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Kongresas Karštai Svarsto 
Pagalba Užsieniams

__ J_____ __ ____ — -_

Kongresas Baigia Svarstyti Vyriausybe# Pasiūlytąją Pro- 
giamą; Priimtas {statymas Žemes Ūkio Produktų 

Rainoms Reguliuoti; Dabar Svarstoma Pagalba
Užsienoms, Dėl To Daug Nuomonių.

Kongresas pereitą savai- Qro Banditai Pateko 
tę baigė svarstyti ir priėmė • 
istat\ ma dėl žemės ūkio IP olicijos Pankas
produktų kainų reguliavi
mo. Įstatymas nėra visai 
toks, kokio vyriausybė norė
jo, bet ir toks jis vyriausy
bei \ra priimtinas. Maždaug 
uriieka sciu*ji tyaika, že
mės ūkio produktų

1\įeitą savaitę du oro 
banditai, teismo teistas kri
minalistas Leon Bearden 38 
metų ir jo 16 metų sūnus 
Cody, buvo užgriebę vieną 

kainos didelį keleivinį lėktuvą, lo

NAUJAS ANGLIJOS ! UVYNO MILŽINAS

'lai 27.SMO tonu lėkiu'nešis li. M. S. Hv. .nes. ji- air;*d<> h g dūmuose paskendęs, 
Lėt tai nėia dūmai, o lam tikra apipurkšta medžiaga, kuri nucaio sprogusiu ato
miniu bombų dulkes.

19 Amerikos Respublikų 
Tariasi Kelti Žmonių Gerbūvį

19 Amerikos Respublikų Delegatai Posėdžiauja Punt* 
Del Este Mieste Urugvajuje; Tariasi Dėl “Sąjungos 

Piogresui” įgyvendinimo; Amerika Pirmais Me
tais Duotų Apie Bilioną Dolerių Paramos.

bus remiamos, bet vyriausy- kiantį iš Los Angeles į EI” » *11 T* 1**
bė gauna daugiau galios ma
žinti gamybą tų produktų, 
kmių yra didelis perteklius.

šią savaitę senatas gal 
jau ir balsuos pagalbos da-

Paso. -Jie su revolveriais no
rėjo priveisti pilotą, kad jis 
skristu i Kuba. ..

Pilotas aiškino, kad jam 
būtii ai reikia pasiimti ku-

Vakarų Valstybės Pytų Vokietijoje Kongo Jau Turi 
Tarėsi Paryžiuje Laukiama Riaušių Naują Vyriausybę

vima užsienio kraštams. Pa- ro ir nusileido EI Paso aero-
prastai kongrese prie užsie
nių rėmimą reiškiasi didelė 
opozicija, o šiais metais vy
riausybė prašo numatyti lė
šų užsieniams remti ne tik 
vieniems metams, bet visai 
eilei metų. Todėl kongrese 
uuvu laumama ypač uiuciiv 
pasipriešinimo tam dalykui, 
bet “su Chruščiovo pagal
ba” vyriausybė tikisi gauti 
beveik viską, ko ji prašė.

Mokykloms pagalbos rei
kalas dar tebėra kongrese 
užkliuvęs. Vyriausybė ban-

drome. Ten banditai sulai
kė visus keleivius ir reikala
vo, kad lėktuvas skristų to
liau, link Kubos, bet polici
ja aerodrome šūviais išleido 
orą iš lėktuvo padangų ir jis 
nebegalėjo skristi. Vėliau 
banditai dalį keleivių išlei
do iš lėktuvo, bet patys ne
pasidavė kelias valandas, 
bet galų gale buvo nugin
kluoti. Banditai aiškina, kad 
jie norėję lėktuvą nugabenti 
Kubos valdžiai ir už tai tikė
josi gauti gerą krūvą pinigų.

d o klausimą dar atgaivinti,' Kubos vyriausybė dar ne- 
bet maža vilties, kad kong-: grąžino vieno Amerikos 
t esąs šiais metais tą klausi- lėktuvo, kurį praeitą mėnesį 
mą baigs spręsti. i vienas kubietis užgrobė ore

Kongresas šią savaitę nugabeno j Havaną. Ku- 
baigia nubalsuoti visus vy- i vynausybe lėktuvą ža- 
riausybės prašytus kreditus ^a grąžinti, bet kol kas pa
prasto karo pajėgoms sti- žadai yra tik pažadai, 
printi. Tuo klausimu kong- Kai L. Bearden uzgro- 
resas yra net dosnesnis, ne- lėktuvą pereitą savaitę, bri
gu vyriausybė prašė. vo manoma, kad tai Kubos

valdžios agentų darbas, bet 
kol kas nėra įrodymų, kad 
e k skriminalistas Bearden 

susi-
uostęs su Kubos valdovais.

Kongresas ruošiasi net iš
leisti įstatymą oro bandi
tams greičiau bausti ir lėk
tuvams saueoti.

Kulia Maino Savo 
i iniįfUS \ ūlo MuŠUOS būtų buvęs iš anksto

Kubos vyriausybė pa
skelbė uždaranti valstybės 
sienas kelčiai dienų, kol bus 
pakeisti senieji Kubos pini
gai naujais. Kubos vyriau
sybė slaptai atspausdino 
naujus pinigus ir staiga pa-' 
skeibė pinigu mainvma. Tuo 
būdu Kubos vyriausybė vie
nu smūgiu nori panaikinti 
turtą tų žmonių, kurie išsi-1 
vežė i užsienius daug Kubos 
pinigų.

Nauji pinigai vaizduoja 
Kubos revoiiuc.nę ,praeitį, Į 
o visų pinigų vienoje pusė
je yra garbinama Fidel Ca-' 
stro vadovaujama revoliuci- J 
ja. Pagal Kubos valdžios į 
aiškinimą, susikaupimas už
sieny daug Kubos pinigų 
didina Kuboje infliaciją. to-Į 
dėl valdžia ir nori tuos pini
gus užsienyje panaikinti.

35 MILIONŲ DOVANA

ATSIVĖSINA

Karšta ir vargšui Reniui 
Londono zoologijoj. sode. 
Jt*> džiaugiami radęs % Kok
lį’, kurio saitas vanduo jį 
kiek atvfeina.

Pereitos savaitės gale ir 
šios savaitės pradžioje Fa-; 
ryžiuje tarėsi Amerikos, An
glijos, vakarų Vokietijos ir' 
Prancūzijos užsienių reikalų' 
ministeriai. Pirma jie aptarė 
kariško stiprinimosi reikalą 
dėl Berlyno bręstančios kri
zės, o paskui aptarė derybų 
klausimą su rusais dėl Ber
lyno ir kitų klausimų. Va
karų valstybės numato pa
siūlyti rusams derėtis dėl' 
Berlyno reikalo, bet tokios! 
derybos, jei rusai su jomis 
ir sutiktų, vyktų tiktai kada 
nors rugsėjo ar spalio mėne
sį jau po įvykusių vakarinės 
Vokietijos parlamento rinki
mų.

Šią savaitę Amerikos ir 
kitų didžiųjų Vakar} valsty
bių užsienių pohtikds vado- j 

i vai tariasi su kitomis NATO : 
ikariškos sąjungos valstybe-' 
Į mis, kad ir jos stiprintų savo 
j karišką pasiruošimą.

Varšuvos Pakto 
Valstybės Tarėsi

Pereitą savaitę Maskvoje 
posėdžiavo Varšuvos pakto 
valstybių vadai ir po pasita
rimo paskelbė savo praneši
mą, kuriame visiškai prita
ria Chruščiovo politikai ir 
Berlyno klausimu kalba ly
giai taip, kaip Chruščiovas. 
Ko nois kito iš Rusijos pa
jungti} ir komunistų valdo
mu val-avbiu niekas ir ne-* » «.
laukė. Chruščiovą.*' tų val
stybių atstovus tam ir buvo 
sušaukęs į Maskvą, kad jie 
pademonstruotų komunistų 
vienybę ir pritarimą Chru
ščiovui.

Varšuvos pakto valstybės 
yra: Sovietų Sąjunga, Len
kija, Albanija, Rumunija. 
Vengrija, Čekoslovakija, ry
tinė Vokietija ir Bulgarija.

Rytinėje Vokietijoje žmo- 
ar da'caat-nis žrnor.ių bruz- 
komunistų valdžią. Nežinia, 
ar dabartinis žmonių bruz- į 
dėj.mas virs atviru maištu, f 
kaip tai buvo 1953 metais, 
bet nuotaikos yra labai pa
našios.

Daugelis vokiečių iš ryti
nės Vokietijos bėga ar nori 
bėgti į vakarinę Vokietiją, 
bet komunistų valdžią tą 
bėgimą pradeda trukdyti, 
policija pradeda griežtai ti
krinti dokumentus visų va
žiuojančių į Berlyną, daro 
kratas ir visokiais baugini
mais stengiasi didėjantį 
žmonių bėgimą į Vakartis 
sulaikyti, i oks valdžios ei-: 
gintasis kelia nerimo ii dar
gi žmones, kurie iv nemane 
bėgti, pradeda nerimti ir at- 
vjiai šiauštis prieš valdžia.

Prie nepasitenkinimo di
dinimo prisideda visokie 
trūkumai, kurie paskutiniu 
laiku pasidarė labai įkyrūs 
ir žmonės turi stovėti ilgose 
eilėse dėl visokių menknie
kių. Neapykanta prie dikta
toriškos ir svetimos valdžios 
šalia visokių trūkumų ir per
sekiojimų sukėlė žmonėse 
atvirą nepasitenkinimą, ku
ris gaii virsti maištu, nors vi
si žiro. kad rusų tankai ir 
vokiečiams gali suruošti to
ki? • at kruvina pilti. kokia 
jie suruošė vengrams 1956 
merais.

SOVIETAI BijO KINU 
.ATOMINIU GINKLU

RUSŲ KOSMONAUTAS ..

Grupė Princeton universi
teto draugų padovanojo tam ! 
universitetui 35 milionus' 
dolerių aukstąjai valstybes' 
tarnautojų mokyklai kurti.

Sovietų kosmonautas G. 
S. Titov esąs kilęs iš Sibiro, 
jo tėvas liaudies makytojas 
51 metų, bet mokykloje ne
bedirba.. Kuo jis verčiasi 
eovietų spauda nerašo.

Sovietų Rusija neslepia 
savo nenoro, kad komunisti
nė Kinija Įsigytų atominių 
ginklų. Amerikos delegatai 
der bose dėl atominiu gink
lų bandymu uždraudimo 
maro. kad gal tik tais sume
timai s nišai ir sutiks sudary
ti sutarti dėl atominiu gin
klų bandymų uždraudimo.

Ir Vakarą didžiosios val
stybės norėtų, kad atominiai 
ginklai nebeplistų pasauly
je, nes pradėjus jiems plisti 
nebūtų galo.

Ir visgi nežiūrint visų in
tereso, susitarti su rusais v u 
dar nesiseka.

Kongo respublikoje perei
tą savaitę susidarė nauja 
vyi iausvbė priešakyje su 
Čyrille Adoula. Į jo vyriau- i 
sybę įėjo visų politinių gru- 1 
pių atstovai, tik Katangos 1 
provincijos separatistai nėra 
joje atstovaujami. Parla
mentas naują vyriausybę 
patvirtino milžiniška balsų 
dauguma. Taip pat dar nė
ra tikra, ar bolševikuojantis 
Gizenga Įeis į naują vyriau
sybę ir ar norės su ja ben
dradarbiauti.

Kongo respublikoje jauni 
ir nauji politikieriai pavargo 
besipešdami tarpusavėj ir 
žada bandyti žmoniškai pra
dėti sugyventi. Jei tos in
tencijos neišgaruos, Kongo 
ga! susitvarkys.

Jungtinių Tautų organi- 
za.cija jau kalba, kad ji grei 
tu laiku pradės ištraukti sa
vo kariuomenę iš Kongo, 
nes tvarkos palaikymo misi
ja jau einanti prie galo.

Hirosima Minėjo 
A-Bombos Aukas

Hirošimas miestas Japo
nijoj rugpiūčio 6 d. prieš 
aušrą minėjo žuvusius miesto 
gyventojus nuo pirmosios 
atominės bombos sprogimo 

ir? to miesto.
Į žuvusiųjų minėjimą ban

dė į-ijurgti ir komunistai su 
•avo propaganda, bet Hiro- 
imos miesto gyventojai ko

munistų propagandistus pa
prašė nesikišti į žuvusiųjų 
aukų minėjimą ir ypač ne
kurstyti neapykantos prieš 
Ameriką. Hirosimos gyven- 
rjai atominės bombos au 

kas minėdami pabrėžia rei
kalą išsaugoti tarp tautų 
taika, kad daugiau tokių 
masiniu žudynių nebepasi
kartotų.

Husas G. S. Titovas 
Skraidė Apie Žemę
Sovietų Rusijos moksli

ninkai sekmadienį rytą pa
leido į erdvę naują erdvės 
keliauninką (kosmonautą), 
kuris 17 kartų apskrido ap
link žemę per 25 valandas 
ir laimingai nusileido Sovie
tijoj šį pirmadienį rytą.

Naujas Sovietų erdvės ke
liauninkas yra 26 metų ka
ro aviacijos lakūnas Gcr- 
man Stepanovič Titov. Jis 
visą laiką pranešinėjo savo 
įspūdžius iš kelionės, val
gė ir miegojo (ar snaudė) 
erdvėje besvoriškumo stovy
je ir vis tvirtino, kad jis jau
čiasi gerai ir besvoris k ūmas 
nekliudo jam atlikti viso
kias numatytas operacijas 
savo kapsulėje.

Per 25 valandas G. S. Ti
tov padalė 700,000 kilomet- 
rųkelionės, arba visai užten
kamą kelią pasiekti mėnu
li ig grįžti atgal. G. S. Ti
tov aplink žemę skraidė 111 
-160 mylių aukštumoje. Jo 
kapsulė keliavo maždaug 
po 18,000 mylių per valan
dą. Nusileido jis iš anksto 
numatytoj vietoj, kur nusi
leidęs ir pirmasis nišų kos
monautas Gagarinas.

NEUTRALIŲJŲ BALSAS

Kitą mėnesį Jugoslavijos 
sostinėj Belgrade įvyks neu
traliųjų valstybių atstovų 
suvažiavimas. Suvažiavime 
žada dalyvauti ir Indijos va
das Nehru. o be jo, bus ir ki- 
.u valstybių vadu.

lš Belgrado Nehru keta 
vykti į Maskvą, o lapkričio 
mėnesį jis lankysis VVash- 
ingtone.

CHAKI ES l)E GAI ELE

Prancūzijos prezidentas tu-
ri nemažai rūpesčio dėl 
ginčo su Tunisu B i žertosCHRUŠČIOV KALBA

šį pirmadienį ir Sovietų 
Rusijos diktatorius N. S. 
Chruščiov kalba į tauta ir 
sako, atsakysiąs į paskutinę 
prezidento Kennedy kal
bą dėl Berlyno.

karo laivyno bazės reikalu. 
Prancūzai sako. kad Bizer- 
ta yra reikalinga galimame 
Vakarų susikirtime su Ry
tais. o Tunisas nori juos iš 
ten kaip galima greičiau 
išprašyti lauk.

Urugvajuje, netoli nuo 
Montevideo, Punta Del Este 
vasarvietėje pradėjo posė
džiauti 19-os Amerikos re
spublikų delegatai aptarti 
bendras pastangas sociali
niam ir kultūriniam Pietų 
Amerikos kiaštų gyventojų 
lygiui kelti. Jungtines Ame
rikos Valstybes atstovauja 
iždo sekretorius Douglas 
Dillon. Mūsų šalis buvo ir 
sumanytoja tos konferen
cijos ir ryžtasi žymią dalį 
išlaidų padengti bėgyje ke
lių metų Punta Del Este 
konferencijos nutarimams 
įgyvendinti.

Prezidentas J. F. Kenne
dy pasveikino konferencija 
atskiru laišku ir jame užsi
minė apie JAV pastangas 
prisidėti prie kaimyninių 
kraštų gerbūvio kėlimo. Pre
zidentas minėjo vieną bili- 

’ Oną dolerių pradžiai Mėtų 
Amerikos ūkiui kelti. Bet 
JAV negalės ir vargu norės 
pasiimti raštą pakelti Pietų 
Amerikos žmonių kultūrinį 
ir ekonominį lygį. Darbą 
turės atlikti patys P. Ame
rikos gyventojai, o JAV ga
li tik padėti, gali pagelbėti 
techniškomis žiniomis, duo
ti pradinį kapitalą, o sun
kiausias darbas teks patiems 
P. Amerikos kraštų žmo
nėms.

JAV delegatai Urugva
jaus konferenejoj sieks, 
kad P. Amerikos kraštai už
sibrėžtų kovoti prieš žmo
nių neraštingumą, kad per 
keletą metų kiekvienas vai
kas ten galėtų bent keturius 
metus lankyti mokyklą.

Kitas tikslas būtų parū
pinti gyventojams padorius 
butus ir trečias—kelti žemės 
dirbėjų gyvenimo lygį.

Visiems tiems tikslams 
siekti JAV parūpins kapita
lų darbo pradžiai, duos te
chnišką pagalbą, bet svar
biausias tikslas yra, kad pa
tys P. Amerikos kraštai už- 
s brėžtų sau tikslą kelti sa
vo gyvenimo lygį ir tam tik
slui panaudotu visas turimas 
savo kraštuose priemones ir 
išteklius.

Jei Punta Del Este konfe
rencija atliks paruošiamuo
sius darbus, jei ji įdiegs no
rą pietų kaimynuose siekti 
kitokio, šviesesnio ir kultū- 
ringesnio gyvenimo, JAV 
pastangos ir didelės numa
tomos išlados bėgyje kelių 
metų nenueis niekais.

ERDVĖS SUTARTIS

Amerikos vyriausybė siū
lo Rusijai sudalyti sutartį, 
pagal kurią erdvė aukštybė
se nebūtų vartojama karo 
reikalams. Rusai dėl to dar 
tyli.
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Mato, regi, bet ne visi pastebi
Lietuvoje jau lankėsi nemažai Amerikos lietuvių. 

Lankėsi komunistų, komunistuojančių, pilkai neutralių, 
nuduotai “bešališkų” ir net antikomunistų. Kai kurie ke
liauninkai i Lietuvą pabuvo tėvynėje ar savo tėvų krašte j 
tik dieną kitą ir matė tik Vilnių arba dar porą miestų, kai 
kurie galėjo kelias dienas ir su savo giminėmis pabūti, o 
šių metų turistai buvo leidžiami tik Vilnių ir kai kurie dar 
Kauną apžiūrėti. Į lietuvišką kaimą, i kolchozus ir sov- 
chozus šiemet keliauninkų neleido neva dėl ••šaltojo ka
ro,” kas, žinoma, yra tik atsikalbėjimas.

Ką matė mūsų turistai “tarybinėj” tėvynėj? Tiesą 
pasakius, tik maža dalis keliauninkų galėjo pamatyti ti
krąją Lietuvą. 1 ie, kurie buvo tik Vilniuje, tame bolševi
kiškos Lietuvos biurokratiniame “usnyne,” kažin ko maty
ti ir negalėjo. Matė švariai užlaikomą miestą ir tik pasta
besnieji gavo vaizdą, kaip Lietuvoje miestelėnai gyvena. 
Pavyzdžiui, inž. A. Čaplikas iš palyginimo uždarbių ir 
kainų Lietuvoje ir Amerikoje daro išvadą, kad Lietuvoje 
žmonės miestuose turi keturius ar penkius kaltus blogiau 
gyventi negu Amerikoje. Taip, turbūt, ir yra. Tuoj po ka
ro Amerikos darbo departamentas, iš palyginimo kainų 
ir uždarbių, skelbė, kad Sovietijos žmonės gvvena dešim
tį kartų blogiau negu Amerikoje. Kuo to laiko, ypač nuo 
1955 metų, gyvenimas sovietų krašte žymiai pagerėjo, bet 
iki Amerikos gyvenimo lygio dar labai toli. Tą pastebė
jo vvorcesterietis J. Bakšys, kuris dabar lietuviškų komu
nistų pešiojamas už tai, kad sako tą. ką jis pastebėjo Lie
tuvoje. Bet ir J. Bakšio žodžiuose yra apibendrinimų. 
Mat, jis pataikė nuvažiuoti i Lietuvą tuo metu, kada viso
je Sovietijoje eina isteriškas riksmas prieš “parazitus, 
visuomenės turto vagišius, spekuliantus, veltėdžius” ir pa
našius nenaudėlius. Ryšium su ta kampanija eina dono- 
sai, įtarinėjimai, policija teiraujasi, iš kur išdvgo Įvairių

NIGERIJOS DOVANA PREZIDENTUI ūkiškos viršūnės yra perdėm 
Nupuvusios ar “susibrolia- 
vusios”—vagis vagį dengia, 
vagis vagį revizuoja, vagis 
vagį palaiko, nes visi lygiai 
yra uodegas sumerkę i val
stybės turto grobstymą ir 
prieš toki organizuotą rake
tą ar “blatą” visa bolševikų

Kas savaite
Vakarai ruošiasi

“Berlyno fronte” šis tas 
isterija ne ką gali padalyti. Į naujo. Svarbiausia naujiena 

* ” apsisprendi-'
MIRĖ P. 2IVATAS

dys išaiškinti Berlyno pas
laptis tiems, kurie jų vis dar 
nesupranta.

darbo stovyklą.
Bet kodėl Sovietijoj atsi- čevu 

randa tų visokių parazitų ir 
panašių nenaudėlių? Kas 
juos gimdo?

