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54-TIEJI METAI

Keturi Didieji Po Pertraukos 
Tariasi Ženevoje

Maža Tėra Vilties Susitarti, Bet Gal Pasiseks Surasti
“Sugyvenimą*” Dėl Berlyno, Kas Leistų Sušaukti 

Viršūnių Konferencijų; Rusai Laikos Reikala
vimo, Kad Vakarai Trauktųsi iš Berlyno.

Po dviejų savaičių per-čiamas. Tą optimizmą būk 
traukos keturių didžiųjų tai pagimdė Vakarų pasi- 
valstybių užsienių reikalų ‘keitęs nusistatymas dėl Ber- 
ministeriai vėl susirinko šj lyno, esą jei rusai garantuos 
pirkmadienį j Ženevą tęsti bent du su puse metų Vaka-
derybas dėl Berlyno ir dėl1 
“vokiškojo klausimo.’* 

Vakaruose ir ypač Ame
rikoj mažai tėra vilties^ 
kad su rusais galima priei
ti šiuo tarpu prie kokio 
nors susitarimo. Gerai jei 
pasisektų susitarti dėl Ber
lyno. Jei rusai nestatys rei
kalavimo, kad Amerika, 
Anglija ir Prancūzija turi 
ištraukti savo karo pajė
gas iš Berlyno iki tam tik
ro laiko, to, turbūt, ir už
teks, kad būtų sutartas di
džiųjų “viršūnių” pasima
tymas. Bet ar rusai su tuo 
sutiks?

j Ženevą atvykęs Sovie
tų užsienių reikalų minis
teris pareiškė, kad jis lau- 

jog Vakarų valstybės 
priims rusų paskutinį pa
siūlymą (kraustytis iš Ber

tų Berlyno padėtį, kaip į 
yra ir kad Vakarai per tą 
laiką nenustoaj savo teisių 
Berlyno mieste, tai kelias į 
viršūnių pasimatymą gali 
būti laisvas.

Skraidančių Lėkščių 
Žmonės Vėl Uoto

Ilgs laiką nebeteko girdė
ti apie skraidančias lėkštes, 
atrodė, kad jos buvo kur tai 
išskrydusios. Dabar apie 
jas ir vėl kalbama. “Skrai
dančių lėkščių” klubų suva
žiavimas sutraukė ne kažin 
kiek delegatų, bet visgi pri
minė žmonėms apie tokių 
lėkščių buvimą, o keli lakū
nai iš Padriko visai rimtai

_ -. 'praneša apie jų matytas
no ne vėliau kaip per 18 įkeistas šviesas virš Padriko 
mėnesių). Jei jis to tikrai
laukia, tai Vakarų valsty
bės žada su tuo nesutikti.

vandenyno.
Pilotas kapitonas George 

Wilson pirmas liepos 11 d. 
pranšė matęs “nepaprasto 
skaidrumo šviesas apsuptas

Šalia derybų Ženevoje 
Amerikos vyriausybė turė
jo pasitarimų su Froliu - . 7-.,7 ^--5.7-7
Kozlovu, Chruščiovo deši-Pacifike 
niąja ranka ir iš jo patyre 840
tikrą Maskvos diktatorių Hawajų salų 21,000 pėdų 
nusistatymą Berlyno ir ki
tais klausimais. Kiek iš 
•spaudos pranešimų paaiš-
kėjo, rusai laikosi nenuo- 
laidžiai ir yra pasiryžę 
Vakarams parodyti duris 
iš Berlyno. Vakarai su tuo 
nenori sutikti. Dėl to rei
kalo ir eina derybos Žene
voje.

Amerikos spaudoje svar
stomas buv. diplomato ių 
New Yorko valstijos gu
bernatoriaus A. Harrima- 
no pasiūlymas pakviesti 
čia Chruščiovą, kad jis su
sipažintų su Amerika ir 
nebesimėtytų įtarimais ir 
spėliojimais. Tas pats A. 
Harriman siūlo dalinai pri
pažinti rytinės Vokietijos 
režimą, nes jis faktiškai gy
vuoja ir tuo būdu paleng
vinti susikalbėjimą su ru
sais.

Atsinaujinusios derybos 
Ženevoje žada ilgai neuž
trukti. Per šešias savaites 
jau buvo viskas pasakyta, 
dabar tik lieka pasitikrinti, 
ar Rusija pakeitė savo pa
žiūras j Berlyno klausimą ir 
po to nuspręsti, ar “viršūnių 
konferenciją” šaukti ar ne. 
Spėjama, kad atnaujinta 
Ženevos konferencija gali 
pasibaigti bėgyje dviejų sa
vaičių. Taip ar ne, parodys 
pačios derybos.

Pirmi pranešimai iš Že
nevos vėl prasidėjusių dery
bų kalba apie “optimizmo” 
ūpą, kurs derybose esąs jau-

aukštumoje. Tos š v iesos 
prisiartino prie lėktuvo ir 
paskui dingo pietuose.

Panašias šviesas pranešė 
matę dar penki lėktuvų pi
lotai virs Pacifiko.

MISS LIBERTY

Joy Vau Horn iš Reading, 
Ihu, karių Philadelphijns 
majoras pasiuntė į užsienį 
įteikti naujųjų Amerikos 
vėliavų sa 49 žvaigždėm vi
są didžiųjų ■ miestų įstai*

KABO LAIV AI CHICAGOJE

Anglijos karalienę į Chkagų atlydėjo 9 Amerikos karo laivai, priešaky didžiau
sias jų kreiseris Macon.

Perdaug Kiaulių 'Ginčai Kongrese DeL'TrujiUo Diktatūra 
Vėl Nemaža Bėda'Paramos Užsieniam Korupcijos Ėdama

Dominikonų respublikosAmerikos ūkininkai pri-Į Pereitą savaitė senatas ... .
augino perdaug kiaulių ir sumažino biudžeto išlaidas diktatorius Trujillo sumobi- auguiu perukus hzavo armiją pnes jam tik-
dėl to kyla nemaža susini- užsieniams remti. Vynausy-, , « ** ' •
pinimo nes dėl kiaulių gau- bė tam reikalui prašė 3 bili- 5 1 ar. - — a -1 a
sytes kiaulienos kainoa kns onų o «na-<eIS « <R Venecue-
*f kuuhų augintojai ata- tos tą sraų suma^no iki 3 Kostarikos. Bet stebė-

puse buionų. Prezidentas ... e , . .

sybės 
ir kia
durs didelėj bėdoj. stojai sako, jog ta diktatūra

Neseniai vyriausybe ture-dėl to grasina sušaukti ru-^ ia
jo paskubom gelbėti vižčiu- 4enj nepaprastą kongreso į“ naį7lįį v&-
kų augintojus ir kiaušinių sesiją tam klausimui aptar- 4 f» «» 4
gamintojus gelbėti iš dide- ti, nes vyriausybė skaito,
lės bėdos dėl žemų kiau-! jog parama užsieniams ir 
šinių ir vištienos kainų. Tas ypač kariška parama yra
pats greitu laiku gali atsi
tikti ir su kiaulių auginto
jais.

Apie pavojų iš -perdaug 
kiaulių buvimo skelbia pri
vati organizacija National 
Plannig Association. JI sa-

labai svarbi krašto saugu
mui.

Demokratų vadas senate

žys ir ilgus metus kentėję 
diktatūros jungą Dominiko
nų respublikos gyventojai 
pradeda šiauštis. Perdaug 
jau įgryso “tautos vado” 
pra sivogęs šeimininkavi
mas. Ypač pasižymi vagys-

L. Johson dėl to reikalo sa- n&mT* 
ko- S* Pre“den‘ui sunku,sokie plačios diktatoriaus
yra įtikti. Kai kongresas 
paskyrė daugiau pinigų bu

ko, kad 1960 metais kiau- tų statybai, prezidentas ba-

giminės žmonės. B1 o gas 
ženklas diktatoriui yra, kad 
jau ir kunigų tarpe atsiranlienos kainos kris neišven-

giamai, jei dabar nebus im- o kai kongresas sumažino icij nebe diktatorių.
tąsi priemonių kiaulių skai-:išlaidas užsieniams remti,! -- --------------------- —
čių sumažinti. Ta organiza-'prezidentas ir vėl bara kon- KOZLOV IŠVAŽIAVO
cija apskaičiuoja, kad mo
kesčių mokėtojai turėtų su
mokėti per iždo tarpininka
vimą 200,000,000 dolerių, 
kad apsaugotų kraštą nuo 
perdaug didelio kiaulių 
skaičiaus pavojaus.

Demokratų Vadas 
Barasi Su Savaisiais

Paul Butler demokratų 
partjos nacionalinio komi
teto pirmininkas vėl kritika
vo partijos vadus kongrese, 
kurie taikstosi prie prezi
dento pageidavimų, o neat
sižvelgia į balsuotojų pagei
davimus, kurie išrinko de
mokratinį kongresą laukda
mi sau naudingų įstatymų.

Demokratų vadas senate 
L. Johnson atsikirto, kad 
demokratų partijos pirmi
ninkas kalba lyg pasimokęs 
ir republikonų partijos pir
mininko. Prieš Butlerį pasi
sakė ir eilė kitų kongreso 
demokratų vadų, bet pa
žangesnieji demokratų va
dai ir kongrese palaiko But- 
ler’io nuomonę.

Ginčas tarp demokratų 
eina dėl leistinų įstatymų— 
ar juos leisti neatsižiūrint į 
prezidento veto, ar ieškoti 
kompromiso su vyriausybe.

Ruošiasi Plieno Streikai, Bet 
Derybos Dar Tebeina

Didžiosios Liejyklos Jau Gesina Pėdus; Unija Kaltina 
Darbdavių .Nesukalbomumą; ..Darbdaviai ..Verda 

Kaltę Ant Darbininkų; Gal Vyriausybės įsikiši
mas Galėtų Streiko Išvengti.

Amerikai “Gresia” , S Pk™?d.i?“i didžiosios 
Rekordinis Derlius

---------- i tąsias dalis viso plieno, pra-
Sais metais Amerikoje d«j°

laukiama rekordinio komų g į?5arbda-
(kukuruzos) derliaus, net ■; f , - „v.-4-200,000,000 bušelių! ^šM^itaii. Darbiniu-

Toks derlius bus nema
žas galvosūkis vyriausybei, 
kongresui ir patiems komų 
gamintoj’ams, nes suvartoti 
tokių komų kiekių nėra 
įmanoma, parduoti į užsie
nius irgi negalima, krauti į 
sandėlius ir laikyti irgi ne
begalima dėl iškaščių ir dėl 
sandėlių nebuvimo..

Dabartiniu metu apskai-

kų unija paskutinį momen
tą, kad išvengtų steriko, pa
siūlė darbdaviams visą eilę 
ginčijamų klausimų palikti 
vėlesniam aiškinimui, o da
bar sutarti tik pagrindinius 
dalykus ir vengti streiko.

Darbdaviams tas pasiū
lymas nebuvo priimtinas, o 
unija iš savo pusės atsisakė

n- , varnuose vynusybesParal ^iją, laiko 
kitokiuose sanaeuuose yra
apie pusantro biliono buše
lių kornų atsargos.

šiais metais taimeriai 
galėjo auginti komų, kiek 
dėl iš anksto farmerius įs
pėjo, kad ji garantuos kor-

simus išaiškinti.
Žinoma, paskutinį mo

mentą vyriausybė gali dar 
įsimaišyti į ginčą ir gali įsa
kyti streiką atidėti 80-čiai 
dienų, o per tą laiką aiškin-

nų kainas po $1.12 už buš£ u u^^priežastis. Bet 
1,. Bet ir su tokia garantija prezidentas laik, buv0
vyriausybė gali būti užver
sta kornų kalnais.

rė kongresą už “išlaidumą,”^ tokių> ku^e ]ainiina opo_ SOVIETŲ SUNES GRĮŽO

gresą už “taupumą.” Esą, 
sunku įtikti.

ir, rodos, dabar dar yra 
priešingas kišimuisi į plieno 
pramonės ginčą.

Plieno atsargų įvairios 
įmonės turi dviem ar trims 
mėnesiams, todėl darbinin
kai turės ilgą laiką strei- 

Sovietų žinių agentūra kuoti iki plieno trūkumas 
skelbia, kad rusai paleidę į padarys darbdavius sukal-

IŠ AUKŠTŲJŲ DAUSŲ

SIŪLYDAMAS PREKYBĄ
Svečias iš Rusijos Frol aukštybes du šunis ir kito- 

Kozlov išvažiavo šį pirma- i kius smulkesnius gyvūnus ir
J- • '................- — _ . .JAtomUUS LaiVttS Jau dienį namo. Išvykdamas jis visi jie grįžę iš aukštybių vi-

Baigiamas Statyti^"* amerikiečiams ne- 
* 9 girdėtą naujieną, kad Ame-

Si antradieni Amerika "kos M**^.™* P"*?' 
i bos mamų su Sovietų Rusi-itoSbiė iėe^^ma tik Amerikos vJ,riau-
S la™"U Pel"ingUS

^•g «7hv«Rrai k<^ rusiįkas ma-

jčį vtremą ledlLž’betjų ?°’ kfd
tas laivas dar nėra išbandy- ,r.fa^°v?uJa Amenkos ka’ 
tas, ar bent Vakaruose nėra v v‘toks išbandymas žinomas. toVolis^epaaŽ-

Amerika stato jau ir vie‘ 1X0
ną prekybos atomine jėga, R’ j išvykdamas Da- 
varomą iaivą. L v^r.Q

Atominiai submarinai čia nni

• "Pa: irgi bus “socialistiška”. Ar 
rodė, kad atomai visiškai jig galvoje rusišką

“socializmą” su konclage- 
riais ir smurtu, Frol nesitei
kė paaiškinti. Amerikiečiai

tinka laivams varyti.

Prezidentas Vetavo
Bilių Statybai Remti stebisi, kokie tie rusų bol

ševikų vadai yra pranašai
Kongresas priėmė įstaty

mą butų statybai remti. J įs- 
tatymą demokratų daugu- netun. 
ma kongrese įrašė

ir kaip jie į viską turi atsa
kymą, nors žinių kartais ir

žymiai
daugiau išlaidų, negu vy
riausybė siūlė. Dėlto prezi
dentas įstatymą vetavo ir Hondūras respublikos vy- 
kongresas turės jį persvar- riausybė šį pirmadienį pra- 
styti. Vyriausybė buvo pa-nešė, kad kariškas sukili- 
siūliusi išleisti per 2 metu mas toje respublikoje tęsėsi

HONDŪRAS MAIŠTAS 
GREIT NURAMINTAS

810 milionų dolerių, o kon- tiktai 15 valandų. Maišti
ninkai buvę nugalėti, iš
sklaidyti ir paimti į nelai

Prancūzų socialistai pri-'gresas nubalsavo įrašyti iš
tarė de Gaull užsienių poli- laidų 1,400,000,000 dolerių, 
kai, bet įspėjo prancūzus Vyriausybė sako, kad tai »vę. Taip praneša pergalin- 
saugoti krašto vidauą laisvę, yra perdaug. Jga vyriausybė.

barnesnius.
Šį pirmadienį, kada dery

bos jau atrodė visai nutrau-
sai sveiki ir drūti. Sovietų ktos, plieno darbininkų uni- 
erdvės keliauninkai buvo ja ir darbdaviai nutarė dar 
išmesti į viršų panašiai, kartą susėsti prie derybų 
kaip Amerikos mokslinin- stalo ir išvengti plieno pra- 
kai tą buvo padarę su ma- monės žalai’vmo. Derybos 
žom beždžionėm. gali užsitęsti iki “paskuti-

Daugiau žinių apie savo nio” momento. Darbininkų 
erdvės keliauninkus rusai unija nenorėtų išvesti į ilgą
nepaduoda.

DIDELIS VAGIS?

Samuel Mannarino, 5.1 
suimtas N«w Kensingtono, 
Pa., policijos ryšium su di
dele vagyste Brockville, 
Ont. Ten iš banko pavogė 
12 milionų Kanados tonų, 
brangenybių ir pinigų. Be 
jo dar suimti 2 asmenys 
Miami, Fla.

streiką 500,000 darbininkų, 
kurių atlyginimai dabar nė
ra blogi ir kurie dar visai 
neseniai dėl “recesijos” tu
rėjo didelių nuostolių dėl 
nedarbo.

Admūrdo Rickover 
Patarimas Froliui

Frol Kozlov, Sovietų Ru
sijos aukštas valdovas bai
gia lankytis Amerikoje. Jis 
tarp kitų vietų aplaikė ir 
atominę elektrainę Shipp- 
ingport, Pa., kur admirolas 
Rickover jam parodė elek- 
trainės įrengimus.
Frol Kozlov ir kalbėdamas 
su adm. Rickover vis minė
jo “taiką,” į ką admirolas 
jam pasakė: “gera kalbėti 
apie taiką, bet to neužten
ka, kai parvažiuosi namd 
daryk ką nors taikai Ūlai-
t-a-ąį 99Ryti.

Kai Frol vėl pradėjo apie 
“taiką” plepėti, admirolas 
jam priminė, kad rusų karo 
laivai yra ginkluoti taikos 
balandžiais.
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*F Vakaru rieaybė
Pereitą savaitę ŠATO karo pajėgų viršininkas Earo- 

peje davė sakymą. kari Amerikos karo lėktuvai, karte 
buvo Lai kimo karo bazėse Prancūzijoj. būtų perkėlei į 
Angliją ir Vokietiją. Tas padaryta po to. kai prancūzai 
pareikalavo, kad atominiai ginklai, kuriuos jų žemėje 
Laikomi Lėktuvai karo apsirikime gabentų Į priešo terito
riją. būtų amerikiečių ir prancūzų kontrolėje. Prancū
zą. atsisakė Laikyti savo teritorijoj atominiu- ginklus, 
kurie būtų išimtinai amerikiečių kontrolėje. Po tokio 
atsisakymo nebeliko prasmės Laikyti Prancūzijoj Lėktu
vus. kurie atoreTCŽos ginklus karo atveja turėtų gabenti. 
Dėl tos priežasties amerikiečių Lėktuvai ir ieško naujos 
buveinės Etropoje.

Na. o kas kontroliuoja atominius ginklus Laikomus 
Anglijoje? Jie yra bendroje angių ir amerildečių kontro
lėje ir be abiejų tų taotų surikimo negali būti naudojami. 
Taip yra todėl, kati Anglija vra Lygus partneris, gfnidoo- 
tas ne tik amerikiečių, bet ir savo darbo atominiais gin
klais. Prancūzijos de Gaulle vyriausybė reikalavo sau 
Lygybės su Anglijos vyriausybe NATO kariškoj sąjun
goj. bet kol kas tos Lygybės r.esusi Laukia. Nesi ir negali 
būd Lygos, jei neturi atominių ginklų.

Sėd šimtai Amerikos karo Lėktuvų išsikelia Angiijon. 
m Vokietijon. Dėl to tų Lėktuvų kariškas pajėgumas nepa- 
sdarys alpnesiis. bet kyla klausimas, kiek vieninga yra 
Vakarų valstybių kariška sąjunga NATO? Jei talkos me
tu amerikoniški Lėktuvai negali būti Prancūzijoj tai kaip 
būtų karo metu? Tas pats rie Gaude jau seniau patvar
kė. kad karo atsitikime prancūzų karo laivai Vidurže
miu jūroje liktų prancūzų kontrolėje, taigi, karo vriks-

MAVJOJ1 4$ ITAIGADŽiV ' ttlAVi

IŠ TOLIMŲJŲ HAVAJŲ
A. JENKINS

Kas savaite
dėeaą oXstc-vt tu

nai priėmė ba&s (įstatymą 
ir prezidentas 5 pasirašė, 
kad Hawa jų saloms sucei- 

; krauna valstijos teisės. Bet 
Įstatymas raištijos teisių

. neprimeta. Paskutinis žodis Ženeva kneliu demonstravimą. Bet
priklauso Havrajų gyvento- ... ... tegul "jis pats kalba—skai

• jams ir jie slaptu ir Laisvu Šia savaitę Šveicarijos
•balsavimu galutinai pasisa- mieste_ Ženevoje prasidėta - ..ya į. pjojome toms 
■ kė. kad jie nori gyventi 5a- Rytų-5 akarų derybos.
Lwaju valstijoje. bis tęsinys tos *-n.rre

•te* * • *
- . . . merginoms! Viena gra- 

Ko nterenc.- ^įesnė; viena
kita dar šaunesnė.” 

