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Vakarų Valstybės Atsake 
Maskvai Dėl Berlyno

S į Pirmadienį Amerika, Anglija ir Prancūzija Atsake 
Rusams Dėl Berlyno; Vakarų Valstybės Tarėsi 
DĖI Vienodo Atsakymo, Bet Jų Pažiūros Kiek 

Skiriasi; Visos Atmeta Rusų Pretenzijas.

Ši pirmadieni trys vakarti 
valstybė? atsakė Sovietu Są
jungai dėl jos reikalatimo 
padary ti vakarinę Berlyno 
miesto dalį “laisvu miestu” 
ir išmesti iš jo Vakarų val- 
tybių kariuomenę.

Amerika, Anglija ir Pran
cūzija gana ilgokai tat ėsi 
dėl to atsakymo ir visos at
meta rusų pietenzijas j 
Berlyno miestą.

Maskvai Įteiktos notos 
dar nėra paskelbtos, bet jau 
ši antradieni jos bus žino
mos.

Apie Amerikos atsakymą 
jau yra maždaug žinoma, 
kad Amerika siūlo leisti 
petiems Berlyno gyvento
jams pasisakyti, kokioje 
tvarkoje ir kurioje geleži
nės uždaugos pusėie iie no-v * -
retų gyventi.

Nuo prezidento pasima
tymo su sovietų premjeru 
Chruščiovu jau praėjo apie 
šešias savaites, per tą laika 
Amerikos vyriausybė apta
rė su sąjungininkais prie- 
nones išlaikyti Berlyną va
karų pusėje ir tik po to da
vė rusams atsakymą.

Popiežius Paskelbė 
Naują Encikliką

Pereitą savaitę popiežius 
Jonas 23-tysis paskelbė en
cikliką socialiniais ir ekono
miniais klausimais. Be jau 
žinomų patarimų katali
kams daibdaviams ir dar
bininkam?, popiežius pata
ika, kad turtingesnieji klas
tei padėtų ūkiškais atsiliku
sioms kraštams jų ūki kelti 
ir kartu griežtai draudžia 
planuoti šeimas, arba ma
žinti gimimų skaičių. .Jei 
nėra ko valgyti, ta? popie
žiaus nebaido, girdi, tegu 
mokslininkai pasirūpina ge
resniais derliais, tada visi 
turės ko valgyti ir gimdymų 
mažinimo nereikės.

Bedarbių Skaičius
Šiemet Nesumažės
Darl>o d e Į) artamentas 

praneša, kad maža tėra vil
ties bedarbių skaičių šiais 
metais žymiai sumažinti. 
Gamyba didėja, dirbančių
jų skaičius irgi yra rekordi
nis, bet bedarbių skaičius 
tik labai pamažu mažėja.

Bedarbių skaičius būtų 
daugiau sumažėjęs, jei kon
gresas būtų paskyręs pinigų 
visiems vyriausybės prašy
tiems reikalams. Dabar lau
kiama, kad bedarbių skai
čius tik kitų metų bėgyje 
žymiai sumažės, kai kilantis 
ūkis pareikalaus daugiau 
daibo rankų.

Tuniso Prezidentas 
Skundžia Prancūzus

Tuniso prezidentas Burgi
ba pereitą savaitę pareika- • 
lavo. kad prancūzai tuoj pat 
pradėtų derybas su Tunisu 
dėl patuštinimo Bizerte ka- ; 
ro laivyno bazės Tuniso te- i 
riteri joj. Prancūzai i tą rei-1 
kalavimą nepaskubėjo at- 1 
sakyti, todėl Burgiba Įsakė 
apstatyti Bizerte uostą ara
bų jaunikliais, kurie pradės 
“apgulimą” ir bandys pran
cūzus iš to uosto ir kariš-1 
kos bazės išvai-yti.

Kaitų Tuniso prezidentas 
kreipėsi i Ameriką, kad ji 
darytų spaudimą Į prancū
zus apleisti Bizerte uostą ir 
karišką bazę,

Tuniso prezidentas tuo 
būdu stengiasi prisidėti prie 
Alžyro klausimo sprendimo 
arabų nacionalistų naudai.

Irakas Vis Grasina 
Anglijai Dėl Kuivait

Arabų valstybė Irakas 
griežtai grūmoja Anglijai 
dėl jos kariuomenės iškėli
mo Kuvvait valstybėlėje, 
kad ją apsaugotų nuo Irako 
apetito. Irakas sako, kad 
Kuvvait yra ir bus Irako da-;
lis, bet Irako diktatorius ža-7 , 
da nevalioti prievartos pri
jungiant Kuvvait prie Irako, į
bet jis reikalauja, kad an-I 
glai iš ten pasitrauktų, o jei 
ne, tai Irakas grasina net 
karu.

Kuvvait aliejaus atsargos 
žemėje sužadino visu ara
biškų kaimynų apetitus ir 
visi norėtų ta mažą krašteli 
priglausti prie savo širdies.

PRIEŠ 100 METŲ ŠITAIP KARIAVO

i iu p^vai duotas niūsis prie liuli Kun. k n., buvo civiliniu karu metu, 1861 nt. lie
pus 21 d., maždaug 30 myliu nuo sostines V. us?. ina tono. Tai pirmasis lo karo svar
bus mūšis. JĮ šiauriečiai pralaimėjo, bet jis juos sukrėtė ir paskatino didesniams 
pasiryžimams. Tame mūšyje abejose pu ė=e žuvo apie 5000 kariu.

Amerika Leidžia Kitą 
Astronautą | Erdvę

Antras Amerikos Astronautas Kyla į Aukštybes, Bet 
Dar Neskris Aplink Žemę; ši Kartą Lekia Lakūnas 

Virgil Grissom, 35 Metų Karo Aviacijos Kapito
nas ; Bandymas Antradienį 7 Vai. Ryto.

Ši antradienį 7 valį lyto, 
jei viskas vyks, kaip numa
tyta, Amerikos mokslinin
kai paleis į erdvę antrą er- 

Pereitą savaitę Amerikos dvės lakūną (astronautą), 
mokslininkai paleido į auk- į }x-t iš pranešimų atrodo, 

t štybes du žemes palydovu, i kad lakūnas neskris aplink 
Į \ ienas jų. f iros III, 285 sv. I žemę, liet kaip ir pirmasis 
: sunkumo fotografuoja (le- j astronautas pakils i erdvę 
* tesis ir paveikslus |>er<luo- įr

Daktaras Soblen ' Senator. Humphrey Tirolio Vokiečiai Vėl 
Atrastas Kaltas Apie Sovietų Krizę Veikia Bombomis

v ima v įsiūtus >-l Lr> r* .ciemveii as i
Cir, TJ iu^ xx. Uiirvt v-vTt vav . 

XXUIlipui c: v ' Piotinin TtrolinA ** v**v vokiečiu

2 Sutektai Seka Ir 
Debesis Ir Sovietus

ir paveikslus perduo- J ir grįš vėl i žeme. 
žemėn. Tas satelitąda žemeli, l as satelitas pa- i 

sitarnaus oro spėjimams,' 
nes parodo debesų formavi
mąsi Įvairiose vietose. An
trasis satelitas, 3,5<X> svarų 
Midas III, šnipinėja rasų 
paslaptis, jis turi labai jau- 
tivj aparatą, kursai parodo 
iššautųjų raketų pėdsakus. 
Antrasis satelitas irgi pa
darytas laketų pėdsakų fo
tografijas tuoj pat perduoda 
žemėn ir pagal jas ateity- 

tikimasi sekti rasų raketa

Antras astronautas yra 
numatytas oro pajėgų kapi
tonas Virgil I. Grissom, 35 
metų amžiaus vyras. Jei jis 
būtų sutrakdytas, tai Į erdvę 
kiltų Įeit. pulk. John H. 
Glenn. Jr. Erdvės lakūnas 
kils į aukštą kapsulėje, pa
vadintoje “Laisvės Varpu.”

Floridoj, iš kur erdvės 
lakūnas kils į aukštį, jau iš 
anksto susirinko daug žur
nalistų ir turistų, kurie r»o-TO namofviiV - Vain r&cuzfs

Soblen-Sobolievičius perei- i pereitą savaitę grįžo iš Eu- tarpe vėl pasireiškė teroris- j laidymus ir jei rusai darytų lekia į aukštumą, 
tą savaitę buvo atrastas kai- Į ropos, kur jis važinėjosi va- tai, kurie sprogdino Itali- , puolimą raketomis, Amerika ;

karinėj Vokietijoj ir kituose jos geležinkelius, elektros 
kraštuose. laidus ir pridarė nemažai

kad jis per 20 metų davinė- Senatorius Humphrey sa- nuostolių, nors žmonių aukų 
jo rusams Įvairias slaptas I ko, kad jo surinktomis ži- dar nebuvo.
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tu šnipinėjime rasų naudai. 
Prisiekusiųjų teismas rado,

informacijas apie Ameri
kos ginklavimąsi ir kitką. 

Kadangi dr. Soblen šni-

niomis Sovietų Rusija nėra Italai dabar atsiuntė i pie- 
pasiruošusi kariauti, ji per- tini Tiroli nemažai kariuo- 
gyvena nemažą ūkišką krizę menės ir policijos. Visi gele

žinkeliai. tiltai, elektrainės 
ir vieši pastatai saugojami.

pinėjo rasų naudai karo me- į dėl žemės ūkio gamybos at- 
tu. tai jis gali būti nuteistas i silikimo nuo plano. Žemės 
mirti, nors dėl jo ligos abe-; ūkis šlubuoja ne tiktai Ru- Italai Įtaria, kad vokiečiai 
jojama, kad teisėjas jam sijoj, bet ir kituose komuni- gauna sprogstamosios me- 
skirtų tokią griežtą baus- stų valdomuose kraštuose, džiagos iš Austrijos ar net 
mę. Savo bausmę dr. Sob- kur dėl prievarta įvestų kol- iš Vokietijos, 
len gali sušvelninti, jei jis
sutiks papasakoti Amerikos
policijai, kas buvo jo šnipi
nėjimo sėbrai ir informato
riai.

Sprendimas dėl bausmės

tą tuoj pat sužinotų. Mano
ma, kad patobulintas Midas 
satelitas ar visa eilė jų pa
dės kraštą Įspėti, jei prie
šas bandytų iš pasalų pulti.

DERYBOS VYKSTA

Automobilių darbininkų 
unija veda derybas su di
džiosiomis korporacijomis 
dėl darbo sutarties atnauji
nimo. Unija reikalauja pa-

chozų valstiečiai nerodo di- Hitlerio laikais, kada vo-; kelti darbininkų uždarbius 
delio noro dirbti savo ver- kiečiams sekėsi kariauti. Pa^al gamybos našumo pa-
gų prižiūrėtojams. i 90,000

Šen. Humphrey mano net. ■ kiečių buvo priėmę'Vokie-
kad Chruščiovas tvčia išnu-lrUos pilietybę. Po karo Ita- 
čia Berlyno ginčą, kad gale-i Hia sutiko Jiems grąžinti

bet darbdaviaiPietinio Tirolio vo-1 didėjimą,
tą reikalavima atmeta. De- 
rvbos bu? ilgos.

Gelžkelio Nelaimėje 
Anglijoj Daug Aukų

Liepos 16 d. Anglijoj vie
nas traukinys su keleiviais 
Įvažiavo Į prekių traukinį. 
Susidūrime 6 žmonės buvo 
užmušti vietoje, o 125 ke
leiviai buvo sužeisti.

Nelaimė atsitiko netoli 
Blackpool miesto. Trauki
nyje važiavo beveik išimti
nai atostogautojai, kurie ke
liavo i pajūri.

Lėktuvo Nelaimėje 
Žuvo 82 Žmonės

didumo bus paskelbtas tik tu nukreipti savo pavaldinių ' *ta^ios l’ilietybę. ° dabai 
kitą mėnesi, o per tą laiką 
daktaras Soblen turės pro
gos apsigalvoti, ar slėpti ki
tus šnipus, ar juos išduoti.

Axis Satly Išėjo Jau

dėmesį nuo sovietiškos svy
ruojančios imperijos visokių 
vidaus sunkumų ir negalavi
mu, kuriu ten yra daug.

italai grasina iš įtartųjų vo
kiečiu atimti pilietybę ir su 
jais eb-tis kaip su svetimtau
čiais.

NEKALTAS ‘'PAUKŠTIS”

I
Eirhmannas pyksta, kai jį 
kaltina įsakius žydus nai
kinti. Jis tik parūpindavęs 
traukinius juos nuvežti į

Į jų žudymo vielą.

Iš Kaljimo Po 12 V. Lū /nenif Kautynėse 
-------- I Su Kom. Partizanais

Pavogė iš Muziejaus 
Brangius Pa vei k si us

Pereitą savaitę iš 
mo buvo paleista Mildred 
E. Gillars iš Portland Me., 
kilusi amerikietė, kuri karo 
metu iš Vokietijos per radi
ją varė propagandą už vo
kiečius. Amerikos kareiviai 
tą išdavikę radijo kalbėtoją 
buvo praminę Axis Sally. Ji 
naktimis duodavo programą 
pavadintą “Home svveet 
home” ir primindavo

Prancūzijoj nežinomi va
gys >u meniškais palinki
mais liepos 16 naktį iškrau
stė Saint-Tropez miesto mu
ziejų. Jie pavogė 57 irėmuo-1

l ietiniame Vietname ko
munistiniai partizanai vei
kia vis gyviau ir Vietnamo 
vyriausybė pradeda su jais 
griežtesnę kovą. Liepos 16 
d. vienas Vietnamo kariuo
menės batalionas apsupo ne
mažą partizanų būrį ir 185 
komunistu? nukovė ir nema-

ka- žai jų išsklaidė. Tokių susi- 
reiviams, kad jų žmonos ir rėmimų dabar vis daugiau 
sužadėtinės vaikšto ir turi pasitaiko. Amerikos ginklai 
gerą laiką su visokiais sie- ir instruktoriai padeda Vi- 
keriais ir netikusiais karo etramo vyriausybei kovoti 

1 tarnybai vyra kais. . .

TAlil’IMNK

Prezideulas John F. Krn- 
netiy p.i skyrė David L. Cuk 
surinkti visus duomenis ir 
pamėginti surasti pagrindą 
vakaru ir pietų pakraščiu 
uostų darbininku ginčui su 
darbdaviais išspręsti. Strei
kas yra sustabdytas teis
mo sprendimu Sft-čiai dienų 
pagal Taft-Hallev Įstaty
mą.

Pereitą savaitę jau antrą 
kartą nukrito žemyn čekų 
lėktuvas su 82 žmonėm. Ne
laimėje žuvo visi keleiviai 
ir lėktuvo įgula. Tiktai vie
nas žmogus išliko gyvas, 
bet ir tas vėliau mirė ligoni
nėje.

Lėktuvas buvo rusų dar
bo. Jau ne pirmą kartą že- 
kų lėktuvai su keleiviais nu
krenta žemyn. Panašius lėk
tuvus naudoja ir rasų oro 
linijos.
MERGAITĖ POLICIJOJE

tus paveikslus ir pasirinko į 
žvmesniu menininkų oa-i 

veikslus, kaip tai Matisse, į 
Utrillo, Bonnard, Vuillard, 
Vlamirck, Signac ir kitų I 
žinomų dailininkų paveik- j 
sius. Viso pavogti paveiku
siai esą įkainuoti du milio
nų dolerių.

prieš partizanus, kurie at- Toki stambi vagystė pa- 
Po karo Sallv buvo nutei- vyksta iš šiaurinės to kraš- sitaikė pirmą kaitą Prancū- 

sta kalėti nuo 10 iki 30 me- dalies, kuri yra valdoma zijos muziejuose, o gal ir 
tų. Po 12 metų ji paleista ir komunistų. Komunistai d e- visoj meno istorijoj, 
žada vienuolyne ka tai veik- da daug pastangų, kad prie Klausimas, kur vagys dės 
ti. Išdavikė aiškina, kad ji partinių partizanų dėtųsi pavogtus paveikslus, nes vi- 
dėl meilės prie vieno vokie- Vietnamo valstiečiai, žada si pavenkslai yra gerai žino- 
čio atlikinėjo Hitleriui savo dalyti žemes ir panašiais bū- mi ii juos nelengva bus par- 
radijo patarnavimus. • dais telkia sau šalininkus. duoti. . .

I Policijos nuovadą įėjo 
jauna šluba mergaitė ir pa
prašė paskolint jai plaktuką 
jos “kojai ištiesti.” Ji sakė
si važiavusi motore ik lu. nu
griuvusi ir sulenkusi savo 
koją.

Christchurch, Anglijoje, 
j nuovados seržantas labai 
! nustebo, bet mergaitė paaiš- 
1 kino, kad ji turi dirbtinę ko
ją. kun' sulinko jai nukri
tus nuo motorciklo.

Po paaiškinimo policinin
kas surado plaktuką, mer
gaitė ištiesė savo koją ir išė
jo toliau keliauti savo mo- 
torciklu.

I
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Nervų Karas
Šių metų vasara ir ruduo labai primena 1938 ir 1939 

metų vasarą. 1938 metais totalitarinė Vokietija bandė 
gąsdinimais ir grasinimais “išspręsti” zudetų klausimą, 
ko ir pasiekė garsioje Miuncheno konferencijoje. O 1939 
metų vasarą ir ankstyvą rudeni ta pati fašistinė Vokietija 
“sprendė” Dancigo klausimą. Sprendė ir suklupo. Iš to 
suklupimo šiandien, po veik šešių metų pasaulinio karo 
ir šešiolikos metų nei karo nei taikos, turime opų "Ber
lyno klausimą,” kuri Hitlerio pamėgdžiotojai Maskvoje 
pučia ir aštrina, o taikiosios demokratijos dar nežino, 
ką ir kaip i Maskvos praktikuojamą nervų dilginimą 
atsakyti.

Maskvos diktatorių iškeltas reikalavimas atiduoti 
jiems i jų itakos sferą vakarinę Berlyno miesto dalį, nė
ra naujas ir nelauktas. 1948 metais Maskva jau darė ban
dymą vakariečius išprašyti lauk iš Berlyno. Bandymas 
nepavyko. 1958 metais Maskva tą klausimą vėl iškė
lė, bet vėliau atidėjo, šiais metais, prezidento Kennedy 
pasimatyme su Sovietų Sąjungos diktatorių Chruščiovu. 
Maskva klausimą vėl prikėlė ir pradeda jį kaitinti. Kai
tina Chiuščiovas savo kalbomis, oro pajėgų parodomis, 
ginklavimosi išlaidų didinimu ir visais kitais diplomati
jos ir propagandos būdais.

Atominiame nervų kare VVashingtonas kol kas yra 
ramus ir eilinis žmogus gali tik spėlioti, ką vyriausybės 
vadai galvoja. Eina kalbos, kad kariuomenė bus stipri
nama ir desėtkas nacionalinės gvardijos divizijų bus 
pašaukta i federalinę tarnybą, girdėti, kad ir civilės ap
saugos reikalas pajudėsiąs iš vietos, spauda pilna kalbi; 
apie karą, bet ar einame i Miuncheną, ar i Dancigą ti
krai nežinome. Gal vadai žino. Gal turėsime derybas ir 
koki nore kompromisą. Gal audra praeis, kaip ji praėjo 
prieš porą metų dėl to paties ginčijamo Berlyno? \ iskas 
yra galima. Galima net prileisti, kad \ akaių pasaulis 
iškels apsisprendimo teisės reikalavimą Europos žmo
nėms, pradedant Berlynu, lytine Vokietija ir baigiant 
Albanija ir Pabaltijo kraštais? Gal?

ANKSČIAU GALIMA IŠEITI | PENSIJĄ

Prezidentas J. F. Kennedy pasirašo socialinio draudi- 
n.u Įstatymo pakeitimą, kuriuo senatvės pensiją ir vy
rai aali gauti nuo 62 metu amžiaus, mažiausios pensi
jas pakeltos nu 33 dol. iki 40 dol.. padaryta ir kitokių 
pagerinimų. Pasirašymą stebi (iš kairės): vceprezi- 
dentas L. B. Johnson, šen. Robert Kerr. kongr. J< hn 
Byrnes ir sveikatos bei švietimo sekretorius Abrakam 
Ribicoff.

Ženevos deiybose po 1955 
metų “viršūnių” pasimaty
mo. Tada Vakarai siūlė su
mažinti savo kariuomenės 
skaičių Berlyne, siūlė ap
karpyti tame mieste “šni- .— t. - T ,
pų ir propagandos veiklą,,
nukreiptą prieš komunistų Sovietų Rusijos valdovas 
šeimininkavimą rytinėj Vo- Nikita Sergiejevič pereitą 
kietijoj, bet tie siūlymai ru- savaitę paskelbė visam pa
sų nesuviliojo, nes Vakarų šauliui, kaip jis žiūri i Jung- 
valstybių kariuomenė vis- tinių Tautų organizaciją. Ta dajj‘“ 
vien būtų pasilikusi Berlyne jo nuomonė nėra didelė 
ir miestas būtų pasilikęs naujiena, nes visas Maskvos
“kaulas” visarijančioj 
munistų gerklėje. . .

ko-

Berlynas ir Baltijos kraštai 
(C. L. Sulzberger siūlymas)

Pats vėliausias, bet ne 
pats Įdomiausias siūlymas 
yra žurnalisto C. L. Sulzber
gerio, “The New York Tim
es” korespondento Paryžiu
je. Jis siūlo pripažinti ru
sams Lietuvą, Latviją ir Es
tiją ir dar priedu pripažinti 
Odros-Nysos (Oderio-Nei- 
sės) lenkų vokiečių sieną ir 
mainais už tuos pripažini
mus išsiderėti iš rusų, kad 
jie paliktų Vakarą valstybių

laikymasis JT organizaci
joje jau seniai parodė, kad 
ta organizacija rusams yra 

Į tik prūdas žuvelėms gaudy
ti, o ne tarptautinė organi
zacija konfliktams tarp val
stybių spręsti. Nikita sako:

“dargi jei visi pasaulio 
kraštai priimtų nutarimą,

dams ir pavaldiniams, kaip 
gyventi santaikoje, meilėje 
ir dalintis žemiškomis gėry
bėmis pagal gumini princi
pą, kad visiems tektų teisin
ga dalis. O kas via teisinga 

tą taip ir nesuvoksi 
neišmetęs gerą klebonišką.

