip darkoma lietuvių kalba’ Staga mus ištiko stabas, 
„ . nes viena moteriškė, per-

.“Kauno Tiesoj . vasario kaičiusi prekės pavadini-
9 d. V. Kymantas ir A. Zo- m «Vaikų milteliai”, suri- 
bakas išspausdino savo “Pa- ko. ,
sivaikščiojimo po Kauną” j ^Viešpatie, iš vaikų da- 
įspūdžius, kurie rodo, kaip!ro miitelius! Man reikalin- 
ten darkoma lietuvių kalba
viešuose parašuose. Įsidė
mėkite, kad ten nėra priva 
tinių prekybos pramonės ar 
kitokių įmonių ar įstaigų, 
kad visi žemiau minimi pa
rašai ir iškabos yra valdinių 
jstaigu, kurios privalėtų mo
kiu taisyklingai lietuviškai 
rašyti.

įaigi, “Kauno Tiesoj” ši
taip rašoma:

Karolio Požėlos gatvėje, 
prie namo Nr. 24, mus už
kalbino moteriškė, po pa
žastimi pasikišusi primusą.

—Kur čia galima būtų jį 
pataisyti?

Draugas parodė į dirbtu
vės iškabą: “šaltkalvių ir 
dažymo dirbtuvė”, “Lietver- 
staryba”.

—Bet kad čia dirba šalt
kalvius ir dažo, o man tik 
primusą...

Moteriškė teisi. Norėdami 
kuo nors jai padėti, skaito
me toliau: “Automašnų Mo
tociklų Dviračių Dažymas ir 
smulkus šaltkaivių remon
tas”.

gi milteliai vaikams.
Prieš apalpdama, ji taip 

šaukė, kad mes nubėgom į 
Kyšių skyrių Nr. 8 iškviesti 
greitąją pagalbą. O čia 
mus dar labiau, negu tą mo
terį, pritrenkė iškaba: “Val
stybes darbo taupomoji ka
sa”. Reiškia, atsirado vie
nintelė vieta, kur taupo val
stybės darbą!

ir mes paskambinome į 
Tertuvės ’ greitąją pagal
bą.

V. Kymantas, A. Žobakas 
Mirė P. Povilaitis

Mirė Pranas Povilaitis, iš
vertęs į lietuvių kalbą daug 
žymių veikalų. Jis yra išver
tęs Victor Hugo, Axel Mun- 
tes, Gogolio, Dostojevskio 
kūrinių.

Velionis buvo gimęs 1900 
m. šunkarių kaime, Slavikų 
parapijoje.
Dainų šventė ant 
oalduvės kalno

Arti Šiaulių yra aukštas

AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS BOSTONE 1958 M. BIRŽELIO 27*28 DIENOMIS.

Pirmoj eilėj iš kairės: M. Vaidyla, J. Arlauskas, S. Michelsonas, A. Trečiokas, S. Gegužis, dr. P Grigaitis, prel. P. Juras, vysk. V. Brizgys, V. Sidzikauskas, 
dr. A. Trimakas, A. Aleksis, L. šimutis, J. Šlepetys, J. Audėnas, A. Matjoška. A. Devenienė, dr. J. Pajaujis, S. Briedis. Toliau t-iua kiti udvgutai, ku 
rių buvo 396 nuo 238 lietuviškų organizacijų visoje Amerikoje. Lietuvių Kongresas posėdžiavo dvi darbingas dienas ir priėmė sva.bm imu,iu.u

Amerikos Lietimų Kongresas išito mažo šešėlio.

Trečia* posėdi*
šeštadienio

Kongreso nutarimai
I7tą pnes Amerikos Lietuvių Kong- nebegalėjo paeiti, buvo šau-

^Uc^±\b?‘S!iO,,^- ?WB^Vaitį’ J- Vaičaitį>"?-T P°s*dŽ™i,‘^si^ -fesas priėmė reikšmingų nu domi ir jų lavonai nuspiria- 
mi į griovius. Visas Sibiro 
kelias buvo nuklotas Lietu
vos vaikų kaulais, kurių 
šiandien neženklina joks 
kryželis, joks paminklas. O

_ . rytą Bostone Statler viesbu- ir K. Dirki. ;dant> Bostono majoras su- tarimu Ju dan čia spaus-
rin nr tik dn.n Salduvės kaInas> kuris Jau tin» kurio fronte plevėsavo Balsuojant daugumos są- wošė pusryčius ALT prezi-.din ‘2

ir d^žo šaltkalvius hrt ir r.epriklausomos Lietuvos ir Lietuvos trispalvė, telkė- rasas gavo 145, mažumos dentui pagerbti. Į juos bu-
«?upadintu<5 Šaltkalvius smnl- metais miesto savivaldybės si kongreso atstovai. Tame 48 balsus. Į sekretariatą te- v0 pakviesta 125 kongreso
kiai remontuoia Ne šitoie buvo apsodintas medžiais, posėdy jų tiek nesitikėta, buyo yienas sąrašas: Dr.P. atstovai. Dalyvavo ir gu-
d;rbtuvėie moteriškės Dri- numatytoš tiesus kelias iki nes Ui buvo darbo diena ir Grigaitis, P. Viščinis, dr. V. bematoriaus adjutantas. . ., »«. « vn >if
muso nepataisys! ezerO * buvo ™anykad dalis vie- Šimaitis ir I. Vileniškis. , Fenktadienio Pėdžiai Į Bo?‘ »k« dar gyvi, tie jau baigia

Netikėtas lietuvių kalbos u miestį Matyti, te suma- tos atstovų teatvyks vėliau t Nominacijų komisijai pa- Vyko mažesnėse salėse o ^TS bSo^^di Sibiro tundrose irtoi-
darkvmo “šedevras” priver- dabar įvykdytos ir B^apsinkto: Jų jau is pat siūlius i rezoliucijų komisi- šeštadienį pačioje didžiau- d/deUu^- Gi «ke Uetųvbją.pki-
tė mus nasižvalirvti no Se kalnas paverstos parku. palios, dalyvavo 3/1. Ve- ją S. Michelsoną, J. Pakai- sįoje viešbučio salėje, kurio- E į. dienomis, su aiaenu

S>mų Zėntė/kZtos ir“^X SlžTnišk?^^
Oi bparauounę wr. moj dalyvavę 20 chorų, 5 Daugiausia, žinoma, buvo is mz. J. Mikalauską ir į spau- pudingu Vyčiu, kurį piešė sKnauda tebera aar neati . _f h u.
21, Runoje vedėjas Davido-.vaikų chorai, 14 suaugusių artimesnių valstijų, bet at-’dos komisiją M. Kižytę, W. dad> y. Andriušis ir kuris taisyta. Tą karą laisvasis. Todėl Amenkds Ue ų 
vicius pardavinėja soni-!šokių rateiiai> 7 vaikų gokių siuntė savo atstovą ir Pači- ’ Kvetkų, V. Karčiauską irkt., vra ALT Bostono sk
nes , lasnus ir jautienę ..kojektyvaj 6 dūdų orkest- fico pakrantė — Los Ange-'sekė ALT Vykdomojo ko- Nuosavybė.
Mes lasnų nenorėjome, bet rak Klaipėdos buvęs at-'les Alto skyrius. įmiteto pranešimai, kuriuos į kongre
susidomejom jautiene. įvykęs miesto vykd. komiteto.' Skautams ir skautėms įne- padarė dr. P. Grigaitis ir M. klausomos Lietuvos 

Paklausus, kokia tai jungtinis choras. . -šus vėliavas, sugiedojus Vaidyla.
Žiūrovus ir šventės daly- himnus, vysk. Brizgiui su- 

vius pasveikinęs miesto vyk
domojo komiteto pirminin- skyriaus pirm. A. Matjoška tęsusioj kalboj nupasakojo r uvo pradėtas šios
L~ ----- —-• atidarė kongresą nevykusia ALT centro svarbesnius posėdis -----

kalba, kurioje išdėstė tauti- darbus. kongrese . . .. , -
Iždininkas M. Vaidyla da-Alto didelius nuopelnus ir ^rikfaXmvbe visiems 

vė skaičių, kurie rodė, kad kvietė būti vieningiems taip, ybę

Žodi* Amerikos 
lietuviam*

lf**i»*A koicnni ič?_IRUI IV WJ UCUOIUJ

kuris 
skyriaus

sa, vedėjas paaiškino, kad 
jautienė — nė daugiau, nė 
maž.au, kaip jaučio žmona.

Keliaudami toliau, Vil
niaus gatvėje užtinkame 
tramprekybos parduotuvę 
Nr. 48. Būtino asortmentb 
minimume siūloma: “kvepa
lai”, “Gelių odekolonas”,
‘ kvej entis vanduo”, “Paiše
liai ’, “pinignies”, “kandi
kliai “metaline galanteri
ja”.

Aš norėjau nusipirkti mui
lo, o draugas odekolono. 
Žvilgterėję į kainininką, ra- 
lome: “Muilas Pirtės”, “o- 
dekolonas “Lauk manų”, 
“trikotažo vyr. vizš. balt”

Nesupratę, apie ką čia 
kalbama, leidomės toliau.

I^enino prospekte Nr. 27 
mus sulaikė toks užrašas: 
“LTSR Tarybinių ūkių mi
nisterijos resp. pro j. — ty- 
rinėj. kontora Litsovdroz- 
piojekt”. Kuo čia užsiima
ma. mes tikrai nesuprato
me.

Netrukus mes atsidūrėme ialiakalnyje. Ir štai Kipro 
letiausko gatvėje Nr. 19, 
piero parduotuvės stiklinėje iškaboje parašyta: “Duona apdirna”, “saikos”, “bubli- kai”, “Chala”, “Zduoba”.Galų gale nutarėm pasidairyti po Vilijampolę.

Panerių gatvėje Nr. 130 
radome “Guminių avalynių 
Remontas”. Mūsų puspa
džiai odiniai, todėl patrau
kėm iki K. Markso gatvės. 
Miesto produktų parduotu
vėje Nr. 7 mus pradžiugino I
„i__x______ ,]•

Ko pavaduotojas Rudami- 
nas.

pasaulis vedė prieš hitleriz- į Koępėęasj pp^išltia:
mą ir už pavergtųjų tautų1 KanAngi Lietuva yra su-

t no™-; išlaisvinimą ir karas buvo, kruvinta, apiplėšta ir pa-
aRtnl laimėtas. Tačiau mūstj tėvų vergta, bet išlikę dar gyvi

Wa«hino+n»w T,! krašt»s, kuris prieš tą karą jos žmonės trokšta laisvės,
i p v . , . (buvo laisvas, karui pasibai- tačiau neturi ralimvhiiidr. P. Rajeckas, kūno trumpu, i_ tj n™*™ neturi galimybių

ka.bejus invokąeij,, ALT GrigaWs vaIandos užsi.
kovoti mes, kurie gyvena-

ALT sekretorius

ninkų seimo nutarimus.
L. Simučiui perėmus laiki

nai vadovauti kongresui,
... x . . buvo patvirtinta jau vei-Wash'.ngtone sėdi Sovietų kiantį Bostono Alto sud 

jungos atstovas Mersi-|ta mandatų komisija (A.

STALINISKAS MELAGIS

my, kuriam įsakyta malo-!f s Michelsonas, A. 
mai Šypsotis. Jis ų suma- j.juknevičius, I. Vileniškis) 

«r paskirta nominacijų ko-piai daro, važinėjasi kalbas 
sakydamas visokiems poli
tiškai nesubrendusių klu- 
ams ir t.t. ir visur meluo

ja išsijuosdamas.
štai į klausimą: “Kiek ka

linių jau atleisto iš privalo
mųjų darbų stovyklų ’, Men- 
šikov atsako:

“Aš negaliu duoti jums 
skaičių, nes Sovietų Sąjun
goj nėra privalomojo darbo 
stovyklų”.

Paklaustas, kada jos pa 
naikintos, Menšikov atsakė, 
kad jų iš viso ten nėra bu
vę.

Sakykite, kur berasti di
desnį begėdį ir melagį? Kas 
šiandien nežino, kad milio
nai žmonių buvo suvaryti į 
Sibiro ir kitur įsteigtos sto
vyklas, kad dalis paliegėlių 
iš ten paleisto, bet kiek ten 
dar liko, niekas nežino. O 
Menšikov meluoja, kad to
kių stovyklų iš viso nėra 
buvę Sovietų Sąjungoje.