Nr. 53, liepos 3.) 
s komu- 

me-
dituotL Jis nebežinąs kam 

merginoms ar ma- 
galvojąs ir negalįs

zmo- Yų asivezęs An-imis ar būrų plojęs,jei-
Tokių bazks jiems ne- Gromyko. kos yra u.-.us vįįna kuri jau gerokai 

pasiųsti tan- Chruse^o gr_a maronas. iim_
kas. kraštą okupuoti ir pas- sona^n Mas- tTan| motutė būtų pamo

jau krašte jie yra diiuai kad ir be galo fra-

dedami Kremliuje
ikoną nors

kari žmonių nuomonę suži-
o pasaulio viešajai diplomatai, 

apgautu Taip jie

Taigi, taigi—komunistų
vieros aiškintojas ir gynė-

. . ___ .- - jas nusikalto tam Dievo pri-savo v^»-sa^TOii^
Literoj, Laroijoį Ės- » “Sg -eįteėti. Jis ženotas Vy

rijoj, o Gruzijoj. Vengrijoj Ss^.MrtEoa sfcecaę o:- pražilęs 
■ir kitur iie naatenkino na- musų fetilLaifflk- . a.-at

žmogus ir—

viskas. o ei~s žmo- “VV—V rZJ~ Ūndtee ir ae nas ~,iSf ®“ bedal^si-
greniete. Tokie žmonės Hkieri. te nas' -drousi’““

Šiomis dienomis Sa roy- -yv^ oraekyje ir nemato a^kiansmas paro- ’ testo statytojų kalbas: da-
maose zaii ir visai rėdai“ami. Prancūzų viecas karo ko vėoocirts orieji, bai- gyvenime vvkstarirt: ir jaa^sam ęaflannm. Kaip mis: Heroerio krt-- °?r. J°. °fM’ner:tas. kipsas su-

S— , -----------P^keirm-I eęmokraare vaoaybe oaro a niokojo komunistų popo
* - jąy plebiscitą. Ta pamoja ypa- - - - - • moralę.

Vyksta didelės novo

vadų aomis diex£fijmis rašte abejonių, ar Amerika ^cu- savmas. Reikėjo^ pasakyti
bitui pagalba kariai nors Europos valdybei sas»o ato- ToSmųjų Rytų ■

;« ammzmo pooamo pavojus pama: Ra- o tar komunistų
' -,-rri-mfriR : APga^s n* prievartavimai

miniai- ginklais.
Amerikai būa rimas* Tocų abejonių nmi zai =e dk
vienas prancūzų generolas ... ------

čia paminėjome tik porą nesklandumų \ akarų <a- į* ož ką balsavo. Už dėji- >a.- ^,„^1 pa^kj^-r iš -s-irž^ns

Brooklyno
r .. . . “T^aisvė" Lieoos 3 d

pteorse-tm del ^bia 
teisų,

dentą, nenori vietinių žmo- . vyso nommaciniai
bar taip narsiai vandenilio čių, prieš <ož palikimą Ha- kontrolės. Teritorijos kandidatų balsavimai^ įvai-

nai rin nyra, kaip kas. kiek į_j rių čia yra virš Ii»>. Tie Plačiai pknta.
- Einant

pasiruošime ir susigiedojime. o tokių reridan- nąa prie Jungtinių k aišty- į. a-gakfbmiffgi prieš Havajų valstijos
abejojamai yn- rugiam Tą žinome mes. tą ii- bių raišavo 133^523 pilie- nedori kartu vyko nomit

Reti svečiai Amerikoj
Chicagoj lankėsi Angli- 

jos Lkaralienė Elzbieta An 
-Aitioje EFojt Daugiau kaip milio- 

oasKeioe žmonių susirinko jos 
jieną; TSR^ pasveikinti.

būvis nuolatos ge- Xas nori, gali pasišaipyti,
rišframe
dūmų neabejojamai
no m Chruščiovą _ . ____ _ _ _ __
bombomis barškina t “Jei norite. Jūs galite turėti karą" waju ir toliau^ JA\ :ferttori--^yVfen:oja; nedalyvauja rin- rietas medams- Nominuota tekia “svarbi nau- žmonės sveikina mo-

t. ufaafa beždžionė A. Hamakai JtzAvoje,. >> -*21- idmme proode^.o ir kon- !»«« SfcŪTtoe; "Koz- Vis dėl o faSS
____________________________________ __________1‘ pnes 1 Hawajų gyvento- :odėI į* pn>. kandidatai i JAV senatą įį - S? < ik • - įjras pasisakys iėi b^ <5» 2>. ! rūm® (po KQįovas Lr kid d™^,ak^

poeJA\ vaąajos -.eismus. valdomi. Tak- vy^'-i gnberraronaus u- kTT
Sroo Klusnu Uisaou igepos;-: valdiaicku vKegnoeraaaraiE rietus, rir4 M oaronunk.. sveikino kara

kitas 
Rusijos

sta reik dar ° P« naurena. ’ —7?------- _x-x«»^aOvo pa> - - , - . - . ^-tujieną. siuntinys Frolis

A p z v a 1

Lroz? r£^T\l:hliL-inžL?■ -b.^£zvsvrs&xk.ax£---
sveikina

Ai____

PASAULIO PABAIGA 
BUS AR NEBUS?

“Draugas" Hepos

taigą yra ouvę net pirmųų ______ ■■___ ___ ..... . , t . .
ų tarpe, bet jų pa- daug žmonių nebalsavo už -iasakvtL'kad ne norėtu ma- ^irinks vietos seimelis Į sa- “^-k^vas ^<ė“ siuntinys Frolfe Kozlovas.
Knaus. kad. bus vai=cj« ‘.eLjei Šiuo sykiu į- £p.ėjald o jo P*»«H ?«**- tari ad- S’rT

pabara, a^suęs e« 64< ps«au pąaąake stiprėjąs-- Jė galima .pa°ą j, visokią medžiu siurT faT vSĮiibMiUHk hrJ
ui. sau Haaaja: rusą visa Ameriką, visas 30 Eam? HmKa guberea- da. ‘.'f”« l>.deJO,t‘k bu*

zuių, -Sėra pagrmdo m. vaisi,, kaip ir misos « vaIstij, pydyti, kad Ta pačia proga te ; įomuni. ™ ;™dsLZ2 ,lS
. iart rs U žinojimą bu- valsujoe. kiekviena jų --stų savo a;- įteikti kredencialai vaistu- rojQs - reigunų, daugiausia . slap-

20 Smtmečio Kaip matome, buvo ir skirą urieniį politiką ir at- žm<>^. piktiems 2 se- " jk .-n v no°
nostika. priešininkų, kurie tasisakė skitai gnklucuzsi. kas gi stonams ir vienam kong-ken>fa vargas lapoja sar-i . 1 k

Jėzuitas r .Las pasišaukia įneš valstijos teises. Tokių būtu* Nagi- Turėtume 50 -resnonut kad jie galėtų vareduose žydi' ' b* J kaPltal° atstovai, ku-
- - -------- - - 1^^- vykti ir dalyvauti visos ša- zym - - - ne norėtų pasipelnyti is

___ būtų l“5 kongreso darbuose. Šokti dolerio keliai bolšerikijos vergų darbo.
karna " pasisako bendrai to- žmonės nenori, kad Hawa- .menka ir. to Lee mažos vai- Aišku, čia vyksta didelės Amerikos doleriu karaliai D^oito.ma-

įkių pgivatinių “apreiškimų" jaj įė— viešą iš 5> JAVj^bįlts negalėtų Sovietu'-permainos. Yittmės fabrikantai «avo kapitalus frnk-r •MinaI“ at^aį® • •
r-nkTnfruktą pn,mtl! Ko£r°vas

d. net
dvi ikūtis uaveoe “misų- •. -_ „ —_ _______________ __ _ atsakytu todei. pasai ta je- uzmams reisai mams straip- • - *
-nio autorius mokytas vie
nuolis Y. Bagdonavičius ra- jlL 
šo, kad dėl vienuolės Liuci
jos 1957 nu lapkričio 26 d 
pareikime jos brolio ir 
sers beatifikacijos by 
dėjai kun. Fhien 
metu kyla nemažai
Ta vienuolė Liucija yra vie- . . . f -zs. -—i- i- - - iia«jsmc ir aet tvirtina;na fc trijų v<&ikų, kuiiffss > ;diwe sudėtis keisis, kriris, keIia i užsienių rinkas i1»17 m. Fadmoje apsiroe- "®® '?tai<3ajam nėra nhUĮ * ' MWėj»& paĄrtšfcd. .-.•emdanv te daug kas ir mūsų gyvenSne. jj UįT-įįl W
tes šv. Merzeiė. Liaci’os i .-cfi džed. .sodai, luomas; lai visosio sams :ada bfeij didžiausias Naujos valstijos seimelio Ne vienas, be: kelios dešim- h tuo* ii i,nč Julja p«.

toks: 3azr.yc-įa juos parom- plaušo poiidkienai. zune piknikas ir jie apsiputoję addarymas vyks iabai iška- ros bidonu doleriu ten tave- das ir kit„ SUSTuU.??
tma ... Pasaa popiemu Be- nesitiid bud išriesm. bet la- rytų vieną aipn» vąlstyb&ę mingai. j iškilmes yra jau stuota. Kasmet ne'už vieną, kai ‘ falvnKų savinin-

1 “ dešimtis biU6- į būdinga: majoro Miri-
dotertų ten pagaminama ani elgesj a]tai sveikino
i’*TTT 7*nc^ Urii TT Ur'TTT’??* rruro _ •.

pareiškimą.-

įvairių prekių, surtų gera Detroite' genantieji lietu- 
( _ daus atgabenama i musu —» - • * -

ttbera* via.: -Anry- ~ w utoio. komunistai viską daro, kas galės dalyvauti šiose istori- šaii.
bėskft^. aen aemaso oaiaMMa kimo" vietos, kur sakoma, kad galėtų kitiems ant tik gali silpninti Ameriką, nės reikšmės iškilmėse. Tik Kodėl šitaip daroma? 
bausmė*, irari jiem* 7> kad “dauguma visų sieių eis sprando jodinėti, bet neturi Jie taip daro todėl, kad jie vietos pareigūnams di- Tik vienu sumetimu: užsie-

viai, latviai, estai, vengrai, 
ukrainiečiai ir kiti!

Tokio guzo Frolis vargu 
ar laukė.

teisėmis vaikomas 
Dar galima pridėti:

^.ar; manyu. .<an sais jautais tonjes 
' botų pasakas.

sine?, kur: išeis,
mes nesirr.ei.-.n* - a*aiatrv«2ae *iaf
ateU, b« ta, Magk0. Stebi, ptatefe .vi-
sielų eis į pragari J: r^ar 
kartų kartojo, u.itą
nyks nuo žemės pavirsią j 
Rusija bus bausmės irarJna 
jeigu mes visi mairia ir a ..<a ĮStatynB| ir jo 
neprisidėsime prie šios vergšės rėdymu, būtu
tautos atsivertimo. Tėve <akvk ■ ■ *** ___ «<sieloms, kad velnias išeina lem- n^paUuką Diero Mo-
tingon kovon prieš Mergelę Ma- tinai. <ą tvirtiną 
riją”. ~

xa-o zaii būri. “kad ūe, ku-
‘ištikimai klauso Dievo vMuramzių

feodalinę gadynę, 
lomaiinius laiku?.

arba ko- 
kada jie

1» girdėjusi » pute tr. M*, j jepįjpo- dg.
vaizduotės padaras, ir todėl

Taigi, vienuolis V. Bgd. įgelės ’ 
rašo, kad šituo “rimtu” pa- Tokios nuomonės yra mi- mis žmonas “mokyti ir au- 
reiškimu daug kas esą labai nėti jėzuitai. Jie iš tikrųjų klėtį," bet nei jėzuitai, nei 
susinzpinę. Ir jis jj į imtai į “sudrapalijjo" tą Liucijos juo labiau Bagdonaričius 
nagrinėja. ą “pasikalbėjimą su Sv. Mer- šito nepasako ir nepasakys.

Jis atpasakota • * gtde, tik mūsų vienuolis Yisokk* plauko vienuoliams
žurnalo bendrad«..b Bagdonavičius jame ieško yra ^š^c^iriavimų braidyti

flaošo. Gana. rodos, pasako-

FDas straipsnį, kuris liečia 
vienuolės Liucijos pareiškimą. FHas rašo, kad prana
šautojų apie pasaulio pa-

‘gilesnės prasmės.” Bet ir po “misticizmo” gelmes ir 
dolerį, 

nusidėjusio
jėzuitai nepasako, kad to- žuvauti gau iratra
kiH.I.Juc?W ir Panašių “ap- ir kitokias šio nu 
reiškimai yra nesveikos. pa^aiiiin gėrybes. I

etf u I ?
AM JŪS YžMTMšTATE

GDtTADIENTO PROGĄ

Patrieforjkvnna.- yra pati 
asrr.er.Lškiau.«ia dovana ii 
visą . . . dargi jei kiek ir 
pavėluojate. A«mer.iška.« 
pasikalbėjimas atpildo už 
pavėiuotą laiką. Pašaukite 
Kaina yra pigesnė po 8 vai. 
vak. ir sekmadieniai*.

fltv CISUII TtUFIIIt AU TEIKIAM CAVAIT

sumokėjus, čia galima pi- ^as Amerikos miestas New 
giau parduoti ir daugiau ^orkas. štai pavyzdys: 
pelno turėti. , Daug nusipelnęs * ameri-

Tuomet ko stebėtis, jei *^tis. Nobelio dovanos hu
musų šalyje kasmet turime ®ėtojas ir dabartinis JT or- 
po kelis milionus bedarbių? ^nizacijos s e k r e toriaus 

Amerikos darbininkai tu- Hammarskjola padėjėjas 
rėš keisti gaires. Neužten- ~^gras Ralph Bunche turi 
ka turėti stiprią uniją, rei- 15 metų sūnų. Berniukas 
kia ir stiprios Darbo Parti- -orėjo įstoti į Richmond 
jos. kuri norėtų ir galėtų pa- teniso klubą, bet klubo 
žaboti besočius dolerio ka- pirmininkas TYilfred Burg- 
ralius. iund užgiedojo; nevarkite,,
Bimba ir jo pagunda ir • Žydai > ** k,ub*

Sakramentaiį lietuvių ko- Tai bukapročių darbas.
! munistų popą Antaną Biro- Tokius bukapročius gali 
bą buvo apsėdus piktoji pa- Išgydyti tik stiprus visuo- 

;gunda. Reikalas toks: New menės spaudimas, kad jie 
įYorke yra atidaryta bolše- pajustų savo kvailybę ir 
jukų Rusijos paroda ir joje .nepadorų elgesį . . .
Bimba matęs moteriškų au-l k.

t
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, KASO 
TAS DUONOS NEPRAŠO

j i b !>

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Tarptautine paroda

Su liepos mėn. pradžu 
Chicagoje vyksta didelis ju
dėjimas. Tarptautinė paro
da, Anglijos karalienes, 
Lietuvių Bendruomenės su
važiavimas ir kt.

Tarptautinė 65 tautų pa
roda atidaryta liepos 3 d. 
Didžiausia žmonių spūstis 
pirmomis dienomis. Lietu
viai, Chicagos Liet uvių 
Prekybos Rūmų iniciatyva, 
turi taip pat savo pavilioną 
ir savo grožio “karalaitę” 
Ireną Vitkauskaitę. Dėl Lie
tuvos pavergimo, supranta
ma,kad lietuviai negalėjo 
pilnai savo laimėjimais pa
sirodyti. Tas matosi ir iš 
paviliono turinio ir lankyto
jai tą puikiai supranta. Pa- 
vilioną atidaryti buvo atvy
kęs Lietuvos atstovas J. Ra
jeckas iš Washingtono.

Nesuprantama visai lietu
viams Chicagos lietuvių ra
dijo ‘Margutis’ taktiką. Pa
rodos atidarymo dieną, va
kare, per tą radijo taip bu 
vo išpeiktas ir suniekintas 
lietuvių pavilionas, kad 
vargu geriau kas begalėtų 
supeikti imant ir Kremliaus 
propagandistus -imtinai. To
dėl dėl tokio pranešimo, su
niekinusio darbą ir pastan
gas viso komiteto ir Lietu
vos konsulo Chicagoje, dau-

IaI-kavgrūs įauai vuvv nuovvuę ii

daugelis skubėjo Įsitikinti 
patys.

Iš tikrųjų taip blogai nė
ra, kaip tautininkų radijas 
pranešė. Trūkumų savaime 
aišku yra ir kiekvienas su
pranta jų priežastį, bet ne
suprantamas tikslas taip 
“generaliniai” visas pastan
gas suniekinti.

Tuo tarpu to paties radijo 
lenkų pavilionas ypatingai 
garsinamas ir aukštinami 
komunistinės Lenkijos ga
minami . . . kumpiai ir tas 
daroma žinoma, už keletą 
dolerių skelbimo mokesčio, 
kada pačių lenkų radijas tų 
skelbimų nekartoja.

Anglų karalienė
Liepos 6 d. Į Chicagą at

vyko sAitglį ios karalienė 
Elzbieta" tt.Ji apžiūrėjo 
tarptautinę parodą ir kai ką 
kitą, ir jos garbei buvo su
ruošta porą banketų.

Netrūksta smalsuolių ir 
Amerikoje. Daug žmonių iš 
nakties su “sandvičiais” ir 
kava save stiprindami laukė 
atvykstant karalienės prie 
krantinės, nemigę ir išvargę 
ištisą naktį. Daugelis atvy
ko iš toliau. Pamatę per ke
lias minutes tų tuštybių ce
remonijas, grįžo namo.
Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos suvažiavimas

Liepos 4-5 dd. įvyko Lie
tuvių Bendiuomenės Tary
bos suvažiavimas. Neatvy
kus dviem nariams—A. De- 
venienei ir J. Kapočiui, bu
vo sudarytas suvažiavimo 
prezidiumas—Taiybos pir
mininkas J. Šlepetys ir pre
zidiumo nariai G. Galva ir 
K. Sruoga. Suvažiavimą 
sveikino prel. M. Krupavi
čius, vysk. Brizgys, atstovas 
Rajeckas, prof. draugijos 
pirm. M. Krikščiūnas.

Suvažiavimas svarstė or
ganizacinio s u sitvarkymo 
klausimus, Kultūros Fondo 
ir kt Išklausius įvairius pa
sisakymus, gavosi įspūdis, 
kad ir esama kai kurių ta-

rybos narių gerų norų ir konkrečių sumanymų ben
druomenės darbą lietuvių 
išeivijoje tvarkyti, tai visgi 
labai daug prieštaravimų 
tarpe pačių narių įvairiais 
klausimais ir kiti dargi at
vyko visai nesusipažinę ir 
neįsisąmoninę kas bus svar
stoma ir apie ką kalbama.