Popiežius kalba apie mo
kesčius ir pataria juos pas
kirstyti tarp mokesčių mo
kėtojų pagal jų sugebėjimą 
mokėti. O kas yra sugebė
jimas mokėti, vėl reikia kle
boniškos, kad tą suprastu
mei ir teisingai apskaičiuo
tume!. Ir taip visais mūsų

i . . ■ c • / dienu socialiniais klausimaskursai nesiderina su oovietuc . . x i enciklika velia virtines gerųbajungos interesais ir grėstų ’ ... ......... v
. . c • x c ‘ ir dvinrasmiu žodžiu, iki bejos saugumui, bovietu ba- , * . ; ..
. x . \ . * . skaitydamas ia pradedi ma-junga tokio nutarimo nepri- Į j į j ‘
pažintų ir gintų savo teises 
remdamasi jėga. Ir mes tu
rime kuo remtis tame reika
le.”

Vadinasi, esame stiprūs

tijos širdyje neša žinias iš i būdu galima išvengti karo “i 
šios pusės i visą komunisti- Tiesa, dviejų milionų gy 
nę Vokietiją, o komunistai ventojų miesto pastatymas ’ Į vieną valstybę, 
nemėgsta, kad jų valdomi kaštuotų krūvas pinigų, bet Dėl Odros-Nysos sienos 
žmonės gautų informacijų ką reiškia pinigai, jei tuo reikia pasakyti, kad tą šie
ne tik iš jų, bet ir iš kitų I būdu galima būtų atsipirk- ną Ameiikos prezidentas 
šaltinių. Į ti nuo karo? Rooseveltas Teherane

kariuomenę vakarinėj Ber- • ir visos pasaulio valstybės 
lyno miesto dalyje, bent kol mums nieko nereiškia, jei 
visa Vokietija bus sujungta jos priima nutarimą, kuris 

mums nepatinka! Pasakyta 
aiškiai, bet kaitų tai vra

pa- :
Vakarinė Berlyno miesto ; Naujo Berlyno “statyto-. siūlė ir jos nepripažinimas 11 

vokiečių viliojimas,dalis yra gražiai atsistačiu-! jai” užmiršta betgi vieną 
si, krautuvėse pilna prekių, dalyką. Miestai nėra tiktai 
kainos gana prieinamos, vi- pastatų, dirbtuvių ir gyven- 

Kai VVashingtono vyriausybė pasisakys dėl Berly- sas vakarinis miestas atro- tojų rinkinys. Kiekvienas

o ne rimta politika. Paga
liau, jei Vakarai nori pa
traukti Lenkiją į savo pusę,

turipęs ir pilnas karo griuvėsių,

snausti ir staiga pa
bundi toks pat neišmanėlis, 
koks buvai ir prieš snuste
lėjimą.

Balsas iš Pakistano

Amerikoje lankosi Pakis
tano prezidentas - diktato
rius Mohammed A y u b 
Khan ir čia kalbėjo “atvi
rai.” Kalbėjo apie pagalbos 
reikalingumą ūkiškai atsili
kusioms kraštams, kalbėjo 
apie reikalą daiyti skirtumą 
tarp sąjungininkų ir neutra
liųjų šalių, ir apie reikalą 
padėti išspręsti Kašmiro 
ginčą, kurs nuodija santy
kius tarp Pakistano ir Indi-

ka” ir tuo tikslu darvti nuolaidas Vokietijos diktatoriui t j-, x_
Vakarti ir pirmon galvon Amerikos politika matysime iš žmonės vis maitinami ko- į alueię Istorinę rčlKsmę, tas
pasiruošimų Berlyno krize pasitikti. Jei pasiruošimai bus munistų pažadais apK bus- įmestas yra jų tautines vie- 
jmbmuusuiiu ia; » ; , * , , . - , • • , i • .. ma gerbūvi, o šiuo tarpu nvbes simbolis ir ju uzka-tik tokie kain iki šiolei Berlyno krize baigsis kokiu noi’s , . . • . • ,* iuk toKie, naip mi . įuiei, v , . - , • • nedrįsk išsižioti, nedrįsk pa- navimų ir “rvtų koloniza-
eupuvusiu kompromisu, iki įskils nauja krize kunoj nors skaiį.ti ]aikraštį iš vakari- cijos” liudininkas. Berlynas 
kitoj žemės kamuolio vietoje.

cijos
nės miesto dalies, nedrįsk ; yra pastatytas slavų žemė-

i lenkų atitraukimą nuo Ma
skvos saito.

O dėl Baltijos valstybių 
pripažinimo rusams reikėtų 
atsiminti, kad Amerikos ne
pripažinimas Baltijos val
stybių Įjungimo į Sovietu

Dėl Berlyno

prisipažinimas, kad Mas
kvai JT organizacijos čar- 
teris ir visokios deklaracijos 

konvencijos nėra vertos 
nė to popieriaus, ant kurio 
jos vra surašytos.

Kyla klausimas, kam bū
ti organizacijos nariu, jei 
tos organizacijos istatai vra 
bevertis dalykas?* Ar nebū- j<* ir įspėjo neginkluoti In
tų geriau pasitraukti ir nu- dijos, nes tie ginklai gali 
stoti vaidinti čarterį ger- būti nukreipti prieš Pakis

taną,
Pakelti klausimai gali 

būti keliami ne tik Pakista
no. bet ir kitų sąjungininkų, 
kurie irgi pastebi, kad neu
tralieji kraštai dabar Wash- 
ingtone beveik tiek pat ver
tinami kaip ir sąjunginin
kai.

Klausimai pakelti, bet 
atsakymų į juos, bent ne į 
visus, Pakistano vadas var
gu susilaukė.

Menšikovo nuomonė

Sovietų a m b asadorius 
sostinėje

riionzėiii toj-tinFii nyiczi iv m taiiiuiu

Nauja enciklika

»•/ ilzi * i vrzy .

Prieš 70 metų popiežius 
Leonas XIII paskelbė enci
kliką apie naujus dalykus.

pasiskųsti, tik dirbk irklau-i je ir neatmezgamai siejasi s'jurįį Maskvai*mažai ka Po 40 metų popiežius Pijus
sykis komunistų propagan- su Prūsijos kolonizacine ir 
dos apie būsimą “rojų.” imperialistine istorija. Ry- 

Nereikia užmiršti, kad ry- tų Europos žmonėms Berly- 
tinėj Vokietijoj dar yra ne- nas yra tik slavų užkariavi- 
mažai politinių kalinių, ten mo ir germanizavimo cent-
siaučia teroras ir nėra jo- ras, bet vokiečiai, susijungę 1<usa^ £autM iš pi ipažinimo 
kių demokratinių laisvių. i vieną valstybę Berlyno va- 

Vakarinio Berlyno būvi- dovybėje, Į tą miestą kitaip

Ar bus karas dėl Berly- turėti, o komunistai nori vi- 
Toki klausimą dabar so Berlyno dėl visokiausių 

galima dažnai išgirsti. Tik sumetimų. Imkime, kad ir 
atsakyti i ji nėra jokios ga- dabartini laika. Kasdieną
limybės. Tik ateitį žinantis šimtai vokiečių ______________ ._____
galėtų pasakyti, kaip bus Vokietijos bėga Į vakarinę visokiais atžvilgiais, nas” nepakeis senojo.
dėl Berlyno ir kitų rytų-va- Vokietiją. Bėga ūkininkai, jje norėtu ta miesto dali Siūlvmai atsipirkti 
karų ginčų. bėga inžinieriai, gydytojai - . . . -.....................- - *

... --j • kitokių profesijų valdo visa rvtine VokietijąVisokie siūlymai ’ ,T. . , -

no?

kenkia, juoba, kad Roose
veltas “juokaudamas” žadė
jo dėl tų valstybių netraukti 
Į karą prieš Sovietus. Ką gi

jiems to, ką jie pavogė ir 
turi? Nieko neduotų. Kai

XI pagilino tuos “naujus da
lykus,” o dabar Jonas XXIII 
vėl kalba apie tuos pačius 
seniai naujus dalykus.

Tie nauji dalykai yra pa
mokslas darbininkams ir 
darbdaviams, valstvbiu va-

šytinės mag komunistams yra r.epa- žiūri ir joks “naujas Berly- ^os ^?.v^e.^. imp^jos
konsolidaciją ir įsiteisinimą Kaip išlaikyti Berlyną? 
užimtose teritorijose yra yej Baltijos kraštais, nei
tik kalbos 
prus, jų

Kol misai yra sti- 
užimtų svetimųir8riSS SS UŽH°bU h Minėjome keletą pasiūly.

“monetVi“ Z Ber? su' atSik'a‘-rti nU° niekas
Belaukiant kol vvriausybė "<* pramama, Bet taip pat su- - “ D^tu" minėi Vo! I X

pasakys, kaip ji mano BerJ aL at«nka «k prantamas yra ir Vakarų Xtijoj, arba stXnt visai riši ■“pripažin’imaf’turės tik
lyno krizę išnarplioti, spau-; reS tT Berlvno Pakaitalą. PP
da ir paskiri žmonės daro “k™.a> piamanytu reikalu,,s t0 mleft0 J- . .

, rytinę Berlyno miesto da- Statyti nauJą ntookn^ -mly_visokių “siūlymų” ir iškelia 
sumanymų Berlyno painia
vai pašalinti. Paminėsime 
tik keletą tokių spaudoje 
užtiktų Berlyno klausimo 
sprendimų.

Kariauti dėl Berlyno at
rodo nei šis, nei tas. Kodėl 
nepasiūlyti rusams, kad jie 
darytų mainus? Vakari
niame Berlyne yra kiek dau
giau dviejų milionų gyven
tojų. Tiek pat gyventojų yra 
ir Tiuringijoj, kurią valdo 
rusu pastatyta Rvtinės Vo
kietijos valdžia. Kodėl neiš
mainyti Berlyno į Tiuringi- 
ją? Rusai turės Berlyno 
miestą, o Vakarų Vokietija 
turės Tiuringiją—vilkas bus 
sotus ir ožka sveika. ..

“Kaulas gerklėje”

Gal tokie mainai ir būtų 
Vakarams priimtini, bet ko
munistai tokių mainų krato-

lį. ten paimti požeminį trau
kinį ir išlipti kokioj nore' 
stotyje vakarinėj miesto 
dalyje ir esi šioje pusėje vi
sokių uždangų. Jau 3 su vir
šum milionai vokiečių iš ry
tinės Vokietijos tuo Berlyno 
keliu perbėgo į Vakaras.

Tą skylę komunistai nori 
uždaryti. Tiesa, yra ir tokių 
vokiečių, kurie iš Vakarų 
Vokietijos bėga į komunistų 
valdomą Vokietiją, bet to
kių yra nedaug ir jie neat
sveria pabėgusiųjų į Vaka
ras. Ypač kai kurių prof esi-Į 
jų žmonių bėgimas į Vaka
ras komunistams atrodo pa
vojingas. Pavyzdžiui, gydy
toju bėgimas. Teko skaityti, 
kad Potsdamo mieste (apie 
70,000 gyventojų) beliko 
tik vienas gydytojas, o visi 
kiti išvažiavo į Vakaras. . . 
Panašiai yra su universite
tų profesoriais, inžinieriais,

mų
Amerikoje tenka girdėti kyti Berlyną, rusams duo- 

ir tokių pasiūlymų “Berlyno danttam tikrą atlyginimąuž 
klausimui” spręsti. Girdi, palikimą vakariečių to mie- 
kodėl nepastatyti n a u ją sto vakarinėje daly. Vienas 
Berlyno miestą vakarinėj toks pasiūlymas buvo pada- 
Vokietijos dalyje, jei tuo rytas vakarinių valstybių

si ir viešai bent tokių mai-1 kvalifikuotais darbininkais, 
nų sumanytojus bara. Yra Bolševikai turi ir daugiau 
ir kitokių mainų sumanymu, priežasčių, kodėl vakarinis 
bet visi jie neturi vokiečių Berlynas jiems vra “kau- 
pritarimo nei rytinėj, nei las gerklėje.” Vaka rinio 
vakarinėj Vokietijos daly- Berlyno radijo stotys pačioj 
se. Kas ką turi, tą ir nori bolševikų valdomos Vokie-

Užsisakykite Terroje Šitas Knygas
RAPOLAS SKIPITIS: Nepriklausomą Lietuvą sta

tant, įspūdinga atsiminimų knyga iš mūsų laisvės 
kovų ir pirmųjų nepriklausomo gyvenimo žingsnių, 
vienas rimčiausių ir įdomiausių veikalų mūsų atsi
minimų literatūroj. 440 psl. kieti vireai, kaina $5.00

ANTANAS TULYS: Tūzų klubas, rinktinių novelių $ 
knyga, vaizduojanti senosios mūsų tautiečių kar
tos kūrimąsi ir gyvenimą Amerikoje, originali, pa
gaunanti įdomumu, meniškai stipri, drąsi žodžiu, 
kaina ............................................................. $3.00

ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA, stambi apie 200 
psl. knyga, rimtas ir metodingas vadovėlis lietu
viams mokytis anglų kalbos ar tobulintis joje. Vi
si aptarimai lietuviškai, tikslus ir aiškus supažindi
nimas su kalbos dalimis, sintakse ir anglų kalbos 
savitumais, gausu pavyzdžių kartu su tų pavyzdžių 
vertimais į lietuvių kalbą. Kieti virš., kaina $3.50 
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pripažinimai 
išėsto kiaušinio vertę. To
dėl keista būtų, jei rasai į 
tokius mainus rimtai žiūrė
tų. Jie gal tik negalėdami 
nieko kito gauti sutiktų im
ti Sulzbergerio siūlomą at
lyginimą už atsisakymą nuo 
Berlyno grobimo.

Yra dar vienas dalykas, 
kurį C. L. Sulzberger taria
si užmiršęs. Štai kas: Rusai 
jau du kartu pažadėjo ame
rikiečiams netrukdyti būti 
vakarinėj Berlyno miesto 
dalyje. Jie tą darė vieną 
kartą 1945 metas, kada jie 
už plačius Vokietijos plotus 
įsileido amerikiečius į Ber
lyną, ir antrą kartą, kada po 
nepavykusios Berlyno blo
kados jie 1949 metais blo
kadą nutraukė ir vėl atidarė 
plentų, geležinkelių ir kana
lų susisiekimą tarp vakari
nės Vokietijos ir Berlyno.

Du kartu pažadėjo ir du 
kartu savo pažadą padėjo į 
šiukšlyną! Kodėl dabar ma
nyti, kad dar kartą davę pa
žadą palikti amerikiečius 
Berlyne ramybėje jie to pa

mušų sostinėje amerikie
čiams pasakė naujieną, kad 

kuria kita kaina nuo komu- šis kraštas nekariaus* dėl 
ristų bandymų Berlyną pa- Berlyno. Jis sako, kad atė- 
sigauti į savo rankas, atsi- jus sprendžiamam moraen- 
pirkti negalima. Tik amži- tui, (v/hen chips are down) 

Amerika nekariaus dėl Beini “apyzeriai” ir nieko iš ne
senos istorijos nepasimokę 
tariamai gudrūs bailiai ma
no atsipirkti nuo agresorių.
Jei Berlynas verta laikyti,
tai yra tik vienas būdas tą 
daiyti—pasiryžus, reikalui 
esant, miestą ginti. Pasiry
žus ir pasiruošus. Tada ga
lima bus Maskvai pasakyti 
—prašom, bet žinok, kas iš 
to išeis!

Berlyno gal ir neverta 
ginti, kaip mano kai kurie 
amerikiečiai. “New Repu- 
blic” savaitraštis klausia,

lyno, nes ii esanti nepasi
ruošusi ir t. t.

Jei ambasadorius Menši- 
kovas taip informuoja ir 
Nikitą, kaip jis informavo 
amerikietį diplomatą prie 
kokteilio, tai suprantamas 
yra Nikitos riaumojimas.

Bet ar diplomatas nekly
sta? Jei jis klysta, tai gal 
ir nenorėdamas jis padeda 
pasaulį stumti į karą.

Idealizmas ir cinizmas
Žurnalistas Sulzberger, “N. 
Y. Times” bendradarbis už-kada ir kokia proga Ameri

ka yra pasižadėjusi Berlyno sieniy politikos klausimais, 
gyventojus ginti nuo komu- ?ako, kad amerikiečiai “ačiū 
nistų pasikėsinimų? Pagal aukštybėms užsienių poli- 
tą savaitraštį, tokio pasiža- ^koje esą idealistai ir tuoj 
dėjimo Amerika nėra davu- imasi įrodyti,, kad nuo 
ti, todėl neturi nė pareigos idealizmo iki cinizmo tėra 
tą darvti, jei tai nėra jos in- tiktai vienas žingsnis. Jis 
teresuose siūlo rusams pripažinti Bal-

Bet Berlyno apleidimas Lalst-vbes 5,
irgi nėra toks paprastas da- ’j Pa5?M’.ka?. Jie
lykas. Kas beliktu iš NATO nebaPdYs anienkiecių įsva-
kariškos sąjungos, jei Ber- i ,s Berl™°- 
lynas būtų atiduotas ru- Daug gudrumo nereikia, 
sams? Tur būt nieko nelik- kad uz. 8a\° koki nors rei- 
tų, ji subyrėtų į šipulius ir kal3 siūlyti sumokėti sveti-

žado laikysis’ Teisingai V1SOS Vakara užtvaros pasi- j ypač silpno kaimyno 
zaao lancys^. leismgaii , ., ‘ j t vaiku: kaliu. Betreikiageroaki-
“Naupenos nurodė, kad to- j ^dytų tik nerimtas vaikų pIėši-kumo> Rad po tokjo
kios viltys tik rodo žurna- Į žaidime, 
listo naivumą, o ne ką kitą.' s. d.

po
siūlymo dėtis “idealistu.”
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NIEKADA NENUSTOK VILTIES! Kas nors ir kur nors tau vis dar gali suteikti pagalbą
! Mano tikslas yra padėti žmonėms atgauti sveikatą natūraliu budu. Daug karty vienas apsilankymas mano office buvo sprendžiamas posūkis 
' ligonio gyvenime ir atidarė jam kelią į sveikatą. SVEIKATA YRA BRANGIAUSIAS JCSŲ TURTAS — SAUGOKIT JĄ LABAI RŪPESTINGAI

Čia yra eilė laisvai duotų ligonių liudijimų, kurie reiškia savo dėkingumą

BENDRAS NUSILPIMAS
Ve ką noriu pranešti savo tau

tieti.ame: ilgai sirgau ir gydžiausi 
pas daug daktarų, bet nieko nepa
dėjo. Pagaliau kreipiausi j dr. Mil- 
ler. Šiandien esu tokia sveika, jog 
viduryje gatvės galėčiau žmonėms 
šaukti, kad eitų gydytis pas dr. 
Miller. Man trūksta žodžių padė
koti už tai dr. Miller.

Viešai jam reiškiu padėką ir ra-» 
giųu visus, kurie sergate, kreiptis į 
jj. Būsite man dėkingi už gerą pa
tarimą.

Tegu! jam Dievas padeda.'

ROZALIJA KOWALSKA

Newark, N.J.
—----------—— '■ ----------1 ■' ---------

VISA ŠEIMA SĖKMINGAI PAGYDYTA
Tai retas atsitikimas, kad visa šešių as

menų še.ma tiek daug manim pasitikėjo, 
kad visi šeši dėl jvairių negalavimų krei
pėsi j mane ir aš savo natūraliu gydymo 
būdu visus pagydžiau. Dėl profesijos eti
nių priežasčių nenoriu išvardinti visų tos 
šeimos narių ligas, tačiau mano kabinete 
yra jų išsamus padėkos laiškas, kurį kiek- 
v.enas besidomjs gah patikrinti.

“Aš rašau šį laišką Jums norėdamas pa- 
re.kšti d.džiausią padėką už taip puikų 
manęs ir mano šeimos pagydymą. Kuris 
mums vis ems taip buvo geras, kad mes 
visi be operacijų ir be jokių vaistų pagijo- 
me ir jaučiamės pilnai sveiki. Tiesiog ne
įmanoma Jums. dr. Miller. t nkamai atsidė
koti, kad Jūs taip greitai mane. mano žmo
ną pagydėte. Reiškiu didžiausią pagarbą 
ir padėką." OSCAR STILLER
Nevvark. N. J.

SCIATICA (ISIJA)
šį laišką rašau norėdamas pra- 

nešti ligoniam, ką gero Dr. Mlllens 
man padarė.