Spekuliantai gali gyvuoti 
tik ten, kur prekių trūksta, 
arba kur valdiškos dirbtu-

...... . . , . , . - ves nepristato žmonėms rei-valdininkų ir tarnautojų namai, prokurorai rėkia apie jęaiingų prekių. Vieną pa
būsimas bausmes ir t. t. Tokie “apsivalymai” Sovietijoj Vyzdf paduodame žemiau 
daromi karts nuo karto, bet po tokių “apsivalymų” vėl pagi “Soc. Viestnik,” kuria- 
grįžta normalus laikas. Veltėdžiai, kurie neįkliuvo Į tin- me S. švarc plačiai rašo 
klą, tęsia spekuliacijas, vagys vėl vagia, o Į pašalintųjų apie valstybinio monopolio 
“parazitų” vietą stoja nauji parazitų pulkai ir gyvenimas nesiskaitymą su vartotojais, 
eina įprasta vaga. J. Bakšys laikiną apsivalymo ir dono- kaip diktatūra nesiskaito 
sų isteriją paskaitė normaliu sovietų gyvenimo reiškiniu.
Paimkim vieną pavyzdi: Neva juokų, bet iš tikrųjų dono
rų laikraštis “Šluota” suskaitė, kad visokie “kombinato
riai” (vagys) pasistatę Palangoje 350 vilų, o teisingi žmo
nės (mokslininkai, menininkai ir žvejai) — jie tepasta- __
tę Palangoje tik 16 vilu’. Vadinasi, Palanga papuošė pa- •• • i.-j-- • o ‘ t • * • k- --i • * ; Bolševikų laikraštis (Trud)raziU! ir veltėdžiai. Bet Lietuvos vyriausybes išleistame ,,ygjna kapitaIistinį pirkIį su 
Palangos aprašyme tie patys “veltėdžiai ir parazitai va- bolševikišku biurokratu ir 
dinami “žvejais, darbininkais, mokytojais, inžinieriais, j pripažįsta, kad pirklys turi 
medicinos darbuotojais.” Mat, knygutė apie Palangą bu- ! patenkinti vartotojus* jei jis 
vo parašyta dar prieš vėliausiąją apsivalymo isteriją, o to- nori uždarbiauti, o biuro- 
dėl apie vagis ir kombinatorius nėra nė žodžio, o pirmojo- kratui vartotojas mažai te- 
je tos knygutės laidoje net sakoma, kad Palangą papuošė rūpi. štai tas bolševikų lai- 
“bazių” tarnautojai, bet tas sakoma visai nesmerkiant tų , krašcio išvedžiojimas: 
“Palangos puošėjų.”

Apie Lietuvos darbininkų gyvenimą, ypač tų, kurie 
uždirba per mėnesi nuo 30 iki 50 rublių, o tokių yra di- būti CUM galanterijos sandėlio 
džiulė dauguma, keliauninkai į Lietuvą neparvežė jokių vedėju pasidaryti prekybos Įs- 
platesnių informacijų. Taip pat mažai žinių teparvežė taigos savininkM senojoj Jtusi- 
turištai ir apie Lietuvos kaimiečių, kolchozninkų ir sov-
chozninkų gyvenimą. Apie pusę Lietuvos žmonių gyvena 
kaimuose ir dirba milžiniškuose dvaruose. Jų gyvenimas 
eiliniam Amerikos lietuviui mažiausiai yra žinomas, o 
tie žmonės ir sudaro pačią vargingiausią Lietuvos gyven
tojų dalį. Jie daugiausiai yra išnaudojami ir bolševikų 
diktatūros siurbėlės iš jų daugiausiai iščiulpia gėrybių 
savo parazitizmu ir biurokratijos privisimu pasižymėju
siai valstybei.

J. Bakšys Lietuvoje pastebėjo seniai jau garsintą 
faktą, kad moterys ten dirba sunkiausius darbus. Jam tas 
buvo naujiena. Per 40 metų bolševizmas nesugebėjo ir 
nenorėjo palengvinti darbininkės moters naštos, bet į 
savo dabar paskelbtą programą Įrašė pažadą, kad po 20 
metų moterims bus neleidžiama dirbti sunkiųjų darbų!

0 kad kas papasakotų apie Lietuvos motei-ų sunkią 
vergiją kolchozuose ir sovchozuose! Gaila, kad niekas iš 
keliauninkų į Lietuvą to “nepastebėjo.”

Teko kalbėti su viena turiste, kurį ką tik grižo iš Lie
tuvos. Ji visą kelionę apsakė trijuose sakiniuose. Sakėsi 
mačiusi broli ir kitus gimines Vilniuje. Paklausta, ką bro
lis veikia, kur dirba, atsakė nežinanti, neklaususi. .. Mat, 
ne visi turi Zlotkienės drąsą, o apie bolševikų agitatorius 
ir kalbėti nėra ko. Jie, jei tariasi esą idealistai, “tiki Į atei
tį,” arba tiki i sendvičių, o todėl piešia sąmoningai kreivą 
vaizdą, kad daugiau žmonių suvedžiotų.

su piliečių teisėmis.
Štai vienas pavyzdys, pa

imtas iš bolševikų spaudos, 
apie biurokratą Kolničevą, 
kuris vadovauja dideliam

Nigerijos ministerių pirmininkas Abubakar Tafawa 
Buleva lankėsi VVashingtone ir atvežė prezidentui J.
F. Kennedv išraižytą dramblio iltį. Kairėj Nigerijos 
ambasadoriaus Udochi žmona. Nigerija buvo Angli
jos kolonija ir tik prieš 9 mėnesius tapo nepriklausoma.

kad partija sukursto kaimy-. CUM stogu atrodo visai kitaip.’ 
nūs prieš “parazitus” ir va- į Kada trūkumas prekių sandėly- 
Žiuok 5 metams į prievartos j® perviršijo visus galimus kie

kius, revizoriai elgėsi su Kolni- 
‘švelniai, galantiškai. Ti

krinant prekių likučius, jie ėmė 
pasakas už tikrą pinigą, užskai- 
tydami prekių pasiuntimo doku
mentus ir tikras prekes. . .’ Ir 
pagaliau, kad padengtų nuosto
lius dėl išeikvojimų. Kolniėev, 
su savo viršininkų palaiminimu, 
kreipėsi į privatų vertelgą, ku
rio amatninkiška dirbtuvė pra
dėjo jam pristatinėti prekes su 
falšyvais trijų valstybinių fa
brikų ženklais. Prekės gyvai ėjo 
ir iš tos prekybos pelnų ne tik 
buvo padengti išeikvojimai, bet 
ir Kolničevas ir jo privatus

_ _fc o zro amui mag a&m vu.

APŽVALGA
VARTOTOJAI IR 

KOMUNIZMAS
Sovietų Rusijoj dabar užė-

tojų, vagiu, kombinatorių ir 
panašių žmonių. Kas gyve
na ne iš darbo, tą galima 
pasiųsti į koncentracijos sto

jo eilinis niežas valytis nuo vykią ar į kalėjimą net be 
visokių spekuliantų, išeikvo- teismo sprendimo, užtenka,

Liepos 27 d. Scrantone, 
Pa., mirė 93 metų amžiaus 
sulaukęs Pranas Živatas-Ži- 
vatkauskas. Daugiau ne me
tus jis gyveno poilsio na
muose. Palaidotas liepos 
29 d. Lietuvių Tautinėse 
Kapinėse be bažnytiniu ap
eigų, bet Tautinės parapi
jos klebonas kun. M. Va- 
ladka palydėjo jį į kapines 
ir pasakė ten kalbą.

Iki pat mirties velionis 
buvo sveiko proto ir domė
josi gyvenimo [vykiais.

Paliko liūdinčią žmoną ir 
posūni Algirdą Gilbaitį.

yra Amerikos 
inas sustiprinti savo karo 
pajėgas, kad atėjus Kalė
doms nereikėtų kapituliuoti 
prieš Maskvos valdovą dėl 
nepasiruošimo ir dėl Vakarų 
sąjungininkų n e vieningu
mo. Amerikos kariškos pa
jėgos stiprinamos. Tą pat

Privati labdara
Amerikoje mėgstama nu

siskųsti “biurokratija,” jei 
biurokratus samdo valstybė. 
Bet čia mažai kas piktinasi 
privačių organizacijų biuro
kratija,, nors kuo ji yra ge
resnė už valdišką, to niekas

pasižadėjo daryti ir V. Vo-l nežino. Pavyzdžiui, šiame 
kietija, Anglija ir Prancū- j krašte yra apie šimtą tūks- 
zija. Keturių didžiųjų Va-i tančių visokių organizacijų, 
karų valstybių užsienių rei- kurios renka pinigus iš žmo- 
kalų ministeriai pereitos sa- • nių visokiausiai labdarai ir 

net mokslo ir kovos su ligo
mis reikalui. Tyrinėjimas 
parodė, kad privati labdara 
yra pašėlusiai brangi, lab-

vaitės gale tarėsi Paryžiuje 
ir skelbia susitarę dėl rei 
kalo stiprinti savo kariška: 
jėgas prie Berlyno. Šią sa 
vaitę Amerikos valstybės darių organizacijos išsigud- 
sekretorius bandvs įtikinti il

vertelga nemažai uždirbo!’ , - - . .
CTrud" 1961 m., gegužė, 24 d.) i n?tur6J° teisės veikti. Veho-

Velionis buvo plačiai ži- kitus NATO kariškos sąjun 
nomas Amerikos lietuvių 
tarpe. Jis yra veikęs socia
listų tarpe, pagal jo pasa
kojimą jis su dr. Jonu Šliū
po kartu įkūrė LSS 1 kuo
pą Philadelphijoj. Kurį lai
ką velionis buvo Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje pre
zidentu. 1912 metais jo var
das plačiai lietuvių spaudo
je nuaidėjo, kai jis buvo 
Massachusetts valstijoj su
imtas. O suėmė ji už tai, kad 
jis, tuomet būdamas SLA 
pirmininku, atvažiavo į 
Massachusetts valstiją agi
tuoti už SLA, kuris šitoj vai- rejf°s savaitės gale pose- 
stijoj nebuvo legalizuotas ir džiavo “Varšuvos pakto

gos narius, kad atėjo laikas 
visiems pasitempti ir sustip
rinti savo jėgas Vakarų Eu
ropoje.

Kaip seksis patiems didie
siems sustiprinti savo jėgas 
ir kaip prie to reikalo dėsis 
kiti NATO nariai, parodys 
šių metų ruduo, kada Ber
lyno klausimas turės būti 
kaip nors sprendžiamas.

Rytai grasina
Jei Vakarai ruošiasi, tai 

Rytai irgi nesnaudžia. Pe-

aštuonios valstybės ir nutarė 
kaip Crhruščiovas no-

įina pačios suvalgyti pusę 
ar net didesnę dalį surinktų
jų pinigų.

Ko verta tokia labdarybė, 
kuri pati surinktas aukas 
suėda?

Sunku suprasti, kodėl vie
na biurokratija yra negera, 
o kita biurokratija, kuri pa
ti save šelpia žmonių auko
mis, vra gera. Panašiai yra 
ir su privačiu draudimu nuo 
ligų—kiek draudėjai turi 
visokių biurokratų ir virš to 
dar turi savininkus, kurie
laukia iš draudimo pelno?

•
Aras lekia

Sovietų Rusijos astronau
tas German Stepanovič Ti- 
tov sekmadienį ir pirmadie-

“Jeigu Kolničevui kas pasiū
lytų pakeisti tarnybą ir vietoje j

joj, jis gerai pagalvotų. Pagal
vojęs. jis ko gera dar ir atsisa
kytų mainyti vietą. Nes kas 
laukia pirklį kapitalizmo tvarko
je? Laukia konkurencija, tai 
vienas dalykas; laukia kredito
rių užsipuldinėjimas, tai antras 
dalykas ir laukia cypė už skolas, 
trečias dalykas. Brrr. . . baisu ir 
ir pagalvoti!

įsivaizduokite toki reginį. Ga
lanterijos krautuvė priklauso 
Kolničevui. šeimininkas išsitiesė 
krautuvėj ant grindų visiškai 
nusigėręs. Kaip elgiasi pirkėjai ? 
Pirkėjai su pasišlykštėjimu rau
kosi is skubina apleisti krautu
vę. Daugiau jie čia kojos neį- 
kels... Kvepalų ar adatų jie atei
tyje eis pirkti pas konkurentą...

“Dabar įsivaizduokite kitą re
ginį: Centralinio Universalinio 
Magazino galanterijos sandėlis 
penkiasdešimtųjų ir šešiasde
šimtųjų metų susidūrime dvide
šimtame amžiuje. Atsakingas 
asmuo guli po stalu. Priežastis 
ta pati kaip ir pirmame pavyz
dyje. . . Kaip laikosi Universa
linio magazino administracija? 
Ji apsupa Kolničevą ‘jautrumu 
ir dėmesiu.’

“Dar daugiau. Jei pasigėręs 
pirklys Kolničevas prašvilptų 
visą savo mašną, su visomis pre
kėmis ir nejudoma nuosavybe, 
tai pirklio Kolničevo nebeliktų., 
liktų tik ‘bankrotas, visų neken
čiama ir ujama asmenybė.’

“Bet ‘tie patys įvykiai po

Pikčiau išniekinti komu 
nistinį biurokratą vargu ar' 
galėtų ir didžiausias antiko- 
munistas. Ir Įdomu, kad 
prasivogusi ir prasigėrusį 
biurokratą iš bėdos išgelbsti 
privatus amatininkas, kuris 
gamina prekes nelegališkai, 
bet daug pigiau ir, matyti, 
geresnes prekes, negu val
diški fabrikai. Privatus ga
mintojas komunistų tvarko
je yra kriminalistas, jam 
gresia visokios bausmės, jis 
turi kyšiais tepti ir policiją 
ir komunistų partijos viso
kius šnipus. Ir pasitaiko, 
kad privatus, nelegalus ga
mintojas samdo darbininkų 
savo dirbtuvėlei ir moka ge
resnes algas darbininkams, 
negu valstybiniai fabrikai.

Tai yra viena kriminalis
tų kategorija. Kiti krimina
listai užsiima prekių parūpi- 
nimu valdiškoms dirbtu
vėms, kurios normaliu keliu 
negauna joms reikalingų 
žaliavų, Įrankių ir pan.

Trečios rūšies kriminalis
tai dirba po savo darbo va
landų privatiems žmonėms. 
Tokie yra siuvėjai, batsiu
viai ir kitokie, kurie prie pro
gos gal iš dirbtuvių pasisko
lina siūlų, adatų ir pan. da
lykų.

Yra
supirkinėja, kur tik gauda
mi, svetimus pinigus, ypač 
dolerius, ir juos parduoda 
sovietiškiems biurokratams, 
kurie svetimoj valiutoj nori 
laikyti savo suvogtą kapita
lą, nes rusų rublis nėra pati
kimas pinigas, o, be to, rub
lius valdžia gali ir vėl pakei
sti naujais pinigais.

Yra, žinoma, visokių biu
rokratų, kurie vagia val

inis to nežinojo. Jis buvo nu-'tai» ““‘I' - ------ ----- ni nadarA nonanr9«t9 kdift..! baustas nini-ine bauda ir ' «j«—su rytine Vokietija >>! padai? nepapiasų kelio- 
teBmaš isakė SLA kuopas bus sudaryta taikos sutartis neei '\eJ x ‘ .3 a?"S;?vistLoi ufda,vtHrP,y. ir tos Vokietijos komunistai leke aPllnk Paseluslu

nigus grąžinti nariams.
Vėliau areštas tačiau išė

jo SLA į naudą, nes apsi
žiūrėta, kad jis neturėjo lei
dimo veikti ir kai kuriose 
kitose valstijose. Kai tas pa
aiškėjo, buvo susirūpinta 
SLA visur legalizuoti.

Savo jaunose dienose ve
lionis dirbo anglių kasyklo
se, vėliau laikė svaigiųjų 
gėrimų krautuvę, o atėjus 
prohibicijos laikams, atida
rė laivakorčių pardavimo 
kontorą.

Velionis paliko dideli 
knygyną ir archyvą. Svar
bu būtų, kad jis nepražūtų 
arba nepatektų Į netinkamas 
rankas.

Maskva Žada Visaip 
Remti Tunisiją

pasidarys pilniausi “suvere
nai” sausumoje, vandenyse 
ir ore. . . Vadinasi, jiems 
bus pavestas vakarinio Ber
lyno likimas!

Pats Chruščiovas iš Mas
kvos pasiuntinėjo notas ke
turioms Vakarų didžiosioms 
valstybėms ir reiškia vilties, 
kad Berlyno klausimas ga
lima išspręsti derybomis 
taip, kaip Chruščiovas nori.

<rvxai/*in ii- n-nzltt incr 'žmntnii
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gali nulėkti “besvoriškumo” 
stovyje iki mėnulio ir grįžti 
atgal be didelio pavojaus 
savo gyvybei ir, tur būt, 
sveikatai.

Titovo kelionė jau nebėra 
pirmas žmogaus žingsnis į 
erdvės platybes, bet tai jau 
rimta kelionė, 25 valandų 
ištrūkimas iš mūsų žemės 
traukimo jėgos. . .

Maskvos vyriausybė paža
dėjo duoti Tunisijai 25 mili
onus rublių paskolos ir viso
kios techniškos pagalbos, o 
virš to Maskva pasižadėjo 
remti Tunisiją jos ginče su 
Prancūzija dėl Bizertos ir 
dėl kitų ginčų.

Kokia bus ta kita pagalba, 
dar nėra žinoma, bet Tunisi- 

kriminalistų, kurie Į jos vadai duoda surasi, kad 
pagalba būtų net ir kariška, 
jei Tunisijos vadai apsisprę- 
tų kariauti su Prancūzija dėl 
Bizertos.

Tunisijos spauda griežtai 
bara Ameriką už tai, kad ji 
nepadėjo tunisiečiams su
drausti prancūzų ir iš viso 
nerodo didelio entuziazmo 
remti Tunisijos vadus nei 
Jungtinių Tautų organiza
cijoj, nei galimame kariš- 

džios turtą ir jį parduoda kame susikirtime tarp pran- 
norintiems ir galintiems cūzų ir tunisiečių, 
pirkti. Atskiras žmogus ne Pakalbinkim draugus, pa*
ką gali “sukombinuoti,” nes žįstamus ir kaimynus užsisa-
lengviau yra pakalbėti apie ____ . .
vogimus negu pavogti. Bet K^tl «a«-
Sovietijoj visos diktatūros m $4*00

r,. xt-i j- i x-- i Nėra abejonės, kad rusų 
P^es sekantis žygis i erdvę tai-

kys į mėnuli ir varžybose dėl 
pirmenybės Į mėnulį mažai 
bėra abejonės, kad rusai 
lenktynes Į mėnuli laimės, 
jei neatsitiks kas nors neti
kėta.

Amerikiečiai jau seniai 
pasakoja “džioką”, kad nu
sileidę mėnulyje amekiečių 
astronautai paklausė vietini 
gyventoją, kaip jam einasi 
ir kas naujo mėnulyje. Vie
tinis atsakęs, kad vėliausios 
naujienos tokios: atvyko ne
mažu pilvu plikas vyras ir 
tuoj pradėjo kasinėti mėnu
lio pavirsi; kukurūzams sė
ti. ..

Jei Nikita mėnulyje tik 
kukurozus veistų, nebūtų 
toks jau didelis nuostolis. 
Bet yra įtarimo, kad jo kos
monautas Titov pakilo į pa
danges ne dėl kukurūzų, 
bet dėl Berlyno ginčo.

Pas rusus bolševikus mok
slo laimėjimas siejamas su

primena tą gudrią moterėlę, 
kuri savo vyrui išaiškino, 
kad šeimoje nėra jokio rei
kalo bartis. Jos receptas bu
vo toks: “Vyreli, daryk, 
kaip aš sakau ir mūsų šei
moje viešpataus amžina 
taika!”

Kad kalbos apie taiką bū
tų Įspūdingesnės, Nikita 
grasina vak. Vokietijai nu
šluoti ją nuo žemės pavir
šiaus. . . .

Ruduo artinasi
Kai pasiruošimai bus pa

dalyti ir ateis ruduo, tada 
bus pats laikas ieškoti kom
promiso ir Berlyno reikalą 
pašalinti iš taikos kelio.

Didžiųjų Vakarų valsty
bių užsieniu reikalų minis
teriai Paryžiuje numato su
šaukti keturiu didžiųjų val
stybių užsienių reikalų kon
ferenciją kada nors apie 
Padėkos dieną ir toje konfe
rencijoje bandys su rusais 
susikalbėti dėl Berlyno rei
kalo. O jei tas nepavyktų,

komunizmo “pranašumu” ir 
eina kartu su raketų barški
nimu. Tik todėl rusų moksli
ninkų laimėjimai erdvės ty- 

ir kelia
tai klausimas gal bus per- , 
duotas Jungtinių Tautų or- rinėjimo srityje 
ganizacijai “spręsti.” Tokia- visokių minčių, 
me atsitikime Afrikos, Azi- §1 kartą rusai savo astro- 
jos ir Pietų Amerikos vals- nauto kelionę ne tik neslėpė, 
tybės pasakys didiesiems, ką bet leido savai publikai visą 
daryti su Berlyno didmies- kelionę sekti per televiziją. 
čju . . Matyt, rusai iš Amerikos pa-

Belaukiant kokio nors simokė ir įsitikino, jog vie- 
sprendimo, Vakarai ir Rytai £uma nekenkia, priešingai 
stiprins propagandą ir ban- didina prestižą. J. D.



Nl 32, Rugpiūčlb y, lybi■—-R—
A.L..L£j1 V IO, Oka OUMUi. Puslapis • i r-čio“

KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
DETROITO NAUJIENOS CANTERBURY, CONN.

I

KAS SKAITO RAŠO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KAS NAUJO BROOKLYNE

Vasarai j antrą pusę 
žengiant . . .

Liepos mėnuo čia buvo 
gražus, kaip reta. Turėjome 
daugelį šiltų, sausų, saulė
tų dienų, o jei pasitaikė ko
kia savaitė ir drėgnos šilu
mos, tai ji irgi buvo pake
liama.

Nenuostabu, kad gražiam 
oiui esant sustingsta bet 
koks lietuviškas kultūrinis 
bei politinis veikimas. Iš
skyrus eilę piknikų, išva
žiavimų, organizuotų skau
tų ir ateitininkų stovyklų, 
visa kita nuščiūva.