Iš atsVirų asmenų viešų 
pasisakymų buvo jaučiama 
s t i p rus nepasitenkinimas 
kai kuriais lietuvių laikraš
čius, kurie peikia bendruo
menės idėją arba puola jos 
darbus. Buvo pasiūlyta vi
soje lietuvių spaudoje pas
kelbti atsišaukimą apie ben
druomenės reikalingumą ir 
jos visuotinumą ( gi jei ku
rie mūsų laikraščiai atsisa
kytų tą paskelbti, tad vie
šai laikyti juos už lietuvių 
bendruomenės ribų. Lygiai 
taip pat buvo pasisakyta ir 
dėl bendruomenės dalyva
vimo laisvinimo darbuose, 
kas kertasi su ALTo kompe
tencija ir čia buvo neigia
mų pasisakymų kai kurių 
ALTo vadovų adresu. Tie 
klausimai, gavosi įspūdis, 
bus ryškiau n a grinėjami 
Bendruomenės darbuotojų 
suvažiavime Detroite š. m. 
rugsėjo 6-7 dd. Priimtos re
zoliucijos yra labai bendro 
pobūdžio. Pasveikinti tik 
“Laisvinimo veiksniai”, ne
įvardinus kokie, nes suva
žiavimas iš ALTo sveikini
mo pasigedo ir tas buvo 
privačiai kom entuojama, 
kaip nedraugiško žesto mo
stas.

Buvo jaučiamas nesutari
mas darbe paties Tarybos 
p i rmininko su Valdybos 
pirmininku. Dėl to, apie 4 
valandas ėjo ginčai dėl šau
kiamo Detroite bendruome
nės darbuotojų suvažiavi
mo. Pagaliau pats Tarybos 
prezidiumo pirmi ninkas 
Šlepetys įnešė gana keistą 
pasiūlymą, būtent nutarti, 
kad tarp Bendruomenės 
Tarybos sesijų jos pareigas 
eitų Tarybos prezidiumas. 
Tai yra gryna sovietinės 
formalinės tvarkos kopija. 
Pasiūlymas,į. žinopža, .buvo 
atmesta^ ji^fir .fobiątį kad 
Valdybos pirmininkas Bar- 
zdukas perskaitė įstatus, 
kur tos pareigos numatytos 
tarybai atlikti koresponden- 
ciniu būdu.

Panašių nevisai vykusių 
sumanymų buvo iškelta 
daugeliu atvejų ir sugaišta 
daug laiko besiginčijant 
Tas rodo, kad Bendruome
nė dar savo kelio nevisai su
radusi ir jei bus dar kivirčų 
su kitomis laisvinimo dar
bą dirbančiomis organizaci
jomis, tai nukentės abi pu
sės ir lietuvių visuomenė liks 
suskaldyta, abejinga. Ma
žės lėšos kultūriniams ir 
laisvinimo reikalams. Tad 
kol nevėlu, reikia surasti 
protingą veiklai kelią.

Išvyko
Liepos 8 d. iš Chicagos 

išvyko lietuvių sportininkų 
ekipa į Pietų Ameriką krep
šinio žaisti.

Sėkmės garbingai žaisti 
ir su laimėjimu sugrįžti.
Atsistatydino

Ilgametis Lietuvių Vete
ranų Sąjungos RAMOVĖ 
pirmininkas generolas Povi
las Plechavičius iš pirmi
ninko pareigų atsistatydino

PENNSYLVANIJOS NAUJIENOSLAIVAS NUSKENDO, ŽMONĖS IššIoEeBėjO

Belgu tankeris Anvers užsidegė netoli louisiancs pakraščio ir sudegė. bet 10 as
menų laivo Įgula išsigelbėjo, šitame laively vežami Į krantą paskutinieji 12 Įgulos 
nariu.

i 'i
PH1LADELPH1A, PA

Laisvės Varpas dar 
praskambės Lietuvai

ties sulaukti jo vėl pras
kambant . . .
Lietuviškas vietos 
pavadinimas

Laisvė sunkiai iškovoja- Jdomi Pennsylvanijos is-
ma; ji gyvybių kaina įsi- tori ja. 
gijama ir ginama. Ir kas į f ją daugelis atvykusių 
negina laisvės, tas nevertas'pirmųjų kolonistų buvo pa
jos .. . įbėgėliai nuo siautusių reli-

JAV kelias į laisvę, į val-'ginių ir politinių persekioji- 
stybės nepriklausomybę bu--mų jų gimtuosiuose kraš- 
vo nužymėtas taip pat sun- tuose. Tų žmonių buvo vie- 
kiomis kovomis. Pennsylva-[nintelis troškimas—sukurti 
nija yra gausi tų kovų vie-'geresnį, laimingesnį, švie- 
tovėmis. Todėl Pennsylva-sesnį gyvenimą krašte, kū
nijos valstija, galima drą-[riame taip laisva ir taip er- 
siai pasakyti, yra Jungtinių'dvu.
Amerikos Valstybių gimti-j Užtat Pennsylvanijoj yra 
nė. (Tą reik sakyti Massa- tokiais pavadinimais vieto- 
chusetts ir Virginia valsti- vių, kaip Azylum ir pan.

ir dabar pirm. pareigas eina j menininkų su savo kuri-(migtukai, kurių vieną pa- 
prof. gen. S. Dirmantas. [niais. Tokioje parodoje dai- spaudus pasigirsta gažnyti-

Kalbama, kad gen. Ple
chavičiaus atsistatydinimas 
rišamas su pulk. Žuko atsi
minimais “Žvilgsnis į pra
eitį”, kur autorius “Doku
mentų falsifikacijos” sky
riuje, nušvietė esą gen. Ple
chavičiaus buvo padirbti 
karinio laipsnio dokumen
tai. Dėl to įžeistasis ieško- 
siąs satisfakcijos garbės tei
sme, o kad būtų laisvas nuo 
bet kokių organizacinių pirk 
mininkystės ryšių, jis pasi
traukęs . . .

lininkas P. 
apdovanotas ir 
premija. Premiją dailinin
kas P. Puzinas gavo dar ir 
kitose dviejose parodose. 

BROOKLYN, N. Y.

Puzinas buvo nė muzika ir giesmės, kaip pirmąja Avė Maria ir kt.
Įėjimas į tą bažnyčią nemokamas. Iš lankytojų knygos matyti, kad jų būta net iš tolimų provincijų ir JAV.
Vienos šeimos, atsilankiusios iš Calgaiy, motina taip susižavėjo ta bažnytėle, kad ji savo dukrai pa- “Aš linkėčiau, kad

Nelaime Žilinsku šeimoje
Rugsėjo 24 d. susilauk

sianti 82 metų B. Žilinskie- :reiške: 
nė ( 741 McDonough St.) 'tavo jungtuvės būtų šitoje 
nusilaužė ranką. [bažnytėlėje.”

Mūsų širdinga užuojauta.

NEW YORK, N. Y. US l\UIUUJUi>

dail.American Artist apie 
Povilą Puziną

Įtakingas meno srityje 
žurnalas American Artist 
gegužės mėn. laidoje skiria 
8 puslapius dailininko Povi- 
!lo Puzino biografijai ir kū
rybai. Straipsnį parašė žy
mus meno kritikas Freder- 
ick Whitaker. Rašinys-re- 
cenzija pailiustruota dvyli
ka Puzino paveikslų.

Straipsnio pradžioje de
damas paties dailininko pa-, 
veikslas, kuriame jis stovi 
šalia savo garsaus kūrinio— 
Moderniškoji Madona, to
liau seka spalvuota repro
dukcija—Prieplaukos vaiz
das. Toliau eina “Užmigta 
gatvė”
buvo
žurnal| sZČtoe Štbdio. Kiti 
paveikiai — . Priemiestis, 
Benamiai, Skalbimo diena, 
Madona (už šį paveikslą 
Los Angeles miestas suteikė 
medalį, to miesto savival
dybė ruošia parodas ir su
teikia medalį tik už geriau
sią tų metų kūrinį), Laivo 
taisymas, Dar gyvos žuvys 
ir Žuvų pardavėjas.

F. VVhitaker patiekia sa
vo nuomonę apie dailininko 
Puzino kūrybą. Jis sako, 
kad Puzinas nepaprastai 
gabus ir išmokslintas. Nu
šviesdamas Puzino gyveni
mą, nurodo, kad jis buvo 
pogrindžio veikėjas bolše
vikų ir vokiečių okupacijos 
metu.

Ta pačia proga F. Whit- 
aker rašo ir apie Lietuvos 
carinę ir komunistinę oku
paciją.

Reikia dar pastebėti, kad 
dailininkas P. Puzinas šiais 
metais, kaip jau spaudoje 
buvo minėta, buvo apdova
notas aukso medaliu, kurį 
jam davė Hudson Valley 
Art Association už jo išsta
tytą paveikslą meno paro
doje, kuri buvo White 
Plains, N. Y. Toje parodoj 
dalyvavo 600 visų krypčių

ALBERTOS PADANGĖJE

j Duktė išpildė motinos no- irą: po mėnesio ji pasiėmė ikungą iš Calgaiy miesto kuris ją šitoje bažnyčioje ir sutuokė. Tai pirmoji santuoka šitoje bažnytėlėje.
Yra daug senienų

Drumheller ir East Cou- yra didelėj duobėj, ku-lee
Nyksta kasyklos

Drumheller ir East Cou
lee apylinkėse šį. pavasarį 
vėl užsidarė dvi anglių ka-'ria teka Red Deer upė. Iš 
syklos, dar liko 4 kasyklos jos žiūrint šonuos atrodo
—dvi prie Drumheller ir 2 esant tikrus kalnus. Juose 
prie E. Coulee. Atstumas yra labai senų senienų, ku- 
tarp tų miestų yra 14 mylių, rių galima gauti ir prie mi-

Kai aš atvažiavau į šią nėtos bažnytėlės su atitin- 
apylinkę 1928 m. rudeni, [kamais paaiškinimais, 
čia buvo 22 kasyklos. Šian-Į Ten yra ir savotiška gal- 
dien iš jų beliko tik 4. Toj i va pastatas (Dolman), ku- 
pačioj apylinkėj miesteliai r? pastatė lietuvis. Jis ir pa- 
Lehigh, Willovv Cr e e k,'vadino keistu vardu “Hoo- 
Cambia, Rosedale, Vein ir: du.” Jis čia pardavinėja už- 
Carbine liko visai be anglių kandžius ir suvenirus. 
kasyklų ir todėl miršta arba < Nuo Drumheller važiuo- 
jaų visai mirė. . 'jant i rytus East Coulee

$įįįirdį: yra -valdinis pastatas. 
. ... _ , njesę '-T h^dšrčJa\f.aIhna* rtėmokaftnai su-

įsivedė ir Albertos didieji stoti, galima ir peroakvoti, 
mieštai ir net miesteliai, nes i bet reikia turėti savo patali- 
jos čia pat gaunamos iš že- i nę. Iš čia labai "patogu lipti 
mės. Toks Drumheller mie-įi kalnus, čia galima rasti 
stas buvo laikomas anglių į visokių senienų, tik nerei- 
kasyklų miestu, o ir jis jau kia tingėti pasivaikščoti. 
prieš kelerius metus įsivedė! šita vieta yra 3 mylių ne

privažiavus East Coulee,dujas, kuriomis žmonės ga-1
šildytili ir kambarius 

maistą gaminti.
Rytinė Kanada labai ne

noriai perka Albertos anglį, 
nes tolimas kelias geležin
keliais ją labai pabrangina. 
Rytinei Kanadai daug ar
čiau yra JAV anglies šalti
niai. Dėlto ir miršta Alber
tos anglių pramonė. 
Mažiausia bažnyčia 

Drumheller mieste

ir kelias asfaltuotas.
A. Vaisnis

LENKIJA

Dainuoji lietuviškai
(E) “Express Uiustrowa- ny” (Lodzėje) gegužės 28 d. atpasakoja savo bendra

darbio pasikalbėjimą su re-
yra patiiavusia iš Lietuvos į 

mažiausia bažnyčia pašau-'Lenkiją Vilniaus operos so- 
ly. Joje tesutelpa tiksėsi sė- liste Jadvyga Petruškevi-
dinti asmenys.

Šią bažnyčią sugalvijo ir
pastatė biznieriai, norėda
mi į miestą pavilioti dau
giau keliauninkų (turistų). 
Bažnyčios bokšte yra var
pas, kuris kažkada paskam
binama. Kadangi buvo lau
kiama, kad bažnyčią lankys 
visokių tikybų žmonės, to
dėl jos bokšte Bėra kry
žiaus.

Bažnyčios viduje yra 6

čiūte. Ji Lietuvoje buvo ga
vusi •nusipelniusios artistės’ 
titulą ir medalį, Vilniaus 
konservatoriją baigusi 1948 
metais ir be pertraukos iki 
išvažiavimo į Lenkiją dir
busi Vilniaus operoje. Da
bar ji dirba Lodzės operoje. 
Laikraščio korespondentui 
ji pasakė, kad tuo tarpu 
dainuojanti savo partijas 
lietuviškai, nes lenkiškai 
dar nesuspėjusi pasiruošti.

joms negirdint. Red.)
‘Broliškos meilės” mies-

Yre netoli Phiiadeiphijos ir 
vietovė pavadinta Bala, bet 
ar tai lietuviškas vardas ne-te Philadelphijoj 1774 me

tais susirinko pirmasis kon-Įgalėčiau pasakyti, 
gresas, o sekančiais metais ,iehl¥ių
ir antrasis. Jurgis Washing-l((>ino, nyks,a 
tonas perėmė sukilėlių ar-*
mijos vyriausią komandą.
Čia buvo paskelbta JAV 
Nepriklausomybės Deklara
cija. Philadelphijoj suskam
bėjo Laisvės Varpas, kurio 
aidą išgirdo daug pavergtų 
tautų Europoje, tuomet im
peratoriais nusėtoje kaip 
šašais. Laisvės Varpo dū
žių nė anglai nenorėjo gir
dėti.

Po kietų kautynių ties 
Brandywine, kurių laimėti 
amerikiečiams n e pavyko,
1777 metais anglai okupavo 
Philadelphiją ir joje išsilai
kė ilgus mėnesius. Bet jau 
prieš jų atėjimą, numatant 
nekokias galimybes prieš 
išsilaikyti Laisvės Varpas 

Allen-

Garsi Pennsylvanija ir 
gamtos grožiu. Joje randa
me ne tik ūkininkų apgy
ventų apylinkių, gražių 
gamtos reginių, bet ir poil
siui vietų ir galima pamaty
ti šimtus išlikusių istorinių 
paminklų.

Valstijoj yra gana aukštų 
kalnų, į kuriuos ir norėda
mas žmogus taip lengvai 
neįlipsi. Aukščiausias kal
nas Davis yra 3,213 pėdų 
aukščio. Tarp kalnų įsirėžę 
siauri ir gilūs slėniai, ku
riais vingiuoja geri keliai 
patogūs automobiliu keliau
ti, nore kai kur ir pavojingi, 
nes siauri.

Ir kas iš mūsų nėra gir
dėjęs Mahanoy City, Wil- 
kes-Barre, Scrantono, She-

buvo išgabentas į 
town. Jurgis Washingtonas .
ir jo vadovaujama armija Įnandoah (išgarsėjusio lie- 
išgyveno sunkią 1777-78 m. tuviškomis dainomis) ir ki-
žiemą Valley Forge apylin
kėj, kuri yra tik 21 mylia 
nuo Phiiadeiphijos.

tų Pennsylvanijos vietovių, 
ties kuriomis yra vienur jau 
uždarytos, kitur tebevei-

Revuliucionierių sostinė kiancios anglių kasyklos, 
buvo laikinai perkelta į ^.u? pirmieji mūsų atei- 
York ir ji ten išbuvo nuo Vlal pradėdavo kopti į ge- 
1.777 rug. 30 iki 1778 birž. i^nj gyvenimą. Tose neto-
27 d. York mieste posė
džiaudamas kongresas su
laukė džiuginančių žinių: 
Burgoynes pasidavimą, pa
galbas išsiuntimą iš Prancū
zijos, von Steūben atvyki
mą ir kt. Iš Yorko kongre
sas išleido pirmą atsišauki
mą švęsti Padėkos šventę ...

J. Washingtonui atmušus 
anglus iš Phiiadeiphijos, 
Laisvės Varpas buvo grąžin
tas į savo buveinę. Jis ir 
šiandieną joje tebekabo, 
kasmet aplankomas dešim
tų tūkstančių žmonių iš 
Amerikos ir viso pasaulio 
kraštų. Komunizmo paverg
tos tautos nepraranda vil-

vėse iki šiol tebėra išsilai
kiusios lietuviškos kolonijos, 
bet kultūrinė veikla jau.ap- 
silpusi, nes negailestingu 
mirtis žymiai yra paretinu
si kultūrininkų eiles.' *

O jaunimas?
Jis nesugrįžtamai iškelia

vo į platųjį gyvenimą lai
mės ieškoti jau kitais ke
liais.

Kipras Tautkus

JŪSŲ ATSTOVO ANGLI
JOJ NAUJAS ADRESAS

Dabar jis yra toks: J, 
Venckūnas, 1 Rockwell 
Cress, Obriston, Bellsbill, 
Lanarksbire. ScotlandL

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant 

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-dar
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas 

Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt. 

Grand Canyon tarpeklis; įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;

Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;

Neišmatuoti Tcxas valstijos turtai;

Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; Žuvys bė akių.. .
Ir daug, daug kitų Įdomybių! Su gražiais paveilulaia.

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

“KELEIVIS”
636 East Broadvvay So. Boston 27, Mass.
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ponijoj, Suomijoj, Vokieti
joje, Anglijoje.

Lenkijos lietuviai
A. GUMAUSKAS

Vilnim gražesni* už 
Krokuvg ir Praha

“Kierunki” (Varšuva) 
gegužės 24 d. davė savo 
bendradarbio Z. Komarow- 
skio ilga reportažą apie jo 
lankymąsi Vilniuje. Iš įžan
gos matyti, kad jis vyko iš 
Leningrado į Varšuvą. Vyk
stant tuo ruožu esą reika
linga du kartu persėsti. Vie
nas persėdimas Vilniuje, 
kur jis ilgėliau ir apsižval
gęs. Kaip ir kiti korespon
dentai, kurių pastaruoju 
metu nemažai apsilanko 
Vilniuje, Komarowski pir
miausia domisi lenkiškom 
liekanom Vilniuje. Lenkų 
kalbos mieste esą mažai te
girdėti, nors lenkų, anot jo, 
gyveną dar apie 10%. Gat
vėse girdisi daugiausia lie
tuvių ir rusų kalbos. Užra
šai gatvėse esą taip pat 
dviem kalbom. Vilniuje pa
maldos vyksta 8-iose baž
nyčiose, iš kurių šešiose len
kų, o dvejose lietuvių kalba. 
Katedroje (šv. Petro ir Po
vilo bažnyčia) lietuvių pa
maldos sekmadieniais bū
nančios 11 vai., o lenkų 
12:30 vai.

šių metų “Keleivio” 12- 
14 nr. buvo paskelbta Len

Pažymėtina, kąd Putnie- kijos komunistų p a it i jos 
n£,.savo„ Paslka'bėjime su centro komiteto tautybių 
“Tiesos bendradarbiu ne reikalams komisijos sekre- 
vienu žodžiu nepnsimme, toriaus Aleksandro Slavo 
kokiomis aplinkybėmis gen. straipsnis, apibūdinantis 
Putna buto nužudytas, be- geinijos lietuvių reikalus 
je, ir pati Putnienė su sunu- Lenkijos komunistų akimis 
mi atvyko iš Novosibirsko, žiūrint. Sveikintina, kad 
vadinasi, iš tremties vietos. Lenkijos komunistų parti-

Putnos biolis gyvenąs vadovybė susirūpino 
Molėtų rajone, o dvi sese- Jįetuvių tautinės mažumos 
rvs, Mai įja n Janina, Pa- klausimais ir ieško būdų 
bradės rajone. j šeičiai iš užburto rato rasti.
Sumažino kainas, bet kam? Straipsnyje netrūksta svei-

XT .. kų minčių, savikritikos ir
Nuo liepos 1 d. Tarybų kritikos. Patiekta apsčiai 

Sąjungoje sumažintos kai- 1
nos

16$;,
21%

faktų, kurie plačiajai visuo- 
vidutimskai: laikro- nebuvo žinomi,

dziams 16'., dviračiams: Supranta autorius 
ka.kuriu mark.ų foto kai k((raunistas ir nclietu; 

aparatams 19-„ motens- vis h. iausiu „ora turė(la. 
koms nailono kojinėms mas „ebat ‘ , r

vaikų žais- ^.enim080 c'(, vynams,
lams.
Pagamino skaičiuojamąją
masina

Birželio 29 d. Vilniaus 
skaičiavimo mašinų garny 
kloję
lietuviška skaičiavimo ma
šina. Ją sukuriant pasižy-

reikalų suvokti, juoba, kad 
yra partijos linijos varžo
mas. Nežiūrint į tai, tai pir
mas toks rimtas straipsnis 

j lenkų spaudoje, paskatinąs 
imtai diskusijai. Dėl to ge

lmėje inžinieriai Romas 
Autorius Vilniuje vaikš-f Melnikas ir Regina Valat- 

kaip stebuklingųciojęs
nuotaikų mieste. Reginiai 
nuo Antakalnio tokie gra
žūs, kad su jais negali ly
gintis nei Krokuvos, nei če
kų Pragos.