Gana ^lgą laiką ir. n skaudėjo 
nugarą ir jaučia iabai opius skaus
mus ką riję kojoje.

Daug gydytoją. į kuriuos pasto
viai kreip.ausi patar.no ir p tgai- 
bos. neįstengė tų skausmų pauu.n- 
ti, kad nepasikartotų.

Dr. Milleris iš Nevarko. pažinęs 
tikrą tų skausmų priežastį, savo na
tūraliu gydymo metodu pas ekė vi
siška mano pasve kimo. Dabar ne
bejaučiu jokio skausmo nei nugaro
je nei kojoje.

Norėčiau, kad mano laiikas pa
siektų tuos. kurie kenčia panai us 
skausmus, kaip aš kentėjau, kad 
Dr. Milleris galėtų ir j cm padėti, 
kaip padėjo man.

LUCCIANO PALMUCCI 
Nevrark, Nevv Jersey

Brangus Dr. Milleri,
Aš jaučiu mano pareigą parašyti Tamstai ir padėkoti, kad pageibė- 

jcte man atgauti sveikatą.
Nuo rugsėjo mėnesio 1949 metų, kai atvykau į Ameriką, mane vargino 

nuolatiniai ir aštrūs galvos skausmai. Dėl jų aš ne tik negalėjau ieškoti 
darbo, bet net negalėjau atlikti namų ruošos.

Aš kreipiausi į daktarą, kuris yra plačiai žinomas. Jis pasakė, kad 
mano negalavimo priežastis buvo nauja aplinkuma. Jis gydė mane 4 me
tus, bet oe pasėkų. Tikrumoj aš jaučiausi blogiau.

Vieną dieną, skaitydama lenkų dienraštį “Novvy Swiat” aš pamačiau 
atvirą laišką p. Leokadijos Pudans, iŠ Long Island, N. Y., rašytą Dr. 
Milleriui. Paskaičius apie jos pagijimą, aš nutariau kreiptis į Tamstą.

Mane ištyrinėjęs ir peršvietęs X spinduliais. Tamsta man pasakei, 
kad priežastį mano skausmų buvo mano stubure ir, be to. ne viskas 
buvo tvarkoje su viduriais nuo tų vaistų, kuriuos ėmiau anltsčiau.

Dabar aš dėkoju už tą nuostabų būdą, kuriuo Tamsta mane gydei. Daktare Milleri. Po mėnesio 
Tamstos priežiūroje, aš jaučiuos dabar visai gerai. Aš nuoširdžiai patariu kiekvienam, kuris nesijaučia 

gerai arba serga, kreiptis pagalbos j Dr. Millerj, Newarke, N. J.

1960 sausio 12
Certiamas Pone Dr. Miller:

Ilgą laiką kenčiau baisius reumatizmo sopulius. Tie skausmai diena 
iš dienos stiprėjo. Aš sunkiai begalėjau pavaikščioti ir namie apsiruošti. 
Kai niekas jau negelbėjo, beviltiškoje padėtyje pasinaudojau Dr. Millerio 
praktikos geradarybe. Kadangi Dr. Milleris savuoju gydymo metodu su
teikė man neįkainuojamą pagalbą, tai š uo žodžius rašau niekieno net 
neraginama, kad nuoširdžiai padėkočiu Dr. Milleriui ir atkreipčiau kitų 
dėmesį, jog nėra reikalo bepasmiškai kentėti, nes su tikru pasitikėjimu 
gali kreiptis į Dr. Millerj.

Gerbiamajam Daktarui reikiant! didžią padėką ir pagarbą
Mrt. M. ZAYKOW8KA

644 18th Avenue. Irvington, N. J.

VViliiamspert. Pa. OTYLIA TURZANSKA

Brangus Dr. Miller,

Per šešis mėnesius kankinausi vi
durių negalavimais. Aplamai, mano 
sveikata buvo menkoka ir dėl to 
buvau nustojęs 10 svarų svorio. At
virai kalbant, mano sveikata buvo 
gerokai pašlijusi, tačiau nenustojau 
vilties, bet než.ūrint to, turėjau pa
sitraukti iš savo darbo. Nors mane 
tuomet gydė net trys gydytojai, pa
sveikti negalėjau.

Pagaliau vienas mano prietelis 
rekomendavo man Dr. Millerio na
tūralų gydymą, bet atvirai kalbant 
nemaniau, kad tac man pagelbėtų, 
bet. ieškodamas pagalbos, nutarau 
neatidėliojant kreiptis į Dr. M llerj 
ir po poros savaičių gydymo, jau
čiausi kaip kitas žmogus.

Aš jaučiu savo pareigą rekomen
duoti Dr. Millerio nepaprastą gydy
mo metodą savo pr.eteliam;. kurie 
norėtų informacijų apie jo natūra
lius gydymo metodus.

Su pagarba,
K.SOTOS

Nevv York 16. N. Y.

Ilgai džaiugiausi sveikata, nuolatos dirbdamas savo ūkyje. Bet 1945 

m. staiga susilpnėjau, pradėjo skaudėti kojos. Susitrukdė darbas, tad 

-Buvau priverstas ieškoti pagalbas. Kaimyninio miestelio gydytojaipareiškė. 

kad tai artritizmas ir prirašė vaistų. Vėliau pasiuntė pas specialistą 

į Nevv Yorką. šis paguldė mine savo klinikoje, iš kurios išėjęs, vėliau 

visus 1946 m. važinėdavau pas jį j Nevv Yorką. Deja, niekas nepage

rėjo, net priešingai — negalėjau vaikščioti, tad vežiojo mane veži

mėlyje. 1947 m. vėl buvau grąžintas

If

15 širdies dėkoju Dr. Joseph Mil- 
lerlui už tą stebuklingą būdą, ku
riuo jis mane pagydė. Atvažiavus j

Nevv Yorką. aš gavau sunkų darbą. 
Kiek padirbėjus, susižeidžiau nuga
rą ir turėjau darbą mesti. Aš buvau 
pas daug daktarų. Vienas sakė, kad 
mane reiks operuoti. Kitas gydė nuo 
pūslės uždegimo, bet vietoj jaustis 
geriau, aš blogėjau. Pagaliau pri
ėjo prie to, kad negalėjau nei mie
goti. nei valgyti. nei vaikščioti ir 
kentėjau baisius skausmus. Aš ne
tekau vilties kada nors pagyti. Ma
no vyras pamatė Tamstos skelbimą 
lenkų laikrašty "Novvy Svviat” ir, 
ners aš nenorėja.'. įkalbėjo kreiptis 
j Tamstą. Peršvietus mane X spin- 
dul ris ir ištyrinėjus, buvau gydo
mo apie mėnesį. Dabar aš jaučiuosi 
10C procentų geriau ir vėl dirbu.

Dėkodama už grąžintą sveikatą, 
aš siunčiu savo nuotrauką, kurią 
galite naudoti viešai, kad kiti ligo
niai pasektų mano pavyzdį ir kreip
tųsi į .Dr. Millerj.

LEOKADIJA PUDANS 
Long Island City, N. Y.

į ligoninę, kurioje gydžiausi 5 mėn- 

Bet mano sveikata blogėjo. Paga
liau mane šeima vėl atsiėmė namo, 

kur laukiau tik Aukščiausiojo pasi

gailėjimo.

1948 metų pradžioje vienos bičiu
lės patariami atvežė mane sūnus 

pas dr. Miller. Jis mane patikrino 

ir sut'ikė vilties gyventi. Jo klau
sydamas. jau vasario mėn. pradėjau 
vaikSčioti. pasiremdamas ramsčiais, 
o po poros mėnesių ir jų nebereikė
jo. Lygiagrečiai pranyko ir skaus
mai. Vasarą jau dirbau ūkyje.

Visa Širdimi dėkoju daktarui ir 
siunčiu tris savo fotografijas, kurias 
prašau paskelbti.

LORENZOJANY

Kadangi Tamsta, grąžinai man 

sveikatą, ir man prasidėjo naujas 
gyvenimas, aš jaučiu pareigą Tams
tai pareikšti savo dėkingumą šiuo 
laišku. Aš kentėjau nuo skausmų 

visame kūne, ypač kojose, per dau
gelį metų. Daug daktarų nieko man 

nepadėjo, ir pagaliau aš kreipiausi 
j jus pagalbos. Tuojau po pirmo 
apsilankymo aš galėjau geriau
m—> »JLA»yvė » »«* «»«r a » zlmirA 7"\rk \r _
VdlA3Vivu zz ąnoooinai uuiįv. tsan-

tarė Milleri, aš siūlau, kad Tamsta 
paskelbtum mano laišką kartu su 
mano nuotrauka, taip kad ir kiti 
sergantieji žmonės gautų pagalbos 

Nuoširdžiai Jūsų,
W.SCHEFFEL

Lawrence. Mass.

1960 sausio 5
Gerbiamas Pone Dr. Miller:

Mano laiško tikslas nėra tiktai išreikšti gilią padėką Dr. Milleriui, 
bet ir apskelbti žinią sunkiai sergantiems kad yra viltis atgauti sveikatą 
be vaistų ir operacijos. Ilgą laiką kenčiau aštnU9 skausmus pečiuos, gal
voje ir nervų; tie skausmai buvo priežastimi daugėlio nemigo naktų. 
Mano viltis, kad skausmai praeis, vis mažėjo, ir pagaliau aš ėmiau pra
rasti kantrybę. Kreipiausi į dugelį gydytojų, bet nė vienas negalėjo man 
padėti net ir geriausiais vaistais. Radęs laikraštyje Dr. Miįlerio pranešimą, 
visą savo viltį ir pasitikėjimą nukreipiau į jį.

Gerai mane ištyręs ir peršvietęs Rentgeno spinduliais, nustatė mano 
sopulių diagnozę. Jau po dviejų savaičių, dėka Dr. Miller o pastangų ir 
natūralaus gydymo, pasijutau žymiai geriau ir galėjau vėl užmigti, o po 
kelių savaičių buvau visai išgydytas ir pasveikęs.

Mielas Skaitytojau, tuo padėkos laišku Dr. Milleriui norėčiau jj pri
statyti visiem kenčiantiem.

Sų ErJja Dądėka įr didžia Dagarba
JOHANN ARMER

83 Central Avenue, New Brunsu-ick, N. J.

1960 sausio 17
Didžiai Gerbiamas Pone Daktare:

Iš gilios širdies noriu Tamstai nuoširdžiai padėkoti už stebuklingą Sp 
sėkmingą pagydymą, kur.s buvo pasiektas Jūsų praktika. Ilgus metus 
kentėjau dėl skausmingų tulžies akmenų. Gydė mane Ukrainoje, paskui 
Vokietijoje. Gydytojai man patarė operaciją tiem akmenim pašalinti. Labai 
tos operacijos bijodama, b taip pat ir dėl k.tų priežasčių, nesiryžau. Vėliau 
mane pasiekė pranešimas apie Tamstos gydymo būdą ir tai. kad daug 
kam padėjote be vaistų ir operacijų. Gali man Tamsta patikėti, kad jau
čiuos labai laiminga, jog galėjau operacijos išvengti. Mano gi kentėjimai 
jau taip ilgai tvėrė, kad nebuvo galima delsti diena iš dienos. Vis dėlto 
mielai pasidaviau 7 mėnesių trukusiam gydymui, nepaisydama nei vargi
nusios kelionės iš Philadelphijos j Newarką nei išlaidų, nes greitai pajutau 
sveikatos pagerėjimą, o šiandien galiu iš naujo, kaip kitada, namie šei
mininkauti ir džiaugtis gyvenimu.

Rašau tai be jokio raginimo ar prašymo, o tik norėdama, kad ir kiti 
kenčiantieji galėtų pasinaudofi Dr. Millerio paslauga ir nusikratyti ne
reikalingų skausmų.

Mrs. KATERYNA MUELLER į
3406 Kirwood Rd.. NE. Philadelphia, Pa.

Noriu šia proga Jums pareikšti 
mano padėką už suteiktą man vėl 
galimybę gyventi.

Turėjau daug įvairių skausm:; 
nugaroje, kurie privertė mane atsi 

sakyti darbo. Vieną diena išgirdau 
apie Jus ir.Jūsų natūralius gydymo 
metodus. Po šeSių sėkmingų vizitų 
aš įsitikinau, kad visa tai ką gir 
dėjau buvo tiesa. Šiandien aš esu 
visų 1007f sveikas.

Cia pridedu mano nuotrauką su 

šiuo laišku. Jūs galite jį paskelbti 

bet kuriame laikraštyje ar žurnale 
kad kiti žmonės galėtų pasinaudoti 

ir sugrąžintumėte jiems sveikatą.
Nuoširdžiai Jums dėkingas.

E. CRUZ

Nevvark 3, N. J.
Frenchtown. N. J.

3960 vasario 13

Cerbiamas Pone Dr. Miller:

šiuo laišku noriu išreikšti Tamstai padėką už stebuklingą gydymą, 
kuris grąžino man sve katą.

Daug metų naudojausi įvairia mediciniška pagalba, deja. be jokių 
teigiamų pasekmių. Kad nusikratyčaiu baisių galvos skausmų ir dažno 
apsilpimo. sutikau su pečių operacija, kuri vos nesibaigė mano mirtimi. 
Mano ilgų kentėjimų istorijoje posūkio diena buvo metų pabaigoje mane 
pasiekęs Tamstos sieninis kalendorius, kuraime radau šiuos žodžius: 
"Niekada nepraraskite vilties; visada atsiras kas nors ir kur nors. kas 
galės padėti." Jau po trumpo gydymo pajutau ryškų sveikatos pagerėjimą. 
Už didžią paslaugą būsiu dėkingas Dr. Milleriui iki savo amžiaus galo 
ir karštai jį rekomenduoju kit.em ligoniam.

Su nuoširdžia pagarba

Bronx 57, New York

Buvau kreipęsis į daug gydytojų, bet niekas neįstengė palengvinti 

mano skausmų ir pagydyti mano nugarkaulio, inkstų ir pairusių nervų. 

Naktimis neužmigdavau, o atsikeldavau dar labiau pavargę.?. Esu šian

dien dėkingas Aukščiausiam ir dr. Miller ne3 atca.au sveikatą’ir jau

čiuosi lyg naujai užgimęs. Todėl visiems patariu kreipta į Dr. Miller,

nea tikiu, kad jis ir jiems padės.

New Brunswick, N. J.

IZYDOR CANTOR

GLORCE LlZAK

Neįmanoma paskelbti visų tų mano pacientų laiškų, kuriuose reiškiama padėka už mano globą ir gerus gydymo rezultatus. Tie laiškai rašyti vyrų ir moter;, kurie kentėjo įvairiausius skausmus: įvairius skik'o negalavimus, 
reumatizmą, krūtinės ir kryžiaus, rankų, kojų ir galvos skausmus, širdies, akių ir ausų nusilpimą, skundėsi aukštu kraujo spaudimu, cukrine liga, geltlige, inkstų ir pūslės, taip pat ir visokiais kitokiais negolavima.s.

Besidomintieji gali tuos laiškus pamatyti mano raštinėje. Ten yra jų patvirtinti originalai. <
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MIRĖ AUKSINĖS ŠIRDIES ŽMOGUS

Liepos 6 <1. savo gimtąją- Įėjo dirbo kolchozo raštinėj, 
me Žiūronų kaime (prie Ka- Kaip 1905 m. revoliucijos 
dviliškio; mirė 90-tuosius dalyviui jam buvo paskirta 
metus bebaigiąs Antanas pensija..
Povylius, auksinės širdies Į amžinybę nuėjo krikšto- 
žmog-ūs, ii- sunkiose sąlygo- linės sielos žmogus, neabe- 
se niekada nepametęs ge- jotinai sunkiai išgyvenęs 
ros nuotaikos, nuolat širdin- svetimųjų priespaudą, nes 
gai besisy psąs, visuomet visa savo esybe buvo laisvės 
pasiruošęs kitam padėti, dėl šalininkas, tiesus žmogus, 
savo geros širdies beveik ir nepakentęs apgavystės, vei- 
savo pavyzdingo ūkelio ne- dmainiavimo.
tekęs. Tebūnie jam lengva gira-

Velionis gimė 1871 metų toji žemė, o jo gyvenimo 
rugpjūčio 27 d. Žiūronų kai- palydovei, kurią jis gana vė- į 
me, Radviliškio vis. Didelių lai tesurado. ir sūnui gili 
mokslų jam neteko išeiti:
ves pradžios mokyklą tebai
gė. bet vėliau lavinosi pat 
per save ir buvo pasiekęs 
aukšto intelektualinio lygio. 
Tėvai vertė ji būti kunigu.

užuojauta.
Ir muzikai šlovins partini 

suvažiavimą

(E) Liaudies meno rūmai 
Lietuvoje ruošia spaudai

KOMUNISTŲ ALKOS

Laoso moterys ir vaikai, pabėgę nuo komunistu, džiau
giasi pabėgėliu stvykloje gavę šiltu ryžiu žiupsnelį.

bet velioris nenorėjo, todėl dalnlJ rinkini: "T. Lietuvos 
išėjo iš namu, išvažiavo i j kompozitoriai TS komuris- 
Eusiją ir ten tarnavo. 1905 partijos 22-jam suvažia- 
m. crižo i Lietuva, dirbo Gu-1 .
bert,ijos alaus bravarežiau-l , Leidiny numatoma įdėti

ALTO nutarimai
ŽODIS VISUOMENEI i Amerikos Lietuvių Tary- 

--------- į ba. įsikurusi Antrojo Pašau-
A I tolumu 11" a _ livvir-k Irom v.rl rv 3 rton.

vietų Sąjunga, nebūtų pa- j* lietuvių visuomenę. Naudoda-
Į daryti kokie nors lietuvių “ūsų spaudos ir radijo pa- 
: tautai Žalingi susitarimai. tarnavimais Amerikos Lietuvių

Amerikos Lietuvių Tary- 
‘ ba darė ir privalo toliau da- 
' ryti žygius Washingtone,
Valstybės departamente bei 
Kongrese, informuoti pla
čiąją Amerikos visuomene 
ir, kur galima, veikti iš vien 
su kitų pavergtųjų tautų at
stovais, pirmoje eilėje su 
latviais ir estais.

Dabar, kai tarptautinė 
itampa padidėjo ir bręsta 
konfliktas, gal.s nulemti pa
saulio likimą, mums. Ameri
kos lietuviams, reikia tas 
pastargas dar labiau susti
printi. Jos bus tuo sėkmin
gesnės, iuo mes būsime vie
ningesni ir įyžtingesni savo 
veikloje.

Amerikos Lietuviu Tary
bos suvažiavimas todėl ir ra
gina Amerikos lietuvių vi
suomenę ir toliau remti 
ALT žygius ir darbus mora- 

Į liškai ir finansiškai, deri
nant visus savo politinius 
darbus su Amerikos Lietu
vių Taiybos pelitine linija 
ir skatinant, kad daugiau 
lietuvių vyrų ir motetu isi-: i.__  i--- : " _

Taryba gali teikti informacijas 
visuomenei ir taip pat iš jos gali 
sulaukti savo darbui reikalingos 
medžiaginės ir moralinės para
mos.

Dėl to suvažiavimas nuošir
džiai dėkoja visiems patriotinių 
lietuvių laikraščių, žurnalų ii 
kitokių leidinių redaktoriams 
bei radijo valandėlių vadovams 
ir jų bendradarbiams už teikia
mą svarbią paramą.

Suvažiavimas prašo ir tikisi 
kad mūsų spaudos ir radijo 
žmonės ir ateityje rems bei 
bendradarbiaus Amerikos Lie
tuvių Tarybai jos sunkiame 
darbe dėl Lietuvos ir lietuvių 
tautos laisvės.

* * *
DARBO VEIKLAI PAGYVENT

Amerikos Lietuvių Taryba.
1961 m. liepos .”>-4 dd. posėdžia
vusi Pkk-Cbngress viešbutyje ir 
išklausiusi pasiūlymus, kaip 
pagyvinti ir sustiprinti Ameri
kos lietuvių Tarybos veiklą 
pataria:

1) Kaip Antrojo Pasaulinio 
karo metu Amerikos lietuviai 
Įsijungė Į JAV bonu ir karo jė-

NESISAVINKIT, 
KAS NE JŪSŲ

Vilniuje 1 e i d žiamame 
“Komunisto’’ šių metų gegu
žės numery paskelbiąs A. 
Fakševičiaus sciaipsnis “Xe- 
ui i \ iiniaus komimaiai.’ 
Tai B. Verbickis, J. Simele- 
vičius, Laurionskis ir R. Pi- 
icris. ketin i \ iiniaus lenkai 
larbininkai, kurie 1919 rn. 
buvo lenkų legionierių ap
supti gekzirkeliečių klube 
Tarnų gatvėje ir ten žuvo. 
pirma palaidoti katedros 
aikštėje, o vėliau Rasų ka- 
t inėse.

Man parūpo i tą straipsnį 
atsilepti, nes jame visi mi
nėti asmenys be jokių švy
tavimų yra laikomi “komu
nai ais, suprantant, kad tai 
reiškia komunistai, bolše
vikai.