Ne mokslo patentai ir ne sep- 
vneriopi talentai sudaro pilie-
ių garbės vainiką, o darbas,

™ « «kro ««“- •kstino- na pardavime yra šviežias
pienas ir grietinė”. Vatttaata*

Rusija, kuri 1920 me; Atel°T akrais sutartimi buvo iškilmin- me laisvame pasaulyje. Bet 
kongr^u. sėkmės, pabrėžė,pripažinusi Lietuvos ne- kova sunki, o mūsų jėgos 

lai-
mes labai mažai tesudeda- kaip vieninga yra dabar pa- Įsiwržęs mflsų Wvynžn

lėšų tokiam svarbiam verg ..... šiaurės despotas sutrempė
jos nepriklausomybę, sunai-

me
reikalui — Lietuvos vada- Apie Vliko veiklą trum

Per 4 metus teturėta N, turui,rg, pranešim, pa- Rį vi o izaci as 
išlaidų are jo pirm. dr. A. Tnma- j_. T _ ______ j/ .J

vimui 
pajamų $180,000
$170,000. Daugiausia aukų kas. V. Sidzikauskas ap- 
sudėjo Čikaga ($41,000), žvelgė, ką daro Lietuvos 

. a ai , • • v t v- Detroitas ($11,700), Wa-Laivės Komitetas ir Paverg
tas, A. Aleksis ir V. Izbic- telbUry ($9,500), Cleve- tuju Europos Tautų organi- 

land, Bostonas ($7,500), FL zacija, kurioje dalyvauja ir 
Pirmasis posėdis buvo iadeifjja ($7,000), Roches- lietuvių atstovai.
Iii f OC X - X 71? L." 1X»Ui 1 z"l 1 __ * * _ __ - .

misija: S. Briedis, J. Arlauskas 
kas.

baigtas vyskupų Podolskio 
ir Blizgio, garins kons. A. 
Shallnos, Vliko pirm. dr. A. 
Trimako, Lietuvos Laisvės 
Komiteto pirm. V. Sidzi-

ter, N. Y. ($5,000), New Po pranešimų visa eilė 
York ($4,000) ir t.t , atstovų tarė savo žodį. A.

Iždo globėjų vardu pra- Devenienė sakė, reik visur 
nešimą padarė dr. M. Vini- skelbti, kad mūsų brolių 

, , _ kas, pabrėžęs, kad centro kraujas liejamas ne tik už
kausko, Bendruomenės Cen- atskaitomybė vedama tvar- Lietuvos, bet ir už Ameri- 
tro 1larybos pirm. J. šlepe- kingai ir lėšos leidžiamos kos laisvę, priminė Centrui 
CIO, Balfo vicepirm prel J. tikslingai. įduoti daugiau nurodymų
balkuno, L<>s Angeles ALT Tautininkai, nesupratę dr. skyriams, ragino atstovus 
atstovo I. Medžiuko, L. Tei- yiniko žodžių, kurie lie- grįžus į vietas ne miegoti, 
sininkų Dr-jos atstovo dr. tė neseniai mirusį ALT bet dar daugiau dirbti įvai- 
, * kalvaičio sveikinimais, centro vicepirmininką A. O- riose organizacijose, trauk- 
kunuose linkėta kongresui 5UVO pradėję kelti triukš- j ti į jas jaunimą,
sėkmės ir kviesto būti vie- jų pirm. E. Bartkus iš-' Vysk. Brizgys pabrėžė 
ningiems Lietuvos laisvini- gjęg kalbėti net pagrasino mūsų vyriausių politinių or- 
mo kovos fronte. apleisti kongresą, jei Vini-ganizacijų reikšmę. Jei, sa-
Antrasi* posėdi* kas neatšauks savo žodžių. >ko, mes politiškoje veikloje

Mandatų komisijai prane- Dr. M. Vinikas antrokai- pralaimėsime, tai nieko rie
šus, kiek jau registruota at- tą kalbėdamas paryškino bereiks nei mūsų kultūrinė 
stovų, nominacijų komisijos savo žodžius, iš kurių buvo nei kitokia veikla. Kvietė 
daugumos (socialdemokra- aišku, kad jis nė nemanė ve- visus vienybėm Jei, sako, 
tų, sandariečių ir R. K. Fe- Honio Olio žeminti, įžeisti, Amenkos ir Kanados komu- 
deracijos) vardu A. Alek-nes jis buvęs jo draugas, nistai būtų už nepriklauso- 
sis pasiūlė į prezidiumą L. Jei prezidiumas tuo metu nią Lietuvą, kad ir komu- 
šimutį, S. Gegužį, S. Mi-būtų buvęs apdairesnis, o nistinę, tai balsuočiau už jų 
chelsoną, M. Vaidylą, A. A- tautininkų vadai sveikesnių priėmimą į Altą. 
leksį ir I^apinską, o mažu- nervų, kongresas būtų su- Jaunimo atstovai stud. K. 
mos (tautininkų) vardu V. taupęs pusvalandį kitiems Djrkis ir dr. V. Vygandas 
Izbickas—prof. I. Končių, reikalams ir būtų išvengęs ir sveikino kongresą, dėkojo

darė laisvąją spaudą ir ke
liasdešimt tūkstančių nie
kuo nekaltų žmonių buvo 
suimta, ištremta ir betre- 
miant tūkstančiai buvo iš
žudyti. Visi atsimenam klai
kią mūsų brolių skerdynę 
Proveniškių stovykloje (tai 
buvo viena didžiųjų bolše
vikų įrengtų koncentracijos 
stovyklų. Vokiečiams atei- 
r v.nt, rusai negalėjo suskub
ti suimtuosius išvežti, todėl 
jie paleido kulkosvaidžių 
kulkas į kalinius ir šimtus 
jų sušaudė. Panašiai buvo 
padaryta ir kitose vietose. 
Red.). Ne tik Proveniškių 
miške, bet žmonės buvo šau
domi visu keliu į Sibirą. Se
nesnio amžiaus ir silpnesnės 
sveikatos vyrai, kurie jau
ALT už paramą ir reiškė 
jaunimo pasiryžimą jungtis 
į senųjų eiles kovai už Lie
tuvos laisvę.

SLA prez. P. Dargis ragi
no visus stoti petys į petį. 
Dar kalbėjo K. Barmus, L. 
Leknickas, I. Medžiukas, V. 
Kamantos, Šimkus.

Paskutiniojo posėdžio ir 
banketo aprašymą skaityki
te kitame numery.

nelabai didelės, todėl mums 
tenka ieškoti stipresnių 
draugų ir jų talkos. Mums 
daug padeda Amerika. Mes 
esame labai dėkingi Jung
tinių Valstybių Vyriausybei, 
kuri atsisako nepripažinti 
Lietuvos pavergimą. Lygiai 
esame dėkingi šios šalies 
Kongreso atstovams, kurie 
įvairiomis. progomis daly
vauja mūsų suvažiavimuose 
ir pasisako už Lietuvos iš
laisvinimą. Dėkingi esame 
atskirų valstybių gubernato
riams bei miestų majorams, 
kurie kasmet paskelbia savo 
jurisdicijose Vasario 16 die
ną “Lietuvių Diena”.

Mūsų Amerikos Lietuvių 
Taryba privalo ir toliau bu
dėti ir stropiai sekti tarp
tautinę politiką ir, jei bus 
reikalo, organizuoti masi
nius protestus ir visokiais 
būdais daryti į Washingto- 
ną spaudimą, kad Lietuva 
nebūtų parduoto.

Mes tikime, kad visgi a- 
teis valanda, kada Lietuva 
vėl bus laisva; bet iki ji 
bus okupuota, mes kovos 
nenutrauksime.

Tegyvuoja Amerikos Lie
tuvių Taryba!

Tegyvuoja visų mūsų vie
nybė!

Tegyvuoja laisva demo
kratinė Lietuvos Respubli
ka!

J. v—cu! (Nukelto į 5 pusi.)

į
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—Ei, Maik, kur taip bėgi yra garnio lizdas, tai kodėl 
pirštą atkišęs? Sustok, pasi-.garnio nesimato? O jeigu 
kalbėsim! į garnio nėra, sakau, tai is

—Neturiu laiko, tėve. - .kur ponas žinai, kad čia
—O ką veiksi? Juk Ame- garnio lizdas? Juk gali būt 

rikos Lietuvių Kongresas!ir vanago, 
jau pasibaigė; škulės irgi! —O ką jis atsakė? 
užsidarė ant vasaros; laiko: Dabar jis jau užtraukė dū- 
turėtum turėti. |mą, pamislijo, ir sako man:

—Noriu susirasti darbo, j Ponas, su manim nesigin- 
kad per vasarą galėčiau Į čyk; čia yra tikras garnio 
kiek užsidirbti. Juk tėvas pi- S--J—
nigų-man neduodi.

—Bet aš, Maiki, norėjau 
pasikalbėti su tavim apie tą 
šumną kongresą, ką lietu
viai anądien turėjo Bistone.

—O kodėl tėvas' neatėjai 
pats to kongreso pamatyti?

—Jes, vaike, aš buvau.
—Aš nemačiau.
—O aš tave mačiau, vai

ke. Tu ant steičiaus su po
nais sėdėjai, o aš tik iš to
lo per duris žiūrėjau.

—Viduje nebuvai?
—Ne, Maiki, neturėjau at- 

vogos. Matai, tenai visi po
niškai apsirengę, paperosus 
per stiklinius cibukus rūkė, 
dūmus pūsdami aukštyn, na, 
o as su komine pypke, sulo
pytam kelinėm, tai jau pats 
žmogus turi susiprasti, kad 
j tokią klumpaniją nefiti- 
ni... gj

—Tai visgi šj bei tą ma
tei.

—O jes, mačiau plenti. A- 
le vieno daikto negalėjau 
suprasti — tai to pikčerio, 
ką gale steičiaus buvo per 
visą sieną ištemptas. Pa
klausiau tarpdury stovėju
sio vyro: ar tu žinai, sakau, 
ką reiškia ta numalevota ke
verza ant steičiaus? Sakau, 
būtų lyg ir lietuviškos akė
čios, lyg ir raguota briedžio 
galva — tikras dzivulion- 
gas! O jis pažiūrėjo j ma
ne, nukratė paperoso pele
nus ir sako: Matau, kad po
nas nesupranti aukštos me
no kūrybos... Jes, vaike, jis 
pavadino mane ponu; iš to 
jau aš supratau, kad jis yra 
dipukas. Nu, tai ir aš pra
dėjau ji ponu vadinti.

—Tas gerai, tėve. Manda
gumas reikalingas.

—Nu, tai aš jam ir sakau: 
Jes, sakau, prisipažįstu, kad 
tokios kerėplos nebuvau dar 

• matęs; bet jeigu ponas ži
nai, ką ji reiškia, sakau, tai 
prašau man išklumočyt Jis 
vėl nukratė paperoso pele
nus ir sako: Tas piešinys 
nėra jokia kerėpla; tai yra 
garnio lizdas. Uskiuzmi, po-
nas, sakau aš jam, jeigu tai dvi kojas ir išriestą gaidžio ti juodą aki.

lizdas.
—Bet aš, Maiki, nenusi

leidžiu ir vis klausiu, kur 
yra garnys? O jis sako: po
nas turėtum nors tiek žino
ti, kad garnys yra išskridęs 
varlių gaudyt Man, vaike, 
pritrūko kantrybės ir aš jam 
stačiai pasakiau: ponas ne
žinai ką šneki, sakau, Lietu
voje varlių dabar nėra, ba 
atėję alkani ruskiai visas iš
gaudė.

—Ar jis su tuo sutiko?
—Nežinau, Maiki, ba j 

mūsų sporą įsikišo trečias 
vyras, kuris visą laiką klau
pėsi. Šis irgi poniškai pra
dėjo. Sako, klausiausi ponų 
ginčo ir priverstas esu pasa
kyti, kad abudu ponai klys
tat Tas piešinys estrados 
gilumoje nėra nei akėčios, 
nei garnio lizdas, bet Lietu
vos vytis vejasi bolševiką. 
Reikia, sako, pažinti aukšto 
meno kūrybą, lietuvišką 
dvasią reikia suprasti.

—Reiškia, šis irgi buvo 
dipukas?