• Mirė E. Ozelienė
Klaipėdos krašte (Prie

kulės parapijoj) mirė Elzė 
Lapinaitė-Ozelienė, buvusio 
Šilutės apskrities viršinin
ko, Klaipėdos direktorijos 
tarėjo dr. K. Ozelio žmona.

Karo metu abu Ozeliai 
gyveno Berlyne ir dalyvavo 
lietuvių visuomeniniam gv- 
venime. Velionė buvo Lie- mokvklos, Kurioje 
tuvių Sąjungos Berlyne rei- poetas Julius Janonis, 
kalų vedėja. Jie nesitraukė 
iš Berlyno, pakliuvo į ame
rikiečių zoną, bet amerikie
čiais persirengusių rusų bu
vo pavogti ir išvežti į rusų

pagammu pumoj. „KeIejvi()„ re_
dakcija jo santrauką pa
tiekdama skaitytojams.

Savo pastabas Lenkijos 
lietuvių visuomenės klausi
mais stengsiuos pagristi sta
tistikos duomenimis ir fak
tais bei jais paremtais sam
protavimais. Tatai, manau, 
padės Amerikos lietuvių vi
suomenei s u s i o r ientuoti 
Lenkijos lietuvių b u ities 
k 1 ausimų raizgynuose ir 
Įgalins išvengti demagogi
nių teigimų ir išvadų, nie
kuo Lenkijos lietuviams ne- 
pasitamaujančių, o kartais 
ir jiems kenkiančių.

Rašinyje bandysiu nu-

kaitė, darbininkai Simanas 
Pečiulis, Algirdas Bunkau- 
skas ir Bronius Kregždys, 
meistras A lgirdas Sperskis 
ir kiti.
Atidengė atminimo lentas

Bii •želio 19 d. Šiauliuose
minoin L-nlf i"n»zxo novYkiiĮ7I IV7 IIIIVC'LVJ J\VllVVtlVC namuV

kuriuose 1919 m. sausio 1 
d. Įvyko Šiaulių darbinin
kų tarybos posėdis, paskel
bęs paimąs miesto valdžią 
i savo rankas, prikalta at-

n

tikrove.
Kai kurios lenkų valdžios 

Įstaigos ir spauda linkę 
teigti, kad lietuvių visoje 
Lenkijoje tėra 10,000. An
tai žurnalas “Praca Svvietli- 
eowa” 1957 m. 4-5 nr., pa
švęstame lietuvių kultūros 
dekadai, rašo: “Abejose 
Suvalkų ir Seinų apskrityse 
gyvena apie 7000 lietuvių. 
Visoje Lenkijoje jų yra 
daugiau kaip 10,000.” Tuo 
tarpu A. Slav minėtame sa
vo straipsnyje, paskelbta 
me žurnale “Nowe Drogi
š. m. 1 nr., nurodo, kad 
šiaurinėje Seinų apskrities 

dalyje gyvena apie 8-10,000 
lietuvių, sudarančių apie 
50% apskrities gyventojų.” 
Vidaus reikalų ministerijos 
.isuomeninio administraci- 
rio departamento direkto
rius M. Broniatowski po
kalbyje su S. Narkeliūnaite 
1958 metais pareiškęs, kad 
lietuvių Lenkijoje yra apie 
20,000.

Taigi, kaip matome, pas
kiri asmenys operuoja skir
tingais duomenimis. Neno
rėdamas tų duomenų skel
bėjus smerkti už sąmoningą 
šališkumą, turiu tačiau pa
brėžti bendrą tendenciją: 
lenkai stengiasi lietuvių 
skaičių mažinti, o lietuviai 
—didinti. Antai venas lie
tuvių veikėjas “autoritetin 
gai” mane Įtikinėjo, kad 
Lenkijoje esama 150,000 
lietuvių.

Tendencingumas papras
tai yra būdingas kraštutinių 
pažiūrų žmonėms, kuriems 
nuosaikumas nėra parankus 
abejotinos vertės politinių 
tikslų siekiant

Apytikrį lietuvių skaičių

TIRIA PENTAGONO GAISRO PRIEŽASTIS

Krašto apsaugos ministerijos pastate (I’entagone) 
kilo gaisras, kuris padarė didžiuliu nuostoliu sunai
kindamas labai brangius elektroninius Įrengimus. 
Gaisro priežastis dar neišaiškinta.

menkas, ir kas būtų, jei visi 
Kinijos komunistai būtų 
kaip tu? Ką pasakysi?

Padoriam kiniečiui neli
ko nieko kito pasakyti, kaip 
kad kaimynai buvo teisūs.

—Taigi ir va!—tarė jam 
kaimynai,—visai aišku, kad 
tu turi sustiprinti tavo 
marksinę pasaulėžiūrą, o 
tas geriausia pasiekiama, 
kai žmogus, užuot dienų 
dienomis sėdėjęs biure, ei
tų padirbėti fizinį darbą.

Kai profesorius Snuderl 
ruošėsi apleisti Kiniją, jis 
buvo girdėjęs, kad padoru
sis kinietis jau ieškojęs sau 
tinkamo fizinio darbo.

Tai kam Kinijoj yra šūns 
gyvenimas?

♦ V. K.

ALTO PASITARIMAI 
WASHINGTONE

Šuns gyvenimas
Liublianos u n iversiteto 

Jugoslavijoje pro fesoriui 
Maksui Snuderl neseniai te
ko būti Kinijoje. Profeso-

rytų “dešiniojo nukrypimo” 
žmogum. I’o to padorus ki
nietis pasisiūlė šunį užmu
šiąs. Tačiau ir tas nebuvo 
pagirta: jei šuo toks vertinrius daug ko išmoko, gyven- toi kįek bQtų ,iaudžiai

damas maršalo Tito režime. 
Bet ką jis pamatė Kinijoje, 
jam padarė neužmirštamo 
įspūdžio. Grįžęs namo jis

žalos, ji užmušus. Kasgi da
ryti?

Buvo teisingai pagalvota
parašė žemiau pakartojamą ir buvo kreiptasi prie aukš

čiausiojo partijos sekreto-

aHrlono+a ir šviesti svarbiausias lietuvių'galės nustatyti normaliomis 
prie pirmosios vidurinės1 mokėsi iais straipsniais, kuriuose tojų surašymas. 1946 m. gy-

be ekonominių klausimu ir ventojų surašymo metu tų 
sąlygų trūko. Mat, praūžus 
kaio audrai, lenkų tauta,Dvasiškiai važinėjasi 

Vengrijoje

kultūros bei švietimo reika
lų bus aptariama sveikatos 
apsauga, visuomeninė lietu- {erkentusi žiaurią vokiečių

kaip ir pasakėčią.
Kas profesoriui Sunderl

visų pirma krito į akį tai ne
paprastas Kinijos miestų 
švarumas: nei musių, nei 
žvirblių, nei pelių. Nesima
to nei šunų bei kačių,—tie 
visi liaudies priešai rūpes
tingai išnaikinti, kai ką jų 
ir suvalgant. Tam buvo vi
siško pagrindo. Kai išnyko 
pelės, kam bebuvo reikalin
gos katės? Ir kai panaudo-

liaus—tegu jis sprendžia 
teisingai ir pagal partijos 
minti. Taip ir padalyta. Vi
sai netikėtai aukščiausias 
sekretorius atsistojo pado
raus piliečio pusėn.

—Ko jūs norite?—tarė 
jis kaimynams,—tas žmo
gus gali laikyti savo šunį, 
nes jis dalinasi su šunim sa
vuoju, jam skirtu maistu, 
atimdamas sau nuo lūpų.

Liepos 4-5 dien omis 
Washingtone buvo lietuvių 
politinių veiksnių pasitari
mai. Juose dalyvavo ALTo 
pirm. L. Šimutis, vicepirm. 
E. Bartkus, sekr. dr. P. Gri
gaitis, ižd. M. Vaidyla, A. 
L. Informacijos Centro di
rektorė M. Kižytė, VLIKo 
pirm. dr. A. Trimakas ir 
sekr. H. Blazas. Lietuvos 
Laisvės Komiteto pirm. V. 
Sidzikauskas. Paskutiniaja 
me posėdyj dalyvavo if 
Lietuvos pasiuntinys J. Ka- 
jeckas. Aptarta visi opieji 
klausimai.

Liepos 6 d. ALTo atsto
vai aplankė kongreso dau
gumos vadą John McCor- 
macką, o liepos 7 d. jie 
lankėsi valstybės departa
mente ir kalbėjosi su Euro
pos reikalų vedėju Kohler 
bei Rytų Europos reikalų 
vedėju Sherer.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Pernai bolševikų valdžia 
leido būriui Vengrijos vy

vių veikla, lietuvių santy
kiai su lenkais, Lenkijos lie-

okupaciją, buvo įtūžusi ant 
visų, kuiie karo metu nero-

jus griežtų priemonių išnai- Kas jam gali drausti pasi-

ženą. Ozelis buvo uždarytas !skupų ir kunigų lankytis 
į Sachsenhauseno kacetą Lietuvoje, o šiemet ji leido 
(mirė 1951 m.), o Ozelienė Lietuvos vyskupams ir ku- 
buvo ištremta į Rusiją ir ten nigams revizituoti Vengri- 
išlaikyta 6 metus. Sugrįžusi ją. Dabar ten lankosi, o gal 
į Klaipėdos kraštą, dėjo pa- jau ir sugrįžo, Vilniaus at
stangų patekti i Vakarus, kivyskupijos valdytojas, 
bet mirtis sutrukdė toms Panevėžio vyskupas Julius 

Steponavičius, Kauno arki 
vyskupas ir Vilkaviškio vy

svajonėms išsipildyti.

Mergaitės į Kazachstaną skupijos valdytojas Juozas
Vilniaus radijas birželio Stankevičius, Kaišedorių 

16 d. pranešė, kad tą dieną vyskupijos kancleris kun. 
iš Vilniaus Į Kazachstaną Povilas Bakšys, ir Vilniaus 
išvežta trečioji mergaičių de kana.-, /^u, t o. \ ai tų klc 
partija, viso apie 150 mer- bonas kun. Kostas Grajau 
gaičių. Jos išvyko “nuolati- skas.
niam darbui.”

Pagerbė sušaudytąjį 
generolą Putną

Mirė žurnalistas J. Šaltenis
Birželio 15 d. Vilniuje 

širdies liga mirė žurnalistas
Garsioje maršalo Tucha-r?Vr^ls Kaltenis, 48 m. am- 

čevskio bylon buvo įmaišy-iklausomoj Lie
tas ir lietuvis Sovietų gene- Į tavoj jis dirbo Šiaulių, Klai- 
rolas Vytautas Putna. Da- Pėdos dramos teatre, buvo 
bar jis jau “rehabilituotas”, y^dęs ^aktorę Jakavičiūtę, 
vadinasi, vėl “košer.”

Vilniaus “Tiesa” birželio 
18 d. įsidėjo generolo Put- 
nos atvaizdą ir straipsnį
“Susitikimas su Vytauto' --------
Putnos žmona ir sūnumi.” | Jei galvojate apie dova-

i Liudo Jakavičiaus dukterį. 
3E

GERIAUSIA DOVANA

tuvių santykiai su Lietuva, dė jai palankumo. Tai visai 
Lenkijos lietuvių ryšiai, su ■ normalus masių psichologi- 
užjūrio išeivija. Pagaliau jos reiškinys, kuris nei girti, 
plačiau teks aptarti piiemo-nei smelkti nėra reikalo, 
nes ekonominiam ir kullūri- Objektingai galvojantiems 
niam lietuvių gyvenimo ly- lietuvių, gudų ir ukrainiečių 
giui pakelti. Be to, reikės prieškarinėje spaudoje var- 
įušviesti ir kai kuriuos Len- totus epitetus, kad “Lenkija 
kijos ūkio ir politikos klau- .via tautinių mažumų kalėji- 
simus, nuo kurių lietuviai,’mas,” savaime yra supran- 
kaip Lenkijos piliečiai, ne- .tama, kad karo metu tos 
gali išsiskirti ir turėti jų mažumos nevisuomet buvo 
krypčiai įtakos. jautrios 1939 m. rugsėjo

mėn. nelaimėn patekusių 
Lenkijos lietuvių skaičius ’ lenkų atžvilgiu. Tad po ka-

Gyventojų skaičiaus nu-:,'° prasidėjęs tautinių ma
stomas tėra galimas tik zun‘M persekiojimas (ypač 
gyventojus surašant. Vėles-v.° klečiM ukrainiečių) 
nis gyventojų skaičiaus ki- R’ek mažesniu mastu palie- 
tėjimo stebėjimas nėra sun- tė lietuvius. Tasai perse- 
kus, nes pakanka tiksliai ki<>jimas, arba kitaip sa- 
gimimų ir mirimų skaičių kanA tautinė diskriminacija 
registruoti ir natūralų gy- Įvairiomis formomis tęsėsi 
ventojų prieaugliu apskai- iki 1956 sPalio mėn Pa
čiuoti. Painesnis yra mecha-jve,'s,no’ kai valdžios vairas 
ninio gyventojų * prieauglio Patvko i nuosaikiųjų komu- 
kitėjimo stebėjimas paski-|nistlJ rankas. Šie pasiryžo 
rese vietovėse. Bet ir tai Pal l,i°s teoriją tautinių ma- 
galima apytikriai apskai- žumM. atžvilgiu realizuoti 
čiuoti, naudojant bet kuri praktikoje.
statistikos metodą. ‘ Nereikalinga, manau, il-

Lenkijos gyventojų 1916 '-esniU Įrodymų, kad 1946 
m. surašymo d u omon vs m -gyventojų surašymo me-

kinta visokie piktadariai, 
kam buvo reikalingas šuo— 
namų sargas? O be to, kiek 
tie risi sutvėrimai viso ko

vaikščioti ir kam bėda, jei 
kartu su juo bėginėja ir jo 
šuo? Tokiu saliamonišku 
atsakomu kaimynai buvo iš

suryja, nieko negamindami, i karto pritrenkti. Tačiau pa-
Bet va kas atsitiko. Nese

niai grįžo savo tėviškėn vie
nas padorus kinietis ir par
sivežė žmoną bei šunį. Žmo
na kaip žmona, bet šuo bu
vo nepaprastos veislės ir

doriam kiniečiui neteko il
gai džiaugtis. Jo kaimynai 
atsuko prieš jį lazdą kitu 
galu.

—Ar tu nežinai,—sakė 
jie,—kad tikras komunistas

oantięs oei Kuriuo statisti
kos metodų apskaičiuoti pa
skirų Lenkijos mažu mu

apsKniyse. Miestuose pa
vieniai gyveną lietuviai be
veik be išimties pareiškė

vęs revoliucinėje veikloje ir 
pasižymėjęs jau pilietinia
me kare. Paskiau jis padarė 
didelę karjerą, užimdamas 
vadovaujančias vietas ka
riuomenės daliniuose ar bū
damas kariniu atstovu Ja-į

Kipro Bielinio “Dieno- 
jant”, kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

f,36 Brąadway,
Boston 27. Mas*

skaičių. Kai kurių valdžios1^ Jenkai- Mat> Jū tarpe 
įstaigų naudojami duome-Įbuvo ž-vmi dalis repatrian- 
nys apie tautines mažumas i ir Pabėgėlių iš Lietuvos, 
nedaug bendro teturi su' (Bus daugiau)

nepaprasto proto. Ir vyrasj turi būti kovingas ir lengvai 
ir žmona mylėjo tą šunį,'negali atsižadėti savo pa- 
kaip savo vaiką, o kinietis, žiūrų? Del ko tu mums ne
dirbęs tėvynėje kaž kokia-(atšovei, kad tu savo šunį 
me biure , kasdien šunį dar maitini savojo pilvo sąskai- 
pavedžiodavo pasivaikšeoti. ton? Del ko tu su mumis ne- 

Neilgai truko, kad per siginčijai, kad turi teisę pa- 
besivaikščiojančio kiniečio sivaikščioti, o, be to, kam 
petį pradėtų žiūrėti jo kai- buvai pasinešęs užmužti šu- 
mynai: Šuo! ar tai nėra įsi- nį, tuo darydamas žalos 
dėmėtina? Tuojau buvo pa-.valstybei? Tavo visuomeni- 
skaičiuota, kiek ir ko tas nis susipratimas yra labai 
šuo per metus suryja. Ir
kiek tas sudarytų, jei būtų 
padauginta iš 600 milionų,
—tiek Kinijoj dabar kinie
čių. Skaičiavimo rezultatai 
tuojau buvo pranešti pado
riam kiniečiui. Kariu jam 
buvo priminta, kiek būtų 
valstybei naudos, jei jis, 
užuot vedžiojęs šunį pasi
vaikščioti, būtų naudingai 
padirbėjęs. Ir dar jam buvo 
priminta, kad jei jis savo 
pažiūromis nesiderina prie 
daugumos nusistatymo, ar 
tai nebus iš jo pusės “deši
nysis nukrypimas”?

Padorus kinietis atsiprašė 
kaimynų, kad nepagalvojęs 
apie reikalą ir pasiūlė savo 
šunį bet kam dovanoti: bet 
niekas kaimynų nenorėjo 
dovanojamo šuns priimti,! 
gal ir dėl to, kad nepasida- j

BLAŠKOMOS LIEPSNOS,
Fabijono Neveravičiaus is
torinio romano pirmasis 
tomas, 266 psl. išleido NI
DOS Knygų Klubas (1 
Landbroke Gardens, Lon
don W 11, Gr. Britain). 
Kaina mnkštais viršeliais 
$1.50, kieais—$2.00.

RINKTINĖ, 1959 m. Nr. 1,
80 psl., kaina 75 centai. 
Joje yra iš Įvairių laikraš
čių ir žurnalų paimti strai
psniai . Tarp kitų prof. J. 
Puzino “Gintaro istorija”, 
J. Miškinio “Mano bičiulė 
S. Neris”, B. Kviklio “Per
lojos respublika” ir t. t. Iš
leido minėtasis NIDOS 
Knygų Klubas.

•
CONGRESS1ONAL RE
CORD. Jame yra 20 senato
rių ir beveik šimto atstovų 
rūmų narių kalbos, pasa
kytos minint kongrese Lie
tuvos n e priklausomybės 
41 metų sukaktį.

it-
M£W ENGIAND TIIEM0NI AM TEIKAAFN (OMPANT

i
su.™ £“:»«■«■*- *,

Ar Jūs ej*te ną
Pasukit
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Puslapis Penktas

208 milionai
surinktų paskolų valdyto
jas, niekeno nekontroliuo
jamas, laisvai veikiąs vien 
savo nuožiūra.