Aš čia kalbėsiu tik apie 
Bonifacą Verbicki, nes ji 
seniai pažinojau. Jis buvo 
mano senas partinis drau
gas. kartu diibome, galima 
sakyti, ruo pat pradžios 
paitijos Įsteigimo iki vokie
čių okupacijos, per pirmąjį 
pasaulini kai a. Kartu vargo
me Vilniuje bado metus per

įimtomis, demokratinius princi-j vokiečiu gaudavome šiek 
pas pripažįstančiomis organiza- Į tiek produktu, jos organizat-

čias komunistų partiją. Lei
dinyje būsią 15 dainų.

Išvyko karo kurstyti

Iš Maskvos liepos 6 d. 
pranešta, kad į Rostocką

no i.- Šiaulių į Vilnių, čia 
taipgi dalyvavo socialdemo
kratų veikloje.

1 ’Gi metais išrinktas į 
Rusijos II Dūmą, buvo lietu
vių socialdemokratų grupės (komunistų valdomoj Vo- 
seKictonu. Kartu su kitais išvyko “tarybinės
lietuv iais Dūmos atstovais visuornenės delegacija” da- n 500 mbliu 
socialdemokratais pasirasė lyvauti tradicinėj “Taikos ’ *
atsisaunimą, kuiiame pasi- pabaltijvje savaitėje.” De- 

w«mv«.icx- jegaciją sudaro Lietuvos, 
tine& laisves, už kanuoine- Latvijos, Estijos, Leningra- 
nes pakeitimą milicija, ze- jo jr Kaliningiado (Kara- 
įnės nusavinimą iš valdžios, • ]įaučiaus) miestu atstovai.
cai o stirnos, cerkvių, baznv- T, , ... ,, - ’ Delegacijai vadovjcm. vienuoivnų ir stambių- -»< . , - T •
.* j*- -a - - Maskva paskyrė Lietu

■ auti

• aps\
mąją tarptautinę padėtį ry- statymo nepripažinti netei- ATSIŠAUKIMAS Į LIETUVIŲ 
šium su Lietuvos ateities sėto Lietuvos įjungimo į ko- ORGANIZACIJAS

munistinę Rusijos imperiją ---------
ir pakartotinai pasisakė už

problemomis, nutarė kreip
tis į Amerikos lietuvių vi- Amerikos Lietuvių Tarybos 
suomenę šiuo atsišaukimu. Į lietuvių tautos teisę būti ne- suvažiavimas. Įvykęs Chicagoje
______________________ priklausomai. , 1961 m. liepos 3-4 dd. Pick-Con-

Kova dėl Lietuvos išlais
vinimo yra dalis Vakarų 
demokratijos kovos, kuriai
vadovauja Jungtinės Ame- tiniM lietuvių organizacijų para- 

u

nų. kurių vertė siekia

Prieš pusmetį ūkio vado
vai nutarė atsikratyti, jų 
nuomone, nebereikalingo
mis mašinomis, surašė net 4 
aktus, kuriuose pasakyta, 
kad daigų sodinimo, lapų 
nuėmimo mašinų, siurblio

Ojomis.

2) Ruošiantis didesniems po
litiniams žygiams, pageidauja
ma, kad ALT šaukiamos konie-

vime dalyvav o ir B. Verbic- 
kis. Valgykla padėjo nors 
kiek gelbėti nuo bado tau
tiečius. Ir aš esu buvęs to

gress viešbutyje. išklausęs rencijos apjungtų galimai dide-| darbo dalyvis mėnesiais. 
ALT vykdomųjų organu prane- sni skaid9 Lietuvos reikalais j Ir prieš tai, kaip minėjau, 
Šimus ir susipažinęs su patrio- besirūpinančiu organizacijų. * su B. Verbickiu dilboms 

bendrą partini darbą.
Tai buvo krikštolinis id» - 

į alistas, susipratusio darb -
--------- i ninko, visuomenininko ir

Amerikos Lietuvio Tarybos i Žmogaus pavyzdys. Jis vis} 
suvažiavimas, Įvykęs Chicagoje laiką, kai ĮsRungė Į visut- 
liepos 3-4 dd., turėdamas prieš; menini darbą da bininkų e - 
akis Įvykusią Lietuvių Dainų j iėse, bu O socia’.Lmokr*- 
šventę 1961 m. liepos 2 d. Chi-■ tas. Lietu vos Socialdemt-

SVEIKINIMAS DAINŲ 
ŠVENTEI

—T»a Kai vailrlctikus vaisvyues, prieš unau-. 
tarini Rusijos despotizmą, į Amerikos Lietuvių Tarybos 

darbais, su malonumu konsta
tuoja. jog gausios Įvairių pa
skirčių lietuviu organizacijos, 
klubai, chorai, menininkų sam
būriai ir kitokie organizaciniai 
vienetai darniai bendradarbiau
ja bei remia Amerikos Lietuviu

siekiantį išplėsti savo domi 
niją visame pasaulyje. Esa
me tv irtai įsitikinę, kad de
mokratijos šitą kovą laimės.

ju žemvaldžių irtų žemių SPT-4 ir pakabinamojo ke- j tikime kad iu nerca-
įsdaummą varguomenei, y - - 110 pagnnames netaies su Jė iįeWvjų uutai tei.

1908 m. rugsėjo mėnesi kU' sidevejusios. naudoti netin
gimus už priklausymą so- Paleckiui pažaisti ka, remontuot nerentabilu.
cialdcmokratams, bet ne-' viri žinome kad dabar- v , paS1’ a^e d,rekt°nlIS 
t. u,.- paktotto.1909'm. tims Lietuvos prezidentas , mech R EiCįldas. vvr. ag.

Justinas la 'čekis netun jo- ror.omas B. Skirmontas, vyr.
klos tiktos valdžios, kad ji^ boh. S. Teišerskis, žemės . , .
tėra Maskvos pagundyta j,kio maši jnž g KuteIis, pn'alome visą laika budėti, 
ėlytė. Bet Nikita leidžia: net ir siauiiu rajono „,k(lo. ruoindam.esi. kad Lietuvos 
kartais Justinui pavaizduo-1 m„Ja koroiteto kolakiu ma. | reikalas nebūtų užmirštas ir
ti dideli galingą žmogų. Jis|5inų ir traktori„ techninės , JAV ", kltoms vah*>- 

oems santykiaujant su so-

Kov o ii 
1 įtinai jį nubaudė už aukš 
čiau minėtą Dūmos atstovų 
pasirašytą atsišaukimą 1 
metus tvirtovės kalėjimo ir 
tą bausmę atliko Kauno ka
lėjime.

Grižes i Šiaulius, veikliai

sės, kurias sutrempė Mas
kvos imperializmas.

Remdami Lietuvos išlai
svinimo viltis JAV laikyse
na Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos klausimu, mes tačiau

Santyki uvsč

cagoje. randa, jog lietuviu dai- i kratų Partijos
Tarybą jos darbuose dėl Lietu- /05 ^rsini^o3 ir puoselėjimą 
vos išlaisvinimo. 1 ^€tu' *u visuomeneie yra musu 

gilia ! dalyviu ir jų dirigentų
‘ 1 bei visu dainos ir muzikos rėmė-

choruSuvažiavimas reiškia 
padėką visoms bendradarbiau- i 
Įančioms organizacijoms, laba: j J11 njoPelnap 
vertina jų darbą ir įnašą mūsų j
bendroje kovoje su Sovietų Są- !r tar*a nuoširdžią padėką vi-

L'ėl to suvažiavimas sveikina

dalyvavo visuose vietos lie-; ką nors “garbės raštu” ap 
tuvių didesniuose darbuose, į dovanoti.

Pax>zdžiui. nedrau- bū^Jės priežiūros insp. inž. 
dzia. Maskvos atsiklausus,! g Norkūnas

O iš tiktųjų, kaip rašo Fi-
ypač veiklus buvo scenos- 
-muzikos-dainos draugijoje 
Varpe.

1917 m. jis dalyvavo Lie 
tuvių kenteiencijoje Vilniu
je. kuri išrinko Lietuvos Ta
ly bą.

Nepriklausomybę a t ga 
vus. velionis tuoj visomi: 
ketui iomis kibo i darbą. Jis 
vienas pirmųjų savivaldybių 
organizatoi ius. kultūros, že
me? ūkio draugijų, koopera
tyvų steigėjas.

Nuo 1921 m. gegužės 24 
d. jis Steigiamojo Seimo na
rys. vėliau duonelę pelnyda 
mas savo pavyzdingai su
tvarkytame mažame ūkyje, 
uoliai dalyvauja vietos it 
centrinių k o o p eratyvų— 
Eierocentro, Lietūkio ii 
įvairių kitų žemės ūkio ii 
kultūros draugijų vadovy
bėse.

Nesvetimas jam buvo ir 
spaudos darbas—bendra- 
daibiavo Skarde, Žarijoje, 
Vilniaus Žiniose, Lietuvos 
Ūkininke, Socialdemokrate, 
Lietuvos Žiniose, Šiaulių 
Darbininkų Balse ir kt

Komunistams Lietuvą už
valdžius ir jo ūkelį įjungus 
į kolchozą, velionis kol ga-

štai, liepos 1 d. “Įsaku” 
tokiu ‘•garbės raštu” buvo 
apdovanotas Tūlos miesto 
M. Gotkio vaido dramos te
atro kolektyvas jo gastrolių 
Lietuvoj proga.

Liepos 6 d. “įsaku” tai 
'garbės įaštais” apc'iovano- 
i “už pasiektus laimėjimu 
-Loviniame ir politiniame 
parengime šie karininkai

Kap. I.t-o.dil Cvetkov, 
Irigorij Diadečko, maj 
\Ieksandr Knt/likov. Keo 
losij Marjasov. vyr. tech. 
eit. Anatolij Rožer.in. maj 
Anatolij Smirnov, ir papui 
kin. Ivan Teziejev.

Sovietu armijoj Lietuvoji 
tėra visai lietuvių, nei ka- 
ininku, nei kareivių ir jau 

Paleckis apie tos armijos, 
karininkų “pasižymėjimus" 
tikrai nieko nežino, bet jam 
ūsai pakišo popierių, o Ju

stinas “ranką pridėjo*’ ir 
taip atsirado garbės raštai 
rusams karininkams.

Tai bent šeimininkai!

Vilniuje leidžiama “Tie
sa” rašo, kad Bubių (prie 
Šiaulių) sovehozas (valsty-

ansų ministerijos kontrolės 
-revizijos valdybos vyr. 
tontrolierius, daigų sodini
mo it lapų nuėmimo maši
nos geros ir rūpestingai sau- 

omos garaže, pakabinama
is kelias dar 2-3 metus ga- 
i būti naudojamas, o siur
blys dai visiškai naujas, ne
naudotas. Mat, tam ūkiui jis
•et didelis.

Apie tuos aktus žinojusi ir 
žemės ūkio ministerija, bet 
nieko nesidomėjusi, kodėl i 
nurašomi nauji Įrengimai ir| 
tinkamos' naudot’ mašinos.!f

Panašūs dalykai esą iri 
Foravos rajono Žeimių sov-J 
choze. Ir čia jau 4 metus 
dulkės slegia nenaudojamą i 
siurblį, toks pat likimas lau
kia ir prieš 2 metus Įgytą 
gaterį. Jie tam ūkiui nerei
kalingi, kelis kartus buvę 
kreiptasi Į ministeriją ir 
klaustą kas daryti, bet vis
kas liko kaip buvę.

Minėtas inspektorius ra
šo, kad patikrinus tik 4 ta
rybinius ūkius (o jų yra 
211) rasta, kad nenaudoja
mų mašinų bei Įrengimų esą 
už 23,900 imbliu, o tuo tar-

NEPASISEKĖ

Viršuje Rot h Jessen iš Se- 
attle, Wash„ apačioje Bruce 
McGhie iš New Yorko žai
džia golfą mot erą varžybo
se SpringfieM, N. K abi 
geros žaidėjos, bet šį kartą 
joms nepavyko.

jungos grobuoniška politika.
Amerikos Lietuvą Taryba, 

kaip Įvairių politinių-ideologinių 
crrupiii ir dviejų didžiųjų fra- 
temalinių organizacijų jungi
nys. kurio tikslas atgauti Lietu
vai laisve, yra labai reikalingas 
bendros talkos savo uždavi
niam1’ niekti.

Dėl to suvažiavimas, nuošir
džiai dėkodama® patriotinėm or 
^anizacijoms. prašo toliau glau
džiai bendradarbiauti ir rernt 
ATT darbus ir prašo visų ben
dradarbis u j p. nčių organizaci j • • 
raigoti savo narius mums vi-
iems bendrą Lietuvos laisvini

mo darbą remti moraliai ir ma
terialiai.

# ♦ ♦
LIETUVIŲ SPAUDOS IR 

RADIJO VADOVAMS

siems lietuvių chorų dalyviams, 
dirigentams, muzikams ir lietu
viškos dainos rėmėjams.

Suvažiavimas linki ir ateity
je puoselėti lietuvių dainų ii 
muzikos meną laisvojo pasau
lio visuomenėje.

* * #!
VLIKO REIKALU

biris dvaras) turi net 40 Pu kitur tos mašinos būtų 
įvairiu nenaudojamų maši- reikalingos.

Amerikos Lietuvių Tarybo?
-uvažiavimas. Įvykęs Chicagoje 
Pick-Congress viešbutyje 196’ 
m. liepos .3-4 dd.. išklausęs vyk 
domųjų organų veiklos praneši
mus ir išklausęs atskirų lietuvii 
kolonijų veikėjų pranešimus 
vienbalsiai pripažįsta, kad Ame
rikos Lietuvių Tarybos darbe 
jos kovoje už Lietuvos išlaisvi 
nimą iš pavergėjų-bolševiku 
jungo labai didelę paramą teikia 
mūsų patriotiškoji lietuvių 
spauda ir lietuvių radijo valan
dėlės.

Tik jų bendradarbiavimo ir; 
paramos dėka, Amerikos Lietu-’

Amerikos Lietuvių Tarybos
□važiavimas, 1961 m. liepos 3 d 

išklausęs VLIKo priminint 
?raneš;mą apie politinę padėti 
eigiamai Įvertina VLIKo pe; 

eilę metų Įvairiuose baruose ve- 
lamą kovą už Lietuvos išlaisvi 
urną, ypač pabrėžia VLIKo ra 
tiio tarnybą bei svetimomis
albomis leidžiamų Eltos biule- 
enių svarbą.

♦ ♦ ♦
KITŲ LAISVINIMO 

VEIKSNIŲ REIKALU

Amerikos Lietuvių Taryho- 
-uvažiavimas. 1961 m. liepos 3-< 
1d. posėdžiavęs Chicagos Pick 
Congress viešbutyje, įvertinda
mas Lietuvos Įgaliotinio \Vash- 
ingtone p. J. Rajecko, laisvo 
Lietuvos atstovų. Laisvinimi 
veiksniu ir viso pasaulio gero* 
valios lietuvių pastangas Lietu
vai laisvinti, ragina dar suak
tyvinti visas pastangas ir siekti 
aukščiausio tikslo—Laisvos Lie
tuvos.

narys, tit- 
kompronr. i si n is sočiai istaa, 
žmogus, negalėjęs pakęs-i 
smurto savo įsitikinimams. 
Todėl jis geriau pasiryžo 
mirti, negu leisti savo asme
nį išniekinti: Jis, nenorėda
mas patekti i minėtą gele
žinkeliečių klubą apsupusių 
legionierių tankas, pats nu
sišovė.

Suprantamas yra rotas 
greitai getus žmones pasisa
vinti. Komunistai ir toj sri- 
tyj via greiti. Suprantamas 
ų noras pasisavinti ir tokį 
-vie«u žmogų kaip B. Ver
bicki, kuris niekada nėra 
■.uvęs komunistas, juo la
biau riekuomet nėra dėjęsis 
'olševiku, nes nei savo ide
ologija, nei būdu jiems neti
ko. Lygiai tokio būdo ir ide
ologijos kaip Bonifacas bu
co ir jo žmona.

Todėl negaliu iškęsti ne
protestavęs prieš minėio 
traip-nio autorių, kuris n«- 

’i sutepti šviesit B. Verbi»- 
kio atminimą, nori jį nuda
ryti jam svetimomis spalvo
mis. Velionis turi palikti 
toks, koks jis buvo. Jis juk 
ir Varnų gatvėje sau kulką 
paleido, gindamasis nuo ga
limo prievartavimo.

Juo labiau smerktinas A. 
Takševičiaus pastangos ve
lionį brukti i eiles, kir io- ą 
jis niekada nebuvo, kat a 
jis, gulėdamas Pa>ų kapi
nėse, pats nebegali protes
tuoti.

Steponas Kairys

Pakalbinkim draugus, pa
žįstamus ir kaimynus užsiso-

vių Taryba gali pasiekti plačią-' namM ištaro.

Namų barniai ir kregždę iš ^Jti Keleivį. Šiemet kai-
l .; na dar tik $4.00 metams.Inamų išvaro. I

lt *••



Nr 29, Liepos 19,1961 fcBLEVJS, SO. BOSTON Puslapis penkta*

—Gut yvnink, Maik! t himną. Argi jie nieko nepa- 
—Labo vakaro, tėve! Iš! sakė, kas mūsų tautą atvedė

kur dabar pareini?
—Buvau pas Zaeirką užė

jęs.
—O kaip jam dabar se

kasi?
—Nesiektai, Maiki. Ži

nai, jam labai patiko perei
tas mudviejų pasikalbėji
mas. Kai tu prikalbėjai vi
sokių balabaikių apie žmo
gaus išsivystymą iš košelie- 
aos, tai jis liepė man pa
klausti tavęs, iš kokio štofo 
lalėjo išsivystyti jojo naro- 
;:as. Ar tu gali toki klausi
mą išvirozyti

—O kokios kilmės jte sa- 
e laiko?
—Na, juk žinai; jis vi

enokas dzūkas.
—Bet dzūkai, tėve, nėra 

natvs sau tauta. Jie vra lie-

Į dabartinę Lietuvą? Juk 
visgi turėjo būti koks va
das, koks kunigaikštis, ar 
kas kitas.

Bet prieš 20,0(10 metų, tė
ve, nebuvo dar nei Kudir
kos, nei Basanavičiaus. Ir 
niekas dar nemokėjo rašyti. 
Pas žemaičius yra dar užsi
likęs savotiškas samprotavi

Skelbimai reikalingi
Skelbimas tai priemone vaix-( Curtis laikraščių leidykla iž

dais, žodžiais nusakyti dalyką, t leidžia $2323,000.
.-.manymą ar n; ujo išradimo,' D'jbleday knyyų leidykn— 
£.unk.io rcixalhi3simų; iškelti į >2,9-16,000. 

ypatybes, naudingumų ir bfi-į
taaumų žmogaus gyvenime. Kai { 
kas, žiūrėdamas į skelbimų, pa
sako: “Ka.n tai skelbiama. To 
dalyko nei aš, nei mano draugai 
M-reikalii.gt, o jai reikės, tai ir 
i-.e skelbimo rasime.”

Bet tik taip atrodo, o tikro
vėje skelbimai, ypač pakartoja
mi, veikia. Lietuviai juk sako:
“Lašas po lašo ir akmenį prata
šo.” Taip ir nuolatiniai skelbi
mai atsiekia tikslą, jie apsimo
ka, grąžina jiems išleistas dide
les sumas su gerais nuošim
čiais, jei skelbiamo dalyko ko
kybė nėra perdėta.

Niekur kitur tiek neišleidžia 
skelbimams, kiek Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, gal dėl 
to, kad jokia kita valstybė ne
turi tokio aukšto laipsnio pa
siekusi gamybos įvairiose sri
tyse. čia brangiai apmokamų 
skelbimų pilni dienraščiai, 'sa
vaitraščiai, mėnraščiai ir met
raščiai ; pakelėse lentos aplip
dytos skelbimais, jų matome 
busuose, traukinių vagonuose.
Kai kurios bendrovės savo ga
minius rekiamuoja net lėktu
vais ore.

Apsitašęs Dypukas Keleivio 
Nr. 27 sako. kad skelbimai ne
reikalingi, kad jame skelbiamos 
knygos neispergamos. Jis kiy-

bendrovė $3,188.000. 
Katoaal sausainių bendrovė 

—43A«2,oeo.
Ea«tera lėktuvų bendrovė— 

$4,17-4,000.
Ctropball sriubų gamykla— 

£4,493,000.
Amerios tabako bendrovė— 

$5,265,000.
Morris Phillips cigariečių 

bendrovė—$5,464,000.
Schenley degtinės gamykla— 

$83*5,000.
Colgate muilo — $8.663,000. 

Seagram degtinės gamykla—
$11,781,000.

Chrysler automobilių korpo
racija—$26,144.000.
Ford — $31,533,000.
General Motors — $52.390,000.

Yra metų, kada tos pačios 
bendrovės dar daugiau skelbi
mams išleidžia. Tai rodo. kad 
jei tokias sumas skelbimams iš
leidžia, matyti jie apsimoka.

LABAI |DOMl

Filmų aktorius Macdonald Carey fiimoje “The Damn- 
eo" rodo Londono vaikams, kaip amerikiečių jauni
mas uždega fejerverkus liepos 1 dieną.

W0RCESTER10 NAUJIENOS
Skautų Joninių laužas
Birželio 24 d. vakare

Baigia didįjį kalią
Didįjį (expressway) kelkAbejoju, kad. . l anor.io parke Skautu tėvu jau baigia statyti, nuo Bros-

prta3 yrad1p»Ms. MsdlpUiąlikom Joniniu i man aikštės arija Camb-
nOrea aer.au aps.taaę .spru- j
sę, bei geriau numana sKeioim u T ' - • j, Jono Beinonaus vadovau- 

. jair.as vyrų kvartetas daina- 
’ vo. Didžiumą dalyvių suda- 
' rė skautų jaunimas, kai ku- 
• rie atvykę iš kitur.