Buvo tačiau ir liepos mė
nesį pora įvykių, kur lietu
viai turėjo dalyvauti, bet be
veik nedalyvavo. Sakau 
‘‘beveik,” nes dalyvauta bu
vo, tik taip nežymiai, ki
tiems nepastebimai, kad ap- į 
gailėti, apraudoti tereikia. 
Vienas tokių įvykių tai 
Tarptautinis Laisvės Festi
valis, bendras Detroito ir 
Windsoro, kanadiškio. mie
stų padraugavimas. Tretį 
kartą tas festivalis pame
čiui, ir lvg taikosi tradiciniu 
tapti. Atskiroms tautybėms 
pagarsėti čia yra daug pro
gų: tautybių rankdarbių pa
rodos, dalyvavimas su savo 
vežimais ar ėjikais bendro-

f DOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

je eisenoje, pasirodymai es
tradoje su savo tautiniais 
šokiais, dainomis ir t. t. Pir
mus dvejus metus lietuviai 
išnaudojo kievieną minėtą 
progų ir visur susilaukė gra
žių atsiliepimų. Ypatingai 
buvo žavėtasi tautinių šokių 
grupės “šilainės” pasirody
mais ir niekas tiek katučių 
negaudavo, kaip mūsiškiai 
šokėjai. Deja . . . Šiemet iš 
lietuvių pusės tebuvo pasi
rodyta tik su rankdarbių pa
rodėle ir daugiau nieko.

Kitas įvykis—Pavergtųjų 
Tautų savaitė. Liepas 23 d. 
būta pavergtų tautų repre
zentantų eisenos iš Wood- 
ward gatvės į Veterans Me- 
morial rūmus, kur būta ati
tinkamų kalbų, rezoliucijų 
ir t. t. Apie šį įvykį mano 
gautos žinios skystos, bet iš 
tikiu šaltinių: lietuviams ei
senoje atstovavo tik kiriai 
veteranai ir skautai su vė
liavomis ir keliolika civili- 
linių, kūnų tarpe buvo ir 
Detroito Lietuvių Organiza- f 
cijų Centro valdybos pirm-! 
Rapolas Valatka.

Alfonsas Nakas

PITTSBURGH, PA.

Mirė Pr. Liepis
Bay Kimball ligoninėje 

Putname mirė 76 metų am
žiaus Pranciškus Liepis, pa
likęs liūdinčią žmoną Mar- i 
cijoną Bučytę-Liepienę, sū
nų Stanley, gyv. Middlebo- 
ro, Mass., dukterį Ieva Lus- 
sier Manchesteryje, Conn., 
ir Eleonorą Bergman Can- 
terbuiy, Conn.

Ilsėkis, Pranciškau, Ame
rikos žemėje, Tavo gyvie
siems artimiesiem gili užuo
jauta.

J. P.

RUMFORD, ME.

Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO-
OB A t a. A __________•oi~An.niv ovfoiao, premi- 
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268 
psl., kaina $2.50.

Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie 
gyvenimo, 394 pusi. kaina 
$5.00.

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽTA J 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$4.00.

Uždarytas lietuvių 
katalikų radijas

Uždaryta Vyčių radijo 
programa, kuri buvo duoda
ma iš radijo stoties WL0A 
Bradock, Pa. Jos vedėju 
"buvo Vincas Količius, žino
mos veikėjos Veros Količie- 
nės sūnus.

Teko girdėti, kad radijas 
nustojo veikti dėl lėšų sto
kos.

Mirė du lietuviai
Liepos 26 d. palaidotas 

Jonas Kaurakis, 77 metų 
amžiaus. Velionis buvo ki
lęs iš Lauksodos.

Liepos 29 d. mirė Domini- 
kas Leonas, 52 metų am
žiaus, čia gimęs ir augęs. 
Paliko žmoną Ašmenskaitę 
iš So. Bostono ir du sūnus 
su šeimomis.

Sudegė šv. Roko namas
Liepos 29 d. sudegė šv. 

Roko Draugijos namas, 
nuostolių padaryta $20,000, 
o namas tebuvo audraustas 
$18,000.

J. Kaulaičia

URUGVAJUS

kaip pakelti karo pajėgi mą

Senato karo reikalu komisija sumanė patikrinti stra
teginių raketų gaminimo programos vykdymą. Tuo 
reikalu komisijai liudija laivyno sekretorius J. B. 
Connalv ir admirolas Burke.

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusl., 
kaina $2.00.

Malonus prekybininkų 
pikniku

Lietuvių Prekybos Buto 
liepos 23 d. piknikas Lietu
vių Ūkyje (Lithuanian 
Country Club) gerai pasise
kė. Jame Petronėlė DaųceT 
vičiūtė išrinkti Pittsburgho 
lietuvių gražuole. Ji yra 
gimusi ir augusi Pittsburghe 

462 ’r Hetuviškai gražiai kalba 
ir rašo.

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ,
pusk, kaina $4.50.

Juozas Švaisto*: JO SU- Programai vadovavo SLA 
ŽADETINĖ, premijų o t a s Prezidentas Povilas Dargis. 
romanas Iš Vinco Kudirkos Iš žymesnių veikėjų piknike 
motinos meilę, jos tikslą ir dalyvavo SLA Trečiosios 
rūpestį išauklėti savo vai- Apskrities pirm. S. Baka- 
kus pilnais žmonėmis ir ti- nas’ Jurs^s Chakauskas, 
krais lietuviais, 397 psi., Antanas Žilinskas, ^kun. Al 
kaina $4.00.

Tas knygas galima gauti 
Keleivio administracij o j 
636 Broadvvay, So. Boston 
27. Mass.

fa Sušinskas ir kt. Iš ameri
kiečių dalyvavo miesto ir 
apskrities viršininkai ir 
teisėjai.

Pr. Žilionis

Jau ruošiasi rinkimams
Nors parlamento rinki

mai tebus kitais metais lap
kričio mėnesį, bet abi did
žiosios partijos — raudonų
jų (liberalų) ir baltųjų (na
cionalistų) jiems jau ruo
šiasi. Pirmą kartą per 93 
metus praeitus rinkimus lai
mėjo baltieji, bet, 3 metus 
pavaldę, savo tarpe jie kal
ba, kad mažai tėra vilties 
būsimus rinkimus laimėti. 
Greičiausiai vėl laimės rau
donieji t— liberalai.'

Lietuvaitės slaugėsI , „ . , , * > z—'■ -*•- - ■" •' *
Nemažas būrys lietuvai

čių dirba Montevideo ligo
ninėse slaugėmis. Kai ku
rios jų jau žinomos savo 
ypatingu nuoširdumu, pa
slaugumu ligoniams, pavyz
džiui, Hospital Clinicas 
slaugės B. Pagarauskaitė 
-Indriliūnienė ir Puodžiū- 
naitė, Hospital Ingles dvi 
seserys Satgaitės ir kt

"Gintaras“ veikia

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Psdfiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; 
Įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną dard*;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Ye0owstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsto;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių...
Ir daurf, daug kitų įdomybių 1 Sa gražiais paveikslais.

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

"KELEIVIS” 
CM East Broad way So. 27,

Liepos 22 d. Urugvajaus 
Lietuvių Kultūros D-jos pa
talpose mokytojos G. Sta
nevičienės vadovaujamas 
Tautinių šokių Sambūris 
"Gintaras“ vaidino ir tauti
nius šokius šoko, o liepos 
23 d. jais buvo galima gėrė
tis televizijoje.
Nėra demokratinė* spaudos

Skurdi Pietų Amerikos 
lietuvių spauda, bet ir ta 
klerikalų ir komunistų ran
kose.

M. Krasinskas

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

Lietuviškas angldkas žo
dynas, paruošė Vilius Pete- 
raitis, 586 puslapiai, kaina 
*7.00. -

LIETUVOS PAJŪRIS stų pavadinimais. Kai kurių 
-------- tų laivų fotonuotraukos Lie-

Tokiu pavadinimu kas 3 tuvos Pajūryje įdėtos. Vis 
mėnesiai išeina 8 puslapių tai smagu prisiminti. Tai vis 
laikraštis. Nors retai išeinąs Įrodymai Lietuvos žmonių 
ir nedidelis, bet sumaniai sumanumo, darbštumo, ap- 
redaguojamas. tai ir laukia- suktumo, jų kūrybinių pajė- 
mas ir smalsiai skaitomas, gų gausumo. O toms kūry-

Tas laikraštis gyvena sa- binėms pajėgoms pasireikš- 
vo pajūrio gyvenimu. Visas ti galimybes suteikė Lietu- 
jo turinvs skirtas Lietuvos vos valstybinio nepriklauso- 
pajūriui—Mažajai Lietuvai, mo gyvenimo sąlygos.
Tik apgailėtina, kad didžio- Lietuvos Pajūrio vyr. re- 
ji jo turinio dalis skirta pra- daktorius A. Lynartas. Laik- 
eičiai, mažai dabarčiai ir raštį leidžia Mažosios Lie- 
veik nieko ateičiai. Skaitai tuvos Bičiulių Draugija. Re- 
nors ir smalsiai, bet pasigen- d akcijos adresas: 5260 lOth 
di dabarties ir ateities.

Tiesa, geležinė uždanga C anada. 
gerokai kliudo žinioms pra- _ Administracijos adresas: 
sprukti. Bet kas apsukrus, 7116 ( artier Sa., Montreal, 
landus, apdairus, tokiems ir P- Q-> ( anada.
iš anos pusės įvairios žinios 
prasprunka. Gal visokiais MIAMI, FLA.
atsargumo sumetimais laik- —
raščio redakcija susilaiko Pavykusi gegužinė
nuo kai kurių turimų žinių Sandaros 52-os kuopos 
skelbimo. liepos 30 d. Lietuvių Piliečių

Tiesa, redakcijos įūpestin- Klube surengtoji gegužinė 
gai sekama veikla buvusių puikiai pavyko, svečių buvo 
Mažosios Lietuvos vokieti- net iš Kolumbijos sostinės— 
ninku veikėjų, gyvenančių pagota. Tai Antanas Griga- 
V. Vokietijoj. Sakome vo- liūnas su žmona ir keletą 
kietininkų . . . Mūsų gėdai, draugų. Jis sakė, kad nori 
tie žymesnieji vokietininkai apsigyventi Miami. 
tokie kaip Kurschat (Kur- Skaniai pavalgius, pirm. 
šaitis), kaip M. Kakies (Kė- A. Norris vadovavo progra- 
kštas?) dr. Scheu ir kt pana- mai. Kalbėjo Klubo pinn. 
šūs. Scheu, nors ir medicinos A. Kadzel, Moteių Klubo 
daktaras, taigi akademikas, pirm. J. Nevienė, F. Ra- 
bet antrojo pasaulinio karo džius ir A. Grigaliūnas, ku
rnėtu išgarsėjo žydų žudiku, ris papasakojo apie Kolum- 
teismo už tai baustas. j bijos lietuvius ir jų veiklą 

Šie vokietininkai nerim- ir padėkojo sandariečiams 
sta ir svajoja apie Klaipėdos už malonų priėmimą, 
krašto įjungimą į Vokietiją. Muzikos neturėjome, nes 
Tuo tikslu jie visaip nieki- šiuo metu pas mus pusėtinai 
na to krašto lietuvių veikė- šilta, tolei mūsų “jaunuo- 
jus ir murzina Klaipėdos liai" šokti atsisako, jie 
buvusį prisijungimą prie sa- džiaugiasi galėdami šaltu 
vo tautos žemių.

Lietuvos Pajūris šių metų 
Nr 2 prisimena, kad Lietu
vos nepriklausomybės me
tais veikė net trys laivinin
kystės bendrovės. .Jų laivai 
plaukiojo po plačius vande 
nvnus vežiodami Lietuvos 
gaminius į visas šalis ir iš
ten parsigabendavo kas Lie- gražioj Methuen Me- 
tuvai buvo būtina. Žvmiau- moliai Music Hali bus Vy-

Svarstoma Jurgių klausimas
Brooklyne buvo labai 

daug Jurgių. Buvo net ir šv.
J u r g i o Draugija, kuriai 
priklausė Jurgiai ir kitais 
vardais jų draugai. Kuomet 
daugelis Jurgių, sulaukę se- 
netvės amžiaus, išsiskyrė iš 
gyvųjų tarpo, tai ir minėta 
Jurginę Draugiją reikėjo 
uždaryti.

Iš senesnės kartos dar tu
rime tris plačiai žinomus 
Jurgius: Drabužių siuvyk
los savininką Jurgį Diržį, 
tautininkų veikėją Jurgį 
Andriuškevičių ir Jurgį Že
brauską. Yra ir daugiau 
Jurgių, bet jie lietuvių veik
loje mažai žinomi. Taipgi 
yra keli Jurgiai iš naujųjų 
ateivių.

Kuomet popiežius Jonas 
Jurgį išmetė iš šventų tarpo, 
tai visi Jurgiai liko našlai
čiai, be savo patrono. Visos 
buvusios Jurgio vardu baž
nyčios vyyskupų perkrik
štijamos kitais vardais. Bet 
kas daiyti su esamais Jur
giais? Tą klausimą kelia 
patys Jurgiai ir jų draugai. 
Buvo net keli pasitarimai 
tuo klausimu. Juose pasi
reiškė visokių nuomonių.

Rimtas vyras Juozas Mo- i 
kola duoda sumanymą vi- Į 
sus Jurgius perkrikštyti jų į 
pačių pasirinktais vardais. • 
Sako, turėsime šaunių krik
štynų, gerai paūšime.

Kitas rimtas vyras Sta
sys Paražinskas tam suma
nymui pritaria i_ »■un

da-
lai-

Gu-

4^. SJSLitLU
Avė. Rsmt., Montreal. P. Q. kl?“sim«’ >“iP tu«s k*ikš,tus 

atliksime? Sako, Romos ka
talikų religijos tvarka krik
štijamas privalo būti laiko
mas ant rankų, o yra Jur
gių, sveriančių virš dviejų 
šimtų svarų. Tai kas gi juos 
ant rankų išlaikys? Sako, 
gal juos krikštyti tokia tvar
ka, kaip šv. Jonas krikštijo 
Jėzų Kristų, įbridusį į van

bilietus Laimės šuliny 
lyvauti ir dovanėlėms 
mėti.

Šokiams gros Genės 
tausko orkestras.

Bus gausus valgių ir gėri
mų bufetas. Piknikas įvyks 
bet kokiam orui esant, nes 
yra pakankamai vietos už
dengtoje patalpoj. .

Suaugusieji moka 75 cen
tus, jaunuoliai iki 16 metų 
įleidžiami veltui.

Šventės pradžia 2 vai. 
po pietų, pabaiga 10 v. vak.

Pikniko vieta yra Linde
no parko šiam inėj pusėj 
prie ftighway I.

Rengėjai kviečia New 
Jersey ir New Y- rko lietu
vius. SLA narius ir visus 
kitus piknike dalyvauti. 

CLIFFSIDE, N. J.

Nykstanti lietuviu kolonija
Prieš keliasdešimtis me

tu ši lietuviu vietovė buvo4 i
veikli ir žymiai pasireikšda
vo visose pažangiojo judė
jimo srityse. Dabar dar yra 
pora organizacijų, bet tai 
tik likučiai, ii jei ne jų duo
damos draudimo pašalpos, 
tai ii jų jau nebebūtų likę.

Dalis buvusiu veiklių or
ganizacijų narių jau iške
liavo amžino poilsio, dalis 
išsikėlė kitur gyventi, o likę 
yra amžiaus aštuntojo kry
želio slegiami.

Išleidome J. Tumavičių
Išleidom Juozą Tumavi

čių, kuris čia išgy veno virš 
40 metų ir labai daug prisi
dėjo prie tų organizacijų 
veikimo, kurioms jis pri
klausė. Negaliu prisiminti 
tokio ar kitokio lietuvių su
buvimo - banketo, prakalbų 
ir 1.1., kul ių surengime Juo
zas nebūtų dalyvavęs.

Linkiu Juozui geriausio

' II-
*•7

alučiu atsivėsinti. O 
buvo veltui, galima 
atsigaivinti.

L. J. Stariulis

alutis
buvo

METHUEN, MASS.

1 V. M. Vasyliūno koncertas
Rugpiūčio 19 d. 8:30 vai.

! pasisekimo naujoje vietoje
denį. Stasys aiškina, kad da-; Kalifornijoje, 
dar Brooklyne šiltas oras.. Prieš išeidamas i pensiją, 
tai sušaukime visus Jurgius Ju^as kelerius metus gyve- 
suvažiuoti į Conev Island,
tegul jie iki juostos su- 
brenda į vandenį ir visi vie
nu kartu bus pakrikštyti. 
Jeigu lietuvis kunigas nesu
tiks tokia tvarka krikštyti, 
tai gausime kitos tautos ku
nigą.

Šis sumanymas gavo visų 
pasitarime dalyvavusių pri
tarimą ir gal tuo būdu Jur
gių opus klausimas bus iš
spręstas.

K. Žemaitis

LINDEN N. J.

šioji Lietuvos laivininkystės tenio M. Vasyliūno vargonų 
bendrovė buvo Lietuvos koncertas. Jame bus atlie- 
Baltijos Loydas, kooperati- k a m i Johann Sebastian 
nių centrų ir kitų įstaigų bei Bach veikalai. įėjimas tik 
atskirų asmenų sudaivta. vienas doleris.
Jos žymesnieji laivai bu- Vertėtų ir didesniam Bos- 
vo Maistas, Kaunas, Tra- tono lietuvių būriui nuvykti! 
jkai, Mariampolė, Šiauliai, pasigėrėti jauno muziko | m 
Kretinga, Utena ir kitų mie- darbo vaisiais.

Bus įdomus jubiliejinis 
piknikas

SLA 75 metų sukakčiai 
pažymėti Brooklyno, Eliza- 
betho, Lindeno, Patersono. 
Nevvarko, New Yorko ir ki
tos Penktosios Apskrities 
kuopos rugpiūčio 13 d. 
Lietuvių laisvės Parke (340 
Mitchell Avė.) rengia jubi
liejinį pikniką — šventę.

Programoje — dainos, 
šokiai, žaidimai. Joje pasi
rodys mūsų jaunieji talen
tai — muzikai, šokėjai, ra
šytojai.

Bus sportiniai žaidimai 
jaunimui, pirmąsias vietas 
laimėjusieji gaus dovanas, 

šimtas jaunuolių iki 16
, pirmieji . užsiregistravę 

1 piknike, gaus nemokamus

no Mavvvood, N. J., pas sese
rį Dutkevičienę, kuri su 
dukra liepos 1 d. Juozui 
suruošė šaunias išleistuves. 
Jose dalyvavusieji giminės 
ir draugai linkėjo Juozui 
laimingai gyventi naujoje 
vietoje.

Sunku su darbais
Visame Hudsono paupy 

darbų trūksta. Dėl jų suma
žėjimo ir unijoms sunku 
sutartis pratęsti.

Lever Brothers bendrovės 
darbininkams pavyko at
naujinti sutartį ir gauti 8 
centus priedo be streiko, o 
šalimais esančios chemikalų 
dirbtuvės Bairett darbinin
kai negalėjo susitarti ir pa
skelbė streiką.

CUffsidietis

WORCESTER. MASS.

Serga A. Alubavičius
Aleksandras Alubavičius 

10 dienų išgulėjo ligoninėje, 
dabar sveiksta namuose. 
Linkiu jam pasveikti.

J. Kr.

CHICAGO, ILL.

Serga L Pronskus
Žumalištui Juozui Prons- 

kui, dirbančiam Naujieno
se, padary ta operacija. Lin
kime ligoniui greičiau pa
sveikti.
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Ir prie šulinio eilės rį teko skaityti, tas sužino-

Ką J. Bakšys matė Uetuvoje
Su ekskursija buvo Lietu- pamačiusi jo amerikini pa-

kad tokia naujoviška v0> ir 'Vorcesterio bimbi- są, jis tuoj buvo grąžintas 
’ ---- ’-’-i-- — -»=-•— t------  atgal j kauną.

“Policija sekė mus visur,,**
sakė J. Bakšys.

Lieluvos žmonėms Ame
rika yra stebuklų kraštas. 
“Jie mano, kad Amerikoj ! 
pinigai iš bankų gaunami 
veltui. .. ”

J. Krasinskas

AUKOS ALTUI

••Komunistiškai” tvarko- VS ”9 klubo vedėjas Juozas
moj Lkk.uvoj eiles j-t-a pa- butist.g,vuta.. ui!l ,.ai0; Bakiys. (Endicott gatvės
p. a .as reisKinys, bet nezi- ... , klubo). J. Baksvs nėra eili-- ■ n,, rnn i.- n-io čniinin ... pnemmo valanoos . . , . \ _<..j. .-.au ven n ptie sulinio _ r • nis žmogus bimbimu krau-

. • •. •.r.j r.zi.vcet-oiKo Akmenės viešbuty laoai pa- \... ei.es, noi to nepaskeiDe . - .. L. aej, jis stovi jų pnesakmej
~o.rtSA.aja ntva liepos & . . - <. 1 eilej, io uzsispvnmu kadai-. c j mami dvi valandas iš rvto ?’ i,. .. .*7-o ū. . r. . . v - •’ se ir Staln.ui buvo siuncia-

Tok: “malonumą,” pasi- <nuo ‘ ,!kl \ , A > mi sveikinimai, jis ir “Lai- 
ioCe, tu. i Lentvario (netoli an as aienos metu (n °, §vės” bendradarbis ir šiaip 
i ,. įkik lo vai.) ir vieną valan- , • • -L' ru aX milSo da ’-akare (tuo 21 iki 22 ^kvuuų progresyvių 

i \i-ai i.auja miesto ,, v tarpe jau seniai žinomas
čahs v valinys esąs tik vie-
i■ rauėi prie jo ir susida
rai,.i ilga eilė. Miesto val
dai žadėjusi tą reikalą su- 
t. ii. ii. i et paskutiniuoju 
n • l i patarianti patiems gy- 
\ vidujams šulinius kasti, bet 
tas, matyti, nėra toks papra
stas dalykas, jei minėtame 
laikrašty pensininkas V. Bu- 
kauskis, "Kaitros” darbinin
kai J. Zabelskis ir V. Magil- 
nickis savo laišką baigia 
maldaudami, kad miesto 
vykdomasis komitetas iš
klausytų 800 gyventojų bal
są ir juos aprūpintų van
deniu.