Tas bemaž visagalis (nes 
nepajėgia daryti stebuklų) 
darbdavys savo valia nusta
to, kiek turi būti pastatyta

J. UGDŽIUS 
(Tęsinys)

3. Kapitalų nusavinimas
Antras, pats svarbiausias 

ir pagrindinis Rusijos ko
munistų partijos žingsnis į 
žmonijos laimę buvo visuo
tinė, (totalinė) kapitalų bei 
gamybos priemonių nacijo- 
nalizacija. Tai yra paėmi
mas valstybės nuosavybėn 
be atlyginimo iš savininkų 
bei kapitalistų visos jų val
domos žemės su gamtos 
turtais, visų fabrikų bei dir
btuvių su mašinomis ir įren
gimais, visų parduotuvių su 
prekėmis, visų bankų ir ap
draudimo verslo (biznio) 
su pinigais ir kitomis verty- 
Įfcėmis, žemės ūkių (farmų), 
gyvenamų namų ir kitų tro
besių ir t. t. Išimtis padary
ta mažiems nameliams, ku
rių grindų plotas turi tik 
apie 550 ketvirtainių pėdų, 
taip pat buto rakandams, 
drabužiams, indams ir pa
našiam kilnojamam turtui.

Visi amatninkai, gydyto
jai, advokatai ir kitų laisvų 
profesijų žmonės turi suda
ryti bendroves (arteles, ar
ba vadinamus koperaty-

dūktų gamybos priemones, . , , ...Sovietų jungos valdžia 
tapo ne tik milžinišku savi- , , ų P . 9 bei, P. 
ninku-kapitalistu, bet ir vie- 1£fo
milteliu 208 milijonams gy- išplėsti, kiek skirti
ventojų darbdaviu. Kaoa . ,, ....vaistė Išdaro visų gy- ^^Tpa^lyje kTek 
ventojų darbdaviu, globėju ’k^™ki^Sti S 
ir maitintoju, tai pagal ko- n;rbtj ic io ir t t
munizmo mokslą ji tampa k, , P { . *socijalistinė valstybė, kų ’.as. ^ondavys nustato dar- 
Hudlja Sovietų jungos ^^an^tonm^uz

paKapttahi T'ininkas S
ir darbdavys yra kartu vy- , J , u ’
nausias valstybės valdžios 1 ’ p 
viršininkas, kurio rankose Darbdavys — komunistų 
yra policija, kariuomenė, is- Pa,pJos viršūnė sprendžia, 
tatymų leidimas, teismai, kmias ^5^. laik.raš- 
kalėjimai ir visos prievartos C1U? spausdinti, kas į juos 
premonės. Tam valdovui-rasom, uz kokius, 
kapitalistui-darbdaviui pri- pasiulijimus, rezoliucijas 
klauso spauda, menas, mok- darbininkai tun vienbalsiai 
sias, mokyklos, auklėjimas balsuoti. Pagal valdžios įsa- 
ir milžiniškas propagandos gyventojai tun
aparatas.

Toji trejybė socialinių jė- Pa^; 
gų; įsikūnijusi į komunistų 
paitijos viršūnę, viena pati,.. ..... 
sprendžia ir ima ne tik mo- klJa netun mažiausios gali- 
kesčius, bet ir visą pelną, mybės ne tik pnesmtis, bet 
gaunamą iš pramonės bei J* /eiks^ nepasitenkinimo, 
žemės ūkio. Ji skirsto savo Darbininkai negali prasyti 
nuožiūra tuos mokesčius ir ftlygimmo uz darbą pakė- 
pelną arba gaminius bei Nes streikas pnes
produktus be jokios gyven- darbdavį butų palaikytas 
tojų atstovų kontrolės. /evoliucija pnes komumsti-

Paskiras gyventojas at. nę valdžią kun neatjun^a- 
žvilgiu tokios galybės (ap- mai suhedinta su darbda- 
jungtų darbdavio ir vai- '1U; Darbininkas negali įs- 
džios valdovo) yra niekis, bllk^ nuo vienmtelio

KARALIENfi ELZBIETA II CHICAGOJE

Liepos ti d. Anglijos karalienė Elzbieta II lankėsi 
Chicagoje. Jai išlipus iš laivo rožių puokštę Įteikia 
gu bemat orienė Stratton, greta jos gubernatorius 
VVilliam Stratton, karalienės užpakalyj stovi valstybės 
departamento protokolo šefas Wiley Buchanan ir prin
cas Philip, karalienės vyras.

džiaugtis, liūdėti, pykti ir

Tokiam ginkluotam val- 
dovui-darbdaviui darbinin-

—Koman arčiau, Maiki, 'geras daiktas, ar ne? 
pasikalbėsim, ką gazietos . —Tai priklauso nuo to, 
rašo. tėve, kas ir kaip jį tvarkytų.

—Ar jau ir tėvas prade- Prisiminti ir pagerbti tuos ius). Bent kuris savarankus 
jai skaityti? žmones, kurie kovodami už'asmens verslas: gamyba

—Ne/Maiki, man vis Za- Sietuvos laisvę padėjo savo daiktų ar pardavimas pre- 
cirka paskaito. Jis sakosi galvas, turėtų būti kiek vie-, kiU sovietiniais įstatymais 
išskaitęs kunigų "Drauge” ™ lietuvio pareiga. Bet jei- J ra uztraustas. ~ 
naują išmislą, kad mes, lie- iš kraujo kulto būtų pa-, Turto atėmimas iš pnva- 
tuviai, turim pradėt garbin- darytas toks jomarkas ir čių asmenų ar kompanijų 
ti kraujo kultuvą. Nu, tai aš žmonių išnaudojimas, kaip ir uždraudimas turėti sava
noriu kad tu man išvirozy— Lietuvoje būdavo įozanca- lankų v eisią (biznį) yia ko— 
tum, kas tai do per tul-šis vV’ ir “škaplernų” atlaidai nunistų padaryti, tartum, 
tas kraujo kultuvas, ir kam /u * stebuklingais šalti- gera tikslu (panašiai, kaip 
jį reikia garbinti? niais, ^i būtų geriau, kad sukūrimas vadistinės val-

kraujo kulto visai nebūtų, džos):
—Maiki, aš rokuoju, kadi 1) kad žmogus negalėtų 

čia perdidelis biznis mu-gauti ar imti sau pelno. Nes si tos stovyklos gyventojai ... . . .
dviem išrišti. Ar nebūtų ge- pelnas yra kito žmogaus iš- (208 milijonų) yra belai- h™™1 i ^arb’a^ termometru. Galilėjo termo- 
riau sušaukti seimą ir duoti j naudojimas ( ekspluataci-sviai, nuasmenintos būty- J* “Y1“1™*nis metias buvo labai nepato-

.. .. . , čenčių visiems savo mislį ja); 2) kad visi dabar 208jbės, kurios verčiamos hU 7 1 asmeni*- Unijos —~ K .------------
—Kultas, teve, yia l°ty“ ,pasakyti? Vat ju sei? .milijonų gyventų vien iš už-džiaugtis turimu vargu ir ^tvaiko ten

nų ka ,oszo is-cutus. Jis| —Visi šituo klausimu ne-j darbio arba algos. Jie gali įnuolankiai garbintK-dikta-
reiskia bet kokių apeigų. lėt susitartL ...---------«... _ L._,. ... „
tvarką, suristą su kokio nors* lėtu?
didvyrio, dievo ar velnio

—Skaičiau ir aš tą suma
nymą. Bet tenai buvo rašo
ma apie "kraujo kultą/’ o 
ne "kultuvą.”

—Nu tai kas yra kultas?

TERMOMETRAS
Termometras yra įrankis mur tą tarpą padalino į 80, 

temperatūrai matuoti. Šian/o 1742 m. Celsius į 100, tai 
dien be jo negali apsieiti ne 'yra kai vanduo šąla, termo- 
tik gydytojas, bet ir kiekvie- metras rodo 0, o kai vanduo 
na šeima jį tui i. O visuomet verda — 100.
taip nebuvo. Į Šiandien Europoj ir daug

Buvo laikas, kada gydy-kur kitur vartojamas Celsi
tojai mažai ką tenusimanė 
apie žmogaus temperatūrą.

jaus termometras, kaip pa- 
5 ir padalinti iš 9. O jei ži-

vien darbo skruzdė" Bendia darbdavio, nes jam vienam1 šimtmety i l ankesnis, bet Amerikoje
I priklauso visos darbovietes. Sanktonus is Padua įsaiski- .vartojamas Fahrenhe.to.
žvilgsnį metus į Sovietų Są- ęj no, kad žmogaus kūnas turi; žinome Fahrenheito

torių ir jo patarėjus. Tos 
beasmenės būtybės turi ti
kėti į teroro ir melo išga
ningumą, ir į tai, kad jos 
gyvena komunistinio socia
lizmo šalyje, t y. priešpas- 
kutinioje pakopoje į pilnuti
nę komunistinę laimę. Vie

nome Celsijaus laipsni ir 
norime išversti į Fahrenhei- 
to laipsnius, tai dauginame 

men- ?us\bet įuo naudotasi. >iš 9, padaliname iš 5 ir pil
kiausius dalykus, pavyz-j,. Durnąjį laipsniais padą-Įdedame 32.džiui, svarsto ir skiria pa- t termometi-ą sugalvojo 1 Kaip minėta, šiandien į

pačius

alpą susirgusiems įmonės kuTV^aikštįJ.T !žmogaus temperatūros ma-.skirtis tik gaunamų už darbą 
Įatlyginimo dydžiu; 3) kad 

,. . —Todėl, tėve, kad tauti- į visuotinis nuturtinimas pa
gal binimu. ninkai nesutiktu gerbti ta naikintų istorijos eigoj susi-
.7- M "v nlekaS ne-{liriuvių kraują, kurį jų padėjusias žmonių klases. Ta- 

gai bina, Maiki. vaj^ia prayej0 šaudy--da bus išnaikinta turtuolių
—Tiesa, tėve, šiandien jo (]ama žmones, kovojusius bei kapitalistų klasė ir sa-

negarbina; bet jviduram-^ ĮaiSVę. O kunigai nenore- vaime išnyks klasių kova su nę komunistinę laimę. Vie- ----- .“C ‘ ----— ’dens virimą.
žiuose, kai popiežiai ir ku-;tų pagerbti tą lietuvių krau-jos padariniais. Neturėdami no tetrūksta — nukariauti 4 piotą. i Daniel Fahren-
nigai pradėjo labai nepado-|j^ Įę^irį praliejo popiežių dėl turto pavydo, neapy- .tas JAV-bes. i p atrauklus yra komunis- sucajvo1-o nįrman ^vy
riai gyventi, tai padoresni palaiminti kryžuočiai už-kantos ar išdidumo visi 208 Komunistų partijos vir-tinė« santva.rkos sidabrio te. mometra. Jis
žmones buvo pradėję gai-puldinėdami Lietuvą. Tuo milijonai būk gyvensią, ’šūnė yra ne tik 208 milijonu JIZ(la& Vems ar?enkl?“ vandens sušalimo ‘ tašką 
binti velnią, sakydami, kad Urpu gi socialistai ir laisva- kaip broliai. Tada bendruo- ’darbdavys-duondavys, bet clarns* k«nems neteko joje pažymėj0 32 laipsniu, o ' 
jis visai nėra tiek pašilei-filiai pasakytų, kad kiek-menėje būsianti įkūnyta kartu ir visai Soviet” Pa£>xentl ar nebuvo laiko _
dęs, kiek popiežiai. Tai bu- vįenas lašas 1 i e t u visko brolybė. Tik pirma reikia 
vo velnio garbinimo kultas, kraujo lietuvių tautai yra nugalėti tas JAV-es. 
teve. Vienas kultas nelabai ivgiaį šventas, ir jeigu jau! Nusavinus valstybės nau

darbininkams. Tokių darbi- djpandas II- Jis dar vartojo kreipiamas didelis
inkų unijų, kaip demokra- iaįko4ho,L Kob?rt Hooke dėmesis, nes jos pakilimas 

1664 ~ ~ ~ “ **tinėse valstybėse tenai iš vi- m. pasiūlė pagrindu vo4q, kad žmogaus kūne
so nėra. Unijų vaidu komi- im^ nsJ**im° laipsni, kur prasidėjo kaž koks

uždegimas.
Kad temperatūrą reikia 

matuoti ir jos tikslus mata
vimas, aišku, tegalėjo pra
sidėti tik tada, kada buvo 
išrastas geras termometras, 
susekta vidutinė žmogaus 
temperatūra (kuri pagal

tetai yra sukurti tikslu ap- 0 ^enaldi 1694 m. pasiūlė 
uti laisvojo pasaulio dar- ^inmo. ?1l,smu van-<rp

sėl iai buvo atsiradęs ir Lie
tuvoje.

Sakai, ir Lietuvoje bu- ivįen tiems Lietuvos lai
vo garbinamas raguočius? SVė§ gynėjams, kuriuos ko- 

—Ne, tėve, Lietuvoje tau- J munistai sunaikino, bet ir 
tininkai buvo pradėję gar- tiems, kuriuos Smetonos 
binti tautos didvyrį Vytau- ‘valdžia iššaudė, ir kuriuos 
tą Didįjį, o paskui pradėjoįkry ž i uoti krikščionybės 
kelti degtinės stiklus ir užjskelbėjai išžudė. Tai kaip 
‘tautos vadą” Smetona. Tai dabar tėvas manai, koks , 
buvo "vadizmo” kultas. So-jseimas galėtų šitais klausi-i 
vietų Rusijoj buvo atsira-'mais susitarti?

steigti kraujo kultą, tai jis dai visą bent kiek didesnį riuomenės bei laivyno 
turėtų reikšti pagarbą ne turtą ir visas prekių bei pro- ‘

devyniolikto

dęs Stalino kultas. Tą šmė
klą garbino viso pasaulio

—Ar žinai, Maiki. kad tu į 
čia sumaišei man galvą; to-

komunistai, iki Chruščiovas ;dėl darau įnešimą uždaryti 
nuspyrė jį nuo altoriaus ir diskusijas, o tuo tarpu nuei- 
a]ispiaudė. Manau, kad da- siu pas Zacirką ant rodos.
bar tėvas žinosi, ką reiškia 
kultas.

—Jes, vaike, pasakysiu ir 
Zacirkai, ba ir jis nežinojo, 
ką tas žodis reiškia. Ale aš 
visgi negaliu išfigeriuoti, 
kam reikalingas kraujo kul
tas.

—šituo kultu , tėve, siū-

—Gerai, tėve, pagalvokit 
abudu.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

‘‘Keleivio’’ administraci
ja praio mielųjų Keleivio 
prenumeratorių, kurie kei

kimą reikšte pagarbą tam įja adresus, pranešant nau-
kraujui, kurį Lietuvos žmo
nės yra pralieję gindami sa
vo žemę ir laisvę. Tai būtų 
laisvės kovų kraujo kultas.

—Na, tai kaip tu rokuoji, 
Maiki, ar toks skymas būtų:

ją adresą nepamiršti parašy
ti ir senojo.

Protingos moterys visuomet 
išteka už kvai'iu.

Ana t oie France

amžiaus 
Wun- 

mtą tūks
tančių ligonių, nustatė, kad 
temperatūros pakilimas nė
ra atskira liga, bet tik tos 

Tik reikalui pribrendus, so-Įar kitos ligos ženklas, 
cialdemokratai vykdo naci-j Anglijos ligoninėse priva- 
onalizaciją tam tikroje vi- lomas temperatūros mata

1 1 V< VFIilv-1 1CA1 V Vii'" « v v • • • _ • v
das, teisėjas, mokesčiu bei įulna. s,aVO ,kraso seiminm-pagerinimui.. Jie kovoja už (antroj pusėj August

_____________________ ke, viskas daroma savano- pravedimą ir įgyvendinimo derlich, ištyręs šimte
riškai. vienbalsiai. istatvmn rp fni'miinianėin fonAiti lim-miu

ŽMONIŲ SKRUZDĖLYNAS

šitaip atrodo Coney iMland paplūdimys prie New 

Yorko karštai vasaros dieną. Tikrai tik is helikopte

rio tie du laimingieji tegali pamatyti, kur dabar yra 

laisva vieta saulėj pasilepinti.

vienbalsiai. lįstatymų, reformuojančių
Daugumai laisvų šalių'santykius darbdavių ir dar- 

darbininkų sunku yra įsi-į bininkų socializmo linkme. 
Įvaizduoti ir suprasti pasė
kas sujungimo darbdavio- 
j-kapitalisto ir diktatūrinio 
'valdovo viename mažame
junginyje, kuriam vadovau
ja pats didysis vadas: Žmo- 
igus netenka laisvės ir balso, 
Įtampa vergu, darbo priemo
ne, gyvena nuolatinėj bai
mėje būti totalitarinės val
stybės sutrintam.

Tokioj būklėj yra 208 mi
lijonai (kartu ir Lietuva) ir 
gyventojai tų valstybių, kur 
vyriausybė yra komunistų 
lankose. Ta santvarka būtų 
įvesta JAV-ėse rytojaus 
dieną po to, kai ją užvaldytų Sovietų Sąjungos valdo
vas.

Socialistai demokratai at
meta staigų, revoliuciniu 
ūdų daromą, visuotinį (totalini) nusavinimą ar nacionalizacija turtų bei kapitalų. kaipo nieko neduodantį 

dalyką darbininkijos būklės

suomeninio ūkio šakoje. 
(Bus daugiau)

vimas buvo įvestas tik 1886, 
o Amerikos — 1870 metais.

KELEIVIO’ KALENDORIUS 
1960-tiems metams

• 1
Kalendorius jau ruošiamas spaudai. Jį jau galima 

užsisakyti. Nora viskas pabrango, ypač popierius ir pas
tas, Keleivio Kalendoriaus kaina šiemet dar nepasikeitė. 
Kviečiame jį užsisakyti nieko nelaukiant. Kaina 50 centų.

Kaip kasmet, Keleivio Kalendoriuje 1960 metams 
bus įdomių pasiskaitymų, eilių, straipsnių iš mūsų istori
jos, nuotykių, juokų, informacijų, patarimų ir daug kitko.

Pinigus ir užsakymus už Keleivio Kalendorių prašo
me jau dabar siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS 
636 E. Broadway 

So. Boston 27, Mam.



«. *■■•»!«■*>Ovc... KEeEIVižL šū, jbOStON No. 28, Liep<* J 5. a9Sv

MOTERŲ SKYRIUS
■y-r. . 'J-ua. .. . «-rr,

A. VIENUOLIS - ŽUKAUSKAS

Plateliu ežero paslaptis
Legenda

Seniai seniai, labai seniai, kai dar Lietuvą valdė 
nuožmūs grafai, baronai i)- aukštieji ponai ir kai jie savo 
baudžiauninkus rykštėmis plakė ir mainė juos i šunis ir 
daiktus, Plateliu ežero Pilies saloje stovėjo prabangūs 
rūmai. Tuose rūmuose gyveno 1 auteliu ir kitu dvaru vai- 
dovas, senas našlys grafas su daugybe tarnų ir vienintele 
savo dukterimi gražuole Zifiina. Ji buvo tokių skaisčiai 
baltų veidelių, ežero gelmių spalvos akimis, bet kartu 
tokia paika ir išdykusi, kad žmonės praminė ją balta
ranke ir dykaduone. Baltarankė dykaduonė grafaitė, 
kaip baltoji vandenų žuvėdra, buvo taip pamėgusi savo 
ežerą ir salą, kad tiek žiemą, tiek vasarą nenorėjo iš savo 
tėvo dvaro nė kojos iškelti. Apylinkių žmonės galėdavo 
matyti ją ir gėrėtis jos pasakišku grožiu tik iš tolo: va
sarą — supantis jai savo baltame laively ant bangų, o 
žiemą, kai ji, baltų eržilų pakinkytose rogutėse skriesda- 
vo ežero ledu ir būdavo panaši i pasakų karalaitę ar i 
vaiduokliu pasivertusią snigule mergaite. Pamatydavo ją 
dar parke, kuris tuomet buvo nusitiesęs visa paežere, 
bet vėl tik iš tolo, nes ir i žemės dausų kampeli papras
tiems mirtingiesims, o ypač baudžiauninkams, kone mir
ties bausme buvo uždrausta be reikalo ir koją kelti. Ta
me pasakiškam parke augo skeryčiojosi šimtamečiai 
ąžuolai, epušės, išlakios eglės, pušys; parko kraštus lie
tė maumedžių ir liepų abejos: per vasarą žydėjo Įvai
riausi augalai, vėrė aki kiniškų rožių kerai, tvenkinyje 
plūduriavo vandens lelijos, ir paukščių čiulbėjimas py
nėsi su žiedų kvapais.