Raižą •
Pakruojietis

NEW HAVEN, CONN.
Liūdnas grįžau iš Brocktono

Joninių proga, birželio Liepos 2 d. su sūnumi bu
sta rašydamas, kad jei būtų' 24 d. gražiose Albertus Ala- vome nuvažiavę j Brocktono 
.. . . ------ ,------ ^nus kolegijos salėse buvo “tena.” Tą dieną buvo iš

sirengtas malonus pobūvis kilmės ir prie Dariaus-Girė- 
New Britaine gyvenančiam r,° bakūžės, kurioj ^šiemet 

čių išnyktų. Neįmanoma, nes' Jonui K. Kariui pagelsti. Į ^uvo it* dailininko 
juo daugiau kas perkama, nau-J jį susirinko svečių ir iš kitų romskio paroda, 

mas apie jų pačių atsiradi-j dojama. tuo daugiau gamina- va’stijų.
;ną, bet tai tik tautosaka, o ma: vieros laidos knygas iš- Jonas Kaiys yra labai ku-

pardavus. siuy.'lbuiktumA Antro<_ .«■ ■• — T---------------------------- F ZjAllUgUO,
trečios ir tt. 53^ reklamuoti, nors jis

Ir naujos knygos šių die- jau yja pastatęs sau ilgus 
nu tvarkoje negali be skelbimų ilgus metus negriuvantj pa-
•psieiti. I ietuvių laikraščSueee miesklą. Jis yw dviejų kay 
knygų skalbimai tegalėtų tad* gų autorius: ^Nepriklauso- 

t4i žmonėmis gweno dar išnykti, kada lietuviai viaai k»p- Lietuvos pinigai’ (kai- 
“aniuolai,” kurie juos sau- -o"is r.ebesidomėtų, kada jie na $5) ir “Senovės Lietuvos 
~ojo ir mokino. Bet žmonės ap™irę ir baigtų nykti, pirįgai ^kaina $10). Jis jas
kaip žmonės, jie tuojau iš- Bet ko1 jic !eidžia kny<as. l*ik- ir išleido.

4,»Tri»<x įcizvimo ne tmia ioivi ijci.
—Na, taip kaip ji rokuo- 

ja?
—Jų padavimai sako 

taip: kai Dievas sukūrė pa- 
taulį, tai iš pradžios žemėje

Pagerbė Joną Karį

daugiau tokių knygų draugų 
kaip J. Krukonis, atrodo, kny
gų skelbimai iš laikraščių skil-

iki Belmont 
gatvės, kur buvo Lietuvių 
Piliečių Klubas, tą tarpų 
galima bus nuvažiuoti psi 
dvi minutes.

Mirė
Adomas Žvaliauskas, 78 

m., ilgus metus buvęs Au
šrelės chore narys, neblogas 

Tą dieną buvo iš- tenoras, priklausęs ir kitoms 
organizacijoms.; siuvėjas 
Ignas Lazaravičius ir Pra 
nas Bartkus.K. žo

>'*-r.iau ta p.oga ten mi- 
iic. č/rir? .kdavo, o šiemet 
bą nedaug. Kur dingo 

'ię žmonės?
Ten turėjau p regos pasi- 

albėfci su Laisvės Varpo 
.edėųu P. Yiaehriu, K. Jur- 
’’litnu. 1. Burba. K. Čir-

yra privatus—tiktai mieste- 
: iio gyventojams. Be leidi* 
mo vaitų sargas neįleidžia. 
Betgi Osterville Manor ir
“Audrelės’' svečiai gauna 
l»idimą nemokamai ivažiuo-

, t i ir r. auc.rtis.
j.,kiie.. iejj iii.cst.ugcs euvt

į malonios. Nors oras buvo 
aitokas, bet maudytis ėjom 

Kasdiep, nes vanduo visada
buvo šiitas.

Kad ti em ir naujų pažin
ių. \ iena tokių, tai Zape 
eckai s* 14 metų dukrele 

Žibute. Jie atvyko pas Ka
počius poiai savaičių net ir 
Detroito. Tai labai diaugiš- 
.-.i ir malonūs žmonės.

Tuiėj cm e ir staigmenų.
. irmas siurprizas buvo lie
pos 3 d., kai šeimininkas J. 
kapočius vakarienės metu 
areiškė. kad mūsų tarpe 

yra dvi poros jubiliatų. Tą 
iiena suėjo 20 metų nuo po- 
?to Stasio ii- Alės Santvarų 
.antuokos. O kiek anksčiau 
juvo vedybinė sukaktis ir 
K. Jonaičių. Ta proga Ka-
očiai visiems savo sve

čiams “užfurdijo ’ šampa
no. Visi sustoję sudainavo
me jubiliatams “ilgiausių 
metų.”

Liepos 4 d. Pianas ir Mo- 
įika Lembertai, kurie buvo 
apsistoję “Audronėje,” su* 
įlaukė pinuos dukraitės, 
■ie gavo iš Hartfordo žinią, 
kad jų sūnus Vitalis ir jų 
žmona Dana susilaukė pir*- 
mo kūdikio—dukrelės, kil
iai parinktas vardas Aud

ronė-Vita.
Jaunasis Lembertas yrt 

daigęs inžinieriaus mokslus 
ir dirba Hartforde Pratt 
VVhitney lėktuvų motorų

Korespondento likimas
Jonir ų vakar* būnant 

Llairor.jj p^rke, ’. uvo tokių 
asmenų, kurie eidami pro 
mane svaidė man “kompli
mentų” už žinių Keleiviu; 
mšvma.

.•amyboje.
Ka i ir “seneliais” patapo,

Lemi eitai nenusiminė ir t ą 
ati vakarą susikvietė drau

gus į u? Jansonus kavutės. 
Buvę išvien kavutės, bet :r 
kitų fi’imų ir visokių ub- 
kandžėj. Mes stebėjome 1, 
kaip jie suspėjo taip gre 
tai viaa tai paruošti.

Viai linksminomės ir da.-

Pesicese sutartis
Jau kelies dienos bendro

vės su unijemis pa-irašė su- j navome. Poetas Santvaras 
tartis. T ai reiškia, kad strei- sudainav o porą solo. Linko, 

'dažiau ir marijonų piknike kų nebus. Geras ženklas.
J. Krasinskas

<!flėj(U, bet daigiausia lai-
• praleidau sa bostoniškiu 
i. Kontrimu.

tuvių tautos dalis, taip kaip Į tvirko, pasileido ir pradėjo ra?c,us:- j'Jos skaito, tol ir kny- vienin teles šitos sri-
aukštaičiai, žemaičiai irki- aniuolų nebeklausyti. Bet skelbimai negali išnykti. ^es knygos. Jis didelis tos , 4 buvome:

šitoj pasakoj matosi jau ^ra toknJ. kurie knygų ne- grities specialistas, todėl ir. thornpsone marijonų pikni-. 
—Nu, tai tu išvirozyk, krikščionybės įtaka: “Die-j skaito- tet -vte ’r tokių, kurie knygos parašytos išsamiai ir: žmonių mažiau ne-

•7r\ vr-iooc miaern vicnkiaic vardais ‘4<a_’ Už kebas dešimtis ar visą labai svarbu—labai len- knais metais-
šimtinę nusiperka, pasirinkę ie gvjl I Čia susitikau su ansonie

darni naujagimei, jos tėvu
liams ir tėvukams daug lai

1. OSTERVILLE, MASS.

.^aip atsirado visas mūsų vas, visokiais vardais ”’a- 
narodas? ! niuolai,” “pekla,” “vel-

—Mūsų tauta, tėve, išsi-'' nias,” tai vis jau krikščio- 
vystė iš indoeuropiečių tau-' niškų kunigų išradimai, ku-
tų grupės. rių pirma žemaičiai dar ne- mano- kad skelbimai nereikalin-

—O kaip atsirado ta gru-! »mojo.
J —Bet sakyk, kas atsitiko,

Šitas klausimas dar nė- i kai žemaičiai pradėjo a- 
ra išrištas, tėve. Mokslinin-J niuolu nebeklausyti? 
kai turi keletą toriju, bet jos I —Aniuolai, tėve, pradė- 
visos remiasi tik spėjimais. į jo skųstis Dievui, kad jau 
Ser.iau buvo spėjama, kad nebegali istvirkusio sviete 
dabartinės europiečių tau- suvaldyti. Žemaičių dar ne- 
tos yra atėjusios Europon iš buvo; buvo tik “svietas.’
Indijos, ir iš to atsirado in- —0 ką Dievas pasakė?

Dievas nieko nepasakė.

laikraščių skelbimų.
Kadangi apsitašęs Dipukas

pė?
gi. duosiu keliolika pavyzdžių, 
kiek kai kurios bendrovės per 
metus išleidžia skelbimams:

doeurepiečių vardas. Bet 
vėlesniais laikais pradėta 
manyti, kad šitų tautų lop
šinė buvo ne Indijoj, o Sibi
re, apie Amūro aukštupį. 
Apie 20,0c0 atgal jos pra
dėjo iš tenai slinkti i dabar
tinę Europą. Pirmieji bū
riai, žinoma nuėjo toliau
sia ir pasiekė Europos vaka
rus. Iš jų susidarė teutoniš
kos ir keltiškos tautos. Gi 
vėliau atėjusios giminės iš
sibarstė po r tų Europą. Tai 
buvo lietuviai slavai, armė
nai ir kiti.

—Ar tu šiur, kad mūsų 
tauta atėjo nuo Amūro 
upės?

—Tėve, tais laikais nie
kas istorijos nerašė, todėl 
šiandien niekas nėca “šiury

—Betgi mes turim* mo

kėt nutaiė pats tuos skurdus 
ištirti. Pasiėmė aniuolą My
kolą, abudu apsivilko ru
dinėmis ir ubagais iškeliavo 
žemėn pažiūrėti, kaip žmo
nės gyvena. Jiedu ėjo iš na
mo į narna, iš miesto Į mies
tą, ir kur tik užėjo, kur tik 
' aprašė duonos ar nakvy
nės, visur buvo išjuokti ir 
išvaryti.

—O gal žmonės ir patys 
neturėjo duonos?

—Sakyk, sakyk toliau.
—Kai tuodu ubagu korė, 

suririnko daugybė žmonių 
r až i urėti. Atvyko ir pats ka 
ralius. Bet kai tik užnėrė pa
smerktiesiems kilpą ir pra
dėjo traukti aukštyn, stai
ga jiedu išnyko visiems iš 
akiu, o karalius pradėjo 
staugti vilko baisu—Dievas 
i aveitė ji vilku, ir is to vii 
ko yra kilę visi vilkai, taip 
pat godūs ir repa-otinami, 
kaip tas karalius buvo. Bet 
šitoje vietoje, tėve, irgi ma
tome krirtštftonybėi įtaką— 
ne galingąjį Perkūną, o ste- 
bukladaringą Dievą.

—Ar tai visa žemaičių

Linkiu Jonui Kariui dar 
trečią ir ketvirtą knygą pa
rašyti. Jis tą tikrai ir pada
rys, jei mes daugiau išpirk- 
sime jo jau išleistųjų knygų.

BiciuiU
Red. pastaba: Minėtas J. 
Kario knvgas galima gauti 
ir Keleivio administracijoj.

KUR ALIEJUS KVEPIA

: istorija?
—Matyti, tėve, kad ir —Ne, tėve, ji daug ilge-

Eievr.s norėjo tą patik inti, snė. Ji dar pasako, kaip iš- ’ 
nes jis užėjo su aniuolu My- tvil kęs pasaulis buv* sunai- 
kolu ra.-- turtingiausi kara- kintas, kaip buvo išgelbėt: 
liu, bet ir ta? nieko nedavė; gerieji žmor.ėj. iš kurių pa- 
N« tik nedavė, bet, namatęa sidarė žemaičiai, ir kaip jų 
pas aniuolą gražų žiedą ant motina Žemaitė parodė 
piršto, užsimanė ir tą atim- jiems kelią Į dabartinę Že 
ti. Kai aniuolas nenorėjo maitiją. Bet aš papasakosiu

kytų savo vyrų, Maiki. Dak- žkdo atiduoti, tai karalius apie tai kitą kaitą. Šiai die- 
taras Basanavičius surašė apkaltino ji vagyste, liepė nei jau užteks.

Tai gatvelė Kavait uo- e. 
Vag mažas, bet labai mri a- 

aliejumi kraitelis. »c- 
zealai gavo nepriHavenriv- 
bf, bet jee taej būtu ir ae- 
tekęa, jei Anglija nesą».**»- 
tą je auo kaimyne Irako

čiais Juozu Radzevičių, J.
Mai čiulioniu, J. Bujausku,

’J. Kasperavičių. Vis tai dar
pajėgūs visuomenės veikė- 
& • 
jai.

Mačiausi ir su V. M. Cha- 
se-čėkanausku iš Hartfor
do. seniau gyvenusiu Wor- 
cestery, svarbiausiu čia lei
sto “Amerikos Lietuvio” 
bendradarbiu.

Teko kiek “paflirtuoti” 
ir su bostoniskiais dzūkiu- 
kaii—A. Andriulioniu, F. 
zaiecku ir kt., bet daugiau
siai “flirtavau” su Jonu 

! rtankevičiu iš Gilbertville.
Taip diena ii

kain Nemuno vanduo.
pra oego •

Serga arba pasveiko
! Sunkiai serga amerikie- 
i Nri; spaudos korespordenfS 
Antanina VVacbell-Vaškele-

Malonios atostogos
Birželio 30 d. iš ryto mu

dvi su advokate Zuzana Dai
niene, susėdusios į jos pran
cūzišką Citroeną, pasileido
me i Capo God, kuris savo 
gražumu, vandens šiltumu 
ir jūros maudynėmis yra pa
garsėjęs visoj Am&rikoj. 
Daugelis ir kanadiečių atva
žiuoja čia vasaroti. Turtuo
liai turi čia puikiausių va 
sarnamių. Netoli nuo Oster 
villes, kur mudvi buvom ap
sistojusios J. Kapočiaus 
dvare—Osterville Manor, 
yra nedidelis, bet labai gra
žus miestelis Hyannis Port; 
ten vasarnami turi ir mūsų 

į šalies prezidentas Kennedy. 
Tai jo vasaros “Baltieji 
Kūmai.”

Paskutiniais metais Cape 
Cod’e įsigijo grašių biznio 
\asarnamių ir keletas lietif

mes n-ilgo amžiaus, smagi' j 
nuotaikoj vėlų vakarą išsi
skirstėme.

Rytojaus dieną aš su Z. 
Šalniene grįžom namo. Taip 
maloniai ir užsibaigė mūsų 
trumpos atostogos.

M. M ichelsonienė

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

vicier.e: linkiu jai greičiau} V*M- Ostervillėj yra du. \ ie-J
.pasveikti. ' !nas—ta’ Osterville Manor,

Buvo sunegalavęs Anta- Enci-
nas Tomkus, ilgai sirgo An- ^eI^®Įul J- kapo-
tanas Kunigausiąs, Ona Žy- C1UE rrazi, turi dauc

daug gražių pasakų, o dak- žiedą atimti iv abudu ubagu . —Olrait, Maik, aš tavęs 
taras Kudirka parašė mums pakarti. 'N • » lauksiu., ; •? ; <’

Jeli*rė.
T’ oikino iš atostogų

f • au ‘rveikinimų iš Juo- 
*■ -<i» ir Vnee Jankaus-
.. « Vr'ke’-c N. Y. Rašo, 
.e*'amai leidžią ten laiką. 
L :»r u* Faranavskas svei-

■ ;s fcra.u Pa. Taip 
'a.is j ciui kiiPas atosto

gomis.

žemės ir visus ‘fotelio” pa- ; 
togu mus. Turi ir “Coctai 
Ba j kuri ir ič. kitų vasar
viečių r/ariai *-3ka;’«k at
va::iuo;’k.

Kita pa egi ’ jraši vie 
ta Ost rv’Uęj—ta* R. i,- 5? 
Tąi’?or į ‘ *.nd irė,” ku» 
tūri •'’u <. < u že i^s ir visa 
netoli ū* \.

Ostcrvillės p a plūdimys

“Keleivio’’ administraci
ja prcfto mielųjų skatytojų, 
miršti parašyti ir senąjį. 
Šant naująjį adresą neuž- 
kurie keičia adresą, prane-

KEISTA SKRYHĖl fi

• • • >•J - N .r- -
■< < i, ■, * *

’ . * * ' J

ti. i i-ir .k J
Pa0iaje augalvojo ekry- 
bėl'i-eiindėlį. kurioj galime 

papiūd'iny; 
rei Jikura." smulkmėms*— 
šuk«*. tep^l-is. veidroduką
ir uitos dalykėlius.
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VAIŽGANTAS

RIMAI ir NERIMAI
(Tęsinys)

lr ėmė draugai nebesiskirti. Kur vienas ėjo gera va
lia antras sekė. Kits kitą sekė. už kits kitą labiau bijojo 
nei patys už save. Dieną saudydamies, vienas antro dabo
jo, ar gerai užsistatę. Valgiu dalijos, naktį stidendamu, 
vienas antrą klostė. -Jų draugavimas! žinojo visa rota; Į 
akis neva išjuokė, bet už akių jais džiaugėsi ir net pavy
dėjo tiems “licviakams,” kurie mylisi it mergaitės.

Taip praslinko mėnuo. Viename mūšyje priešininkai 
iššaudė visus jų būrio ofieierius. šoko draugai unteriai 
į jų vietas komanduoti: padarė, kas oficierių buvo suma
nyta padaryti; vyresnieji tai pamatė, pagyrė ir nebeatstū- 
mė nuo komandavimo, padarė juos praporščikais karo 
laikui.

Šitais tais dalykais draugai pasiskelbė saviškiams 
anuo laiškeliu. Apie savo susitaikinimą jiems nė i galvą 
nebuvo atėję rašyti: kaipgi rašyti tokius niekus, kurių iš 
tikrųjų gal ir būti nebuvo. Puikus jų darbas, ta vienybė, i 
kuri pasirodė tą ^>ati laiškeli rašant,*ir be jų žodžių, kaip j 
matėme, padarė, kas reikėjo padaryti—sutaikino liku- į 
sius namie.

Draugai žinių iš namų neturėjo jokių, nors namiš
kiai tuoj atrašė, kai tik gavo iš jų žinią, jog tebesą gyvu. j 
Bet ir be laiškų geros ju širdys nujėgė, ir namie pasidarę Į 
geriau gyventi, kaip geriau jiemdviem čia pasidarė.

Vieno tenežinojo nabagai, kaip brangiai jiemdviem 
atsieis, kol su šaknimis pabaigs rauti ketvirtadalio am
žiaus neapykantą ar tik neapsivežėjimą kits kitu, kuri' 
matė savo seniuose tėvuose.

KELEIVIS, SO. BOSTON
BIKVTfi IR JUOZAS ALVKONIAI i Jurgis, vienintelis pasilikęs 

su tėvais Lietuvoje, dabar 
yra r.et visoj Sovietijoj pa
garsėjusio kvarteto smuiki
ninkas. Vyriausias sūnus 
Vy tautas gyvena Los Ange- Į 
les, duktė Sofija Pempienė 
gyvena kaž kur JAV vidu
ryje ir Alena Kašubienė, 
žymi dailininkė, o taip pat 
mėginanti ir poezijoj reik
štis, gyvena Nevv Yorke.

Ginkūnų dvaras buvo pa
vyzdingas V. Zubovui ten 
šeimininkaujant, karo metu 
vokiečiai jį nualino, bet jis 
vėl tapo pavyzdingas, kai jį 

i pradėjo tvarkyti Aleksan
dra ir Jonas Fledžinskiai. 
Katro jų čia daugiau nuo
pelno. suku pasakyti. Kiek 
aš numanau, jo “karalystė” 
buvo laukai, o jos—tvartai,

! daržai.
J. Fledžinskis daug dirbo 

i kocperatyvinėse organizaci- 
’ jose. jis venas svarbiausių 

Šiaulių Srities Vartotojų
Birželio 3 d. Birutė Dumšaitė Ištekėjo už Juozo Alukonio, filmu Bendrovių Sąjungos, Žemės 
aktorės Rūtos Kilmonytės giminaičio. Vestuvinė puota buvo So. b kio Kooperatyvų Sąjungos 
Bostono Lietuviu Piliečiu Draugijos didžiojoj salėj, kuri buvo pil- Gamintojas . Steigėjų, vei 
nutėlė. Svečiu tarpe buvo daug ir nelietuviu, nes jaunoji tarnau
ja .Mass. General ligoninėje, todėl ji ir į puotą pakvietė savo ben 
dradarbiu gydytoju, laborantu ir kt„ kuriu buvo net iš Afrikos.
Jaunavedžiu tėvai Teresė ir Petras Dumšos ir Alukonžai

lietuviais du sūnų ir dvi 
dukteri. Jauniausias sūnus 
dingai užlaikomos, yra gera 
virtuvė.

Jennie N. Nevis

ŠEIMININKĖMS

Pomidoru ratukas

kius naiys įvąinų žemes 
ūkio draugijų vadovybėse 
ir tt. Visur jo žmona buvo

ŽIBURĖLIAI NEMUNE

Maudos, taškos žiburėliai 
Nemune.
—Leiskit, leiskit jiosiniaiulyt 
Ir mane!—

Aš prašau tėveli gerą
Vakare
Po pušim, po pušele
Žaliaskare.