—Šiur, Maiki, kad dipu
kas; gal dar turi ir “Dr.” 
savo pavardės prisegęs. To
dėl aš paprašiau, kad jis 
daugiau paaiškintų. Sakau, 
jeigu tas abrozdas reiškia a- 
blavą ant bolševikų, tai jis 
turėtų ir bėgančius bolševi
kus parodyt, o dabar nesi
mato nė vieno. O jis vėl 
pradėjo iš aukštų notų; pra
dėjo apie kažkokius cimbo
lus ir apie cimbolinę kūry
bą, kuri reiškia, kad reikia 
suprasti ir tą, ko visai nėra. 
Ir kai jis kalbėjo apie tuos 
cimbolus, tai aš pradėjau 
žiūrėti į tą abrozdą, argi ši
ta keverza iš tikrųjų galėtų 
būti Lietuvos vytis. Kai jau 
tau pasakyta, kas čia turėtų 
būti, tai jau lyg ir pradeda 
aiškėti, ką čia tas maliorius 
norėjo numalevoti, tik jau 
aš nesakyčiau, kad čia koks 
aukštas cimbolas, bet grei
čiau publik škulės vaiko nu- 
rezgioKotas pikčeris, ir dar 
nelabai panašus į žirgą, 
greičiau į gaidį, ba turi tik

-mma. sa bobtoh

Tennessee slėnyje
V. KIMANTAS

šių metų gegužės mėnesio 
18 dieną “Tennessee Slėnio 
Vadovybė” (Tennessee Val
ley Authority) toliau va
dinsime tą vyriausybės įstai
gą sutrumpintai TVA, at
šventė savo veiklos 25 me
tus. Ką ta įstaiga iki šiol 
yra padariusi? Išgarsino A- 
meriką visam pasaulyje. Ji 
buvo sukurta ir pradėjo 
veikti prez. Franklino Roo
seveito bukais ir jos uždavi
nys buvo: gelbėti iš vargo 
Tennessee slėnio žmones.

Tas Tennessee “steitas” 
iki pat didžiosios ūkinės A- 
merikos krizės 1929 - 1931 
metais, buvo Amerikos “Na
zaretas” — gal viena var
gingiausių JAV valstybių. 
Neaptvarkytais krantais Te
nnessee upė ir jos įtakai, 
per liūtis gaudami ūmai di
delius vandens kiekius, pa- 
tvindavo, užliedavo dirba
mus laukus bei gyvenamas 
vietoves ir nuplaudavo der
lingąjį žemės sluogsnį, arba 
apnešdavo laukus smėliu. 
Ko nebaigdavo daryti pot
vyniai, pribaigdavo vėtros, 
iki galo “nupustydamos” 
derlingos žemės likučius. 
Nyko potvinių varginami 
miškai. Tuo būdu Tennesse 
slėnio ūkininkai beveik kas
met būdavo Dievulio bau
džiami, nevisuomet žinoda
mi už ką. Kur buvo žemes-mi uz Ką. Kur ouvo žemes- energijos Kiekius, pigiai! T^n, kur Vakarų Atlanto suvažiavo keli šimtai 
nės vietos, vanduo pasilik-,parduodamos energijos pa-!vandenys skalauja Naujojo'lietuviškųjų organzacijų at- 
davo ir potviniui apslūgus,, reikalavimas tiek padidėjo, asaull®_ kl'^npus, inteVsy" į stovų, kad ir vėl būtų tar
pa versdamas ias rūgstančio- kad reikėjo statyti šiluminės va?S.. „u^mio į tas stiprus ir galingas žodis,
mis balomis. Balose veisėsi elektros stotys, anglim va- ;PUJ!>U «1OUUJ« ‘“y'^^ijog Amerikos lietuviai ne»i- 
drugio peteliškės, ir apylin- romos. Tennessee slėnys, llrr ku t^s.?!leS^?^StOA?f i visomis jėgomis kovo, 
kėje plito drugio liga. Po pirm beveik anglies nevar-
didžiosios ūkinės krizės tojęs, dabar vilto labai rim- 
žmopės pradėjo iš Tennes- tu angliakasiams v vartotoju, 
see slėnio bėgti. Į Nebuvo užmiršti ir ūkinin-

F. Rooseveito prezidentą- kaį. Kai pradžioje jie buvo 
vimo metais, kai reikėjo pakalbinti dėtis prie suma- ?ege neu.zSeb,,iain<ti’ ^meri- gelbėti skaudžiai sukrėsti ^SųXSt juos pa- !*“ gyVenl’
Amerikos ūkis, virto didelių remti, daug kas ūkininkų i ° 2lbu^s* 
reformų ir drąsių bandymų stojo piesta ar beviltiškai!. Tame Bostone, birželio 27 f seserys ir broliai lietuviai: 
laikotarpiu. Darydama di- numojo ranka, — nepraktiš~ ir 28 dinomis, kūrė ryto- Todėl jie visa daro, kad pa
dėlių pastangų duoti žmo- kų žmonių fantazijos, nieko jaus planus Amenkos Lietu- vergtos tautos kančių ir
nėms darbo, sušelpti juos nebūsią. Reikėjo ilgų kal- 
nedarbo metu ir aprūpinti bų, kad juos įtikintų. Plano 
senatvėje, Rooseveito vy- vykdytojai ūkininkams sa-

vių Tarybos sušauktas JAV žmogaus išniekinimo valan- 
lietuvių kongresas. Kongre- dos būtų kaip galima grei- 
są šiltais žodžiais sveikino, čiau sutrumpintos. Nieku

riausybė, kongreso palaiko- kė: “Mes jums dovanai nie- JAV prezidentas D'vight D. nepasiteisinama mūsų laikų 
mn ncnmiršn itronlrti i i-_ J,ElSenhowenS ir valstybes bai'harila negalės litrai tvpr-s barbarija negalės ilgai tver 

Departamentas, skatindami ^i, kaip su gėda praeitin nu- 
lietuvių ryžtą ir pakartoda- .grimzdo panašūs į rasų bol- 
mi Lietuvos okupavimo ne- ševikinį žmogaus sužvėrėji- 
pripažinimą. mai.

Lietuvos laisvė ir nepri- Amerikos Lietuvių Kong- 
klausomybė, lietuvių tautos'resas iš Bostono visomis 
teisė nevaržomai ir sava- širdimi^ sveikina seseris ir

ma, neužmiršo įtraukti į ko neduosime. Mes duosi- 
darbą ir pačią visuomenę. me jums tik galimybę ge- 
Susilaukė iš jos ne tik karš- rįau, lengviau ir su dides- 
to pritarimo, bet ir pasi- niais laimėjimais dirbti. Pa
šventusių darbininkų. Tai mokinsim jus, kaip geriau 
tuomet ir iškilo mintis gel-'ūkininkautumėt, panaudo- 
bėti Tennessee slėnį. Darbo j darni naujus būdus žemei 
turėjo imtis pati vyriausy- dirbti. Duosime jums pigią 
bė, nes reikalas nežadėjo elektros energiją, bet dirb- 
biznio ir neviliojo privačių 'ti turėsite jūs patys.” Ūki- 
kapitalistų. Suplanuoti, kas!nįnkai paklausė ir neapsi- 
tame slėny būtų darytina, ir' gavo.
vykdyti pačius darbus bu
vo tuomet sudaryta TVA, 
kaipo valstybinės įmonės 
vadovybė. 1933 metų ge-
gužės mėn. 18 dieną kong-JVęS»» ūkininko laukuose, da- 
r^as ją patvirtino atskira bar pasidarė brangus jo pa- 
įstatymu ir paskyrė reikalui-• tarnautojas. Po slėnį išve- 
gus darbams pinigus. Lai-.džiotos drėkinimo kanalų 
mingu būdu į TVA buvo sistemos pagalba vanduo 
parinktii sumanūs, energin-i^jį fcūti dabar paduoda- 
gi, sąžiningi ir gerų norų mas j reikalingą vietą ir 
žmonės.

Šiame straipsniuke neįma-

vuodegą. Todėl aš tam mo-
kytam cimbologui ir paša-11* žemė. Kitaip dabar yra suomeninę įmonę, be priva-1 tas, kad ypač pastaruoju
kiau: kaip tas žirgvaikis ga- tennessee slėnyj'e ir su miš-u
lėtų bolševiką vytis, sakau, Įka1®; Anieji potvinių nebe- 
kad jo žirgui trūksta dvie- į Ridinami,o kur dar yra
jų kojų ir neturi akių, opats netlnkamV. “!""»> J03
raitelis visai be kojų: vie- apsodinamos miškais. , 
toj kojos, iš vienos pusės' Per pastaruosius25metus 
pritaisyta medinė kačerga, o Tennessee slėnys pasikeitė 
iš kitos nieko nesimato? Kai kaip pasakoje. Kam tenka 
aš jam tą pasakiau, tai jis lėktuvu skristi išilgai Ten- 
supyko, pasakė, kad aš nie- nessee upės, prieš jo akis 
ko nežinąs apie kūrybines atsiskleidžia vis nauji sukul- 
vertybes, ir nuėjo sau. tūrinto krašto vaizdai: įvai

taus kapitalo pagalbos ir nei laiku, kai Amerikos vyriau 
privataus biznio reikalui. sybė atiteko republikonų 
TVA yra valstybinė įstaiga i parti jai, Amerikos privatus 
ir darbą pradėjo valstybės! kapitalas darė pakartotinų 
pinigais. Bet TVA veiklos bandymų įsilaužti į Tennes- 
tikslas ir būdai, kurių pasi- see slėnį ir į savo rankas
gaudama ji 'vykdė pačius 
darbus, yra visuomeniniai 
—čia buvo ir yra siekiama 
ne pelno, tik žmonių gero
vės.

Buvo nemaža ir Ameri-

perimti pelningas įmones. 
Bent tuo tarpu nieko iš to 
neišėjo. Ir kas įdomiausia 
—atkakliausiais slėnio ir 
TVA gynėjais pasirodė tie 
patys ūkininkai, kuriuos

—Tėvas taip drąsiai artis- riaspalviu kilimu nukloti koje žmonių, kurie piku a- darbų pačioje pradžioje te
tų nekritikuok, nes gali gau- dirbami laukai, pievos ir j kimi žiūrėjo į tuos “sočia-! ko ilgai kalbinti, kad su

žaliuoją miškai, margais listinius” prasimanyianymus ii- manymą paremtų.

noma atkurti, kas per 25 
metus buvo padaryta Ten
nessee slėnyje. Padaryta ne
paprastai daug, ir tenorė
čiau kaiką paminėti.

Visų pirma liko “pažabo
tos” iki tol nesuvaldomos 
upės. Dabar tiek pačios di
džiosios Tennesse upės 
krantai, tiek ir jos įtakų ap
juosti tiek aukštais pilimais, 
kad vanduo ir didžiųjų po
tvynių metu nebeišsilieja į 
laukus ir pievas, nebepa- 
tvindino gyvenviečių. Įkin
kyta dirbti ir pati Tennessee 
upė, tekanti per ilgą ežerų' 
vilkstinę. Ant jos pastatyta ■ 
dvi didžiulės užtvankos ir 
įrengtos dvi milžiniško pa
jėgumo hidroelektrinės sto
tys. Tų stočiųtiekiama elek
tros energija virto krauju 
šiai naujai pramonei kurti 
ir visam ūkiškam gyvenimui 
gaivinti. Anksčiau vargą 
vargę žmonės pradėjo da
bar gauti gerai apmokamą 
darbą.

Pakėlus užtvankomis di
džiosios upės vandenį, sa
vaime atsirado naujas van
dens kelias ir dideliems lai
vams. Laivais pervežamų 
prekių trumpu laiku padau
gėjo 30 kartų, kartu padau
gėjo ir darbo. Nežiūrint, 
kad hidroelektrinės stotys 
tiekia milžiniškus elektros 

kiekius,

Dabar, kai upės sutvarky
tos, kai yra užtvankos su 
aukštai pakeltu vandeniu, 
tas vanduo, pirma plėšika-

reikalingu kiekiu tuomet, 
kai žemė drėgmės reikalin
ga, — per sausras. Dėl to 
kitaip pradėjo derėti ta pa-

PASIKEITĖ GYVENIMAS IR GYVULIAMS

|N 1998, OCFCNOMLC LP-OAS CMCK SROODERS, RADI ANT R© BLANKETS CUT MORTAUTV MORE ■ROtlfRS AND HO&S 
«O1O MARKET BRINGiNG 6REATER. PRORTS10TK KARMCK.