Apie Platelių grafo turtus, apie jo salos rūmų pra
bangą, apie parką ir dukterį sklido gardai po visa Lietu-

SKRIS PER AMERIKĄ po io tinkamai apu^pięsti 
Gi gerbiamai Kundrotie-

nei patartina, atsižvelgus j 
viršuj patiektus faktus, ap
skaičiavus savo išteklius, 
jei rasis galimybės, teatvyk
sta ir nevien pamatyti, kaip 
šauniai žiemos metu čia 
gamta pasipuošusi, kaip gė
lės gražiai žydi ir maloniai 
kvepia, bet ir ji pati galės 
Naujųjų Metų išvakarėse 
paplaukioti mėlynojo Paci- 
fiko paplūdimiuose.

Todėl nuoširdžiai kvie
čiame atvykti ir, jei užsuk
site mūsų Kauai salon, mes

JUOKAI
Taikliai atsakė

Du berniukai sutiko moterį, 
kuri vedė du asilu.

—Sveika, asilų motina, — su
šuko berniukai.

—Sveiki, mano vaikeliai, — 
atsakė moteriškė.

Kantrus škotas
Glasgovv-o aerodroman atvyko 

du škotai — vyras ir. žmor.a; 
kurie buvo pasiryžę skristi į 
Londoną. Jie sužinojo, kad ke
lione kaštuoja 5 svarai.

. —Labai brandu, — nutarė 
skotas, ir pastebėjęs netoli prie 

i mažo lėktu vo stovintį lakūną,
prie lėktuvo pastiksime, vi-Į kreipėsi i jį:
ską aprodysime, kuo galė
dami padėsime smagiai lai
ką praleisti ir tas nieko ne
kainuos, nes nesame versli
ninkai, o lietuvių, savo pri
gimtos kalbos taip pat pa
siilgę, kaip ir gerb. Kundro- 
tienė tolimoj vakarų šiaurė
je.

—Ar aeuuifctutb paimti la- 
tu mane ir žmoną?

__Jeigu tamstos skrendant
neištarsite nė vieno žodžio, tai 
nuvešiu veltui, o jei bent vieną 
žodį ištarsite, tai kaštuos 5 
svarai.

—Puikiai, skrendame!
Išskrido. Lakūnas pradėjo 

daryti įvairiausius akrobatinius 
pasisukimus. Lėktuve tyla. Ga
lų gale nusileido Londone La
kūnas prieina prie škoto, krato 
jo ranką ir sako:

—Žinote, pone, esu labai nu
stebęs. Tamstos ramumas to
kius akrobatinius pasisukimus 
darant mane stebina.

—O buvo tokia akimirka, ka
da jau norėjau sušukti, — at
sakė skotas.

—Taip? Norėčiau žinoti, ka
da?

—Kai manų žmona iškri
to .. .

—Atsiprašau. Ar Temsta ne
skrendi į Londoną?

—Taip.
aooeoooooooooooooooGeoaoooooooooooooooooooooooooooooc

JDOM1OS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

..i -—vą ir wii uz Jus iiuu.
Daug jaunikių grafų, ba’ onų ir kitų didžiūnų ponų 

siekė baltosios grafaitės rankos ir širdies, norėjo laimėti 
jos palankumą, bet išdidi gražulė turtuolė visiems atsa
kydavo ir visas pastangas paversdavo niekais ir juokais. 
Jaunikiai kraustėsi iš proto, siuntė pas tėvą naujus ir nau
jus piršlius ir pasiuntinius, papirkinėjo grafo tarnus, gra
faitės kambarines, kalbino ir ią pačią, bet visa buvo vel
tui—puikuolė ir nemanė tekėti.

LHy Eeūifcorn (dešinėj) iš Vokietijos ir CIaire Wal- * 
terš is Los Angeles, Galifė prieš skrisdamos skersai 
Amerikos žcmyaą — iš Laurence, Mass., j Špokaite, 
\Vash. šitos varžybos yra ruošiamos kasmet.
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SUPASI, SUPASI LAPAI NUBUDINTI

Supasi, supasi lapai nubudinti, 
šnarasi, šnekasi vėjo pajudinti,—
Skleisdami gaudesį alpstantį, liūdinti,
Supasi, supasi lapai nubudinti.
Plaukia gegužio sapnai netikėtieji,
Gal tik raudoj kai kuomet palytėtieji,
O išgodotieji, o numylėtieji,
Slenka gegužio sapnai netikėtieji.
Naujo gyvenimo gandą atnešdami,
Žemę ir dangų, ir dulkes atmesdami,
Naujus takus per bedugnes atrasdami,
Naujo gyvenimo gandą atnešdami.
Rimk besiplečianti sielvarta gudinti 
Tau paslapčių amžinų nesujudinti!
Vėjo bučiuojami, vėjo pagundyti 
Supasi, supasi lapai nubudinti.

Balys Sruoga

Dėl atostogų Havajuose
A. JENKINS

LIETUVĖ SKUNDŽIASI 
DEL DISKRIMINACIJOS

Šio skyriaus skaitytojos 
jau pažįsta Deidrą Dideli 
už savo rašinį, kuriame ji 
nepamiršo pasi didžiuoti 
esanti lietuvių kilmės, ga
vusią Scholastic Magazine 
varžybose antrąją dovaną. 
Pasirodo, ka ta maža mer
gytė ne tik šituo pasižymė
jo. Ji esanti daugeliu požiū
rių pagirtina.

Ji labai gera mokinė, 
klasės vadovė. 1957 m. ji 
laimėjo dovaną už geriau
siai parašytą rašinį “Kodėl 
aš lankau mokyklą,” už ge
riausiai papuoštą dviratį ir
si mvo dovana. 1958 m. iio- ©—-- ---------- ct--------------
laimėjo dovaną gražbylys
tės varžybose, gavo pirmą 
dovaną varžybose paruošti 
plakato tekstą “Ką daryti 
norint išlikti gyvam atomi
nei bombai nukritus”; ji 
gera sportininkė, ji bu\c ±r 
mokyklos laikraščio redak
tore. Ji, kaip žinoma, laimė
dama 2-ąją dovaną visos

Bet atėjo neramūs laikai: Lietuvą okupavo švedai,' Gavome trumpą laškutįišĮ Kaip prieinamiausiai ir Amerikos mokinių varžybo- 
užpuolė Platelius, užėmė Pilies salą. o grafą su grafaite Izabelės Kundrotienės, iš geriausiai, atostogaujant išgarsino iki šiol mažai 
padarė ju pačiu rūmuose belaisviais. Jei senis grafas ir ^'hitehorse, Aukon, Kana- Havajuose, pragyventi tai, žinoma No. Andover mies-

gėsi su jais kaip karalaitė su valdiniais. ta provincijoj, o dabar jau barys nuo 12 iki 16 dolerių, mejimo
Deidros motina pasis

kundė Massachusetts istai-
jMJhs, užprašė ir švedu armijos generolus. Visose ežero ilgusi tautiečių draugystės| Matyti, žmonės, išteklių "a? kovai prieš disknmina-

ir pakrantėse iai iškilmei "pažymėti grafas palie- ir.u? vis I?“au5*?iu ?P^iai fr.to, SL, ‘
vtė MžfUfri; rUmr,- c ,• -- _,.v , . , .\ . prigimtos Kalbos. Dirba Ca-. nepaiso, nes šiuo tarpu Ha-tenai geros pilietybes pa<-^uzc^ d^p^ jaunes o pačią Pilie^ salą įsake taip nacb4n p if lektuvmtaip, žymėjimo nedavė dėl t&, 
•nusviesti, kad ji atrodytų kaip saulėtą dieną. Dar prieš Danįjoi turi ' ' ‘ 1 ‘ ~
kelias diena

Kartą Pilies salos rūmuose iškėlė grafas didelę puo- kelinti metai Yukone, kur maistu 18-22 doleriai į 
tą. Sukvietė visos apylinkės grafus, baronus, ponus ba- nėra nė vieno lietuvio, pasir dien3-

rumus,

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA 
Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta

Amerikos lietuviams. 144 pusl^"’
Kaina ..............................................*100
APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Poeto 

J. Aisčio atsiminimai apie Binkį,
Miškinį, Tuma, Savickį, Giras ir kt.
’49 puri. Kaina ...........................$2.50
PABUČIAVIMAS, parašė J. Gru
žas, novelių rinkinys, 155 puslapių. 
galim ........................................ $1.50.

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai 
ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi- 

ummenės santvarka ir kodėl ji dar
keisis. Kaina ...............................
IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, parašė M. 

Katiliškis, meistriškai pavaizduo
tas zvienas tragiškiausiu mūsų tau
tos momentų — antrojo kuro pa
sėkoje masinis bėgimas iš savojo 
krašto, 536 psl., kaina .... $5.00.

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

BARABAS. Paer Lagerkvisto istori
nė apysaka iš pirmųių krikščiony
bės laikų Romoje, Palestinoje ir 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio 
premijų. Kaina .......................$245

ŽEME DEGA, J. Savicko užrašai iš 
1955 - 1945 metų, kurios au
torius karo metais gyve
no Prancūzijoje, pirmoji da
lis 453 psl. Kieti viršai. Kaina $440

ŽEME DEGA, J. Savicko užrašai an
tra 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. Kaina ............................... $1.20

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

NAUJA VAT.GTŲ KNYGA. M. MS. 
ehelsonienės parašyta: 250 įvairiu

-eeeptų, 132 pusi. Kaina ....$1.2$
OOPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigo 

M. Valadkos parašyta knyga. 25$
•turi. Kaina Z...................... $2.50
k KISS TN THE DARK. J. Jarmn 

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai
'50 pusi. Kaina kietais viršeliais $2 
minkštais . viršeliais  $L0f
ATLAIDŲ PAVEST, P. Abelkio ro.

manas- w žemaičių Kalvarijos-pia- 
ąRea. Kietais viršeliais, 467 r'ria- 
piai,1 kaina ............................... $4.00
TIKRA TEISYBE APIE SOVIETO 

RUSIJĄ, arba komunistų diktatu, 
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševir. 
mo istorija ir valdymo praktika. le»
’m>’ daug medžiagos. 06 puslanki 
kaina ................................................ 50c.
MIRUSIOS SIELOS. M. <H,go!y 

svarbiausias vaiks’ss išvertė H
Miškinis. 290 pusi. Kaina .. $3.25
^OCTAT.DEMOKRaTTJA tr bol

ševizmas. Parai K. Kautsk
oaujausiomis žiniomis napildyta tiv 
klausimu knygutė. Kaina ........... 25c
4OCTAIJZMAS IR RELIGIJA. Pa.

rašė E. Vandervelde, vertė Vardū- 
nas. Kaina ......................................10e
TIPELIS, parašė Pulgis Andriušis, 

juokingas romanas, 240 psl. Kie
tais viršeliais. Kaina ................ $3.

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ.
Paraiė Leonas Blumas. Trumpas 

lodalizmo aiškinimas. Kaina 25c,

AETUVA 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
delio formato. Kaina ........... $5.50

DIENOJANT, “knygnešių karaliaus” 
sūnaus Kioro Bielinio jdomūs atsi
minimai, 464 psl., kaina .— 6.00.

ŽVILGSNIS I PRAEITĮ, K. Žuko į- 
dornūs atsiminimai, 477 psl., kai
na ............................................. $5.00.

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS, 
paruošė Anicetas Simutis, daugybė 
žinių lietuvių ir anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly, 464 
psl. kaina .............................. $6.50.

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim
butienė. J. Gimbutas, J. Lingis, J. 
Balys ir J. Žilevičius, 326 psl,, 
kaina ......................................... $5.00.

JETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINĖS GAI
RES. 32 psl., kaina ............... 25c.

dAELBOROUGH’S LITHUANIAN 
SELF-TAUGHT, M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psL, kaina ..............S $1.25

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas K. Karys, 
vienintelė tokio masto knyga tuo 
klausimu, daug paveikslų, 255 psl., 
kaina •»•••••••••••••••••• $5.00.

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA-
1 NEŠIMAS, arba kodėl mūsuose nė

ra vienybės, 80 psl., kaina .. $1.00

DIEVŲ MIŠKAS, Balio Sruogos ne
užmirštamas aprašymas, kų jis ir 
jo nelaimės draugai iškentėjo na
cių koncentracijos stovykloje. 488 
puslapiai. Kaina .................... $5.00

HSKAIS ATEINA RUDUO, Ma
riaus Katiliškio romanas. Ištisa 
Aukštaitijos kaimo tipų galerija. 
614 pusi., kieti viršai. Kaina $5.00

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

NEMUNO SCNCs, Andriaus Value- 
ko romanas antroji dalis, 426 pus
lapių. Kaina ............................ $4.00

kLTORIŲ ŠEŠCLY, V. Putino-My- 
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 viršai, 631 puslapis. Rai
na ...................... ................... $0.00

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

«pieriuje. Kaina .................... $8.50
/ALGIU GAMINIMAS, paraše ke

turios namų ūkio sgronomės: E 
Drųsutienė, O. Rndaitienė. E. 
Starkienė ir A. Sližienė. Didelio 
formato, su daug paveikslų. Kieti 
apdarai. Kaina ........................ $7.50

KNGLŲ-LIETUVTU KALBŲ ŽO
DYNAS. apie 20.000 žodžių, 368 pu

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

HAURUO.TU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos gyvenimo. 178 
puslp., įdomi knyga. Kaina.. $2.00

J5NGVAS BCDAS IŠMOKTI ANG 
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra 

adantiems angliškai mokytis; duoda
•tarimų, angliškus pasikalbėjimo*
aina ...............................  7$(

•in^INO PA UNKSME. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika,

'73 pnsl.. didelis formatas, a 
opiera. Kaina .............................$240

PER KLAUSUČIŲ ULYTELĘ, pa
rašė Lindas Dovydėnas, įdomi 

apysaka, 176 psl. Kaina .... $240.

LEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio 
parašytas istorinis romanas iš te- 

naitijos krikšto laikų. So klotais
,pdarais. Kaina ........................$240

juose. Kažkur girdėjusi, 15,000 kambarių. Todėl kad sprendimas padalytas 
kad ten apskritus metus jierkant bilietą i Hawajus— visM gerai apsvarsčius ir 

- - - * ’ ’ jame negalima įžiūrėti
iminacijos. •

i • ?rafai* arorab ponai bajorai ir genero-laukai žaliuoja, gėlės žy- laivakortę arba lėktuvu—Jaiy
ai. Fihje liejosi \\nas. putojo alutis, skambėjo sklidinos dinčios ir viduržiemyj mau- kartu reikia būtinai reika- diskrimi

taurės, salose ir paežerėje liepsnojo dervos statinės, ir dosi.
saldžios muzikos melo J i jo. 
krantą.

sklido ežero bangomis į

(Bus daugiau)
toooeeece-'vrocoacc^cor-coooooooooooeoooeoeoe

VIENAS LIETI VOS EŽERŲ

Daug gražių ežerų yra Lietuvoje. Gražus yra ir Platelių 
kurio paveikslas ria matomas.

jlauti užtikrinti ir kambarį.
Izabelė tik niekaip nega-j^ tokio užtikrinimo visai 

linti Įsivaizduoti, kaip pa- nepatartina vykti, 
šauly galėtų būti tokia vie- Bendrai imant čia pragy- 
ta. kur lapkričio bei gi-uo- ’venimas nėra brangesnis, 
džio mėnesius laukai ža- kaip Amerkioje ar Kanado- 
liuotų ir gėlės žydėtų. Ga-je. Pastoviai įsikūrę žmonės 
vusi progą nusprendė tą pa- .čia pragyvena dargi pigiau 
ti ištirti ir Havvajų visas sa- negu kitur. Gamta čia ma
las pamatyti. loni, todėl nereikia kuro,

Reik prisipažinti, kad nei tiek drabužių, o daržo- 
mums nelengva gerbiamos vių gali prisiaugint, kiek tik 
Kundrotienės klausimą at- įeikia. Bet nebūčau linkęs 
sakyti. Visų pirma, kad po- skatinti darbo žmogų čia 
ios savaičių bėgyje, atosto- atostogauti, nes be viešbu- 
gaujant, jokiu būdu neįma- ’čio ir maisto, kur tik žengsi, 
noma visas salas aplankyti kur tik vyksi ir ką tik beno- 
ir viską pamatyti. Mes čia rėsi matyti, visur viskas 
gyvename jau septinti me-brangiai kainuoja. Iš savo 
tai, bet visose salose dar ne- patyrimų gerai žinome, kad 
buvome ir visko nematėme, darbo žmogus didelių su- 
Nuo salos į salą kelnes pasi- jtaupų negali turėti. Betgi, 
raitęs neperbrisi, nei auto-'kurie turi mintyje čia kada 
busu nuvažiuosi, visur rei- nors pastoviai įsikurti, to
kia skristi lėktuvu ir tas^kiems jau kitas klausimas 
skraidymas gana daug kai-1ir tokiems būtinai patarti- 
nuoja (na atvykti, apsižiūrėti ir tik

MICHIGAN ATSTOVĖ

Snsan UestergMi-d M 
South field. MichM išrinkta 
tos valstybės gražuole. Ji 
savo valstybei atstovaus 
pasaulio gražuolės rinki
muose Long Ueach, Calif.

KODĖL Aš NETIKIU I 
Pilna argumentų, kurie

DIEVĄ, 
visiems 

.........20c

IUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kaukazo razbaininkas buvo pasida-

-ųa Rusijos diktatorių. Kaina ..25c
DEL LAISVOS LIETUVOS. T.iefu- 

voa socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo. 
ie. Kaina ....................................... 25e
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

KRI8TAUS VIETININKAS? Pm 
rašė kun. M. Valadka. Svarbu 

kiekvienam perskaityti. Kaina $1.26
DEMOKRATINIO 8OCI A LI Z M O 

PRADAL Populiari ir neudingg 
knyga iių dienų klausimams supras
ti.

SENAS KAREIVIS MATUTUTI8, 
parašė Jurgis Jankus. Pasakoji

mas apie nepaprastų žemaitį, kuri* 
daug nuostabių dalykų padarė, tik. _
nepadarė vieno, kuri tikrai turėjo I VI8VOTI,,AS TVANAS, 
padaryti. 237 psl. Kaina ........... $3.

Ar galėję 
būti Ir kų apie tai

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti Huo adresu: 
KELEIVIS

- t- Sm. Beatai 17.
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Parergtiįjų tautų savaitė
Neseniai praėjo Pabėgę-iminėtoji rezoliucija yra 

lių Savaitė, davusi progą j perduota JAV senato Teisi-
spaudai ir organizacijoms 
prisiminti milionus žmonių, 
kurie dėl politinių priežas
čių paliko savo gimtuosius 
kraštus ir surado prieglau
dą svetimuosiuose.

Lyg tų pabėgėlių atsira
dimo priežastims išaiškinti 
dabar norima įvest vadina
mųjų Pavergtųjų Tautų Sa
vaitę. Tokia savaitė karto
tųsi kiek vienais metais, 
tuoj pat po Liepos 4-os, at
seit, po JAV nepriklauso
mybės šventės. Pavergtųjų 
Tautų Savaitė primintų pa
sauliui, kad visa eilė tautų 
Europoje ir Azijoje prieš 
savo valią atsidūrė komu
nizmo vergijoje ir kovoja 
dėl savo nepriklausomybės.