Rinkimų rezultatus žino 
iš anksto

\ ienas "Keleivio” skaity
tojas atsiuntė iš Lietuvos 
gautą Įdomų laišką, kurio

Vii.).

Kas puolia Palangą?

Taip pavadino ištiso pus 
lapic straipsnį "šluota.’ Pa
sirodo, kad tai daro krimi
nalistai, pastatę pvi 6 me
tus pusketvirto š.rnto namų.

"Skrupulingas ekonomis
tas paskaičiavo, kad cemen
to jiems sunaudota tiek, jog 
galėtų pastatyti dar antrą 
Kauno hidroelektrinę.”

Vieni tvirčiausių statytojų 
esą prekybininkai ir tieki
mo darbuotojai, toliau seką 
gydytojai.

"Nemažą statytojų dali 
sudaro 'atsakingi' tarnauto
jai, kaip valytojos, sargai, 
sanitarės, mašininkės ir pa
našiai. Nore jų vardu pasta
tyti gražūs mūriniai kote-

eikėjas.
Dabar tas vy ras grįžęs iš 

Lietuvos kalba taip. kad jau 
surilaukė už tai saviškių pa- 
smerkimo. L e pos 30 d. 
ulynipia parke iš kaž kur 
atsibastęs Grybas liepė* sa

Amerikos Lietuvių Tary-! 
bos centras birželio-liepos 
mėnesiai: Lietuvos laisvini-; 
mo darbams paremti at
siuntė:

1) SL.A 50 kuopa per' 
viškiams neklausyti J. Bak-l^- Balčikoni, Kirkuood,
šio "klaidinančių” pasakoji- N. A. — £ 100., 2) V. Sku-į 

peika, Hollyuood, Fla. —‘ 
.5 5., 3) ALT Skyrius, Mia
mi, Fla. r.er H. V’erbylą — ! 
$ 75., 4) liek F. Barku?

mų apie Lietuvą. ..
Bet J. Bakšys, rodos, nėra

iš bailiųjų žmonių, todėl
pasakoja tiesą, kaip jis ją , p. ,. . np .. < m ai
matė. Jo negali išgąsdinti I “a! f” $ 1"”a£*L
nei nubausti nei juodoji Ma- T Sk}Tlup ke"osha- ?PS-
rijūną. nei Jokūbas Jukše- ė* , ė kas>’ut! , ~ » •*- 

b) Lietuvių Bendruomenes■Įjona
vičius. Centro Valdyba 

apylink.

VOKIEČIAI Kl OšIASl GINTIS

Vakaru Vokieti p, 
nimus. pasižadėjo 
divizijas padidinti 
jose tėra lik M.

ai.-ihepdouia i < hruščio^u grasi- 
NA'lO kari.'kai są juodai savo S 
iki no) mala ils d., džio. ne- dabar 

i:. Paveiksle naujoji vokiečiu

armija žygiuoja so raute Bomioje.

Rugpjūčio nu nesi 3 praeity
iš C įcero 1

O ką tokio baisaus J. _ J? 46°Jr <>V'i Rugpiūčio mėnuo praeit y-
Bakšys pasakoja, kad bim- *^sa^.lllS’ B‘yn ~'V1” — j* kupinas Įvairių isto ž ’ 
binės širšės jau zuja piktai r“ ' ..,so gau4a ,rTj.v, ie kurių vieni turėjo,
aplink jo galva? Štai pas- i, ,R-vsluni ,s.u RIETL V OS i o kiti jų tebeturi iki šioi 

- * laisvinimo klausimais nuo- j iemiarnos reikšmės mira
lat didėjant įvairiems reika-j tautai ir niūsu tėvu ženll.į. 
lams. reikalinga ir lėšų, tad Iš tu buvu>iu mu<u

kaitykime, ką jis pasakė 
VVorcester Telegram repor
teriui Roland Dalias liepos 
29 d. Pasikablėjimas su re
porteriu buvo ilgokas, todėl 
čia paminėsime iš jo tik 
svarbesnius dalykus.

Bendra J. Bakšio išvada 
yra tokia:

‘ Lietuvoje žmonės neturi 
nieko panašaus, ką mes čia

džiai, bet palangiškiai nie- 
iū!aukas cia spausdiname: kada nematė jų statant ir 

"krutame tuo tarpu kaip gyvenant tuose katedžiuo- 
vabalai, bet sveikata men- se.”
ka. Noriu pasigirti mūsų ko- "Toliau eina statybinin- 
iuk.o, i kuri Įeina 9 buvę kai, užpirkėjai, mėsininkai, 
kaimai, turtingumu: turi 4 vairuotojai ir kolūkių pirmi- 
sunkvežimius, vieną kelei- ninkai. Blogiausiai Palan- 

ajtamobiiį, 3 trakto- goję užsirekomendavo mok- 
■ •: > arklio jėgų ii- 2 skr.inkai, menkrinkai iržve-
..c......ra po č»o arkūo jėgų, jai. viso laoo jie tesurentė w
2 kuliamąsias, 2 sėjamąsias, 16 namukų.” , Amerikoje turime,
neminint smulkesnio inven- To “kriminalinio reporta- Jis matęs moteris, stu- 
toriaus. Dar turi ir 32 arkliu, žo” autoriai L. Kiauleikis miančias cementinius blo- 
taigi vienam buvusiam kai- ir D. Danielius sumini ir šias kus kirtikliais ir kastuvais 
mui tenka 3 arkliai. Kadan- pavardes: Klaipėdos ligoni- *r valančias kanalizacijos 
gi su jais reikia eiti dirbti Į nės chirurgą Šumską, kurio (sey^s). vamzdžius.^
kolūki, tai žmonių reika- vasarnamis vertas senais ienoje statyboje jis ma- k kt- nrotra t iPt11Vns at-
lams jais beveik negalima rubliais ketvirti miliono ru- dirbančias moteris, ku- -““tie- proga Lietuvos at-
pasinaudoti, tenka ir dau- bliu; Jiorkūrienę, kurios nas pnziūiėjo vjrai. Ją tuo P»
gumą savo bulvių nuo lau- vyras dirbąs Kauno piam- buv^ nu^bing m pakb^ t“a'iunSZ^in?ml
ko patiems susinesti, o taip prekybos krautuvėj; Palan-už^i I ^ atsakė Europos sky-
pat ir visą pašarą karvutei, gos “Juros’ restorano di- Pei tvaika- L z tai jis duvo , * Wiilia m i?“Kolūkis dar turi valdžiai rektoriaus pavaduotoją pre- išvadintas “kapitalistu.’ j. i nau. viu minkąs Wilham R. 
15o,600 rubliii skolos, kai tą kybos reikalams Žūri: “Žu- ^kšys tuo Įsižeidęs, nes jis
skolą išmokės, daugiau už vėdros direktorių Zulkų nį^Bada nė pats nepa- 
daib.ą gausime. Pavasarį (jis seniau algos gaudavo pabojęs esąs kapitalistas.
Bo’okis neužtenka sėklos 800 rubliui: Kretingos »a-
Iaukams apsėti. jono kolūkio pirmininką

‘ Tai matote kaip yra. kai Bružą, Palangos duonos 
i ma inomis pradėjo dirb- kombinatotešlamaiši Vainių 

t i su mašinomis ir suval- ir kažkokį "kulinarijos ver
go, o darbininkui žmogui už gą” Daujotą.
Garba nieko nebelieka. O Viršelyje duotos net tų 
darbo daug—gali dieną vasarnamių nuotraukos. Tie 
naktį dirbti ir vis nepabaig- raineliai—nieko ypatingo.

Amerikoje tokių pilna kiek-

pavieniai asmenys ir orga
nizacijos prašomos kiek ga
lima daugiau paremti Lietu
vos vadavimo reikalą ir au
kas siųsti šiuo adresu: 

Lithuanian National 
Council, Ine.

1739 Šo. Halsted Street 
Chicago B. UUnou 
ALT Vjkdamasis 

Koipitetas

ATSAKO LIETUVOS 
ATSTOVUI IR ALTUIL
J A V nepriklausomybės

J. VLKS

m i- \ < nto -ii

E>at«g«m»os žmonių uždar
biai labai maži. 70 rublių 

geras už-per menesf esąs 
darbis.

I reporterio klausimą, 
kaip žmonės gali išgyventi 
iš tokio mažo uždarbio, J. 
Bakšys atsakė:

“Jie vagia. Kiekvienas, 
nuo komunistų ‘big sbots’

"Kai vykdomi kokie nors viename miestelyje, bet Pa-| iki paprasto darbininko va- 
linkimai, tai mes iš anksto langoje, matote, tik “kom-! gia, nes kito būdo gyventi
žinome, ką išrinks, nes vai- binatoriai” (vagys) tokius 
(ižia išstato kandidatus, pa- tegali pastatyti, 
sirink.mo nėra, juos ir išren- __________________
ka. Jei tu nenueisi balsuoti, 
tai jie patys nubalsuoja už 
ligonius, už nenorinčius eiti i 
balsuoti. •

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

Dar, . . . , __  turime dr. V-Ve! pakeitė pinigus. Vai- u istorj> k&
dz.a ta daro ne žmonių gc- ® ... T • j
n u i. tsavo naudai. Ji jau **!. cg^nipliunus. Tai d. 
yra labai daug įsiskolinusi džiausią ir visiems supran 
'žmonėms, pas kiekvieną tarnai parašyta knyga, 947 
žmogiĮ rasi po kelis tūkstan- psl. kaina $12. Kainą pakė- 
(. is obligacijų (jas pirkti leidėjai
buvo privaloma), šiais me
tais reikėjo pradėti jas iš
pirkti, todėl ir pakeičia se
nuosius pinigus naujais.”
Priėmimo valandos viešbuty

Ar esate girdėję, kad 
viešbuty būtų priėmimo va
landos kitaip tarus, kad Į 
vieskut tebūtų talima atva
žiuoti tam tikromis nusta
tytomis valandomis? Tik
riausiai ne, jei neskaitėte 
Vilniuje leidžiamos “Šluo
tos” Nr 11. Kam ta nume-

Sruo

Thnrkri feilkį.* j
for «2<c»rc»fuf! j

nėra.
Daug šeimų turi artimų

jų Amerikoje, kurie atsiun
čia siuntinių. “Kai siuntini 
gauna, turi daug džiaugs
mo.”

“Iš uždarbio nė vieras ne
gali namų pasistatyti. Ir 
kaip tik kas nors nusiperka 
namą, tuoj prisistato poli
cija. kuri nori žinoti, iš kur 
gavai pinigu. Jei negali Įro
dyti to, namas ne tavo—ji 
atima.”

J. Bakšys norėjęs aplan
kyti savo gimtąjį miesteli, 
bet leidimo negavęs. Tada 
jis mėginęs iš Kauno jį pa
siekti be leidimo, bet užte
ko išvažiuoti iš miesto ir už
eiti į kavinę kavos išgerti, 
kai prisistatė du policinin
kai ir liepė per 3 minutes 
grįžti Į Kauną

Antrą kartą jis mėginęs 
tą padaryti įsėdęs Į užmie
stinį autobusą, bet kai atė
jusi policija pasų tikrinti ir

Tyler pabrėždamas, kad ne
gali būti pilnos taikos, kol 
jos neturi visi žmonės ir kad 
laukiama, kada visos tautos 
galės minėti savo nepriklau
somybę.

į Amerikos Lietuvių Ta- 
i-ybos suvažiavimo sveikini
mą JAV ambasadoriaus 
Adlai E. Stevensono vardu 
atsakė jo Įstaigos direkto
rius Wallave Irvin. .Jis užti- 
rina, kad -JAV vyriausybė 
ir toliau naudosis kiekviena 
proga Jungtinėse Tautose 
atkreipti pasaulio dėmėsi i 
Rytų Europos pavergtųjų 
tautų padėti.
s<B«ooc —
NAUJAUSIOS KNYGOS

tauios
gyvenime Įvairių posuK u 
verta kaikas prisiminti i* 
pagalvoti.

Vienas iš tu stambesnių

sudarytos vyriausybės ga
lutinai sulaužyta. palei- 

j džiaut seimą ir kito seimo 
; nesušaukiant, kas tos kons
titucijos buvo numatyta.

■ Tas gražus ir kilnus visos 
tautos kūrinys, tautos kovų 
išdava — savo šalies kons- 

' titucija buvo smurtininkų 
sumindžiota ir nieke geres- 

į rio to smurto šalininkai ne- 
i sukūrė. Politine ir visuome- 
! nine prasme tai buvo išdy- 
! tęs Lietuvos kūne piktšašis, 
stabdąs ar prilaikąs 1 ietu- 
\«;s valstybes paža i -ą. i >ks 
tegab būt uo p-n •. eismo 
vertinimą

in- p.u, p m jį <1 ę- 
įhj" pil ‘ij.i. ’i,j-
i <9i iii nigpiu- io J ? <1. « a- 
tim- Kurija okupa." I t‘ lu-

; ą. Tos okupaeijo-- i ieluvos 
.žmonės nusikratė tik 1919 
į m. vidury, ir lūžu m. li.-piis 
i 12 ti. Rusija, pasirašydama
į su Lietuva taikos sutarti! , . . • ' ola K\oje, visiems amžiams 

Lietuvos žemių išsižadėjo. 
Deja, 19 ln m. birželio 15 d. 
pakartotinai Kurija okupa-

• vo Lietuvą. Nebuvo amžina 
carinės 11 ilsi jes • > ■ aci ja

! : e’ ,us amžina ir Sov ietinės 
Kusi įos oittiĮ»acija.V iMl I-I

ui.
Jai; iriviunc 8.. Seimo po-. Įjyy,, sudaryta abiem pusėm 

. gegužes 21 d. buvo* nevykusi vadinamoji i.enki- 
..a .a.r.ir.e- ;<o;i.-i:- llS j,, j uni-

i jos pi jektas. Jis šukelėj j»adarinys žalingai
Lenki-

ertas. -*is sukeie 

kai kurių esminių ųinčų i: 
lodei buvo svarstomas kv- 

Seimo posėdžiuo- 
. laidei”okiatai buvo 1

1569 m. rugpiūčio 12 ū.

i;:;.—

kė Lietuvos II- 
jos valstybingumą. Carinė 
Kurija, pasinaudodama i?

Irpi-o.’-rl o

>a v

, pati kurstydama inaus su- 
priešingi pi ezidento vietos j irutes toje unijinėje valsty- 

istorinių posūkių, kurio kai ’ vedimui. , St. Seimo narys! bėję, nutaikius progą, Lietu- 
kurie iš dalyvių ir stebėtojų V • Čepinskis įrodinėjo, kad1 vos įr Lenkijos žemes pasi- 
dar yra gyvi, tai 1922 m. prezidentas nėra Lietuvai dalino su kaimynais — 
rugpiūčio 1 d. Lietuvos Stei- reikalingas. Seimo piiyni- okupavo.

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT. Rapolo 

Skipičio atsiminimai. 440 
psl., kaina ............. $5.00

TREJOS DEVYNERIOS, 
dr. S. Aliūno humoristi
niai eilėraščiai, 64 psl., 
kaina .................. $1.00

VIENIŠI MEDŽIAI, roma
nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl., kaina $1.50

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina.......... $3.50
TŪZŲ KLUBAS, Antano 

Tūlio 11 novelių, 196 psl., 
kaina ................. $3.00.
Tas knygas galima gauti

Keleivio administracijoje:
636 E. Braadhray,

So. Boston 17, Mota

• - •_ o • i  Z — - ' nvu'.i-tin tori’riAe __; • _ -Z x--guunojooeimo KJnstnucijus varinei nusijai užimtų
priėmimas. pirmininkas gali tas Pai*ei- žemių gyventojai sudarė

Konstitucija tai yra toks gas eiti. Būsią mažiau islai- daug rūpesčių, nes kartojosi 
valstybės pagrindinis Įstaty- Fa\ojų prezidentui iš- jų sukilimai prieš pavergė-
mas, iš kurio lyg atžalos at- i diktatorius. jus. Carinė Rusija ryžosi lie-
sišakojo visi kiti valstybės Balsuojant tą klausimą tuvių tautą visai sunaikinti, 
istatvmai, neprieštaraują atskira:, buvo pareikalautas savųjų taijio suvirškinti, 
šiam pagrindiniam — kon- asmeninis viešas balsavimas Tuo tkslu 1865 m. njgpiūčio 
stitucijai.

1922 m. Lietuvos konsti
tucija turi savo istoriją, -d 
gimė tautos kovose <1 i s;; - '» 
valstybės atstatymo ir °me
ne iš karto. Dar 1918 »u.. 
kai pradėjo veikti Lietu <•
Tarvba. vėliau pa>a,!i ta 
Lietuvos Valstybės ’I'a»y’ ? 
jau tap pat buvo p<t ;i>h i 
kažką panašaus i kon t iu- 
ciją. Bene du kartu ji ku. ■> 
peržiūrėta, papildyta, .a 
skelbta visu žiniai.

1920 m. gegužės !5 ’ i - 
sirirkus St. Seimui 
poeėdž.io, tuoj kilo '.įet.lii' 
valstybės konsikmiji ■ 
simas. Tai bu\o pagrk. :i; i 
St. Seimo i ū( e. d?, šiai ;a i 
gegužės 20 d. St. Seimo po
sėdyje buvo sudaryta ’š ■ ' 
narių lai i . i uosio.- k n.-, u u; . 
jos komisija. St. Seir as o - 
vo atsargus. Jis nesi:-mė a 
pradėti pagrindinai s\a 
tyti konstitucijos idau ■ :
Birma nutarė sudaryti iai 
kinę konstitucią ir. iai 
dėjus veikti, tii: tada p o 
ti svarstyti nuolatine^ k< ;s- 
titucijos reikalą.

pavardėmis. 56 atstovai, 25 d. galutinai uždraudė 
veik išimtinai krikščioniu lietuviu spauda lotvnu rai- 
demokratų bloko nariai, pa- dėmis. Faktinai jau prade- 
-i.-akė už prezidento reika- dant 1863 m., tuoj po Lie- 

I n?umą. Prieš pasisakė 38 tuvos Lenkijos sukilimo, 
o.v iį sočiai- nHoįd" į»^u <linti raštu be- 

<k įnokiutai i' liaudininkai tin iu kalba.
□o .ii .o niį<> .iii-ilaik** 6: Bet ir tas carinės Rusijos 

d“. J kuinius. L. \atk€'i- pasĮkėsinima.- i ketu.'i u 
* • >' . * ■ I’otRe^ i< aitc. Ma- tautą neišdeg^ B^voliuei- 
iub , Žaioniskis ir vienas ncni nuotaikom. I utuvoję 

i b d.u -— Lauš. kylant, Rusijos valdžia tū
lo šio vardinio balsavimo 'ėjo 199J metais a oikti

-s koi stitucijos pro- 
' arst) mas jau ėjo žy-

laikin
. J • I I \ <* i .■ c n : : I.*-- |'

vi.d sk landžiau ir pagaliau 
Į.ukinoji konstitucija buvo 
priimt:’, ’š daug kas bu- 

i Vi'liau Įdėta i 1922 m.
: . , i;ičio I d. konsiituciją, 
eaip ai;lai:

1 r.: j'.o- \,č-‘ybe \ra de-
. : lesjublika. Visa
.-uveieniiė Lietuvos vai- 

• 1 1i-a
as

r.

•_ iii.iauso seimui, bei- 
■ eni.amas demokraii- 
; du. Vykdomoji vai 
i ir.'av.so respublikos 

ūieluvi i' ministe! iu ta-
u. Prvzider ą renka 

ima . lie: identas , ieėia

lietuviu snaud 
mą.

V isi čia suminėti Įvykiai, 
nutikę rugpiūčio mėn. praei
tyje Lietuvoje, ra\o našiaii- 
niai< iki šiol j.ai. iami mūsų 
lamoje.

KNYGOS JAUNIMUI

OS li/ill UtiOl-

•lei jaunas n< name:-? 
knyeos. iis jos • kaitys ir 
uaiipcs. To«J. ! i: vai turi 

parūpimi vaikams ko dail
iau beimišl u knvtm. Pirk

dami vaikams dovanas, vi
suomet atsiminkite knygą ir 
tą dovanokite. Keleivio a«l- 

gabte earti, ministi aciioie
veda jam sudalyti vyriau^ -^jaunimui tinkamas kny.;!S’ . ! 0 ; Ii I0.< Ii

Į laikinės konstitucijos
projekto sudarymo komisij. Vyriausybė privali se>
St. Seimo krikščionių eismo- rn° pasitikėjimo. Sėdžiu, DAIGELIAI, parašė J. Narūne,
kratų blokas paskyrė Juozą Lintir os konstitucija buvo j antra laida, gražūs eidėmš-
Vailokaiti, J. Tumėną. K. i agrista demokratijos pia- 'bnigyL- iliustracijų. 55
Šaulį, Z. Starkų ir K. Bi- Tiesa, socialdemokra-i P^L kaina $1.30.
zauską; valstiečiai baudi- binis nepavyko Lietuves, pĄSAKa. Giedrius,
ninkai— dr. K. Grinių, konstitucijoj atžymėti, kad l-n.ysre.ie yra :.7 ?;•? ?.(,< p-i<a-
M. Šleževičių, G. Petkevi- bažnyčia išskiriama iš vals- j r ?sL k*'na *200
čaitę ir M.Untuli; socialde- tyhės reikalu o taip pat -’ę-gg
mokratai — V. Čepinskį mokykla atskiriama nuo jaunimui, ios psl., kai-
ir K. Venslauskį; žydai— bažnyčios. na ..................... $2.00
Soloveičiką ir lenkai—Gra- Deja, ši demokratijos A™KTXS karašiskiuose. Lin- 
jauską. Visi jie jau yra mi- dvasioje sudalytoji Lietu- k2in» °'?. .<.?°. .,1Ą? s-Ton
rę. Taigi, kaip laikinės, taip, vos konstitucija 1926 m. MeLYNi karveliai, ai^o b»- 
ir nuolatinės Lietuvos kons- gruodžio 17 d. perversmi- r™ apy*»-ait*« vaikams, 69 p»L 
titucijos sudaryme dalyvavo, ninku buvo pažeista ir jų

gas:

kaina ....... ............................ $1.50
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--Ar žinai, Maiki 
Zacirka suk i Pūkavo 
pasaką?