Prieš 50 metu ir vištoms bei kiaulėms nelengva buvo 
savo mažučius auginti. Tą matome viršuje, o apačioje 
parodyta, kaip patogiai dabar yra Įrengti vištininkai 
ir kiaulininkai su spinduliojanėiomis “antklodėmis”, 
kurios sumažina gyvuliu paišymą, ją daugiau užaugi
nama, daugiau ir pelno turi ūkininkai

KONGRESO NUTARIMAI
(Atkelta iš 4-to psl.) ivokos, kurios apjungia di

delę daugumą JAV lietu
vių. Ir birželio 27-28 d.d. 
Kongresan iš visos Ameri

Žodi* pavergtai Lietuvai

Massachusetts sostinė, čia 
didelis patriotas Revere, ti, kol barbariškai išniekin

ta teisė bus atstatyta ir Lie-kaip laisvės šauklys, raitas |tuva Vgj įus iaįsva jr nepri
jodamas saukė amerikiečius. klausoma.
į kovą dėl laisvės, čia užsi 
degė neužgesinamas Ameri

rankiškai kurti savo mokslą, 
meną ir ūkį — yra tos są-

brolius pavergtoj Lietuvoj, 
Sibiro siaubingoj tremty ir

taškais pabirusios gyvena- pranašavo visam bizniui 
mos vietovės, fabrikai, far- liūdną galą. Labai klydo,
merių sodybos. Tik prieš 25 Per visą 25 metų laikotar-
metus ištisi plotai čia atro- pį, kai į Tennessee slėnio 
dė, kaip laukinės stepės. ! reikalų tvarkymą buvo su-

Tą visą “stebuklą” pada--dėti milžiniški kapitalai, 
rė žmogaus sumanumas, at-iTVA įmonė gražiai vertėsi, 
kaklus darbas, mokslo bei Ji jau suspėjo išmokėti val- 
technikos pagalba, valsty- stybei skolos 400 mil. dole- 
bės duotos lėšos ir sumany- rių ir tikisi per 40 metų iš- 
tojų gera valia bei entuziaz- lyginti likusiąją skolą. Be
mas žmonių valgą nukovo
ti. Tennessee slėnyje Ame
rikos vyriausybė padarė pir
mą šioje kapitalizmo šalyje

to, ji reguliariai moka iždui 
4% palūkanų, kartu tiek
dama “slėniui” pigią elek
tros energiją. Kad TVA

bandymą sukurti didelę vi- “biznis” gerai stovi, rodo ir

kitur Sovietų Rusijoj. Ame
rikos lietuviai yra sunkiai 
prislėgti Jūsų kančių; rūpe
sčių, nedateklių ir Jūsų ne
laisvės, bet kartų jie di
džiuojasi pavergtųjų ištver
mingumu, jų pakeltu žvilgr 
sniu į nepriklausomą ateitį.

Broliai ir seserys, mes ti
kime, kad Jūs nesiduodat 
priešo provokuojami, ir tau
pote kiekvieną aukos krau
jo lašą! t.

Broliai ir seserys, mes gė
rimės, kad Jūs nepraradote 
išminties, vilties ir visomis 
jėgomis išlaikote savo kal
bą, tikėjimą ir lietuvišką 
dvasią.

Brangūs broliai ir bran
gios seserys, mūsų susitiki
mo diena ateis ir laisva Lie
tuva vėl žydės, kaip pava
sario sodas!

Širdimis, mintimis ir dar
bais. mes visada būsim su 
Jumis.

L. TARYBOS REIKALU

JAV lietuviai puikiai žino, 
kokį skurdų dvasinį ir ypa
čiai medžiaginį gyvenimą 
gyvena pavergtoj Lietuvoje

1. Amerikos Lietuvių Ta
ryba, sudaryta laisvo susita
rimo bei tautinio solidaru
mo principu iš keturių pa
grindinių mūsų srovių ir 
dviejų didžiųjų fratemali- 
nių organizacijų, yra bend
ro politinio veikimo orga
nas, siekiąs įvykdyti patrio
tinės Amerikos lietuvių vi
suomenės troškimą, kad 
Rusijos bolševikinio komu
nizmo pavergtoji Lietuva 
galimai greičiau atgautų 
laisvę.

2. Amerikos Lietuvių Kon
gresas sveikina Amerikos 
Lietuvių Tarybą, sugebėju
sią daugiau kaip per 17 me
tų vieningai dirbti ir atliku
sią daug reikšmingų žygių, 
ginant lietuvių tautos tei
ses, keliant viešumon Rusi
jos padarytas jai skriaudas 
ir stiprinant šios šalies Vy
riausybės bei Kongreso nu
sistatymą neduoti pripažini
mo neteisėtam Lietuvos į- 
jungimui į Sovietų Sąjungą.

3. Turėdamas galvoje, kad 
nuolatos besikeičiančioje 
tarptautinėje padėtyje gali 
bet kada būt iškeltos, vadi
namoje viršūnių konferenci
joje ar kuria kita proga, 
problemos, liečiančios Lie
tuvos likimą, Amerikos Lie
tuvių Kongresas įpareigoja 
Amerikos Lietuvių Tarybą 
ir toliau neatleidžiai budėti 
ir veikti, kad nenukentėtų 
Lietuvos išlaisvinimo reika
las.

4. Amerikos Lietuvių Kon
gresas kviečia . visus šioje 
^yje gyvenančius lietu
vius, kuriems yra brangi 
mūsų tėvynė, būti vienin
giems ir remti Amerikos 
Lietuvių Taiyba aukomis ir 
darbu, nes tik sutartinai 
veikdami mes galėsime pa
dėti Lietuvai nusikratyti 
komunizmo jungu ir sugrą
žinti Sibiro tundrose bei 
tremtyje vargstančius mū
sų brolius ir seseris į jų tė
viškes.

NAUJI LE1DINAI

VARPAS, 1958 m. Nr.3-4,
196 puslapiai, kaina $2.
Administracijos adresas:
J. Makauskas, 701 Wil- 
loughby Avė., Brboklyn 
6, N. Y.
šiame “Varpo” numeryj 

rašo: J. Audėnas, V. Butri
mas, V. čižiūnas, J. Gimbu
tas. J. Jaks-Tyris, S. Kolu
paila, D. Krivickas, A. Lan
dsbergis, B. Mačiuika, J. 
Pajaujis ir kt.
Visokiomis progomis 
dovana yra “Keleivis”, 
jį savo draugai, . 
vardiniu, gimimo. šveaAą Ir

progomis.



Puslapis šeštas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 28, Liepos 9, 1958

MOTERŲ SKYRIUS

'.er.u

Senu tėvu
i£» ..

ONA KUBILIENE

per savaitę teuždirba: 
75-85 dolerius. Ar toks ga
li išlaikyti savo šeimą ii* se
nus tėvus?

Taigi, senų tėvu išlaiky
mas daugeliui ir geru vaikų 

Styra persunki našta. Tai yra 
!ir visuomenės reikalas, to 
Į dėl juo rūpinasi valdžios,
! labdaringos ir kt. organiza
cijos. Vieni siūlo Įsteigti to
kį fondą, iš kurio būtų lė- 

visi se-neturi no tėvu r amuose. Jis prade-aprūpinami
ramus r-ial» Kltl SiU0 ste1^1 dau- 
pircii, &iau Pri'eglaudų ir t.t.

‘ ’ O ką mano šio skyriaus

tėvų. kurie
pakankamai lėšų gy venti, iš- jo tėvus Įkalbinėti 
laikymo klausimas yra labai jam perleist1., nes,
opus ir sunkiai sprendžia- jiems dėl senatvės sunku, ..... . , . • «Jas ' namus prižiūrėti. Tėvai su-

šiuo metu Amerikoje vra tiko. Kai tik namai buvo a. Megmkrte atsakyti, krc da- 
daugiau kaip 14 miltam. tiduoti sūnui, tuoj buvo pa-1-vl1 su te'»ls’ kune
amonių, senesniu kaip 65 reikalauta iš tėvų mokėti ffT.®
metu ir. žinovų tvirtinimu, nuomą, o šito nesutikus, jie a al mažą pensiją, iš ku-
iki 19Š‘J metu tas skaičius buvo nugrūsti į rasi. Tėvai *!°? negali pragyventi?

iškėlė sūnui bvla teisme. ?*“• lietuviai turėtume 
ir galėtume tą reikalą su
tvarkyti? Juk ir lietuviu se-

padidės 30 - 40* <, o sočia
linio draudimo pensiją iš jų Teismas pripažino sūnų
tegauna tik pusė. Taigi, kas teisėtu namų savininku 
daryti su
jos reg

vadino beįėtiffiu^ta bikli!-mui 
Pasakysite, tai vaikų rei- už tai išbarė sūnų. Tėvai; 

kalas. Tačiau visi žinome, pasiliko rūsy, nuomos nemo-: 
kad ne visi tėvai vaikų tu- ka. bet gyvenimu vargu jie 
ri, o ir tiems, kurie turi jų, gali džiaugtis.
senatvėj išlaikymo klausi-

KAS YRA GENIJUS

Genijų vadiname nepa-
•m i • i-- i i prasto talento, Įgimtu kūry-Tokių pavvzdziu vradaug, 1. . ~ J- - , . , - bimu jegu žmones. Buvęsma*? dar npišsnrpndžiamas bet ne visi vaikai vra tokie, t . ... • -ma> oai neissprenaziamas. « irm AnShJos medicinos Dr-jos

Visokių yia vaikų, visokių . ' Prt » - ’ pirmininkas Green ilgus me-
ir r p vn ' i vienas įs daugelio. Jauna f ... . .•?y Yra X kurie iš vaikų vedusi pora tari sena ’Sb

perdaug reikalauja ir juos tėvą. Desimti metų jie kad geJnijų tėva;f
patenkinti yra daug sunkiau kartu gyveno ir tėvui mirusį,. tįsios tiek kįJo išsi. 
negu tuos, kurie sugeba pri- sūnūs apsidžiaugė Sako jo; požiūriu yra atsili-
sitaikinti prie aplinkybių.;nabagežmonat dabar k'/2yinf daHgJa geniju 
Yra tėvų, kurie nenori kartu pasnlseti, nebereikes tėvo vra aikoholikaj narkotiku- 
su vaikais gyventi, nes, sa- ,skausmų ir dejavimų kk«>- ;vartotojai. Kaip taisyklėj 
ko, kur tik tėvai įsimaišo jįSytis, o jam mokėti tėvo gy- nijai nJeturi geniaiinių 
vedusių vaikų gyvenimą ir , <Vmo išlaidas. !ku Green nuomone, ik
yra reikalingi pagalbos, ten 1 _ mliau stovintieji stebisi ; užl.eeistniota nė vienos 

gĮinang plapsiu. hpt man s

vai-

pi <zg<xi u. V.▼ J- ži

ras pradeda bartis su žmo- įnančiai jų medžiaginę pade
ra, žmona pradeda neap-^I ir marčios silpną sveika-' 
kęsti tėvų. Dalykai eina vis i tą, suprantamas sūnaus jau-1 
blogyn, tėvai lieka nustum- smas. Jiems tikrai per sun

. genialios moters.

MOTERIS—MIESTO 
GALVA

ki tėvo išlaikymo našta. , Katalikižka 
Yra vaikų, kūne non sa- „g Dubjįn prieš meų

yo tėvams pagelbėti, bet ne- miesto galva (Lord Mayor) 
Papasakosiu neseną pavy- ųssigah, nes pirmiausia turi buvo išrinkusi žydą, o dabar 

zdi, paimtą iš Čikagos gy-Įsavo šeimą aprūpinti. Juk | jį išsirinko moteri Cathe- 
venimo. Vedęs sūnus gyve- šiandien paprastas darbinin- ^ne Byrne.

Jos pareigos yra daugiau
sia atstovavimas, nes mies
to reikalus tvarko miesto 
administratorius miesto ta
rybos prižiūrimas.

eoaeoOMeoeooeoofteeoooooooaoOT

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LIETUVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir
šeliais, iliustruta, 416 puslapių, di
dėlio formato. Kaina ........... $5.50

DIEVŲ MIŠKAS, Balio Sruogos ne
užmirštamas aprašymas, ką jis ir 
jo nelaimės draugai iškentėjo na
cių koncentracijos stovykloje. 483 
puslapiai. Kairo .................. $5.00

MIŠKAIS ATEINA RUDUO, Ma 
riaus Katiliškio romanas. Ištisa 
Aukštaitijos kaimo tipų galerija 
514 pusk, kieti viršai. Kaina $5.00

NEMUNO SCNOS, Andriaus Va 
lucko romanas iš 1935 metų Su
valkijos ūkininkų sukilimo prieš 
Smetonos diktatūrų, Pirma dalis 
280 psl. Kaina ....................... $3.00

NEMUNO SCNOs, Andriaus Valuc- 
ko romanas antroji dalis, 426 pus
lapių. Kaina ............................ $4.00

ALTORIŲ SESEI.Y, V. Putino-Mv- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo. kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. Vi
sos trys dalys įrištos į vienų kny
gų, kieti viriai, 631 puslapis. Kai
na ............................................. $6.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 

popieriuje. Kaina ................... $8.50
VALGIŲ GAMINIMAS, parakė ke

turios namų ūkio agronomės: E. 
Drusutienė. O. Radaitienė, E. 
Starkienė ir A. Sližienė. Didelio 
formato, su daug paveikslų. Kieti 
apdarau Kaina ........................ $7.50

ANGLŲ-LIETUVIU KALBŲ ŽO
DYNAS. apie 20.000 žodžių, 368 pu

slapiai. redagavo V. Baravykas, 
pigiausias ir naujoviškiausias žo
dynas. kieti viršai. Kaina .. $4.00

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos gyvenimo. 178 
puslp.. įd'*mi knyga. Kainu.. $2.00

LBNGVAS BODAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokytis; duoda 
angliškus pasikalbėjimus. 