Sumanymo autoriai yra 
du JAV senatoriai—Paul 
H. Douglas ir Jacob K. Ja- 
vits. Juodu neseniai įteikė 
JAV kongresui jungtinę re
zoliuciją (S. J. Res. 111), 
kuri įgalioja JAV preziden
tą paskelbti Pav ergtųjų 
Tautų Savaitę. Šiuo metu

niam Komitetui, kurio pir
mininkas yra šen. James O. 
Eastland, o nariais Estes
Kefauver, Olin D. Johnson, 
Thomas C. Hennings, Jr., 
John L McClellan, John C. 
O’Mahoney, Sam J. Erwin, 
Jr., John A. Carroll, Thom
as J. Dodd, P. Hart, Alex- 
ander Wiley, Wm. Langei*, 
Everett McKinley Dirksen, 
Roman Hruska ir K. Keat- 
ing.

Kadangi Lietuva yra so
vietų okupuota, tai Ameri
kos lietuviai šiam dviejų se
natorių sumanymui pilnai 
pritaria ir džiaugtųsi, jeigu 
jis būtų įgyvendintas.
Amerikos Lietuvių Tarybos

Vykdomasis Komitetas
P. S. Tą bilių liepos 6 d. 

priėmė senatas, o po 3 die
nų ir atstovų rūmai. Tasai 
įstatymas numato, kad pre
zidentas Pavergtųjų Tautų 
savaitę skelbia kasmet lie
pos trečią savaitę, kol tos 
tautos atgaus savo laisvę.

LIŪDI DftL NELAIMftS AUKŲ

Okinauos saloje (Japonijoj), kur yra didelė Ameri
kos lėktuvų stovykla, vienas sprausminis lėktuvas at
simušė j mokyklos pastatą. 16 asmenų užmušta, 118 
sužeista, kai kurie jų labai sunkiai.

VIETINES ŽINIOS
Vėliau visi 

sinti kavute.

SHAMOKIN, PA.

Mula* suvaidino 
didelę komediją

Šiomis dienomis 
pasiliuosavo nuo saito ir iš
bėgęs į 122 kelią, porą va
landų trukdė mašinų judėji
mą. Kai vairuotojas, norė
damas pralenkti mulą, pa
suka į vieną pusę, mulas 
taipgi pasuka į tą pusę, kai 
vairuotojas suka į antrą pu
sę, tą patį daro ir mulas.

Tik po poros valandų 
tepasisekė mulą “areštuo
ti.” Mulas naudojamas an
glių kasykloje.

Ragino aukoti, bet neklauso

Čia yra sudarytas komi
tetas, kuris rūpinasi surink
ti .$150,000 šautuvų šovinių 
fabrikui pastatyti. Vietos 
laikraštis Shamokin News 
tų biznierių, kurie pasižadė
jo aukoti, bet nieko nedavė.
Laikraštis bara tuos biznie
rius, kurie gerai verčiasi, 
bet neaukoja ir klausia jų, 
ar jie yra patenkinti esama 
padėtimi ir ar jie netiki, 
kad daromas'žygis padarys 
daug naudos miestui ir vi
siems jo gyventojams. u

Laikraštis priminė, kad Pakalbinkim draugu* 
Shur dirbtuvė, kuri atsikėlė kaimynu* užsisakyti “Kelei- 
į Shamokin 1955 m. iki šiol ei*. Kama matam* M.

mulas

savo darbininkams išmokė
jo pustrečio miliono dolerių, 
ir tie pinigai pasiskleidė 
tarp miesto gyventojų. Ar 
tas bloga, klausia laikraštis.

Minėtas vajus turėjo bai
gtis birželio 15 d., bet jis 
buvo pratęstas iki birželio 
30 d. Kokie jo vaisiai dar 
nepaaiškėjo. •
Dalina maistą

Jau kuris laikas neturtin
giems žmonėms dalinamas 
maistas iš valdžios pertek
lių. Dalinama kartą per mė
nesį ar rečiau. Asmeniui 
duodama apie 15 svarų. Da

AR SKAITOTE DARBĄ?

, Paskutinis numeris ypa
tingai įdomus. Jame rasite 
jaudinančių eilėraščių iš Si
biro, ištrauką iš didelį pa
sisekimą turinčios M. Kati
liškio knygos “Išėjusiems 
negrįžti,’* įdomų, supranta
mai parašytą bolševikų nu
kankinto prof. A. Žvirono 
str aipsnį “Materialistinis 
istorijos supratimas ir gam
tos mokslų materializmas.” 
Jame yra ir A. Baltaragio 
straipsnis apie tai, kaip mes 
turėtume santykiauti su 
Lietuva. Tas klausimas šiuo 
metu darosi vis opesnis ir 
kiekvienas s ą m o n i ngas 
žmogus turi jį sau išsiaiš
kinti. Tame numery yra ir 
daugiau įdomių dalykų pa
siskaityti. Numerio kaina' 
$1, galima gauti ir Keleivio 
administracijoje.

165 BILIONU SKOLŲ

buvo pavai-Dr. V. Čepas išvyksta 
1 Aziją

Šį trečiadienį dr. V. Če
pas išskrenda į Filipinus, o 
iš ten į Indiją. Jis vyksta į 
Filipinuose rengiamą tarp
tautinį skautų suvažiavimą 
(džiamborę), o vėliau į Bostone liepos 11 d atidary- 
Indiją, kui* bus tarptautinis tas vaikų darželis—Druge- 
skautų vadų susirinkimas, i lis, kuris tuo tarpu veikia

Be jo ten iš Australijos šeštadieniais nuo 4 iki6 vai. 
atvyks A. Krauzas, Rama-Jj lankys 3-7 metų vaikai, 
nauskas ii* Gudaitis. Tuo!Jau lanko 20 vaikų. Darže-
būdu 4 lietuviai bus ten,

Amerikos žmonės turi 
privatinių skolų 165 bilio-

Dr. V. Čepas kelionėje iš- nus dolerių, iš jų vien tik
bus 4 savaites.

Didelė naujiena tėvam*

L. Čepienės sumanymu,

už automobilius, baldus ir 
kitus “i 1 gai tveriančius” 
daiktus 34 su puse bilionu. 
Ta suma turi palinkimą dar 
didėti.

KAIP RUSAI
LIETUVĄ SUSOVIETINO

lio vedėja jau yra Lietuvo-
kur susirinks tūkstančiai je dirbusi vaikų darželio 
jaunimo iš visų pasaulio j mokytojos darbą L. čepie- 
kraštų. Jiems bus gera pro- nė.
ga priminti Lietuvos vargus 
įr jos dabartinę būklę.

Liepos 11 d. Žalgirio tun
tas surengė dr. V. Čepui iš
leistuves, kurioms vadova
vo inž. A. Treinys.

Buvo parodytas filmas 
tarptautinė Ang lijoj ir

Galvojama vėliau atida
ryti tokį- darželį kasdien.

Sveikintinos ir remtinos 
tokio darželio sumanytojos.

linamas maistasį yra toks: i Amerikos skautų džiambo- 
p i e no milteliai, sviestas,aiškino A. Bane- 
taukai, ryžiai, sabalbonų ;VičiUs^ Dr. V. Čepas trum- 
pupelės, miltai, kava ir kt. Įpai apibūdino tarptautinių 

Kartais duoda kopūstų, džiamborių reikšmę. Iš jo
bulvių ir kitokių daržovių. 

Kas nori to maisto gauti,
turi kreiptis į City Whole- 
sale House (Fifth ir Wat- 
er Sts.)

J. D. Tauni*

Paslapties išlaikymu moterys 
supranta meną paslaptį taip iš
pasakoti, kad tylėjimo antspau
das nebūtų sugadintas, sako 
vokiečių aktorius ir rašytojas 
Goets. .

kalbos paaiškėjo, kad di- 
džiasią kelionės išlaidų da
lį apsiėmė sumokėti Ameri
kos vengrų skautai. Taigi, 
jei ne vengrai, tai lietuviai 
neturėtų savo atstovo šitoj 
džiamborėj.

L. Čepienė, A. Banevičius 
ir P. Mučinskas jų atstovau
jamų organizacijų vardu 
linkėjo dr, V. Čepui, sėk
mingai shavo pstreųgą atlikt^

KNYGOS JAUNIMU!

Antano Radvilos vaikai Adol Rašyti šiuo adr^u: 
fss, Stanislovas ir PranČiška.
Aiubalys. Stasys, žmona Elzė, 
duktė Vanda, Ir motina Emili
ja, gyvenę Mielaišių k.. Papilio 
v., Biržų apsk.
Baranauskas, Jonas ir Juozas, 
ir jų sesuo Urbelienė, Barbora,
Stanislovo vaikai.
Bartininkas, Aloyzas, kilęs iš 
Marijampolės.
Burba, Kazys, buvo išvežtas į 
Vokietiją.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji main iai prašomi atsi
liepti:
Consulate General of Lithuania 

41 West 82nd Street 
New York 24. N. Y-

A. Suskevičius 
K R 2
Baltimore, Ontano

(20
Iliada

Vedybų tikslu ieškau drauges nuo 
25 ik: 40 metų amžiaus, sveikos, ne
rūkančios, negeriančios. Esu 44 m., 
turiu savo farma.

J. Smitas 
502 Indian Rd.
Toronto, Ont., Car.ada

i
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NEW ERA I

PARDUODAMI NAMAI
Lakeville, Mass., parduodu gra

žius, moderniškus namus. 5 kamba
riai, visi įrengimai, šiltas-šaltas van
duo, 200 pėdų nuo puikaus ežero 
(Long Pond). Kreiptis telef. po 5 
vai. vak. Middleborough 75 W 2 arba 
pas savininkų:

Mrs. B. Rudis (28
Highland Rd., Dean Shores 
Lakeville. Mass.

PARDUODU BIZNI
Parduodu biznį, barų-restoraną, ge
ram stovy, prie didelio kelio ir prie 
“shopping Center”. Labai gera vieta 

m, kas mėgsta restorano biznį.
Kreiptis pas sav. telefonu Bay Shore 
7-2996 arba rašyti:

Pau' Janus (28
116 West Main St.,
Islip, N. Y.

Jieškojimai
Ieškau savo brolio Jono Žuko, išvy- 
kusio iš Lietuvos 1914-15 metais j 
Braziliją, kilusio iš Gailiūnų kaimo, 
Liškiavos parap„ Leipalingio vals. 
Seinų apsk. Jis pats ar jį žinantieji 
atsiliepkite adresu:

Mikalina Žukaitė-Rimkienė 
192 Affleck St.. (29
Hartford 6, Conn.

Apie tai skaitykit knyge
lę—Lietuvos sovietizacija, 
kurią parašė Lietuvos žy
mus teisininkas prof. M. 
Roemeris. Kaina 35 centai. 
Galite gauti Keleivio admi
nistracijoje.

KūNšllAtO icšKGmi

Paieškau Krisiaus TREUNAVER 
(Treinavič), kuris yra gyvenęs 
1938-39 metais So. Bostone, Mass., 
261 Athens St., paeina iš Kabelių 
kaimo. Prašau jį atsišaukti, arba 
kas apie jį žino man pranešti.

Joe Trainor 
235 So. Hope St.
Los Angeles 12, Calif. (30)

Vedybos

Vertelis, Stanislovas, Adverto 
sūnus, iš Skaudvilės vai. 
Andrijauskas, Juozas ir Pra
nas, Prano sūnūs, kilę nuo 
Gargždų.

Albrektienė, Juli

Jei aš savo užsienių reikalų 
ministeriui Gromykai liepsiu 
ant ledo atsigulti, jis tą pada
rys ir gulės, kol aš įsakysiu I Ašmantaitė 
keltis”, pasakė Nikita Chruš-!jona (buvusi Radvilaitė), Vin- 
čiovas. cento duktė, ir jos pirmo vyro

Vedybų tikslu noriu susipažinti su 
moterimi turinčių namus ar nedidelę 
tarmę. Esu pensininkas, moku viso
kius darbus, noriu turėti užsiėmimą. 
Atsiliepkite, tik ne iš toli.

V. S.
176 Main S.t (30
Shrewsbury, Mass.

KUR ATOSTOGAUTI?

Viengungis, 36 metų, ieško gyveni 
mo draugės nuo 30 iki 40 metų am
žiaus. Visoms mandagiai atsakysiu. 
Pareikalavus fotografijų grąžinsiu

SHAMPOO NAUJOJI 
GADYNĖ

Tūkstančiai suprato, kad 
Nevv Era shampoo yra kasdie-į 
r.ir.is reikalas. Tik švelnus dar-J 
zovių muilas be gyvulių taukus 
gali užlaikyti diržingų odų,' 
nuo ko priklauso gražūs plau
kai, naturališka spalva, nežiū
rint amžiaus.

Siųskite $2 ui 8 oz. butelj.j
Frank Bitautas 

527 East Ezposition 
I len ver, Celorado

KIMBARAS ŽOLĖ
Kimbaras gerai 

nuo inkstų ir pūs
lės ligų, šlapinimosi 
kanalo uždegimo ir 
nuo odos išbėrihlo. 
Ramunės žiedai eu- 
ropiški ir Ramunė* 
arbata yra visada 
gerai išsigerti.

Medleva 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.

Alei. Mizara
414 W. Broadway

So. Boston 27, Mass. 
Užeikite į A!exander’s vietą.

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lie»uvių.

1256 Puslapiai 
dvigubos špaltos

Kaina $14
Pinigus siųsti kartu su 

užsitkymu

Dr. D. PILKA
546 E. Broadvray 

So. Boston 27, Mas*.
WXXXXXXW0OOOeXXX3OOO0OOOO»

Naujai atremontuota lietuvių vasarvietė LAKE HOTEL 
7th Avė ir Park Avė. kampas. Asbnrv Park. New Jersey, kviečia 
atvykti ATOSTOGŲ PRIE ATLANTO!

Vasarvietė gražiausioje pajūrio vietoje, vienas ir pusė bloko 
nuo jūros ir MONTE CARLO POOL. Svečių patogumui veikia 
lietuviška valgykla — restoranas.

Mūsų baras Anchor Room žinomas savo puikia atmosfera, 
šokiams groja džiazo orkestras. Maudytis jūroje bilietai vasar
vietės svečiams duodami veltui. Dėl smulkesnių informacijų 
kreiptis: LAKE HOTEL 7th Avė & Park Avė. corner
ASBLRY PARK, NEW JERSEY _ ___

Tele fanai: PKbspect 4-7788; PR 6-9671; PR 6-9619 ,
« : .. 2 I

: Geriausia Lietuviška Vasarvietė
NAUJOJE ANGLIJOJE 

TRAKAI,
Thompson, Conn. prie Quadric ežero su valstybiniu paplūdimiu 

ir parku, norintiems poilsio ir ramumos, tinkamiausia vieta 
vasarojimui.

Maistas ir kambarys asmeniui 35 doleriai savaitei.
Adresas: J. Paknvs, Boa 16, Thompson, Conn.
Telefonas: Putnam, Walnut 3-2836.

KUR PRALEISTI ATOSTOGAS
Lietuvių vasarvietes savininkai GŪSIAI ir V EITAI nuoširdžiai 

kviečia atvykti į saulėtą Cape (od 
ir apsistoti jų puošnioje viloje, knri šių va:«arą turės naujų 
“MEŠKOS” vardų. Vešlių medžių, žalumynų ir vaisių sodo ap
gaubta sodyba primena mielų Lietuvos jaukumą ir sudaro ge
riausias sąlygas poilsiui.

* GRAŽŪS IR ERDVŪS KAMBARIAI
* GERAS IR SVEIKAS MAISTAS
* STROPUS PATARNAVINAS
* NEAUKŠTOS KAINOS
* VANDENS SPORTO ĮRENGIMAI
* TENISO - GOLFFEO AIKŠTĖS
* ARTI GOLFO SROVĖS ŠILDOMI ATLANTO /į k
. VANDBNYS • /
* ARTI TEATRAI IR K. VAKARINĖS PRAMOKO# 

Sezoms prasidės BIRŽELIO 15. šeimininkai mahmiai laukia svečių, 
kreiptis adresu:

MRS. MARIA LŪŠYS, c/o “MEŠKA’’
Moeument Beach, Beach St., Cape Cod, Massachusetts

Telefonas: Buzzards Bay, Plaza 9.3251

BARGENAS BARGENAS BARGENAS

Ekonomiški Standartiniai Paketai
Nu. AD "•! (vyrams) —- $274*

* 3 sa trečdaliu jardų grynos vilnos kostiumui mėlyna ar Marine
Serge medžiaga

* 8 jardai pamušalo; 2 špūlės SIŪLŲ; Pora juodų ČEVERIKŲ.
Nu. AD 702 (moterima) —— $22J>«

* 1 vilnonis megstinukas, juodas, vyninis žalias ar rudas
* 1 jardas vilnonio TWEED SIJONUI žalias, raudonas, mėlynas ar

geltonas
* 2’4 jardai languoto PERKELIO Mitfskom žalias raudonas mėlynas
* 1 Kašmiro vilnos SKARA, su Paisley gėlėmis kremava juoda vyninė
* 1 pora VILNONIŲ KOJINIŲ

Ne. AD 7M (vyrams ir muterima) ------ $19.99
* 3% jardai pilko vilnonio Flanelio vyr. ir moter. kostiumams
* 2 poros vyriškų vilnonių kojinių ar 2 poros rajono kojinių
* 2 špūlės SICIų

Na. AD 7*4 (moterims vasarai) ------  424JM
* 1 Trieel SIJONAS, pastoviai kvalduotas juodas, mėlynas rudas pilks
* 2 tampraus audimo BLIUSKOS
* 1 pora SANDtALIJŲ T236

No. AD 795 (moterims) ------>18.99
* 3 jardai VILNONIO TWEED suknei ar kostiumui žalias, mėlynas.

ar šviesiai rudas
* 1 pora APATINIŲ
* 2 špūlės SiŪIŲ
* 1 rajono SKARA vyninė, žalia, mėlyna ar geltona
PRIE KIEKVIENO PAKETO KAINOS PRAŠOM PRIDĖTI 16.50 
LAISNIUI IR PAŠTO IŠLAIDOMS. REIKALAUKIT PAVYZDŽIŲ.

Mes Uip pat siunčiame visokiausius vaistus su daktpro receptą ir 
be. Jei prisiunčiama diagnozė musų daktaras ir vaistininkas rekomen
duoja vaistus, kurie turėtų būti naudojami. ORO PASTŲ tiktai 90 
centų svarui. Mes Uip pat siūlome dantims taisyti medžiagų, akinius, 
klausos aparatus, elastikincs kojines ir trūkio diržus.

TAZAB 0F LONDON
n Rmrair Sk CAMBRIDGE, Mus. Tėti KI 7-J706

(Offisas atdaras visa laiką)

Jei jaunas nepamegs 
knygos, jis jos neskaitys ir 
suaugęs. Todėl tėvai turi 
parūpinti vaikams ko dau
giau lietuviškų knygų. Pirk
dami vaikams dovanas, vi- 
uomet atsiminkite knygą ir 
'ą dovanokite. Keleivio ad
ministracijoje galite gauti 
ias jaunimui tnkamas kny

gas:
JAUNI DAIGELIAI, J. Narūnės gra

žūs eilėraščiai mažiesiems ir mo
kyklinio amžiaus vaikams, gausiai 
papuošta paveikslais, 56 psl., kai
na ............................................ 81.30.

GINTARĖLĖ, J. Narūnės graži pa
saka apie žvejų dukrelę, iliustruota, 
gera dovana vaikams, 24 pusi. di
delio formato. Kaina ................$0.96.
PASAKĖČIOS, A. Giedrius, 

knygoje yra 37 gražios pasa
kėčios, 175 psl., kaina $2.00

NAKTYS KARALISKIUOSE, Liu
do Dovydėno apysaka, 168 psl., 
kaina ......................................... $2.00

MĖLYNI KARVELIAI, Aloyzo Ba
rono apysakaitės vaikams, 69 psl.. 
kaina ......................................... $1.50.