Kalbasi kupli pušelė 
Su vilnim,
Meiliai kalbasi tėvelis 
Su manim:

—Greitai greitai Kauno jūra 
Oš skaidriai.
Jūroj maudysis, taškysi, 
žiburiai.

Pakuždės šimtai bangeliu 
Tau skaidrių:
—Maudykis tarp miliono 
žiburių.

Anzelmas Matutis

Maži uodai yra Įkyriausi.
Kiniečiai

Paimti pomidorų sunkos, 
piidėti kiek citrinos sunkos, 
druskos ir pipirų. Tą sunką 

! kiek sušildvti ir idėti balto 
ir raudono želatinų. Kada 
atšals, Įpilti šitą masę į ra
tuko formos indelį ir pa
statyti šaltoj vietoj, kad vi
siškai sukietėtų. Tuo tarpu 
pagaminti mišinį: paimti iš

: vienos skardinės lašiša ir .. . . "
sumainyti ja su mažiais va- 
baliukais supiaustyto agur
ko, salieros, sukapotais svo
gūnais, majonezu ir grie-

i tire.
Padėti ant lėkštės žalių 

salotu lapų, ant ju išversti 
iš formos sukietėjusią to
meičių masę ir įdėti į tomei
čių (pomidoro) ratuko vi
durį pagamintą mišinį. Pa- 
i ucšti su kietais išvirtais 
kiaušiniais.

V. Čekauskienė-I
-Grinkevičiūtė

Nemaišyk kito puodo, tik žiū
rėk, kad tavo neprisviltų.

; nepakeičiama s k atintoja, 
yra sem . įkvėpėja, padėjėja.

Keleivio skaitytojai. Ilgo ir laimingo gyvenimo jauniesiems Alų- jj j daug birbusi
koniams! Gimnazijos tėvų komitete,

- kol vaikai gimnaziją lankė, 
' ir Lietuvos Vaiko Draugijos 
skyriuje, nuo pat jo įsteigi
mo būdama jo valdyboje.

-------- Ta organizacija anuomet
tvartuose, pašiūrėse žemes ūkio nuclii t>o milžinišką darbą,

Šviesios moters atminimui
Praeitame numery buvo 

trumpa žinutė apie Aleksan-
Vieną rytą Nerimas šoko iš miego, lyg kas būtų jį! droš Zubovaitės-Fledzine- 

įkaitintu iešmu pervėręs: taip suspiegė šalia jo gulinti kienės mirti, bet velionė 9a- i ««—-pavyzdinga tvarka. Nau- 
žmona. Pakirdęs ėmė kratyti ja ir šaukti: vo darbais nusipelnė platės- j«« metodais ir moderniomis

—Kas tau. kas tau? * j nio paminėjimo.
O ta tįsojo be žado ir visa virpėjo. Atkratęs ir van- Ji gimė Ginkūnų dvare; 

deniu atgirdęs, išgirdo: pne Šiaulių 1891 sa. bsls«=;
—Nebėra mūsų sūnelio, nebėra . . . Jis išvirto į gilų džio 6 d. Jos tėvai: grafas' 

gilu rava nuo lvgiaus lygaus kelio irteberėpso aukštvnel- Vladimiras Zubovas ii’ So- . Pt,,vl«KaH r-. -•
kas, visas krauju paplūdęs . . . ištiestom rankom, pakel- Į bei lietuviškąją mokyklą drau
tom kojom . . .

Ėmė raminti: sapnas niekai: jei ir pildosi, tai vis

padargams laikyti. kituose 
ūkio pastatuose ir kumetynuo-

pnemonemis dirbami Gir.kūnų 
laukai duodavo rekordini der
lių. Ginkūnų banda jau tuomet

įsteigusi ir išlaikydama tris 
vaikų darželius, tris vaikų 
vasaros aikšteles, vaikų 
skaityklą (atidarytą 1926 
m., kuri buvo pirmoji tokios 
rūšies skaitykla Lietuvoje), 
ir natraliau atskira skaitykla

c-^oaoooGOOoooc

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS
Pačiam Skaitvti ir Kitam Dovanoti•>

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. | LIETUVA RUDO. Stepono Kairio
Tumėnienė, daug svarbių patarimu 
▼aikų sveikatos klausimais, 126 psl. 
kaina ......................................... $1.25

DIENOJANT, “knygnešių karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi
minimai. 464 psl.. kaina.... $6.00

1905 METAI. Kioro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslaniai. 
Kaina ......................................... $6.00

ŽVILGSNIS 1 PRAEITI. K. žu. o i- 
domūs atsiminimai, 477 psl . kai
na ......................................... $3.00.

Di EAITT TAK «-a
paruošė Anicetas Simutis, daugv 
bė ži

LIETUVIŲ ŽINYNAS

ių gimines nare, 
aukštuosius mokslus, kas 
anais laikais buvo retas da-

antraip. Guodė ją ir Rimienė. Bet abiejų kaimynių šildys j kag net dvarininkaičių tar-; tei£la rnokykla- kuri°J'e vaikai 
nusigando, suspurdėjo it pagauti žvirbliai ir nebenutilo. i buvo mokomi lietuviškai skaitv-

, buvo plačiai Lietuvoje žinoma, tėvams ir motinoms, sureng- 
I Kiek vėliau, liet dar veikiant vi- i (Įama vaikų Šventes, Moti- 
' siems prieš lietuviškąjį raštą nos dienas minėjimus, vai- 

hai<ni«i ' b** lietuviškąją mokyklą drau- darbelių parodas ir tt. LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE.
, diraams. Ginsimuose orcinar- Jei tos organizacijos Sie- 

ninku vaikam< buvo dvare is-

žinių lietuvių i- anglų kalbomi® 
apie lietuvius visame pasaulv. 

464 psl. Kaina ....................... $6.50

gurinko ir smredagayo Jonas Ra 
lys, 472 dainos su gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti tr 
lietuviškai nekalbantiems, jrišta 
826 pusi. kaina ........................$3.00

pe.
Paniuro Lietuvos rudens dangus: paniuro Aukštaičiai vi- Kokia buvo velionė® jau
si; ypač galiniai. Jautė nelaimę, meldėsi ir vėl jautė, nų dienų aplinka, la-
jog nieko nebeišmels. bai gražiai nusako Steponas

Ir nebeišmeldė. Kurią dieną paštas pačiam seniui Kairys savo knygoje “Lie- 
Nerimui įteikė atviraię vėl tokiu pat adresu: “Nerimams tuva Budo.” Prisiminęs, kad 
ir Rimams į Aukštaičius Kauno gub.” Tik kažin kokią jam baigus Šiaulių gimna- 
labai sučiurusią. suglamžytą, nudilusią ir visą permirku- ziją. ir pasiruoši® važiuoti į 
šią ... ne vandeniu, bet kažin kuo tirštesniu ir riebes- Peterburgą toliau studijuoti, 
niu.. . Krauju .. . pažino kiekvienas. Ji buvo trumpa:

“Melskitės už mus. Rimas. Nerimas.”
Toliau gailestingosios sesers prierašas:

V. Zubovas laiškelyje at
siuntęs jam 50 rublių su gra- 

ir kad to-
t .. ..... ; Kią dovana V. Zubovas neRasta Rimo kiseneje. Nerimas liko ant vietos nu- ;iR jam vjeįam duodavęg g

daužtas šrapneliais, grįžtant šašiejum iš Prūsų. Rimas 
mirė ligoninėj, tą pačią dieną sužeistas. Abudu karžygiu 
pažymėtu oficieriškais šv. Jurgio kryžiais. Amžiną atilsį!'

Su tuo baisiu dokumentu Nerimas nuėjo Į pati Ri
mą. Pirmą kartą nuo nebeatmenamų laikų, gal nuo tri
jų dešimtų metų, Rimas iš tolo pamatė kaimyną, kažin 
ką mažą abiem rankom benešant, išblyškusiu veidu ii 
akim aukštyn iškeltom. Dėlto Rimą matė. Priėjo ir at
kišo laiškelį. Rimas nusitvėrė jo taip pat abiem rankom, 
pačiupinėjo ir—viską suprato.

—Kruvina!—sušuko, pablūdusiom akim įsismeigę* 
į Nerimo akis.

—Kravina . . . abudu . . . —kurčiu balsu atsakė 
Nerimas.

Ir ėmė abu kriokti—kitaip negalima buvo pavadin
ti jų verkimo balsu: taip jie, niekuomet neverkę, nemo
kėjo. Rūpinosi balso neišleisti, persiveikti, visom ketu
riom rankom kruviną vaikų dokumentą tai iškeldamu, 
tai nuleisdamu, it norėdamu nuo kits kito atimti. Bet bal
sas vis dėlto veržėsi savaime, tik menkai teužkliudyda- 
mas gerklės stygas. Rodėsi tai ne Rimas ir ne Nerimas 
verkia, tik kažin kas kiti jų viduje širdį kietomis ranko
mis gniaužo ir kriokina.

Baisu pasidarė abiejuose kiemuose. Subėgo namiš
kiai, išskyrė juos, parsivedė, pasiguldė. Jie nutilo, susi
valdė. Ir, rodos, nė kiek nebeužjautė kitų saviškių, kurie 
dabar patys ėmė klykti.

Išsiklykė ir šitie . . .
Ir vėl Rimai su Nerimais važiavo į bažnyčią* vėl 

kėlė sudėtines “už vėles amžiną atilsį draugų Rimo ir 
Nerimo.” Tik dabar važiavo trimis vežimais. Nerimienė

Kairys rašo:
“V. Zubovą buvau kiek anks

čiau pažinęs ir porą kartų teko 
būti Ginkūnuose. Nieką* nepri
minė. kad grafo gyventa. Er
dvaus medinio gyvenamojo na
mo prieangyje nestovėjo livrėja 
apvilktas tarnas ir duris reikė
jo pačiam atsidaryti. Viduje, jei 
tik būdavo namie, pasitikdavo 
pats šeimininkas, kresnas, gra
žiai nuaugęs, apvalu ir visuo
met maloniai šypsančiu veidu 
ir dažnam svečiui be žodžio siū
lydavo jį pabučiuoti į gražiai 
skustą pilno veido žandą. Visuo
met būdavo kalbus, kalbon 
įterpdamas nuoširdų, kartais 
ir karvių juoką.

“Svečių kambaryje sienose 
nekabojo nė vieno šeimos nario 
portreto, nebuvo skulptūrų nei 
brangių vazų,—viskas labai pa
prasta. Buvo jaučiama darnios, 
darbščios šeimos šiluma, gyve
nusios name, kurio durys 
buvo visuomet atviros į aplin
kui vykusį gyvenimą. Už tai

ti. rašyti bei skaičiuoti ir kur 
mokytoja buvo lietuvė.“

Šitokiame dvare, kurio 
“durys buvo visuomet atvi 
ros į aplinkui vykusi 
nimą,” augo velionė 
gyvenimas aplinkui 
lietuviškas, todėl ir jauno
ji grafaitė su juo sutapo, pa
ti to nejausdama, tas gyve
nimas jai pasidarė savas, 
mielas.

Nėra abejonės, kad ne 
vienas dvarininkaitis suko

la buvo Zofija Jasaitienė, 
tai visgi ji viena be tokių 
talkininkių kaip velionė
,1 , J • v-i i-- • MAŽOJI LIETUVA, rarašė M. Gim.Aleksandra nebūtų galėjusi butienė. J. Gimbutą' J. Lingis, J. 
darbą tiek išplėsti. Velionė :r J- tęviems,
ir visuomeniniame darbe
parodydavo daug sumanu-, 

uyve- ir-°’ sugebėjimo idėjas pa
versti gyvu kūnu, mokėjimą 
su įvairiais žmonėmis san
tykiauti.

Koks tai buvo žmogus, gal 
geriausiai byloja iš Lietuvos 
atėjusios žinios, kad su ja 
atsisveikinti atėjo tokios mi
nios žmonių, kokių ten jo
kiose laidotuvėse nėra buvę, 
o gėlių gėlių! Visas kalnas!

o tas 
buvo

LENGVAS RUDAS IŠMOKTI ANO- 
LI5KAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokytis, 
duoda ištarimą, anglišku- pasikal- 

bėjimus. Kaina ................... 35 Cnt.
MARLBOROUGH'S LITHUA NIAN 

SELF-TAUGTIT. M. Inkienė. pe
ras vadovėlis lietuvių kalbom mo
kytis angliškai kalbančiam, 14 i 
pal., kaina ............................ $1.23

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina ............................ 59c i

labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego. geriausia dovana kiek
viena f^osra. gražiais kietais vir

šeliais. iliustruota. 416 pusiaujų, 
didelio formato. Kair.a __ _ $5.50

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai ____ $3.50

ŽEME DEGA. J. Savicko karo metų 
0939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina .................... $4.50

ŽEME DEGA. J Savicko užrašų an
troji dalis. 414 psi. kaina__ .54.50

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškia: parodo. ka;p keitėsi visuo
menės; santvaika ir kodėl ji iar 
keisis. Kaina ......................... 25 Ct.

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėeo į Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psi. Kaina $5.90

SUŽADfiTINE. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimu. 180 psl. Kair.a .. $2.00

BARABAS, Paer Lagerkvisto istori
nė apysaka, laimėjusi Nobelio pre
miją. Kaina ............................. $2.25

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo meto 
Amerikoje paraSyti vaizdeliai sa 
rašytojos paveikslų, 128 puslapiai, 
kaina.................................... .. 50 Ct.

sparas apie įauna. gražia. .\ Tas rodo, kaip velione moišmintingą ir turtinga gra
faitę, bet jie jos nesužavėjo A. . .......... ,
-ji savo indį atidavė «.į !’• ka,P 11 I,ems buv0 re,ka 
vo tėvo raštinės tarnautojui; „ • . , ., , ,
Jonui Fledžinskui. kuris ne-! r,:ekl\.™e.la Aleksand- 
tnrėjo nieko, bet buvo „ro-! !?• •pn’aic.ų zemeje, kuria 
tingas. gero būdo vvras. di- Tu. hiangina. ir jai ištiki- 
dėlėmis pastangomis Berlv- ma' t*'™™'- Tavo gyveni-

kėjo su žmonėmis sugyven
ti, ka 
linga

mo draugui Jonui ir Tavo 
vaikams gili užuojauta ir 
troškimas nepalūžti dėl iš
tikusio skaudaus smūgio.

J. Vanagas

MIAMI, FLA.

ne ir Maskvoje sugebėjęs iš
eiti komercinius mokslus.

Pirmasis pasaulinis karas 
velionę su tėvais buvo nu
bloškęs į Rusija, ten ji ir iš
tekėjo už aukščiau minėto 
Jono Fledžinskio, po karo 
grįžo į Šiaulius, vėliau apsi- (
gyveno Ginkūnuose, kuriuos Malonus Moterų Klubo 
apleido, kai komunistai pir-' piknikas
mą karta užėmė Lietuvą. Liepos 4 d. Moterų Klu- 
Apeigyveno Kaune, o po bas surengė malonų pikniką 
antrojo pasaulinio karo per- Lietuviu Klubo patalpose, 
sikėlė gyventi i vvro gim- Paulaičiai minėjo savo 
tąją Skaudvilę, čia iki mir- į vedybinio gyvenimo 35 me-
tie« dirbo kolchoze. Milė 
birželio 17 d. ankstų rytą. 

Velionė išaugino grynais

asarodamu ir nebesimatė, kad jų širdyse bebūtų likę 
nors truputėlis pirniykdčio neapsivežėjimo kits kitu ar 
noro amžinai rungčiose; bent amžinai nenusileisti.

........................ . Ak, kaire, kam! Kiek tu teiki nelaimių ir širdies
su savo vaikais. Rimienė su savo, o Rimas su Nerimu kra- Gausmų! Bet kiek ir Krd^ų valai, dezinfekuoji.. . 
meno drauge, vieną arklį įsikinkę; niūkė, gailestingai (Pabaiga)

NEMUNO SCNCS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metu Suvalki
jos ūkininkų sųki'imo prieš Sme. 
tonos diktatūrų. Pirma dalis 3Su 
psl. Kaina................................ $3.90.

NEMUNO SCNŪi Andriaus Valų«- 
ko romano antRji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina ............................ $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojime®-' nacrin- 
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina .................... $8.59

SIAURUOJU TAKELIU. K. B. 
Kriaučiūno atsiminimui iš Lietu
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
ntam. 178 psl., kaina ........... $2.00

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETU 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika. 
Labai daug infonnacijų, 96 psl. 
Kaina ..................................... 50 Cnt.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ........................ $5.00

AR ROMOS POPIEŽIUS YRa KRI
STAUS VIETININKAS? Tarašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina ........................ $1.20

MILŽINO PAUNKSMft. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika. 73 
psl., didelio formato, gera popie
ra, kaina .................................... $2.50

tų sukaktį, o Birštonienės nLmT;™^ a?S?n-
buvo gimtadienis, todėl pri- Kaina ..................20
si vežė visokių gardumynų, altorių sescly. v. Futino-My-

ii kolaiėio romanas trijose dalyse.
bUVO tortų net IŠ mangų Autorius, pats huvęs kunigas, ap-
kentu rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža-

kunigystė* dėl moterystė* Atrodė, kad VISI buvo pa- Visos trys dalys įrištos j vienų
tenkinti, todėl bandysime teg- tlMI ’irS“- 931 "“’M
dažniau surengti panašius
pobūvius. Juk turime gra
žias klubo patalpas, kurios 
J. Marozo rūpesčiu pavyz-

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pusla
pių. Kaina ................................. $1.00•*~"V r

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
$2. ara visos 3 dalys........... $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Miekelsonieno. 250 įvairių lietu, 
▼išku ir kitų tautu valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina................ $1.25

POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo 
M. Valadkos parašyta knyga. 250 
puslapių. Kaina ........................... $2.50

?. KISS IN THE DARK. J. Jazmino 
anglų kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
na kietais viršeliais $2.09, o mink
štais viršeliais ........................ $1.00

ATLAIDŲ PAVĖSYJ. P. Abelkio ro
manas iš Žemaičių Kalvarijos pra
eities, 467 osl. Kaina ........... $4.00

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir kų apie tai sa. 
ko mokslas ? Kaina ........... 25 Cnt.

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal' Kautskj, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardū. 
nas. Kaina ................................25 Cnt.

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpaa 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

JUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kaukazo išponis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatoriu. Kaina 25 Cnt.

DfiL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokiatų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina................................25 Cnt.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJ06 PROGRAMINES GAI_ 
RES, 32 psl., kaina.........  25 Cnt.

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl mnsuose nė
ra vienybės, 80 psl., kaina .. $1.00

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys. daugyl>ė pa
veikslų, 396 psl., geras popierius, 
kaina..........................................  >10.00

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS<90 K Broadvag

i
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Pasileidau plačiais keliais
(Kelionės įspūdžiai) užsidegę krepšinio sportu,

-Ko tu dairaisi? Ko ra0?!i.?'>Jai aTs

MAIKIO IR TĖVO KRAITIS

ieškai?—Klausinėjo tėvai metais parvežė iš Rygos Eu-
kalamaškos pakojų sėdinti' f0^ kr?ęini° meis",° titu' 

i jj . lą. Bet niekam ne į galvą ne
atėjo, kad krepšinis bus gi-pipirą 

—Matyti noriu . . .
—Negražu žvalgytis j

kiekvieną kiemą,—barė to
liau.

Bet noras “pamatyti” nuo 
to nėkiek nesumažėjo. Jis 
pasiliko iki senatvės. Ir da
bar tebesidairau ir kaltais 
pamatau nuostabių iki tol 
nematytų, reginių.

Va, kad ir liepos 1 d. 
Apie pusę septintos išnėriau 
iš Bostono ir pasileidau pla
čiais ir tolimais keliais. Už 
gero pusvalandžio jau ir 
Woreester. Kas jo nežino? 
—Juk tai mūsų kaimynas ’ 
bet ar daugelis žino, kad jis

męs bene Springfield, Mass., 
mieste. Vienas nedaugelio 
ano meto Amerikos sporto 
entuziastų, paruošiamosios 
mokyklos (mokytojų semi
narijos) instruktorius Dr. 
James A. Naismith jau 1891 
m. čia surengė krepšinio 
žaidynes. Krepšiui buvo pa
nauduota persikų k a š ė 
(peach basket) ir sviedinys 
(bąli). Nuo šių žodžių il
ga vome amerikini basket- 
ball, o lietuviškai išsivertė- 
me krepšiniu.

Mūsu skaitytojai, atsinaujin
dami prenumeratas, atsiuntė 
Maikiui su Tėvu dovanų:

M. Tuinyla iš Simeoe. Kana
doje—$5.50.

W. Bryling iš Baltomore, Md. 
atsiuntė $3.00.

Po $2.00: M. Bagdon iš Mia
mi, Fla.. ir Mrs. J. Mituza iš 
Hartford, Conn.

A. Yankauskas iš Chicago. 
III. — $1.48.

Po $1.25: Mrs. A. Gumuliau
skas iš Miehigan City. Ind. ir S. 
Yokubaitis iš Shenandoah. Pa.