................................7$<

SUŽADĖTINĖ, J. Titinio 15 įvairių 
trumpų pasakojimų, 180 puslapių. 
Kaina .................................... $2.00

BARABAS. Paer Lagerkvisto istori
nė apysaka iš pirmųių krikščiony- 
bės laikų Romoje, Palestinoje ir 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio 
premija. Kaina ..................... §2.2.*

ŽEME DEGA. J. Savicko užrašai iš 
1939 - 1945 metų. kurios au
torius karo metais gyve
no Prancūzijoje. pirmoj? da
lis 453 psl. Kieti viršai. Kaina $4.50

ŽEMĖ DEGA. J. Savicko užrašai as
trą dalis 414 psl. Kaina .... $4.50

ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios mū. 
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai. 
Kaina ............................. 50 centų.

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
STAUS VIETININKAS? Parašė 

kun. M. Valadka. Labai įdomi kny
ga. Kama ............................. $1.20

CEZARIS. Mirko Jesulič romanas tri
jose dalyse, kiekviena dalis po $2. 
Galima dalimis pirkti arba visas 3 
knygas už $6.00.

NAUJA VALGIŲ KNYGA. M. Mi- 
chelsonienės parašyta: 250 įvairiu 

receptų. 132 pusi. Kaina ....$1.25
KOKTUS DTEVTTS ŽMONES ČAF 

BTNO SENOVEJE. Dievų yra vi- 
sokin įvairiuose kraštuose ir ivairiuo
«e laikuose dievai buvo kitokie. Ko 
kie buvo senųjų lietuvių t)jevail 
K atna »»••••••»••• •••».,♦ į •• .$1.00
«*OPIEŽTAT TR LIETUVA. Kunign 

M Vatadkos parašyta knyga, 2M 
nosį. Kaina ......................... $2.6**
A KISS TN THE PARK. J. Jazmi- 

no anglu kalba sodrūs vaizdeliai,
ISO pusi. Kaina kietais viršeliais $’, 
•ninkštais viršeliais ................. $1.00
ATT.AIDU PAVĖSY, P. Ahelkio ro

manas iš žemaičių Kalvarijos pra
ei ties. Kietais viršeliais, 467 pusią 
piai, kaina ........................................ $4
TIKRA TEISYBE APIE SOVIETU 

RUSIJA. »tba komunistu matatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševia- 
mo istorija ir valdymo oraktika. La
bai daug medžiagos. $6 puslapiai, 
kaina .................................................. •“
MIRUSIOS STELOS. M. Gogolio 

svarbiausia* veikalas, išvertė M.
Miškinis. 290 peši. Kama....$3^8

KAIP APSIVILKTI

Prasidėjo vasaros karš
čiai, todėl visos rūpinamės, 
kaip čia apsivilkti ko ‘‘šal
čiausiais” drabužiais.

Štai ką tuo reikalu kalba 
Massachusetts universiteto 
drabužių žinovė Virginia 
Davis, kuri duoda šitokius 
patarimus:

1. Juo drabužiai laisves
ni, tuo jie šaltesni.

2. Platus sijonas yra šal
tesnis už siaurą ir netaip 
greit glamžosi.

3. Suknelės be rankovių 
yra šalčiausos, o jei dėvime 
su rankovėmis, tai žiūrėki 
me, kad jos būtų trumpos ir 
plačios.

4. Suknelės su plačiai iš
kirpta apykakle yra vėsiau
sios, saugokimės suknelių 
su aukšta apykakle, nes jos 
šiltos ir be rankovių.

SAFETY HINTS
from the Red Cross

lt to daaprvm ta leave bot 
Mes ef potMm whera cbHdrei

get tbem. Altvaya beep 
•alely wt a( cfelMrea’a I

Užsakvmus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KECEIVIS

•$• ■ So. Bo$®o® S7«

JAUNA GRAŽI

Birželio 22 d. Marytė Prakapaitė, Antaninos ir Kazimiero 
Prakapu, seny So. Bostono gyventoją duktė, susituokė su 
Richardu Kozlowskiu, čikagiečiu. Jaunieji medaus mėnesį 
praleis Floridoje ir apsigyvens Čikagoje. Jaunoji 1956 metais 
buvo išrinkta Naujosios Anglijos lietuviy gražuolė, tuo būdu 
tą garbe paverždama iš savo sesers Rūtos, kuri buvo 1955 
metu gražuolė. Ji dalyvavo ir Onos Ivaškienės tautiniu šokiu 
sambūry.

KAUUA

Gūdžią nakti prie berželio 
Verkia sesė — širdj gelia.
—Vai, baltasis, vai, beržuii, 
Kam man jaunai reikia žūti!
Ar jaunystės nemylėjau,
Kad dievuliui nusidėjau?
Kai saulutė ankstų rytą 
Džiaugės gėle nuraškyta,
Ar ne ašei grėbiant šieną 
Liejau dainą gryno plieno? 
Ar godelių negodojau,
Kad jaunystę palaidojau?
Ar ne ratu aš darželi 
Pamylėjau kaip bernelį?
Aš bernyčio nemylėjau,
Tik radastą glamonėjau,
Tik saulutei giesmes pyniau 
Ir jai puošti gėles skyniau. 
Iš tų jūrų, iš juodųjų,
Iš tų girių mėlynųjų
Rūstūs žmonės ėjo, ėjo 
Ir tik keršto ugnį liejo... 
Man darželj numarino— 
Gėles kardu * išnaikino...
.Kur žaliavo žalios rūtos,
Kur radastų kero būta—
Ten betelkšo vien purvyne, 
Ir žiedai, kuriuos sumynė...
Vai, Dievuliau tu gerasis, 
Kur darželis kitas rasis? 
Galvą jauną kur priglausiu 
Ir dejuoti ar paliausiu?
Vai, baltasis, vai, beržuti,
Tu paguoda, tu saulutė.

Balys Sruoga

Nepermatomos sukne- ?n sįusours tuX
lės gali būti šaltesnės už 
permatomas, nes pirmosios

5. -petaitę.
8. Nešiokite medvilnines 

pirštines.
9. Kuo mažiau papuoša

lų ant rankų ir kaklo.
„ . 10. Maža vasarinė skare-

mos sun dresses , bet jos j- (ja|)ar reikalingesnė 
tinka dėvėti tiktai namuose genįau — jį bus reika- 
ar laukuose, bet ne miesto fcaį karštą dieną Įeisi-
gatvėse. j patalpas, kur oras yra

7. Didelė plati skrybėlė vėsinamas.
yra labai gera priemonė nuo n. Kas dėl spalvų, tai 
saulės apsisaugoti. Mažas ]šviesiai mėlyna bene bus 
šydas plaukams palaikyti {šalčiausia.

tereikalauja mažiau apati
nių drabužių.

G. šalčiausios yra vadina-

VIENUOLIS - ŽUKAUSKAS

Paskentoelė

(Tęsinys)
Iš pradžių pušų skujos ir medžių šakelės badė jai 

kelius, draskė blauzdas, bet netrukus kojos nutirpo, ir 
jautė ji vien šaltą prakaitą visame kūne, o burnoje 
aitrumą.

Baigiant rožančių, taip jai pasidarė silpna, jog kas 
minutė turėjo ilsėtis ir skarele braukyti nuo kaktos 
prakaitą.

Pabaigusi kalbėti rožančių ir daug kartų apėjusi 
aplink kryžių, prisiglaudė ji prie liemens ir ilgai sė
dėjo, nekrutėdama iš vietos.

Mėnuo jau nusileido už miško, ir tik kur ne kur 
protekėse ir ant vieškelio gludinėjo ir paklydę jo pa- 
užulni spinduliai.

Baidyklės išnyko, liovėsi lapuose čiužėję nematomi 
gyvi padarėliai, o medžiai tarytum vis dar nenorėjo 
nusileisti ir tebešnibždėjo kažin ką priešinga žmogui.

Ilgai Veronika sėdėjo, Įsmeigusi akis Į paslaptingą 
miško tamsą, ir vis kažin ką galvojo. Perštėjo jai ke
lius, sukosi galva, raibo akis, ir visai nebuvo noro keltis.

štai lazdyne, tarp lapų, sparnais suplasnojo paukš- 
lelis, virš galvos čypaudamas šmėstelėjo šikšnosparnis, 
pakalnėje karktelėjo iš miego pakirdusi varna, ir toli,
už miško, it gaidys pragydo. Ir vėl viskas nutilo.

Norėjo Veronika dar truputi ‘papoteriauti, bet, aiš-
i kiai išgirdusi sodžiuje gaidį ir nuklausiusi dirvoje čiul- 
i banti vieversį, atsistojo ir, išėjusi Į vieškelį, apsidairė, 
i Mėnulio šešėlių visai jau nebematai; išblanko dangus, 
it praskydo oras ir, tarytum atsiskleidė, pradėjo žmo
gui palankiau šnibždėti medžiai.

Eidama mišku, Veronika išgąsdino kažin koki žvė
reli, kuris pamatęs žmogų, drioktelėjo Į šalį, sučiu
žėjo lapuose, ir tiek jį mergina tematė.

Išėjusi iš miško, Veronika net stabtelėjo: už ežero, 
'kalne per ūkanas matėsi it melsvais dūmeliais aptrauk
tas Šepečių sodžius, viršum kurio danguje tarytum Die

dulis patiesė baltinti du didelius pilkus audeklus — du
• debesėlius; o Galuose, viršum ganyklų, tarytum ką 
blosra daras našautas ir nežinąs, kur iš pėdos dėtis.------------------- - — -v - r ------------ ----- c? - —--- ----------r

• kabojo visas išblankęs ir nugėdęs mėnuo.
Žiūrint Į paežerę, rodėsi Veronikai, kad tenai kaž

kas nakčia išpylė keletą šimtų nėšių verdančio vandens, 
kuris, lig šiol neataušęs, dar tebegaravo. Kur-ne-kur 
danguje tebetirpo žvaigždelės, o pritvinkusiuose rytuose 
Aušrinė, nardydama tarp mažučių, raudonai nusida- 

įžiusių debesėlių, čia dega, Čia gęsta, čia liepsnoja, čia 
smilksta lyg žvakė, deganti vėjyje.

Štai, Veronikai bestovint, vienas audeklas atsisuko 
skersai sodžiaus, išsivyniojo, išsitempė, o antras pasi
slinko Į rytus, pradėjo rausti ir aušros spinduliuose 
svilti...

O žvaigždė Aušrinė vis dega ir gęsta, vis liepsnoja 
ir smilksta lyg žvakė, deganti vėjyje.

Jau maloniai, ramindami žmogų, suošė sušlamėjo 
i medžiai, linksmai sučiulbo miške paukšteliai, ir savo 
; gražia giesmele sveikino aušrą Į padanges iškilę viever- 
!sėliai... O žvaigždė Aušrinė vis dega ir gęsta, vis 
liepsnoja, vis liepsnoja ir smilksta lyg žvakė, deganti 
vėjyje...

Niekuomet Veronika dar nebuvo mačiusi tokio ank
styvo ir gražaus ryto.

1 Tiesa, buvo vienas toks pat gražus rytas, bet tai 
buvo seniai, prieš keletą metų, kai ji buvo dar nedidelė 
piemenytė: panašus rytas buvo mamytės laidotuvėse, 
kai ją, visą naktį prie motutės karsto išsiverkusią, išvedė 
krikštamočia iš pirkelės ir pasodino pašalėj ant suolo.

Ir tada buvo toks pat gražus melsvas dangus, toks 
pat perbalęs mėnuo, tokie pat keisti danguje debesė
liai ir tokia pat graži ir maloniai viliojanti ir už šir
dies stverianti dangaus gražuolė žvaigždė Aušrinė.

Ir atsiminė ji pirkelėje ant lentos baltu nuometu 
aprištą mamytę, atsiminė jos vaško geltoną raukšlėtą 
veidą, liesas ant krūtinės sunertas rankas...

Atsiminė, kaip ji, tarnaudama Bukonių sodžiuje 
piemenyte, dar motulei gyvai esant, šventadieniais, ne
manomomis dienomis, lankydavos pas ją iš užupio. At
siminė, kaip mamytė ją sutikdavo, kaip glostydavo, 
bučiuodavo, kaip niūniuodama supindavo jai kaseles ir 
kaip sekmadienio vakarą, palydėjusi iki šito kryžiaus, 
atsisveikindama bučiuodavo, bučiuodavo, prie krūtinės 
galvelę spausdavo ir vėl bučiuodavo... Ir gaili ašarėlė 
nuriedėjo per Veronikos nelaimės ir nemigos nuvargin
tą veidelį.