— Kokiu nusaką?
Nugi a de tą žemaičiu 

ku: ioj.- jie pradėjo 
staty -imti sau namus »*e lan-j 
gų ir m nėjo i- lauko pilsi-' 
nešti ;au šviesos.

—Bet tai ne mano išgal
vota pasaka, tėve. Tai yra 
pačių žemaičių padavimai. 
Ar Zacirka žino apie že
maičius geriau, negu patys 
žemaičiai?

—Jis, Maiki, rokuoja,

Kaip žemaičiai salyklą daigino
(Žemaitė laiku neapaižiūraja ir savo marčios 

iivyt nespėjo)

K.JONELYNAS
Vieną ankstybą pavasa- dybą, vienoje pirkioje išgir

dau tam tikrą susirinkusių 
žmonių būrio lyg ūžėsi, lyg 
knibždės}, o pro jos langus 
pamačiau iš karto kelioliką 
glaudžiai sustojusių artime
snių ir tolimesnių žiūrovų.

n, Įvykdęs pirmą iš eilės 
nedidelę kelio pravedimo 
bylelę Žemaitijoje, atvykau 
i kitą žemės plotu ir gyven
tojų kiekiu didoką kaimą, 
kurs buvo numatytas antro
je tais metais man vykdyti į įtemptais žvingsniais įdė-

' pavestų žemėtvarkos darbų miai bespoksančių j pi ava 
eilėje i’ įsukę išskirstomas! žiuojanti maro vežimą šu 
viena/ėdžiais. nes iš šio kiemo, tiesa, nelo-

, v a, ia. us kaiman, siekė jo. Matyti su svetimais z rm<»_
ne nepastebėtas tyliai pro ji, nėmis buvo jau apsipiatę
nepravažiuosi. kiemuose j ai. būdami sotūs. tingėjo 
udi svetimiems atvykė

liu ma visuomet nepalankus 
sunes, o namuose, pro lan-

1 Keletas vyrų. nekasdien š- 
kai apsirengusių, stov įnia- 
vo £ieme. Pastarieji, pama

PLĖŠIKŲ ALKOS

l. ..>> | ». i- Mid Kuo"'. *-. PĮi i!l4rlnhi u, Į. m > . •: n >. 

lis n. I.i,inli;«i jo Ii, •»»«.«» s\;*.

Ol.lt: -C, . ’ltiuinillk.ls pil lltll livli kinis iiul. t-il U', 

si/'.l/i,:> i įučCinui i'otlsvilleje, ra. ji. »»•».. it.in • 

daova'us piešime butu rastas »i«> • .*» pernai . a^- 

piūčio menesi Atlanto vanueny, po to. kai jis pradėjo 

ikeniiraaari'.iauli su policija. Richard. keršydamas uz 
brolio įtužudyiaą, buvo pasižadėjęs policija* padeū. 

I*t,>inv| lti. bardo /na.na.

us ir sąsparas besidairan-į tę mano vežime Įguldyta ū- 
ė;os ir piršliu belaukiančios! odolito statyvą ir šalia jo 
mergos ar beveik visur esan- j minkštai šiauduose Įkastą 
tieji ir visa pastebintieji a- instiumento dėžutę, pradėjo 

, kvlūs vaikai. lr visi šietie spėlioti: “Matininkas atva-
padarai, pa- 
, kiekvienas

žiuoja.” Ii jie neapsiriko. 
Aišku, ši žinia greit pasiekė'tebėję HiV_

-avaip i tai reaguoja, kas visus ten buvusius, atv ykėli į
išgąstingai su- mačiusius ir nemačiusius, i ri 7. 7 7’ 7 . .
f' ‘ ’ ' „ • •nu., i-ii ..i-. I Minoji mallo .'•einiiiiuikė, ati jio.uuiiais, o ras auksinais * as.sMioinia apie tai pi.i-* •> . t

balsais, nesti ii namu -t-Liiimi.kams. jll"'

n uola t budins

Kas linkimui.'
I.t' Ršlaujultėiais

pi :u.. sdami apie nauja jvv-į Vėliau paaiškėjo, kad
ki ir kiriems, atvykėlio gu t name baliavota suk . lestu , 1 11 - H g> ąztaneia ue-

n; l ' pajaunėjo 
.. :tla!n 1 ■* jes abll ollSi-

i K. *. d n a i bt*i
<1. - nai įtini* 
link Uk- Uiiil 
pi ie prie, i.;

k i uis i neima;
•t i \ ieiiu it s 
c .i Ii . • t; i ii ai 

l« i'pli. ii bėga

įvairių to namo seiiniziiiku 
giminių ir geresnių jų kaimy
nų bei pasišokimas mėgs-j

. a.; u ; < i-r. Noi'.i jl! t r* b ■ 
ra isšiis'i laužai, bet nėra 
tikiu: skylės užleisto s*? 
.ais macais arba užkaitus 
u. ūdijus.a skaida. Tai ko

dėl Zacirka nenori tikėti, 
zad prieš daugelį tūkstan
čių metų žemaičiai neturėjo 
trobų be langų? Tėvas sa
kei, kad jis dzūkas. Ar jis

n» Į-a-tebcj!•'■•raus Panašiu 
greitu žinių pranešinėjimu 
Ue’nnž kiek iteužsile’nlžia
ir vi'okii, amžiaus suaugė-i tančio jau nekviesto upy
nai, jeigu tik yra kada lais- linkės jaunimo. namo scimi

Icrucij; tnU.lc'iie jau Žy - ! ,,;tb _(U ; 
giuoti. Bei vos tik mes išėjo-. šimeliu, 
me is piiem»-uė^ ir pasirode- 
aiv ore, kai staiga, beni 
mau, pasirodė naujas ir ne

•inkų sūnaus vestuvių pro-į ;i'raf’as žemaitiškas pokš- 
* tas; delegacijos butą atė-

Pravaziuojant nei dainų10 su \ e tuvėms giuj’idu 
d muzikos, nei sukančių1 v. kerti u, kui k- ..gi to* 

trypimo nebuvo girdėti ii-, iš j _ bu v o uzsis.epęs u
šalies žiūrint,, negalima bu- nes^ociė. Orkestr o yądovąs 
vo greitomis susivokti, kas 1 PaPr^šė mus eiti pirma
tuose namuose vyksta. visos aasar susidanusios

“Kaimo sueiga”—pagal- įmonių grupės, o jie. muzi-
,______ . ... . .. voiau. •‘tur būt kokius nors ‘g"?'- Kropam. maraus, lj-

Dzūkijoj? Aš girdėjau, kad?5™^“ zemaic»l , žemės’ AMoTVikalus svarsto i “«■* “® » P“**' ; •
ar kitokias gyvenimo oro- Man pasirodė busią ne-

vesiu nuo 
darbo.

labiau iiempto

i iavaąuouanus pro vie
no šio jau naujo kaimo so-

deny varlei baisesnė mirtis.
—Maiki, aš nemislinų, 

kad tas galėtų būti teisybė.
Kažin, ar šita pasaka nebus užmiršo, Kaip jis gyveBOi ..

r.e

kad žūčiai A geri ' “-Gal «ip, o ga, ir ne? j™.0 jauku\^X\£?iX
springdavo dUml Ir tai *** S “ pasirodo, U tik iaikino J»d ife. eidami

pasistatyti sau auzą, tai bū . u *«
tų sudėję ir stiklinius lan- u.vo ”e„e*jiems buvo svetimas ir jie 
gus, nebūtų reikėję skver- e Ja M ’ daug ko negalėjo suprasti,
nais vary ti šviesą Į vidų. te\e. get pasakose gali būti ir

daug ko nežinojo. Pasaulis J , m;mento tik linte. paskui, atrodys lyg mane

' lipu .m jll kinu- I
i

Kiekvienas kalbantysis, • 
ypač kalbančioji, tuoj pa.-i 
ste; 'gia naujam klausytoju: 
papasakoti tai, kas jam e i
Jai kibiausiai šiid- slėgi, 
kas tik ji ar ją gal visai n 
seniai palietė. O ».:de-i.iuu- 
se žmonių susirinkimuose, 
kur vartojami svaigieji gė
ralai, išgertas alkoholis la
biau atpalaiduoja liežuvi ir 
pati pasakojimą žymiai pa
lengvina. Nutaikiusi atitin

salyklu butų saldesne. Bu
vo dar kovo mėnuo, nepa- 
1 ankamai šilta ir miežiai 
lėtai dygo. ir nors seklyčią 
paktuenuavome, bet šilima 
kilo sau i viisų, o ar.t grin- 
oų dar tuvo per vėsu. O dy
gimas ne tik drėgmės, bet ir 
ž limos reikalauja. Todėl, 
aaiginamų miežių šilimai 
padidinti, nakčiai eidavo 
ant jų miegoti vestuvėms 
oesiiuosianti duktė, jau mi-
rėta jos krai o audėja ir 
a. naitė.

- Bot uii’.'U cklyčia via 
ii/ ' ita P ntų siena ir su- 

•:.o -n? Karosai u vieną 
u k/ui. kur daiginome 
iiszn j. i- vien? mažesni, 
a! avo £U. U.S . . Du
rt is jo Bambai ie i seklyčią 
i,. < laisvos .. Nesi iakm- 
i i.iu.i avųjų' n, upranti 
•uĮi.t , : i»',ii įii>i tas Kiuris 
ai.tuiiiS i:gi į linkdavv se- 
.!\vion į us atidi-ją ‘ padėii 
niežiu daiginti.” Duktė ir 
arnaitė, be abejonės, tatai 
.nojo, Bet nė viena man ne- 
.a?iiivė . . . Dj, bučiau viju- 
i audėją, oj. bučiau \ i jusi,
. i-ii bučiau žinojusi! . . Sū
nų j .its i>(:.>i nirsis. ir koi 
•: ii ž ~ I S;:.: \ •, lit Taip spė
ri .-.tsiKti l ti, l;ui -ta*, pu 
;< • ui i a ;i .oukteis \ e- 

’ .y gi iu 1 li'.ui tui ime 
i.c vadina?-! antras, i 

.an ia/ tinėjiune garbės ir 
pūna matininką pakvisti. 
' ‘< kv:, kad nepasididžiavo- 
e .■ tr ikėtės at/lankyti, 
beve du<»! jums >veika-
i! .

Iro mo J\C»XX1<^ proga, kai iau kitu
dauguma aptilo, prisėdo 
prie manęs ir namų šeimi
ninkė, pasikalbėti. Pra
džiai, pasakiusi kažkurį ten

.sežį; įa Ka car ..eUiaitv. 
širdgėlos pagauta, būtų 
daugiau papasakojusi ii’ 
■tuo tūtų baigusi, bet savišr 
ų buvo pašaukta kitur, ma- 
;yti, kitų reikalų tvarkyti.

O žemaičiai kalbūs žmo
nės . . .

NAUJAS LAIVAS, 
KURIS NESKPS

Prancūzijoje baigiamas

—O ar Zacirka žino, ka
da stiklas buvo išrastas?

—Jis man to nesakė, 
Maiki.

—Nesakė, nes nešino.
—O tu žinai?
—Zmau. teve. Pirmas sti

klas buvo padalytas Egip
te p« re? t'ioų metų. Žemai- 
• iai tada jau gyveno Pabal
tijy. užbaigę savo kelionę, 
iiugi aisiiu, kad Kol jie ke- 
da\ o, .-uk’o dar nebuvo. Jei
gu Zacirka nori mane kriti- 
Kuoti. tegul jis daugiau pa
simokina.

—Maik: Zacirka ym rna 
ito iKi/nai man už-
iiUnii:.a. n ui nesakyk, kad 
jis liuiiias. \ois šv. Kazi- 
miem akla a n'.ijoj jis nesi
mokiau, ale ' .stiek turi ge
rą gaivą, uz iiin-rkęs parašo 
bile kukiu ii- ba. Tolei jis vo
kuoja. kad auza negali būti 

langai nevali

—Ju rait, Maiki, mūsų i 
tauta gerai išvendzyta. 
Plungės parapija, kur aš 
augau, buvo garsiausia ant 
vį/os Lietuvos, senovėj tu
rėjusi net ir savo kunigaik- 
ti. o n tai dūmuose buvo 

paskendusi. Būdavo kai mo 
tirą užkuria krosnį, tai aš 
turėdavau bėgti laukan, kad 
neuždusčiau (luinuose. Mat, 
nebuvo kamino.

pasakose gali 
pagražiri m ų. Pavyzdžiui,

myfoių pertrauka ar nauju keliu į vestuves varytų tar- nesvarbų įžangini sakinėlį sta ; nauJaR 
reginiu susidomėjimas. tum varovai medžioklėje į tuoj perėjo pne skaudaus ;ce./ kurf SDecialistai

Prasilenkus su minėtais stambesni zvėrj j medžioto-: dalyko.
namais ir pravažiavus dar JI linija ar kaimo tnusšma-, 1 1 a • 1 iiainau? ai 171 <*▼ > v«c’ c-- ' . . - ~ .

yra sakoma, kad toj kelio- pro keletą kitų to kaimo so- da’ iai ’ydėtų pajuokiamą
1 7/>tno ipio 1 hinvi diciniiro * - ‘ 1 «««« !• rt.Mzvn*4,,nė j žemaičiai buvo susidūrę 

u labai karinga tauta. Nors 
ii*' nui/<i labai narsiai, vis 
kltū p'iešai juos nugalėjo, 

i daile |>i s'icnic ir likusiems 

/i< •’ didelis pavojus. Tada 
zemap iams į pagalbą pribu- ^^;^^J;uriiaukiau J“’-’* tokei paprotia 11 kad 
vo minėtieji trvs aniuolai n £ g vcstuvių nanių as tūrio sutikti. Pr.s,minęs,

atvyko delegaciją, tu namų ka'* m ečias dažnai esti tai- 
seimininkų ir jaunųjų vardu lu,n bclai-vis n kad. ne&u-

dvbų, teko apsistoti jau nuo asmen, su kačių koncertu, 
seniau matininkui apsigy- Bandžiau gintis nuo tokios 
vmti numatvtame bute. su man ’odomos pagarbos, 
seklyčia, kur. vos tik apsi- bet kur tu žemaičius pergm 
pažinus su esamąja to namo ‘ a’ kitaip jtL.mrt. Tuoj
ir busimąja nauja mano sei- vi/i šokosi ai: kinti, kad pas

ce”, kuri specialistai laiko 
neskęstančiu, nes jis taip

apsujK) juos tirštas rūkais, 
Taip kad priešai jau nebega- 

—Na. tai dabar pagai- ipjo ju matyti. Tais rūkais

be langų, o 
būti ne siib’.i.

—T« • e, da: mes kalbainc 
č.J.'lf- t/ Į litci i:. tską /,(-1 Iii’. 1C • lj 
k- lioh . a i t i 'via 1; 1 >ai •- 
įima piaciti. is jeigu jie ta
da padėjo .at^li sau tro-1 jo gaut: i. jo ir.ioir.iatiių. 
teles ce langu, tai

ok, tėve: jeiąu dvidešimta
me šimtmetyje Lietuvoje 
dar buvo trobų be kaminų, 
tai ai galima stebėtis, kad 
-fii.tii ir langu nebūvi*?

i/lrait, Maik, o ką že- 
maiciai dai ė toliau, kai 
iiuiiii>KiS • »a/i iciiiis painoki- 
, o i'/ikusti siellosc
lai:gus ‘

- Ilgai vienoje vietoje 
i jie nepabūnavo, tėve, nes 
'u:t ej<> vis keliauti ir keliau- 

koi žemaitė pa'očvs 
7 n.-. kui sK.stoti. Toj 
in m j įvyk 'avi1 u.-okių ma

I avrt.dz.ui, . i sili ti 
piiini karte trolių, jie nore-
i .n.

1- - » * irtvi- Cet .-:<x. ėti/.us i'/i/*:o .’.catii.-

pasinaudodami, ištruko ir 
suimtieji žemaičiai.

—Nu, ant šito tai as so- 
, siaii.i, t,a nikas ga-

.. jo ir Ke aniuolu pakilti. 
S:inr:tntama tėve, kad

•mitiolai čia pridėti tiktai 
: ;;/ražinimni. Tai jau krik- 
-či.e \t>( ' laikų Įtaka. Yra 
/•bangiau pamašiu pagiaži-
r imu.
..ad sa\m kelionėje žemai
čiai priėję prie didi lin ežero 
ir nežinoję kaip pi i ji persi
.m i. i

ktkt •ma, pavyzdžiui.

I Ul< ir .)■i išsemti.
b. ’ k:u tas m-pa-isekė, tai 
na g ji už pilti. Pribuvo 

a»* u-.'ias (iąbilėlius, i že
mai’; pavirtęs, tėškė savo 
iszda j eže.ą, ir bematant 
r c/ eže/ą pasidarė sausas 
kelias. Ais7:u, kad šitas ste
buklas pridėtas prie žemai- 

ta.utcuakoii jau vcles-

sai suprantama padėtis, kė, jie nusprendė, kad jis 
Mūoit Amt rika šiandien tu- turi būti labai puikus ponas 
ii aukštai išvystytą pramo- ir nenoii su jaL kalbėti. Su
pę o u tai jia iiobė'ių be pykęs, vienas z< maltis smo- 
jokių langų, tik skylė pada- ; ? iam badi.i per sp -a ’ą. 
lyta iš šono Įlysti i vidų. Bulius griebė ji ragais. Nu- 

—Maiki, aš jau seniai po rigartdė, žemaičiai išbėgio- 
Ameriką vandravoju, ale j°- Kitoj vietoj jie turėjo ne- 
tokių trobelių dar niekur susipratimo su varle ir nu- 
remačiau. Kažin ar tu ne- teisė tą sutvėrimą miriop: 
meluoji? ' nunešė į prūdą ir nuskan-

—Tėvas dar nedaug dino.
Amerikos matei. Jeigu nu-Į —kodėl jie jos neuž-
vyktum Į Arizona ar New muse? j tėvui ateinančią savaitę
Mexico, tai dykumose pa- —Gai jie mane, kad . an-1 ■ - ' ■ T ;■ ■ r

* • •«**’%

“poną” matininką kviesti 
Į vestuves. . .

N<»rs buvau ką tik at\\kęs 
iš tolimesnės kelionės ir rei
kalingas bent trumpo poil
sio, be to, dar ne vertuviš- 
k:»i apsiieiK’ęs, bet atsisaky
ti buvo ir nepatogu ir !>t \eil< 
negulima, nes, spieno/inul 
iš kvietėju tolio ir jų \cslu- 
viškai linksmo vinelių, kvie
timas atrodė iM-apeiiaciui.-. . 
Noroms nciioroms reii.ejo 
sutikti ir. nors uetei minuotą, 
žodišką žem-’ičių ”ulii n iiu- 
rną” p> iirit i ! h C a-u 
liudyti to i tikčd.in u i a 
si ūdino į as naujo bu o i i 
nik inkus ir manę/ lauke.

Nujausdamas, kad iš es
terių neteks gi’eit gi y. 
kad sutemus,

tikdamas, galiu pasirodyti 
jiems nesukalbamu keistuo
liu, nusileidau tokiems kvie
tėju i i’iKa lavifūains ir, pasi-

—Pataikei, sveteli, j ne- pastatytas kad kur nors 
numatytas ir net muiuc neti-, |3įvų pramusus, vanduo te- 

įbėgs Į vienuoliktąją dalį 
*i t itur negalės patekti.

Tas laivas n nedegs, nes 
us pastatytas iš plieno ir 
plastikos, pė vabalėlio roed- 
- »o jam nepanaudota, visi 
.indei lai, kilimai impreg-
nii .fi, ro-dcgaiiii dažai taip 
pat ugiii.mb.parūs.

’ j-ranefe“ laivas bus pats 
greičiausias ir naujov iškiau- 
sias. Jo statytojams pavyko 
pat alinti supimą valgyklos*' 
u' v ii tuvėse. Jis bus />iū jai- 
< į i» i 1 • * i < i u 4 o jai du pločio, 
jame tilps :?,o4s keleiviai 
b be veik tiek pat laivo tar- 
nuutojų.

J.:tive nns gmaž m 1(10 au- 
luinubiliii i aukštuose bus 
uo? vėsinamos Kajutės. tiūO 

!.eat*as. ž maudymosi 
baseinai. M’ barų sūkių sa- 
i«-s, ' ibi'nt ki»s ir tt.

Ž n ma, in gamii-št: ir 
iriili'’ iK’* iai. ; u ’.e: is \ irsu- 
■:• i ve ;/a'. y bus ' ištai- 

.):■ i ap; . ai u-.-ata' r m .7u- 
uap'ūč U T?
rrance pakeis jau pa- 

senrtri ”L:berte”, jis plau- 
kies tarp Gaure ir Nevv Yor- 

' ko
Į !< nvo.s s-’j >gys kuras 

laivu adr.unov.acija prisira
šė su maisto tiekėjais. Per 
metus jje turės patiekti 
30000 buteliu šampano,

ketas vestuves.
—Kaip tai?—paklausiau.

—Fneš kiek laiko jos galė
jo būti !• nenumatvtos. bet 
tikėtis galėjote praduti jau 
nuo to laiko, ka? sunkus vu 
šliaukėte. -nnju<4avau. — 
bet pra au pąpa.tal <>ti, gal 
ir man bus Įdomu?

— Kaip moky tam žmogui, 
papasakosiu atvirai, kad 
šiomis savo sunaus vestuvė
mis nesidžiaugiu. Manau.