JŪRININKO SINDBADO NUO
TYKIAI, įdomūs pasakojimai 
jaunimui, 108 psl., kai
na ................................. $2.00

DVYNUKĖS, N. Butkienės a- 
pysakaitės vaikams, 34 psl., 
kaina ............................. $1.00

LEKUCIO ATSIMINIMAI, A. 
Giedriaus pasakojimai ma
žiems ir nemažiems, 136 psl., 
kaina ............................. $2.50

SUSIVIENIJIMAS UĘTUVIŲ
AMERIKOJE

Jungia Uetuvius bendram lietuviškam daroui, aukMja 
tautinį solidarumą, rtpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
va* dėl Lietuvos laisvos ateitie*.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI $10,000-
8LA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 

ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimai- Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdraudė—rimtas aprūpinimas stal
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda patalpos iki $326 į mėnesį.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA 1r NEPRA- 
RASTINA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
gilios aenatvšs.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galit* gau
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnė** 
lonijose ir SLA Centre. Rašykite tokiu adresu:

SB7 Wae»
DR-M. 7. VINIKAS

Nev Tark X N. T.

VAISTUS į LIETUVĄ
ir į VISUS KRAŠTUS už GELEŽINĖS UŽDANGOS.
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski
te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite 
asmeniškai.
VERNON DRUG, INC. J. P. BUJNICKAS, Reg. Ph. sav.
100 MILLBURY STREET, WORCESTER, MASS.

46 metai aprūpname Worcesterį ir apylinkę vaistais

KĖS ATUEKAK ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei

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

"Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 
kita spaustuvi. Praiome kreiptis Ruo adresu: 

"KELEIVIS”
Tft

t
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Tik dvi savaitės beliko ild liepos 26 dienos!
—O kodėl ta diena toki svarbi? — paklausit 
—Nejaugi nežinote, kad sekmadienį, liepos 26 dieną

Romuvos Parite Brockton bus Lietuvių Darbininkų Drau
gijos 21-os kuopos piknikas!

Gerai atsiminkime tą dieną ir nepraleiskime progos 
tame įdomiame piknike dalyvauti. Ten pasimatysime!

Majamiečius gražiai priėmė

ARTI LIETUVIŲ DARBININKŲ DR—JOS PIKNIKAS

Inž. V. Sirutavičius Viešnios iš Brooklyno
atostogauja Bostone ----------

---------- Praeitą savaitę Bostone
Praeitą savaitę iš Detroi- svečiavosi Valerija Kazlau- 

> atvyko inž. Vytautas Si- skienė iš Flushing, N. Y. ir 
rutavičius su trimis dukre- Bronė Spūdienė iš Brookly- 
lėmis. čia gyvena jo tėvas no, N. Y.
inž. Vladas ir pamotė Irena Kazlauskienė čia turi 
Sirutavičiai, pas kuriuos ir giminių: Antaną ir Oną 
praleis savo atostogas. Na- Ivaškus, dr. P. Jakimavičių 
mo grįžta ši ketvirtadienį. (Jakmauh) ir kt., o B. Spu-

.----------- idienė turi daug draugų ir
pažįstamų, kurie kadaise 
gyveno Brooklyne. Vargu 
Įjos spėjo visus gimines ir

te

Ir.ž. V. Vaitas grįžo 
iš kariuomenės

Inž. Vilimantas Vaitas- draugus aP1«nkJ'ti-
Vaitkevičius, baigęs karinę HereH-Tr.veler 
tarnybą laivyne karininku, . . .
praeitą savaitę grjzo pas sa- J 
vo šeimą, kuri gyvena Dor
eli esteryj.

Inž. V. Vaitas dar nėra
The Boston Globė dien

raštis pernai pasistatė nau-
apsisprendęs, kame Įsikurti. Jus ra™us Mornssey bu va
lio] kas jfe su savo' tėvais Herald-Traveler dien- 
Stasiu ir Magdalena v.it. rastis panašiuose rūmuose
Kcv,čiais išvyko“ ‘‘plvendre- i^ūrė dabar Harrison gat- 
votp> įVeje. Jis jau spausdinamas

Detroite gyvena brolis Įnau^ v^e^°J* 
daktaras, o Chicagoje dėdė. L p . "

J ie non tuos savo artimus jau namuose
<xįji<uixyj VI V-F toinm .lP8’

pasimatyti ir su kitais seniai 
matytais pažįstamais.

Atostogauja

‘Au-

,ją perėmė į savo rankas. 
j Mes esame įsitikinę, kad K 

Osterville Manor, Ine. Jūs kiekvienas būsite pa- 
(West Bay Koad, Ostervil- tenkinti praleidę pas mus 
le—Cape Cod, Mass., tele- savas atostogas.
fonas GArden 8-6991) va-j Laukiame Jūsų laiškų ar 
saivietė nuo š. m. liepos telefonu (GArden) užsa- 
raėn. 13 d. nustatė naujas kant pas mus kambarius, 
vasarojimo sąlygas: į kad atvykus Jums mes turė-

Naujai a t r e m ontuotas tume Jums skirtą .laisvą 
kambarys su dviem lovom, kambarį.

- - - - ’ •- * Gilią pagarbą reikš
dami liekame

J. Kapočius 
J. Vasil*****lr>a 

(Skelb.

PRANEŠIMAS A. Rukšlelės
Liepos 8 d. sandariečiai 

savo namuose surengė po
kylį buvusiems bostonie
čiams L. Stasiuliui ir Ne- 
iveckams, dabai* gyvenan
tiems Miami ir šiuo metu at- 
vykusiems į Bostoną pasi
svečiuoti, pagerbti.

Pokylį pradėjo J. Kesle- 
nenė, kuri paprašė kuopos šiltu bei šaltu vandeniu ir• cv ▼ i ą a i * . * ‘ •! _ / .triiiiifi'tT'ipirm. S. Jakubauską būti pilnu išlaikymu (aptamavi- 
pokylio vedėju. mu ir maistu; valgis duoda-

Be kitų kalbėjo A. Chap- mas tris kal tus per dieną) 
likas, dr. A. Kapochy, A.vienam asmeniui savaitei 
Namaksy, K. Namaksienė, Įtik $50.00. Vaikams, iki 13 
K. Jurgeliūnas, B. Kontri- m. amžiaus, gyvenant kartu Kandidatai į miesto 
mas, J. Lekys, V. Klemka, tame pat kambaryje su pil- valdžią 
Zokaitis, Aleknos, na, žino- nu maistu tik $30.00 savai- 
ma, ir svečiai—Stasiulis ir tei.
abu Neveckai.

"'vomisPokyly dalyvavo apie 40 
asmenų, buvo labai jauki 
nuotaika.

V. Klemka

Atvyko iš Australijos

Rugsėjo mėnesį Bostone 
rengiama d a i lininko A. 
Rukšlelės kūrinių paroda.

Jei tavo

“Keleivio"
tik M

Peter Maksvytis
CARPENTER * BUILDEI

ar
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į
Praną Lembertą

REALIOS 
597 E. BROADWAT

80. BOSTONE 
Saukit nuo 9 du 7 v. vak.

Tel.: AN 8-7031 
o kitu laiku: AN 8-0699

Atliekam visokius namų tai
symo darbus ii lauko ir viduje: 
pijazas, langus, duris, grindis,į 
'aiptus, dedame aliuminijaus lan
gus ir duris, darome virtuvės ka-| 
binetus ir kitokius vidaus įren
gimus. Naujiems pastatams turi-S 
me įvairių standartinių projektų.: 
Darbas garantuotas. Pasaukite] 
dėl jkainavimo. 5
925 E. 4th St., So. Bostone] 

TeL AN 8-3630 ]
JOOOO®e©fXXXX3S

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties VVLYN, 1360 ki 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 va), 
iženą. Perduodamcs lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadway, So. Bostone. 
Tel. AN 8-0489. T en gau- 
įamas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

O f i c ialius pareškimus
Kambarys su dviem lo- kandidatuoti į miesto majo
rais ir atskira vonia su ro vietą padavė 10 asmenų, 

pilnu išlaikymu (maistas ir jų tarpe du John Powers— 
aptarnavimas) savaitei vie- vienas senato prezidentas, o 
nam asmeniui S60.00. antras Charlstown kavinės 

Osterville vasarvietė turi vdėjas; į miesto tarybos na- 
atskiras, uždaras (tik va- rius pasiskelbė 57 kandida- 
sarviečių svečiams) maudy- tai, o į mokyklų komitetą 

Australijos Į klės. Greta yra viena ge- 20 kandidatų.Atvykęs
dipl. teisininkas H. Kmitas riaušių Naujosios Anglijos 
laikinai apsistojo pas B. ir golfo aikščių, kuria mūsų 
J. Vaičaičius. Australijoj stečiai taip pat turi teisę 
H. Kmitas ilgai buvo Lietu- naudotis.

1S

viu Bendruomenės Kraštos
Valdybos s e k r e toriu ir 
“Mūsų Pastogės” tvarkyto
ju, dai* ten esant Bendruo
menės pirmininku J. Vai
čaičiui ir vėliau.

H. Kmitas Australijoj 
yra įgijęs chemiko teises. Iš 
Bostono svečias vyksta Chi- 
cagon, kui* mano nuolatinai 
apsigyventi.

Krautuvės suko svorį

Kristijonas Petrauskas po '
Valstybės kontrolieriai, 

tikrindami krautuves, sura-
ligoninėj padarytos opera
cijos jau sugrįžo į namus, 

; Roslindale, ir čia sveiksta

ro trijuose šimtuose krautu
vių net 3000 įpakuotų mė
sos gabalų, kūnų svoris bu-

‘gydytojo pnežIOreje. Linki-
kainos buvo aukštesnes net 
visu trečdaliu negu turėjo

me ko greičiau pasveikti.
Jansonų vasarvietėj

dronė (St E. Bay Rd., Os- Vaičaičiai turėjo 
terville, Cape Cod, telef.. tolimų svečių
GArden 8-2748) vasai*uojaĮ ---------
bostoniečiai Elena Vizgir- Pas B. ir J. Vaičaičius : 
dienė, inž. K. Gruzdąs su lankėsi O. Telksnienė iš, 
žmona, Ona ir Antanas Vi- New Yorko ir inž. Iz. Ma

būti.

Jam ir čia gera

~ ii inž. ±z. ,u«* Vieni atostogas pralei-
leniškiai, O. Telksnienė iš liška iš Monrealio (Kana-^-a CaP^.C°d> kiti pasilei-
New Yorko ir kt idoje) ,dzia Selezimu arkllu aPhnk

_____ _____ ____ (Ameriką, žodžiu, stengiasi
iš Bostono pabėgti, o poe
tas Antanas Gustaitis sako,METINIS PIKNIKAS kad jam gerai n* čia, 
Bostone “su liaudim.”

RENGIA

Stepono Dariaus Postas No. 317 A. L. 
SEKMADIENI, LIEPOS-JULY19,1959 
ROMUVOS PARKE, BROCKTONE

CLAREMONT AVĖ., BROCKTON, MASS.

Šiai vasarvietei vadovau
ja J. Kapočius ir J.. Vasi
liauskas, kurie šiais metais So? Boston.

K IRI‘ĖJAS LIETUVIS
Mes kerpame moteris ir merginas, 
senas ir jaunas, pagal visas naujau
sias madas: W:ndblown, Full Shin- 
jrle, Semi-Chingle, Boyish Bobb ir kt. 
Kerpame vyrus ir vaikus.

CHARLES RASENS
681 E. Fifth St. (corner M St.)

(31

Siuvėjas Valytojas]
Vyriškų ir Moteriškų Rūbų 

DAROMI PATAISYMAI 
Kostiumai išprosijaiai jums 

belaukiant
Prieinamos kainos 
LEON CLEANSER 

483 Broadtvay, So. Boston
^XXXXXXXXXXXXXXXXXx*x:iXX:>č

So.

V. Mačiulienė Chicagoje

SPECIALUS ALIEJAUS 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 speeialinę pardavimo kainą, tiktai

Vanda Mačiulienė, bol
ševikų Panevėžyje nužudy
to daktaro Mačiulio žmona, 
išvyko į Chicagą savo ser
gančios sesers ir svainio dr. 
P. Mačiulio aplankyti. Ten 
ji praleis visas savo atosto
gas.

Paminėsime mūsų tragiškai žuvusius lakūnus S. Danų Santvaras Cape Cod 
ir S. Girėną: Dalyvaus CYO benas, geriausias visoj valsti
joj ; Gros šaunus “Blue Bell’’ orkestras; Veiks bufetas;
Bus žaidimai vaikams ir suaugusiems; Piknikas bus fil
muojamas; Bus duodamos tokios įžangos dovanos:
1. $25.00 pinigais. Posto dovana: 2. Rankinis laikrodis Timex, 
dovanotas Ketvirtis ir Co.; 3. Graži lempa, dovanota Lith. Fur
nitūra Co.; 4. Kvorta degtinės, Silver Cafe dovana.

Bušai išeis nuo So. Bostono Lietuvių Klubo (Broadvray 
ir E gatvių kampas) 1 vai. dieną. J abi pusės tik $1.50 su 
įžanga, o be įžangos — $1.00.e

Visus maloniai kviečiame
RENGĖJAI

Poetas Stasys Santvaras 
su žmona atostogauja dr. V. 
Norvaišienės vasarvietėje, 
“Nidoje”, Cape Cod.

Užsakė Keleivį

TV- .<• J& Si SS SS£: mieste, Minnesotoje.

Valerija Kazlauskienė iš 
Flushing, N. Y., svečiavosi 
Bostone ir ta proga užsakė 
“Keleivį” savo krikštatėviui 
Jonui Strazdui St Paul

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0. Ine.
308 BEST FOURTH ST„ SO. BOSTON 27, Mass. TELEFONAS: AN 8-5040 

(VIENAS RIZIKAS NUO BROADMAY. EINANT ‘D’ STREET) -

Siunčia Jūsų atneštus mums siuntinius į Lietuvą ir į kitus Sovietų valdomus kraštus. 

Muitas ir kitos išlaidos sumokamos pas mus. todėl siuntinių gavėjai nieko neprimoka. Visi siuntiniai 
apdrausti pristatymas garantuotas, nes jie siun-riami su inturisto licenzijomis. Siuntiniai išeina į 
Lietuvą ir kitur tiesiai iš Centralinio Bostono Pašt o. Gavėjų jie pasiekia 4-6 savaičių laikotarpyje. 
Gyvenantieji toliau nuo Bostono gali siųsti savo siuntinius mums paštu arba geležinkeliu (Railway 
express>, įdėjus daiktų sąrašų ir aiškų adresų, kam siuntinys siunčiamas. Mes, patikrinu daiktus, tuoj 
pranešame, kiek jo persiuntimas kainuoja. Jums susitau|>o kelionė j Bostonų.
MZ^u-ime didelį pasirinkimų ĮVAIRIU MEDŽIAG V M1MU MAMS, SLKNfcLtMS ir KITOKIU 
MEDŽIAGĄ', o tnip pnt odų batams labai žemomis kainomis.
IŠTAIGA ATIDARA: Kasdien nuo 9 ryto ik i 6 vak„ šeštadieniais nuo 8 iki 4 vai. po piet. 

VISlS RVU-ZIA.ME naudotis skubiu patarnavimu patikimos įstaigos.
Bostono Skyriaus Vedėjas MEČYS KAVALIAUSKAS

Visiškas

Įtaisymas $245
Kol kainos dar nepakilo.

2 METAI GARANTIJOS motorui

PASAUK DABAR GE 6-1204

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

B The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistinė
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re

ceptus ir turime visus gatavus vaistus. .

1 unr.ie vaistų ir vitaminų persiuntimui | 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. BROADVFAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.

Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 rvlo iki 8 vaL vak. išskyrus šventadienius., ir sekmad-

Jei Jums Reikia
įsigyti namus, apdrausti turtų, 
užpildyti mokestines formas 
(Ine. Tax) ar Notaro patarna
vimai,

kreipkitės į
KALVAITI IR STELMOKĄ — 
— BALTIC REALTY

Real Estate ir Insurance 
Brokerius

389 W. Broad way, So. Boston 
Tel. AN - 8 - 6036

TaL AV 2-4926

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

V. Vadeiša
ODA SIUNTINIAMS 

Parduodu pirmos rūšies odų, au
telius, gatavus batus tinkamus K

š -iuntimui. padus, vitpadžius siun-1
• tiniams nupiginta kaina.
‘ Atlieka visas batsiuvio darbas 
« greit, sąžiningai ir duodu patari-
* mus apie odas. Adresas:
j 173 Eighth SL, So. Boston 
. nuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky- 
« rus trečiadienius ir sekmadienius.

Telefonas: AN 8-0056

Charles J. Kay 
(KUČINSKAS) 

Lietuvis Plumberis
Atlieka visokius “plumbing”— 
aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
ir taisymo darbus. Kainos priei-. 
narnos. Pirm negu kų darote, pas-i 
kambinkit, pakiauskit mūsų kainų/ 

Telefonas CO 5-5839 
12 M t. Veraon, Dorshester, Mass.

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadienį, 12.00 vaL 
So. Bostone, L ir 4th St BAŽ
NYČIOJ E įvyksta pamaldos lie
tuviams protestantams. Pamal
das laiko teologas A. JURĖ
NAS.

A. Jurėnas yra Harvardo 
universiteto doktorantas ir ver- 
či šv. Raštą į lietuvių kalbą.

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
390 Weat Broadiray, So. Boston 27, Mass. TeL AN 8-6764
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ Ir VISAS 

hitas RUSIJOS valdomas sritis.
iš naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas iftlaidaa 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.___
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ

Iš toliau siųskite siuntinius mflsų viršuj nurodyta adresu. Įdėkite 
tų sąrašų ir aiškius siuntėjo ir gayėjo adreeua. Mes, siuntini 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošianti grcKiaash
Dabar galima 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.

IŠTAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITtS UETUVttKAI 
“Visi siuntėjai |sitikine. kad mfeujstaiga grriHausM | 
nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUS’cT.

Siunčiame su InturUto įgaliojimais.
SšuntbUi priimami kasdien nuo 9 iki 5 vaL valu, aetvirtadieniab

t ryte iki 7 vaL rak. ir šeštadieniais im S ryte iki 3 vaL pa pietą.

Vaiandoe: 2-4 ir 
Nedeliomta ir Šventadieniais:

pagal susitarimų

495 Columbia Road 
Arti Upb*n s Cenm 

DOkCHESTER, MAŠŠ.

TeL AN 8-2712 irba BĮ 4-9012

Dr. J. C. Seymour
(LANDMUS)

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
.Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RA f Aparatų 
Pritaikc Akinius

VALANDOS: nuo 24, nuo 7-2 
534 BROAI>WAT

SOUTH BOSTON, MA88.

Tel. AN 8 2805

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

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Saredomis—ofisaa uždarytaa.

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus iš lauko h 
ir vidaus; apkalame šinge- 
liais; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus.

kreiptis:

A. J. NAMAKSY
RKAL ESTATE ft INSURANCU

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, ii A SS. 

Office Tel. AN 8-0948
Bea. 37 ORŠOLR STRKBT 

Weet Rozbury, Mi
Tel. FA 3-5515

)

14 Garthmd Street

T«L: JA4-4574

KETVIRTIS & CO.
—JEWELERS— 

Laiktodžiai-Deimaatai 
Papuošalai

Elektros Prietaisai
Rūpc^tinK*) toi.some laikrodžiu*, 

žiedus, papuošalus
379 W. BR0ADWAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4649

APSIDRAUSK NUO 1 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ’igų ir nuo ne
laimių (ugnis, audra ir kt.). 
Visais Insurance reikalaia 
kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
•f the

598 E.
fla. Bsatan S7,

M AN 8-1781 Ir AN 8-2483

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

Seetk
Telefonas

A J. Al
Breudvey 

27, Maaa.
AN 8-4148

I
Popisros Sienoms

Stiklas Lsnit>ms

i