šeštadienio vakarą pasiprašė Veronka seimininkę 
leisti ją išpažinties; iš vakaro prinešė vandens, pakrovė 
krosnį ir rytą anksti, kol visi dar tebemiegojo, išėjo į 
bažnyčią.

Saulė vos tebetekėjo iš už tamsaus kaip naktis ši
lo, ir gaili rasa didelėmis ašaromis sužibo ant palin
kusių rugių ir rasakilių.

Iš palengvo garavo ežeras, iš palengvo kaitino sau
lė. Kimsvnėje stovėjo, pakabinę galvas, iš nakties pri
ėdę arkliai. Dvi pempės gainiojos po pievą. Ežere tie
sė tinklus ir kratė varžas svetimo sodžiaus žvejas.

I (Bus daugiau)
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Rygoje prieš 50 metu
Ji VLKS

(Tęsinys)
“Giedros” ryškesnės asmen elgsena buvo nepatenkinti, 
ykės t et Juozas Dumša turėjo

--------- organizacinių gabumų to-
1908 - 1912 m. Rygos lie- kius nuraminti; sau palenk- 

tuviu socialdemokratų po- ti. O kas nepaklausė, tokie 
grindyje ir Lietuvių Darbi- jo paties pastangomis iš po- 
ninku Blaivybės Draugijoje grindžio atsakingo darbo 
“Giedra” veikė ir visus jų tolydžio buvo nustumiami, 
reikalus tvarkė pilki kasdie- Tai Juozas Dumša sau ly- 
nybės žmonės, veik išimti- gių varžovų neturėjo. Žen- 
nai darbininkai. Neabejoti- gė pirmyn ir Įsisteigus drau- 
nai pro visus kitus prasiki- gijai “Giedrai”, jos narių 
šo Juozas Dumša. Jis buvo steigiamame susirinkime 
kilęs nuo Šiaulių, taip pat buvo išrinktas valdybon, o 
darbininkas. Tada vyras valdybos nariai parinko jj 
buvo prašokęs gal keturias- pirmininku. Tada jis buvo 
dešimts metų, tvirtos, gra- vyras nevartojus svaigir.a- 
žiai sudėtos išvaizdos. Sa- mų gėrimų ir nerūkąs, 
ko, jaunose dienose jo būta Rygos socialdemokratu 
geroko padaužos, nenuora- pogrindyje ir “Giedroje” jiš 
mos, mėgstančio išsigerti. veikė iki ji, kartu su kitais,,^ 

Ar jis lankė kada nors ir suėmė. Kalinamas ir tardo- 
kokią nors pradžios mokyk- mas laikėsi gudriai, nudavė

jančiai veikti ir aižyti Jie-; 
tuvių socialdemokratus. Su
sidarė lietuvių bolševikų 
frakcija, joje pasireiškė ir 
Juozas Dumša, bet j jų vir- 
Išūnes nesiveržė.

1918 m. pabaigoje Juozas 
Dumša atsirado Šiauliuose, 
čia jis pradėjo organizuoti 
darbininkų tarybą ir buvo 
išrinktas jos pinnininku. 
Vėliau, kuomet bolševikai 
buvo jau išvyti iš Lietuvos, 
Juozas Dumša gaudavo ko
munistų spaudos. Jis nepla
tino jos. Tada komunistai jj 
apšaukė provokatorių ir 19- 
33 m. “Balso” Nr I, kuris 
ėjo Tilžėje, tai viešai pa
skelbė. Esą, jis būdamas iš
trėmime pradėjo bendradar
biauti su žandarmerija. Jei 
tikrai Juozas Dumša būtų 
buvęs šnipu, tai jis galimo 
Įklampinti Rygoje veikusią 
pogrindyje visą lietuvių so
cialdemokratų organizaciją, 
o taipgi panašią organizaci
ją Petrograde, kartu su vi
sa Lietuvių Tautos Taryba,

KELEIVIS, SO. BOSTON

ONOS IVAŪK1EN8S VADOVAUJAMAS TAUTINIŲ ŠOKIŲ SAMBŪRIS : S. Jasaitienė nuolat gyve- 
; na Tampoj, Fla., kur jos vy
ras dr. D, Jasaitis dirba 
džiovininkų sanatorijoje.

i ----------------------- -—
Saniariečių gegužinė

Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sandaros pirmoji ap
skritis rengia metinį pikniką 
VVcodiand parke, Auburn, 
Mass„ prie Worcesterio sek
madieni liepos 13 d.

Prašome visus dalyvauti. 
Grieš geras orkestras, bus 
visokių valgių ir gėrimų.

Rengėjai

Pratęsė bedarbių pašalpą

Ir Massachusetts valstijo
je pašalpa bedarbiams bus 
mokama 39 savaites. Atsto
vų rūmai nutarė nedarbo 
pašalpą padidinti 
savaitei (dabar 
$35). Koks bus senato žo
dis, vėliau sužinosime.

iki $40 
mokama

lą, jis apie tai nesipasakojo, neišmanė!j. Kad ir kaip no- aPJ^ kuną Dumša labai ge- Jis šoks Valentinos ir Stepono Minkų radijo pik ike rugpiūčio 3 d. Romuvos parke, Brocktone.
Jieškofimai

bet mokėjo gerai skaityti ir reta, žandarmerijos tardy 
rašyti, be lietuvių kalbos tojai jam negalėjo sudaryti 
vartojo ir latvių. 1905 m. bylos. Gubernatoriaus įsa

rai zmojo.
Juozas Dumša gyvenda- ( 

mas Lietuvoje nepriklauso-į VIETINĖS ŽINIOS
Lietuvos sukilimo sūkurių kymu jis buvo ištremtas be- mybės metais jau savo vei 
jis buvo tvirtai paveiktas? ne vieneriems metams Ar- kimu nepasirodė socialde-$Į SEKMADIENį VISI J site skelbime, kuris yra aš-
Paveiktas tiek, jog nebuvo 
kada užsukti karčiamon, 
ten su draugais patriukš
mauti, padainuoti, o kaip 
kada ir apsistumdyti. Da
bar jis skaitė visa kas tik j 
rankas pakliuvo. O daugiau
sia tada būta socialdemo
kratų leidžiamos spaudos. 
Patiko jam jų raštai. Pats 
stvėrėsi juos platinti ar at
sišaukimus ant medžių, tele
grafo stulpų lipdyti. Kai jis 
atsirado Rygoje, tai neabe
jotinai jau buvo susipratęs 
socialdemokratas. Tuoj su
sirado kitus savo bendra
minčius ir įsitraukė į jų po
grindžio veiklą.

Juozas Dumša buvo verž
lus, mėgstąs kitus paveikti 
ir nenoriai pasiduodąs kitų 
veikiamas. Buvo palinkęs 
pirmauti, kitus vesti, valdy
ti. Pogrindyje veikusieji so- 
ciademokratai tuoj jį išstū
mė į pirmąsias gretas atsa
kingam darbui. Tada jis 
socialdemokratų pogrindį 
vedė. Vedė sumaniai, at
sargiai, bet kam nepasitikė
damas, o jei kuo ir pasiti
kėjo, tai ir su tokiais jo 
nebūta plepio. Kiti tokia jo

ROMUVOS PARKĄ tuntame puslapyje.
Kp. Koresp.

G. Kuodis — Bostono B 
čempionas

changelsko gubernijon, po- mokratų gretose. Galimas 
licijos priežiūrom Tenskur- daiktas, kad komunistų vi-,
do, vargo, nes vietos gyven- šmeižiamas, jis visai iš- šį sekmadienį, liepos 13, 
tojai, kilme zirėnai, nemėgo sijungė iš politinio veikimo. įvyksta didelis sąskrydis, 
kitų, nors ir ištremtų. Ten Įdomu, kad dabar komu- Bostoniečiai, brocktoniečiai 
kur nuo pačių zirėnų pri- nistų spauda Juozą Dumšą ir kitų apylinkių lietuviai 
klausė, jie kitų neįsileido prisimena kaip vieną žymių- renkasi į gražų Romuvos 14-metis Gediminas Kuo- 
prie darbo, net trukdė vers- JM komunistų veikėjų ir jo Parką šalia Brockton, Mass. dis sūnus inž. J. Kuodžio iš 
tis žvejyba. fotografija papuošta Šiau-!Ten įvyks Lietuvių Darbi- Arlingtono didžiojo Bosto-

Pirmam pasauliniam ka- muziejaus siena, kaipo, ninku Draugijos 21-os kuo-no šachmatų pirmenybėse 
rui prasidėjus ir Rygos kai buvusio Šiaulių darbininkų pos metinis piknikas. į iškovojo Bostono B klasės 
kurias pramonės įmones e- tarybos pirmojo jos pirmi- j Bostono LDD 21 kuopa1 čempiono vardą, sukelda- 
vakuavus Petrogradan, ten ninko ir jos organizatoriaus, turi apie 200 narių ir visi mas nemaža džiaugsmo lie- 
atsirado ir Juozas Dumša. &i šiol nėra atšauktas vyksta į Romuvos Parką, 'tuviams „
Tuoj čia susirado bendra- “Balso” šmeižimas ir nesi-Savo draugų ir pritarėjų itin 
minčius lietuvius ir Įsitraukė imta įrodyti, kad Juozas kuopa turi Brocktone ir ki- 
į vietos lietuvių socialdemo- Dumša nebuvo caristinės tose lietuvių apylinkėse. Ti- 
kratų organizaciją, taip pat Rusijos šnipu. ikimės su visais pasimatyti šį
pogrindyje veikusią. Tos Čia reik pastebėti, kad sekmadienį.
organizacijos veikė ar ne 6 bolševikai nesivaržė su. pro- ; Iš So. Bostono busai eis 
kuopos įvairiose miesto da- vokatoriaus vardu. Jie len- nuo Lietuvių Piliečių Drau- 
lyse, tarp kurių viena mok- gva ranka šnipu krikštijo Į gijos klubo, kampas E ir 
sleivių. Kadangi Jdozas nepalankius asmenis. Įsidė-1 Broadway gatvių. Bušų bus 
Dumša jau turėjo organiza- mėtina, kad į aukščiau mi-.kiek tik reikės. Iki malonaus 
cinių patyrimų, tai ir čia ū- nėtą sąrašą jie buvo Įtrau-pasimatymo Romuvos Pai
mu laiku buvo pastūmėtas kę ir tokios aukštos doros ke!
į organizacijos viršūnes, 'žmogų prof. V. Čepinskį. I Daugiau informacijų ra- 
Veikė ramiai, būvo klusnus, 
drausmingas, nesiblaškąs.

1917 m. viduryje iš Sibiro 
ištrėmimo grįžo Zigmas A- 
leksa - Angarietis Ir apsigy
veno Petrograde. Jis pra
dėjo tarp lietuvių intriguo-

Ieškomas Vincas, Vinco sūnus 
,, , . . rr ,• !Kalvaitis, kilęs iš Kybartų, Vilka-Merkiui. G. Kuodis pereitų ; Viskiu apskr., atvykęs į Bostonų a- 
metų Bostono p-bėse dalino- pie 1905 metus ,r cia 
zu, šiemet jis jau švarus lai-
si pirmą vietą su J. Hurvit- 
mėtojas. Neseniai Bostono 
High School p-bėse Kuodis 
baigė antnioju.

Ju žmona Ona, rodos, Bendoriūtė. 
Ieško sesuo Ona Kalvaitytė. Jis pats 
arba apie jį ką žinantieji, prašomi 
rašyti šiuo adresu: Ona Kilikans- 
kienė, 5i#y» Joguest St., Ville A»- 
ard, Montreat, P. Q., Canada.

. (28)

Svečias iš Maine

šeštadienį mūsų Įstaigo
je lankėsi Antanas Maliau- 
skas, gyvenantis Mexico, 
Maine valstijoj.

Lankėsi S. Jasaitienė
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PINIGAI Į 
LIETUVA
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jo
šachmatininkams, 
mokytojui Kaziui Praeitą savaitgalį Sofija 

Jasaitienė aplankė savo sū
nų daktarą Stasį Jasaitį, ku
ris šiomis dienomis Dorches
tery (581 Adams St.) atida
rė savo kabinetą.