1 kad to, ką pasakysiu, kam 
I neį eik ia nepasal o. i.

to būkite rami, - - 
'l'ai kai'.' ei ta

cine: nauia >avo 'enriii.m- 
kę uz parankes, žygiavau i 
Zt fll«i 11 v cStUVcS vic.'viii
lydiina.' orkestro, l.aip nie-j 
kad iię io n po to savo gyve
nini*.■. žinojau, kad Kai is- 
kuo.'e daliniuose visuomet 
orke-!ras eina nii ma dalinio 
ir i aru:'nkii, o man reikėjo 
atv irkščiai, prisilaikant že-■ 
maiti-i<«»s tvarkos . . . Užtai 
: r i ’ a it ’■ ab.iv.i/:;cs s<» 
iias, pilt.i ’an . ai buvo 

• g**'';: ••iii 'u'a!'’•• >' /
\ 's.iii iu naniiio.-v 

pasitiko

bok gito kartminkai jau-
sai . s

i*

1.1 o
rtimininka:

—I),
i: <til. rin,ui 
įvyko?

Ogi buvo šitaip: ja i 
nuo I žgavėnių r.-n* cine ve
tavęs duktei iai, km ios tu- 

■ ej». liūtį ir buvo tuo 
ly k li. ! U n t e i - te t ••• '■<
[ati s c į | i *,, ■ ;;; ; c ’

h» \ e-
jauna, 
tini a 

ru-m<* kraičio 
.i a:i( ck a i ? 
a.iii pa-:u ūžia?.! 

iii'*’.-; I.i.’viai' pa 
at,.rtju. bukit.. 
ac/.!c:.' p-i’.i: 

ves norėjime 
šurmesr.es nes juk 

duktė ri

pase ,a

ki

ti.
' .u
'-•j
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rieji bei kiti svarbesni ves- 
nepažįštamaine kaime k)?i-į bivmio pulko dalyv iai. Su
džioti. delegacijai pasmilau u ai? iai; teko apsisveikinti, o, kaįp žinote, vestuvės r»e 
pakviesti ir naujo mano bu-1>?-iuazinti pa'inki’V jau-, aial!{>—vestin ės. Ceiki

niais aika.s kri Lietuvon io šeimininkę, kaio jau pa- n•<'* ons visokių gyveninio t o jr ;vo |,a ?}nr .,į, jj <) pj/k.
buvo atnešta krikščionybė t žjstamą to kaimo moterį,! vyt-?, kokių tik tokiais tj_ku, cia visko prisii irk-
su pasakomis apie Maižių, kad būtų mano kompanionė a vėjais galima linkėti. ! Nutarėme pasigaminti

naujų nepažįstamų taijie ir Vaišiu metu. kaip papras-1 namie. Pas mus bemaž visi jpp pųp buteliu vy no. vieną
vadovė, sutemus grįžti na- tai. prasidėjo išgėrimai “j moka ji gaminti. Taigi, ar-,ton7, jkros> j pm gaivu va
rno. .. Mano pasiūlymas svekatą” jaunųjų, paskui tėjant Velykoms ir vestu- j cut4iu ir tt
abiems pusėms patiko b be- šeimininkų, iš toliau atvy- vių laikui, pamerkime kele-į _ _____ _____________
matant buvo priimtas. As kusių svečių, galop už būsi-Į tą centneriu miežiu, paskui į Tūkstančiais mdžiu nenu- 
pradėjau ruoštis, būdamas mąrias naujas kolonija/ ir švariai išplovėme seklyčiosveiksi tiek. kiek vienu geni
dabar jau fikrat. kad jokių kitokiomis intencijomis, po grindis n ant jų napyleine darbu.
‘•pripetkų” neateiti!.*, o bu- ko sekė u-kmdziai ir po-j tuos miežius daiginti, kad H- ib^n.

kuris savo lazda perskėlė 
jūrą, padalydamas žydams 
sausą kelią.

O kur žemaičiai nuėjo 
persikėlę per tą ežerą?

Apie tai as papasakosiu

netekt”
’K 1
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ANTANAS GIEDRIUS

Nušviesti takai
Kam klausi

Kam tu manęs klausi, kodėl aš tyliu? Ar negeriau 
taip? Nes, jei dainuočiau apie meilę—jau milionai apie 
ją yra dainavę, ir tu pasakytum: "Ak, aš žinau!”

Dainuočiau apie laimę—jos niekas nesą radę, ir tu 
pasakytum: "Ji tokia trumpa ir nesulaikoma! Aš jos ne
pažįstu.”

Dainuočiau apie tolimus kraštus, auksu žėrinčius rū
mus ir amžinai žydinčius sodus—tu pasakytum: “Nutilk, 
elgeta!”

Dėl to neklausk manęs, kodėl tyliu. Tegu šitos greita- 
spamės valandėlės kalba mūsų širdies balsu.

Ar yra tokia širdis

Praeina dienos kaip keleiviai, kurie vyksta i tolimus 
kraštus, ir nežinia, ar begriš. Tačiau paskui tas eina ki
tos dienos ir kitos valandos, kurios taip pat šviesa nu- 
spindusios. Kodėl mes jų nematom?

" Tu sakai, nėra vienos valandėlės panašios į kitą, ir 
kito džiaugsmo, didesnio už tą, kuri yra praleidusi mū
sų širdis.

Taip. Prapuolusios valandos nebegrįžta, ir mažos 
akimirkos niekada neskrenda tuo pačiu keliu. Bet ar yra 
tokia širdis, kuri nelauktų rytojaus ar kitos valandėlės, 
šviesesnės už aną, kuri yra palikusi mums liūdesio ir 
skausmo?

Kodėl

Mūsų gyvenimo valandėlės tokios trumpos, ir džiaug
smo tik mažai, jog visai nejučiom paskęsta jis karčioje 
kasdienybės jūroje.

Kam gi mes taip staiga praeinam pro puikiai žydin- '• 
čią rožę ir nesustojam pamatyti, kokius žiedus sukrovus 
ji supasi saulėje ir nepaliaujamai skleidžia nuostabų 
kvapą!

Kodėl mes skubame šituo keliu, matydami padan
gėj iškilusi veversėlį, kurio giesmelė šilta srovele teka į 
mūsų širdį ir žadina ją džiaugtis saulės karalyste!

Kodėl mes tamsią naktį nepakeliam akių į aukštą 
žvgaigždę, kuri auksiniu savo spindėjimu kalba mums, 
kad ir tamsiausia naktis tryška žvaigždynų spinduliais, 
kad ir niūriausioje širdyje žybso kibirkštėlė meilės.

Kodėl mes ginamės saulės spindulių, kada jie mus 
šildo! Kam baidom nuo savęs t iti m pas džiaugsmo valan
dėles, kad mūsų širdis be jų kenčia!

Netrumpink savo dienų džiaugsmo

Mano drauge! Netrumpink savo dienų džiaugsmo 
sunkiu rūpesčiu apie tokius dalykus, kurie jokio ženklo 
širdyje nepalieka.

Antai nusisuko sūkuriu viesulas, sujudino medžių 
šakas ir vėl nutilo. Lėkė pro šalį šarka, sutraškėjo plas
nodama ir vėl pranyko be ženklo.

Netaip gieda lakštingala, kurios balsą aidų aidais 
kartoja visas šlaitas. Netaip teka Nemuno srovės, kurios 
iškėlusios neša baltai buriuotus laivus ir pasiekia jū
rių platybes.

Ak, netrumpink savo dienų džiaugsmo sunkiu rūpes
čiu apie tokius dalykus, kurie jokio ženklo širdyje ne
palieka !

Pasaulis toks nuostabu*

Daug rasi žolių žolelių, kurių pietų vėjelis nelenkia, 
daug gražių žiedelių, kurių mūsų akis nemato. Tačiau pa
saulis platus, ir nesuskaitoma daugybė gražių žiedų nu- 
sagstė visą žemę, o mūsų širdis tik vienai ir vienoje tik 
vietoje.

Bet ši diena taip pat saulės nušviesta, kaip ir vakar, 
ir ši vieta taip pat pilna nuostabių dalykų, apie kuriuos 
kalba tyliu balsu mūsų širdis’. Kodėl mes jos nepaklausomi

Pasaulis toks nuostabus, toks saulėtas! Kodėl mes 
nusigręžiam į šalį, kai gy venimas pradeda šypsotis?

Ateis ryta*

Ko tu verki nakties šešėly? Ateis rytas.
Ar nematei, kaip vakar geltona saulė šypsodamos 

nužengė už kalnų? Ar nesupratai, ką kalbėjo lakštingala 
;aunu3f huApzRj

Daug buvo dienų, kurios laukė vakaro, ir daug buvo 
naktų, kurios nė viena nepramiegojo šviesaus ryto.

Kam gi tu verki nakties šešėly? Nusišluostyk savo 
veidą ir pažvelk į plačius žvaigždynus—ar ne daugiau 
šviesos nekaip šešėlių? Atkreipk savo ausį į lazdynų krū 
jną, kur gieda lakštingala,—ar ne auštančio ryto gaida 
skamba jos giesmė tavo širdyje? . . Kam gi tu verki nak
ties šešėly!

MADŲ KŪRĖJAS IR MANEKENĖS

■t. - - o •

Viršuje garsios Paryžiau* atoteriifcų drabužių Dior 
siuvyklos naujų pavyzdžių kūrėjas Mare Bohan su 
manekenėmis "aplaisto“ rudens modelių parodos ati* 
darymą. Apačioje Bohan sukurtų naujų drabužių 
brėžiniai, kairėj suknelių, dešinėj kostiumų.

SAULĖ /.i

Kviečiai—kaip ežeras medaus 
Tarp eglynėlio ir lankos gėlių.
Vakarėja. Saulė. Žiūri—ligi ašarų . .. 
Akių aš atitraukti negaliu—
Tai tolima,—o kas ją besugaus?
Tai artima,—net kvapą sulaikau.
Vėl toli... neišdamūota ir nėįšiklausyta— 
Ieškoma aukštybėse dangaus 

’lr pilkoj, ir paprastoj žemelėj—
Ieškoma kiekvieną rytą.
Akių aš atitraukti negaliu,—
Girdžiu nakties žingsnius,

__ l___ 1
Z.U1AU, AUU VUĮ lroin n<7orQA monūllC uitiem:

Tarp eglynėlio ir lankos gėlių. ‘
"Jos žvilgsnio—glamonėjančio ir atlaidaus, 
"Jos žvilgsnio—dainuojančio ir vedančio—
Aš pririšta prie žemės amžinai.

J. Degutytė

nėmis moterimis.’’ Tai mo
terys, kurios kovojo dėl mo
terų teisių ir minėtą dieną 
susirenka savo vadės Em- 
meline Pankburs gimtadie
nio minėti.

E. Pankhurst (mirė 1928 
m.) 1903 m. sukūrė Angli
joj Women’s Sočiai and Po
litical Union, kurios tikslas 
buvo iškovoti moterims ly
gias su vyrais politinės tei
ses. Ji buvo 8 kartus paso
dinta į kalėjimą, bet jos va
dovaujamas sufražistinis ju
dėjimas galų gale laimėjo.

1918 m. į parlamentą jau 
galėjo rinkti ir būti išrink
tos tos moterys, kurios bu
vo šeimos galvos ir ne jau
nesnės kaip 30 metų, o 1928 
m. jų teisės buvo visiškai 
sulygintos su vyrų teisėmis.
1918 metais į parlamentą 
buvo išrinkta pirmoji mote
ris—kunigaikštienė Markie- 
\viez.

Kova dėl moterų teisių 
buvo kieta, bet ir kovotojos 
dėl jų buvo atkaklios. Jos 
platino atitinkamą literatū
rą, kalbėjo susirinkimuose, 
rengė didžiules manifesta
cijas miestų gatvėmis, poli
cija jas suimdavo, sodinda
vo į kalėjimą, ten jos ba- 

1 daudavo, būdavo prievarta 
maitinamos, jos apguldavo 
ministerių namus, išdaužy 
davo akmenimis langus, net 
užpuldavo valdininkus, ku 

. iie griežtai pasisakydavo 
prieš moterų lygias teises ir 
panašiai kovojo už visų mo- 

Iterų lygybę.
Todėl suprantama, kad 

( dar gyvųjų tarpe tebesan- 
1 čioms kovotojoms šiandien 
yra malonu bent vieną die
ną per metus susitikti ir St
Ermins viešbuty kartu pa-Į pasaulio lietuvių žinynas 
sedeti, senus laikus prisi- b? ži - - -
minti.

Kitur moterims dėl savo 
teisių nereikėjo vesti tokios 
atkaklios kovos. Amerikoje 
atskirose valstijose moterys 
galėjo balsuoti kiek anks
čiau, o federaliniuose rinki
muose nuo 1920 metų.

šiandien jau tik bene de
šimtyje valstybių .moterys lengvas būdas išmokti ang 

i neturi lygių su vyrais politi-' ’
nių teisių. Tai vis mažos ir
atsilikusios valstybės, bet 
nuostabu, kad jų tarpe yra

ŠEIMININKĖMS
’SILTAS PUODUKAS4
Imti vieną puoduką manų 

kruopų, vieną puoduką pie
no, vieną puoduką cukraus, 
vieną puoduką miltų, vieną 
kiaušinį, maišelį Bake-po\v- 
der (kepamų miltelių), vie
ną svarą vyšnių arba kito
kių uogų bei vaisių.

Manų kruopas, pieną, cuk
rų, miltus, kiaušini ir kepa
muosius miltelius gerai su
maišyti. Paimti apvalią for
mą su tuščiu viduriu, aptep
ti ją gerai riebalais ir įpilti 
į ją padarytą tešlą. Ant tos 
tešlos uždėti išvalytas vyš
nias ir viskas kepti apie 1 
valandą laiko. Iškepus išimti 
ir padėti ant apskrito dube
nio - lėkštės, apibarstyti 
stambiu cukrum. Valgyti, 
kol dar šiltas.

Seimininkė

Ni 32 Rugpijčiv ū, 1961

joms nusistovėti, perkošti, 
įdėti cukraus, vandens ii- 
užvirinti. Ataušinus iki 90- 
-95 laipsnių temperatūros, 
sudėti ištrintas su cukrumi 
mieles ir išplautas razinkas.

Pieno šampanas
Viena kvorta vandens, 

viena kvorta išrūgų, 
uncijos razinkų, 
mielių.

Išrūgas pavirinti, duoti

3’.»

KAIP 103 METŲ 
GYVENTI

Plačiai pagarsėjusi Grand- 
ma Moses, 10 vaikų motina, 
gyvenime daug vargo ken
tėjusi, 78 metų būdama pra
dėjusi piešti, o minėdama 
100-ji gimtadienį šokusi su 
savo daktaru, paklausta, 
kaip gyventi, norint sulaukti 
100 metų, atsakė:

”Daug juokitės. Pasako
kite juokus. Jei esate vieni, 
galvokite apie juokus. Jaus
kitės laimingi. Būkite visuo
met kuo nors užimti".

Pakalbinkim draugus, pa
žįstamus ir kaimynus užsisa

kyti “Keleivį.” Šiemet kai
na dar tik $4.00 metams.

žmogus tik tiek žmogus, kiek 
truputis jjsaj turį valios gera daryti.gera 

šv. Augustinas

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnienė, daug svarbių patarimu 
vaikų sveikatos klausimais, 136 psl. 
kaina ......................................... $1.25

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

1905 METAI, Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis. 592 puslapiai. 
Kaina ......................................... $6.00

ŽVILGSNIS 1 PRAEITĮ. K. Žuko j- 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
na ..................................... $5.00.

žinių lietuvių ir anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly. 

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

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys, 472 dainos su raidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
HetuviSkai nekalbantiems, įrišta 
326 pusi. kaina ........................ $5.00

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

Sueina kovų prisiminti
Kiekveinais metais liepos, tą pasveikina šypsniais .. .

14 d. prie Thames upės'mažu galvos palenkimu. Vė- i viena seniausių ir kultū-

LIETUVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

šeliais. iliustruota. 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina .... $5.50

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

ŽEME DEGA. J. Savicko karo metų 
(1939-19451 užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ................... $4.50

ŽEMft DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis. 414 psl. kaina__ .$4.50

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškia", parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvaika ir k •dėl ji dar 
keisis. Kaina ........................ 25 Ct

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo j Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

SUŽADĖTINE. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimu. 180 psl. Kaina .. $2.00

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

kranto Londone susirenka 
mažas būrys senesnių mote
rų. Jos yra rimtai apsirė- 
džiusios, kai kurios turi įsi
segusios mažas sidabrines

ŽEMAITftS RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai sa 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
kaina ......................................... 50 Ct

LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pusla
pių. Kaina ................................ $1.00

*r.A « n i«t • ; e i e> i ai» •>»>• « ® p»*- 
CEZARIS. Mirko Jesulič romanas

trijose dalyse, kiekviena dalis po 
$2, ara visos 3 dalys........... $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michels onienė. 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina............... $1.25

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

?. KISS IN THE DARK. J. Jazmino 
anglų kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
na kietais viršeliais S2.00. o mink
štais viršeliais ........................ $1.00

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

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

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskį. 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 Į SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

JUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kaukazo išpoois buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt

DftL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševiku okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina............................... 25 Cnt

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINftS GAI. 
RftS, 32 psl-, kaina......... 25 Cnt

VLTKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl musuose nė
ra vienybės. BO psl., kaina .. $1.00

SENOVftS LIETUVIŲ PINIGAI nuo
► seniausių laikų iki Lietuvos ne

priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl., geras popierius, 
kaina ..................................... $10.00

LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra
dedantiems angliškai mokytis, 
duoda ižtarimą, angliškus pasikal

bėjimus. Kaina .................... 75 Cnt.
MARLBOROUGH’S LITHUANIAN |

SELF-TAUGHT. M. Inkienė. $re- į 
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psl., kaina .......................... $1.25

DEMOKRATTNTO SOCIALIZMO
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga žiu dienų klausimams su
prasti. Kaina ............................. 59c.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Value- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrą. Pirma dalis 380 
psl. Kaina................................. $3.90.

liau jos dažniausiai eina i nngiausių valstybių—Švei
carija. Ten tik viename an
trame kantone moterys te
gali balsuoti.

Nepriklausomoj Lietuvoj 
visi piliečiai—motėrys ir 
vyrai—kol ten buvo demo
kratiška tvarka—naudojosi 
lygiomis teisėmis.

Kaip matome, mūsų pirm- 
takūnės visur kovojo dėl 
savo teisių, o mūsų daugelis 
to laimėjimo neįvertina ir 
iškovotomis teisėmis nepasi
naudoja, rinkimuose neda-

St. Ermins viešbuti ban
keto.

Šitos senyvos moterys— 
tai likučiai tų moterų, kurias

sages su jose nupieštais ka- j prieš kelias dešimtis metų 
Įėjimo vartais, jos viena ki-' pašiepiamai vadino “lauki-

Neulclausyk išdykusio ▼ėjo
' * ' ■ i . .

Mano drauge! Nesiklausyk to išdykusio vėjo, kurs 
klebina tavo n&mų langines. Atkreipk savo ausis į dan
gaus erdvę ir pasiklausyti, ką sako gervės, skrisdamos 
Paukščių Keliu.* ' ”■* - I - ll -

Ar ne mieliau mes, eidami per žydinčią pievą, kiau- J lyvauja. 
somės vyturėlio čiulbant, 0 ne žiogo ciksint? Ar ne mie
liau kaitroje ištroškę lenkiamės prie šaltinio versmės, o 
ne prie upelio, kurs paviršium teka?

Ir į erelį smagiau pasižiūrėti, kai nardo dangaus mė
lynėj, o ne į šarką pažemiais plasnojančią. Ir lakštinga
los giesmė tuojau mūsų širdis pagauna, noi-s strazdų pa
krūmėj šnekėtų visas pulkas.

Kam gi tu klausais to vėjo, kurs krebždinas už lan
go? Kam nepalenki savo širdies į tą pusę, kur skamba 
gervių balsai Paukščių Kely!

Šviesiųjų debesėlių sparnai*

Šiandien tavo namuose labai tylu. Tik ugnis židi
nyje žybčiodama spraga ir ant sienos laikrodis nesusto
damas kartoja, jog nieko ištisai nepalieka mums laikas— 
nei džiaugsmo, nei liūdesio.

Ak, nenusigąsk, kad širdies liepsna spragsėdama ža
dina tavo sielą užsimoti šviesiųjų debesėlių sparnais ir 
tavo svajonės lakina į Paukščių Kelio tolybes. Nes židi
nys užges, ir tavo širdis pasiliks tuščia, o užsimojus pa
dangių sparnais, jau nenustosi regėjus netemstančių pa
saulių.

(Galai)

O. I.

PERDAUG DIDELE 
RIZIKA

Šiandien atrodytų, kad 
viską galima apdrausti, o 
pasirodo dar esama tokių 
dalykų, kurių draudimo 
bendrovės nedraudžia, štai 
vienas neseniai paaiškėjęs 
atsitikimas.

Anglijos milionierius 
Wood, 66 metų amžiaus, pa
noro apdrausti 20-čia tūks
tančių svarų savo žmonos, 
kuri už jį patį yra trigubai 
jaunesnė, ištikimybę.

Draudimo bendrovės at
stovas, į kuri kreipėsi milio
nierius, pareikalavo parody
ti apdraudžiamąją. Ją pa
matęs, jis atsisakė apdraus
ti, nes ”perdaug didelė ri
zika“*.

ūk
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina ........................... $4.00

UETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimcs; nagrin- 
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina.................... $8.50

SIAURUOJU TAKELIU. K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš Aetu- 
▼os ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.00

TIKRA TEISYBĖ APTE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina ................................. 50 Cnt.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas KaiYs, la
bai dau? paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ....................... $5.00

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

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

KODftL AS NETIKIU Į DTEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina .......................... 20 Cnt.

ALTORIŲ SESftLY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystė* 
Visos trys dalys įrištos į vieną 
knygą, kieti viriai, 631 puslapis.