Po $1.00: J. Milkevvicz iš Mi- 
nersville. Pa.; VV. Stapon iš 
Manitoba. Kanadoje; Mrs. E. 
VV’asiliauskas iš Norwood. 
Mass.; Mrs. T. Yankauskas iš 
Dorehester, Mass.; Mrs. S. Eis- 
montas iš Kalifornijos; J. šnei- 
deraitis iš No. Chicago, III.;

Dar tektų suminėti, kad| G. Yotpolis iš Carry, Pa.; Mrs
• • A _ *1 ~ ’ T rv 1 u -w T-b » * J Tltčia vra seniausia Amerikoje

turi apie 200,000 gyvento- Į rankinių šaunamųjų ginklų 
jų, yra antras pagal didumą gamykla, kongreso aktais 
miestas Mass., valstijoje:
kad jis guli apie 473 pėdų 
aukštyje nuo jūros pavir
šiaus: kad čia yra virš 550 
visokių gamybos Įmonių;

patvirtinta jau 1794 m. Jo
je buvo gaminami I-am ir 
II-am pasauliniuose karuose 
Amerikos kariuomenės var
toti šaunamieji ginklai.

J. Schultz iš Rockford, III.: A. 
Swekosky iš Detroit. Mich.; VV. 
Zabarauskas iš Elizabeth. N. J.; 
J. Saras iš Cambridge, Mass.; 
Paul Gakus iš Philadelphijos, 
Pa.; VV. Klemka iš Ariington. 
Mass.; A. Tunkevičienė iš Kear
ny, N. J.; J. Gabris iš Chicago. 
III.; C. Stulga iš Elizabeth. N. 
J.; J. Detches iš Sioux City.

labai platus švietimo tink- Jeigu Springfieldas nega- 
las su visa eile aukštųjų mo- Ii lygintis su Worcesteriu 
kyklų—Clark universitetas, aukštųjų mokyklų gausumu, A. Songaila iš Harrison,
Šv. Kryžiaus kolegija, poli- tai savo muziejais gali pasi- N- J-; -Mrs- p- Glaveckas iš Bal-
techrikos institutas, Dan- didžiuoti. Čia jų yra net 5: 
gun Ėmimo kolegija, valsti-: dailės, gamtos-istorijos su
jos mokytojų kolegija, ne 
skaitant daugelio žemesnių
jų mokyklų, bibliotekų, mu
ziejų ir 1.1, ir 1.1. Worceste-

planetariumu ir akvariumu. 
Jurgio Smito vardo meno 
senienų, Connecticut slėnio 
istorinis ir rankinių šauna-

rvje priskaitoma iki 10,000 mųjų ginklų rinkinių muzie-
lietuvių kilmės žmonių. Čia 
yra dvi lietuvių parapijos 
(Aušros Variu ir šv. Kazi
miero), du klubai ir dau
gybė organizacijų. Nuo
1007 ilri motu č-ia Vni-w » sr&s nivw« vv«£
vo leidžiamas savaitraštis 
“Amerikos Lietuvis,” o vė
liau Lietuvių Bendruomenės 
vardu V. Mačys leido dvisa-1 
vaitini biuletenį “Worces- 
terio Žinios.”

Taigi, čia galima dairytis 
ištisas savaites ir vis ką nors 
neregėto pamatysi. Tik lai
kas ir mano širmis lekia pir
myn nesidairydami ir, žiū
rėk, jau Springfieldui. 
Mass., lipa ant kulnų.

O kuo jis prastesnis už 
Worcesterį? Tik keliais tūk
stančiais gyventojų mažiau!

Springfield guli Connec
ticut upės slėnyje 101 pėda 
pakilęs nuo jūros lygio. Jis 
jau žinomas nuo 1636 m. 
kaip prekybinis punktas, 
šių dienų Springfieldas pa
sižymi savo įvairia pramo
ne: šaunamųjų ginklų, pla
stikinių gaminių, chemijos, 
radijo reikmenų, padangų, 
popierio, elektros reikmenų 
ir kt. gamyba. The Durvea 
Motor Wagon Co. yra pir
moji motorinių autovežimiųi

jus.
Mieste ir jo apylinkėje

timore. Md. ir A. Šukys iš Cle
veland. Ohio.

Po 75 centus: A. Vainorius iš 
Pittsburgh. Pa. ir Paul Petro
nis iš Central Falls, R. I.

A. Vitkauskas iš Buffalo, N. 
Y. atsiuntė 65 centus.

Po 50 centu: J. Urban iš Pro-

Mirus veikliai 116-os ALSS kuopos narei Detroite bei 
žymiai visuomenės darbuotojai kitose lietuviu organizacijose

BARBORAI KEBLA1TIENE1,

nuoširdžiai užjaučia jos vyrą ir sūnus ir jungiasi prie 116 
kuopos draugų liūdesio

A. L. S. S. Centro Komitetas

Mirus

BARBORAI K E B L A I T I E N E I, 
mūsų širdinga užuojauta jos vyrui Vincui Keblaičiui ir 
sūnums Eduardui rr Albertui.

Marv ir Juozas Stanislovaiėiai

atsakė sumišęs tarnautojas.
Į —Iš tikrųjų . . . Tokiu atveju
tamsta esi mano sūnus.

—Kaip tai?—nesupratęs at
siliepė tarnautojas.

—Nes ta tamstos “sesuo”
yra mano duktė.—paaiškino 

—Aš taip ir maniau—nė vie- 
• toji Juliaus Gaidelio simfo- Į no normalaus gimimo visoje 
nija. Ją atliks amerikiečių : viršininkas.

i orkestras, kuriam diriguo-'____________________
ja Vytautas Marijošius. ' Sv Ra-,o Tyrinžtejų
c -• - SKELBIMASSLA 2-o» apskrties gegužine _____

J. Gaidelio veikalas 
amerikiečiams

Liepos 19 d. 8:30 vai. 
vak. Bloomfielde (prie 

. Hartfordo, Conn.) General 
Insurance patalpose bus at
likta pirmą kartą visa šeš

i klausimas ir atsakymas
Jokūbe 5:13-16 yra parašyta apie 

nusidėjėli, kuris nuėjo taip toli nuo 
Dievo, kati Dievas nebeklauso jo mal
dų. Jam yra sakyta pakviesti pas

VIETINĖS ŽINIOS
Minėjo Pavergtųjų tautų 

savaitę
Legionierių gegužinė 

atidėta

l

Liepos 16 d. Hancock sa- Lietuvių legionierių Ste
lėje buvo surengtas Paverg- pono Dariaus posto geguzi- 
tųjų tautų savaitės minėji- nė pereitą sekmadienį dėl 
mas, kuriam vadovavo 0. blogo oro neįvyko, ji atidė- 
Blumit. Kalbėjo latvių, ru- & šiam sekmadieniui, liepos 
sų, vengrų, kinų, lenkų, uk- j 23 d. toje pačioje vietoje, 
rainiečių atstovai.

ALTo skyriaus vardu kal
bėjo jo pirmininkas adv. A. 
J. Young.

Be to, kalbėjo ir keli 
amerikiečiai, jų tarpe pa
garsėjęs savo knyga “I led 
3 lives” ir pasirodymais ra
dijo ir televizijos programo
se Herbert A. Philbrick. 
Priimta atitinkama rezoliu
cija.

Ta proga noriu pabrėžti 
ALTo skyriaus apsileidimą.

Laikas registruotis 
gražuolių varžyboms

vidence, R. I.; S. Tatarūnas iš 
yra ir daugiau žiūrėtinų ir Hudson, Mass.; P. Kalvynas iŠ - Kitos tautos pasirūpino savo 
minėtinų vietų, bet laikas' Worcester, Mass.; W. Mozūrai- • tautines vėliavas scenoje 
neleidžia ilgiau čia gaišti. tis iš Pittsburgh, Pa. ir Mrs. • pastatyti, o mūsiškės trispal- 
Tad iki pasimatymo Alba- O. Tamašauskas iš Toronto- Ka- vės nebuvo.
ny, N. Y. sostinėje.

Sta grius

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

nadoje. Apie minėjimą nepasirū
Smulkiais atsiuntė: V. Bart- pinta tinkamai painformuo-

kus iš Alberta, Kanadoje; Mrs. ti. Ir Keleiviui tepranešta 
M. Petrauskas iš Dorehester, taip vėlai, kad tik pirmaja- 
Mass.; J. Smilgus iš Grand Ra- me puslapy besuspėta maža 
pi«ls. Mich.; Mrs. Z. Kundrar iš žinutė įdėti, tik vienas radi- 
Brockton, Mass.; Mrs. J. Sirutis jas tepaskelbė jį, jokios Ži-

LIETUVA E U R OPOS 
NUGALĖTOJA, parašė Al
girdas Gustaitis, 40 didelių iš San Diego, Cal.; VVm. Mizera nios kitoj spaudoj, jokio at- 
ouslapių, 80 iliustracijų, iš Lawrence, Mass.; M. Urban skiro skelbimėlio. Todėl lie- 
viršelį piešė dail. Adomas iš Easton. Pa.; W. Butmar. Iš tuvių ir teatėjo vos keliolika 
Varnas, kaina 82.50, išleido Unionville, Conn.; J. Kairys iš asmenų, net iš ALTo sky 
Lietuvių Dienos (4364 Sun- Toronto. Kanadoje: A. Gra- riaus tebuvo 2 nariu, bet 
sėt Blvd., Hollywood 29, bauskas iš Wilkinsonville, malonu, kad buvo net keli 
Calif.) Mass.; J. Waitkus iš Quincv, moksleiviai — Mučinskas,

Joje paveiksluose atvaiz- Mass.; s. Valentukevičius iš Na- Venckai, Galinytė ir kt. 
duota Lietuva nuo priešisto- shua. N. H.; G. Chesnius iš tva
rinių laikų iki didžiųjų lai- terbury, Conn.; Mrs. N. Polti- 
mėjimų nepriklausomybės na iš Nashua. N. H.; Ch. Raila 
laikais. Tinka kaip dovana, iš Stoughton. Mass.; P. Cicinis 

------------------------------- | iš VVeston, Ontario, Kanadoje;

Ž—is

Iškyla į gamtą

gamintoja Amerikoje. Jos i«nt”, kaina $6.00. 
gamybos autovežimis laimė- Kipro Bielinio ‘ Penktieji 
jo pirmas automobiliu rung- metai”, kaina $6.00. 
tynęs Chicagoje 1895 me- Jas galite gauti ir Kelei- 
tais. vio administracijoje:

Lietuvos nepriklausomy- Broadwav.
bės laikais mes visi buvom So. Boston 27, Mas*.

GERIAUSIA DOVANA
---------- ’ J. Kaytis iš New Haven. Conn.

Jei galvojate apie dova- į ir P. Morkūnas iš \Vesterose. 
•tą savo pažįstamam ar
iraugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus 
šios knygos:

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno-

MES ATLIEKAME...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei Jums reikia —

• Biznio kortelių 
9 Spausdintų vokų 
9 Laiškams antgalviu 
9 Programų ar plakatų 
9 Bet kokiai pramogai Metų 
9 Draugijoms įstatų ar blankų

“Keleivio” spaustuvė padarys Tamstoms viską 
ir prisius. Prašome kreiptis šiuo adresu:

“KELEIVIS”

636 E. Broadsray, So. Boston 27, Mass.

Visi kviečiami dalyvauti 
2-sios apskrities gegužinėje 
ši sekmadienį liepos 23 d.
Lietuvių Tautiniame parke >ave vyresniuosius me kunigus a>-ba 

klerikalus) ir kad jie turi patepti iiMethuen, Mass. (Lovvell ....................
Rd.). Meninę programą at
liks Onos Ivaškienės vado
vaujami šokėjai.

Sunku išjudinti

Seimelio atstovas 
Perry jau kelintas mėnuo, kaip 
kelia aikštėn negerumus van
dens keliu įstaigoje, kurios vir
šininku yra Rodolphe Bessette. 
Perry duoda pavyzdžiu, kurie 
rodytų, kad ta įstaiga permokė
davo už Įvairius darbus, nes 
juos vykdė geri viršininko drau
gai ir t. t.

aliejumi, ir kad jis turi išpažinti sa
vo kaltes tiems vyresniems, kurie 
turi melsti už jį. To žmogaus nuo
dėmė yra išreikšta' eilutėje, kur 
sakoma ne apie doros sugedimą, bet 
apie nuklydimą nuo tiesos. Jis buvo 
kaip nors sužeidęs tiesą. Reikia pa- 

t temyli kad vyresnieji turi tepti jį 
’ aliejumi (taip nėra daroma einant iš

pažinti). Toliau reikia patėmyti kad 
I vyresnieji neatleido jam nuodėmes. 

Francis ' T’k turėjo melstis už jį. ir tasai 
aprašymas užsibaigia su pareiškimu 
kad tiesiojo malda yra galinga.

Yra kiti tekstai, kurie sako kad 
žmonės gali ir turi atleisti nuodė
mes. Luko 17:3 mes skaitome: “Jei 
tavo brolis tau nusideda, pabark jį. 
ir jei jis gailisi, atleisk jam.” Tasai 
tekstas nurodo į tokius atsitikimus, 
kur vienas asmuo nusideda prieš ki
tą. ir paskui persiprašo ir reikalauja 
atleidimo. Tokiems turime Dilnai ir 
iš širdies atleisti, taip kaip Jėzus 
mokino mus melstis ir sakyti: “At
leisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes 
atleidžiame tiems, kurie nusideda

_ . p neš mus.” Bet trečiam nusklėiu-1 uO reikalu susidomėjo ir vai- -iam asmeniui jau tas žmogus nebe- 
stybės gynėjas Ed. McCormack.;
Jr. Gubernatorius siūlo R. Bes- (Bus daugiau)

Skelbia: L. B. S. A.
.3954 E. 41st St, Clevelaad 5. Ohio 

Mes turime Dasiskaitvmui lapeliu,
ginis R. Bessette viršinikas sa- <Tr»cts, paskaitos iš šv. Rašto) ir 

atsiųsime nemokamai sitas knygu-
ko. kad jis tik asmeniškai gavęs tęs, tik parašykit mums.
Irodymų dėl R. Bessette neteise- nus jr šventoji Dvasia: Dievas ir pro
to elgesio sutiks jį suspenduoti itas; šlai j'*sų Karalius; Tiesa apie
ar pašalinti iš vietos. Tas virsi- Todėl ir jūs būkite gatavi ir jau- 

. . . , , . skite, nes žmogaus Sūnus ateis ne-ninkas yra V iesųjų darbų komi- tikėtoje valandoje.
sionierius Jack P. Ricciardi. __________________________

Visos N. Anglijos lietu
vaitės nuo 16 metų amžiaus 
kviečiamos regis truotis ■' P*r

Miss Lithuania of N. E.” duo” “«Ta"d Jury- ’ bet ’,esKK 
varžyboms, kurios bus se
niausių N. Anglijoje Lietu
vių radijo programų meti
niame piknike rugpiūčio 13 
d. Romuvos parke, Bi-ock- 
tone.

Registruojantis reikia 
pranešti laišku savo vardą, 
pavardę, amžių ir adresą 
Valentinai Minkienei, 502,
E. Broadvvay, So. Boston".
27, Mass., arba telefonu,
AN 8-0489, arba užeiti as- 
meniškai į Baltic

Matysime, kas iš to išeis.

gėlių ir dovanų krautuvę, mioj 
502 Broadwav.

Remkime Jamborės Fondą

JUOKAI

Pakliuvo

—Vakar mačiau tamstą sode į 
Florists į su gražia mergaite gana inty 

situacijoj,—nepatenkintas 
viršininkas sakė savo tarnauto
jui.

—Tai . . . buvo mano sesuo,—
Jo įgaliotinis Bostone 

prašo remti pinigais lietuvių 
skautų atstovavimą tarptau
tinėse, tautinėse stovyklose 
bei vadovų suvažiavimuose.

Jamborės Fondas per
tvarkytas. Vadovavimą per
ėmė skt. Petras Molis, gyv. 
7 Maple St., Hopkinton, 
Mass. Jo veikimo plotas— 
visame laisvajame pasauly-

CO9MOS TRAVEL BUREAU 
Skelbia

11961 m. EKSKURSIJĄ » 
Į LIETUVĄ 

apžiūrėk miestu*— 
Aplankyk gimines

{Specialinčs grupinės kelionės*

KUR ATOSTOGAUTI?
LŪŠIAI ir VEITAI nuoširdžiai 

iečia atvykti j ?ražiįj} CAFE
COD ir atostogas praleisti jų puo
šnioje

MEŠKOS VILOJE
ar jaukiame MEŠKIUKO vasar
namyje.
Šeimininkai užtikrina * gražią 
ir ramią aplinką * erdvius, pato- 
eius ir jaukius kambarius * Gerą 
ir sveiką iki soties maistu * Ma> 
lonų patarnavmą * Pavakarėlių* 
su programėlėmis vaikams ir k. 

Pliažai prie Golfo srovės 
šildomo Atlanto 

MONUMENT BEACH. pasiekia
mas per 3 minutes pėsčiomis; 
SILVER BEACH. gražiausias 
Cape Cod per 10 minučių automo
biliu. Vasarotojus be automobi
lių nuveža ir parveža savininkai. 
Sezono pradžia birželio 17 d.

S. M. LlšYS 
C o Vilią “MEŠKA“

42 Beach St.,
Monument Beach 
Cape Cod, Mass.

Bostono skautininkų “Ramo- je. Visur paskirti Įgalioti- 
J. Swolkin iš Hollywood. Fla.; vė ir Akademinis Skautų Sąjū- niai.

ruošiamos lėktuvais ar laivais* 
Vietą skaičius ribotas

«REIKIA Rezervuotis Iš ANKSTO*
Siųskite dovanų siunti

nius giminėms į Lietuvą,

Altą. Kanadoje.
Visiems, atsiuntusiems laik

raščiui aukų. tariame nuoširdų 
ačiū.

Administracija

AKRON, OHIO

Socialdemokratų ir Alto 
bendra gegužinė

dis šį šeštadienį, liepos 22 d.. 2 Renkama aukų lapais, 
vai. popiet rengia iškylą Rožėno Aukų lapai numeruoti, su 
ūky prie gražaus ežero. originaliais vyr. skautinin-

Joje kviečiami dalyvauti skau- ^0 E. \ ilko, J. Fondo vedė
tai vyčiai, vyresniosios skautės J® Molio ir J. F. iždinin- 
ir skautai, skautininkės. akade- K&ualiūno parašais,
mikai skautai ir skautės. Bostono J. F. įgaliotinis ga

vo 15 aukų lapų. numeriai 
11-25. J. Fondo įgaliotinis 
Bostone prašo lietuvių au
koti įrašant aukojamą sumą

Prašome atsivežti kepimui aukų lapuose šiose vietose:
1) Ivaškienės baldų krautu
vėje. 366 W. Broadtvay,

SMes taip pat padedam atke * kvieskite gimines ii Lietu- 
«liauti jūsų giminėm iš USSR J vos. nuolatiniam apsigy veni-

« SMULKESNIU ir PILNESNIU * 
INFORMACIJŲ •

Programoje m a u d ymasis, 
plaukiojimas laiveliais, virimas 
ir kepimas, laužas.

z rašvkite ar ^kamb’nkite » 
ŪCOSMOS TRAVEL BUREAU. Ine »

45 West 45th Street
New York 36, N Y.
Td. Clrcle 5-7711

‘SENIAUSIAS IR LABIAUSIAIS 
i PATIKIMAS kelionių biuras »

IST1J11UJJ JS1IJ

mui ar vizitui Amerikoje, 
važiuokite aplankyti gimi- 

* nes Lietuvoje per
COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

priemones, šaltų gėrimų bus ga-
Liepos 23 d., sekmadienį, jjma pirkti vietoje.

1 bus LSS 20 kuopos ir ALT 
skyriaus bendra gegužinė- 
-piknikas Trupicko sodybo
je, 773’2 Bisson Avė., Ak
ron. Ohio.

Visi Akrono ir apylinkių 
lietuviai širdingai kviečia
mi dalyvauti ir smagiai po
pietę praleisti..

Rengėjai

---------------------------------- 2) “Keleivio” įstaigoje, 636
deimantinis jubiliejus. E. Braodway, So. Bostone, 

Gegužinėj pažadėjo būti j 3) Justinas Varnaitis, 359 
atstovas ir iš SLA centro, * 1
padaryti pranešimą ir įteik
ti kai kuriems užsitarnavu
siems veikėjams pagarbos 
ženklus.

Yra žinių, kad atskiros

W. Broadway, So. Bostone, 
4, Bronius Utenis, 356 Wa- 
shington St., Dorchestery, 
(Bennv’s Lunch),
5) S. ir V. Minkų krautuvėj/! 
502 S. Broadvray, S. Boston,

WATERBURY, CONN.

SLA 4-os apskr. gegužinė
rug

piūcio

kuopos parūpins savo na- 6) J. Fondo įgaliotinis, 862 
riams autobusus; girdėti, E. Fifth St., So. Bostone.