GRAMERCY
44 Bftad Street 
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TRAKŲ VASARVIETĖ JŪSŲ LAUKIA
Trakų vasarvietė, gražios gamtos aplinkumoje prie Ouadrie 

ežero, THOMPSON, CONN., yra geriausia Naujoje Anglijoje ieš
kantiems ramumo ir gero poilsio.

žuvingas ežeras. Paprasti ir motoriniai laiveliai. Erdvūs mie
gamieji, ' dideli laisvalaikiams praleisti kambariai. Dušai. Tele
vizija. žaidimai.

Maudymasis vietoje ar motorlaiviais persikėlus valstybiniame 
Ouadrie paplūdime.

Virtuvė vedama prityrusio lietuvio virėjo.
Kaina: asmeniui $35 savaitei maistas ir kambarys. Kreiptis: 

J. PAKNYS, Bos 126 THOMPSON, CONN.
Telefonas: PUTNAM — WAInut 3-2836

SUSIVIENIJIMAS LIETUVOJ 
AMERIKOJE

Jungta lietuvius bendram lietuviškam darbui, auklėja 
tautini solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko- 
ras dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI $10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 

ir dvidešimčiri metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki $825 J mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RASTINA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centre. Rąžykite tokiu adresu:

DR. M. J. VINIKAS
S9T Wask SOlb Statot, Now York 1, N. Y.

i VAISTUS J LIETUVĄ
| ir į VISUS KRAŠTUS už GELEŽINĖS UŽDANGOS.
g Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiuski- g 
g te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite g 

asmeniškai. *
VERNON DRUG, INC J. P. BUJNICKAS. Reg. Ph. sav. g
100 MILLBURY STREET, WORCESTER, MASS. g

•46 metai aprūpname Worcesterį ir apylinkę vaistais g

Ar Nori Būti Sveikas ir Drūtas?
Jei Tamsta nori sulaukti ilgą ir naudingą 

amžių, tai Tamsta turi turėti gerą kraują ir 
nervus. Mes dabar turime naujas Vitaminų 
ir Mineralų kapsules, j kurių sudėtį Įeina vi
si mineralai, vitaminai ir kepenų bei liaukų 
ekstraktai, kurie, pagal medicinos mokslą, 
organizmui yra reikalingi sveikatai ir ilgam 
amžiui pasiekti. Tik vieną kapsulę per die

ną reikia imti. Vaistų vardas yra Ideal Ultrabe* Kapsulės. 
Vaistai yra Amerikos valdžios laboratorijos patikrinti.

Kaina su'persiuntimu $7 už bonką 100 kapsulių. Tinka vi
sai šeimai vartoti. Prašom rašyti ir parsitraukt šiuo adresu: 

IDEAL PHARMACY, 29 Kelly Sq„ Worcester, Mass.
V. G. Skrinska (savininkas)

£

KIMBARAS ŽOLĖ
Kimbaras gerai 

nuo inkstų ir pūs
lės ligų, šlapinimosi 
kanaio uždegimo ir 
nuo odos išbėrimo. 
Ramunės žiedai eu- 
ropiški ir Ramunės 
arbata yra visada 
gerai išsigerti.

Medieva žievės yra vienos iš ge
riausių dėl vidurių užkietėjimo. 
Pas mus galite gauti visokių žo
lių ir šaknų, kurios tik randasi 
kur pasaulyje. Turime ir me
daus — Kubos medaus, liepos 
žiedų medaus, dobilų ir orenčių 
medaus. Medaus per paštą ne- 
siunčiame.

Alex. Mizara
414 W. Broadwav

So. Boston 27, Mass. 
Užeikite i Alexander’s vietą. 

lUIBiMH M

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

1256 Puslapiai 
dvigubos špaltos

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su 
užsakymu

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadvray

So. Boston 27, Mass.

Persiunčiami Siuntiniai į SSSR, Lietuvą, Estiją, Latviją ir Kitas SSSR Dalis
Naudokitės patarnavimu patikimos, atydžios ir skubios firmos

GENERAL PARCEL AND TRAVEL C0., INC.
Licensed bv USSR

135 W. 14th St, NEW YORK 11, N. Y„ TeL CH 3-2383
MŪSŲ SKYRIAI

116 East 7th St. 332 Fillmore Avė.
NBW YORK CITY BUFFALO 6, N. Y.

TeL MOhavk 2674
11339 Jos. fampau 632 W. Girard Avė.
DETROIT 12. MI(’H. PHILADELPHIA 23. PA.
Tri. TOwnsend 9-3980 TeL WAIn«t 5-8878

Viuia klausimais, rytyje su persiuntimu siuntinių Jūsų {riminėms ir draugams, kreipkitės į mūsų pa
tyrusius, atydžius ir mandagius skyrių vedėjus, kurie maloniai suteiks jums visus nurodymus.

Mūsų (HdiiuK firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentu. 100% garantuoja siuntinių prista
tymų. Kiekvienam siuntinys išsiunčiamas laike 48 valandų ir adresatų pasiekia per 0-7 savaites (oro 
paktu laike 7-12 dienų). Jūs dar spėsite pasiųsti maisto produktus vasaros laikui.

Mūsų įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rOšies maisto produktų, kaip tai—sviesto, arhatos, 
kavos, ryžių, kumpių ir t. V, o taip pat pramonės gaminių: vilnonių audeklų, dirbtinio šilko, odų viso
kiausių rūšių, skarelių, avalynės, laikrodžių ir kitų daiktų pačiomis žemiausiomis kainomis.

spėriai Intai Mantisių persiant i me.

Tel. YU 2 0380 
900 Literary Rd.900 Literary Rd. 
CLEVELAND 13. OHIO 
TeL T0wer 1-1461

PATS GERIAUSIAS BŪDAS PADĖTI JŪSŲ 
ŠEIMOMS LIETUVOJE

LvII JUČU Jld V“Il<t»> IIldAiAU O<11 O V1W I UUIIU,
F. S. Siuntinys No. 1 — $25.00

* 3 jardai vilnonio Atgaline šiltesnėms dresėms
* 4 jardai rajono medžiagos žavingose spalvose
* 1 šveicariška medvilnės satininė skara 

F. S. Siuntinys No. 2 — $35.00
* 4 jardai paprastos nesiraukšlėjančios medžiagos suknelei
* 3 jardai vilnonės medžiagos moteriškam apsiaustui
* 2 vilnonės skaros '

F. S. Siuntinys No. 3 — $50.00
I į * '3 jardai pirmos rūšies vilnonės medžiagos dresėms 
! t * 3 su trečdaliu jardai vvorsted medžiagos vyriškam siutui
II * 4 jardai rašyto rajono medžiagos
Į: 1 Kašmiro vilnos skara

• —Į AUKŠČIAU IŠDUOTAS KAINAS ĮEINA VISKAS— 
: Taip pat siuntiniai už $75 ir $100. arba sudarykite savo
C siuntinius, kaip norite.
i SIUNTIMAS VAISTV IR GYDYMO PRIEMONIŲ YRA 
į MOSŲ SPECIALYBĖ. MES SIŪLOME Ml SŲ GYDYTOJO

IR VAISTININKO PATARIMĄ-
Prašykite nemokamu katalogų ir pavyzdžių

Tazab of London
51 Reservoir St CAMBRIDGE, Mass. Tel: KI 7-9705

Adara šeštadieniais ir sekmadieniais. Imti Huron Ave-
j nue Bušą nuo Harvard Souare).
j (Nemokamų katalogų lietuvių kalboje galite gauti ir Baltic 
j Florists Dovanų krautuvėj, 302 E. Brojuhvay, So. Bostone).

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAKKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu: 

"KELEIVIS”
836 East Broadvray, South Boston 27, Maaa
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D-RUI PA5AKARN1UI 
MIRUS

Birželio 29 d. Miltone, 
Mass., savo namuose mirė 
dr. Juozs L. Pašakarnis, su
laukęs 73 metų amžiaus ir 
Amerikoje išgyvenęs 58 me
tus. Velionis buvo gimęs

Dr. M. Gimbutiene 
vyksta j

Nauja siuntinių 
persiuntimo įstaiga

PAKOVODAMAS GERAS PEČIUS
Gazo ir aliejaus kombinacijos pečius 
(Glenwood) parduodamas labai pi- 
sriai, tik už >20. Kreiptis: 801 Wash-

Mūsų drama vyks į Chicagą
______  I Seniai mūsų Dramos Sam-

w •• k *• * būris ruošiasi pasirodyti Ci-
•ka«oJe» *** vb buV0 iVairi4įo<«vui.e pntuejv vėtau nau- da kIiūči^- Dabar jau susitarta !ja siuntinių j Lietuvą ir ki- ____________

TT^^ten duoti du spektakliu: tus Rytu Europos kraštus So. Bostone, City Point, netoli ‘L* 
9K d vaidins “Ran_________________ ._________________ J- maudynių, 3-čiame aukšte 5 kamba-

Nuo Šio pirmadienio So. ington St., Dorchester, Mass. Tele- 
Bostone pradėjo veikti nau- ,fonas: GE M074,_____________

BUTAS NUOMAI

, So.
IrugpiOčio 1 i.

BUTAS NUOMAI

kambarių bu*

—. .. .-------- ------- Tarptautiniame Senovės lio 25 d vaidins “Rau-paskutimų savo gyvenimo Tyrinėtojų suvažiavime, ku- ^na« vvna
dienų. Ne vienas lietuvis 
dabar pasiges gero, patyru
sio ir sąžiningo akinių spe
cialisto.

Priklausydamas {vairioms 
lietuvių draugijoms, dr. Pa-

ris bus rugpiučio 24-30 die
nomis Hamburge, Vokieti
joje.

donąjj vyną” ir spalio 26 d. 
“Vincą Kudirką”.

Rugpiučio pradžioje į Bo
stoną susirenka senieji sce-

persiuntimo {Staiga, vardu rių butas. Autom, šildymas, vasarų 
Globė Enterprises. Ins. įšaldymas, 7 dalių vonia, kabin. sinka, 

VT . . ' modern. naujas pečius, kieto medžioNaUJOS {StaigOS adresas: grindys, dvie ji piazai, autom, karš- 
656 E. Broadvvay, visai ne- va^duo> ,nauJai dekoruotas su mo-
... »»•»••*... demiskais {rengimais. Teirautis potoli nuo Keleivio įstaigos. & vai. vak. 597 E. 7th St. 2-as auk- 

~ ~ (29

ofisui. Visi moderniški įrengimaL 
Tik suaugusiems.

Taip pat yra 3 kambarių butas 
su patalpa krautuvei, 329 Broadvray, 
irgi su moderniškais įtaisymais. Iš
nuomojamas tuoj pat. Kreiptis:

Magaudda Real Estate Co.
497 Broadvray (28
So. Boston,

. išvyką rugpiučio 6 d. nog vilkai — Henrikas Ka- Adara trečiadienias ir šeš-:1**’ Bo<ltone-___________
Intais činskas, Antanas Škėma ir tadieniais nuo 9 vai. ryto iki! reikalingas kambarys
kitais mokslininkais daly- r Tvirbutas nadėti A v«l vakam ir Įritąs dia.' Dirbanti moteris ieško nebrang

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadienį, 12.00 vsL 
So. Bostone, L ir 4th St BAŽ
NYČIOJE įvyksta pamaldos Ita- 
tuviams protestantams. Pamal
das laiko teologas A. JURĖ
NAS.

A. Jurėnas yra Harvardo 
universiteto doktorantas ir ver
di šv. Raštą į lietuvių kalbų.

šakamis plačiai reiškėsi ir yaus mokslinėje ekskurąjo-^būriui P“4*“
je, apžiuręs didelius kasinė
jimus Prancūzijoje, lankys 
kitas jiems {domias vietas

amerikiečių organizacijose;
1885 m. gegužės 15 dieną, 'jis buvo Massachusetts op- 
Iš 11-kos vaikų Juozukas tometristų draugijos garbės 
buvo Pašakamių šeimoj 10-
tas. Krikštytas Vabalnin- 
kuose.

Vėliau tie patys veikalai 
bus vaidinami Montrealy ir

narys; be to, priklausė Bos- Prancūzijoj, Vokietijų ir kt fr’brotoS^4^
suvažiavimo

6 vai. vakaro ir kitas die-'?irt^nt.i moteris ieško nebrangaus . _ . _ kambario. Kas toki tun, pranešti:nas pavakarėmis nuo 5 iki 8 { Mrs. m.
636 E. Broadvray, So. Bostone

Amerikon jis atvyko 19- j

vai. vak. Sekmadieniais už
dara.. Kalba lietuviškai.

Rašytojai atostogauja

Telefonas AN 8-3071. (29

RANCH NAMAS STOUGHTONE

tono optometristų draugi-
Pemai bu- Rašytojas Stasys Santva _ ..