$6.00.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

SIS t Braadvag g*

/
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Pasileidau plačiais keliais
(Tęsinys)

(Kelionės įspūdžiai) Bet grįžkime atgal ir pra
dėkime nuo amerikinės pu
sės krioklio. Kaip jau mi
nėjau, prieš kritimi upė iš
sišakoja dviem c n. Iš
sišakojimo pradžic. trys 
uolos pavadintos Trijų Se-

Pavažiavę dar 20 mylių 
i šiaurę, pasiekiame Niaga
rą. Amerikiniu mastu tai ne
didelis, vos 102.000 gyv. 
miestas, bet su žymia che
mine pramone (Kas nežino 
gamybos tekėlų-šmirgelių!) 
ir geležies liejyklomis.

Bet pasaulinį garsą įgijo 
ne savo pramone ar kitais 
kuriais nuopelnais, bet savo 
gamtos prajovu — kriok
liais.

Metę akį į šiaurinės Ame
rikos žemėlapį, pastebime 
giliai, beveik pačiame že
myno vidury, lyg vyšnios 
kekę — susiglaudusius gal
vomis beteliūskuojanč i u s 
tris milžiniškus ežerus — 
Superior, Michigan ir Hu
ron, o prie pastarojo pieti
nio galo prikibusius kitus 
du mažesnius, šie du ir yra 
jau mūsų minėti Erie ir On
tario ežerai, vienas nuo 
kito nutolusiu per apie 
32 mylias šiaurryčių krypti
mi, bet sujungti Niagaros 
upės. Tarp šių dviejų ežerų 
vandens paviršiaus yra net 
325 pėdų skirtumas. Dėl 
šios priežasties vanduo per 
daugelį tūkstančių metų 
prasigraužė vagą per kie
tas dolomitines uolas ir pra
džioje viena vaga, paskui 
išsiskyręs į dvi šakas ir api
bėgęs didelę salą (Grand 
Island), vėl subėga į vieną. 
Bet netrukus vaga ima stai
giai siaurėti, srovė greitėti,

POLEMIKA IR KRITIKA
Pahlūdimo varžybos , mėnulį atsieitų bilionas ar

--------  | daugiau dolerių. Kuo būtų
Nikita paskelbė, kad ne- j pateisintos tokios išlaidos?

Jau dabar kai kam iš ka
riškių ateina galvon beprat 
tiška mintis įrengti mėnuly
je karinę bazę, kurios įren 
girnas atsieitų apie 6 bilio
nus dolerių. Atrodo, kad

trukus bus iššauta raketa su 
žmogumi į mėnulį. Ameri
kiečiai nebūtų amerikiečiai, 
jei norėtų duotis pralenkia
mi.

kuris kurį laiką buvo gyve- Iš pažiūras nerangūs gyyū- 
nęs Amrikoje, čia “Keleivį” ’ nai naudojami laukų, miškų 
skaitė ir nenustojo jo skai- ruošos darbams, kroviniams 
tyti ir grįžęs į Lietuvą.

E. Purpetrienės vyras bu
vo Šiauliuose stovėjusia 8- 
-to pulko karininkas, mirė 
bene 1940 metuose.

vežti u- tt.

DEL ŽUDYNIŲ 
LIETUVOJE

lioja, — baigė mokytojas ir lie
pė mokiniams parašyti rašinėlį 
apie kvakerius.

Vienas mažas berniukas savo 
rašinį baigė šitaip:
— Tėvelis yra kvakeris, bet ma
mytė — ne.

Svečiai ii Florido*

Klausimas gyvai svarsto* 
serų salom. Jos visai mažos,' mas ir spaudoje ir tampa žmonės užmiršo, kame gy 

vename; užmiršo, kiek tu-tik atskiros uolos, o toliau tautų varžybų objektu, jam 
jau pusėtino dydžio vadina- negailima milionų išleisti.
ma Ožkos ar Ožkų sala — 
Goat Island, sujungta tiltu 
su žemynu. Čia įrengtas par
kas su mašinom pastatyti 
vietomis, suvenyrų pavilio- 
nais, liftu nusileisti apačion 
ir kitomis prašmatnybėmis. 
Jei tavo kojos nelabai pa
klusnios, gali už nedidelį 
atlyginimą sėsti į vagonėlį 
ir tave apveš aplink salą 
pakraščiais, kad iš arti be 
didelio vargo galėtum ap
žiūrėti ir srovės išsišakoji
mą ir kritimą.

Prie pat kritimo nedidelė 
Luna uola atskelia iš ameri
kinės srovės Nevėžio pločio 
atšaką, jau minėtą Bridal 
Veil Falls, prie kurios pri
eiti apačioje yra padarytas 
takas su atitinkamais liep
tais. Persirengę viršuje spe
cialiais rūbais, mėgėjai nusi
leidžia keltuvais apačion ir 
tuo kreivu audringu taku, 
vadinamu Cave of the winds 
—prieinama prie šios sro-. 
vės papėdės, kuri pavadin
ta Hurricane Deek.

Vakar greitomis apibė 
gome visus krioklius, apžiū
rėjome iš visų pusių, palai 
piojom, paplaukiojom, tai

Kol reikalas, kaip verpe
tas, dar visų neįtraukė, gal 
bus dar laiko paklausti, ar 
ir čia nėra masinio pablūdi- 
mo? Koks iš tiesų reikalas 
šauti raketai žmogų į mėnu
lį ir tam leisti tiek daug pi
nigo, jeigu žmonių galvose 
viskas tvarkoje?

Laimei uždavinys toks 
nežmoniškr.i sunkus, jam 
paruošti tenka išspręsti tiek 
daug mokslinių klausimų, 
kad jau tas verčia kiek šal
čiau reikalo imtis net karš
čiausius mokslo užsidegė- 
lius.

Erdvės tylimai jau dabai' 
parodė, kad šaunant žmogų 
raketoje ir jį grąžinant atgal 
ant žemės, erdvėje būtų su
sitikta su žmogui pavojin
gu spinduliavimu, nuo kurio 
apsisaugojimas dar labiau 
pabrangina tą sumanymą.

Manoma, kad paruošti 
vieno žmogaus kelionei į

rime bėdų, nepagydomų li
gų, bado, vargo savo žemėj 
Kaltais atrodo, kad gyvena 
me pasakų pasaulyje ir tos 
kalbos apie žmogaus skri
dimą į mėnulį yra taip pat 
pasakos.

Pereitą savaitę mus ap
lankė Ieva ū' Andrius Reed- 
-Rudokai iš Hollywoodį Fla. 
Jie jau svečia vos Worceste- 
ry, kur seniau yra gyvenę, 
kurį laiką nori pabūti Cape 
Cod, dar kur kitur aplan
kyti savo gimines ir grįžti į 
nuolatinę 9avo gyvenamą 
savo gyvenamą vietą, Paker

O visgi taip nėra. Spauda į ly jie užsuko ir į mūsų įstai- 
praneša, kad kongresas pri- {gą, ta proga pratęsė» čaVo 
taria žmogaus kelionės ruo- prenumeratą.
Šimui į mėnulį ir tam reika- ------------
lui nesibaidys i š 1 e i sti 
$1,784,300,000! lai pirma 
pradžia. Jei to sumanymo 
tolimesnis vykdymas su- kė 
lauktų kokių kliūčių, tai kil
tų energinga propaganda

Svečiai ii Kanados

šį pirmadienį mus aplan- 
Jonas ir Anelė Bra-

Lietuvos okupantas rusas
1941 m. birželio mėn. 26 d. Pa
nevėžyje iš apskrities ligoninės 
darbo metp išsivedė tris dakta
rus chirurgus—J. žemgulį, St. 
Mačiulį ir A. Gudonį ir netoli li
goninės juos visus tris bestia- 
liškai nužudė; kartu nužudė ir 
medicinos seserį Kanevičienę.

Lietuviu visuomenė, rodos, Į
1942 m^. nužudytiems gydyto- • 
jams prie ligoninės buvo pasta
čiusi, paminklą. Grįžęs 1944 m. 
L Lietuvą okupantas minėtąjį 
paminklą sunaikino, slėpdamas 
'lino būsimų kartų savo kruvi
nus nusikalstamus darbus.■ - <

Pastačus minėtąjį paminklą, 
jo fotografijos buvo platinamos 
lietuvių'visuomenėje. Jei kas tu-

Vyras jautrus 
teris širdim.

akim, o mo-

J ieškojimai
Juuzas Babiliui;, gyvenantis Urugva
juje, ieško savo brolių, kilusių nuo 
Tauragės. Jie patys arba juos žinan
tieji prašomi rašyti Keleivio admi
nistracijai.

šiauštis, putoti kuo tolyn tuo šiandien galime jau nesku- 
labyn ir pagaliau vėl išsi- bedami ramiai pasidairyti 
skiria į dvišakį ir gerokai
praplatėję bekunkuliuoda- 
mcs per uolas ir slenksčius
_____ Izoimnil _ Iro kio

— nau ivji - n.esiicsvaicnv

daro staigų posūkį ir su 
didžiausiu ūžesiu garma 166 
pėdų prarajon, sukeldama 
aplinkui vandens dulkių 
debesį, o amerikinė dar at- 
skėlus jaunamartės nuome
tą — Bridal Veil Falls — 
garma į upės vagą iš šono 
167 pėdas žemyn. Nukritęs 
vanduo pradžioje sukasi 
verpetais 25 mylių greičiu 
per valandą, bet vėliau grei
tis mažėja ir jau apie 7 my
lias iki žiočių tinka laivi
ninkystei, nors srovė teka 
per visą Ontario ežerą į Šv. 
Laurvno upę ir toliau į pa
tį Atlantą. Tad su irkliniu 
laiveliu meškerioti Ontario 
ežere nebandyk,— srovė 
nuneš kaip šapelį. Įmetus 
meškerę prie žiočių, už 20 
minučių ar pusvalandžio 
krantą vos gali įžiūrėti. Ta
da suk laiveli, kinkyk moto
rą ir dumk atgal. Taip visi 
meškeriotojai ir daro.

Pametęs krantą iš akių, 
ypač ūkanotą dieną, turi 
daug vargo, o dažnai be 
svetimos pagalbos visai 
dingtum. Tokiom dienom

įdomesnias vietas atidžiau 
apžiūrėti. O kol šeimininkės 
paruoš pusryčius, pavarty
kime kiek istorijos lapUS 1? 
pasiskaitykime, ką kiti žmo
nės, daugel metų prieš mus

ir Anele ttra-įpėtų tų fotografijų, atsiliepkite, 
jai, kurie iŠ Toronto atva- (Norėčiau susitarti dėl jų perfo- 
žiavo į Bostoną savo bičių-, tografavimo spaudos reikalams, 

joms pašalinti, nes kur var-: lių aplankyti. • Svečiai yra Atsišaukusiems būsiu dėkingas, 
tomi milionai dolerių, ten į Keleivio skaitytojai. Mūsų' Rašykite:

DĖMESIO LIETUVIAMS 
LAIKAS PRISIARTINO

Antras šventraščio Studijavi
mų tomas. 358 puslapių. Knyga, 
kurioje aiškinama Biblijos pra
našystės liečiančios mūsų laikus. 
Vienas skyrius ypatingai aiški
na mūsų Viešpaties Jėzaus an
trąjį Atėjimą: kitame skyriu
je smulkmeniškai aiškinama 
apie Biblijos Antikristą. Kas jis 
yra, kur jis yra, kokie jo darbai,- 
ir t. p. Knyga apdaryta tvirtais 
drobės apdarais. Kaina $1. Už
sakymus siųskite šiuo adresu:

L. B. S. A.
212 E. 3rd Street 
Spring Valley, III. (52

nesunku surasti karščiausių 
agitatorių už bet kokį suma
nymą. Šiuo atveju agitacijos 
uždavinys tuo palengvina
mas, kad įpinama tautinė 
garbė, kuri pateisina milži
niškus tautos turto švaisty
mus.

V. Kymantas

VIETINES ŽINIOS
Paskutinieji priminimai

Lietuvių Radijo Korpo
racijos metinis piknikas bus 
iį sekmadienį, Rugpiūčio- 
-August 13 d. Romuvos par
ke Brocktone.

Norintieji gauti dovanų 
prašomi užpildyti prisiųstus 
tikietus ir galiukus grąžinki
te į Baltic Florists krautuvęčia lūklydę, matė ir patyrė. 5#2 E Broadway> g,,. Bos_

Niagara” esąs indėnų 
kilties, vadintos Neutraliais, 

į kalbos žodis, reiškęs nepa
prastą vandens ūžesį, van
dens griausmą. Ši kiltis 17- 
ame šimtmetyje gyvenusi 
Erie ežero šiaurinėje pa
krantėje Neutraliųjų var
dą gavo dėl to, kad kitų kil
čių—Iroųo ir Huronų tarpu
savio kovų metu laikėsi neu
traliai. Bet kai Huronų liku
čiai, pralaimėjus kovas, pri
siglaudė pas neutraliuosius, 
tai nugalėtojai išnaikino ir 
juos pačius.

Iroųuo indėnai, arba kaip 
juos lietuviškai vadina— 
irokėzai,—yra grupė kalbiš
kai giminingų indėnų kilčių, 
gyvenusių nuo šv. Lauryno 
upės ir Ontario ežero net 
ligi Illinois ir Tennessee 
upių, 1570 m. sudariusių 
penkių tautų sąjungą. Tai 
Mohawk, Oneida, Ononda- 
ga, Cayuga ir Seneca kilčių 
indėnai. Seneca kiltis gyve
no tarp Erie ir Ontario eže-

ton, Mass. Arba atsivežkit 
juos į pikniką ir atiduokite 
prieš dovanų dalijimą.

Lietuvaitės nuo 16 metų iš 
Naujosios Anglijos, norin
čios dalyvauti konteste dėl 
“Miss Lithuania of N. E.” 
titulo, dar gali užsiregis
truoti šią savaitę pas Mrs. 
V. Minkienę, paduodant sa
vo vardą, adresą ir amžių 
502 E. Brodway, So. Bosto
ne, arba atvykusios į pikni
ką prie estrados, kur bus 
atliekama programa.

Seniausioji atsilankiusi į 
pikniką porą matykite V. 
Minkienę , kuri Jus užregi
struos dėl dovanos.

Iki pasimatymo piknike,
Steponas ir Valentina 

Minkai

įstaigoje jie lankėsi Valės 
Šniuolienės iš Dorchesterio, 
irgi Keleivio skaitytojos, ly
dimi. Kai kuriuos mūsų įs
taigos darbininkus Jonas pa
žįsta dar iš nepriklausomos 
Lietuvos laikų. . .
DRAMBLIŲ MOKYKLOS

Indijoj ir kai kur kitur 
drambliai dar atlieka žmo
gui daug naudingų daibų.

Senovėje drambliai buvo 
naudojami kaip savotiški 
“tankai“. Afrikos drambliai 
buvo sunkiausia pripratinti 
prie žmogaus, bet ir jie pa
vyko išdresiruoti. Tam rei
kalui yra net savotiškos 
mokyklos.

"Mokiniai“ patenka į mo
kyklą 12-34 metų amžiaus. 
Juos gaudo miškuose. Įgudę 
medžiotojai stengiasi nuo 
dramblių kaimenės atskirti 
paauglius. Jiems ant kojų 
užneriamos storų virvių kil
pos ir tuo būdu drambliukai 
pririšami prie medžių.

įsigijimui. I Nelengva juos absRi j
Liepos 29-30 d. “Kęstu-* mokyklą. Oa pagalbon atei- 

čio” draugovės iškylon, ku- na Jau prijaukinti* , dramb
lį įvyko Cub Island, Lake 15ai- prisiartina prie
Winnepesauki, N. H., skau-; laukinio giminaičio, iš abie- 
tus vežė A. Matjoška ir K.jiM Šomi Ji suspaudžia ga- 
Gruzdas. Iškylos reikalams i hngais kūnais, ir taip tas 
paaukojo $7.00 J. Lendrai- i laukinis drambliukas atve- 
tis. Iškylos uždavinys buvo damas. į mokyklą.

Bostono visuomenė 
skautus

remia

Dr. A. Matulionis 
Wallum Lake, Rhode Island 

U. S. A.

JUOKAI

Kas yra kvakeris
. Pradžios mokykloje mokyto
jas ilgai aiškino mokiniams,kas 
yra kvakeriai.
— Taigi kvakeriai yra žmonės, 
kurie niekad nesibara tarp sa
vęs, niekad nesimuša ir nesiko-

saassssn

pakrantės bokštuose kas , rų, atseit visu Niagaros upės 
kelios minutės užtriūbina.1 pakraščiu. Stagrius

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

• Biznio kortelių
• Spausdintų vokų
• Laiškams antgalvių
• Programą ar plakatų
• Bet kokiai pramogai biletų
• Draugijoms įstatų ar blankų

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

“KELEIVIS"

636 E. Broadvray, So. Boston 27,

BSTK paskelbto vajaus 
skautų ūkio reikalams iki 
liepos 20 d. aukojo sekan
tieji asmens:

SL Jakutis $15^00, Sta- 
finškaš $5.00 ir po $2.00 au
kojo: J. Dačys, Janukėnas ir 
Ed. Cibas.

Šiuo skelbimu aukų rin
kimas užbaigiamas. Buvo 
užplanuota surinkti $300. 
surinkta $187. Pinigai nu
matyti mašinos priekabos

įren g t i Lauko koplytėlę 
Treasure Island mergaičių 
skautų stovykloje. Mūsų 
skautai—11 berniukų, sk. 
M. Manomaičiui vadovau
jant, tą darbą atliko labai 
vykusiai.

Visiems rėmėjams reiš
kiame širdingą padėką.

BST Komitetas

COSMOS TRAVEL BUREAU 
Skelbia

1961 m. EKSKURSIJĄ 1 
Į LIETUVĄ

Aplankyk gimines
{rupinės kelionės ’

lėktuvais ar laivais*

Vietų skaičius ribotas 
IE1KIA Rezervuotu IS ANKSTO|

les taip pat padedam atke-*

KUR ATOSTOGAUTI?
LŪŠIAI ir VEITAI nuoširdžiai 
kviečia atvykti j gražųjį CAPE 
COD ir atostogas praleisti jų puo
šnioje

MEŠKOS VILOJE
ar jaukiame MEŠKIUKO vasar
namyje.
Seimininkai užtikrina * gražių 
ir ramių aplinkų * erdvius, pato
gius ir jaukius kambarius * Gerų 
ir sveikų iki soties maistų * Ma
lonų patarnavmų * Pavakarėlių* 
su programėlėmis t iktai ir k. 

Pliažai prie Golfo srovės 
šildomo Atlanto 

MONUMENT BEACH. pasiekia
mas per 5 minutes pėsčiomis; 
SILVER BEACH. gražiausiaa 
Cape Cod per 10 minučių automo
biliu. Vasarotojus be automobi
lių nuveža ir parveža savininkai. 
Sezono pradžia birželio 17 4.

S. M. LUSYS 
Co Vilią “MEŠKA”

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

Siųskite dovanų siunti
nius giminėms į Lietuvę, 
kvieskite gimines ii Lietu-

jūsų giminėm H USSR} ro* nuolatiniam apsigyveni
mui ar vizitui Amerikoje, 
važiuokite aplankyti 
nes Lietuvoje per

į SMULKESNIŲ ir PILNESNIŲ 
INFORMACIJŲ 

raiykite ar skambinkite
įCOSMOS TRAVEL BUREAU. Ine

45 West 45th Street
Nevv York 36, N- Y.
TsL Clrcle 5-7711

riAUSIAS IR LABIAUSIAI 
PATIKIMAS kelionių biuras
rmmnimjnnnMn?

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868

MES NEŠĖME LAISVĘ
... . , , Hamiltono bendrovė Rūta dailiai atspausdino PETRO
Pirmosios pamokos pra* k. PLESKEVICIAUS atsiminimus MES NEŠĖME LAISVĘ, 

sideda šitaip. Du dresiruo į Knyga-gražiai išleista, turi 139 puslapius. Joje aprašvta Pirmo
tojai SU žaliomis Šakelėmis ^^nio Karo pradžia 1914-1915į mm.lietuvių• P°

, ‘ Į rusų caru, vokiečių okupacija ir LIETUVOS NEPRIKLAUSO-
rankose atsistoja priešais MYBĖS paskelbimas, savanorių gyvenimas, mūšiai karo lauke sų 
drambliuką Lengvai mosi- Į Lietuvos priešais—bolševikais, lenkais ir bermontininkais. Jdė- 
kuodami jomis mokytojai I las svarhesn’Ų mūšių vietų žemėlapis ir autoriaus nuotrauka. 

- ” “ J. • J* I Knyg išleido pats autorius, Lietuvos kariuomenės savanoris-
tkūrėjas ir laisvės kovų invalidas. Knyga įdomi, tinka visiems 
kaip seniems taip ir jauniems. Užsisakę šią knygą paremsite ne
tekusį sveikatos Lietuvos karo invalidą. Knygą užsisakyti:

P. S. Pradedant rugpiūčio 
20 d. Minkų vedamą radijo 
programa bus perduodama 
nuo 1 vai. iki 1:30 vai. iš tos Inž. Romualdas Veitas, 
pačios stoties sekmadie- i porą savaičių atostogavęs 
niais. Prašome tą pasižy-‘ viloje “Meška”, išskrido at
meti. gal į Pittsburghą, Pa., kur

dirba didelėje statybos fir
moje. Žmona Reda (buv. 
Stelmokaitė) ir 3 atžalos 
(Reda, Rimvydas ir Daiva) 
liko iki rudens pasisvečiuoti 
pas tėvus, Scholastiką ir Vy
tautą Stelmokus, 5 Berk
shire St, Dorchesteryje.

Inž. R. Veitas išvažiavo

Lankėsi A. Misaitis

Jau kelinti metai mūsų 
laikraščio senas skaitytojas 
Aleksas Misaitis apie rug
piūčio pradžią atvyksta pa
atostogauti į Bostoną ir ta 
proga užsuka į Keleivį pra
tęsti savo prenumeratos.