, kad bus svečių ir iš kitų vai- ųž kiekvieną dolerį Jūsų 
Į stijų. • remiamas jaunimas bus dė-

žodžiu, tikime, kad gegu- kingas.
^us idomi ir maloni, i Malonėkite užeiti į aukš

ti v p j v Rengėjai stengsis visus nuo- čiau išvardytas vietas ir įsi-
, širdžiai priimti ir rūpinsią, rašvkite į aukotojų ^ra*,.«I,a Waterbuno rengia di- kad vid/tų patenkinti. Vi- Tik nepamink*.! 

dėl. metmi pikniką Jame da| „ j F j Iiotinig
bus paminėta ir viso Susi- ■ «>..»_.«« •
vienijimo svarbi sukaktis— Rožė Marčiulynienė Į Vilėmilu*

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviškam daroai, auklėja 

tautin) sclidarumą. rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko 
vaa dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IK.’. 110,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 deūimOal 

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei-

SLA-SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSUKIMU 
apdrauda duoda pašalpos iki $325 į mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI. NELIEČIAMA ir NEPRA 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienus Iki 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centro- Rašykite tokio adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
' 307 Weat 30tb Street, New York 1, N. Y.



Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr 29, Liepos 19, 1961

Vietines žinios
-.-t

Liepos 20 d. gegužinėj 
bus svečias iš Eastono

Aukojo Balfui

Į Lietuvių Darbininkų Dr- 
jes 21 kuopos gegužinę 
opos 30 d. Bemice Claire 
o lyboje prie No. Eastono 
iada atvykti ir Juozas John- 
on iš Lastor.o, Pa.. Geguži
nės Komiteto pirmininkui 
Napoleonui Jonuškai jis 
aso:

“Nors manęs Į liepos 30 
d. gegužinę nepakvietei, 
bet as manau joje būti. jei 
tik sveikata netrukdys. Bus 
malonu ten sutikti “skloki- 
ninkų.” Aš juos labai auk
štai veltinu, kad nepasidavė
Bimbos nuodams, gerbiu inž. Vytautas ir Felicija 
žmones, kurie stengiasi savi- į l^bickai grižo ik dviejų sa- 

gerbia vaičių atostogų, kurias pra
leido važinėdami: buvo Ro- 
ehestery, Clevelande, dai-

Balfo vajaus metu auko- d 
jo dar šie asmenys:

So. Bostono Lietuvių Pi-, 
liečiu Draugija $50, X. Y. iš 
So. Bostono $25., dr. Stasys 
Jasaitis $15.

Po $5 aukojo: X. Y. iš So. 
Bostono, J. Vaičjurgis. A. 
Girnius. A. Puskepalaitis h 
A. Neviera.

Vajaus kcmit<as visiems 
dėkoja, laukia kitų aukų ir 
dar primena, kad vajus pra
tęstas iki rugpiūčio 1 d.

GAžl OI.Ė *u SENELE ATVIRAS LAIŠKAS

“O. P.*'-—Apsisvietis Rašytojas 
ar Biaurus Nuodytojas?

Keleivis, ošiu metu senumo 
Iaikraštys. Liepos ota d.. 19oi 
m., atspausdino straipsni para
šyta “O. P.” su titulu "zioplis- 
kumas ar propaganda'.” Ponas 
*‘O. P.” užklausė ar “komunisti
nes” dainos duodamos per mano

/"j, radios programa “nepateisina
mas žioplisKumas ar piopagau- 

Į da?“ Mano klausimai tai—ar 
yra nors \ienas klausytojias ku
ris nežino kad Lietuva pa\erg- 
ta. kuris nežino kad prie Nemu
no “Baltuoja nauji ko’ukietiu 

Ar teatro impresari-

iaikrašti garsinas vien Ameri
kos ir Lietuvos patriotai kurie 
nekinčia socialesnio, fačismo ir 
komunismo? Radios programai 
n i laikraščiai negyvena vien iš 
auku. Reikia pinigu iš skelbi
mu; o kreiptis i Washingtono 
ištyrinėti kiekvieno garsintoji 
neišmanoma.

Žmogaus vardas brangus tur-

Vedė J. Adomonis Inž. V. Sirutavičius 
išvažiavo

Grižo Izbickai

ir

ELaine Cusick su sava senele 
Marijona Krista pontene. Elaine 
buvo išrinkta šiais metais Mas
sachusetts .gražuole, .dalyvavo 
Miami Beach "Miss United Sta
tes“ rinkmuose. ten buvo pate
kusi i priešpaskutines varžybas, 
liet jas laimėjo Louisianos at
stovė Sharon Brou n. Elaine dili

stoviai protauti 
demokratiją.

“Ta pačia proga
čiu: S5 St. Kailio Fondui, i r.ų šventėje Chicagoje ir kt. i Kais Hyde Parke

siun-

§10 Ba' ui ir likusius kuopos 
reikalams.”

Jei iau i minėtą gegužinę 
net iš Pennsylvanijos žada
atvažiuoti, tai reikia many-j dabar visą laiką 
ti, kad iš artimesnių vietų Į ųū bs Bostone, 
susirinks tikrai didelis skai-

ztcims dalyvių.
Komiteto pirmininkas N.

Joni '- a su dideliu būriu

Liepos 15 d. Jonas Ado
monis, Globė Parcel Service J 
ir Trans - Atlantic TraveI 
Service, o taip pat impor
tuotų automobilių atstovas, 
susituokė su Aldona Vizgai- 
tytę. Po jungtuvių iškilmių 
buvo pietūs giminių ir arti-

tas; taip brangus kad negalima ’ mųjų tarpe.
jo šmeižti be prirodymą. Aš sa
vo vardo, tikybo, mintys, idea
lus nebijau pagarsinti, nes visi 
mane gerai pažista. Bijau vien
kita vardo sutepti. Turbut Po- j Inž. A. Chapliko vadovau
tas “O. P." ne taip įvertina sa-. jama ekskursija i Lietuvą 

jau grįžo. Ktanie numery 
pasistengsime apie ją dau
giau parašyti.

Ilgų ir laimingi} metų!

Ekskursantai grįžo

vo vardo, ni savo mintis, ni ide- 
ahis nes paeikavuojio po savo 
nuodingu žodžiu. Be p&sirašimo 

jus Sol Hurok varo propaganda savo vardo, jo straipsnis palieka 
užkviesdanias Sovietu ba lieto ir
kitus šokiu grupes atvykti i 
Amerika? Jiai dainos iš pa.erg-

namai’

to# Lietuvos taip sujaudino Po
no “O. P.", ar ne tik visiems 
klausytojiems primine kad Lie
tuva nebe laisva? Ponas “O. P.“ 
turbut galvojia kad daugumas

ba First National banke ir gy- musV klausvtojiu ne tiek apsi-

raštas “Ošlio Pakvaišio”.
Mrs. Olga F a lco n

Sveikino iš Maine

Lankėsi K. Žoromskis

Inž. Vytautas Sirutavi
čius, su dviem dukrelėmis 
atostogavęs pas tėvus So. 
Bostone kelioliką dienų, an
tradieni išvyko i savo nuo
latinę gyvenamąją vietą De
troite.

Bay Vieiv Realty C o
1672 DORI HESTER AVE. 
DORCHESTER 22, MASS. .

Tel.: AV 8-4144 j
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
Real Est2te Brokeriai

Namų. farmų ir biznių pardavi
mas, paskolų išrūpinimas, visokia 
apdiauda t insurance» namų. bal
dų bei automobilių, nuostolių iš
ieškojimas gaisrui ar kitai nelai
mei ištikus.Vytautas Jackūnas at- i 

siuntė sveikinimų iš York 
Beach, Me. Rašo, kad jam ' 
ir ten nėra šalta maudytis.

BENNY’S
IJ’NCH—DEI.ICATESSEN

Praeitą savaitę Bostone 
larkėsi dailininkas Kazi
mieras žoromskis, buvo su
stojęs pas Justiną Vaičaiti.

K. Žoromskio kūrinių pa- 
įoda buvo atidaryta ištisą 
savaitę Brocktone, o dabar

_. . .. T..................... , iis savo paveikslų naroda .
sroviu i ;.u.en?5 C Cod e J. Ka-

ulirvu -- -- — _  ’

švieti kai jis, ne tiek supranta, 
—ar gai nettire užtektinai proto ’ 
suprasti be ilgų, nubuodu paaiš-

vena »u tėvais Richardu ir Ve
ronika Cusick'ais ir trimis tre

jos motina
Paskutiniuosius k e 1 iusj Veronika Kristaponytė yra Ma- Į amoniu faktu,

mėnesius inž. V. Izbickas ’ * Stanislovo Kristaponių i
tarnybos reikalais buvo ko-i duirtė- Kristapomai jau 30 me- programų “ne eilinis b
mandiruotas Į YVashingtO- gyvena Dorchestery, jie yra bet “didele atsakomybe", ko rei- bočiaus viloje Osterville

Nesiskiria »u Keleiviu

vįį kilę nuo Taujienu. Malonu pa- kia sakyti apie Lietuviu laikra^- 
iymėti. kad jie yra seni Keiei- čius kur apgarsinimai, ske’.bi- 
vio skaitytojai. , mai. ne vien žodiniai perduoda-;f
----------------------------------------- ma bet raštiniai, juodus žodšiail

i Manor, kur iš Bostono ir v 
vvko.

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 1:30 iki 2 vai. die-

l ietuviska Delikatesu Krautuvė Perduodama: Vėliausių 
.,.*6 t.ashington St. Dorchester. p^^^lįnįų žinių santrauka 
Kviečiame visus, kurie mėg- y komentarai, muzika, dai- 

’ j sta delikatesus, aplankyti mū- no9 jr Magdutės pasaka.
• sų valgyklą ir delikatesų krautu- Biznio reikalais kreiptis i 

vę. -Joje galima rasti, be vietos Buitie Florists gėlių ir dova- 
gaminių, importuotų skanėstų nų krautuvę, 502 E. Broad- 
iš Vokietijos, Lenkijos ir kitų pav, So. Bostone. Telef o-

Pirmieji skautų rėmėjai
Senas Keleivio skaitytojas 

tai! i tr.kų atsidėję ruošiasi A. Uschauskas iš Dedham, 
ge .::žinei, nes nori, kad vi-;3Iass., atsinaujino "Kelei- jaus pirmieji aukotojai: 
siems joje būtų malonu ir vio’7 pienumeratą ir paliko $10.00 M. Kavaliauskas

ant balto poperio. Kažin ar te-i 
daktoriu- š. laikraščio ri-

Kiomu.

Svečiai iš Kanados

o o1 CTtT.CiC' T-l vi l/o gj i irvac VanrucJ

B3TK $30$ paskelbto va-, ne->e kiekvieno žtnogo kur pri
siunčia pinigus apgarsinimui? 
Ar jis ju užklausė ar jie socia
listai, ar fačLstai, ar komunis
tai ?—nes \ įsi trys yra šakos to 
pačio medžio, priešai Amerikos.

kraštų. Taip pat turime visad 
ir lietuviškų sūrių. Prekės visa- 1 
da šviežios.

Keturios unijos, atstovaujan-Į Patarnavimas lietuviškas. Įren- 
i . miesto tarnautojus, reika-1 gintas skoningas, yra vėsintuvas ! j 
lauja pridėti metams $600-$800

Miesto tarnautojai nori 
didesniu algų

nas A N 8-04S9. Ten gauna
mas ir Keleivis.

miesto tarnautojams algų per 
metus. Miesto majoras bendrą 
algų pakėlimą atmetė, bet ža
da atlyginimus peržiūrėti ir

Ar jis galėtų prisiekti kad šiam pastebėtus netikslumus išlygint.

• Nlaikia Tėvuijšl. Po $5.00: V. Izbickas, A.
Ta proga atsinaujino pre- I.apšys, fe. Manys, C. Mic- 

numeratą ir jo sesuo Žebrie- kūnas, J. Rasys, V. Stepo
ne iš So. Bostono. ; naitis, V. žiaugra, L. Len-

r\in xxc. rvrvi'O draįtįs. J- Adomonis. Ie. Vi-: ij y i vzvza <* . ■ y —- —--- -- r —- - — j j
su žmona Bii-ute, žinoma iš- metų sunkiai sirgo, bet ir li- lėniškis. 
raiškos šokio menininke, ir nesutrukdė jo draugystės $4.00: V. Lesčiųskas.

Gintaru atvyko iš humusų laikraščiu. Malonu, Po $3.00: N. Antanavi-j' 
paatostogauti kad dabar A. Uschauskas; čius, R. Budreika, F. Karo-I 

: jaučiasi daug geriau. »ienė, V. Kubilius, J. Kun- į
eaiHs. B. Makaitis, J. Va- ; 
•ys, Ed. Eitas.

Ro $2.00: P. Ausiejus, J.' 
Kazlauskas, J. Kuodis, O. *, 
Vileniškicnė. 1

Po $1.00: J. Matulevi-I 
čius. Griebliauskas. i

Savo dai bu priekabos 
statybai talkininkauja R. 
Budreika su sūnumi Rimu,
L. Manys su sūnumi Povilu 4 
ir A. ščiuka.

Visiems aukojusiems ir 
talkininkaujantiems s a vo 
darbu reiškiame širdingą 
padėką.

Stovyklavimui reikalinga 
priekaba ir inventorius— 
kaip palapinės, žibintai, vir
vės, lazdos ir t. t.

Prašome Bostono visuo
menės ši vajų paremti. Rin
kėjai yra: K. Daugirdas, M. 
Manomai tis, kr. Vilėniškis, 
'■t. Jakutis.

ESTK Pirmininkas

šuneliu 
M o r.rrealio
I ostone ir apylinkėse. Pa- 
vešė ę kebas dienas pas 
Cirri utusir aplankę Gir-j 
r va *• Vizgirdas, svečiai iš- 
v ko savaitgaliui Į Oster- Į 
ville. Cape Cod

Lankėsi B. Brazdžionis

ft-aeitą savaite Bostone 
, lankėsi poetas Bernardas 

Iš Ottavvos, Ont., atvyko' Brazdžionis, Lietuvių Die- 
inž. Juozas A*. Danys su šei- nų redaktorius, kuris prieš 
n a savo giminių Bostone kelerius metus yra gyvenę? 
aplankyti. Jų dukrelė stovy- Bostone, o dabar gyvena 
klauja Putname. Los Angeles.

LAISVES VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ, 
KULTFRINft RADIJO PROGRAMA]

Sekr: a <1 ieniais 8-9 vai. ryte 
AM Bandomis 1190 kilociklų 

FM Bangomis li»5.7 megraciklų 
Iš WKOX. Framintfham. Mana.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks St.

BR4KKTON IS, MASS.
JI m per 6-7269

Eostor.e reriausia

(air conditioning) 
atsilankyti.

(Skelb.—30)

Prašome 1 *

fe The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildomė gydytojų re 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit j lietuvišką vaistinę.

Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., °eg. Pharm.

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

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v., išskvrus šventadienius ir sekm.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ |
IR I KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

Kviečiame visus naudotis greitu 
patarnavimu patikimos įstaigos {

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

. [Turime pasirinkimą medžiagų, odų ir kitokių daiktų pigio- 
; mis kainomis. Gavome austriškų deimantinių stiklui piauti 
'riežtukų nuo $1.65 už štuką. Siunčiame su Inturisto leidimu. 
J Siuntiniai nueina per 4—6 savaites

General Parcel & TraveI Co., Ine.
359 W. Broadvvay, So. Bo«ton, Mass. Tel. AN 8-5040

Peter Maksvytis i
Carpenter &. Builder •
925 E. Fourth SL, |

So. Boston
Atlieku visus pataisymo, remon- t 
to ir projektavimo darbus iš lau- • 
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 1 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika- ? 
lavintų, šaukite visados iki 9 va- ■ 
landų vakaro.

Tel. A V 2-4026

Dr. John Repshis
LIETI VIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—8 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą

495 Columbia Road 
Arti 'Upham’s Corner 

Dorchester, Mass.

Telefonas AN 8-3630 J

5 GR 9-1805 ir AN 8-9304

» Dengiame Stogus 
} Ir Taisome Juos
{ ŽVYRU ir SMALA TAISOM 
| Taisome, šingeliuojame. den- į 
giame aliuminijum ir dažo- J
me iš lauko sienas. J

Fre« Estimates
ŠAUKTI PO 5 VAL. V IKARO { 

J Du broliai lietuviai 
{Charles ir Peter Kislauskai ’ 
{Garantuojame gerą darbą*

r
Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvio Gydytojas ir t'hirurxa» 
Vartoja vėliausios kor.strukcijo3 

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

♦ VALANDOS: nuo S— 4. nuo 7—8 J

334 BROADMTAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

{ TELEFONAS AN S-ŽS05

5 Dr. J. L. Pasakarnis : 
! Dr. Amelia E. Rodd J

OPTOMETRISTAI»I
{ VALANDOS:

Tracs-Atlantic TraveI Service
T ’ ri lai lėktuvais ir laivais, parūpina viešbučių užsaky

tu;:-, padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumen
tus i visas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose 
DIDŽIAUSIA SIUNTINIU PERSIUNTIMO JSTAIC.A 

NAUJOJOJ ANGĮ IJOJ

GL03E PARCEL SERVICE, Ine.
3M U es« Brnaduay. So. BOSTON 27. Mass.. Tel. AN 8-8764 

Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius j LIETUVĄ ir VISAS 
kitas Rusijos ’ aldomas sritis.

T' nauju rūtoj, ąva'ynčs, medžiagų, •'.aisc), • .. ir kitko. Visa? išlaidas 
r SSSR •’•>’♦» symoka yrm'^jas.
MED?TAGAri ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
f U S V iSTA GOJĘ. PRASYKIT 3 MCSŲ KATALOGŲ!

Jš t'T. i yir- .it ’ siuntinius mūnų virš s; r:ir<xlytu adr*»ti. Jdekito daik
tų sąrašą ir ,t »kius siuntėjo ir $rav<jo adresus. Mes, perpakavę,
prane: im - lutr*. I .ek kainuoja persi ititi nas.

Atsius. > p.nitu sinnliniai paruošiami greičiausiu laiku.
Pabnr galina* s ’ sti iki 44 svarų pakalus, jei siuačiatniųi daiktai teL 

aa dežėje. kurn a dydis yra 15x15x13 colių. Oro paštu e^lima siųsti iki 
>► svarų siuntiaiua t

IST* (5A UFTITVliK A. f MKTPKlTftS UFTUV«RAI
Viri siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar- 

rau.ja ir persiunčia sinntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame au INTURISTO jtrąliejimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak, ketvirtadieniai* ai
9 vai. ryto iki 7 vai. vaL ir iektatfeniaia nuo 8 ryta iki 2 vai. po pietą.

TEDfcJAS: JOKAA ADOMONIS

Vaclovas Gervinąs prieš 
kuri laiką atvyko iš Pietų 
Amerikos Į Bostoną, čia pa
gyvenę išvažiavo i Kalifor
niją, kur ą avo teki pat au- 
tomechanike darbą kaip ir 
Bostone, bet geriau apmo
kamą. Tačiau negalėjo pa
kęsti oro—dūmų su rūku 
mišinio ir persikėlė į Orlan
do, Fla.

Nepatiko nė čia, nes vasa
rą labai karšta ir drėgna, 
dauguma žmonių seniai, nė
ra lietuvių. Todėl Vadovas 
su Renata metė Floridą ir 
vėl sugrįžo į Bostoną, kur 
Vaclovui nesunku buvo 
gauti darbo, kaip geram 
Volksvagen a u tomobilių 
mechanikui.

Reikia manyti, kad dabar 
Gaivinai bus tikrai pasto
vūs Bostono gyventojai.

iriaiga atdara:
Ka.-dien 9 A. M. - 6 P. M. 
-rttadieuiaw 8 A. M. - 4 P. M

Apsidrausk
• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ J

J Draudžiame nuo polio, viso- • 
{kių kitokių ligų ir nuo nelai- • 
{ mių (ugnis, audra ir kt.) ..
{Visais insurance reikalai’
{kreiptis:
• BRONIS KONTRIM

Jsstice of theHeace—Constable 
398 E. Broadway 

So. Boston 27, Mass.
Tei. AN 8-1761 ir AN 8-2483

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BROADMAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADVVAY 
South Bo«ton, Mas«». 

Office Tek A N 8-0948

-t

Dažau ir Taisau
TAUPYK DAUG $ $ $ $ JOSU KURO IŠLAIDOSE
Turėdamas gerą, automatišką aliejaus pečių (buenerj) visiš
kai įrengtą su vištomis kontrolėmis ir 275 gal. aliejaus tanku

U2 SPECIALINĘ KAINĄ $275.00

GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI 
14 CENTŲ Ui GALIONĄ

24 Valau jų nemokamas aliejaus rečių 
ant ar r avimas visiems mūsų reguliariš- 

kiems aliejinio kuro kostumieriams

FORTŪNA FUEL CO.
DORCHESTER

GE 6-1201
45 DORSET ST.,

Naktį, Sekmadieniais ir šven
tadieniais ŠAUKIT 
Nauji šilto oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iŠ 
pagrindų. -----------------------------------------------------

NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

► Namus iš lauko ir viduie 
e Lipdau popierius ir taisau 4 
f viską, ką pataisyti reikia, 

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS
220 Savin Hill Ave.
Dorchester, Mass.
Tel. CO 5-5854

ymiimaiinimumT,

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plambing—Heating—Gas—Oil * 
Į Gazo Šilimą permainyti 1275

Telefonas: CO 5-5839 

12 MT. VERNON STREET 

DORCHESTER 25. MASS.
laiuiiiiaiaamaiamej

: Ketvirtis & Co.
—JFSYELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
{ Kupe^Vngai taikome laikrodžius, 
I žiedus, papuošalus

J 379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649

Flood Sgare 
Hardivare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
S2R EAST BROADVAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas I^npams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

1