20mmMu BbS^&iuoto'™“1 visa?,ki?as Vafa^ ^-Jvidtotas. ' " fcaZ’cod!'7 atOSl°1

tometristų Gillette ”e?ų Dr?d'?<? , ,A’įtan£’ STi . b
iv ziovkinin ' / pdaituitą ovticciv- Sambūris įnosiasi vaidinti taitis jas praleido So. Bos-' 6 butųtarnautojams ir darbinin- nos universitete. Grįš spa- (“Topazą” tone F

kams. |lio mėnesį. '
Velionis buvo ramaus bū-i _________________

do ir draugiškas žmogus, Merki* trečia* Bostone
niekad neatsisakydavo pa-. ---------
remti gero sumanymo, lai-h Dvi savaites trukusios di

Po suvažiavimo dr• M;'kartą pamatys “Vincą Ku-
^irką”, kuris čia pernai bu- 

su dideliu pasisekimu

<5 kambarių, 3 miegamieji, radiatorių 
šildymas, juodai padengtas įvažiavi
mas, sklypas 110x68, geroj vietoj, 
geras pirkinys! Kaina >10,200. {mo
kėti apie >1,500. Kreiptis:

33 Mass. Ave„
Mass. Tel. CO 6-7736. Dr. B. Hūtuhonū

teorite £-!

kėši pažangesnės krypties, džiojo Bostono šachmatų 
bet aktyviai jokioj politikoj pirmenybės, kuriose Bosto-į 
nedalyvaudavo. Buvo kuk- no šachmatininkai kovoja i 
lūs, kultūringas profesiona-'dėl So. Bostono Lietuvių Pi-; 
las. Paliko žmoną Barborą liečiu Draugijos pereinamo-; 
ir dvi pavyzdingai išauklė- sios taurės, užsibaigė šitaip: ( 
itas dukteris Joaną ir Ženę. 1. John Curdo, Mass. meis- 
į Liepos 2 d. palaidotas toris 5-1 taškais. 2. J. Gold- 

00 metais, vos 15-kos metų Miltono kapinėse dideliam stein, Boylston C.C. taipogi 
amžiaus berniokas, ir apsi-, bostoniečių būriui dalyvau- .5-1 taškais. 3. Kazys Mer
ktojo pas brolį Kostantą ir janį~ . i kis 4-2 ir Shelby Lyman,
seseri Mortą, kune tuomet ‘ I Bostono meisteris, kuris per-

PIRKINYS
namas po 4 kambarius 

kiekvienas. >2,000 įmokėti. Savinin- 
jkas turi parduoti. Pašaukit savinin
kų: AN 8-8094.

V. Vadeiša
LIETUVIS BATSIUVIS 

ODA SIUNTINIAMS 
j ’arduodu pirmos rūšies odų, au- ► 
ų elius, padus, vitpadžius siunti- ’ 
Aliams į užjūrius nupiginta kaina. . 

Atlieka visos batsiuvio darbai ’ 
rreit, sųžiningai ir duodu patari- , 
mus apie odas. Adresas:
73 Eighth SU So. 
uo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky. 

trečiadienius ir sekmad 
Telefonas: AN 8-0055

DR. D. PILKA
Oftaa VabaėM: ase S ftd 4 

kr am T M S

S4S BROADVVAY 
EO. BOSTON. MA8B. 
Telefonas AN8-18S0

gyveno Lawrence, Mass. 
Vienus metus Juozas Paša- 
kamis čia lankė pradžios 
mokyklą, paskui išvyko į 
Valparaiso universitetą mo
kytis, kur tais laikais buvo 
lengva Įstoti. Vėliau persi
kėlė i Politechnikos Institu
tą, Peoria, III., kur mokėsi 
horologijos (laiko matavi
mo mokslo). Šitą mokyklą 
jis baigė 1914 m. Tais pa
čiais metais atvyko Bosto
nan ir Įstojo optometrijos 
mokyklon, kurią baigė 19- 
19 metais ir nuvyko Į Nort
hern Illinois College of Op- 
tometry studijuoti šitą pro
fesiją giliau. Čia išbuvo tik 
vienus metus ir gavo Doctor 
of Optometry laipsnį

nai laimėjo lietuvių taurę, 
taipogi su 4-2. Mūsų Gėdi

jau dvejus metus Pabai- minas Šveikauskas, 19 metų 
tiečių Dr-ja rengia gražius jaunuolis, puikiai pradėjo 
koncertus. Ateinančią žiemą šias pirmenybes, sulošęs ly- 
ji taipgi numatė 3 koncer- giomissu meisteriu J. Cur- 
tus. Šie koncertai bus dar do ir Goidsteinu tik vėliau, 
ir tuo Įdomūs, kad jų pro- nedavertindamas kito jau- 
gramą atlieka vienos mote- nuolio J. O’Keefe, pralai- 
rys: Spalio 17 d. smuikuos nuėjo pastarajam ir liko su 
Elena Kuprevičiūtė, 1959 3 taškais. Merkiui padėjo iš- 
m. sausio 16 d. dainuos estė kopti į trečią vietą jo laimė- 
Irene Loosberg (mezzoįso-jinnas paskutiniam rate 
prattas) ir kovo 13 d. skani- prieš buv. Bostono meisterį 
bins pianu latvės seserys A. Klinovą, kuris šiose p- 
Ingrida ir Karina Gutbergs. bėse liko su 2 taškais.

Pabaltiečių koncertai SPECIALUS AUEJAUS KROSNIŲ 
PARDAVIMAS 

TAUPYK PINIGUS — TAUPYK DARBĄ
Nebekask anglių ilgiau, kai gali turėti naują, automatišką 

aliejaus krosnį su 3 kontrolėmis — 275 galimų aliejaus tan
ką visiškai įtaisytą už specialinę pardavimo kainą, tiktai

Visiškas
{taisymas

Kol kainos dar nepakilo.
2 METAI GARANTIJOS motorui

$245

Baigęs mokslą, Juozas 
Pašakarnis apsigyveno Cle
velande ir tenai pradėjo 
praktiką. Vedė Barborą Žil- 
vitytę iš Chicagos ir 1921

Staigmena dr. S. Jasaičiui , Merki* mi vaikų grupe
— ■ i -

Dr. Stasys Jasaitis birže- Merkis su vaikais nuo 8 
i lio 30 d. atidarė kabinetą iki 13 metų pradėjo šach-

PAŠAUK DABAR GE 6-1204

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET STREET —DORCHESTER, MASS.

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvi* Plumberi*
Atlieka visokius “plumbing”— 
aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
ir taisymo darbus. Kainos priei
namos. Pirm n-pu kų darote, pas
kambinkit, pakiauskit mūsų karnų. 

Telefonas CO 5-5839
12 M L Vernon. Dorshester, Mai

TA AV

Dr. John Repshis
umms GYDYTOJAS

2-4 ir 4-8
pagal

498 Columbia Road 
Arti UphUa’a

Dorchestery (581 Adams matų pamokas So. Bostono 
St). Ta proga jo draugai, L. P. Dr-joje antradieniais 
kurie jau ir anksčiau yra nuo 7 vai. vakaro. Tėvai 
pasinaudoję dr. Jasaičio pa- prašomi pasiųsti besidomin- 
galba, sumanė padaryti jam čius šachmatais vaikučius Į 

metais abudu persikėlė Į staigmeną: Liepos 1 d. jie šias pamokas. Merkis žada 
South Bostoną, kur Pašakar- sugūžėjo į jo kabinetą, svei- išauginti iš jų ne vieną nau- 
nis Įsteigė akinių pritaiky-kino jį, linkėjo sękmės ir ją Kuodį. Lanko G. Karo- 
mo ofisą ir sėkmingai ver-!įteikė atminimui kuklių do- sas, V. Adomavičius, bro- 
tėsi ta praktika beveik iki vanų. liai Tamošaičiai ir kt

The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re

ceptus ir turime visus gątavus vaistus.
Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui j Lietuvą ir ki

tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną, ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

Jei reik vaistų-—eikit į lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B- S., Reg. Pharm.,

382a W- BROADWAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 ryto iki 8 vaL vak. išskyras šventadienius, ir sekmad-

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 vai. 
iieną. Perduodamos - lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis i 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadway, So. Bostone. 
Tel. AN 8-0489. Ten gau
damas ir “Keleivis.”

*«• « laiuuras.

^eL AN8-2712 irba BI4-MU

Dr. J. C. Seymour

Vartoja

(LANDMUB) 
Ir

Z-EAY

VALANDOS: ma 2-4. ana 74 
M4 BROADWAT 

BOOTE BOSTON. MA8B.

PIKNIKAS
V

RENGIA LIETUVIŲ DARBININKŲ DRAUGIJOS 21-ma KUOPA

SEKMADIENJ, LIEPOS-JULY 13, 1958

ROMUVOS PARKE
CLAREMONT A VE., BROCKTON, MASS.

PATOGI VIETA PARENGIMAMS '
FRANK ROŽĖNO PARKAS prie didelio ežero, vieta 

dėl 10,000 žmonių. PASTOGĖ visokiems parengimams. 
PARKĄ DUODU DYKAI. Pensininkams puiki vieta poil
siui. Kuris gali padėti dirbti, gaus valgį ir kambarį dykai 5 
ir dar primokėsiu pagal susitarimą. Prašom rašyti ar skam
binti :

Telefono: TAUNTON 2-3850 arba rašykite
Frank Rožėnas, 488 Main Street, Raynham, Mass.

1

Kas perka ar 
namus, ūkius, bisnius

kreipkitės |

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADVVAY
SO. BOSTONE

šaukit nuo 9 iki 7 v. vak.
Tel.: AN 8-7031 

o kitu laiku: TeL GE 6-2887

TeL AN 8-2806

Dr.J.L. Pasakomis 
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:
Nm 9 ryto M t

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

GROS SMITHY ORKESTRAS. VEIKS BUFETAS, BUS GERŲ UŽKANDŽIŲ

Kviečiame visus šiame piknike dalyvauti ir naudingai laiką praleisti. Iš parengi
mų sukeltas lėšas mūsų organizacija naudoja išimtinai švietimo reikalams. Ji lei
džia gražų žurnalą “DARBAS”; ji skiria aukas kovai už Lietuvos išlaisvinimą. Pa
vyzdžiui, Amerikos Lietuvių Kongresui Bostone, LDD 21 kuopa paskyrė $100.00 
auką. Taigi, dalyvaudami šiame piknike jūs atliksite naudingą darbą, paremsite or
ganizaciją, kuri dirba už lietuvių ir Lietuvos šviesesnį rytojų.

Iš South Bostono busai išeis nuo Lietuvių Piliečių Draugijos klubo, 
ir Broadvvay gatvių, 1 vai. po pietų.

kampa* E

XXXXXXXX»OOGOGOGOO00©OO00QOOOG00000QQOCXXJ00OOOSOO(XXXX

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
• (NAUJAS ADRESAS)

390 We*t Broaduray, So. Boston 27, Mass. Tel. AN S-8764
Persiunčiame Jūsų sudarytas siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas RUSIJOS valdomas sritis.
iš naujų rūbų, avalynės, medžia*ų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitų apmoka siuntėjas.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ.

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, {dėkite daik
tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir Ravėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar tralima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel

pa dėžėje, kurios dydis yra 15 x 15 x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius.

{STAIGA METUVMKA, KREIPKITftS LIETUVIŠKAI 
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai pat*r< 
uja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus ii lauko 
ir vidaus: apkalame iings* 
liais; sutaisome pijams ir 
dengiam bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

A. J. NAMAKSY
BBAL ESTATE A INSUBANCB

409 W. Broadvray
BOUTB BOSTON. MABB.

Offiea TaL AN 8-0948 
Bu. SI OMOLE STRBET

TaL FA 8-661*

KETVIRTIS A CO.

Kelionė į abi pusi, įskaitant įžangą, tik $1.50. Siunčiame sa lnturisto įgaliojimais.
Siantiniai priimami kasdien ano 9 Hrt 5 vai. vak., ketvirtadieniais aaa 

• iki 7 vak va*, iv ėantadiiaiab * iki t »ai. aa aiaUb

14 Gartland Street 
Jausies Plaia,

TsL: JA4-4676 , papuošalui 
179 W. »R0ADWAY

90UTH BOSTON 
TsL AN 8-4449

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, 
kių kitokių ligų ir nuo na 
laimių (ugnis, audra ir kt), 
Visais Insurance 
kreiptis :

FLOOD SQUARE 
HARDVVARE Ca

A. J.

BRONIS 
JaBtieą af tha 

698 E.
So.

KONTRIM

27,
Tel. AN 6-1761 Ir AN 8-64S

TsSSnuTAN^S