Drg. A. Misaitis gyvena 
Collinsvillėj, Conn. Pereitą 
savaitę jis mus lankė Juo
zo Lygmalio lydimas ir sa
kė, kad jei oras nepasitai
sys, tai atostogų baigti vyks 
kur kitur, o kitais metais jau 
žada išeiti į pensiją ir gal
voja apsigyventi šiltesniuo- 
se kraštuose.

Viešnia iš Brocktono

pradeda dainuoti vienodą 
dainą Ir taip dainininkai 
artėja prie mokinio vis ar
čiau ir arčiau, štai šakelė
mis jie pradeda liesta jo, r 
straublį, tarytum užhipno- Į 
tizuoja keturkojį. Po tokio 
“muzikinio paruošimo“ žvė- 
ris greičiau nurimsta ir 
lengviau leidžiasi dresiruo
jamas.

Kol dramblys pripranta 
prie dresiruotojo ir leidžia 
jam užsėsti ant nugaroąpra- 
eina ištisi mėnesiai, o kar
tais ir metai. Vėliau jis mo
komas komandą

“Baigęs“ mokyklą, jaunas 
dramblys pradeda dirbti po
roje su patyrusiu seniu. Juos 
kinko drauge į plūgą, akė
čias arba vežimą H pradžių 
jauniklis gauna žymiai ma
žesnį darbo krūvį — jo die
nos “išdirbio norma“, kaip 
ir jis pats, auga palaipsniui. 

Dramblio jėga milžiniė-

Atvykusi į Bostoną ki
tais reikalais, Em. Purpe
trienė atsilankė mūsų įstai
goje ir pratęsė savo prenu

E. Purpetrienė, pasirodo, ka:
skaitė “Keleivį” dar jauny-!pake čl? 16T?° 
stės dienose Lietuvoje, ka- augęs dramblys gali žeme 
da jį išsirašydavo jog tėvas, net 5 tona8.

t». PLESKEVICIUS. 193 East Ave„ No. Hamilton. Ont ..Canada 
Pastaba: Už $2.00 autorius atsiųs tą knygą ir pridės Michaldos

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia neturtus bendram lietuviškam damai, audėja 

tautini solidarumą rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko 
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

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

ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilnų apdraudos sumą

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atsi. 
ČisL

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMI 
apdrauda duoda pašalpos iki $325 į mėnesi.

8LA apdraudė—SAUGU NELIEČIAMA ir 
RA8T1NA. ŠIA Dariu galima būti nuo gimimo

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau. 
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko- 
lonijose tr SLA Centrą. Rašykite tokiu adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
~307 West 30th Strsot, N«w York 1, N. Y.
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Vietines žinios
Keistas skautų tėvų 

komiteto elgesys

Bostono skautai 
ruošiasi stovyklai

Svečiai ii Clevelando

Bosrono skautai ir skau
tės šiais metais stovyklaus 
Atlanto Rajono stovykloje 
Cape t otl nuo rugpiūčio 2'« 
d. iki rugsėjo 4 d. J šią sto 
v\ šią važiuos visas skautiš
kas nv.nimas (jaunesnieji 
skautai, skautės ir vyr. 
t.-. utes bei skautai vyriai» 
iš .isos: aujosios Anglijos.

L '’' O9 sk-i’jrpj ĮĮ skautu 
t'.’.r-iu tuntmini ai L*. Subat- 
ke p iene n K. Nenortas
’ •;'< iu ;.yutu levus |» »s|.u-į kyli
b* ii gi li uotis.

Praeitą penktadieni mus 
apl a n k ė clevelandiškia. 
.oagdalena ir Povilas Mo- 
įėjimai, kuriuos atlydėjo 
etias Motiejūnas iš Dor- 
hesterio.

M. u F. Motiejūnai porą 
avai«’iu atostogavo danso 
•ų viloje Audronė” Cap* 
Jod e. iš ten griždami užsu 
.o i Dvi chestei t savo pu.^- 
oiolio Petį o Motienmo n 

Bioektona vustesetes Ala 
rijūno; Keinzut it-ntN aplan

rito.klos mokestis vie- 
; y n-oru-niui iš šeimos $20.
• !. ,n - . • 5 ii trims —$50.

Registruojamasi p& M.
■bubatKevieienę 71S E. Hth ta 
rit., So. Boston, Mass. Tele 
tona. AN >-1992.

Lankeli V. Mačys

Piaeitą penktadieni i Bo
stonu buvo, atvykęs vtUu- 

Ma«’vs iš Woi reperio.

Keleivio š. m. 31 Nr8 psl. 
askelbta: “Žalgirio tunto 

tėvai. Šį trečiadienį, rugpiū- 
ėio 2 d. 8 vai. vak. Tautirės 
S-gos namuose (484 E. 4th
;t. So. Bostone) šaukiamas! 
ėvų susirinkimas šiuo metu 

svarbiems klausimams išsi
aiškinti. Kviečiami visi tė- 
ai dalyvauti. BST Komi

tetas.”
Kadangi susirink imas 

svarbus, tai tėvų prigūžėjo 
daug. Bet čia prasidėjo tra
gikomedija. Komiteto pir
mininkas pareiškė lauke 
prie durų susirinkusiems tė
vams, kad vidun bus įlei
džiami tik tie. kurių vaikai 
priklauso Žalgirio tuntui. (
Kiti tėvai ii skautų patek’ ke. Biv-kten 
runai nebus įleidžiami. i.------—r

AlKlAt 1.1;; j i \ iv PIKNIKE

i ia‘1- Į iftaa* a.1 KųdiJO KotP. 
- iospju<:u 15-ty Romulus pai-

Nuoširdi padeki* | Išn lomoj amas bitas
________ Penkių kambarių butas su apšildymu

Nuoširdžiai dėkoju UŽ1 328 E Street, So. Bostone. Tc’.eto-
dovanas ir lankymą manęs 
ligos metu ligoninėje Jadvy
gai Tuma.ieienei, Onai Ge- 
gužienei, Marcelei ir An
driejui Vadeliams, P. Žu- 
romskienei, J. Pranaitienei, ’ 
Vincui Jankauskui, Vincui] 
Kavaliauskui, Antanui Gle- 
bui ir jo šeimai, Billy Caicy 
ir jo šeimai; dukrelėms, sū
neliams ir anūkėliams už 
toki manęs globojimą, kad 
aš jaučiausi lyg būčiau sve
čiuose. Visiems širdingiau
sias ačiū.

Iki.., M.. .-««• 9 lt irnc

nūs: A N K-4«»1S.

I’AKDL ODAM AS N AM AS
South Bostone 3 šeinių, 3-1-4 kam- 
■>atių namas su voniomis, sntas van
duo. Rt-ndcs 2d- 25- 2.i dol. per mė
nesį. Kaina $1,400.

BRONIS KONTRIM 
598 E. breadaay. So. Boston 
Tel: AN »-17bl ir AN S-2ls3

.Airiai Į a yl iniii „,.l u; a : 

ąrii-Jnac pilpal c -» <■' •

\| »a a t ą> 11 < a į t

Fsk»!bink im draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei- 

i v j.’’ Kaina metams tik $4.

Bay View Realty C o
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS. 

Te!.: A V 8-4144 
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
Keal Ėst ate Brokeriai

Namu. f«rmu ir biznių pardavi- 
mat, paskolų išrūpinimas, vi-..ra. 
auu.aoaa iltidutr’tve* nan-ų. bal
do bei autom* bilių. nuo-toiių iš- 
iaskejjmas gs’sr’j' ar kitai nela.- 
nses ištikus.

į

Kilo ūžesys su replikom: Bet kai atrirau.) TK
Nėra Bostone Žalgirio tun- nių polkikieiiu. 
o TK, yra tik Bostono.visokios negerove., 
•kautu TK.” Kitas vėl:/Aš je TK turėtu gr/M 
i neklausiau vaikų, koks. jų
untas—Žalgirio ar Žalio- 

? Man

1 h -<b
- . v

jam deramą \auą u <- 
vengta visu negerovių.

« tė sveikinimų iš SI.A
et€

J ei sey.

Serra P. Gardulis

r \Kilt op \m vs n \m \s
š-inv .ų narna Potvhctery je 5Aj-C.

• .-iivi.-tės Adantis Citv, liannbar’»i ząiažas Try šilimos - ~ . ti p nu n n Didelis kieaa .
.Olai. Geras rajonas.Ka:ra

RAD1JO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų, veikia sekmadie-T’.iiinae dau*; ►itoki.. namų Įvairiuose

i-to taienuo. e Ga i.r.i pirkti su . . . .
.. a >u:»,k.;j:i.u- patūpitiame r'ii.-. : niais nuo 1:30 iki 2 vai. uie-

ii - km-i ui Ui. ; : ‘osr .Man tranu, kad jiet L- bd\J UZ^Uke> h i musu . ?• „ .
•kautai, o a- ju tėvas. Ir vi
ri 'U-’tizėju vidun. kit minio
ta v drebančiomis niukinu ir 
alsu atidaro sus.linkima

tik visi ir parenki j
i st aitra.

1--- 1 ______ _  A-

i IETUVIU KAD1O rkOCRAMU

Tč Vv

.• u :«> ska.tytoja?
....■. '.įvelianti' Haver- 

.’ia -tisirgo ir na-

ir pareiškia; ““Suėjote sė-
o i i ' - ti - - r, . - . - I dėkite, bet baisa turi tik žul-27 Metu Sukaktuvių Metinis, Paskutinis Šios Vasaros | lt?vaj yėJ ūžcSVS

Sezono i jv pioUstai: “Šaukit polici

ją. išrneskit mus lankau.”
Darbotvarkė trumpa: ati

darymas. prezidiumo kvieti
mas. pirmininko ir iždinin
ko pranešimai ir pasisaky
mai dėl jų.

Iš pįnnininko pranešimo
I ^ka, kad susirinku išklau- 
i syti kaltinimų vyr. organiza-

DIDYSIS PIKNIKAS
SEKMAD1ENJ, RUGPlŪClO - AUGUST 13-tą, 1961 m.

RGi.icVCS PARKE, Claremont Avė., Brockton-Montello

PROGRAMA prasidės 4:30 vai. po pietų
1.—Lietinių Tautinių šokių Grupė, vadovaujama Onos C^°S P^r.e^na“'» Jiam j}e 

....... t m i » j pergreitai paskyrė naują
X \ *-isi\.ięrĮęs 1

2. —Svečiai dalyviai—AIRIŲ Tautiniai šokėjai
J

3. —“Ręsto,” klounas vaikams
4. —Magikas JOHNNY SISSON, rodys magiškus šposus

tUntiniuk^. v ucKwm^

Sveikino adv. S. L::

NeV \ Gi'ko visu,.,... 
įlinkas aUv. št. Hi K ,•

TAUPYK DAUG S
Užkilas pas ; ,

1NT£RNAT<()\
I IKI.NCbiA.

ĮEI\ V 
I Sj.: 0(1 
95,«00 BTU 

krosnis 
3 kontroiės 

Pūtimo vienetas 
Filtrai

Nauji vanudziai
273 gal. tinkasUtA U.K-ir m ir luinu

• t 2 •lb l, ‘«»;:l:'iij !ill-

p . BALTU BEAl ll & INSl KAM i; 
1 • 1 AGEM V

3-S Brt».*.lw :n . Su. Bu^ioii 
\\ --l:llUIv . Stelmokas.

i , : iaikrusėio pre- ; 
-r.-, i.u ; pratęsė. Linkime

y.ivičiau pasveikti.

■ d kuro išlaidose
- r . i u •• 11 

K kai to oro KROSNĮ

ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
ir komenta’ai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

1 • Biznio reikalais kreiptis i
“ Paltie Florists gėlių ir dova

nų krautuvę, 502 E. Broad- 
pav, So. Bostone. Teleto- 

i»c. n > i-i yjc. <55 mėli. ims AN S-04S9. I cn gauna-
Kmpiis ka.i... Ivlci". TA 5s*l7y.

1:1 I AS M UM u
(.■nubartu Sula.-, u vi ;.i> patuku 

i.-, .mHalu aukšte u u- u šiUo-

N lia ■■aliiii.i ir pirkti prieinauia

IL>KO MA«l BĮ 1O

\ i-u.• ai ilvie’ii kamluric butas vi.
ti< t»*r :.*! Iinru" tuoj t»ai

nias ir Keleivis.

i mos. Pakeitimas sutrukdy- 
siąs daugelį numatytų dar-

,bų
Išėjęs iždininkas katego-

, , . . , . . , . riškai atsisako daryti prane
ši.—Apdovanojimas seniausios, atsilankiusios vedusios koi susirinkime daly-

P°i'°s vauja skautminkai-pareigu-
6. —dietinis, tradicinis rinkimas gražuolės “Miss Lithu- na* ne tėvai.

o r,; o of v r ” Ir klausia: “Kam turi rūpėtidllid UI 1 4vaikų auklėjimas, tėvam ar
7. —Perstatymas pereitų metų gražuolės Jeanne Liaknic- kam kitam’”

kaitės-Medeiros

įrengimas 
SU 20 METŲ 

RAŠYTA 
GARANTIJA 

PILNA KAINA:

Aprėžto laiko 
pasinlvma<s

-i . IU>st<Hi- mie E B.'.i;iiiwav ar K.
, įvirto- jratvės. arba Citv l’oirtt ra- 
i o.'e f*t:iši>.ii pranešti laiš* u. a>:nv

• Skai ar telefonu i Keleivio ofisą,
C5li E. Broad'.vay, tel AN s-3071.

<32

I■
I
a

Peter Maksvytis
Carpenter &. Builder 
925 E. Feurth St.,

' | So. Boston
I Atlieku visus pataisymo, remon-

ito ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamu namų ir 
! biznio pastatu, pa^al TOsų reika- 

| lavima. šaukite visados iki 9 va- 
• landų vakaro.
a Telefonas AN 8-3630

e.—Šokių kontestai
C‘—Dalinimas laimėjimo ir įsangos dovanų.

FORTDNA FDEL CO.Jam atsako kitas tėvas 
taipogi klausimu. ‘ Kaip jis 
mano auklėti savo vaikus iš
jungęs pačius jų auklėto-| 45 tMJRSET 57 RE t r D*?P<
J1-*

?alėj plojimas. Bet jis pa-;
74

iiį»
Ilti

Tel. A V 2-1026

/)r. John Repshis
LIETI VIS GYDYTOJAS

iv 6—Sl Valandos: 2- 
• Selonadičr.iais ir šventadieniais

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester. Mass.

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

j Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Gros tcpulDn Smito crksstrs stinūs "Slgiai, draugiški įi- 
rimai good-tinie' visiems, paskutiniame didžiajame piknike silieka prie savo ir ištrau- 

a:?.rai baigiant. kę3 skaito rezoliuciją:—
Karu nepatinka senasis tun-

E i'.ai į ei bijo • ambnrfęe Am. Lietuvių Klubo. 823 Main St. tininkas. testeigia naują 
i j ’■ j* i '• ujo s.i Gil tinių I'ii. Kniix... kampas tuntą. Ūžesys, replikos. At-
Etoadivay ir E Street 1:30 vai. po pietų. t sistoja kitas TK narys ir iš-

sitraukęs iš užančio skaito
Jžar.-za i pikniką .-jauj,u-iems 75 Centai, \aikajr.s 5v Centų, mašinėle lasytą daug ilges

nę, bet tus pačios d Varius, 
ii:k.-in.in pa-irr.at;niu pikniku, rezoliuciją: Steikite Doi-į

chesteiyje savo tuntą, nu-, 
konkuruokite senąjį’, tai nie- 
vaikus leisime pas jus.’ 

Kyla didžiausias ūžesys 
1 šoka kalbėti iš kaito po kc

SIEIONAS i, VALENTINA MINKAI

f raus-Atlantic Travel Service
Biii lai lėkimais ir laivais, pampina viešbučių užsaky

mus. : adeda sutv.u kyti k< iioiu-i reikalingu? 
tus i visas valstybes.

Tose Pa čiose Patalpose 
niIVHl ŠIA SUJNIINII l’ERSIt MIMO IŠTAIGA 

N AL’JOJOJ ANC 1.1 JOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West Broadway, So. BOSTON 27. Mass.. Tek AN 8-8764 

Persiunčiame Jū'-u sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 
kitas Rusijos valdomas sritis.

15 nau.iu rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, • .^..ų ir kitko. Visas išlaidas 
it SSSR itm-'a apmoka siuntėjas.
MFDžJ \C-a.S, ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MUSV IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE MŪSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. įdėkite daik
tu sąia. a ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar galima siųsti iki 44 svaru paketus, jei siunčiamieji daiktai tel. 

pa dežėje. kurios dydis yra 15 x 15 x 12 colių. Oro paStu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius

IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITftS LIETUVIŠKAI
Vi«i siuntėjai fsitikino. kad mūsų Įstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su IN’TUBISTO įgaliojimam.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 ikt S vai. vak., ket vi r tądien tais
9 vai. ryte iki T vai. vak. ir Mtadieniais nuo 8 ryto iki 2 vai. po pieta.

VEDUAS: JONAS ADOIVONIS

'Gnd,
TELLEONE” »l 111

Man
H» bTFR 25. MASS.
?. vnnas
E neva 6-1204

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus i
Ir Taisome Juos į

ŽVYRU ir SMALA TAISOM { 
Taisome, šingeliuojame. den- • 
giame aliuminiium ir dažo- ’ 
me iš lauko sienas. į

Free Estimates
ŠAUKTI PO 5 V AL. VAKARO » 

J Du broliai lietuviai
• Charles ir Peter Kisiauskai j
• Garantuojame gerą darbą •Z

Vartoji, vėliausios konstrukcijos 
X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8
534 BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

D i hc Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

Bare:,' Jame ūki ii vaistus, įspiidume gydytoju re ę 
ceptus ir iurime vi<i - taisius.

lis. Pasipila replikos: “'Iu 
ta [tiktoji dvasia, kuri viską 

. ardu. . . Tu pradėjai per ki- 
dokumen- ga|vas šokini rj. . . Kol 

tinęs ik buvo TK ir bėdų ne
turėjom” ir t. t. Pirminin
kaujantis raukia prie tvar
kos. aauz.u kumociais stalą, 
kol nuramina įsisiūbavusius.

Iš tolimesnių pasisakymų 
paaiškėjo kad naująjį tun-: J 
tininką pasiimti tas parei-, { 
gas įkalbėjęs tas pats tėvų ♦ 
komiteto pirmininkas dar 
birželio mėnesį, o kai žmo 
gus prisiėmė ir buvo paskir-

.) • reik vi.i . -j . eikit i lieiinišką vaistinę, 

s:. .Emalinei I.. etiga- J, B. S., Keg. Pharm.

•t52 .: A. Uioadv,. y. i.įip l ir | gaiviu. SO. BOSTON. 
Ielcl'nit.t> N S liirjO

Nibt !» v.il, ryto ik t s vai. v i»k v t ->v enl ailii-niu- ir selini.

f; . :
Apsidrausk

į j NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ j
LJ Draudžiame nuo polio, viso-« 

{kią kitokiu ligų ir nuo nelai- } 
I mių (ugnis, audra ir kt.)
J Visais insuratice
! kreiptis:

i «
reikalais J

I
BRONIS KONTR1M J i

JU'li,r n) itirBravr—l onsialile J 
'Ms K. Rrtiadvvav

So. Boston 27, Mass.

SiUNTiNIAI Į LIETUVĄ
IR Į KITAS SOMĖTŲ VALDOMAS SRITIS

Kviec; ... .. r..- ruauiutis greitu
patarn.t vinį. ;ikimos Įstaigos

Pri3ta«ymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

Turime tvdrinkima r - i. dt: ir kitokiu daiktų pigio- * 
* Imis ka š r-tis. Gavom • .'u ;:'šku deimantiniu stiklui piauti } 
r ! riežtukų nuo $1 65 ; • <'• ' a Siur.'iame su Inturisto leidimu. J 
i. Į Siuntiniai nueina per 1—6 savaites

tas, papūtė kiti vėjai ir tas General Parcel & Travel Co., Ine
i’rakait^i^Ukdė|VaankstyTO i359 w- Bto"1™?’ So- Bo5!on’ Mas»- TeL AN 8"5040 Į

paskyrimo ėmė ieškoti kitur.
Teisingai pastebėjo keli J?uį?a a^raJ, M

tėvai: KoJ TK tesirūpinęs mtadieniais s A. M. • i r. M.
ūkiniais reikalais, nskaa —------ ----- --------
ėjo if sklandžiai ir taikiai. . .................................. —

Tel. A N 8-1761 ir A N 8-2483 |

* — *'
; Dažau ir Taisau -
t- 
i*

£ Lipdau popierius ir taisaus 
£ viską, ką pataisyti reikia. "* 
► Naudoju tik geriausią 

medžiagą.

Namu- is lauko ir viduje. •*

JONAS STYR-NSKAS
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass. 
Tel. CO 5-5854

ra

a •» -» t «! 4 U 4
4 4

m:
Charles J. Kay

LIETUVIS

Plambing—Heating—Gas—Oil 
I Gazo Silim* permainyti $275 

Telefonas; CO 5-5839 
12 MT. VERNON STREET į 

DORCHESTER 25, MASS.=PP

| TELEFONAS AN 8-2805

J Dr. J. L. Pasakantis 
< Dr. Amelia E. Rodd
♦ OPTOMETRISTAI♦
{VALANDOS
t Nuo 9 ryto iki 6 vakaro 

Trečiadieniais ofisas uždarytas

417 BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

t. J. NAAIAKSY
Real Estate & Insuranvc

409 W. BKOADWAY 
South Boston. Mass. 

Office Tel. A N 8-0948

Ketvirtis & C o.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-!)* i mantai 
Papuošalai 

Elektros 1 netaisai

1

{ Rūpestinga taLoir.e 'a .uodžius, 
» žiedus, papuošiiiub

t 379 W. BR0ADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Flood Sqare 
Hardware Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
«2« KAST BR()AI)WAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys, namams

Reikmenys plumberiama 
Visokie geležies daiktai

f




